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 پيشگفتار

شكر و سپاس خدايي را كه به اندازه آفريد و آنگاه هدايت نمود؛ و دو زوج مرد 
دهم كه هيچ اي كه به صورت مني بود، پديد آورد؛ و گواهي ميو زن را از نطفه

دارد؛ و حمد و ثنا سزاوار پرستش به حقي نيست جز اهلل، و او يكتاست و شريكي ن
بنده و رسول  صدهم كه به راستي محمد از ازل تا ابد تنها او راست؛ و گواهي مي

هاي عظيم الهي را نظاره كند؛ اوست، كسي كه به آسمان عروج داده شد تا نشانه
ارزشهاي  درود و سالم بي پايان الهي بر او و بر آل و اصحاب اوكه داراي مناقب و

 زياد ابدي تقديمشان باد. بسيارواال بودند، سالم 
اما بعد: از آنجايي كه زن مسلمان در دين اسالم جايگاه خاص خودش را دارد؛ 

 ص رسول اهللبسياري از وظايف و رسالتها به او سپرده شده است. همچنين 
بسياري از رهنمودها و ارشادات خويش را به زنان اختصاص داده بود، و در خطبه 

صحراي عرفات در مورد زنان سفارشهاي الزم را فرمود، كه حجه الوداع خود در 
دهد در هر عصر و زماني بايد به زنان توجه و عنايت خاصي مبذول گردد نشان مي

و مخصوصاً در اين زمان كه به طور ويژه زن مسلمان مورد هجوم قرار گرفته است؛ 
اش اصلي تا به هر وسيله ممكن كرامت و عزتش سلب شود و از مكان و جايگاه

پايين افتد؛ بنابراين الزم است نسبت به اين خطر بيدار بود و راه نجات را براي زن 
 مسلمان روشن ساخت.

اميدوارم اين كتاب چراغ راهنمايي براي اين راه باشد؛ البته به وسيله بيان بعضي 
اين كتاب گرد آمده است. اين از احكام و دستوراتي كه مختص به زنان بوده و در 

نياز است. اميدوارم خداوند متعال به  ر مشاركتي ناچيز ولي تالش و زحمتي موردكا
اندازه ارزشش آن را سودمند سازد؛ اين كار اولين گام در اين مسير است و اميد است 

 تر شود و به حد احسن و عالي ارتقا يابد.تر و كاملهاي بعدي مفصلكه در گام
 ام، شامل فصول زير استيم داشتهآنچه را كه در اين كار شتابزده تقد

 .فصل اول: احكام كلي
 فصل دوم: در بيان احكامي كه به آراستگي جسمي زن اختصاص دارد.
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خون بعد از والدت  استحاضه و فصل سوم: احكامي كه به عادت ماهانه و
 اختصاص دارد.

 فصل چهارم: احكامي كه به لباس و حجاب اختصاص دارد.
 امي كه به نماز زن اختصاص دارد.فصل پنجم: در بيان احك

 فصل ششم: احكامي كه در مورد مردگان به زن اختصاص دارد.
 فصل هفتم: احكامي كه در مورد روزه به زن اختصاص دارد.

 فصل هشتم: احكامي كه در مورد حج و عمره به زن اختصاص دارد.
 فصل نهم: احكامي كه به زناشويي و رشد و تقويت آن اختصاص دارد.

كند و عفت او را دهم و پاياني: در بيان احكامي كه كرامت زن را حفظ مي فصل
 دارد.مصون مي



 :فصل اول

 احكام كلي

 جايگاه زن قبل از اسالم: -1

منظور از قبل از اسالم دوره جاهليت است، عصري كه در آن عرب به شكل 
ر زيستند. مردم دكرد و ديگر مردمان به صورت عمومي ميخاصي زندگي مي

هاي درست نبود، در آن عصري بودند كه از وجود پيامبران خالي بود و نشاني از راه
پس عرب  ـ چنانچه در حديث آمده است ـ هنگام خداوند متعال به آنها توجه نمود

 و عجمشان مورد بغض و نفرت خدا بودند جز اندكي از اهل كتاب.
عصب نژادي بسر در اين عصر در بيشتر جوامع انساني، زن در يك دوره ت

تا جايي كه آنان تولد وي را ناپسند  ـ مخصوصاً در جامعه عربي ـ بردمي
و تعدادي  ،كردند تا در زير خاك بميرددانستند؛ تعدادي آنها را زنده به گور ميمي

داشتند. چنانچه خداوند متعال فرموده است: هم آنها را با خفت و خواري نگه مي
﴿   

   
    
    

     
    

     
   ﴾.  :(.89ـ 88)النحل  

از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده، صورتش  در حالى كه هرگاه به يكى»
... بخاطر بشارت ;گرددو به شدت خشمگين مي ;شود)از فراب ناراحتى( سياه مي

داند( آيا او را )و نمي ;گرددبدى كه به او داده شده، از قوم و قبيله خود متوارى مي
 «.كنند!با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم مي

 ﴿همچنين خداوند متعال فرموده است: 
   

   ﴾.  :(.9ـ 8)التكوير 
و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود. به كدامين گناه »

 «.كشته شدند؟
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شده  يعني دختري كه زنده به گور ﴾﴿كلمه 
ماند و است تا در زير خاك جان دهد؛ هرگاه دختري از زنده بگور شدن در امان مي

داشت. هيچ سهم او زندگي و حياتي با خفت و خواري مي ،دادبه زندگي ادامه مي
هر چند كه شخص متوفي  شت،اش را نداو نصيبي از ارثيه نزديكان در گذشته

برد. ن بيچاره در نهايت فقر و فاقه بسر ميو يا اين كه ز ،دبوداراي مال و ثروت مي
دانستند و زنان از آن كامالً محروم بودند. بلكه م مردان ميزيرا آنان ارثيه را حق مسلّ

شدند. زنان زيادي زير حتي زنان همانند ساير اموال ارثيه از ديگران به اثر برده مي
معتقد به حدي معين زيرا آنان  ،كردندسرپرستي و تحت فرمان يك مرد زندگي مي

هايي كه ها و ستمبراي داشتن همسر نبودند. و هيچگاه توجهي به فشارها، سختي
 آمد، نداشتند.در اين رابطه به زنان وارد مي

 جايگاه زن در اسالم: -2

ها را از زن برداشت و در ميان انسانيت ارزش وقتي كه اسالم آمد، همه اين ستم
اند. و او را در مبدأ انسانيت شريك مرد قرار داد؛ و و اعتبار وي را به او بازگرد

   ﴿چنين فرمود: 
   ﴾. 

 (.13)الحجرات: 
 «.اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم»

عذاب عمل مشترك هستند. چنانچه خداوند  همچنين زن و مرد در پاداش و
    ﴿فرموده است: متعال 

     
    

  
   ﴾. 

 (.99)النحل: 
ه مؤمن است، اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كهر كس كار شايسته»

دادند، و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مي ;داريماو را به حياتى پاك زنده مي
 «.خواهيم داد
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  ﴿فرموده است:  متعال و باز خداوند
 

 
 

 ﴾.  :(.93)األحزاب 

و مردان و زنان مشرك را )از  ،منافق ف اين بود كه خداوند مردان و زنانهد»
 «.مؤمنان جدا سازد و آنان را( عذاب كند

همچنين خداوند پاك قرار دادن زن را به عنوان مال ارث شوهر مرده حرام 
  ﴿گردانيد و چنين فرمود: 
     
  ﴾. 

 (.19)النساء: 
ايد! براى شما حالل نيست كه از زنان، از روى اكراه اى كسانى كه ايمان آورده»

 «.)و ايجاد ناراحتى براى آنها،( ارث ببريد!
بلكه به  ،اسالم متضمن استقالل شخصيت زن گشت و او را نه به عنوان ارثيه

 ثيه نزديكانش براي وي حقي مقرر ساخت.و در ار ،عنوان وارث اصلي قرارداد
  ﴿ فرمايد:خداوند مي

   
  

   
  

      
   ﴾. :(.9 )النساء 

گذارند، براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مي»
گذارند، و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مي ;سهمى است

 .«اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى ;خواه آن مال، كم باشد يا زياد ;سهمى
   ﴿همچنين خداوند فرموده است: 
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   ﴾.  :(.11)النساء 
كند كه سهم )ميراث( پسر، به خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مي»

و اگر فرزندان شما، )دو دختر و( بيش از دو دختر  ;اندازه سهم دو دختر باشد
و اگر يكى باشد، نيمى )از ميراث،( از آن  ;تباشند، دو سوم ميراث از آن آنهاس

اوست. و براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر )ميت( 
و اگر فرزندى نداشته باشد، و )تنها( پدر و مادر از او ارث  ;فرزندى داشته باشد

شته و اگر او برادرانى دا ;برند، براى مادر او يك سوم است )و بقيه از آن پدر است(
برد )و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است(. )همه باشد، مادرش يك ششم مي

شما ـ اينها،( بعد از انجام وصيتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است 
اين  ـ دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كداميك براى شما سودمندترند!نمي

 .«استو خداوند، دانا و حكيم  ;فريضه الهى است
و همينگونه تا آخر آيات كه در مورد ارثيه زن آمده است؛ چه مادر و يا دختر و 

 خواهر و يا زوجه باشد.
 خداوند متعال در عرصه مزاوجت و ازدواج، همسرداري را در حداكثر تا چهار
زن محدود و محصور نموده است، البته به شرط برقراري عدالت ميان آنان. 

عاشرت و هم زيستي خوب و درست را براي مردان همچنين خداوند متعال م
 ﴿ فرمايد:واجب نموده است، چنانچه مي

﴾.  :(.19)النساء 
 «.بطور شايسته رفتار كنيد! با همسران»
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همچنين مهريه را حق زن قرارداد و به شوهرها دستور داد كه بايد مهريه زنان 
ه را كه خود زنان با رضايت خاطر خويش ببخشند؛ و خويش را بپردازند مگر آنچ

  ﴿اين چنين فرمود: 

     
     

   ﴾. 
 (.4)النساء: 

يه،( به آنان بپردازيد! و مهر زنان را )بطور كامل( بعنوان يك بدهى )يا عط»
)ولى( اگر آنها چيزى از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حالل و گوارا 

 «.مصرف كنيد!
همچنين خداوند متعال زن را در منزل شوهرش به عنوان امير و سرپرست 
فرزندانش قرار داده و او را به عنوان آمر و ناهي تعيين فرموده است. چنانچه رسول 

 .«المرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها»موده است: فر صاهلل 
برابر زيردستان زن در منزل شوهرش همانند حاكم و سرپرست است و در »

 «.خويش مسئول است
و باز خداوند مخارج زندگي و نفقه و لباس و قماش زن را بر مرد واجب كرده 

 است تا به خوبي آنها را برايش تهيه كند.

 هايشان از چپاول به كرامت  زن و كه امروز دشمنان اسالم و توله آنچه را -3

 تصاحب حقوقش قصد دارند:

از  ـ و بلكه دشمنان انسانيت از كفار و منافقان و كوردالن ـ امروز دشمنان اسالم
آنچه كه زن مسلمان در پرتو دين اسالم از كرامت، عزت و مصونيت بدست آورده 

خواهند كه يرا دشمنان اسالم از كفار و منافقان مياست، به شدت عصباني هستند. ز
زن فقط ابزار تخريب دستشان باشد؛ و او را دامي بسازند كه به وسيله آن بتوانند 

پرستان آلوده دامن را شكار كنند، البته پس از آن كه افراد سست ايمان و شهوت
 غرايز جنسي آتشين خود را از آنان سيراب ساختند.
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 ﴿است:  متعال فرموده ندكه خداوهمچنان

   
    ﴾. 

 (.29)النساء: 
 .«خواهند شما بكلى منحرف شويداما آنها كه پيرو شهواتند، مي»

خواهند كه چون كااليي ارزان در دسترس همچنين مسلمانان بيماردل از زنان مي
هايشان؛ تا رانان و شيطان صفتان باشند. كااليي لخت و عريان در برابر چشمشهوت

از جمال نگاهشان لذت برند و كامجويي كنند، يا به وسيله آنها به مقاصد زشت و 
پليدشان دست يابند. به همين علت عالقه دارند كه زنان از منزل بيرون رفته و در 

گانه كار كنند، يا به عنوان پرستار در هاي اجتماعي دوش به دوش مردان بيفعاليت
بيمارستانهاي مردانه به پرستاري بپردازند، يا در هواپيماها به عنوان مهماندار باشند، 
يا در مدارس و كالسهاي مختلط به عنوان استاد يا معلم به تدريس مشغول گردند؛ 

بدني عريان بعنوان  خوان باشند؛ يا باها باشند؛ يا ترانهها و فيلمو يا بازيگر نمايش
هاي فتنه انگيز هاي ارتباط جمعي شوند كه با صدا و چهرهمجري و گوينده رسانه

بندو بار هاي هرزه و بيها و روزنامهانگيزي كنند؛ و آنگاه مجلهخويش بتوانند فتنه
هاي دختران جوان و زيبارو را به صورت لخت و عريان چاپ كنند تا بدين عكس

جالت خويش را به فروش رسانند؛ همچنين بسياري از وسيله بتوانند م
ها و تصاوير براي گان و صاحبان صنايع از اين عكسداران تجارت پيشهكارخانه

ها را بر روي كنند، و اين عكسفروش و ترويج كاالهاي تجاري خويش استفاده مي
نه و به علت همين تصميمات غلط و اقدامات ناشيا ،كنندتوليدات خود چاپ مي

است كه زن از وظيفه اصلي خويش در منزل تهي شد؛ و براي پر كردن جاي خالي 
زن در منزل، شوهران مجبور شدند براي تربيت و بزرگ كردن فرزندان خود از 
وجود زنان خدمتكار بيگانه استفاده نمايند و براي انجام كارهاي منزل خود آنها را 

 دا شد و شر و بديهاي زيادي به بار آورد.هاي بسيار پيبكار گيرند و در نتيجه فتنه
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ما كار زنان را در بيرون از منزل اگر بتر استاض اتوابي زيتر باشتد  منت         -4

 كنيم:نمي

به طوري كه  ،زن نيازمند به اين كار باشد؛ يا جامعه به اين كار نياز دارد -1
 د.انجام آن از دست مردان برنيايد؛ و يا هيچ مردي براي انجام آن پيدا نشو

اين كار وي پس از انجام دادن كارهاي منزل كه كار اصلي و اساسي زن  -2
 است، باشد.

اين كار وي در محيط زنان باشد؛ همانند: آموزش زنان و يا درمان و  -3
 پرستاري زنان به طوري كه از مردان بدور باشد.

همچنين در مورد آموزش و فراگيري احكام و مسائل ديني نه تنها مانعي  -4
بلكه بر هر زني واجب است كه به هرچه از امور ديني نياز دارد، ياد بگيرد؛  ،نيست

اين فراگيري بايد در محيطي كامالً زنانه باشد؛ در ضمن اشكالي ندارد كه زن براي 
تحصيل علم و فراگيري دين در مسجد و همانند آن حضور يابد؛ البته بايد در پس 

كردند و آموزش نه كه زنان صدر اسالم عمل ميپرده و جدا از مردان باشد؛ همانگو
 ديدند و در مساجد حضور فعال داشتند.مي



 :فصل دوم

 در بيان احكامي كه به آرايش جسمي زن اختصاص دارد

هاي فطري را كه به آنان اختصاص دارد و شايسته است هر زني خصلت -1
يز نگه داشتن آنها؛ زيرا ها و تماليق آنهاست، انجام دهند: از جمله كوتاه كردن ناخن

هاي ها به اجماع اهل علم سنت است. همچنين اين كار از خصلتگرفتن ناخن
ذاتي و فطري انسان است كه در حديث هم آمده است؛ و در اين كار پاكيزگي و 

كاري داري و بلند كردن آن نوعي فساد و خرابزيبايي است. در صورتي كه در نگه
ده است؛ همچنين موجب جمع شدن ميكروب و چرك و مشابهت با حيوانات درن

و مانع رسيدن آب به زير آنهاست. متأسفانه بعضي از زنان مسلمان  ،و كثافت است
هاي ديني نيز براساس تقليد و پيروي كوركورانه از زنان كافر و عدم آشنايي با سنت

 اند.هايشان اقدام كردهخود به دراز كردن ناخن
ير بغل و موي زير ناف براي زنان سنت است، به همچنين برداشتن موي ز

خاطر عمل به حديثي كه در اين باره وارد شده است، در ضمن در اين كار حسن و 
هفته صورت گيرد، يا اين كه  هر در آن است كه اين كار زيبايي وجود دارد؛ بهتر

 چهل روز طول نكشد. بيشتر از
و حنا گذاشتن آن و در مورد آنچه كه از زن در مورد موي سر، رنگ كردن  -2

 ابرو مطلوب و يا ممنوع است:

كه هر زن مسلمان موي سرش را واگذارد؛ و در غير ضرورت  بايستى -الف

 تراشيدن موي سر زن از نظر شرع حرام است.

د: اما در گويمي :بن ابراهيم آل شيخ مفتي كشور عربستان سعودي  شيخ محمد

يدن آن جايز نيست؛ به دليل حديثي كه امام مورد موي سر زنان به هيچ وجه تراش

روايت كرده است؛ همچنين همان  سنسائي در كتاب سنن خويش از طريق علي 

روايت كرده  سعثمان  كتاب مسندش از سند خويش در بزار باالامام  حديث از

روايت كرده است؛  ساست؛ همچنين ابن جرير آن را با سند خويش از عكرمه 
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 ص اهللرسول  «.أن تحلق المرأة رأسها صرسول هللا  ىنه» اند كه:همگي گفته

 ص اهللهرگاه از جانب رسول  زن را از تراشيدن موي سرش نهي فرموده است،

 كلمه نهي، بيايد، مادامي كه معارض نداشته باشد به معناي تحريم است.

أن »چنين گفته است: قوله: « مشكاهالمرقاه شرح ال»علي قاري در كتاب  مال

فرموده وي چنين است كه زن سر خويش را بتراشد؛ اين نهي  «ق المرأة رأسهاتحل

براي آن است كه موي بلند و گيسوي زنان همانند بلندي محاسن و ريش مردان 

 .1است در جمال و زيبايي
اي كه اگر هدف از كوتاه كردن موي سر زن نيازي غير از آرايش باشد؛ به گونه

كه موي سرش بسيار بلند باشد و نظافتش بر وي  نتواند به مويش برسد يا اين
در چنين مواردي اشكالي ندارد كه به اندازه نياز كوتاه نمايد. چنانچه  ـ سخت باشد

كردند؛ در ضمن پس از وفات آن حضرت چنين مي صاهلل بعضي از زنان رسول 
يچ آنان پس از وفات آن حضرت آرايش و پيراستن را كامالً كنار نهاده بودند و ه

 نيازي به بلند كردن موي سرشان نداشتند.
ولي اگر هدف زن از كوتاه كردن موي سرش، مشابهت و تقليد از زنان كافر و 

بدون ترديد اين كار حرام است؛ به دليل حديثي  ـ هرزه، يا مشابهت به مردان باشد
كه به طور عموم تشابه به كفار را نهي كرده است، همچنين به دليل حديثي كه 

ابه زنان را به مردان نهي كرده است. در ضمن اگر هدف از اين كار آرايش باشد، تش
 .يسترسد، جايز نآنچه كه ظاهراً به نظر مي

گفته « ضواء البيانأ»در كتاب  :شنقيطي المين ألاستاد ما جناب شيخ محمد ا
است: )عرف و عادتي كه در بسياري از كشورهاي مسلمان در مورد كوتاه كردن و 

هاست و كامالً مخالف با شيدن موي سر زن رواج دارد، عادت و روش فرنگيترا
عرف و عادت زنان مسلمان و زنان عرب قبل از اسالم است. و اين از جمله 

هاي زندگي ما نفوذ پيدا انحرافاتي است كه متأسفانه در دين، اخالق و ساير ارزش
                                           

 .2/49 الشيخ محمد بن ابراهيم ىمجموع فتاو -1 



   

 07 : در بيان ابکامی كه به آرایش جسمی زن اختصاص دارددومفصل 
 

خذن من رؤوسهن أي صزواج النبي أ ن  أ»كرده است(. آنگاه در جواب حديث: 

به چيدند تا موهايشان از موهاي سر خود مي صزنان پيامبر » .«ةتكون كالوفر ىحت
تنها پس از وفات  صاهلل : زنان رسول گويدچنين مي .«رسيدميايشان هشپيه گو

كردند البته در زمان حيات آن حضرت آن حضرت موهاي سرشان را كوتاه مي
از زيباترين آرايش آنان همان موهاي سرشان بود، ولي نمودند و خودشان را زيبا مي

پس از وفات آن حضرت براي آنان حكم خاصي است كه هيچ يك از زنان روي 
زمين با آنها در اين زمينه مشاركت ندارند؛ و آن عبارت از قطع اميد آنان به ازدواج 

كه  ،ازهبه طور كلي است؛ و همچنين نوميد شدن آنها از ازدواج به آن حد و اند
ممكن نيست هيچ طمع و آرزويي با آن آميخته گردد. آنان به علت وفات آن 

همانند زنان در حال گذران دوره عدة وفات شوهران خويش هستند  صحضرت 
 اند و حق ازواج با احدي را ندارند.كه تا لحظة مرگ خودشان را محبوس ساخته

   ﴿ چنانچه خداوند در موردشان فرموده است:

     
    
     

    ﴾. 
 (.83األحزاب: )

را آزار دهيد، و نه هرگز همسران او را بعد از  صاهلل و شما حق نداريد رسول »
 .«اين كار نزد خدا بزرگ است!او به همسرى خود درآوريد كه 

تواند علت رخصت حالل نوميدي قطعي از ازدواج با مردان گاهي اوقات مي
 .1نمودن آرايش باشد كه براي علت و يا سبب ديگري چنين رخصتي وجود ندارد

بر هر زن الزم است كه موي سر خويش را حفظ نمايد و به نظافت آن بپردازد 
ت گيسوهاي بافته شده در آورد؛ ولي براي زن جايز و به آن توجه نمايد و به صور

                                           
، در چنين مواردي هرگاه شوهري به زنش دستور داد كه چنين كاري را بكند بـراي زن  141ـ 8/898ضواء البيان أكتاب  -1 

 جايز نيست كه از وي اطاعت كند، زيرا هيچ فرمان از مخلوق در جهت نافرماني خدا روا نيست.
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 . 1نيست كه موي سرش را در وسط سر و پشت سر جمع كند و ببندد
: همچنان كه از گويدمي 22/148« مجموع الفتاوي»ابن تيميه در شيخ اإلسالم 

زنان روسپي و فاحشه قصد دارند كه موي سرشان را به صورت يك گيسو بافته بر 
گفته است: آنچه  :بن ابراهيم مفتي سعودي  بيندازند. شيخ محمد روي شانه خويش

كه امروزه بعضي از زنان مسلمان از فرق نهادن موهاي سرشان در يك طرف سر و 
يا قرار دادن موي سرشان در باالي سر به  جمع كردن موي سرشان در پشت سر و

ايز نيست، كنند، به طور كلي جرتي كه زنان فرنگي آرايش ميوهمان شكل و ص
زيرا در اين كار مشابهت و همساني به زنان كافر وجود دارد. از ابوهريره در يك 

هل النار لم أصنفان من »فرمودند:  صاهلل حديث طوالني آمده است كه رسول 

رهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات أ
، وال يجدن ةيدخلن الجن ، الةخت المائلالب ةمائالت مميالت، رؤوسهن كأسنم

 .2«كذا وكذا ةريحها ليوجد من مسير ن  إريحها، و
ام: مردمي كه به دستشان شالقهايي دو گروه جهنمي هستند كه من آنها را نديده»

زنند، و )گروه دوم( زناني كه با همانند دم گاو است و مردم را با آن شالق مي
سازند در گران را به سوي خويش متمايل ميوجود پوشش لخت و عريانند، دي

حالي كه خودشان نيز به آنها تمايل دارند، موهاي سرشان بسان كوهان خميدة شتر 
شوند و هيچگاه بوي بهشت به مشامشان است، آنان هرگز به بهشت وارد نمي

 .«شودگرچه بوي بهشت در مسافت چنين و چنان يافت مي ،رسدنمي
 «مائالت مميالت»اند: را چنين تفسير كرده ص مبربعضي از علما سخن پيا

دهند و آن همان كنند و آرايش ميرا با شانه ميالء شانه مي يعني آن زنان سرهايشان
 ،كنندشانه زنان فاحشه و روسپي است. و ديگر زنان با آن شانه سرشان را شانه مي

كه پا در جا پاي و شانه زنان مسلماني است  ،و اين همان نشانه زنان فرنگي است

                                           
 مترجم. آورند.بندند و به صورت كوهان شتر در ميمي چنانچه اكثر زنان امروزه موي سرشان را در پشت سر با موگير -1

 .رواه مسلم -2 
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 .1كنندوار از آنان تقليد كوركورانه ميآنها نهاده و سايه
همانگونه كه زن مسلمان از تراشيدن موي سر و يا كوتاه كردن آن بدون 

شود، به همان صورت از پيوند زدن موي سر و زياد نمودن آن ضرورت بازداشته مي
ه در صحيح بخاري ومسلم شود. به خاطر حديثي كبا وصل موي ديگري نيز منع مي

 .«ةوالمستوصل ةالواصل صلعن رسول هللا »آمده است: 
زند و همچنين زني زني را كه مويش را به موي ديگر پيوند مي صاهلل رسول »

 «.كند، مورد لعن و نفرين قرار داده استكه اين كار را مي
 .زندزني است كه موي خود را به موي ديگري پيوند مي «ةالواصل»منظور از 

 دهد.زني است كه اين كار پيوند را انجام مي «ةالمستوصل»و منظور از 
 سبب لعن و نفرين اين است كه اين كار نوعي فريب و تزوير است.
 پيوند حرام مو در اين عصر و زمان همان پوشيدن كاله گيس است.

