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  چه كسي تو را به حجاب امر نموده است؟! خواهر مسلمان

  :تا اين مقاله را نخوانده اي هرگز تعجب مكن

دانشجوي دختري از يكي از دوستانش خواست تا براي مناقشه رساله 

فوق ليسانس كه در حضور استادان مرد انجـام ميشـد بـا او وارد جلسـه     

فالني آيـا نميـداني كـه در قـرن     «: وست او جواب دادامتحان شود اما د

  !!؟»بيستم زندگي ميكنيم

زشـكي  پامي كه لباس گخانم پزشكي در يكي از بيمارستانها هن ����  

و با كشف رخسار و موي سر و كوتـاه  ، از لباس حيا عريان شد، بتن كرد

گويا اينكه از ضروريات : كردن دامن به اين شكل جديد خوش آمد كفت

زشكي اين است كه زن دين خود را بدور انداخته و لبـاس حيـا و   شغل پ

  .عفت را از تن بدر آورد

به ديدار بعضي از نزديكان خود رفتم، آنان از كساني بودنـد كـه    ����

امـا بيكبـاره راننـده    . حشمت و ستر و حجاب خود را حفظ مـي كردنـد  

عكـس   و آنـان نيـز هـيچ   . همانند يكي از افراد خانواده به اتاق وارد شد

  .العملي از خود نشان ندادند انگار راننده نيز عضوي از افراد آنها است

  !خواهر من

آيا فكر مي كني كه اين زنان مي دانند چرا حجاب به تن كـرده انـد؟   

واقع حال آنان بر اين مسئله داللت مي كند كه آنها بر حجاب بـه عنـوان   

ا حجـاب خـود بـه    عادتي از عادات مجتمع مي نگرند كه آن را از مادر ب



ارث برده، و در پوشيدن آن به اوامر پدرانشان كه آنان را حجاب دسـتور  

و عادتي ديرينـه   و مي پندارند كه حجاب رسم. مي دهند گردن نهاده اند

  .است كه بايد بر حفظ آن كوشيد

آيا اين زن هرگز از خود سؤال كرده است كه چـرا و در اطاعـت از   

  ؟چه كسي حجاب به تن كرده است

در اطاعـت از  . پس بگذاريد خودمان جـواب ايـن سـؤال را بـدهيم    

  :خداوندي كه مي فرمايد
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اي پيامبر به زنان و دختران خود و زنـان مؤمنـان بگـو كـه     «): معني(

خويشتن را با جلباب فروپوشند كه اينكار براي شناساندن آنها بهتر بوده و 

در نتيجه مورد آزار و اذيت قرار نخواهند گرفـت و خداونـد آمرزنـده و    

  .»مهربان است

نمي داند كه در انجام اين امر به فرمان خالق و رازقش و خالق  آيا او

آسمانها و زمين گردن مي نهد؟ همانكسي كه مي داند چه چيـز، خلـق را   

  .هدايت مي كند و چه چيزي آنان را به وادي گمراهي روان مي سازد
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  .»نچه در آسمانها و زمين است همه ملك خداوند استآ«): معني(

  :خالق تو خداوند يكتا است كه !خواهر من
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و هـيچ الهـي نيسـت و او    او است پروردگار شما كه جـز ا «): معني(

خالق همه چيز است پس او را عبادت كنيـد و او بـر همـه چيـز وكيـل      

  .»است

  :و او است كه نعمتش را بر تو ارزاني داشته
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و هر نعمت كه شما داريد از خداوند است و اوست كه سر «): معني(

  .»ميراندانجام تو را مي 
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آن همـان چيـزي   . و آنگه و عذاب و سختي مرگ فرا رسيد«): معني(

  .»است كه هميشه از آن مي گريختي

  : و او است كه مي فرمايد
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روزيكه متقيان را با عزت و كرامت بسوي خداوند رحمـان  «): معني(

  .»مي بريم و مجرمين را پياده و تشنه بسوي جهنم مي رانيم

  :همانروزي كه. و حاكم و فرمانرواي آن روز مهيب و هولناك او است
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هنگاميكه زلزله روز قيامت را ببينيد هـر زن شـيرده، نـوزاد    «): معني(

و . ا رها ساخته و هر زن آبستني آنچه را كه در رحم دارد بيافكنـد خود ر

در حاليكـه آنهـا مسـت    . در آنروز مردم را مست و ديوانه وار مـي بينـي  



عذاب اهللا تعالي بسيار شديد و ) علت مستي آنها اين است كه(اما . نيستند

  .هولناك است

  : و هم او است كه مي فرمايد
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روزي كه به جهنم مي گوئيم آيا پر شده اي؟ و جهـنم مـي   «): معني(

آيا بازهم هست؟ و در آنروز بهشت براي متقين نزديك كـرده مـي   : گويد

  .»شود

  ! مانخواهر مسل

  :آيا اين قول خداوند تعالي را نخوانده اي كه
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و به زنان مؤمنه بگو كه چشمانشان را از نگاه ناروا بپوشند و «): معني(

فرج خود را محفوظ دارند و زينت و آرايش خود را بجز آنچه كـه قهـرا   

ظاهر ميشود آشكار نسازند و سينه و گردن خود را با پوشـش سـر خـود    

  .»بپوشانند

يا آنكه از زينت خود، مگر آنچه را كه امكان پنهان كـردنش نيسـت،   

. ند مالبسي كه هيچ زينت و نمائي ندارد، چيز ديگري را ظاهر نسازندهمان

يك زن بايد پوشش سر خود را بر سينه اش بياندازد تا سينه و گردن خود 

بخاري از عائشه رضي اهللا عنها اينگونه روايت مـي  . را از انظار پنهان كند

  :كند كه فرمود
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هنگـامي كـه   . خداوند زنان مهاجرين اول را رحمـت كنـد  «): معني(
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اين حديث را ( .»خود را پاره كرده و از آن خمار و حجاب ساختند) عبا(

  ).امام بخاري در صحيح خود روايت كرده است

نگو كه ما كجائيم و آنها كجايند، و چگونه مي تـوان بـه   ! خواهر من

  :شاعري مي گويد. مرتبه آنان رسيد
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اگر مانند آنان نيستيد ال اقل خود را به آنان شبيه سازيد چون ): معني(

  .شباهت ورزيدن به كريمان عين رستگاري است

صـلي اهللا عليـه   (آيا اين قول خداوند در مورد زنان نبـي  ! خواهر من

�F+d0/� ) : كه در مورد همه زنـان عموميـت دارد را نشـنيده اي كـه    ) وسلم
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اگر از آنان چيزي خواستيد آنرا از پشت پرده بخواهيـد كـه   «): معني(

  . »اين امر بر قلبهاي شما و آنان پاكتر است

كساني پاكيزه تر است؟ بايد از خواهران خود بپرسيم براي قلوب چه 

كـه امهـات   ) صـلي اهللا عليـه وسـلم   (براي قلوب همسران طاهره نبي اهللا 

لقب يافته اند؟ يا براي اصـحاب كـرام رسـول    ) مادران مؤمنين(المؤمنين 

خدا كه بهترين افراد امت را پس از او تشـكيل ميدهنـد؟ پـس در مـورد     

  بايد گفت؟قلوب ما در اين زمان و ايام پر از فتنه و فساد چه 



آيا كسيكه ترا خلق نموده و راه طهارت و پاكي تـرا ميدانـد هماننـد    

  !!كسي است كه آنرا نميدانند؟

  :خداوند مي فرمايد !خواهر من
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اي پيامبر به زنان و دختران خـود و زنـان مؤمنـان بگـو كـه      ): معني(

خويشتن را به جلباب فرو پوشند كه اينكار براي شناساندن آنها بهتر بوده 

اهند گرفت و خداوند آمرزنـده و  و در نتيجه مورد آزار و اذيت قرار نخو

  .مهربان است

اين آيه دستوري است براي «: مي گويد -رضي اهللا عنهما–ابن عباس 

زنان مؤمنين تا اگر براي كاري از خانه خارج شدند صـورت خـود را بـا    

  .»جلباب سر خود بپوشانند

خداوند زنان مؤمنين را به اين دليل به اين مسئله امر داده است كه به 

پـس خـود   . و عفت شهرت يافته و اهل سوء در آنان طمـع نياورنـد   ستر

ببينيد و بنگريد كه همه زناني كه در كوچه و خيابان مـورد اذيـت و آزار   

قرار ميگيرند همه و همه از متبرجات و بي حجابي ميباشند كـه از لبـاس   

  .عفت و اسالم بدر آمده اند

  :در اين آيهء كريمه كمي تأمل كن !خواهر من
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والدت و قاعدگي باز مانده و اميـد   و زنان سالخورده كه از«): معني(

ازدواج و نكاح ندارند، بر آنها باكي نيسـت كـه حجـاب خـود را كنـار      



بگذارند در صورتيكه زينت خود را ظاهر نسازند و اگر هـم عفـت پيشـه    

كنند و حجاب خود را به تن داشته باشند براي آنها بهتر است و خداونـد  

  .»شنوا و آگاه است

فرمايد كه حجاب براي پيرزني كه طمـع ازدواج  در اينجا خداوند مي 

نداشته و زينت خود را نيز به نمايش نگذاشته است بهتر و افضـل اسـت   

  .علي الرغم اينكه اجازه نمايان ساختن دست و صورت را به او داده است

حال اگر حكم در مورد پيرزنان بدينگونه باشد پـس در مـورد زنـان    

  جوان و دختران چه بايد گفت؟

به سخن مادرت ام المؤمنين گوش فـراده كـه از رسـول     !هر منخوا

قسمت پايين لبـاس زنـان چگونـه    : مي پرسد) صلي اهللا عليه وسلم(اكرم 

: جـواب ميدهـد  ) صلي اهللا عليه وسلم(بايد باشد؟ و حضرت رسول اكرم 

در ايـن  : و ام المـؤمنين مـي گويـد   . آن را يك واجب بر زمين رها كنند

مي ) صلى اهللا عليه وسلم(و ايشان . مايان مي گرددصورت قدمهاي آنان ن

  .آن را يك ذراع بر زمين رها كنند و بر آن نيافزايند: فرمايند

صـلى  (مادران مؤمنين، بلندتر شدن دامن را از رسول خد !! سبحان اهللا

طلب مي كنند، و زنان ما روز بروز آن را كوتاهتر كرده و ) اهللا عليه وسلم

  !هم نمي گزد؟بقول معروف كيكشان 
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عبارت است از ستر بدن، و عبارت اسـت از مجموعـه اي از    حجاب

احكام اجتماعي كه به چگونگي وضع زنان در نظام اسالمي ربط داشته، و 

خداوند آن را تشريح نموده است تا براي حمايت زن قلعه اي شامخ بوده، 

را در قالب و چهار چوبي منضـبط   و مجتمع را از فتنه ها نگاه دارد، و زن



براي انجام وظيفه اش كه همان ساختن نسلها و تأمين آينـده اسـت و بـه    

عبارت ديگر همكاري در پيروزي اسالم و تمكين دادن آن در كره ارضي 

  .آماده سازند

* * *  
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اين قول خداوند را به آن كسي كه در التزام بـه حجـاب    !خواهر من

