
 

  

  

  

  

 

  

  

  

�������� 
������ �� ������  
���� ����� � ����  

  

  

����
�� : 

����  !�" #�� #$�!  
  

�����  

��	
�� ���� ����� �� �����  

  

����/� !"#$ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 3
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از ظريفترين خصوصيات زنان، توجه زياد به ظاهر خود و آراستگي و آرايش است، 

  . شود كه اين خصوصيت از زمان كودكي نمايان مي

�tΒ: فرمايند ي ميلخداوند تعا uρ r& (# àσ¤± oΨãƒ †Îû Ïπ uŠù= Ås ø9$# uθ èδ uρ †Îû ÏΘ$ |Á Ïƒø: $# ç	 ö�xî 

& Î7ãΒ ∩⊇∇∪ �N )18: الزخرف(.  

يابد، و به هنگام گفتگو و  الي زينت و زيور پرورش مي هآيا كسي را كه در الب« 

تواند  نمي )به خاطر حيا و شرم و عاطفة نازكي كه دارد(كشمكش در بحث و مجادله 

  . »)دداني فرزند خدا مي. (و اثبات كندآشكار بيان مقصود خود را خوب و 

و هرگاه توجه زن به آراستگي خود براي خوشحال كردن همسرش باشد، باعث 

 �گردد، همچنان كه در حديث أبوهريره  مي ـ عزوجل ـ نزديك شدن او به خداوند


 �����	� ���� �� �: اند آمده است كه گفته� � ��������� ? :� ��� ������ ��� ������, 

� 
 ��� !"�#�$, $% & ��'( )��* !+��, $ ���+�بهترين : پرسيده شد �از رسول اهللا ، �1 ��!

زني كه هر گاه شوهرش به او نگاه كند باعث خوشحالي او «: زنان كدامند؟ فرمودند

                                                 
  .و آلباني آن را صحيح شمرده استحمد و ديگران أ -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 4

شوهر ] مواردي كه[و  ،پذيرد دهد مي وهر به او دستور ميشو هنگامي كه  ،شود مي

  .»كند با آنها مخالفت نمي زن درباره او و مالش انجام شود عليرغم ميل زن رددوست دا

به  قبل از اينكه درباره آرايش و لباس تصميم بگيرند زنان و دختران مسلمان بايد

خصوصا در  .د، اقدام كنني و تحقيق و پرسش در مورد احكام مرتبط با اين اموربررس

ديني رواج پيدا كرده و زبانه آتش مدهاي لباس  ياين زمانه كه اعمال ناپسند شيوع و ب

ستفاده پوشيدن، آرايش مو، لوازم آرايشي، و ديگر اصطالحاتي كه زنان در اين مورد ا

  .كنند، فراگير شده است مي

ما را مورد  ـ سبحانه وتعالي ـ خداوند] اهميت دادن به موضوع بدين علت است كه[

كنند، پيامبر  تمام كارهايمان در اين دنيا سؤال ميباز خواست قرار خواهد داد و در مورد 

5 � �4/ 789 )�7 ��6�� !  / 5�0 �4! *23 )��1 0/ .- %� :فرمايند مي �: �$;� : =�> ��?0 /0

=@0 )�> �?0 ��� $ ,!6+�
 =�>$ !A�3B� /(
 /  !��  /0$ ,�C4
 =�> !4�AD /0$ ,���>
در روز «. �1

مورد از او  5ماند تا اينكه دربارة  مقابل پروردگار باقي ميت انسان همچنان ثابت در مقيا

اش كه چگونه  از عمرش كه در چه راهي آن را سپري كرده است، و جواني: شود سوال

گذرانده، و مالش كه از چه راهي به دست آورده و در چه راهي خرج كرده است، و تا 

  .»هاي خود عمل نموده است آموخته چه حدي به

ترين آنها از ما سؤال خواهند  از ظريفترين مسائل و ساده ـ جل وعال ـ وندبلكه خدا  

=è£�: كند نمود همانطور كه قرآن به آن اشاره مي t↔ó¡ çF s9 uρ $ £ϑ tã óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?�N )93: نحلال(.  

                                                 
 .و آلباني آن را حسن شمرده استترمذي ال -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 5

» شود از شما بازخواست مي] مسؤوليد و[كنيد  ترديد در برابر كارهايي كه مي و بي«

پرسد و مطابق آن به شما  ر روز قيامت از شما درباره تمام كارهايتان مييعني خداوند د

 رشته نازك ميان هسته خرما: اننداز كوچكترين اعمال حتي اعمالي كه م. [دهد پاداش مي

و سوراخ كوچكي كه در پشت آن قرار دارد و پوسته نازكي كه دور آن هست پرسيده 

شود پس در مقابل، مسائل  مي سواله كوچك وقتي كه از اموري تا اين انداز]. شود مي

  شود؟  بزرگ چگونه برخورد مي

خواهر عزيزم اين نوشته دربارة يادآوري احكام شرعي درباره لباس و آرايش است 

كه بايد آن را رعايت نماييم، تا از دچار شدن به بسياري از ناهنجاريهاي موجود كه 

  .پندارند، مصون بمانيم ت ميتعداد زيادي از زنان و دختران آن را كم اهمي

د و ما را با م كه لباس پرهيزگاري را بر ما بپوشاننـ خواستار عزوجل ـ از خداوند

  .ايمان زينت ببخشند

و خطاها . همچنين خواستاريم كه با خوبيهايمان ترازوي اعمالمان را سنگين بنمايند

 .و لغزشها و كمبودهاي ما را ببخشايند

�A� 2@0 =@�$ �� 2@E$F"G
 !AHE$ !�9 2@0$ 5?I ��J 

/?���"�� K� �5?L� M
 ����08 �9$	  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 6

���'(� �)" *������ *� ��� � ������  
ي كه به طور كلي در زندگي و لدر ابتدا بايد به مشخص كردن مهمترين قوانين اص 

  : ازد باشيم بپردازيم، كه عبارتند به ويژه در زمينه لباس و آرايش بايد به آن پايبن

  . خودداري از كسب مال حرام  -1

 . اجتناب از اسراف كردن  -2

 . عدم تقليد  -3

  . پرهيز از محرمات  -4

 N%$�: 7��* ��  M8�$9 O�8 !4 P� ���88�:   

اجتناب : كي از مهمترين مسائلي كه در زندگي بايد تاكيد زيادي بر آن داشته باشيمي

†Ïtä≅‘�: فرمايد ميه خداوند چنانك. است آنبه دست آوردن مال حرام، و دوري از  از uρ 

ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠ Ìh�ptä† uρ ÞΟ ÎγøŠ n= tæ y]Í×̄≈ t6y‚ ø9$#�N )157: األعراف.(  

شمرد، و آنچه خبيث و  يپسندد، براى آنها حالل م يطيبات و آنچه را طبع سليم م«

  .»كند يتنفرآميز باشد بر آنها تحريم م


�Q �: فرمايند مي �پيامبر . باشد بلكه عاقبت كسب حرام، قبول نشدن دعا مي �(

 RM� S���� � �A6( % TU�V �� R%  N�A�V J RM�$ F@��W� !4 � 
 )4 F� �W� � 
خداوند پاك «: عنيي ��� 

كند، و خداوند به مومنين همان دستوري را  است و به جز پاكي چيزي را قبول نمي

$�: فرمايد خداوند مي »اند اند كه به مرسلين داده داده pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ß™ ”�9$# (#θ è= ä. zÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# 

(#θ è= uΗ ùå $# uρ $ ·s Î=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×ΛÎ= tæ ∩∈⊇∪�N Iæìäßû½a@ZUQNH  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 7

از غذاهاي پاكيزه بخوريد و عمل صالح به جا آوريد كه من به آنچه ! اى پيامبران«

$�: خواندند ه را ميپيامبر اين آي و .»دهيد آگاهم يشما انجام م yγ•ƒr'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 

(#θ è= à2 ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨø% y—u‘�N )172: البقره.(   

افراد با ايمان از نعمتهاي پاكيزه كه به شما روزى اي « :خواندند] اين آيه را[پيامبران 

ست، در حالي كه و سپس از مردي ياد كردند كه سفر طوالني داشته ا، »بخوريدم اي دهدا

اي ]: گويد و مي[كند  ژوليده و غبار آلوده است، دستهايش را به طرف آسمان دراز مي

نوشيدني و لباسش حرام  ،غذا] اين در حالي است كه[و . پروردگارم، اي پروردگارم

  .1»شود؟ است و با حرام تغذيه شده، پس چگونه دعايش مستجاب مي

ل حرام وجود دارد كه مجالي براي بر شمردن امروزه راههاي مختلفي براي كسب ما

كنم كه  همه آنها در اينجا وجود ندارد، و از بين آنها فقط به ذكر يك مورد پسنده مي

ربا گناه بسيار . نسبت به بقيه شيوع بيشتري پيدا كرد و آن، گرفتار شدن به ربا است

نقل  �حديث پيامبر باشد، همانطور كه در  بزرگ و از جمله معصيتهاي نابود كننده مي

 كه: ]فرمايند مي[ $�2
�B �����4 :وذكر منها ���X�64�W� YA��� ��A�3Z: است كه فرمودند شده

  .اند را ذكر كرده» ربا خوردن«ها كه از جمله آن. »از هفت گناه نابود كننده برحذر باشيد«

 �پيامبر . ترين نوع ربا، برابر با نفرت انگيزترين معصيت است سادهگناه 


�8 :فرمايند مي N�4�4 M�"A�$ M�3�[� �4������#3�� �4��� 24�
 M�$ ,! 
 �Z��� M���� �\  �]�^ & �Z��� 

                                                 
 .مسلم -�

 .همتفق علي -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 8

!�
ترين آن مثل اين است كه شخص با   ربا هفتاد و دو درجه دارد پايين«، �0�1_ 

  .»باشد ناموس برادرش ميو باالترين درجه ربا تجاوز شخص به  ،مادرش زنا كند

شوند هنگام خريد و فروش طال   اع ربا كه بعضي از زنان به آن دچار مييكي از انو

   :دربارة اين نوع ربا چنين فتوا داده است :است، كه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

 انهزار توم امروزه طال فروشيها طالي مستعمل را مثالً با قيمت هر مثقال سي: سؤال

حكم اين مساله . فروشند مي زار تومانخرند و طالي جديد را هر مثقال چهل ه مي

  چيست؟

بايد به ] نيز براي خريد[عوض كردن طالي قديمي با طالي جديد كه مبلغي : جواب

كه  �اين كار حرام و نارواست و اين قضيه با داستان بالل  .آن اضافه كرد، جايز نيست

بالل « :]آمده است كه[شود  در صحيحين و كتابهاي ديگر به تثبيت رسيده مشخص مي

اين خرما را از كجا « :به او گفتند �خرماي مرغوبي آورد، پيامبر  �براي پيامبر  �

خرماي نامرغوب داشتيم پس دو پيمانه از آنرا در ] مقداري[ :گفت �بالل » اي؟ آورده

پس پيامبر . از آن بخورند �فروختم تا پيامبر ] اين خرماي خوب از[مقابل يك پيمانه 

هرگز اين كار را نكن، زيرا چيزي . آه«: »ال تفعل عين الربا عين الربا أوه« فرمودند �

 علتاند كه مازادي كه به  مشخص كرده �پيامبر . »كه شبيه ربا باشد خود ربا است

با هم برابر باشند اين مازاد اصل ] در هنگام معامله[اختالف صفات چيزهايي كه بايد 

طبق عادتشان،  �نجام دهد، ولي رسول اهللا تواند اين كار را ا و شخص نمي. ربا است

                                                 
 .است حاكم و آلباني آن را صحيح شمردهال -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 9

به او ياد داد كه خرماي كهنه  �را به راه مباح راهنمايي كردند، پس پيامبر ] �بالل [

  .سپس با پول آن خرماي تازه بخرد را بفروشد و

اگر زني طالي كهنه داشت يا اينكه مردم ديگر از آن مدل استفاده : گوييم مي بنابراين

گيرد و با آن طالي خوبي را كه بفروشد، و پولش را بآن را در بازار ايد بكردند، پس  نمي

  .بخردانتخاب كرده است 

  .1اند براي ما معين كرده �اين روشي است كه پيامبر 

كسي كه طاليي خريده است و معامله تمام شده و پول آنرا پرداخت كرده : سوال

ست كه برود و بعد از مدت كوتاهي است ولي مقداري از آن باقي مانده باشد، آيا جايز ا

باقيمانده پول را مثالً از داخل ماشين يا از بانك بياورد و تا زمان آوردن بقيه پول، طال را 

تحويل نگيرد، آيا اين كار درست است، يا اينكه بايد بعد از آوردن باقيمانده پول دوباره 

  شود؟ صيغه معامله جاري

و اين كار هيچ  ،آوردن باقيمانده مبلغ بهتر است بستن دوباره قرارداد بعد از: جواب

و بهتر است تا آوردن مبلغ كامل پول، قراردادي  ،ضرري بجز تكرار صيغه قرارداد ندارد

زيرا قبل از اينكه كامل بودن مبلغ هيج دليلي براي بستن قرارداد وجود . بسته نشود

  .2واهللا الموفق. ندارد

                                                 
 .26ص » فقيه في الفتاوي النسائيهمن االحكام ال«كتاب  -1

 ).2/359(، »سالميهإلالفتاوي ا«كتاب  -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 10