هنگامي كه وارد  ساند كه معاويه روايت كرده ينو ساير و مسلم امام بخاري
آورد و بيرون ، سپس يك دسته مو را از جيبش ى خوانداهخطبمدينه شد، در آنجا 

د، ـكننشان از اين موها استفاده ميـگفت: زنان شما را چه شده است كه در سرهاي
هيچ زني نيست كه در سر خويش مويي »شنيدم كه فرمودند:  صاهلل من از رسول 

 «.نوعي تزوير و فريب استاز موي ديگري قرار دهد مگر اين كه اين عمل 
برداشتن ابرو به طور كامل و يا قسمتي از آن بر زن مسلمان حرام است.  -ب

اين كار به هر طريقي صورت گيرد، به وسيله تراشيدن، كوتاه كردن، گرفتن، استفاده 
است « نمص»از انواع موبرها و موچين و غيره كالً حرام است. زيرا اين كار همان 

 قرار گرفته است. صاهلل نفرين رسول كه مورد لعن و 
چينند مورد لعن و نفرين قرار داده زناني را كه ابروي خود را مي صاهلل رسول 

به زني « نامصه» «.والمتنمصة ةالنامص صلعن رسول هللا »است؛ به اين صورت: 
شود كه به زعم و خيال خودش موي ابروي خود را به خاطر آرايش و زيبا گفته مي

                                           
 .88تويجري ص الشيخ حمود ال« بيينتيضاح والاإل» :، نگاه2/49مجموع فتاوي الشيخ  -1 
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شود كه اين كار آرايش را انجام به زني گفته مي« متنمصه»دارد. و ميشدن بر 
 دهد.مي

در اصل اين كار همان تغيير در خلق اهلل است كه شيطان در حضور خداوند 
دارد؛ چنانچه خداوند متعال از زبان وي عهد كرده بود، بني آدم را به آن وا مي

 ﴿كند كه شيطان گفت: حكايت مي

  ﴾. ( :119النساء.) 
 «.را تغيير دهند! دهم كه آفرينش پاك خدايىآنان دستور مي»

روايت است كه: )خداوند لعنت  سو در صحيح بخاري از عبداهلل بن مسعود 
و زنان خال كوب را و زناني كه  ،كنندكند آن زناني را كه بدنشان را خال كوبي مي

و زناني كه به خاطر زيبايي  ،دارند و زنان آرايشگر رابر مي ابروي خود را
سازند، و آن زناني را كه آفرينش الهي را در دندانهايشان را از هم فاصله دار مي

: بدانيد و آگاه باشيد كه من گفتكنند( آنگاه دهند و عوض ميوجودشان تغيير مي
است و اين پيروي  كردهعنت آنها را ل صاهلل كنم كه رسول آن كساني را لعنت مي

 ﴿ در قرآن آمده است يعني اين سخن خداوند متعال:
    
  ﴾.  :(.9)الحشر 

آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد )و اجرا كنيد( و آنچه نهي كرده »
 «.خوداري نمائيد

األندلس  چاپ انتشارات دار 2/389ا امام ابن كثير در تفسيرش در اين مطالب ر
 آورده است.

نان به اين درد خطرناك كه از گناهان كبيره است، زمتأسفانه امروزه بسياري از 
جايي كه برداشتن ابرو براي زنان از واجبات روزمره شده است. در  اند. تادچار شده

ر دستور دهد، براي زن جايز نيست كه صورتي كه اگر شوهري زنش را به اين كا
 در اين مورد از شوهر اطاعت نمايد، زيرا اين كار معصيت و گناه است.

باز كردن و ايجاد شكاف ميان دندانها براي زيبايي و خوشگل نمودن بر زن  -ج
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مسلمان حرام است. به اين صورت كه براي زيبا نمودن و خوشگل ساختن 
 هاي كوچكي را در ميانهاي دندانسازي شكافهايشان به وسيله متهدندان
كنند. ولي اگر دنداني پوسيده شود و نياز به ترميم باشد و يا هايشان ايجاد ميدندان

كرم خوردگي داشته باشد و نياز به كندن و يا پركردن داشته باشد؛ براي برطرف 
كار بخاطر درمان ها استفاده از دندانسازي اشكالي ندارد زيرا اين تىنمودن اين ناراح

البته اين كار هم بايد توسط دندانپزشك زن  ،كردن و رفع بيماري و خرابي است
 صورت گيرد.

زني را كه  صخال كوبي در بدن براي زن مسلمان حرام است؛ زيرا پيامبر  -د
و زن خال كوب را لعنت كرده است. خالكوبي كار حرام و  ،بدنش را خالكوبي كند

لعنت كرده است كسي را كه اين  صاهلل . به دليل اينكه رسول از گناهان كبيره است
 ،گيردو همچنين كسي را كه اين عمل بر بدن او صورت مي ،دهدعمل را انجام مي

 آيد.فقط براي گناهان كبيره مي« لعنت»و مشخص است كه لفظ 
 حكم حنا و رنگ كردن موي سر و زيورآالت طال براي زن: -هـ
گفته است: رنگ « 1/324المجموع »امام نووي در كتاب  رنگ كردن با حنا: -1

كردن دست و پا به وسيله حنا براي زنان به دليل احاديث مشهوري كه در اين مورد 
باشد. آنچه كه امام ابوداود روايت كرده است به اين آمده است، مستحب مي

كرد؛ در مورد رنگ كردن با حنا سؤال  كموضوع اشاره دارد كه: زني از عايشه 
د: اشكالي ندارد، ولي من اين كار را دوست ندارم زيرا يار و محبوب من گفتنايشان 

اين حديث را  همچنين امام نسائي ،آمداز بوي آن خوشش نمي صرسول اهلل 
: زني از پشت پرده دستش را به كه روايت است كاز عايشه و  روايت كرده است.

بود. رسول  صاهلل اي براي رسول دراز كرد و در دستش نامه صاهلل سوي رسول 
ود يا دست زني؟ آن ـدانم اين دست مردي بدستش گرفت و فرمود، نمي صاهلل 

اگر تو زن باشي »فرمودند:  صاهلل ود. آنگاه رسول ـزن گفت: بلكه دست زني ب
كردي. اين يعني به وسيله حنا رنگ مي ـ كرديهاي دستت را رنگ ميحتماً ناخن
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هايش را با موادي اند. ولي زن نبايد ناخنو نسائي روايت كرده حديث را ابوداود
  .1ها بماند و مانع رسيدن آب به آنها گرددرنگ كند كه آن مواد روي ناخن

در مورد رنگ كردن زن موي سرش را: اگر به سبب پيري موي سرش سفيد  -2
يت نهي كند. به دليل عمومباشد؛ وي موي سرش را به غير از رنگ مشكي رنگ مي

رياض »از رنگ كردن موي سر با رنگ مشكي. امام نووي در كتاب  صاهلل رسول 
: باب نهي مرد و زن از رنگ كردن موي سرشان با گويدمي« 121الصالحين ص 

: در مذهب ما هيچ فرقي گويد( مي1/324« )المجموع»رنگ مشكي. و در كتاب 
 بين مرد و زن در رنگ كردن به رنگ مشكي نيست.

زني بخواهد رنگ مشكي موي سرش را به وسيله رنگ كردن تغيير دهد و به اگر 
رسد، اين كار جايز نيست، زيرا هيچ انگيزه و رنگ ديگري درآورد؛ آنچه كه به نظر مي

علتي براي اين كار نيست؛ زيرا مشكي بودن براي موي سر نوعي زيبايي و جمال براي 
يير آن باشد و اگر كسي اين كار را بكند در موست، و اين هيچ بدي ندارد كه نياز به تغ

 آيد.زنان كافر پيش مي هاين كار نوعي تشابه ب
استفاده از زيورآالت طال و نقره در حد عرف و عادت براي زنان به اجماع  -3
جايز است. ولي براي وي جايز نيست كه زيورآالت خود را براي مردان  ءعلما

را از چشم مردان بيگانه بپوشاند. مخصوصاً  نامحرم آشكار سازد؛ بلكه بايد آنها
هنگام بيرون رفتن از منزل و يا هنگامي كه در معرض ديد مردان بيگانه قرار 

اند از اين كه مردان گيرد. زيرا در اين كار فتنه است. در واقع زنان نهي شدهمي
تا چه اند از زير لباس بشوند بيگانه صداي زيورآالت آنها را كه در پايشان بسته

 .2رسد به نشان دادن زيورهاي ظاهري

                                           
 چسبانند.زنند و يا ناخن مصنوعي به آنها ميهايشان را الك ميچنانچه امروزه زنان ناخن -1 

    ﴿خداونـــد فرمـــوده اســـت:  -2

   ﴾.  :و هنگام راه رفتن پاهـاى خـود را بـه زمـين     » (.31)النور

 «.نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود )و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد(



 :فصل سوم

استحاضه و خون بع  از والد    احكامي كه به عاد  ماهانه

 اختصاص دارد

 

 قاعدگي( -اول: حيض )عادت ماهانه

حيض در لغت عبارت از جاري شدن است. و در اصطالح  تعريف حيض: -5
ات معين و بدون شرع حيض عبارت از خوني است كه از درون رحم زن در اوق

اي بيرون آيد. اين خون، خوني است اي و صدمههيچگونه بيماري و يا رسيدن ضربه
كه خداوند متعال آن را در ذات و سرشت دختران بني آدم نهاده است. خداوند آن را 
در رحم زن آفريد تا در دوره حاملگي غذاي جنين باشد؛ آنگاه پس از تولد نوزاد 

پس وقتي كه زن نه حامله است و نه شيردهنده، اين خون  شود.تبديل به شير مي
شود ماند به همين علت در اوقات مشخصي از بدن خارج ميبدون مصرف باقي مي

 شود.كه در اصطالح به آن قاعدگي و يا عادت ماهانه گفته مي
شود، اغلب اوقات كمترين سني كه زن در آن عادت ماهانه مي سن حيض: -3

 شود نه سالگي است و تا پنجاه سالگي ادامه دارد.حيض مي سني كه زن در آن
  ﴿فرمايد: خداوند مي

    
   

    
﴾. ( :4الطالق.) 

مأيوسند اگر در وضع آنها )از نظر  و از زنانتان آنان كه از عادت ماهانه»
بارداري( شك كنيد عدّه آنان سه ماه است، و همچنين آنها كه عادت ماهانه 

 .«اندنديده
اند و زناني اند كه به سن پنجاه سالگي رسيدهپس آناني كه يائسه هستند، كساني

 اند.اند كه هنوز كوچكند و به سن نه سالگي نرسيدهشوند آنانيكه حيض نمي
نزديكي و جماع با زن در مدت قاعدگي حرام است  -الف احكام حائض: -2
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  ﴿: آيهبه دليل 
     

   
    

     
    

     
  

 ﴾. ( 222البقره.) 
 ;اى استچيز زيانبار و آلوده»كنند، بگو: و از تو، در باره خون حيض سؤال مي»

گيرى كنيد! و با آنها نزديكى ننمايد، تا رو در حالت قاعدگى، از آنان كنارهاز اين
ك شوند! و هنگامى كه پاك شدند، از طريقى كه خدا به شما فرمان داده، با آنها پا

 «.كنندگان را دوست دارد، و پاكان را )نيز( دوست داردآميزش كنيد! خداوند، توبه
البته اين تحريم تا زماني كه خون عادت ماهانه زن قطع شود و زن غسل كند، 

و با آنها نزديكى ننمايد، تا پاك شوند! »بود: استمرار دارد. به دليل آيه فوق كه گفته 
و هنگامى كه پاك شدند، از طريقى كه خدا به شما فرمان داده، با آنها آميزش 

 «.كنيد!
 ،براي شوهر در حال حيض جايز است از همسر خويش لذت ببرد و كام بگيرد

يء اصنعوا كل ش»: كه صاهلل ولي نزديكي و جماع ننمايد به دليل فرموده رسول 

 .1«النكاح إال  
 .«)هركاري را انجام دهيد جز دخول و جماع را

زن حائض در دوره عادت ماهانه روزه و نمازش را بايد ترك كند، انجام  -ب
اهلل اين عبادتها بر وي حرام است؛ و اين كارهاي شرعي به دليل فرمايش رسول 

 .يهمتفق عل« لم تصل و لم تصم؟ أةذا حاضت المرإليس أ»: است كه ص
آيا چنين نيست كه هرگاه زن عادت ماهانه شد، نه نماز خواند و نه روزه »

 .«گيرد؟
هنگامي كه زن حائض پاك شد فقط قضاي روزه فرض ماه مبارك رمضان را 

                                           
 1

 رواه مسلم. -
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 ولي نمازش قضا ندارد. ،گيردمي
فكنا نؤمر بقضاء  صعهد رسول هللا  ىكنا نحيض عل»: كبه دليل سخن عايشه 

 «.متفق عليه«. »ضاء الصالةالصوم، وال نؤمر بق
شديم شديم پس به قضاي روزه امر ميحيض مي صاهلل ما در عصر رسول »

 «.شديمولي به قضاي نماز امر نمي
شود و اين است كه چون نماز تكرار مي ـ علمأواهلل  ـ فرق ميان اين دو عبادت

ه خالف روزه ك به سبب حرج و مشقتي كه در آن است، قضايش واجب نيست بر
 در آن اين مسائل وجود ندارد.

اي حرام است به بر زن حائض دست زدن به قرآن بدون پوشش و پرده -ج
   ﴿ كه فرمودند:خداوند  قولدليل 

 ﴾. ( :99الواقعه.) 
 «.زنندآن را جز پاكيزگان دست مي»

بن حزم نوشت و در آن و به عمر صاهلل اي كه رسول همچنين به دليل نامه
 .1«طاهر إال  ال يمس المصحف »فرمود: 

 «. زندبه جز شخص پاك كسي قرآن را دست نمي»
سالم اند؛ شيخ اإلزيرا همه مردم آن را پذيرفته ،اين خبر همانند خبر متواتر است

: مذهب ائمه اربعه اين است كه جز شخص پاك كسي نبايد گويدمي :ابن تيميه 
 زند.قرآن را دست ب

ولي تالوت قرآن براي زن حائض بدون دست زدن به آن، محل اختالف بين 
اهل علم است؛ حكم احتياط آن است كه در غير ضرورت قرائت نكند و ضرورت 

 علم.أموقعي است كه بترسد قرآن حفظ شده خودش را فراموش كند. و اهلل 
به  صاهلل طواف خانه خدا بر زن حائض حرام است. به دليل دستور رسول  -د

افعلي ما يفعل الحاج، غير » هنگامي كه در حج حيض شدند، فرمودند: كعايشه 

                                           
 رواه نسائي و غيره. -1 
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دهند، شما چه كه ديگر حاجيان انجام مي هر» .1«أال  تطوفي بالبيت حتى تطهري
 .«هم انجام بده، فقط خانه خدا را طواف نكن تا پاك شوي

است؛ به دليل ماندن و مكث كردن در داخل مسجد براي زن حائض حرام  -هـ
 .2«إنّي ال أحل المسجد لحائض وال لجنب» كه فرمودند: صاهلل حديث رسول 

من ماندن در داخل مسجد را براي زن حائض و همچنين براي شخص جنب »
إن  المسجد ال يحل لحائض »فرمودند:  صو همچنين آن حضرت «. دانمحالل نمي

عبور كردن از داخل «. مسجد براي حائض و جنب حالل نيست» .3«وال جنب
كه  كه مسجد بدون توقف در آن، براي وي جايز است؛ به دليل حديث عايش

ني حائض، فقال: إفقلت: « من المسجد ةناوليني الخمر»: صگفتند: قال رسول اهلل 

فرمودند: حصير كوچك را از داخل  صاهلل رسول ».4«حيضتك ليست بيدك ن  إ»
 صه در عادت ماهانه هستم، آن حضرت من عرض كردم، بند« مسجد برايم بياور

فرمودند: خون عادت ماهانه تو كه در دست تو نيست )تا هر چه را برداري نجس 
 «.شود(

اشكالي ندارد زن در عادت ماهانه اذكار و اوراد شرعي از قبيل تهليل، تكبير، 
تواند اوراد و اذكار شرعي مشروع در تسبيح و ادعيه را بخواند؛ همچنين وي مي

ح و شام و هنگام خوابيدن و بيدارشدن و امثال اينها را بجا آورد؛ در ضمن صب
اشكالي ندارد كه وي كتابهاي علمي از قبيل كتابهاي تفسير، حديث و فقه را مطالعه 

 نمايد.

 اي در مورد حكم زرد و كدر بودن:نكته
زرد رنگ: چيزي شبيه به چرك زخم كه باالي آن به رنگ زرد است؛ و كدر 

اي به رنگ زرد و يا كدر در دوره شبيه به رنگ آب گل آلود. هرگاه مايعي چيزي

                                           
 ه.حديث متفق علي -1 

 رواه ابوداود. -2 

 رواه ابن ماجه. -3 

 (.1/144گفت، اين حديث را اصحاب صحاح سته جز بخاري روايت كرده است )« المنتقي»در كتاب  -4 
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آورد و همه آن عادت ماهانه از زن خارج شد؛ آن دو را خون قاعدگي به حساب مي
احكامي كه در مورد زن حائض گفته شد، در مورد چنين زني نيز صادق است. ولي 

دگي از فرج زني خارج شد؛ اگر مايعي زرد رنگ و يا كدري در غير از دوره قاع
آيند. و زن بايد خودش را پاك بداند. به آنها چيزي به عنوان حيض به حساب نمي

ما مايع زرد رنگ و كدر را پس از پاك شدن »اند: كه گفته كدليل حديث ام عطيه 
اين حديث را ابوداود به اين شكل «. آوريماز عادت ماهانه چيزي به حساب نمي

نيامده است. « پس از پاك شدن»و در روايت امام بخاري لفظ روايت كرده است 
اين سخن ام عطيه در ديدگاه محدثان همانند حديث مرفوع است. زيرا اين سخن 

و مفهوم  ،باشدمي صولي تقرير آن حضرت  ،نيست صگرچه كالم رسول اهلل 
، مخالف اين حديث آن است كه رنگ زرد و كدر قبل از پاك شدن از عادت ماهانه

 و زن حائض است و همان احكام حائض را دارد. ،آيدخون حيض به حساب مي
تواند انتها و پايان دوره عادت ماهانه خود را س: يك زن چگونه مي نكته دوم:

 تشخيص دهد؟
 شود؛ قطع خون هم دو نشانه دارد:ج: اين امر با قطع شدن خون شناخته مي

قطع شدن خون كه شبيه به آب نشانه اول: خروج مايع سفيد رنگ به دنبال 
و گاهي اوقات رنگش سفيد نيست؛ و  ،است (و يا سفيدة تخم مرغ)آلوده به گچ 

 كند.گاهي اوقات هم به اختالف احوال زنان رنگش تغيير پيدا مي
نشانه دوم: خشك بودن، به اين صورت كه زن تكه پارچه و يا مقداري پنبه را 

كند كه پارچه خشك آورد و نگاه ميون ميكند و سپس آن را بيردر فرج خود مي
 بوده و چيزي روي آن نيست. و آلوده به خون و مايع زرد رنگ و يا كدر نيست.

 آنچه كه پس از پايان عادت ماهانه بر زن حائض الزم است: -4
بر زن حائض واجب است كه پس از پايان عادت ماهانه غسل كند؛ به اين 

را به نيت پاك شدن از حيض بشويد. به دليل  صورت كه به وسيله آب تمام بدنش
دبرت فاغتسلي أذا إ، وةقبلت حيضتك فدعي الصالأذا إف» ص اهلل رسول حديث
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 )رواه البخاري(. «.وصلي
هرگاه دوره عادت ماهانه تو فرا رسد، نماز را كنار بگذار؛ و وقتي آن دوره تمام »

 «.شد و پشت كرد، غسل كن و نماز بخوان
نيت رفع حدث و يا نيت طهارت براي نماز و همانند اين را روش غسل: اول 

بگويد، سپس بر تمام بدنش آب بريزد و زير موها را خيس « بسم اهلل»بكند. آنگاه 
كند، اگر موهاي خود را به صورت گيسو بافته است، واجب نيست آن را باز كند، 

 كند.بلكه فقط آن را با آب خيس مي
كند، بسيار اد پاك كننده به همراه آب استفاده مياگر از صابون و يا ساير مو

اي را با عطر آغشته نموده و مستحب است پس از اتمام غسل تكه پنبه ،خوب است
كه به اسماء اين  صاهلل رسول  حديثو در داخل فرج خود قرار دهد؛ به دليل 

 .1دستور را دادند

 مالحظه مهم:
نماز ظهر و  نب پاك شد؛ خوانداگر زن حائض يا زن نفساء قبل از غروب آفتا

عصر همان روز بر وي واجب است. همچنين اگر زني در شب قبل از طلوع فجر 
پاك شود؛ خواندن نماز مغرب و عشاء همان شب بر وي واجب است. زيرا وقت 

 هاي معذور وقت نماز اول نيز است.نماز دوم در حالت
 ء ـاست: نظر جمهور علماگفته  (22/434فتاوي )در  :سالم ابن تيميه شيخ اإل

ز زن حائض وبر اين است كه اگر در پايان ر ـ همانند امام مالك و شافعي و احمد
بخواند؛ و اگر در آخر شب پاك شود، نماز  پاك شود؛ نماز ظهر و عصر را بايد

مغرب و عشاء را بايد بخواند؛ چنانچه اين نظر از عبدالرحمن بن عوف و ابوهريره 
هاي معذور، اين وقت بين دو نقل شده است. زيرا در حالت ن سو عبداهلل بن عبا

نماز مشترك است. بنابراين اگر در پايان روز پاك شود، وقت ظهر هنوز باقي است، 
خواند؛ و هرگاه در پايان شب پاك شود، پس پس قبل از نماز عصر، نماز ظهر را مي

                                           
 رواه مسلم. -1 
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را قبل از ز مغرب پس ابتدا نما ،وقت نماز مغرب در زمان معذوريت باقي است
 آورد.جا مينماز عشاء 

اگر وقت نمازي فرا رسيد، سپس زن قبل از اين كه نماز همان وقت را بخواند، 
دار شد، قول راحج اين است قضاي آن نماز كه اول وقت آن را حيض شد و يا بچه

زن درك كرده ولي فرصت اداي نماز را پيدا نكرده است به سبب حيض شدن و يا 
 ر او اوجب نيست.والدت ب

در مورد اين مسئله  23/338در مجموع الفتاوي :سالم ابن تيميه شيخ اإل
مالك است: آنان چيزي  وتر است، مذهب ابوحنيفه د: آنچه كه دليلش روشنيوگمي

و چون در اينجا  ،شودكنند؛ زيرا قضا با امر جديد واجب ميرا بر زن واجب نمي
و همچنين اين زن بدون كوتاهي و  ،كندب نميپس قضا را واج ،امري وجود ندارد

تقصيري خواندن نمازش را به تأخير انداخته است، و قصد و هدفي نداشته است. 
 ـ گرچه كوتاهي و تقصيري ندارد ـ اما شخص به خواب مانده و يا فراموش كرده

دهد به عنوان قضاي نماز نيست. بلكه هر وقت كه وي از آنچه كه وي انجام مي
براي آنها وقت  ،بيدار شد و يا فراموشكار هر وقت به ياد آورد، همان وقتخواب 

 نماز است.

