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بسم اهلل الرحمن الرحيم
شکر و ستایش برای پروردگااار
جهانیان است و صاااتاو و ساار باار
اشرف پیامبران و رستالن ،پیااامبر مااا
محمد و بر آل و تمامی اصحابش.
خواهر مسلمانم!
چه کسی تو را به حجاب امر
نموده است؟
قبل از آن که بخوانی تعجب نکن:
* دانشاایتیی ای یکاای ای اا
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دانشگا ی ای ختد طاب نمتد تااا در
مرحاهی فتق لیسانس در نزد یکی ای
اساااتادانش حاشااار شاااتد و ااا
دانشااگا ی او بااه او گااات ای ()...
میدانی ما در قرن بیست

ستی ؟!

* ین پزشااااکی در یکاااای ای
بیمارستانها نگامی که لباس پزشااکی
ختد را میپتشید ،حیااای خااتد را ای
دساات داد و ماات و صااترو خااتد را
آشکار و لباسش را ای قساامت پااایی
آن چاک داد و به مانند آن بتد که ای
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امر ای مقتضیاو و لتای پزشکی می-
باشد ،بدی صترو کااه شااین دیا
خاااتد را ای دسااات بد اااد و ین ای
ختدش لباس حیا و عااات را بیاارون
بیاورد!!
* به دیدار بعضاای ای نزدیکااان
رفت و آنان کسانی بتدند که بر ادب و
پتشش اصرار داشتند ،ناگهااان راننااد
داخل میاس شد و به ماننااد آن بااتد
که فردی ای افراد خانتاد بتد و جااایز
بتد تا ای او حیاب گرفته نشتد.
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خواهران من:
آیا ماایپنداریااد آن ینااان ماای-
دانساااتند بااارای چاااه حیااااب
میگیرند؟!
واقعیت آن است که آنااان ماای-
پندارند حیاااب عاااداتی ای عادتهااای
اجتماع است که به ارث رسید اساات
و آن را ای حیاب مادرانشااان کسااب
کرد اند و برای اطاعاات ای پدرانشااان
میباشد که آنها را به آن امر نمتد انااد
و آن ارث و تقایدی است که بایااد آن
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را حاظ نمتد.
آیا ای ختدشان پرسید اند باارای
چه حیاب میگیرند؟ و ایا حیاااب
اطاعت ای چه شیصی میباشااد؟ باااه
اطاعت ای اهلل تعالی که میفرماید
يَا أَيُّهَااا البِبُّایُّ قلالز لُّاَززََا ُّا َ
ََبَبَاتُّ َ ََنُّسَاءُّ الزملؤزمُّبُّينَ يلدزنُّينَ عَلَيزهُّنِ
مُّنز َلَابُّيبُّهُّنِ ذَلُّ َ أَدزنَى أَنز يلعز َرفزنَ فَلَا
يلااؤزذَيزنَ ََکَااانَ اللِااهل فَولااورَا رَحُّيمَااا
[األحزاب( ]59 :ای پیامبر! به یناناات
و دختراناات و ینااان مااوم بگاات کااه
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لباسهای گشاد بر ختد فرو پتشند ای
نزدیکتر به آن است که شناخته شتند
و آیار نبینند و اهلل بسیار آمرینااد ]و
دائماً رحمت کنند است).
آیا نمیدانند که ای عماال آنهااا،
عمل نمتدن به امر خالق آنها و رویی
د ند ی آنها و خالق آسمانها و یماای
است و او کسی است است کااه آن ااه
آنها را اصرح میکند را میشناسااد و
آن ه را که آنها را اصرح نماایکنااد را
میداند.
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السامَاََا ُّ ََمَااا فُّاای
لُّلِهُّ مَا فُّی ِ
الزاااَرز ُّ[ البقاار ( ]284 :باارای اهلل
اساات آن ااه در آساامانها و آن ااه در
یمی است).
او خالق شماست.
ذَلُّکلمل اللِهل رَبُّکلمز لَا إُّلَاهَ إُّلِااا هلاوَ
خَالُّقل کللِّ شَیزءٍ فَاعزبلدلَهل ََهلوَ عَلَى کللِّ
شَیزءٍ ََکُّيلٌ[ األنعااا ( ]102 :آن اهلل
پروردگار شماست که اایپ پرسااتش
شتند ی برحقی جز او وجتد ندارد و
او خالق تمامی چیز است ،پااس او را
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عبادو کنید و او بر ر چیزی نگهبان
است).
او کسی است که به شااما نعماات
داد است؛
ََمَا بُّکلمز مُّنز نُّعزمَا ٍ فَمُّانَ اللِاهُّ
[البحل( ]53 :و آن ه ای نعمتها داریااد
مه ای جانب اهلل است).
او کسی است کااه شااما را ماای-
میراند؛
ق
َ ََ ااا َء ز َساا زک َر ل ا زلمَاا زو ُّ بُّااا زل َح ِّ
َذ ُّل َ مَا لک زبا َ ُّم زبا له َتحُّيا لد[ ق( ]19 :و
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سیتی مرگ حق را میآورد ،ای

