
 
 

 
 

خواهرم بخوان تا فريبت 

 ندهند

دعي)(أُختاه!   اقرئي حتى ال ختُ

 
 

 :نويسنده

 أبوبكر جابر الجزائري
 

 ترجمه:

 األنصار مكتبةزير نظر 



 
 

 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل:  
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
م�، صا ولل صا ىلع ن ينا ا دمد صل  صحبه  أجع�، أما ـالمد هللا رب العال

 بعد:
 اي خواهر مسلمان:

روزها دست ناپاك فريبكاري به سويت دراز شده، تا تو را از قله كرامت و آسمان  اين
مجد و شرف به حضيض كشيده و از دائره خوشبختي برون راند، و پيش از آن كه اين 
دست مجرم و ستمكار به هدف شوم خود رسد آن را كوتاه كن، و اين نفس ناپاك و 

ندنت از بهشت عفت و حجاب قيام كرده را را كردن و برون شرارت باز كه براي گمراه
خواهد تو را به بينوايي  لعنت كرده و به خداوند پناه ببر، زيرا اين همان نفسي است كه مي

 و نگونبختي دنيا و آخرت سوق دهد.
 اي خواهر مسلمان:

كردنت و بازي با جسم و شرفت براه افتاده است، به خود آي  توطئه بزرگي براي مسخ
نيرنگ شوم به پروردگارت پناه جسته و از وي حمايت جوي، زيرا فقط  و از شر اين

 تواند ترا نجات دهد. خداوند است كه مي
 اي خواهر مسلمان:

هاي سياه و پليد و آكنده از زشتي و شرارت حقد و كينه بزرگي را براي تو و دين  قلب
ني هستند از خود ما و ميهن و عزت و شرف و نياكانت در سينه دارند، و از ميان آنها كسا

گويند، خواهرم بخود آي و با پاكدامني و عفت  هاي ما و به زبان خود ما سخن مي و با نام
خويشتن را نجات ده و هرگز اين فرصت را به دشمنانت نده كه تو را از جايگاه محكم 

 پرده و حجاب اين بزرگترين دژ و پناهگاهت بيرون كشند.
چه دستي است كه تو را از آن برحذر داشتم؟ آنها همان داني اين  آيا هيچ مي خواهرم!

هاي مج�ت  هاي سحرآميز و گفتارهاي ادبي است كه ستون سخنان به ظاهر زيب و مقاله
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ها مملو و پر از آن است كه آن را دشمنانت داعيان  ها و صفحات تلويزيون و روزنامه
بيرون بياندازي و از پاكي و  دادنت نوشته تا حجابت را نمودن و فريب آزادي براي گمراه

عفتت بيرون آيي، و در نتيجه مسخ و ناپاك گشته بطوريكه نه خيري براي خود داشته و 
 نه براي نزديكانت.

حال كه حقيقت را دريافته و دشمنانت را شناختي از چنين گفتارها و نداها  خواهرم!
واندن و نه گوشت را رو گردانده و نه چشمت را براي ديدن آن و نه دهانت را براي خ

كاري است كه بسوي سعادت و  براي شنيدن آن بگشاي، زيرا اينها ايادي جنايت
خوشبختي ات دراز گشته كه آن را نابود و به شرافتت دست انداخته تا به آن اهانت كرده، 

 كرامتت را به بهانه آزادي و روشنگري و پيشرفت با پاهاي پليدشان لگدمال كنند.
زدنت به پا خواسته و تو را از  دادن و گول آن نفس ناپاك كه براي فريب داني و آيا مي

كند و در  آن برحذر داشتم كيست؟ اين همان سخناني است كه از حجاب انتقاد مي
دادن و ناچيزشمردن  ارزش جلوه مشروعيت آن شك و گمان داشته و سعي در كم

 پيامدهاي ترك و انكار آن دارد.
ماندگي است، ايمان در دلهاست نه در  از مظاهر تخلف و عقبگويند: (حجاب  آنها مي

