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بد حجابي و اثرات ان
خطبه اول :

اإلنسان  أكرم  الذي  هللا  احلمد  وسلمها..  األحكام  وسن  فأحكمها،  الشرائع  شرع  الذي  هللا  احلمد 
ول ب

عن طبائع احليوان، وأعطى كل مخلوق حقه وما يصلح له من غير زيادة وال نقصان.. أكرم النســاء 
والسفور،  التبرج  من  حماهن  بالكفاف،  عليهن  واإلنفاق  صيانتهن  الرجال  على  وأوجب  بالعفاف، 
ورفعهن عن عهر الفاحشة و الغرور.. وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له « أمر أن ال تعبدوا إال 

ج إل ى

ً عبده ورسوله املبعوث رحمة  إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون «. وأشهد أن محمدا
إ إ إ

ً، لتطيعوه وتتبعوه لعلكم تفلحون، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه  ً ونذيرا للناس بشيرا
م هإ م

ً. أما بعد: وسلم تسليما
از  بسيارى  مشروعيت  كه  اسالم  مبين  دين  قواعد  مهمترين  از  يكى  گرامى  خواهران  و  برادران 
مى باشد. سد ذريعه يعنى بستن  احكام و قوانين اين دين مبنى و برگرفته از آن است، "سد ذريعه"

هر راهى كه به فتنه و فساد و ضرر و ديگر محرمات شرعى منتهى مى شود.
 و پايه گذارى چنين اصل و قاعده اى در دين اسالم نشان از شموليت اين دين و رحمت خداوند 
شايد  و  اسالمى  سرزمينهاى  از  بسيارى  در  امروزه  ميدانيم  كه  همانگونه  دارد.  بندگانش  بر  متعال 
تمامى آنها بدحجابى و بى حجابى و اختالط بين زن و مرد كه بر پايه اين اصل امرى محرم و ناجايز 
است، به مساله اى عادى و متاسفانه در بعضى از جوامع مسلمان به يك هنجار و ارزش تبديل شده 

است و هر كه با اين امر به مخالفت و مبارزه پرداخت او را متحجر و عقب مانده مى نامند. 
برادران عزيز! مسئله زنان به مرور زمان تبديل به مشكل بزرگي شده است كه هرگز نمي توان 
در مقابل آن سكوت كرده  يا از آن چشم پوشيد. چون اگر امور به همين منوال ادامه پيدا كند، 
عواقب وخيمي در بر خواهد داشت كه همه مردم قرباني آن خواهند شد. آيا كساني كه در مقابل 
خانواده ها و شهر و ديار خود مسئول اند به فكر مي آيند؟ آيا آنان نمي دانند كه ال اقل مسئوليت 
خانواده خود را بعهده دارند؟ آيا اين 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 خروج زن خود مگر 
در صورت ضرورت ممانعت كند؟ آيا او نمي تواند در صورت خروج اضطراري زنان آنان را از 

آرايش و زينت و استعمال عطر منع كند؟
 آيا كسي كه خويشان و يا خواهر دانشجو دارد نمي تواند به آنها بگويد تا دختران دانشجوي 
ديگر را نصيحت نموده و در بيدار سازي و دعوت آنان نقشي داشته باشند و آنان را از زشتي و شر 

گشت و گذار در بازار، آن هم با زينت و آرايش برحذر دارند؟
پس بر ماست كه تقواى اهللا را پيشه كنيم و دست انسانهاى گمراه و منحرف را گرفته و آنها را با 
حكمت و محبت به راه راست هدايت و راهنمايى نماييم تا اينكه مبادا به سبب گناهان آنها عذاب 

دردناك الهى ما را نيز در برگيرد، اهللا متعال در اين باره مى فرمايند:

www.global-minbar.com/fa
w

w
w

.g
lo

b
a

l-
m

in
b

a
r.

c
o

m
/f

a
 

https://www.global-minbar.com/fa/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86


359

  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;      :  9  M
  V  U  T   S  RQ  P  O  N  MM L   K  J  I

(79 - (المائدة: 78 L  W
مورد  مريم  بن  عيسى  و  داوود  زبان  به  ورزيدند  كفر  كه  آنان  اسرائيل  فرزندان  ميان  از  ترجمه: 
لعنت قرار گرفتند اين [كيفر] به خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و [از فرمان خدا] تجاوز مى كردند 
(78) [و] از كار زشتى كه آن را مرتكب مى شدند يكديگر را بازنمى داشتند راستى چه بد بود آنچه 

