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 مقدمه

نه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن يهللا نحمده ونستع إن احلمد

ن يس ن هيئات أعاملنا، مَ له، وأشهد أن ال  يضلل فال هاديده اهللا فال مضلَّ له ومَ

 :له، وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله. ثم أما بعد يكرش اهللا وحده ال إله إالَّ 
توجه زیاد به ظاھر خود و آراستگی و ترین خصوصیات زنان،  از ظریف

 شود. آرایش است، که این خصوصیت از زمان کودکی نمایان می

ْ ِ� ﴿فرمایند: خداوند تعالی می ُؤا َو َمن يُنَشَّ
َ
َ�ۡ�ُ  ۡ�َِصامِ ٱَوُهَو ِ�  ۡ�ِۡلَيةِ ٱأ

 .]۱۸[الزخرف:  ﴾١٨ُمبِ�ٖ 
یابد، و به ھنگام  میالی زینت و زیور پرورش  آیا کسی را که در البه«

نازکی  ۀگفتگو و کشمکش در بحث و مجادله (به خاطر حیا و شرم و عاطف
تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و اثبات کند. (فرزند  که دارد) نمی

 .»د)یدان خدا می
و ھرگاه توجه زن به آراستگی خود برای خوشحال کردن ھمسرش باشد، 

گردد، ھمچنان که در حدیث  ـ عزوجل ـ میباعث نزدیک شدن او به خداوند 

النساء خ�؟ قال:  يأ صسئل رسول اهللا«اند:  آمده است که گفته سأبوھریره
نفسها  ختالفه حينما ي�ره يف وال ،وتطيعه إذا أمر ،يلهاإذا نظر إاذلی �رسه «

زنی «پرسیده شد: بھترین زنان کدامند؟ فرمودند:  ص، از رسول الله١»وماهل
شود، و ھنگامی که  که ھر گاه شوھرش به او نگاه کند باعث خوشحالی او می

                                           
 أحمد و دیگران و آلبانی آن را صحیح شمرده است. -١
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پذیرد، و [مواردی که] شوھر دوست دارد  دھد می شوھر به او دستور می
 ».کند مخالفت نمیھا  آن علیرغم میل زن درباره او و مالش انجام شود زن با

ران مسلمان باید قبل از اینکه درباره آرایش و لباس تصمیم زنان و دخت
بگیرند به بررسی و تحقیق و پرسش در مورد احکام مرتبط با این امور، اقدام 

دینی رواج پیدا  کنند. خصوصا در این زمانه که اعمال ناپسند شیوع و بی
ر کرده و زبانه آتش مدھای لباس پوشیدن، آرایش مو، لوازم آرایشی، و دیگ

 کنند، فراگیر شده است. اصطالحاتی که زنان در این مورد استفاده می
[اھمیت دادن به موضوع بدین علت است که] خداوند ـ سبحانه وتعالی ـ 
ما را مورد باز خواست قرار خواھد داد و در مورد تمام کارھایمان در این دنیا 

يوم القيامه من  تزول قدما ابن آدم ال«فرمایند:  می صکنند، پیامبر سؤال می
عند ر�ه حىت �سأل عن مخس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وعن 

در روز قیامت «. ١»ماهل من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم
مورد  ۵ ۀماند تا اینکه دربار انسان ھمچنان ثابت در مقابل پروردگار باقی می

شود: از عمرش که در چه راھی آن را سپری کرده است، و  سوالاز او 
اش که چگونه گذرانده، و مالش که از چه راھی به دست آورده و در  جوانی

ھای خود عمل نموده  چه راھی خرج کرده است، و تا چه حدی به آموخته
 .»است
از ما ھا  آن ترین بلکه خداوند ـ جل وعال ـ از ظریفترین مسائل و ساده  

ا  َٔ َولَتُۡ� ﴿کند:  ل خواھند نمود ھمانطور که قرآن به آن اشاره میسؤا لُنَّ َ�مَّ
 .]۹۳[النحل:  ﴾٩٣ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ 

                                           
 الترمذی و آلبانی آن را حسن شمرده است. -١



 ٣    مقدمه

کنید [مسؤولید و] از شما بازخواست  تردید در برابر کارھایی که می و بی«
پرسد  یعنی خداوند در روز قیامت از شما درباره تمام کارھایتان می »شود می

دھد. [از کوچکترین اعمال حتی اعمالی که  و مطابق آن به شما پاداش می
مانند: رشته نازک میان ھسته خرما و سوراخ کوچکی که در پشت آن قرار 

ی تا شود]. وقتی که از امور دارد و پوسته نازکی که دور آن ھست پرسیده می
شود پس در مقابل، مسائل بزرگ چگونه برخورد  می سوالاین اندازه کوچک 

 شود؟. می
یادآوری احکام شرعی درباره لباس و  ۀخواھر عزیزم این نوشته دربار

آرایش است که باید آن را رعایت نماییم، تا از دچار شدن به بسیاری از 
ن آن را کم اھمیت ھای موجود که تعداد زیادی از زنان و دختراناھنجاری

 پندارند، مصون بمانیم. می
از خداوند ـ عزوجل ـ خواستارم که لباس پرھیزگاری را بر ما بپوشانند و 

 ما را با ایمان زینت ببخشند.
ھایمان ترازوی اعمالمان را سنگین  ھمچنین خواستاریم که با خوبی

 ھا و کمبودھای ما را ببخشایند. بنمایند. و خطاھا و لغزش

 بينا حممد وعلی آله وصحبه أمجعنياهللا وسلم علی نوصلی 

وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاليمن





 
 

 شیلباس و آرا هن دربارین کلی ایقوان

در ابتدا باید به مشخص کردن مھمترین قوانین اصلی که به طور کلی در  
زندگی و به ویژه در زمینه لباس و آرایش باید به آن پایبند باشیم بپردازیم، 

 که عبارتند از: 
 خودداری از کسب مال حرام.   -۱
 اجتناب از اسراف کردن.   -۲
 عدم تقلید.   -۳
 پرھیز از محرمات.   -۴

 دست آوردن مال حرام اوًال: خودداری از به
یکی از مھمترین مسائلی که در زندگی باید تاکید زیادی بر آن داشته 
باشیم: اجتناب از به دست آوردن مال حرام، و دوری از آن است. چنانکه 

ّيَِ�ِٰت ٱَو�ُِحلُّ لَُهُم ﴿فرماید:  خداوند می �َِث ٱَو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ [األعراف:  ﴾ۡ�ََ�ٰٓ

۱۵۷[. 
شمرد، و  حالل میھا  آن پسندد، برای م مییات و آنچه را طبع سلبیط«

 .»ندک م مییتحرھا  آن ز باشد بریث و تنفرآمیآنچه خب
 صباشد. پیامبر بلکه عاقبت کسب حرام، قبول نشدن دعا می

اهللا أمر املومن�  طيباً. و�نَّ  الَّ اهللا طيّب ال يقبل إ يا أيها انلاس إنَّ «فرمایند:  می
خداوند پاک است و به جز پاکی چیزی را قبول «یعنی:  »به املرسل�بما أمر 

اند که به مرسلین  کند، و خداوند به مومنین ھمان دستوری را داده نمی



 ی لباس و آرایش زنان های ارزشمند درباره راهنمایی   ٦

 

َها ﴿فرماید:  خداوند می »اند داده ُّ�
َ
� ْ ِمَن  لرُُّسُل ٱَ�ٰٓ ّيَِ�ِٰت ٱُ�ُوا ْ ٱوَ  لطَّ  ۡ�َملُوا

  .]۵۱[المؤمنون:  ﴾٥١َ�ٰلًِحاۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ 
ه من کد ید و عمل صالح به جا آوریزه بخورکیپا یامبران! از غذاھایای پ«

گاھمیدھ به آنچه شما انجام می خواندند:  این آیه را می ص. و پیامبر»د آ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ   .]۱۷۲[البقرة:  ﴾١٧٢َءاَمُنواْ ُ�ُواْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ  �َّ
ایم  ه به شما روزی دادهکزه کیپا یھا نعمتمان از یای افراد با ا«
، و سپس از مردی یاد کردند که سفر طوالنی داشته است، در حالی »دیبخور

کند [و  از مییش را به طرف آسمان درھا دستکه ژولیده و غبار آلوده است، 
گوید]: ای پروردگارم، ای پروردگارم. و [این در حالی است که] غذا،  می

نوشیدنی و لباسش حرام است و با حرام تغذیه شده، پس چگونه دعایش 
 .١»شود؟ مستجاب می

ی مختلفی برای کسب مال حرام وجود دارد که مجالی برای ھا راهامروزه 
فقط به ذکر یک ھا  آن دارد، و از بیندر اینجا وجود نھا  آن بر شمردن ھمه
کنم که نسبت به بقیه شیوع بیشتری پیدا کرد و آن، گرفتار  مورد پسنده می

ی نابود کننده ھا معصیتشدن به ربا است. ربا گناه بسیار بزرگ و از جمله 
نقل شده است که فرمودند:  صباشد، ھمانطور که در حدیث پیامبر می

از «فرمایند]: که  [می ٢»وأ�ل الر�ا«وذکر منھا:  »اجتنبوا السبع املو�قات«
را ذکر » ربا خوردن«ھا  آن که از جمله». ھفت گناه نابود کننده برحذر باشید

 اند. کرده

                                           
 مسلم. -١
 متفق علیه. -٢



 ٧    قوانین کلی این درباره لباس و آرایش

 صترین نوع ربا، برابر با نفرت انگیزترین معصیت است. پیامبر گناه ساده

أمه، و�ن أر�  اها مثل إتيان الرجلنالر�ا اثنتان وسبعون باباً أد«فرمایند:  می
ترین   ربا ھفتاد و دو درجه دارد پایین«، »عرض أخيه الرجل يف ةالر�ا استطال

آن مثل این است که شخص با مادرش زنا کند، و باالترین درجه ربا تجاوز 
 .»باشد شخص به ناموس برادرش می

شوند ھنگام خرید و   یکی از انواع ربا که بعضی از زنان به آن دچار می
این نوع  ۀدربار /طال است، که شیخ محمد بن صالح بن عثیمینفروش 

 ربا چنین فتوا داده است: 
: امروزه طال فروشیھا طالی مستعمل را مثًال با قیمت ھر مثقال سؤال

خرند و طالی جدید را ھر مثقال چھل ھزار تومان  ھزار تومان می سی
 فروشند. حکم این مساله چیست؟. می

قدیمی با طالی جدید که مبلغی [نیز برای جواب: عوض کردن طالی 
خرید] باید به آن اضافه کرد، جایز نیست. این کار حرام و نارواست و این 

ی دیگر به تثبیت رسیده ھا کتابکه در صحیحین و  سقضیه با داستان بالل
خرمای مرغوبی  صبرای پیامبر سبالل«شود [آمده است که]:  مشخص می
گفت:  سبالل» ای؟ این خرما را از کجا آورده: «به او گفتند صآورد، پیامبر

در مقابل یک را  آن [مقداری] خرمای نامرغوب داشتیم پس دو پیمانه از
از آن بخورند. پس  صپیمانه [از این خرمای خوب] فروختم تا پیامبر

آه. ھرگز این کار را «: »أّوه ال تفعل ع� الر�ا ع� الر�ا« :فرمودند صپیامبر
مشخص  ص. پیامبر»چیزی که شبیه ربا باشد خود ربا استنکن، زیرا 

اند که مازادی که به علت اختالف صفات چیزھایی که باید [در ھنگام  کرده
تواند این کار  معامله] با ھم برابر باشند این مازاد اصل ربا است. و شخص نمی

] را به راه مباح سطبق عادتشان، [بالل صرا انجام دھد، ولی رسول الله
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به او یاد داد که خرمای کھنه را بفروشد و  صھنمایی کردند، پس پیامبررا
 سپس با پول آن خرمای تازه بخرد.

گوییم: اگر زنی طالی کھنه داشت یا اینکه مردم دیگر از آن  بنابراین می
کردند، پس باید آن را در بازار بفروشد، و پولش را بگیرد و  مدل استفاده نمی

 انتخاب کرده است بخرد. با آن طالی خوبی را که
 .١اند برای ما معین کرده صاین روشی است که پیامبر

را  آن : کسی که طالیی خریده است و معامله تمام شده و پولسوال
پرداخت کرده است ولی مقداری از آن باقی مانده باشد، آیا جایز است که 

ن یا از بانک برود و بعد از مدت کوتاھی باقیمانده پول را مثًال از داخل ماشی
بیاورد و تا زمان آوردن بقیه پول، طال را تحویل نگیرد، آیا این کار درست 
است، یا اینکه باید بعد از آوردن باقیمانده پول دوباره صیغه معامله جاری 

 شود؟.
جواب: بستن دوباره قرارداد بعد از آوردن باقیمانده مبلغ بھتر است، و 

قرارداد ندارد، و بھتر است تا آوردن  این کار ھیچ ضرری بجز تکرار صیغه
مبلغ کامل پول، قراردادی بسته نشود. زیرا قبل از اینکه کامل بودن مبلغ 

 .٢ھیج دلیلی برای بستن قرارداد وجود ندارد. والله الموفق
: حکم معامله با چک در ھنگام خریدن طال چیست، این در صورتی سوال

د، و از آنجا که بعضی از مردم است که پول باید ھنگام خرید پرداخت شو
ترس به خطر افتادن جانشان و به سرقت رفتن پولشان را دارند، معامالتشان 

 دھند؟  را به وسیله چک انجام می

                                           
 .۲۶ص  »النسائیةمن األحکام الفقھیة في الفتاوی «کتاب  -١
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جواب: در خرید و فروش طال و نقره جایز نیست که با چک معامله شود، 
به این دلیل که چک، قبض پرداخت نیست بلکه فقط یک سند حواله است. 

