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د ستر ،حجاب او حياء ضرورت او اهميت
الحمد هلل الري حسم الفىاحش ماظهس منها ومابطن وحرز من قسبانها واالسباا المىلب إ ئلٍهبا زحمبإ بهابایا ولبٍانإ لهب
و ٍببد وو ب آلببد
ولٍطهببس هطهٍببسا و أببهد الئلببد ئال وحببدا الأببسٌل لببد و أببهد محمببدا واببدا وزسببىلد لب
و لحابد وس هس ٍما کثٍسا ما بهد.
ْ
ُ
ِّ
ُ
ُ
باز ن ْ وٌحْ فظبىا فبسُوَهُ ْ ذلنب
قال ساحاند وههال فً محک کتاببد و بى البدل اللان ٍن {قب ل ُم ْبإ نمننٍن ٌ ُغضُّ بىا نم ْبن بْص ن
از نن وٌحْ ف ْ
ظن فُبسُوَهُن وال ٌُاْب ندٌن نشٌنبتهُن ئنال مبا
خانٍس بنما ٌصْ نهُى () وقُ لِّ ْ ُم ْإ نمنا ن
ْشكى لهُ ْ ئن
ت ٌ ْغضُضْ ن نم ْن بْص ن
ْ
ظهس نم ْنها ولٍضْ نسبْن بن ُخ ُم نس نن و ى ٍَُُىبن نهن} النىز 13

د ستر ،حجاب او حياء حکمت:

و ٍد وس غد ی اٌما بسخد ګن ً یا؛ غد
ی محمدي أسٌهت ی غىزا اخالقى څخد ٌى حٍاء یا چې زسىل ل
حٍاء چې پد زواٌت کىلى ًٌ أسوا او وسفا امس أىی یی؛ غد یاسې چې ښبهد باٌبد ی یاسبې خىٌىنبى لسونکبې واوسبً
چې غد ی فتنى ،أکمنى ځاٌىنى څخد لسی وساهً او پد یې کې أل نشتد چې حجا اغىست یښهى لپبازا یاسبې اخبالل
او ګاڼد یا چ ښه ی سپکى خ کى ی هٍسی او هىزو فتنىند څخد ساهً.
ی حجا مساوتبىل یښبهې او خاونبد هبسمنړ اېٌکبې قبىي کبىي او ییواېو هبسمنړ یزنباوی شٌباهىي او ی ښبه او خاونبد
هببسمنړ ازشښببت شٌبباهىي ،او ی ځىانببانى چببې یېببىلنې ی مالهٍببس حٍثٍببت لببسي یفکببسي اوکببازي قببىت لببد ببان کٍببدو څخببد
مخنٍىی کىي.
َ َاللد ښهى هد امسکړی یی چې خپ وفت څخد ساهند وکړي او پد سبتس او حجبا بانبدې چبې یکسامبت او وفبت
ډٌبببسا مهمبببد وسبببٍ د یا وزهبببد امبببس کبببړی یی؛ ځکبببد ی وبببىزت بسب ببب ول ییې المببب ګسځبببً چبببې نازٌنبببد وزهبببد وګبببىزي
و ٍببد وس ب
اوګ ىسببىچىنى کببً ولببىٌ ي او ببباَخسا پببد فحشبباء او شنببا ک بې اختببد أببً ،ی مببدې ام ببد زسببىل لب
فسمبباٌ ً یي « سببتسګ ب شنببا کببىي او شنببانې کتب یي» هببسیې چبې فسمببانې « بٍببا فببس ٌببا ی غببد هصببدٌ کببىي اوٌببا
هکرٌب» صحٌح ابن حبان ،حدٌث.4414:
ی سىزت النىز پد هٍسو آٌتىنىکې مى ولىست چې نازٌند ؤ هد امس أىی چې خپ ې ستسګې ښبکتد واچبىي او ځانىنبد ی
فحشاء څخد و ساهً او ښهىهد ب مداسبې امبس أبىی یی.اسبالمً أبسٌهت نبد غبىاېي چبې ښاٌسبت او ښبکال وېکبىي؛
ب کې غىاېي نازٌند ی خپ ې خىښً ښهد پد نکاح کړي او غد ی خپ ې پام سنې او خىند اخٍست ى محبىز وګبس ځبىي اوپبد
یې ډول سسا خپ ځا لد فحاأاء او نازوا څخد لسي وساهً.

حجاب اوځان پټول فرض دي:
د قرآن کرٌم آٌتونه اود رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم آحادٌث د حجاب په فرضٌت صراحة داللت کوي او دجاهلٌت د
زمانې په شان بې ستره له کوره بٌرون راوتل حرام او ناوړه کړنه ده.
