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  اسالم )1(خطاب به مخدرات

ـ  )2(تـاي رداي ـ  ردهـپ   اـاموس مـ ـي ن
  طينت پاك تـو مـا را رحمـت اسـت    
  كودك ما چون لب از شير تو شسـت 

ــي ــو   م ــر ت ــد مه ــوار تراش ــا )3(اط   م
ــد    ــحابت آرمي ــو در س ــا ك ــرق م   ب
  اي امــــين نعمــــت آئــــين حــــق
  دور حاضر تر فروش و پـرفن اسـت  
  كـــور و يـــزدان ناشـــناس ادراك او
  چشــــم او بيبــــاك و ناپرواســــتي
ــويش را  ــد خـ ــيد او آزاد خوانـ   صـ
ــوئي  ــت تـ ــل جمعيـ ــد نخـ   آب بنـ
ــزن    ــودا م ــان س ــود و زي ــر س   از س
ــار  ــتبرد روزگــ ــيار از دســ   هوشــ

ـ     ر نگشـاده انـد  اين چمن زادان كـه پ
  هــا دارد بلنــد  فطــرت تــو جذبــه  

  تــا حســيني شــاخ تــو بــار آورد    
  

  ي فــانوس مــا  تــاب تــو ســرمايه  
ــوت  ــت ق ــت اس ــاس مل ــن و اس   دي

ــه آمــــوختي او را نخســــت   ال الــ
  فكـــر مـــا گفتـــار مـــا كـــردار مـــا
  بر جبـل رخشـيد و در صـحرا تپيـد    

  هـاي تـو سـوزد ديـن حـق      در نفس
  كاروانش نقـد ديـن را رهـزن اسـت    

ــ  ــان زنجيــ ــاك اوناكســ   ري پيچــ
ــه ــتي  پنچــ ــان او گيراســ   ي مژگــ

ــته ــويش را  كش ــد خ ــده دان   ي او زن
ــرمايه  ــافظ سـ ــوئي  حـ ــت تـ   ي ملـ

ــاده    ــر ج ــز ب ــام ج ــزن  گ ــا م   ي آب
  گيـــر فرزنـــدان خـــود را در كنـــار
ــد    ــاده ان ــويش دور افت ــيان خ   ز آش

  ي زهـرا مبنـد   چشم هـوش از اسـوه  
ــزار آورد   ــين بگلــ ــم پيشــ   موســ

  

  اقبال الهوري

                                           
  جمع مخدره يعني زناني كه در حجاب و پرده هستند.  مخدرات: -1

  .چادر ردا:  -2

  .ها ها، روش نوع جمع طور،   اطوار: -3



  مترجم ي مقدمه

گوييم كه در تاريكي و ظلمت اين قـرن، همچنـان گروهـي پـرچم      پاس ميخدا را س
كشند. و در ميان تبليغات مسموم استعمار جهـاني و ضـربات    هدايت و حق را بدوش مي

خـدا را سـپاس    .رونـد  امـت اسـالمي، پـيش مـي     ةدرپي آنان به جسم زخمي و خسـت  پي
ماننـد چنـگ زدن بـه     ،به دين گوييم كه در اين زمان پر فتنه و فساد، زماني كه تمسك مي

معتقـد بـه اصـول و     ،هاي آتش است، تعـدادي قابـل توجـه از خـواهران مسـلمان      شراره
اي محكـم در برابـر فسـاد جامعـه      اند و عالقه دارند تا حجاب شرعي را كـه قلعـه   مبادي

اسالمي است، حفظ نمايند. بله، دستهاي پليد استعمارگران غرب و پيروان آنها دسـت بـه   
اسالمي را به فساد و فحشاء بكشد. يكـي از   ةده است تا با روشهاي مختلف، جامعش كار

برداشتن حجاب است كه دشمن در اين قرن اخير براي برداشـتن حجـاب از    ،اين روشها
عالمت تحجـر   ،گاهي حجاب را مخالف آزادي و گاهي .هيچ كوششي دريغ ننموده است

هزار و چهارصد سال پـيش و گـاهي هـم     افتادگي و بازگشت به عقب ،تجاع و گاهيرو ا
اين تالشـها بـراي ايـن بـود تـا زن       ةحجابي را ارتقاء و پيشرفت و تمدن نام نهاد. هم بي

و از ايـن   .اسالمي رواج دهد ةحجابي را در جامع عاري نمايد و بي ،مسلمان را از حجاب
ي نمود اما از هاي به نواياي شوم خويش برسد. دشمن هرچند در اين زمينه پيشرفت ،طريق

طرفي ديگر با مقاومت بسياري از زنان مسلمان مواجه شد به طوري كه آنهـا فريـب ايـن    
شعارهاي پر زرق و برق را نخوردنـد و دانسـتند كـه غـرب در ادعـاي آزادي زن، دروغ      

ع خود ندارد. آنجايي كه فهدفي جز برآورده كردن اهداف و منا ،و در اين راستا .گويد مي
ن در فرانسه، آلمان و تعدادي از كشورهاي اروپايي از رفتن به مدرسـه بـه   دختران مسلما

شان و استفاده از روسري، منع شـدند. و زن مسـلمان از حضـور در     خاطر حجاب شرعي
نفاق و   همه و همه، ،پارلمان تركيه به خاطر داشتن روسري منع گرديد و دهها مورد ديگر

  و آشكارتر كرد.دوگانگي غرب را در برابر آزادي، ظاهر 
خواهنـد عـزت و    پس اي خواهر مسلمان! آنهايي كه به نـام آزادي و دموكراسـي مـي   

ات را پايمال نمايند و تو را به كوچه و خيابان بكشند، دلسـوز و   كرامت و حرمت اسالمي
اسالمي را به فساد بكشند. پـس بـر تـو     ةخواهند جامع ات نيستند بلكه مي خواهان آزادي

نصف امتـي. و   ،ارزشهاي اسالمي را حفظ كني زيرا تو  حجاب اسالمي، است كه با حفظ
  امتي. ةآيند. در نتيجه، تو هم نصف ديگر امت از تو به دنيا مي
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اسالمي به وسيله  ةجامع ةشوند و در واقع آيند كودكان مسلمان در دامن تو تربيت مي
يدگي جامعـه اسـالمي   پاشـ  اي محكم در برابـر از هـم   حجاب تو قلعه .شود تو قلم زده مي

  است.
كنـد و بسـياري از    اسـالمي نقـش مهمـي ايفـا مـي      ةدر جامعـ  ،از آنجايي كه حجاب

اسالمي داشته  ةخواهند شناخت و آگاهي بيشتري در مورد اين فريض خواهران مسلمان مي
تا خواهران مسلمان فارسـي زبـان بـا فضـايل      نمودم هترجمرا كوچك  ةاين رسال ،باشند

بسيار  ةآشنايي پيدا كنند. اين رسال ،حجابي و شرايط حجاب شرعي بيحجاب، مشكالت 
 آنهـا مختصر در واقع شرايط حجاب را به طور مختصر بيان نموده است تا خواهران عزيز 

آنان قرار گيرد و خداوند روز قيامـت   ةعمل كنند. اميدوارم مورد استفاد ،و به آن بدانندرا 
ر دهد. در پايـان، مـرا از دعـاي خيـر خـود، فرامـوش       قرا ام آن را در ترازوي اعمال نيك

  نكنيد.
  و آخر دعو انا أن الحمد هللا رب العالمين

  
  عبدالقادر ترشابي                    
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  ي مؤلف مقدمه

للمتقين، و ال  ةالحمدهللا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، و العاقب
  عدوان إال علي الظالمين.