را  آن این دلیل که شخصی که چک را تحویل گرفته اگر نتواند مبلغبا 
گم شود به شخصی که چک را از او گرفته است مراجعه  کا چیدریافت کند 

گیرد. توضیح بیشتر  کند، و اگر قبض پرداخت باشد این کار صورت نمی می
پرداخت کند و را  آن این که اگر شخصی قطعه طالیی را بخرد و پول

پول را دریافت کند و آن مبلغ را از دست بدھد، دوباره به خریدار  فروشنده
به بانک را  آن کند. ولی اگر از خریدار چک دریافت کرده است و مراجعه نمی

نتوانست این کار را انجام دھد برای ا ی ،ردکرا گم  کچببرد تا نقد کند، و 
که چک یک  دھد کند، این عمل نشان می دریافت پول به خریدار مراجعه می

قبض پرداخت نیست. و اگر قبض پرداخت نباشد خرید و فروش به وسیله 
اند که خرید و فروش  دستور داده صآن درست نیست. برای این که پیامبر

طال و نقره دست به دست باشد. مگر اینکه چک از طرف بانک تایید شده 
ول را بعنوان باشد یا اینکه فروشنده با بانک تماس بگیرد و بگوید که بانک پ

امانت برای او نگھدارد، [و از وجود پول در آن حساب مطمئن شود]. در این 
 .١صورت اجازه دارد [که چک را قبول کند]. والله اعلم

: حکم امتناع از تحویل دادن طال چیست؟ و این کار ھنگامی است سوال
مل که خریدار مقداری از مبلغ را پرداخت کرده است و تا زمان پرداخت کا

 مبلغ، طال نزد فروشنده باقی بماند؟.
جواب: این کار جایز نیست، برای این که ھر گاه طال فروخته شد از 
شرایط خرید و فروش این است که کاال از فروشنده به خریدار منتقل شود، و 
این کار [عدم انتقال کاال به خریدار] حرام است. بلکه فروشنده باید مبلغ 

                                           
 ). ۲/۳۶۰، (»الفتاوی اإلسالمیة«کتاب  -١
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سپس خریدار اگر خواست طال را نزد او بگذارد و اگر کامل را دریافت کند 
خواست طال را بگیرد، ولی اگر خریدار مقداری پول گرو بگذارد تا فروشنده 
طال را نفروشد و خریدار برود و باقیمانده پول را بیاورد و عقد قرارداد را تمام 

حاضر کند، بعد از آن این کار جایز است، برای اینکه ھیچ قراردادی قبل از 
 .١شود بودن مبلغ بسته نمی

پرداخت نکرده را  آن خرد و مقداری از مبلغ : کسی که طالیی میسوال
 آورم، حکم او چیست؟. ھر وقت که توانستم میرا  آن است و گفته باقیمانده

جواب: این کار جایز نیست و اگر این کار را انجام بدھد، این عمل در 
گیرد  معامله که از خریدار تحویل میمقابل مبلغی از کل قیمت شیء مورد 

بقیه مبلغ (که از او نگرفته است) صحیح نیست، زیرا  ۀصحیح است، و دربار

بيعوا كيف شئتم «اند که:  درباره خرید و فروش طال و نقره فرموده صپیامبر
اگر [خرید و فروش طال نقره] دست به دست بود، ھر طور « ،»إذا اكن يداً بيد

 .٢»که خواستید آن را خرید و فروش کنید
پس خواھر عزیزم مواظب اموالت باش تا به ھیچ کدام از انواع مختلف ربا 

ی کسب ھا راهآلوده نشود، و به یاد داشته باش که در روز قیامت از تو درباره 
ن روز، روزی است که مال فرزندان [برای و خرج اموالت سوال خواھد شد. آ

ای ندارند مگر کسی که با قلبی مطمئن در نزد خداوند حاضر  انسان] فایده

... وماهل من «چه در حدیثی که قبًال ذکر شد [نقل شده است]:  شود، چنان
شود] که از کجا  مالش [از او سوال می ۀ... و دربار« ،»أين اكتبسه وفيم أنفقه

 .»و در چه راھی خرج کرده است به دست آورده
 ای؟!.  سپس آیا برای این سوال جوابی آماده کرده
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 اجتناب از اسراف کردن :ثانیاً 
یکی از قوانین اصلی اسالم که در زندگیمان باید طبق آن عمل کنیم 

ھای زندگی مخصوصًا در لباس  روی و عدم اسراف در تمامی جلوه میانه
 باشد. پوشیدن و خودآرایی می

کنیم که  یک نگاه گذرا به وضعیت خودمان متأسفانه مشاھده می با
یی با مارک خارجی و گران قیمت را ھا لباسبسیاری از ما فریب خریدن 

با ھر  ھا مارکایم تا حدی که پیروی از مد روز و خرید بیش از حد این  خورده
قیمتی که باشد، عادت بسیاری از ما شده است. اسراف در خرید لباس 
معموًال اسراف در تزیینات را به ھمراه دارد و باعث شده است کاالھای 
فروشندگان طال، جواھر، ساعت و دیگر کاالھای تجمالتی آن چنان 

ه ای نداشت متقاضیان و مشتریان فراوانی پیدا کنند که قبًال چنین سابقه
 است!.

بلکه در بین ما کسانی ھستند که برای ھر لباسی جواھر متناسب با آن را 
اند، و ھر لباس جدیدی تنھا به یک مناسبت اختصاص دارد  اختصاص داده

پوشند! حتی کمدھای لباس  پوشند و دیگر نمی آن را فقط در آن مناسبت می
یزم آیا بیاد و تزیینات تاب تحمل محتویات خودشان را ندارند! خواھر عز

 آوری.... که ما در این دنیا مثل مسافر ھستیم؟!. نمی
ما را  صدر بستر مرگ بود، گریه کرد و گفت: پیامبر سزمانی که سلمان

مأمور کاری کردند پس ما آن ماموریت را انجام ندادیم، و آن [ماموریت] این 
ھمراه داشته بود که ھر کدام از ما از مال دنیا به اندازه توشه یک مسافر به 
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از دارایی] به جا گذاشته بود  س: به آنچه که [سلمان١باشیم. سپس گفت
 .٢نگاه کردیم که قیمت آن بیست و چند یا سی و چند درھم بود

کجاست؟ و چه مقدار  سدانستیم که ما کجاییم و آن [صحابی] کاش می
 ور گذاریم؟ و تا کی در خواب غفلت غوطه از مال دنیا از خود به جا می

گیری .... که این مال امانتی  خواھیم بود؟ ای دوست من آیا در نظر نمی
است که بر گردن ما است و در روز قیامت که روز حسرت و پشیمانی است 

 از ما درباره آن سوال خواھند کرد.
پرسیده شد: آیا صحیح است که  /وقتی که از شیخ عبدالعزیز بن باز
که پوشیده است مورد بازخواست قرار انسان در روز قیامت به خاطر لباسی 

 .گیرد؟ می
جواب دادند: بله، ھمانگونه که در حدیث شریف نقل شده  /ایشان

است، از انسان درباره مالش که از کجا به دست آورده و در چه راھی خرج 
 .٣»شود کرده سوال می

با این دلیل که  از شیخ دکتر صالح فوزان ـ حفظه الله ـ پرسیده شد:
کنند،  یش استفاده میھا نعمتد که بندگانش از دوست دارد ببینخداوند 

و جواھراتشان مبلغ ھنگفتی را خرج  ھا لباسبعضی از زنان برای خرید 
 دھید؟ در این باره چه توضیحی می کنند، شما می

چنین جواب دادند که: کسی که خداوند  –حفظه الله تعالی  –ایشان 
مال حاللی به او عطا کرده است، پس خداوند به او نعمتی ارزانی داشته 
است که باید شکر آن را به جا آورد، که این کار با بخشش کردن مال و 

                                           
 یعنی: راوی حدیث گفت. -١
 ).۵/۴۳۸أحمد در مسند، ( -٢
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گیرد.  خوردن و پوشیدن که از روی اسراف و فخر فروشی نباشد صورت می
ھیچ ھا  آن روی در خرید وسایل، بیشتر هاعمال بعضی از زنان مانند زیاد

دلیلی به جز فخر فروشی و ھمراھی با تبلیغات تولید کنندگان و فروشندگان 
اسراف و تبذیر است و موجب از بین رفتن اموال ھا  این کاالھا ندارد. ھمه

است که از آن نھی شده است. بر زن مسلمان واجب است که در این زمینه 
روی در آرایش کردن مخصوصًا ھنگام  خودآرایی و زیادهروی کند و از  میانه

 .١خارج شدن از منزل خودداری نماید
 خواھر عزیزم! قبل از اینکه برای خریدن لباس و جواھراتی که حمل

 صھای باالیی دارند تصمیم بگیری، گفتار پیامبر راحت است و قیمتھا  آن

 وهو يقدر عليه داعه من ترک اللباس تواضعاً هللا«را در نظر داشته باش که: 
يمان شاء ىلع رؤوس اخلالئق حىت ��ه من أی حلل اإل ةاهللا يوم القيام

کسی که از پوشیدن لباسی به خاطر تواضع در برابر خداوند «، ٢»يلبسها
تواند آن را بپوشد، خداوند او را در روز  خودداری کند، در حالی که می

و به او اجازه انتخاب ھر کدام از  خواند قیامت از بین تمام مخلوقات فرا می
 .»دھد خواھد بپوشد، می ی ایمان که میھا لباس

روی در خرج کردن اموال  ھمواره این نکته را در نظر بگیریم که زیاده
برای خرید بیش از حد نیاز لباس و وسایل زینتی و دیگر ضروریات زندگی، 
چیزی جز اسراف نیست که خداوند در قرآن ما را از آن بر حذر داشته است: 

رِ�نَ ٱإِنَّ ﴿ ْ إِۡخَ�َٰن  لُۡمَبّذِ َ�ِٰطِ�� ٱَ�نُوٓا ۡيَ�ٰنُ ٱَ�َن وَ  لشَّ  ﴾٢٧َكُفوٗر� ۦلَِرّ�ِهِ  لشَّ
 .]۲۷[اإلسراء: 

                                           
 ).۳/۹۰۱( ،»مةالفتاوی الجامعة للمرأة المسل«کتاب  -١
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فران کخدا را  یھا نعمته کنند (چرا یاطینندگان برادران شکریتبذ«
ار ناسپاس بود (و تمام توان یطان، در برابر پروردگارش بسی) و شکنند می

گذارند. اسراف ھم فساد و نافرمانی  خویش را در فساد و نافرمانی از خدا می
ن به شمار نیائید و یاطیاست، از آن خویشتن را بر حذر دارید تا ھمچون ش

 .»با ایشان در آخرت به دوزخ نیفتید)
پس قبل از اینکه به حساب اعمال ما رسیدگی کنند باید با خودمان به 
اعمال خودمان رسیدگی و تالش کنیم که با در اختیار قرار ندادن زمام امور 

ی زودگذر ھا لذتھایش. پیروی از  به خواستهبه دست نفس برای رسیدن 
 دنیا را، ترک کنیم.

يا معرش النساء «را به یاد بیاوریم:  صباید ھمواره حدیث رسول الله
 .١»ةتصّدقن ولو من حلي�نَّ فإن�نَّ أ�رث أهل جهنم يوم القيام

یتان باشد، برای اینکه در ھا زینتای زنان صدقه بدھید و حتی اگر از «
 .»بیشتر أھل جھنم شما ھستیدروز قیامت 

 پرهیز از پیروی از دیگران :ثالثًا 
 تر از اھمیت این بخش اگر از دو بخش قبلی بیشتر نباشد، کم اھمیت

نیست، و منظور از آن عدم الگو برداری و مشابھت با دیگران در ظاھر ھا  آن
: صباشد که این کار حرام است مطابق با فرموده کلی پیامبر و باطن می

ھا  آن کسی که از گروھی تقلید کند، از جمله«، ٢»ن �شبه بقوم فهو منهمم«
 .»است

 تقلید دو نوع است: 

                                           
 أحمد و آلبانی آنرا صحیح شمرده است. -١
 أبو داود و دیگران و آلبانی آنرا صحیح شمرده است. -٢
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 الف) مشابھت با غیر مسلمانان. 
 ب) خود را به شکل مردان در آوردن. 

