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حجاب حکم الهی وتضمین کننده کرامت انسانی است
الحمد هلل الذي حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن وحذر من قربانها واالسباب الموصلة إلیها رحمة بعباده
وصیییانة لهی ولیطهییر هطهیییرا و أییهد الإلی إالهللا وحییده الأییره لی و أییهد محمییدا بییده ورسییول
صلی هللا لی و لی آل و صحاب وسل هسلیما کثیرا.
ما بعد.
یار ن ْ وهحْ فظُیوا فُیرُوَهُ ْ
قال هللا هعالی في محک کتاب و و اصدق القیاللین قُی لِّ ْل ُم ْیْ نمننین ه ُغضُّ یوا نم ْین بْص ن
یار نن وهحْ ف ْ
ظین فُیرُوَهُن وال
ذلنك ْزكى لهُ ْ إن هللا خبنیر بنما هصْ نعُو () وقُی لِّ ْل ُم ْْ نمنیا ن ه ْغضُضْ ین نم ْین بْص ن
هُ ْب ندهن نزهنتهُن إنال ما ظهر نم ْنها و ْلیضْ نربْن بن ُخ ُم نر نن لى َُیُوبن نهن} النور 13
حجاب ه برنام اسالمی است ک اسیالم بیا اسیتفاده از اهین برنامی میخوا ید فیت ز را از ابتیذال حفی
نماهد.
حجاب ه مسئل سیاسی نبوده کی حکومیت یا ونظیام یا آنیرا بیر َوامیک هحمیی کننید؛ بلکی حجیاب هی
دستور الهی وحک أر ی است ک مسلمانا ب ر اهت آ مکلف می باأد.
اسالم در پرهو رسالت خود خواست است ک َامع بشری از اهن بی بند باری ولجام گسیختگی َنسیی کی
َوامک ابتدالی وَوامیک صینعتی امیروز در آ ططی ور بیوده و سیتند ،سیال ومصیئو بمانید ،واز طرهی
قوا د وضوابط واساس هشرهعی وقانگذاری مربوط ب ح معالج مشکال َنسی اهن امیور را بصیور
اصولی ح نماهد.
اسالم نیامده است ک از ه طرف زنارا حرام قرار د ید ومرهکبیا آ را بی مجیازا رَی هیا حید ههدهید
نماهد ،واز طرف دهگر زنیا را ازاد بگیذارد هیا خیود را بر نی سیازند ،زهنیتَ ،میال وانیدام یای فرهبنیده
وفتن انگیی خیود را بی نمیاهش بگذارنید ودرخیابیا یا ،کوچی یا ،أیرکت یا ،مراکی هعلیمیی وهحصییلی
بدو قید وأرط با مردا آمیخت ومختلط أوند.
بلک اسالم خواست اسیت اهین مشیک َنسیی را از رهشی حی نماهید وهمیام راه اهکی منجیر بی آ میگیردد
مسدود نماهد زهرا اگر َلو وام واسباب گرفت نشود بی مجیرد پییش آمید فرصیت وأیراهط مناسی اهین
مشک ود میکند مانند مکروب ای بیمارزا کی بیمیار بیا خیورد دارو یای مسیکن معلجی نمیشیود هیا
زمانیک مکروب ای بیمار هشخیص وخنثی نگردد.
مفهوم حجاب
حجاب شرعی عبارت از پوشش مخصوصی است که زن ها توسط آن از مردانیکه از نظر شرعی
محرم محسوب نمیگردند میپوشانند که شامل تمام بدن زن به شمول صورت آن نیز میباشد که پوشاندن
آن دربرابر بیگانگان الزم وضروری است.
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حکم حجاب
از ایات قرانکریم واحادیث رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به صراحت معلوم میشود که حجاب فرض
است دالئل فرضیت آن قرارذیل استَ { :و َقرْ َن فِي ُبیُو ِت ُكن َوال َت َبرجْ َن َت َبرُّ َج ْال َجا ِهلِی ِة ْاْلُو َلى}
االحزاب)33(:
ترجمه :ود رخانه های خود بمانید وبدون ضرورت از خانه ها بیرون نروید وهمچون اهل جاهلیت
پیشین زینت خود ار آشکار نسازید...