 دوم: استحااه

 احكام استحاضه: -5
استحاضه: عبارت است از جاري شدن خون در غير وقت خود به صورت 
خونريزي از رگي به نام عاذل. تشخيص مستحاضه به علت مشابهت خون حيض و 

 ست.خون مستحضه اندكي مشكل ا
اگر خون به طور مستمر و يا اغلب اوقات از فرج زن خارج شود؛ مدتي از آن 

و مدتي هم استحاضه  ،دوره عادت ماهانه محسوب شده و احكام حيض را دارد
باشد كه در آن صورت نبايد روزه و نمازش را ترك كند، زيرا زن مستحاضه مي

 حكم زن پاكيزه را دارد.
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 را داشته باشد: سه حالتتواند بنابراين تعريف، مستحاضه مي

زن قبل از مبتال شدن به ناراحتي استحاضه، براي خود عادت و دوره  حالت اول:
 8مشخص و معلومي را دارد؛ به اين صورت كه مثالً قبل از ناراحتي استحاضه، مدت 

شد. چون دقيقاً تعداد روزها و وقت روز در اول و يا وسط هر ماه حيض مي 8يا 
اش صبر داند، به اندازه همان عادت و دوره هميشگينه خود را كامالً ميعادت ماها

و در اين مدت احكام و دستورات حيض  ،گذارداش را كنار ميكند و نماز و روزهمي
داند. وقتي كه اين مدت به سر رسيد؛ غسل كند و نمازش را را براي خود معتبر مي

عنوان ناراحتي استحاضه بشمارد. به دليل بخواند. و بعد از آن بقيه خون جاري را به 
مكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي أ»به ام حبيبه:  صاهلل سخن رسول 

 .1«يوصلّ 
داشت، صبر كن، سپس به اندازه مدتي كه دوره عادت ماهانه تو را نگه مي»

 «.غسل كن و نمازت را بخوان
إنما ذلك »أبي حبيش به فاطمه بنت  صهمچنين به دليل فرمايش آن حضرت 

 .2«ةعرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصال
آن فقط يك رگي است عادت ماهانه نيست، هرگاه دوره عادت ماهانه تو فرا »

 «.رسد، پس نماز را ترك كن
اگر زني عادت و دوره مشخصي ندارد ولي رنگ خونش مشخص و قابل  حالت دوم:

ويژگيهاي حيض را ندارد به اين صورت كه  تشخيص است. آن مدتي كه مشخصات و
خونش سرخ است و تيره نيست و بو هم ندارد، دوره استحاضه است. بنابراين اگر دوره 

كند. بقيه مدت را به عنوان دوره استحاضه اش را ترك ميگذراند، نماز و روزهحيض را مي
اش خواند و روزهكند و سپس نماز ميآورد؛ در پايان دوره حيض غسل ميبه حساب مي

إذا كان الحيض »به فاطمه بنت أبي حبيش  صاهلل گيرد. به دليل فرمايش رسول را مي

 .3«ي، فإذا كان اآلخر فتوضأي وصلّ ةعرف، فأمسكي عن الصاله أسود ي  فإن  
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 متفق عليه. -2 

 رواه ابوداود و النسائي و صححه ابن حبان و الحاكم. -3 
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شود، پس نمازت را اش شناخته مياگر خون حيض باشد از رنگ سياه وتيره
 «.باشد، وضو بگير و نمازت را بجا آور ترك كن، ولي اگر رنگ ديگري داشته

هد و دوره حيض ددر اين حديث زن مستحاضه به وسيله رنگ خون تشخيص مي
 گردد.ن بدين وسيله مشخص ميآاز غير 

و نه از رنگ خون بتواند  ،اگر زني نه دوره عادت خود را بشناسد حالت سوم:
مدت غالب دوره دوره حيض و غيره را تشخيص دهد؛ در چنين صورتي، زن به 

نشيند، زيرا روز در هر ماه است، براي عادت ماهانه خويش مي 9يا  1حيض كه 
به  صغالب زنان عادتشان اين گونه است. همچنين به دليل سخن آن حضرت 

إن ما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة »حمنه بنت جحش: 

وعشرين أو ثالثة وعشرين، أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلّي أربعة 
 .1«وصومي وَصلّي، فإن  ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء

روز به عنوان  9الي  1اين فقط يك حركت و جنبش شيطاني است، مدت »
روز نماز  23يا  24دوره حيض بشمار؛ آنگاه غسل كن؛ پس چون پاك شدي مدت 

است؛ همچنين انجام بده آنچه را كه  بخوان و روزه بگير، همين اندازه تو را كافي
 .«دهندزنان حائض در دورة عادت ماهانه انجام مي

دار همان عادت و دوره خود را مدنظر قرار خالصه آنچه كه گذشت: زنان عادت
دهند؛ زنان تشخيص دهنده از نوع خون، همان تشخيص خود را مالك قرار مي
روز را حيض  9الي  1د، مدت دهند. و زناني كه فاقد اين دو حالت هستنمي
اي كه از گانهشمارند و بقيه مدت پاك هستند. در اين سه حالت، بين احاديث سهمي

 در مورد زن مستحاضه وارد شده است، جمع شده است. صاهلل رسول 
هاي تشخيص استحاضه شش است: گفته است: نشانه :سالم ابن تيميه شيخ اإل

ترين نشانه است. چرا كه اصل وجود محكم اول: عادت؛ در واقع عادت خود زن
 حيض است نه چيز ديگري. دوم: تشخيص؛ به دليل اين كه خون سياه و تيره و بد
بو به حيض و عادت ماهانه نزديكتر است از خون سرخ. سوم: عادت غالب زنان را 
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معتبر دانستن و توجه نمودن؛ به دليل اين كه سنت و عقل بر آن داللت دارند. سپس 
پردازد و در پايان هايي كه در اين مورد گفته شده است، ميشان به ذكر بقيه نشانهاي

هايي است كه در ترين سخن در اين مورد، مدنظر داشتن آن نشانهيد: درستگومي
 هاست.ها و عالمتآمده و عدم توجه به ساير نشانه صسنت رسول اهلل 

يزهايي بر وي اگر به پاكي و طهارت مستحاضه حكم شود؛ چه چ -3

 واجب است:
بر زن واجب است كه در پايان دوره عادت ماهانه خود، با در نظر گرفتن آن  -الف

 ها و عالماتي كه ذكر كرديم، غسل نمايد.نشانه
اي و يا شويد؛ سپس با قرار دادن پارچهبراي هر نمازي فرج خود را مي -ب

دخول وقت هر نمازي وضو گيرد. آنگاه با نوار بهداشتي جلوي ريزش خون را مي
يام أ ةتدع الصال»در مورد مستحاضه:  صگيرد. به دليل فرمايش آن حضرت مي

در دوره حيض و عادت ماهانه » .1«ةعند كل صال أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ
 «.و در وقت هر نمازي وضو بگيرد نمازش را ترك كند، سپس غسل كند

 «.ه آن مكان را بپوشانبه وسيله پنب»فرمودند:  صهمچنين آن حضرت 
 توان از نوارهاي بهداشتي استفاده كرد.البته امروزه مي

 سوم: نفاض )وا  حمل(

 تعريف و مدت آن: -الف

يا بعد از آن بيرون عبارت از خوني است كه از زهدان زن هنگام تولد و  نفاس:

لگي آيد. اين خون در اصل باقي مانده خوني است كه در زهدان زن در دوره حاممي
مانده است. پس هنگامي كه زن زايمان كرد؛ اين خون باقي مانده به تدريج از زهدان او 

هاي زايمان از شود. همچنين خوني كه قبل از زايمان و به همراه شروع نشانهخارج مي
گردد، همگي نفاس يا همان خون والدت است. فقها مدت آن را به دو يا زن خارج مي
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اند. غالباً با شروع درد زايمان و تولد نوزاد شروع مقيد كردهسه روز قبل از زايمان 
 شود.مي

گيري آن چيزي است آنچه كه در مورد خون زايمان معتبر است، تولد و شكل
شود؛ كمترين مدتي كه در آن خلقت انسان در كه در آن خلقت انسان آشكار مي

ماه تمام است. هرگاه گيرد، هشتاد و يك روز است. و غالباً سه رحم مادر شكل مي
قبل از اين مدت چيزي از زن خارج شود و توأم با خونريزي باشد، زن نبايد آن 
خون را به عنوان خون وضع حمل به حساب آورد. لذا به خاطر اين سقط جنين 

اش را ترك كند، زيرا اين خون فاسد و خونريزي معمولي است؛ نبايد نماز و روزه
 ضه است.و حكم آن همانند حكم استحا

بيشترين مدت نفاس چهل روز است؛ از لحظه تولد بچه و يا قبل از زايمان به 
كانت النفساء »: كسلمه شود، به دليل حديث اممدت دو يا سه روز شروع مي

زن زائو  صاهلل در عصر رسول » .1«أربعين يوما   صتجلس على عهد رسول هللا 
 .«كردبه مدت چهل روز صبر مي

اند، چنانچه ترمذي و ساير هل روز، همه اهل علم اجماع كردهو بر اين مدت چ
اند. زن زائو هر زمان قبل از چهل روز پاك شد به اين محدثين آن را روايت كرده

خواند، زيرا براي كند و نمازش را ميصورت كه خون وي قطع گشت، غسل مي
 حداقل نفاس هيچ وقت مشخصي نيست.
قطع نگشت؛ اگر اين مدت مصادف با دوره  هرگاه چهل روز تمام شد ولي خون

آورد، ولي اگر دوره حيض وي حيض وي بود، پس آن را دوره حيض به حساب مي
اش را ترك شمارد؛ بنابراين نماز و روزهآن را استحاضه مي ،نبود و خون ادامه پيدا كرد

دت كند. هرگاه از مدت چهل روز گذشت و خون ادامه پيدا نكرد و مصادف با عانمي
 وي نبود؛ اينجا مورد اختالف است.

 احكام متعلق به نفاس )وضع حمل(: -ب
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 باشد:احكام والدت همانند احكام عادت ماهانه به شرح زير مي
نزديكي و جماع با زن زائو حرام است، همچنان كه با زن حائض حرام بود.  -1

 جويي و كامجويي مباح است.ولي ديگر لذت
ن، نماز خواندن و طواف خانه خدا همانند زن حائض بر زن زائو روزه گرفت -2

 حرام است.
بر زن زائو دست زدن به قرآن و خواندن قرآن اگر خوف فراموش كردن  -3

 حفظ آن نباشد، همانند زن حائض حرام است.
بر زن زائو قضاي روزه واجب كه به خاطر وضع حمل ترك كرده است،  -4

 همانند حائض واجب است.
واجب است همانند زن حائض در پايان مدت نفاس غسل  بر زن زائو -8
 نمايد.

 داليل احكام فوق عبارتند از:
 ىكانت النفساء تجلس عل»اند: روايت شده است كه گفته ك( از ام سلمه 1)

 .1«ربعين يوما  أ صعهد رسول هللا 
 «.كردمدت چهل روز صبر مي صزن زائو در عصر رسول اهلل »

( گفت: گفتم در مورد معني 1/184« )المنتقي»تاب در ك :تيميه  المجد ابن
د كه چهل روز صبر كنند تا حديثي را كه از شميداده حديث فوق: به زنان دستور 

ه است، دروغ نباشد، زيرا ممكن نيست كه عادت زنان در شدروايت  ص پيامبر خدا
 هم باشد. مورد وضع حمل يا عادت ماهانه در يك عصر و دوره همه همانند

تقعد في  صمن نساء النبي  ةكانت المرأ»( از ام سلمه روايت است كه: 2)

 . )رواه أبوداود(.«النفاس ةبقضاء صال صمرها النبي أي ال ةربعين ليلأالنفاس 
نشست، در براي وضع حمل مدت چهل شب مي صهر كدام از زنان پيامبر »

 «.دادميندستور  اوبه قضاي نماز  صاين مدت پيامبر 
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 فايده:
رگاه قبل از چهل روز خون زن زائو قطع شد و وي غسل كرد و نماز و ه
قول صحيح اين است كه آن  -اش را بجا آورد، آنگاه دوباره خونريزي كردروزه

خون چون قبل از چهل روز بوده است، پس خون نفاس است و به عنوان دوره 
روزه هل كند. البته آن روزهايي را كه در اين پاكي وسط چوضع حمل صبر مي

صحيح بوده و آنها قضا ندارند. براي دانستن اين قول به كتابهاي  ،گرفته است
و فتاواي جناب شيخ عبدالعزيز  1(2/142مجموعه فتاوي شيخ محمد بن ابراهيم )

( چاپ شده بود؛ و حاشيه ابن قاسم بر شرح 1/44« )الدعوه»بن باز كه در مجله 
و  81و  88ص  2«رد خون طبيعي زناناي در مورساله»( و كتاب 1/448الزاد )

 ، نگاه كنيد.139سعديه ص الفتاواي 

 فايده دوم:
گفته است: از آنچه كه گذشت، مشخص شد كه  :شيخ عبدالرحمن بن سعدي 

خون نفاس به علت تولد نوزاد است، و خون استحاضه خوني است كه به علت 
اصلي و  شود. و خون حيض همان خونبيماري و ناراحتي ديگر عارض مي

 . و اهلل اعلم.3قاعدگي است

                                           
اي را كـه  نه نماز را. اين كلمه كلي است و مشخص نيسـت كـه آيـا آن روزه    ،كندايشان گفته است: فقط روزه را قضا مي -1 

وسط چهل روز است، يا آن مدتي اسـت كـه پـس از بازگشـت خـونريزي      اي است كه در دوره پاكي كند همان روزهقضا مي

 دوباره ترك كرده است؟ به احتمال زياد مورد دوم مقصود و نظر ايشان است.  

 تأليف شيخ محمد بن صالح عثيمين. -2 

 .24ص « لباببصار واألولي األأرشاد إ»نگاه به كتاب  -3 
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 ها:خوردن قرص
اگر خوردن قرص جهت جلوگيري و يا به تأخير انداختن عادت ماهنه ضرر 
جسمي نداشته باشد، براي زن جايز است. بنابراين اگر زني قرص خورد و عادت 
ماهانه او قطع شد، پس بايد روزه خود را بگيرد و نمازش را بخواند و طواف خانه 

دا را انجام دهد. و همه اين عبادتها همانند ساير زنان پاكيزه از وي درست و خ
 مقبول است.

 حكم سقط جنين:
اي زن مسلمان تو از نظر شرعي امين هستي كه آنچه را كه خداوند در زهدان 

  ﴿تو خلق كرده است انكار نكني. چنانچه خداوند فرموده است: 

     
     
    

 ﴾ :(.228. )البقره 

و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند، براى آنها حالل نيست كه آنچه را خدا »
 .«در رحمهايشان آفريده، كتمان كنند

آن به هر وسيله ممكن هيچگاه براي از بين بردن نطفه و رها شدن از دست 
داري به خاطر وجود حمل و يا حتي دست نزن. زيرا اگر در ماه مبارك رمضان روزه

به تو اجازه خوردن روزه را سبحان اگر روزه به ضرر طفل شكم تو باشد، خداوند 
داده است. و آنچه كه امروزه به عنوان سقط جنين رواج دارد، كار حرامي است. در 

نين روح دميده شده باشد و آنگاه زني آن را به وسيله سقط ضمن اگر در وجود ج
آيد. قتل نفسي كه خداوند آن را اگر به از بين ببرد، اين كار قتل نفس به شمار مي

ناحق باشد، حرام نموده است. و كليه احكام جنائي از قبيل ديه و غيره، و در ديدگاه 
داري مؤمن و يا دو ماه روزهبعضي از ائمه كفاره كه عبارت از آزاد نمودن برده 

شود؛ حتي بعضي از علما اين كار را زنده پشت سرهم است، بر وي واجب مي
 اند.بگور كردن صغري ناميده
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( گفته است: تا زماني كه به 11/181در مجموعه فتاوي ) :شيخ محمد بن ابراهيم 
؛ ولي اگر يقين نوزاد در شكم مادر نمرده است، اسقاط آن به هر صورتي جايز نيست

 باشد.يقين حاصل شد كه نوزاد در شكم مرده است، اسقاط آن جايز مي
هـ 24/1/1449تاريخ  144شوراي گروه علماي بزرگ در اين مورد در شماره 

 موارد زير را تصويب كرد:
هاي اسقاط حمل در مراحل مختلف آن جز با مجوز شرعي و در موقعيت -1

 باشد.بسيار حساس، جايز نمي
باشد؛ و ترس از  ـ چهل روز اولـ ر نوزاد در مرحله اول شكل گيري اگ -2

يا ترس از بجا آوردن و فراهم نمودن معيشت زندگي و  ،سخت بودن تربيت وي
آموزش وي در حال و آينده، يا به خاطر عدم عالقه زن و شوهر به داشتن فرزند 

 بيشتر باشد؛ در همه اين صورتها جايز نيست.
ورت خون بسته و يا تكه گوشت درآمده باشد، اسقاط آن جز اگر جنين به ص -3

در مواردي كه كميته پزشكان معتمد و موثق پيشنهاد بدهند به اين كه ادامه زنده ماندن 
و بودن جنين در رحم مادر، سالمتي مادر را به خطر خواهد انداخت. جايز نيست. البته 

ن خطر وجود ندارد. در غير اين پس از مطمئن شدن از اين كه هيچ راهي براي رفع اي
 صورت جايز نيست.

پس از مرحله سوم و بعد از تمام شدن چهار ماه كامل، اسقاط حمل جايز  -4
نيست؛ مگر اين كه تعدادي از پزشكان متخصص و معتمد تصويب نمايند، ماندن 

شود. البته پس از بكارگيري همه وسايل و جنين در شكم مادر باعث مرگ مادر مي
 زات الزم براي زنده نگه داشتن كودك.تجهي

اقدام به اسقاط حمل فقط با اين شروط اجازه داده شده است، تا بدين وسيله 
جلوي ضرر و زيان بزرگتر گرفته شود و آنچه كه خير و صالح بيشتري دارد 

 بدست آيد.
 شورا هنگامي كه احكام باال را صادر كرد به رعايت تقواي الهي و صبر و
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اين كار سفارش نمود. بي ترديد خداوند توفيق دهنده است و درود و  استواري در
 .ص سالم خداوند بر پيامبر ما محمد

اي درباره خون طبيعي زنان، نوشته جناب شيخ محمد رساله»همچنين در كتاب 
بن عثيمين آمده است: اگر قصد و هدف از اسقاط حمل، از بين بردن و تلف كردن 

از دميده شدن روح در جسم بدون شك حرام است، زيرا  آن باشد؛ پس اين كار پس
شود و بر اساس حكم قرآن و سنت و اجماع اين كار قتل نفس ناحق محسوب مي

 .1قتل نفس به ناحق حرام است
 گفته است: 149، 148صفحه « (زنانالنساء)احكام »جوزي در كتاب الامام ابن 

نجايي كه از هر آب مني است، و از آ وقتي كه هدف از ازدواج داشتن فرزند
شود، پس از هر جفتي كه نطفه پا گيرد، مقصود و هدف ازدواج كودك متولد نمي

به دست آمده است. بنابراين اسقاط آن به طور عمدي مخالفت با مراد حكمت 
است. در صورتي كه حتي اگر اين عمل در مراحل اوليه رشد جنين و قبل از دميده 

گناه بزرگي است، زيرا اين جنين كم كم در حال رشد  شدن روح در آن انجام گيرد،
باشد. جز اين كه انجام اين كار از اسقاط بوده و به سوي كامل شدن و رسيدن مي

نوزادي كه روح در آن دميده شده است، گناه كمتري دارد. اگر زني به طور عمدي 
فرد  به اسقاط حملي كه در آن روح دميده شده است اقدام نمايد گويي كه يك

 مؤمن را به قتل رسانده است. چنانچه خداوند متعال فرموده است:
﴿   

    ﴾.  :8)التكوير 
 (.9ـ

و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود. به كدامين گناه »
 «.كشته شدند؟

ا رعايت كن؛ براي هيچ قصد و هدفي دست به اي زن مسلمان تقواي الهي ر
چنين جنايتي نزن. و هيچگاه فريب تبليغات گمراه كننده و روشهاي باطل كه نه 

                                           
 رساله مذكور. 14نگاه به ص  -1 
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 اند و نه دين را، نخور.مستند به عقل



 :فصل چهارم

 شوداحكامي كه به لباس و حجاب مربوط مي

 اول: ويژگي لباض شرعي زن مسلمان 

اي بلند باشد كه تمام بدنش را از ه اندازهـ واجب است لباس زن مسلمان ب1
در ضمن براي محارم خويش جز آن  ديد مرداني كه محارم او نيستند، بپوشاند،

قسمت از بدن كه به طور عادت مثل صورت، دو كف دست و دو قدم پا آشكار 
 است، باز نگذارد. 

د كه از آن گونه شفاف و نازك نباش ـ لباس بايد زيرش را كامالً بپوشاند،2
 زيرش پوست بدن ديده شود. 

ـ آن اندازه تنگ نباشد كه حجم اعضاي بدن زن را نشان دهد؛ در صحيح 3
صنفان من » فرمودند: صروايت شده است كه آن حضرت  صمسلم از پيامبر 

أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء 
الت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ال يدخلن كاسيات عاريات مائالت ممي

 )مسلم(.«. الجنة، وال يجدن ريحها، وإن  ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

ام. گروهي كه دو گروه از مردم اهل آتش جهنمند در حالي كه من آنها را نديده»
نند؛ زكه به وسيله آن مردم را شالق مي به دستشان شالقهايي است همانند دم گاو،

و گروه ديگر زناني هستند كه در عين پوشش لخت و عريانند؛ ديگران را به سوي 
موهاي سرشان  شوند،كشانند و خودشان نيز به سوي ديگران كشيده ميخود مي

شوند و نه بوي بهشت به همانند كوهان خميدة شتر است؛ نه به بهشت وارد مي
 .«شودن و چنان يافت ميرسد، گرچه بوي بهشت از مسافت چنيمشامشان مي

 اند:( در تفسير اين حديث گفته22/141در مجموع الفتاوي ) :تيميه ابن
دهد، گرچه پوشد كه بدنش را پوشش نمييعني چيزي را مي «كاسيات عاريات»

او لباس به تن دارد ولي در حقيقت لخت و عريان است. همانند كسي كه لباس 
م پوست بدنش مشخص باشد و يا لباس به نازكي را بپوشد كه از زير آن تما

اي تنگ و چسبنده باشد كه اعضاي بدنش را نمايان سازد؛ مثل برآمدگي باسن اندازه
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 و ساعد و ساير قسمتهاي بدن را.
بنابراين پوشش واقعي آن است كه او را كامالً بپوشاند؛ و بدنش را ظاهر نسازد 

ن ندهد؛ و اين در صورتي ممكن و همچنين برآمدگي و اندازه اعضاي بدنش را نشا
 است كه لباس زن ضخيم و بلند و وسيع باشد. 

ـ به هيچ وجه لباس زن نبايد شباهت به لباس مردانه داشته باشد. در حقيقت 4
سازند لعنت كرده است و زناني را كه خودشان را مشابه مردان مي صپيامبر 

عن و نفرين نموده است. در سازند لهمچنين مرداني كه خودشان را همانند زنان مي
ضمن مشابهت زن به مرد در مسأله لباس است؛ به اين صورت كه زن آن لباسي را 

 اي لباس مردان است، بپوشد.نظر شكل و نوع و صفت در عرف يك جامعه كه از
 ( گفته است:188، 149، 22/148در مجموع الفتاوي ) :سالم ابن تيميه اإل شيخ

گردد كه به مصلحت مردان و زنان و زنان به آن چيزهايي برميتفاوت بين لباس مردان 
شود )يعني بايد و بايد مناسب آنچه باشد كه به مردان و زنان دستور داده مي است؛

شايسته مردانگي مردان و زنانگي زنان باشد(؛ زنان در شرع مقدس وظيفه دارند كه 
و لختي پرهيز كنند. به همين حجابي خودشان را بپوشانند و با حجاب باشند و از بي

دليل براي زنان جايز نيست كه در اذان و در تلبيه حج صدايشان را بلند كنند و 
. همچنين تجرد در احرام حج نداهمأمور نشد رفتن به كوه صفا و مروه همچنين در باال

آنگونه كه براي مردان جايز است براي زنان روا نيست، زيرا مرد وظيفه دارد سرش را 
از بگذارد و لباس معمولي خود را به تن نكند؛ وي نبايد پيراهن، شلوار، كاله و ب

غيره بپوشد، تا اين كه ايشان فرمودند در صورتي كه زنان از پوشيدن لباس  جوراب و
عادي خويش ممنوع نيستند، زيرا آنان مأمور به پوشش و حجاب هستند، بنابراين 

از نقاب زدن بر روي چهره و همچنين به عكس اين كار برايشان جايز نيست. ولي 
خودداري كند، زيرا اين پوشش بيش از حد اعضاي عودت  دست كشدست كردن 

اش را بدون نقاب تواند چهرهها نيست. آنگاه ايشان فرمودند: زن مياست و نيازي بدان
ن يد مياا: وقتي كه كامالً روشن شد بطور حتم بگفتاز مردان بپوشاند... و در پايان 
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و  شود؛لباس مردان و زنان تفاوت باشد؛ پس زن از مرد به وسيله لباس شناخته مي
حتماً بايد لباس زنان براي پوشش و حجاب باشد تا مقصود اصلي از تفاوت حاصل 

 شود.
در اينجا جواب اصل سابق آشكار گرديد و روشن شد هر آن لباسي را كه غالباً 

پوشند، زن از پوشيدن آن نهي شده ا ميپوشش مردان است و بيشتر مردان آن ر

است... پس از مطالب فوق ايشان گفتند: هرگاه در يك لباس هم عدم پوشش و هم 

 اند؛ واهلل اعلم. مشابهت جمع گرديد، پس اين چنين لباسهايي از دو جهت منع شده

ـ در لباس زن نبايد آن زيورآالت و رنگهاي چشمگير باشد كه پس از خروج 8

ها را به طرف خود خيره سازد؛ زيرا اين چنين لباسها همان زل، چشموي از من
 اند.زنان از آن به شدت نهي شده ظاهرسازي زر و زيور هستند كه

 هاي حجاب:دوم: معنا  داليل و فايده

مرداني كه محرم وي نيسـتند.  از حجاب عبارت است از پوشاندن زن، بدنش را 

ــه خداونــــــد فرمــــــوده اســــــت      ﴿: چنانچــــ

      
   

    
   

    
   

    

.﴾.  :(.31)النور 
آشكار ننمايند و )اطراف(  ـ جز آن مقدار كه نمايان استـ و زينت خود را »

گردن و صورت و سينه خود افكنند )تا صورت و شكافهاى هاى خود را بر روسرى

ود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان، يا ـسينه با آن پوشانده شود(، و زينت خ

 .«، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشانپدرانشان، يا پدر شوهرانشان

 ﴿ و باااااز خداونااااد متعااااال فرمااااوده اساااات:   
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    ﴾. 

  (.12)األحزاب: 

و هنگامى كه چيزى از وسايل زندگى را )بعنوان عاريت( از آنان ) همسران »
 «.د از پشت پرده بخواهيدخواهيپيامبر( مي

در اين آيه همان چيزي است كه زن به وسيله آن خود « حجاب»منظور از كلمه 
 اي.پوشاند از قبيل ديواري، دري يا لباس و پردهرا مي

نازل شده است ولي حكم آيه عام اسـت   صگرچه آيه باال در مورد زنان پيامبر 

كه خداوند آيـه فـوق را بـدين گونـه     و شامل همه زنان با ايمان است. به دليل اين 

ــت:   ــوده اســــــ ــل فرمــــــ   ﴿تعليــــــ

  ﴾.  :األحــــــزاب(

83.) 
 « اين كار براى پاكى دلهاى شما و آنها بهتر است!»

و اين علت عمومي است؛ بنابراين علت عمومي آن دليلي بر عموميت حكم آن 
 است. 

 ﴿ ت:خداوند متعال فرموده اس

   
  

   
 ﴾.  :(.89)األحزاب 

هاى جلبابها ) روسرى»اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: »
 .«بلند( خود را بر خويش فروافكنند

( گفته است: 111، 22/114در مجموع الفتاوي ) :ابن تيميه  سالماإل شيخ
اند و در زبان ناميده« رداء»جلباب همان چادر است؛ ابن مسعود و سايرين آن را 

شود. و آن همان روسري بزرگ و پهني است كه همه سر و گفته مي« ازار»عاميانه 
 پوشاند.بدن زن را مي

دهد كه اي زن را پوشش ميازار به گونه اند كهابوعبيده و سايرين روايت كرده
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شود در ضمن نقاب از جنس همان ازار فقط از سر زن، چشمهايش آشكار مي
 است. 

