
 ول حوزه نمایندگی ولی فقیهؤحجت االسالم والمسلمین فالح مسسخنرانی 

 به مناسبت هفته عفاف و حجاب

  روایات و رقآن منظر از گفتار رد عفاف و حجاب موضوع:

 ٍ حجاب سػایت الصهِ .وٌٌذ سػایت سا آى تایذ ّوَاسُ وِ داًذ هی الصم هشد ٍ صى صًذگی اتؼاد ّوِ دس سا ػفاف ٍ حجاب وشین لشآى   

 .تاضذ هی هؼصیت ٍ گٌاُ اص آًاى دٍسی ٍ ّا حشهت حفؿ ٍ جاهؼِ دس هشد ٍ صى گزاضتي اسصش جْت دس هشد، ٍ صى تَسػ ػفاف

 :کریم قرآن آیات طبق گفتار در عفاف و حجاب

 «:۲۳»آیِ احضاب سَسُ* 

 هَؼْشٍُفًا  لََْلًا لُلْيَ ٍَ هَشَضٌ لَلْثِِِ فِی الَّزِی فَیَؽْوَغَ تِالْمََْلِ تَخْعَؼْيَ فَلَا 

 !تگَییذ ضایستِ سخي ٍ وٌٌذ، ؼوغ ضوا دس تیواسدالى وِ هگَییذ سخي ػطَُ ٍ ًاص تا

 

 :احضاب« ۲۳»آیِ ًىات* 

 ّوسشاى.تاضٌذ هی هؤهٌِ صًاى  تشای الگَ ٍ اسَُ ّا آى صیشا .است( سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی) اوشم پیاهثش ّوسشاى تِ آیِ خؽاب

 ٍ داسد ضوَلیت ٍ ػوَهیت الْی دستَسات ٍ احىام ٍ ًیستٌذ استثٌاء هَسد دیٌی هثاحث دس داسًذ وِ جایگاّی تِ تَجِ تا پیاهثش

 تِ پس ضَد هی دادُ ّطذاس داضتٌذ، ای سادُ صًذگی ٍ تَدًذ سالخَسدُ ٍ پیش وِ پیاهثش ّوسشاى تِ ٍلتی. ضَد هی ّا اًساى ّوِ ضاهل

 .تاضٌذ خَد گفتاس ٍ سفتاس هشالة تا ضَد دادُ ّطذاس تایذ ّن صیثا ٍ جَاى صًاى تِ ٰ  اٍلی ؼشیك

 ٍ تىثّش ووال تا تایذ ًاهحشهاى تا صدى حشف صهاى دس تلىِ تاضٌذ داضتِ خعَع ًثایذ گفتاس دس صًاى گَیذ، هی{ تِالْمََْلِ تَخْعَؼْيَ فَلَا} آیِ

 ٍجَد خاوی وشُ جای ّوِ دس هشیط ٍ آلَدُ افشاد .تاضذ وٌٌذُ تحشیه ًثایذ ًاهحشم هشداى تا صى سخٌاى ٍ گفتاس.تضًٌذ حشف تضسگی

 صهیٌِ ٍ وٌذ هشالثت خَد اص تایذ وسی ّش لزا! تاضٌذ پان ٍ تمَا تا تایذ ػالن هشدم تگَیین وِ ًیست دسست حشف ایي ٍ داسًذ

 ٍ خَب تایذ هحتَا ًظش اص ّن  ٍ تاضذ سالن تایذ تیاى ًَع ٍ ضىلی لحاؾ اص ّن سخي، ٍ والم .ًساصد فشاّن سا دیگشاى سَءاستفادُ

 .تاضذ ضایستِ

 سخي ٍ لَل{ هَؼْشٍُفًا لََْلًا} (است سخي ضىل همصَد) هگَییذ سخي ػطَُ ٍ ًاص تا{ تِالْمََْلِ تَخْعَؼْيَ فَلَا}گَیذ هی وِ آیِ ایي اساس تش

