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 ة مترجممقدم

ة والسالم على القائل: خيركم خيركم ألهله الحمد هلل الذي خلق الزوجين الذكر واألنثى والصال
 وبعد: .ركم ألهلي وعلى آله وصحبه أجمعينوأنا خي

را ب ااى   ىقبل هيچ حق   ىاز امتها ىکند، بعضرا ايفاء می زن در اسالم نقش مهمی

حقوق مشاوع را به  کادند، ولی اسالم تمامیسلب میاز او زن قائل نبودند، و حق او را 

 زن بازگاداند.

 باشد.ن نصف جامعه اسالم و بشايت را داراست، او مادر، خواها، دختا، ووو میز

شود، که با ماد می ىها خطاب -صلى اهلل عليه وسلم– در قاآن کايم و سنت پيامبا

بين زن و ماد در شايعت اسالم وج ود ن دارد، تنه ا     ىزن نيز شامل آن است، وهيچ فاق

باشد، آنهم بسبب اينكه ماد مسؤوليت کام ل  یکه بين زن و ماد است در ميااث م ىفاق

اف ااد خ انواده را    کانون خانواده را به عهده دارد، و اوست که بايد نفقه و هزينه تم امی 

 تهيه نمايد، گاچه زن او تاجا هم باشد، نفقه زن با عهده ماد است.

، باش د با اينحال خواستيم با تاجمه کادن اين احاديث که ويژه خ واهاان م ی   ىول

 .اندپاده نشدهى سفااموش بهخدمتى به آنها کاده باشيم و بدانند که 

اميد است خداوند اين عمل را خالص بااى رضايت خود بگاداند، و از خوانندگان 

 محتام التماس دعا داريم.

 ىسحاق دبيرا

 هـ. ش3133اسفند   هـ. ق3241ریاض ذي حجه 



 مؤلف ةمقدم

باش د،  م ی  نويژه زنا است به احكام شايعتکه متعلق  ىاين مجموعة احاديث نبو

آناا جمع کاده و تاتيب دادم و اميدوارم نفع آن به همگان باسد، کوشيدم که فقط چهل 

س ابقين ک ه در فن ون     ىبه علما ىنهم بخاطا آسان بودن حفظ آن، و تأسآحديث باشد 

اب و کت   شب ه رو  امهي ب داد تادند، و آن اا تا کمی ىمختلف چهل حديث را جمع آور

دانس تم ت ا تم امی آن از    الزم باب و تعداد آن به چهل و سه حديث رسيد، که با خ ود  

 ىاز آنها، يا اينك ه اه ل و علم ا    ىاحاديث شيخين )بخاري و مسلم( ]متفق عليه[ يا يك

 حديث حكم صحت و خوب به آن داده باشند.

واه انم آن اا از   ، از خداوند علی القديا خامهنوشت ىبه همين تعداد در شاح آن کتاب

پاداش نيك عطا فامايد، و از اش تباهاتم بگ درد و گناه انم را     به منمن قبول فامايد، و 

ببخشد، و نيتم را اصالح نمايد، و م اا در گفت ار ني ك و عم ل ص الو و دور از فتن ه و       

 آشوب بميااند. آمين.
 محمد بن شاكر الشريف

  همكرمي مكه

 هـ.9/4/3441روز پنج شنبه 



هم  گرا يش بهتر از خارج شدن از آن است، حتاهاندن زن در خان]باب م

 بسوي مسجد باشد[

 -صـى  اهلل عىهـه وسـى    – از رسول اهلل -رضي اهلل عنهما– ـ عبداهلل بن عمر  3

 .1«ال تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن» كند كه فرمودند:روايت مي

ـ ولي خازنان خود را از رفتن به مساجد منع مكنهد، » ايشـان ببـراي نمـاز    ههن

 .«خواندن( بهتر بوثواب بهشتر( از مساجد دارد

 ]باب جايز بودن خروج زنان براي قضاي حاجت خود[ 

 روايـت مـي   -صى  اهلل عىهه وسى – از رسول اهلل -رضي اهلل عنها–ه ـ عائش  4

 .2«قد ُأذن أن تخرجن في حاجتكن»: كند كه فرمودند

ف كردن آن به شما اجازه خـرو  از خانـه داده   حاجات و برطر ىقضا ىبرا»

 .«شده است

 ]باب اينكه خروج زن از خانه باعث مفسده و فتنه خواهد شد[

 -صـى  اهلل عىهـه وسـى    – از رسول اهلل -رضي اهلل عنه- ـ عبداهلل بن مسعود  1

تكون إنَّ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما » فرمودند: كند كهروايت مي
 .3«من وجه ربها وهي في مقر بيتها

رود شـهاان او را زينـت و   كه از خانه بهرون مي اميگزن عورت است، و هن»

 باشد.ش مياهدهد، و نزديكترين جا به خدايش درون خانآرايش مي

                                           
 أبو داود وابن خزيمة. 1

 متفق عليه. 2

 صحيو. التامدي وابن خزيمة، وابن حبان. 3
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دهد تـا بـه او   مردان زينت و آرايش مي ىهاچش  استشرفها الشهاان: او را در 

 فاسد كند.نگاه كنند، تا آنها را 

ش بيرون رود مگر به اجازه شوهر، و اگر اجازه اه]باب اينكه نبايد زن از خان

 نداد درست نيست خارج شود[

كانتت امترأة لعمتر » كنـد كـه:  روايت مي -رضي اهلل عنهما –ر ـ عبداهلل بن عم  4
أنَّ عمر  تشهد صالة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: ِلَم تخرجين وقد تعلمين

: ال تمنعتوا إمتاء اهلل صيكره ذلك ويغار؟ قالت: ومتا يمنعته أن ينهتاني؟ قتام: يمنعته قتوم رستوم اهلل 
 .1«مساجد اهلل

نماز صبح و عشاء را در مسجد با جماعـت   -رضي اهلل عنه– يك  از زنان عمر

ا از خانه بهـرون  چربه او گفته شد:  پسيافت(،  كردبدر جماعت حضور مي ادا مي

ـ خواني( در حالهكه مـي بو نماز را با جماعت مي ىرويم عمـر از ايـن كـار      دان

  كار نه دارد كه مرا از اين هز او را باز ميچ چهآيد! در جواب گفت: خوشش نمي

فرمايد: كه مي  -صى  اهلل عىهه وسى – كند؟ در جواب به او گفته شد: قول رسول اهلل

 اجد منع مكنهد.كنهزان خدا بزنان( را از رفتن به مس

خوش هنگام بيرون رفتن او به ي عطر و بواستعمال ]باب منع كردن زن از 

 سوي مسجد و غير از مسجد[

 -صى  اهلل عىهـه وسـى   – از رسول اهلل -رضي اهلل عنه– أشعري  ـ أبو موس  5

إذا استعطرت المرأة فمرت علتى القتوم ليجتدوا ريحهتا فهتي كتذا » كند كه فرمودند: روايت مي