 از جمله داليل سنت نبوي براي وجوب پوشاندن زن صورتش را از غير
كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول » است كه: كمحارمش، حديث عايشه 

وجهها، فإذا  ىوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علمحرمات، فإذا حاذ صهللا 
 .1«جاوزنا كشفناه

در احرام بوديم؛  صاهلل كردند و ما همراه رسول كاروانيان از كنار ما عبور مي»
رسيدند؛ هر يك از ما نقابش را از باالي سر به روي هرگاه آنان به مقابل ما مي

شدند، ما نقاب گذشتند و دور ميا ميانداخت، و هر وقت كه از مقابل مصورت مي
 .«كرديمخود را باز مي

داليل وجوب پوشيدن صورت زن از نامحرم در قرآن و سنت بسيار است. بنده 
حجاب المرأه ولباسها في [در اين مورد شما خواهر مسلمان را به مطالعه رساله 

شيخ  :]الحجابحكم السفور و[سالم ابن تيميه و نيز به مطالعه اإل شيخ :]الصالة
 :]المفتونين بالسفور ىالصارم المشهور عل[عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز و رساله 

بن صالح  شيخ محمد ]:رساله الحجاب[تويجري و الشيخ حمود بن عبداهلل 
 اند. نمايم. در واقع اين تأليفات در اين زمينه كامل و كافيعثيمين راهنمايي ميال

علمايي كه باز نهادن صورت زن را مباح و جايز  بدان اي خواهر مسلمان، آن
اند در همه آنان شرط كردهبا اينحال كه ادله آنها نظر برتر ندارد ـ  ـ اند،دانسته

صورتي اين كار جايز است كه ترس از فتنه و فساد نباشد. مشخص است كه ترس 
به حداقل  از فتنه وجود دارد. مخصوصاً در اين زمان كه موانع ديني در ميان زنان
هاي فساد رسيده است و حجب و حيا به اندك رسيده است. ولي عوامل و انگيزه

هايشان به خودي خود ديگران را هاي مبتذل چهرهزياد گشته است. زنان با آرايش
 كشانند.به سمت و سوي فساد مي

هايي دوري نما و آن حجاب و پوششي را اي خواهر مسلمان از چنين آفت

                                           
 ابن ماجه.   ، ابوداود،رواه احمد -1 
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فتنه و فساد نگه دارد. در حقيقت هيچ از زين كه به لطف الهي تو را براي خود برگ
براي چنين زنان فريب  جديد،در قديم و چه در يك از علماي معتبر مسلمان چه 

 اند. مباح ندانسته اند،خورده، چيزي را كه امروزه دچار آن شده
وروئي و نان مسلمان در مورد پوشش و حجاب خود راه دزمتأسفانه تعدادي از 

اند؛ به اين صورت كه هرگاه وارد جوامع و كشورهاي باحجاب نفاق را برگزيده
ولي هرگاه به جوامع و كشورهاي  كنند،حجاب خود را رعايت مي شوند،مي
گذارند، و يا وقتي كه در يك مكان حجاب پانهادند، حجاب خود را كنار ميبي

تجاري يا بيمارستاني پا  عمومي هستند حجاب دارند ولي همين كه به محل
كنند و يا در گذاشتند و يا وقتي در يك مغازه طالفروشي با طالفروش صحبت مي

كنند صورت و دستهاي خود را تا شوند و صحبت مييك خياطي زنانه وارد مي
يكي از محارم خويش  كنند، گويي كه آنان نزد شوهرهايشان و يا نزدآرنج باز مي

شويد از خدا بترسيد. ما تعدادي كه چنين عملي را مرتكب مي اند. اي كسانيايستاده
گردند تا ايم كه هرگاه به وسيله هواپيما از سفرهاي خارجي برمياز زنان را ديده

لحظه فرود هواپيما حجاب ندارند، وقتي كه در يكي از فرودگاههاي اين كشورهاي 
گويي حجاب جزو قعكنند در واآيند، حجاب خود را رعايت مياسالمي فرود مي

 عادت زنان گشته و به عنوان يك وظيفه ديني و شرعي نيست.
و  نتردي حجاب تو را از نگاههاي زهرآگين بيماردالاي زن مسلمان، بي

كند. تو بدان كند؛ و از وجود تو طمع سگهاي هار را قطع ميصفتان حفظ ميسگ
كه هدفشان جنگ با  بند باش. و هيچگاه به تبليغات مغرضانهتوجه نما و پاي

حجابي است، توجه و يا هدفشان تقليل دادن حجاب و ترويج بي حجاب است،
 ها سوق دهند! نكن، زيرا همه اينها تالش دارند كه تو را به سمت بديها و زشتي

  ﴿ چنانچه خداوند متعادل فرموده است:

   
    ﴾. 

 (.29)النساء: 
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 .«خواهند شما بكلى منحرف شويداند، مياما آنها كه پيرو شهوت»



 :فصل پنجم

 در بيان احكامي كه مربوط به نماز خوان ن زن است

اي زن مسلمان، نمازت را در وقت مناسبش با حفظ شرايط، اركان و واجبات 
 المؤمنين )زنان پيامبر( فرموده است:ات هكامل آن، بجاآور. چنانچه خداوند به ام

﴿   
   

﴾.  :(.33)األحزاب 
 .«و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد»

مي است. نماز دومين به همين صورت اين دستور، براي همه زنان مسلمان الزا
ركان دين اسالم است. نماز ستون دين اسالم است. ترك نماز كفر است و اركن از 

خواند، نه دين كند. هر مرد و زني كه نماز نميانسان را از ملت اسالم خارج مي
 دارد و نه اسالم. 

تأخير نماز از وقت آن بدون عذر شرعي، ضايع كردن و از بين بردن ارزش و 
  ﴿ ن است. چنانچه خداوند فرموده است:ثواب آ

   
  

    
      

   
   
  ﴾.  :(.14ـ 89)مريم 

اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند، و از اما پس از آنان، فرزندان ناشايسته»
و بزودى )مجازات( گمراهى خود را خواهند ديد! مگر آنان  ;شهوات پيروى نمودند

چنين كسانى داخل بهشت  ;كه توبه كنند، و ايمان بياورند، و كار شايسته انجام دهند
 .«ند، و كمترين ستمى به آنان نخواهد شدشومي

در تفسيرش از تعدادي از بزرگان مفسرين نقل كرده است كه  : حافظ ابن كثير
به اين صورت كه  باشد؛معناي ضايع كردن نماز، رعايت نكردن وقت نماز مي
« غيال»آورد. همچنين كلمه نمازگزار نمازش را پس از سپري شدن وقت آن، بجا مي

روند به معناي جسارت و زيان ه آمده است و به زودي در آن فرو ميكه در آي
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 اند.اي از جهنم معني كردهاست. همچنين به معناي دره
براي روش نمازگزاردن زنان احكامي است كه مربوط به آنهاست و با مردان 

 تفاوت دارد. شرح آن احكام به صورت زير است:
راي اذان بايد صدا را بلند كرد در صورتي ـ نماز زن اذان و اقامه ندارد زير ب1

كه براي زن جايز نيست صدايش را بلند كند. در نتيجه اذان و اقامه براي زن 
( گفته شده است: كه در اين مورد هيچ 2/18ني غمشروعيت ندارد. در كتاب )الم

 اختالفي سراغ نداريم. 
د دو كف ـ همه اعضاي بدن زن جز صورت در نماز عورت است ولي در مور2

دست و دو قدم پا اختالف است. البته اينها هنگامي است كه مرد نامحرمي وي را 
نبيند. اما اگر مرد نامحرمي او را نگاه كند بر وي واجب است كه كف دستها و 

همانگونه كه در خارج از نماز بر وي واجب است در حضور  پاهايش را بپوشاند،
شك زن بايد در هنگام نماز سر، گردن و ساير مردان نامحرم خود را بپوشاند. بدون 

 صاهلل پايش را كامالً بپوشاند. چنانچه رسول اعضاي بدن حتي پشت قدمهاي 
 .1«بخمار إال  من بلغت الحيض ـ يعني: حائض ـ  ةال يقبل هللا صال»فرمودند: 

 .«كند جز با چادرخداوند نماز زني را به سن حيض رسيده است قبول نمي»
پوشاند. )در اصطالح اي است كه سر و گردن را ميت از پارچهخمار عبار

 .باشد كه خواهران محجبه دارند(فارسي خمار همان مقنعه مي
تواند با پرسيدم: آيا زن مي صاهلل روايت است كه: از رسول  كاز ام سلمه 

إذا كان الدرع » فرمودند: صپيراهن و مقنعه بدون چادر نماز بخواند؟ آن حضرت 

 .2«غا  يغطي ظهور قدميهاساب
 «.اي بلند باشد كه پشت پاها را بپوشاند )اشكالي ندارد(اگر پيراهن به اندازه»

دو حديث باال دليلي هستند براي اين كه زن بايد سر و گردنش را در نماز 
رساند. همچنين جمله همين مطلب را مي كبپوشاند. چنانچه حديث عايشه 

                                           
 رواه الخمسه. -1 

 ئمه وقفه.ألاخرجه ابو داود وصحح ا -2 
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در حديث ام سلمه همين موضوع را نشان « اهايشپوشاندن بقيه بدنش و پشت پ»
مباح  گشودن رو براي زن در جايي كه نامحرم نيست، ءدهد. بنا به اجماع علمامي

 بوده و اشكالي ندارد. 
هرگاه  ( گفته است:114، 113/ 22شيخ االسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوي )

د چادر بسر كند. در خارج از زن به تنهايي و در خلوت به نماز ايستاد وظيفه دار
نماز براي وي جايز است در منزلش سرش باز باشد. بنابراين آراستن ظاهري در 

طواف خانه خدا  جايز نيست اش است. همانگونه كهسر نماز حق خداوند بر بنده
هيچ فردي حق ندارد را لخت و عريان كند، گرچه هم در شب باشد، و همچنين 

د ولو اين كه تنها باشد. ايشان در ادامه اين مطلب گفتند: لخت و عريان نماز بگزار
 كردن ندارد.نمسئله ستر عورت در نماز ربطي به نگاه كردن و يا نگاه 

( گفته است: ساير اعضاي بدن زن آزاده در نماز 2/328در كتاب )المغني 
واجب است پوشيده باشد. اگر قسمتي از بدنش در سر نماز باز باشد، نمازش 

نيست، جز اين كه قسمت اندكي باشد، عين اين سخن را امام مالك و صحيح 
 اند.گفتهو شافعي  ىاوزاع
( آمده است: زن در هنگام ركوع و سجود اعضاي 2/288ـ در كتاب )المغني 3

خالف مرد كه بايد  كند )بركند و خودش را جمع ميبدنش را به هم نزديك مي
نشيند يا دو پايش را در زانو مي هارآرنج دست و شكمش از رانش دور باشد.( چ

دهد، به جاي اين كه همانند مردها به صورت تورك و سمت راست بدنش قرار مي
يا افتراش )گذاشتن كف دو پا روي هم زير باسن و يا نهادن پاي راست همانند 
حالت سجده و گذاشتن پاي چپ به صورت فرش كرده زير باسن( بنشيند؛ زيرا 

 راي پوشش وي بهتر است. اين گونه نشستن ب
گفته است: امام شافعي در كتاب  (3/488امام نووي در كتاب )المجموع 

چندان تفاوتي در كار نماز ميان زنان و مردان نيست جز اين  است: گفته« المختصر»
كه براي زن مستحب است بدنش را جمع كند و براي اين كار پوشش بهتري داشته 
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جده كردن شكم خود را به رانهايش بچسباند. همچنين باشد، شايسته است هنگام س
 من دوست دارم كه زن در تمام نماز و در ركوع شكمش را به رانهايش نزديك كند. 

 ءـ در مورد نماز زنان به صورت جماعت با امامت يكي از آنها، در ميان علما4
ولي اكثراً بر  اند.اند و تعدادي هم اجازه دادهاختالف است، تعدادي آن را منع كرده

به ام ورقه دستور داد كه در  صاهلل اين قولند كه اشكالي ندارد. زيرا رسول 
 .1اش براي اهل خانه امامت كندخانه

و بلكه تعدادي هم قائل به كراهت هستند.  ،دانندبعضي هم اين مستحب را نمي
دارند. و در نمازهاي فرض روا نمي ،بعضي هم در نمازهاي نافله و مستحبي جايز

 به احتمال زياد قول راجح همان قول استحباب است. 
( و كتاب )المجموع 2/242جهت استفاده بيشتر در اين مورد به كتاب )المغني 

 ( مراجعه شود. 88و  84/ 4نووي 
ـ بيرون رفتن از منزل براي زنان جهت شركت در نماز جماعت مساجد به 8

زلهايشان بهتر است. امام مسلم در همراه مردان جايز است. ولي نمازشان در من
هللا  ماءإال تمنعوا » روايت كرده است كه فرمودند: صاهلل صحيح خود از رسول 

 «.مساجد هللا
 .«مساجد الهي باز نداريد رفتن به را از (زنانكنيزهاى خدا )»

 ىلإن يخرجن أال تمنعوا النساء » فرمودند: صو همچنين آن حضرت 

 .2«لهن رالمساجد وبيوتهن خي
در منزل برايشان  نمازشانزنان را از رفتن به مساجد باز نداريد و حال آنكه »

 .«بهتر است

هرگاه زني خواست براي نماز به مسجد برود بايد آداب زير را رعايت 

 نمايد:
كان النساء » د:گوي كالف ـ بايد با پوشش و حجاب كامل باشد. عايشه 

                                           
 رواه ابوداود و صححه ابن خزيمه.   -1 

 رواه احمد و ابو داود. -2 
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 .1«لسغعرفن من الن ما ي  همتلفعات بمروطن مع رسول هللا، ثم ينصرفن ييصل
آنگاه در حاليكه خودشان را با  گزاردند،نماز مي صاهلل زنان به همراه رسول »

شدند، بيرون چادرهايشان پوشانده بودند و نيز از تاريكي هوا شناخته نمي
 .«رفتندمي

ماء إال تمنعوا »: صاهلل ب ـ عطر نزده بيرون روند، به دليل فرمايش رسول 

 .2«مساجد هللا وليخرجن تفالت
زنان را از مساجد الهي منع نكنيد و آنان بايد بدون عطر و خوشبويي به مسجد »
 .«روند

أيّما امرأة أصابت » فرمودند: صاهلل رسول  كند كهروايت مي سابوهريره 

 .3«اآلخرة بخورا  فال تشهدن معنا العشاء
 .«شركت نكند ءدر نماز عشا هر زني كه به خود خوشبو زده است با ما»

إذا شهدت »ابن مسعود روايت كرده است: همسر امام مسلم از حديث زينب 

 «.إحداكن المسجد فال تمس طيبا  
 .«هرگاه يكي از شما زنان در مسجد حضور يافت از عطر استفاده نكند»

گفته است: در اين حديث « 141، 3/144نيل االوطار »كتاب  امام شوكاني در
اي است مبني بر اين كه رفتن زنان به مساجد، در زماني جايز است كه فتنهدليلي 

چيزي نباشد كه موجب تحريك فتنه و فساد شود. همانند  اه اوبرپا نشود و يا همر
 استفاده از عطر و غيره. 

باز گفته است: حاصل احاديث اين است كه اجازه زنان از مردان خود جهت 
در رفتنشان چيزي كه موجب تحريك فتنه و فساد حضور در مساجد وقتي است كه 

 و آرايش و غيره نباشد.طال شود از قبيل بوي عطر و 
هاي زر و زيوردار و طال و جواهرات به مسجد گاه با آرايش و لباسج ـ هيچ
من النساء ما رأينا لمنعهن من  ىرأ صرسول هللا  لو أن  »د: گفت ك نرود. عايشه

                                           
 متفق عليه. -1 
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 .1«ائيل نساءهاسرإالمسجد كما منعت بنو 
ديد بطور حتم از زنان عصر خود، آنچه را كه ما ديديم مي صاهلل اگر رسول »

اسرائيل زنان خودشان را داشت همانگونه كه بنيآنان را از رفتن به مسجد باز مي
 .«بازداشتند

 گفته است: ك در كتاب )نيل األوطار( در توضيح سخن عايشه : امام شوكاني
هاي زيبا و خوش رنگ، عطر و لباس صيعني اگر آن حضرت  «اما رأين ىلو رأ»

ديد در صورتي كه زنان آن عصر با حجابي اينان را ميخوشبويي، آرايش و بي
 رفتند.روسري و لباس زياد و كلفت و پهن و بلند بيرون مي

گفته است: زن را  39صفحه  ]حكام النساءأ[در كتاب  :جوزي الامام ابن 
دوري كند؛ اگر وي نسبت به از خانه د امكان از بيرون رفتن شايسته است تا ح

نبايد از ديگر مردمان مطمئن باشد. هرگاه وي  وجود خود كامالً مطمئن است،
مجبور به خروج از منزل خود شد، حتماً بايد با اجازه شوهرش و در يك شكل و 

وغ و بازار لباس معمولي باشد؛ بايد از مسيرهاي خلوت برود و از خيابانهاي شل
از كنار خيابان  ،اهل خيابان و بازار دوري نمايدخود به پرهيز كند. از شنيدن صداي 

 راه برود نه از وسط آن. 
دـ اگر زن تنها باشد، براي نماز جماعت به تنهايي پشت سر مردان صف 

برايشان نماز خواند انس  صاهلل هنگامي كه رسول  سبندد به دليل حديث أنس مي
 .2«قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا» گفت:
 .«و پيرزن پشت سر ما ايستاد ،ايستاديم صمن و يتيم پشت سر آن حضرت »

صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي » و باز از وي روايت شده كه گفته است:

 .رواه البخاري.«وأمي خلفنا ـ أم سليم ـ ص
ر خانه ما نماز خوانديم و مادرم ام سليم د صرسول اهلل من و يتيم پشت سر »

 .«پشت سر ما ايستاد
                                           

 متفق عليه. -1 
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هرگاه زنان بيشتري در صف نماز حضور پيدا كردند آنان پشت سر مردان صف 
مردان را در صف اول و جلوي نوجوانان قرار  صدهند زيرا آن حضرت تشكيل مي

داد. ن قرار ميداد و آنگاه نوجوانان را پشت سر آنان و زنان را پشت سر نوجوانامي
 .رواه احمد

خير صفوف »فرمودند:  صاهلل روايت است كه: رسول  س و از ابوهريره

 .1«ولهاأالرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها 
و بدترين صف مردان صفهاي آخر است، و  ،بهترين صفوف مردان صفهاي اول»

 .«فهاي اول استو بدترين آنها ص ،بهترين صف زنان صف آخر
در دو حديث باال دليلي است كه صف زنان بايد پشت سر مردان باشد، 
همچنين هرگاه زنان پشت سر مردان نماز خواندند نبايد به صورت متفرقه نماز 

 بخوانند، تفاوتي ندارد چه نماز فرض باشد و چه نماز تراويح رمضان.
راي تذكر اشتباه وي و آگاه هـ ـ هرگاه امام جماعت در نماز اشتباه كرد؛ زن ب

كردنش بايد كف دست راستش را بر پشت دست چپش بكوبد. به دليل دستور 
 .2«إذا نابكم في الصالة شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء»: صرسول 

« سبحان اهلل»هرگاه در نماز به شما چيزي رسيد مردان جهت آگاه نمودن بايد »
 .«دست بكوبند بگويند و زنان بايد دستشان را روي

اين در واقع حكم تذكر و آگاه نمودن در نماز براي زنان است كه اگر اشتباهي 
صورت گرفت، چنين نمايند. چون صداي زن موجب تحريك فتنه در مردان 

به جاي تكلم به ذكر دستور داد كه زنان با  صاهلل گردد به همين دليل رسول مي
 دست خويش ايجاد صدا نمايند.

روند در مام جماعت سالم داد، زنان قبل از مردان از مسجد بيرون ميوـ هرگاه ا
اند؛ تا در هنگام خروج با هم مخلوط نشوند. به دليل حالي كه مردان هنوز نشسته

دادند، بلند الم ميـهرگاه زنان در نمازهاي جماعت پنجگانه س»كه:  هسلم روايت ام
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و مردان پشت سر وي هنوز در  صاهلل ول ـرفتند، در حالي كه رسشدند و ميمي
شدند مردان نيز با وي بلند بلند مي صاهلل ول ـجاي خود نشسته بودند؛ هرگاه رس

 رفتند.شده و بيرون مي
و پسنديم ـ واهلل اعلم ـ اين نشستن اند: ما هم همين نظر را ميزهري گفتهالامام 

 بيرون روند. فرصت دادن به زنان تا از مسجد براي صصبر كردن رسول اهلل 
المقنع  ىالشرح الكبير عل[كتاب  :نگاه امام بخاري اين را روايت كرده است،

(1/422)[. 
در اين حديث دليلي  گفته است:« 2/321نيل األوطار »امام شوكاني در كتاب 

است بر اين كه مستحب است امام جماعت مراعات حال مأمونين و جماعت را 
كه وجود جماعتش موجب ارتكاب كارهاي ممنوعه و همچنين احتياط نمايد  ،بكند

و از مواضع مورد اتهام دوري كند؛ و در جريان ناپسند بودن و كراهيت  ،نگردد
اختالط مردان با زنان در راهها و خيابانها باشد، عالوه بر اين كه در منازل نيز اين 

 اختالف نادرست است.
تفاوت زنان و مردان در ( گفته است: 3/488دركتاب )المجموع  :امام نووي 

 نماز جماعت در موارد زير است:
اول: آن گونه كه نماز جماعت براي مردان تأكيد شده است براي زنان تأكيد 

 نشده است. 
 ايستد. امام جماعت زنان براي زنان در وسط صف مي دوم:

پشت سر  ،سوم: هرگاه يك زن خواست پشت سر مردان نماز جماعت بخواند
 به خالف مرد كه بايد در كنار مردان بايستد. ،يستدامردان مي

هاي آنان، چهارم: هرگاه در نماز جماعت با مردان شركت كردند، بهترين صف
 هاي آخر است.صف

 شود. از آنچه كه گذشت حرام بودن اختالط مردان و زنان كامالً دانسته مي
 اند: ام عطيه گفته ز ـ رفتن زنان براي نماز عيد:

ض، ي  ق، والح  ت: العواىخرجن في الفطر واألضحنن أ صرسول هللا  أمرنا»
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ـ ويشهدن  ىالمصل وفي لفظ: ـ ةض فيعتزلن الصالي  ، فأما الح  روذوات الخدو
 .1«المسلمين ةالخير، ودعو

به ما دستور داد كه در عيد فطر و عيد قربان به سوي مصلي  صاهلل رسول »
زنان در عادت ماهانه، هم دختران دم بخت؛ در هم  بيرون رويم. هم دختران جوان،

گزارند. و در لفظ ديگري از احاديث ضمن زنان در حالت عادت ماهانه نماز نمي
گيرند ولي در امر خير و دعوت مسلمانان آمده است كه آنان از مصلي كناره مي

 .«يابندكنند و حضور ميشركت مي
احاديثي كه در معنا و مفهوم اين  در اين حديث و ساير امام شوكاني گفته است:

حديث هستند، حكم قطعي مبني بر مشروعيت بيرون رفتن زنان جهت شركت در 
دو عيد مسلمين و رفتن به سوي مصلي است و در حال شركت هيچ تفاوتي ميان 
زنان، دختران، پيرزنان، جوانان، زنان در حال حيض و غيره وجود ندارد جز اين كه 

و يا اين براي  ،و يا اين بيرون رفتن آنان موجب فتنه نشود ،شدزن در حال عده نبا
 (.3/341كتاب )نيل األوطار  :وي عذر ديگري باشد... نگاه

( گفته است: اين خبر به زنان 489و  488/ 1ابن تيميه در )مجموع الفتاوي 
مؤمن رسيده است كه نمازشان در منازلشان بهتر است از شركت كردن در نماز 

ماعت جز نماز عيد زيرا در مورد نماز عيد به آنان دستور شركت داده جمعه و ج
 شده است. خداوند داناتر است شايد علت شركت موارد زير باشد:

از آنجايي كه عيد در يك سال فقط دوتاست؛ برخالف جمعه و جماعت  اول:
 كه هميشه است، مورد قبول قرار گرفته است. 

ر در عيد و نماز عيد هيچ عوضي ندارد دوم: برخالف جمعه و جماعت، حضو
 در صورتي كه نماز زن در منزلش جايگزين نماز جمعه و جماعت است. 

مراسم عيد در واقع رفتن به صحرا براي ذكر اهلل است. اين مراسم تا  سوم:
حدي شبيه به مراسم حج است. به همين خاطر مراسم عيد اكبر در موسم حج برابر 
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 . رفتن حجاج استبا 
قهاي شافعيه بيرون رفتن زنان را براي شركت در مراسم عيد مقيد به كساني ف
مانند زنان امرا  اند كه به زر و زيور و شكل و هيأت خاصي بيرون نيامده باشندكرده

 . و تاجران
امام شافعي و ديگر اصحاب  ( گفته است:8/13امام نووي در كتاب )المجموع 

از زنلن نماز عيد براي آن زناني مستحب است كه اند: حضور در اهلل گفتهوي رحمه
داراي شكل و هيأت فريبنده باشند، شركت براي چنين لمراء و تاجران نيستند كه 

دختران و زنان كراهت دارد. در ادامه مطلب گفته است: هرگاه چنين زنان و 
 هاي معمولي و بدوندختراني خواستند در مراسم شركت نمايند، بهتر است با لباس

زر و زيور باشند و از پوشيدن لباسهاي پر زرق و برق دوري كنند؛ همچنين 
 مستحب است خودشان را با آب پاك نمايند، استعمال عطر برايشان كراهت دارد،
اين دستورات همه براي آن زناني است كه مسن بوده و كسي به سوي آنان توجه و 

ها جلب توجه ديگران بدان طمع ندارد. ولي آن دختران جواني كه زيبا هستند و
چون خوف فتنه در شركت آنها وجود دارد پس شركت آنها در مراسم عيد  شود،مي

كراهت دارد. اگر گفته شد كه اين سخن مخالف با حديث مذكور ام عطيه است. ما 
روايت شده است كه:  كگوييم: در صحيح بخاري و مسلم از عايشه در جواب مي

ديد به طور حتم دهند، ميه را كه زنان اين دوره انجام ميآنچ صاهلل اگر رسول »
بدون شك در اين  .«اسرائيل منع شدندنمود همانگونه كه زنان بنيآنان را منع مي

 ها و اسباب شر بسيار ياد شده است. واهلل اعلم. عصر برخالف عصر اول فتنه
 گويم: در عصر و زمانه ما از همه بيشتر شده است. بنده مي

ما گفتيم كه  گفته است: 38صفحه  ]احكام النساء[جوزي در كتاب المام ابن ا
بيرون رفتن زنان )براي شركت در عيد( جايز است ولي اگر ترس از فتنه و فساد 
باشد عدم خروج آنان از بيرون رفتنشان بهتر است. زيرا زنان عصر اول اسالمي 

يافته بودند و همچنين مردان آن خيلي خيلي بهتر از زنان اين عصر و زمانه تربيت 
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 عصر از مردان اين عصر به مراتب بهتر بودند. يعني آنان با ورع و تقوا بودند.
از اين مطالب مشخص شد، اي خواهر مسلمان بيرون رفتن شما براي حضور 
در مراسم عيد به شرط ملتزم بودن و به قصد شركت در جمع مسلمانان و به نيت 

دعوت مسلمانان و اظهار شعار اسالم جايز است و هدف از تقرب به خدا و اجابت 
ها خود نشان دادن و فتنه بازي و فساد انگيزي نيست، بنابراين شركت در اين مراسم
 به اين امر واقف باش.



