د افغانستــــان اســــالمي امارت
د ارشاد ،حج او اوقافو وزارت
د مساجدو د ارشاد او انسجام رياست
د ارشاد او دعوت آمريت
د خطبو د تنظيم عمومي مديريت
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د جمعې د خطبې الرښود مؤرخ1443/1۰/ ۲۰ :هجری قمری مطابق 14۰1/۲/ 3۰هجری شمسی

د شرعي حجاب حقيقت ،فضيلت ،مواصفات او دبې حجابۍ مفاسد داسالم له نظره
الحمد هلل الذي أمرالمسلمین برعاية الحجاب ونهاهم عن التبرج بقوله عز من قال( :والتبرجن تبرج
الجاهلیة األولی) ،والصالة والسالم علی أفضل الخلق سیدالوری محمد بن عبد هللا ،وعلی آله واصحابه
ومن وااله ،امابعد:
ګرانو او درنو حاضرينو!
اجكَ
ي قُل ِأل َ ْز َو ِ
که له يوې خوا د حجاب رعايت د هللا تعالی له طرفه قاطع حکم دی؛ لکه چې فرمايې { :يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّ
علَ ْی ِه َّن ِمن َج َالبِیبِ ِه َّن ذَلِكَ أ َ ْدنَى أَن يُ ْع َر ْفنَ فَ َال يُؤْ ذَيْنَ } األحزاب ۵۹ :
ساء ْال ُمؤْ ِمنِینَ يُدْنِینَ َ
َوبَنَاتِكَ َونِ َ
له بل پلوه امیرالمؤمنین جاللت مآب شیخ الحديث مولوي هبة هللا اخندزاده -حفظه هللا تعالی ورعاه -په ( ۵۵۵ج )۱
مؤرخ ۱۴۴۳/ ۹/۱۵هـ ،ګڼه فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د شرعي حجاب په اړه دياد
وزارت توضیحي او تطبیقي طرحه منظور کړه؛ چې دافغانستان اسالمي امارت مشرتابه مقام ته تقديم شوی وه؛ ترڅو
د افغانستان متدينه ،پتمنې او مسلمانې ښځې شرعي حجاب رعايت کړي.
بنا ًء الزمه ده چې د حجاب دحقیقت ،فضیلت او صفاتو په اړه بحث وکړو.
د اسالم مقدس دين د ژوند په هره برخه کې ځانګړي هدايات او الرښوونې لري چې د هغو الرښوونو او حکمونو
څخه يو هم د حجاب حکم دی.
حجاب هغه حقیقت دی ،چې هللا تعالی يې په اړه مسلمانانو ته امر کړی دی ،پیغمبرعلیه السالم هغه صحابه کرامو ته
تشريح کړی دی او صحابه کرامو په خپل ژوند کې عملي کړی دی او تر نن ورځې پورې په مسلمانانو او اسالمي
ټولنو کې معمول دی او د اسالمي ټولنې برم او عزت په کې نغښتی دی.
اسالم د مسلمانې ښځې لپاره حجاب داسې اصل ګرځولی دی چې د زمانې په تیريدو او د حاالتو په بدلیدو سره په کې
هیڅ تغیر او تبديل او تخفیف نه شي راتالی او حجاب په هره مسلمانه ،اصیله او بالغه ښځه باندې فرض دی.
د مسلمانې ښځې لپاره حجاب يوه داسې موضوع ده چې تنازل ورڅخه هیڅ امکان نه لري او په هیڅ شي نه معامله
کیږي.
حجاب کوم قبیلوي ،قومي ،منطقوي تقلید ،عنعنه او رسم نه دی؛ بلکې حجاب الهي حکم دی چې عملي کول يې عبادت
دی .حجاب داسالمي ټولنې برم ،عزت او د پستو اخالقو دمخنیوی لپاره سدباب دی.
نن سبا چې په افغانستان کې اسالمي امارت حاکم دی او د شرعي حجاب په اړه يې مؤمنو میرمنو ته سپارښتنه کړی
ده ،ټوله کفري نړۍ دحجاب په ضد يو خوله شوي دی او غواړي چې زمونږ په متدينه او اسالمي ټولنه کې هم هغه بد
او فاسد اخالق رائج کړي چې دوی په خپلو ټولنو کې رامنځ ته کړي دي او مسلمانه ښځه هم بې پته او بې عزته کړي.
د ښځې د آزادۍ او د ښځو د حقوقو ترعنوان الندې کفري نړۍ لومړۍ د ښځې څخه حجاب لری کړ ،بیايې په مختلط
اجتماعي ژوند کې شريکه کړه او په نتیجه کې ښځه د ټولو لپاره دجنسي غريزې داشباع لپاره وسیله وګرځول شوه او
ورڅخه ابزاري استفاده وشوه او دښځې حیثیت ،شهامت ،انسانیت او کرامت ترپښو الندې شو.
غربي دنیا په اتلسمه او نولسمه میالدي پیړيو کې د بې حجابۍ موضوع اسالمي نړۍ ته د پیشرفت او ترقۍ د راز په
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توګه وړاندې کړه؛ چې متأسفانه ځینې اسالمي ټولنې په دغه کاذبه وينا وغولیدی خو -هلل الحمد -د بې حجابۍ په ضد
مبارزه د افغانستان غیورملت مخکې هم کړی ده او اوس يي هم کوي.
غربیان او ددوی ملګري کله حجاب د بشر د حقوقو مخالف بولي او کله يې دشخصي آزادۍ مخالف بولي؛ حال داچې
حجاب د سالم فطرت لرونکې مسلمانې ښځې د عفت جامه او ګاڼه ده.
د بشرحقوق او شخصي آزادي دواړه هغه باطل عناوين دي چې کفر غواړي ددې عناوينو په مطرح کولو سره په ټولنه
کې خپل شوم اهداف پلي کړي.
د بې حجابۍ شیطاني فرهنګ تاريخ د آدم علیه السالم زمانې پوری رسیږي.
کله چې شیطان په دې وتوانید چې په خپلو وسوسو سره آدم علیه السالم له جنت څخه راښکته کړي او د آدم علیه
السالم او د هغه بي بي څخه دحیاء او عزت جامې لريکړي او باالخره په دې هدف کې بريالی شو او دشیطان
دوسوسې له امله د آدم علیه السالم څخه د حیاء او پت جامې وويستل شوی .ددې واقعې په استناد ويلی شو چې بې
حجابي او عرياني هغه ناوړه داعیه ده چې دانسانانو د پالر آدم علیه السالم په وخت کې شیطان مخې ته وړی ده.
