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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

یکی دو طایفه از روایات دال بر لزوم ستر و پوشش زنان باقی مانده است. تا اینجا ده طایفه را ذکر کردیم؛ گفتیم این ده طایفه 

کنند؛ برخی از این روایات هم به موضششوح ودود بر لزوم پوشششش داللت می (اکثراً بااللتزام)از روایات یا بالمطابقه یا بااللتزام 

 شود.آید، تقریباً از روایات هم استفاده میذا همان جهاتی که گفتیم که از آیات بدست میاند. لپوشش پرداخته

 طایفه یازدهم

مایت  للملوک »از ابوا  مقدمات نکاح در وسشال  ذکر شده، تتت ننوان با    421روایاتی اسشت که در با   طایفه یازدهم 

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ يُونُسَ بْنِ »ان ششده است. از جمله این روایت   سشه یا ههار روایت در این با  بی  ؛«النظر الیه من موالته

 4«.كَءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِيَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شََيْ  يَعْقُوبَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ

برای زن جایز نیست که نبدش به هیزی از بدن او نگاه کند، مگر به موی او و آن هم غیرمتعمد و غیر قاصد؛ یعنی نظر از روی 

 نداشته باشد.  نمدقصد و 

البته صاوب وسال  یکی دو روایت دیگر هم ذکر کرده که به نونی متفاوت با این روایت است و آنگاه جمع بین این روایات را 

ها هگونه قاب  جمع است؛ نمده این است که در این هم ذکر کرده اسشت. ما خیلی ععًً با آن جهت کاری نداریم که این تفاوت 

ه نظر نبد به موال و آن زنی که اربا  اوسشت مطرح شده، ولی در واقع اشاره به  با  درسشت اسشت که به وسشب راهر مسش ل    

د گویکند؛ می؛ تکلیف زن را معلوم می«الیت  للمرأة أن ینظر نبدها الی شیء من جسدها»عرماید کند. هون میپوششش او می 

کند. ید میت کزن ت و خیلی واضح بر لزوم تستر ای باششد که نبد و غًم او به بدن او نگاه کند. این روشن اس زن نباید به گونه

 کند و داللت آن هم روشن و خو  است. نمدتاً هم بااللتزام هنین داللتی دارد.وال این روایات بر مدنا داللت میأینلی

  طایفه دوازدهم

ظر وجه و کفین از ورمت ن آن روایاتی که به طور کلی دال بر اسشتثناء بعیششی از مواضششع اسششت؛ روایاتی که داللت بر اسششتثناء 

. البته یکی از این طوایفی که قبًً گفتیم، در مورد روایاتی بود که ذی  اسشششتذکر  قاب  کند، این هم به ننوان طایفه دوازدهممی

ه در ک وارد شده است؛ اما برخی از روایات به طور کلی با قطع نظر از این آیه و استثنالی« الیبدین زینتهن اال ما رهر منها»آیه 

این آیه آمده، خودش وکم این موارد را بیان کرده اسشت. یعنی ی  سشری روایاتی اسشت که داللت بر استثناء وجه و کفین از    
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. آن طایفه از روایات هم داللت بر نق  کردیمورمت نظر دارد. ما قبًً به مناسبت بتث از وجه و کفین و قدمین این روایات را 

غیر این  شود نظر بهآید، پس معلوم میبالمًزمه. یعنی وقتی بتث از اسشتثناء نن النظر پیش می پوششش و تسشتر دارد، منتهی   

ز شود. این طایفه را هم اموارد جایز نیست. اگر نظر هم جایز نباشد، نرض کردیم بالمًزمه مس له تستر و لزوم ستر مطرح می

 هم اضاعه کنیم. توانیم مستقًً ذکر کنیم به ننوان طایفه دوازدی  جهت می

 تا اینجا دو دلی  نمدتاً بر این مس له ذکر شد؛ دلی  اول آیات بود، دلی  دوم روایات. 