  :د است هديه مي كنيممترد
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خداوند و رسول او حكم دهند ديگر هيچ اگر در مورد امري «): معني(

مرد و زن مؤمني حق انتخاب و اختيـار ندارنـد و كسـي كـه خداونـد و      

  .رسول او را نافرماني كند، به گمراهي سختي افتاده است

و به كسي كه كور كورانه مقلد ديگران بوده و بدون هيچ بصـيرت و  

ـ  (هدايتي گام بر مي دارد اين سخن رسول خد  را ) ه وسـلم صـلي اهللا علي

  :گوشزد مي كنيم كه فرمودند
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مـن بـا   : مبادا كه يكي از شما دنباله رو مردم بوده و بگويـد «): معني(

اگر خوب شدند خوب مي شوم و اگر بد شدند من هم بد مي  مردم هستم

ولكن نفس خود را استقرار و اطمينان داده و اگر مردم خوب شدند . شوم



شما نيز به احسان رفتار كنيد و اگر اسائت ورزيدند از اسائت آنان دوري 

  .»جوئيد

اگر در سرزمين كفار به : و به آن كسي كه به زبان حال خود مي گويد

در آيم همه مردم مرا به ديده تعجـب مـي نگرنـد، و امـا اگـر از       حجاب

حجاب بدر آمدم، همانند يكي از آنها خواهم بود، و قيافه من كسي را بـه  

اي عالمه فقيهـه، ايـن اظهـار شخصـيت     : مي گوئيم. خود جلب نمي كند

مسلماني بخصوص در بالد و سرزمين كفار، تو را به آن خوانده اسـت، و  

ي تواند نص صريح و حكم روشن خداوند را زير پاگذاشته هرگز كسي نم

  .و به اجتهاد و رأي خود دست يازي كند

   
��� �����  

  !خواهر من

: اي كسي كه روبروي آن زن كافر با سـرافكندگي ايسـتادي و گفتـي   

بانوي من، ما علم آموختيم و از ما زنان بسياري پزشك و اديب شـدند، و  

ي از ما در كشور شـما بـه آمـوختن علـم و     بسيار. بسياري روزنامه نگار

  .تعليم مشغولند و اسالم هرگز ما را از چيزي مانع نشد

پس بانوي من . بانوي من، ديگر ميان مردان و زنان فرقي وجود ندارد

  اكنون از ما راضي هستي؟

  : پس به زبان حال او اين قول خداوند را برايش تالوت مي كنيم كه
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يهود و نصاري تا اينكه ملت آنان را دنبالـه روي و تبعيـت   «): معني(

بگـو كـه هـدايت خداونـد همـان      . نكني، از تو خوشنود نخواهند گشت

  .»هدايت راستين است

ن رضايت آنان از تو اين اسـت كـه فقـط در عبـادت خـود      و كمتري

مسلمان بوده اما در عمل، ادب، سلوك، رفتار، لباس، افكار و ساير امـور  

  .دنياي خود تابع آنان باشي

  :چه زيبا مي گويد كه) صلي اهللا عليه وسلم(و رسول خدا 
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سنن و رفتار آنان كه پيش از شما بودند را وجب به وجـب  «): معني(

تا جائيكه اگر در سـوراخ ضـب    و ذراع به ذراع دنباله روي خواهيد كرد

داخل شدند، بدنبال آنان شـما نيـز داخـل آن    ) نوعي مارمولك صحرائي(

پرسـيدم اي  . خواهيد شديد، بدنبال آنان شما نيز داخل آن خواهيـد شـد  

: رسول خدا، آيا منظور شما يهود ونصاري هستند؟ و ايشان جواب دادنـد 

  ).روايت مسلم. (»پس چه كسي ديگري؟

بايستي بصورتي شايسته به لباست اهتمام ورزي و بـراي   تو !خواهرم

تو بايستي كه در بذل جان و مال به خديجـه،  . خود شخصيتي داشته باشي

در فقه دين به عائشه، و در صبر، نگاهداري و حفظ دين خداونـد بـه آل   

  .ياسر اقتدا كني

  ! خواهرم



ـ  ر اگر داراي هيكلي زشت و صورتي نازيبا مي بودي، آيا كسي حاض

مي شد كه فقط به اين علت كه زني روشنفكر و دانا هستي، تصـويرت را  

بر جلد مجله اي چاپ كند؟ آيا در اين صورت كسي را مي يافتي كـه از  

تو درخواست كند تا به بهانه خدمت نمودن به زنـان، مهمانـدار هواپيمـا    

شوي؟ آيا كسي را مي يافتي كه جهت تبليغ هر كااليي تصوير چهـره ات  

ر پوسترها چاپ كند؟ آيا كسي پيدا مي شد كـه از تـو بهانـه كمبـود     را ب

وسائل تعليم و تربيت دفاع كند؟ پس بدان كه آنان فقط مـي خواهنـد از   

پس هرگاه ايـن  . چهره زيبا و صداي لطيف تو بهره مند شده و لذت ببرند

خصال را در تو نيافتند، همانند كاالئي كهنه و قديمي كه مدت صالحيت 

  .پايان رسيده است تو را رها مي كنند و فراموش خواهي شدآن به 

*     *    *  
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5 -4�0��k0�4r2G �2 �/{0.	(  «: فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(رسول خدا o8E0	0; �03

�9�0�l��� 4*23 +��01l	�� "/�0�«.  
پس از خود هيچ فتنه اي پر ضررتر از زنان براي مردان بجـا  «): معني(

  .) اين حديث را بخاري و مسلم روايت نموده اند( »نگذاشتم

و دشمنان اسالم بخوبي اين مسئله را درك كـرده و دانسـته انـد كـه     

إفساد كامل هر مجتمعي، با إفساد و به اصطالح آزادي زنان امكـان پـذير   

  .مي گردد

جام شراب و يك : يكي از سركرده هاي جماعات ميسيونري مي گويد

امت محمد آنگونه اثري دارند كـه هرگـز هـزار    زن خواننده، در تخريب 



تانك از پس انجام آن بر نمي آيند پس آنـان را در عشـق بـه ماديـات و     

  .شهوات غرق كنيد

بر ما واجب است كه زنان را بسوي خود «: و برادر ديگرش مي گويد

هرگاه يك زن دستش را بطرف ما دراز كند، به نتيجه مطلوب . جلب كنيم

  .انصار دين را از پاي در آورده و از هم پاشيده ايم رسيده ايم و لشكر

 �!�  
  

به همه كساني كه مي خواهند هنرپيشه ها و خواننده هـاي زن يعنـي   

اين تفاله هاي اجتماع را الگوي زنان مسلمان معرفي كنند، اين اخطـار را  

  :پيشكش مي كنيم
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براستي كسانيكه دوست دارند تا فحشاء در مؤمنـان إشـاعه   «): معني(

و خداوند ميداند و شـما  . پيدا كند در دنيا و آخرت عذابي دردناك كشند

  .»نيدميدا

پس . اين وعيد و انذار براي كسي است كه مي خواهد و دوست دارد

خود بگوئيد براي كسي كه به آن عمل مي كند، چه وعيد و سرانجامي در 

  انتظار است؟

*   *  *  
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  :فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(رسول خداوند 
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قومي كـه شـالقهائي   . دو گروه از اهل آتش را من نديده ام«): معني(

همانند دم گاو بدست داشته، و با آن مردم را مـي زننـد، و زنـاني لبـاس     

ر آنها هماننـد كوهـان   پوشيده، و در حقيقت لخت، دور از راه حق، كه س

آنها به بهشت وارد نمي شوند و هرگز بوي آن نيز بـه  . كج شده شتر است

كنايـه  (مشامشان نميرسد حال آنكه بوي بهشت از مسيرهاي چنين و چنان 

  .»به مشام مي رسد) از بعد مسافت

هـم اكنـون بـه    ) صلي اهللا عليه وسـلم (اين پيش بيني رسول خداوند 

نان را به آن صورت وصف نموده است كه گـوئي  وقوع پيوسته است، و آ

  .به آنها مي نگري

لباسي رقيق يا كوتاه بتن دارند كه پوسـت بـدن از    :كاسيات عاريات

پس اسما لباس نام دارد ولـي در حقيقـت پوششـي    . خالل آن پيدا است

  .براي بدن نيست

و راه . از طاعت خداوند و حيا و ستر مائل و دور گشـته انـد   :مائالت

  .ن آنان نيز خالي از ميل و اطوار نيسترفت

ديگران را با آرايش و زينت خود از طاعت خداوند و حيا و  :مميالت

  .عفت دور مي كنند و دلهاي مردان را بخود مي ربايند

آرايش و فر موي سر آنان به صورتي اسـت   :البخت ���k¥=رؤوسهن 

  .كه آن را به كوهان مايل شتر شبيه كرده است

* * *  
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  : خداوند سبحان مي فرمايد

(�)��� �0_5HK@A0� �I��0� 4$@e�2�4_/�0� 4$@e0�@L�/� �K@A �K5�03! 0*62~N�� �0,B6/� �06  �.0,4�/�0� @�0��0t2%8��0� 5�
/�03/�2M gk/e2¡/c �H�0�2 g¦ /D�5	034756 �03 /DK@�0�8L060� 4$5_0	03/� �03 0 N��� /DK5�4�06O )u	%r�� :w.(  