مااان

چیزی است که ای آن میگرییتی).
و ای اهلل است که میفرمایااد
يَوز َ نَ زحشل لر الزملتِقُّينَ إُّلَى ال ِرحزمَنُّ ََفزادَا
* ََنَسلوقل الزملجز ُّرمُّينَ إُّلَى َهَبِمَ َُّرزدَا
[ماااااريم( ]86 ،85 :رویی کاااااه
پر یزگاران را بااه سااتی ]اهلل بساایار
رحمت کنند ستار حشر میکناای *
و میرمان را تشاانه بااه سااتی جهاان
ستق مید ی ).
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او حااااک آن روی ترساااناک و
خطرناک است
زعاعَ ٍ
يَوز َ تَ َرَزنَهَا تَذزهَلل کلالُّ ملر ُّ
َضا ل کلالُّ ذَا ُّ حَمزالٍ
زعاعَ ز ََت َ
عَمِا أَر َ
حَمزلَهَا ََتَرَى البِاسَ سلکَارَى ََمَااا هلامز
بُّسلکَارَى ََلَکُّنِ عَاذَابَ اللِاهُّ َشادُّيدٌ
[الحج( ]2 :رویی که آن را در حالتی
میبینید که ر شاایرد ای شاایر داد ی
ختد را ر ا میکنااد و اار حاماااهای
سقط جنی ماایکنااد ،ماارد را مساات
میبینی در حالی که مست نیستند ولی
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عذاب اهلل شدید است).
او سبحانه و تعااال ماایفرمایااد
يَوز َ نَقلولل لُّجَهَبِمَ هَلُّ امزتَلَااز ُّ ََتَقلااولل
هَلز مُّنز مَزُّيدٍ * ََألززلُّوَ ُّ الزجَبِ ل لُّلزملتِقُّينَ
فَيز َر بَعُّيادٍ[ ق( ]31 ،30 :رویی کااه
به جهن میگااتیی آیااا پاار شاادی و
میگتید آیا اشااافه باار ایا متجااتد
میباشد * و بهشاات بااه پر یزگاااران
نزدیک میشتد و ای آنها دور نیتا ااد
بتد).
* خواهر مسلمانم:
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آیااا ایاا ساای اهلل تعااالی را
لضانَ
ختاند ای ََقللز لُّلزملؤزمُّبَااا ُّ يَضزض ز
مُّنز أَبزصَارُّهُّنِ ََيَ زحوَ زظانَ فلارلَ َهلنِ ََلَااا
يلبزاادُّينَ زُّيبَااتَهلنِ إُّلِااا مَااا َهَاا َر مُّبزهَااا
َض ا ُّربزنَ بُّ لخمل ا ُّرهُّنِ عَلَااى ليلااوبُّهُّنِ
ََلزي ز
[البور( ]31 :و به ینااان مااوم بگاات
نگاااا خاااتد را کتتاااا کنناااد و
شرمگا ایشان را حاظ کننااد و ییناات
ختد را آشکار نکنند مگر آن ه ای آن
که ظا ر میباشد و روسری ای ختد
را به گریبان ایشان بزنند).
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به ای معنا ذر ای ای یینت ختد
را برای بیگانگان آشکار نکنند ،مگاار
آن ه ای لباسها که پتشاندن آن امکااان
ندارد و آرایش کردناای در آن وجااتد
ندارد و آن ه را که بر سرش است بااه
سینه بزند ،تا سااینه و گااردن خااتد را
بپتشاند.
بیاری ای عایشه رشی اهلل عنهااا
روایت میکند اهلل ینان مهاجر اولیه را
رحماات کنااد ،وقتاای نااایل شااد
ََلزيَضز ُّربزنَ بُّ لخملا ُّرهُّنِ عَلَااى ليلااوبُّهُّنِ
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لباسهای نادوختهی ختد را پار کردند
و با آن چهر ایشان را پتشاندند.
* خواهر  :نگت ما در مقابل آنها
در کیا ستی .
و ما در کیای را ی سااتی کااه
آنها به آن رسیدند و ای ای امر تعیب
نک  ،شاعر میگتید

اابُهاتا ْنل لاا تکتنااتا ماا لاه

به آنان شبیه شت و اگر م ل آنها نبا
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تُشااابه باااالکرا فااارحا

تشابه به افراد گرامی رستگاری اس
* خواهر  :آیا ای ساای اهلل
را دربار ی ینان پیامبر شا نید ای و
آن عا برای سایر ینان میباشد
ََإُّذَا سَاَلزتلملوهلنِ مَتَاعَا فَاسزاَللوهلنِ
مُّنز ََرَاءُّ حُّجَابٍ ذَلُّکلمز أَطزهَا لر لُّقلللااوبُّکلمز
ََقلللوبُّهُّنِ[ األحاازاب( ]53 :و اگاار ای
آنها کاالیی را درختاساات نمتدیااد ،ای
پس پرد ای آنان بیتا ید ایا باارای
قابهای شما و برای قابهای آنها پاکتر
است).

 //16چرا حجاب داری؟

ای ختا ر برای قاب چه کساای
پاکتر است؟!
برای قابهای ینان پاک پیااامبر
پاکتر است ،کسانی که مادران مومنان
ستند و برای صحابهی رسااتل اهلل
پاکتر است ،کسانی کااه بهتااری ایا
امت بعد ای پیامبر ماایباشااند ،پااس
حال قابهای ما در ای یمااان چگتنااه
ختا د بتد؟!
آیا کسی که شما را آفرید است
و را پاک شدن شااما را ماایدانااد بااه
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مانند کسی است که را ای پاک شدن
را نمیداند؟!
* ای خواهر مسلمانم :اهلل تعااال
ماایفرمایااد يَااا أَيُّهَااا البِبُّاایُّ قلاالز
ُّسااءُّ الزملاؤزمُّبُّينَ
لُّاَززََا ُّ َ ََبَبَاتُّا َ ََن َ
يلدزنُّينَ عَلَيزهُّنِ مُّنز َلَابُّيبُّهُّنِ ذَلُّ َ أَدزنَى
أَنز يلعز َرفزنَ فَلَا يلؤزذَيزنَ ََکَانَ اللِهل فَولااورَا
رَحُّيمَا[ األحزاب( ]59 :ای پیامبر! به
ینانت و دخترانت و ینان مااوم بگاات
که لباسهای گشاد بر ختد فرو پتشااند
ای نزدیکتر به آن است که شااناخته
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شااا تند و آیار نبینناااد و اهلل بسااایار
آمریند ]و دائماً رحمت کنند است).
اب عباس گاته است اهلل ]تعالی
به ینان موم اماار فرمااتد اساات کااه
وقتی ای خانااه ایشااان باارای نیااایی
خااااااااااااااااااااااااااااار
میشتند ،صترو ایشان را بپتشااانند
و پارچهای گشاااد ای باااالی ساار ای
ختد قرار د ند.
اهلل تعالی به ینان موم ای گتنه
امر میفرماید تا بااا پتشااش و عااات
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شناخته شتند و در نتییااهی آن ا اال
کردار یشت به آنها طمع نتریند.
دربار ی کسی کااه در را مااترد
آیار قرار میگیرد کمی تاکر کنید! آیا
آنها را در حالت آرایش مییابید؟
ختا ر م در آیهی بعدی تاکاار
ک
ََالزقَوَاعُّدل مُّنَ البِّسَاءُّ اللِاااتُّی لَااا
يَ زر لونَ نُّکَاحَا فَلَيزسَ عَلَايزهُّنِ لبَاااٌَ أَنز
يَضَعزنَ ثُّيَابَهلنِ فَيز َر ملتَبَ ِّر َا ٍ بُّزُّيبَ ٍ ََأَنز
يَسزتَعزوُّوزنَ خَيز ٌر لَهلنِ ََاللِهل َسامُّي ٌ عَلُّاايمٌ
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[البور( ]60 :و بر ینان ای کارافتاد ای
که امیدی بااه ایدوا ندارنااد ،گنااا ی
نیست که لباسهایشان را گشاد نکنند و
ای در حالتی است که یینتی آشااکار
نکنند و اگر طاب عااااف کننااد باارای
آنها بهتر است و اهلل شنتای داناست).
اهلل ساابحانه خباار مااید ااد کااه
پیرینی که میل به ایدوا ناادارد اگاار
حیاب داشته باشد و ییناات خااتد را
آشکار نکند برای او بهتر است و ایا
مرا با جتای قرار ناادادن لباااس باار
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صترو و کف دستان او میباشد ،پس
چگتنه ختا د بتد کسی که...؟!