 تِ{ هَؼْشٍُفًا لََْلًا. }تاضذ ضذُ حساب تایذ هحتَایی ٍ ضىلی لحاؾ اص سخي تٌاتشایي،(. است سخي هحتَای هشاد) تاضذ هؼشٍف تایذ ضوا

 ووتشیي تایذ  لزا ًطَد وطیذُ دساصا تِ ٍ تاضذ ظشٍست تش تٌا تایذ ًاهحشم هشد ٍ صى گفتي سخي ٍ والم وِ داسد اضاسُ ّن هؽلة ایي

 ٍ تطَد تیطتش ًاهحشم دٍ تیي هشاٍدُ تا ضَد هی هَجة ؼَالًی صدى حشف صیشا تاضذ، داضتِ ٍجَد سخي دس فایذُ تیطتشیي ٍ استثاغ

 .ضَد هی ؼشف دٍ تِ جذی آسیة هَجة اهش، ایي

. است اًگیض هفسذُ ٍ ضَد ًوی هحسَب هؼشٍف لَل چَى تاضذ؛ ًوی هجاص ًاهحشهاى تشای ضَخی ٍ هضاح ؼٌض، گَیی، تزلِ ًتیجِ، دس

 پیاهثش :وٌذ هی ًمل( سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی) اوشم پیاهثش اص« ۳۸۲» صفحِ األػوال ػماب ٍ األػوال ثَاب وتاب دس صذٍق ضیخ

 صًذاًی جٌْن آتص دس سال ّضاس است تشدُ واس تِ هضاحص آى دس وِ ای ولوِ ّش اصای تِ وٌذ ضَخی ًاهحشهی صى تا وسی اگش: »فشهَد

 .ساصد هی فشاّن سا فساد ی صهیٌِ ٍ ضَد هی هؼشٍف لَل اص ضذى خاسج هَجة ٍ است گَیی صیادُ وشدى ضَخی چَى «!ضذ خَاّذ

! تگَیٌذ سخي ّن تا ًذاسًذ حك ًاهحشم هشد ٍ صى وِ گَیذ ًوی وٌذ، ًوی ًفی سا ًاهحشم هشد ٍ صى والهی استثاغ وشین لشآى تٌاتشایي* 

 ٍ ؼْاست ّوچٌیي ٍ گشدد هطخص ًاهحشم ٍ هحشم حذٍهشص تا است وشدُ هطخص سا چاسچَتی ٍ حذٍد آًاى گفتي سخي تشای تلىِ

 .گشدد تعویي فعیلت ٍ تمَا سػایت ٍ پاوی

 



 :از عبارتند است، کرده اشاره آن به نامحرم مرد و زن با رابطه در قرآن آیات که مهمی نکات*

 تِ ّوَاسُ اسالم وِ چِ آى. ًیست هخالف ًاهحشهاى تا هشاٍدُ تا اسالم. ًیست ّن تا ًاهحشم هشد ٍ صى گفتي سخي هخالف اسالم ّواًا

 ضیؽاى ًفَر ٍ هؼصیت گٌاُ، صهیٌِ تا تطَد تؼییي حجاب ٍ ػفاف چاسچَب دس تایذ گفتاس، ّن ٍ سفتاس ّن وِ است ایي است آى دًثال

 هؤهي ضخص ایي تاضذ، ّا اًساى دل دس ایواى اگش. ًىٌذ خاسج للثطاى اص سا آًاى ایواى ٍ ًیایذ ٍجَد تِ هؤهٌیي پیَستِ تْن صفَف دس

 ّوِ ًفغ تِ وِ گشفت خَاّذ ضىل سالن صًذگی ٍ تمَا ٍ ایواى هثٌای تش اٍ سٍصی ٍ  سصق ٍ خاًَادُ ٍ داضت خَاّذ ؼیثِ حیات

 .تَد خَاّذ ّا اًساى

 

 