خريدن طال چيست، اين در صورتي است كه حكم معامله با چك در هنگام : سوال

خطر افتادن ه پول بايد هنگام خريد پرداخت شود، و از آنجا كه بعضي از مردم ترس ب

  دهند؟  معامالتشان را به وسيله چك انجام مي جانشان و به سرقت رفتن پولشان را دارند،

به اين در خريد و فروش طال و نقره جايز نيست كه با چك معامله شود، : جواب

با اين دليل كه . دليل كه چك، قبض پرداخت نيست بلكه فقط يك سند حواله است

به د يا چك گم شوشخصي كه چك را تحويل گرفته اگر نتواند مبلغ آنرا دريافت كند 

 ركا و اگر قبض پرداخت باشد اين ،كند شخصي كه چك را از او گرفته است مراجعه مي

را بخرد و پول آنرا  يكه اگر شخصي قطعه طالي توضيح بيشتر اين .گيرد صورت نمي

پرداخت كند و فروشنده پول را دريافت كند و آن مبلغ را از دست بدهد، دوباره به 

ولي اگر از خريدار چك دريافت كرده است و آنرا به بانك . كند خريدار مراجعه نمي

د براي دريافت پول اين كار را انجام ده ستنتوانيا  ،چك را گم كردو  ،ببرد تا نقد كند

و . دهد كه چك يك قبض پرداخت نيست كند، اين عمل نشان مي به خريدار مراجعه مي

براي اين كه پيامبر . اگر قبض پرداخت نباشد خريد و فروش به وسيله آن درست نيست

مگر اينكه چك . اند كه خريد و فروش طال و نقره دست به دست باشد دستور داده �

ده با بانك تماس بگيرد و بگويد كه بانك نشده باشد يا اينكه فروش از طرف بانك تاييد

در  ].و از وجود پول در آن حساب مطمئن شود[ پول را بعنوان امانت براي او نگهدارد،

  .1واهللا اعلم .]كه چك را قبول كند[اين صورت اجازه دارد 

                                                 
 ). 2/360(، »سالميهإلفتاوي اال«كتاب  -1
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كه خريدار حكم امتناع از تحويل دادن طال چيست؟ و اين كار هنگامي است : سوال

مقداري از مبلغ را پرداخت كرده است و تا زمان پرداخت كامل مبلغ، طال نزد فروشنده 

  باقي بماند؟ 

اين كار جايز نيست، براي اين كه هر گاه طال فروخته شد از شرايط خريد و  :جواب

عدم انتقال كاال [ اين كار فروش اين است كه كاال از فروشنده به خريدار منتقل شود، و

بلكه فروشنده بايد مبلغ كامل را دريافت كند سپس خريدار اگر . حرام است ]ه خريدارب

خواست طال را نزد او بگذارد و اگر خواست طال را بگيرد، ولي اگر خريدار مقداري 

نفروشد و خريدار برود و باقيمانده پول را بياورد و  را پول گرو بگذارد تا فروشنده طال

د، بعد از آن اين كار جايز است، براي اينكه هيچ قراردادي قبل از عقد قرارداد را تمام كن

  .1شود حاضر بودن مبلغ بسته نمي

خرد و مقداري از مبلغ آنرا پرداخت نكرده است و گفته  كسي كه طاليي مي: سوال

  ت؟آورم، حكم او چيس باقيمانده آنرا هر وقت كه توانستم مي

را انجام بدهد، اين عمل در مقابل مبلغي  اين كار جايز نيست و اگر اين كار: جواب

دربارة  وگيرد صحيح است،  از كل قيمت شيء مورد معامله كه از خريدار تحويل مي

درباره خريد و فروش  �زيرا پيامبر  ،صحيح نيست) كه از او نگرفته است(بقيه مبلغ 

4��5: اند كه طال و نقره فرموده N�5( M�B ��� =3	D `�B ��"�ريد و فروش طال خ[اگر « ,�4

  .2»دست به دست بود، هر طور كه خواستيد آن را خريد و فروش كنيد] نقره

                                                 
 ).2/360(منبع سابق  -1

  ).2/361(منبع سابق،  -2
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پس خواهر عزيزم مواظب اموالت باش تا به هيچ كدام از انواع مختلف ربا آلوده 

از تو درباره راههاي كسب و خرج اموالت  در روز قيامت نشود، و به ياد داشته باش كه

اي ندارند  فايده] براي انسان[كه مال فرزندان است زي رو آن روز، .سوال خواهد شد

چه در حديثي كه قبالً  مگر كسي كه با قلبي مطمئن در نزد خداوند حاضر شود، چنان


)/ �JJJ$ !�A3B � :]نقل شده است[ذكر شد  /  !�� $!6+�
 =�از او [مالش  دربارةو ... « ,�<

  .»راهي خرج كرده استرده و در چه دست آوه كه از كجا ب] شود سوال مي

  ! اي؟ سپس آيا براي اين سوال جوابي آماده كرده

M8�B a�b� P� K��3Z� N����[:   

روي و عدم  كه در زندگيمان بايد طبق آن عمل كنيم ميانه اسالم اصلي انينيكي از قو

  .باشد لباس پوشيدن و خودآرايي ميهاي زندگي مخصوصاً در  اسراف در تمامي جلوه

كه بسياري از ما  كنيم متأسفانه مشاهده ميگذرا به وضعيت خودمان با يك نگاه 

ايم تا حدي كه پيروي  فريب خريدن لباسهايي با مارك خارجي و گران قيمت را خورده

از مد روز و خريد بيش از حد اين ماركها با هر قيمتي كه باشد، عادت بسياري از ما 

باعث  را به همراه دارد و ر تزييناتاسراف د معموالً اسراف در خريد لباس. شده است

شده است كاالهاي فروشندگان طال، جواهر، ساعت و ديگر كاالهاي تجمالتي آن چنان 

  ! اي نداشته است فراواني پيدا كنند كه قبالً چنين سابقه و مشتريان متقاضيان

اختصاص  را بلكه در بين ما كساني هستند كه براي هر لباسي جواهر متناسب با آن

 اختصاص دارد آن را فقط در آن يك مناسبت هو هر لباس جديدي تنها ب ،اند دهدا

حتي كمدهاي لباس و تزيينات تاب تحمل ! پوشند پوشند و ديگر نمي مناسبت مي
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كه ما در اين دنيا مثل .... آوري خواهر عزيزم آيا بياد نمي! محتويات خودشان را ندارند

  ! مسافر هستيم؟

ما را مأمور  �پيامبر  :بستر مرگ بود، گريه كرد و گفتدر  �زماني كه سلمان 

اين بود كه هر كدام ] ماموريت[، و آن انجام نداديمكاري كردند پس ما آن ماموريت را 

به آنچه : 1سپس گفت. از ما از مال دنيا به اندازه توشه يك مسافر به همراه داشته باشيم

 يا كرديم كه قيمت آن بيست و چند به جا گذاشته بود نگاه] از دارايي �سلمان [كه 

  .2سي و چند درهم بود

كجاست؟ و چه مقدار از مال دنيا  �] صحابي[دانستيم كه ما كجاييم و آن  كاش مي

ور خواهيم بود؟ اي دوست  گذاريم؟ و تا كي در خواب غفلت غوطه از خود به جا مي

دن ما است و در روز كه اين مال امانتي است كه بر گر.... گيري  من آيا در نظر نمي

  .ز ما درباره آن سوال خواهند كردقيامت كه روز حسرت و پشيماني است ا

آيا صحيح است كه انسان در : پرسيده شد :: وقتي كه از شيخ عبدالعزيز بن باز

  گيرد؟ ار ميروز قيامت به خاطر لباسي كه پوشيده است مورد بازخواست قر

از  كه در حديث شريف نقل شده است،همانگونه  بله،: جواب دادند :: ايشان

  .3»شود دست آورده و در چه راهي خرج كرده سوال ميه انسان درباره مالش كه از كجا ب

                                                 
 .راوي حديث گفت: يعني -1

 ).5/438(، سندحمد در مأ -2

 .164، ص »فتاوي المراه«كتاب  -3
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با اين دليل كه خداوند دوست  :پرسيده شد ـ حفظه اهللا ـ از شيخ دكتر صالح فوزان

خريد لباسها كنند، بعضي از زنان براي  دارند ببينند كه بندگانش از نعمتهايش استفاده مي

  دهيد؟ كنند، شما در اين باره چه توضيحي مي خرج مي مبلغ هنگفتي را و جواهراتشان

كسي كه خداوند مال حاللي به  :چنين جواب دادند كه –حفظه اهللا تعالي  –ايشان 

او عطا كرده است، پس خداوند به او نعمتي ارزاني داشته است كه بايد شكر آن را به جا 

ر با بخشش كردن مال و خوردن و پوشيدن كه از روي اسراف و فخر آورد، كه اين كا

روي در خريد وسايل،  زياده مانندبعضي از زنان  اعمال .گيرد فروشي نباشد صورت مي

بيشتر آنها هيچ دليلي به جز فخر فروشي و همراهي با تبليغات توليد كنندگان و 

ست و موجب از بين رفتن اموال همه اينها اسراف و تبذير ا. فروشندگان كاالها ندارد

روي  بر زن مسلمان واجب است كه در اين زمينه ميانه. است كه از آن نهي شده است

روي در آرايش كردن مخصوصاً هنگام خارج شدن از منزل  كند و از خودآرايي و زياده

  .1خودداري نمايد

ا راحت قبل از اينكه براي خريدن لباس و جواهراتي كه حمل آنه !خواهر عزيزم

را در نظر داشته باش  �، گفتار پيامبر تصميم بگيريهاي بااليي دارند  است و قيمت

��08 �� )�7 ��6�� � :كه !�@0 �56( �]$ � N�"c��� S�A@�� d�� / ^ S$e� 2@0  23* fgCh�

i� �@* �
 /  ��j���A@( ��D M)(�2 ،» كسي كه از پوشيدن لباسي به خاطر تواضع در برابر

تواند آن را بپوشد، خداوند او را در روز قيامت  خداوند خودداري كند، در حالي كه مي

                                                 
 ).3/901(، »جامعه للمرأه المسلمهالفتاوي ال«كتاب  -1

 .حسن شمرده استترمذي و ديگران و آلباني آنرا لا -2
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مان كه خواند و به او اجازه انتخاب هر كدام از لباسهاي اي از بين تمام مخلوقات فرا مي

  .»دهد خواهد بپوشد، مي مي

ريد روي در خرج كردن اموال براي خ همواره اين نكته را در نظر بگيريم كه زياده

بيش از حد نياز لباس و وسايل زينتي و ديگر ضروريات زندگي، چيزي جز اسراف 

βÎ) t¨�: نيست كه خداوند در قرآن ما را از آن بر حذر داشته است Í‘Éj‹ t6 ßϑ ø9$# (# þθ çΡ% x. 

tβ≡uθ ÷zÎ) È ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß≈ sÜ ø‹¤±9$# Ïµ În/t� Ï9 # Y‘θ à% x. ∩⊄∠∪�N )27: اإلسراء.(  

و شيطان، ) چرا كه نعمتهاي خدا را كفران مىكنند(نندگان برادران شياطينند تبذيرك«

و تمام توان خويش را در فساد و نافرماني از ( در برابر پروردگارش بسيار ناسپاس بود

اسراف هم فساد و نافرماني است، از آن خويشتن را بر حذر داريد تا . گذارند خدا مي

  .»)با ايشان در آخرت به دوزخ نيفتيدبه شمار نيائيد و  طينشياهمچون 

به اعمال بايد با خودمان  حساب اعمال ما رسيدگي كنند هپس قبل از اينكه ب

با در اختيار قرار ندادن زمام امور به دست نفس براي  و تالش كنيم كه خودمان رسيدگي

  .پيروي از لذتهاي زودگذر دنيا را، ترك كنيم .هايش رسيدن به خواسته

:� :را به ياد بياوريم �ره حديث رسول اهللا بايد هموا U5k� ������ l"  �($ / /  ��

 ��6�� 7�( =��Z �]
 �\B
 R/'�m> R/'�@*^�1.  