 دلیل سوم: اجماع 

گوییم اص  لزوم ستر و پوشش زن اجمانی است، معلوم است که اصش  لزوم سشتر و پوشش زن امری است اجمانی. اینکه می  

رغم اختًعی که در ودود پوشششش و کیفیت قدر متیقنی هم دارد. یعنی نلی منظور آن کلیت لزوم پوشششش اسششت و البته ی  

، اص  لزوم ستر زنان مورد اجماح امامیه بلکه اجماح نلمای مسلمین است. این ی  امری است که تردیدی وجود دارد پوشش

این دیگر دلی  مستقلی اسشت، عوقش این اسشت که    گر کسشی هم بگوید این اجماح مدرکی یا متتم  المدرکی در آن نیسشت. ا 

ششود؛ یعنی با وجود این همه آیات و روایات، دیگر این اجماح عی نفسشه به ننوان ی  دلی  مستق  قاب  اتکاء   متسشو  نمی 

 نیست. 

 دلیل چهارم: ضرورت و بداهت

ی یتتاج الضروری دین یا ضروری مذهب به این معناست که مس له لزوم ستر و پوشش زنان آنقدر واضح و روشن است که ال

راجعه م اسًمی معتبر هر عرقه بهمورد استناد قرار گیرد. باالخره شما تواند به ننوان ی  دلی  اقامة الدلی . خود ضشرورت می 

دانند. مسشلمانان هستند اما وجا  زن را جزء لوازم مسلمانی نمی  برخیاالن  کنید مسش له لزوم وجا  زن را قبول دارند. البته 

 رجتان دارد.  و پوشش مو و سر گویند وجا اند و میقریباً تغییر روش زندگی دادهی  نده زیادی ت

 سؤال 

گویند آنچه که در مورد زنان واجب اسشت پوششش بدن است؛ اما پوشش مو   میگویند؛ آنها بعیشی از متفقهین می  اسشتاد  البته 

 هم بپردازیم خو  است. اختیاری است. این هیزی است که اگر بتوانیم به مناسبت به ادله اینها 

نموم  اشوال مس له ضرورت و بداهت ی  امری است که شاید بتوانیم به آن تکیه کنیم؛ منتهی ضرورت و بداهت دامنهأینلی

 مسلمین است. 

ممکن اسشت کسی بگوید االن بین نموم مسلمین این ضرورت و این بداهت نیست. آن مقداری که نماز قطعی است و  إن قلت: 

ضروری شمرده شده است، وجا  اینطور نیست. لقال  أن یقول که ضرورت کاری به نلمای مسلمین ندارد؛ ضرورت دین یعنی 

 دلی  ششده است، و دیگر کسی بر آن مطالبه لی از دین ششمرده  آنچه که نند المسشلمین به ننوان امری آششکار و به ننوان جز  

، منظور از نموم مسلمینکنیم این هنین نیسشت که بگویند کامًً روششن است.   کند. االن وقتی به نموم مسشلمین رجوح می نمی

ایر ه اختًط با سبه واسط ؛ مسلمین و متدینین و متشرنین، نه آنهایی کهاست نموم مسشلمین آششنای با اوکام و ضوابش شرح  

از  در کشورهای استقًل یاعته مثًًمردمان و پیروان سایر مذاهب اساساً تا ودودی سب  و رعتار زندگی آنها تغییر کرده است. 

ششوروی سشاب ، مسلمانان جز اسم اسًم هیزی برای آنها باقی نمانده بود. اگر باواهیم آنها را مًک قرار دهیم یا مًک قرار   

ست گوییم از بدیهیات ارعتیم هه بسا آنها وتی از برخی از اولیات دینی هم اطًح نداشتند. ما وقتی میسراغ آنها می دادیم،می
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های اسششًمی دارند؛ یعنی ضششروری نند المسششلمین المطلعین عی الجملة، آنهایی که عی الجمله آشششنایی به اوکام و ههارهو 

 آنها ضروری است.  نزدآشنا هستند،  آنهایی که عی الجمله با متیش دین و شریعت

 سؤال 

هم همین طور  د موخواهم بگویم وتی در مورمثًً عرض کنید وجو  نماز، ورمت شششر  خمر، ورمت زنا ... من میاسششتاد  

ا  گویند این رجتان و استتباند؛ میاست. االن مثًً در مورد روزه برخی مس له وجو  روزه در ماه رمیان را زیر سؤال برده

ای، ما باید بگوییم این ضروری نیست؟ عرض کنید این توسعه پیدا کند دارد و صرعاً ی  توصیه است. به صرف انکار ی  نده