اللهم صل و سلم و بارك علي عبدك و رسولك محمد و علي آله و صحبه 
  أجمعين، أما بعد:

اي نمـوده اسـت تـا عفـت و      العـاده  قانون اسالمي به زن مسلمان توجه خاص و فوق
هـايي كـه در    و محـدوديت  .پاكدامني، حرمت و كرامت و جايگاه بلندش را حفظ نمايـد 

فقط براي جلوگيري از فسادي است كه در نتيجـه   ،زن قرار داده شده است لباس و زينت
آزادي زن را محـدود   ،اسـت  آوردهلذا آنچـه اسـالم    .آيد آشكار كردن زينت به وجود مي

حفـظ   ،بلكه وي را از سقوط در عمق منجالب خواري و ذلت و گرداب ابتـذال   كند، نمي
براي تشويق  ،ان در نيايد. ما در اين مختصرچران نمايد تا به صورت نمايشي براي چشم مي

 .دهـيم  بشـارت مـي   ،به ذكر فضايل آن پرداخته و به عاقبت و انجام خوب آن ،به حجاب
عيوب و بديهاي بدحجابي را يادآوري نموده و از عاقبت و سـرانجام بـد آن در    همچنين،

آوريـد.   بـه حجـاب روي  دوري كـرده و   بـدحجابي تـا از   مي دهيمدنيا و آخرت هشدار 
  او ما را كافي است و بهترين كارساز است. .داند ها را بهتر مي خداوند نيت

  



  فضائل حجاب

  ����اطاعت خدا و رسول خدا   حجاب،

 فرمايد: خداوند اطاعت از خود و رسولش را بر ما واجب گردانده است آنجا كه مي
﴿$tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ #sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ #�� øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu� z�Ïƒø: $# ôÏΒ öΝ Ïδ Ì�øΒ r& 3 tΒ uρ 

ÄÈ÷ètƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7 •Β ∩⊂∉∪ ﴾ :٣٦[األحزاب[ 

از  ،هيچ مرد و زن مـؤمني در آن كـار   ،خدا و پيامبرش در آن داوري نمايند كه (كاري
سرپيچي نمايد، دچار گمراهي  ،تور خدا و پيامبرشو هر كس از دس .خود اختياري ندارند

  گردد). كامالً آشكاري مي
Ÿξsù y7﴿ فرمايد: و همچنين مي În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO 

Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡à Ρr& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪ ﴾ :٦٥[النساء[  

آينـد تـا زمـاني كـه تـو را در       به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي…(نه!
در دلهايشـان از داوري تـو ماللـي بـه خـود راه       ،و سپس .شان داور قرار ندهند اختالفات

  ندهند و كامالَ تسليم قضاوت تو باشند).
≅ ﴿ ايد:فرم و خداوند زنان را به حجاب امر نموده است آنجاييكه مي è% uρ ÏM≈uΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 

zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈ |Áö/ r& zôà x øts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ( tø⌠ Î� ôØu‹ ø9uρ 

£Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θãŠã_﴾  :٣١[النور[  

هاي خود  ازند، عورتچشمهاي خود را ـ از نامحرمان ـ پايين اند   :(به زنان مؤمن بگو
را حفظ نماينـد و زينـت خـويش را آشـكار نكننـد مگـر آن مقـدار كـه ظـاهر اسـت و           

  هايشان را بر گريبانشان بيندازند). روسري
�tβö﴿ فرمايد: و در جايي ديگر مي s% uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{$# ﴾

   ]٣٣[األحزاب: 
ايتان بمانيد و همچون جاهليت پيشين ـ در ميان مردم ـ با آشـكار سـاختن     ه (در خانه

  ظاهر نشويد). ،اندام و زيورآالت خود
(sŒÎ#﴿ فرمايد: و همچنين مي uρ £èδθßϑ çG ø9 r'y™ $Yè≈ tFtΒ �∅èδθè= t↔ó¡sù ÏΒ Ï !#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 öΝà6Ï9≡sŒ 

ã� yγôÛr& öΝ ä3Î/θè= à)Ï9 £ÎγÎ/θè= è% uρ ﴾ :٥٣[األحزاب[.  
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ايـن   .كاال و متاعي خواستيد از پشت پرده بخواهيـد  �هنگامي كه از همسران پيامبر (
  كار براي پاكي دلهاي شما و آنان بهتر است).

pκ$﴿ فرمايد: و بعد از چند آيه مي      š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/uρ Ï !$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

šÏΡ ô‰ ãƒ £Íκ ö�n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_﴾1.  

هـاي خـود را بـه     روپـوش   (اي پيامبر! به همسران و دختران خود و زنان مؤمنان بگو:
  بياندازند). ،خوبي بر خود

يعني: سـتر و پوشـش بـراي او واجـب      ».عورت است ،زن«  گويد: مي � رسول اكرم
  است.

 عفاف است ،حجاب

pκ$﴿ است: خداوند تعهد به حجاب را نشانة عفت و پاكدامني قرار داده š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# ≅ è% 

y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï!$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# šÏΡ ô‰ ãƒ £Íκö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù 

tøsŒ÷σ ãƒ ﴾ :٥٩[األحزاب[   

د را به خوبي هاي خو روپوش  (اي پيامبر!  به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو:
شود در نتيجه ـ از   بهتر عفت و پاكدامني آنها شناخته مي ،با اين پوشش .بر خود بياندازند

  گيرند).  طرف افراد مريض ـ مورد اذيت و آزار قرار نمي
هـاي زن از طـرف افـراد     آشاره به اين مطلب دارد كه شناختن محاسن و زيبـايي  ،آيه
و خويشـاوندانش را هـم در فتنـه و دردسـر      شـود  باعـث اذيـت و آزار وي مـي    ،نامحرم

  ندازد.ا مي
اي كه مورد تمايل و پذيرش مردان نيستند، اجازه داده تا  خداوند به زنان سالخوردهو 

در همين راستا  .ها را بر زمين بگذارند و صورت و دو كف دست را ظاهر سازند روپوش
‰ß﴿ فرمايد: مي Ïã≡uθs) ø9$# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# Ÿω tβθã_ö� tƒ % [n% s3ÏΡ }§øŠn= sù �∅ÎγøŠn= tæ îy$oΨ ã_ βr& 

š∅÷èŸÒtƒ �∅ßγt/$uŠÏO u� ö� xî ¤M≈ y_Îh� y9 tFãΒ 7πuΖƒÌ“ Î/ ﴾ :٦٠[النور[  
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اي كه ديگر اميدي به نكاح ندارند، گناهي نيست  (و بر زنان از كار افتاده و سالخورده
ايي و ظاهر كردن زيورآالت خودنم ،كه لباسهايشان را به زمين بگذارند بدون اينكه هدف

  .باشد)
 فرمايد: پردازد و مي تر آن مي به بيان مستحب و شكل بهتر و كامل ،و به دنبال آن

﴿βr&uρ š∅ø Ï ÷ètFó¡o„ ×�ö� yz �∅ßγ©9 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠÎ= tæ ∩∉⊃∪ ﴾ :٦٠[النور[  
ند ـ براي  هايشان را به زمين نگذار (و اگر آنها راه عفت را در پيش گيرند ـ و روپوش 

نـيم كـه   ك مالحظـه مـي   .داند) ها را مي شنود و نيت آنها بهتر است و خداوند سخنان را مي
عفت و پاكدامني ناميده، پـس آيـا حجـاب    ، براي زنان سالخوردهحتي خداوند حجاب را 