ن الکتاااب عااا الحیاااب ولاا

ناان قاارآن باار ححاااب قاارار د
ل لامسااااماو تبااار العاااذرا

برای ینان مسامان آرایش کردن دوشیزگان مباح نمی
* ای خاااواهر  :بشااانت سااای
مادرو ،مادر مومنان رشی اهلل عنها وقتی
ای پیامبر ستال نمااتد کااه ینااان پااایی
لباس خااتد را چااه کااار کننااد؟ فرمااتد
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«یارخینه شبرًا» (آن را به اندای ی یک
وجب درای کنند) ،گااات اگاار پا ااای
آنها دید شد؟ فرمتد «یرخینه ذراعًااا
ال یزدن عایه» (یک ذراع آن را بانااد
کنند و بر آن چیزی نیافزایند)[ .متوااق
عليه].
سبحان اهلل!! مادران مومنان طاب
میکردند که لباس ختد را باند کنند و
ینان ما آن را کتتا میکنند و برایشان
مه نیست؟!

چرا حجاب داری؟23//

السااااتر کتابناااا ونبناااا
ااع ك

فاساااتنطقی ار اااار واریااا
اما معنای حیاب؛ آن پتشاااندن
بدن است و میمتعه احکامی است که
برای ین در نظا اسرمی وشااع شااد
اساات و اهلل ساابحانه و تعااالی آن را
مشااروع نمااتد اساات؛ تااا قاعااهای
مستحک برای ین اییاااد شااتد و ین
تتسط آن حمایاات گااردد ،و دیااتاری
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حاظ کنند است که اجتماااع را ای بااه
فتنه افتادن حاظ میکند و حااظی بااا
انضباط است که ین را در حالتی قرار
مید د که وظیاهی اوست و ساااخت
نساها و آیند ی ای امت و در نتییااه
کمااک کااردن بااه پیاارویی اساار و
مکانت گرفت آن بر روی یمی است.
«عالمتهای در راه»
* خااواهر  :باارای الاازا داشاات
حیاب به ای سی اهلل تعالی اادایت
شتی
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ََمَا کَانَ لُّملؤزمُّنٍ ََلَا ملؤزمُّبَا ٍ إُّذَا
قَضَى اللِهل ََرَسلوللهل أَمزرَا أَنز يَکلونَ لَهلامل
الز ُّخيَ َر ل مُّانز أَمزا ُّرهُّمز ََمَانز يَعزاَُّ اللِاهَ
عاالَالَا ملبُّيبَااا
عاالِ َ
ََر لَسااولَهل فَقَاادز َ
[األحزاب( ]36 :بر ماارد مااوم و ین
مومنی نیست که وقتی اهلل و فرستاد -
اش حکمی نمتدنااد باارای ]قبااتل آن
اختیاری در امرشااان داشااته باشااند و
کسی که ای اهلل و فرستاد اش نافرمانی
کند مانا به گمرا ی آشکاری ،گماارا
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شد است).
به می دلیل تقاید نا آگا انااه و
قد گذاشت بدون دایت میباشد کااه
قبل ای آن رستل فرمتد اساات «ال
يکن أحدکم إمِعَ َ؛ يقول أنا م الباااس
إن أحسن الباسل أحسب َإن أساااؤَا
أسااا َ ،لکاان ََطِّبلااوا أنوسااکم إذا
أحسن الباس أحسبوا َإذا أساااؤَا أنز
تجتببااوا إساااءتهم» (کساای ای شااما
سست رای نباشد و بگتید م

ماارا

مرد ست  ،اگاار ماارد نیکاای کننااد،

چرا حجاب داری؟27//

نیکی میکن و اگر باادی کننااد ،باادی
میکنند ،باکه ختدتان را آماد کنیااد!
اگر مرد نیکی کردند ،نیکاای کنیااد و
اگر بدی کردنااد ای باادی آنهااا دوری
کنید).
در ای حالت است که بااا یبااان
حال گاته میشااتد اگاار در سااریمی
کافران حیاب بگیاار  ،ماارد بااه ما
نگا میکنند و اگاار حیاااب خااتد را
بردار  ،م ل آنها میشت و دیگاار ناازد
مرد انگشت نما نمیشت  .ماایگااتی
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ای ین عال و فقیه! اگاار در سااریمی
کار خاص و انگشت نما بشتی ،مان
ایمانی است که خالق تت سبحانه تت را
به آن دعتو داد است و برای کساای
جایز نیست که در امر حیاب بعااد ای
آن که اهلل تعااالی با ه آن حکا نمااتد
است ،اجتهاد کند.
***
توجه به مسائل مهم
* ای خواهر *
ای کسی که در برابر آن کااافران