اي زنان صدقه بدهيد و حتي اگر از زينتهايتان باشد، براي اينكه در روز قيامت «

  .»تيدبيشتر أهل جهنم شما هس

                                                 
 .و آلباني آنرا صحيح شمرده استحمد أ -1
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M��n(8 P� �$�o P� ;�]�o N�\��[:   

تر از آنها نيست، و  ين بخش اگر از دو بخش قبلي بيشتر نباشد، كم اهميتهميت اا

باشد كه اين كار  منظور از آن عدم الگو برداري و مشابهت با ديگران در ظاهر و باطن مي

�=� :�حرام است مطابق با فرموده كلي پيامبر �  ��> 7�64 !Ap� / �1 ،» كسي كه از

  .»تي تقليد كند، از جمله آنها اسگروه

   :تقليد دو نوع است

  . مشابهت با غير مسلمانان) الف

  . خود را به شكل مردان در آوردن) ب

  

  مشابهت با غير مسلمانان ) الف

كنند،  از نتايج شكست روحي كه بسياري از زنان و دختران امروز با آن زندگي مي

جمله بارزترين گرفتار شدن آنها به مشابهت با غير مسلمانان در جوانب مختلف زندگي از 

  . باشد لباس و آرايش مي :انواع آن

هماهنگي در  و آنچه كه ـ در اينجا ـ بايد به آن توجه كرد اين است كه تقليد يا

همانطور كه شيخ االسالم ابن  .شود ميدر باطن  آرامي موجب همسان شدنظاهر به 

در قلب  اشاره كرده است، كه از ثمرات آن به وجود آمدن تدريجي محبت 2:تيميه

باشد، در اين صورت قيدهاي دوستي و صداقت در بافت عقيده كم كم از هم  مي

                                                 
 .و آلباني آنرا صحيح شمرده استبو داود و ديگران أ -1

 .مراجعه شود» اء الصراط المستقيماقتض«كتاب  براي اطالع بيشتر به -2
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دوستي، صداقت و محبت به خاطر خداوند و متنفر شدن به خاطر خداوند از ! پاشد مي


$]q& TL� M)(%� ��0 f: فرمايند مي � ايمان هستند و پيامبر  مهمترين عوامل سازنده 

��r.  

شدن براي رضاي  ايمان دوست داشتن به خاطر خداوند و متنفرمحكمترين نشانه «

  .»باشد خداوند مي

پس دوست داشتن به خاطر خداوند بايد شامل هر كسي شود كه در داخل دايرة 

 شود كه در هر زمان و و متنفر شدن به خاطر خداوند شامل كسي مي ،توحيد باشد

  .مكاني از دايره ايمان خارج شود

  يد زنان از غير مسلمانان در زمينه لباس كه امت به آن دچار شدههاي تقل از نمونه

است و در دوران اخير بين دختران جوان نمايان شده است، پوشيدن لباسهاي قرمز رنگ 

جشن كشيش  ـبزرگداشت جشن عشق ) فوريه 14(و تبادل گلهاي قرمز در روز 

براي اينكه شبيه جشنهاي  باشد كه تمام جزييات و كليات آن حرام است، مي ـوالنتاين 

صورتهاي مختلفي از مواردي كه متعلق به ) ابن تيميه(و شيخ االسالم  ،كفار است

: اند گفته :اند، ايشان شوند، شرح داده باشد و مسلمانان به آن دچار مي جشنهاي كفار مي

د آنها است اعياكه مخصوص  امورينيست كه از كفار در مورد  جايزبراي مسلمانان «

و روشهاي  ،يد كنند، نبايد از غذا و لباس و غسل و آتش روشن كردن آنها تقليد كنندتقل

 .و مثل آنها سور بر پا كنند و هديه بدهند ،مرسوم زندگي و عبادت را تغيير بدهند

ترغيب  .شود حرام است فروختن چيزهايي كه از آنها براي چنين كارهايي استفاده مي
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دهند و همچنين خود آرايي به  نها در اين اعياد انجام ميكردن كودكان به بازيهايي كه آ

  .1باشد روش آنها حرام مي

به طور كلي بهتر است كه ما به دين خودمان افتخار كنيم و در ظاهر و باطن متكي 

به شخصيت اسالمي خودمان باشيم، و از روش غير مسلماناني كه بر صفحه تلويزيون يا 

: گويد مي :: شيخ محمد بن صالح بن عثيمين. كنيمشوند پيروي ن در مجالت ظاهر مي

كنند بايد كنترل  نبايد از مجالت لباس پيروي كرد و اين مجالت كه لباسها را عرضه مي

.... هر لباسي حالل نيست، و اين گونه لباسها به علت تنگي و ] پوشيدن[شوند، زيرا 

كه  هستندسهايي لبا جزو شوند و ها و نمايان شدن بدن مي باعث ظاهر شدن عيب

و تقليد از فرموده است، الگوبرداري  �همانگونه كه پيامبر . باشد مخصوص كفار مي

كسي كه از گروهي تقليد كرد از جمله «، »من تشبه بقوم فهو منهم«: كفار حرام است

، پس من به همه مسلمانان به طور عموم و به ويژه خواهران مسلمان توصيه »آنها است

اين لباسها اجتناب كنند زيرا اين امر تقليد از غير ] پوشيدن[كه از  كنم بهتر است مي

روي آوردن زنان به . شود هايي از بدن مي و موجب ظاهر شدن قسمت ،است مسلمانان

لباسهاي مد روز، غالباً مستلزم تغيير آداب و رسوممان است كه دينمان پيروي از آداب و 

  .2»كرده است رسوم ديگران به ويژه غير مسمانان، حرام

  

  

                                                 
 ).25/329(، »مجموع الفتاوي«كتاب  -1

 ).3/861(، »جامعه للمراه المسلمهالفتاوي ال«در كتاب  :قسمتي از فتواي شيخ  -2
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2(��98� �8 M��)@�  �s P� 5�@6� �]�� :   

   :از جمله آنها براي مثال

انتقال آن به دست چپ در شب  قرار دادن حلقه ازدواج در دست راست و - 1

  .فافز

اين كار در اصل يك رسم قديمي مسيحيان بوده است، بدين صورت كه داماد حلقه 

قسم به پدر، : گويد گذارد و مي وس ميازدواج را روي انگشت شست دست چپ عر

قسم به پسر، بعد آن را روي : گويد گذارد و مي بعد حلقه را روي سر انگشت سبابه مي

قسم به روح القدس، و زماني كه آمين گفت در : گويد گذارد و مي سر انگشت وسط مي

  !دهد او قرار مي 1بنصر مرحله آخر حلقه را در انگشت

شود اين است كه يك رگ  شتن حلقه در دست چپ گفته مياز داليلي كه براي گذا

  ! 2خوني كه مستقيم به قلب وصل است در اين دست قرار دارد

بسياري از ما به اين رسم اشتباه كه هيچ ] اين است كه[د رچيزي كه جاي تاسف دا

دات ترين اعتقا از اصلياين امر پايه اسالمي ندارد پاي بنديم، و همان طور كه قبالً گفتيم 

  .باشد مي ىنصارباطله 

و  ـن پيروي از اين اعتقادات باطل نيست ـ العياذ باهللا ـمنظور م: ممكن است بگويند

  .ط يك عادت اجتماعي است نه بيشترفق

                                                 
1- نْبنامند يى كه بين انگشت وسطى و انگشت كوچك است، و آنرا انگشت انگشتر مانگشت: رص.  
 .، تاليف شيخ آلباني مراجعه شود123، ص »آداب الزفاف«بيشتر به كتاب براي كسب اطالع  -2
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آيا در كتاب و سنت چيزي كه مشروعيت استفاده از حلقه  :گويم كه در جوابش مي

و دختران ايشان و زنان صحابه  �را تعيين كرده باشد، وجود دارد؟ آيا زنان پيامبر 

  اند؟  اين كار را انجام داده ،رضوان اهللا تعالي عليهن أجمعين

ي از اعتقادات اهل سنت و جماعت نيست؟ آيا زئدر ادامه آيا دوستي و صداقت ج

: فرمايند ما خواستار مخالفت با غير مسلمانان در روش زندگيمان نيستيم؟ خداوند مي

�$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? yŠθ åκu9 ø9$# #“t�≈ |Á ¨Ζ9$# uρ u !$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝ åκÝÕ ÷è t/ â !$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 
tΒ uρ Ν çλ °;uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ …çµ ¯ΡÎ*sù öΝ åκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠ öθ s) ø9$# t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ �. )51 :المائده.(  

و به طريق اولي آنان را به [ستي نگيريد را به دو ىنصاريهوديان و ! اي مومنان«

ان و و در دشمني با شما يكس. [ديگرند بعضي از آنها دوست گروه]. سرپرستي نپذيريد

بيگمان او  ]و آنان را به سرپرستي بپذيرد[هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد ] برابرند

] به سوي ايمان[ را ىگرافراد ستمچنين ترديد خداوند  بي. آيد از زمره ايشان به شمار مي

  .»كند هدايت نمي

اب و از آدبرگرفته وقتي كه اين عادت اجتماعي پايه شرعي ندارد پس در حقيقت 

  .باشد رسوم غير مسلمانان مي

و براي ما جايز نيست كه از  ،در اين صورت صحيح نيست كه به ما نسبت داده شود

�=  / �Ap!�: فرمايد مي �زيرا پيامبر . آن پيروي كنيم�  ��كسي كه از گروهي «، �7�64 <

�- q: فرمودند ـعليه الصاله والسالم  ـ، و همچنين پيامبر »تقليد كرد از جمله آنهاست�
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� /  �� $ 8�����4 ���Ap� % ,���t4 !Ap ���k���4 %JJJr1 ،» مسمانان[كسي كه از غير از ما [

  .».... يهود و نصاري تقليد نكنيدكند از ما نيست، از  تقليد مي

ستفاده از حلقه چنين آمده است درباره حكم ا :: بن باز در فتاواي شيخ عبدالعزيز

كند  وجود ندارد، و ترك آن بهتر است و فرقي نمي اساسي براي اين كار در شريعت: كه

بلكه استفاده از حلقه تا حدي . 2كه حلقه از جنس نقره باشد و يا از چيز ديگري باشد

  !ممكن است به حد شرك برسده مهم و خطرناك است ك

براي مردان و  استفاده از حلقه«: اند گفته :: عالمه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين

زنان يك بدعت است، و شايد از كارهاي حرام باشد، به اين دليل كه بعضي از مردم 

شود  و گفته مي ،شود معتقدند كه حلقه باعث ادامه پيدا كردن محبت بين زن و شوهر مي

عضي از آنها اسم همسر را بر روي حلقه شوهر و اسم شوهر را بر روي حلقه همسر ب

شرك  يكي از انواع خواهند عالقه ما بين آنها بيشتر شود و اين نويسند، گويا مي مي

اند كه خداوند آن را نه در تقدير و نه در  زيرا آنها به امري اعتقاد پيدا كرده. است

حلقه با دوستي اي بين اين  پس چه رابطه .ر نداده استشريعت به عنوان يك وسيله قرا

  و محبت وجود دارد؟

سر ه زوجهايي كه حلقه دارند ولي در گرفتاري و نگراني و سختي بچه بسيارند 

پس حلقه به خاطر وجود اين عقيده فاسد نوعي از شرك است و حتي بدون  .برند مي

ان است، به اين دليل كه حلقه از تقليد از غير مسلمان] اين كار[داشتن اين عقيده، 

                                                 
 .حسن شمرده استقسمتي از حديثي كه ترمدي آن را تخريج كرده و آلباني  -1

 ).4/250(، »فتاوي إسالميه«كتاب  در :قسمتي از فتواي شيخ  -2
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موجب گرفته شده است و بر اين اساس بر مؤمن واجب است از هر چيزي كه  نصارى

  .1»شود پرهيز كند ميدينش  ايجاد خلل

  

  :ردن موها به سبك موهاي زنان غيرمسلمانكوتاه كردن و مرتب ك - 2

باشد، و  مو مي كوتاه كردن: شايع شده است] زنان[از جمله مسايلي كه در بين ما 

دهند ولي همه آنها هم رأي هستند كه كوتاه كردن مو به منظور  علماء درباره آن نظر مي

  .حرام است] اراز كف[ دتقلي

كوتاه كردن مو براساس مدلهاي  درباره حكم ـ حفظه اهللا ـ از شيخ صالح فوزان

  : اند فتوا دادهچنين  ـ حفظه اهللا ـ گرفته شده از غرب پرسيده شد، در جواب، ايشانبر

اگر كوتاه كردن مو به دليل تقليد از زنان كافر و فاسق باشد، شكي در حرام بودن «

آن نيست، هر چند كه بين زنان مسلمان شيوع داشته باشد، بدين علت كه اصل آن كه 

زير سازد،  آن را مباح نمي] اين عمل[باشد و شايع بودن  تقليد كردن است، حرام مي

�=� :فرمايد مي � اهللارسول �  ��> 7�64 !Ap� / � ،» كسي كه از گروهي تقليد كرد از

��� �اند  و فرموده» جمله آنهاست�t4 !UAp� / u  �U�  -�كسي كه از غير از ما «، ��

و قاعده كلي اين است كه هر رسمي كه . »نيست] مسلمانان[تقليد كند از ما ] مسلمانان[

تقليد از آنها جايز نيست، براي اينكه تقليد  مخصوص كفار است، انجام دادن آن بخاطر

و . باشد در باطن مي] نسبت به آنها[كردن از آنها در ظاهر، نشاندهنده وجود محبت 

                                                 