  عفت و پاكدامني نيست؟ ،براي زنان جوان

  پاكيزگي و دوري از آلودگي است ،حجاب

#﴿ فرمايد: خداوند مي sŒÎ) uρ £èδθßϑ çG ø9 r' y™ $Yè≈ tFtΒ �∅èδθè= t↔ó¡sù ÏΒ Ï !#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 öΝ à6Ï9≡sŒ ã� yγôÛr& 

öΝ ä3Î/θè=à) Ï9 £ÎγÎ/θè= è% uρ ﴾ :٥٣[األحزاب[  

 ،خواسـتيد  ،همسران پيـامبر  يعني از آنها ـ  از وسايل منزل ـ  (هنگامي كه كاال و متاعي
  .)بهتر است ،شما و دلهاي آنان براي پاكي دلهاي ،اين كار .بخواهيد ،از پشت پرده

ناميده  ،خداوند در اين آيه، حجاب را پاكي و طهارت دلهاي مردان و زنان مؤمن
چيزي را  ،اما اگر چشم .كند دل آرزوي آن را نمي ،چيزي را نبيند ،زيرا اگر چشم .است

  .ببيند، شايد دل آرزو كند و مشتاق آن گردد شايد هم آرزو  نكند و مشتاق آن نگردد
 .شود ماند و انسان كمتر دچار فتنه و فساد مي دل پاكتر مي ،نبيند ،اينجاست كه اگر چشم

Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB ÉΑ﴿ فرمايد: خداوند مي .كند اميد دلهاي مريض را قطع مي ،زيرا حجاب öθs) ø9$$Î/ 

yìyϑ ôÜ uŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ÏµÎ7 ù= s% ÖÚt� tΒ ﴾ :٣٢[األحزاب[  

  .ند)زنكنيد كه بيماردالن به شما چشم طمع بدوصحبت  ،(با صداي نرم و نازك

  پوشش است ،حجاب

خداوند بسيار پرده پوش و با حيا اسـت و حيـاء و سـتر را    «فرمايد:  مي � اهللا  رسول
 ،بيرون بياورد ،اش از خانه خارجلباسش را  ،هر زني«فرمايد:  و همچنين مي .»دوست دارد
  جنس عمل است.يعني پاداش از  .»درد اش را مي خداوند پرده
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  تقوا است ،حجاب

≈ûÍ_t6﴿ فرمايد: خداوند مي tƒ tΠyŠ# u ô‰s% $uΖ ø9 t“Ρr& ö/ä3ø‹ n= tæ $U™$t7 Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝ ä3Ï?≡u öθy™ $W±„Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 

3“uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ﴾ :٢٦[األعراف[  

وشـاند  پ (اي فرزندان آدم! ما لباسي براي شما درست كرديم كه هم عورات شما را مي
  .بهترين لباس است) ،گردد اما بدانيد كه لباس تقوا  تجمل و زيبايي شما مي ةو هم ماي

  ايمان است ،حجاب

≅﴿ فرمايد: دهد و مي خداوند فقط زنان مؤمن را مخاطب قرار مي è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9﴾   و)
Ï!$|¡ÎΣ﴿ گويد: ) و همچنين مي…زنان مؤمن بگوه ب uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9  و .سران مؤمنان)(هم  ﴾#$

اهللا عنها  المؤمنين عائشه صديقه رضي تميم نزد ام بني ةهنگامي كه گروهي از زنان قبيل
اگر شما : « اهللا عنها فرمودند آمدند و لباسهاي نازكي به تن داشتند، حضرت عائشه رضي

سها توانيد از اين لبا و اگر مؤمن نيستيد، مي .اين لباس، لباس مؤمنان نيست ،مؤمن هستيد
  ».مند گرديد بهره

  حيا است ،حجاب

و ». حيا اسـت  ،اخالقي دارد و اخالق دين اسالم ،هر دين»  فرمايد: مي � آن حضرت
  ».حيا از ايمان است و جاي ايمان در بهشت است»  فرمايد: در جايي ديگر مي
ديگـري   ،اند اگر يكي برداشته شـود  حيا و ايمان به هم پيوسته«فرمايد:  و همچنين مي

اي  خانـه بـه  «  فرمايد: مي اهللا عنها  المؤمنين حضرت عائشه رضي و ام .»شود م برداشته ميه
شـدم و لباسـم را بـه زمـين      وارد مـي   ، وپـدرم در آن دفـن شـده بودنـد     � اهللا  كه رسول

اما سوگند بـه خـدا، از    .يكي شوهرم و ديگري پدرم است  گفتم: ميبا خود گذاشتم و   مي
شـدم بـه علـت     وارد خانه مي ،هر وقت ،آنجا دفن گرديددر عنه   هللا  رضي وقتي كه عمر

درنتيجه حجاب موافـق و سـازگار    .»بستم لباسم را محكم به بدنم مي ،شرم و حيا از عمر
  است.نهفته  ،زندر خلقت با حيايي است كه 

  عزت است ،حجاب

 همچنين حجاب با عزتي كه طبيعت مرد براساس آن سرشـته شـده اسـت، تناسـب و    
البته با طبيعت همان مردي كه از فطرت سليم برخوردار اسـت و دوسـت    .سازگاري دارد
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  به همسر و دخترانش نگاه كنند.  هاي خائن، ندارد چشم
بينيم كه چه بسيارند جنگهايي كه در زمان جاهليت و  مي  نظري بيفكنيم، ،اگر به تاريخ

 سته است. حضرت علي رضيبر حرمت زنان به وقوع پيوغيرت اسالم به خاطر حميت و 
 ،به من خبر رسيده است كه زنان شـما در بازارهـا  »  فرمايد: تش ميفعنه در دوران خال  اهللا 

آيـد؟ ايـن را بدانيـد     آيا غيرت شما به حركت درنمي .روند كافر راه مي دوشادوش مردان
  ».هيچ خيري در او نيست ،كسي كه غيرت ندارد



  حجابي عيوب بي

  ي خدا و پيامبر استحجابي نافرمان بي

رسـاند و بـه خـدا     فقط به خودش ضرر مي ،كسي كه از خدا و پيامبرش نافرماني كند
شـوند مگـر    همه امتم وارد بهشت مـي »  فرمايد: مي  �پيامبراكرم .رساند، هيچ ضرري نمي

كنـد؟   اي رسول خدا! چه كسي خودداري مي  صحابه پرسيدند: .»كسي كه خودداري نمايد
شود و كسي كه مـرا نافرمـاني كنـد، در     وارد بهشت مي ،كه مرا اطاعت كند كسي»  فرمود:

  .»خودداري نموده است ،واقع

 حجابي گناهي بزرگ و مهلك است بي

  �آمد تا بـا وي بيعـت نمايـد. پيـامبر اكـرم       �اميمه دختر رقيقه خدمت پيامبر اكرم 
مرتكـب عمـل زنـا     ،نيكنم كه به خداوند شرك نورزي، دزدي نك با تو بيعت مي«فرمود: 
به مردم تهمت و افتراء نبندي، نوحه نخـواني و ماننـد    فرزندت را به قتل نرساني،  ،نشوي

كنيم كه در اين  مالحظه مي .»خودت را ميان بيگانگان به نمايش نگذاري ،جاهليت گذشته
 كننـده ذكـر   حجابي را در كنار بزرگترين گناهان كبيره و هـالك  بي �حديث، پيامبر اكرم 

  نموده است.

