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Занони Дузахти 

 

Оё медонед Занонеки Зинати худро нишон 
медиҳанд ва худнамой мекунанд ва бад Ҳичоб 
ҳастанд чи гуноҳе доранд# 

Онҳо аҳли оташ ҳастанд^ Паёмбар $Lejde lehel 
,fh E ,jl$  мефармояд~ 

قوم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون هبا : صنفان من أهل النار مل أرمها« 
الناس, ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت, رؤوسهن كأسنمة البخت 

. »ها, وإنَّ رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذااملائلة, ال يدخلن اجلنة, وال جيدن رحي
  مسلم

@Ду гуруҳи дузахти ҳастанд ки ман онҳоро 
надидам ~ Мардумеки ба дастҳояшон шалоқҳой 
ҳамонанди думи гов аст ва мардумро бо он 
шалоқҳо мезананд& 

 Гуруҳи дувум~ Занонеки бо ву/уди пушидан лухт 
ва урёнанд (яъне либосҳояшон чунон танг аст ки 
баданҳояшон мисли луч метобад)^ дигаронро ба 
суй хеш мутамойл месозанд^дар ҳолеки худашон 



низ ба онҳо тамоул доранд^ муҳой сарашон 
мисли куҳони хамидай уштур аст (кубанка)^ онҳо 
ҳаргиз ба биҳишт дохил  намешаванд^ ва ҳечвақт 
буй биҳишт ба бинияшон намерасад^ бо ву/уди 
ин ки буй биҳишт дар масофаи чунин ва чунон ба 
машом мерасад&Ва дар охират бараҳна ва 
урёнанд@& 

Паёмбар $Lejde lehel ,fh E ,jl$ мефармояд~ 

بَّ كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة«   :»رُ

@Чи бисёр заноне ҳастанд ки дар  дунё зоҳиран 
либос пушидаанд^ аммо дар охират урён хоҳанд 
буд@&  

Онҳо Заноне ҳастанд ки дар дунё либосҳой нозук 
ва танг мепушиданд то ки /исмҳой онҳо маълум 
мешуд& 

Бараҳнаги ва худнамой аз кирдори занҳой аҳли 
/оҳилият аст& 

Худованд мефармояд~ 

 {m l  k j iz.33:األحزاب 

@Зоҳир нашавед ҳамчун даврони /jҳилияти@& 

Ва он занон лаънатшуда ва дур аз раҳмати Худо 
мебошанд& 



... نساء هم كاسيات, عاريات علی رؤوسهن كاسنمه البخت ... فقد روی «
 امحد ابن حبان و احلاكم. »...ملعونات 

Аз Паёмбар ривоят аст ки занонеки дар зоҳир 
либос доранд^ аммо дар воқеъ урёнанд^ муҳой 
сарашон ба монанди куҳони качи шутур аст^ онҳо 
малъун ва мавриди нафрати Худо ҳастанд& 

Ва онҳо Занони зинокоранд^ 

Паёмбари Худо мефармояд~ 

  ابوداود. »أيام امرأة استعطرت فمرت علی قوم ليجدوا رحيها فهي زانية«

@Ҳаргоҳ зане худро муаттар намояд (дар худ атр 
бизанад)^ ва аз пеши мардум бигузарад то буй 
атраш ба онҳо бирасад пас он зан зино карда 
аст@& 

Ва Худованд намози он занро қабул намекунад& 

Паёмбар $Lejde lehel ,fh E ,jl$ мефармояд~ 

ابن . »سجد مل تقبل هلا صالة حتی تغتسلأيام امرأة تطيبت ثم خرجت إىل امل«
  ماجه

@Ҳар зане худро муаттар намояд ва басуй 
мас/ид биравад намози у қабул нест то инки ғусл 
кунад (буй атрро аз худ дур кунад)@& 

Ва Паёмбари Худо мефармояд~ 



بينها وبني أيام امرأة وضعت ثياهبا يف غري بيت زوجها فقد هتكت سرتها فيام «
 احلاكم. »اهللا

@Ҳар зане либосашро дар ғайри хонай шавҳараш 
берун оварад бешубҳа ки^ пардай байни худ ва 
Худояшро пора кардааст@& 

Ва Худованд занҳой мусалмонро амр карда 
мефармояд~ 

 {m  l  k  j  i  h  g   f z33:األحزاب  

@Ва дар хонаҳой худ бимонед^ва ҳамчун даврони 
/оҳилияти(дар миёни мардум) зоҳир нашавед@& 

Ва Паёмбар$Lejde lehel ,fh E ,jl$ мефармояд~ 

نَّ « ٌ هلَ ريْ ُنَّ خَ هتَ يوُ بُ الَتٍ وَ نَّ تَفِ هُ نَ وَ جَ رُ يَخْ لْ دَ اهللا وَ اجِ سَ اءَ اهللاِ مَ نَعوا إِمَ  ابوداود. »الَ متَ
@Занонро аз рафтан ба суи мас/идҳои Худованд  
манъ накунед^ ва ҳангоми баромадан бояд 
бидуни атру хушбуй ба мас/ид бираванд^ аммо 
дар айни ҳол хонаҳояшон барояшон беҳтар аст@& 

Пас Хоҳари азиз! агар ту даъвой мусалмони 
дори^ аз фармонҳой Парвардигорат итоат кун то 
шойстай раҳмати Худо гарди ва аз /умлай 
занони дузахи нашави^ ва албатта ҳи/оби шаръи 
иззат вf шарафи ҳар як зани мусалмон аст^ пас 
иззат ва шарафи худро зери по макун^ ва тақлид 
аз занони бараҳна^ ва аз либосҳои нозуку танг 



макун ки ба лаънат ва ғазаби Худо гирифтор 
мешави&                                                    