کم ی  جمع زیادی در کشششورهای ماتلف پیرو این تفکر شششوند که مثًً روزه رجتان دارد و واجب نیسششت؛ آیا روزه از و کم

هست، این ضروری است  همین طور ها برای مسلمانان روشن بوده و االن همرنشود؟ هیزی که طی قضروری بودن خارج می

خواهم نرض کنم و از بدیهیات اسشت. اص  پوشش زن هم از بدیهیات است و تردیدی در آن نیست؛ وتی پوشش سر. من می 

ت سر الزم نیسپوشش که  های ماتلف به این مروله برسندای با دالی  ماتلف و انگیزهاینکه در ی  دوره و نصری ی  نده

 در برابر برخی بعیاًششود که از ضروری بودن خارج شود. لذا  و دسشت تا اینجا الزم نیسشت و پا الزم نیسشت، این بانث نمی   

کنند. ... من کار ندارم که انکار ششششود که اینها دارند انکار ضشششروری دین را میانکارها از ناویه برخی از مسشششلمانان گفته می

شود؛ آن بتث دیگری است. ... انکار شود و ی  وقت نمیبر دو قسم است؛ ی  وقت انکار نبوت و رسالت میضشروری دین  

 ضروری انکار کند و اال این باالخرهضروری گاهی منجر به آن هست و گاهی نیست؛ این از ویث نواقب و آثارش تفاوت می

آن هیزهایی که الیطالب بالدلی . ... اینها روشن است و کسی  دین اسشت؛ انکار ضشروری دین یعنی انکار بدیهیات دینی، انکار  

گوید که دلی  ششما بر این وکم هیسشت. آن بتث ارتداد اسشت که آیا هر انکار ضشروری معنایش ارتداد و خروج از دین     نمی

ت و ن بتث دیگری اسگویند باید ببینیم آیا این مسشتلزم انکار نبوت یا انکار خداوند و تووید هسششت یا نه. آ اسشت؟ آنجا می 

گوییم این از ضشروریات است؛ ولی االن ی  جمع زیادی از مسلمانان آن را انکار کنند. انکار جمعی  کاری به این ندارد. ما می

شود که از ننوان ضروری و بدیهی بودن خارج شود. یعنی از امور نظری نیست، بلکه از امور ضروری از مسشلمانان بانث نمی 

عنی یگوییم ضروری دین، باید توجه داشته باشیم که ضروری دین استدالل نیاز ندارد. پس وقتی می به ست کهاست؛ از اموری ا

بین آن کسششانی که ی  آشششنایی کلی و اجمالی با اوکام و مسششال  دینی دارند؛ و اال اگر ی  جمعیت کثیری از مسششلمانان در 

له، اگر کنند؛ باند و نم  نمیبسیاری از اوکام اسًمی را کنار گذاشتهاند که آباء و اجدادشان به طور کلی کشوری زندگی کرده

 شود که از بدیهی بودن و ضروری بودنکنند. آیا این بانث میگویند ما اصًً هنین هیزی نداریم و انکار میاز آنها بپرسیم، می

ه از ابتدا تاکنون از اموری بوده که همواره باید به آن توجه کرد؛ ضروری دین یعنی اینک خارج ششود؟ این نکته مهمی اسشت که  

اش این است که ضروری دین در هر دوره و اند. عرض کنید اگر اینطور باششد، الزمه قبول داششته  آن را های اسشًمی همه عرقه

شود.   میوکرده، این ضروری متسنصری تغییر کند. هیزی که از ابتدا تاکنون از مسلّمات بوده و کسی بر آن مطالبه دلی  نمی

ها اگر مؤثر واال عرض کنید که االن ششروح کنند تشکی  در این امور؛ در ورمت زنا، در ورمت شر  خمر. آیا این تشکی  

هم باشد و ی  طیف وسیعی از مسلمانان بپذیرند این نظر را و این تشکیکات در آنها اثر بگذارد، این معنایش آن است که اینها 
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بودن و روشن بودن یعنی اینقدر به وضوح در آیات و لسان متشرنه و رعتار متشرنه انعکاس دیگر ضشروری نیست؟ ضروری  

 پیدا کرده که از مسلّمات است و قاب  انکار نیست. 