  شود خدا مي از رحمت   و دوري حجابي باعث لعنت  بي

لبـاس   ،آيند كـه بـه ظـاهر    زناني مي ،به زودي در پايان امت من»  فرمايد: مي �پيامبر 
  .»اند آنها را لعنت كنيد زيرا آنها ملعون .اند اند ولي در واقع، عريان و لخت پوشيده

 حجابي از صفات جهنميان است بي

ام: گروهـي   دو گـروه از جهنمياننـد كـه مـن آنهـا را نديـده      »  فرمايد: مي � اهللا  رسول
زننـد و گـروه دوم، زنـاني     هايي مانند دم گاو به دست دارند و مردم را تازيانه مـي  تازيانه

انـد. آنهـا بـا شـكل و      اند ولي در واقع، عريـان و لخـت   لباس پوشيده ،هستند كه به ظاهر
 ،كنند و خودشان هـم بـه سـوي مـردان     طرف خود جذب مي مردان بيگانه را به  حركات،

شوند. حتـي بـوي    ، وارد بهشت نميهاتمايل دارند. سرهايشان مانند كوهان شتر است. اين
رسد و اين در حالي است كه بـوي بهشـت از فاصـلة بسـيار      بهشت هم به مشام آنها نمي

  .»رسد طوالني به مشام مي
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  حجابان سياهي و تاريكي قيامت در انتظار بي

اش در لبـاس   كسي كه بيرون از خـانواده »  فرمود: �روايت شده است كه پيامبر اكرم 
يعني زني كه  .»خرامان راه رود، روز قيامت مانند َشبه تاريكي است كه نوري ندارد  زينت،

آيـد كـه سـياه و     روز قيامت در حالي مي ،كشان و خرامان راه رود برخالف حجاب، دامن
اگرچه ضعيف بوده  ،ا جسمش از تاريكي ساخته شده است. اين حديثتاريك است گوي

كه در دنيا  خوشبويي و نوري راحت، سيري، بركت،   زيرا لذت، .اما معنايش صحيح است
خسـتگي،    روز قيامـت تبـديل بـه عـذاب،     ،از معصيت و نافرماني خداوند حاصـل شـود  

اند چنانچه بدبويي دهان  برعكس شود. اما طاعات بدبويي و تاركي مي  بركتي، گرسنگي، بي
  گردد. خوشبوتر از مشك مي ،روز قيامت ،دار و خون شهيد روزه

  حجابي نفاق است بي

زائو، همـدرد و    بهترين زنان شما، زناني هستند كه محبوب،»  فرمودند: �آن حضرت 
كـه   و بدترين زنان شما، زناني هستند .موافق شما باشند به شرطي كه تقوا را رعايت كنند

بـه   .انـد  اين گروه از زنان، منـافق   روند، كنند و با ناز و تكبر راه مي حجاب را رعايت نمي
  .»شوند وارد بهشت مي ،فقط تعداد كمي از زنان ،همين علت

 دري و رسوايي است حجابي پرده بي

شوهرش از تن بيرون آورد  ةلباسش را در غير خان ،هر زني«فرمايد:  مي  �اهللا   رسول
  .»ميان خود و خداوند را دريده است ةپرد ،در حقيقت  زمين بگذارد،و به 

 حجابي عملي زشت است بي

خداوند  .عملي زشت  و منفور است ،عورت است و آشكار كردن عورت ،زن
#﴿ فرمايد: مي sŒÎ) uρ (#θè= yèsù Zπt±Ås≈ sù (#θä9$s% $tΡ ô‰ ỳ uρ !$pκ ö� n= tæ $tΡ u !$t/# u ª! $#uρ $tΡ z÷ s∆r& $pκ Í5 3 ö≅ è% āχ Î) ©!$# Ÿω 

â÷ ß∆ù' tƒ Ï!$t±ósx ø9 $$Î/ ( tβθä9θà) s? r& ’n?tã «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∇∪ ﴾ :آنها هنگامي كه  ]٢٨[األعراف)
ايم ـ پدران ما چنين  پدران خود را بر اين كار يافته  گويند: دهند، مي كاري زشت انجام مي

خداوند   را به آن دستور داده است! بگو:كنيم ـ و خدا ما  كردند ما هم از آنها پيروي مي مي
دانيد) ؟ اين  دهيد كه نمي آيا چيزي را به خدا نسبت مي .دهد به كار زشت، دستور نمي
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≈ß﴿ دهد: شيطان است كه انسان را به انجام كار زشت دستور مي sÜ ø‹¤±9 $# ãΝä. ß‰Ïètƒ t� ø) x ø9$# 

Ν à2ã� ãΒ ù'tƒuρ Ï !$t±ósx ø9 $$Î/ ﴾ :٢٦٨[البقرة[   

 ،دهـد و شـما را بـه انجـام كارهـاي زشـت       فقر و تهيدستي مي ةطان به شما وعد(شي
  .دهد) دستور مي
حجاب، ويروسي آلوده و مضر است كه به ترويج فساد و فحشاء در جامعه  زن بي
āχ﴿ فرمايد: پردازد. خداوند مي اسالمي مي Î) tÏ% ©!$# tβθ™7 Ïtä† βr& yì‹ Ï±n@ èπt±Ås≈ x ø9 $# ’ Îû šÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u öΝ çλm; ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $#uρ 4 ª! $# uρ ÞΟn= ÷ètƒ óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∪ ﴾ :١٩[النور[  
در دنيا و   ميان مؤمنان پخش گردد، ،كساني كه دوست دارند اعمال زشت ،گمان (بي

دچار عذابي دردناك خواهند شد. و خداوند ـ سرانجام و آثار مرگبار اعمال  ،آخرت
  .دانيد) داند و شما نمي زشت را ـ مي

 حجابي كار شياطين است بي

چه عالقه  ،اين دشمن خدا  دهد كه ابليس، نگاهي به ماجراي آدم و حوا به ما نشان مي
را پاره كند و به فساد و فحشاء هاي حجاب  پرده  ت را آشكار سازد،ازيادي دارد تا عور

خداوند   .حجابي است دري و بي پرده  توان گفت كه هدف اساسي ابليس، مي .دامن زند
≈ûÍ_t6﴿ فرمايد: مي tƒ tΠyŠ# u Ÿω ãΝ à6̈Ψ t⊥ ÏFø tƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# !$yϑ x. ylt� ÷zr& Ν ä3÷ƒuθt/ r& zÏiΒ Ïπ̈Ζ yfø9 $# äíÍ”∴tƒ $yϑ åκ ÷]tã 

$yϑ åκ yM$t7 Ï9 $yϑ ßγtƒÎ� ã� Ï9 !$yϑ Íκ ÌE≡u öθy™ ﴾ :٢٧[األعراف[  

(اي فرزندان آدم! ـ مواظب باشيد ـ شيطان شما را نفريبد همانگونه كه پدر و مادرتان 
  را ـ فريفت ـ و از بهشت بيرون

  .شان را براي آنها نمايان سازد) شان بيرون ساخت تا عورات شان را از تن كرد و لباس
حجابي و لختـي اسـت و رهبـر كسـاني      پس ابليس، مؤسس و بنيانگذار دعوت به بي

رهبـر و پيشـواي    ،و در واقع .كنند را رهبري مي» زن يآزاد«است كه حركت به اصطالح 
كننـد بـه ويـژه     همه كساني است كه از او پيروي كرده و از دستورات خدا سـرپيچي مـي  

هنـد و  د حجـابي خـود، مسـلمانان را آزار مـي     حجابي است كه با بـي  پيشواي آن زنان بي
هـيچ    بعـد از خـودم،  »  فرمايـد:  مي �آن حضرت  .كشند شان را به فتنه و فساد مي جوانان

