
 های دهگانه میان بنده و پروردگار حجاب

 برگرفته از سخنان امام ابن قیم رحمه للا 

 حجاب اول: جهل نسبت به پروردگار

از او در ذهن داشته باشد.   یدرک اشتباه  نکهیا  ا ی نشناسد    یبنده، خداوند خود را به درست  نکهیا  یعنی

 او را دوست بدارد. ستیممکن ن زیآنکه او را دوست ندارد او را نشناخته و آنکه او را نشناخته ن

 نش یعلم نسبت خداوند و د  یاست و واقعا در جستجو  امبریکه واقعا اهل سنت پ  یاساس، کس  نیا  بر

. داردمیآنان را دوست    زیو او ن  ارنددمی خداوندند و او را دوست    یا یاست که اول  یاست، جزو کسان

 داشت. یدوست خواه شتریاو را ب ، یبشناس شتری است هرچه للا را ب یهیبد

 فرمود:  نیخطاب به قومش چن امبرانیسخنور پ ب،یشع

 [ ۹۰]هود:  {َواْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْیِه إِنَّ َرب ِي َرِحیٌم َوُدودٌ }

. پروردگار من مهربان و دوستدار  د ی سپس به درگاه او توبه کن  دیپروردگار خود آمرزش بخواه)و از  

 است(

 : دیفرما می نیپروردگار بزرگ چن و

ْحَمُن ُودًّا} اِلَحاِت َسیَْجعَُل لَُهُم الرَّ  [ ۹۶: م ی]مر {إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اند به زودى ]خداوند[ رحمان براى آنان محبتى قرار  کرده  ستهیآورده و کارهاى شا   مانی)کسانى که ا

 دهد( مى

است، و انسان، دشمن آن    للاعدم شناخت نسبت به    نیبنده و پروردگار هم  انیحجاب م  نیترمیضخ

 .شناسدمیاست که ن یزیچ

 .کنندمیاو را  ت یمعص شناسندمیکه خداوند را ن یکسان

 .دارندمیاو را بد  شناسندمیکه او را ن یکسان

 .کنندمیرا پرستش  طانیاو ش یبه جا  شناسندمیکه پروردگار را ن یکسان و

 مومنان را به علم و شناخت نسبت به خود دعوت کرده است: زیخداوند قبل از هر چ لیدل نیهم به

ُ َواْستَْغِفْر ِلذَنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِ }  [ ۱۹]محمد:  {یَن َواْلُمْؤِمنَاتِ فَاْعلَْم أَنَّهُ ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

آمرزش جوى و براى مردان و    شیو براى گناه خو  ستیمعبودى ]به حق[ جز للا ن  چی)پس بدان که ه

 ]مغفرت بخواه[( مان یزنان با ا



  ی خواه  ی . آنگاه که او را شناخت یاست بشناس   سته یاست که للا را آنگونه که شا   نیجهل ا  نیا  یدوا

 .یتوبه را به دست آور قتیتوانست حق

 دوم: بدعت حجاب

به وجود   ی خود و للا پرده و حجاب   انیم  ،یبدعت و نوآور  نیبا ا  کندمی  یخداوند نوآور  نی در د  هرآنکه

 که شخص، دست از بدعت خود بکشد همچنان وجود خواهد داشت. یحجاب تا وقت  نی. اآوردمی

 :دیفرما می وآله وسلم هیللا عل یما صل  امبریپ

  کار او مردود است«   ن یآورد، ا  دینو پد  ستی( آنچه را که از آن ننید  یعنی امر ما )  نیکه در ا  »هر

 [ هی]متفق عل

 دو شرط دارد:  کیکار ن هر

 خداوند باشد. یبرا یکیشر   چیآن کار صرفا بدون ه نکهیا یعنی: اخالص. اول

 وسلم باشد.  هیللا عل یبر اساس روش رسول للا صل کی کار ن نکهیا ی عنی. یروی:متابعت و پدوم