پوشيدن چهره و گريبان و آن زينت و آرايشي كه از زن مسلمان خواسته شده تا آن را 
هاست.. و مانند اين سخنان باطل و گمراه كنند، و همه  ها و چهره پنهان كند در غير دست

تت به شك و گمان انداخته و قلعه اينها براي آنست كه تو را در ايمان و حيا و غير
پاكدامني و شرافتت را درهم كوبيده و طهارت و استقامتت را از بين ببرد، تا در نهايت 

كردن به جسم و زيبائيت كه خداوند  لخت و عريان به كوچه و خيابان آيي و با نگاه
ن عشق و هاي خويش را اشباع كنند. با سخنا كشف آن را حرام دانسته لذت برده و غريزه

دوستي و نشست و برخاست و بدون پرده و شرم و حياء به هدف خود برسند و تا تو را 
هايش درآورده و به وسيله تو ضعيف  اي براي شياطين و طنابي براي ابليس و نوچه بازيچه
ها را شكار كرده تا براي خود مجتمعي فاسد و درهم خورده، و سست بسازند كه  اةيمان
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نه شرف، نه عاقبتي بجز شهوتراني. پس هشيار و برحذر باش از اين دام نه هدف داشته و 
فتنه كه برايت گسترده اند، و لباست طولني كن، به حجابت محكم چنگ زن، زيرا آن 

 پناهگاه محكم و سپر نيرومندت پس از خداوند است.
داني آن چشم چه كسي است كه حسد بر حياء و  آيا ميو اي خواهر مسلمان! 

هاي زهرآگين شكار و سپس  و پاكدامني و حجابت داشته، و تو را با اين نگاه طهارت
خواهي، زيرا آن حكم و دستور پروردگار و  نمايد حجاب را مي حيران و سرگردان رها مي

حجابي و عرياني را  خواسته دينت و راه و روش زنان صالح پيش از تو است، و بي
ه فرهنگ غرب برآن بنا شده است و چشم خواهي، و آن راه و روش امروز است ك مي

شرق به سوي آن خيره گشته كه پلّه سعادت و راه و رسم نجات است، آنگونه كه باط�ن 
حجابي  و بندگان هوي و هوس و شهوات ادعا دارند و از هيچ كوششي دريغ ندارد تا بي
زشت  و عرياني را برايت زيباجلوه داده و آن را در نظرت خوب و حجاب و پوشش را

نمايانده و تو را از آن بيزار گردانند، و همه اينها به نام علم و تقدم و آزادي انجام 
اي از  گيرد، و از آثار شوم اين چشم حسد كه ترا هدف قرار داده اينست كه عده مي

خواهران و دوستانت نه تنها حجاب را چيز سنگيني احساس كرده و از آن نفرت دارند، 
ها آمدند، و  لباس حجاب را از تن كشيده و لخت و عريان به خيابان بلكه متأسفانه بعضي

خواهند آنها را بازيچه خود قرار دهند را برآورده  با اين كار آرزوي كساني را كه مي
كنند. پس اي دختر مسلمان! بترس از خداوند و بترس در باره حجابت و شرم حيائت  مي

هاي  نان ناپايدار و گذرايشان و گفتهو ايمانت و پاكي روحت، پس مبادا تو را سخ
ظاهريشان بفريبد، زيرا اينها مكار و فريبكار و دروغگو و نيرنگبازند. با گوش فراندادن به 

توجهي آنها را خوار و ذليل گردانده و با  هاي پليدشان آنها را به خشم آور و با بي گفته
كاري كن كه آنها از  زدن و حفاظت از حجابت و عزت و شرفت و ماندن در خانه چنگ

 ات هستند. نابودي و بربادي شرف و پاكدامني حسرت مردار گردند، زيرا آنها در پي
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 دهم با ايمانت ترا خطاب قرار مي
و حال اي دختر مسلمان! اجازه ده كه ترا به ايمانت خطاب قرار داده تا شايد ياد 

مان داري؟ و نه اينست كه در اي آيا نه اينست كه به خدا و رسولش آورده و پند پذيري.
بودن آنچه كه خدا و رسولش  آرزوي رضاي خداوند و خانه آخرتي؟ آيا معتقد به حرام