 الف) مشابھت با غیر مسلمانان 
از نتایج شکست روحی که بسیاری از زنان و دختران امروز با آن زندگی 

به مشابھت با غیر مسلمانان در جوانب مختلف ھا  آن گرفتار شدن کنند، می
 باشد.  زندگی از جمله بارزترین انواع آن: لباس و آرایش می

و آنچه که ـ در اینجا ـ باید به آن توجه کرد این است که تقلید یا 
شود.  ھماھنگی در ظاھر به آرامی موجب ھمسان شدن در باطن می

اشاره کرده است، که از ثمرات آن  ١/ابن تیمیه ھمانطور که شیخ االسالم
باشد، در این صورت قیدھای  به وجود آمدن تدریجی محبت در قلب می

پاشد! دوستی، صداقت و  دوستی و صداقت در بافت عقیده کم کم از ھم می
محبت به خاطر خداوند و متنفر شدن به خاطر خداوند از مھمترین عوامل 

 يمان احلب يفأوثق عری اإل«فرمایند:  می صامبرایمان ھستند و پی  سازنده
 .»اهللا

محکمترین نشانه ایمان دوست داشتن به خاطر خداوند و متنفر شدن «
 .»باشد برای رضای خداوند می

پس دوست داشتن به خاطر خداوند باید شامل ھر کسی شود که در 
توحید باشد، و متنفر شدن به خاطر خداوند شامل کسی  ۀداخل دایر

 شود که در ھر زمان و مکانی از دایره ایمان خارج شود. می
ھای تقلید زنان از غیر مسلمانان در زمینه لباس که امت به آن  از نمونه
است و در دوران اخیر بین دختران جوان نمایان شده است،   دچار شده

                                           
 اجعه شود.مر» اقتضاء الصراط المستقیم«کتاب برای اطالع بیشتر به  -١
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فوریه)  ۱۴و تبادل گلھای قرمز در روز ( ی قرمز رنگھا لباسپوشیدن 
باشد که تمام جزییات  جشن کشیش والنتاین ـ می ـبزرگداشت جشن عشق 

ی کفار است، و شیخ ھا جشنو کلیات آن حرام است، برای اینکه شبیه 
ی ھا جشنی مختلفی از مواردی که متعلق به ھا صورتاالسالم (ابن تیمیه) 

اند، ایشان:  شوند، شرح داده دچار می باشد و مسلمانان به آن کفار می
برای مسلمانان جایز نیست که از کفار در مورد اموری که «اند:  گفته

است تقلید کنند، نباید از غذا و لباس و غسل و آتش ھا  آن مخصوص اعیاد
ی مرسوم زندگی و عبادت را تغییر ھا روشتقلید کنند، و ھا  آن روشن کردن

 بر پا کنند و ھدیه بدھند. فروختن چیزھایی که ازسور ھا  آن بدھند، و مثل
شود حرام است. ترغیب کردن  برای چنین کارھایی استفاده میھا  آن

دھند و ھمچنین خود  در این اعیاد انجام میھا  آن یی کهھا بازیکودکان به 
 .١باشد حرام میھا  آن آرایی به روش

کنیم و در ظاھر و به طور کلی بھتر است که ما به دین خودمان افتخار 
باطن متکی به شخصیت اسالمی خودمان باشیم، و از روش غیر مسلمانانی 

شوند پیروی نکنیم. شیخ  که بر صفحه تلویزیون یا در مجالت ظاھر می
گوید: نباید از مجالت لباس پیروی کرد و  می /محمد بن صالح بن عثیمین

وند، زیرا [پوشیدن] کنند باید کنترل ش را عرضه می ھا لباساین مجالت که 
به علت تنگی و... باعث ظاھر  ھا لباسھر لباسی حالل نیست، و این گونه 

یی ھستند که ھا لباسشوند و جزو  ھا و نمایان شدن بدن می شدن عیب
فرموده است، الگوبرداری و  صباشد. ھمانگونه که پیامبر مخصوص کفار می

کسی که از گروھی «، »ممن �شبه بقوم فهو منه«تقلید از کفار حرام است: 
، پس من به ھمه مسلمانان به طور عموم و »استھا  آن تقلید کرد از جمله

                                           
 ).۲۵/۳۲۹، (»مجموع الفتاوی«کتاب  -١
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کنم بھتر است که از [پوشیدن] این  به ویژه خواھران مسلمان توصیه می
اجتناب کنند زیرا این امر تقلید از غیر مسلمانان است، و موجب  ھا لباس

ی مد ھا لباسشود. روی آوردن زنان به  یی از بدن میھا قسمتظاھر شدن 
روز، غالبًا مستلزم تغییر آداب و رسوممان است که دینمان پیروی از آداب و 

 .١»رسوم دیگران به ویژه غیر مسمانان، حرام کرده است

 مظاھر تقلید از غیر مسلمانان در خودآرایی
 برای مثال: ھا  آن از جمله

اج در دست راست و انتقال آن به دست چپ در شب قرار دادن حلقه ازدو -١
 زفاف.

این کار در اصل یک رسم قدیمی مسیحیان بوده است، بدین صورت که 
گذارد و  داماد حلقه ازدواج را روی انگشت شست دست چپ عروس می

گذارد و  گوید: قسم به پدر، بعد حلقه را روی سر انگشت سبابه می می
گوید:  گذارد و می را روی سر انگشت وسط می گوید: قسم به پسر، بعد آن می

قسم به روح القدس، و زمانی که آمین گفت در مرحله آخر حلقه را در 
 .دھد! او قرار می ٢انگشت بنصر

شود این است  از دالیلی که برای گذاشتن حلقه در دست چپ گفته می
 !.٣که یک رگ خونی که مستقیم به قلب وصل است در این دست قرار دارد

                                           
 ).۳/۸۶۱(، »الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة«کتاب سمتی از فتوای شیخ : در ق -١
است، و آنرا انگشت انگشتر  کوچکن انگشت وسطی و انگشت یه بکُبْنُصر: انگشتی  -٢

 نامند. می
تالیف شیخ آلبانی  ،۱۲۳، ص »آداب الزفاف«کتاب برای کسب اطالع بیشتر به  -٣

 مراجعه شود.
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یزی که جای تاسف دارد [این است که] بسیاری از ما به این رسم چ
اشتباه که ھیچ پایه اسالمی ندارد پای بندیم، و ھمان طور که قبًال گفتیم 

 باشد. ترین اعتقادات باطله نصاری می این امر از اصلی
ممکن است بگویند: منظور مـن پیروی از این اعتقادات باطل نیست ـ 

 فقط یک عادت اجتماعی است نه بیشتر.العیاذ بالله ـ و 
گویم که: آیا در کتاب و سنت چیزی که مشروعیت  در جوابش می

و  صاستفاده از حلقه را تعیین کرده باشد، وجود دارد؟ آیا زنان پیامبر
دختران ایشان و زنان صحابه رضوان الله تعالی علیھن أجمعین، این کار را 

 اند؟.  انجام داده
در ادامه آیا دوستی و صداقت جزئی از اعتقادات اھل سنت و جماعت 
نیست؟ آیا ما خواستار مخالفت با غیر مسلمانان در روش زندگیمان نیستیم؟ 

َها ﴿فرمایند:  خداوند می ُّ�
َ
ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

وۡ 
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ أ َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول َّ�  �َ

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ�ۡهِدي   .]۵۱[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ
ای مومنان! یھودیان و نصاری را به دوستی نگیرید [و به طریق اولی «

. [و در دوست گروه دیگرندھا  آن آنان را به سرپرستی نپذیرید]. بعضی از
دشمنی با شما یکسان و برابرند] ھر کس از شما با ایشان دوستی ورزد [و 

آید.  آنان را به سرپرستی بپذیرد] بیگمان او از زمره ایشان به شمار می
 .»کند افراد ستمگری را [به سوی ایمان] ھدایت نمین یچنتردید خداوند  بی

حقیقت برگرفته از وقتی که این عادت اجتماعی پایه شرعی ندارد پس در 
 باشد. آداب و رسوم غیر مسلمانان می

در این صورت صحیح نیست که به ما نسبت داده شود، و برای ما جایز 

من �شبه بقوم فهو «فرماید:  می صنیست که از آن پیروی کنیم. زیرا پیامبر
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، و ھمچنین »ھاست آنکسی که از گروھی تقلید کرد از جمله «، »منهم

لیس منا من �شبه بغ�نا، ال �شبهوا بايلهود وال «فرمودند:  صپیامبر
کند از ما نیست،  کسی که از غیر از ما [مسمانان] تقلید می«، ١»بانلصاری ...

 .»از یھود و نصاری تقلید نکنید ....
درباره حکم استفاده از حلقه چنین  /در فتاوای شیخ عبدالعزیز بن باز

شریعت اساسی وجود ندارد، و ترک آن بھتر  آمده است که: برای این کار در
کند که حلقه از جنس نقره باشد و یا از چیز دیگری  است و فرقی نمی

. بلکه استفاده از حلقه تا حدی مھم و خطرناک است که ممکن است ٢باشد
 به حد شرک برسد!.

استفاده از حلقه «اند:  گفته /عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین
زنان یک بدعت است، و شاید از کارھای حرام باشد، به این برای مردان و 

دلیل که بعضی از مردم معتقدند که حلقه باعث ادامه پیدا کردن محبت بین 
اسم ھمسر را بر روی ھا  آن شود بعضی از شود، و گفته می زن و شوھر می

خواھند  نویسند، گویا می حلقه شوھر و اسم شوھر را بر روی حلقه ھمسر می
به ھا  آن بیشتر شود و این یکی از انواع شرک است. زیراھا  آن ه ما بینعالق

اند که خداوند آن را نه در تقدیر و نه در شریعت به  امری اعتقاد پیدا کرده
ای بین این حلقه با دوستی  عنوان یک وسیله قرار نداده است. پس چه رابطه

 و محبت وجود دارد؟.
ند ولی در گرفتاری و نگرانی و سختی یی که حلقه دارھا زوجچه بسیارند 

برند. پس حلقه به خاطر وجود این عقیده فاسد نوعی از شرک  به سر می
است و حتی بدون داشتن این عقیده، [این کار] تقلید از غیر مسلمانان 

                                           
 که ترمدی آن را تخریج کرده و آلبانی حسن شمرده است. قسمتی از حدیثی -١
 ).۴/۲۵۰( ،»فتاوی إسالمیة«کتاب قسمتی از فتوای شیخ: در  -٢
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است، به این دلیل که حلقه از نصاری گرفته شده است و بر این اساس بر 
شود پرھیز  جب ایجاد خلل دینش میمؤمن واجب است از ھر چیزی که مو

 .١»کند

 کوتاه کردن و مرتب کردن موھا به سبک موھای زنان غیرمسلمان -٢
از جمله مسایلی که در بین ما [زنان] شایع شده است: کوتاه کردن مو 

ھم رأی ھستند که ھا  آن دھند ولی ھمه باشد، و علماء درباره آن نظر می می
 تقلید [از کفار] حرام است.کوتاه کردن مو به منظور 

از شیخ صالح فوزان ـ حفظه الله ـ درباره حکم کوتاه کردن مو براساس 
حفظه الله ـ ی برگرفته شده از غرب پرسیده شد، در جواب، ایشان ـ ھا مدل

 اند: چنین فتوا داده
اگر کوتاه کردن مو به دلیل تقلید از زنان کافر و فاسق باشد، شکی در «

نیست، ھر چند که بین زنان مسلمان شیوع داشته باشد، حرام بودن آن 
باشد و شایع بودن  بدین علت که اصل آن که تقلید کردن است، حرام می

من �شبه «فرماید:  می صسازد، زیر رسول الله [این عمل] آن را مباح نمی
و  »ھاست آنکسی که از گروھی تقلید کرد از جمله «، »بقوم فهو منهم

کسی که از غیر از ما «، »س منّا َمن �شبّه بغ�نالی« :صاند فرموده
. و قاعده کلی این است که »[مسلمانان] تقلید کند از ما [مسلمانان] نیست

جایز ھا  آن ھر رسمی که مخصوص کفار است، انجام دادن آن بخاطر تقلید از
در ظاھر، نشاندھنده وجود محبت ھا  آن نیست، برای اینکه تقلید کردن از

َُّهم ﴿فرمایند:  باشد. و خداوند می ھا] در باطن می آن [نسبت به ۞َوَمن َ�َتَول
َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  .]۵۱[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ

                                           
 ).۴/۲۵۰( ،»فتاوی اسالمیة«کتاب قسمتی از فتوای شیخ : در  -١
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زد، [و یبرھا  آن مان بایو پ یھر کسی از شما با ایشان [کفار] طرح دوست«
رود و شک  رد] بیگمان او از زمره ایشان بشمار میآنان را به سرپرستی بپذی

و » کند افراد ستمگر را [به سوی ایمان] ھدایت نمین یچننیست که خداوند 
ھای  است، و از نشانهھا  آن ھا، [بخاطر] دوست داشتن پیروی کردن از آن

 .١»باشد میھا  آن دوست داشتن، تقلید کردن از
اند:  شیخ صالح فوزان ـ حفظه الله ـ در فتوای دیگری به تفصیل گفته

برای زن جایز نیست که موھای پشت سرش را کوتاه کند و موھای دو «
شود و کار  طرف سر را بلند نگھدارد. زیرا این کار باعث بد ترکیب شدن می