درتفسیرکلمه (تبرج) مفسرین چنین گفته است:
)هو أن تلقي الخمار على رأسها وال تشده لیواري قالئدها وعنقها وقرطها  ،ویبدو ذلك كله منها  ،فذلك
هو التبرج  ،قال مقاتل بن حیان( .تفسیرالنكت والعیون)
ترجمه :تبرج عبارت است اینکه چادر را به سر بیندازد وآنرا به گردن بسته نکند تا ظاهر کند گردن
بند،گردن وگواشواره های خود وهمه اینهارا آشکار بکند واینرا تبرج گفته میشود.
ِین َع َلی ِْهن مِن َج َال ِب ِیب ِهن
ِین ی ُْدن َ
ِك َون َِساء ْالم ُْؤ ِمن َ
ج َك َو َب َنات َ
درآیه دیگر می فرمایدَ { :یا أَ ُّی َها الن ِبيُّ قُل أْلَ ْز َوا ِ
ان هللاُ َغفُورً ا رحِیمًا } االحزاب)95( :
َذل َِك أَ ْد َنى أَن یُعْ َر ْف َن َف َال ی ُْؤ َذی َْن َو َك َ
ترجمه ای پیامبر! به همسران ودخترانت وزنان مسلمان بگو که :رو سری های خودرا برخود فرو
افگنند این کار برای اینکه شناخته شوند ومورد اذیت قرار نگیرند بهتر است هللا همواره اموزنده
ومهربان است.
هللا تعالی در این آیات از قرآن مجید زنان مسلمان را بخاطر حمایت وعفت آنها به حجاب مکلف نموده
فرماند داده که هنگام بیرون رفتن بدن های خود راباجلباب بپوشانند وفقط دروقت ضرورت بیرون آیند.
از روایات صحیح در تفسیر این ایت نقل وثابت شده دانسته میشود که این ایت در باره پوشش چهره زن
نازل شده است وزنان عصر پیامبرصلی هللا علیه وسلم بعد از نزول این آیه چهرهای خود را باچادر،
نقاب و ...میپوشاندند وروی برهنه بیرون نمیرفتند.
ِین َع َلی ِْهن مِن َج َال ِب ِیب ِهن) خرج نساء
.1عن ام سلمه رضی هللا تعالی عنها قالت لمانزلت هذه اآلیة(:ی ُْدن َ
اْلنصار کان علی رؤسهن الغربان من السکینة وعلیهن اکسیة سود)ابوداود.
ترجمه :ازام سلمه از جمله ازواج مطهرات روایت شده که گفت هنگامیکه ایه حجاب نازل شد زنان
انصار بیرون آمدند وچنان رو های خود را با قسمت اضافی جامه هایشان پوشانده بودند که گویا زاغ
سیاه بر سرشان نشسته است.
اگرحجاب شرعی شامل صورت نمیبود ام سلمه زنان انصار رابدین گونه وصف نمیکرد.
.2عن ابن عباس ،قوله( َیاأَ ُّی َها الن ِبيُّ قُ ْل ْ
الب ِیب ِهن ) أمر
ِین ی ُْدن َ
ِك َون َِسا ِء ْالم ُْؤ ِمن َ
ْلز َوا ِج َك َو َب َنات َ
ِین َع َلی ِْهن مِنْ َج ِ
هللا نساء المؤمنین إذا خرجن من بیوتهن في حاجة أن یغطین وجوههن من فوق رءوسهن بالجالبیب
ویبدین عینا واحدة) تفسیر الطبری
ترجمه:ازابن عابس رضی هللا عنهما در تفسیر آیه فوق روایت است او فرمود :هللا به زنان مسلمان
دستور داده است که آنها برای رفع ضرورتی از خانه هایشان بیرون میروند باید چهره های خود را با
چادرهای بزرگ بپوشانند وتنها یک چشم خودرا آشکار نمایند .
ِك)...قال فقال بثوبه فغطی
ك َو َب َنات َ
.3عن ابن سیرین قال سألت عبیده عن قوله( َیا أَ ُّی َها الن ِبيُّ قُل أْلَ ْز َوا ِج َ
رأسه ووجهه وابرز ثوبه علی احد عینیه)الطبری.
ترجمه:ابن سیرین در مورد تفسیر این آیت وکیفیت حجاب از عبیده پرسید عبیدده برای وی حجاب را
عمالً چنین نشان داد که تمام سر وچهره را بپوشانند وتنها یک چشم خود را از چادر خود بیرون نمود.