                                           
 البخاري. 1
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 .1«ةذا، قام قواًل شديدًا، وفي لفظ: فهي زانيوك
او  ىبمردان( عبور كرد تا بـو خوش زد و بر قوميى اگر زن به خود عار و بو

ـ     نان است، سخنچنهن و چس او پرا بشنوند،  ، و در لفـ    بسـهار شـديد و يىه 

 س او زنا كار است.پديگر: 

ايش هنگام بيرون ]باب منع كردن زنان از اظهار و آشكار نمودن زينت و آر

 رفتن از خانه[

 -صـى  اهلل عىهـه وسـى    – از رسـول اهلل  -رضي اهلل عنـه – بن عبهد هـ فضال  6

ثالثتة ال تست م عتنهم: رجتل فتارم الجماعتة وعصتى إمامته فمتات »: كند كه فرمودندروايت مي
يا فتبرجتت عاصيًا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدن

 .2«بعده، فال تس م عنهم
رسش مكن بكه عذابشـان شـديد و دردنـاس اسـت(:     پسه نفر از آنها سؤال و 

خـود عيـهان    ىكه از جماعت مسىمانان مفارقت كرد، و به امام و فرمـانروا  ىمرد

 در حالت عيهان خود به امام فوت كرد.  نمود، و در همان حالت فوت كرد، يعن

ـ  از ارباب خود فرار كـرده فـوت مـي   و كنهز و برده اى كه  كـه    كنـد، و زن

هز برايش فراه  كـرده  چدنها همه   شوهرش يايب است در حالهكه از متاع و خوش

كند. پس ديگر از اينها سؤال و پرسش مكن كـه عذابشـان   سپس با اينحال تبر  مي

 دردناس است.

 مردان. ىتبر : آشكار كردن زينت و آرايش خود برا

                                           
 ن صحيو أخاجه أبو داود والتامدي والنسائی.حس 1

 صحيو، أخاجه أحمد والبخاري فی األدب المفاد والحاکم. 2
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 ع كردن زنان از سفر بدون محرم[و من ي]باب نه

 -صى  اهلل عىهـه وسـى   – از رسول اهلل -رضي اهلل عنهما– ـ عبداهلل بن عباس  7

ال تستافر المترأة إالَّ متي ذي محترم، وال يتدخل عليهتا رجتل إالَّ »: كند كه فرمودنـد روايت مي
وامرأتتي تريتد الحت ، ومعها محرم، فقام رجل: يا رسوم اهلل إّني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، 

 . ]متفق عليه[.«فقام: اخرج معها
 زن مسافرت نكند مگر اينكه با محرم خود باشد.

بر او داخل نشود، مگر اينكه با او محرم باشـد، يكـ  از صـحابه     ىو ههچ مرد

جنگ بروم، و زن   ىبرا  خواه  با جهش و لشكر فالنگفت: اى رسول خدا! من مي

فرمود: با زن خود به حـج   -صى  اهلل عىهه وسى – ل اهللخواهد به حج برود، رسومي

 برو.

 مخصوص و ويژه زنان باشد[ ايه]باب: اينكه بايستي در مسجد درواز

صـى  اهلل عىهـه   – از رسـول اهلل  -رضي اهلل عنهما– ـ نافع از عبداهلل بن عمر  8

: فلتم يتدخل منته لتو تركنتا هتذا البتاب للنستاء، قتام نتافي» كند كه فرمودند:روايت مي -وسى 
 .1«ابن عمر حتى مات

فقط ويژه زنان بود( نـافع    گذاشته ، بيعناگر اين دروازه را فقط براى زنان مي

 آن دروازه داخل نشد تا اينكه فوت نمود. ازبعد از اين سخن  ك گويد: ابن عمر

 ]باب: براي زنان رفتن به وسط و ميان راه جايز نيست[

كـه از مسـجد بهـرون      ـ در حـال    -اهلل عنه رضي– ـ أبو أسهد األنياري  9

                                           
 حسن أخاجه أبو داود. 1



   

 03 ( حدیث در احكام بانوان11)
 

آمهختنـد ـ از    كردند و در ه  مـي رفت و مردان با زنان در راه با ه  اختالط ميمي

استت خرن فإنَّته لتي  »شنهد كه به زنان چنهن فرمودند:  -صى  اهلل عىهه وسى – رسول اهلل
بالجتتدار حتتتى إن ثوبهتتا لكتتن أن تحققتتن الطريتتق، علتتيكم بحافتتات الطريتتق، فكانتتت المتترأة تلتصتتق 

 .1«ليلعلق بالجدار من لصوقها به
شما به وسط راه رفتن جايز نهست، بر شماست كه  ىاى زنان كنار رويد كه برا

چسپاند تا اينكه لباسـش بـه   از كنار راه و جاده برويد، پس زن خود را به ديوار مي

 د.د تا بروبانچسچسپهد، چون به شدت خود را به ديوار ميديوار مي

 ]باب: طواف كردن زنان بدون اختالط و آميزش با زنان[

عن ابن جري  قام أخبرني عطاء ت إذ مني ابن هشام النساء الطتوا  متي الرجتام ت قتام:  ـ  31
متي الرجتام؟ قلتت: أبعتد الحجتاب أو  -صلى اهلل عليته وستلم– كيف يمنعهن وقد طا  نساء النبي

ب، قلتتت: كيتتف يختتتالطن الرجتتام؟ قتتتام: لتتم يكتتتن قبتتل؟ قتتام: أي لعمتتتري لقتتد أ ركتتتته بعتتد الحجتتتا
 .2تطو  حجرة من الرجام ال تخالطهم -رضي اهلل عنها– يخالطن، كانت عائشة

خود طواف كردن زنان را با مردان منع   ابن هشام هنگام فرمانروائ بعبدالمىك(

 -صى  اهلل عىهه وسـى  – كند در حالهكه زنان پهامبركرد، گفت چگونه آنها را منع مي

كردند، گفت : اين حادثـه بعـد از نـزول حجـاب بفـر  شـدن       با مردان طواف مي

را بعـد از   طواف كردن زنان با مردان(؟ گفت: اى واهلل من ايـن   حجاب( بود بيعن

كردند؟ گفـت:  فر  شدن حجاب بر زنان( ديدم، گفت : چگونه با مردان اختالط مي

در حال طـواف از يـك كنـار     -ارضي اهلل عنه–ه كردند، عايشبا مردان اختالط نمي

                                           
 حسن أخاجه أبوداود. 1

 البخاري. 2
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 كرد.كرد و با آنها اختالط نميمردان رفته و طواف مي