از  باشد، و الگو گرفتن ای است. زیرا که مو بخشی از زیبایی زن می بیھوده
ی مختلفی که به ھا مدلزنان کفار است. ھمچنین کوتاه کردن مو براساس 

باشد جایز نیست، مثل مدل موی (دیانا) که  اسم زنان کافر و یا حیوانات می
اسم یک زن کافر است، و مدل موی (شیری) یا (موشی). تقلید از زنان کافر 

ای است  ھودهو حیوانات [در مدل مو] به این خاطر حرام است که کار بی
 .٢»شود نسبت به موی زن که بخشی از زیبایی او محسوب می

 استفاده از کاله گیس -٣
از جمله مواردی که استفاده از آن برای تزیین موی زنان ممنوع 

باشد. و آن عبارت است از موی مصنوعی  باشد، استفاده از کاله گیس می می
ی مختلفی ھا رنگو  ھا دلمکنند و  از آن استفاده می ھا خانمکه بعضی از 

کند که موی طبیعی است. نظر به  بیند گمان می دارد و کسی که آن را می
گیرد، و حتی  اینکه این مورد نیز در دایره تقلید از زنان غیر مسلمان قرار می

                                           
، »فتاوی المرأة المسلمة«خ فوزان ـ حفظه الله ـ در کتاب قمستی از فتوای شی -١

)۲/۵۱۶.( 
 ).۲/۵۱۷، (»فتاوی المرأة المسلمة«یخ فوزان ـ حفظه الله ـ در کتاب فتوای ش -٢
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با چشم پوشی از انگیزه آن و اگر چه این کار به منظور آراستن خود برای 
ام است. ھمانطور که در فتوای ھیئت عالی ھمسر باشد، باز ھم این کار حر

 افتاء نقل شده است:
: حکم استفاده زن از کاله گیس به منظور آراستن خود برای سوال

 ھمسرش چیست؟ 
جواب: ھر کدام از زوجین بھتر است که خودشان را به وسیله چیزی که، 

د را زیبا کند، خو  را بیشتر میھا  آن دوست دارند و عالقه بینھا  آن ھر دو نفر
داند،  مباح میرا  آن کنند. ولی این کار باید در حدودی که شریعت اسالم

باشد نه آنچه که حرام است. استفاده از کاله گیس بین زنان غیر مسلمان 
در استفاده کردن از آن و خودآرایی با آن ھا  آن رواج پیدا کرده است و

شده است، پس ھا  آن شھرت دارند. تا حدی که جزیی از ظاھر و قیافه
استفاده کردن از آن برای زن مسلمان و آراستن خود با آن، اگر چه برای 

ممنوع را  آن صباشد، و پیامبر ھمسرش باشد، باز ھم تقلید از زنان کافر می

کسی که از گروھی «، »من �شبه بقوم فهو منهم«اند:  کرده است و فرموده
ر درباره کاشتن مو، شدت بیشتری و این دستو »ھاست آنتقلید کرد از جمله 

کند،  ممنوع کرده و کسی که آن کار را میرا  آن صکند، که پیامبر پیدا می
 .١»لعنت کرده است

 رنگ کردن و مش کردن مو -٤
از جمله مواردی که در جامعه زنان رواج پیدا کرده است رنگ کردن مو 

 ی مختلف است. ھا رنگو  ھا مدلبه 

                                           
 .۶۸ص ، »فتاوی الحجاب واللباس والزینة للمرأة المسلمة« -١
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مشروع است، رنگ کردن موی سفید با رنگی  موردی که در این زمینه

وا الشيب وال غّ� «: صباشد، طبق این فرموده پیامبر بجز رنگ سیاه می
 .١»�شبهوا بايلهود وانلصاری

[رنگ] موی سفید را تغییر دھید و [در این کار] از یھودیان و نصاری «

 .٢»تقر�وه السواد وا الشيب والغّ� «اند:  . و فرموده»تقلید نکنید
 .»سیاه نکنیدرا  آن [رنگ] موی سفید را تغییر دھید و« 

ی رنگ کردن مو برای آراستن را دکتر شیخ صالح ھا حالتحکم شرعی 
 اند:  فوزان ـ حفظه الله ـ در فتوای زیر بیان کرده

ی (قرمز، زرد، سفید، ھا رنگسوال: حکم رنگ کردن تمام مو با یکی از 
 ت؟.طالیی) چیست؟ و حکم مش کردن مو چیس

اند  پذیرفتهرا  آن (مش کردن مدلی است که از غرب وارد شده و زنانمان
ھای پراکنده مو، با رنگی که مخالف  که عبارت است از رنگ کردن دسته

باشد، مانند: سفید یا قرمز یا طالیی. در نتیجه مو  رنگ [اصلی] مو می
 شود، قسمتی از آن رنگ طبیعی دارد و قسمتی دیگر رنگ رنگارنگ می

 مصنوعی دارد). 
جواب: رنگ کردن موی سفید مستحب است مگر با رنگ سیاه، مثًال با 
حناء و وسمه و .... ولی سیاه کردن موی سفید جایز نیست، بنا به فرموده 

[رنگ] موی سفید را تغییر « ،»ه السوادووا هذا الشيب وجنبغّ� «: صپیامبر
 . این حکم برای زن و مرد مشترک است. »سیاه نکنیدرا  آن دھید و

اما در مورد موھایی که سفید نیستند، پس به ھمان شکل و وضعیت 
شوند، ولی اگر بد  مانند و تغییر داده نمی اصلی و طبیعی خودشان باقی می
                                           

 أحمد و آلبانی آنر صحیح شمرده است. -١
 أحمد و آلبانی آنرا صحیح شمرده است. -٢
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رنگ باشند، برای بدست آوردن رنگ مناسب، با رنگ کردن، این زشتی مو 
ی که، رنگ آن زشت نیست، آن را به حالت برند. اما موی طبیع را از بین می

وجود ندارد. ھا  آن گذارند. زیرا دلیلی برای رنگ کردن طبیعی خود باقی می
اگر رنگ کردن مو به روشی باشد که تقلید از زنان کافر و مدھای وارداتی 
شمرده شود، شکی در حرام بودن آن نیست و فرقی ندارد که کل موھا یک 

 .١رنگارنگ باشند، (که ھمان مش کردن است) رنگ زده شده باشند یا

 بلند کردن ناخن و الک زدن -٥
دار که الک  ی جرمھا رنگبه ھا  آن و آغشتن ھا دستبلند کردن ناخن 

نام دارد در بین بسیاری از زنان رواج پیدا کرده است. بعضی از علما به عدم 
 ھایی از این فتواھا چنین است:  اند. نمونه مشروعیت این کار فتوی داده

 بیشتر از چھل روز چه حکمی دارد؟.  ھا ناخن: کوتاه نکردن سوال
علت پیروی از کفار ـ که جواب: اگر کسی که این کار را انجام داده به 

از راه درست منحرف شده است ـ اقدام به این کار نماید، این ھا  آن فطرت

 ،»من �شبه بقوم فهو منهم«اند:  فرموده صکار حرام است، زیرا پیامبر
 .»ھاست آنکسی که از گروھی تقلید نماید از جمله «

ت دلیلی یش را بیش از چھل روز نگه داشته اسھا ناخناما اگر کسی که 
به جز پیروی از خواھش درونی نداشته باشد، این کار او مخالف با سرشت 

اند  برای امتشان تعیین کرده صطبیعی و مخالف با آنچه که پیامبر
 .٢باشد می

                                           
 ) با اندکی تصرف.۲/۵۲۰، (»فتاوی المرأة المسلمة«کتاب  -١
 ).۳/۹۱۱( ،»الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة« -٢
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گاھی سوال : حکم بلند گذاشتن و الک زدن به ناخن چیست؟ با این آ
پاک را  آن گیریم و بعد از بیست چھار ساعت که قبل از الک زدن وضو می

 کنم.  می
نقل شده  صخالف سنت است، و از پیامبر ھا ناخنجواب: بلند گذاشتن 

مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب،  ةالفطر«اند:  است که فرموده
پنج مورد [جزیی از] فطرت ھستند: ختنه « ،»ظافربط وقلم األونتف اإل

ن موھای زائد زیر کردن، و ازاله موی عورت، و کوتاه کردن سبیل، و کند
 .»ھا ناخنبغل، و کوتاه کردن 

 سبه تاخیر انداختن این کارھا بیشتر از چھل روز جایز نیست و از أنس
قص الشارب وقلم  يف صوقَّت نلا رسول اهللا«اند:  نقل شده است که گفته

نرتک شیئاً من ذلک أ�رث من أر�ع� الَّ أ ةبط وحلق العانالظفر ونتف اإل
 .»ةً يلل

درباره کوتاه کردن سبیل و گرفتن ناخن و کندن موھای  صپیامبر«
را ھا  آن زاید زیر بغل و ازاله موی عانه، برای ما تعیین کردند که ھیچکدام از

شبیه شدن ھا  آن ، زیرا بلند گذاشتن»بیشتر از چھل شب به تاخیر نیندازیم
 باشد.  به حیوانات و بعضی از کافران می

، ترک کردن این کار بھتر است، و ھنگام وضو »ناخنالک زدن به «أما 
 .١شود پاک کرد، زیرا مانع رسیدن آب به ناخن میرا  آن گرفتن باید

 ھای تقلید زنان از مردان ب) نمونه
 ی مردانهھا لباسپوشیدن  -١

                                           
 ).۱/۲۴۲، (»فتاوی المرأة المسلمة« -١
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از جمله کارھایی که برای زنان حرام است: پوشیدن ھر لباسی که شکل 
 ی مردانه مثل پیراھن، باشد. ھا لباسآن مانند 

ی ھا لباساز دکتر شیخ صالح فوزان ـ حفظه الله ـ درباره حکم پوشیدن 
  .ی مردانه است، برای زنان پرسیده شد؟ھا لباسای که شبیه  زنانه

 ایشان ـ حفظه الله ـ در جواب گفتند: 
زنانی را که از  صنباید لباس زنانه شبیه لباس مردانه باشد، و پیامبر

گیرند، لعنت  کنند، و قیافه و ظاھر مردانه به خود می دان تقلید میمر
یی را که ھا لباساند. تقلید کردن زن از مرد در لباس این است که زن  کرده

در عرف ھر جامعه از نظر نوع و توصیفات آن به مردان اختصاص دارد، 
 .١بپوشد

 پوشیدن شلوار -٢
ایم، شیوع پوشیدن  دچار شده ی اخیر به آنھا سالیی که در ھا مصیبتاز 

ی متوسط زنان جامعه است. این نوع لباس با ھا گروهشلوار در بین 
شخصیت زن مسلمان بیگانه است و باعث ترک حیایی که راز زیبایی زن 

  .گردد! باشد، می می
 اند، برای مثال: علما درباره حکم پوشیدن شلوار فتواھای بسیاری داده

  .زنان مانند مردان، شلوار بپوشند؟: آیا جایز است که سوال
ی تنگ بپوشد، برای اینکه بدنش را مشخص ھا لباسجواب: زن نباید 

کند. و این کار فتنه برانگیز است و شلوارھا غالبًا تنگ ھستند و اعضاء  می
 سازند، ھمچنین شلوار پوشیدن زنان، تقلید اند، نمایان می بدن را که پوشانده

                                           
 ).۳/۸۴۸، (»الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة«کتاب  -١
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کنند،  زنانی که خود را شبیه مردان می صپیامبراز مردان است و ھا  آن
 .١اند لعنت کرده

: مد جدیدی که بعد از شیوع آن در غرب، ھم اکنون در بین زنان سوال
باشد که با  [مسلمان] رواج پیدا کرده است، پوشیدن شلوارھای تنگ می

 رو شده است، حکم این مساله چیست؟.روبھا  آن استقبال زیادی از طرف
ای زن پوشیدن چیزی که تقلید از مردان و یا تقلید از زنان جواب: بر

ی تنگی که اعضای بدن او را ھا لباسباشد و ھمچنین پوشیدن  کافر می
شود، جایز نیست. و در نتیجه شلوار که  دھد و باعث جلب توجه می نشان می
 .٢را به ھمراه دارد، پوشیدن آن برای او جایز نیست ھا ممنوعیتتمام این 
درباره این  /فتوای عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین و در

اند که بسیاری از زنان نسبت به آن  ی را توضیح دادهھا سالموضوع، م
اند: و حتی اگر شلوار گشاد باشد، باز ھم به دلیل  اطالع ھستند، و گفته بی

اینکه تشخیص دادن ھر کدام از پاھا از یکدیگر دارای وجھی از پوشیده 
ست، [پوشیدن آن جایز نیست] و دیگر اینکه این ترس وجود دارد که نبودن ا

[پوشیدن شلوار گشاد] تقلید زنان از مردان باشد، به این دلیل که شلوار از 
 .٣ی مردانه استھا لباس

ماند! پس ھنگامی که پوشیدن  آیا بعد از این مجالی برای تفکر باقی می
شلوار به ھر صورتی که باشد، و حتی اگر شلوار گشاد باشد، جایز نیست، و 
دیگر چه اصراری بر پوشیدن آن است؟ و چرا از ترک آن شانه خالی 