اي كسانيكه ايمان آورده ايد خود و خانواده خود را از آتش «): معني(

آتشي كه سوخت آن مردم و سنگها بوده و بر آن مالئكـه  . دور نگاهداريد

اي بسيار سخت و شديد مأمورند و هرگز نافرمـاني خداونـد را نكـرده و    

  .آنچه به آنان امر دهنده انجام دهند

. »آنـان را ادب و علـم بياموزيـد   «: مي گويـد  )هرضي اهللا عن(و علي 

آنان را به طاعت خداوند امر نموده و از معصيت او باز «: وقتاده مي گويد

  .»داريد

در صورتيكه به تو گفته شود اگر به ساختمان چند طبقـه ات   !اي پدر

بدقت رسيدگي نكني، و عيوب آن را بازسازي و ترميم نكني، اين عيبها به 

يافته و ساختمان تو را به ريزش و تخريب تهديد مي كند،  سرعت افزايش

چه مي كني؟ تو همه هم خود را جهت ترميم و رسيدگي به اين ساختمان 

پس از تو مي پرسيم جهت گـردن نهـادن بـه فرمـان     . صرف خواهي كرد

خداوند كه تو را به دور نمودن دخترت از آتش دستور داده است چكـار  

  كرده اي؟

ن دختراني كه پرده حيا را دريده و در امتثال اوامر الهي آ !پدر گرامي

تكبر مي ورزند و ما آنان را مي بينيم و در مورد آنان مي شنويم، هرگز از 

بلكه آنـان از خانـه تـو و خانـه     . آسمان نيافتاده، و يا از زمين نروئيده اند

و تقواي خدا پيشـه كـن   ! پس اي برادر. برادر مسلمان تو بيرون آمده اند



اهتمام خود را بيش از اينكه مخصوص به دنيـاي خـود كنـي، بـه دختـر      

صلي اهللا عليـه  (و مانند كساني مباش كه رسول خدا . خويش معطوف دار

6� ?b�K6H k�¨§«: در مورد آنان مي گويـد ) وسلم c«. ) شـخص  ): معنـي

! اي رسـول خـدا  : پس پرسيدند. ديوث هرگز به بهشت وارد نخواهد شد

 .»الذي ال يغار على محارمـه «: است؟ و ايشان جواب دادديوث چه كسي 

و در روايـت  . كسي كه در مورد محارم خود غيـرت نمـي ورزد  ): معني(

  .كسي كه به خبث و پليدي اهل خود راضي مي شود: ديگر

 .#� � �/4�  
  

به آن خواهر مسلمانم كه در مقابل حمالت سخت دشمنان ايسـتادگي  

التزام او به دين خداوند مشتي مكرر و  به كسي كه تمسك و. نموده است

به آن كسي كه حيا و عفت خـويش  . روزانه به چهره مدعيان آزادي است

به آن قلعه شامخي كـه در مقابـل طوفـان    . را سخت به دندان گرفته است

به دختري كه كتاب خداونـد را بدسـت   . باطل باشكوه تمام ايستاده است

را به اهتزاز در آورده ) عليه وسلم صلي اهللا(داشته و پرچم رسول خداوند 

  : را هديه مي كنيم) صلي اهللا عليه وسلم(است اين قول رسول خداوند 

��0/ ��8©+�4.�/  «(: فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(حضرت رسول اكرم .5 -0�
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اسالم بي كس و غريب آغاز شد و باز به غربت و بي كسي « ): معني(

) درختـي در بهشـت  (باز خواهد گشت همانطور كه آغاز شد پس طوبي 

غريبـان چـه كسـاني هسـتند؟ و     ! اي رسول خدا: دپرسيدن. »براي غريبان



كسـاني كـه در زمـان فسـاد مـردم در جهـت اصـالح        «: ايشان فرمودند

  .»ميكوشند

سالم خداوند كه صابرين و مؤمنين را به آن بشارت داده است بـر او  

  .باد

(+��)��� "0�8Z5� 0$4�+�/G 4$5;4	0�0& �0�+- $@e4�/�0� ��/�0�O )��	�� :[].(  
به سبب آن صبري كه پيشه ساختيد بـر شـما سـالم و درود    « ):معني(

  .»و بهترين پاداش است بهشت. باد

* * *  
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: چون خداوند مـي فرمايـد   .حجاب بايستي همه بدن را ستر كند  -1

()*+,+��+-�/�01 *23 )*+,4�/�0� 0�+�4�56O )��RJQ� :mq.(    و جلباب همان لبـاس بلنـدي

بدن را ستر مي كند و إدناء به معناي رها ساختن و كشـيدن   است كه همه

  .در نتيجه حجاب شرعي همه بدن را مي پوشاند. است

چون غـرض از  . حجاب بايد ضخيم بوده و رقيق و شفاف نباشد  -2

در نتيجه هنگامي كه لباسي بـدن را سـتر نكنـد    . حجاب همان ستر است

ؤيـت را نگرفتـه و   چون ايـن لبـاس جلـوي ر   . حجاب خوانده نمي شود

  .حجابي در مقابل انظار محسوب نمي شود

اين لباس بخودي خود نبايد زينتي بوده و داراي رنگهاي جذابي   -3

  .باشد كه انظار را بخود جلب كند

0 0,4�23.�  4�56�5,0r0�6+< 0*62*( c0� Nc+d/): چون خداوند مي فرمايد	�03 �/,0...O  k.6®� .
)�K��� :nh .(و معني) :آن است كه بدون قصد و عمد باشـد ) ا ظهر منهام .



پس اگر خود اين لباس زينت باشد نمي توان آن را پوشيده و حجاب نيز 

چون حجاب آن است كه از ظاهر شدن زينت در مقابل . خوانده نمي شود

  .اجانب جلوگيري كند

تا پستي و برآمدگيها بدن و  حجاب بايد وسيع بوده و تنگ نباشد  -4

  .نه در آن را مجسم نكنداماكن فت

و حضـرت  : تا سبب جلب مردان نشودلباس زن بايد معطر نباشد   -5

�0.	(4Y    «: فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(رسول اهللا /G 4Y0	/ª4�0r.4�� �/F+d @�/�4	.0�8�/�
�k0�+��0< C+�4�06 �/~/E0� �/~/E 0C+,/G +�2�4t0�8��+-«. ~3	r�� ��A� *���� ��%&� `��� :  *.�J

&¯�%.    
اگر زني خود را به عطر آلوده و بر مجلسي بگذرد پـس او  «): معني( 

  .»يعني زناكار. اينگونه و اينگونه است

��5� 23*4 �+¤0,2.�  «: و در روايت ديگر+t0�2� y�4K/A "/�0� 4Y)	0�/G 4Y0	/ª4�0r4�� j�/�0	43� �0�B6/�
gk0�+��0< 0C+,/G«.  

بيااليد و بر گروهـي بگـذرد تـا    خود را به عطر  كه زني هر«): معني(

  .»بوي آن را به مشام بشنوند، آن زن زناكار است

. در لباس نبايد هيچ تشابهي به لباس مردان وجـود داشـته باشـد     -6

�/�0.*0  «¥.   اينگونه آمده است  )رضي اهللا عنه(چون در حديث ابي هريرة 
/?51)	�� 0$N�0�0� 2 4�/�0� 5 N��� "N�0& 2 N��� @�K5�0�     /k.0�4�2� 5�0�.8�0; /�/�4	.0�8��0� 2�/�4	0�8�� /k0�4�2� 5�0�8�06

+?51)	��« .  
مردي را كه لباس زنان پوشـيده و  ) صلي اهللا عليه وسلم(نبي ): معني(

اين حديث را ابوداود و ( .زني كه لباس مردان را بپوشد لعنت نموده است

  ).نسائي روايت كرده اند



8� 4*23 0�2�)�0�5��	01l.��+  �/�0*0 ��«: و در حديث بخاري��0$ N�0�0� 2 4�/�0� 5 N��� "N�0& BC+�)�
�9�0�l��� 4*23 2Y�/�l10	0r5�مخنثين  -صلي اهللا عليه وسلم– رسول خدا): معني( .»�0��8

  .از مردان، و مرد نمايان از زنها را لعن كرده است

نان ايـن دور و  يعني آنها كه در لباس و قيافه خود همانند بر خي از ز

  .زمانه مشابهت مي كنند

و مخنثين از مردان مرداني هستند كه در لباس، تكلم و ديگـر مسـائل   

� ;���� ����� k�G����k3. به زنان شباهت دارند� �=��.  

* * *  

�2���  
  يازده نصيحت

  

و در نهايت به تو اي خواهر مؤمن، يازده نصيحت گرانبهـا را تقـديم   

و در اينصورت با سعادت خواهي زيست و . عمل كنيمي داريم تا به آن 

پـس  . باآلخره با ستايش به رحاب پروردگـار خـويش خـواهي پيوسـت    

همواره بايد در اين عملكرد خود از خداونـد طلـب اسـتعانت نمـوده، و     

  :مسائل اين رساله را، با درك و فهمي صحيح دنبال كني

ن و توسـط  خداوند يكتا را آنگونه كه در كتاب گرانبهايش قـرآ  -1

تو را امر نموده اسـت  ) صلي اهللا عليه وسلم(فرستاده عالي مقامش محمد 

  .عبادت كن

از شرك در عقيده و عبادت خويش بر حذر باش و دوري كـن   -2

چون شرك همه اعمال تو را نابود سـاخته، و موجـب خسـران خواهـد     –

  .گشت



از انواع بدعت در عقيده و چه در عبادت خود پرهيز كن، چون  -3

پيامدي بجز گمراهي نداشـته و صـاحب بـدعت در آتـش جهـنم      بدعت 

  .خواهد سوخت

چون هر . از نماز هاي خود به زيبائي و كمال تمام محافظت كن -4

آنكه بر نماز هاي خويش محافظت و تداوم داشته باشد، ديگـر مسـائل را   

و هر كسي كه آنها را ضايع نمـوده و در انجـام آن   . نيز حافظ خواهد بود

كند، در حفظ ديگر مسائل نيز سست و سهل انگار خواهـد  سهل انگاري 

  .شد

اگر ازدواج كرده اي همواره خواست همسرت را اجرا نموده، و  -5

در مقابل امرو نهي او عصيان مكن تا جائي كه تو را به معصيت خداوند و 

  .دستور نداده باشد) صلي اهللا عليه وسلم(رسولش 

ودت و مـال  همسر خويش را در غياب و حضورش در نفس خ -6

  .او حافظ كن

  .به همسايه ات با سخن نيك و كردار پسنديده احسان كن -7

مالزم خانه خود بوده، و بجز در هنگام ضـرورت از آن خـارج    -8

مشو، و در صورت خروج از خانـه ات سـتر و حجـاب كامـل خـود را      

  .رعايت نموده و چهره و دستهاي خود را بپوشان

ا سخن و يـا فعـل خـود    به والدين خود احسان كن و آنان را ب -9

و تازمانيكه تو را به معروف امر ميدهند از آنان اطاعت كـن، و  . آزار مده

  .اگر تو را به غير معروف امر دهند اطاعت از آنان جايز نيست



اگر داراي فرزند هستي، در تربيت فرزندان خود كوشش كـن و   - 10

، و آنـان  آنان را به راستي، نظافت، گفتارنيكو و كردار پسنديده عادت بده

فرزندان خود را در هفت سالگي به اداي . را ادب و محاسن اخالق بياموز

نماز امر كن و در سن ده سالگي اگر در اداي نماز سستي نمودند آنهـا را  

  .و بستر خواب آنان را از يكديگر جدا كن. تنبيه كن

  .در ذكر و صدقه كوشا باش - 11
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* * *  