خداوند   یو به سو  شودمیشناخته ن  یشرع  کیدو شرط را نداشته باشد به عنوان کار ن  نیکه ا  یکار  هر

 . رسدمیپاک و درست به خداوند  کیتنها کار ن رایز رود،میباَل ن

 ی به معنا   نیو ا  شودمی به نزد خداوند    کیکار ن  دنیاست که مانع رس  یاساس، بدعت حجاب   نیا  بر

 بنده به خداوند است. دنینرس

که خداوند   یرا بر اساس دلخواه خود عبادت نموده نه بر اساس  للا (  نیشخص نوآور در د  یعنی)  ،مبتدع

 بنده و پروردگار. نیاست ب ینفس و دلخواه انسان حجاب یخواسته است، و هوا

شخص گناهکار خود را مقصر   رایر از شخص گناهکار است زدانست که شخص اهل بدعت، بدت  دیبا 

اما شخص اهل بدعت کار خود را خوب دانسته و چه بسا به شدت از آن دفاع کرده و آن را    داندمی

 !داندمیبه خداوند  یکیعامل نزد

 یدرون ی رهیسوم: گناهان کب حجاب

و پنهان   یدرون  یرهیغرور. گناهان کبو    یهستند؛ به مانند تکبر و فخر فروش  اریگناهان، بس  نیا  که

گونه    نیکه ا  یدر صورت  رایز  ،یخمر و دزد  دنی بدتر از زنا و نوش  یعنی.  اندیبدتر از گناهان ظاهر

 .پروردگاربنده و   انیم شودمی یبه حجاب و مانع ل یتبد ند،یگناهان پنهان در قلب انسان بنش

ا  یلهیونه بوس  شودمی  ی به خداوند توسط قلب ط  دن یرس  راه قلب  نیپاها و  مانند   یگناهان بزرگ  به 

 . رندیمس نیراهزنان ا

 آشکار ی رهیچهارم: گناهان کب  حجاب



 .. یگناهان بزرگ ظاهر گریخمر و د  دنیو نوش یمانند دزد به

بر آن    یبا پافشار   یارهیگناه صغ  چیاست که ه  ینکته ضرور  نیتوجه به ا  نجا یو خواهرم… ا  برادر

با توبه و    یاره یگناه کب  چی ه  گر ید  ی. از سوشودمی  رهیبه گناه کب  لیبلکه تبد  ستین  رهیگناه صغ  گرید

 .ستین رهیگناه کب گریبازگشت د

گناه به ظاهر کوچک    نیاگر ا  یقصد بازگشت دوباره به آن، حت  ا یادامه دادن گناه    یعنیبر گناه    یپافشار

 : شودمی رهیبه گناه کب لیبا چند عامل تبد یارهیهر گناه صغ یباشد. بطور کل

داشته    گانهیعادت به نگاه کردن به زنان و دختران ب  یو ادامه دادن گناه: مثال اگر شخص  یپافشار  ـ۱

ما در صورت کامل کوچکتر است ا  ی چشم« از زنا   یهمان »زنا   ا ی  یباشد. با وجود آنکه چشم چران

 خواهد شد. رهیبه گناه کب لیگناه تبد نی ا افتن،یادامه 

به برخ  ـ۲ گناه:اگر  به س  یکوچک شمردن  از خدا بترس، دخانییبگو  گاریاز معتادان  بخاطر    اتی: 

خدا مهربان   ست،ین  یگناه بزرگ  نی که دارد حرام است… او در پاسخ خواهد گفت: ا  یان یضرر و ز

 است!!

 ایکه از انجام گناه شادند    ینیبمیاز اشخاص گناهکار را    یانجام گناه: گاه بعضخوشحال شدن از    ـ۳

بزرگتر   زی در نظر داشت که شاد شدن از انجام گناه از خود گناه ن  دی. با کنندمی  یتظاهر به خوشحال   نکهیا

 است.