پوشد، جز گناھان پی در پی چه چیزی به  کنیم؟ و کسی که آن را می می

                                           
 ). ۳/۸۵۰( ،»فتاوی المرأة المسلمة« -١
 ).۱/۴۳۸، (»فتاوی المرأة المسلمة«ر کتاب فتوای شیخ صالح فوزان د -٢
 ) مراجعه شود.۳/۸۵۲، (»الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة« کتاببه تفصیل فتوی در  -٣
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ی که به آن نگاه ھا چشمآورد؟ مثل گناه پوشیدن شلوار، و گناه  ت میدس
 .کند! کنند، و گناه ھر زن مسلمانی که در پوشیدن لباس از آن تقلید می می

 ھای تقلید زنان از مردان در خودآرایی نمونه
 اوًال: کوتاه کردن مو مانند مردان

تاسف بسیار،  ی وارداتی از سوی غیر مسلمانان، باھا جریاندر میان 
شود که بعضی از دختران جوان اقدام به کوتاه کردن موھایشان  مالحظه می

 مشھور است. » اصالح مردانه«کنند که به اسم  به سبک موھای مردان می
این نوع کوتاه کردن مو حرام است، برای اینکه تقلید از مردان است و در 

پایین ذکر شده که در  /فتوای عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین
 آمده است:

  .: حکم کوتاه کردن مو برای زنان چیست؟سوال
باشد که مانند موی سر مردان  جواب: اگر کوتاه کردن موی سر تا حدی 

بشود، این کار، حرام و از جمله گناھان کبیره است، به این دلیل که 
گر اند. ولی ا کنند، لعنت کرده زنانی که خود را شبیه مردان می صپیامبر

کوتاه کردن موی سر به این حد نرسد، در مورد آن بین علما اختالف نظر 
وجود دارد، و قول مشھور عقیده امام احمد است که این کار را مکروه 
دانسته است، و کوتاه کردن موی سر را برای زن، چه از جلو سر و چه از 

] به قسمت پشت سر، مکروه دانسته است، و زمانی که [این کوتاه کردن مو
حدی برسد که شبیه موی سر مردان شود، و ھمچنین اگر زن موی سرش 

فرموده  صباشد. زیرا پیامبر را مانند موی سر زنان کافر کوتاه کند، حرام می

کسی که از گروھی تقلید کرد از جمله « ،»من �شبه بقوم فهو منهم«است: 
پوشد و موھایش را  . و دیده شده است، زنی که لباس مردانه می١»ھاست آن

                                           
 ).۲/۵۱۳، (»فتاوی المرأة المسلمة«کتاب  -١
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کند، در صحبت کردن و راه رفتن و دیگر حرکاتش،  کوتاه میھا  آن مثل موی
ی منحرفی ھا اخالقکند! و منشأ  عمدی یا غیر عمدی مانند مردھا عمل می

 زند، این امور ھستند. که، امروزه از بعضی از دختران سر می
لمانم از این مسایل که مورد لعن و نفرین ھستند و باعث پس خواھر مس

 شوند، پرھیز کن. دوری از رحمت خداوند ـ عزوجل ـ می

 پرهیز از محرمات :رابعاً 
یکی از مھمترین مواردی که درباره لباس و آرایش در نظر گرفته شود، 

در مورد لباس و آرایش را  آن اجتناب از ھر چیزی است که دین حنیف اسالم
 باشد. که این امور دو دسته ھستند. حرام کرده است، می

 :حرام استھا  آن الف: مواردی که پوشیدن
زن مسلمان باید بسیار دقت کند تا از ھر آنچه که خداوند در زمینه لباس 

 اند، فاصله بگیرد، برای مثال:  و زینت حرام نموده

 است:  پوشیدن لباسی که تصویر جانداری بر روی آن کشیده شده -١
باشند. و این کار از اعمال  و حیوانات می ھا انسانمنظور از جانداران، 

اند، تا  دست کم گرفتهرا  آن ای است که بسیاری از زنان مسلمان ممنوعه
حدی که در جامعه شیوع پیدا کرده است، برای دست کشیدن از این کار 

املالئ�ة بیتاً ال تدخل «کافی است که فرمودند:  صفقط فرموده رسول الله
 .١»فيه لكب وال صورة

 .»شوند ای که در آن سگ و تصویر باشد وارد نمی فرشتگان به خانه«

                                           
 متفق علیه. -١
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حکم عکس شامل ھر چیزی است که به صورت مجسمه یا غیر آن باشد، 
در فتوای زیر به آن  /ھمان طور که شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

 اشاره کرده است: 
ایم: حرام بودن تصویر فقط  ه ما گفتهک ن قول به ما بستهیکسی که ا«

شود، و چیزھای دیگر حرام نیستند، به ما دروغ بسته  شامل مجسمه می
بینیم که پوشیدن لباسی که بر روی آن تصویر است، حرام  است، و ما می

ھا باشد و چه لباس بزرگساالن، و عکس گرفتن  باشد، حال چه لباس بچه می
ایز نیست، مگر برای کارھای ضروری که به برای یادگاری و دالیل دیگر ج

 .١»نامهیعکس نیاز دارند، مثل گرفتن شناسنامه و گواھ
ی ھا لباسموردی که موظفیم به آن اشاره کنیم این است که بسیاری از 

ـ دارای تصاویر جانداران ھستند، تا جایی ھا  آن ھمهم ییگر نگوکودکان ـ و ا
یی با نقش ھا لباسکانشان از کثرت که مادران ھنگام خرید لباس برای کود
شوند. شاید دلیلی که بازرگانان را به  تصاویر جانداران در بازار سرگردان می

ای است که از طرف  کند، استقبال گسترده توزیع چنین کاالھایی تشویق می
یی که ھا لباسزنان با آن روبرو ھستند! پس اگر ھر زن مسلمانی از خرید 

وجود دارد، چه برای خودش و چه برای ھا  آن ویتصاویر جانداران بر ر
فرزندانش باشد، چشم پوشی کند، آیا در این صورت از تجار انتظار استمرار 

 .رود؟ ی حرامی میھا لباستوزیع چنین 

 پوشانند یی که بدن را نمیھا لباس -٢
یی که امت اسالمی به آن دچار شده است: ھا مصیبتیکی از بزرگترین 

یی ھا لباسسھل انگاری بسیاری از زنان و دختران مسلمان در پوشیدن 
پوشانند و حجم و رنگ بدن را  باشد. که بدن را نمی ی نازک میھا لباسمانند 

                                           
 )، با اختصار.۳/۸۵۹، (»الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة«تاب ک -١
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، باعث ھا لباسکند، و یا به خاطر کوتاه بودن، یا باز بودن این  ظاھر می
حجم بدن را ھا  آن جزاء بدن نمایان شود، و یا تنگیشود که بعضی از ا می

 سازد. نمایان می
ھای لباس زنانه حجم مصیبتی را که امت،  با نظری گذرا به فروشگاه

اند برای ما مشخص  امروزه به خاطر غریب بودن دین، بدان دچار آن شده
 شود. می

شود و  به خدا قسم که اشک در چشمان ھر مسلمان با غیرتی خشک می
ھای حضرت  آور شایسته جگر گوشه گوید: آیا این لباس شرم به زبان حال می

است؟ [در این میان] چیزی که قلب را به درد  بعایشه و حضرت فاطمه
کند، شدت استقبال بسیاری از زنان مسلمان از این  دار می آورد و جریحه می

ن دیگر به در مقابل محارمشان و زناھا  آن باشد، و اینکه ی زشت میھا لباس
ی بلندی که تا قسمت ران ھا لباسکنند!  افتخار می ھا لباسپوشیدن این 

دھند، و  ی کوتاھی که تا زانوی پا را نشان میھا لباسچاک دارند، و 
ی ھا لباسشود، و  دیده میھا  آن ی نازکی که ھمه اعضای بدن زیرھا لباس

چ لباسی دھند، مثل اینکه ھی تنگی که حجم عضوھای بدن را نشان می
و رانھا را  ھا دستآوری که سینه و پشت و  ی شرمھا لباسنپوشیده باشند! و 

دھد! پس بعد از این  یی که شکم را نشان میھا لباسدھند! و حتی  نشان می
 پنھان بماند؟!. ھا چشمکه باید از  چه چیزی باقی مانده

خواھر مھربانم ای گوھر گرانبھا ... ھمیشه در نظر داشته باش که تو از 
ی ـ برھنه یا نیم برھنه ـ مورد ھا لباسطرف دشمنان اسالم، به وسیله این 

ای تا تو را ریشه کن کنند، و از صدف امنت خارج کنند:  ھدف قرار گرفته

نُفِسِهم﴿
َ
 .]۱۰۹[البقرة:  ﴾َحَسٗدا ّمِۡن ِعنِد أ

 پس به »اشک و حسدی که در وجودشان ریشه دوانده استاز روی «
از تو پنھان نماند  صبر علیه خودت کمک نکن. و این حدیث پیامبرھا  آن
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صنفان من أهل انلار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب ابلقر «اند:  که فرموده
 ةيرض�ون بها انلاس، و�ساء اكسيات اعر�ات ميالت مائالت رؤوسهن كأسنم

 ةر�ها يلوجد من مس� �نَّ �دن ر�ها و وال ةيدخلن اجلن ال ةابلخت املائل
 .١»كذا و�ذا

ام: گروھی که  را ندیدهھا  آن دو گروه از اھل جھنم ھستند که«
زنند، و زنانی  مردم را میھا  آن یی مانند دم گاو به ھمراه دارند و باھا شالق

زنانی که به طرف مردھا تمایل  اند و اند و [در عین حال] برھنه که پوشیده
مانند ھا  آن کنند [موی] سر کنند، و مردھا را به طرف خود جذب می پیدا می

شوند و بوی  کوھان شتر، خمیده است، [این دو گروه] ھرگز وارد بھشت نمی
کنند در حالی که بوی بھشت از فاصله بسیار دور  آن را ھرگز احساس نمی

 .»باشد قابل استشھام می
گویند که  اند: علماء می گفته /ه شیخ محمد بن صالح بن عثیمینعالم

ھا  زناند) این است که این  اند و برھنه معنی این جمله که (پوشیده
 پوشند. ی تنگ، نازک و یا کوتاه میھا لباس

ھا  آن از جمله اعمال زنان صحابه ـ رضی الله عنھن ـ این بوده است که
تا مچ ھا  آن ھای رسیده و آستین قوزک پا مییی که [بلندیشان] تا ھا لباس

اند، عالوه بر این ھنگام رفتن به بازار، لباس  پوشیده رسیده می دست می
پوشانده است و یا  اند که کف دست را می پوشیده بلندتر دیگری زیر آن می

اند. پس استفاده از دستکش یکی از  کرده اینکه دستکش به دست می
ضی الله عنھن ـ بوده است، با استناد به فرموده ی زنان صحابه ـ رھا روش
که زن ھنگام احرام بستن، نباید دستکش به دست کند، معلوم  صپیامبر

                                           
 مسلم. -١
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شود که اگر استفاده از دستکش در آن زمان متداول نبود، نیازی به نھی  می
 .١»کردن از آن در حالت احرام، وجود نداشت

ان شایع شده این است اما چیزی که در بین بعضی از طبقات متوسط زن
که حد پوشش [یا ھمان عورت] زنان، ھنگامی که در میان زنان ھستند، به 

باشد  تقلید از حد عورت مردان در میان خودشان، ھمان حد ناف تا زانو می
 که این گفته ھیچ دلیل و اعتباری ندارد.