ش ْی َ
س لَ ُه َما ال َّ
ط ُ
س ْو َءاتِ ِه َما} االعراف۲۰ :
ي َ
ع ْن ُه َما ِمن َ
ِي لَ ُه َما َما ُو ِ
هللا تعالی فرمايې{ :فَ َوس َْو َ
ور َ
ان ِلیُ ْبد َ
ترجمه :نو وسوسه واچوله دوی دواړو ته شیطان ددې لپاره چې ښکاره کړي دوې ته ددوی هغه پټ کړی شوي
غلیظه عورتونه ددوی.
د ټولو شیطاني فکرونو خاوندان په دې لګیادي چې په اسالمي ټولنو کې بې حجابي او بې حیايي څرنګه خپره کړي او
هغوی ددې کار لپاره مختلف پروګرامونه او برنامي لري؛ لکه لوڅ فلمونه خپرول ،لوڅ عکسونه او تصويرونه
نشرول ،په میډيا باندې فحش سريالونه چلول ،د لیکواالنو او کارپوهانو په وسیله لیکنې او اعتراضونه ترتیبول او
نشرول او داسې نور.
مختلفې مؤسسې او حتی دسفارتونو په سطحه کوښښونه کیږي چې دمسلمانانانو په منځ کې بې حجابي ،بې پردګي
اوعرياني رائج کړي.
يهود او نصارا کوښښ کوي چې څرنګه په اسالمي ټولنه کې د بې حیايي او بې پتۍ کارونه او خويونه خپاره کړي او
د بې حجابۍ ناوړه فرهنګ پر اسالمي ټولنه تحمیل کړي ؛ بس دا دوی ارمان دی.
اآلخ َرةِ َو َّ
ّللاُ يَ ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم
اح َ
عذَاب أ َ ِلیم فِي الدُّ ْنیَا َو ِ
هللا تعالی فرمايلي دي}:إِ َّن الَّذِينَ ي ُِحبُّونَ أَن تَشِی َع ْالفَ ِ
شةُ فِي الَّذِينَ آ َمنُوا لَ ُه ْم َ
ال ت َ ْعلَ ُمونَ { النور۱۹ :
ترجمه :بیشکه هغه کسان چې خوښه وي چې خوره شي فاحشه او بد نامي په حق دهغه کسانو کې چې ايمان يې
راوړي دي ،شته دغو کسانو ته عذاب دردناک په دنیا او آخرت کې.
کفري نړۍ د ښځو سره ډول ډول ظلمونه او بې عدالتۍ کوي او اوس غواړي زمونږ ولس په دغه زهرجنو او
درواغجنو شعارونو باندې تیرباسي.
ارى َحتَّى تَت َّ ِب َع ِملَّت َ ُه ْم قُ ْل ِإ َّن ُهدَى َّ
ّللاِ ُه َو ْال ُهدَى َو َلئِ ِن ات َّ َبعْتَ
ضى َ
هللا تعالی فرمايېَ { :ولَ ْن ت َْر َ
ع ْنكَ ْال َی ُهودُ َوال النَّ َ
ص َ
أ َ ْه َوا َء ُه ْم َب ْعدَ الَّذِي َجا َءكَ ِمنَ ْال ِع ْل ِم َما لَكَ ِمنَ َّ
َصیر{ البقرة)۱۲۰( :
ي َوال ن ِ
ّللاِ ِم ْن َو ِل ِ
ترجمه :اوهیڅکله به راضی نشی له تانه (ای محمده) يهودان او نه نصرانیان تر هغې پورې چې متابعت وکړی ته
ددين د دوی .ووايه ای محمده صلی هللا علیه وسلم (دوی ته چې) بیشکه هدايت د هللا (اسالم) همدغه هدايت دی (
اوبس) او قسم دی که چیرې پیروي وکړی ته د خواهشاتو ددوی وروسته له هغه چې راغلی دی تاته له علمه  ،نو نه
به وی تالره له (عذابه د) هللا هیچ دوست او مدد ګار.

د حجاب مفهوم او حقيقت :
حجاب د( حجب) څخه اخیستل شوی دی؛ چې ددوه شیانو ترمنځ حائل او پردی ته ويل کیږي.
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د حجاب کلمه په قرآن کريم کې د پردې ،مانع او پټولو لپاره کارول شوی ده.
ورا}االسراء)45(:
لکه په دې آيت شريف کې َ {:وإِذَا قَ َرأْتَ ْالقُرآنَ َجعَ ْلنَا بَ ْینَكَ َوبَیْنَ الَّذِينَ الَ يُؤْ ِمنُونَ بِ ِ
اآلخ َرةِ ِح َجابًا َّم ْست ُ ً
ترجمه :کله چې ته قرآن کريم لولې ،نو مونږ ستا او پر آخرت باندې د ايمان نه راوړونکو ترمنځ يو پرده حائل
ګرځوو.
ار ْ
ب} ص .)۳۲(:همدا رنګه په سورت اعراف آيت نمبر(
ت ِب ْال ِح َجا ِ
همدا راز په يو بل آيت شريف کې راځيَ {:حتَّى ت ََو َ
 ، )۴۶سورت مريم آيت نمبر( )۱۷سورت احزاب آيت نمبر( )۵۳سورت فصلت آيت نمبر(  )۵او سورت شوری آيت
نمبر( )۵۱کې د حجاب کلمه د پردې ،مانع ،حائل او پټولو په معنا ذکر شوی ده.

د حجاب شرعي مفهوم:
حجاب د هغه ځانګړي لباس څخه عبارت دی چې ښځې ورباندې خپل بدن د نامحرم سړي څخه پټوي .
د شرعي حجاب اندازه:
که چیرې د حجاب الفاظو ته چې په په قرآن کريم کې او په صحیحو احاديثو کې کې ذکر شوي دي د علماؤ،
مجتهدينو ،مفسرينو او د محدثینو اقوالو ته په دقت سره ځیر شو ،وينو چې شرعي حجاب هغه حجاب ته ويل کیږي
چې د زنانه د مخ په شمول ټول بدن ورباندې د بیګانه اشخاصو څخه پټ شي؛ ځکه چې د زنانه بدن د بیګانه اشخاصو
څخه پټول الزم او ضروري دي.