 ).4/250(، »فتاوي اسالميه«كتاب  در :قسمتي از فتواي شيخ  -1
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�tΒ: فرمايند ميخداوند  uρ Ν çλ °;uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ …çµ ¯ΡÎ*sù öΝ åκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠ öθ s) ø9$# 

t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ �N )51: المائده.(  

و آنان را به [طرح دوستي و پيمان با آنها بريزد،  ]كفار[ هر كسي از شما با ايشان«

رود و شك نيست كه خداوند  بيگمان او از زمره ايشان بشمار مي] سرپرستي بپذيرد

] بخاطر[و پيروي كردن از آنها، » كند هدايت نمي] به سوي ايمان[افراد ستمگر را چنين 

  .1»باشد هاي دوست داشتن، تقليد كردن از آنها مي نشانه و از ،دوست داشتن آنها است

براي زن جايز «: اند ر فتواي ديگري به تفصيل گفتهد ـ حفظه اهللا ـ شيخ صالح فوزان

زيرا . نيست كه موهاي پشت سرش را كوتاه كند و موهاي دو طرف سر را بلند نگهدارد

زيرا كه مو بخشي از  .تاي اس شود و كار بيهوده اين كار باعث بد تركيب شدن مي

همچنين كوتاه كردن مو براساس  .باشد، و الگو گرفتن از زنان كفار است زيبايي زن مي

باشد جايز نيست، مثل مدل  هاي مختلفي كه به اسم زنان كافر و يا حيوانات مي مدل

تقليد از زنان  ).موشي(يا  )شيري(و مدل موي  ،كه اسم يك زن كافر است )ديانا(موي 

اي است نسبت به  به اين خاطر حرام است كه كار بيهوده] در مدل مو[و حيوانات  كافر

  .2»شود موي زن كه بخشي از زيبايي او محسوب مي

   :استفاده از كاله گيس - 3

استفاده از  ،باشد از جمله مواردي كه استفاده از آن براي تزيين موي زنان ممنوع مي

موي مصنوعي كه بعضي از خانمها از آن عبارت است از  آن و .باشد كاله گيس مي

                                                 
 ).2/516(، »فتاوي المرأه المسلمه«در كتاب  ـ حفظه اهللا ـ ي از فتواي شيخ فوزانقمست -1

 ).2/517(، »فتاوي المرأه المسلمه«در كتاب  ـ حفظه اهللا ـ فتواي شيخ فوزان -2
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كند  بيند گمان مي و كسي كه آن را مي داردكنند و مدلها و رنگهاي مختلفي  استفاده مي

نظر به اينكه اين مورد نيز در دايره تقليد از زنان غير مسلمان قرار . كه موي طبيعي است

ه منظور آراستن خود و حتي با چشم پوشي از انگيزه آن و اگر چه اين كار ب ،گيرد مي

همانطور كه در فتواي هيئت عالي افتاء . براي همسر باشد، باز هم اين كار حرام است

  : است نقل شده

حكم استفاده زن از كاله گيس به منظور آراستن خود براي همسرش : سوال

  چيست؟ 

نفر  وسيله چيزي كه، هر دوه هر كدام از زوجين بهتر است كه خودشان را ب: جواب

كار بايد  ولي اين .كند، خود را زيبا كنند  ها دوست دارند و عالقه بين آنها را بيشتر ميآن

استفاده از . داند، باشد نه آنچه كه حرام است در حدودي كه شريعت اسالم آنرا مباح مي

كاله گيس بين زنان غير مسلمان رواج پيدا كرده است و آنها در استفاده كردن از آن و 

تا حدي كه جزيي از ظاهر و قيافه آنها شده است، پس . ن شهرت دارندخودآرايي با آ

استفاده كردن از آن براي زن مسلمان و آراستن خود با آن، اگر چه براي همسرش باشد، 

 / �: اند آنرا ممنوع كرده است و فرموده �باشد، و پيامبر  باز هم تقليد از زنان كافر مي

=��  ��> 7�64 !Ap�� ،» و اين دستور » گروهي تقليد كرد از جمله آنهاستكسي كه از

آنرا ممنوع كرده و كسي كه  �كند، كه پيامبر  درباره كاشتن مو، شدت بيشتري پيدا مي

  .1»كند، لعنت كرده است آن كار را مي

  

                                                 
 .68، ص »والزينه للمراه المسلمه باسلالفتاوي الحجاب و« -1
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   :رنگ كردن و مش كردن مو - 4

و  از جمله مواردي كه در جامعه زنان رواج پيدا كرده است رنگ كردن مو به مدلها

  . رنگهاي مختلف است

موردي كه در اين زمينه مشروع است، رنگ كردن موي سفيد با رنگي بجز رنگ 

��U�s���k���$ 8 �: �باشد، طبق اين فرموده پيامبر  سياه مي���4 ���Ap� %$ T�p�� �$�1.  

 .»ديتقليد نكن نصارىو  ياناز يهود] در اين كار[موي سفيد را تغيير دهيد و ] رنگ[«

�U�s%$ T �: اند ودهو فرمp�� �$ 8����� ��4�6��2.  

  .»تغيير دهيد و آنرا سياه نكنيد موي سفيد را] رنگ[« 

حفظه  ـ حكم شرعي حالتهاي رنگ كردن مو براي آراستن را دكتر شيخ صالح فوزان

   :اند در فتواي زير بيان كرده ـ اهللا

) طاليي ،، سفيدقرمز، زرد(حكم رنگ كردن تمام مو با يكي از رنگهاي : سوال

  چيست؟ و حكم مش كردن مو چيست؟

اند كه عبارت  مش كردن مدلي است كه از غرب وارد شده و زنانمان آنرا پذيرفته(

باشد،  مو مي] اصلي[هاي پراكنده مو، با رنگي كه مخالف رنگ  است از رنگ كردن دسته

ي از آن رنگ طبيعي شود، قسمت در نتيجه مو رنگارنگ مي. سفيد يا قرمز يا طاليي :مانند

  ). دارد و قسمتي ديگر رنگ مصنوعي دارد

                                                 
 .و آلباني آنر صحيح شمرده استحمد أ -1

 .اني آنرا صحيح شمرده استو آلبحمد أ -2
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رنگ كردن موي سفيد مستحب است مگر با رنگ سياه، مثالً با حناء و : جواب

$� [�� U�s �: � ولي سياه كردن موي سفيد جايز نيست، بنا به فرموده پيامبر.... وسمه و 

 T�p��$A�Z�8����� ��, »]اين حكم . »و آنرا سياه نكنيدموي سفيد را تغيير دهيد ] رنگ

  . براي زن و مرد مشترك است

اما در مورد موهايي كه سفيد نيستند، پس به همان شكل و وضعيت اصلي و طبيعي 

ولي اگر بد رنگ باشند، براي بدست  ،شوند مانند و تغيير داده نمي خودشان باقي مي

اما موي طبيعي كه،  .برند آوردن رنگ مناسب، با رنگ كردن، اين زشتي مو را از بين مي

زيرا دليلي براي رنگ  .گذارند را به حالت طبيعي خود باقي مي رنگ آن زشت نيست، آن

اگر رنگ كردن مو به روشي باشد كه تقليد از زنان كافر و . كردن آنها وجود ندارد

، شكي در حرام بودن آن نيست و فرقي ندارد كه كل موها شمرده شودمدهاي وارداتي 

  .1)ستاكه همان مش كردن (زده شده باشند يا رنگارنگ باشند،  يك رنگ

   :بلند كردن ناخن و الك زدن - 5

دار كه الك نام دارد در بين  بلند كردن ناخن دستها و آغشتن آنها به رنگهاي جرم

بعضي از علما به عدم مشروعيت اين كار فتوي . بسياري از زنان رواج پيدا كرده است

  : اين فتواها چنين است يي ازها نمونه. اند داده

  كوتاه نكردن ناخنها بيشتر از چهل روز چه حكمي دارد؟ : سوال

كه فطرت آنها  ـ اگر كسي كه اين كار را انجام داده به علت پيروي از كفار: جواب

اين كار حرام است، زيرا اقدام به اين كار نمايد،  ـ از راه درست منحرف شده است

                                                 
 .با اندكي تصرف) 2/520(، »فتاوي المرأه المسلمه«كتاب  -1
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�=�: اند فرموده �پيامبر �  ��> 7�64 !Ap� / �, » د از جمله نمايكسي كه از گروهي تقليد

  . »آنهاست

اما اگر كسي كه ناخنهايش را بيش از چهل روز نگه داشته است دليلي به جز پيروي 

از خواهش دروني نداشته باشد، اين كار او مخالف با سرشت طبيعي و مخالف با آنچه 

  .1باشد اند مي براي امتشان تعيين كرده �كه پيامبر 

چيست؟ با اين آگاهي كه قبل از  ناخنحكم بلند گذاشتن و الك زدن به : سوال

  . كنم گيريم و بعد از بيست چهار ساعت آنرا پاك مي الك زدن وضو مي

نقل شده است كه  � بلند گذاشتن ناخنها خالف سنت است، و از پيامبر: جواب

���v -. :�5H3�%�$ ,M�3h�$ ,K��p�� w:$ ,8i� `3+#��: اند فرمودهx� =@:$ y4�>�z�, » پنج

و  ،و كوتاه كردن سبيل ،و ازاله موي عورت ،ختنه كردن: فطرت هستند] جزيي از[مورد 

  .»و كوتاه كردن ناخنها كندن موهاي زائد زير بغل،

نقل شده  �به تاخير انداختن اين كارها بيشتر از چهل روز جايز نيست و از أنس 

�OR:$���� & � w:i� `3 ��� ���� �� � :ندا است كه گفته$ �+��� =@:$ K��p�$ y4��"�� f@*^ 


 R% @�� F"4�
 /  �\B
 {�� /  N�	�D d|� N̂�	 

درباره كوتاه كردن سبيل و گرفتن ناخن و كندن موهاي زايد زير بغل و  �پيامبر «

تر از چهل شب به تاخير ازاله موي عانه، براي ما تعيين كردند كه هيچكدام از آنها را بيش

  . باشد به حيوانات و بعضي از كافران ميشدن ، زيرا بلند گذاشتن آنها شبيه »نيندازيم

                                                 
 ).3/911(، »جامعه للمرأه المسلمهالفتاوي ال« -1
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و هنگام وضو گرفتن بايد  ،، ترك كردن اين كار بهتر است»به ناخن الك زدن«أما 

  .1شود مانع رسيدن آب به ناخن مي زيراآنرا پاك كرد، 

K }!��?� �8�  P� M��P 5�@6� ��]M: 

   :پوشيدن لباسهاي مردانه - 1

پوشيدن هر لباسي كه شكل آن مانند : از جمله كارهايي كه براي زنان حرام است

  . لباسهاي مردانه مثل پيراهن، باشد

اي كه  درباره حكم پوشيدن لباسهاي زنانهـ  حفظه اهللا ـ از دكتر شيخ صالح فوزان

  شبيه لباسهاي مردانه است، براي زنان پرسيده شد؟ 

  : در جواب گفتند ـ حفظه اهللا ـ ايشان

زناني را كه از مردان تقليد  �و پيامبر  ،لباس زنانه شبيه لباس مردانه باشدنبايد 

تقليد كردن زن از مرد  .اند گيرند، لعنت كرده كنند، و قيافه و ظاهر مردانه به خود مي مي

ظر نوع و توصيفات آن كه در عرف هر جامعه از ن را در لباس اين است كه زن لباسهايي

  .2به مردان اختصاص دارد، بپوشد

   :پوشيدن شلوار - 2

ع پوشيدن شلوار در بين وايم، شي ي كه در سالهاي اخير به آن دچار شدهياز مصيبتها

اين نوع لباس با شخصيت زن مسلمان بيگانه است . هاي متوسط زنان جامعه استهگرو

  ! گردد شد، ميبا و باعث ترك حيايي كه راز زيبايي زن مي

                                                 
 ).1/242(، »فتاوي المرأه المسلمه« -1

 ).3/848(، »جامعه للمرأه المسلمهالفتاوي ال«كتاب  -2
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  :اند، براي مثال علما درباره حكم پوشيدن شلوار فتواهاي بسياري داده

  آيا جايز است كه زنان مانند مردان، شلوار بپوشند؟ : سوال

و اين  .كند زن نبايد لباسهاي تنگ بپوشد، براي اينكه بدنش را مشخص مي: جواب

اند، نمايان  اعضاء بدن را كه پوشاندهكار فتنه برانگيز است و شلوارها غالباً تنگ هستند و 

زناني كه  �سازند، همچنين شلوار پوشيدن زنان، تقليد آنها از مردان است و پيامبر  مي

  .1اند كنند، لعنت كرده خود را شبيه مردان مي

] مسلمان[مد جديدي كه بعد از شيوع آن در غرب، هم اكنون در بين زنان : سوال

باشد كه با استقبال زيادي از طرف  شلوارهاي تنگ مي ه است، پوشيدندرواج پيدا كر

  آنها روبرو شده است، حكم اين مساله چيست؟ 

باشد و  براي زن پوشيدن چيزي كه تقليد از مردان و يا تقليد از زنان كافر مي: جواب

دهد و باعث جلب توجه  همچنين پوشيدن لباسهاي تنگي كه اعضاي بدن او را نشان مي

و در نتيجه شلوار كه تمام اين ممنوعيتها را به همراه دارد، پوشيدن  .يستشود، جايز ن مي

  .2آن براي او جايز نيست

درباره اين موضوع،  :: و در فتواي عالمه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين

