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سرت در مناز و دیگری اصل وجوب سرت برای زن ،ایشان
در خبشی از حبثشان در مورد وجوب سرت برای زن در
غری صالة بو دو آیو از قران کرمی استدالل کردند:
ک و نِ ِ
ِ
َِّب قُل ِِلَ ْز ِ
ساء
واج َ
ک َو بَنات َ َ
اول﴿ :اي أَيُّ َها النِ ُّ ْ
ِ
ک أَ ْدين أَ ْن
نني َعلَْي ِه َّن ِم ْن َجالَبِيبِ ِه َّن ذلِ َ
نني يُ ْد َ
ال ُْم ْؤم َ



در آستانو شهادت صدیقو طاىره فاطمو زىراء سالم اهلل
علیها ىستیم کو تسلیت عرض می کنیم ،جراین فاطمو

يُ ْع َرفْ َن فَال يُ ْؤذَيْ َن َو کا َن َّ
اهللُ غَ ُفوراً َرحيماً﴾.1
دوم﴿ :و قُل لِلْم ْؤِم ِ
ض َن ِم ْن أَبْصا ِرِه َّن َو
ض ْ
نات يَغْ ُ
َ ْ ُ
دين زينَتَ ُه َّن لِالَّ ما هَ َه َر ِم ْنها َو
ْن فُ ُر َ
وج ُه َّن َو ال يُ ْب َ
َْی َفظ َ
لْي ْ ِ ِ
ِِ
دين زينَتَ ُه َّن لِالَّ
َ
ض ِربْ َن ِبُ ُم ِره َّن َعلى ُجيُوهب َّن َو ال يُ ْب َ
لِبعولَتِ ِه َّن أَو آابئِ ِه َّن أَو ِ
آابء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو أَبْنائِ ِه َّن أ َْو
ُُ
ْ
ْ
أَب ِ
ناء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو لِ ْخواِنِِ َّن أ َْو بَنی لِ ْخواِنِِ َّن أ َْو بَنی
ْ
عني
َخواِتِِ َّن أ َْو نِسائِ ِه َّن أ َْو ما َملَ َك ْ
أَ
ت أ َْْیانُ ُه َّن أَ ِو التَّابِ َ
اْل ْربَِة ِمن ِ ِ
ِ َّ
غَ ِْْی أُولِی ِْ
ذين ََلْ يَظ َْه ُروا
الرجال أَ ِو الطّْف ِل ال َ
َ ّ
ات النِّ ِ
َعلى َعور ِ
ض ِربْ َن ِِب َْر ُجلِ ِه َّن لِيُ ْعلَ َم ما
ساء َو ال يَ ْ
ْ
ُُیْفني ِمن زينتِ ِه َّن و تُوبوا لِ ََل َِّ
اهلل ََجيعاً أَيُّ َها ال ُْم ْؤِمنُو َن
َ ْ َ َ ُ
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْف ِل ُحو َن﴾.2
آقای بروجردی چند نکتو در مورد این آایت فرمودند و
نني َعلَْي ِه َّن"
حبث کردند من مجلو از کشاف در مورد "يُ ْد َ

زىراء سالم اهلل علیها برای ما یک اصل است و بیان
حاالت و قضاایی شهادت ایشان یک دلیل بسیار
بزرگ و حمکم برای اثبات امامت می ابشد و مهینطور
جرایانت شهادت ایشان نیز می تواند یک دلیلی برای
حبث حجاب کو دیروز درابره آن صحبت کردمی ابشد
زیرا وقتی حضرت برای خواندن خطبو بو مسجد آمدند:
"الثت مخارها علی رأسها و اشتملت جبلباهبا" ،اب
حجاب کامل یعنی روسری و چادر آمده بودند ،مخار
نوعی روسری می ابشد کو بلند بوده و سر و گردن و
سینو را می پوشانده خبالف روسری ىای امروزی کو
فقط سر را می پوشاند و جلباب نیز چیزی مانند عبا
بوده کو حمیط بر بدن بوده.
مهو فقهاء و مراجع گذشتو و حال پوشش برای زن و