  رهنمودهايي در رابطه با

  چهره آرائي و آرايش زنان
  

  :اما بعد

من از اينكه فرصتي براي اين ديدار پيش آمد بسيار خوشـحالم چـون   

ان و همچنين كسـانيكه ان  اين ديدار، نتايج پر منفعتي براي من و شنوندگ

. شاء اهللا بعدا اين سخنان را بصورت نوشته ميخوانند در برخواهد داشـت 

از خداوند خواهانم كه اعمالمان را خالصانه براي وجـه و رضـاي خـود    

  .قرار دهد

اما قبل از اينكه به اصل موضوع وارد شوم ميخواهم كلماتي را عنوان 

س ارتبـاط داشـته و در ايـن مقـام     كنم كه ان شاء اهللا به عنـوان ايـن در  

  .مناسبت زيادي دارد

ما همه ميدانيم كه از بزرگترين نعمتهاي خداوند ايـن  ! برادران گرامي

اسالم هر صاحب حقـي را  . است كه ما را به اين دين هدايت نموده است



از حق خود برخوددار سـاخته و هـر صـاحب مقـامي را درمقـام خـود       

  .جايگزين نموده است

عبوديت و بندگي عبادت را فقط مخصوص خداوند قرار داد در مقام 

  :خداوند ميفرمايد. و او را از هرگونه شريك پاك و بي نياز معرفي كرد

(Nc+d ��5	23@� �030� 9�/L0�5J 0*6l��� 5 /� 0�2�2�4�53 0 N��� ��5�5�4�0�2�O. )k����� :m.(  
الص كامل عبادت و امر نشدند مگر براي آنكه خدا را با اخ«): معني(

  .كنند، و فقط از دين او تبعيت كنند

چون تنها خالق هستي او است پس عبادت نيز بايد فقط براي او بوده 

  .و عمل نيز فقط براي او و قصد فقط بسوي او باشد

خداوند در مقام معامله و رفتار ميان خلق امر ميكند كه هـر صـاحب   

را حقي است كه بايـد   حقي از حق خود برخوردار گردد پس نفس انسان

خويشاوندان نيز داراي حقي ميباشند كـه  . آن را از حقش برخوردار نمود

دوستان و ياران نيز بر گردن شخص حقي . بايد اين حق بجاي آورده شود

فـرد در زنـدگي خـود بـا اشـخاص      . دارند كه نبايد از آن محروم بمانند

باب عهـد و پيمـان    در. بسياري ارتباط دارد كه كه بايد حق شان ادا شود

ميان شخص و ديگران نيز خداوند به وفاي عهد فرمـان داده و از غـدر و   

پس دين ما بحمد هللا ديني است كه به همه مكـارم  . خيانت برحذر ميدارد

  .اخالق دستور داده و به همينگونه نيز از همه زشتيها و رذائل نهي ميكند

در مي يايد كه اين پس هر كسي كه تأمل نموده و به اسالم بيانديشد 

ديني كه شايسته هر زمان و مكـان  . دين بهترين و استوارترين اديان است

كسي كـه  . بوده و براي مسلمانان فخر و عزت و كرامت به ارمغان مياورد



. به اين مسئله كوچكترين شكي داشته باشد بايستي به تاريخ اسالم بنگـرد 

بودند و زر و زندگي دنيـا   يعني زماني كه مسلمانان ظاهرا و باطنا مسلمان

. ايشان را بنده خود نكرده و در مقابل خداوند مغرور و متكبر نشده بودند

پس اكنون بر ما است كه بخاطر اين دين گرانبهـا و ايـن نعمـت بـزرگ     

خداوند را شاكر و سپاسگزار بوده و شكر اين نعمت را با عمل نمودن به 

در ظاهر و چه در باطن و سر چه ) صلي اهللا عليه وسلم(سنت رسول اكرم 

  :خداوند مي فرمايد. و آشكار بجاي آوريم

(4�0r4�06 �4KN�0K0r0; D+d0�/c )$@� 4$@E0	4�/M �I34K/A 8�2� 4$@e/��/�43/� �K5�K@e06O. )��# :n\.(  
اگر روي گردانيديد قوم ديگر را بجاي شما خواهـد آورد و  «): معني(

  .»دآنگاه آنان همانند شما نخواهد بو

پس بر هر فرد عاقل است كه بيانديشد و با مقايسه اي ساده بفهد كـه  

همانگونه كه نعمت امنيت در صورت كفران آن به خوف و تـرس مبـدل   

ميگردد بهمانگونه نيز نعمت رزق اگر شكر گذارده نشود بـه گرسـنگي و   

  .تنگدستي مبدل خواهد گشت

سلمان بـه وجـود   اسالم از عزيز ترين وابستگيهائي است كه هر فرد م

پس اگر مردم قدر اين نعمت بزرگ خداوندي را ندانسته . آن افتخار ميكند

و از آن با چنگ و دندان دفاع نكنند و يا اگر اين نعمت بزرگ خداوند را 

نديده و از آن چشم بپوشند اين دين از ميان آنان رخت بربسـته و بسـوي   

  .انندكساني ميرود كه به آن ارج نهاده و قدر آن را بد

پس اي برادر عزيز شما را به عدل در همـه امـور و موازنـه بـين آن     

بايد همه مسائل را در ميزان گذاشت و حكم كفه برتر آن را . توصيه ميكنم



مسـئله  . و در صورت تساوي حكم به مساوي بـودن آن امـور داد  . گرفت

عنوان شده قاعدة بزرگي است كه هر عاقلي بايد در مسـير خـود بسـوي    

د و در مسيرش با بندگان خداوند بر آن گام نهـاده و آن را عملـي   خداون

كند تا در اينصورت بتواند قسـط و داد را قـوام بخشـد و خداونـد نيـز      

  :دادگران را دوست دارد

(0�2ª��8Z5�8�� B�2%56 0 f��� ND+dO )`�¡�
� :][.(  
بر شما است كه حق همه اماناتي كه به شـما واگـذار شـده اسـت را     

هر فرد بايد بهمانصورتي كه از او خواسته شده است بـدون  . آوريد بجاي

چون هـركس كـه   . هيچ كوتاهي و يا زياده روي امانتهاي خود را ادا كند

امانتهاي خود را ادا نموده و از عهده آنان برآيد پيروز گرديده و رسـتگار  

 شده است و هركه در آن افراط ورزد و يا سهل انگاري كند زيانكار گشته

  .و پشيمان خواهد شد

بر رهروان راه حق و همه كساني كه ميخواهند بندگان خدا را اصالح 

نموده و آنان را بسوي خير بخوانند واجـب اسـت كـه در اعمـال خـود      

چون هنگامي كـه نيـت   . خلوص نيت داشته و عمل خود را اصالح كنند

خالص گرديده و عمل با اجتهاد و كوشـش و درنظـر گـرفتن مصـالح و     

تار و سلوك اصالح شود راه اصالح و دعوت بسوي خيـر نيـز كوتـاه    رف

و هنگامي كه داعيان به اين دو صفت يعني . شده و هدف نزديكتر ميگردد

اخالص و اجتهاد و كوشش در اصالح متصف گرديدند، درهاي بسته باز 

و همچنين هنگاميكه . شده، امور قوام يافته و راه اصالح نيز هموار ميگردد



اين دو صفت از بين رفته و يا كم ارزش گردد بهمان انـدازه نيـز    يكي از

  .امر اصالح كم ثمر و تهي بار خواهد بود

و نيز حكمت اقتضا ميكند كـه در هنگـام دعـوت بنـدگان خداونـد      

شخص به تصرفات و اعمال ديگران به ديده رحمت نگريسته و نصـيحت  

ند آنـان را حفـظ   چون خطا و لغزش افراد بجز كساني كه خداو. گو باشد

نموده و معصوم نگه داشته است اجتناب ناپذير بوده و هر فـردي بحكـم   

اما حكمت اينگونه نيست كه شخص فقـط خطـا و   . ضرورت خطا ميكند

بلكه بايد . لغزشهاي ديگران را ديده و از نيكي و راستي آنان چشم بپوشند

ح لغزشـها و  با ديد و موازنه اي مساوي به هر دو مسئله بنگرد و در اصال

چون مؤمنان همانند شالوده و بنياني هسـتند كـه همـه    . اشتباهات بكوشد

صلي (اجزاء آن در رابطه ننگاتنگ با يكديگر قرار دارند و حضرت رسول 

با در نظر گرفتن اين دو مسئله به اين امر اشـاره نمـوده و   ) اهللا عليه وسلم

  :فرموده اند
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هيچ مؤمني نبايستي مؤمنه اي را ترك كرده و از او جـدائي  «): معني(

كند چون اگر از يكي از رفتارهاي او دلتنگ گشـته و ناراضـي گـردد از    

اين حديث را مسـلم و احمـد   ( .»ديگر رفتار او راضي و شاد خواهد شد

  ).روايت كرده اند

ن است كه رفيق و يا مالزم تو در نظر تو مرتكـب خطـا و يـا    و ممك

لغزشي شده باشد اما هنگامي كه با او سـخن گفتـه و مسـائل را روشـن     

ميكني در مي يابي كه تصرف او نادرست نبوده و خودت اشـتباه ميكـرده   



در نتيجه بازنگري امور و مناقشه در مورد آن البتـه از روي خلـوص   . اي

  .سباب اصالح و پيشرفت ميباشدنيت از بزرگترين ا

پس اي برادر عزيز حكمت را شناخته و بر راه آن قدم بردار و همواره 

حق را به صاحب حق داده و هر صاحب فضل را از فضـلش برخـوردار   

  :چون اين طريق همان طريق حكمت است. كن
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وهر كسي را كه خداوند حكمت و دانش عطا كند خير زيـادي  «): معني(

  .»را بر او ارزاني داشته و اين حقيقت را جز خردمندان متوجه نشوند

ا پـر  پس از اين مقدمه كـه از خداونـد خواهـانم آن ر   ! برادران عزيز

  .منفعت گرداند بيائيد تا به بحث اصلي خود باز گرديم

حتما شما ميدانيد كه زن در قبل از اسالم از كاالهاي بي ارزش بشمار 

  .ميرفت و زنده به گور سپرده ميشد

  :خداوند ميفرمايد

���� �$�2�/E 0K5_0� �³H0K4�53 5 5,410� N?/� "/��¢Q�+- 4$5_5�0J/� 0	ls5- �/F+d0�*  *23 +�4K/Z8�� 0*23 x0��0K0r06
/DK5�@e4%06 �03 9�0� /c/� +��0	Br�� C2G 5 B�5�06 4�/� jDK5_ "/�0� 5 @e��4�56/� 2 +- 0	ls5- �03 �9K5����� )?%��� :

m\v mq.(  
از سوء اين بشارت كه دختري نصيب او شده است روسـياه  «): معني(

ين بشارت خـود را بـا   از زشتي ا. گشته و بسيار ناراحت و دلتنگ ميگردد

ذلت و خواري نگاه دارد يا اينكه زنده بگور بسپارد آگاه باشيد كه چه بد 

  .»مي پنداشتند

  :و در جاي ديگر ميفرمايد



( 4o/�2́5� @�0H�5�4K0�8�� �/F+d0�* 4o/�2r@A y��/F l�/=+-O )	6K�r�� :qv hi.(  
ه به چـه  و هنگاميكه از دختر زنده بگور شده پرسيده شود ك«): معني(

  ؟»گناهي كشته شده است

و همچنين زن به عنوان جزئي از ميراث ميت به ارث برده مي شد تـا  

  :اينكه اسالم جلو اين مسئله را گرفت و خداوند ميفرمايد

(�I_4	/E X9�0�l��� 8�K@�+	0; D/� 4$@e/� z?2%06 /c 8�K5�03! 0*62~N�� �0,B6/� �06O )9����� :hq.(  
ل ايمان بر شما حالل نيسـت كـه زنـان را بـه زور و     اي اه«): معني(