مى كردند (79) 
و  منكر  از  نهى  وجوب  صحيح  حديث  در  سلم_ و  صحبه  و  آله  و  عليه  اهللا  اهللا_صلى  رسول  و 

چگونگى آن را براى ما بيان ميدارد. 
عن أبي سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ( من

ي بي بر ى و
رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف

اإلميان) رواه مسلم .
_صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم_ فرمودند :  ابوسعيد خدرى روايت مى كند كه رسول اهللا
با  _اگر در توان وى بود_ هريك از شما هنگاميكه منكرى (كار ناجايز و ناپسندى) را ديد ابتدا
نتوانست پس با قلبش  بب_با زبان هم_ _دست خود آن را تغيير دهد و اگر نتوانست با زبان خود و اگر 

و اين (انكار باقلب) پايين ترين درجه ايمان است. _آن منكر را نكوهش كند_
همه اين امور در صورتي كه شخص، پروردگار خود و رسول وى را تصديق نموده و نيت خود 

را خالص و عزم خود را جزم نمايد نه تنها امكان پذير بلكه بسيار نيز آسان است.
برادران عزيز! شمه اي از توجيهات خداوند سبحان و رسول او (صلي اهللا عليه وسلم) در اين باره 

را براى شما بيان مى كنم تا به خطورت و اهميت موضوع بيشتر پى ببريم. 
  10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !M! خداوند ميفرمايد:

( (األحزاب: 36 L  :  9     8  7    6  5  4  3  2
ترجمه : «و هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خداوند و رسول او حكم دهند اختيار و اراده اي 

ندارند و هركس نافرماني خدا و رسول او را بكند به گمراهي سختي دچار شده است».
  S   R  Q  P  O  N  M L  K  J  I MI          M در آيه ديگرى اهللا متعال مى فرمايند:

 (69 (النساء: L  \  [  Z   Y  XW  V  U  T
فراواني  نعمت  آنها  به  خداوند  كسانيكه  با  پس  كند  را اطاعت  او  رسول  و  خدا  و آنكه  ترجمه: 
داده يعني پيامبران، صديقان، شهداء و صالحين محشور خواهد شد و چه نيكو رفيقاني هستند آنان».

اهللا متعال در سوره مباركه نور كه بسيارى از احكام زنان و خانواده در اين سوره بيان شده است مى 
   ̂ ]  \  [   Z  YX  W  V   UT  S  R  Q  P   O  NMN Mفرمايند:
  nm  l  k    j  i       h  g  f  e  d  c  b    a  `  _
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(31 – (النور: 30 L   Õ  Ô
«مردان مؤمن را بگو تا چشمانشان را از نگاه ناروا بپوشند و فروج (شرمگاهاي) خود را  ترجمه:
حفظ كنند كه اين براي پاكيزگي آنها بهتر است و براستي خداوند بر آنچه آنها انجام مي دهند 
آگاه است. و به زنان مؤمنه بگو تا چشمان شان را از نگاه ناروا بپوشند وفروج (شرمگاهاي) خود را 
حفظ كنند و زينت و آرايش خود را جز آنچه قهرا ظاهر مي شود بر بيگانه آشكار نسازند. و بايد 
سر و سينه خود را به خمار بپوشانند و زينت و جمال خود را آشكار نسازند جز براي شوهران خود 
و پدران خود و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادران خود 
و پسران خواهران خود و زنان مسلمان و كنيزان خود و خدمتكاران مردي كه به زنان ميلي ندارند 
(خاجه_خنثى) و يا طفلي كه هنوز بر عورت و محارم زن آگاه نيست. و پاي بر زمين محكم نزنند 

كه زينت پنهان آنان آشكار شود و همه به درگاه خداوند توبه كنيد باشد كه رستگار گرديد».
برادران نمازگزار اينها توجيهات اسالم بود، حال ببينيم كه راه و روش اهل اسالم يعنى گذشتگان 

نيك ما، سلف صالح امت، امهات المومنين و زنهاى صحابه چگونه است.
«هنگامي كه اين آيه نازل  ام سلمه رضي اهللا عنها مى فرمايد:

(األحزاب: 59) L  ¥    xw  v  u    t  M
زنان انصار بگونه اي خارج مى شدند گوئي كه بر سر آنها كالغ نشسته است كه نشانه سكينه و 