 چنین آمده است که:  /در فتوای شیخ محمد بن صالح بن عثیمین
ر ھا و عموھا و برادرھا د وشش [عورت] زن آزاد، برای دایی: حد پسوال

 باشد؟. ای می خانه به چه اندازه
تواند صورت و سر و گردن و ساعد و ساق  جواب: زن برای محارم خود می

 .٢ی دیگر را بپوشاندھا قسمتپای خود را آشکار کند و 
حات و در فتوای زیر از دکتر شیخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ توضی

 بیشتری ارائه شده است.
کنند که حد پوشش زن در میان زنان از  : بسیاری از زنان فکر میسوال

ی بسیار تنگ و ھا لباسدر پوشیدن ھا  آن باشد، پس بعضی از ناف تا زانو می
را نشان ھا  آن یھا دستی زیادی از سینه و ھا قسمتی بازی که ھا لباسیا 

 .شما در این باره چیست؟کنند، توضیح  دھد، تردیدی نمی می
شود، فروتنی و حیاست و  جواب: آنچه که از زنان مسلمان خواسته می

اینکه الگوی خوبی برای خواھران مسلمانشان باشند. در میان جمع زنان آن 
مقدار از اعضاء خود را آشکار کنند که عادت زنان مسلمان پایبند [به دین] 

ی اینکه سھل انگاری در آشکار باشد و این کار خیلی بھتر است، برا می

                                           
 .)۳/۸۵۵(، »الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة«اب قسمتی از فتوای شیخ در کت -١
 .۲۲ص ، »فتاوی الحجاب واللباس والزینة للمرأة المسلمة«ب کتا -٢
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وجود ندارد، باعث ھا  آن یی که دلیلی برای آشکار کردنھا قسمتکردن 
حجابی ـ که حرام است ـ منجر  شود، و به بی سھل انگاری بیشتری می

 .١گردد. و الله اعلم می
ی تنگ و کوتاه دختران خردسال نیز به این مورد، ملحق ھا لباس

 شوند. می
 آمده است: /شیخ محمد بن صالح بن عثیمیندر فتوای عالمه 

را ھدایت کند، بر تن دختران ھا  آن : بعضی از زنان که خداوندسوال
را آشکار ھا  آن پوشند که ساق پای ی کوتاھی میھا لباسخردسالشان 

گویند: ما نیز قبًال  کنیم، می کند، و ھنگامی که این مادران را نصیحت می می
ایم و بعد از اینکه بزرگ شدیم ضرری برای ما  وشیدهپ را می ھا لباساین نوع 

 .نداشته است. نظر شما در این باره چیست؟
یی که ھا لباسنظر من این است که بھتر است انسان چنین «جواب: 

کوتاه ھستند به دخترانشان نپوشانند، برای اینکه اگر به آن عادت کنند، این 
شود، اما اگر از کودکی به  یعادی مھا  آن دھند و برای کار را ادامه می

ماند.  باقی میھا  آن داشتن حیا، عادت داده شوند، این حالت تا بزرگسالی در
کنم این است که از پوشیدن  امری که خواھران مسلمانم را به آن توصیه می

ھا که دشمنان دین ھستند، خودداری کنند و دخترانشان  ی خارجیھا لباس
را با ھا  آن پوشاند و عادت بدھند که بدن را مییی ھا لباسرا به بر تن کردن 

 .٢»حیا تربیت کنند، زیرا حیا جزیی از ایمان است

 ھای خارجی و یا تصویرھای حرام ھستند یی که دارای نوشتهھا لباس -٣
یی مثل صلیب و ھا شکلیی که دارای تصاویر و ھا لباسامروزه در بازارھا، 

                                           
 ).۳/۱۰۴۱(، »الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة«ب کتا -١
 )، با کمی تصرف.۳/۸۵۶، (»الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة«ب کتا -٢
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نوشته شده است و در بر دارنده معانی ی بیگانه ھا زبانھایی که به  یا جمله
اند، به طور  فاسد اعتقادی و اخالقی ھستند، و با دین ما در تعارض

 گیری پخش شده است. چشم
 پرسیده شده است که: /از شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

نوشته شده ھا  آن یی که جمالت انگلیسی بر رویھا لباس: پوشیدن سوال
آیا این  چیست؟ وھا  آن دی داشته باشند، حکمو این کلمات شاید معانی ب

 کار حکم تقلید را دارد؟
جواب: در ابتدا باید جمالت و یا حروفی که به زبانی، غیر از زبان مادری 

را سوال کنیم زیرا ممکن است معانی بد و غیر اخالقی ھا  آن نوشته، معانی
یا جمالتی که جمالت انگلیسی و ھا  آن یی که بر رویھا لباسداشته باشند، 

جایز نیست ھا  آن به ھر زبانی به جز زبان مادری نوشته شده است، پوشیدن
غرضی این جمالت مطمئن شود، و اینکه به شرافت  مگر اینکه شخص از بی
کند، و برای تکریم کافران نیست. زیرا که، این  انسان خللی وارد نمی

تبال، بازیگران، ھا گاھی برای تجلیل از کفاری مثل بازیکنان فو نوشته
چنین مواردی  ھا لباسشود. پس اگر بر روی  مخترعان و... استفاده می

حرام است. به ھمین دلیل قبل از پوشیدن ھا  آن وجود داشت، پوشیدن
 .١»را پرسیدھا  آن یی باید معنای کلمات نوشته شده بر رویھا لباسچنین 

 بیگانه بر روی یی که کلماتھا لباسپس خواھر مسلمانم، قبل از خریدن 
را متوجه شوی، تا با این کار ھا  آن نوشته شده است، دقت کن تا معنایھا  آن

برای دشمنان اسالم، در گمراه کردن و خدشه وارد کردن به شرافتمان، 
 فرصتی به وجود نیاوریم.

 

                                           
 ).۳/۸۵۷(، »الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة« کتاب -١
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 حرام استھا  آن دوم: مواردی که خودآرایی به وسیله
مسلمان، در مورد دقت کردن او  ناپذیر برای زن از جمله مسایل اجتناب

اش، این است که در پی چیزھای حالل باشد و از ھر  در آرایش و زیبایی
 آرایش حرامی خودداری کند. برای مثال: 

 برداشتن ابرو -١
ابرو برداشتن از کارھای حرامی است که در بین زنان و دختران به طور 

باشد، بنابر  ھان کبیره میگیری رواج پیدا کرده است .... و از جمله گنا چشم
که گفته است: زنانی که بر روی بدن دیگران  سقول کلی عبدالله بن مسعود

شود و زنانی  انجام میھا  آن کنند و زنانی که خالکوبی بر روی خالکوبی می
ی خود فاصله ایجاد ھا دنداندارند و زنانی که برای زیبایی بین  که ابرو برمی

لعنت ھا  آن دھند، خداوند بر تعالی را تغییر میکنند و آفرینش خداوند  می
اند،  لعنت فرستادهھا  آن بر صفرستاده و من چرا نباید کسانی را که پیامبر

[الحشر:  ﴾فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿نفرین کنم و در قرآن آمده است که 

۷[. 
اجرا اموری را که پیغمبر برای شما [از احکام الھی] آورده است «
 .١»کنید

حتی اگر برداشتن ابرو به منظور خودآرایی برای ھمسر باشد [ممنوع 
 است].

اند،  فتوی داده /ھمانطور که شیخ محمد بن صالح بن عثیمین
ھنگامی که درباره حکم برداشتن ابرو مخصوصًا وقتی که ابروھا پھن ھستند 

آیا این کار به شوند، از ایشان پرسیده شد که:  و باعث ناراحت شدن شوھر می
 آراستن خود برای شوھر درست است؟ منظور

                                           
 .یالبخار -١
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کسی  صایشان: جواب دادند که: برداشتن ابرو جایز نیست و رسول خدا
خواھد تا ابروی  دارد و کسی که از دیگران می را که ابروی دیگران را بر می

اند، و این  دھد، نفرین کرده او را بردارند و یا خودش این کار را انجام می
اند حکمتی دارند. پس  ل حرام است و خداوند برای آنچه که مقدر کردهعم

بعضی از مردم ظاھر زیبایی دارند، و بعضی دیگر این چنین نیستند، و ھمه 
گیرد و بر شخص واجب است  عزوجل ـ صورت می کارھا به دست خداوند ـ

عزوجل ـ بگیرد و به خاطر رسیدن  که صبر کند، و أجر خود را از خداوند ـ
ھایش به حرام نیفتد. نباید ھیچ کس موی ابروی را بکند مگر  به خواسته

یی خارج از ابرو روییده باشد، مثل خالی که روی ھا قسمتزمانی که مو در 
تواند این موھا را از بین ببرد، که در این صورت  آن مو روییده است، پس می

 .١باشد، و خودآرایی نیست یاز بین بردن یک نقص زشت م
» tattooتاتو، «امروزه روشی در بین زنان رواج پیدا کرده است که 

دھند و این کار بوسیله  شود و با آن به ابروھا یک شکل دایمی می نامیده می
پخش کردن سرمه در زیر پوست با استفاده از سوزن به روش اتوماتیک 

 رد ھزینه ھنگفتی را در پی دارد.گیرد که بیشتر از یکسال دوام دا صورت می
این کار به دلیل تغییر دادن اصل خلقت و زیان استفاده از مواد شیمیایی 

 .٢باشد برای ابرو حرام می
شود، ھمانطور که  ندن و کوتاه کردن ابرو نیز میکبرداشتن ابرو، شامل 

 آمده است:  /در فتوای شیخ محمد به صالح بن عثیمین
 یست؟ی ابرو چھا قسمتحکم کوتاه کردن و یا برداشتن بعضی از سوال: 

                                           
 ).۳/۳۸۲، (»الفتاوی منار االسالم« کتاب -١
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کسی که ابروی  صجواب: برداشتن ابرو از گناھان کبیره است، و پیامبر
خواھد که ابروی او را بر  دارد، و کسی که از دیگری می دیگران را بر می

یرا اند، ز این کار را به زنان اختصاص داده صاند. و پیامبر دارند، نفرین کرده
کنند، اگر مردی این  زنان ھستند که از این عمل برای زیبایی استفاده می

باشد ـ والعیاذ بالله ـ و  کار را انجام دھد، این مرد نیز ھمانند زنان ملعون می
دانند برای اینکه آفریده  علما کوتاه کردن ابرو را ھمانند برداشتن ابرو، می

ندن موی ابرو با کوتاه کردن آن دھد، و برداشتن و ک خداوند را تغییر می
تردید بھتر است از انجام این کار خودداری شود، و فرد  تفاوتی ندارد. بی

 .١مسلمان اعم از زن و مرد باید از آن اجتناب نماید
» رنگ کردن ابرو«شود  از جمله مواردی که به این موضوع مربوط می

و بدین ترتیب که: زن  باشد وبه تازگی در بین زنان رواج پیدا کرده است، می
کند و  شکل معینی را که برای ابروی خود در نظر گرفته است، مشخص می

آورد، به  سپس موھای زاید باال و پایین ابرو را به رنگ پوست خود در می
طوری که از فاصله دور شکل آن مانند ابرو برداشتن است. این عمل طبق 

ز تحقیقاتی که کمیته برای باشد: بعد ا فتوای ھیئت عالی افتا، حرام می
فتوی دادن [درباره این موضوع] انجام داد، چنین جواب داد که: ھم رنگ 
کردن باال و پایین ابروھا به روش ذکر شده ممنوع است، زیرا این عمل تغییر 

باشد، و بدلیل مشابھت آن با برداشتن ابرو از نظر  آفریده خداوند سبحان می
کار در معنی شبیه به ابرو برداشتن است، و  شرعی حرام است، و اگرچه این

اگر این کار تقلیدی از کفار باشد و یا استفاده از آن برای بدن و مو ضرر 

َوَ� تُلُۡقواْ ﴿فرماید:  داشته باشد، حرمت آن بیشتر است. زیرا خداوند می
يِۡديُ�ۡم إَِ� 

َ
 .]۱۹۵[البقرة:  ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱبِ�
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فرموده است:  صو پیامبر ».ھالکت نیفکنیدخود را با دست خویش به «

 .١. وبالله التوفیق»نه ضرر ببینید و نه ضرر برسانید« ،»ال رضر وال رضار«
شود  مواردی که زیر مجموعه ابرو برداشتن که عملی حرام است، نمی

ی غیر معمول از بدن ھا قسمتعبارتند از: زایل کردن موھایی که در 
ھا که  ، و روییدن مو بر روی گونهھا خانمرویند، مانند سبیل در آوردن در  می

اند و برای زن زشت  به این دلیل که بر خالف عادتھا  آن از بین بردن
 .٢باشد، اشکالی ندارد می

خالصه مطالب: دستکاری بیھوده ابرو اعم از برداشتن و کوتاه کردن آن 
 شود.  می أاین دلیل که سبب دور شدن از رحمت خداوندحرام است. به 

نیاز  در دنیا و آخرت بی أپس خواھر عزیزم آیا ما از رحمت خداوند
ھستیم؟ در حالی که خداوند ھیچ کس را بدون رحمت خودش وارد بھشت 

کند، پس چگونه در مرتکب شدن به گناھانی که بین ما و رحمت  نمی
 کنیم؟. ھل انگاری میاندازند، س میفاصله  أخداوند

 خالکوبی -٢
کنند تا اینکه از آن  بدین صورت است که پوست را با سوزن سوراخ می

خون بیاید، سپس جای سوزن را با سرمه و یا رنگ نیلی و یا جوھر و یا 
کنند، در نتیجه محل خالکوبی شده سبز و یا آبی  چیزھای دیگر پر می

 دھند و بعضی از وع به خرج میشود. مردم در استفاده از خالکولی تن می
بر روی دستشان قلب و یا اسم کسی را که دوستش دارند، ھا  آن
ی خود را برای ھمیشه به رنگ سبز در ھا لب نویسند.و بعضی از زنان می

                                           
)، مراجعه ۲/۵۳۶، (»فتاوی المرأة المسلمة«کتاب به فتوای شیخ ابن عثیمین در  -١

 شود.
 . ق. ھ ۲۹/۱۲/۱۴۲۱اریخ ) در ت۲۱۷۷۸فتوای ھیئت عالی افتاء شماره ( -٢
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آورند. خالکوبی با استناد به عباراتی که انجام دھنده این کار را نفرین  می
از لعنت برای کارھای غیر حرام، باشد. زیرا استفاده  اند، حرام می کرده

 .١کاربردی ندارد
که در بخش ابرو برداشتن به آن  ساین مطلب از حدیث ابن مسعود

 شود. اشاره کردیم، برداشت می
خالکوبی حرام شده است عبارتند از: تغییر ھا  آن دالیلی که به وسیله