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ی اسالم سپٍڅ ً یٌن یښهى ی کسامت ،وفت او پاکدامنۍ پد مىخد حجا پسښهى الشم کړی یی .قرآن کرٌم اونبوي سنت
دحجاب په هکله ځانګړي الرښوونې لري:
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
هلل تعالی فرماٌلً ديَ {:و َقرْ َن فًِ ُبٌُو ِت ُكن َوال ت َبرجْ َن ت َبرُّ َج ال َجا ِهلٌِ ِة اْلولى} االحزاب)33(:
ژباړه :او په کورونو کې دې واوسٌږي او دجاهلٌت دزمانې په شان دې بٌرون نه را وزي.
مفسرٌن د(تبرج) دکلمې په تفسٌر کې واٌېٌ :عنې داسې دې نه را وزي لکه د جاهلٌت په زمانه کې کله به چې ښځې
له کورونو بٌرون رواتلی څادر به ٌې په سر اچولی إ او نور سٌنګار ،زٌب او زٌنت به ٌې ښکاره إ[.النکت والعٌون]
ٌِن َعلٌَ ِْهن مِن َج َل ِب ٌِب ِهن ََل َِك
ٌِن ٌ ُْدن َ
ِك َون َِساء ْالم ُْإ ِمن َ
په بل آٌت کې هللا تعالی فرماٌلً ديٌَ { :ا أَ ٌُّ َها الن ِبًُّ قُل أْلَ ْز َوا ِج َك َو َب َنات َ
ان هللاُ َغفُورا رحٌِما } االحزاب)54( :
أَ ْد َنى أَن ٌُعْ َر ْف َن َف َل ٌ ُْإ ٌََ َْن َو َك َ
ژباړه :ای دهللا نبً! خپلو زناإ ته وواٌه او خپلو لوڼو ته وواٌه او دمإمنانوښځو ته وواٌه چې را ښکته کړئ په ځانونو
باندې خپل څادرونه .دا حکم ددې لپاره دی چې دوی و پٌژندل شً او ضرر ورته ونهه رسهٌږي او هللا تعهالی بښهونکی
مهربانه َات دی.
هللا تعالی دحجاب په آٌتونو کې زنانه د هغوی دعفت او حٌا دساتلو په موخه په حجاب مکلف کړي دي او ورته ٌې
حکم کړی دی چې کله د ضرورت په بنا له کوره بٌرون ته وزئ خپل بدن مو په جلباب ٌا لوی څادرسره پټ کړئ او
ٌواځې د ضرورت په بناء له کوره بٌرون ووزئ.
ْ
َ
َ
ُ
ٌِن ِزٌ َن َتهُن إِال لِ ُبعُولت ِِهن] آٌت
ُوب ِهن َوال ٌُ ْبد َ
[وال ٌُ ْبد َ
د سورت النور َ
ٌِن ِزٌ َن َتهُن إِال َما َظ َه َر ِم ْن َها َول ٌَضْ ِرب َْن ِبخم ُِرهِن َعلى ُجٌ ِ
حکم دادی چې ښځې دې دخپل بدن اعضاء او د ډول او سٌنګار ابزار دنورو له نظر څخه پټ وساتً.
همدا راز د صحٌحو رواٌاتو له مخې چې دسورت االحزاب آٌت په تفسٌر کې راغلً دي دا ثابتٌږي چً دا آٌت کرٌمه
دښځو دمخ او څهرې د پټولو په اړه نازل شوی دی او د رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم په زمانه کې ددې آٌت له
نازلٌدو څخه وروسته زنانه إ به خپل مخونه په څادر ،نقاب  ...سره پټول او لوڅ مخونه به بٌرون نه را وتلی.
ت لَما َن َزلَ ْ
َ .1عنْ أ ُ أم َسلَ َم َة َقالَ ْ
ار َكؤَن َعلَى رُ ءُوسِ ِهن ْالغِرْ َبانُ م َِن
ٌِن َعلٌَ ِْهن مِنْ َجلَ ِب ٌِب ِهن) َخ َر َج ن َِسا ُء اْلَ ْن َ
ت (ٌ ُْدن َ
ص ِ
اْلَ ْكسِ ٌَةِ) سنن أبى داود
ٌِن َعلٌَ ِْهن مِنْ َجلَ ِب ٌِب ِهن)
ترجمه:د ام سلمه رضً هللا عنها څخه رواٌت دی هغه فرمائې :کله چې داآٌت نازل شوُْ ٌ( :دن َ
دانصارو زنانه به په داسې حال کې له کورونو بٌرون راوتلې چې مخونه به ئې داسې پټ کړي إ تا به وٌل چې ددوی
په سر تورکارغان ناست دي.