نقل کردند کو أدنی علیو و أدنی منو از ابب افعال
ىستند ولی ابىم فرق دارند ،أدنی منو بو معنای نزدیک

حجاب را واجب میدانند ،در مورد وجوب حجاب
عرض کردمی کو در عروه در حبث نکاح در فصل اول و

شدن است اما أدنی علیو بو معنای پوشاندن می ابشد
لذا یدننی علیهن یعنی اب جلباب بدنشان را بپوشانند
یعنی عالوه بر انزک نبودن حجم بدن را نیز بپوشاند.
حبث دیگر این است کو آای چادر حجاب برتر است ای

در مسئلو  25اینطور ذکر شده" :جیب علی النساء
التسرت" و جالب اینکو ىیچکدام از حمشنی عروه از
مراجع و فقهاء گذشتو ات معاصر در اینجا حاشیو ای
ندارند و مهو این حکم را قبول کرده و مسلَّم دانستو اند.
بنده یک نوشتو ای از درس آیت اهلل العظمی بروجردی

اینکو پوشاندن مهم است ولو اب غری از چادر؟ یک
مزیتی در چادر است کو حجاب برتر می ابشد ،چادر
حجابی است کو اختیارش کامال در دست خود زن

اعلی اهلل مقامو دارم کو تقریبا بو  06سال پیش بر
می گردد ،ایشان صالة می گفتند و وقتی بو حبث سرت
رسیدند فرمودند ما در دو فصل حبث خواىیم کرد؛ یکی
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می ابشد و ىر طور کو خبواىد می تواند صورت و
بدنش را در حالتهای خمتلف بپوشاند مثال می تواند
طوری ابشد کو متام صورتش دیده شود ای فقط چشمها

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

دیده شود ای متام چهره اش را پنهان کند و خالصو کال
اختیار بو دست خودش می ابشد ولی غری از چادر
اینطور نیست و در حجاب غری چادر تنها یک حالت

" توجه "

(ج )08

دمحمو آله الطاهرين

کاانل رمسی حضرت آيت اهلل العظمی نوری
مهدانی(حفظه اهلل):

بیشرت وجود ندارد.
آقای برورجردی می فرماید" :لشتهر بني العامة و

@noorihamedani

است ،بعد ایشان از عالمو حلی نقل می کند کو فرموده
عورت یعنی اینکو پوشاندن آن دمدوح است و سپس
عالمو روایتی را از نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیو و آلو

کاانل دروس خارج فقه حضرت آيت اهلل

اخلاصة لن ادلرئة متامها عورة" سرات اپی بدن زن عورت

العظمی نوری مهدانی(حفظه اهلل):

نقل کرده کو در آن اینطور گفتو شده" :النساء کلها

@noorihamedanidars

عورة" و بعد آقای بروجردی اب تتبعاتی کو داشتو اقوال

زایدی را نقل کرده و فرموده ىرچند روایت نبوی کو
عالمو نقل کرده مرسل است ولی شهرت عملیو در مورد
آن وجود دارد لذا ضعف سندش را جربان می کند ،و
سپس ایشان مباحث زایدی را مطرح کرده و رواایتی نیز
نقل کرده من مجلو این خرب کو در آن اینطور گفتو شده

کو" :النساء عي وعورة فاسرتوا عيهن ابلسكوت
واسرتوا عوراِتن ابلبيوت" ،و در ادامو نیز رواایتی را از

وسائل نقل کرده کو وجو و کفنی را ختصیص زده اند و

سپس بو سراغ اقوال عامو رفتو و کلمات آهنا در مورد
وجوب حجاب برای زن را ذکر کرده و فرموده مسئلو
وجوب حجاب برای زن مورد اتفاق عامو و خاصو
می ابشد ،خالصو بنده دیدم کو استاد ما آقای
بروجردی حبثهای خیلی خوبی در مورد حجاب اذمام
داده اند لذا مقداری از کالم ایشان را خواندمی.
بقیو حبث دباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی . ...
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