 ]باب: منع كردن مردان از داخل شدن به زنان نامحرم[

 -صـى  اهلل عىهـه وسـى    – از رسـول اهلل  -رضي اهلل عنـه – بن عامر هـ عقب  33

األنصتار: يتا رستوم  إيتاكم والتدخوم علتى النستاء، فقتام رجتل متن» كند كه فرمودند:روايت مي
 .1«اهلل أفرأيت الحو؟ قام: الحو الموت

از انيـار   ىواى بر شما كه بر زنان داخل شويد ـ با زنان خىوت كنهد ـ مـرد   

صـى  اهلل عىهـه   – گفت: اى رسول اهلل ما را از دخول حمو با خبر كـن؟ آنحضـرت  

 .2مرگ است  فرمود: الحمو: الموت، يعن -وسى 

مخصوص زنان در جاي مستقل از مردان در  ]باب: مجالس و كالس درس

 وقت احتياج به آن[

صى  – نزد رسول اهلل  كند كه زنانروايت مي -رضي اهلل عنه–ه ـ أبو هرير  34

يتا رستوم اهلل متا نقتدر عليتك فتي مجلستك متن الرجتام، »آمدنـد و گفتنـد:    -اهلل عىهه وسـى  
هن فتي ذلتك اليتوم ولتذلك الموعتد قتام: فواعدنا منك يومًا ن تيك، فقام: موعدكن بيتت فتالن، وأتتا

فكان مما قام لهن يعني ما من امرأة تقدم ثالثاً من الولد تحتسبهن إالَّ  خلت الجنة، فقالتت امترأة 
 .3«نمنهن: أو اثنان قام: أو اثنا
توانه  در مجالس مردان شركت كنه ، پس براى ما يك روز اى رسول خدا نمي

صـى  اهلل  –اهلل كالس درس(، رسـول   ىبهايه  ببرا وعده بگذار تا در آن روز نزد تو

                                           
 متفق عليه. 1

 حمو: يعنى مادى از نزديكان شوها. 2

 صحيو، أخاجه أحمد وابن حبان. 3
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، و در همان روز در موعد  در جواب فرمودند: وعده شما در خانه فالن -عىهه وسى 

نهسـت كـه     آمد و از آنچه به زنان گفته بود اين حديث بود: ههچ زن ،گذاشته شده

اينكـه بـه   سه فرزند خود را از دست ندهد و اجر و پاداش را از خدا بخواهد، مگر 

گفت: اگر دو فرزند باشد؟! فرمودند: اگـر هـ  دو فرزنـد      شود، زنبهشت وارد مي

 باشد.

 كنند نه زنان[ي]باب: جنازه را مردان حمل م

صـى   – كند كه رسول اهللروايت مي -رضي اهلل عنه– ـ أبو سهعد الخدري  31

ى أعنتاقهم فتإن كانتتت إذا وضتعت الجنتازة واحتملهتا الرجتام علت» فرمودنــد: -اهلل عىهـه وســى  
صالحة قام: قدموني، وإن كانتت غيتر صتالحة قالتت: يتا ويلهتا أيتن يتذهبون بهتا؟ يستمي صتوتها كتل 

 .1«شيء إالَّ اإلنسان ولو سمعه لصعق
كننـد،  شود و مردان آنرا بر دوش خود حمل مـي كه جنازه گذاشته مي هنگامي

بـر   ىگويد: واكار بود ميگويد: مرا بجىو ببريد، و اگر بداگر شخص صالح بود، مي

شوند مگر انسـان و اگـر انسـان    او را مي ىبريد، همه چهز صدااو، او را به كجا مي

 شود.هوش ميهبشنود برا صداى او 

 ]باب: منع كردن زنان از دخول به استخر شنا و مانند آن[

ـ   34  2از زنـان شـهر بحمـص(     ـ از أبو المىهح الهذلي روايت است كه بعض

عائشه گفت: ممكن است شما از كسان  باشهد كـه   به عايشه خواستند. اجازه دخول

                                           
 البخاري. 1

 كى از شهاهاى کشور سوريه مى باشد.حمص: در حال حاضا ي 2
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 شوند.باستخر شنا( داخل مي به حمامهاى عمومي

أيمتا امترأة وضتعت ثيابهتا » فرمود:شنهدم كه مي -صى  اهلل عىهه وسى – از رسول اهلل
 .1«في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين اهلل

يهر از خانه شوهرش بهرون آورد او ستر و پرده بـهن  لباس خود را در   هر زن

 خود و بهن خدا را پاره كرده است.

و اينكه زن  ،] نهي كردن زن از اينكه برهنه خود را به زن ديگري بچسپاند

 براي شوهرش زنان ديگر را توصيف نمايد[

صـى   – كند كه رسـول اهلل روايت مي -رضي اهلل عنه– ـ عبداهلل بن مسعود  35

 .3«لزوجها، ك نَّه ينظر إليها 2 ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها» فرمودند: -عىهه وسى  اهلل
شـوهر خـود توصـهف     ىند، وآنرا برابچسبه  به برهنه  جسميزن با نبايد دو 

 كند.ننمايد، چنانكه گويا شوهرش به طرف آن زن نگاه مي

 وقت ضرورت[ ]باب منع كردن زن از سخن در مقابل مردان نامحرم، مگر در

صى  اهلل عىهـه  – كند كه رسول اهللروايت مي -رضي اهلل عنه–ه ـ أبو هرير  36

 .4«التسبيح للرجام، والتصفيق للنساء»فرمودند:  -وسى 

 زنان است. ىمردان است، و دست به ه  زدن برا ىتسبهح گفتن برا

                                           
 صحيو أخاجه التامدي وابن ماجه. 1

 تباشا: جلد و جسم او به جلد و جسم زن ديگا بدون لباس )باهنه( باسد.  2

 تنعتها: توصيف نمايد.