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فوائد حجاب :
حکم حجاب که به منظور حفظ عفت وپاکدامنی زن وضع شده است انسان را درمسیر تقرب به خداوند
وفرمان برداری او قرار داده ثمرات وفوائد زیادی را در پی دارد که قرار ذیل است:
-۱ایجاد آرامش روانی
انسان دارای تمایالت وخواسته های گوناگون است همانندمیل به غذا حب جا ومقام ودرین میان تمایل
شهوانی وتوجه به جنس مخالف ازمهم ترین تمایالت انسانی به حساب می رود اگر این میل مهار نگردد
ویا بطورنادرست تامین شود اثارزیانباری در پی داشته وزمینه های سلب ارامش روانی انسان را فراهم
می کندپوشش نامناسب زنان ورعایت نکردن حجاب بدون تردید این گرایش ومیل انسان را بیشتر بیدار
کرده ومردان را به دنبال خود می کشاند اما اگر حجاب رعایت گردد چنین خطری برای
مردهامخصوصا ً جوانهابسیار کم رنگ میشود.
-۲استحکام کانون خانواده
پوشش اسالمی در تحکیم روابط زن وشوهر نقش مهم دارد ومی تواند سبب استحکام خانواده گردد چون
ثبات خانواده تداوم زندگی مشترک مرهون پوشش مناسب است زیرا اگر مردان در همه جا بدون هیچ
محدودیتی به زنان دسترسی داشته باشند واز راه نگاه به دیگران خواهش های جنسی شان را تامین
نمایند تضمینی برای پایداری محبت انان به همسرانشان نخواهد بود وکشش های غریزه آنان را از
زندگی مشترک دل سرد نموده وکانون خانواده رامتزلزل خواهد کرد.
-3تامین امنیت زنان در جامعه
یکی دیگراز فوائدحجاب ایجاد امنیت برای زنان است باتوجه به اینکه همه افراد جامعه نیازمندامنیت
هستند وآن هم ازجهات گوناگون مانند امنیت روانی ،امنیت مالی وامثال می توان ادعاکردکه پوشش
مناسب برای زنان میتواند در تامین امنیت آنان کارسازباشد قرآن کریم در آیه ( )۹5سوره احزاب به
همین مسئله اشاره می فرماید(:ای پیامبربه همسرانت ودخترانت وزنان مومن بگواز پوشش های
بلندچادرشان به خودشان نزدیک کنند این کار برای اینکه شناخته شوند ومورد ازار قرار نگیرند) به
احتیاط نزدیک تر است براساس این آیه یکی از کارکردهای حجاب امنیت زنان ازآزار واذیت اهل فسق
است.
4حفظ عفاف وپاکدامنی
حجاب وعفاف باهم تاثیرمتقابل دارند رعایت حجاب میتواند زمینه ساز عفت وپاکدامنی گردد وهمه انرا
حفظ نماید؛ چنانکه وجود عفاف میتواند حجاب وپوشش ظاهررا به دنبال داشته باشد.
اضراربی حجابی
یا توجه به نکاتی که در فوائدحجاب ذکر شداگر حجاب اسالمی رعایت نگردد می توان آثارذیل رابه
دنبال داشته باشد:
-1سلب ارامش روانی وروحی.
-2تزلزل بنـــــــیان خانواده.
-3نا امـــــــــنی برای زنان.
-4کم شدن عفاف وپاکدامنی.
-۹بی حجابی سبب انحطاط جامعه میگردد.
-6بی حجابی درجامعه زمینه جرایم دیگررامساعد میسازد.
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در اسالم به همان اندازه که با بی حجابی مبارزه شده است بابد حجابی نیز مبارزه شده است به هرحال
حجاب یک مسئله شرعی است وقرانی است ورعایت آن برای زنان مسلمان یک مسئولیت اخالقی
ودینی میباشد.
هموطنان عزیز!
در این شب وروز در بعضی والیات کشور مریضی اسهال اطفال شیوع یافته از هموطنان عزیز تقاضاا
به عمل میاید بخاطر حفاظت اطفال خود حفظ الصحه شخصای ومحیطای رامراعاات کارده وباه رهنماائی
داکتران عمل نموده تا جلو شیوع این مرض گرفته شود.
والسالم علیکم ورحمت اهلل وبرکاته
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