د حجاب په اړه په قرآن کريم کې څلور( )۴آيتونه راغلي دي چې دری( )۳آيتونه هر يو يې د حجاب په وجوب داللت
کوي او څلورم آيت په داسې مورد پوری متعلق دی چې چې دحجاب له قانون څخ مستثنی دی.
علَ ْی ِه َّن ِمن َج َال ِبی ِب ِه َّن ذَ ِلكَ أ َ ْدنَى أَن يُ ْع َر ْفنَ فَ َال يُؤْ ذَيْنَ
ساء ْال ُمؤْ ِمنِینَ يُ ْدنِینَ َ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
ي قُل ِأل َ ْز َو ِ
لومړی آيت{:يَا أَيُّ َها النَّ ِب ُّ
َو َكانَ َّ
ّللاُ َ
ورا َّر ِحی ًما}االحزاب)5۹(:
غف ُ ً
ترجمه :ای نبي ووايه ښځو ته دې او لوڼو ته دې او ښځو دنورو مؤمنانو ته چه خواره دې کاندي په ټولو ځانونو خپلو
د ټکريو ( څادرونو) خپلو څخه  ،دا کار (پټول دبدن) نژدي دی ته چه اوبه پیژندل شی دوی (چه اصیلی دی) پس
ضرر به ونه رسولي شي دوي ته او هللا تعالی بښونکی او مهربانه دی.
ددې آيت دتحت اللفظي معنا څخه معلومیږي چې مخ او بدن دې په څادرونو پټ کړي او بیا دې دضرورت درفع کولو
لپاره بیرون راووزي.
د هغه صحیحو رواياتو څخه چې ددې آيت په تفسیر کې راغلي دي معلومیږي چې دا آيت د مخ په پټولو کې نازل
شوی دی.
د پیغمبرعلیه السالم په زمانه کې ښځو به لومړی خپل مخونه په څادر پټ کړل ،بیا به بیرون راووتلی او په لوڅ مخ به
بیرون نه راوتلی.
علَ ْی ِه َّن ِمن
-۱عن أم سلمة رضی هللا عنها زوج النبی صلی هللا علیه وسلم قالت لما نزلت هذه اآلية {:يُ ْدنِینَ َ
َج َالبِیبِ ِه َّن}(خرج نساء االنصار کأن علی رؤوسهن الغربان من السکینة وعلیهن أكسیة سود يلبسنها) تفسیر ابن كثیر
ترجمه :له ام سلمه رضي هللا عنها څخه روايت دی  ،هغه فرمايي کله چې داآيت نازل شو((يدنین علیهن من
جالبیبهن) دانصارو زنانه به په داسې حالت کې له کورونو راوتلی چې سرونه به يي په تورو څادرونو پیچلي ؤ
لکه چې ددوی په سرونو باندې مارغان ناست دي.
که چیرې شرعي حجاب ټول بدت شامل نه وای ام سلمه رضي هللا عنه به دانصارو داسې صفت نه کولو.
 -۲عن ابن سیرين قال :سألت عبیدة عن قوله( قُ ْل ْ
علَ ْی ِه َّن ِم ْن َجالبِیبِ ِه َّن ) قال:
س ِ
اء ْال ُمؤْ ِمنِینَ يُ ْدنِینَ َ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
ألز َو ِ
فقال بثوبه ،فغطى رأسه ووجهه ،وأبرز ثوبه عن إحدى عینیه .تفسیر الطبري
ترجمه :امام ابن سیرين رح وايي ما دابوعبیده رح څخه ددې آيت د تفسیر په اړه پوښتنه وکړه (يدنین علیهن جالبیبهن)
ابو عبیده راته عمال حجاب وښود ،هغه ټول سر او مخ پټ کړل او يواځې يوه سترګه يې ښکاره پريښوده.

3

امام ابن جرير وايي( :ال يتشبهن باإلماء في لباسهن إذا هن خرجن من بیوتهن لحاجتهن ،فكشفن شعورهن ووجوههن.
ِ
جالبیبهن؛ لئال يعرض لهن فاسق ،إذا علم أنهن حرائر ،بأذى من قول) تفسیر الطبري
ولكن لیدنین علیهن من
د ابن جرير د وروستۍ جملې څخه معلومیږي چې اصیلې ښځې بايد د وينزو په څیر نه وي کله چې دوی د کورونو
څخه وزي خپل سر او مخ دې پټ کړي.
ابوبکر جصاص چې دحنفي مذهب مفسر او مجتهد دی د مخ پټول ددې آيت څخه استخراجوي او وايې( :في هذه اآلية
داللة على ان المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن األجنبیین وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئال يطمع أهل الريب
فیهن) أحكام القرآن للجصاص
دامام جصاص له وينا معلومیږي چې ځوانې ښځې د بیګانه سړو په وړاندې د مخ په پټولو مکلفه دي.
همدا رنګه امام زمخشري  ،امام نسفي ،امام قرطبي او امام بغوي ددې آيت څخه په استدالل سره د بیګانه سړو څخه د
ښځو مخ پټول واجب بولي.
ددې ټولو نصوصو څخه په ډاګه معلومیږي چې د پیغمبرعلیه السالم په زمانه کې او داصحاب کرامو په زمانه کې
ښځو دحجاب لپاره د لوی څادر ،نقاب او پردې څخه استفاده کوله او هیڅکله لوڅ مخ بیرون نه راوتلی.
اره َِّن َويَحْ فَ ْ
ظنَ فُ ُرو َج ُه َّن َو َال يُ ْبدِينَ ِزينَت َ ُه َّن ِإ َّال َما َ
ظ َه َر ِم ْن َها}النور()۳۱
دوهم آيتَ {:وقُل ِلِ ْل ُمؤْ ِمنَا ِ
ت يَ ْغ ُ
ضضْنَ ِم ْن أ َ ْب َ
ص ِ
ترجمه :او ای پیغمبره ! مؤمنو ښځو ته ووايه چې خپلې سترګې دي ښکته واچوي او د خپلو د شرم ځايونو دې
حفاظت وکړي او نه دې ښکاره کوي زينت خپل پرته له هغې چې خپله څرګندشي.
هللا تعالی په دې آيت کې بیګانه ؤ ته دزينت ښکاره کول حرام کړي دي.