حرام قرار داده اند نيستي؟ اگر بگويي آري. و يقين دارم كه چيزي غير از اين نخواهي 
و واجب فرمانبرداري از آنها را بر ت ايمانت به خداوند و پيامبر اكرم گفت. پس بدان كه

دارد كه در جهت  گرداند، و آرزوي رضاي خداوندي و نجات در آخرت تو را برآن مي مي
رضاي خداوند عمل كني، و اعتقادت به حرمت آنچه كه خدا و رسولش حرام قرار داده 

دارد كه با قول و فعل آنچه خدا و رسول حرام كرده اند را حرام  اند بر تو واجب مي
زينت و آرايش، و سپس  تي، اين را نيز بدان كه خدا و رسولشبداني، اگر اين را دانس

اند كه فسق و فجور و بدكاري و  جاب گشتن زن را آنگونه حرام كردهح لخت و بي
زنان مؤمن را أمر كرده  اش و پيامبر گرامي . و خداوندحيايي را حرام دانسته اند بي

تيار كنند، و نيز آنها را از آشكارساختن هايشان را پايين انداخته و پاكدامني اخ اند كه نگاه
شان را  هر زينت و آرايشي براي نامحرمان منع كرده و به آنها دستور داده تا سر و گريبان

ِِِِنّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ ﴿ فرمايد: بپوشانند، خداوند عزوجل مي ُر ر ِِ  ٰ ِِّنۖ  َ�َ ِ ُر�� بۡ  َوَ�  ُر ِرنّ  ِدينَ �ر ََ  ِِنََ
 �ِِّ  ِِ ِ �َ� شان بيندازند و زينت و  هاي خود را بر گريبان و بايد روسري«. ]31[النور:  ﴾نّ ِ�رعر

 . »شان آشكار كنند آرايش خود را فقط براي شوهران
آيا به آنچه كه خداوند برايت پسنديده است راضي هستي و حال اي خواهر مسلمان! 

اسگذاري كرده و بر و از او بر نعمت اس�م و هدايتي كه برايت ارزاني داشته شكر و سپ
كني؟ و همه اين نداهاي  حجابت و حياء و غيرت و اطاعت از پروردگارت محافظت مي

خوانند را پاسخ منفي داده و با تمسخر  شوم را كه تو را به نام آزادي به عرياني و فساد مي
خواهند شرفت را سر  كني، زيرا آنها مي و استهزاء خشم و انزجارت را از آنها اع�ن مي
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بريده و عزت و كرامتت را برباد داده، پاكي ات را به نجاست كشيده و دينت را نابود 
 كنند...

و يا از آنچه كه خداوند برايت پسنديده ناراحتي و آنچه وي دوست دارد را بد 
هايش را شكر نكرده و دنبال سراب  پنداري، هدايتش را ناسپاسي كرده و نعمت مي

اي فريب و ده كه سردمداران و پرچمداران لختي و عرياني برسعادت دروغيني دوي
اند، و متأسفانه توانسته اند با اين ادعاهاي دروغين خود بسياري از  گمراهي ات علَم كرده

خواهرانت را در بسياري از كشورهاي اس�مي قانع كنند كه خوشبختي زن تحقق نخواهد 
هاي زندگي، و هرجا  ان در سائر زمينهشان با مرد يافت، مگر با كشف حجاب و مشاركت

مردي باشد زن نيز بايد باشد، و هرجا زني باشد مردي نيز باشد، و به سخني ديگر مردي 
زدن موي سر و  پوشيدن و شانه  شود حتي در لباس در قالب زن، در هركاري كه تصور مي

ز و كشورش كردن آن. و اينگونه فقط زن به سعادت خواهد يافت و ملتش سرافرا كوتاه
سربلند و.. خواهد شد، چنين وي را قانع كردند، و اين فكر چنان در آنها رسوخ كرده كه 

حجابي زن  عزت و پايداري كشور و نيكبختي امت و پيشرفت آن در گرو لختي و بي
ايكه از حجاب و مستلزمات آن از ايمان و حياء و غيرت و طهر و صفا دست  است، بگونه