  .»اي نگذاشتم كه ضررش براي مردان از زنان بيشتر باشد فتنه
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 حجابي كار يهود است بي

به  نموده اند.زيادي  تالش ان،ها از طريق زن نابود كردن و از بين بردن ملت براييهود 
ترين سالحها مورد  حجابي را به عنوان يكي از برنده بي ،لف آنهاطوري كه مؤسسات مخت

ـ   ةاز فتن»  فرمايد: مي �اهللا   اند تا جاييكه رسول استفاده قرار داده پرهيـز   ،زنـان  ةدنيـا و فتن
كتابهاي يهود هم حكايت از ايـن   .»اسرائيل از طريق زنان بود زيرا اولين فتنه در بني .كنيد

چنانچـه    .شان مجازات نموده است حجابي صهيون را به خاطر بي دارد كه خداوند دختران
خداونـد بـه زودي دختـران    »  در فصل سوم بخش اشعياي كتاب تورات آمده اسـت كـه:  

كند و  برنجن) مجازات مي  حجابي و افتخار به صداي خلخال (پاي صهيون را به خاطر بي
  »نمايد  محروم مي ،و سربندبرقع  از زيورآالتي مانند خلخال، گيسو، حلقه، النگو، 

از مشابهت با كفار و پيـروي از راه و روش آنهـا بـه ويـژه در      �با اينكه پيامبر اكرم 
هشدار داده است اما بيشتر مسلمانان، اين هشدار را ناديده گرفتنـد و از راه و   ،مورد زنان

وجب بـه   شما»  محقق شد: �اهللا   روش كفار پيروي نمودند تا جايي كه پيشگويي رسول
ـ      .كنيـد  وجب و گام به گام از راه و روش پيشينيان پيروي مي  ةحتـي اگـر آنهـا داخـل الن

مقصـود از    پرسـيده شـد:   �از آن حضـرت  ».شويد اند شما هم داخل مي سوسماري شده
  ؟»پس چه كساني است«پيشينيان، يهود و نصاري است؟ فرمود: 

كننـد و بـا دسـتورات خـدا و      مـي اين زناني كه امروز از زنان يهود و نصـاري تقليـد   
چقـدر    با يهودي كه مورد خشم و غضب خداوند قرار گرفتـه  ،كنند پيامبرش مخالفت مي

(شـنيديم و  » سمعنا و عصـينا «آن يهودي كه سخنان خداوند را با شعار   .اند نزديك و شبيه
ـ    د را بـا  نافرماني كرديم) استقبال كردند. و از طرفي با بانوان مؤمني كـه دسـتورات خداون

  زيادي دارند. ة(شنيديم و اطاعت كرديم) استقبال كردند، چه فاصل» سمعنا و أطعنا«شعار 
tΒ﴿ فرمايد: خداوند مي uρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ẗt6s? ã&s! 3“y‰ßγø9 $# ôìÎ6−Ftƒuρ u�ö� xî È≅‹ Î6y™ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’‾< uθs? Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôN u !$y™uρ #��� ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ ﴾ :١١٥[النساء[  

كند بعد از اينكه راه هـدايت بـرايش روشـن     مخالفت مي �رسول اكرم (كسي كه با 
را به همان راهي كه در پيش گرفته،  ويشده است، و راهي جز راه مؤمنان در پيش گيرد، 

  است)!و دوزخ چه جايگاه بدي  .سوزانيم گذاريم و در دوزخش مي وامي
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 جاهليت  است ،حجابي بي

�tβö﴿ فرمايد: خداوند مي s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{$# ﴾:األحزاب] 

٣٣[  
هايتان بمانيد و همچون جاهليت پيشين ـ در ميان مردم ـ با آشـكار سـاختن      (در خانه

  .اندام و زيورآالت خود ـ ظاهر نشويد)
دعواي جاهليت را پليد و بد خوانده و از ما خواسته تا آن را رها  �امبر اكرم و پي

≅‘﴿...  آمده است كه: �كنيم و دور افكنيم و همچنين در صفات آن حضرت  Ïtä† ÞΟßγs9 

ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í× ‾≈ t6y‚ø9   ]١٥٧[األعراف: ﴾ #$

  .كند) حرام مي ،و چيزهاي ناپاك را بر آنان كند  (چيزهاي پاك را براي ايشان حالل مي
و  .انـد  هـر دو بـدبو و ناپـاك    .ي جاهليـت اسـت  بحجا مانند بي ،پس دعواي جاهليت

 امور جاهليت را ممنوع و حرام نموده است چنانچه در سخنراني حجـه  ةهم �اهللا  رسول
حجابي  ند چه بيك فرق نمي .»جاهليت را زير پا گذاشتم امور ةامروز هم«الوداع فرمودند:  

جاهليت باشد، چه دعواي جاهليت، چه حكم جاهليت، چه گمان جاهليت، چـه تعصـب   
  جاهليت و چه رباي جاهليت، همه يكسانند.

 ماندگي است  حيوانيت، ارتجاع و عقب ،حجابي بي

انسان بـه سـوي آن گـرايش پيـدا      ،هرگاه .است اتحيوان و خصلت طبيعت ،برهنگي
تر از مرتبه انسانيت كه خـدا بـه بشـر ارزانـي      اي پايين و به مرتبهگردد  به عقب برمي ،كند

كند.  سقوط مي  داشته و ميل و گرايش به حجاب و پوشش را در نهاد و فطرت او گذاشته،
بيننـد در واقـع    حجابي و برهنگي را جمـال و زيبـايي مـي    اين را بايد بدانيم كساني كه بي

  ماندگي آنها است. دليل تخلف و عقب ،خود و اين .فطرتي مريض و ذوقي واژگون دارند
قابل مالحظه اينست كه ترقي و پيشرفت بشر با ستر و پوشـش ارتبـاط مسـتقيم     ةنكت

ـ  .گرايش به ستر و پوشـش بـوده اسـت     دارد به طوري كه هميشه نتيجه پيشرفت،  ةو نكت
و  تناسـب  ،گيرد غيرت كه از روح سرچشمه و نشأت مي ةديگر اينكه حجاب زن با غريز

يرد زيـرا ايـن شـهوت    گ حجابي از شهوت نشأت مي بندوباري و بي اما بي .سازگاري دارد
و هـر كـس ايـن روش دوم     .كشـاند  حجـابي و اخـتالط مـي    است كـه انسـان را بـه بـي    

بايـد روش اول (حجـاب و غيـرت) را فـدا كنـد و يـا         بندوباري) را انتخاب نمايـد،  (بي
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اينجاست كه  .غيرت را در درونش خاموش نمايد صداي ،حجابي و اختالط با بيگانگان بي
  احساسي است: غيرتي، كودني و بي حجابي دليل بر فساد فطرت، قلت حياء، بي بي

������� 	
 �� �	�           �����	��� ����	��� �� 

����� ����� ���� � ��!�          "��# $ %& '()�� *+� 

,            -(�. /� 0�1	�� ��2����	��� 3 4�- 5  
خواهي عبـور كنـي و    كدام رودخانه مي از !اي (اي زني كه لباست را تا زانوها باال زده

گمان ميكني  گردد. تر مي كوتاه ،بگذري؟ لباس تو مانند سايه صبح است كه لحظه به لحظه
  كه مردان نمي فهمند اما در واقع اين تو هستي كه نمي فهمي.

 فراگير است فسادي ةحجابي درواز بي

بـه مفاسـد و ضـررهاي     ،كسي كه به نصوص شريعت و رويدادهاي تاريخي بينديشد
حجابي، اختالط زن  حجابي بر دين و دنيا پي خواهد برد به ويژه هنگامي كه در كنار بي بي

  و مرد هم باشد.