عبدهللا ابن مسعود رضي هللا عنه څخه په صحیح روايت سره او دابراهیم نخغي او حسن بصري رحمهم هللا څخه
روايت دی چې د ظاهري زينت څخه مراد هغه لباس دی چې په هغې سره ښځه خپل باطني لباس پټوي؛ لکه څادر،
نقاب چې دهغې د ارادې پرته عادتا ً ښکاره وي.
عا فَاسْأَلُو ُه َّن ِمن َو َراء ِح َجاب ذَ ِل ُك ْم أ َ ْ
ط َه ُر ِلقُلُو ِب ُك ْم َوقُلُو ِب ِه َّن}االحزاب)5۳(:
سأ َ ْلت ُ ُمو ُه َّن َمت َا ً
دريم آيتَ { :و ِإذَا َ
ترجمه :او کله چه غواړۍ له دغو (مطهراتو ازواجو) څخه کوم څیز پس غواړۍ هغه ددوی نه دباندي د پردي  ،دغه
غوښتل باندي له پردی د تاسي ډير پاک ساتونکي دی د زړونو ستاسي او زړونو ددوي.
اګر چه دا آيت د پیغمبرعلیه السالم د بیبیانو په اړه دی ؛ مګر حکم يي عام دی؛ لکه دنورو احکامو په شان ټولو زنانه
ؤ ته شامل دی ؛ ځکه هللا تعالی د حجاب علت داسې بیان کړی دی {:ذَ ِل ُك ْم أ َ ْ
ط َه ُر ِلقُلُوبِ ُك ْم َوقُلُوبِ ِه َّن} دا کار ستاسې او
دهغوی د زړونو د پاکۍ بهتره دی .چې دا علت ټولو زنانه ؤ ته شامل دی.
دا الندې څلورم آيت دی چې دحجاب په باره کې په قرآن کريم ذکر شوی دی ؛ ولی په دې آيت کې يو ډول استثناء او
تخفیف بیان شوی دی چې زړو ښځو په باره کې دی.
ساء َّ
ض ْعنَ ثِیَابَ ُه َّن َ
غی َْر
علَ ْی ِه َّن ُجنَاح أَن يَ َ
ْس َ
څلورم آيت :هللا تعالی فرمايېَ {:و ْالقَ َوا ِعدُ ِمنَ النِ َ
الالتِي َاليَ ْر ُجونَ نِ َكا ًحا فَلَی َ
ُمتَبَ ِر َجات بِ ِزينَة َوأَن يَ ْست َ ْع ِف ْفنَ َخیْر لَّ ُه َّن َو َّ
ع ِلیم}النور)6۰(:
س ِمیع َ
ّللاُ َ
ترجمه :او هغه ښځې چې دکاره ناسته دي او دنکاح اراده نه لري ،پس نشته په دې کومه ګناه چې کیږدي خپل لوی
څادرونه په دې شرط چې خلکو ته به دزينت دښکاره کولو کوښښ نه کوي او که چیرې پرده وکړي دا ورته غوره ده
او هللا تعالی اوريدونکی او پوهه دی.
همدا راز په يو حديث شريف کې راځي( :عن عبد هللا  :عن النبي صلى هللا علیه و سلم قال المرأة عورة فإذا خرجت
استشرفها الشیطان) سنن الترمذي
ترجمه :ښځه عورت ده ،کله چې د کوره ووزي ورپسې شي شیطان چې ګمراه يي کړي.
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د حجاب فضيلت:
-1په حجاب کې د هللا تعالی او دهغه د رسول اطاعت دی او دهللا تعالی او دهغه د رسول اطاعت فرض دی.
ضى َّ
سولُهُ أ َ ْم ًرا أَن يَ ُكونَ لَ ُه ُم ْال ِخیَ َرة ُ ِم ْن أ َ ْم ِر ِه ْم َو َمن
ّللاُ َو َر ُ
هللا تعالی فرمايلي ديَ {:و َما َكانَ ِل ُمؤْ ِمن َو َال ُمؤْ ِمنَة إِذَا قَ َ
ص َّ
ض َال ًال ُّمبِینًا } األحزاب ۳۶ :
ّللاَ َو َر ُ
يَ ْع ِ
ض َّل َ
سولَهُ فَقَ ْد َ
ترجمه :او نه دی روا هیڅ مؤمن سړي او هیڅ مؤمني ښځې ته کله چه حکم وکړي هللا او دهغه رسول په يو کار دا
چې دوی ته دې اختیار وي په خالف د امر د هللا او دهغه رسول او څوک چه اطاعت نه کوی دهللا او دهغه رسول پس
په تحقیق سره ګمراه شه په ګمراهیۍ ښکاره سره.
هللا تعالی فرمايلي ديَ } :و َال يُ ْبدِينَ ِزينَت َ ُه َّن إِ َّال َما َ
ظ َه َر ِم ْن َها } النور ۳۱ :
ترجمه :نه دې ښکاره کوي د زينت ځايونه پرته له هغې چه خپله څرګند شي.
امام سرخسي رح فرمايې :د زينت څخه مراد دزينت ځايونه دي لکه سر ،ويښتان ،غاړه ،سینه ،مټه ،بازو ،ولی،
پنډۍ ،پښه او مخ ( .المبسوط للسرخسي)
همدا راز هللا تعالی فرمايېَ { :وقَ ْرنَ فِي بُیُوتِ ُك َّن َو َال ت َ َب َّرجْ نَ ت َ َب ُّر َج ْال َجا ِه ِلیَّ ِة ْاألُولَى } األحزاب ۳۳:
ترجمه :او قرار ونیسۍ (ای ښځو) په کورونو خپلو کې او مه ښکاره کوي (ښايست خپل بیګانه سړيوته) په شان د
جاهلیت (دښځو) ړومبنیو .
-۲حجاب عفت او پاکدامني ده؛
ساء
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
ي قُل ِأل َ ْز َو ِ
هللا جل جالله حجاب دعفت او پاکدامنۍ عنوان ګرځولی دی .فرمايې {:يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّ
علَ ْی ِه َّن ِمن َج َال ِبی ِب ِه َّن ذَلِكَ أ َ ْدنَى أَن يُ ْع َر ْفنَ فَ َال يُؤْ ذَيْنَ } األحزاب ۵۹ :
ْال ُمؤْ ِمنِینَ يُ ْدنِینَ َ
په { فَ َال يُؤْ ذَيْنَ } کې اشاره ده دې ته چې خپلې زنانه مو په حجاب سره په عفت کې وساتئ ترڅو فاسقان ورته کوم
تکلیف ونه رسوي.