آرامش كامل بود. و همه تنپوشي سياه به تن داشتند».
و عائشه رضي اهللا عنها مى فرمايد: «هرگز همانند زنان انصار كسي را نديده ام كه اينگونه كتاب 
خداوند را تصديق نموده و به تنزيل آيات آن مؤمن باشند. هنگامي كه اين آيه سوره نور نازل شد: 
(النور: 31) هر مردي بسوي همسر و دختر و خواهر و خويشاوندان  L      sr  q  p  o Mo
خود روانه شد و اين آيات را بر آنها تالوت كرد. و هركدام بالفاصله با شنيدن اين آيات پارچه اي 
را كه در اختيار داشت بدور خود پيچيد كه نشانگر تصديق و ايمان آنان به آيات منزله در كتاب 

اهللا بود».
آيا نبايد اين توجيهات اسالمي را با جان و دل در آغوش كشيد و از راه و روش اهل اسالم عبرت 
گرفت؟ آيا نبايد تقواي خداوند را پيشه كرد؟ آيا نبايد علل كجروي بسياري از زنان و انحراف 
المستقيم  صراط  بر  سير  و  سلوك  اصالح  به  را  آنان  و  دريافت  را  اسالم  اهل  روش  و  راه  از  آنان 

خداوندي ملزم نمود؟ 
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ودر نتيجه آنگاه است كه مجتمع ما مي تواند در مردان و زنان خود و در عبادتها و اخالق خود،
يك مجتمع اسالمي باشد. و مبادا آنان كه به خداوند و روز قيامت ايمان ندارند شما را به اين رفتار
و كردار خود مغرور سازند. و بايد دانست كه اين آرايش و تزين و لباسهاي كوتاه و تنگ به تقليد

از آنان ساخته شده است. 
 دشمنان شما بخوبي مي دانند كه اگر شما را به صراحت به كفر دعوت كنند، شما هرگز كافر
نمي شويد و نيز اگر شما را به شرك دعوت كنند، به هيچ عنوان مشرك نخواهيد شد. پس آنان
از راه ديگري وارد شده اند، و مي خواهند اخالق و دين شما را به روشهاى مختلف نابود كنند كه
يكى از اين روشها همان (محقرات الذنوب) يا گناهان كوچك ميباشند. آري آنان اين گناهان را
در چشمان شما كوچك جلوه داده و شما نيز آنان را كوچك شمرده و به انجام آن تن در مي دهيد

و باآلخره همين گناهان اند كه انسان را راهي آتش مي كنند.
پس خطاب به خواهر مسلمانم ميگويم ، خواهرم! تو بايستى بصورتى شايسته به حجاب و لباست
به مال  و  جان  بذل  در  كه  بايستى  تو  باشى.  داشته  اسالمى  شخصيتى  خود  براى  و  ورزى  اهتمام 

خديجه، در فقه دين به عائشه، و در صبر و شهادت به سميه اقتدا كنى.
أقول قولي هذا، وأستغفر اهللا لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

ى ي ب بر ب ين ي

خطبه دوم:
احلمد هللا على إحسانهـ  والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال ا هللا وحده ال شريك 

وم ب
ً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى اهللا عليه وعلى آله  ً لشأنه، وأشهد أن محمدا له تعظيما

إ إ ى إ إى إ ى إ ى

ً.. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: ً كثيرا وصحبه وإخوانه وسلم تسليما
ى ى إ ي

اى كسانى كه ايمان آورده ايد ، تقواى اهللا را پيشه نماييد و در رساندن دستورات و راهكارهاى
شرعى به اهل و خانواده خود كوتاهى نكنيد كه در پيشگاه اهللا متعال از من و شما يقينا در مورد
آنها سئوال خواهد شد. به همين سبب بر تمامى ما چه مرد و چه زن واجب است كه كيفيت حجاب

و پوشش شرعى زن را بدانيم تا با علم به اين فرمان الهى در انجام و رساندن آن كوتاهى ننماييم.
برادران عزيز اوصاف و ويژگى حجاب اسالمى بدين گونه است: الف : حجاب بايستى همه بدن
L  ¥    xw  v  u    t  M. و جلباب همان لباس را ستر كند. چون خداوند مى فرمايد:
است. در نتيجه كشيدن  كند و إدناء به معناى رها ساختن و  ستر مى  را  بدن  همه  است كه  بلندى 