 خیلی شاید نیازی نباشد که ما تکثیر دلی  کنیم.  به هر وال

 دلیل پنجم: سیره قطعیه

ه نونی کند؛ هر هند باالخره بشود ذکر کرد، سیره قطعیه بین مسلمین است. اینها نناوینش عرق میدلی  دیگری که در اینجا می

تداخ  هم دارند و ممکن اسششت قاب  ارجاح به همدیگر باشششند. ولی باالخره از نظر اسششتداللی هر کدام از اینها را ی  ننوان  

المسشلمین من لدن الصشدر االول یلی زماننا هذا این بوده که زنان مسششلمان تستر و وجا    دهیم. سشیره قطعیه بین  مسشتق  می 

سیره قطعیه بین المسلمین که از سِیر مستتدثه هم نیست؛ از صدر اول الی االن این هنین  ایناند و این قاب  انکار نیست. داشته

 بوده، این هم خودش ی  دلی  متکمی بر لزوم پوشش و وجا  است. 

 دلهندی ابمعج

پس به طور کلی اگر باواهیم ادله را ذکر کنیم، این ادله نبارتند از آیات، روایات، اجماح، ممکن است در اجماح با آن بیان که 

گفتیم اششکالی شود و مستقًً آن را ی  دلی  به وسا  نیاوریم؛ به این معنا که بازگشت به آیات و روایات کند. ضرورت دین  

توان به آنها برای اثبات لزوم وجا  در زنان ای است که میو سیره قطعی بین المسلمین، اینها مجموناً از ادلهو ضروری بودن 

شود. وجه و کفین از این پوشش ها، بدن، پاها، همه را شام  میاستناد کرد. این وجابی که ما گفتیم از پوشش سر، گردن، دست

یم؛ گرهه این ادنا دار وجه و کفین تواند بگوید سیره قطعیه بر ستررا دیگر کسی نمی استثنا شده؛ قدمین استثنا شده است. اینها

ن را اند، ولی ما به وضوح خًف ایاند؛ آنهایی که قال  به لزوم ستر وجه و کفین هستند، به این سیره استناد کردهرا برخی کرده

اند، ولی آن هم قاب  قبول نبوده و ما ی مطرح کنند که کردهبینیم. یا مثًً در مورد موی سشر ممکن اسشت بعیی ی  اشکاالت  می

نا به اند؛ آن هم استثآن را رد کردیم. آنچه ما پذیرعتیم از بین همه ادله، آیات و روایات، اینکه وجه و کفین و قدمین استثنا شده

قًلی. یعنی زل زدن، خیره شدن اشکال دارد؛ اما به آنها نگاه کرد، آن هم برای کار و با نگاه ابزاری و نه است توانمیاین معنا که 

نگاه ابزاری برای کار، معامله، درس و امثال آن نیبی ندارد. پوششاندن آنها هم بر زنان واجب نیست؛ اگر باواهیم به ندم لزوم  

 له ست. مث  مسپوششش دسشت و صشورت هم مستقًً نگاه کنیم و دلی  برای آن بیاوریم، برخی ادله دیگر هم اینجا قاب  ذکر ا   

نسر و ورج و امثال اینها که قبًً بیان کردیم. ما اص  ورمت نظر و استثناء ورمت نظر مرد به زن را قبًً گفتیم؛ اینجا هم بتث 

ای که گفتیم؛ اینکه زن باید اندامش را، سر و گردن، همه جا را سشتر مرأة اسشت. کلیت سشتر مرأة اینجا بیان ششد، با همین ادله    

شود؛ ها هیست؟ دلی  بر استثناء قدمین هیست؟ استثناء هم از همین ادله استفاده میدلی  بر استثناء صورت و دست بپوششاند. 