 البخاري. 3

 متفق عليه. 4
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: گوينـد امام اشتباه كـرد مـردان مـي     اين موضوع در وقت نماز است كه وقت

 زنند.بسبحان اهلل( و زنان دو دست خود را به ه  مي

]باب: حرام بودن نياحت و واويال هنگام فوت كردن شخص، و جايز بودن 

 گريه[

صتلى اهلل –ي أختذ علينتا النبت» كند كـه: روايت مي -رضي اهلل عنها– ـ أم عاهه  37
 .1«نسوةامرأة غير خم   اعند البيعة أن ال ننوح، فما وفَّت منّ  -عليه وسلم

عهد و پهمان بست كه بـر   ،هنگام بهعت با او -صى  اهلل عىهه وسى – رسول اهلل

 نكنه ، و بجز پنج زن بقهه به اين عهد و پهمان وفا نكردند. 2شخص مرده نهاحت

كه از فتنه ايمن ]باب: جايز بودن سالم مرد بر زن، و سالم زن بر مرد هنگامي

 باشد[

– كنـد كـه رسـول اهلل   روايت مي -اهلل عنما رضي– ـ أسماء بنت أبي بكر  38

از زنان كه در مسجد نشسته بودند عبور كـرد و بـا     بر جمع -صى  اهلل عىهه وسى 

إيتاكن وكفتران المنعمتين، إيتاكن » دست خود بارف ايشان اشاره به سالم نمود، و فرمود:
 .4«المنعمين 3وكفران

 و آنرا دو بار تكرار نمودند.كه بر نعمت خدا كافر شويد، از اين بر حذر باشهد 

                                           
 متفق عليه. 1

ه س ا و ص ورخ خ ود زدن، و    النياحه: گايه و زارى با صداى بلند، و آنچه بدان ملحق مى شود از ب 2

 جامه خود را پاره کادن و موى خود را تااشيدن، و غيا از اينها.

 کفاان: المنعمين: اين که زن درباره شوهاش بگويد: بخدا سوگند يك ساعت هم از او خياى نديدم. 3

 صحيو أخاجه أحمد وأبوداود، والتامدي والبخاري فی األدب المفاد. 4
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]باب: جايز بودن سخن گفتن مردان با زنان، و زنان با مردان هنگام ضرروت 

 بدون هيچ شك و ترديد[

صـى  اهلل عىهـه   – كنـد كـه رسـول اهلل   روايت مي -رضي اهلل عنه– ـ أنس  39

 اتقتي اهلل»: كـرد عبـور كـرد و فرمـود    ايستاده و گريه مي ىكه بر قبر  بر زن -وسى 
 .1«واصبري

 تقوا پهشه كرده صبر كن.

]باب: جايز بودن اينكه زن خود را بر مرد صالح عرضه كرده و درخواست 

 ازدواج با او كند[

صتلى – جاءت امترأة إلتى رستوم اهلل» كند كه:روايت مي -رضي اهلل عنه– ـ أنس  41
التت: بنتت أنت : متا تعرض عليه نفسها، قالتت: يتا رستوم اهلل ألتك إلتي حاجتة؟ فق -اهلل عليه وسلم

فعرضتت عليته  -صتلى اهلل عليته وستلم– أقل حياءها واسوأتاه، قام: هي خير منك، رغبت في النبي
 .2«نفسها
 ىازدوا  با رسول اهلل عرضه نمود و گفت: آيا مرا برا ىآمد و خود را برا  زن

ـ    ى؟ دختر أنس گفت: وا خواهازدوا  با خود مي حهـا    بر من، چقـدر ايـن زن ب

ازدوا   ىاست، أنس در جواب به دخترش گفت: اين زن از تو بهتر اسـت، او آرزو 

 داشت، و خود را به او عرضه نمود.را با پهامبر 

                                           
 متفق عليه. 1

 ي.البخار 2
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خواهد به ازدواج ي ]باب: اينكه زن را نبايد مجبور كرد با كسي كه او را نم

د خواهي در آورد، و اگر ولي و سرپرست او بطور اجبار او را با كسي كه نم

 به ازدواج بيرون آورد، ازدواج او باطل است[

أنَّ جارية بكراً أتت » كند كه:روايت مي -رضي اهلل عنهما– ـ عبداهلل بن عباس  43
صتلى اهلل عليته – فتذكرت أنَّ أباهتا زوجهتا وهتي كارهتة، فخّيرهتا النبتي -صلى اهلل عليته وستلم– النبي
 .1«-وسلم

آمد و گفت كه پدرش او را  -عىهه وسى صى  اهلل – باكره نزد رسول اهلل ىدختر

صـى   – ول اهللــخواهد و كراهت دارد، رسدر آورده كه او را نمي  به ازدوا  كس

 او را به اختهار خودش گذاشت. -اهلل عىهه وسى 

 به او اختهار داد كه اگر بخواهد نزد او بماند، وگرنه او را ترس كند.  يعن

ج شرط بگذارد كه بعد از مرگ ]باب: جايز نيست كه زن هنگام ازدوا

 شوهرش ازدواج نكند[

خطت  امترأة البتراء بتن معترور،  -صتلى اهلل عليته وستلم–أنَّ النبتي »ـ أم بشر گويـد:    44
: إنَّ هتتذا ال -صتتلى اهلل عليتته وستتلم– فقالتتت: إنّتتي شتترطت لزوجتتي أن ال أتتتزوج بعتتده، فقتتام النبتتي

 .2«يصلح

، زن كـرد  ىلبراء بن معرور خواستگارزن ااز  -صى  اهلل عىهه وسى – رسول اهلل

ازدوا   ىام كه بعد از مرگ او بـا ديگـر   در جواب گفت: من با شوهرم شرط بسته

 در جواب فرمود: اين شرط جايز نهست. -صى  اهلل عىهه وسى – نكن ، رسول اهلل

                                           
 صحيو أخاجه أبوداود وابن ماجه. 1

 حسن أخاجه الطباانی فی المعجم الكبيا والصغيا. 2
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 1]باب: حرام بودن اينكه زن از شوهرش بدون هيچ سبب طالق يا خلع

 بخواهد[

صـى  اهلل عىهـه   – كند كـه رسـول اهلل  روايت مي -ي اهلل عنهرض– ـ ثوبان  41

 .2«أيما امرأة س لت زوجها الطالم في غير ما ب س، فحرام عليها رائحة الجّنة» فرمودند: -وسى 
بهشت بر او حـرام   ىكه بدون ههچ سبب از شوهرش طالق بخواهد بو  هر زن

 بهشت را نخواهد ديد.  خواهد بود، يعن

سرود دخترهاي كوچك و دپ زدن هنگام عروسي و مانند  ]باب: جايز بودن

 اين و گوش كردن مردها به آن[

يتدخل  -صتلى اهلل عليته وستلم–جتاء النبتي » كند كه:ـ ربهع بنت معوذ روايت مي  44
حين بُني علّي، فجلت  علتى فراشتي كمجلستك منتي، فحعلتت جويريتات لنتا يدتربن بالتد  وينتدبن 

التت إحتداهن: وفينتا نبتي يعلتم متا فتي غتد، فقتام:  عتي هتذه وقتولي من قتل من آبائي يتوم بتدر إذ ق
 .3«بالذي كنت تقولين