با افتخار   دختر مسلمان خوشحالند و کیدادن  بی که از فر ینیبمیرا  یبشر یها گرگ نیاز ا یاریبس

 :دیفرما میکه خداوند  یدر حال  کنندمی فیتعر گرانید یآن را برا

ْنیَا َواْْلِخَرةِ }  [ ۱۹]نور:  {إِنَّ الَِّذیَن یُِحبُّوَن أَن تَِشیَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذیَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِلیٌم فِي الدُّ

براى آنان در    ابد،ی  وعیاند شآورده   مانیآنان که ا  انیزشت در م  ی)کسانى که دوست دارند که کارها 

 و آخرت عذابى دردناک خواهد بود( ا یدن

: دیگومیللا عنهما    ینسبت به پوشانده شدن گناه توسط خداوند: عبدللا بن عباس رض  یسهل انگار  ـ۴

ناه به همراه آن خواهد آمد… مباش که با انجام گناه، بدتر از گ  منیگناهکار! از عاقبت بد گناه ا  ی»ا

که   نیکه بر سمت راست و چپ تو هستند از خود گناه بزرگتر است… ا  یشرم نداشتن از فرشتگان

داشته باشد از خود گناه بزرگتر است… و   یقرار است خداوند با تو چه رفتار  یدانمیو ن   یخندمی

ات را حرکت درب خانه  یباد پرده  یوقت   نکهیخوشحال شدن از انجام گناه از خود گناه بزرگتر است… ا

قلبت به لرزه   یکم  ندیبمی  هخداوند دارد تو را در حال گنا   نکهیاما از ا  یشو میدچار ترس    دهدمی

 از خود گناه بزرگتر است« دیآمین

را شبانه انجام دهد و خداوند او را بپوشاند اما خود او   یکه شخص گناه نیا  یعن یمجاهره: مجاهره  ـ۵

 !دیبازگو نما  گرانید یو روز بعد گناه خود را برا دهیرا در یاله یپرده



انجام دهنده  ـ۶ اگر مد  یالگو  ره،یگناه صغ  یاگر شخص  باشد: تصور کن   ای کارخانه    کی  ریمردم 

 ان یکار در م  نیو به سبب الگو بودنش ا  کوچک بزند  یدانشکده دست به گناه  کی  سیرئ  ا یمدرسه و  

 .ابدیرواج  زیدستانش ن ریز

مردم    گریعادت به د  نیشود و سپس ا  یعاد  یاسالم  ریسرشناس پوشش غ  یخانواده    کی   انیدر م  ا ی

 .میاز مردم به عنوان الگو شناخته شو ی برخ انیدر م  زیکند. ممکن است من و تو ن تیسرا

گناه    اوردی ب  ی: »هر که در اسالم سنت و راه و روش بددیفرما   یوسلم م  هی للا عل  یللا صل  رسول

انجام دهند بر گردنش خواهد بود بدون آنکه از گناه    یخودش و گناه کسان که آن کار را پس از او 

 مسلم[ تیکم شود« ]به روا یزیچ گرانید

 رهیپنجم: گناهان صغ حجاب

به عاقبت   جا یکه صاحب خود را تدر یبسا گناهان کوچک. چه شوندمیبه مرور بزرگ  رهیصغ گناهان

 اندبد کشانده 

. مومن همانگونه که  ندی بمیاو خداوند را مراقب خود    رایز  ندیبمیمومن گناه خود را بزرگ    انسان

را هرچند کوچک به نظر برسد،    ریکار خ  زیهمانطور ن  شمارد،مین  زیگناهان را ـ هرچند کوچک ـ ناچ

 .آوردمیبه حساب ن زیناچ

 ششم: شرک حجاب

. راه برداشتن  شودمی  ل یبنده و پروردگار حا   انیاست که م  ییها پرده   نیترمیو ضخ  نیاز بزرگتر  نیا

 است. دیحجاب خالص گرداندن توح نیا

تعلق در عبادت باشد و چه در محبت و    نیللا است. چه ا  ریشرک همان تعلق قلب به غ  ی واقع  یمعنا 