 :فصل ششم

 احكامي كه در باب مردگان به زن اختصاص دارد

ماندن تنها براي خداوند متعال مرگ را براي هر موجودي قرار داده است، بقا و 
  ﴿آن ذات مقدس است؛ چنانچه فرموده است: 

   
 ﴾.  :(.29)الرحمن 

)در اين آيه صفت وجه:  ماند!ذوالجالل و گرامى باقى مي وجه خداوندو تنها »
 «.اليق استند كه به جالل و عظمت او سبحانه كمي)روى پروردگار( را ثابت 

گيرد كه بر زندگان واجب است آن به جنازه و مرده آدميزاده احكامي تعلق مي
را انجام دهند. ما در اين فصل از كتاب به آن احكامي كه مربوط به زنان است، 

 پردازيم:مي
واجب است ميت زن را زنان غسل دهند؛ براي مردان غسل دادن ميت زن  -1

خويش را غسل دهد. همچنين ميت  همسرتواند جايز نيست جز اين كه شوهر مي
دهند و براي زنان جايز نيست ميت مرد را غسل دهند جز مرد را مردان غسل مي

همسرش فاطمه  ستواند شوهرش را غسل دهد؛ بدليل اين كه علي اين كه زن مي
شوهر خود  كرا غسل دادند؛ همچنين اسماء بنت عميس  صرسول اهلل  كدختر 

 را غسل دادند.  سابوبكر صديق 
كه  (شلواري)لنگ مستحب است ميت زن در پنج تكه پارچه كفن شود؛  -2

پاهايش را بپوشاند، روسري كه سرش را بپوشاند، پيرهني كه بدنش را بپوشاند و دو 
اند كه: ثقفيه روايت كردهالپوش كامل كه كل بدنش در آن نهاده شود. چنانچه ليلي تكه

س از وفاتش غسل ـرا پ ك كلثوم ام صاهلل كه دختر رسول من از جمله زناني بودم 
شلوار )إزار = لنگ( براي كفن وي به ما داد يك  صاهلل ول ـچه را كه رس آن ،دادم

سپس يك پيرهن و بعد يك روسري و آنگاه يك پوشن و بعد از هم اينها در يك 
 .1مالفه نهاديم
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حديث داللت دارد به اين  گفته است: اين« طارونيل األ»امام شوكاني در كتاب 
شلوار، پيرهن، )لنگ( باشد: ها مشروع ميزن اين پارچه نكه براي كفن كرد

 (.4/42وطار نيل األ)روسري، مالفه و پوشن. 
بايد با موي بلند و گيسوي ميت زن نمود: بايد آن را به صورت سه  هآنچه ك -3

كه در مورد غسل عطيه گيسو بافت و پشت سر ميت انداخت. به دليل حديث ام
 .1«فضفرنا شعرها ثالثة قرون، وألقيناه خلفها»گفتند:  صاهلل دادن دختر رسول 

 .ما موي وي به صورت سه گيسو بافتيم و آنگاه پشت سرش انداختيم
نهينا عن اتباع الجنائز »گفت:  كحكم به دنبال جنازه رفتن زنان: ام عطيه  -4

بال جنازه رفتن باز داشته شديم ولي بطور ما از دن» متفق عليه.«. م عليناعزولم ي
سالم ابن در اين حديث ظاهراً نهي براي تحريم است. شيخ اإل .«قطع نهي نشديم

گفته  «م عليناعزولم ي»( در مورد جمله 24/388در مجموع الفتاوي ) :تيميه 
 ،در مورد نهي صاست: ممكن است قصد وي از اين جمله اين باشد كه پيامبر 

كند؛ و اين امكان نيز هست اند، البته اين تعبير تحريم را نفي نمينفرموده زياد تاكيد
كه ايشان گمان كردند اين نهي، نهي تحريمي نيست، در حقيقت دليل در سخن 

 وجود دارد نه در ظن و گمان ديگران. صاهلل رسول 
اهلل  اند كه رسولروايت كرده ستحريم زيارت قبور براي زنان: ابوهريره  -8
 «.زنان زيارت كننده قبرها را لعنت كرده است»، 2«ارات القبورلعن زوّ »: ص

گفته است: واضح است اگر براي زن اين راه باز شود وي به سمت  :ابن تيميه 
شود. زيرا وجود زن در اين زمينه ضعيف و سرايي كشيده ميگريه و زاري و نوحه

تحمل كمتري دارد؛ در ضمن اين كند و صبر وميناتوان است، و بيشتر گريه و زاري 
شود زيرا ميت با گريه و زاري اهل خويش كار زن باعث اذيت و آزار خود ميت مي

هايشان گردد. همچنين وجود زن در اين مكانها به خاطر باز بودن صورتمعذب مي

                                           
 متفق عليه. -1 

 دي و صححه.مرواه احمد و ابن ماجه و التر -2 
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كند، چنانچه در حديثي ه و فتنه در مردان ايجاد ميسو بلند كردن صداهايشان وسو
زندگان را وسوسه  ،شما زنان». «كن تفتن الحي وتؤذين الميتنّ إف»آمده است: 

 «.آزاريدكنيد و ميت را ميمي
ان مظنه و سبب ـبنابراين اگر زيارت قبور زنان و رفتن به قبرستان براي زن

در صورتي كه در اينجا بر اساس قانون  -دـحرمت در حق آنان و در حق مردان باش
شود ن آن مقداري را كه منجر به اين حرمت ميتوانمي - و محور خاصي نيست

توان بين انواع آن تشخيص داد و تميز نمود. در ضمن از تعيين نمود؛ همچنين نمي
اصول شريعت اين است كه هر گاه حكمت دستوري مخفي و نامعلوم باشد، تعليق 

 حكم به مظنه و سبب حكمت است.
اين عمل بر « از وقوع حرام جلوگيري» «ةسدا  للذريع»در نتيجه به خاطر حكم 

گردد، )يعني به خاطر اين كه رفتن زنان به قبرستان عواقب و زنان حرام مي
 «.ضررهاي بعدي و جانبي دارد، بر آنان اين امر حرام است

زيرا اين نگاه و زر و زيور داخلي زنان حرام است،  هب همانگونه كه نگاه كردن
بودن با زن بيگانه حرام است، و يا همانند اين شود؛ و يا تنها نظر منجر به وسوسه مي

 شود.كارها كه منجر به حرام مي
در ضمن در زيارت قبور زنان و رفتن آنان به قبرستانها هيچ مصلحتي وجود 

اي كه بيان كرديم، معارض باشد. زيرا در زيارت قبور تنها ندارد كه با اين مفسده
تواند اي ميت است و اين كار را زن ميچيزي كه وجود دارد دعا نمودن فرد زائر بر

حتي در منزلش هم انجام دهد، پس نيازي به وجود وي در قبرستان نيست. از كتاب 
 (.381، 24/388مجموع الفتاوي )

گري عبارت است از: بلند نمودن صدا به آه و ناله، گري: نوحهتحريم نوحه -1
ياه كردن و خراشيدن پاره كردن لباس، سيلي زدن به صورت، كندن موي سر، س

صورت به خاطر زاري بر ميت، فرياد و واويال سردادن و امثال اين گفتارها و 
دهنده اعتراض و عدم صبر و تحمل نسبت به قضا و قدر الهي كردارها كه نشان
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باشد؛ همه اينها كاري حرام و گناه بزرگي است. به دليل آنچه كه در صحيحين مي
ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، »رمودند: ف صاهلل آمده است كه رسول 

هايش سيلي زند و يقه لباسش را پاره كسي كه بر گونه» .«ةالجاهلي ىودعا بدعو
 «.كند و ناله و فرياد جاهليت را سر دهد، از امت من نيست

بريء من »فرمودند:  صاهلل همچنين در كتاب صحيحين آمده است كه رسول 

اين سه گروه از من جدا هستند، يك كسي كه در هنگام » .«قةالصالقة والحالقة والشا
كند، دوم كسي را كه موي سرش را به خاطر مصيبت مصيبت صدايش را بلند مي

 «.كندتراشد و سوم كسي كه در هنگام مصيبت لباسش را پاره ميمي
 .«لعن النائحة والمستمعة»: صاهلل و در صحيح مسلم آمده است كه رسول 

سرايي احساس شگفتي گر و همچنين آن زناني را كه از شنيدن نوحه)زنان نوحه
 كنند، نفرين فرموده است(.مي

بر شما اي خواهر مسلمان واجب است كه از اين عمل حرام در هنگام مصيبت 
دوري نمايي؛ و بر شما واجب است كه در هنگام مصيبت صبر نمايي و به خدا پناه 

تبديل به بخشش گناهانت شود و همچنين بري؛ تا مصيبت و عزاي تو برايت 
 هايتان گردد.موجب ازدياد نيكي

 ﴿چنانچه خداوند متعال فرموده است: 

   
   
  

   
   

   
    
   

   
    

  ﴾. 
 (.189ـ 188)البقره: 
ها، جانها و ميوه قطعا همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و»
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كنندگان! آنها كه هر گاه مصيبتى به ايشان و بشارت ده به استقامت ;كنيمآزمايش مي
اينها، همانها هستند « گرديم!مي و به سوى او باز ;ما از آن خدائيم»گويند: رسد، ميمي

 «.يافتگان!و آنها هستند هدايت ;كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده
گري و بدون انجام كارهاي حرام جايز است. و ريه كردن بدون نوحهآري، گ

انسان نبايد از قضا و قدر الهي خشمگين شود و بد و بيراه بگويد. گريه كردن نوعي 
توان از آن در چنين رحم و رقت قلب نسبت به ميت است و چيزي است كه نمي

ت هم مستحب به همين دليل مباح است و گاهي اوقا ،مواقعي جلوگيري كرد
 شود. واهلل المستعان.مي



 :فصل هفتم

 احكامي كه در مورد روزه مربوط به زن است

روزه ماه مبارك رمضان بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. روزه يكي از 
اركان و مباني بزرگ دين اسالم است. خداوند متعال در اين مورد فرموده است: 

﴿   
   
     

   ﴾. 
 (.183)البقره: 
گونه كه شده، همانو فرض ايد! روزه بر شما نوشته اى افرادى كه ايمان آورده»

 «.تا پرهيزكار شويد ;بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد
ظاهر گشت.  اوهاي بلوغ در تر نوجوان به سن تكليف رسيد و نشانههرگاه دخ

در آن وقت روزه گرفتن بر وي واجب  ـ ها عادت ماهانه استاز جمله آن نشانه
شود. در افتد كه دختر در سن نه سالگي عادت مياست. گاهي اوقات اتفاق مي

ري بر آنان دادانند در همان سن روزهصورتي كه بعضي از همين دختران نمي
باشند، روزه شود. لذا به گمان اين كه هنوز كوچك هستند و كم سن ميواجب مي

دهند؛ البته اين داري دستور نميمادرش هم او را به روزه گيرند؛ و حتي پدر ونمي
كم كاري و بي مباالتي بزرگي است كه يكي از اركان دين اسالم به اين سادگي 

راي دختر نوجواني پيش آيد، پس حتماً بايد از ترك شود. هرگاه چنين موردي ب
اي را كه ترك نموده است، بگيرد؛ اگرچه شود قضاي روزههمان سني كه عادت مي

 .1از آن زمان خيلي هم گذشته باشد، زيرا قضاي روزه بر گردن او باقي است

 شود؟روزه رمضان بر چه كسي واجب مي
د بالغ، تندرست، مقيم و مسلمان بر هر زن و مر رسيدهرگاه ماه مبارك رمضان 

شود، هرگاه زني يا مردي بيمار بود يا در مسافرت بود. وي روزه گرفتن واجب مي
گيرد. كند و به تعداد همان روزها در وقت ديگر روزه مياش را افطار ميروزه

                                           
 كيلوگرم( غذا به مسكين دهد. 284/1بر وي واجب است عالوه بر قضاي روزه، براي هر روز نصف صاع ) -1 
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   ﴿چنانچه خداوند متعال فرموده است: 

     
     

  ﴾.  :(.188)البقره 
پس آن كس از شما كه در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن كس »

 «.كه بيمار يا در سفر است، روزهاى ديگرى را به جاى آن، روزه بگيرد!
به سبب پيري و كهولت سن يا همچنين اگر كسي ماه رمضان را درك كند ولي 

به سبب بيماري مزمن كه احتمال بهبودي و شفاي وي نيست، نتواند روزه بگيرد. 
 284/1كنند و براي هر روز مقدار نصف صاع )چنين زن و مردي افطار مي

دهند. چنانچه خداوند كيلوگرم( از غذاي مشهور همان منطقه را به مسكين مي
  ﴿متعال فرمود: 

   
﴾.  :(.184)البقره 

)همچون بيماران مزمن، و  ;فرساستو بر كسانى كه روزه براى آنها طاقت»
 «.پيرمردان و پيرزنان،( الزم است كفاره بدهند: مسكينى را اطعام كنند

ه اميد به گفته است: اين آيه در مورد پير و مسني است ك معبداهلل بن عباس 
بيماري كه اميد به بهبودي ندارد، حكمش  (.بخاري )روايتبهبودي آنها نمي رود. 

همانند پيرمرد و پيرزن است، و اينها به سبب عدم توانايي قضا ندارند. معناي كلمه 
 گذرد.كشند و برايشان سخت ميداري رنج مياين است كه آنان از روزه« يطيقونه»

كه خوردن روزه رمضان را بر وي مباح  است براي زن يك سري عذرهايي

روزه تواند آن روزهايي را كه افطار نموده است در ساير روزها سازد و زن ميمي
 بگيرد.

 و اين عذرها عبارتند از:

در هنگام دوره عادت ماهانه و زايمان روزه گرفتن براي  حيض و نفاس: -5

به دليل حديثي  ،زن حرام است ولي قضاي روزه در زمان پاكي بر وي واجب است
كنا نؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر »روايت شده است:  كدر صحيحين از عايشه 
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تور شديم ولي به قضاي نماز دسبه قضاي روزه دستور داده مي» .«بقضاء الصالة
در جواب زني كه از وي پرسيد: چرا زن در  كاين سخن را عايشه «. داده نشديم

با اين جواب  كاش را قضا كند ولي نمازش را قضا نكند؟ عايشه حال حيض روزه
: كه اينها از امور توقيفي هستند كه بايد در اينها فقط از خصوص شارع كردبيان 

 پيروي كرد.

مجموع الفتاوي  الم ابن تيميه درسشيخ اإل حكمت اين كار چيست؟

( گفته است: در دوره عادت ماهانه خروج خون از بدن زن مطرح است، 28/281)
تواند روزه بگيرد؛ زيرا در در صورتي كه اگر خون از بدن زن خارج نگردد زن مي

داري زن عادالنه است. به دليل اين كه خون كه جوهر اصلي چنين حالتي روزه
شود. گردد، از زن خارج نميبدن انسان بدون آن ضعيف ميقدرت بدن بود و 

داري زن در دوره عادت ماهانه كه همراه با خارج شدن خون كه بنابراين روزه
گردد. در هاي الزم ميجوهر اصلي بدن است، موجب ضعف جسم و كمبود سلول

دستور داده رود. لذا به وي داري زن از حالت عادالنه و اعتدال بيرون مينتيجه روزه
 غير از دوره عادت ماهانه روزه بگيرد. شده است كه حتماً در

در اين دو حالت روزه گرفتن گاهي براي خود زن  بارداري و شيردادن: -3

و يا اين كه براي هر دو ضرر دارد.  ،و يا اين كه براي كودكش ضرر دارد ،ضرر دارد
اش را بشكند. آنگاه اند روزهتودر هر صورت چه زن باردار باشد و يا شيردهنده مي

اش را خورده است، عالوه بر قضاي آن اگر تنها به قصد عدم ضرر به كودك روزه
بايد در هر روز به يك مسكين بينوا يك وعده غذا دهد. ولي اگر به قصد عدم ضرر 
به خويشتن روزه را خورده براي او كافي است كه فقط قضاي روزه را بگيرد. به 

نان باردار و شيردهنده در حكم عمومي اين آيه شريفه داخل هستند: دليل اين كه ز
﴿   

  ﴾. 
( گفته است: آنچه كه به اين معنا ملحق 1/399در تفسيرش ) :حافظ ابن كثير 

 رسيدند.شود باردار و شيردهنده است، هرگاه بر وجود خويش و يا فرزندشان تمي
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ترسد كه به جنين وي ضرر گفته است: زن باردار اگر مي :سالم ابن تيميه شيخ اإل
گيرد گيرد و آنگاه براي هر روزي كه خورده است يك روز روزه ميرسد، روزه نمي

 مجموع الفتاوي(. 28/318دهد. )وبه يك مسكين هم يك رطل نان مي

 مالحظات:
ري هميشه خون از بدن وي جاري است زن استحاضه: زني كه به علت بيما -1

و همانند حيض دوره خاصي ندارد. براي چنين زناني واجب است كه روزه خود را 
 بگيرند و نبايد به علت استحاضه روزه را بخورند.

هنگامي كه موضوع روزه خواري زن حائض را بيان كردند، گفتند:  :ابن تيميه 
باشد و يك زمان همه اوقات مي حيض برخالف استحاضه است. زيرا استحاضه در

مشخص ندارد كه مثالً گفته شود در آن زمان روزه بگيرد. و اين استحاضه از جمله 
و همانند مبتال شدن به  ،هايي است كه قابل درمان و جلوگيري نيستناراحتي

و يا مانند جنب شدن و  ،هاها و جوشاستفراغ و يا خارج شدن خون از زخم
وقت معين و مشخصي ندارند كه بتوان از آنها پرهيز نمود، لذا  همانند اينهاست كه

اند برخالف حيض كه منافي با روزه است. استحاضه را منافي با روزه ندانسته
 ( 28/281مجموع الفتاوى )

بر هر زن حائض و باردار و شيردهنده واجب است كه قضاي روزه خود را تا  -2
يرند. البته زودتر اقدام نمودن بهتر است. اگر قبل از رسيدن ماه رمضان سال آينده بگ

كسي آن قدر تأخير نمود تا رمضان سال آتي نزديك شد و فقط به اندازه همان تعداد 
روزهاي قضا شده، مانده بود بر وي واجب است قبل از رسيدن ماه رمضان در آن 

 تعداد روزها قضايش را بگيرد.
ن كه ماه رمضان آينده فرا رسيد، هايش را نگرفت تا ايهرگاه كسي قضاي روزه

اي هاي سال قبل مانده و وي عذر و بهانهدر صورتي كه براي وي هنوز قضاي روزه
ها و هم كفاره كه غذا دادن به براي تأخير نداشته است؛ بر عهده او هم قضاي روزه

اي داشته شود. ولي اگر وي عذر و بهانهباشد، واجب مييك مسكين در هر روز مي
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 د بر گردن او فقط قضاي روزه است و كفاره ندارد.باش
اش را خورده و همچنين حكم كسي كه به علت بيماري و يا مسافر بودن روزه

بر گردن او قضاي روزه واجب شده است همانند حكم زن حائض و يا باردار و 
 شيردهنده است كه در باال به تفصيل آمده است.

تي كه شوهر وي حضور دارد جز با گرفتن روزه سنت در صور ،براي زن -3
اجازه شوهرش جايز نيست. به دليل حديثي كه امام بخاري و مسلم و ديگر محدثان 

ن تصوم وزوجها أ ةال يحل المرأ»فرمودند:  صاهلل رسول كه  ساز ابوهريره 

جايز نيست براي هيچ زني روزه گرفتن در صورتي كه شوهرش » .«ذنهإب إال  شاهد 
و در بعضي از روايتها از جمله روايت امام احمد و «. اجازه وي حاضر است جز با
 «.به جز روزه ماه مبارك رمضان»يعني  «.رمضان إال  »ابوداود آمده است: 

و يا اين كه  ،هاي سنتولي اگر شوهرش به وي اجازه داد به گرفتن روزه
مة و يا اين كه زن اصالً شوهري نداشت، در ه ،شوهرش در منزل حضور نداشت

 هاي سنت را بگيرد. اين صورتها براي وي جايز است روزه
مخصوصاً روزهايي كه در آنها روزه گرفتن مستحب است همانند روز دوشنبه، 

شش روز اول شوال، ده روز اول ذيحجه، روز  ،و سه روز در هر ماه ،روز پنجشنبه
كه اگر  عرفه، روز عاشورا و يك روز قبل از آن و يك روز بعد از آن، جز اين

اول قضاي روزه  كه بايستىبرگردن وي قضاي روزه رمضان باقي مانده باشد، 
 هاي سنت را بگيرد. واهلل اعلم.تواند روزهرمضان را بگيرد، آنگاه مي

هرگاه زن در دوره عادت ماهانه در اثناي روز ماه رمضان پاك شد، وي بايد  -4
مين روز را نيز بايد با ساير روزهاي بقيه روز خود را از مفطرات روزه نگه دارد؛ و ه

قضا داده شده قضا بگيرد. البته به خاطر احترام به ماه مبارك رمضان بر وي واجب 
 گردد.ولي برايش روزه محسوب نمي ،است كه بقيه روز را نيز امساك نمايد



 :فصل هشتم

 احكامي كه در مورد حج و عمره به زن اختصاص دارد

بر امت اسالمي واجب كفايي است. بر هر مسلماني حج خانه خدا در هر سال 
كه شرايط وجوب حج را پيدا كرد، واجب است در تمام عمر خويش يك بار حج 

سنت و نافله است. حج يكي از  حجآن  ،نمايد؛ و هر كه بيش از يك بار انجام دهد
ه باشد. انجام اين عبادت الهي براي زن به منزله جهاد در رااركان دين اسالم مي

 صاهلل روايت شده است كه ايشان به رسول  كخداست. در حديثي از عايشه 
قتال فيه:  النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد ال ىيا رسول هللا، هل عل»گفتند: 

، آيا بر عهده زنان جهاد است؟ فرمودند: آري بر اهللاي رسول » «.ةالحج والعمر
 «.يعني همان حج و عمره است ،آنان جهاد هست ولي در آن قتل و كشتار نيست

يا رسول هللا، نرى »و در لفظ حديث با روايت امام بخاري آمده است كه: 

اي رسول » .«الجهاد أفضل العمل، أفال نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور
 صبينيم، آيا ما جهاد نكنيم؟ آن حضرت خدا، ما جهاد را از بهترين اعمال مي

 «.جهاد، حج درست و مقبول است فرمودند: ولي بهترين

 در مراسم حج احكامي كه مختص به زنان است عبارتند از:

براي حج يك سري شروط عمومي وجود دارد كه زن و مرد  وجود محرم: -5

و  ،در آن مشتركند مثل: مسلمان بودن، عاقل بودن، آزادگي، بلوغ و توانايي مالي
كه زن به همراه او براي حج  آنچه كه به زن اختصاص دارد وجود محرمي است

تواند شوهر و يا كسي كه از جهت نسبي محرم مسافرت نمايد، كه آن محرم مي
دائمي زن است، باشد. مانند: پدرش، پسرش و برادرش؛ يا به وسيله سبب مباحي با 

 اش، يا شوهر مادرش يا پسر شوهرش.وي محرم است مانند: برادر رضاعي
در  صاهلل شنيدند كه رسول  معبداهلل بن عباس  دليل اين حكم حديثي است كه

 ة إالَّمحرم، وال تسافر المرأ ومعها ذو إالَّ ةال يخلون رجل بامرأ»خطبه خود فرمودند: 
 ،هيچ مردي نبايد با زني خلوت كند جز اين كه به همراه آن زن» .«مع ذي محرم
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ت مردي بلند در همان وق«. محرمي باشد، و هيچ زني نبايد بدون محرم سفر كند
زنم براي حج بيرون رفته است: در حالي كه من  صاهلل شد و گفت: اي رسول 

به وي گفت:  صام؛ آن حضرت اسمم را براي شركت در جنگ فالن و فالن نوشته
 .«مراتكامع  ج  فانطلق فح  »

 متفق عليه.«. تو برو به همراه زنت حج كن»
 ةتسافر المرأ ال»فرمودند:  ص اهللروايت است كه رسول  ماز عبداهلل بن عمر 

 .1«محرم ها ذوعم إال  ، ثالثا  
«. باشد با محرم خويشاينكه سفر كند جز روز زن حق ندارد بيش از سه »

احاديث در اين باب زياد آمده است كه همگي مسافرت كردن زن را بدون محرم 
ر مشكالت كنند. زيرا زن ناتوان است، در سفچه براي حج و يا ساير سفرها نهي مي

آيد كه وي از انجام آن عاجز است و فقط مردان و گرفتاريهايي براي وي پيش مي
توانند با آن گرفتاريها و مشكالت برخورد نمايند؛ در ضمن زن هميشه محل مي

طمع و عالقمندي فاسقان و آلوده دالن است، به ناچار بايد همراه وي محرمي باشد 
 ان وي را نگه دارد.كه وي را حفظ كند و از آزار ديگر

تواند همراه زن باشد عبارت از عاقل بودن، بالغ شرط آن محرمي كه در حج مي
توان در امان بود و دين نمييببودن و مسلمان بودن است؛ زيرا از شخص كافر و 

به وي اطمينان كرد. هرگاه زني از پيدا كردن محرم براي سفر حج نااميد شد و 
است خودش به تنهايي نرود بلكه براي حج خويش  كسي را نيافت بر وي واجب

 فردي را نايب كند و به حج بفرستد.
اگر زن بخواهد به حج غيرواجب برود حتماً بايد از شوهر خود اجازه  -2

« المغني»رود. در كتاب بگيرد؛ زيرا در اين سفر حق شوهر وي از دست مي
از رفت به حج نش را ز دتوان( گفته است: براي حج غيرواجب شوهر مي3/244)

از آنها منع كند و نگذارد كه برود. ابن منذر گفته است: همه آن علمايي كه من 
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تواند زنش را از رفتن به حج اجماع دارند به اين كه شوهر مي ماهحفظ كرد
غيرواجب باز دارد؛ اين حكم براي شوهر بدين سبب است كه حق شوهر بر زن 

شوهرش را از بين ببرد براي عبادتي كه واجب واجب است و زن اجازه ندارد حق 
 اش.نيست همانند آقا با برده

 جايز است زن به نيابت مرد به حج و عمره رود. -3
( گفته است: جايز است 21/13در مجموع الفتاوي ) :شيخ االسالم ابن تيميه 

زن به نيابت زني ديگر به اتفاق همه علما حج نمايد؛ فرقي ندارد كه اين زن حج 
 كننده دختر آن زن فوت شده باشد و يا نباشد. 