ـ    كردم پهامبر آمـد و چنانكـه تـو نشسـت      عروس  وقت از   نشسـت، و بعض

زده و از پدرانمان كه در يزوه بدر كشته شده بودند  فبكوچك( برايمان دىدخترها

است كه آنچه فردا  ىبهن ما پهامبرگفتند، و يك  از آن دختران گفت: و در مرثهه مي

فرمود: اين جمىه را بگـذار و   -صى  اهلل عىهه وسى – داند، آنحضرتخواهد بود مي

صى  اهلل عىهـه  – بگو، مقيود انكار از بيهب دانستن پهامبر  گفتآنچه قبل از اين مي

                                           
 خلع: طالق دادن زن با گافتن مالى از او، يا بخشيدن کابين خودش. 1

 صحيو رواه أصحاب السنن. 2

 البخاري. 3
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 باشد(.مي -وسى 

 ]باب: اينكه حق شوهر بر همسر خود بسيار است[

–روايت اسـت كـه رسـول اهلل     -رضي اهلل عنه–  بن أبي أوف ـ از عبداهلل  45

أن  ةلتو كنتت آمترًا أحتدًا أن يستجد لغيتر اهلل، ألمترت المترأ»: فرمودنـد  -صى  اهلل عىهه وسى 
تسجد لزوجها، والذي نف  محمد بيده ال تؤ ي المرأة حق ربها حتى تؤ ي حق زوجها، ولو س لها 

 .2«لم تمنعه 1نفسها وهي على قن 
كردم كـه زن  يهر از خدا سجده كند، امر مي ىبرا  كردم كه شخير امر مياگ

كه جان  در دسـت اوسـت، زن حـ       شوهر خود سجده كند، سوگند به كس ىبرا

شود[ تا اينكه ح  شـوهرش را ادا نمايـد،   از او قبول نمي  كند ]يعنخدا را ادا نمي

شد او را اجابـت كـرده و   ه  با ىبخواهد، گرچه بر زين شتر ىاگر از زن خود چهز

 ورزد.امتناع نمي

 

كند او را لعنت ]باب: فرشتگان زني كه در شب فراش شوهرش را ترك مي

 كنند تا اينكه صبح كند[مي

روايـت   -صى  اهلل عىهه وسـى  –از رسول اهلل  -رضي اهلل عنه–ه ـ أبوهرير  46

 .3«تها المالئكة حتى ترجيإذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعن»كند كه فرمودند: مي

                                           
ام ا او را اجاب ت   قنب: زينى که با کوهان )سنام( شتا گداشته مىشود، کنايه با اين است ک ه ف ورا     1

 مىكند.

 صحيو أخاجه أحمد وابن ماجه وابن حبان. 2

 متفق عليه. 3
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كنند تـا  اگر زن فراش شوهرش را ترس كند، فرشتگان همچنان او را لعنت مي

 اينكه به فراشش باز گردد.

 ]باب: تحريم كفران العشير)كفر ورزيدن به نعمتهاي شوهر([

صى  – كند كه رسول اهللروايت مي -رضي اهلل عنهما– ـ عبداهلل بن عباس  47

ُأريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن قيل: أيكفرن باهلل؟ قام: » فرمودند: -اهلل عىهه وسى 
يكفترن العشتتير، ويكفتترن اإلحستان، لتتو أحستتنت إلتتى إحتداهن التتدهر ثتتم رأت  منتك شتتي اً قالتتت: متتا 

 .1«رأيت منك خيراً قط
آتش جهن  به من نشان داده شد، و ديدم كه بهشترين أهل و مردمان آن زنها را 

ورزنـد؟ فرمـود: بـه    ورزند، گفته شد: به خدا كفر ميدهند، چون كفر ميل ميتشكه

د، اگر به يك  از آنهـا يـك   نورزهاى او كفر ميهورزد، و به نهكشوهر خود كفر مي

گويد: هرگـز و  از تو ببهند، مي ى، و يك خاا و اشتباه و بد بكن  دنها نهك  و خوب

 م.اهاز تو نديد ىههچ خهر

هر همسر خود را به معصيت و گناهي دعوت نمود، بايد زن از ]باب: اگر شو

 آن گناه اجتناب ورزيده و دعوت او را قبول نكند[

أنَّ امترأة متن األنصتار زوَّجتت » روايت است كـه:  -رضي اهلل عنها– ـ از عائشه  48
: فتذكرت ذلتك لته، فقالتت  -صتلى اهلل عليته وستلم– ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي

 .3«2إنَّ زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقام: ال، إنَّه قد ُلعن الموصالت

                                           
   متفق عليه. 1

 موصالخ: کسانى که مو را به موى ديگا مى رسانند و متصل مى کنند. 2

 متفق عليه. 3
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سرش افتـاد، و   ىبهرون آورد، و موها  از انيار دخترش را به ازدوا  يك  زن

و عـر  نمـود، و گفـت:    اآمد و جريان را بـه   -صى  اهلل عىهه وسى – به نزد پهامبر

– بباروكه( بهـاورم، آنحضـرت   ىرديگ ىاو موها ىشوهرش به من امر كرده كه برا

كنند، فرمودند، خهر اينكار مكن، چون كسانهكه مو را وصل مي -صى  اهلل عىهه وسى 

 اند.لعنت شده

 ]باب: اينكه جايز نيست كه زن از مال خود هديه دهد مگر به اجازه شوهرش[

لهتا إذا ال يجتوز للمترأة أمتر فتي ما» فرمودند: -صى  اهلل عىهه وسى – ـ رسول اهلل  49
 .1«ملك زوجها عصمتها

شوهر كرد از مال خود هديـه كنـد مگـر بـا اجـازه        جايز نهست كه زن وقت

 .2شوهرش

                                           
، «هب ة »، والنس ائی بلف ظ   «إالَّ بإذن زوجها»صحيو أخاجه أحمد والحاکم والنسائی وابن ماجه. وزاد:  1

 .«أما»، بدال  من «عطية»ولفظ: 

( در ش اح ح ديث بط ور خالص ه چن ين      111 9/111در کتاب )عون المعبود شاح سنن أبی داود  2

 آمده:

مقصود از مال خود، چون عقل و خاد زنان کم است، ناقص العقل هستند، پس نبايد در م ال خ ود   

ب، پس اينجا نهى تنزهى است، تصاف کند مگا با مشورخ شوها خود، آنهم از باب ادب و استحبا

 نه تحايمى، اين قول بعضى از علماست.