  .»اجبار به ارث بريد

و همچنين در صـورت مـرگ خويشـان هـيچ ارث و ميراثـي بـه او       

  :نميرسيد تا اينكه خداوند نصيب او را از ميراث تضمين نمود

(2�0� �9�0�l��2�0� /DK5-0	8AXQ�0� 2D�0�2��0K8�� 0²0	0; �)�l3 ��+��0� +��01l	�2� 2D�0�2��0K8�� 0²0	0; �)�l3 ���
�I}�5	8L)3 �I��2�0� 0	@�/E 4�/� 5 4�23 N?/A �)�23 /DK5-0	8AXQ�0�O )9����� :µ.(  

براي مردان نصيبي از ميراث والدين و خويشان است و براي «): معني(

زنان نيز نصيبي از ميراث والدين و خويشان است حال چه اين مـال كـم   

  .»سهم همه مشخص گرديده است باشد و يا زياد و

و نيز نصوص زيادي در مورد توصيه زنان و مراعات حال آنـان وارد  

  :خداوند جل شأنه ميفرمايد. شده است

(2��5	4�0�8��+- )*+,4�/�0� �2~N�� @?8�23 )*5,/�0�O )�	Z��� :[[\.(  
و زنان را حقوقي است بر شوهران همانگونه كه شوهران نيز «): معني(

  .»ان حقوقي دارندبر آن

  :و در جاي ديگر ميفرمايد

(2��5	4�0�8��+- )*5_�5	2�0�0�O )9����� :hq.(  



  .»و زنان را به نيكي معاشرت كنيد«): معني(

��K.5&4K0r4� �9�.0�l���+-   «: فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(و حضرت رسول 
�I	4�0b« .  

ري و مسـلم  ايـن حـديث را بخـا   ( .»زنان را گرامي بداريد«): معني(

  ).روايت كرده اند

8�0	 @�/�4���k0%2��)@«: و در جاي ديگر فرمودند���0�4 �B��� +��0r03 5	4�0b0� ���0r03 �0�4�B���«.  
و بهترين سـرمايه موجـود   . دينا مالي است زود گذر و فاني«): معني(

اين حديث را مسلم و نسائي و احمـد  ( .»در آن زن صالحه و متدينه است

  ).موده اندروايت ن

  يك زن به گردن شوهر خود چه حقي دارد؟: حال ميپرسم

جواب ايـن سـؤال را اينگونـه    ) صلي اهللا عليه وسلم(حضرت رسول 

2�F+d �0_0K5�8e0;0� 0o4/� �«: داده انـد �/� �/F+d �0,0�2�8ª5; 8D/�/c0� 0o4�0�0r8E� 4�/� 0o4�0�0r8E  4�+	.4|0; 
/c0� 4̄ l�/Z5; �/�0� 0 410K8�� 0;Nc+d 4	5t4, 2o4�0�8�� C2G« .  

اگر طعام خواست او را إطعام كني و اگر لباس بخواهد بـه  «): معني(

او بپوشاني و به صورت او ضربه اي وارد نكنـي و او را زشـت و قبـيح    

اين حديث را ( .»خطاب نكني و از او دوري و جدائي نكني مگر در خانه

  .)ابوداود و ابن ماجه روايت كرده اند

اموري كه اسالم جهت رعايت زن و حفـظ كرامـت وي مطـرح     و از

و از . نمود اين بود كه او را به اين مزين شدن به مكارم اخالق دستور داد

بـه آن مبعـوث   ) صلي اهللا عليه وسـلم (جمله اين مكارم اخالق كه محمد 

آن را شعبه اي از شـعب  ) صلي اهللا عليه وسلم(گرديد حياء بود كه ايشان 

و هيچكس نميتواند انكـار كنـد كـه حشـمت زن و     . ي كردندايمان معرف



آراسته شدن او به اخالق كه وي را از مواضع فتنه و شبهه بدور ميراند از 

و بدون شك بـه  . جمله اموري است كه تشكيل دهنده همين حياء ميباشند

حجاب در آمدن او و پوشانيدن صورت و مواضع فتنه بدنش بعلت سـالم  

او از فتنه ها از بزرگترين نمونه هاي حياء و حشمت  داشتن و دور نمودن

حجابي كـه يـك زن آن را بعنـوان    . است كه يك زن بدان آراسته ميگردد

پوشش بدن خود قرار ميدهد بايد تمامي تن و بـدن او را كـامال از افـراد    

  :خداوند ميفرمايد. نامحرم بپوشاند

(0-0� 0:+1�0�4</=>� ?@A BC+�)��� �0,B6/� �06 )*+,+��+-�/�01 *23 )*+,4�/�0� 0�+�4�56 0�+�23475�8�� 9�0�+�0� 0:2;�0�
0*46/F4756 �/�/G 0*8G0	4�56 D/� "0�4H/� 0:2�/FO. )��RJQ� :mq.(  

اي پيامبر به زنان و دختران خود و زنـان مـؤمنين بگـو كـه     «): معني(

بهتر بوده  خويشتن را به جلباب فروپوشند كه اين امر براي شناساندن آنها

  .و در نتيجه مورد آزار و اذيت قرار نخواهند گرفت

و جلباب همان ردا و يـا تنپـوش واسـعي اسـت كـه تمـام بـدن را        

و اينگونه است كه خداوند به نبي خود امر ميكند تا به همسران . ميپوشاند

56��4+�0 �4�/�0,+*( 23* �01/�-+��+,+*() :و دختران و زنان مؤمنان بگويدO دينصـورت  و ب

  .صورت و گردن خود را ستر نموده و بپوشانند

و ) صـلي اهللا عليـه وسـلم   (با مراجعه به كتاب خدا و سنت رسولش 

همچنين نظر از ديدگاهي صحيح و پس از موازنه امور اينگونه نتيجه مـي  

شود كه بر يك زن واجب است كه صورت خـود را از مـردان بيگانـه و    

. همچنين شوهر او نيز نمي باشـند بپوشـاند  كسانيكه از محارم او نبوده و 

زماني كه بر يك زن واجب است سر خود را ستر نموده و پاهاي خـود را  

بپوشاند و همچنين قدمهاي خود را محكم بزمين نكوبد، تا مبادا زينتهـاي  



پوشيده شده او همانند خلخال و غيره آشكار گردند آيا عاقالنه است كـه  

حـال  !! و نبوده و ستر آن واجب نيست؟بگوييم صورت زن جزو عورت ا

آنكه فتنه حاصله از نمايان شدن صورت بارها سنگين تر از فتنه اي اسـت  

كه هنگام ظاهر شدن موئي از موهاي سرش و يا ناخني از انگشتان پـايش  

حاصل ميشود؟ و هنگامي كه يك فرد عاقل و مؤمن، بـه ايـن شـريعت و    

اينگونه نتيجه ميگيرد كه نمي تـوان   احكام و اسرار آن به ديده تأمل بنگرد

يك زن را ملزم به پوشانيدن سر، گردن، بازوان، و ساق و پا نمـود سـپس   

به او اجازه داد كه دست و صورت آكنده از زيبائي و جمالش را همه جا 

  .واقعا اين مسئله خالف حكمت است. آشكار ساخته و به همه بنماياند

در اين ايام بنگـرد، در خواهـد    و كسي كه به مصائب گريبانگير مردم

يافت كه اين مصيبتها به علت سهل انگاري مردم در مورد سـتر صـورت   

. بوده است كه باعث شده زن در مسائل ديگـر نيـز سـهل انگـاري كنـد     

هنكامي كه يـك زن سـر و گـردن و سـينه و بـازوانش را در بعضـي از       

ارده و در كشورهاي اسالمي بدون هيچ مباالتي در معرض ديد همگان گذ

بازارها به قدم زدن مي پردازد آنگاه است كه بايد يقين نمود كه پوشانيدن 

پس بايد به صـراحت  . و ستر صورت زنان به مقتضاي حكمت بوده است

به زنان گفت كه تقواي خداوند پيشه نموده و به حجاب واجبي كه همـه  

نه اي بدنبال بدن آنان را از غير شوهران و نامحرمانشان ميپوشاند و هيچ فت

  .ندارد آراسته گردند

و اگر به بدحجابي و چهره نمائي آنان به مردان و بيگانگان بنگريم در 

و حتـي  . خواهيم يافت كه اين مسئله فساد بسيار زيادي را پشت سر دارد



اگر مصلحتي نيز در برداشته باشد، اين مصلحت در مقابل فساد ناشـي از  

از جمله اين مفاسد مي توان . ار نمي آيدآن بسيار ناچيز بوده و اصال بشم

  :از اين امور نام برد

چون هنگامي كه يك زن چهره نمائي ميكند در نتيجـه  ظهور فتنه،  -1

مردان زيادي به او مفتون شده، و چه بسا كه اين زن جوان و زيبا نيز باشد 

و صورت خود را نيز به انواع زينت آرايش كرده و بـا مظهـري دلربـا در    

هر جمعي ظاهر شود، كه اين مسئله بخودي خود از بزرگترين عوامل ميان 

  .شر و فساد بشمار ميرود

كه از ضروريات فطرت يك زن بـوده و   از بين رفتن حيا و شرمي -2

شرم و حيـاي يـك زن   . از جمله شعب تشكيل دهنده ايمان بشمار ميرود

مي  همواره شاخصي در شخصيت او بشمار مي رفته و به آن ضرب المثل

با حياتر از دوشيزه . (»أحيي من العذراء في خدرها«: عرب مي گويد. زدند

و زوال حيا در يك زن باعث نقـص در ايمـان او و   ). در پرده و چادرش

  .خروج از فطرتي كه به آن خلق شده است مي گردد

، و چه بسا كه زيبا نيـز  شدت تعلق و دلبستگي مردان نسبت به او -3

كـه آن را در بسـياري از   . نيز بر لب داشـته باشـد   بوده و خنده و تبسمي

زناني كه چهره خود را نمي پوشانند مي توان مشاهده نمـود كـه در ايـن    

  :مورد گفته اند

و آنگـاه  . نگاهي و سالمي و كالمي و وعده گاهي و سـپس مالقـات  

  .است كه شيطان در رگهاي بني آدم جريان مي يابد و كار باال مي گيرد



موضع عبرت به اين مسئله نظري افكنده شود، خـواهيم  هنگامي كه از 

ديد كه چگونه كالم و خنده و لبخند باعث دلبستگي قلب مردي به زنـي،  

و يا زني به مردي گرديده، و در نتيجه آن شري حاصل مي شود كه دفـع  

� ����k3. آن هرگز ميسر نيست� �=��.  