  حجابي نتايج بي

بـا  حجاب در آرايش حرام و غير شرعي براي جلب توجه هر چـه بيشـتر    زنان بي -1
ارزشهاي اخالقي پايمال و  ،پردازند به طوري كه در اين راستا يكديگر به رقابت مي

آيد كه  و زن به شكل كاالي حقير و پستي درمي .شود اموال زيادي حيف و ميل مي
  شود. براي نگاه تماشاگران به بازار عرضه مي

را به ارتكاب  شود و آنان باعث فساد اخالق مردان، به ويژه جوانان و نوجوانان مي  -2
  دارد. انواع كارهاي زشت و حرام وامي

زند. اعتماد افراد خانواده نسبت بـه يكـديگر سـلب     روابط خانوادگي را به هم مي  -3
  شود. شده و باعث عدم اعتماد ميان افراد خانواده و شيوع طالق در جامعه مي

لـف تجـاري،   هاي مخت سرگرمي در زمينه تاي تبليغاتي يا آل با زن به عنوان وسيله  -4
  شود. مي رفتار

خود نوعي اعـالن   ،شود زيرا نمايش اندام حجابي براي خود زن نيز بد تمام مي بي  -5
شود تا مورد اذيت و آزار افراد  سوءنيت و خبث دروني است و همين امر باعث مي

  نادان قرار گيرد.و شرور 
ر قومي به حدي شيوع زنا د ،هرگاه«فرمايد:  مي �اهللا   رسول  انتشار انواع بيماريها:  -6

سـابقه ميـان آنهـا     پيدا كند كه علني و آشكار گردد، طاعون و انواع بيماريهـاي بـي  
  .»شيوع پيدا خواهد كرد

زنـاي  »  فرمايـد:  مي �اهللا   رسول .گيرد زناي با چشم به سهولت و آساني انجام مي  -7
بـراي  و حفظ و نگهداري چشم از نگاه به نامحرم كه مـا   .»نگاه كردن است ،چشم

  شود. ايم، مشكل مي رسيدن به رضاي خدا به آن دستور داده شده
حجابي دچار فساد و فحشاء شده است، سزاوار نزول عذابهاي  اي كه بر اثر بي جامعه
خداوند  .ها بيشتر است لرزه اي و زمين هاي هسته گردد كه قطعاً خطرش از بمب عمومي مي

#!﴿ فرمايد: مي sŒÎ) uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& βr& y7 Î= öκ –Ξ ºπtƒö� s% $tΡ ö� tΒ r& $pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà)|¡x sù $pκ� Ïù ¨,y⇔ sù $pκ ö� n= tæ ãΑ öθs) ø9 $# $yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù 

# Z��ÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ ﴾ :١٦[اإلسراء[  

خوشگذران و شـهوتران    بخواهيم شهر و دياري را نابود كنيم، افراد ثروتمند، ،(هرگاه
پردازند در نتيجـه، سـخن ـ     فجور مي به فسق و ،رسانيم، پس آنان در ديار را به قدرت مي

گردد و اينجاسـت كـه آن مكـان را بـه شـدت درهـم        تهديدآميز ـ ما متحقق و قطعي مي 
  .كنيم) كوبيم و نابود مي مي
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منكـر را ببيننـد و آن را تغييـر ندهنـد، بـه زودي       ،اگر مردم«فرمايد:  مي �اهللا   رسول
  .»هد كردخداوند آنها را دچار عذابي فراگير و همگاني خوا



  شرايط حجاب اسالمي

  بدن زن بنا بر قول راجح ةپوشيدن هم  اول:

اند. به شرط اينكه  ظاهر كردن چهره و دو كف دست را مباح دانسته  و بعضي از علماء
زيبـا نباشـد و دسـت و      يعنـي:  .زن دچار فتنه نشود و ديگران را هم به فتنـه نينـدازد  

اي كه در آن زنـدگي   ين غالب افراد جامعهصورتش را هم آرايش نكرده باشد و همچن
  چران نباشند.  افراد فاسد، فاجر و چشم ،كند مي

  زينت نباشد ،خود حجاب  دوم:

‰Ÿωuρ šÏ﴿ فرمايد: زيرا خداوند مي ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ﴾ :زينت  (و ]٣١[النور
 Ÿωuρ﴿ فرمايد: مچنين ميو ه .خويش را آشكار نكنند مگر آن مقدار كه ظاهر است)

š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{$# ﴾ :مانند جاهليت پيشين ـ در ميان مردم ـ  ]٣٣[األحزاب)
  .ظاهر نشويد) ،با آشكار ساختن اندام و زيورآالت خود

پـس   .خداوند قانون حجاب را وضع نموده تـا زينـت زن پوشـيده شـود     ،و در اصل
  زينت باشد. ،حجابمعقول نيست كه خود 

  ضخيم باشد، نازك و شفاف نباشد  سوم:

اما  .شود متحقق مي ،زيرا ستر و پوشش فقط با لباس ضخيم .حجاب بايد ضخيم باشد
 .عريان و لخـت اسـت   ،زن در لباس شفاف هر چند به ظاهر پوشيده است اما در حقيقت

آينـد كـه بـه ظـاهر لبـاس       ميزناني  ،به زودي در پايان امت من«  : فرمايد مي �اهللا   رسول
آنهـا را   .اند، باالي سرشان مانند كوهان شتر اسـت  عريان و لخت ،اند ولي در واقع پوشيده

ايـن زنـان وارد بهشـت    : «كه و در حديثي ديگر آمده است .»لعنت كنيد زيرا آنها ملعونند
 رسد و ايـن در حـالي اسـت كـه بـوي      به مشام آنها نميهم شوند، حتي بوي بهشت  نمي

  .»رسد بهشت از مسير بسيار طوالني به مشام مي
داللت بر اين دارد كه پوشيدن لباس شفاف و نازك، به طوريكه اوصـاف   ،اين حديث

  گردد. شود و باعث هالكت و نابودي مي از گناهان كبيره شمرده مي ،ظاهر نمايد رابدن 
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  لباس حجاب بايد فراخ و گشاد باشد، تنگ نباشد  چهارم:

بـدن   ةجلوگيري از فتنه است و لباس تنگ، حجم و اندازه هم  از حجاب، زيرا هدف
 .كشد به تصوير مي ،هد و اعضاي بدن را جلوي چشم مردان د يا بعضي از بدن را نشان مي

  گردد. باعث فساد و فتنه مي ،و پر واضح است كه اين نوع لباس
ي ستبر و ضـخيم  ةجام �گويد: پيامبرخدا  عنهما مي  اهللا  حضرت اسامه بن زيد رضي

من  .كرده بود، به من بخشيد كلبي به او اهداء  ةسفيد درست شده بود و دهي نكه از كتا را
آن را  :؟ گفـتم »پوشـي  چرا آن را نمي«فرمودند:  �آن حضرت  .آن را به همسرم بخشيدم

به همسرت دستور بـده تـا زيرپـوش اسـتفاده     «فرمود:  �به همسرم بخشيدم. پيامبر خدا 
  .»حجم استخوانهايش را نشان دهد ،ترسم اين جامه مي .دنماي

  معطر و خوشبو نباشد  پنجم:

عطر و خوشبويي استعمال كند و بـر گروهـي گـذر     ،هر زني»  فرمودند: �اهللا   رسول
  .»زناكار است ،نمايد به طوري كه بويش به مشام آنها برسد، آن زن

  شبيه لباس مردان نباشد  ششم:

