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 ت محمدصدف حجاب براي مرواریدهاي ام

 خواهرم!
خداوند متعال حجاب را براي زنان مسلمان واجب کرده است، و آن را یکی از 

حجاب نشانه ایمان و اطاعت از خدا و  ،است راههاي نجات و سعادت آنها قرار داده
کند و بهترین و  دهد و آنها را حفظ می عفّت و پاکدامنی است و زنان را کرامت می

اي  اي که زنان آن باحجاب هستند، جامعه ا و حیاء است و جامعهترین وسیله براي تقو مهم
 ماند. ها محفوظ و مصون می با عزّت و باکرامت است و همیشه از بالها و فتنه

هاي حجاب، به آیاتی که در رابطه با حجاب هستند،  براي آشنایی بیشتر با ارزش
 ].ر، و کل سوره نو33،36،53،59 :سوره احزاب آیه[مراجعه کنید. 

 شرایط حجاب اسالمی

 پوشاندن همه بدن زن: -1
بینیم خیلی از  بایست تمام بدن زن را بپوشاند از سرتا پا. امروزه متأسفانه می لباس می

زنان گردنشان و بازوها و ساعدشان نمایان است یا اینکه بدون جوراب با پاي لخت از 
 م و گناه بزرگی است.خانه خارج می شوند درحالیکه خارج شدن با این وضعیت حرا

 لباس و چادر زن باید ضخیم باشد و نازك و شفاف نباشد: -2
اي بزرگ  بلکه خود فتنه ،آن نمایان است حجاب نیست چادر نازکی که بدن زن از زیر

 هاي قیامت است که پیامبر کشاند و یکی از نشانه است که جامعه را بسوي فساد می
اند ولی عریان  شوند که لباس پوشیده ت من زنانی پیدا میکه در ام«اند:  بدان اشاره فرموده

. با »شوند و حتی بوي بهشت هم به مشامشان نمی خورد هستند و اینها وارد بهشت نمی
کنند و دست و  استناد به این حدیث چادرهاي نازك و شفّافی که امروزه زنان استفاده می
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 مل زنانی هستند که پیامبرحرام است و این زنان شا ،گردن و بدنشان مشخّص است
 آنها را جهنّمی معرفی کرده است.

 :لباس زن باید گشاد باشد و چسبیده و تنگ نباشد -3
هاي تنگ است  گیر جامعه اسالمی شده است، لباس هاي دیگري که دامن یکی از فتنه

دهد و باعث  هاي بدنشان را نمایش می کند و برآمدگی که بدن زنان را مشخّص می
گردد، و  که مردان را از راه عفّت و پاکدامنی خارج سازد و باعث فساد و شر می شود می

خواهران گرامی باید توجه داشته باشند که لباسشان باید از باال تا پایین (از شانه تا 
هایی که امروزه  انگشتان پا) یکنواخت و یک اندازه گشاد باشد و باید متوجه خطر لباس

هایی که امروز در بازار است اکثراً  کند، باشند و مدل ی میاستعمار براي زنان طراح
 غیرشرعی است.

 :و یکی از شرایط دیگر چادرآن است که خود چادر زینت نباشد -4
بعضی از چادرها بجاي اینکه حجاب باشند و زن را بپوشانند و زیبایی زن را پوشش 

مورد توجه قرار  را بیشتر اند براي زیباتر کردن زنان و زنان اي شده دهند، خود وسیله
هایی زیبا  کند. چادرهایی که گلدوزي شده یا رنگ جلب می دهد و نظر مردان را بیشتر می

 شود. باشد، چون باعث فتنه و فساد می هاي متنوع به کار رفته حرام می و طرح
 :لباس زن نباید شبیه لباس مرد باشد -5

از ما نیست زنی که خود را شبیه مرد سازد و مردي که «فرماید:  می در حدیثی پیامبر
سه نفر فرداي قیامت وارد بهشت «در حدیثی دیگر می فرماید:  .»خود را شبیه زن سازد

شود فرزندي  لطف و رحمت خدا شامل آنها نمی کند شوند و خداوند به آنها نگاه نمی نمی
 .»غیرت شبیه مردان نماید، مرد بیکه نافرمانی پدر و مادر کند، زنی که خود را 

هایی که شبیه لباس مردان است، براي زن  پوشیدن لباس طبق این حدیث پیامبر
حرام است که امروزه متأَسفانه در بین زنان و دختران مسلمان زیاد شده است و دختران و 

هاي  انپوشند و با آن در خانه و مک هاي مردانه می زنان مسلمان پیراهن، شلوار و لباس
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کنند. درحالیکه خشم و لعنت خدا را براي خود  عمومی ظاهر می شوند و به آن افتخار می
 خرند. می

 عفتی است.  حجابی و بی کند بی یکی از چیزهاي که امت را هالك می
سیل، زلزله،   به وسیلههاي از امت به همین دلیل  ه امروزه ما شاهد هستیم که گرو

 شوند. و غیره، هالك می هواپیما و قطارطوفان، امراض، انفجار در 
و مادران محترم، باید توجه داشته باشند که خارج شدن دختران شان با مانتوي کوتاه 

، و باید سعی داشته باشند که دختران شان با مانتوي بلند و چادر درست نیستشلوار 
شود و باید  شود که لعنت خدا شامل آنها می ي با مردمان سببخارج شوند، زیرا همانند

 مراقب باشند که دختران شان بدون حجاب خارج نشوند.
 لباس و حجاب زن نباید خوشبو و معطر باشد:  -6

ْت ىلَعَ قَْوٍم يِلَِجُدوا ِر�ََها «فرماید:  می در حدیثی پیامبر ةٍ اْستَْعَطَرْت َ�َمرَّ
َ
َما اْمَرأ ُّ�

َ
�

يَةٌ  يٌَة، َوُ�ُّ َ�ْ�ٍ َزا�ِ ر زنی که عطر بزند، سپس (از خانه) خارج شود و از کنار ه«. »فَِ�َ َزا�ِ
گروهی رد شود تا بوي عطر او را احساس کنند، پس او زناکار است. هر چشمی که او را 

 .»بیند، زناکار است می
استفاده کردن از عطر و خوشبویی در منزل براي شوهر ثواب دارد، اما در صورتی که 

ا لباسی که در آن عطر استفاده کرده خارج شود چون زن از خانه خارج شود حق ندارد ب
اندازد و هر زنی که بوي عطر لباسش  شود و آنها را به فتنه می باعث تحریک مردان می

شود. بترسید از روزي که هیچ پناهگاهی بجز  باعث فتنه شود، عذاب خدا دامنگیرش می
 اهللا ندارید.
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 خالصه

 اشکاالتی که در حجاب و چادر زنان:
 پوشاند. درشان تمام بدنشان را نمیچا -1

 چادرها نازك و شفّاف هستند. -2

 چادرها زینتی و فریبنده هستند. -3

 چادرها خوشبو و معطر هستند. -4

 اشکاالتی در در استفاده از چادر: 
 پیچند و تمام لباس شان از عقب و جلو نمایان است. چادر را دور گردن می -1

 پوشند. چادر را بدون مقنعه می -2

پوشند که موي جلوي سر و گاهی هم سایر اعضاي بدنشان  ري میچادر را طو -3
 پیدا است.
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