يك زن خود را  چون هنگامي كه. اختالط و آميزش زنان با مردان -4

در كشف چهره و آزادي آمد و شد با مردان مساوي مي بينـد، در هنگـام   

اين اختالط و آميزش شرم و حيا را فراموش كرده و در نتيجه آن فتنه اي 

  .بزرگ و فسادي عظيم حاصل مي گردد

بسيار جاي تأسف است كه مي بينيم اقوامي از اين امت، همه مسـائل  

ي و تفكر دريافت نموده، و بدون اينكه آنهـا را بـا   وارداتي را بدور از تأن

شرع و عقل بسنجد، و ببينند كه آيا اين امور وارداتي با شـريعت تـوافقي   

آيا بهتر نيست كه هر امري كـه بـه   . دارد يا نه، آنان را به اجرا مي گذارند

اين امت وارد ميگردد، با شريعت خداوند محك زده شده، و در صـورت  

اين شريعت مردود شمرده شـده و از آن اجتنـاب گـردد؟    مخالفت آن با 

همانگونه كه جسم، ميكروب و مرض را از خود دور نموده و از قبول آن 

خودداري مي كند؟ آيا بهتر نيست مسلماناني را كه اين مسـائل را بـدون   

هيچ فكر و تأملي در جامعه وارد نموده و دست بدسـت نقـل مـي كننـد     

  اين فساد دست بردارند؟نصيحت نموده تا شايد از 

چون يك شخص مؤمن بايد داراي شخصيتي قوي بوده تا ديگـران از  

او بايـد صـالح و   . او تبعيت كنند نه اينكه به هر رسمي تابع ديگران باشد

مصلح و داراي اراده اي سخت بوده و با طرز فكري آگاهانـه بـا مسـائل    



ـ    . برخورد كند ا شـريعت  و حتي در صورتي كه ايـن مسـائل وارداتـي ب

اسالمي مان مخالفتي نداشت باز هم بايد به آنان با ديده عقل نگريسـته و  

چـه  . نتايج بكاربستن آنان را در كوتاه و دراز مدت تحليل و بررسي نمود

چه بسا كـه  . بسا كه اين مسائل در كوتاه مدت داراي آثار ملموسي نمود

در نتيجه عملـي   اين مسائل در كوتاه مدت داراي آثار ملموسي نبوده، اما

  .شده آنان با خطرات زيادي در آينده روبرو گرديم

پس هنگاميكه خط مشي، اينگونه ترسيم گرديده و بر آن حركت كنيم، 

آنگاه است كه ميتوان گفت ما با آگـاهي كامـل و در اتجـاهي صـحيح و     

  .سليم گام بر مي داريم و به اذن خداوند و موفق خواهيم نمود

بايد از ديده شرع و عقل بـازنگري شـوند ايـن     و از امور ديگري كه

پيش آمده است كه ميبينيم كـه دختـر و يـا زن جـوان از       است كه بسيار

خانه بسوي بازار راه مي افتد در حاليكه لباسي فتنه انگيز و زيبـا بـه تـن    

اين لباس، كوتاه و يا بلند است و پوشش آن عبائي است كه ممكن . دارد

و گاه نيز بـادي وزيـدن گرفتـه و آن را مـي     . اشداست كوتاه و يا بلند ب

  .گاهي نيز خود دختر و به عمد آن را كنار مي زند. گشايد

او بيرون مي آيد در حاليكه روبنده اي رخسار دارد اما ايـن پوشـش   

آنقدر نازك و رقيق است كه براحتي ميتوان رنـگ پوسـت صـورت او را    

ر محكم به صورت خود مي و گاهي نيز اين روبنده را آنقد. توصيف نمود

كشد كه پستي و بلنديهاي اين چهره اش همچون بيني و گونه را مي توان 

او دستبند طاليش را بدسـت مـي كنـد و پـرده از     . براحتي تشخيص داد



انگاري به همـه مـردم مـي    . بازوان مي گشايد تا اين طالها آشكار گردند

  !!!.رمآهاي مردم بيائيد ببينيد كه من چه به تن دا: گويد

او خود را بـه عطـري   . فتنه اي است بس بزرگ و محنتي بسيار عظيم

. قوي مي آاليد كه بوي آن هر صاحب قلبي را به خود مفتـون مـي كنـد   

  :فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(حال آنكه حضرت رسول 

»06 �/~/E0� �/~/E 0C+,/G +�2�4t0�8��+- 4Y)	0�/G 4Y0	/ª4�0r4�� �/F+d @�/�4	0�8��0� �k0�+��0< C+�4�« .  
اگر زن خود را به عطر آراسـته و از مجلسـي عبـور كنـد،     «): معني(

، ابـوداود ، اين حديث را ترمـذي . (»اينگونه و اينگونه است، يعني زناكار

گفتـه اسـت حسـن     ترمـذي  و ه انـد روايت نمود احمد و دارمي، نسائي

  .)صحيح است

  :فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(و همچنين رسول 

 »0�+,0 �/F+d/�/G 0�+t4�0�8�� )*@E�0�4J+d 4Y �I��2� )�0�0;« .  
هنگامي كه يكي از شما زنان، از خانه بسوي مسـجد بيـرون   «): معني(

اين حديث را امـام مسـلم در صـحيح خـود     ( .»شد، پس بخود عطر نزند

  ).روايت كرده است

مـي   آري او از خانه بيرون شده و باگامهائي سخت بسـوي بـازار راه  

انگـار مـي   . همانگونه كه قويترين مردان پاي بر زمـين مـي كوبنـد   . افتد

گـاهي نيـز مصـاحب و    . خواهد همه مردم قوت و نشـاط او را دريابنـد  

دوستي از دختران ديگر بهمراه دارد و ميتوان صداي خنده و شوخي آنـان  

گاهي نيز عمدا اين يكي به آن يكي طعنه اي مي زند تـا  . را براحتي شنيد

آنگاه به فروشـگاهي وارد مـي شـوند و    . هانه اي براي خنده دست دهدب

صـاحب  . براي خريد جنسي بازو و دستهاي خود را بيـرون مـي اندازنـد   



دكان نيز فرصت را غنيمت مي شمرده و مزه پراني را شروع مـي كنـد و   

  .گاهي با خنده و گاهي با شوخي سخنان يكديگر را پاسخ مي گويند

ل بسيار زيادند كه همه و همه از اسباب فتنه بوده و مسائلي از اين قبي

باعث خطري عظيم و بـروز سـلوك و رفتـاري زشـت ميگردنـد كـه از       

  .رهنمودهاي اسالم و طريقت امت اسالمي بدور است

كـه  ) صـلي اهللا عليـه وسـلم   (خداوند در مورد زنان حضرت رسول 

  :الگوي زنان جهان مي باشند مي گويد

(2;K5�5- C2G /D4	/A0�"/��@=8�� 2k)�2�2_�0t8�� 0¶B	0�0; 0*41)	0�0; �/�0� )*@eO )��RJQ� :nn.(  
و در خانه هايتـان بنشـينيد و بـدن خـود را هماننـد دوران      «): معني(

  . »جاهليت پيشين نمايان نكنيد

0�K5�0�4�  X9�03+d���c   2 .N/«: ميفرمايد) صلي اهللا عليه وسلم(و حضرت رسول ;
N��� 0�+1�0�032 «.   

زنان را از بين رفتن به مساجد منع نكنيد و خانه هاي آنان را «): معني(

  .»براي آنان بهتر است

. خانه هاي آنان از چه چيز براي آنان بهتر است؟ از مسـاجد خداونـد  

ايـن  ( در نتيجه خروج آنان به بازارها را چگونه مي توان توجيـه نمـود؟  

  ).حديث را بخاري و مسلم روايت كرده اند

اين حديث بر اين امر داللت مي كند كه يك مرد مي توانـد زن را از  

خروج بجز بقصد مساجد منع كند و بنابر اين مسئله هـيچ گنـاهي بـر او    

اما منع نمودن يك زن از زينت و آرايـش و اسـتعمال   . مترتب نمي گردد

عطر و چهره گشائي و نماياندن صورت از واجبات يك مـرد اسـت، و او   

هنگـامي  . و روز قيامت در اين مورد از او سؤال خواهد شـد  مسئول بوده



كه ميبينيم يك پير زن از زينت و تبرج و آرايـش منـع شـده اسـت پـس      

چگونه مي توان به يك زن و يا دختر جوان همواره محل فتنه مـي باشـد،   

  :اجازه داد تا دست به اين اعمال بزند؟ و خداوند مي فرمايد
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و اميـد   و زنان سالخورده كه از والدت و قاعـدگي بازمانـده  ): معني(

ازدواج و نكاح ندارند بر آنان باكي نيسـت كـه حجـاب خـود را كنـار      

بگذارند در صورتيكه زينت خود را ظاهر نسازند و اگر عفت پيشه گيرند، 

و حجاب خود را به تن داشته باشند براي آنان بهتر است و خداوند شـنوا  

  .»و دانا است

  :و همچنين مي فرمايد
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و پاي محكم بر زمين نزنند تا زينت و زيور پنهان پاهايشـان  «): معني(

كه منظور همان خلخال است كه زن به پاي خود مي بندد و . »معلوم شود

و در صورتيكه پاهاي خـود را سـخت بـه    . در زير لباس وي پنهان است

كوبد صداي خلخال كه زينت پاي يك زن بـوده و در زيـر لبـاس    زمين ب

پنهان است بدينگونه نهي شده است، پس در مورد زنـاني كـه بازوهـاي    

خود را برهنه كرده تا زينت دستهايشان نمايان گردد چه حكمي مي تـوان  

  داد؟

براستي كه فتنه نگاه و مشاهده بارها سنگينتر از فتنه صداي خلخـال و  

  ):صلي اهللا عليه وسلم(و حضرت رسول . ستشنيدن آن ا
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. دو گروه از اهل آتشند كه من تا هنـوز آنـان را نديـده ام   « ): معني(

يكي از آنان قومي هستند كه شالقهائي مانند دم گاو بهمراه داشته، و مردم 

زنند، و گروه ديگر زناني هستند پوشـيده، ولـي در حقيقـت     را با آن مي

لخت و عريان، دور و مائل از راه حق، و دور كننده ديگـران از راه حـق،   

سرهاي آنان همانند كوهان شتر است و بهشت وارد نمـي شـوند و حتـي    

بوي آن نيز به مشام آنان نمي رسد و بوي بهشت از اين مسير و آن مسـير  

اين حديث را امام مسـلم و  ( .»ايه از بوي قوي آن استكن(بمشام ميرسد 

  ).امام احمد روايت كرده اند

به كاسيات معرفـي  ) صلي اهللا عليه وسلم(اين زنان را حضرت رسول 

ولـي در عـين حـال آنـان را     . نموده است، چون تن پوش به تـن دارنـد  

عاريات معرفي مي كند چون اين تن پوش به علت نازكي و يا تنگي و يا 

و سرهاي آنـان  . كوتاهي بدن را ستر نمي كند و آنان را در حقيقت لختند

نيز به اين صفت ذكر شده است، كه نمونه آن را امروزه براحتي مي تـوان  

در كوچه و خيابان مشاهده نموده و آرايشهاي عجيب و غريب موي سـر  

  .را بر اين زنان ديد

ن با يكـديگر شـري   اختالط زنان با مردان و آميزش آنا !برادران عزيز

بعنوان . است عظيم و بالئي بس بزرگ، كه در اين ايام همه جا رايج است

نمونه مي توان از فروشگاها نام برد كه اين اختالط در آنان شكلي بسـيار  



بايد دانست كه اين مسئله خـالف شـرع و خـالف    . رايج بخود مي گيرد

  .روش و طريق سلف صالح مي باشد

) صلي اهللا عليه وسـلم (روزها حضرت رسول هنگامي كه در يكي از 

از مسجد بيرون آمدند و بصورتي تصادفي اختالط ميان زنان و مـردان در  

  :كوچه رخ داده بود ايشان رو به زنان كرده و فرمودند
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كنار برويد چون شما نبايد از وسـط راه گـذر كنيـد بلكـه     «): معني(