 -3په حجاب کې د زړه پاکي ده؛
عا فَاسْأَلُو ُه َّن ِمن َو َراء ِح َجاب ذَ ِل ُك ْم أ َ ْ
ط َه ُر ِلقُلُوبِ ُك ْم َوقُلُوبِ ِه َّن } األحزاب .۵۳ :
سأ َ ْلت ُ ُمو ُه َّن َمت َا ً
هللا تعالی فرمايې َ {:وإِذَا َ
ترجمه :او کله چې غواړۍ له دغو (مطهراتو ازواجو) څخه کوم څیز پس غواړۍ هغه ددوی نه دباندي د پردي  ،دغه
غوښتل د باندې له پردې د تاسي ډير پاک ساتونکي دی د زړونو ستاسي او زړونو ددوي.
ځکه کله چې سترګې څه ونه ويني په زړه کې بدې خاطری نه اچوي او مؤمنانو زړونه دبدو ارادو څخه پاک وي لکه
په حديث کې چې رازي (العین زانیة).
-4حجاب ستر او پرده ده؛
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمايلي دي (:إن هللا َحیِى ِست ِیر يحب الحیاء والستر) أحمد  ،أبو داود
ژباړه :بیشکه هللا تعالی حیاناک دی پرده اچوونکی ده  ،حیاء او پرده خوښه ګڼې .
-۵حجاب تقوی ده؛
س ْو َءاتِ ُك ْم َو ِري ً
ى ذَلِكَ َخیْر } األعراف ۲۶ :
علَ ْی ُك ْم ِل َبا ً
شا َو ِل َب ُ
هللا تعالی فرماييَ {:يا بَنِي آدَ َم قَ ْد أَنزَ ْلنَا َ
سا ي َُو ِاري َ
اس الت َّ ْق َو َ
ترجمه :ای ځامنو دآدم –علیه السالم -په تحقیق سره نازل کړی دی مونږ تاسو ته لباس چې پټوی ورباندې عورتونه
خپل او لباس د زينت (ښايست) او لباس دتقوی  ،چې دغه لباس دتقوی ډير غوره دی.
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-۶حجاب ايمان دی؛
ت } ووايه
د همدې امله هللا جل جالله دخپل خطاب لوری مؤمنې ښځې ګرځولي دي .داسې فرمايېَ {:وقُل ِلِ ْل ُمؤْ ِمنَا ِ
ساء ْال ُمؤْ ِمنِینَ } او دمؤمنانو ښځو ته.
مؤمنو ښځو ته  .په بل آيت کې راځيَ { :ونِ َ
-۷حجاب حياء ده؛
ان) صحیح البخاري
اإلي َم ِ
پیغمبرعلیه السالم فرمايې ( :ال َحیَا َء ِمنَ ِ
ترجمه :حیاء دايمان برخه ده.
اإلي َم ُ
ي َّ
ان
ع ِن اب ِْن ُ
ّللاُ َ
ع َم َر َر ِ
دعبدهللا ابن عمر رضي هللا عنهما څخه روايت دی هغه فرماييَ :
ع ْن ُه َما قَا َلْ ( :ال َحیَا ُء َو ْ ِ
ض َ
قُ ِرنَا َج ِمیعًا فَإِذَا ُرفِ َع أ َ َحدُ ُه َما ُرفِ َع ْاآلخ َُر) المستدرك على الصحیحین للحاكم
ترجمه :حیاء او ايمان دواړه سره تړلي دي کله چې يو وي بل هم وي ،کله چې يوه لری شي بل هم له منځه زي.
-۸حجاب دغيرت نښه ده؛
سلَّ َم قَا َلْ :
سو َل َّ
ق) قَا َل :قُ ْلتُ َ :و َما
يِ ،أ َ َّن َر ُ
صلَّى هللاُ َ
َ
علَ ْی ِه َو َ
ع ْن أَبِي َ
ّللاِ َ
س ِعید ْال ُخد ِْر ِ
اإلي َم ِ
(الغَی َْرة ُ ِمنَ ْ ِ
انَ ،و ْال َبذَا ُء ِمنَ النِفَا ِ
َّ
َ
َ
َ
َار) رواه محمد بن نصر المروزي فې تعظیم قدر الصالة ،والقضاعي ورواه عبدالرزاق
غ
ي
ال
ِي
ذ
ال
(
:
ل
ا
ق
؟
ء
ا
ذ
ب
َ
َ ُ
ْال َ ُ
ترجمه :غیرت د ايمان برخه ده او ديوثي منافقت دی  .ماورته وويل چې بذاء څه ته وايې؟ هغه را ته وويل :هغه
شخص ته وايي چې غیرت نه ورځي.
امام ابن کثیر رح فرمايلي دي :هللا تعالی مؤمنان پرته له اجازته دپیغمبرعلیه السالم کورته د ننوتلو څخه منع کړل؛ لکه
څرنګه چې به دوی دجاهیلت او داسالم په پیل کې کورونو ته پرته له اجازته ننوتل؛ تردې پوری چې هللا تعالی په دې
امت باندې غیرت وکړ او دوی يې پرته له اجازته کورونو ته دننوتلو څخه منع کړل ،چې په دې حکم سره هللا تعالی
ددې امت عزت او اکرام وکړ[ .تفسیر ابن كثیر]

د شرعي حجاب مواصفات او شرطونه:
شرعي حجاب ته هغه وخت کامل شرعي حجاب ويل کیږي چې الندې مواصفات او شرطونه په کې موجود وي.
لومړی صفت :د جمهورو مجتهدينو او فقهاؤ په نزد شرعي حجاب هغه دی چې د زنانه ټول بدن پټ کړي .که چیرې
حجاب داسې وي چې دبدن ځینې برخې ښکاره او ځینې نوره يي پټه وي ،شرعي حجاب ورته نه ويل کیږي.
علَ ْی ِه َّن ِمن َج َالبِی ِب ِه َّن } را ښکته دې کړي په خپل ځانونو
جمهور مفسرين ددې آيت کريمه په تفسیر کې وايي{ :يُ ْدنِینَ َ
باندې خپل څادرونه .جلباب هغه لوی څادر ته ويل کیږي چې د جامو دپاسه اغوستل کیږي.
