
 چیصت؟ ؾفاف ه حجاب

 بگُ نُنو نردان بٌ: »فرناید نی هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی پیانبر بٌ خعاب خداهىد ىانحرم، بٌ کردن ىگاً ىحًُ دربارً

. اشت تر پاکیزً آىان برای ایو. کييد حفغ را خُد ؾفاف ه گیرىد فره[ ىانحرنان بٌ ىگاً از] را خُد ٍای چظم

 ۲.«اشت آگاً دٍيد، نی اىجام چٌ آن از خداهىد

 خُیض دانان ه گیرىد فره ،[آلُد ٍُس ىگاً از] را خُد ٍای چظم: بگُ نُنو زىان بٌ ه: »فرناید نی ٍهچيیو

 بر را خُد ٍای رهشری[ اظراف] ه ىيهایيد آطکار -اشت ىهایان کٌ نلدار آن جز-را خُد زیيت ه کييد حفغ را

 طٍُراىظان برای نگر ىصازىد؛ آطکار را خُد زیيت ه ،[طُد پُطیدً آن با شیيٌ ه گردن تا] افکييد خُد شیيٌ

 پصران یا برادراىظان پصران یا برادراىظان یا ٍهصرطان پصران یا پصراىظان یا طٍُراىظان پدر یا پدراىظان یا

 کُدکاىی یا ىدارىد زن بٌ تهایلی کٌ شفیٌ افراد یا[ کيیزاىظان] بردگاىظان یا دیيظان ٍم زىان یا خُاٍرطان

 زیيت تا ىزىيد؛ زنیو بٌ را خُد پاٍای رفتو، راً ٍيگام ه ىیصتيد آگاً زىان، بٌ نربُط جيصی انُر از کٌ

 ای بازگردید خدا شُی بٌ ٍهگی ه[. رشد گُش بٌ دارىد، برگُش کٌ خلخال صدای ه] طُد داىصتٌ پيَاىظان

 ۳.«طُید رشتگار تا! نؤنيان

 کييد ظهؽ طها در بیهاردالن کٌ ىگُیید شخو اىگیز، ٍُس ای گُىٌ بٌ پس: »اشت آندً ىیز احزاب، شُرً در

 :اشت آندً ىیز ۴«بگُیید طایصتٌ شخو ه

 راً ىحًُ از اؾم - افراد رفتار در حجاب ه ؾفاف بر طدً، تاکید ػاٍری پُطض ىحًُ بر کٌ كدر ٍهان اشالم در

 .اشت طدً تأکید ىیز - کردن صحبت ه ىانحرم بٌ کردن ىگاً رفتو،

 اجتهاؾی ٍای صحيٌ تهام در تُاىد نی اشالنی، حجاب رؾایت با ىیز نصلهان زن انرهز، جانؿٌ در بيابرایو،

 .طُد حاضر

 اش، رفتاری پُطض درنُرد ه بدٍد كرار طرع دشتُر نعابق را اش ػاٍری پُطض فلط نصلهان زن کٌ ایو

 اشالنی، ػاٍری پُطض نصلهاىی زن کٌ اشت نعرهد اىدازً ٍهان بٌ اشالم ىؼر از ىکيد، ؾهل طرع با نعابق

 .باطد ىداطتٌ

 ىگاً ظرز کٌ دٍد كرار تُجٌ نُرد را ایو ٍهُارً باید اجتهاؾی، ٍای فؿالیت در حضُر زنان در نصلهان زن

 از زیرا باطد؛ طرع دشتُرات برخالف ىباید گُید، نی ىانحرنان حضُر در چٌ آن ه گفتارش ىحًُ ه کردن

 با ه یکدیگرىد نکهل ایيَا بلکٌ ىیصت؛ حجاب ه ؾفاف ىظان تيَایی بٌ ده ایو از یک ٍیچ اشالنی، دیدگاً

 .کييد نی کانل را ؾفاف ه حجاب ناٍیت ٍم،