ايـن حـديث را   (. »همواره بايد از اطراف و كناره هـاي راه عبـور كنيـد   

  ).ابوداود در سنن خود روايت كرده است

در نتيجه يك زن آنقدر خود را كنار مي كشيد كه حتي به ديوار كناره 

  .دراه مي چسبيد و لباسش با آن در تماس بو

در مواضع بسياري اختالط زنان ) صلي اهللا عليه وسلم(حضرت رسول 

  :ايشان فرمودند. حتي در اماكن عبادت. با مردان راه هشدار داده است

»   �.0,@�)�/� �0_B	.00� �.0_5	2b! �9�0�l��� 2�K@L5& 5	4�0b0�«. )   رواه مسـلم وأبـوداود

  ).والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

رين صفوف نماز براي زنان آخرين صفوف و بدترين آنها بهت«): معني(

  .»اولين آن است

براحتي دليل اين گفته را مي توان دريافت و دانست كـه دليـل بهتـر    

بودن آخرين صفوف براي زن، به دوري و بعد ايـن صـفوف از مـردان و    

و اين نشانه اي است واضـح براينكـه شـرع    . اختالط و رؤيت آنان است

ه است كه زن را از مردان دور نمـوده و از اخـتالط آنـان    همواره كوشيد



و براستي كه تمسك به اين طرز فكر خير زيادي را بدنبال . جلوگيري كند

پس برازنده است كـه يـك زن مـالزم خانـه خـود بـوده       . خواهد داشت

و بـه  ).  :nn�RJQ��/A0�O )	e2;K5�5- C2G /D4@*(): همانگونه كه خداوند مي فرمايد

  .نه اي راهي بازار و خيابان نشودهر بها

اين مسئله ممكن است در ابتداي امر كمي مشكل باشد، امـا بـاآلخره   

آنان به آن خو گرفته و تبديل با حجاب و پرورش دهندگان حيا و شرم و 

بر اولياء امور واجب است كه در اين مورد سـهل  . زينت خانه مي گردند

يعنـي رعايـت و امانـت كـه      انگاري را كنار گذاشته و به واجبات خـود 

خداوند آنها را بدان مأمور داشته است عمل نموده تا بـدين طريـق امـور    

  .آنان اصالح يافته و از فتنه و بال دور گردند

  :خداوند تعالي مي فرمايد
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اي كسانيكه ايمان آورده ايد، خـود و خـانواده خـود را از    «): معني(

آتشي كه سوخت آن مردم و سنگها بـوده و بـر آن   . آتش دور نگاهداريد

بسيار سخت و شديد مأمورنـد و هرگـز نافرمـاني خداونـد را     مالئكه اي 

  .»نكرده و آنچه به آنان امر شود انجام دهند

شما كه اولياء امور زنان هسـتيد، در نـزد بسـياري از    ! اي برادر عزيز

. مردم شايع شده است كه به دختران خود لباس كوتاه و تنگ مي پوشانند

و اين لباس گاهي آنقدر . سازد بصورتي كه همه اجزاي بدن را نمايان مي

پـس  . نازك است كه رنگ پوست يك دختر را نيز مي توان تشخيص داد

اين افراد بايد بدانند كسي كه دخترش را اينگونه لباس مي پوشـاند و بـه   



اين طرز لباس پوشيدن افتخار مي كند در حقيقت آنان را لباس اهل جهنم 

در ) ي اهللا عليـه وسـلم  صـل (پوشانيده است همانگونه كه حضرت رسول 

  :حديث صحيح مي فرمايند

����� ?_� *3 D�L�&...  
آيـا  : و ذكر آن قبال به ميان آمد پس بايد بپرسيم كه اي پدر مسـلمان 