حجاب شرعى همه بدن را مى پوشاند.
ب-  حجاب بايد ضخيم و كلفت بوده و رقيق و شفاف نباشد. چون غرض از حجاب همان ستر
است. در نتيجه هنگامى كه لباسى بدن را ستر نكند حجاب خوانده نمى شود. چون اين لباس جلوى

رؤيت را نگرفته و حجابى در مقابل انظار محسوب نمى شود.
بخود را  انظار  كه  باشد  جذابى  رنگهاى  داراى  و  بوده  زينتى  نبايد  خود  بخودى  لباس  اين  ج-  

جلب كند.
. و معنى: (ما ظهر منها) آن است nm  l  k    j  i       h  gn gچون خداوند مى فرمايد:
كه بدون قصد و عمد باشد. پس اگر خود اين لباس زينت باشد نمى توان آن را پوشيده و حجاب
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نيز خوانده نمى شود. چون حجاب آن است كه از ظاهر شدن زينت در مقابل اجانب جلوگيرى 
كند.

د-  حجاب بايد وسيع بوده و تنگ نباشد تا پستى و برآمدگيها بدن و اماكن فتنه در آن را مجسم
نكند.

عليه اهللا  اهللا (صلى  رسول  حضرت  و  نشود:  مردان  جلب  سبب  تا  نباشد  معطر  بايد  زن  لباس  ه-  
». رواه أصحاب السنن نِي زَانِيَةً يَعْ يَ كَذَا وَكَذَا يَفَهِ ْلِسِ  َ َّْتْ بِا ر مَ َفَ رَتْ  طَ تَعْ َةُ إِذَا اسْ َ ْأ َر َملْ ة«ا «وسلم) فرمودند:

وقال الترمذى: حسن صحيح.  
 ترجمه: «اگر زنى خود را به عطر آلوده و بر مجلسى بگذرد پس او اينگونه و اينگونه است. يعنى

زناكار». 
(رواه   .« زَانِيَةٌ يَ  فَهِ ا  هَ رِيحِ نْ  مِ اَا  دُوا لِيَجِ قَوْمٍ  لَى  عَ َّتْ  ر مَ فَ رَتْ  طَ لَتَعْ لَ اس َةٍ  رَأ امْ َا  تَ«أَميُّ تْ ديگر:  روايت  در  و 

النسائي و حسنه اآللباني)
ترجمه: «هر زنى كه خود را به عطر بيااليد و بر گروهى بگذرد تا بوى آن را به مشام بشنوند، آن
زن زناكار است». زيرا گويا وى با اين عمل خود مردان بيگانه را به زنا و بى بند و بارى مى كشاند.
هريرة ابى  حديث  در  چون  باشد.  داشته  وجود  مردان  لباس  به  تشابهى  هيچ  نبايد  لباس  در  و-  

ةَ  لَ يَلْبَسُ لِبْسَ َّجُ لَّمَ الر لَيْهِ وَسَ للعَ لَّى اهللاُ  ولُ اهللاِ صَ رَسُ
ب و و بر و

نَ  (رضى اهللا عنه) اينگونه آمده است كه «لَعَ
.« لِ َّجُ ةَ الر للتَلْبَسُ لِبْسَ ْأَةَ َر َةِ وَاملْ ْأ ََر رَراملْ

ترجمه: رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) مردى را كه لباس زنان پوشيده و زنى كه لباس مردان را
بپوشد لعنت نموده است. (اين حديث را ابوداود و نسائي و امام احمد روايت كرده اند).

_و در حديث بخارى از ابن عباس رضى اهللا عنهما روايت شده است كه رسول اهللا _صلى اهللا عليه
.« اءِ نْ النِّسَ تِ مِ الَ ُتَرَجِّ سِّسَاملْ الِ و نْ الرِّجَ َنَّثِنيَ مِ َُ ْلَّمَ ا لَيْهِ وَسَ َنُ عَ َنُ لَّى اهللاَّ نَ النَّبِيُّ صَ َعَ

ر س ب بن ز رر
ُ عع« فرمودند:  و آله_

صص–صلى اهللا عليه وسلم- مخنثين از مردان، و مرد نمايان از زنها را لعن كرده ترجمه : رسول خدا
است.

يعنى آنها كه در لباس و قيافه خود همانند برخى از زنان اين دور و زمانه مشابهت مردان مى كنند.