(عن ابن عباس :أمر هللا نساء المؤمنین إذا خرجن من بیوتهن في حاجة أن يغطین وجوههن من فوق رؤوسهن
بالجالبیب ،ويبدين عینًا واحدة)  .ابن کثیر
ترجمه :ابن عباس رضي هللا عنه فرمايي :هللا تعالی مؤمنو ښځو ته امر کړی دی چې کله دوی د کورونو څخه دکوم
حاجت په بنا وزي ،خپل مخونه دې د سر په شمول سره په لويو څادرونو باندې پټ کړي او يواځې يوه سترګه دې
پريږدي [.تفسیر ابن كثیر]
دوهم صفت :حجاب بايد پراخه وي او تنګ نه وي.
په شرعي حجاب کې بل شرط دادی چې حجاب بايد پراخه وي او داسې تنګ نه وي چې دبدن غړي ورڅخه ښکاره
شي .ځکه چې د حجاب څخه مقصد دمفاتنو په پټوالی دی هرکله چې د زنانه د بدن اعضاء ورڅخه ښکاری دحجاب
هدف نه ترالسه کیږي.
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حضرت عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه به خلکو ته ويل َ :
ف) مصنف
سوا نِسِا َء ُك ُم ْالقَبَ ِ
(ال ت ُ ْل ِب ُ
ي ،فَإِنَّهُ ِإ ْن َال يَش ُّ
ص ُ
ِف يَ ِ
اط َّ
عبد الرزاق .ترجمه :خپلو ښځو ته قباطي جامې مه اچوئ ؛ ځکه قباطي جامې ولو که شفافې نه دي خو په جسم پورې
چسپیدلې وي.
امام مالک رح ددې روايت په شرح کې وايې( :قال مالك معنى تصف أي تلصق بالجلد) المنتقى  -شرح الموطأ
ترجمه :په پوستکي پوری کلکه چسپیدلی وي.
دريم صفت :حجاب به ډبل وي نازکه او شفاف به نه وي.
پیغمبرعلیه السالم دداسې جامو اچول غندلي دي او فرمايي :عن أبی هريرة  -رضي هللا عنه  -أنَّه قال ( :نِساء كاسیات
ت  ،ال ي ْد ُخ ْلنَ الجنة) أخرجه الموطأ.
عاريات مائالت ُمم ِیال ِ
ترجمه :دابوهريره رضي هللا عنه څخه روايت دی  ،هغه فرمايې :ځینې داسې ښځې به وي چې پټې به وي خو په
حقیقت کې بربندې به وي ،پردو سړو ته به میالن کوونکې وي او نور به ځان ته را ماته وي ،جنت ته به داخلی نه
شي .امام نووي رح د (کاسیات عاريات) په معنا کې وايي :داسې جامې به يي اغوستې وي چې د بدن د پوستکي رنګ
به ورڅخه معلومیږي.
په يو بل حديث شريف کې راځي(:عن عائشة رضي هللا عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول هللا صلى هللا
علیه و سلم وعلیها ثیاب رقاق فأعرض عنها رسول هللا صلى هللا علیه و سلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحیض
لم يصلح أن يرى منها إال هذا) سنن ابي داود
ترجمه :دعائشې رضي هللا عنها څخه روايت دی يوه ورځ اسماء بنت ابي بکررضی هللا عنهما دپیغمبرعلیه السالم
خواته ورغله او په تن يې نری جامې وي ،پیغمبرعلیه السالم ورڅخه مخ واړولو او ورته يي وويل :ای اسماء!
ښځه چې کله بالغه شي بايد هغې څخه پرته دالس څخه بل ځای ونه لیدل شي.
څلورم صفت :د حجاب لباس په خپل ذات کې زينت نه وي.
د حجاب بل شرط دادی چې حجاب بايد داسې جامه وي چې په خپل ذات کې زينت نه وي .دا په دې معنا چې حجاب
دکیفیت له پلوه داسې نه وي چې د خلکو نظرونه را جلب کړي.
ځکه حجاب ددې لپاره دی چې د زنانه زينت ،زيب او زينت وسائل پټ کړي ،دا به معقوله نه وي چې حجاب خپله د
زينت وسیله شي .که چیرې د ستر او حجاب لباس زيب او زينت ولري او دخلکو توجه ځان ته را جلب کړي دا حجاب
بیا خپله د زنانه زينت ګرځي.
پنځم صفت :حجاب بايد خوشبويه نه وي.
په حديث شريف کې راځي ( :إذا ا ْست َ ْع َ
ت ْال َم ْرأَة ُ فَ َم َّر ْ
ت على القوم ِلیَ ِجدُوا ِري َح َها فهى زَ انِیَة) أبو داود  ،والترمذى
ط َر ِ
ترجمه :کله چې زنانه عطر او خوشبوی ولګوي او په خلکو تیره شوه ددې لپاره چې خوشبوی يې خلکو ته ورسیږي،
داسې زنانه زنا کاره ده.
شپږم صفت :حجاب به دسړو دلباس سره مشابهت ونه لري.
الر َجا ِل ) مسند أحمد
اء َو َال َم ْن ت َ َ
ْس ِمنَّا َم ْن ت َ َ
س ِ
س ِ
اء ِم ْن ِ
شبَّهَ بِ ِ
شبَّهَ بِالنِ َ
الر َجا ِل ِم ْن النِ َ
پیغمبرعلیه السالم فرمايلي دي (:لَی َ
ترجمه :زمونږ د ډلې څخه نه ده هغه ښځه چې ځان مشابه کوي د سړو سره او هغه سړو زمونږ د ډلې څخه نه دی
چې ځان دښځو سره مشابه کوي.
په يو بل حديث شريف کې راځي( :ثالثة ال ينظر هللا إلیهم يوم القیامة  :العاق والديوث والمرأة المترجلة تشبه بالرجال)
مسند البزار
ترجمه :دری کسان دي چې هللا تعالی به د قیامت په ورځ دوی ته د رحمت په نظر ونه ګوري :لومړی د مور او يا
پالر څخه نافرمانه اوالد ،دوهم :ديوث ،دري :هغه ښځه چې ځان دسړو سره مشابه کوي.