راضي مي شوي كه دخترت و ثمره قلبت از اهل آتش باشد؟ آيا رضايت 

مي دهي كه او را با پوشانيدن اينگونه لباسها از حيا عريان سـازي، حـال   

كه حياء درجه اي از درجات ايمان است؟ آيا راضـي مـي شـوي كـه     آن

دخترت را همانند اجناس نمايشگاهها در معرض ديد هر كـس و نـاكس   

بگذاري؟ آيا رضايت مي دهي كه از عادات نياكانت كه همـان عـادات و   

آداب قرآن و سنت است چشم پوشـيده و روش و مسـلك قـومي را در    

ـ  ود و نصـاري و بـت پرسـتان و بنـدگان     پيش بگيري كه همواره پيرو يه

طبيعت بوده اند؟ آيا نمي دانيد كه اين قـوم كـه در دريـاي ايـن تمـدن      

پوشالي غرق شده و اين تن پوش لخت را بر دختران خود لبـاس دانسـته   

اند هم اكنون در امواج فساد اين دريا دست و پا زده و نجات و خـالص  

  كنند؟ از نجاست اين به اصطالح تمدن را آرزو مي

آري اين افراد نتيجه و ميوه فساد اين كردار را چيده و مزه تلخ آن را 

اگر هرچه سريعتر جلـو اينگونـه لباسـهاي    ! پس برادران عزيز. چشيده اند

دروغين گرفته نشود اين تنپوشها به سرعت در همه انحـاي شـهر و ديـار    

آتشـي  . يردصالح و فاسد را با هم دربر مي گ، انتشار يافته و همانند آتش

كه مي توان در ابتداي امر جلوي آنرا گرفته و از شـعله هـاي آن رهـايي    



اما اگر آن را به حال خود واگذاري، لهيب شعله اش فراگير شـده و  . يابي

تر و خشك را با هم ميسوزاند و تو نيز نمي تواني در مقابـل سـوزش آن   

ت تـو بزرگتـر   مقاومت كرده و يا از آن فرار كني چون بسيار از تو و قدر

  .خواهد شد

: بسياري از مردم نيز حجتهاي ناصحيحي را بهانه ساخته و مي گوينـد 

اما اين استدالل به عذر بـدتر  . ما دختران خود را شلوار بلند پوشانيده ايم

چون اين شلوارها آنقدر تنگ و چسبان است كـه حجـم   . از گناه مي ماند

از خـالل ايـن بـه    . ي سـازد باسن و اندازه اجزاء بدن را بخوبي نمايان م

را مي توان ديد و فهميد كـه    اصطالح شلوارها بند بند مفاصل يك دختر

  .آيا اين دختر الغر و يا چاق است

و برادران من اين امر باعث اغواي نفوس افرادي خبيث و شـرير مـي   

گردد تا تشنگي شهوت خود را با نگاه و گاهي نيز اموري ديگـر سـيراب   

صـلي  (در زمره كساني در مي آورد كه حضرت رسول  و دختر را. سازند

  .»كاسيات عاريات«: در باره آنان فرمودند) اهللا عليه وسلم

بسياري نيز مي گويند اين دختر هنوز كـم سـن و سـال اسـت و بـر      

اما بايد دانست كه اين گونه دليل تراشي باعـث  . عورت او حكمي نيست

ن دختر كم سـن و سـال را   مباح بودن اينگونه اعمال نمي گردد چون همي

هنگامي كه در اين سن و سال را هنگامي كه در ايـن سـن كـم اينگونـه     

لباس پوشاندي، به آن الفت و انس گرفته و در سنين جواني همين لباسـها  

آري پوشيدن اينگونه لباسها بخصـوص  . جزئي از وجود او خواهد گشت

ي بـراي او بـه   در سنين كم باعث از بين رفتن حياي او شده و بدن نمـائ 



و هنگامي كـه  . عادتي بدل مي گردد كه هيچ گونه زشتي و قباحتي ندارد

اين مواضع بدن همانند ران و ساق از ابتداي امر مستور بمانند، ايـن امـر   

  باعث مي شود كه در سنين باالتر كشف آن بسيار سنگين و زشت جلـوه 

عـرض ديـد   و هنگامي كه اين مواضع از بدن از سنين كـودكي در م . كند

همه باشد، بنا به عادت در سنين باالتر كشف آن براي دختر هيچ زشتي و 

چون همه مي دانيم كه يك مسئله هر قدر هم كـه سـنگين   . قباحتي ندارد

باشد در صورتي كه انسان به آن عادت كرده و خو گيرد، سـنگيني آن از  

  .بين رفته و بصورت امري عادي جلوه گر خواهد شد

م اكنون همين لباسها را دختراني به تن مي كنند كه بـه  مي بينيم كه ه

چـون يـك دختـر    . سن بلوغ رسيده و حجاب بر آنان واجب گشته است

هنگامي كه به سني مي رسد كه نگاه متوجه او گشته و نفوس مجذوب او 

  .مي گردند آنگاه است كه بايد به حجاب درآمده و از انظار مخفي بماند

  :از ائمة تابعين است مي گويد امام زهري رحمه اهللا كه

نگاه كردن به دختري كه نظرها را به خود جلب مي كنـد، حتـي در   «

  .»صورت كم سن بودن او هرگز درست نيست

اما اكنون ببنيم كه چگونه مي توان در مقابـل سـيل اينگونـه مالبـس     

مقاومت نمود؟ اين امر در صورتي امكان دارد كه انسان به ديـده عقـل و   

منافع اينگونه لباسها كه هيچ گونـه نفعـي ندارنـد و همچنـين     انصاف به 

پس اگر به ضررهاي اين لباسها قانع شد، آنگـاه اسـت   . مضرات آن بنگرد

كه او خويشاوندان و نزديكان را كه توانائي امر و نهي به آنـان را دارد از  

او بايد . پوشيدن آنها منع كند و همه را به مضرات اين لباسها هشدار دهد



ين لباسها را در نزد دختران كم سن و سال تقبيح نموده و از آن عيـب و  ا

و به اين صورت است كه كراهت اينگونه لباسها در نفس اين . ايراد بگيرد

بچه ها متمركز شده تا جائي كه اگر آن را به تن كسي ببينند، احساس مي 

  .كنند اين شخص معيوب است

ان تبديل به مشكل بزرگي شـده  مسئله زنان به مرور زم !برادران عزيز

يـا از آن چشـم     است كه هرگز نمي توان در مقابـل آن سـكوت كـرده   

چون اگر امور به همين منوال ادامه پيدا كند، عواقب وخيمي دربر . پوشيد

آيـا كسـاني كـه در    . خواهد داشت كه همه مردم قرباني آن خواهند شـد 

ه فكر مي آيند؟ آيا آنـان  مقابل خانواده ها و شهر و ديار خود مسئول اند ب

نمي دانند كه ال اقل مسئوليت خانواده خـود را بعهـده دارنـد؟ آيـا ايـن      

شخص نمي تواند زن، دختر، خواهر، و نزديكانش را همانند مردان انصار 

در هنگام نزول سوره نور نصيحت كند؟ آيا اين مرد نمي تواند از خـروج  

او نمـي توانـد در    زن خود مگر در صورت ضرورت ممانعت كنـد؟ آيـا  

صورت خروج اضطراري زنان آنان را از آرايش و زينت و استعمال عطـر  

منع كند؟ آيا كسي كه خويشان و يا خواهر دانشجو دارد نمـي توانـد بـه    

آنها بگويد تا دختران دانشجوي ديگر را نصيحت نموده و در بيدار سازي 

ر ولگرد در بازار، و دعوت آنان نقشي داشته باشند و آنان را از زشتي و ش

  آن هم با زينت و آرايش برحذر دارند؟

همه اين امور در صورتي كه شخص پروردگار خود را تصديق نموده 

و نيت خود را خالص و عزم خود را جزم نمايد نه تنها امكان پذير بلكـه  

  .بسيار نيز آسان است



صلي (شمه اي از توجيهات خداوند سبحان و رسول او  !برادران عزيز

  :را جهت اطالع بر ميخوانيم و خداوند ميفرمايد) هللا عليه وسلما
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و هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خداونـد و رسـول او   «): معني(

حكم دهند اختيار و اراده اي ندارند و هركس نافرماني خدا و رسول او را 

  .»بكند به گمراهي سختي افتاده است
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و آنكه خدا و رسول او را اطاعـت كنـد پـس بـا كسـانيكه      ): معني(

خداوند به آنها نعمت فراواني داده يعنـي پيـامبران، صـديقان، شـهداء و     

  .»و چه نيكو رفيقاني هستند آنانصالحين محشور خواهد شد 
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مردان مؤمن را بگو تا چشمانشان را از نگاه ناروا بپوشـند و  «): معني(

اين براي پـاكيزگي آنهـا بهتـر     خود را حفظ كنند كه) شرمگاهاي(فروج 

و به زنـان  . است و براستي خداوند بر آنچه آنها انجام مي دهند آگاه است



) شـرمگاهاي (مؤمنه بگو تا چشمان شان را از نگاه ناروا بپوشند وفـروج  

خود را حفظ كنند و زينت و آرايش خود را جز آنچه قهرا ظاهر مي شود 

و سينه خود را بـه خمـار بپوشـانند و    و بايد سر . بر بيگانه آشكار نسازند

زينت و جمال خود را آشكار نسازند جز براي شـوهران خـود و پـدران    

خود و پدران شوهر و پسران خـود و پسـران شـوهر و بـرادران خـود و      

پسران برادران خود و پسران خواهران خود و زنان مسلمان و كنيزان خود 

و يا طفلي كه هنـوز  ) خاجه(و خدمتكاران مردي كه به زنان ميلي ندارند 

و پاي بر زمين محكم نزنند كه زينـت  . بر عورت و محارم زن آگاه نيست

پنهان آنان آشكار شود و همه به درگـاه خداونـد توبـه كنيـد باشـد كـه       

  .»رستگار گرديد

اينها توجيهات اسالم بود، حـال ببينـيم كـه راه و روش اهـل اسـالم      

  .چگونه است

��4+�0  )هنگامي كه ايـن آيـه نـازل    «: يگويدام سلمه رضي اهللا عنها م.56
)*+,+��+-�/�01 *23 )*+,4�/�0�O  زنان انصار بگونه اي خارج شدند گوئي كه بر سر آنها

و همـه تنپوشـي   . كالغ نشسته است كه نشانه سكينه و آرامش كامل بـود 

  .»سياه بتن داشتند

  :و عائشه رضي اهللا عنها ميگويد

كسي را نديده ام كه اينگونه كتاب خداوند  هرگز همانند زنان انصار«

هنگامي كـه ايـن آيـه    . را تصديق نموده و به تنزيل آيات آن مؤمن باشند

+-4*0 -+�5�5	K.5�51 "/�0� )*2_+-+,+*( ): سوره نور نازل شد	0�8�0|4�O     هـر مـردي بسـوي

همسر و دختر و خواهر و خويشاوندان خود روانه شد و اين آيات را بـر  



و هركدام بالفاصله با شنيدن اين آيات پارچه اي را كـه  . وت كردآنها تال

در اختيار داشت بدور خود پيچيد كه نشانگر تصـديق و ايمـان آنـان بـه     

  .»آيات منزله در كتاب اهللا بود

آيا نبايد اين توجيهات اسالمي را با جان و دل در آغوش كشـيد و از  

ـ  واي خداونـد را پيشـه   راه و روش اهل اسالم عبرت گرفت؟ آيا نبايد تق

كرد؟ آيا نبايد علل كجروي بسياري زنان و انحراف آنان از طريقت اهـل  

اسالم را دريافت و آنان را به اصالح سـلوك و سـير بـر طـراط مسـتقيم      

خداوندي ملزم نمود؟ ودر نتيجه آنگاه است كه مجتمع ما مـي توانـد در   

. مع اسالمي باشدمردان و زنان خود و در عبادتها و اخالق خود، يك مجت

و مبادا آنان كه به خداوند و روز قيامت ايمان ندارند شما را به اين رفتار 

و بايد دانسـت كـه ايـن آرايـش و تـزين و      . و كردار خود مغرور سازند

و دشـمنان شـما   . لباسهاي كوتاه و تنگ به تقليد از آنان ساخته شده است

دعـوت كننـد، شـما     بخوبي مي دانند كه اگر شما را به صراحت به كفـر 

هرگز كافر نمي شويد و نيز اگر شما را به شرك دعـوت كننـد، بـه هـيچ     

پس آنان از راه ديگري وارد شده انـد، و مـي   . عنوان مشرك نخواهيد شد

خواهند اخالقيات و دين شما را از طريق ديگري نابود كننـد كـه همـان    

ناهان را در آري آنان اين گ. يا گناهان كوچك ميباشند) محقرات الذنوب(

چشمان شما كوچك جلوه داده و شما نيز آنان را كوچـك شـمرده و بـه    

انجام آن تن در مي دهيد و باآلخره همين گناهان اند كه انسـان را راهـي   

  :مي فرمايند) صلي اهللا عليه وسلم(حضرت رسول . آتش مي كنند
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براستي كه شيطان از بت پرسـتي شـما در سـرزمين عـرب مـأيوس      «

گرديده است اما به امري كوچك تر از آن بر شما رضايت مي دهـد كـه   

همان گناهان كوچك است حال آنكه همانها هالك كننـدگان روز قيامـت   

  .»اند

يب چيزهائي كه دشـمنان شـما بـه شـما     هرگز فر !پس برادران عزيز

و شما بايد از اين دو راه يكـي را انتخـاب   . پيشكش مي كنند را نخوريد

  :كنيد

يا اينكه در دين خود استوار بوده و با صـالبت خـود نيرنـگ و كيـد     

دشمنان را دهم شكنيد و داراي قوت و شخصيت اسالمي بـوده و دنبالـه   

ـ   ده و راه و رسـم نياكـان خـود را    روي آنان نباشيد و به آنان مغـرور نش

نسـأل اهللا  –بگيريد تا به خير دنيا و آخرت نائل گرديد و يا اينكه بر عكس 

شخص در دين خود سست و در شخصيت خود ضعيف بوده و  -السالمة

  :در مقابل هر اغوا و شهوتي ازهم بپاشد و از زيانكاران باشد
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بگو براستي زيانكاران آنان هستند كه خود اهل خـود را در  «): معني(

قيامت از دست داده و به عذاب جاودان در افتند اين همان زيان است كه 

  .»بر همه آشكار است

  :مي فرمايد) صلي اهللا عليه وسلم(ول و حضرت رس

»$,�3 K,G �KZ-  �s; *3«.  
كسي كه خود را به قوم ديگري شبيه سازد، او از همان قـوم  ): معني(

  .»است



آري اي برادران هنگامي كه ما به هرچيز جديدي دل بسته و رسـوم و  

تقاليد وارداتي ديگران را دنباله روي كنيم، باالخره كار به جائي مي رسد 

پس هـر  . كه در گمراهي، اخالق، عقايد و افكار نيز مقلد آنان خواهيم شد

شخص بايد حافظ عادات و تقاليد خويشان خود باشد مگـر اينكـه ايـن    

و بر هـر مسـلمان واجـب    . عادات با شريعت تضاد و تصادم داشته باشد

است كه دين خود را عزيز شمرده و به آن افتخـار كنـد، و بـه حـدود و     

همـان  . بسـنده نمايـد  ) صلي اهللا عليـه وسـلم  (وند و رسولش قوانين خدا

قوانيني كه زينت خلق بوده و خداوند شايسته بندگان خـود مـي دانـد و    

هر فـرد بايـد امـور    . احداث هرگونه افزوني و كاستي در آن جايز نيست

صـلي اهللا عليـه   (خود را بر دنباله روي كتاب خداوند و سـنت رسـولش   

او بايد زندگي خـود را  . ابتداع و نوآوري بدور باشدبنا نهاده و از ) وسلم

بايـد از قـوانين محبـوب    . بر اخالص بنا نموده و از اشراك بـدور باشـد  

و همچنـين  . رحمن تبعيت نموده و از امور محبوب به شيطان برحذر باشد

بر فرد مسلمان واجب است كه همانند پرچم جهـت وزش هـر بـادي را    

ا بر اساس شريعت خداونـد سـبحان پايـه    دنباله نكند، و شخصيت خود ر

  . گذاري كند تا در دنيا و آخرت به عزت و كرامت نائل گردد

و خداوند را به اسماء و صفات نيكش مسئلت مي كنم كه همواره بـه  

ما حق را بصورت حق بنماياند تا از آن پيروي نموده، و باطل را بصورت 

اشخاصي بسازد كه هدايت  و از ما. باطل آشكار كند، تا از آن دوري كنيم

و از او جـل وعلـي خواهـانيم كـه     . شده و سبب هدايت ديگران گـرديم 

دلهاي مارا به نور علم و ايمان روشن گردانيده، و علـم مـا را وبـالي بـر     



از او مي خواهيم كه اعمال ما را خالصانه جهت وجه كريم . گردنمانسازد

د كه به احكام خداوند خود و رضايش قرار داده و از اين امت نسلي بساز

آگاه بوده و از حدود و قوانين او محافظت نمـوده و بـه اوامـر خداونـد     

  .إنه جواد كريم. پايدار باشند تا بتوانند هدايتگر بندگانش باشند
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