آفریده خداوند ـ تعالی ـ و ھمچنین باقی ماندن جای سوزن کوبی، و 
ھمچنین به درد آوردن عضو زنده، و اذیت شدن انسان، بدون دلیل که 

. در جواب این سوال که حکم خالکوبی ٢نیازی به آن وجود داشته باشد
ای که خالکوبی بر روی او انجام شده گناھی دارد؟  چیست و آیا دختر بچه

اند: خالکوبی حرام است و از  گفته /شیخ محمد بن صالح بن عثیمین
کسی که خالکوبی  صباشد، به این دلیل که پیامبر جمله گناھان کبیره می

خواھد تا بر روی  دھد و کسی که از دیگران می را بر روی دیگران انجام می
اند، پس زمانی که بر روی دختر  او خالکوبی انجام دھند، نفرین کرده

تواند  و این در حالی است که خودش نمیخردسالی، خالکوبی انجام شود 
مانع این کار شود، پس او ھیچ گناھی ندارد، و کسی که این کار را با او کرده 

اش انتظار  باشد. زیرا خداوند از ھر شخصی به اندازه توانایی است گناھکار می
تواند از این کار  نماید. این دختر خردسال نمی دارد و او را مؤاخذه می

ند ولی کسی که این کار را با او انجام داده گناھکار است، و این جلوگیری ک
 .٣شخص باید خالکوبی را در صورتی که به او آسیبی نرسد، پاک کند

                                           
 .۳۶ص ، »ضوابط ھامة في زینة المرأة«کتاب  -١
 .۳۶منبع سابق ص  -٢
 ).۳/۸۳۰، (»فتاوی منار اإلسالم«کتاب  -٣



 ٤١    قوانین کلی این درباره لباس و آرایش

 ھا دندانفاصله انداختن بین  -٣

معموًال برای ایجاد  ھا دنداناند: فاصله انداختن بین  گفته /امام شوکانی
شود، زنان کھنسال  انجام می ھا ندندای جلو با بقیه ھا دندانفاصله بین 

کنند. به این دلیل که این  برای جوانتر جلوه دادن خود اقدام به این کار می
باشد، و زن  مخصوص دختران کم سن و سال می ھا دندانفاصله کم بین 

زمانی که پیر شد و سنش باال رفت از این کار برای خوش سیما شدن خود و 
کند. با  کم سن و سال جلوه دھد، استفاده میاینکه خود را در نظر دیگران 

که قبًال ذکر شد، این عمل حرام است. دلیل  ستوجه به حدیث ابن مسعود
باشد. اما اگر این  حرام بودن این کار، استفاده از آن به منظور خودآرایی می

کار به منظور درمان انجام شود مشکلی ندارد. چنانکه در فتوای دکتر شیخ 
حفظه الله ـ ذکر شده است: برای زن مسلمان فاصله انداختن  صالح فوزان ـ

باشد، که این کار با تراشیدن  به منظور ایجاد زیبایی حرام می ھا دندانبین 
شود، ولی  ھای کم به منظور زیباتر شدن استفاده می دندان و ایجاد فاصله

که دچار اند و به مرتب شدن نیاز داشته باشند و یا این نامنظم ھا دنداناگر 
اند و نیاز به ترمیم دارند، این کار مشکلی ندارد، برای  کرم خوردگی شده

توسط پزشک  ھا دنداناینکه این عمل با ھدف درمان و از بین بردن مشکل 
 .١شود متخصص انجام می

حکم تراشیدن دندان، شامل ارتودنسی کردن دندان که به تازگی در بین 
دکتر شیخ صالح فوزان ـ حفظه الله ـ  شود. از مردم رواج پیدا کرده نمی

  .یی که نامرتب ھستند جایز است؟ھا دندانسوال شد که آیا ارتودنسی کردن 
اند و نیاز به برطرف  نامرتب ھا دنداناند: زمانی که  ایشان در جواب گفته

شود، اشکالی ندارد، ولی ھنگامی که به این کار  کردن این مشکل دیده می
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باشد، و بلکه از تراشیدن دندان و  دادن آن ممنوع مینیازی نیست. انجام 
نھی شده است، و این کار به علت بیھوده بودن آن، ھا  آن فاصله انداختن بین

و ایجاد تغییر در آفریده خداوند ممنوع است، ولی شخص برای برطرف 
و ھمچنین برای زمانی که بدون مرتب کردن  ھا دندانکردن مشکل 

 .١تواند از این عمل استفاده کند تواند غذا بخورد، می نمی ھا دندان

 از طالیی که به شکل مجسمه حیوانات در آمده است استفاده -٤
ضی از زنان نسبت به آن این کار از جمله مسایلی است که بع

آمده  /کنند. در فتوای شیخ محمد بن صالح بن عثیمین ی میانگار سھل
 است:

طعه طالیی که بر روی آن تصویری حک : حکم خرید و فروش قسوال
ی مختلفی مانند پروانه و یا سر مار و چیزھای دیگر ھا شکلشده است و یا به 

 درآمده است، چیست؟
جواب: خرید و فروش و استفاده از زیور آالتی مانند طال و نقره که به 
شکل حیوانات درآمده است، حرام است، زیرا شکستن و نابود کردن 

ھر مسلمانی واجب است، در صحیح مسلم از ابوالھیاج نقل ھا بر  مجسمه
آیا تو را به انجام کاری که «به او گفت:  سشده است که حضرت علی

من را نیز مامور انجام دادن آن کرده است، راھنمایی کنم؟ اینکه  صپیامبر
بشکن و ھر قبری که باالتر از سطح زمین را  آن ای را که دیدی ھر مجسمه

 نَّ إ«نقل شده است:  صو از پیامبر». با زمین ھم سطح کنرا  آن بود
س کای که در آن ع فرشتگان وارد خانه« ،»ةال تدخل بیتاً فيه صور ةاملالئ�

                                           
 ).۳/۸۶۹منبع سابق ( -١



 ٤٣    قوانین کلی این درباره لباس و آرایش

. بنابراین مسلمانان از خرید و فروش و استفاده »شوند و مجسمه باشد، نمی
 .١از چنین زیورآالتی باید اجتناب کنند

 آن بر روی آن حک شده استاستفاده از طالیی که آیات قر -٥
ھا  آن خرند که بعضی از آیات قرآن بر روی گروھی از زنان طالھایی می

 کنند.  حک شده است و برای خود و یا فرزندانشان از آن استفاده می
 آمده است که:  /و در فتوای شیخ عبدالله بن حمید

بر روی طالیی  ص: حکم نوشتن آیه الکرسی و کلمه الله و محمدسوال
کنند، چیست؟ آیا بردن آن به داخل  که زنان و کودکان از آن استفاده می

  .دستشویی جایز است؟
ای مثل حک  جواب: این کار اشتباه است، قرآن برای کارھای بیھوده

شدن بر روی طال و ظرف و موارد دیگر نازل نشده است، بلکه خداوند قرآن 
و ھدایت مردم و نصیحت مومنان نازل ی معنوی ھا بیماریرا برای شفای 

نازل نشده  ھا لباساند. قرآن را برای نوشته شدن بر روی زیور آالت و  کرده
ھا ببرند، در نتیجه این کار حرام است، و  است تا آن را به داخل دستشویی

تر از آن است که برای این  نباید صورت بگیرد. قرآن بسیار بزرگتر و منزه
ه شود، بلکه خداوند قرآن را برای ھدایت بشری، نازل کارھای پست استفاد

ُِل ِمَن ﴿فرماید:  اند. خداوند تعالی می نموده َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَوُ�َ�ّ
ٰلِِم�َ ٱّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد   .]۸۲[اإلسراء:  ﴾٨٢إِ�َّ َخَساٗر� ل�َّ

ھا از  فرستیم که مایه بھبودی [دل میو ما آیاتی از قرآن را فرو «
از کثافت ھوس و آزمندی  ھا درونی نادانی و گمراھی و پاکسازی ھا بیماری

و تباھی] و رحمت مومنان به سبب در برداشتن ایمان و رھنمودھای پر خیر 
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و برکت یزدان] است ولی بر ستمگران [کافر، به سبب ستیز نور حق و 
. پس استفاده از قرآن به این شیوه »افزاید یداشتن روح طغیان] جز زیان نم

ھای قرآن را از روی طال و چیزھای دیگر پاک  باشد، و باید نوشته حرام می
شود، و وارد شدن با قرآن به داخل  حرمتی به قرآن می کرد. زیرا باعث بی

اند به  دستشویی و حمام، به ھر شکلی حرام است. بلکه چنانکه علما گفته
تعظیم مقام قرآن باید از این کارھا جلوگیری کرد، والله  خاطر احترام و

 .١اعلم
ولی اگر منظور زن از نوشتن قرآن جلوگیری از چشم زخم و حسد نسبت 
به خود و فرزندانش باشد ـ که در اکثر موارد این چنین است ـ دچار لغزش 
اعتقادی خطرناکی شده است. زیرا این کار حکم تعویذ نوشتن را پیدا 

 .٢»كفقد أرش ةمن علَّق تميم«اند:  درباره آن فرموده صکند که پیامبر می
 .»کسی که از تعویذ استفاده و آن را آویزان کند، شرک ورزیده است«

استفاده از قرآن «و در فتوای ھیئت عالی افتاء چنین ذکر شده است: 
 .٣»باشد برای نوشتن تعویذ به گفته تمام علما حرام می

برای محفوظ نگه داشتن کودکان از چشم زخم، گفتن بھترین راه 
ھای ناس و  ] و خواندن سورهصتسبیحات روزانه و اوراد نقل شده [از پیامبر

فلق است، که بر کودکان خوانده شود و این چیزی است که به اذن خداوند 
 رساند [نه استفاده از تعویذ]. به کودکان نفع می

 کاشتن مو -٦

                                           
 ).۱/۴۵۸، (»سلمةفتاوی المرأة الم« کتاب -١
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م است، به دلیل حدیثی که از اسماء دختر کاشتن مو برای زن حرا

 ةالواصل صلعن رسول اهللا«اند:  نقل شده است که گفته بابوبکر
دھد، و  زنی را که عمل مو کاشتن را انجام می صپیامبر« ،١»ةواملستوصل

. در فتوای »اند گیرد، لعنت کرده زنی را که این عمل بر روی او صورت می
درباره مسائل متعددی  /ن عثیمینمفصل عالمه شیخ محمد بن صالح ب

شود، چنین ذکر شده است که: استفاده از کاله  که مربوط به کاشتن مو می
گیس حرام است، و این کار زیر مجموعه مو کاشتن است. اگر چه مثل آن 

دھد، به ھمین  نیست ولی موی سر را برخالف آنچه که ھست نشان می
زنی که عمل مو کاشتن را انجام  صدلیل شبیه به مو کاشتن است. پیامبر

اند. ولی  گیرد، لعنت کرده دھد، و زنی که این عمل بر روی او صورت می می
اگر سر زن اصًال مو نداشته باشد و یا طاس باشد، برای پنھان کردن این 
عیب استفاده از کاله گیس اشکالی ندارد. برای اینکه پنھان کردن نقص 

به شخصی که در یکی از غزوات  صپیامبر«جایز است، و به این دلیل که 
اش قطع شده بود، اجازه دادند از بینی مصنوعی که از جنس طال بود  بینی

کند، و شامل  تری پیدا می پس این مسأله وجه گسترده». استفاده کند
شود، پس کارھایی که برای  مسائل خودآرایی و جراحی بینی و غیره می

اشکالی ندارد مانند: انجام جراحی  شود، پنھان کردن یک عیب انجام می
بینی برای کسی که انحراف بینی دارد، و از بین بردن خال سیاه. ولی 
کارھای غیر ضروری مانند: خالکوبی و ابرو برداشتن، حرام است. استفاده 
بدون دلیل شرعی از کاله گیس، حتی اگر با اجازه و رضایت ھمسر باشد، 

                                           
 البخاری. -١
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اند، ھیچ  وری که خداوند حرام کردهحرام است، به این دلیل که در ام
 .١ای وجود ندارد رخصت و اجازه

 فرق باز کردن مو از بغل
شود، دانستن  یکی از بخشھای مھمی که به خودآرایی زن مربوط می

دھند  این کار را انجام میھا  زنحکم فرق باز کردن مو از بغل که بعضی از 
 باشد. می

ردن موی ره حکم فرق باز کدربا /از شیخ محمد به صالح بن عثیمین
 سر برای زنان پرسیده شد؟.