چرا حجاب داری؟29//

فااااااااااروت شااااااااااد ای و
ماایگااتیی ای ساارور ما مااا درس
ختاند ای و بی ما پزشک و ادیااب و
روینامااه نگااار وجااتد دارد و ای مااا
کسانی سااتند کااه در سااریمی آنهااا
درس میختانند ،رگز اسر ما را ای
چیزی منااع نکاارد اساات و در آنیااا
فرقی بی مردان و ینان وجتد ناادارد،
ای سرور آیا ای ما راشی شدی؟
با یبان حال با ساای اهلل تعااالی
جتاب مید ی
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ََلَنز تَ زرعَى عَبزا َ الزيَهلااودل ََلَااا
البِصَارَى حَتِى تَتِبُّ َ مُّلِتَهلمز قللز إُّنِ هلدَى
اللِ اهُّ هل اوَ الزهل ادَى[ البقاار ( ]120 :و
رگز یهتدیان و مسیحیان ای تت راشی
نمیشتند ،تا آن که ای مات آنها تبعیت
کنی ،بگت کساای کااه اهلل او را اادایت
کرد است ،دایت یافته است).
کمتری رشایت ای است کااه در
عباداو مسامان باشی ولاای در عاا ،
ادب ،را و روش ،لباس و افکااارو و
سایر امتر دنیایت ای آنها تبعیت کنی.

چرا حجاب داری؟31//

رستل اهلل راست گاته است که
فرمتد است
«لتتبُّعلنِ سَبَن من کان قبلکم شبرَا
بشبر َذراعَا بااذراح حتااى لااو دخلااوا
لحر عَب لدخلتموه ،قانا یا رستل اهلل
الیهااتد والنصااارا؟ قااال فماان » (ای
سنتهای کسانی که قبل ای شما بتدنااد،
وجب به وجب و ذراع به ذراع تبعیت
ختا ید نمتد ،حتی اگر داخل سااتراخ
ستسماری شتند ،شما نیااز داخاال آن
ماایشااتید ،گاتاای ای رسااتل اهلل!
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]منظترو یهتدیان و مسیحیان است؟
فرمتد پس چه کسی؟)[ .رَاه مسلم].
* خواهر  :بر تت واجب است که
به لباست ا میت ییادی بد ی و بر تت
واجااب اساات کااه عماال نمااایی و بااا
شیصیت باشی ،ای چیزی است که بر
تت واجب است و آن شامل تمااامی آن
چیزی است که میختانی و میشنتی
و میبینی ،شاعر گاته است

اااااد الیساااا کاااا تسااااع لیدمتااااه
جس ! چقدر در خدمت نمتدن به او کتشا سااتی

چرا حجاب داری؟33//

أتطااااااب الاااااربل مماااااا فیاااااه خساااا

آیا ستد بردن را در چیزی طاب ماایکناای و کااه د

استاناس فاساااااتکمل فضاااااائاها
ییانکاریلاااا
ل عاااا ا ا

اساات کاا و فضاایات ااای آن را کاماال کاا

فأناااااات بااااااالناس ال بالیساااااا ْنسا

و تاات بااا ناساات انسااان ماایشااتی نااه باا
عد ی کماای سااتند کااه بااه آن
عمل میکنند و بااه سااتی آن دعااتو
مید ند ...ختا ر بر تتساات کااه بااه
خدییه رشی اهلل عنها در بیشش مال
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و جااان اقتاادا کناای ...و م ناای بااه
عایشه رشی اهلل عنهما در فقیااه شاادن
در دی اهلل تعالی ...و بااه آل یاساار در
صبر نمتدن در تمسک جست به دیا
اهلل تعالی.
ای مادر نساهای آیند ی مااا ،در
ای سی شاعر تأمل ک
مدرساااااا ْذا أعاااااددتها

أعااددو شااعبًا طیااب األعاار
روضا ْن تعهااااد الحیااااا
بااااالری أورق أیمااااا ْیاااار
أساااتاذ األسااااتذى األولااا
شااتات ماام ر ماادا ارفاا

چرا حجاب داری؟35//

* خواهر مسلمانم :اگر تاات را در
حالی که شایسته نیست ببینند یا سا
تت ییاد شد باشد ،آیا کساای را ماای-
یابی که عکس تت را در میرو چاپ
کند بااا ایا بهانااه کااه یناای نرمنااد
ستی؟!
آیا کسی را مااییااابی کااه ای تاات
طاب کند تا ای خدمهی تاپیما شااتی
و به ینان خدمت کنی؟!
آیا کسی را مییابی که ای عکس
تاات باارای دعااتو دادن بااه کاااالیی
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استااد کند؟!
آیا میاااهای را مااییااابی کااه ای
آمتیش و عامت دفاع کند؟!
آنان فقط میختا ند ای صااترو
ییبااای تاات بها ر منااد شااتند و وقتاای
ییبارویی را ای دست مید اای ،تاات را
ترک میکنند؛ به مانند آن کااه کاااالیی
ستی که مدو انقضا تاات بااه پایااان
رسید است.
«برحذر داشتن»
پیااامبر فرمااتد اساات «مااا

چرا حجاب داری؟37//

ترک بعدی فتب أعاار علااى الر ااال
من البساء» [متوق عليه] (بعد ای فتنه-
ای برای مااردان بااا شااررتر ای ینااان
نمیباشد).
مانا دشمنان اسر فهمید اند که
با ا فساااد کشاایدن ین و عرشااهی او،
میتتانند جامعه را به فساد بکشند.
یکاای ای بزرگااان فراماساایتنری
گاته است شراب و ینااان اناساارا در
ویران کردن امت محمد ای آن ه اازار
تتپیانه انیا مید ند ،پار ا رتر ماای-
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باشد ،پس آنها را در دوساات داشاات
مادیاو و شهتاو ارق کنید.
سی برادرش ای اساات باار مااا
واجب است تا ین را در دست بگیری
و تا یمااانی کااه دساات او بااه سااتی
ماست ،ما در به دف رسیدن کامیاب
ختا ی بتد و سربایان لشااگر کمااک
کنند به دی را پراکند ختا ی نمتد.
«ترساندن»
به ر کسی که میختا د ،ینااان
نرپیشه و آوای ختان را الگتی ینااان