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اووم صفت :حجاب به د کافرو زنانه ؤ د مخصوص لباس په شان نه وي.
ي ثوبین معصفرين ،فقال  ( :إن
عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال  :رأى رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم َ -
علَ َّ
هذه من ثیاب الكفار فال ت َْلبَسها ) .رواه مسلم
ترجمه :عبدهللا ابن عمرو ابن العاص رضي هللا عنه فرمايي پیغمبرعلیه السالم ولیدم چې دوه جوړه زعفراني رنګه
جامې مې اچولي دي راته يي وويل :دا د کفارو جامې دي  ،مه يي اچوه.

د بې حجابۍ قباحتونه او مفاسد:
-1بې حجابي د هللا جل جالله او دهغه د رسول نافرماني ده.
څوک چې د هللا تعالی او دهغه د رسول دحکم څخه نافرماني وکړي ،حقیقت کې هالک شو.
ض ُّر َّ
په حديث شريف کې راځيَ (:م ْن ي ُِطعِ َّ
ش ْیئًا ) .سنن
ّللاَ َ
سولَهُ فَقَ ْد َر َ
سهُ َوالَ يَ ُ
ص ِه َما فَإِنَّهُ الَ يَ ُ
ّللاَ َو َر ُ
شدَ َو َم ْن يَ ْع ِ
ض ُّر ِإالَّ نَ ْف َ
أبى داود
ترجمه :څوک چې دهللا او دهغه د رسول اطاعت وکړي په سمه الر شو او څوک چې دهللا او دهغه د رسول نافرماني
وکړي زيان نه رسوي؛ مګر خپل ځان ته او هللا تعالی ته دهیڅ شي ضرر نه شي رسولی.
عنِي دَ َخ َل ْال َجنَّةَ
سو َل هللاِ َو َم ْن يَأْبَى قَا َل َم ْن أ َ َ
پیغمبرعلیه السالم فرماييُ ( :ك ُّل أ ُ َّمتِي يَ ْد ُخلُونَ ْال َجنَّةَ ِإ َّال َم ْن أَبَى قَالُوا يَا َر ُ
طا َ
صانِي فَقَ ْد أَبَى) صحیح البخاري
َو َم ْن َ
ع َ
ترجمه :زما ټول امتیان به جنت ته ځي؛ مګر هغه څوک به نه ځي چې څوک انکار وکړي  .صحابه کرامو عرض
وکړ څوک دی چې انکار به وکړي يارسول هللا ؟ پیغمبرعلیه السالم وفرمايل :څوک چې زما اطاعت کوي هغه به
جنت ته داخلیږي او څوک چې زما نافرماني کوي ،دا هغه څوک دی چې انکار کوي.
-۲بې حجابي د لعنت او د هللا تعالی د رحمت څخه د لری والي المل ګرځي؛
سیَ ُك ُ
ب
ون فِي ِ
علَى ُ
س ُروجَ ،كأ َ ْشبَا ِه ِ
علَى أَب َْوا ِ
الر َحا ِل ،يَ ْن ِزلُونَ َ
آخ ِر أ ُ َّمتِي ِر َجال يَ ْر َكبُونَ َ
په حديث شريف کې راځيَ ( :
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
اف ،العَنُو ُه َّن ،فَإِن ُه َّن َملعُونَات) مسند أحمد
على ُر ُءو ِس ِه ْم َكأ ْسنِ َم ِة البُخ ِ
ت ال ِع َج ِ
اريَاتَ ،
ساؤُ ُه ْم َكا ِسیَات َ
ْال َمس ِْجدِ ،نِ َ
ع ِ
ترجمه :زما په اخري امت کې به داسې خلک وي چې دآس په زين باندې به داسې کیني لکه داوښ د څټې په شان او
مسجدونو سره به ورڅخه کوزيږي -يعنی مسجدونو ته به سواره رازي -ددوی ښځې به داسې وي چې ځینې بدن به يي
پټ وي اوځینې نور به يې لوڅ وي ،ددوی سرونه به لکه د بختي کمزوري اوښ دکوبي په څیر جیګ والړ وي.
لعنت ورباندې وواياست  ،ځکه په دغه ښځو لعنت ويل شوی دی.
-3بې حجابي دآخرت په ورځ کې توری تياری دي؛
سلَّ َم قَالَ ْ
س ْعدَ ،و َكان ْ
سو ُل َّ
صلَّى َّ
صلَّى
ع ْن َم ْی ُمونَةَ بِ ْن ِ
ت :قَا َل َر ُ
ّللاُ َ
په حديث شريف کې راځيَ (:
علَ ْی ِه َو َ
ت َ
ّللاِ َ
يِ َ
َت خَا ِد ًما ِللنَّبِ ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
الرافِلَ ِة فِي ِ ِ
َّ
الزينَ ِة فِي َ
ور ل َها) سنن الترمذي ت شاكر
سلَّ َمَ ( :مث َ ُل َّ
ّللاُ َ
علَ ْی ِه َو َ
غی ِْر أ ْه ِل َها َك َمث ِل ظل َم ِة يَ ْو ِم ال ِقیَا َم ِة َال نُ َ
ترجمه :دمیمونه بنت سعد رضي هللا عنها چې د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم خدمتګاره وه څخه روايت دی ،هغه
وايې چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمايلي دی :دهغه ښځې مثال چې د زينت لباس د پردو په مخکې په زمکه
راکاږي د هغه تورتم په څیر دی چې هیڅ روښنايي په نه وي.
-4بې حجابي منافقت دی؛
سائِ ُك ُم ْال ُمتَبَ ِر َجاتُ ْال ُمت َ َخیِالَتُ
سائِ ُك ُم ْال َود ُودُ ْال َولُودُ ْال َم َواتِیَةُ ْال ُم َوا ِسیَةُ إِذَا اتَّقَیْنَ َّ
ّللاَ َوش َُّر نِ َ
پیغمبرعلیه السالم فرمايېَ (:خی ُْر نِ َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
ص ِم) السنن الكبرى للبیهقي وقال السیوطي:اسناده صحیح
َو ُه َّن ْال ُمنَافِقَاتُ الَ يَ ْد ُخ ُل ْال َجنَّةَ ِم ْن ُه َّن إِال ِمثل الغ َرا ِ
ب األ ْع َ
ترجمه :ستاسو دښځو څخه غوره هغه محبت کوونکي  ،بچي راوړړونکي  ،دخاوند سره محبت ساتونکې ،ښیګڼه
کوونکې ښځه ده کله چې دهللا تعالی څخه ويريږي او ستاسو بدې ښځې هغه لوڅې او تکبر کوونکې ښځې دي چې
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همدوی منافقې ښځې دي ،جنت ته به داخل نه شي ددوی څخه ؛ مګر هغه ښځې چې د سرو مخوکو او سرو پښو واال
کارغانو په څیر وي.