و : اند اطالع هستند، و گفته ه آن بياند كه بسياري از زنان نسبت ب اي را توضيح داده مساله

دليل اينكه تشخيص دادن هر كدام از پاها از ه گشاد باشد، باز هم ب حتي اگر شلوار

و ديگر اينكه ] پوشيدن آن جايز نيست[نبودن است،  پوشيدهيكديگر داراي وجهي از 

                                                 
 ). 3/850(، »فتاوي المرأه المسلمه« -1

 ).1/438(، »فتاوي المرأه المسلمه«اي شيخ صالح فوزان در كتاب فتو -2
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تقليد زنان از مردان باشد، به اين دليل ] پوشيدن شلوار گشاد[اين ترس وجود دارد كه 

  .1كه شلوار از لباسهاي مردانه است

پس هنگامي كه پوشيدن شلوار به هر ! ماند از اين مجالي براي تفكر باقي مي آيا بعد

صورتي كه باشد، و حتي اگر شلوار گشاد باشد، جايز نيست، و ديگر چه اصراري بر 

پوشد، جز  كنيم؟ و كسي كه آن را مي پوشيدن آن است؟ و چرا از ترك آن شانه خالي مي

رد؟ مثل گناه پوشيدن شلوار، و گناه آو گناهان پي در پي چه چيزي به دست مي

و گناه هر زن مسلماني كه در پوشيدن لباس از آن  ،كنند چشمهاي كه به آن نگاه مي

  !كند تقليد مي

!��?�  ��]2(��98� �8 M�8�  P� M��P 5�@6�: 

 N%$� :M�8�  5���  �  M8�B ����B:  

شود  سيار، مالحظه ميغير مسلمانان، با تاسف ب سوياز وارداتي جريانهاي ميان در 

كنند  كه بعضي از دختران جوان اقدام به كوتاه كردن موهايشان به سبك موهاي مردان مي

  . مشهور است» اصالح مردانه«كه به اسم 

از مردان است و در فتواي  داين نوع كوتاه كردن مو حرام است، براي اينكه تقلي

  : ذكر شده آمده است كه در پايين :: عالمه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين

  حكم كوتاه كردن مو براي زنان چيست؟ : سوال

اين  باشد كه مانند موي سر مردان بشود، تا حدي  كوتاه كردن موي سر اگر: جواب

زناني كه خود را  �حرام و از جمله گناهان كبيره است، به اين دليل كه پيامبر كار، 

                                                 
 .مراجعه شود) 3/852(، »ه المسلمهالفتاوي الجامعه للمرأ«به تفصيل فتوي در كتاب  -1
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وتاه كردن موي سر به اين حد نرسد، در ولي اگر ك. اند كنند، لعنت كرده شبيه مردان مي

مورد آن بين علما اختالف نظر وجود دارد، و قول مشهور عقيده امام احمد است كه اين 

ه از چكار را مكروه دانسته است، و كوتاه كردن موي سر را براي زن، چه از جلو سر و 

حدي برسد  به] اين كوتاه كردن مو[و زماني كه  ،قسمت پشت سر، مكروه دانسته است

كه شبيه موي سر مردان شود، و همچنين اگر زن موي سرش را مانند موي سر زنان كافر 

�=�: فرموده است �زيرا پيامبر . باشد كوتاه كند، حرام مي�  ��> 7�64 !Ap� / �, » كسي

، زني كه لباس مردانه است و ديده شده. 1»كه از گروهي تقليد كرد از جمله آنهاست

كند، در صحبت كردن و راه رفتن و ديگر  يش را مثل موي آنها كوتاه ميپوشد و موها مي

 اخالقهاي منحرفي كه، أو منش! كند حركاتش، عمدي يا غير عمدي مانند مردها عمل مي

  .هستند زند، اين امور سر مي ناز بعضي از دخترا امروزه

وري از پس خواهر مسلمانم از اين مسايل كه مورد لعن و نفرين هستند و باعث د

  .شوند، پرهيز كن ـ مي عزوجل ـ رحمت خداوند

 N�"4��: X� �I P� ;�]�o: 
يكي از مهمترين مواردي كه درباره لباس و آرايش در نظر گرفته شود، اجتناب از 

كه دين حنيف اسالم آنرا در مورد لباس و آرايش حرام كرده است،  است هر چيزي

  .كه اين امور دو دسته هستند. اشدب مي

  

  

                                                 
 ).2/513(، »فتاوي المرأه المسلمه«كتاب  -1
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�`�: O�� 7��* �~9 M5�D�o !B �8��� : 

زن مسلمان بايد بسيار دقت كند تا از هر آنچه كه خداوند در زمينه لباس و زينت 

  : اند، فاصله بگيرد، براي مثال حرام نموده

  : پوشيدن لباسي كه تصوير جانداري بر روي آن كشيده شده است -1

اي است  و اين كار از اعمال ممنوعه. باشند منظور از جانداران، انسانها و حيوانات مي

اند، تا حدي كه در جامعه شيوع پيدا  كه بسياري از زنان مسلمان آنرا دست كم گرفته

كافي است كه  �كرده است، براي دست كشيدن از اين كار فقط فرموده رسول اهللا 

4 ^% �5� �gCW'� :فرمودند��E %$ T@B !�> N�3�v�1.  

  .»شوند سگ و تصوير باشد وارد نمياي كه در آن  فرشتگان به خانه«

 همان ،صورت مجسمه يا غير آن باشدبه  كه است حكم عكس شامل هر چيزي

   :در فتواي زير به آن اشاره كرده است :: طور كه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين

شامل مجسمه  فقط حرام بودن تصوير: ماي هفتاين قول به ما بسته كه ما گكسي كه «

بينيم كه پوشيدن  است، و ما مي بستهبه ما دروغ  ،و چيزهاي ديگر حرام نيستند ،شود مي

ها باشد و چه  باشد، حال چه لباس بچه لباسي كه بر روي آن تصوير است، حرام مي

، مگر براي لباس بزرگساالن، و عكس گرفتن براي يادگاري و داليل ديگر جايز نيست

  .2»شناسنامه و گواهينامه كارهاي ضروري كه به عكس نياز دارند، مثل گرفتن

                                                 
 .متفق عليه -1

 .، با اختصار)3/859(، »الفتاوي الجامعه للمرأه المسلمه«كتاب  -2
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و ـ موردي كه موظفيم به آن اشاره كنيم اين است كه بسياري از لباسهاي كودكان 

كه مادران هنگام خريد  داراي تصاوير جانداران هستند، تا جاييـ همه آنها گر نگوييم ا

تصاوير جانداران در بازار سرگردان  لباسهايي با نقشكثرت لباس براي كودكانشان از 

كند، استقبال  شايد دليلي كه بازرگانان را به توزيع چنين كاالهايي تشويق مي. شوند مي

پس اگر هر زن مسلماني از خريد ! اي است كه از طرف زنان با آن روبرو هستند گسترده

دارد، چه براي خودش و چه براي  لباسهايي كه تصاوير جانداران بر روي آنها وجود

فرزندانش باشد، چشم پوشي كند، آيا در اين صورت از تجار انتظار استمرار توزيع 

  د؟رو چنين لباسهاي حرامي مي

   :پوشانند لباسهايي كه بدن را نمي - 2

 يسهل انگار: يكي از بزرگترين مصيبتهايي كه امت اسالمي به آن دچار شده است

 .باشد هاي نازك مي مانند لباس ختران مسلمان در پوشيدن لباسهاييبسياري از زنان و د

يا  ،خاطر كوتاه بودنه و يا ب ،كند رنگ بدن را ظاهر مي و حجم وپوشانند  كه بدن را نمي

و يا تنگي آنها  ،شود كه بعضي از اجزاء بدن نمايان شود ، باعث مياين لباسها باز بودن

  .سازد نمايان ميحجم بدن را 

به خاطر  هلباس زنانه حجم مصيبتي را كه امت، امروز هاي گذرا به فروشگاه يربا نظ

  .شود اند براي ما مشخص مي دچار آن شده بدان غريب بودن دين،

شود و به زبان  به خدا قسم كه اشك در چشمان هر مسلمان با غيرتي خشك مي

يشه و حضرت هاي حضرت عا آور شايسته جگر گوشه آيا اين لباس شرم :گويد حال مي

كند،  دار مي هحآورد و جري چيزي كه قلب را به درد مي] در اين ميان[است؟  �فاطمه 

و اينكه آنها در  ،باشد شدت استقبال بسياري از زنان مسلمان از اين لباسهاي زشت مي
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لباسهاي بلندي كه ! كنند افتخار مي به پوشيدن اين لباسها مقابل محارمشان و زنان ديگر

و  ،دهند ان چاك دارند، و لباسهاي كوتاهي كه تا زانوي پا را نشان ميتا قسمت ر

شود، و لباسهاي تنگي كه حجم  لباسهاي نازكي كه همه اعضاي بدن زير آنها ديده مي

و لباسهاي ! دهند، مثل اينكه هيچ لباسي نپوشيده باشند عضوهاي بدن را نشان مي

و حتي لباسهايي كه شكم ! دنده شان ميآوري كه سينه و پشت و دستها و رانها را ن شرم

  ! پس بعد از اين چه چيزي باقي مانده كه بايد از چشمها پنهان بماند؟! دهد را نشان مي

هميشه در نظر داشته باش كه تو از طرف ... خواهر مهربانم اي گوهر گرانبها 

اي  ر گرفتهمورد هدف قرا ـ برهنه يا نيم برهنه ـ دشمنان اسالم، به وسيله اين لباسهاي

#�: و از صدف امنت خارج كنند ،تا تو را ريشه كن كنند Y‰ |¡ ym ôÏiΒ Ï‰ΨÏã Ο ÎγÅ¡ à%Ρr&�N 
  ).109: البقره(

پس به آنها بر عليه » از روي اشك و حسدي كه در وجودشان ريشه دوانده است«

M�+�E  / �: اند از تو پنهان نماند كه فرموده �و اين حديث پيامبر . خودت كمك نكن

]
���
 � ����� � :����$ ,S���� �� M�4�( �6A�� K���1B ���� =�"  7�:  X�(��0 X����B

?��1B /��$e� XCg�  XC��^ @g�W� O�A��^ % ��� /@5(^ %$ $ ���� M5� RM�  5Z��� ����

��  / v ��B$ ��B�1.  

ايي مانند دم گاو گروهي كه شالقه :ام دو گروه از اهل جهنم هستند كه آنها را نديده«

] در عين حال[اند و  زنند، و زناني كه پوشيده به همراه دارند و با آنها مردم را مي

و مردها را به طرف خود جذب  ،كنند طرف مردها تمايل پيدا مي به اند و زناني كه برهنه

                                                 
 .مسلم -1
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هرگز وارد ] اين دو گروه[سر آنها مانند كوهان شتر، خميده است، ] موي[كنند  مي

كنند در حالي كه بوي بهشت از فاصله  را هرگز احساس نمي شوند و بوي آن ميبهشت ن

  .»باشد سيار دور قابل استشهام ميب

گويند كه معني اين  مي ءعلما: اند گفته :: عالمه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين

 نازك و يا كوتاه ،اين است كه اين زنها لباسهاي تنگ )اند اند و برهنه پوشيده(جمله كه 

  .دپوشن مي

اين بوده است كه آنها لباسهايي كه  ـ رضي اهللا عنهن ـ زنان صحابه اعمالاز جمله 

اند،  پوشيده رسيده مي رسيده و آستينهاي آنها تا مچ دست مي تا قوزك پا مي] بلنديشان[

اند كه كف  پوشيده عالوه بر اين هنگام رفتن به بازار، لباس بلندتر ديگري زير آن مي

پس استفاده از . اند كرده پوشانده است و يا اينكه دستكش به دست مي دست را مي

بوده است، با استناد به  ـ رضي اهللا عنهن ـ دستكش يكي از روشهاي زنان صحابه

شود  كه زن هنگام احرام بستن، نبايد دستكش به دست كند، معلوم مي �فرموده پيامبر 

بود، نيازي به نهي كردن از آن در حالت كه اگر استفاده از دستكش در آن زمان متداول ن

  .1»احرام، وجود نداشت

اما چيزي كه در بين بعضي از طبقات متوسط زنان شايع شده اين است كه حد 

از حد عورت  دزنان، هنگامي كه در ميان زنان هستند، به تقلي] يا همان عورت[پوشش 

گفته هيچ دليل و اعتباري  نباشد كه اي مردان در ميان خودشان، همان حد ناف تا زانو مي

  .ندارد
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  : چنين آمده است كه : در فتواي شيخ محمد بن صالح بن عثيمين