چرا حجاب داری؟39//

مسامان قاارار داد ماایگااتیی و او را
میترسانی ییرا اهلل تعالی ماایفرمایااد
ُّشا ل
َشاي َ الزوَاح َ
إُّنِ الِذُّينَ يل ُّحبُّونَ أَنز ت ُّ
فُّی الِذُّينَ آَمَبلوا لَهلمز عَاذَابٌ أَلُّاايمٌ فُّاای
الدُّنزيَا ََالزا َخُّ َر ُّ ََاللِاهل يَعزلَامل ََأَنزاتلمز لَااا
تَعزلَملااونَ[ البااور( ]19 :کسااانی کااه
دوست دارند تااا باایبناادوباری را در
کسااانی کااه ایمااان آورد انااد ،شااایع
سایند ،برای آنها عااذابی دردناااک در
دنیا و آخرو وجتد دارد و اهلل میداند
و شما نمیدانید).

 //40چرا حجاب داری؟

ای ترساندن برای کسی است که
دوست دارد فساد کند ،پااس چگتنااه
است حال کسی که به آن اقدا ماای-
کند؟!
«گرَهی که پيامبر آنها را نديااد َ
ما آنها را ديدهايم»
پیامبر فرمتد است «صاابوان
من أهل البار لاام أرهمااا ،قااو معهاام
سياط کاذناااب البصاار يضااربون بهااا
الباااسَ ،نساااء کاساايا عاريااا
ماااتال مماايال رؤَسااهن کاساابا

چرا حجاب داری؟41//

البخا الماتلا  ،ال ياادخلن الجبا َال
يجدن ريحها َإن ريحهااا ليو ااد ماان
مسير کذا َکذا» (دو گرو ستند که
م آنهااا را ندیااد ا و ای ا اال آتااش
جهن

ستند ،گرو اای کااه شاارقهایی

م ل د ]گاو دارند و بااا آن ماارد را
میینند و ینانی که لباس پتشااید انااد
ولاای لیاات ماایباشااند و ای را ]اهلل
تعالی انحراف دارند و آنها را به ستی
ختد میختانند ،ساار ای آنااان ماننااد
کت ان خ شد ی شتر ماایباشااد] ،آن
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ینان وارد بهشت نمیشتند و بتی آن
نیز به مشا آنها نمیرسد ،در حالی که
بتی آن ای فاصاه ای دور قابل درک
است)[ .رَاه مسلم].
در اینیاست که پیامبری رسااتل
اهلل ابت میشتد و آنااان را وصااف
نمتد است در حالی که گااتیی اساات
که آنها را میدید است.
ینااان لباااس پتشااید ی لیاات؛
لباسی نایک میپتشند که پتست آنهااا
دید میشتد و یا آن کااه لباااس آنهااا

چرا حجاب داری؟43//

کتتا است و در واقع او لیاات اساات
در حالی که لباس پتشااید محسااتب
میشتد.
مائرو منحرف شد ای اطاعاات
اهلل تعااالی و منحاارف شااد ای حیااا و
پتششی کااه بایااد در را رفاات خااتد
داشته باشند.
مماایرو باارای دیگااران دارای
آرایش و خااتدآرایی سااتند و آن را
تتسط را ای میتاف انیا مید نااد
تا قاااب مااردان را بااه خااتد متمایاال
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سایند.
سر ای آنان به مانند کت ان شتر
است ،به ای معنا که مت ااای خااتد را
میتابنااد و آن را در باااالتری

در

قسمت سرشان میبندنااد و بااه ماننااد
کت ان شتری میباشد کااه خا شااد
است.
***
به هر پدری باید گفت
اهلل میفرماید يَا أَيُّهَا الِاذُّينَ
لسااکلمز ََأَهزلُّاايکلمز نَااارَا
آَمَبلااوا قلااوا أَنزو َ

چرا حجاب داری؟45//

ََقلودلهَا البِاسل ََالز ُّحجَارَ ل عَلَيزهَا مَلَاتُّکَا ٌ
فُّلَاظٌ شُّدَادٌ لَا يَعزصلونَ اللِهَ مَااا أَمَا َرهلمز
ََيَوزعَللونَ مَا يلاؤزمَرلَنَ[ التحااريم] (ای
کسانی که ایمان آورد ایااد ختدتااان و
ا ل ختدتان را ای آتش حاظ کنید که
یز آن انسان و سنگ است باار روی
آن مرئکی سنگدل ستند و در آن ااه
اهلل آنان را به آن اماار فرمااتد اساات،
نافرمانی نمیکنند و آن ه را که به آنها
امر شد است ،انیا مید ند).
عای] در تاسیر ای آیه گاته
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اساات آنااان را ادب کنیااد و بااه آنهااا
بیامتیید.
قتااادى گاتااه اساات آنااان را بااه
اطاعاات ای اهلل تعااالی اماار کنیااد و ای
نافرمانی او نهی نمایید.
ای پدر:
اگر به تت گاته شتد عمارو تاات
بزرگ است ،ولی اگر برای نگهااداری
آن اقدامی با دقت انیا نااد ی و اار
مشکای را قبل ای آن که بزرگ شااتد،
اصرح ننمااایی ،عمااارو تاات سااقتط