علم آن را باور كرده و فريب اين  لو  و ضعيف اليمان و بي ن سادهكشد، و برخي از زنا
هاي زيباي دروغين را خورده، و دختران مسلمان در بسياري از كشورهاي مسلمان  گفته

شروع به تمرد و سرپيچي از حجاب و سعي در خ�صي از آن نمايند و بالفعل اغلب آنان 
ر گشت و چيزي آن را از نظر مردان ها آشكا از حجاب دست كشيدند، در نتيجه چهره

پوشاند، سپس دست به اصط�  آزادي به روسري رسيد و آن را از سرش دور  نمي
انداخت، و براي اولين بار زن مسلمان با سري لخت در انظار عمومي ظاهر گشت و بدين 

ست نحو ماده شرم و حيا در زن از پا افتاد، و ديگر قادر نيست كه او را از نشست و برخا
 و مصافحه و بگو و بخند با هر مردي كه بخواهد باز دارد.

خواستند  پرستان و هوسرانان نامسلمان مي و بدين ترتيب زن مسلمان آنگونه كه شهوت
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ها و  به عرياني كشيده شده و در نتيجه اين تبرج و عرياني جاهلي، سينماها و نمايشگاه
ياري از كشورهاي اس�مي از زنان پر ها و اماكن لهو و لعب و فسق و فجور در بس كلوپ

گشت و فساد و فحشاء همه جا را فرا گرفت، و مجتمع اس�مي را مسخ نمود و آنچه كه 
ديروز بود امروز اثري از آن باقي نماند، و زنان نه تنها سعادتي را كه به نام آزادي و 

اراي ارزش و شد از دست داد، بلكه وجودش را به عنوان زن د تجددگرايي وعده داد مي
احترام در مجتمع از دست داد. و همچنين بسياري از مردان مردانگي و غيرت خود را 

شان با سر و دست و پاي برهنه  بينند كه زنان و دختران باخته تا جايي كه ديگر مانعي نمي
 نزد مردان بيگانه حاضر شوند.

بسياري از و در نهايت... اين همان پرتگاه خطرناكي است كه زن مسلمان در 
كشورهاي مسلمان در آن سرازير گشته، و همان عاقبت سياهي است كه به سوي آن گام 

نهد. پس اي دختر مسلمان! آيا به چنين چيزي براي خويشتن راضي هستي؟ و  مي
دهي كه تو را به سرازيرشدن  هاي دشمنان مكار و فريبكارت گوش فرا مي همچنان به ياوه

كنند، امروز از تو چيزي بيشتر از اين كه  نده و تشويق ميبه اين پرتگاه خطرناك خوا
داري  ات برمي دانند وقتي پرده از چهره خواهند، ولي خوب مي ات را آشكار كني نمي چهره

شرم و حيا از آن شسته شده و در آينده به تدريج حجاب از سر و سينه و سپس از 
خوردگان غير  راي بسياري از فريبساقهايت تا نيمه رانهايت برخواهي داشت، آنگونه كه ب

 از تو در كشورهاي مسلمان اتفاق افتاده است.
امروز تو با حجابت از احترام جامعه و پدر و مادر و دوست و خويش بر خورداري 
فردا كه از خود حجاب بركني و عريان نمودار شوي همه تو را به ديده حقارت نگريسته 

 شود. و درها برويت بسته مي
كني، و فردا كه خداي ناكرده  حجابت احساس ايمان و عزت و كرامت مي امروز با

دست از حجاب برداري لجرم احساس عزت و كرامت ايمان امروز را نيز از دست 
 خواهي داد.
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 نصيحتم به تو ...
خوانند  حجابي فرا مي حيايي و عرياني و بي اينست كه همه اين نداها را كه تو را به بي

آنها بديده حقارت و پستي بنگر، و به آنچه كه خداوند براي امهات  را رد كرده و به
پردگي دوران جاهليت را ترك كنند راضي  المؤمنين پسنديده كه در خانه بمانند و بي