ها و عموها و برادرها در خانه به  زن آزاد، براي دايي] عورت[حد پوشش : سوال

  باشد؟  اي مي چه اندازه

و گردن و ساعد و ساق پاي  تواند صورت و سر زن براي محارم خود مي: جواب

  .1را آشكار كند و قسمتهاي ديگر را بپوشاندخود 

ـ توضيحات بيشتري ارائه  حفظه اهللا ـ و در فتواي زير از دكتر شيخ صالح الفوزان

  .شده است

كنند كه حد پوشش زن در ميان زنان از ناف تا زانو  بسياري از زنان فكر مي: سوال

ا لباسهاي بازي كه باشد، پس بعضي از آنها در پوشيدن لباسهاي بسيار تنگ و ي مي

كنند، توضيح شما  دهد، ترديدي نمي قسمتهاي زيادي از سينه و دستهاي آنها را نشان مي

  در اين باره چيست؟

شود، فروتني و حياست و اينكه الگوي  آنچه كه از زنان مسلمان خواسته مي: جواب

ء خود را در ميان جمع زنان آن مقدار از اعضا. خوبي براي خواهران مسلمانشان باشند

باشد و اين كار خيلي بهتر است،  مي] به دين[آشكار كنند كه عادت زنان مسلمان پايبند 

براي اينكه سهل انگاري در آشكار كردن قسمتهايي كه دليلي براي آشكار كردن آنها 

حجابي ـ كه حرام است ـ  شود، و به بي وجود ندارد، باعث سهل انگاري بيشتري مي

  .2 اعلمو اهللا. گردد منجر مي

                                                 
 .22، ص »فتاوي الحجاب واللباس والزينه للمرأه المسلمه«كتاب  -1
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  .شوند لباسهاي تنگ و كوتاه دختران خردسال نيز به اين مورد، ملحق مي

  : آمده است: :در فتواي عالمه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

بعضي از زنان كه خداوند آنها را هدايت كند، بر تن دختران خردسالشان : سوال

، و هنگامي كه اين مادران كند پوشند كه ساق پاي آنها را آشكار مي لباسهاي كوتاهي مي

ايم و بعد از اينكه  پوشيده ما نيز قبالً اين نوع لباسها را مي: گويند كنيم، مي را نصيحت مي

  نظر شما در اين باره چيست؟. بزرگ شديم ضرري براي ما نداشته است

نظر من اين است كه بهتر است انسان چنين لباسهايي كه كوتاه هستند به «: جواب

دهند و براي  نپوشانند، براي اينكه اگر به آن عادت كنند، اين كار را ادامه ميدخترانشان 

شود، اما اگر از كودكي به داشتن حيا، عادت داده شوند، اين حالت تا  آنها عادي مي

كنم اين  امري كه خواهران مسلمانم را به آن توصيه مي. ماند بزرگسالي در آنها باقي مي

ها كه دشمنان دين هستند، خودداري كنند و  خارجي است كه از پوشيدن لباسهاي

پوشاند و آنها را با حيا  دخترانشان را به بر تن كردن لباسهايي عادت بدهند كه بدن را مي

  .1»تربيت كنند، زيرا حيا جزيي از ايمان است

3− !3D�� ����8 !B 2(����A� 5�3�] 7��* ��]�(�k� �( $ 2Z�� ��]:  
باسهايي كه داراي تصاوير و شكلهايي مثل صليب و يا امروزه در بازارها، ل

هايي كه به زبانهاي بيگانه نوشته شده است و در بر دارنده معاني فاسد اعتقادي و  جمله

  .گيري پخش شده است اند، به طور چشم اخالقي هستند، و با دين ما در تعارض

  : پرسيده شده است كه: :از شيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
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پوشيدن لباسهايي كه جمالت انگليسي بر روي آنها نوشته شده و اين كلمات  :سوال

  شايد معاني بدي داشته باشند، حكم آنها چيست؟ و آيا اين كار حكم تقليد را دارد؟ 

در ابتدا بايد جمالت و يا حروفي كه به زباني، غير از زبان مادري نوشته، : جواب

ت معاني بد و غير اخالقي داشته باشند، لباسهايي معاني آنها را سوال كنيم زيرا ممكن اس

كه بر روي آنها جمالت انگليسي و يا جمالتي كه به هر زباني به جز زبان مادري 

غرضي اين جمالت  نوشته شده است، پوشيدن آنها جايز نيست مگر اينكه شخص از بي

. كافران نيست و براي تكريم ،كند و اينكه به شرافت انسان خللي وارد نمي ،مطمئن شود

ها گاهي براي تجليل از كفاري مثل بازيكنان فوتبال، بازيگران،  زيرا كه، اين نوشته

پس اگر بر روي لباسها چنين مواردي وجود داشت، . شود استفاده مي... مخترعان و 

به همين دليل قبل از پوشيدن چنين لباسهايي بايد معناي . پوشيدن آنها حرام است

  .1»بر روي آنها را پرسيدكلمات نوشته شده 

پس خواهر مسلمانم، قبل از خريدن لباسهايي كه كلمات بيگانه بر روي آنها نوشته 

شده است، دقت كن تا معناي آنها را متوجه شوي، تا با اين كار براي دشمنان اسالم، در 

  .گمراه كردن و خدشه وارد كردن به شرافتمان، فرصتي به وجود نياوريم

7$8 :!B �8���  O�� 7��* �~9 !@��$ !4 2(��98�: 

ناپذير براي زن مسلمان، در مورد دقت كردن او در آرايش و  از جمله مسايل اجتناب

اش، اين است كه در پي چيزهاي حالل باشد و از هر آرايش حرامي خودداري  زيبايي

  : براي مثال. كند
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  : برداشتن ابرو - 1

گيري  بين زنان و دختران به طور چشمابرو برداشتن از كارهاي حرامي است كه در 

باشد، بنابر قول كلي عبداهللا بن  و از جمله گناهان كبيره مي.... رواج پيدا كرده است 

كنند و زناني كه  زناني كه بر روي بدن ديگران خالكوبي مي: كه گفته است �مسعود 

ي كه براي زيبايي دارند و زنان شود و زناني كه ابرو برمي خالكوبي بر روي آنها انجام مي

دهند،  كنند و آفرينش خداوند تعالي را تغيير مي بين دندانهاي خود فاصله ايجاد مي

بر آنها لعنت  �خداوند بر آنها لعنت فرستاده و من چرا نبايد كساني را كه پيامبر 

$!�اند، نفرين كنم و در قرآن آمده است كه  فرستاده tΒ uρ ãΝ ä39s?# u ãΑθ ß™ §�9$# çνρ ä‹ ã‚ sù�N 

  ).7 :الحشر(

  .1»آورده است اجرا كنيد] از احكام الهي[اموري را كه پيغمبر براي شما «

  ].ممنوع است[حتي اگر برداشتن ابرو به منظور خودآرايي براي همسر باشد 

اند، هنگامي كه درباره  فتوي داده: :همانطور كه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

بروها پهن هستند و باعث ناراحت شدن شوهر حكم برداشتن ابرو مخصوصاً وقتي كه ا

آيا اين كار به منظور آراستن خود براي شوهر درست : شوند، از ايشان پرسيده شد كه مي

  است؟ 

كسي را كه  �برداشتن ابرو جايز نيست و رسول خدا : جواب دادند كه: ايشان

او را بردارند و يا خواهد تا ابروي  دارد و كسي كه از ديگران مي ابروي ديگران را بر مي

اند، و اين عمل حرام است و خداوند براي  دهد، نفرين كرده خودش اين كار را انجام مي
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و بعضي  ،پس بعضي از مردم ظاهر زيبايي دارند. اند حكمتي دارند آنچه كه مقدر كرده

گيرد و بر  عزوجل ـ صورت مي ديگر اين چنين نيستند، و همه كارها به دست خداوند ـ

عزوجل ـ بگيرد و به  اجب است كه صبر كند، و أجر خود را از خداوند ـشخص و

نبايد هيچ كس موي ابروي را بكند مگر . هايش به حرام نيفتد خاطر رسيدن به خواسته

زماني كه مو در قسمتهايي خارج از ابرو روييده باشد، مثل خالي كه روي آن مو روييده 

برد، كه در اين صورت از بين بردن يك نقص تواند اين موها را از بين ب است، پس مي

  .1و خودآرايي نيست ،باشد زشت مي

شود و  ناميده مي» tattooتاتو، «امروزه روشي در بين زنان رواج پيدا كرده است كه 

دهند و اين كار بوسيله پخش كردن سرمه در زير  با آن به ابروها يك شكل دايمي مي

گيرد كه بيشتر از يكسال دوام  ماتيك صورت ميپوست با استفاده از سوزن به روش اتو

  .دارد هزينه هنگفتي را در پي دارد

اين كار به دليل تغيير دادن اصل خلقت و زيان استفاده از مواد شيميايي براي ابرو 

  .2باشد حرام مي

شود، همانطور كه در فتواي  كوتاه كردن ابرو نيز مي كندن وبرداشتن ابرو، شامل 

  : آمده است: :ح بن عثيمين شيخ محمد به صال

  حكم كوتاه كردن و يا برداشتن بعضي از قسمتهاي ابرو چيست؟ : سوال

كسي كه ابروي ديگران را  �و پيامبر  ،برداشتن ابرو از گناهان كبيره است: جواب

و . اند خواهد كه ابروي او را بر دارند، نفرين كرده و كسي كه از ديگري مي ،دارد بر مي
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اند، زيرا زنان هستند كه از اين عمل براي  كار را به زنان اختصاص داده اين �پيامبر 

كنند، اگر مردي اين كار را انجام دهد، اين مرد نيز همانند زنان ملعون  زيبايي استفاده مي

دانند براي  باشد ـ والعياذ باهللا ـ و علما كوتاه كردن ابرو را همانند برداشتن ابرو، مي مي

و برداشتن و كندن موي ابرو با كوتاه كردن آن  ،دهد وند را تغيير مياينكه آفريده خدا

و فرد مسلمان اعم از  ،ترديد بهتر است از انجام اين كار خودداري شود بي. تفاوتي ندارد

  .1زن و مرد بايد از آن اجتناب نمايد

باشد وبه  مي» رنگ كردن ابرو«شود  از جمله مواردي كه به اين موضوع مربوط مي

زن شكل معيني را كه براي : گي در بين زنان رواج پيدا كرده است، و بدين ترتيب كهتاز

كند و سپس موهاي زايد باال و پايين ابرو  ابروي خود در نظر گرفته است، مشخص مي

آورد، به طوري كه از فاصله دور شكل آن مانند ابرو  را به رنگ پوست خود در مي

بعد از تحقيقاتي كه : باشد يئت عالي افتا، حرام مياين عمل طبق فتواي ه. برداشتن است

هم رنگ : انجام داد، چنين جواب داد كه] درباره اين موضوع[كميته براي فتوي دادن 

كردن باال و پايين ابروها به روش ذكر شده ممنوع است، زيرا اين عمل تغيير آفريده 

 ،از نظر شرعي حرام است و بدليل مشابهت آن با برداشتن ابرو ،باشد خداوند سبحان مي

و اگرچه اين كار در معني شبيه به ابرو برداشتن است، و اگر اين كار تقليدي از كفار 

زيرا . باشد و يا استفاده از آن براي بدن و مو ضرر داشته باشد، حرمت آن بيشتر است

�Ÿωuρ (#θ: فرمايد خداوند مي à)ù= è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ−J9$# �N )195: رهالبق.( 
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% �� $% �: فرموده است �و پيامبر » خود را با دست خويش به هالكت نيفكنيد«

  .1وباهللا التوفيق .»نه ضرر ببينيد و نه ضرر برسانيد« ,����

: شود عبارتند از مواردي كه زير مجموعه ابرو برداشتن كه عملي حرام است، نمي

رويند، مانند سبيل در آوردن  بدن مي زايل كردن موهايي كه در قسمتهاي غير معمول از

ها كه از بين بردن آنها به اين دليل كه بر خالف  و روييدن مو بر روي گونه ،در خانمها

  .2باشد، اشكالي ندارد اند و براي زن زشت مي عادت

. دستكاري بيهوده ابرو اعم از برداشتن و كوتاه كردن آن حرام است: خالصه مطالب

  . شود دور شدن از رحمت خداوند ـ عزوجل ـ ميبه اين دليل كه سبب 

نياز  پس خواهر عزيزم آيا ما از رحمت خداوند ـ عزوجل ـ در دنيا و آخرت بي

كند،  هستيم؟ در حالي كه خداوند هيچ كس را بدون رحمت خودش وارد بهشت نمي

پس چگونه در مرتكب شدن به گناهاني كه بين ما و رحمت خداوند ـ عزوجل ـ فاصله 

  كنيم؟  اندازند، سهل انگاري مي مي

  

  : خالكوبي - 2

كنند تا اينكه از آن خون بيايد،  بدين صورت است كه پوست را با سوزن سوراخ مي

كنند،  سپس جاي سوزن را با سرمه و يا رنگ نيلي و يا جوهر و يا چيزهاي ديگر پر مي

از خالكولي تنوع به  مردم در استفاده. شود در نتيجه محل خالكوبي شده سبز و يا آبي مي

                                                 
 .، مراجعه شود)2/536(، »مسلمهفتاوي المرأه ال«به فتواي شيخ ابن عثيمين در كتاب  -1

 .ق.  ه 29/12/1421در تاريخ ) 21778(فتواي هيئت عالي افتاء شماره  -2
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دهند و بعضي از آنها بر روي دستشان قلب و يا اسم كسي را كه دوستش  خرج مي

. آورند و بعضي از زنان لبهاي خود را براي هميشه به رنگ سبز در مي.نويسند دارند، مي

. باشد اند، حرام مي خالكوبي با استناد به عباراتي كه انجام دهنده اين كار را نفرين كرده