چرا حجاب داری؟47//

ختا ااد نمااتد و بعااد ای آن چااه کااار
ختا ی کرد؟!
آن ه را که میتتانی انیا بد قبل ای
آن که سقتط نماید و چگتنه ختا د بااتد
وشعیت دختر تت که اهلل تعالی به تاات اماار
فرمتد است که تا آنیا که میتتانی آن را
ای آتش جهن حاظ نمایی ؟! برای او چه
کار کرد ای؟!
ای پدر:
آن دخترانی که حیای آنها ای بی
رفته است و در مقابل فرمانبرداری ای
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اهلل تعالی تکباار ماایورینااد و آنهااا را
میبینی و ای آنها میشنتی  ،ای آسمان
نایل نشد اند و ای یمی بیرون نیامد -
اند ،باکه فقط ای خانهی ما و خانااهی
برادر مسامان ما خار شااد انااد ،ای
باارادر! ای اهلل بتاارس و بااه تربیاات
دخترو ا میت بد و آن ا میت دادن
باید ای ا میت دادن به امر دنیا بیشااتر
باشد ،ای کسی نباش کااه رسااتل اهلل
دربار ی او فرمتد اساات «ال ياادخل
الجب ديوث ،قالتا َمن هو الديوث يا

چرا حجاب داری؟49//

رسول اهلل قال :الااذی ال يضااار علااى
محارمه» (دیتث داخل بهشت نماای-
شتد ،گاتند دیتث کیست ای رسااتل
اهلل!؟ فرمتد کسی که برای محرمهااای
ختد ایرو ندارد).
در روایتاای دیگاار آمااد اساات
«الذی يرعى الخلبث فی أهله» (کسی
که برای ا اش به خبا ت راشی می-
شتد)[ .رَاه أحمد].
***
بشارت و مژده دادن
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به ختا ر مسامان کااه در براباار
آن حماه ای دشمنانه و پاید خااتد را
حاظ میکند.
کساای کااه دعااتو گااران آیادی
برای تمسک یافت و التزا او ]به دی
اسر به او سیای میینند.
به ستی کسی که حیا و عااف را
با دندان گرفته است.
به سااتی قاعااهی اسااتتاری کااه
جاتی طتفان باطاال خااتد را محکا
نگه داشته است.

چرا حجاب داری؟51//

بااه سااتی کساای کااه کتاااب
پروردگارش را به سااینهاش چسااباند
است و پرچ رستلش را باار افراشااته
است و میگتید

د العااااف أصااتنا عااز حیااابی

وبعصااامتی أعاااات عاااا أترابااای
برای چنی شیصی ای بشااارو
ای طرف پیا آور اهلل وجتد دارد
«إن ماان َراتکاام أيااا الصاابر
للمتمس

فيهن يومئذٍ بما أنااتم عليااه

أ ر خمسين مبکم .قالتا یااا نباای اهلل
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أومنه ؟ قال بل مبکم» (در پس شااما
روی ای صبر نمتدن میآیااد و با رای
کساای کااه در آن ]روی ااا بااه دیاا
تمسک جتید اجر پنیا نااار ای شااما
برای او ختا د بتد .گاتند ای پیااامبر
اهلل! آیا ]پنیا نااار ای آنهااا؟ فرمااتد
باکااه ]پنیااا نااار ای شااما)[ .رَاه
التُّرماااذیَ ،أبااا و داَدَ ،صاااححه
األلبانی].
برای چناای شیصاای اساات کااه
رستل اهلل فرمتد است

چرا حجاب داری؟53//

«إن اإلسال بدأ فريبَااا َساايعود
فريبَا کما بدأ ،فطااوبى للضرباااء .قیاال
وم

یااا رسااتل اهلل؟ قااال الااذين

يصاالحون إذا فسااد الباااس» (اساار
اریبانه شروع کرد و اریااب ختا ااد
شد مان گتنه که ]اریب شروع کرد،
پس ]درخاات طااتبی باارای اریبااان
است .گاته شد آنها کیستند ای رستل
اهلل؟ فرمتد کسااانی کااه وقتاای ماارد
فاسد میشتند ،دست به اصرح ماای-
ینناااد)[ .رَاه التُّرماااذی َصاااححه
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األلبانی].
طتب

درختی در بهشت اساات.

در آن مژد ی اهلل تعالی برای مومنااان
صبتر است.
صابَ زرتلمز فَابُّعزمَ
سَلَا ٌ عَلَيزکلمز بُّمَااا َ
علقزبَى الدِارُّ[ الرعد( ]24 :سرمتی بر
شااما باااد بااه واسااطهی آن ااه صاابر
نمتدیاااد ،پاااس آن ساااریمی چاااه
نیکتست).

چرا حجاب داری؟55//

خووواهرا ای دخ وور اس و ا وورا و
حیا دا ه باش

ا یا بناات االساار تحشاامی
ال ترفعی عنک الیمار فتنااد
نی جمالااک ْن أردو کرامااا
کیر یصتل عایک أدنا شا
عرشی ع دی ربک ساااعا
عضی عایه مدا الحیاى لتتنم
کان ربک جااائرًا فاای شاارعه
فاستسمکی بعرا حتا تسااا
عاای اارا القااائای ساااا ا
ْن التقد فاای الساااتر األعی
اک ْیاااک .الیااداع بقااتله
سمرا یااا ذاو الیمااال تقااد
الااذی تباارعوا عاا دیاانه
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فهااا ا یبیعااتن العااااف باادر
اال التباار ْن أردو رخیصااا
أما العااف فدونااه ساااک الا
ت الیزیرى ما أرا لااک شاایما
ااذا التباار یااا فتاااى تکام

چرا حجاب داری؟57//

ااانا یاااا ذاو الااادالل فااا ننی
أخش عایک م الیبیث المی
رشی ااذا الیمااال عاا الااترا
ْالُ لااازو أو قریاااب محا

سااای الشاااعر الحریاار مااارج ً
ر
فالناس حتلااک کالااذئاب الح
نحااای المستشااارقی تبسااامًا
ْالُ ابتساااااما کاشاااار ماااات
اا ال أحبااااذ أن أراک طایقااااا
شرقًا واربًا فی الیناب ومشا
ا ال أریاااد باااأن أراک جهتلاااا
ْن الیهالااااا مااااارُى کااااال
ااااای وت قاااااای وتناااااتری
والحااق یااا أختااا أن تتعام
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ااای أمسااای وأصااابل قاااائرً
أختا یااا بناات الیااایي تحش