ِۡ ﴿ فرمايد: شوي. آنگونه كه در قرآن مي نّ  ِ�  نَ َوقَ ُر ِ ُر�ِ ُۡ  َوَ�  ُر ّ ََ جَ  نَ ََ ّ ََ ُّةِ َ�ٰ لۡ ٱ ََ ِِِِ 
 ٱ

ر
حجابي  هايتان بمانيد و مانند دوران جاهليت نخست بي و در خانه«. ]33األحزاب: [ ﴾وَ�ٰ ۡ�

حيايي برتري دهي. و  . و اين كه زندگي ستروپوشش را بر زندگي عرياني و بي»نكنيد
 بدان كه زيباترين چيز نزد دختران شرم و حياست، و حيا به حجاب بستگي دارد.

از دست خواهي داد، و اگر حيا را از دست و اگر از آن دست برداري شرم و حيا را 
دادي حتما هرچه خوبي و زيباييست را نيز از دست داده و خداي ناخواسته شيطاني 

كننده دشمنان  خواهي گشت در لباس زن، و اما نصيحتم به آناني كه فريب ادعاهاي گمراه
حيايي و  و بيحجابي  اس�م و دشمنان عفت و پاكدامني و حيا را خورده و در منج�ب بي

لختي و عرياني افتاده اند، نصيحتم به آنان اينست كه از خواب غفلت بيدار گشته و به 
اند آنچه خداوند به پوشيدن آن  و توبه كنند، و اگر مسلمان واقعيپروردگارشان بازگشته 

امر كرده را بپوشند و نخستين چيزي را كه بايد بپوشند همان چهره است كه همه زيبايي 
 ايست. ال زن در آن نهفته و باعث هر فتنهو جم

برداشتن از چهره و اماكن زيبايي و زينت آنگونه  و بداند كه تمدن و پيشرفت در پرده
گذارند نيست، بلكه اين همان سقوط و سرازيري به  كه كال را پيش روي هر رهگذري مي

عوت به سوي پستي و ذلت است. و بداند كه همه دعوات آزادي مزعوم چيزي جز د
ها والگوهاي نيك و اصول والي انساني و افتادن  رهايي از اخ�ق و آداب و ترك ارزش

اي باز براي اصحاب شهوت و  در شر و فساد نيست، تا چرا گاهي براي انظار و سفره
 هوس گردد.
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ها و شدائد آن و  و موت و سكرات آن و قبر و تاريكي اش و روز حشر و سختي
ن را بياد آورد، و همچنين وقوف خود نزد خداوند را بياد آورد و آتش و بند و زنجير آ

چه دليلي خواهد داشت، و چگونه در باره اعمال خ�ف اس�م و ايمان و پروردگار و روز 
 قيامت خود به خالق و پروردگارش پاسخ خواهد داد.

از اين همان چيزي بود كه به هر زن مسلماني گوشزد كردم، پس از اين هركه خواست 

ّ�َك  َوَما﴿ سخن من پند گيرد يا م�ل. ََ  ٰ َّ ََ ِ ِ ٖ�  ِۡ ِ و پروردگارت بر «. ]46[فصلت:  ﴾َعبُِدِ ّل

ر ٱ َوَما﴿. »كند بندگان ستم نمي ا فِلٍ َِِ�ٰ  َّ ُّ ِر�نَ ََعۡ  ََ و نه خداوند از «. ]99عمران:  [آل ﴾٩ َُ

 .»دهيد غافل است آنچه انجام مي
  پسندد توفيق دهد. دارد و مي خداوند همه را به آنچه كه دوست

 .اهللا ن دمد صن ل  صحبه  أجع� صح�صاهللا أعلم 



 
 

 مكتبة األنصار

هـا عنـوان كتـاب     براي اولين بار در شارجه بـا ده 
ــي     ــان فارس ــه زب ــخنراني ب ــاي س ــي نواره فارس

ــا و مجـــ�ت ايرانـــي در خـــدمت   روزنامـــه هـ
 زبانان گرامي. فارسي

 

 .ساعة جنب حمكمة اإلستئنافدوار ال –شارجه  :آدرس ما

 