علماء ديگا من جمله : الليث بن سعد گفته اند: اين بطور مطلق اس ت، پ س اگ ا ه م زن رش يد و      

عاقل باشد باايش جايز نيست که در مال خود تصاف کند نه در مقدار ثلث آن و نه هم کمت ا مگ ا   

س و مالك گفته اند که: جايز است که ب ه ان دازه ثل ث و کمت ا از آن     اينكه مال ناچيزي باشد طاوو

 صدقه دهد، اما بيشتا از آن بايد با اجازه شوها باشد.
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]باب: خدمتكاري زن به شوهر و كسانيكه شوهر سرپرستي آنها را به عهده 

 دارد[

هلتك أبتي وتترب ستبي بنتات أو تستي، » گويد: -رضي اهلل عنه– ـ جابر بن عبداهلل  11
: تزوجتتت يتتا جتتابر؟ فقلتتت: نعتتم، -صتتلى اهلل عليتته وستتلم– ثيبتتاً فقتتام لتتي رستتوم اهللفتزوجتتت امتترأة 

فقتتام: بكتتراً أم ثيبتتًا؟ قلتتت: بتتل ثيبتتًا، قتتام: فهتتالّ جاريتتة تالعبهتتا وتالعبتتك، وتدتتاحكها وتدتتاحكك؟ 
قام: فقلت له: إنَّ عبداهلل هلك وترب بنات، وإّني كرهت أن أجيت هن بمتثلهن، فتزوجتت امترأة تقتوم 

 .1«وتصلحهن، فقام: بارب اهلل لك، أو خيراً عليهن 
ـ    ببهـوه(  ثهبـه    پدرم فوت كرد و هفت يا نه دختر بجا گذاشت، و مـن بـا زن

به من گفت: اى جـابر! آيـا ازدوا     -صى  اهلل عىهه وسى – ازدوا  كردم، رسول اهلل

ـ  -صى  اهلل عىهه وسى –، آنحضرت  كرده اى؟ گفت : بى ر فرمود: باكره يا ثهبهببا دخت

ـ  ىكه با او باز ىازدوا  نكرد ىو يا با زن(؟ گفت  با ثهبه، فرمود: آيا با دختر و   كن

صـى  اهلل  –، و او با تو بخندد؟ جابر: به آنحضرت ىكند، و با او بخند ىاو با تو باز

بپدرم( فوت كرد و دخترها را بجـا گذاشـت، و كراهـت     گفت : عبداهلل -عىهه وسى 

  ازدوا  كردم تـا سرپرسـت    ازدوا  كن ، پس با زن ىترداشت  كه مانند آنها با دخ

فرمود: خدا بـه تـو بركـت     -صى  اهلل عىهه وسى –آنها را به عهده بگهرد، رسول اهلل 

                                                                                                           
و جمهور علماء گفته اند که: جايز است که بطور مطلق و قطعى در م ال خ ود تص اف کن د ب دون      

 جايز نيست.اجازه شوها در مال خود تصاف کند، اگا نادان و ناخاد نباشد، وگانه 

وقت ى ب ااى زن ان خطب ه وي ژه اى       -صلى اهلل عليه وس لم – و در حديث ديگاى آمده که رسول اهلل

آناا  -رضی اهلل عنه– خواند فامود: صدقه بدهيد: زن گوشواره و انگشتا خود را مى انداخت و بالل

 است. در جامه ى خود جمع مى کاد، و اين داللت با اين دارد که بدون اجازه شوها بوده

 متفق عليه. 1
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 .ىدهد، يا فرمود: خوب كرد

 ]باب: واجب بودن نفقه زن و فرزندانش بر شوهر[

بتة قالتت: يتا أنَّ هنتدًا بنتت عت» كنـد كـه:  روايت مي -رضي اهلل عنها–ه ـ عائش  13
رستوم اهلل إنَّ أبتا ستفيان رجتل شتحيح، ولتي  يعطينتتي متا يكفينتي وولتدي إالَّ متا أختذت منته وهتتو ال 

 .1«يعلم، فقام: خذي ما يكفيك وولدب بالمعرو 
كـه   ىاست، و به من چهز  ! أبوسفهان مرد بخهىاهللگفت: اى رسول  ههند دختر عتب

ه كه من بدون عىـ  او از او بگهـرم، و او   دهد، مگر آنچكفايت خود و فرزندم باشد نمي

 نداند.

خود و فرزندت كفايـت   ىفرمود: آنچه كه برا -صى  اهلل عىهه وسى – حضرت

 كند باور معروف بعدم اسراف( از او بگهر، بو مه  نهست كه او نداد(.

]باب: تحريم تغيير دادن خلق و آفريده خدا براي خوشگلي و زينت و 

 آرايش[

لعتن اهلل » روايت اسـت كـه گفـت:    -رضي اهلل عنه– بن مسعود ـ از عبداهلل  14
الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغّيرات خلتق اهلل، متا 

 َفُخُذوهُ  الرَُّسومُ  آتَاُكمُ  َوَما ، وهو في كتاب اهلل:-صلى اهلل عليه وسلم–لي ال ألعن من لعن النبي 

 .»2فَانتَتُهوا ن هُ عَ  نَتَهاُكم   َوَما

 ىخداوند خالكوب و خالكوب كننده و نامصبباريك كردن ابرو، و كسهكه برا

دهنـد،  خود فاصىه قرار مي ىدهد( و كسانهكه بهن دندانهااينكار را انجام مي ىديگر

                                           
 متفق عليه. 1

 متفق عليه. 2
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( و اينها همه از تغههر خى  و آفريده خداست، لعنت كرده  زيبائ ىگشايند ببراو مي

كه پهامبر آنها را لعنت كـرده، لعنـت نكـن ، و آنهـ  در       كساناست، پس چرا من 

آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگهريـد بو اجـرا   فرمايد: كتاب خداست كه مي

 كنهد( و آنچه نهي كرده خوداري نمائهد، و از بمخالفت( خدا بپرههزيد.