چرا حجاب داری؟59//

ای دخ ر اس ا

االتی یااا ابنااا االساار والحسااب

ْلیااک ما عقاال أسااتاذ وقاااب
ماا اادیت ْلاا االساار راشاایه
وما أرتضیت ستا منها خیاار
ا درىً حاظااات بااااألمس االیاااا
والیااات یبتتنهاااا لاهااات والاعا
حااارى قاااد أرادوا جعاهاااا أماااا
اریبااا العقاال لک ا اساامها عر
ل یسااتتی ماا ل رسااتلا اهلل قائااد
دومًااا ،وآخاار ادیااه أباات لهاا
ا ما ا کانااات الز ااارا أساااتتها
مم تقاُتل خطا حمُالااا الحطا
اا لسااات ببنااات ال جاااذور لهاااا
ولساات مقطتعااا میهتلااا النس
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ت ابنااا العاارب واالساار عشاات بااه
فاای حض ا أطهاار أ م ا أعااز
ر تباااالی بماااا یاقاااتن ماا اشا ابه
وعناادک العقاال ْنل تدعیااه یساات

چرا حجاب داری؟61//

ه م ل أنا؟ ما أ ااای؟ لما نساابی؟
لاتاارب أ أنااا ل ساار والعاار
والئی؟ لم حباای؟ لما عمااای؟
هلل أ لااادعاى اال ااا والکاااذ
ا مکااانی فاای دنیااا تماات بنااا؟

فی متشااع الاارأس أ فاای متش

اا ساابیرن یااا أختااا مااا لهمااا
الاااااااااااااااااااااااااذن
م الث ،فاکسبی خیرًا أو اکتسا
ابیل رباااک ،والقااارآن منهیاااه
نتر م اهلل لا یحیااب ولا یت
ی رکبااه شاارف الاادنیا وعزتهااا
ویاات نبعااث فیااه خیاار منقاا
تمسااکی بعاارا االیمااان وارتاعاای
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بالناس ع حمأى الایااار واجتنب
لرذیااااااا دا شااااار خطااااار
یعدی ویمتااد کالطاااعتن والیا
ی حیا ک ،صتنی العرض ،ال تهنی
وصااابری ،واصاابری هلل واحتساا

چرا حجاب داری؟63//

لحیااا ماا االیمااان فاتیااذی
منه حاایِّااک یااا أختااا واحتیب
ااالقبل فتااااى ال حیاااا لهاااا
وْن تحات بتالی الماس والااذ
لحیاااب الااذی نبتیااه مکرمااا
لکل حتا مااا عاباات ولا تع
اد منهااا احتشااامًا ،عاااا ،أدبًااا
و اا یریاادون منهااا قاااا األ
حساابی أن االسااترجال مایاارى
فهت الهزیمااا أو لااتن ما الها
باألنت ااا ماا عااار لتنسااایی
منها ،وتسعی ورا الت فی س
اات قااادرى أن تاصاابحی رجاارً
فاطاارى اهلل أولاا منااک بالتاا
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رب أن اا لهااا عااز  ،لهااا أدب
فاقت رجاااالً باار عااز وال أد
ااتا بااک ْبااایس لمعصاایا
فأ اکیاااه باالساااتتاار ینتحاا
یدى لااک فاای األسااحار خاشااعا
سااایتد معتااارف هلل مقتااا
اار مااا یتساال العاصاای مدامعااه
والدمع م تائب أنق م السااح
***
رطهای حجاب رعی
حیاااب شاارعی دارای شااروطی
شروری میباشد که به ای ترتیب است
 -1حیاب باید به گتنهای باشد

چرا حجاب داری؟65//

که تما بدن را بپتشاند؛ ییرا اهلل تعالی
میفرماید
يلدزنُّينَ عَلَايزهُّنِ مُّانز َلَااابُّيبُّهُّنِ
]االحاازاب ( 59لباسااهای گشاااد باار
ختد فرو پتشند) و «جاباب» لباساای
است که تمامی بدن را ماایپتشاااند و
معنای «االدنا » ]مصدر «یدنی » فرو
پتشاااندن اساات؛ در نتییااه حیاااب
شرعی آن است که تمامی بدن پتشید
شتد.
 -2باید کاات باشااد و نااایک و
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شااف نباشد؛ ییرا اادف ای حیاااب،
پتشش اساات و اگاار پتششاای اییاااد
نگردد ،حیاب نامید نمیشااتد؛ ییاارا
چنی لباسی جاتی دیدن را نمیگیرد
و پرد ای در برابر نگریست نمیشتد.
 -3نباید به ناسه یینتی باشااد و
دارای رنگهای جذاب باشد تااا تتجااه
دیگران را به ختد معطتف دارد ،ییاارا
اهلل تعااالی ماایفرمایااد ََلَااا يلبزاادُّينَ
زُّيبَتَهلنِ إُّلِا مَااا َهَا َر مُّبزهَااا( و ینیاات
ختد را آشکار نکنند ،مگر آن ه را که

چرا حجاب داری؟67//

ای آن آشکار باشد).
معنای مَا َهَ َر مُّبزهَا( آن ا ه ای
آن آشکار است) ای است که ای روی
عمد و اراد ی ختد شااین صااترو
نگیرد ،ولی اگر به ذاتااه ییناات باشااد
جایز نیست که آن را حیاااب بنااامی ؛
ییرا حیاب چیزی است کااه ای دیااد
شدن تتسط بیگانگان جاتگیری می-
کند.
 -4گشاد باشد و تنگ نباشد تااا
بدن نما باشد و نبایااد عااترو تیسا
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گردد و قسمتهایی ای آن که فتنه اییاد
میکند ،آشکار نگردد.
 -5لباس نباید عطرآگی باشد تا
آن که مردان را به خااتد جاااب کنااد،
ییرا پیامبر فرمتد است «إن المرأ
إذا اسزتَعز َط َر فما ِر ز بااالمجلس فهاای
کذا کااذا» (اگر یناای عطاار بزنااد و ای
میاسی ]که مرد نااامحر در آن قاارار
دارد بگذرد ایا چناای و آن چنااان
اساات)؛ یعناای یناکااار اساات[ .رَاه
أصحاب السبن َقال التُّرمااذی حساان