همچنين از ديدگاه ائمه اربعه و جمهور علما جايز است كه زن به نيابت از مرد 
به زن خثعميه دستور داد كه به نيابت پدرش حج  صاهلل حج نمايد. چنانچه رسول 

فريضه الهي حج كه خداوند بر  اهللكند، هنگامي كه آن زن گفت: اي رسول 
گانش فرض كرده است بر عهده پدرم واجب شد در حالي كه پيرمرد مسني بند

با اين كه  ،به وي دستور داد كه به نيابت از پدرش حج كند صاهلل است؛ رسول 
 تر است.معموالً احرام مرد از احرام زن كامل

اگر در اثناي سفر حج و در مسير راه زني حيض شد و يا زايمان كرد در هر  -4
دهد؛ و هرگاه در هنگام احرام اين امر برايش سفر حجش ادامه مي صورت زن به

بندد زيرا براي احرام بستن پاك بودن زن پيش آمد همانند ساير زنان پاك احرام مي
( گفته است: خالصه مطلب اين كه: 294، 3/293« )المغني»شرط نيست. در كتاب 

براي زنان نيز  ،ستغسل كردن هنگام احرام همانگونه كه براي مردان مستحب ا
مستحب است، زيرا اين عمل احرام يكي از مناسك حج است و اين غسل در مورد 
 زنان حائض و نفساء مؤكدتر است به دليل حديثي كه در اين مورد آمده است. جابر

 بنته رسيديم در آنجا اسماء فتا اين كه ما به محل ذوالحلي»گفتند:  س بن عبداهلل
 صاهلل ن ابي بكر را به دنيا آورد، شخصي را نزد رسول ب عميس زن ابوبكر محمد

فرج خود را غسل كن و »فرمود:  صاهلل فرستاد و سؤال كرد كه چه بكنم؟ رسول 
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. همچنين از عبداهلل بن عباس روايت 1اي محكم ببند و آنگاه احرام ببندبا پارچه
لوقت يحرمان ا ىيا علأتذا إ النفساء والحائض»فرمودند:  صاست كه پيامبر خدا 

زنان زائو و در حال عادت ماهانه » .2«ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
بندند و همه مناسك حج را با همان حالت وقتي كه در مراسم حج بودند، احرام مي

دستور داد براي  كبه عايشه  صپيامبر خدا «. دهند جز طواف خانه خدا راانجام مي
 وي در عادت ماهانه بود.حج غسل كند در حالي كه 

حكمت غسل نمودن زن حائض و نفساء براي احرام، پاك كردن خود و 
همچنين دور كردن بوي بد از بدن جهت قرار گرفتن در اجتماع و مردم است تا 

 مردم از بوي بد ناراحت نشوند، همچنين سبك نمودن نجاست و ناپاكي است.
يمان كرد، اين موارد تأثيري بر هرگاه در اثناي احرام زني حائض شد و يا زا

گذارد، بلكه زن به همان صورت در حال احرام است و بايد از محرم بودن وي نمي
ورات احرام دوري كند. در ضمن تا وقتي كه از حيض و نفاس پاك نشده و حظم

اگر زني تا روز عرفه )نهم  .تواند طواف را انجام دهدغسل نكرده باشد، نمي
حالي كه براي حج تمتع )عمره متصل به حج( احرام بسته  ذيحجه( پاك نشد در

بود، اين چنين زناني بايد اول براي حج احرام ببندند و آنگه وارد عمره شوند و در 
 نتيجه حج آنها قران است.

است، هنگامي كه ايشان براي عمره احرام بسته  كدليل اين حكم حديث عايشه 
ارد شدند، در حالي كه وي گريه بر وي و صاهلل بودند، حيض شدند؛ رسول 

 «.ما يبكيك، لعلك نفست؟»فرمودند:  صكرد، حضرت مي
عايشه « اي؟چه چيزي تو را به گريه وا داشته است، شايد كه تو حيض شده»

بنات آدم، افعلي ما  ىهذا شيء قد كتبه هللا عل»: فرمود صاهلل گفت: بلي. رسول 

 .3«يفعل الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت
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 .رواه ابوداود -2 
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اين چيزي است كه خداوند بر دختران آدم فرض كرده است، هر چه كه يك »
 .«دهد تو هم انجام بده جز اين كه خانه خدا را طواف مكنحاجي انجام مي

اهلل در حديث جابر كه حديث متفق عليه است چنين آمده است: )سپس رسول 
مود: فر صكند، آنگاه حضرت بر عايشه وارد شد، پس ديد كه وي گريه مي ص

ام؛ مردم حالم اين است كه من حيض شده»عايشه گفت: « تو را چه شده است؟»
ام و خانه خدا را طواف اند ولي من هنوز بيرون نيامدههمه از احرام عمره در آمده

روند؛ سپس آن حضرت ام؛ در حالي كه مردم اكنون به سوي احرام حج مينكرده
دختران آدم فرض كرده است، پس  اين كاري است كه خداوند بر»فرمودند:  ص

 .«غسل كن و سپس براي حج احرام ببند
عايشه گفت: من اين كار را كردم و همه مناسك را انجام دادم؛ تا اين كه پاك 

اهلل آنگاه كعبه را طواف نمودم و سعي بين صفا و مروه نمودم، آنگاه رسول  ،شدم
 «.ايات درآمدهاكنون تو از حج و عمره» فرمود: ص

( گفته است: احاديث صحيح 2/343قيم در كتاب ]تهذيب السنن[ )الالمه ابن ع
وقتي كه حيض و  فته بودگعمره تلبيه داللت صريح دارند به اين كه عايشه ابتدا 

حج نمايد در نتيجه حج وي مبدل به  تلبيهبه وي دستور داد كه  صاهلل شد، رسول 
طواف تو براي خانه خدا و » به وي گفت: صاهلل قران شد. به اين خاطر رسول 

 «.سعي تو بين صفا و مروه براي حج و عمره تو كافي است
كند: هركاري را كه مرد از قبيل غسل و زن در هنگام احرام چه كار مي -8

نظافت، كوتاه كردن مو، چيدن ناخن، دور كردن بوي بد از بدن و امثال اينها را 
به هر چه كه از اينها زن در حال احرام نياز دهد، زن نيز بايد انجام دهد. و انجام مي

دارد، بايد انجام دهد؛ ولي اگر زن به چيزي از اين نظافتها نياز نداشته باشد بر وي 
الزم نيست. زيرا از ويژگيهاي احرام نيست. در ضمن براي زن اشكالي ندارد كه 

نمايد؛  هاي سبك و پاك استفادهبراي خوشبو كردن بدنش از عطرها و خوشبوكننده
فنضمد جباهنا بالمسك عند  صكنا نخرج مع رسول هللا »به دليل حديث عايشه: 
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 .1«فال ينهانا صوجهها، فيراها النبي  ىاإلحرام فإذا عرقت إحدانا سال عل
رفتيم، در حالي كه محرم بوديم به وسيله بيرون مي صاهلل ما به همراه رسول »

تي كه عرق ما از پيشاني به صورت كرديم، پس وقمشك پيشاني خود را ضماد مي
ديد ولي ما را از استعمال آن آن ضماد مشك را مي صاهلل شد، رسول جاري مي
 «.كردنهي نمي

بر اين  ص[ گفته است: سكوت رسول اهلل 8/12شوكانى در كتاب ]نيل األوطار 
 نند.كيبر باطل سكوت م صامر داللت بر جواز آنرا دارد، زيرا ايشان 

نيت احرام زن بايد برقع و نقاب خود را بردارد؛ در صورتي كه وي هنگام  -1
قبل از احرام آنها را به صورت زده باشد. برقع و نقاب نوعي پوشش هستند كه كل 

پوشانند و فقط دو تا سوراخ جاي چشم دارند كه زن از آنجا نگاه صورت را مي
زن محرم »مودند: به روايت بخاري كه فر صاهلل كند؛ به دليل حديث رسول مي

تر است. همچنين اگر زني قبل از احرام برقع از نقاب قوي«. نبايد نقاب زند
دستكش بدست داشته باشد، هنگام احرام بايد آنها را از دستش درآورد. زن در 

برخورد و ديدار با مردان بيگانه به جاي برقع و نقاب از روسري و و هنگام احرام 
اش را پنهان نمايد. همچنين و به وسيله آنها چهرهچادر و مقنعه استفاده كند 

تواند دو كف دستش را به وسيله پارچه و يا آستين لباسش بپوشاند. زيرا چهره مي
باشد و بر وي واجب است آنها را در مقابل مردان و دو كف دست زن عورت مي

 و يا در غير احرام باشد. ،بيگانه بپوشاند چه در حال احرام باشد
گفته است: اما زن جملگي عورت است؛ به همين سبب براي وي  :ميه ابن تي

جايز است آن لباسي را بپوشد كه به وسيله آن پوشيده شود و مستور گردد و 
وي را از نقاب زدن  صهمچنين به وسيله چتري براي خود سايه سازد ولي پيامبر 

ا چيزي غير بر چهره و پوشيدن دستكش منع كرده است. اگر زن چهره خودش را ب
ولي  ،چسبند، بپوشاند، به اتفاق علما جايز استميناز نقاب و برقع كه به صورت 

اش هم بچسبد، قول صحيح اين است كه آن هم جايز باشد. زن مجبور اگر به چهره
                                           

 رواه ابوداود. -1 
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نيست كه پوشش چهره خود را به وسيله دستش و يا تكه چوبي و يا امثال اينها از 
پوشاندن صورت با نقاب را با  صاهلل زيرا رسول اش دور كند؛ چسبيدن به چهره

پوشيدن دستش برابر قرار داده است؛ هر دوي اينها مانند بدن مرد هستند نه همانند 
انداختند بدون نقاب را بر چهره خويش مي صسر وي؛ همچنين زنان آن حضرت 

اين كه چسبيدن آن را به صورت خويش در نظر بگيرند، و در ضمن هيچ اصل 
فرموده باشد: )احرام زن در  صاند كه آن حضرت روايت نكرده صاز پيامبر  علمي

 چهره و صورت اوست( بلكه اين سخن بعضي از بزرگان سلف است.
 ص( گفته است: از پيامبر 2/384قيم در كتاب ]تهذيب السنن[ )العالمه ابن 

مده اش را در هنگام احرام حج نيايك كلمه در مورد وجوب باز كردن زن چهره
است جز اين كه آن حضرت از نقاب زدن نهي فرموده است. پس از اين مطلب در 

 اشچهرهبه ثبوت رسيده است كه اسماء در هنگام احرام »ادامه ايشان گفته است: 
كرد و با احرام همراه كاروان از كنار ما عبور مي» و عائشه گفت: «.دپوشانميخود را 
رسيدند، هركدام از ما زنان ر برابر ما ميبوديم، هرگاه آنان د صاهلل رسول 

انداختيم، وقتي كه از ما رد مان ميروسريمان را از باالي سرمان به روي چهره
 .1«كرديمشدند آن را باز ميمي

بدان كه تو از پوشاندن صورت و دو كف دست به  ،اي زن مسلمان در احرام
ولي بر تو واجب  ،ايهوسيله چيزهاي دوخته شده مثل نقاب و دستكش ممنوع شد

است كه چهره و دو كف دستت را از مردان بيگانه به وسيله چادر و يا پارچه 
ديگري بپوشاني، در ضمن گذاشتن چيزي روي صورت جهت بلند نگه داشتن 
پارچه از صورت كه به آن نچسبد و تماس نداشته باشد، همانند گذاشتن تكه چوبي 

 ي ندارد.و يا عمامه و غيره هيچ سند و دليل
را بپوشد به شرط اين كه آن  هلباس زناناست براي زن در حال احرام جايز  -9

لباس ساده باشد و زر و زيور نداشته باشد: همچنين لباسش نبايد مشابه لباس مردها 

                                           
 اين حديث را امام ابوداود روايت كرده است. -1 
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اي تنگ و چسبان باشد كه اعضاي بدنش را باشد، همچنين لباسش نبايد به اندازه
را است  لباسپشت آنچه ه نازك و شفاف باشد كه نشان دهد، همچنين نبايد آن گون

هايش بيرون آيد، بلكه اي كوتاه باشد كه پاها و دستو يا به اندازه ،نشان دهد
 لباسش بايد كلفت، ضخيم و بلند و وسيع باشد.

 منذر گفته است: اجماع علما بر اين است كه زن محرم بايد پيراهن والابن 
 (.3/328بپوشد؛ از كتاب ]المغني[ )چادر و جوراب  شلوار و روسري و

گردد؛ بلكه هر براي وي لباس با رنگ مشخصي همانند رنگ سبز متعين نمي
تواند بپوشد؛ رنگي كه مخصوص لباس زنانه است از قرمز، سبز و مشكي را مي

 همچنين براي وي جايز است لباسش را عوض نمايد.
پس از احرام به  براي زن سنت است كه صدايش را براي تلبيه گفتن -8
اند كه اي بلند كند كه خودش بشوند؛ ابن عبدالبر گفته است: علما اجماع كردهاندازه

اي صدايش بلند سنت براي زن اين است كه صدايش را بلند نكند بلكه به اندازه
شود كه خودش بشوند؛ به دليل ترس از وسوسه و فتنه كه از صداي وي ايجاد 

به همين دليل  و ،راي وي ناپسند است و كراهيت داردشود، بلند كردن صدا بمي
است كه اذان و اقامه براي وي سنت نيست؛ همچنين براي آگاه كردن امام جماعت 

را  و اوكوبد و دستش را بر روي دستش مي« سبحان اهلل»نماز به جاي گفتن  در
 (.331، 2/334كند. كتاب المغني )آگاه مي
ه زن همه بدنش را بپوشاند و صدايش را در هنگام طواف واجب است ك -9

پايين آورد، و چشمش را پايين آورد؛ مردان را فشار ندهد، مخصوصاً در هنگام 
يماني؛ طواف كردن زن با فاصله زياد از كعبه الدست زدن به حجراالسود يا ركن 

ولي در فشار و ازدحام باشد، زيرا توأم بودن  ،بهتر از آن است كه نزديك كعبه باشد
و فشار دادن حرام است؛ بدليل اين كه در آن فتنه و وسوسه وجود دارد در صورتي 
كه نزديك بودن به كعبه و بوسيدن حجراالسود با وجود امكان سنت است. نبايد 
براي تحصيل سنت مرتكب حرامي شد. در ضمن در چنين حالتهايي اين كار در 
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ين است كه هرگاه از حق زن سنت نيست؛ زيرا سنت در اين حالت در حق وي ا
 راه دور برابر حجراالسود رسيد به سوي آن فقط اشاره نمايد.

اند: ( گفته است: اصحاب ما گفته8/39امام نووي در كتاب ]المجموع[ )
بوسيدن حجراالسود براي زنان مستحب نيست، همچنين دست زدن آن مستحب 

وقات خلوت هم نيست جز وقت خلوت طواف و شب هنگام و غيره؛ زيرا در غير ا
 براي زنان ضرر دارد و هم براي ديگران.

( گفته است: طواف كردن در شب براي زن سنت 3/331در كتاب ]المغني[ )
تر خواهد بود و همچنين ازدحام جمعيت است، زيرا اين عمل براي وي با پوشش

كمتر است، لذا براي وي ممكن است كه به كعبه نزديك شود و حجراالسود را 
 .لمس كند
( گفته است: زنان در طواف و سعي بين صفا 3/394در كتاب ]المغني[ ) -14

منذر گفت: علما اجماع دارند كه الروند و شتاب ندارند: ابن و مروه فقط راه مي
روند زنان براي طواف دور خانه خدا و براي سعي بين صفا و مروه شتابان راه نمي

ش و بازوي دست راست كه مردها و برگردن آنها شتاب كردن و بيرون آوردن دو
باشد. در اين دو رفتار كه در مناسك حج انجام در طواف و سعي دارند، نمي

گيرد، هدف اظهار قدرت و شوكت است كه در حق زنان اين حالت هدف مي
نيست. زيرا در مورد زنان هدف و مقصد اصلي ستر و پوشش است در صورتي كه 

دوش سمت راست نوعي باز كردن پوشش و  در شتابان حركت كردن و باز نهادن
 عدم ستر وجود دارد.

دهد و آنچه را كه زن حائض قبل از پاك شدن در مناسك حج انجام مي -11
دهد: زن حائض همه مناسك حج از احرام، وقوف در عرفه، آنچه را كه انجام نمي

د تا اين كنولي كعبه را طواف نمي ،دهدمبيت در مزدلفه و رمي جمار را انجام مي
به عايشه پس از حيض  صاهلل كه پاك شود و غسل كند؛ به دليل حديثي كه رسول 

 .«تطهري ىفعلي ما يفعل الحاج، غير أن ال تطوفي بالبيت حتا»شدن گفت: 
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كني تا دهد جز اين كه كعبه را طواف نميانجام بده آنچه را كه حاجي انجام مي»
فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن ال »و در روايت مسلم آمده است: «. پاك شوي

دهد، غير از اين انجام بده آنچه كه حاجي انجام مي» .«تغتسلي ىتطوفي بالبيت حت
 «.كني تا اين كه غسل كنيكه خانه خدا را طواف نمي

( گفته است: اين حديث در ظاهر نشان 8/49شوكاني در كتاب ]نيل االوطار[ )
بند نيامده و غسل نكرده است نبايد  دهد كه زن حائض تا زماني كه خونشمي

طواف كند؛ كلمه نهي كه در حديث آمده است مقتضي فساد مقصود در بطالن 
است؛ پس در نتيجه طواف كردن زن حائض باطل است و اين هم قول جمهور 

 علما است.
كند؛ زيرا سعي پس از طواف نسك درست در ضمن بين صفا و مروه سعي نمي

 پس از طواف سعي نموده است. صپيامبر است، به دليل اين كه 
اگر شخصي قبل از  :( گفته است: مسأله فرعي8/82امام نووي در ]المجموع[ )

طواف سعي كند، سعي او در نزد ما درست نيست و اين نظر جمهور علما نيز 
ام كه ايشان اجماع علما را در اين مسأله نقل كرده است. است. و از ماوردي آورده

منذر از عطا و بعضي الاحمد است. ابن  يفه وحنذهب امام مالك، ابوو اين نظر م
صحيح است. و اصحاب ما اين قول سعى او محدثين حكايت نموده است كه اين 

 اند.را از عطا و داود حكايت نموده
پس از طواف سعي نموده است و خود آن  صدليل ما اين است كه پيامبر 

بطور حتم و يقين مناسك » «.ناسككملتأخذوا عني م»اند: فرموده صحضرت 
 «.حجتان را از من بگيريد

 صاهلل كه گفت: به همراه رسول  ساما در مورد حديث ابن شريك الصحابي 
ا رسول اهلل، من قبل يآمدند، فردي گفت: به قصد حج بيرون رفتم. مردم نزد وي مي

را جلو انداختم؛ يا فالن چيز  ،يا فالن چيز را تأخير انداختم ،از طواف سعي كردم
رجل اقترض من عرض رجل مسلم  ىعل إال  ال حرج »فرمود: مي صاهلل ول ـرس
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هيچ گناهي بر شخص نيست جز بر كسي كه » «.وهو ظالم، فذلك الذي هلك وَحِرجَ 
در حالي كه او ستمكار است، پس چنين  ،از آبروي مرد مسلماني وام گرفته است
اين حديث را ابوداود با إسناد صحيح «. تكسي به هالكت رسيده و نابود شده اس

كه همه روايات سند آن روايات صحيح بخاري و مسلم هستند، روايت كرده است 
شود كه خطابي و جز اسامه بن شريك الصحابي. اين حديث حمل بر آن چيزي مي

اند و آن چنين است: سخن آن شخص كه گفت: قبل از ديگران آن را حمل نموده
ام؛ به اين معناست كه من پس از طواف قدوم و قبل م سعي كردهاين كه طواف كن

 ام.از طواف اضافه سعي كرده
( 8/282در تفسيرش ]أضواء البيان[ ) :شنقيطي المين ألاستاد ما شيخ محمد ا

گفته است: بدان كه جمهور اهل علم بر اين نظرند كه سعي بين صفا و مروه فقط 
ل از طواف سعي نمود، سعي وي به پس از طواف درست است. اگر شخصي قب

قول جمهور درست نيست؛ از جمله آن جمهور ائمه اربعه هستند. و حتي ماوردي 
اند: آنگاه سخن امام نووي را كه در و سايرين قول اجماع را بر اين نظر نقل كرده

باال ذكر كرديم، نقل كرده است، همچنين جواب وي را به حديث ابن شريك آورده 
يعني قبل از طواف افاضه كه  .«طوفأقبل أن »فت: اين گفته وي: است؛ سپس گ

باشد، البته اين سخن منافاتي با اين توجيه ندارد كه بگوييم در مناسك حج ركن مي
وي پس از طواف قدوم سعي نموده است، همان طواف قدومي كه از اركان حج 

 نيست.
ه به دنبال ( چاپ هجر گفته است: سعي هميش8/244در كتاب ]المغني[ )

طواف است. و سعي بين صفا و مروه آنگاه درست است كه قبل از آن طواف انجام 
شده باشد. زيرا سعي قبل از طواف درست نيست؛ همين نظر را امام مالك و شافعي 

اند. عطا گفته است: براي وي درست است. امام احمد بن و اصحاب رأي نيز داده
ت است كه وي فراموش كرده باشد. ولي بل گفته است در صورتي برايش درسحن

اگر عمداً اين كار را كرده باشد؛ سعي او درست نيست. زيرا هنگامي كه از رسول 
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داند و در مورد تقديم و يا تأخير نمودن مناسك حج در صورتي كه فرد نمي صاهلل 
اولين  .«مشكلي نيست»فرمودند:  صفراموش كرده است؛ سؤال شد؛ آن حضرت 

هميشه سعي را بعد از طواف  صورد اين سخن اين است كه پيامبر توجيه در م
مناسك » «.لتأخذوا عني مناسككم»اند: انجام داده است. چنانچه خودشان فرموده

 «.يدياموزحج خود را از من ب
گردد آن حديثي را كه به وسيله آن به درست از آنچه كه گفته شد معلوم مي

است هيچ دليلي وجود ندارد. زيرا آن  بودن سعي قبل از طواف استدالل شده
شود: يا اين كه حديث در مورد كسي است حديث حمل بر يكي از دو مورد زير مي

و تنها براي طواف قدوم سعي نموده  ،كه قبل از طواف افاضه سعي نموده است
شود. و يا اين كه اين است كه در اين صورت سعي او پس از طواف واقع مي

گردد. و از فراموشي و غيرعمد بودن فرد انجام دهنده مي حديث حمل بر جهل و
اين كه در اين مورد سخن به درازا كشيد بدين علت است كه امروزه كساني پيدا 

 دهند. واهلل المستعان.اند كه بطور مطلق به جواز سعي قبل از طواف فتوا ميشده

تواند با مي اگر زني طواف را به پايان رساند، آنگاه عادت شد، وي مالحظه:

همان حالت حيض سعي خود را انجام دهد: زيرا در سعي ميان صفا و مروه پاك 
( گفته است: بيشتر علما بر اين نظرند 8/241بودن شرط نيست. در كتاب المغني )

كه براي سعي ميان صفا و مروه پاك بودن شرط نيست. و كساني كه قائل به اين 
شافعي، ابوثور و اصحاب رأي؛ در ادامه گفته  ، مالك،ءقول هستند عبارتند از: عطا

گفت: هرگاه زني طواف نمود آنگاه است: ابوداود گفت: از امام احمد شنيدم كه مي
رود. از عايشه و دهد و بعد ميحيض شد؛ سعي خود را ميان صفا و مروه انجام مي

نمود و  هرگاه زن خانه خدا را طواف»اند: ام سلمه روايت شده است كه هر دو گفته
دو ركعت نماز را خواند آنگاه حيض شد، پس سعي ميان صفا و مروه را انجام 

 ثرم.رواه األ .«دهدمي
براي زنان جايز است به همراه افراد ضعيف و ناتوان پس از پنهان شدن  -12
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رسيدن به مني رمي جمره را انجام دهند و اين  بعد ازدلفه حركت كنند و مزماه از 
 ازدحام زياد است.به خاطر ترس از 

( گفته است: جلو حركت كردن افراد ضعيف 8/281مغني )كتاب الموفق در ال
هيچ اشكالي ندارد. و از جمله كساني كه افراد ضعيف و از مزدلفه و ناتوان و زنان 

انداختند عبدالرحمن بن عوف و عايشه بودند و اين ناتوان همراه خود را جلو مي
اند. و در اين مورد ما ابوثور و اصحاب رأي نيز گفته ، ثوري، شافعي،ءنظر را عطا

دانيم؛ در ضمن در اين فتوا نوعي مهرباني و شفقت در مورد افراد خالفي نمي
شود؛ همچنين در آن سختي و مشقت ازدحام از آنها ضعيف و ناتوان مالحظه مي

 دارد. وجود صبرداشته شده است و همچنين در آن اقتدا نمودن به فعل پيامبرشان 
دهند كه رمي ( گفته است: داليل نشان مي8/94امام شوكاني در كتاب نيل االوطار )

ولي براي  ،جمار در حق كسي كه هيچ رخصتي ندارد، پس از طلوع آفتاب است
كساني كه رخصت دارند همانند زنان و ساير افراد ضعيف و ناتوان، قبل از آن نيز جايز 

 باشد.مي
( گفته است: امام شافعي و ساير اصحاب 8/128مجموع )امام نووي در كتاب ال

زنان پس از نصف شب و  ازاند: سنت اين است كه افراد ضعيف و ناتوان وي گفته
راهي مني شوند؛ تا آنان بتوانند قبل از ازدحام جمعيت  مزدلفهقبل از طلوع فجر از 

ن موضوع رمي جمره خود را انجام دهند. سپس امام نووي احاديثي را كه براي
 داللت دارند آورده است.