]باب: منع كردن زن از پوشيدن لباسهاي تنگ كه حجم جسم را نمايان 

نمايد، و از لباسهاي كوتاه كند، و از لباسهاي شفاف كه جسم را آشكار ميمي

پوشاند، و از جمع كردن مو بر باالي سر )كاكل( و كه تمامي جسم را نمي

 حرام بودن همه اينها[

صـى  اهلل عىهـه   – كند كه رسول اهللروايت مي -رضي اهلل عنه–ه ـ أبوهرير  11

لنتار لتم أرهمتا: قتوم معهتم ستياا ك ذنتاب البقتر يدتربون بهتا صنفان متن أهتل ا»: فرمودند -وسى 
الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن ك سنمة البختت المائلتة، ال يتدخلن الجنتة 

 .1«وال يجدن ريحها، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

يانه دارند هستند كه تاز  اند كه آنها را نديده ام، مردمان دو صنف از اهل آتش

تنگ  ىكه لباسها يانهستند برهنه و عر  زنند، و زنانمانند دم گاو، با آن به مردم مي

كنند، و از طاعت و فرمان خدا منحرف اند، و زنان ديگر و شفاف و كوتاه بر تن مي

( سرشان مانند سـنام و كوهـان شـتر    ىكنند، و بمورا بارف خود كشانده فاسد مي

بهشت  ىشوند، و بورود، اينها به بهشت داخل نمينارف مياست كه به اينارف و آ

بهشت از مسافت چنهن و چنان به مشـام   ىرسد، در حالهكه بوه  به مشامشان نمي

                                           
 مسلم. 1
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 .1رسدمي

]باب: نهى كردن زن از رساندن موهاي غير، و موهاي جعلي آوردن و زياد 

هوديان اي دروغين و بيان اينكه اين عمل از اخالق يهكردن مو با آن مو

 است[

بـه مدينـه    -رضي اهلل عنه–ه گويد: معاوي -رحمه اهلل– ـ سعهد بن المسهب  14

كردم بجز يهود كس  ى از مو بهرون آورد و گفت: فكر مياهآمد و خابه خواند و كب

اين كار برسهدن مو بـه   -صى  اهلل عىهه وسى – اهللكند، به رسول ديگر اينكار را نمي

 و زور نامهد.  را جعىسر زن( رسهد، و آن ىمو

 روى ه  ريخته. ىكبه: مو

صتلى – أنَّ معاويتة قتام ذات يتوم: إنَّكتم قتد أحتدثتم زي ستوء، وإنَّ نبتي اهلل» : و در روايت
نهتى عتن التزور، قتام: وجتاء رجتل بعصتاً علتى رأستها خرقتة، قتام معاويتة: أال وهتذا  -اهلل عليه وستلم
 .2«تكثر به النساء أشعارهن من الخرم )الرواي عن سعيد( يعني ما الزور، قام قتا ة

ظاهر شـده و پديـد    ىبد  گفت: بهن شما لباس -رضي اهلل عنه–ه معاوي ىروز

كرده است، ابـن المسـهب     از دروغ و باطل نه -صى  اهلل عىهه وسى – آمده، پهامبر

                                           
 در روايتى است که بوى بهشت از مسافت چهل سال به مشام مى رسد. 1

 کاسياخ: زنى که لباسهاى تنگ و شفاف و کوتاه مى پوشد.

 مائالخ: از طاعت و فامان خدا منحاف هستند.

 مىكشانند )و فاسد مىكنند(. مميالخ: غيا از خود زنان ديگا را بطاف خود و عمل خود

 البخت: نوعى از شتا است که کوهان و سنام بزرگ دارد.

 السنام: کوهان شتا.

 مسلم. 2



   

 ( حدیث در احكام بانوان04)   11 
  

داشت و بر سر و نوس عيا تكه پارچه   وارد شد و عياي ىگويد: در اين حال مرد

 و دروغ و باطل است.  گفت: اين همان زور و جعى هعاوياى بود، م

خـود   ىآنچه زنان به موها  حديث از سعهد بن المسهّب گفت: يعن ىقتاده راو

 كنند.از تكه پارچه ها وصل مي

 ]باب: نهي زنان در جعلي كردن لباس و تظاهر به آنچه به آنها داده نشده[

ة قام: يا رسوم اهلل أقتوم إنَّ زوجتي أعطتاني أنَّ امرأ»: -رضي اهلل عنها–ه ـ از عائش  15
 .1«: المتشبي بما لم يعط كالب  ثوبي زور-صلى اهلل عليه وسلم-ما لم يعطني؟ فقام رسوم اهلل 

گـوي ( كـه   گفت: ببه زن شوهرم مي -صى  اهلل عىهه وسى -به رسول اهلل   زن

من نداده، بكنايـه  به  ىشوهرم به من باين و آن( را داده، در حالهكه در حقهقت چهز

فرمودند: ت اهر  -صى  اهلل عىهه وسى -از افتخار كردن مقابل زن شوهر(، رسول اهلل 

 .2پوشهده درويهنكننده به آنچه به او داده نشده مانند كس  است كه لباس 

                                           
 متفق عليه. 1

آمده که: تظاها کننده به آرايش و زينت به آنچه  101 101/ 9در فتو الباري شاح صحيو البخاري  2

ماد زن ديگاى دارد، پس اي ن زن ن زد زن   نزد او نيست، مانند زنى است که نزد مادى است، و اين 

ديگا ادعا و افتخار مى کند من نزد شوهام چنين و چنان هستم)کنايه از اينك ه م اا بيش تا دوس ت     

دارد و به من چيزها مى دهد( و نزد او مقام و من زلتى خيلى خوب دارم، مى خواهد که زن ديگا را 

 به خشم و غضب بياورد.

: مانند مادى است که لباس زاهدان و پارسايان و پاهيزکاران م ى پوش د، و   وقول: )کالبس ثوبی الزور(

 به مادم نشان مى دهد که از از جمله آنهاست، ولى در حقيقت اما چنين نيست.

 و امام خطابی مى گويد: مقصود از لباس مَثَل است، و معناى آن اين که دروغگو است.
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]باب پوشيدن زنان كفشهاي بلند و بيان اينكه اين عمل از كردار زنان يهود 

 است[

 -صى  اهلل عىهه وسـى  -از رسول اهلل  -رضي اهلل عنه– ـ أبو سعهد الخدري  16

كانتت امترأة متن بنتي إسترائيل قصتيرة تمشتي متي امترأتين طتويلتين » كند كه فرمودند:روايت مي
فاتخذت رجلين من خش ، وخاتمتًا متن ذهت  ُمغلتق ُمطبِتق ثتم حشتته مستكًا، وهتو أطيت  الطيت ، 

 .1«ذا، ونفض شعبة )أحد الرواة( يدهفمرت بين امرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هك
رفت، اين زن دو اسرائهل كوتاه قد بود، و با دو زن بىند قد مي  از زنان بن  زن

ود گرفت و آنرا پـر از عاـر   ختخته اى و يك انگشتر از طال كه بسته بود براى  ىپا

مشك نمود، و مشك از بهترين عارهاست، پس بهن آن دو زن بىند قد رفت و آنهـا  

 .2را نشناختند، و زن با دست خود بارف آنها اشاره كرداو 

 ]باب: نهى كردن زن از اينكه موي سر خود را در حج و غير از حج بتراشد[

صـى  اهلل  -روايت است كه رسـول اهلل   -رضي اهلل عنهما– ـ از ابن عباس  17

 .3«لي  على النساء الحلق، إنَّما على النساء التقصير» فرمودند: -عىهه وسى 
خـود را   ىبر زنان تراشهدن سر جايز نهست، بىكه بر آنها جايز است كه موهـا 

                                           
 مسلم. 1

چنين آمده: حكم اين عمل که زن انج ام داد در ش ايعت    01/9در شاح امام نووى با صحيو مسلم  2

اسالم اگا قصد و نيت او خوب باشد مانند اينكه پوشيدن خ ود را بخواه د ت ا اذي ت و آزار نبين د،      

جايز است، اما اگا قصد افتخار و تكبا و تشبه به کسانى که کامل هستند و بلن د ق د م ى باش ند را     

 د که او بلند قد است، اين عمل حاام است.داشته باشد، و مادان را گول بزن

رض ی اهلل  – حسن أخاجه أبوداود والدارقطنی والطباانی وأخاجه التامدي والنسائی من حديث عل ی  3

 .-عنه
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 كوتاه كنند.