  .1يرا استفاده از لعنت براي كارهاي غير حرام، كاربردي نداردز

كه در بخش ابرو برداشتن به آن اشاره كرديم،  �اين مطلب از حديث ابن مسعود 

  .شود برداشت مي

تغيير آفريده خداوند ـ : داليلي كه به وسيله آنها خالكوبي حرام شده است عبارتند از

 ،وزن كوبي، و همچنين به درد آوردن عضو زندهتعالي ـ و همچنين باقي ماندن جاي س

در جواب اين سوال . 2و اذيت شدن انسان، بدون دليل كه نيازي به آن وجود داشته باشد

اي كه خالكوبي بر روي او انجام شده گناهي  كه حكم خالكوبي چيست و آيا دختر بچه

ت و از جمله خالكوبي حرام اس: اند گفته: :دارد؟ شيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

كسي كه خالكوبي را بر روي ديگران  �باشد، به اين دليل كه پيامبر  گناهان كبيره مي

خواهد تا بر روي او خالكوبي انجام دهند، نفرين  دهد و كسي كه از ديگران مي انجام مي

اند، پس زماني كه بر روي دختر خردسالي، خالكوبي انجام شود و اين در حالي  كرده

تواند مانع اين كار شود، پس او هيچ گناهي ندارد، و كسي كه اين  نمي است كه خودش

اش  زيرا خداوند از هر شخصي به اندازه توانايي. باشد كار را با او كرده است گناهكار مي

تواند از اين كار جلوگيري  اين دختر خردسال نمي. نمايد انتظار دارد و او را مؤاخذه مي

                                                 
 .36، ص »ضوابط هامه في زينه المرأه«كتاب  -1

 .36منبع سابق ص  -2
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و اين شخص بايد خالكوبي  ،با او انجام داده گناهكار استكند ولي كسي كه اين كار را 

  .1را در صورتي كه به او آسيبي نرسد، پاك كند

  :فاصله انداختن بين دندانها - 3

فاصله انداختن بين دندانها معموالً براي ايجاد فاصله بين : اند گفته: :امام شوكاني 

نسال براي جوانتر جلوه دادن خود زنان كه ،شود دندانهاي جلو با بقيه دندانها انجام مي

به اين دليل كه اين فاصله كم بين دندانها مخصوص دختران . كنند اقدام به اين كار مي

باشد، و زن زماني كه پير شد و سنش باال رفت از اين كار براي  كم سن و سال مي

خوش سيما شدن خود و اينكه خود را در نظر ديگران كم سن و سال جلوه دهد، 

. كه قبالً ذكر شد، اين عمل حرام است �با توجه به حديث ابن مسعود . كند ده مياستفا

اما اگر اين كار به . باشد دليل حرام بودن اين كار، استفاده از آن به منظور خودآرايي مي

چنانكه در فتواي دكتر شيخ صالح فوزان ـ حفظه . منظور درمان انجام شود مشكلي ندارد

براي زن مسلمان فاصله انداختن بين دندانها به منظور ايجاد زيبايي : اهللا ـ ذكر شده است

هاي كم به منظور زيباتر شدن  كه اين كار با تراشيدن دندان و ايجاد فاصله ،باشد حرام مي

اند و به مرتب شدن نياز داشته باشند و يا اينكه  شود، ولي اگر دندانها نامنظم استفاده مي

براي اينكه اين  ،نياز به ترميم دارند، اين كار مشكلي ندارد اند و دچار كرم خوردگي شده

عمل با هدف درمان و از بين بردن مشكل دندانها توسط پزشك متخصص انجام 

  .2شود مي

                                                 
 ).3/830(، »فتاوي منار اإلسالم«كتاب  -1

 ).3/868(، »الفتاوي الجامعه للمرأه المسلمه«كتاب  -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان  راهنمايي 45

حكم تراشيدن دندان، شامل ارتودنسي كردن دندان كه به تازگي در بين مردم رواج 

هللا ـ سوال شد كه آيا ارتودنسي از دكتر شيخ صالح فوزان ـ حفظه ا. شود پيدا كرده نمي

  كردن دندانهايي كه نامرتب هستند جايز است؟ 

اند و نياز به برطرف كردن اين  زماني كه دندانها نامرتب: اند ايشان در جواب گفته

انجام دادن . شود، اشكالي ندارد، ولي هنگامي كه به اين كار نيازي نيست مشكل ديده مي

 ،تراشيدن دندان و فاصله انداختن بين آنها نهي شده است باشد، و بلكه از آن ممنوع مي

و اين كار به علت بيهوده بودن آن، و ايجاد تغيير در آفريده خداوند ممنوع است، ولي 

شخص براي برطرف كردن مشكل دندانها و همچنين براي زماني كه بدون مرتب كردن 

  .1اده كندتواند از اين عمل استف تواند غذا بخورد، مي دندانها نمي

4− �8�+3�� O�� �5 9 �8 X�����* !?�� �'D !4 !B 2(CV P�: 
. كنند انگارني مي اين كار از جمله مسايلي است كه بعضي از زنان نسبت به آن سهل

  :آمده است: :در فتواي شيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

 حكم خريد و فروش قطعه طاليي كه بر روي آن تصويري حك شده است و: سوال

  يا به شكلهاي مختلفي مانند پروانه و يا سر مار و چيزهاي ديگر درآمده است، چيست؟

خريد و فروش و استفاده از زيور آالتي مانند طال و نقره كه به شكل : جواب

ها بر هر  حرام است، زيرا شكستن و نابود كردن مجسمه حيوانات درآمده است،

 �ياج نقل شده است كه حضرت علي مسلماني واجب است، در صحيح مسلم از ابواله

من را نيز مامور انجام دادن آن كرده  �آيا تو را به انجام كاري كه پيامبر «: به او گفت

                                                 
 ).3/869(ابق منبع س -1
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اي را كه ديدي آنرا بشكن و هر قبري كه باالتر  است، راهنمايي كنم؟ اينكه هر مجسمه


RM �: تنقل شده اس �و از پيامبر . »از سطح زمين بود آنرا با زمين هم سطح كن 

'gCW�^ ��E !�> N�3�4 �5� %v�, »اي كه در آن عكس و مجسمه باشد،  فرشتگان وارد خانه

بنابراين مسلمانان از خريد و فروش و استفاده از چنين زيورآالتي بايد . »شوند نمي

  .1اجتناب كنند

5− O�� �5D {* M9 �$� �4 M9�: X�(9 !B 2(CV P� �8�+3��: 
خرند كه بعضي از آيات قرآن بر روي آنها حك شده  ايي ميگروهي از زنان طاله

  . كنند است و براي خود و يا فرزندانشان از آن استفاده مي

  : آمده است كه :و در فتواي شيخ عبداهللا بن حميد 

بر روي طاليي كه زنان و  �حكم نوشتن آيه الكرسي و كلمه اهللا و محمد : سوال

  يست؟ آيا بردن آن به داخل دستشويي جايز است؟ كنند، چ كودكان از آن استفاده مي

اي مثل حك شدن بر روي  اين كار اشتباه است، قرآن براي كارهاي بيهوده: جواب

طال و ظرف و موارد ديگر نازل نشده است، بلكه خداوند قرآن را براي شفاي بيماريهاي 

وشته شدن بر قرآن را براي ن. اند معنوي و هدايت مردم و نصيحت مومنان نازل كرده

ها ببرند، در نتيجه  روي زيور آالت و لباسها نازل نشده است تا آن را به داخل دستشويي

تر از آن است كه  قرآن بسيار بزرگتر و منزه. و نبايد صورت بگيرد ،اين كار حرام است

براي اين كارهاي پست استفاده شود، بلكه خداوند قرآن را براي هدايت بشري، نازل 

                                                 
  ).2/360(، »فتاوي إسالميه«كتاب  -1
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”�ΑÍi: فرمايد خداوند تعالي مي. اند نموده t∴ çΡuρ zÏΒ Èβ# u ö� à) ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö !$ x% Ï© ×π uΗ ÷qu‘uρ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t Ïϑ Î=≈ ©à9$# �ωÎ) # Y‘$ |¡ yz ∩∇⊄∪�N )82: اإلسراء.(  

دلها از بيماريهاي ناداني و [فرستيم كه مايه بهبودي  ما آياتي از قرآن را فرو ميو «

و رحمت مومنان به ] پاكسازي درونها از كثافت هوس و آزمندي و تباهي گمراهي و

است ولي بر ستمگران ] سبب در برداشتن ايمان و رهنمودهاي پر خير و بركت يزدان

پس استفاده از . »افزايد جز زيان نمي] كافر، به سبب ستيز نور حق و داشتن روح طغيان[

هاي قرآن را از روي طال و چيزهاي ديگر  وشتهباشد، و بايد ن قرآن به اين شيوه حرام مي

و وارد شدن با قرآن به داخل دستشويي  ،شود حرمتي به قرآن مي زيرا باعث بي. پاك كرد

اند به خاطر احترام و تعظيم  بلكه چنانكه علما گفته. و حمام، به هر شكلي حرام است

  .1مقام قرآن بايد از اين كارها جلوگيري كرد، واهللا اعلم

اگر منظور زن از نوشتن قرآن جلوگيري از چشم زخم و حسد نسبت به خود و  ولي

فرزندانش باشد ـ كه در اكثر موارد اين چنين است ـ دچار لغزش اعتقادي خطرناكي 

درباره آن  �كند كه پيامبر  زيرا اين كار حكم تعويذ نوشتن را پيدا مي. شده است

�?�: اند فرموده� fR@0 / ^ d�
 56>�2.  

  .»كسي كه از تعويذ استفاده و آن را آويزان كند، شرك ورزيده است«

                                                 
 ).1/458(، »فتاوي المرأه المسلمه«كتاب  -1
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استفاده از قرآن براي نوشتن «: و در فتواي هيئت عالي افتاء چنين ذكر شده است

  .1»باشد تعويذ به گفته تمام علما حرام مي

بهترين راه براي محفوظ نگه داشتن كودكان از چشم زخم، گفتن تسبيحات روزانه و 

هاي ناس و فلق است، كه بر كودكان  و خواندن سوره] �از پيامبر [ل شده اوراد نق

نه استفاده [رساند  خوانده شود و اين چيزي است كه به اذن خداوند به كودكان نفع مي

  ].از تعويذ

  :كاشتن مو - 6

نقل  �كاشتن مو براي زن حرام است، به دليل حديثي كه از اسماء دختر ابوبكر 

زني را كه  �پيامبر « ,E����^ @E�3�W�$^�2@ �����"/ ���� �� �: ندا شده است كه گفته

گيرد،  و زني را كه اين عمل بر روي او صورت مي ،دهد عمل مو كاشتن را انجام مي

درباره : :در فتواي مفصل عالمه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين . »اند لعنت كرده

استفاده از : ذكر شده است كه شود، چنين مسائل متعددي كه مربوط به كاشتن مو مي

اگر چه مثل آن نيست . و اين كار زير مجموعه مو كاشتن است ،كاله گيس حرام است

به همين دليل شبيه به مو كاشتن  ،دهد ولي موي سر را برخالف آنچه كه هست نشان مي

و زني كه اين عمل بر روي  ،دهد زني كه عمل مو كاشتن را انجام مي �پيامبر . است

ولي اگر سر زن اصالً مو نداشته باشد و يا طاس . اند گيرد، لعنت كرده ورت مياو ص

براي اينكه پنهان . براي پنهان كردن اين عيب استفاده از كاله گيس اشكالي ندارد ،باشد

                                                 
 .، با كمي تصرف)1/31(، »فتاوي اسالميه«قسمتي از فتواي هيئت عالي افتاء در كتاب  -1
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به شخصي كه در يكي از غزوات  �پيامبر «و به اين دليل كه  ،كردن نقص جايز است

. »ند از بيني مصنوعي كه از جنس طال بود استفاده كنداش قطع شده بود، اجازه داد بيني

و شامل مسائل خودآرايي و جراحي بيني  ،كند تري پيدا مي پس اين مسأله وجه گسترده

شود، اشكالي  شود، پس كارهايي كه براي پنهان كردن يك عيب انجام مي و غيره مي

و از بين بردن خال  ،دانجام جراحي بيني براي كسي كه انحراف بيني دار: ندارد مانند

استفاده . خالكوبي و ابرو برداشتن، حرام است: ولي كارهاي غير ضروري مانند. سياه

بدون دليل شرعي از كاله گيس، حتي اگر با اجازه و رضايت همسر باشد، حرام است، 

اي وجود  اند، هيچ رخصت و اجازه به اين دليل كه در اموري كه خداوند حرام كرده

  .1ندارد

��> �t4 P� �  M8�B P�4: 
شود، دانستن حكم فرق باز  يكي از بخشهاي مهمي كه به خودآرايي زن مربوط مي