زن براي مناسك حج و عمره از موي سر خود به اندازه يك بند انگشت  -13
 كند، همچنين تراشيدن موي سر براي وي جايز است.كوتاه مي

( گفته است: آنچه كه براي زن مشروع است همان 8/314در كتاب المغني )
منذر الخالفي هم وجود ندارد. ابن نه تراشيدن؛ و در اين مورد  ،كوتاه كردن است

گفته است: اهل علم بر اين موضوع اجماع دارند؛ به دليل اين كه تراشيدن در حق 
 صاهلل آيد. در صورتي كه ابن عباس از رسول له كردن به حساب ميثْزنان مُ
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ليس على النساء حلق، إن ما على »فرمودند:  صاند كه آن حضرت روايت كرده

 .1«رالنساء التقصي
 «.شند بلكه آنها بايد كوتاه كنندزنان نبايد سرشان را بترا»

« كه زن سرش را بتراشد كردنهي  صاهلل روايت است كه: رسول  سو از علي 
كند؛ و اين گفت: از هر بند گيسو به اندازه يك بند انگشت كوتاه ميو امام احمد مي

داود گفت: من از امام همان رأي ابن عمر و شافعي و اسحاق و ابوثور است. ابو
كند؟ ايشان احمد شنيدم؛ در مورد زن سؤال شد كه آيا همة سرش را كوتاه مي

كند آنگاه از انتهاي موهايش به گفت: بلكه همه موهاي سرش را در جلو جمع مي
 چيند.اندازه يك بند انگشت مي

به  اند كه( گفته است: علما اجماع كرده184، 8/184امام نووي در المجموع )
بلكه وظيفه زن اين است كه مقداري  ،شود كه سرش را بتراشدزن دستور داده نمي

از موي سرش را كوتاه كند. زيرا تراشيدن در حق زن بدعت است و همچنين نوعي 
 له كردن است.ثْمُ

زن حائض هرگاه رمي جمره عقبه را انجام داد و مويش را كوتاه كرد، پس  -14
آيد، بعد از اين هر كاري براي وي جايز است جز اين كه مي بيروناز آن از احرام 

براي شوهر حالل نيست با وي همبستر شود تا اين كه طواف افاضه را انجام دهد. 
شود و هرگاه زني در اين اثنا با شوهرش همبستر شود بر عهده وي فديه واجب مي

گوشت  فديه عبارت است از قرباني كردن يك گوسفند در سرزمين مكه و توزيع
 آن در ميان مساكين حرم مكه. زيرا اين كار پس از تحلل اول صورت گرفته است.

هرگاه زني پس از طواف افاضه عادت شد، وي به هر جا كه دلش  -18
كند و بر گردن او طواف وداع نيست. به دليل حديث عايشه خواهد مسافرت ميمي
دت شدند، من اين ، ايشان گفتند: صفيه دختر حيي پس از طواف افاضه عاك

فرمودند: آيا او ما را از رفتن باز  صگفتم. آن حضرت  صاهلل موضوع را به رسول 
داشته است )يعني انجام ركني براي وي مانده است(؛ من گفتم: يا رسول اهلل، ايشان 

                                           
 ي.مذرواه التر -1 
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 صطواف افاضه را انجام داده است و بعد از آن عادت شده است. حضرت 
 )متفق عليه(. «.كند پس اكنون ديگر حركت»فرمودند: 

روايت شده است كه: )به مردم دستور داده شد كه آخرين كارشان  م از ابن عباس
جز براي زن حائض كه براي وي تخفيف داده  ،در مناسك حج طواف خانه خدا باشد

 )متفق عليه(. «.شده است
براي زن حائض اجازه داد  صو همچنين از ايشان روايت شده است كه: پيامبر 

 .1«گر طواف افاضه را انجام داده باشد قبل از طواف وداع حركت كند و برودكه ا
( گفته است: ابن المنذر گفت: عموم اهل 8/281امام نووي در كتاب المجموع )

علم همين نظر را دارند، از جمله مالك، اوزاعي، ثوري، احمد، اسحاق، ابوثور و 
 ابوحنيفه و سايرين.

ه است: اين سخن عموم فقهاي شهرهاست. و باز ( گفت3/411مغني )الدر كتاب 
گفت: حكم در مورد زنان نفساء همانند حكم زنان حائض است؛ زيرا زنان نفساء و 
زنان حائض در چيزهايي كه بر آنان واجب است و يا چيزهايي كه از گردن آنان 

 شود، برابر هستند.ساقط مي
با وجود براي زن زيارت مسجد نبوي جهت نماز در آن و دعا در آن  -11
جايز  صنيز مستحب است؛ در صورتي كه براي زن زيارت قبر پيامبر محرم 

 اند.زنان از زيارت قبور نهي شده صاهلل نيست، زيرا بر طبق حديث رسول 
ى خود در مجموع فتوا :بن ابراهيم آل شيخ مفتي ديار سعودي  شيخ محمد

مودن زنان از زيارت قبر ( گفته است: نظر صحيح در اين مسأله منع ن3/239)
 است و آن هم به دو علت:  صپيامبر 

اي نهي به صورت عام وارد شده له، هرگاه براي مسألهداول: به علت عموميت ا
باشد، احدي حق تخصيص آن را ندارد جز با دليل. در صورتي كه اينجا علت هم 

 .2موجود است

                                           
 رواه احمد. -1 

 يعني آن علتي كه به خاطر آن زن از زيارت قبور منع شده است. -2 
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امي كه به ذكر هنگ 1در كتاب مناسك حج خويش :شيخ عبدالعزيز بن باز 
براي كسي كه مسجد شريف نبوي را زيارت كرده است، بيان  صزيارت قبر پيامبر 

دارد؛ اين زيارت فقط براي مردها در شرع اسالم وارد شده است. ولي زنان حق مي
ثابت شده است كه آن حضرت  صندارند به زيارت قبور بروند؛ چنانچه از رسول 

 «.جر  ء والمتخذين عليها المساجد والس  لعن زوارات القبور من النسا»: ص
كرده  زنان زيارت كننده قبور و همچنين كساني را كه بر سر قبرها مسجد درست»

 «.ند، لعنت فرموده استنك انىو چراغ
قصد مدينه نمودن براي نماز خواندن و دعا نمودن و امثال اين كارها كه در همه 

 مه مردم جايز است.براي ه صمساجد معمول است، در مسجد الرسول 

                                           
 .19لكثير من مسائل الحج والعمره والزياره على ضوء الكتاب والسنه ص كتاب: التحقيق واإليضاح  -1 



 :فصل نهم

 احكامي كه مربوط به زناشويي و رش  و تقويت آن است

   ﴿فرمايند: خداوند مي

    
  
    
      
   ﴾.  :(.21)الروم 

هاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار و از نشانه»
هايى است در اين نشانه ;آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد

 «.كنند!براى گروهى كه تفكر مي
 ﴿فرمودند:  متعال باز خداوند

   
     

    
      

﴾ :(.32. )النور 
همسر خود را همسر دهيد، همچنين غالمان و كنيزان صالح و مردان و زنان بى»

نياز اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى ;را درستكارتان
 «.دهنده و آگاه است!خداوند گشايش ;سازدمي

به همين دليل  ،دهدگويد: اين آيه به ازدواج كردن دستور ميمي :امام ابن كثير 
 تعدادي از علما بر اين نظرند كه ازدواج واجب است بر هر آن فردي كه توان آن را

اند؛ لفظ حديث استدالل كرده صاهلل داشته باشد، اين گروه به ظاهر حديث رسول 
غض أه فليتزوج، فإن   ةيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء»چنين است: 

 «.ه له وجاءحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن  أللبصر و
بايد ازدواج كند زيرا اي گروه جوانان، هر كس از شما كه توان مالي دارد پس »

و كسي  .و حفظ كننده آلت از زنا است ،هاي حرامازدواج نگاه دارنده چشم از نگاه
زيرا روزه آتش شهوت را خاموش  ،كه توان مالي ندارد بر او الزم است روزه بگيرد

 اند.از حديث ابن مسعود آورده متفق عليه .«كندمي
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شود به دليل فرموده خداوند شدن ميكه ازدواج موجب ثروتمند  كردآنگاه بيان 
   ﴿متعال: 

   ﴾ :اگر »(. 32. )النور
همچنين از «. سازدنياز ميفقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى

ما در مورد : آنچه را كه خداوند به شگفتندروايت كرده كه ايشان  سابوبكر صديق 
ازدواج دستور داده است، اطاعت كنيد در نتيجه آنچه را كه خداوند در اين مورد به 

، زيرا خداوند كردنيازي وعده داده است، محقق خواهد شما از ثروتمندي و بي
   ﴿فرموده است: 

     
   ﴾(.32لنور: . )ا 

 ;سازدنياز مياگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى»
 «.دهنده و آگاه است!خداوند گشايش

: ثروت و غني را در ازدواج بجوئيد؛ گفتو از ابن مسعود روايت شده است كه 
   ﴿فرمايد: چون خداوند مي

     

   ﴾ :اگر فقير و » (.32. )النور
خداوند  ;سازدنياز ميتنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى

اين سخن را ابن جرير روايت كرده است: همچنين  «.دهنده و آگاه است!گشايش
كثير روايت كرده است. از تفسير ابن  سغوي همانند اين سخن را از عمر الب
 األندلس. ( چاپ دار98، 8/94)

( گفته است: خداوند پاك 32/94شيخ االسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوي )
براي مؤمنان سه چيز را حالل نموده است: ازدواج كردن، طالق دادن و ازدواج با 
زني كه طالق گرفته و آنگاه با مردي ازدواج كرده است براي مرد اول؛ در صورتي 

دانند )همانند كشيشان و براي بعضي از افراد خود ازدواج را حرام مي نصارىكه 
اند، طالق دادن را جايز راهبان ديني( و براي كساني كه ازدواج را حالل كرده
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اي با غير از شوهرش انند ولي اگر زن مطلقهددانند. يهوديان طالق را مباح مينمي
با وي حرام است. در نتيجه در نزد ازدواج كند آنگاه براي شوهر اول ازدواج مجدد 

و در نزد يهوديان ازدواج با زن مطلقه پس از تحليل جايز نيست؛ در  ،طالق نصارى
 صورتي كه خداوند متعال همه اينها را براي مؤمنان حالل فرموده است.

( گفته است: نزديكي با زن و 3/149در كتاب )الهدي النبوي( ) :قيم الامام ابن 
باشد. زيرا مقاربت و ز مقاصد زناشويي است داراي منافع سرشار ميجماع كه يكي ا

 نزديكي در اصل براي سه هدف و مقصد است: 
حفظ نسل و دوام نوع بشر تا اين كه آن تعداد افرادي كه خداوند متعال  -1

 پيدايش آنها را در اين جهان مقدر ساخته است، كامل شوند.
ماندن آب در بدن چه بسا موجب بيماري ب مني از بدن، زيرا آبيرون كردن  -2
 شود.
 و استفاده از لذت جنسي. ،قضاي شهوت و رسيدن به لذت هم خوابگي -3

ازدواج بطور كلي داراي منافع عظيم و با ارزشي است، بزرگترين آنها عبارت 
 است از:

از  سازد. وهاي آلوده پاك ميو چشم را از نگاه ،داردازدواج انسان را از زنا باز مي
هاست. و همچنين حصول آرامش ميان زن جمله منافع آن حصول نسل و حفظ نسب

 مرد و پيدا شدن سكون نفس. و
اي صالح كه همچنين همكاري و تعاون ميان زن و مرد جهت تكوين خانواده

 يكي از ستونهاي جامعه اسالمي است.
انت زن همچنين اقدام مرد به سرپرستي و تهيه مخارج زندگي زن و حفظ و صي

و سامان دادن زندگي داخلي و كارهاي خانه، و ادا كردن وظيفه و  و قيام زن به سر
نه آنگونه كه دشمنان  ،اش كه همان كار در منزل استتكليف اصلي وي در زندگي

زن و دشمنان جامعه اسالمي ادعا دارند كه زن بايد همانند مرد در بيرون از منزل 
اش از منزلش خارج كردند و او را از وظيفه اصليبه همين خاطر زن را  ،كار كند
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و كار اصلي او را به ديگري  ،و كار ديگران را به دست او سپردند ،دور كردند
در نتيجه نظام خانواده مختل شد و همه چيز بهم خورد؛ تفاهم ميان  ،واگذار كردند

دامه و يا ا ،زن و شوهر از بين رفت تا حدي كه موجب جدايي بين زن و مرد شد
 زندگي زناشويي با كدورت و ناراحتي باقي ماند.

( گفته 3/422اء البيان( )وضأشنقيطي در تفسيرش )المين ألاستاد ما شيخ محمد ا
است: بدان، خداوند به من و شما توفيق دهد به سوي آنچه كه محبت و رضاي 

خالف اوست: اين فكر و انديشه كافرانه اشتباه و مضر كه مخالف با حس و عقل و م
يعني همان مساوي قرار  ،با وحي آسماني و شريعت خداوند آفريدگار خالق است

دادن زن و مرد در همه احكام و قوانين و ميدانها. چنان فساد و فتنه و اخالل نسبت 
به جامعه انساني در آن وجود دارد كه بر هيچ احدي جز بر كسي كه خداوند بينايي 

في نيست. زيرا خداوند با جالل و شكوه زن را او را كور كرده است، پوشيده و مخ
هاي خاصي آفريده است كه در ساختمان جامعه انساني براي با صفات و ويژگي

بعضي از مشاركتها صالحيت دارد كه غير از او هرگز اين صالحيتها را ندارد؛ مثل 
بارداري، زايمان، شيردادن بچه، تربيت كودكان، خدمت در منزل، اقدام به امور 

داري از قبيل آشپزي، درست كردن نان و نظافت منزل و غيره. و همه اين خانه
تواند انجام دهد در داخل منزل وي و خدماتي كه زن در ساختمان جامعه انساني مي

در كمال پوشش و صيانت و حفاظت و عفت و توأم با حفظ كيان شرف و فضيلت 
از خدمات مرد كه كارش  و ارزشهاي انساني است. در ضمن اين خدمات زن كمتر

 باشد.كسب درآمد است، نمي
گويند بنابر اين گمان آن كافران و نوكرهاي جاهل و ابله آنان در مورد زن كه مي

حقوق زن اين است كه وي همانند مرد در بيرون از منزل كار كند در صورتي كه 
اري را ندارد، زن در زمان بارداري و شيردادن بچه و دوره بعد از زايمان توان هيچ ك

دانند و فرساست. چنانچه همگان اين را ميمخصوصاً كاري كه سنگين و طاقت
پس هرگاه زن و شوهر هر دو براي كار از منزل خارج شوند،  اند.مشاهده كرده
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اي كه هنوز شيرخوار كارهاي منزل از قبيل؛ نگهداري كودكان، شيردادن به بچه
گردد، همگي ي مرد كه از سركارش بر مياست و آماده كردن خورد و خوراك برا

شوند. و اگر كسي به جاي او اجير شود، اين شخص نيز وظائفي را كه تعطيل مي
زن از آنها فرار كرده تعطيل خواهد كرد. پس مشكل همچنان به حال خود باقي 
خواهد ماند گذشته از آن، خروج زن از منزل و هرزگي او، از دست دادن مروّت و 

 دنبال دارد.  دين را به
اي خواهر مسلمان! تقواي خدا پيشه كن و به اين تبليغات مغرضانه گول مخور 

نتيجه بودن اين اند بهترين گواه بر فساد و بيچرا كه واقعيت زناني كه فريب خورده
تبليغات است، و تجربه نيز بهترين دليل بر اين مدعاست. اي خواهر مسلمان! تا 

بت هستي به ازدواج مبادرت كن و به خاطر ادامة زماني كه جوان و مورد رغ
انداز چرا كه آسايش و خوشبختي شما در تحصيل و كسب شغل آن را به تأخير مي

كند، اما هيچ گرو ازدواج موفق شما است كه هر تحصيل و شغلي را جبران مي
تواند ازدواج موفق را جبران كند. تحصيل و شغلي هر چند دهان پر كن باشد نمي

ات در منزل و به تربيت فرزندانت اقدام كن كه كار اساسي و سود بخش وظيفه به
شما در زندگي همين است و بس، و چيز ديگري را به جاي آن بر مگزين، و 

إذا »فرمايد: مي صازدواج با مرد شايسته را از دست مـده چـون رسـول اهلل 

 .1«ن فتنة في األرض وفسادجاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال  تفعلوا تك
هرگاه كسي كه از دين و اخالق او راضي هستيد به خواستگاري آمد، به او »

 .«شودجواب مثبت دهيد، در غير اين صورت فتنه و فساد در زمين بر پا مي

 نظرخواهي زن در ازدواج: 

شود: يا اينكه دوشيزة آيد از سه حالت خارج نميخانمي كه به عقد نكاح در مي
غير است. يا اينكه دوشيزة كبير است، يا اينكه بيوه زن است. و هر يك از آنها ص

 حكم مخصوص به خود دارد.

                                           
 ترمذي روايت كرده است. -1
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تواند بدون اجازه، او در مورد دختر صغيره، خالفي نيست در اينكه پدر مي -1
را به عقد نكاح هر كس در آورد، چون او اصالً در حدي نيست كه بتوان از او 

را به عقد نكاح رسول  كدخترش عائشه  سابوبكر صديق  نظرخواهي كرد، و چون
در آورد، حال آنكه شش ساله بود، و به خانه بخت فرستاد در حاليكه نه  صاهلل 

 .1سال سن داشت

 گويد: ( مي129، 1/128امام شوكاني در ]نيل األوطار[ )
د. تواند دخترش را قبل از بلوغ شوهر دهاين حديث، دليل است بر اينكه پدر مي

و هم دليل است بر اين كه ازدواج صغيره با كبير جايز است، امام بخاري نيز بابي را 
به اين مسأله اختصاص داده و حديث عائشه را نيز ذكر كرده است و در كتاب 

 )الفتح( بيان شده كه بر اين مسأله اجماع وجود دارد.
ساني را كه از گويد: تمام ك[ آمده كه ابن المنذر مي1/489در كتاب ]المغني 

اند بر اينكه اگر پدر، دختر صغيرة خود را به عقد اهل علم به ياد دارم اجماع كرده
 نكاح كفؤ و همطراز در بياورد، اين نكاح جايز است. 

را در سنّ شش  كدخترش عائشه  سگويم: در اين مسأله كه ابوبكر و من مي
وجود دارد بر كساني كه  ترين ردّدر آورد، محكم صسالگي به عقد نكاح پيامبر 

كنند، و به خاطر ناداني يا غرض ورزيشان ازدواج دختر صغيره را با كبير انكار مي
 آورند.آن را امري منكر، زشت و معيوب به حساب مي

إنكاح باكرة بالغ جز به اذن و رضايت وي صحيح نيست، و رضايت او  -2
« ت ستأذنَ  ىر  حتكح  البكوال ت ن»فرمايد : در اين باره مي صسكوت او است. پيامبر 

 .2«تَ كأن تس»ف إذن ها؟ قال: كيا رسوَل هللا! فيقالوا: 
آيد مگر اينكه از او طلب اذن و دختر باكرة بالغ به عقد نكاح در نمي»

نظرخواهي شود. گفتند: اي رسول اهلل! إذن او چه طوري است؟ فرمود: إذن او 
واهي كردن ضروري است، هر چند . پس اجازه گرفتن و نظرخ«سكوت او است

                                           
 متفق عليه. -1

 متفق عليه. -2
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 دهد پدر باشد، بنابر يكي از دو قول صحيح علماء.كسي كه او را شوهر مي
گويد: نظر فوق، قول جمهور ( مي8/91عالمه ابن القيّم در كتاب ]الهدي[ )

سلف صالح، مذهب ابوحنيفه و احمد در يكى از روايات او است، و اين نظري 
و امر  صآن را باور نداريم و موافق حكم رسول اهلل  است كه به آن معتقديم و غير

 و نهي او است.
و اما عقد نكاح بيوه جز به اذن و رضايت او صحيح نيست، و رضايت او به  -3

 اقرار او است بر خالف دختر باكره كه سكوت او نشان رضايت بود.
( گفته است: در بين اهل علم اختالفي وجود 1/493صاحب كتاب ]المغني[ )

ندارد در مورد اينكه اذن بيوه اين است كه رضايت خود را صريحاً بر زبان جاري 
سازد چون زبان، آلت تعبير از آن چيزي است كه در دل وجود دارد و در هر جا كه 

 اذن معتبر باشد، بيان آن نيز به زبان معتبر است. 
  گويد:( مي32/39،44در ]مجموع الفتاوي[ ) :شيخ اإلسالم ابن تيميه 

براي كسي جايز نيست كه بدون اجازه و رضايت، زني را به عقد نكاح كسي در 
امر كرده است، و اگر چنين كاري صورت گرفت و زن  صآورد، همچنانكه پيامبر 

 شود.آن را نپسنديد، بر ازدواج مجبور نمي
اش را إنكاح كند بدون اينكه نياز به اذن و رضايت تواند دختر صغيرهاما پدر مي

تواند زن بالغ بيوه را شته باشد، ولي به اجماع مسلمين نه پدر و نه غير او نميدا
بدون اذن و رضايت شوهر دهد، و همچنين به اجماع مسلمين دختر باكرة بالغ را 

تواند بدون اجازه شوهر دهد، و پدر و پدر جز پدر و پدربزرگ، كس ديگري نمي
 بزرگ نيز بايد كسب اجازه نمايند.

اينكه آيا طلب اجازة آنان واجب است يا مستحب، بين علماء اختالف  و اما در
 نظر وجود دارد. بنابر قول صحيح كسب اجازة آنان نيز واجب است. 

بايد وليّ زن در صورت دادن ازدواج، خدا را در نظر گيرد و بينديشد كه آيا 
ليها زوج كفؤ و همطراز زوجه است يا خير، و در اين وصلت فقط مصلحت مولي ع
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 را در نظر بگيرد نه مصلحت خود را.

 شرط وجود وليّ در إنکاح زن و حکم  آن:

دادن حق انتخاب شوهر به زن به معناي افسار گسيختگي و آزادي مطلق نيست 
كه به هر كس كه بخواهد ازدواج كند، حتي اگر بوسيله اين ازدواج ضرري متوجه 

خاب، تحت نظارت وليّ و اش شود، بلكه اين آزادي انتخويشان و خانواده
گيرد، و عقد ازدواج او را نيز همين وليّ سرپرستي راهنمائيهاي او صورت مي

كند. پس جايز نيست زن خود را شخصاً به عقد نكاح مردي در بياورد، و اگر مي
نقل شده  كدر سنن از عائشه چنين كاري كرد عقدش باطل است بنابر حديثي كه 

احها كاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكها فنير إذن ولّ يسها بغحت نفكن ةما امرأيأ»است: 

هر زني بدون اذن ولّيش خود را شخصاً به عقد نكاح كسي در آورد، » ....«.باطل 
ترمذي گفته است «. نكاهش باطل است، نكاحش باطل است، نكاحش باطل است

 اين حديث حسن است.
بدون وليّ نكاح جايز » .«يّ بول اح إال  كال ن»و در سنن چهارگانه نيز آمده است: 

 .«نيست
اين دو حديث و احاديث ديگري مشابه آنها داللت دارند بر اينكه نكاح بدون 
وليّ صحيح نيست چون اصل در نفي، نفي صحت است. ترمذي گفته است، نزد 
اهل علم، از جمله عمر، علي، ابن عباس، ابوهريره و غيره به اين احاديث عمل 

و  .«يّ اح إالّ بولكال ن»اند: ين از فقهاء تابعين روايت شده كه گفتهشود، و همچنمي
 ( مراجعه كن.1/449اين، رأي شافعي، احمد و اسحاق نيز هست به ]المغني[ )

 حکم دف زني زنان براي آشکار كردن نکاح: 

دف زني زنان براي اينكه نكاح آشكار شود و شايع گردد مستحب است به شرط 
آميز همراه ان باشد و با موسيقي، آالت لهو و آوازهاي تحريكاينكه فقط بين زن

اي كه به سمع مردان نشود، و سرود و شعرخواني زنان نيز به همين مناسبت به گونه
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ن الحالِل والحراِم الدف  يفصل  ما ب»فرموده است:  صنرسد اشكالي ندارد. پيامبر 

 .1«احِ كالن يوالصوت  ف
 .«ام در نكاح، دف و آواز استو فرق بين حالل و حر فاصله»

( گفته است: اين حديث، داللت دارد بر اينكه 1/244شوكاني در ]نيل األوطار[ )
دف زني در مراسم ازدواج و گفتن بعضي كلمات با صداي بلند جايز است، اما 

خوارگي را هاي محرك و هيجان برانگيز كه وصف زيبائي، فسق و فجوز و متيترانه
باشد و د، حرام است همچنانكه در مراسم غير ازدواج نيز حرام ميدر بر داشته باش

 همچنين است ساير لهو و لعبهاي حرام ديگر.
اي خواهر مسلمان! به مناسبت مراسم ازدواج در خريدن زيورآالت، لباس و 
اثاث، اسراف و زياده روي مكن چون خداوند از زياده روي نهي نموده و فرموده 

   +دوست ندارد:  است كه اهل اسراف را

   _.  :األنعام(

 .«و اسراف نكنيد، كه خداوند مسرفان را دوست ندارد!» (.141
 پس ميانه روي پيشه كن و فخر فروشي را فروگذار.