 ]باب: رنگ كردن دستها و پاهاي زن[

أومتت امترأة متن وراء ستتر »روايت اسـت كـه:    -رضي اهلل عنهما– ـ از عائشه  18
يتتده،  -ستتلمصتتلى اهلل عليتته و -فقتتبض النبتتي  -صتتلى اهلل عليتته وستتلم-بيتتدها كتتتاب إلتتى رستتوم اهلل 

فقتتام: متتا أ ري أيتتد رجتتل أم يتتد امتترأة قالتتت: بتتل امتترأة، قتتام: لتتو كنتتت امتترأة لغيّتترت أ فارهتتا، يعنتتي 
 .1«بالحناء

صـى  اهلل  -ى را به رسـول اهلل  اهزن  با دست خود از پشت پرده و حجاب نام

دسـت خـود را كشـهد، و آنـرا      -صى  اهلل عىهه وسى -داد، آنحضرت  -عىهه وسى 

است يا دست زن، زن گفت: بىكه دست  ىدان  اين دست مردرمود: نمينگرفت، و ف

در جواب فرمود: اگـر دسـت زن بـود     -صى  اهلل عىهه وسى -زن است، آنحضرت 

 .2دادخود را با حنا تغههر مي ىناخنها

]باب: پوشاندن زن صورت خود را در حضور مردان نامحرم، ولي اگر مرد 

 را نمايان كند[نامحرم نبود جايز است صورت خود 

صـى   -روايت است كه رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما– ـ از عبداهلل بن عمر  19

                                           
 حسن أخاجه أبوداود والنسائی. 1

با زن است که چاا ناخنهاى خ ود را ب ا حن ا رن گ      -صلى اهلل عليه وسلم-کنايه با انكار آنحضاخ  2

ندانست که اين دست زن است ي ا دس ت م اد، ب ه      -صلى اهلل عليه وسلم-چون آنحضاخ  نكاده،

ص لى اهلل علي ه   -همين سبب دست خود را کشيد و نامه را نگافت که مب ادا دس ت زن باش د، و او    

 با زنان دست نمى گياد، و بيعت با دست نمى کند، بلكه بيعت او با زنان با سخن است. -وسلم
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 .1«ال تنتق  المرأة المحرمة وال تلب  القفازين» فرمودند: -اهلل عىهه وسى 
كه در احرام است صورت خود را با نقاب و روبند نپوشـاند، و همچنـهن     زن

 .2دست كش دست نكند

 دن لباس حرير)أبريشم( و طال جايز است[]باب: براي زن پوشي

صى  -روايت است كه رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ـ از أبو موس  األشعري  41

 .3«حرم لباس الحرير والذه  على ذكور أمتي، وأحل إلناثهم» فرمودند: -اهلل عىهه وسى 
زنـان   ىمردان امت من حرام شده است، و برا ىپوشهدن لباس حرير و طال برا

 است. حالل

 ]باب: پوشيدن لباس معصفر و مانند آن براي زنان مباح است[

رأى » كند كـه: روايت مي -رضي اهلل عنهما– ـ عبداهلل بن عمرو بن العاص  43
علتتيَّ ثتتوبين معصتتفرين فقتتام: أأمتتك أمرتتتك بهتتذا؟ قلتتت: أغستتلهما،  -صتتلى اهلل عليتته وستتلم-النبتتي 

 .4«قام: بل أحرقهما
را بر تن مـن ديـد، و فرمـود:     5دو لباس معيفر -سى صى  اهلل عىهه و-پهامبر 

                                           
 البخاري. 1

در هنگام احاام و نبودن ماد نامحام است، و اگا ماد نامحام حض ور داش ته باش د بايس تى زن      اين 2

 صورخ خود را بپوشاند، حال در لباس احاام باشد و يا خيا.

 حسن صحيو أخاجه أحمد والتامدي والنسائی. 3

 مسلم. 4

 الثوب المعصفا: لباسى که با عصفا رنگ شده است. 5

 زمين عاب است و با آن رنگ مى کنند، و دو رنگ است ساخ و زرد. العصفا: گياهى است که در
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اين عمل را انكـار كـرد(، گفـت : آنـرا       ؟ بيعن مادرت بتو امر كرده كه اينرا بپوش

 شوي ؟ فرمود: بىكه آنرا بسوزان.مي
 

]باب: بر حذر داشتن زنان از نمايان كردن زينت و آرايش خود براي مردان 

 صفر( سرخ و زرد و مانند آن باشد[نامحرم، طال و لباسي كه با رنگ )مع

 -صى  اهلل عىهه وسى – روايت است كه پهامبر -رضي اهلل عنه-از أبوهريره ت  44

 .1«ويل للنساء من األحمرين الذه  والمعصفر» فرمودند:

مـردان اجانـب و نـامحرم نمايـان      ىبكه دو چهز سـر  را بـرا    واي بر زنان

 كنند( طال و لباس سر  رنگ خود را.مي

 ]باب حرام بودن تشبيه زن با مردان در لباس و حركت و سخن و مانند اينها[

-لعتن رستوم اهلل » كند كـه: روايت مي -رضي اهلل عنهما– ـ عبداهلل بن عباس  41
 .2«المتشبهن من الرجام بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجام -صلى اهلل عليه وسلم

، و كننـد هماننـد مـي  خود را به مردان كه   زنان -صى  اهلل عىهه وسى -پهامبر 

 د لعنت فرموده است.كننهمانند ميكه خود را به زنان   مردان

 .محمد وآله وصحبه وسّلم ىاهلل عل ىوصل، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
 

                                                                                                           
 امام نووى گويد: معناى اين جمله اين است که: اين لباس زنانه است. أمك أمرتك:

 إسناده جيد، أخاجه ابن حبان والبيهقی فی شعب اإليمان. 1

 البخاري. 2