 .ستینزد خداوند بدتر از شرک و مشرکان ن زیچ چی. هی در اعمال ظاهر ا یو  یقلب یدر معان ا ی

 :دیفرما میآنها شرک پنهان است. خداوند  نی دارد که از خطرناک تر ی انواع شرک

ثُمَّ لَْم تَُكن فِتْنَتُُهْم إَِلَّ (  ۲۲)واْ أَْیَن ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذیَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن  َویَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِمیعًا ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذیَن أَْشَركُ }

ُمْشِرِكینَ  ُكنَّا  َما  َرب ِنَا   ِ َوَّللا  قَالُواْ  یَْفتَُرونَ (  ۲۳)  أَن  َكانُواْ  ا  مَّ َعْنُهم  أَنفُِسِهْم َوَضلَّ  َعلَى  َكذَبُواْ  َكْیَف   { انُظْر 

 [۲۴ـ۲۲]انعام: 

آنان را محشور مى  ادی)و ]  م ییگواند مىآنگاه به کسانى که شرک آورده  میکنکن[ روزى را که همه 

  ندیگوکه مى  ستین  نی( آنگاه عذرشان جز ا۲۲)  د؟ی دانست  یللا[ م  کیشما که ]آنان را شر  کانیشر  ندیکجا 

نبود ما مشرک  پروردگارمان سوگند که  بب۲۳)  میبه للا  به خود دروغ مى  نی(  آنچه    ندیگوچگونه  و 

 شد(  اوهی شانیبافتند از ابرمى

داشته باش و از خداوند سالمت از    شی خو  دیدر خالص نگه داشتن توح  یسع  شهیو خواهرم. هم  برادر

ن ِي أَُعوذُ بَِك أَْن أُْشِرَك بَِك َوأَنَا أَْعلَُم، َوأَْستَْغِفُرَك ِلَما َلَ  اللَُّهمَّ إِ »شرک را بخواه و به او پناه ببر و بگو:  



و از تو در مورد    دانممیروا دارم که    ینسبت به تو شرک  نکهیاز ا  برممیمن به تو پناه    ا ی)خدا  «أَْعلَمُ 

 (خواهممیمغفرت   دانممیآنچه ن

 مباح یدر کارها  یرو ادهیهفتم: ز حجاب

حالل است. اما    زین  دنیاو و پروردگارش. خوردن حالل است، نوش  نیشود ب  یشکم انسان حجاب  دیشا 

را پر نکرد که بدتر از شکم باشد«    ی ظرف  چ ی: »فرزند آدم هدیفرما   یوآله وسلم م  هیللا عل  یصل  امبریپ

 [یترمذ تی]روا

و انسان دچار    ستندیامیاز  ب  تی بدن از فعال  یو اعضا   رودمیبه خواب    شهیکه شکم پر شود اند  یهنگام

 .شودمی یتنبل

:  دیفرما میخدا    امبریبنده و خداوند. پ  نیشود ب  یاز اندازه به ظاهر، حجاب   شیب  دنیلباس و رس  دیشا 

 [یبخار تی]به روا با«یلباس ز یدرهم و بنده  یباد بنده  چارهی»نابود و ب

مباح، ممکن   ا یحالل  یکارها نگونهیو ا یو سرگرم حیاز اندازه به تفر شیتعلق ب ا یاز حد  شی ب خواب

 کند. جادیبنده و خداوند فاصله ا انیم جیاست به تدر

 هشتم: غفلت نسبت به خداوند حجاب

هوا   ی( دور شده و در پیکه قلب از محبوب خود )سبحانه و تعال  ابدیمیدر قلب رسوخ  یهنگام  غفلت

 :دیفرما می. خداند ردیبگ یرا به دوست  نطایو هوس راه گرفته و ش

 [ ۲۸]کهف:  {َوََل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا }

 روىادهیکرده و کارش بر ز   روىیو از هوس خود پ  میاخود غافل ساخته  ادی)و از آن کس که قلبش را از  