که چٌرې شرعً حجاب بدن ته شامل نه وائې ام سلمه رضً هللا عنها به دانصارو دزنانه إ دا رقم توصٌف نه کولو.
.2عن ابن عباس ،قوله( ٌَاأَ ٌُّ َها الن ِبًُّ قُ ْل ْ
لب ٌِب ِهن ) أمر هللا نساء
ٌِن ٌ ُْدن َ
ْلز َوا ِج َك َو َب َنات َِك َون َِسا ِء ْالم ُْإ ِمن َ
ٌِن َعلٌَ ِْهن مِنْ َج ِ
المإمنٌن إَا خرجن من بٌوتهن فً حاجة أن ٌغطٌن وجوههن من فوق رءوسهن بالجلبٌب وٌبدٌن عٌنا واحدة) .تفسٌر
الطبري
َ
ترجمه :عبدهللا ابن عباس رضً هللا عنهما ددې آٌت په تفسٌرکې فرماٌلً ديٌَ (:اأ ٌُّ َها الن ِبًُّ قُ ْل ْ
ْلز َوا ِج َك) هللا تعالی
مسلمانوزنانه إ ته حکم کړی دی چې کله هغوی د اړتٌا په صورت کې له کورونو څخه بٌرون وزي باٌد خپل مخونه
په لوی څادر سره پټ کړي او ٌواځې ٌوه سترګه دې خلصه پرٌږدئ.
 .3عن ابن سٌرٌن قال :سؤلت عبٌدة عن قوله (:قُ ْل ْ
لب ٌِب ِهن) قال:
ٌِن ٌ ُْدن َ
ك َون َِسا ِء ْالم ُْإ ِمن َ
ْلز َوا ِج َك َو َب َنا ِت َ
ٌِن َعلٌَ ِْهن مِنْ َج ِ
فقال بثوبه ،فغطى رأسه ووجهه ،وأبرز ثوبه عن إحدى عٌنٌه) .تفسٌر الطبري
ٌِن َعلٌَ ِْهن مِنْ
ترجمه :له امام ابن سٌرٌن څخه رواٌت دی هغه فرمائې ما له عبٌده رحمه هللا عنه څخه ددې آٌتُْ ٌ(:دن َ
لب ٌِب ِهن) دتفسٌر په اړه وپوښتل هغه راته ددې معنا په عملً توګه را وښودله څادرئې راوغوښت مخ او سرئې پټ
َج ِ
کړل اوٌواځې ٌوه سترګه ئې خلصه پرٌښوده.
.۴حضرت عائشه رضً هللا عنها فرماًٌ( :کان رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم ٌصلً الفجر فٌنصرف النساء متلفعات
بمروطهن ما ٌعرفن من الغلس أحد) صحٌح البخاري
ترجمه :کله به چې رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم دسهار لمونځ اداء کړ« د سلم نه وروسته» به ښځې خپلو کورونو
ته بٌرته تللې په داسې حال کې چې ځانونه به ٌې په څادرونو کې پٌچلً إ او د تٌارو له امله به نه پٌژندل کٌدلً.
.۵په بل حدٌث کً را غلً دي چې اسماء رضً هللا عنها نازکً جامً اغوستً وې نو رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم
ورته و فرماٌلٌ( :آ أسماء إن المرأة إَا بلغت المحٌض لم ٌصلح أن ٌری منها إال هَا و هَا و أشار إلی و جهه و
کفٌه).سنن ابً داوود
ترجمه:ای اسماء! کله چی ښځه دحٌض عمرته ورسٌږي ( پٌغله شی) مناسبه نه ده چې دبدن ٌوه برخه ٌې ولٌدل شً؛
مګس یغد یغد ځاٌىند اوخپ مخ او وزغىوهد ٌې اأازا وکړا.
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نىی پىزهد قسآنً او ناىی حدٌثىونى ند پد شغسیا څسګندٌ ي چ حجا هد هىَد او زواٌت ًٌ پد س مس ما الشم یي.