  .باشد دهند مي كردن مو از بغل كه بعضي از زنها اين كار را انجام مي

درباره حكم فرق باز كردن موي سر براي : :از شيخ محمد به صالح بن عثيمين 

  زنان پرسيده شد؟ 

در فرق باز كردن موي سر، مرسوم باز كردن فرق مو از : گفتنددر جواب ايشان 

فرق . موي سر در جهتهاي مختلف جلو و عقب و چپ راست رشد دارد. باشد وسط مي

باشد، ولي فرق باز كردن مو از بغل  باز كردن از وسط نوع مشروع اين عمل مي

عمل ممكن است  مشروعيت ندارد، و شايد نوعي تقليد از غير مسلمانان باشد، و اين

                                                 
 ).2/518(، »فتاوي المرأه المسلمه«كتاب  -1
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[� �����: اند شود كه فرموده �شامل حكم حديث پيامبر  /  M�+�E 7�: ,5"4 ���
 � �

B ���� =�" 1 /��$e� XC�� XCg�  X�(��0 X����B ����$ ,S���� �� M�4�( �6A�� K���

?���B^ @g�W� O�A��^ ��� /@5( %^ ���� M5� %$�, » كه دو گروه از اهل جهنم هستند

ام، گروهي كه شالقهايي مانند دم گاو به همراه دارند و با آنها مردم را  هنوز آنها را نديده

و زناني كه به طرف مردها  ،اند برهنه] در عين حال[اند و  زنند، و زناني كه پوشيده مي

سر آنها مانند كوهان ] موي[كنند  كنند و مردها را به طرف خود جذب مي تمايل پيدا مي

و بوي آنرا هرگز  ،شوند هرگز وارد بهشت نمي] اين دو گروه[ميده است، شتر، خ

آنها زناني : اند گفته ������� ������، پس برخي از علما در توضيح »كنند احساس نمي

و موهاي ديگران را نيز اين چنين شانه  ،كنند هستند كه موهاي خود را به بغل شانه مي

زناني هستند كه از وظايف  ��������كه منظور از  ولي نظر درست اين است. كنند مي

اند و ديگران را نيز  ديني كه بر آنها واجب است و همچنين از حيا داشتن، منحرف شده

  .1كنند، و اهللا أعلم منحرف مي

7−  b %�4 �4 �  M8�B YG�M����D}:   
دهند  تاب مييا آن را  ،كنند تعدادي از زنان تمام موي سر را باالي سرشان جمع مي

: :در فتواي عالمه شيخ محمد به صالح بن عثيمين . كنند و پشت سرشان جمع مي

شود چه حكمي دارد؟  ناميده مي» شينيون«براي سوال جمع كردن مو بر باالي سر كه 

  : چنين آمده است
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اين نظر را دارند كه جمع كردن مو در پشت سر شامل حكم  ءعلما: اند گفته: ايشان


��� �: آمده است �شود كه در گفته پيامبر  ري مينهي و تعذي � ����� �]
 /  M�+�E

، و در اين حديث آمده »ام دو گروه از اهل جهنم هستند كه هنوز آنها را نديده« ,�4"5

�/ ��1B?�: است�$e� XC�� XCg�  X�(��0 X����B ����$^ @g�W� O�A��^�, » و زناني كه

كنند و  اند و زناني كه به طرف مردها تمايل پيدا مي برهنه] در عين حال[اند و  پوشيده

. »سر آنها مانند كوهان شتر، خميده است] موي[كنند  مردها را به طرف خود جذب مي

ولي ريختن موها بر روي گردن  ،بنابراين از جمع كردن مو بر روي سر نهي شده است

كه اين حالت نوعي نشان دادن  خواهد به بازار برود مگر زماني كه زن مي ،اشكالي ندارد

گردد، كه اين كار  شود و باعث بروز فتنه مي باشد، زيرا كه موها مشخص مي زيبايي مي

  .1باشد جايز نمي

8− ��8�(�k� ��]�  ����� : 
كنند، خريدن سنجاق  از جمله مواردي كه برخي از زنان درباره آن سهل انگاري مي

و اين كار مخالفت با نصوص قطعي  ،باشد ميموهايي است كه داراي تصاوير حيوانات 

  .اند ديني است كه نگهداري تصوير را حرام دانسته

استفاده از نوار و سنجاق مو و ... «: اند دكتر شيخ صالح فوزان ـ حفظه اهللا ـ گفته

آالت موسيقي جايز نيست، به اين دليل كه استفاده از تصوير در لباس و غيره حرام است 

ي و فرش كه به علت لگدمال شدن و فرسوده شدن، اشكالي ندارند، و مگر تصاوير قال

وسايل بي بند و باري بايد نابود شوند و نوار و سنجاق موي تصويردار نيز كه تصاوير 
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بند و باري و تشويق به آن  غير اخالقي بر روي آنها است، به اين دليل كه ترويج بي

  .1»باشد، بايد نابود شوند مي

  :يلنزهاي رنگ - 9

كنند، و بعضي از  برخي از زنان و دختران براي زيبايي از لنزهاي رنگي استفاده مي

  .دهند آنها رنگ لنزها را مطابق با رنگ لباسشان تغيير مي

حكم استفاده از لنزهاي رنگي با توجه به : از دكتر شيخ صالح فوزان پرسيده شد كه

  له خودآرايي و پيروي از مد چيست؟اين كه قيمت بسيار بااليي نيز دارند، به عنوان وسي

استفاده از لنز زماني كه به آن نياز هست، : اند ايشان ـ حفظه اهللا ـ در جواب گفته

به . ولي هنگامي كه به آن نيازي نيست، استفاده نكردن از آن بهتر است ،مشكلي ندارد

ز آنجا كه و ا. باشد ويژه زماني كه قيمت آن گران باشد كه اين كار اسراف و حرام مي

  .2باشد دهد، نوعي فريبكاري مي رنگ چشم را بدون دليل غير واقعي نشان مي

   :خلخال - 10

ترديد استفاده از خلخال براي زنها در هنگام خروج از خانه و در حضور  بي

	�Ÿωuρ tø⌠Î: فرمايد خداوند تعالي مي .نامحرمان، حرام است ôØo„ £ÎγÎ= ã_ ö‘r'Î/ zΝn= ÷è ã‹Ï9 $ tΒ 

t Ï% øƒä† ÏΒ £ÎγÏF t⊥ƒ Î—�N )31: النور.(  

دانسته شود، پاهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان  آنها هنگام راه رفتنو «

  .»و صداى خلخال كه برپا دارند بگوش رسد
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ولي استفاده كردن آن نزد همسر جايز است، چنانكه در فتواي شيخ عبدالعزيز بن باز 

زيرا يكي . خلخال نزد همسر و محارمش اشكالي ندارد آمده است كه استفاده زن از: :

  .1كنند از انواع زيور آالتي است كه زنان استفاده مي

   :كفشهاي پاشنه بلند - 11

پوشند كه قد آنها را بلندتر نشان  بسياري از زنان و دختران كفشهاي پاشنه بلند مي

  : در فتواي هيئت عالي افتا آمده است. دهد مي

نه بلند جايز نيست، براي اينكه زن با پوشيدن آنها ممكن است پوشيدن كفش پاش

زمين بخورد و انسان از نظر ديني مامور است كه از خطرات فاصله بگيرد و خداوند 

�Ÿωuρ (#θà): فرمايند مي ù= è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ−J9$# �N )195: البقره.(  

#) �ωuρ: مايندفر و مي» خود را با دست خويش به هالكت نيفكنيد« þθ è= çF ø)s? öΝ ä3 |¡ à%Ρr&�N 
  ).29 :النساء(

و همچنين اين كفشها قد و قامت زن را بلندتر از حد واقعي خود » خودكشي مكنيد«

هايي كه از ظاهر شدن آنها  و باعث نوعي فريبكاري و نمايان شدن زيبايي ،دهد نشان مي

�Ÿωuρ š: دفرماين خداوند مي. گردد براي زن مومن نهي شده است، مي Ï‰ ö7ãƒ £ßγtF t⊥ƒ Î— 

�ωÎ)  ∅ ÎγÏF s9θ ãè ç7Ï9 ÷ρ r&  ∅ ÎγÍ←!$ t/# u ÷ρ r& Ï !$ t/# u  ∅ ÎγÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r&  ∅ ÎγÍ←!$ oΨö/r& ÷ρ r& Ï !$ oΨö/r& 

 ∅ ÎγÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& £ÎγÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& ûÍ_ t/  ∅ ÎγÏΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρ r& ûÍ_ t/ £ÎγÏ?≡uθ yz r& ÷ρ r& £ÎγÍ←!$ |¡ ÎΣ ÷ρ r& $ tΒ 
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ôM s3 n= tΒ £ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒr& Íρ r& š Ïè Î7≈ −F9$# Î	 ö�xî ’ Í< 'ρ é& Ïπ t/ö‘M} $# zÏΒ ÉΑ% y Ì̀h�9$# Íρ r& È≅ø% ÏeÜ9$# š Ï% ©!$# óΟ s9 

(#ρ ã�yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘öθ tã Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# ( Ÿωuρ tø⌠Î	 ôØ o„ £ÎγÎ= ã_ ö‘r'Î/ zΝn= ÷è ã‹Ï9 $ tΒ t Ï% øƒä† ÏΒ £ÎγÏF t⊥ƒ Î— 4 
(# þθ ç/θ è?uρ ’ n< Î) «!$# $ ·èŠÏΗ sd tµ •ƒr& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÷/ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= ø% è? ∩⊂⊇∪�N )31: النور.(  

براي شوهرانشان، يا : مورد) 12(آنها نبايد زينت خود را آشكار سازند مگر در و «

پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا 

، )كنيزانشان(يششان، يا بردگانشان ك مشان، يا زنان هپسران برادرانشان، يا پسران خواهران

يا مردان سفيهي كه تمايلي به زن ندارند، يا كودكاني كه از امور جنسي مربوط به زنان 

آگاه نيستند، آنها به هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان 

، و همگي به سوي خدا )سدو صداى خلخال كه برپا دارند بگوش ر(دانسته شود 

  .1»تا رستگار شويد! بازگرددي اى مؤمنا

  

   :عطر زدن - 12

كنند كه   بعضي از زنها و دختران قبل از خروج از منزل اقدام به استعمال عطر مي

  .شود توجه مرداني را كه در مسير آنها هستند به خود جلب كنند باعث مي

ا زن هنگامي كه قصد رفتن به مدرسه آي: پرسيده شد: :از شيخ عبدالعزيز بن باز 

يا بيمارستان و يا ديدن اقوام و همسايگان را دارد، جايز است كه عطر بزند و از منزل 

  خارج شود؟
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خواهد به مجالس زنانه برود و در مسير  زن هنگامي كه مي: اند ايشان در جواب گفته

جايز نيست كه عطر ولي . شود عطر زدن براي او جايز است خود با مردها روبرو نمي


q: اند فرموده �پيامبر . بزند و به بازار، كه مردها در آنجا هستند برود� � )(
v  O4�E


��p"�� ��"  5�p� C> N����4r, »شركت  ءهر زني كه عطر زده است پس با ما در نماز عشا

فاده و احاديث ديگري در اين باره نقل شده است، براي اينكه اگر زن از عطر است» نكند

كند و در مسير مردها و مجالس مردانه مانند مسجد باشد توجه آنها را به خود جلب 

كند، در حالي كه زن بايد خود را مستور نگه دارد و از خود نمايي پرهيز كند،  مي

��tβö: فرمايند خداوند مي s% uρ ’ Îû £ä3 Ï?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ ô_ §	 y9 s? yl•	 y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρ W{ $#�N 
  ).33: حزاباأل(

ظاهر ) در ميان مردم(ون جاهليت نخستين هاي خود بمانيد و همچ خانهشما در و «

  .»نوشيد،  اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد

  . 1باشد هايي مانند صورت و سر و غيره مي از مظاهر خودنمايي نشان دادن زيبايي


�: فرمايند كافي است كه مي �يث پيامبر و براي خودداري از اين عمل حد� � )(
v 

�> ���� �$5��� 7�: 2@0 X�?> OZ� =[ X�#"3��� ���P^ ���P F0 �B$^�2 ،» هر زني كه

گروهي رد شود تا بوي عطر او را ] كنار[خارج شود و از ] از خانه[عطر بزند، سپس 

  .»يند، زناكار استب احساس كنند، پس او زنا كار است و هر چشمي كه او را مي
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 .أحمد و آلباني آن را حسن شمرده است -2
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�+ �����:  
  

اميدوارم با ذكر اشتباهات شرعي كه بسياري از زنان در اين دوره ..... خواهر عزيزم 

و اين اندرزهاي صادقانه را فقط جهت  ،شوند، شما را ناراحت نكرده باشم دچار آن مي

امر پس خواهرم تالش كن تا هر . ام يادآوري آنها براي خواهران مسلمان بيان كرده

اي، ترك كني و اين مطلب را مد  مخالف شرعي را كه در لباس و آرايش دچار آن شده

نظر قرار دهي كه اگر شخصي كاري را به خاطر خداوند ترك كند خداوند جاي گزين 

  .دهد بهتري به او مي

زيبايي حقيقي زن عبارت است از ايمان، پايبندي او به دين پروردگار و شرم از 

  .ببينددر هر زمان و مكان عزوجل ـ او را در حالت معصيت  اينكه خداوند ـ

F"G
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