چرا حجاب داری؟69//

صحيح].
در روایتی دیگر آمد است «إن
المرأ إذا استعطر فمر على القااو
ليجدَا ريحها فهی زاني » (اگاار یناای
عطر بزند و ای کنار گرو ی بگذرد کااه
بتی او را حس ماایکننااد ،او یناکااار
است).
 -6لباس او نباید به مردان شبیه
باشد ،ییرا اباات ریر  گاتااه اساات
«لع النباای  الرجاال یااابس لبسااا
المرأى ،والمرأى تااابس لبسااا الرجاال»
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(پیامبر مردی که لباس ینانه بپتشااد
و ینی که لباس مردانه بپتشااد را لعا
فرماااتد اسااات)[ .رَاه أباااو داَد
َالبساتی].
م نی در حدیث آمااد اساات
«لعااان اهلل المخب اااين مااان الر اااال
َالمتر ال من البساااء» (اهلل مرداناای
که به ینان تشابه پیدا میکنند و ینانی
که به مردان تشااابه پیاادا ماایکننااد را
لعنت فرماید)[ .رَاه البخاری] ،به ای
معنا که به مردان در پتشااش و شااکل

چرا حجاب داری؟71//

شاابیه گااردد ،ماننااد بعضاای ای ینااان
اماارویی« .المین ااتن م ا الرجااال»
مردانی ستند که در لباس پتشاایدن و
سی گات و دیگر چیز ااا بااه ینااان
تشابه پیدا میکنند.
ای اهلل تعالی درختاست عافیت و
سرمت داری .
***
خاتمه
یازده خیرخواهی و نصیحت
در آخااار یااااید نصااایحت و
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خیرختا ی ای نصیحت ای بااا اریش
را برای شما بیان میدار تااا بااه آنهااا
عمل نمایید و به شکای پسندید و بااه
اجااای اهلل تعااالی ماارا آنهااا وفاااو
نمایید ،برای برگرفت

ر کدا ای آنهااا

ای اهلل تعالی کمک طاب نمایید و بعااد
ای آن ختاندن کتابی که در ناازد شااما
وجتد دارد را انیا د یااد و آن را بااا
فهمی صحیل یاد بگیرید.

چرا حجاب داری؟73//

[خود َ] شما را نصاايح ماای-
کبم:
 -1اهلل تعالی را عبادو کنی و او
را به صترتی یکتا به گتنهای عبااادو
نمایی کااه در کتااابش قاارآن کااری و
سنت پیامبر محمد عایه أفضل الصاارى
آن بیان شد است.
 -2بر حذر باشی که در عقید و
عبادو ای شرک برحذر باشاای ؛ ییاارا
شرک اعمال را باطل میکند و متجب
ییانکاری است.
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 -3ای بدعت برحذر باشی  ،چااه
در عقید باشد و چه در عبادو؛ ییاارا
بدعت گمرا ی است و کسی که گمرا
شتد در آتش جهن ختا د بتد.
 -4به طت کاماال ای نمااای خااتد
محافظت کنی ؛ ییاارا کساای کااه آن را
محافظت کند ای آن ااه بااه ایاار ای آن
است نیز محافظت میکند و کسی کااه
آن را شااایع گردانااد ،ایاار آن را نیااز
شایع میکند.
بایااد ماارا طهااارو ،اطمینااان

چرا حجاب داری؟75//

خاطر ،اعتدال و خشتع باشد و آن را
در اول وقت بیا آورد ،ییرا بند اگاار
نمایش درست شتد ،بقیه اعمال او نیز
درست میشتد و اگاار نمااایش فاسااد
گردد ،تمامی عماش فاسد میگردد.
 -5اگاااار شاااات ری داری ای
شت رو اطاعت ک  ،درختاست او را
رد نک و ای امر و نهی وی ساارپی ی
نک ! البتااه تااا یمااانی کااه تاات را بااه
نافرمانی ای اهلل تعالی وفرسااتاد اش
امر نکرد باشد.
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 -6در یماااان اایاااب باااتدن
شاات رو ای او محافظاات ک ا و او را
حاشر بر ناس و مالت بدان.
 -7به مسایهی ختد با سی و
عمای ییبا نیکی کنی و بدی کااردن را
کنار بگذاری .
 -8متار در خانه بمااان و بااه
ایر ای وقاات شاارورو ای آن خااار
نشت و ای آن خار مشت مگاار آن کااه
کسی صترو و دست تت را نبیند.
 -9با نیکاای نمااتدن بااه پاادر و

چرا حجاب داری؟77//

مادر به آنهااا احتاارا بگااذاری و آیار
قتلی و عمای به آنها نرسانی و ای تا
یمانی است که ما را به نیکی امر می-
کنند و اگر به چیزی ایر ای نیکی اماار
نمتدند ،اطاعتی ای آنها وجااتد ناادارد،
چااه بسااا کااه اطاعاات در ایاار اماار
پسندید ]در اسر وجتد ندارد.
 -10با کمااال دقاات بااه تربیاات
فریندانت مشتتل شت و اگر فریناادانی
داری ،آنها را به راسااتگتیی ،نظافاات،
سی درست و عمل صااحیل عااادو
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بد و م نی بااه آنهااا ادب ،اخاارق
نیکت آمتیش بد و آنهااا را وقتاای بااه
س

ات سالگی رسیدند به نمای اماار

ک ! و اگر در د سالگی نمای نیتاندند
آنها را باازن و در ماای سا جااای
ختاب آنها را جدا ک .
 -11ذکاار گااات و صاادقه دادن
ختد را ییاد کنی .
اهلل تعااالی ما و شااما را ای اار
بدی حاااظ کنااد و خاتمااهی یناادگی
دنیتی ما را با نیکی تما کند.

چرا حجاب داری؟79//

اول و آخر شکر و ستایش برای
اهلل تعالی اساات و صااا اهلل و بااارک
عا سیدنا محمد و عا آله و صااحبه
و سا تسایمًا ک یرًا.