 است اطاعت مکن( 

 سه نور بر قلب انسان نتابد حجاب غفلت از آن کنار نخواهد رفت:  نیا تا 

 . ردیگ یپنهان و آشکار خداوند تا آنکه محبت خداوند متعال در قلب جا  یهانعمت ینور مالحظه ـ۱

برده و با شناخت    یشود انسان به خطر نفس اماره پ  یباعث م  نینور نگاه در اشتباهات نفس. ا  ـ۲

 .دیآن، عظمت و کمال پروردگار را درک نما  یها یکاست

نور مراقبت گذر روزها و از دست رفتن فرصت. تا آنکه انسان با درک کم بودن فرصت و ارزش    ـ۳

 .ردیمانده به کار گ یتنها فرصت باق نیاستفاده از ا یوقت و عمر، تمام تالش خود را برا

ب  ینورها   نیا گانه سبب  باعث    یشگیماندن هم  داریسه  و  در طاعت    شودمیقلب شده  بنده همچنان 

گرفته و حجاب غفلت به طور کامل از آن    دنیتاب  ی تا آنکه نور خداوند بر قلب و  دیر تالش نما پروردگا 

 شود.  دهیبرچ

 اشتباه  یها ها و عرفها و سنتنهم: عادت حجاب



 . اندشیخو  یغلط جامعه  یاشتباه و عرف ها   یسنت ها   ا یبد خود و    یها عادت  ریاز انسان ها اس  یبرخ

  نیاست که اول  نیهم  یعادتند. برا  نی ا  ر یو اس  کشندمی  گاریعادت س  یکه از رو  ینیبمیرا    یاریبس

 هاست. به خداوند کنار نهادن عادت دنیراه رس

ها  یبنده  ها انسان برا  یعادت  و  بنده  یخوداند  با   یآنکه  گردند  بندگ   دیخالص خداوند    ز یهر چ  یاز 

 پا نهد( ری و آن را ز ابدی یخداوند برتر عتیاست که عادت بر شر ی. )منظور وقتابندی ییرها  یگرید

 .مانندمیغافل  یقیکه از هدف حق یتالشگر یدهم: حجاب انسان ها  حجاب

در راه   یکه شخص  دیآمی  شی. پشوندمیدچار آن    نیبه د  بندیپا   ی است که معموَل انسان ها   یحجاب  نیا

تالش   ا  کندمیخداوند  بزرگ    نی و  را  خود  ا  ندیبمیعمل  خود  ا  نیو  و    انیم  یحجاب  جادی باعث  او 

 . شودمیپروردگار 

به منت پروردگار، و   یخوش دل   انیم  شهیبه عمل خود دلخوش نشود و هم  گاهچ یبنده َلزم است که ه  بر

 عمل خود بماند. ینقص و کوتاه یمشاهده

است.   یبندگ  قتی بودن« او و جهلش نسبت به حق  ی»از خود راض  یبنده از کار و عملش نشانه  تیرضا 

 دارد. یچون تکبر را در پ یگریبزرگ د اریاز خود« آفات بس ت ی»رضا  نیا

  شود میرا دانست که هر چه خداوند در قلب انسان بزرگتر باشد، نفس انسان در قلبش کوچکتر    نیا  دیبا 

  ی هادر برابر عظمت و شکوه و نعمت  دهدمیکه در راه خداوند انجام    ییکارها   یکه همه  داندمیو  

 . ستین چیبزرگ خداوند ه

با صداقت به درون   دی. بااندازندمی  ییبنده و پروردگار جدا  انیهستند که م  یده پرده و حجاب  ها نیا

 . ست یها چپرده   نیبردن ا  نیما و او فاصله انداخته و راه از ب  انی چند حجاب م  نمینظر انداخته و بب  شیخو

 .میخواه میپروردگار اخالص در گفتار و کردار و قبول اعمال را  از

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم نا یللا وسلم على نب وصلى

 و تصرف( رییتغ ینام منتشر شده توسط دارالقاسم با کم نیبا هم  ی)ترجمه شده از بروشور