در جواب ایشان گفتند: در فرق باز کردن موی سر، مرسوم باز کردن 
ھای مختلف جلو و عقب و چپ  باشد. موی سر در جھت فرق مو از وسط می

باشد، ولی  راست رشد دارد. فرق باز کردن از وسط نوع مشروع این عمل می
بغل مشروعیت ندارد، و شاید نوعی تقلید از غیر فرق باز کردن مو از 

شود  صمسلمانان باشد، و این عمل ممکن است شامل حکم حدیث پیامبر

ذناب أصنفان من أهل انلار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط ك«اند:  که فرموده
ابلقر يرض�ون بها انلاس، و�ساء اكسيات اعر�ات مائالت ميالت رؤوسهن 

دو گروه از اھل «، »وال �دن ر�ها ةال يدخلن اجلن ةئلابلخت املا ةاكسنم
یی مانند دم گاو ھا شالقام، گروھی که  را ندیدهھا  آن جھنم ھستند که ھنوز

اند و [در عین  زنند، و زنانی که پوشیده مردم را میھا  آن به ھمراه دارند و با
و مردھا را به کنند  اند، و زنانی که به طرف مردھا تمایل پیدا می حال] برھنه

مانند کوھان شتر، خمیده است، ھا  آن کنند [موی] سر طرف خود جذب می
ھرگز احساس را  آن شوند، و بوی [این دو گروه] ھرگز وارد بھشت نمی

ھا  آن اند: گفته »املائالت املميالت«، پس برخی از علما در توضیح »کنند نمی
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ند، و موھای دیگران را کن زنانی ھستند که موھای خود را به بغل شانه می
کنند. ولی نظر درست این است که منظور از  نیز این چنین شانه می

واجب است و ھا  آن زنانی ھستند که از وظایف دینی که بر »املائالت«
کنند، و  اند و دیگران را نیز منحرف می ھمچنین از حیا داشتن، منحرف شده

 .١الله أعلم

 ون): جمع کردن مو بر باال سر (شینی -٧
کنند، یا آن را  تعدادی از زنان تمام موی سر را باالی سرشان جمع می

کنند. در فتوای عالمه شیخ محمد به  دھند و پشت سرشان جمع می تاب می
» شینیون«برای سوال جمع کردن مو بر باالی سر که  /صالح بن عثیمین

 شود چه حکمی دارد؟ چنین آمده است:  نامیده می
علماء این نظر را دارند که جمع کردن مو در پشت سر  اند: ایشان: گفته

آمده است:  صشود که در گفته پیامبر شامل حکم نھی و تعذیری می

دو گروه از اھل جھنم ھستند که « ،»صنفان من أهل انلار لم أرهما بعد«

و�ساء اكسيات اعر�ات «، و در این حدیث آمده است: »ام را ندیدهھا  آن ھنوز
اند و  و زنانی که پوشیده« ،»رؤوسهن كأسنمة ابلخت املائلةمائالت ميالت 

کنند و  اند و زنانی که به طرف مردھا تمایل پیدا می [در عین حال] برھنه
مانند کوھان شتر، ھا  آن کنند [موی] سر مردھا را به طرف خود جذب می

. بنابراین از جمع کردن مو بر روی سر نھی شده است، ولی »خمیده است
خواھد به  موھا بر روی گردن اشکالی ندارد، مگر زمانی که زن میریختن 
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باشد، زیرا که موھا  بازار برود که این حالت نوعی نشان دادن زیبایی می
 .١باشد گردد، که این کار جایز نمی شود و باعث بروز فتنه می مشخص می

 سنجاق موھای تصویردار -٨
کنند،  سھل انگاری میاز جمله مواردی که برخی از زنان درباره آن 

باشد، و این کار  خریدن سنجاق موھایی است که دارای تصاویر حیوانات می
 اند. مخالفت با نصوص قطعی دینی است که نگھداری تصویر را حرام دانسته

استفاده از نوار و «... اند:  دکتر شیخ صالح فوزان ـ حفظه الله ـ گفته
این دلیل که استفاده از تصویر در سنجاق مو و آالت موسیقی جایز نیست، به 

لباس و غیره حرام است مگر تصاویر قالی و فرش که به علت لگدمال شدن و 
فرسوده شدن، اشکالی ندارند، و وسایل بی بند و باری باید نابود شوند و نوار 

است، به ھا  آن و سنجاق موی تصویردار نیز که تصاویر غیر اخالقی بر روی
باشد، باید نابود  بند و باری و تشویق به آن می یاین دلیل که ترویج ب

 .٢»شوند

 لنزھای رنگی -٩
کنند، و  برخی از زنان و دختران برای زیبایی از لنزھای رنگی استفاده می

 دھند. رنگ لنزھا را مطابق با رنگ لباسشان تغییر میھا  آن بعضی از
لنزھای رنگی از دکتر شیخ صالح فوزان پرسیده شد که: حکم استفاده از 

با توجه به این که قیمت بسیار باالیی نیز دارند، به عنوان وسیله خودآرایی و 
 پیروی از مد چیست؟

اند: استفاده از لنز زمانی که به آن  ایشان ـ حفظه الله ـ در جواب گفته
نیاز ھست، مشکلی ندارد، ولی ھنگامی که به آن نیازی نیست، استفاده 
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به ویژه زمانی که قیمت آن گران باشد که این کار نکردن از آن بھتر است. 
باشد. و از آنجا که رنگ چشم را بدون دلیل غیر واقعی  اسراف و حرام می

 .١باشد دھد، نوعی فریبکاری می نشان می

 خلخال -١٠
در ھنگام خروج از خانه و در ھا  زنتردید استفاده از خلخال برای  بی

َوَ� يَۡ�ِۡ�َن ﴿فرماید:  عالی میحضور نامحرمان، حرام است. خداوند ت
 ۚ رُۡجلِِهنَّ ِ�ُۡعلََم َما ُ�ۡفَِ� ِمن زِ�نَتِِهنَّ

َ
 .]۳۱[النور:  ﴾بِأ

شان یھنگام راه رفتن پاھای خود را به زمین نزنند تا زینت پنھانھا  آن و«
 .»ه برپا دارند بگوش رسدکدانسته شود، و صدای خلخال 

جایز است، چنانکه در فتوای شیخ ولی استفاده کردن آن نزد ھمسر 
آمده است که استفاده زن از خلخال نزد ھمسر و  /عبدالعزیز بن باز

محارمش اشکالی ندارد. زیرا یکی از انواع زیور آالتی است که زنان استفاده 
 .٢کنند می

 پاشنه بلند یھا کفش -١١
را ا ھ آن پوشند که قد ی پاشنه بلند میھا کفشبسیاری از زنان و دختران 

 دھد. در فتوای ھیئت عالی افتا آمده است:  بلندتر نشان می
ھا  آن پوشیدن کفش پاشنه بلند جایز نیست، برای اینکه زن با پوشیدن

ممکن است زمین بخورد و انسان از نظر دینی مامور است که از خطرات 

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿فرمایند:  فاصله بگیرد و خداوند می
َ
ْ بِ�  ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقوا

 .]۱۹۵[البقرة: 
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َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ ﴿فرمایند:  و می »خود را با دست خویش به ھالکت نیفکنید«
نُفَسُ�مۚۡ 

َ
 .]۲۹[النساء:  ﴾أ

قد و قامت زن را بلندتر از  ھا کفشو ھمچنین این  »خودکشی مکنید«
دھد، و باعث نوعی فریبکاری و نمایان شدن  حد واقعی خود نشان می

گردد.  برای زن مومن نھی شده است، میھا  آن ھایی که از ظاھر شدن زیبایی

نَّ َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِ ﴿فرمایند:  خداوند می
ۡو َءابَآءِ ُ�ُعوَ�ِهِنَّ 

َ
ۡو َءابَآ�ِِهنَّ أ

َ
ۖ َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نَتَُهنَّ إِ�َّ ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ أ ٰ ُجُيو�ِِهنَّ َ�َ

َخَ�ٰتِِهنَّ 
َ
ۡو بَِ�ٓ أ

َ
ۡو بَِ�ٓ إِۡخَ�ٰنِِهنَّ أ

َ
ۡو إِۡخَ�ٰنِِهنَّ أ

َ
ۡ�َنآءِ ُ�ُعوَ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو �

َ
ۡ�َنآ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو �

َ
  أ

َ
ۡو أ

وِ 
َ
يَۡ�ٰنُُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ٰبِعِ�َ ٱ�َِسآ�ِِهنَّ أ ْوِ�  ل�َّ

ُ
ۡرَ�ةِ ٱَ�ۡ�ِ أ وِ  لرَِّجالِ ٱِمَن  ۡ�ِ

َ
أ

ۡفلِ ٱ ِينَ ٱ لّطِ ٰ َعۡوَ�ِٰت  �َّ َ�َ ْ رُۡجلِِهنَّ ِ�ُۡعلََم َما  لّنَِسآءِ� ٱلَۡم َ�ۡظَهُروا
َ
َوَ� يَۡ�ِۡ�َن بِأ

ۚ َوتُوُ�ٓواْ إَِ�  ِ ٱُ�ۡفَِ� ِمن زِ�نَتِِهنَّ يَُّه  �َّ
َ
 ﴾٣١لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�ِيًعا �

 .]۳۱[النور: 
 ی) مورد: برا۱۲ار سازند مگر در (کنت خود را آشید زینباھا  آن و«

ا پسران یا پسرانشان، یا پدر شوھرانشان، یشان، ا پدرانیشوھرانشان، 
ا یا پسران خواھرانشان، یا پسران برادرانشان، یا برادرانشان، یھمسرانشان، 

به  یلیه تماک یھیا مردان سفیزانشان)، ینکا بردگانشان (یششان، کی زنان ھم
گاه ن یه از امور جنسک یانکودکا یزن ندارند،  ھا  آن ستند،یمربوط به زنان آ

شان دانسته ینت پنھانین نزنند تا زیخود را به زم یبه ھنگام راه رفتن پاھا
خدا  یبه سو یه برپا دارند بگوش رسد)، و ھمگکشود (و صدای خلخال 

 .١»دیای مؤمنا! تا رستگار شو یبازگردد
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 عطر زدن -١٢
و دختران قبل از خروج از منزل اقدام به استعمال عطر ھا  زنبعضی از 

ھستند به خود ھا  آن شود توجه مردانی را که در مسیر کنند که باعث می  می
 جلب کنند.

پرسیده شد: آیا زن ھنگامی که قصد رفتن  /از شیخ عبدالعزیز بن باز
به مدرسه یا بیمارستان و یا دیدن اقوام و ھمسایگان را دارد، جایز است که 

 .عطر بزند و از منزل خارج شود؟
خواھد به مجالس زنانه برود  اند: زن ھنگامی که می فتهایشان در جواب گ

شود عطر زدن برای او جایز است. ولی  و در مسیر خود با مردھا روبرو نمی
جایز نیست که عطر بزند و به بازار، که مردھا در آنجا ھستند برود. 

ھر « ،»أصابت خبوراً فال �شهد معنا العشاء ةأيما امرأ«اند:  فرموده صپیامبر
و احادیث  »که عطر زده است پس با ما در نماز عشاء شرکت نکند زنی

دیگری در این باره نقل شده است، برای اینکه اگر زن از عطر استفاده کند و 
را به خود ھا  آن در مسیر مردھا و مجالس مردانه مانند مسجد باشد توجه

نمایی کند، در حالی که زن باید خود را مستور نگه دارد و از خود  جلب می

َج ﴿فرمایند:  پرھیز کند، خداوند می َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱ وَ�ٰ

ُ
 .]۳۳[األحزاب:  ﴾ۡ�

ان ین (در میت نخستیھای خود بمانید و ھمچون جاھل و شما در خانه«
گران ید ینت خود را در معرض تماشاید، اندام و وسائل زیمردم) ظاھر نوش

 .»دیقرار ندھ
ھایی مانند صورت و سر و غیره  از مظاھر خودنمایی نشان دادن زیبایی

 . ١باشد می
                                           

 ).۳/۹۰۴(، »الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة«کتاب  -١



 ی لباس و آرایش زنان های ارزشمند درباره راهنمایی   ٥٢

 

کافی است که  صو برای خودداری از این عمل حدیث پیامبر

استعطرت ثم خرجت فمرت ىلع قوم يلجدوا ر�ها  ةأيما امرأ«فرمایند:  می
بزند، سپس [از خانه] خارج ھر زنی که عطر «، ١»ةو� ع� زاني ةزاني ف�

شود و از [کنار] گروھی رد شود تا بوی عطر او را احساس کنند، پس او زنا 
 .»بیند، زناکار است کار است و ھر چشمی که او را می

                                           
 أحمد و آلبانی آن را حسن شمرده است. -١



 
 

 انیدر پا

امیدوارم با ذکر اشتباھات شرعی که بسیاری از زنان در خواھر عزیزم... 
شوند، شما را ناراحت نکرده باشم، و این اندرزھای  این دوره دچار آن می

ام.  برای خواھران مسلمان بیان کردهھا  آن صادقانه را فقط جھت یادآوری
پس خواھرم تالش کن تا ھر امر مخالف شرعی را که در لباس و آرایش دچار 

ای، ترک کنی و این مطلب را مد نظر قرار دھی که اگر شخصی  هآن شد
 دھد. کاری را به خاطر خداوند ترک کند خداوند جای گزین بھتری به او می

زیبایی حقیقی زن عبارت است از ایمان، پایبندی او به دین پروردگار و 
ان کشرم از اینکه خداوند ـ عزوجل ـ او را در حالت معصیت در ھر زمان و م

 ببیند.

 وصلی اهللا وسلم علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه أمجعني

 وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني
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