خواهد مفصشش  بتث کنیم که مثًً از لزوم سششتر زنان این موارد اسششتثنا شششده اسششت. برخی از همان آیات، مث   یعنی دیگر نمی

هر الزم ، یعنی ستر ما ر«الیبدین زینتهن اال ما رهر منها»گوید هر را گفتیم. وقتی می، اال ما ر«الیبدین زینتهن اال ما رهر منها»

نیسششت. یا در روایاتی که ذی  این آیه آمده که منظور هیسششت؛ واال هه ما آن را به معنای وجه و کفین بگیریم و هه موضششع  

و کفین. به وسششب روایات هم سششتر اینها واجب  شششود بر وجهها را کار نداریم. نمده این اسششت که منطب  میزینت، آن بتث

ای که ذکر کردیم، برخی روایات این نیسشت. در بین روایات، برخی از آنها به این استثنا اشاره کرده است؛ از این دوازده طایفه 

 استثنا از آن قاب  استفاده است. 
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توانیم اثبات کنیم. هه از آیات و هه از روایات میلذا مقداری هم که از لزوم سششتر و پوشششش زنان اسششتثنا شششده، با همین ادله 

نرض کردم که الزم نیسشت که وارد بتث مسشتثنیات سشتر هم ششویم و آن را مسشتقًً مورد بررسی قرار دهیم. البته در مورد      

  کنیم؛ به ستوانیم تمس  کنیم؛ به سیره قطعیه شاید نتوانیم تممسشتثنیات سشتر المرأة از ویث بدن و جسد زن، به اجماح نمی  

ی تواند این را اثبات کند؛ وقتضششروری بودن شششاید نتوانیم تمسشش  کنیم. گرهه سششیره قطعیه از زمان پیامبر)ص( به نونی می 

کردند، اینها همه بردند، بعیاً زنان مؤمن ویور پیدا میرعتند و زنانشان را همراه خود میپیامبر)ص( خودششان در سشفرها می  

ر دهد که پوشش یا ستها توسش بعیی از اصتا  نشان میا ویور داشتند و توصیف بعیی از ههرهواکی از آن اسشت که آنه 

 صورت و دست مثًً مرسوم نبوده است. 

كما يحرم على »این بود   23تتریر در قسشمت اول الزم بود گفته ششود، توضیح دادیم. مس له    23به هروال آنچه در مسش له  

؛ آن قسششمت اول را قبًً گفتیم که مرد نباید به زن نامترم نگاه کند؛ «من األجانب عليها التسََترالرجل النظر إلى األجنبية يجب 

همشانطور که ورام اسشششت بر مرد که نظر کند به زن نامترم، بر زن نامترم هم واجب اسشششت خودش را از اجانب و نامترمان  

 بود. « من األجانب یجب نلیها التستر»ها تاکنون درباره بپوشاند. این بتث

 مقام دوم: پوشش مردان

و ال يجب على الرجال التستر و »عرماید  در ادامه، در مورد وجا  مردان و پوشش مردان وکمی بیان شده است؛ امام)ره( می

ردان م ، بر مردان تسشتر واجب نیست؛ اگرهه بر زنان ورام است نظر به «إن كان يحرم على النسَاء النظر إليهم عدا ما اسَتيني  

مربوط به نظر المرأة الی الرجال است که این را قبًً بتث کردیم؛ بتث  دوم ی  باشی در مقاممگر آنچه که استثنا شده است. 

از جواز یا ندم جواز نظر زنان به مردان در گذشششته و در بتث اوکام نظر و نگاه مفصشش  بتث کردیم. آنجا هم موضششوح نظر  

ر زنان به مردان مورد بتث قرار گرعت و خًعاً للماتن)ره( و لصششاوب العروة ما گفتیم نظر به مردان به زنان و هم موضششوح نظ

مردان ورام نیست؛ ی  ودودی هم برای آن ذکر کردیم که مثًً راهرش این است که غیر از نورتین یا اوتیاطاً مابین السرة و 

تلذذ و الریبة را گفتیم جایز است. نظر امام همین است که االن الهای دیگر بدون الرکبة، این نباید نگاه ششود؛ اما نظر به قسمت 

در اینجا بیان ششد که نظر زن به مرد ورام اسشت؛ مگر آن مقداری که استثنا شده است. استثنا هم در مورد مردان همان وجه و   

یات ن ورام است نگاه به بدن مردان. البته مستثنکفین است. تفاوتش این است که اینجا واجب نیست پوشش بر مردان، اما بر زنا