د عورت پټول:
وىزت پټىل پد لمانهد کې او بٍسو لد لمانهد څخد پس سمس ما فسض یي آ چې کىم څىک ند وي ی وىزت پټىل
و ٍد وس ند پىښتند وکبړا کبد چٍبسې مبىن
الشم یي پد ٌى حدٌث کې زاغ ً یی چ ٌى لحابً ی زسىل ل
و ٍد وس و فسماٌ ( َ َاللد یېىلى شٌات وې یی چ حٍاء هسٌند وأبً)
ٌىاځې ٌى څد وکړو؟ زسىل ل
المهج الکاٍس ،حدٌث 311
ی ښهى لپازا أفافد ٌا یاسې هنګې َامې اغىست چې یبد غړي پد کې ښکازي َانص ند یي .ییاسې ښهى پد اېا زسىل
و ٍد وس فسماٌ ً یي (نساء كاسٍات وازٌات مانالت ممٍالت ال ٌدخ ن الجنإ وال ٌجد زٌحها) [المىطأ ]
ل
هسَمد یاسې ښهً چې ظا سا پټې یي خى پد حلٍلت کې بسبن ې یي ،نىزوهد مٍال کىونکً وي ،نىزځا هد مان
کىونکً وي یاسې ښهې بد َنت هد یاخ ې ند أً او یَنت بىی بد وند ګىزي.
د ښځو ښکال او سينګار:
 -3ی نا محسمى خ کىڅخد ی ښکال او سبٍنګاز پټبىل او لبد هابس څخبد ډډا کبىل فبسض یيَ .ب َاللبد فسمبانې }وقُب
از نن وٌحْ ف ْ
ظن فُسُوَهُن وال ٌُ ْا ندٌن نشٌنتهُن ئنال ما ظهسمنا{ ی النىز  13آٌت
لِّ ْ ُم ْإ نمنا ن
ت ٌ ْغضُضْ ن نم ْن بْص ن
هسَمد او مإمنى ښهى هد وواٌد ستسګې ( ینا محسمى یکت ىنبد) ښبکتد کبړو او پباک منً وکبړو اوخپب شٌنبت مبد ښبکازا
کىی؛ مګسڅد چې هسی ښکازا یي.
یا چبې شٌنببت او سببٍنګاز یښببهې ی فطببست غىښببتند او ی خاونببد ی محاببت او پببام زا اېولببى ٌببىا وسببٍ د یا ،نببد ښببانې چبې
یبٍګاند وو یستسګى پد وېاندې و ځ ٍ ي.
َ َاللد فسماًٌ }و ْلٍضْ نسبْن بن ُخ ُم نس نن و ى ٍَُُىبن نهن وال ٌُاْب ندٌن نشٌنبتهُن{ النهور 31:ترجمهه :اوخپب څایزونبد یې پبد
خپ ى سٍنى زا وشېوي اوخپ سٍنګاز یې ند ښکازا کىي.
پد یې آٌت کې مإمنان ښه ییې څخد من أىي یي چې ی َا ٍت یشمانې ی ښهى متابهت وکړي؛ ځکد ی َا ٍت پد
یوزکې ښهى ی ه ىپد مهال خپ ې پښې پد شمکد و ې؛ هسڅى یخ کى هىَد غد سٍنګاز او ساش هد زا واېوي چبې ییوی
پد السىنى ،پښى او غاېو کې یي او یخپ پب سبٍنګاز یښبىیلى لپبازا ٌبې یاسبې خىشښبت کباوا چبې ی نازٌنبد و لٍبدلى وې
وګسځً.
 -۲ی غد سٍنګاز او ښکال ند ډډا کىل چ ی انسبا زوغتٍبا او سبالمتٍاهد شٌبا اېوي .یا چبً اسبالم بس خاٍبث اومضبس
څٍص حسام کړی یی او ه ی مصالحى ی زا َ اىلى او ی مفاسدو ی یفهد کىلىپد لټد کې یی  .بناء غد سٍنګاز اوشٌنبت چب
َس هد شٌا او هاوا زسبىي منب یی پبد نابىي حبدٌث کبً زاغ بً یي «ال ضررر والضررار» ځبا اونبىزو هبد شٌبا او
هاوا زسىل نشتدٌ .لٍنا څد چې أسٌهت حسام کړي یي پد غد حسمت کبې ی ینٍبا آو آخبست ګټبې هغښبتې یي کبد څبد ب
چې ک د ک د ی غد یهحسٌ حکمت مىن هد مه ىم ند وي.

د حجاب او ستر ګټې :
دحجاب حکم چی د ښځې د پا کلمنۍ او عفت په موخه وضع شوی دی؛ زٌاتې ګټی او ثمرات دځان سره لري چې ځنې
ئې په الندې توګه دي:
-۱د روانی ارامتیا راوستل؛
انسان دبٌل بٌلو تماٌلو او غوښتنو لرونکی دی لکه :خوړوته مٌل ،مرتبې او مقام سره مٌنه.