و مخنثين از مردان ، مردانى هستند كه در لباس، تكلم و ديگر مسائل عمدا از زنان تقليد مى كنند.
فريب نبايد  هرگز   ، دارد  ويژگيهايى  چه  اسالمى  حجاب  دانستيم  كه  حال  عزيز!  برادران  پس 
تبليغات و مدلهايى كه دشمنان به ما پيشكش مي كنند را بخوريم. و شما بايد از اين دو راه يكي را

انتخاب كنيد:
يا اينكه در دين خود استوار بوده و با صالبت خود نيرنگ و كيد دشمنان را درهم شكنيد و داراي
قوت و شخصيت اسالمي بوده و دنباله رو آنان نباشيد و به آنان مغرور نشده و راه و رسم نياكان
نن–نسأل اهللا السالمة- شخص –خود را بگيريد تا به خير دنيا و آخرت نائل گرديد و يا اينكه بر عكس 
در دين خود سست و در شخصيت خود ضعيف بوده و در مقابل هر اغوا و شهوتي ازهم بپاشد و
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از زيانكاران باشد:
(15 (الزمر: L  W  V     U  T  S     R  QP  O  N  MM L   K  J  I  H M
ترجمه : «بگو براستي زيانكاران آنانى هستند كه خود و اهل خود را در قيامت از دست داده و

به عذاب جاودان در افتند اين همان زيان آشكار است».
و رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) مي فرمايد:

.ً ” ( ٦ / ٥١١ – فتح ) تعليقا «من تشبه بقوم فهو منهم».أخرجه البخاري في ” صحيحه
ترجمه : كسي كه خود را به قوم ديگري شبيه سازد، او از همان قوم است».

آري اي برادران هنگامي كه ما به هرچيز جديدي دل بسته و رسوم و تقاليد وارداتي ديگران را
دنباله روي كنيم، باالخره كار به جائي مي رسد كه در گمراهي، اخالق، عقايد و افكار نيز مقلد
اين اينكه  مگر  باشد  خود  خويشان  تقاليد  و  عادات  حافظ  بايد  شخص  هر  پس  شد.  خواهيم  آنان 

عادات با شريعت تضاد و تصادم داشته باشد.
 و بر هر مسلمان واجب است كه دين خود را عزيز شمرده و به آن افتخار كند، و به حدود و
شايسته خداوند  كه  قوانيني  همان  نمايد.  بسنده  وسلم)  عليه  اهللا  (صلى  رسولش  و  خداوند  قوانين 

بندگان خود مي داند و احداث هرگونه افزوني و كاستي در آن جايز نيست. 
هر فرد بايد امور خود را بر دنباله روي كتاب خداوند و سنت رسولش (صلى اهللا عليه وسلم) بنا
نهاده و از ابتداع و نوآوري بدور باشد. او بايد زندگي خود را بر اخالص بنا نموده و از اشراك
بدور باشد. بايد از قوانين محبوب رحمن تبعيت نموده و از امور محبوب به شيطان برحذر باشد.
و نكند،  دنباله  را  بادي  هر  وزش  جهت  پرچم  همانند  كه  است  واجب  مسلمان  فرد  بر  همچنين  و 
شخصيت خود را بر اساس شريعت خداوند سبحان پايه گذاري كند تا در دنيا و آخرت به عزت و

كرامت نائل گردد.
C   BM سبحانه: قوله  في  عليه  والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على  وسلموا  صلوا  اهللا!  عباد 

(األحزاب: 56 ) L  P  O  N  M L  K   J  I  HG  F   E  D
لهم  والتابعني  أجمعني،  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  ورسولك  عبدك  على  وسلِّم  فصلِّ  اللهم   

L P O I G D

بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار، وآل البيت األبرار، اللهم إنا نشهدك حب نبيك، وأهل بيت نبيك، 

وأصحاب نبيك، ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم.
َا حتب وترضى، اللهم انصر اإلسالم واملسلمني، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفقنا ملِ

اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وجميع املسلمني األحياء منهم وامليتني، برحمتك يا أرحم الراحمني، 
اللهم آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وموالها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
والبغي،  واملنكر  الفحشاء  عن  وينهى  القربى،  ذي  وإيتاء  واإلحسان  بالعدل  يأمر  اهللا  إن  اهللا!  عباد 

يعظكم لعلكم تذكرون.
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