 -۵بې حجابي بې شرمي ده؛
َ
َ
َّ
َّ
ض َع ْ
شةَ ،قَالَ ْ
ت
عائِ َ
س ِم ْعتُ َر ُ
سل َم يَقُو ُل ( :أيُّ َما ْام َرأة َو َ
صلى هللاُ َ
ع ْن َ
په يو حديث شريف کې راځيَ ( :
علَ ْی ِه َو َ
ت َ
سو َل هللاِ َ
غی ِْر بَ ْیتِ َها ،فَقَ ْد َهت َ َك ْ
ثِیَابَ َها ،فِي َ
ع َّز َو َج َّل )( .أحمد ،ابن ماجه )
ع َّز َو َج َّل ،أ َ ْو ِستْ َر َما بَ ْینَ َها َوبَیْنَ هللاِ َ
ت َما بَ ْینَ َهاَ ،وبَیْنَ هللاِ َ
ترجمه :دحضرت عائشې رضي هللا عنها څخه روايت دی؛ هغه وايې چې رسول هللا فرمايلي دي :هر يوې ښځې چې
خپل لباس د خبل کور څخه بل ځای له ځان څخه وويستی ،يقینا څیری يې کړه هغه پرده چې ددې او دهللا تعالی په منځ
کې ده .يا داچې هغه پرده يې له منځه يوړه چې ددې او دهللا تعالی ترمنځ ده.
-۶بې حجابي فاحشه کړنه ده؛
شةً قَالُواْ
اح َ
ښځه عورت دی او د عورت ښکاره کول ډير ناکاره او فحش کار دی .هللا تعالی فرماييَ {:وإِذَا فَعَلُواْ فَ ِ
ّللاَ الَ يَأ ْ ُم ُر بِ ْالفَحْ شَاء} األعراف۲8:
ّللاُ أ َ َم َرنَا بِ َها قُ ْل إِ َّن ِ
علَ ْی َها آبَاءنَا َو ِ
َو َج ْدنَا َ
ترجمه :او کله چه وکړي دوی کوم فاحشه عمل نو واي دوي موندلی دی مونږه پر دغه (نا کاره عمل) پلرونه خپل او
هللا هم امر کړي دی مونږ ته په کولو ددی سره ،ووايه ای محمده دوی ته چه بیشکه هللا نه کوی امر په فحشاء.
-۷بې حجابي د ابليس سنت او طريقه ده؛
د آدم علیه السالم په واقعه کط مونږ ته دشیطان حرص او کوښښ په ډاګه معلومیږي چې د پردې او بې حجابۍ په اړه
څومره حريص ؤ او دشیطان له اساسي هدفونو څخه هغه بې حجابي او بې پرده ګی ده .هللا تعالی فرمايي {:يَا بَنِي آدَ َم
ش ْی َ
الَ َي ْفتِنَنَّ ُك ُم ال َّ
ط ُ
س ْو َءاتِ ِه َما} األعراف۲۷:
نز ُ
ع َ
س ُه َما ِلی ُِر َي ُه َما َ
ع ْن ُه َما ِل َبا َ
ان َك َما أ َ ْخ َر َج أ َ َب َو ْي ُكم ِمنَ ْال َجنَّ ِة َي ِ
ترجمه :ای ځامنو د آدم-علیه السال -فريب دی درنه کړي تاسو ته شیطان لکه چه دايستلي يې دي مور او پالر ستاسی
له جنته (په فريب سره) په داسې حال کې چه ويستلي يې دي له دی دواړو څخه لباس ددوي؛ ترڅو وښايي دوی ته
غلیظه عورتونه ددوی.
په حقیقت کې بې حجابۍ ته را بلل شیطاني پديه ده.
-۹بې حجابي د يهوديت الر ده؛
د ملتونو په ماتولو کې يهود ډيره مخینه لري او يهودو تیر ملتونه د ښځو له الرې مات کړي دي او يهود په دې کار
کې لويه تجربه لري .په حديث شريف کې راځي( :فاتقوا هللا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائیل كانت في النساء)
متفق علیه
ترجمه :وويريږئ له هللا تعالی څخه او وويريږئ له ښځو څخه ،ځکه لومړۍ فتنه په بني اسرائیلو کې د ښځو له امله
رامنځ ته شوه.
-1۰بې حجابي دجاهيلت د زمانې پليتې او ګندګي ده؛
هللا تعالی فرماييَ { :وقَ ْرنَ فِي بُیُوتِ ُك َّن َو َال تَبَ َّرجْ نَ تَبَ ُّر َج ْال َجا ِه ِلیَّ ِة ْاألُولَى } األحزاب ۳۳:
پیغمبرعلیه السالم د جاهلیت د زمانې رسمونو ته پلیتي او مرداري ويلې ده او فرمايلي يي دي( :كل شيء من أمر
الجاهلیة موضوع تحت قدمي) متفق علیه
ترجمه :ټول دجاهلیت د زمانې کارونه زما د پښو الندې پراته دي .يعني باطل دي.
د جاهلیت د زمانې شعارونه او دجاهلیت د زمانې تبرج او بې حجابي دواړه يوشی دی.
 -11بې حجابي ټيټوالی او پستي ده؛
بي حجابي او عرياني د حیواناتو د فطرت غوښتنه ده او کوم انسان چې بې حجابۍ ته میالن کوي په حقیقت کې ټیټوالی
او دانسانیت ددرجې څخه د حیوانیت درجې ته میالن کوي او دانسانانو اشرف المخلوقاتو له مرتبې څخه ځان
دحیواناتو درجې ښکته کوي .
دهمدې وجې نه تبرج او بې حجابي دفطرت د فساد او دغیرت د نشتوالي دلیل دی او داحساس او شعور د مړيني
عالمه ده.
والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
اقول قولي هذا استغفرهللا لي ولکم ولسائر المسلمين.
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