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په دې ټولو کې شهوانً تماٌلتوکً او مخالف جنس ته توجه د انسان د ډٌهرو مهموتمهاٌل تهو څخهه ده ،کهه چٌهرې دغهه
مٌلن قابو نشً ٌاپه ناوړه ډول پوره شً زٌان لرونکً آثار دځان سره لهري او دانسهان د روانهً آرامتٌها سهلبولو باعهث
ګرځً اود ښځو ناوړه جامې او دحجاب نه مراعتهول ٌقٌنها دانسهان دغهه مٌهل او خهواه ډٌهر را پهاروي او نارٌنهه ځهان
پسې را کاږي .مګر که چٌرې حجاب رعاٌت شً داسې خطرونه به خصوصا ځوانانو لپاره ډٌرکم وي.
-2دکورني چوکاټ کلکوالی؛
اسلمً حجاب د ښځې او خاوند داړٌکوپه کلکوالً کهً مههم اغٌهز لهري او کهوالی شهً د کهورنی د ټٌنګښهت المهل شهً
ځکه د کورنۍ ثبات ،د ګډ ژوند پاٌښت په حجاب پورې تړاو لري ،ځکه که چٌرې نارٌنهه پهه هرځهای کهې او دههر ډول
ښځو ته پرته له کوم محدودٌته الس رسی ولري او نوروته دکتهو لهه الري خپهل جنسهً غوښهتنې پهوره کهړي نهو دخپلهو
ښځو سره ددوامداره محبت ساتلو هٌڅ تضمٌن نشته او نورو سهره د جنسهً اړٌکهو سهاتل بهه ددوی دخپهل منځنهً اړٌکهو
کش له منځه ٌوسً اود کورنۍ جوړښت به ٌې ګډوډ شً.
 -۳په ټولنه کې د ښځو د امنیت تامینول؛
د حجاب ٌوه فائده داده چې ښځوته امنٌت برابرٌږي دٌته په کتوچې دټولنې ټهول وګهړي امنٌهت تهه اړتٌهالري اوهغهه ههم
دبٌل بٌلو اړخونو کې لکه :جسمً امنٌت ،روحً امنٌت ،مالً امنٌت اوداسً نور ،بناء وٌلهی شهو چهې ښهځوته مناسهب
حجاب دهغوی لپاره مناسب امنٌت برابر کړ دی.
قرآن کرٌم د احزاب سورت په ( )54آٌت کې همدې مسئلې ته اشاره کړی ده فرماًٌ( :ای پٌغمبره! خپلوښځو ،لورانو
او دمومنانو ښځو ته وواٌه! خپل څادرونه ځانوته نزدې کړئ تر څو و پٌژندل شً او دزورولوالندې را نشئ او داکهار
احتٌاط ته نږدې دی).
ددی آٌت په وٌنا حجاب دښځو لپاره دفاسقانو د زورولو څخه پوره ډاډمنتٌا ده.
-۴دعفاف او پاک لمنۍ ساتل؛
حجاب اوعفاف متقابل اغٌزې لري ،د حجاب مراعتول کوالی شً د عفت او پاک لمنۍ لپهاره الره ههواره کهړي او ههم
ٌې و ساتً همدغه شان چې د عفاف شتون کوالی شً ظاهري حجاب او پټوالی رامنځ ته کړي.
 -۵حجاب د بدګمانیو مخه نیسي؛
هر کله چې ښځه شرعً حجاب عملً کړي او حٌاء د ژوند اساس وګرځوي له برکته به ٌې دخاوند باور پٌاوړی شً
او دشٌطانً بدګمانٌو ،وسوسهو امکهان بهه لمنځهه الړشهً او بٌابهه شهٌطان ونهه شهً کهړای چهې دمهإمن زړه تهه الر پٌهدا
کړي.
دبې حجابۍ زیانونه:
د حجاب ګټوته په کتو که چٌرې اسلمً حجاب مراعت نشً کٌدای شً الندې بدې اغٌزې ولري:
-1روانً اوروحً نا آرامً.
-2دکورنۍ جوړښت ګدوډٌدل.
-3ښځو لپاره نا امنً.
-۴د پاک لمنۍ او عفاف کمښت.
-۵بې حجابً دټولنې د انحطاط سبب ګرځً.
-۶بې حجابً په ټولنه کې نوروجرمونو ته الرهواروي.
په اسلم کې چې څومره دبې حجابۍ سره مبارزه شوی ده بالعکس دبد حجابۍ لپاره ههم مبهارزه شهوی ده  ،پهه هرحهال
حجاب ٌو قرآنً او شرعً حکم دی او مراعتول ٌې د مسلمانو ښځو ٌو اخلقً او دٌنً مسئولٌت دی.

والسلم علٌکم ورحمة هللا وبرکاته
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