 به است. قدر مورد مردان، رأس، وجه، کفین و ر

 سؤال 

که  شودگوید نگاه به موی مرد اشکال دارد. ... شاید از با  اینکه این دیگر از مقارنات نگاه به وجه است، نمیاسشتاد  امام نمی 

نکن؛ اینها غیر قاب  تفکی  اسشت، ماصشوصاً اینکه لزوم پوشش هم ندارد. از   اش نگاه کن ولی به مویش نگاه بگوییم به ههره

! پوشند باشی از گردن پیداست؛ بگوییم به این نگاه نکناند. عرض کنید وقتی مردان پیراهن میاین با  است که متعرض نشده

 نی وجه و کفین یا قدمین ش لکن از آنجااینکه مستثنی در اینجا درست است همان هیزی است که در مورد زنان استثنا شده ش یع

د. دهبا نگاه به سشر و گردن اسشت، دیگر آن را جزء مستثنیات قرار می   مًزمکه سشر و گردن به نونی نگاه کردن به صشورت   

ظر ن اشکالی ندارد. در بتث آن مقداری که اوتیاط واجب کردیم( اال)هروال ما برخًف امام)ره( معتقد شدیم نظر به بدن مرد به
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ودی برای آن اختًعات و مطالب مهمی مطرح ششد؛ اما نمده بتث پوششش مردان اسشت. پوشش مردان آیا الزم است یا نه؟    

 وجود دارد یا نه؟ این بتثی است که باید دنبال کنیم. 

التستر منهن و إن كان  و إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فاألحوط»کند که ای را ذکر میامام)ره( در ادامه ی  تبصشره 

کنند، اووط آن است که خودشان را از عرماید اگر مردان بدانند که زنان با قصد و تعمد به آنها نگاه می، می«األقوى عدم وجوبه

ه کشود، اینها را باید بپوشانند؛ اگرهه اقوی این است آنها بپوشانند. عرضاً اگر دست، بازو و صدر توسش زنان مع القصد دیده می

 این واجب نیست. یعنی این اوتیاط ی  اوتیاط مستتبی است. 

 عبارت سيد

و ال »نروه همین را عرموده است   54این در برابر مطلبی اسشت که مرووم سید در نروه عرموده است؛ مرووم سید در مس له  

نعم »ای دارد  اند. بعد ی  جملهاسششت که امام عرموده همان این« يجب على الرجال التسََتر و إن كان يحرم على النسََاء النظر

يهم و يجب عل»عرماید  ، گفتیم این استدراک مربوط به کجاست و در ادامه که می«حال الرجال بالنسَبة إلى العورة حال النسَاء  

و »ر د« واو»گرعته که  ای است که که ما االن از تتریر خواندیم. اینجا البته ی  اشتباهی هم صورتاین همان جمله« التسَتر 

شود که اند معلوم میای که اینجا ذکر کردهنطف به کجاست. برخی مث  مرووم آقای بروجردی از تعلیقه« یجب نلیهم التسشتر 

و »د  عرمایاند. صرف نظر از این نکته که ما قبًً گفتیم، مرووم سید میدانسشته « نعم وال الرجال»این را نطف به همین جمله 

ظر ؛ ایشان عتوا داده که اگر نلم به تعمد ن«هم التسَتر م  العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة اععانة على اعمم يجب علي

از ناویه نسشاء باششد، واجب اسشت خودششان را بپوشانند؛ از با  ورمت انانه بر اثم. البته این مت  اختًف واقع شده است؛     

ی  موضونش را بتث  23شویم. نمده این است که از مس له ها را بعداً در ادامه متعرض میاند. آنمتشین اینجا اشکاالتی کرده

کردیم، یعنی پوششش زنان؛ موضوح دوم درباره پوشش مردان است و این متیمن دو مطلب است. یکی اینکه آیا اص  پوشش  

کنند، آیا پوشش واجب است یا نه. نگاه می مردان واجب است یا نه. دوم اینکه آیا در شرایش خاص یعنی جایی که زنان تعمداً

اند، همانطور که در نروه ذکر شده موضوح اصلیِ دوم، پوشش مردان است؛ منتهی تقریباً دو عرح را در این رابطه امام ذکر کرده

 است که باید این دو موضوح را دنبال کنیم. 

 

«والتمد هلل ر  العالمین»            