از ما نيستند زناني كه خود را شـبيه و ماننـد مـردان كننـد و     »  رمايد:ف مي �اهللا   رسول
  .»همچنين از ما نيستند مرداني كه خود را شبيه و مانند زنان نمايند

مـردي را كـه لبـاس زنانـه      �اهللا   گويد: رسـول  مي عنه ـ  اهللا حضرت ابوهريره ـ رضي
  .بپوشد و زني را كه لباس مردانه بپوشد، لعنت نمود

شـوند و   روز قيامـت وارد بهشـت نمـي    ،سـه نفـر  »  فرمود: �نين آن حضرت و همچ
و زني كـه    كند: فرزندي كه نافرماني پدر و مادرش را كند، خداوند به سوي آنها نگاه نمي

  .»غيرت خود را شبيه و مانند مردان نمايد و مرد بي

  شبيه لباس زنان كافر نباشد  هفتم:

 ،از همـان قـوم   ،خود را شبيه و مانند قومي نمايـد  كسي كه«فرمايد:  مي �اهللا   رسول
دو  �اهللا   هنگامي كه رسول  :مي گويدعنه ـ   اهللا و عبداهللا بن عمرو ـ رضي  .»آيد بشمار مي

  .»شما آن را نپوشيد  لباس كافران است، ،اين«  لباس قرمز رنگ به تنم ديد، فرمود:
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  شهرت ميان مردم نباشد ،هشتم: هدف از آن

كسي كه در دنيا لباس شهرت بپوشد، خداوند روز قيامت به «فرمايد:  مي � اهللا  رسول
  .»سازد ور مي شعله ،آتش جهنم را در آن ،سپس .پوشاند او لباس ذلت و خواري مي

مشهور شـدن ميـان مـردم     ،شود كه هدف صاحب آن لباس شهرت به لباسي گفته مي
آن را بـه خـاطر افتخـار بـه دنيـا و      كند كه لباسي ارزشمند باشـد و فـرد    فرقي نمي .باشد

ارزش باشد و فرد آن را براي به نمايش گذاشتن زهـد   زيورآالت آن بپوشد و يا لباسي بي
پوشـند تـا    كند كه ديگران آن را نمي رنگي را انتخاب مي :به عنوان مثال .و تقوايش بپوشد

  ورزد. كبر ،مردم را به سوي خود متوجه نمايد و با غرور و خودپسندي به مردم

  حجابي نقابدار پرهيز كنيد از بي

به خوبي براي شما واضح و آشكار  ،خوب تدبر نماييد ،حجاب ةاگر در شروط گذشت
اي  شـوند، بهـره   ناميده مي» دار زنان حجاب«شود كه بسياري از زنان جواني كه امروزه  مي

حجابي را  د، بيكنن اينها همان كساني هستند كه نام گناهان را عوض مي .از حجاب ندارند
  گذارند. نام مي ،و معصيت را طاعت ،حجاب

دشمنان بيداري اسالمي تالش زيادي نمودند تا با دستگيري، زندان و شكنجه نمـودن  
آنها را نقش بر آب كرد و  ةاما خداوند توطئ ،را در نطفه خفه نمايند اسالمي افراد، بيداري

  استوار ماندند. مردان و زنان مؤمن بر طاعت پروردگارشان ثابت و
و بـه   تغيير روش دادند ،دشمنان اسالم  سودي نبخشيد، ،بعد از اينكه شكنجه و زندان

  منحرف كنند. ،اش اين فكر افتادند تا با روشي پليد، بيداري اسالمي را از مسير رباني
پرداختنـد تـا   » راه حل وسط«هاي جديدي از حجاب به نام  به ترويج شكل ،در نتيجه

ـ به گمان آنها ـ زن حجابدار، پروردگارش را خوشنود و راضي نمايـد و در   صورت   بدين
  اش را نيز حفظ نمايد. هماهنگ با جامعه پيش رود و قشنگي و زيبايي ،عين حال
شـان بـه وحشـت     به علت انتشار حجاب شرعي از كسـاد تجـارت  هم فروشان  پارچه

حجـاب  «تحت عنـوان   ،ده از حجابهايي مسخ ش اينجا بود كه بازارها را با نمونه .افتادند
كـاري و   ياط، محافظهتهر چند در ابتداء با نوعي اح ،اين نوع حجاب .پر نمودند ،»وزر مد

فشار  ،حجاب شرعي و به دنبال آن ةانكار مواجه گرديد اما ديري نگذشت كه انتشار پديد
ن را نـاگزير  حجابا اجتماعي كه بر اثر انتشار حجاب شرعي ايجاد شده بود، بسياري از بي

ساخت تا براي نجات از فشار اجتماعي با شتاب و عجله راه حل وسط را انتخاب نمايند 



    

  25  حجاب
  

ناميدنـد، در  » حجاب مـد روز «حجابي نقابدار كه آن را  ترتيب با گذشت زمان، بي و بدين
كنند كه بهترين دختران  پوشند و فكر مي جامعه منتشر گرديد. آناني كه حجاب مد روز مي

اي از حجاب نداشته و حجاب بـا آنهـا بيگانـه     بايد بدانند كه بهره ،سلمان هستندو زنان م
  گويد: است چنانچه شاعر مي

6 7�8��� *69 %��:���� ;�85 <5=��           '�>�� 
دانند اما حجاب با آنهـا   دهند و حجابدار مي (اگرچه آنها خود را به حجاب نسبت مي

  .بيگانه است)
هايت را در معرض ديد  اي و زيبايي را پوشيده» جاب مد روزح«پس اي خواهري كه 

كـه   اي! مبادا باورت شود كه حجابت، حجابي شرعي است، آن حجـابي  بيگانگان گذاشته
آن   گويان حجابـت را بخـوري،   شود و مبادا فريب تبريك باعث رضاي خدا و رسولش مي

  دارند. دريغ مي ،از توگويند و نصيحت را  ات را تبريك مي كساني كه حجاب غيرشرعي
من از كسـاني كـه   »  خواهر عزيزم! مبادا دچار فريب شوي و به خودت تلقين كني كه:

و اين را بـدان   .درست نيست ،زيرا الگوپذيري از انسانهاي بد .»بهترم  اند، حجاب كامالً بي
پس  .هاي صعود دارد درجه ،هاي نزولي دارد همانطوري كه بهشت منزلت ،كه آتش جهنم

متعهـد   ،بر تو واجب است تا از آن خواهراني كه به حجـاب شـرعي بـا تمـام شـرايطش     
  پيروي نمايي.  هستند،

در امور دنيا به كساني بنگريد كه سطح «ٍا ست كه فرمود:  روايت شده �اهللا   از رسول
تر است و در امور ديني به كسـاني بنگريـد كـه از     زندگي آنها از سطح زندگي شما پايين

نعمتهايي را كه خداوند بـه شـما ارزانـي داشـته، تحقيـر        با اين نگرش، .»ترند ينشما متد
  كنيد. نمي

%βÎ) šÏ¨﴿ عنه ـ اين آيه را تالوت فرمود: اهللا عمربن خطاب ـ رضي ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª! $# 

§Ν èO (#θßϑ≈ s)tFó™$# ãΑ̈” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB (#ρã�Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# óΟçFΖ ä. 

šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪ ﴾ :٣٠[فصلت[  

ـ     ( كساني كه گفتند: خـويش ـ اسـتقامت     ةپروردگار ما اهللا است سپس ـ بر ايـن گفت
دهند كـه ـ نترسـيد و     آيند ـ و مژده مي  نمودند و پابرجا ماندند، فرشتگان بر آنان فرود مي

ت باد شما را به بهشتي كه ـ توسط پيامبران ـ بـه شـما وعـده داده      غمگين نباشيد و بشار
  .شد) مي
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براي رضاي خداوند بر طاعـت و عبـادت    اين گروه، سپس فرمود: سوگند به خدا كه
  استقامت كردند و مانند روباه با مكر و حيله اين طرف و آن طرف نرفتند.

نگـاه كنـد و تـو را ثابـت و      هرگاه شيطان به تو»  گويد: اهللا ـ مي  حسن بصري ـ رحمه 
پايدار در طاعت و عبادت ببيند، و هر بار كه به سراغت بيايد همچنان تو را در طاعـت و  

گر هر بار حـالتي داشـتي،   ااما  .گذارد ند و به حال خودت ميك عبادت ببيند، تو را رها مي
  .»كند شيطان در تو طمع مي

پـيش گيـر بـه طـوري كـه هـيچ        پس اي خواهر عزيزم! راه استقامت و هدايت را در
و خالصانه توبه كن و به سوي خدا بازگرد به  .راه نداشته باشد ،انحراف و گمراهي در آن

  دچار معصيت و نافرماني نشوي. ،طوري كه بعد از توبه و بازگشت
﴿(#þθç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $�èŠÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø è? ∩⊂⊇∪ ﴾ :٣١[النور[  

  .(اي مؤمنان! همگي توبه كنيد و به سوي خدا برگرديد تا رستگار شويد)

  شنيديم و اطاعت كرديم

ايـن دسـتورات در    ةپذيرد و به ترجمـ  دستورات پروردگارش را مي ،مسلمان راستين
زيرا وي دين خدا را دوست داشته و بـراي آن ارزش   .ورزد مبادرت مي ،اش زندگي عملي

مي را  �اهللا   هاي رسول سنت  همچنين مسلمان، .كند افتخار مي ،ن آنقائل است و به قواني
هاي گمراه و سرگردان بشري كـه   كند بدون اينكه به گرايش توده و به آنها عمل مي شنود

اهميـت   حقيقت خويش را فراموش كرده و از سرنوشتي كه در انتظـار آنهاسـت غافلنـد،    
  دهد.

 كنند، نفي نموده است: و رسولش پيروي نمي خداوند ايمان را از كساني كه از خدا
﴿šχθä9θà) tƒuρ $̈Ζ tΒ#u «! $$Î/ ÉΑθß™§�9 $$Î/ uρ $uΖ ÷èsÛr&uρ ¢ΟèO 4’‾< uθtG tƒ ×,ƒÌ� sù Ν åκ÷] ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$tΒ uρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ ∩⊆∠∪ # sŒÎ)uρ (#þθãã ßŠ ’ n< Î) «!$# Ï&Î!θß™u‘ uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝæη uΖ ÷� t/ # sŒÎ) ×,ƒÌ� sù Νåκ ÷]ÏiΒ tβθàÊÌ� ÷è•Β ∩⊆∇∪ ﴾

  ]٤٨ – ٣٧[النور: 
بعد از آن، گروهي از آنها  .كنيم ايمان آورديم و پيروي مي ،به خدا و پيامبر :گويند (مي

و هنگامي كه به سوي خـدا و پيـامبرش    .مؤمن نيستند ،اينها در حقيقت  كنند، نافرماني مي
گروهـي از آنهـا اعـراض و روي      ميان آنها داوري كنـد، ـ   �فراخوانده شوند تا ـ پيامبر  

  .كنند) گرداني مي
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yϑ$﴿ د:ـفرماي ميخداوند كه اينهمچنان ادامه دارد تا  ،اتـاين آي ‾Ρ Î) tβ% x. tΑ öθs% tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# 

# sŒÎ) (#þθãã ßŠ ’n< Î) «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ u/ ä3ósu‹ Ï9 öΝ ßγoΨ ÷� t/ βr& (#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛr&uρ 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé&uρ ãΝ èδ tβθßsÎ= ø ßϑ ø9 $# 

∩∈⊇∪ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ |·øƒs† uρ ©! $# Ïµø) −G tƒuρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβρâ“ Í←!$x ø9  ]٥٢ – ٥١[النور: ﴾ ∪⊅∋∩ #$
(مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيامبرش فراخوانده شوند تا ميان آنان داوري كند، 

اند و هر  رستگاران واقعي ،ايشان .ندارند» نيديم و اطاعت كرديمش«آنان سخني به جز 
از خدا بترسد و راه تقوا را در پيش گيرد، اينها  ،پيروي نموده ،كس از خدا و پيامبرش

  .اند) اند و به مقصود رسيده رستگاران حقيقي
عنهـا بـوديم كـه      اهللا  گويد: روزي ما نزد حضرت عائشـه رضـي   صفيه دختر شيبه مي

زنـان    عنها فرمودنـد:   اهللا  حضرت عائشه رضي .بت از زنان قريش و فضيلت آنها شدصح
در تصـديق كتـاب    اما سوگند به خدا كه من، و بزرگوار هستند ضل اف، زناني بسيار قريش

نور  ةسوراين آية هنگامي كه   .سراغ ندارم ،خدا و ايمان به قرآن، زناني بهتر از زنان انصار
  :ند فرمودوخداو نازل گرديد

﴿tø⌠ Î�ôØ u‹ ø9uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ¿2 4’ n?tã £Íκ Í5θãŠã_ ﴾ :زنان بايد روسريهايشان را بر  ]٣١[النور)
 ةهايشان برگشتند و آياتي را كه دربار ـ مردان انصار به خانه  گريبانهايشان بيندازند)،
، تالوت نمودند. هر مرد، براي همسرش، دخترش و همة حجاب نازل شده بود

انش تالوت مي كرد. و هر زن، بعد از شنيدن اين آيات، چون باور و ايمان به خويشاوند
كتاب خدا داشت، فوري چادرش را برمي داشت و به سرش مي پيچيد. و هنگامي كه با 

حاضر شدند ـ وقتي به سوي آنها  �همين حالت براي نماز صبح، پشت سر رسول خدا 
  ».ته استنگاه مي كردي ـ گويا بر سرشان كالغهايي نشس

در نتيجه، در برابر دستور خدا هيچ كس، حق انتخاب ندارد. و در پيروي از دستورات 
خدا نبايد هيچ شك و ترديدي به خود راه دهيم. پس اي خواهر مسلمان! توبه كن و 
بسوي خدا برگرد و از كلماتي مانند بزودي توبه مي كنم، بزودي نماز مي خوانم و بزودي 

نم، پرهيز كن. زيرا به تأخير انداختن توبه، گناهي است كه حجاب را رعايت مي ك
 خودش نياز به توبه دارد. بلكه سخن حضرت موسي عليه السالم را تكرار كن و بگو:

﴿àMù= Éftã uρ y7 ø‹s9 Î) Éb> u‘ 4yÌ÷� tIÏ9 ∩∇⊆∪ ﴾ :پروردگارا! به سوي تو شتاب نمودم تا  ]٨٤[طه)
  خوشنود شوي).
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uΖ$﴿ من قبل از تو گفتند، وِرد زبانت كن:و آنچه را مردان و زنان مؤ ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( 
y7 tΡ#t� ø äî $oΨ −/ u‘ š�ø‹ s9 Î)uρ ç��ÅÁyϑ ø9 (شنيديـم و اطاعـت كـرديـم.  ]٢٨٦[البقرة: ﴾ ∪∋∇⊅∩ #$

  پـروردگارا! مـغفرت تـو را مي خواهيم و بازگشت ما بسوي توست).
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