 اطاع  زن از همسرش واجب و نافرماني او حرام اس :

ست كه از همسرت فرمانبرداري كنيد. از ابو هريره اي خواهر مسلمان! بر تو واجب ا
 ،وصاَمت شهَرها ،خمَسها ة  إذا صلّت المرأ»فرموده است:  صنقل شده كه پيامبر  س

 .2«أبواب الجنةِ شاءت يّ دخلت ِمن أ ،واطاعت بعلَها ،وحصنت فرَجها
هر گاه زن، نماز پنجگانه را به جا آورد، و ماه رمضان را روزه گرفت، و »
يش را حفظ كرد، و از همسرش اطاعت نمود، از هر دري كه بخواهد داخل آبرو

 .«شودبهشت مي
أن تصوَم  ة  حل  إلمرأي ال»فرمود:  صكند كه پيامبر روايت مي سابو هريره 

                                           
 اند. و ترمذي آنرا حسن دانسته است.پنج ائمه حديث جز ابو داود آن را روايت كرده -1

 ابن حبان در صحيحش آن را روايت كرده است.  -2
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جايز نيست براي زني كه » .1«بإذنه ته إال  يب يوال تأذن ف ،ذنهإب وزوجها شاهد إال  
ب بگيرد مگر به اجازه شوهرش. و همچنين شوهرش در خانه است، روزة مستح

 .«جايز نيست كسي را به منزل راه دهد مگر اينكه از شوهش اجازه گرفته باشد
 ىإذا دعا الرجل  امرأتَه إل»نقل شده كه پيامبر فرموده است:  ساز ابوهريره 

هر گاه مرد، ». «تصبحَ  ىحت كة  ها لعنتها المالئيفراشه فلم تأتِه فباَت غضباَن عل
همسرش را به بستر خوابش فراخواند و او نيايد و بدين سبب شوهرش بر او خشم 

. و امام بخاري و مسلم روايت كنند كه «گيرد، تا صبح مالئكه بر اين زن لعنت كنند
 ىفراشه فتأب ىدعو امرأته إليده ما من رجل  يب ينفس يوالذ»: صپيامبر فرمود 

قسم به كسي » .«عنها ىرضي ىها حتيعلالسماء ساخطا   يف يان الذك ه، إال  يعل
كه جان من در دست اوست اگر مردي همسرش را به بسترش فراخواند و او امتناع 

شود تا زمانيكه مرد راضي ورزد، خداوندى كه در آسمان است بر او خشمگين مي
 . «شود

از حقوق مرد بر همسرش اين است كه زن سرپرستي منزل شوهرش را به عده 
ة يوالمرأة راع»فرموده است:  صاجازه او از آن خارج نشود. پيامبر  گيرد و بدون

زن سرپرست و محافظ منزل شوهرش » .2«تهايت زوجها ومسئوولة عن رعيفي ب
 .«است و در برابر آن مسئول است

از حقوق مرد بر همسرش اين است كه كارهاي منزل را انجام دهد و مرد را  و
 سيله مرد و فرزندانش در معرض خطر قرار گيرند.نيازمند خدمتكار نكند كه بدين و

گويد: ( مي211، 32/214در ]مجموع الفتاوي[ ) :شيخ اإلسالم ابن تيميّه 
  + فرمايد:خداوند كه مي

   
 _.  :(.34)النساء 

اسرار و  ،در غياب )همسر خود( و زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، و»

                                           
 اند. و سلم روايت كردهامام بخاري  -1

 اند. سلم آن را روايت كردهمامام بخاري و  -2
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 .«كنندحقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مي
كند كه زن بطور مطلق از شوهرش فرمانبرداري كند. او را خدمت اقتضا مي

نمايد با او به سفر رود و خود را تسليم او كند و غيره، همچنانكه سنت رسول اهلل 
 أله داللت دارد.نيز بر اين مس ص

گويد: كسانى كه خدمتكارى زن ( مي189، 8/188عالّمه ابن القيم در ]الهدي[ )
گويند اين امر از كالم اهلل كه آنان را مخاطب قرار داده است دانند، ميرا واجب مي

ظاهر و آشكار است، اما خوشگذراني و راحت طلبي زن، خدمتكاري مرد براي زن، 
آرد، شستشو و انجام كارهاي منزل براي مرد از اعمال جارو زدن، خمير كردن 

  +فرمايد: ناشايست است. خداوند مي
  

_.  :(.228)البقره 
اى قرار ، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايستههمسرانو براى »

 .«است داده شده
 + وده است:فرممتعال و همچنين خداوند 

  _.  :(.34)النساء 
 .«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند»

اگر زن به شوهرش خدمت نكند بلكه برعكس، مرد خدمتكار همسرش شود، در 
گويد به اين خاطر خداوند شود. تا آنجا كه مياين صورت زن سرپرست مرد مي

ن را بر مرد واجب كرده است تا در مقابل، زن به تهية خوراك، پوشاك و مسك
 شوهرش خدمت كند، و به او اجازة استمتاع دهد.

گويد: پيمان و قراردادهاي عمومي تسليم عرف و عادت هستند و و در ادامه مي
عرف و عادت بر اين جاري است كه زن به شوهرش خدمت كند، و كارهاي 

است كه جايز نيست بين زن سرشناس و داخلي منزل را به انجام رساند، و گفته 
ترين زن دنيا فاطمه گمنام، دارا و ندار فرق و جدايي گذاشته شود. چرا كه شريف

آمد و از فراواني كار و  صكرد، و باري پيش پيامبر به شوهرش خدمت مي ك
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 شكايتش را نپذيرفت. صزحمت منزل شكايت كرد، اما پيامبر 
رغبت شده است حال رش نسبت به او بيس: هر گاه زن احساس كرد كه شوه

آنكه زن عالقمند است كه به زندگي با او ادامه دهد، چگونه اين موضوع را حل و 
 فصل كند؟ 

   +فرمايد: ج: خداوند مي
    

   
   
    

_.  :(.128)النساء 
و اگر زنى، از طغيان و سركشى يا اعراض شوهرش، بيم داشته باشد، مانعى »

اى از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف ندارد با هم صلح كنند )و زن يا مرد، از پاره
 .«و صلح، بهتر است .نظر نمايد(

زار يا كه شوهرش از او بي حافظ ابن كثير گفته است: هر گاه زن ترسيد
رويگردان شود، جايز است كه زن از حقوق خود يا از برخي از آنها از قبيل نفقه، 
پوشاك، همبستري با خود و غيره صرف نظر كند، و براي شوهر نيز جايز است كه 
آن را از همسرش بپذيرد. پس بر همسر هيچ گناهي نيست كه حقوق خود را به 

وهر نيز هيچ گناهي نيست كه آن را قبول كند و به همين شوهرش ببخشد، و بر ش
   +خاطر خداوند فرمود: 

     
 _.  .... يعني؛ سازش از جدائي بهتر است

يد ذكر كرده است كه وقتي او به سنّ پيري رس كسپس داستان سوده بنت زمعه را 
سازش كرد بر اينكه  صتصميم گرفت از او جدا شود، سوده با پيامبر  صو پيامبر 

او را نزد خود  صببخشد به شرط اينكه پيامبر  كنوبت همبستري خود را به عائشه 
( چاپ آخر مراجعه 2/441نگاه دارد، و پيامبر نيز پذيرفت. به ]تفسر ابن كثير[ )

 كنيد.

نداشته باشد و نخواهد با او زندگي كند، س: هر گاه زن، شوهرش را دوست 
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 بايد چه كار كند؟
   +فرمايد: ج: خداوند مي
     

   
_.  :(.229)البقره 

ديه اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آنها نيست كه زن، ف»
 .«و عوضى بپردازد )و طالق بگيرد(
( گفته است : هر گاه زن و شوهر با هم 1/483حافظ، ابن كثير در تفسيرش )

كرد و او را ناسازگار شدند و همسر به وظايف خود در برابر شوهرش عمل نمي
تواند آنچه را كه از توانست با او زندگي كند، زن ميداشت و نميدوست نمي

ت باز پس دهد و بدينوسيله خود را نجات دهد و بر زن گناهي شوهرش گرفته اس
نيست كه اموالش را به شوهرش ببخشد، و بر مرد نيز گناهي نيست كه آنرا از 

 همسرش بپذيرد و اين، همان خلع است كه در فقه به آن اشاره شده است.
س: هرگاه زن بدون عذر از شوهرش بخواهد كه از او جدا شود چه تهديدهاي 

 شود؟جانب خداوند متوجه او مي از
سألت زوَجها طالقَها  ة  ما امرأيأ»فرمود :  صنقل شده كه پيامبر  سج: از ثوبان 

 .1«ةِ الجن ة  ها رائحيحراٌم علفر ما بأس  يمن غ
هر زني بدون عذر بخواهد از شوهرش طالق بگيرد، بوي بهشت از وي حرام »

ق است، و فقط به هنگام نياز به آن . چون ناپسندترين حالل نزد خدا طال«گرددمي
شود، و بدون آن بخاطر ضررهاي كه به دنبال دارد، و بر كسي مخفي روي آورده مي

كند از شوهرش درخواست نيست، طالق مكروه است. نيازي كه زن را وادار مي
طالق كند، اين است كه مرد از وظايف خود نسبت به همسرش خودداري كند، به 

 زن به اين زندگي ادامه دهد، متضرر شود.اي كه اگر گونه
   +فرمايد: خداوند مي

 _ :(. 229. )البقره 

                                           
 اند، وابن حبان در صحيحش آنرا حسن دانسته است.أبو داود و ترمذي آن را روايت كرده -1
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بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند )و آشتى نمايد(، يا با نيكى »
 .«او را رها سازد

  +فرمايد: و دوباره خداوند مي
   

     
     
    
    _.  :(.222ـ 222)البقره 

، نهاكنند كه با آنمايند )سوگند ياد ميمي« ايالء»كسانى كه زنان خود را »
جنسى ننمايند،( حق دارند چهار ماه انتظار بكشند. )و در ضمن اين چهار آميزش

ماه، وضع خود را با همسر خويش، از نظر ادامه زندگى يا طالق، روشن سازند.( 
زيرا( خداوند،آمرزنده  ;اگر )در اين فرصت،( بازگشت كنند، )چيزى بر آنها نيست

( ;گرفتند، )آن هم با شرايطش مانعى نداردو اگر تصميم به جدايى  و مهربان است.
 .«خداوند شنوا و داناست

 آنچه كه بعد از پايان يافتن پيوند ازدواج بر زن واجب اس :

 جدائي ميان زن و شوهر بر دو نوع ست: 

اوالً: جدائي در حال حيات. دوماً: جدائي بوسيلة مرگ، در هر دو نوع جدائي 
 عِدّه بر زن واجب است.

ر شرع عبارت است از: مدت زماني مشخص كه زن بعد از جدائي از عدّه از نظ
 كشد.شوهرش به سر آمدن آن را انتظار مي

و حكمت آن، اطمينان حاصل كردن از خالي بودن رحم زن از حمل است، و تا 
اش با او آميزش كرد اشتباهي روي ندهد و اگر كسي ديگر غير از شوهر جدا شده

نشوند، و همچنين در عده، احترام به پيوند ازدواج نسب و نژاد با هم آميخته 
 پيشين، احترام به حق شوهر جدا شده و ابراز تأثر از جدائي او وجود دارد.

 عدّه چهار نوع است: 
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نوع اول عدّه حامل است كه زن چه بائنه باشد، چه رجعيّه، و چه در حال حيات 
شده باشد بطور كلي  از شوهرش جدا شده باشد، و چه جدائي بوسيلة مرگ حاصل

آيد و خداوند متعال در اين باره در همة اين حاالت عده به وضع حمل به سر مي
  +فرمايد: مي

   _. 

  (.4)الطالق: 
 .«و عدّه زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بگذارند»

قه است كه عادت ماهانه دارد كه عدة او به سه بار پاك نوع دوم: عدة زن مطل
فرمايد: شدن از حيض است، همچنانكه خداوند مي

+  
  _.  :البقره(

222.) 
زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن )و پاك شدن( انتظار »

 .«ه نگه دارند(بكشند! )عد
اي كه شود و او بر دو نوع است: يك، صغيرهنوع سوم: زني است كه قاعده نمي

به حدي نرسيده است كه قاعده شود دو، زني كه از قاعدگي مأيوس شده است 
فرمايد: خداوند سبحان عدة هر دو نوع را بيان كرده و مي

+   
    
   

    _. 
 (.4)الطالق: 

و از زنانتان آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند اگر در وضع آنها )از نظر بارداري( »
 .«اندشك كنيد عدّه آنان سه ماه است، و همچنين آنها كه عادت ماهانه نديده

زني است كه شوهرش فوت كرده است. خداوند متعال عدّة او را  نوع چهارم:
  +فرمايد: بيان كرده و مي
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  _ . :(.234)البقره  
گذارند، بايد چهار ماه و ده ميرند و همسرانى باقى ميو كسانى كه از شما مي»

 .«روز، انتظار بكشند )و عده نگه دارند(!
اند چه زن گيرد كه شوهرشان را از دست دادهاين حكم، تمام زناني را در بر مي

به خانة شوهر رفته باشد و چه نرفته باشد، صغير باشد يا كبير. اما شامل زن حامل 
  +به آية: شود، چون نمي

   _. 
  (.4)الطالق: 

 .«و عدّه زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بگذارند»
، 5/594از اين حكم خارج شده است. اين بحث از كتاب ]الهدي النبوي[ ابن القيم )

 ( چاپ المحققه استخراج شده است.595

 : رام اس چه چيزي در مورد زن در حال عده ح

 حكم خواستگاري:  -5

و چه به  صراحتزن در عده رجعي: خواستگاري وي چه به صورت  -الف
زيرا وي هنوز در حكم همسران است، براي احدي  ،صورت تعريضي حرام است

جايز نيست كه از وي خواستگاري كند؛ چرا كه وي هنوز در عصمت شوهرش 
 باشد.مي

وي به صورت صراحت و آشكار حرام زن در عده غيررجعي: خواستگاري  -ب
اي جايز است. بدليل ولي خواستگاري وي به صورت تعريضي و كنايه ،است

   + فرموده خداوند متعال:

     
_.  :(.238)البقره 

اند( ه همسرانشان مردهو گناهى بر شما نيست كه به طور كنايه، )از زنانى ك»
 «.خواستگارى كنيد

اظهار رغبت در تزويج وي. مثل اين كه بگويد: من  :تصريح عبارت است از
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كند خواهم با شما ازدواج كنم؛ در اين وقت حرص به ازدواج، زن را وادار ميمي
قبل از آن كه عمالً زمان عده وي  ،كه بگويد مدت عده وي به پايان رسيده است

باشد )به همين علت حرام است(. در صورتي كه تعريض و كنايه  تمام شده
خواستگاري اين گونه نيست زيرا در آن به ازدواج تصريح نشده است؛ لذا حكم 

 شود.ور بر آن مترتب نيست؛ اينها از مفهوم آيه شريفه فهميده ميحذم
ندم؛ مثال تعريض اينكه كه بگويد: من به عنوان مثال به افرادي چون شما عالقم

و براي زني كه در عده غير رجعي است جواب تعريض را به صورت تعريض 
و براي وي جايز نيست كه جواب را به صورت صريح و آشكار بگويد.  ،بدهد

همچنين براي زن در حال عده رجعي به هيچ وجه جايز نيست. به كسي از وي 
 نايه.و نه به صورت ك ،نه به صورت صريح ،كند جواب دهدخواستگاري مي

 :عقد كردن زن در حال عده حرام است -3

  + به دليل فرموده خداوند متعال:

    
 _ :(.238. )البقره 

 .«اقدام به ازدواج ننماييد، تا عده آنها سرآيد!و »
قد نكاح را نبنديد تا عده ( گفته است: يعني ع1/849ابن كثير در تفسيرش )

 ما اجماع دارند كه در مدت عده عقد زن درست نيست.لتمام شود: ع

 دو فايده: 
فايده اول: زني كه پس از عقد و قبل از دخول طالق داده شده است عده ندارد 

  + به دليل فرموده خداوند:

   
   

      
   

_.  :ايد! اى كسانى كه ايمان آورده»(. 49)األحزاب
كرديد و قبل از همبستر شدن طالق داديد، هنگامى كه با زنان با ايمان ازدواج
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 «.د حساب آن را نگاه داريداى براى شما بر آنها نيست كه بخواهيعده
( گفته است: اين موضوع در ميان علما اجماع 8/499ابن كثير در تفسيرش )

تواند پس از است كه زن قبل از دخول اگر طالق داده شود، عده ندارد، آن زن مي
 طالق فوراً برود با فرد ديگري ازدواج كند.

الي كه مهريه براي دوم: زني كه قبل از دخول و نزديكي طالق داده شد در ح
ولي اگر مهريه  ،گيردوي در عقد مشخص شده است، نصف مهريه به وي تعلق مي

باشد يعني مرد به براي وي مهر متعهد مي ،در عقد برايش مشخص نشده است
 دهد.اندازه توان خود از لباس و يا ساير وسايل را به وي مي

باشد؛ راي مهريه ميولي زني كه پس از نزديكي و دخول طالق داده شود دا
   + چنانچه خداوند فرموده است:

     
    

    
   

 _.  :اگر زنان را »(. 231)البقره
جنسى يا تعيين مهر، )به عللى( طالق دهيد، گناهى بر شما نيست. )و قبل از آميزش

مند سازيد! آن كس كه توانايى دارد، اى مناسب،( بهرهدر اين موقع،( آنها را )با هديه
تا اين قسمت «. به اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش

   + فرمايد:آيه كه مي

    
    

  _.  :(.239)البقره 
جنسى كنيد( طالق و اگر آنان را، پيش از آن كه با آنها تماس بگيريد و )آميزش»

چه را تعيين ايد، )الزم است( نصف آندهيد، در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كرده
يعني بر شما شوهران باكي نيست به طالق دادن زنان قبل «. ايد )به آنها بدهيد(كرده

 ىاز دخول و تعيين مهريه، اگر در اين كار كمبودي براي زن ايجاد شود با مهر
ازه دشود و مهر متعد عبارت از مالي است كه مرد بر طبق عرف و به انجبران مي
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ند، آنگاه خداوند پاك به كساني كه مهريه را را در هنگام كتوانش به زن پرداخت مي
 اند، دستور داد كه نصف آن را به زن مطلقه بپردازند.عقد تعيين كرده

( گفته است: پرداخت نصف مهريه در 1/812ابن كثير در تفسيرش ) حافظ
 چچنين حالتي حكمي است كه همه علما بر آن اجماع دارند و در اين مورد هي

 ي وجود ندارد.اختالف

« حداد»كه در اصطالح  بر زن در حال عده وفات پنج چيز حرام است -2

 شود: ناميده مي

استفاده از هر نوع عطر و خوشبويي: زن شوهر مرده نبايد نه به بدنش و نه  :اول
و همچنين اشياء و وسايل خوشبو و عطري را استعمال نكند؛  ،به لباسش عطر بزند

زن شوهر » .«وال تمس طيبا  »در حديث صحيح:  صاهلل  به دليل فرموده رسول
 «.مرده نبايد عطر استفاده كند

از هر نوع آرايش  استفاده از آرايش در بدنش: بر وي حنا كردن و استفادهدوم: 
جز در مواردي كه هدف از  ،همانند سرمه كشيدن، رنگ كردن پوست حرام است

ها از سرمه استفاده تواند شببراي درمان مياستفاده درمان باشد نه تزيين و آرايش. لذا 
تواند با داروها غير از سرمه كند و روزها آن را پاك نمايد. همچنين چشمش را مي
 درمان كند؛ البته چيزهايي كه براي آرايش و تزيين نباشد. 

زيوردار، بلكه بر روي واجب است كه از  و هاي زراستفاده از لباسسوم: 
ولي رنگ خاصي بر وي واجب  ،كند كه زر و زيور نداشته باشدهايي استفاده لباس
 پوشد، استفاده نمايد. بلكه هر چه كه بطور عادي مي ،شودنمي

 پوشيدن هر نوع طالجات حتي انگشترچهارم: 

اي كه مال شوهرش نيست؛ و بدون عذر شب ماندن در منزل و خانهپنجم: 
كرد، و خودش در آن زندگي مي شرعي از منزلي كه شوهرش در آن وفات كرده بود

جابجا نشود، حتي براي عيادت بيماري بيرون نرود، يا براي ديدن و زيارت دوستي 
اش و يا فاميل نزديكي بيرون نرود، ولي در روز براي نيازهاي ضروري زندگي
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تواند بيرون رود و غير از موارد پنجگانه فوق از چيزهاي ديگري كه خداوند مي
 ، نبايد باز داشت.حالل نموده است

ها و ( گفته است: از چيدن ناخن8/849) ]الهدي النبوي[قيم در كتاب الامام ابن 
با سدر )برگ  سل كردنغو از  ،تميز كردن موي زير بغل و ساير موهاي زايد بدن

 شود.و حمام نمودن و شانه كردن موي سرش باز داشته نمي كنار(
( گفته است: براي وي 28، 34/29اوي )فتلشيخ االسالم ابن تيميه در مجموع ا

جايز است هر آنچه را كه خداوند حالل نموده است بخورد همانند ميوه و گوشت: 
همچنين بنوشد هر آنچه را كه خداوند حالل كرده است. در ادامه گفته است: 

تواندن مشغول شود بر وي حرام نيست مثل همچنين هر كار و حرفه حاللي كه مي
دهند؛ همچنين ريسي و امثال اينها كه معموالً زنان انجام مي، پشمگلدوزي، خياطي

مثل حرف زدن با مرداني  ،ساير چيزهايي كه براي زن در غير مدت عده جايز بود
البته با رعايت پوشش و بودن در ستر جايز  ،كه نياز است زن با آنها صحبت كند

و همان چيزهايي  ،تآمده اس صاهلل است؛ اين چيزهايي است كه در سنت رسول 
 دادند.است كه زنان اصحاب پس از وفات شوهرهايشان انجام مي

گويند كه زن شوهر مرده بايد صورت خود را آنچه را كه مردم عوام و ناآگاه مي
و يا با مردان اصالً صحبت  ،و به پشت بام منزل هرگز باال نرود ،از مهتاب بپوشاند

اينها؛ هيچ اصل و  و امثال ،ارم خويش بپوشاندو يا بايد صورت خود را از مح ،نكند
 سندي ندارد. واهلل اعلم.



 :فصل دهم

شود و عفتش در مورد احكامي كه كرامت زن ب ان وسيله حفظ مي

 مان .مصون مي

زن همانند مرد به فرو انداختن چشم و حفظ عورت مامور شده است: خداوند ـ 1
  +فرموده است: 

   
   

      
    

   
   

_ :(.31ـ 34. )النور 
ند و عورتهايشان را نگه دارند، اين هايشان را فرو اندازبگو به مومنان كه چشم»

كنيد داناست. و بگو به زنان تر است، بدرستي خداوند به آنچه كه ميبرايشان پاكيزه
 .«هايشان را فرو اندازند و عورتهايشان را حفظ كنند...مومن كه چشم

اء البيان( گفته است: وضأدر تفسيرش ) :شنقيطي المين ألاستاد ما شيخ محمد ا
من دستور داد تا چشم خود را فرو اندازند و ؤعال به مردان و زنان مخداوند مت

لواط و همجنس بازي  ،داري از زناعورت خود را نگه دارند؛ در حفظ عورت؛ نگه
در ادامه  شود.و همچنين حفظ از ظاهرسازي و نشان دادن عورت به مردم داخل مي

بندي كنند دستور الهي پايايشان گفته است: خداوند به زنان و مرداني كه به اين 
وعده مغفرت و پاداش عظيم داده است، مخصوصاً با آنها عملي كردن صفاتي كه در 

 + :فرمايدمي سوره احزاب آمده است، توأم گردد چنانچه خداوند
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  _ :األحزاب( .

به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان »(. 38
مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان 

شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق صابر و شكيبا و زنان صابر و 
دار، مردان پاكدامن و زنان دار و زنان روزهكننده و زنان انفاق كننده، مردان روزه

كنند، پاكدامن و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مي
 أضواءكتاب )«. ته استخداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخ

 (.189، 1/181البيان( )
است. البته اين عمل بسيار شنيع بين زنان بازي منظور از مساحقه همان همجنس

 بوده و انجام دهنده آن مستحق تأديبي زجرآور است.
( گفته است: هرگاه دو زن با يكديگر همجنس بازي 8/198ي )المغن بدر كتا

 صبه دليل آنچه كه در اين مورد از پيامبر  ،هستند كنند آنان زناكار بوده و ملعون
هرگاه زن با » .«إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»فرمودند:  كهوارد شده است 

و بر هر دو زن تعزير است، زيرا اين «. زن همجنس بازي كند هر دوشان زناكارند
 .1عمل نوعي زنا است كه حد شرعي ندارد

دختران جوان بايد از اين عمل زشت و قبيح  پس هر زن مسلماني، خصوصاً
 دوري كنند.

صفحه  ]الجواب الكافي[قيم در كتاب الاما در مورد فرو انداختن چشم، امام ابن 
درباره آن گفته است: اما يك لحظه نگاهها هدايت گران و پيام رسانان  134، 129

ر كه ها در اصل محور حفظ عورت است. هشهوت هستند، حفاظت از آن لحظه
چشمش را حفظ نكرد و به هر چيزي نظر انداخت در حقيقت وي خود را در 

                                           
: ( گفته است: بنابراين زن همجنس باز زناكار است. چنانچه در حديث آمده است18/321تاوي )فابن تيميه در مجموع ال -1 
 «.است نزناي زنان به همديگر عشق ورزيدن و چسبيد» .«اقهنحزنا النساء س»
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يا علي، ال تتبع »فرمودند:  صاهلل چاههاي نابودي انداخته است. چنانچه رسول 

اي علي نبايد نگاهها پشت سرهم و بدنبال هم » «.ىفإنما لك األولالنظرة النظرة، 
منظور از اولين نگاه همان نگاهي است كه و «. بلكه تنها اوليه نگاه مال توست ،باشد

از آن حضرت  ]المسند[افتد. و در كتاب بدون قصد و هدف و بطور ناگهاني مي
زهرآلود از نگاه تيري .«بليسإالنظر سهم مسموم من سهام »آمده است:  ص

در ادامه مطالب ايشان گفته است: نگاه محور همه حوادثي «. تيرهاي شيطان است
آفريند، آيد، در واقع همين نگاه است كه خاطره را ميانسان پيش مياست كه براي 

سازد، سپس سازد، سپس فكر شهوت را ميآنگاه خاطره فكر و انديشه را مي
شود و تبديل به قصد كامل آورد، سپس اراده قوي ميشهوت اراده را بوجود مي

عي بوجود آورد تا به گيرد، بنابراين بايد براي آن مانگردد آنگاه كار صورت ميمي
اين نتيجه منجر نشود و براي همين گفته شده است: صبر بر فرو انداختن چشم 

تر است از صبر بر درد و ناراحتي پس از آن. اي خواهر مسلمان بر تو خيلي آسان
هاي الزم است كه چشم خود را از نگاه به مردان فرو اندازي و همچنين به عكس

شود. در بعضي از مجالت به معرض ديد گذاشته ميوسوسه برانگيز و سكس كه 
ها دييا ويديوها و سي نگاه نكني يا آنچه از اينها كه بر روي صفحه تلويزيون و

شود چشم ندوزي: در آن صورت از عاقبت بد در امان خواهي بود. چه ظاهر مي
بسا نگاهي موجب شده است كه صاحبش در آخر پشيمان شود و حسرت كشد؛ 

 شود.هميشه از يك جرقه توليد مي آري آتش
 ها و آوازها و سازهاست.از اسباب حفظ عورت دوري كردن از شنيدن ترانه -2

( گفته 218، 214، 248، 1/242غاثه الهفان( إ)[قيم در كتاب العالمه ابن 
هاي شيطان كه بسياري از كساني كه علم و عقل و دين ها و توطئهاست: از دسيسه

ردند و بدان وسيله شيطان قلوت بسياري از نادانان و گار آن ميكمتري دارند. دچ
با  و ترانه ساز و آوازسوت كشيدن و كف زدن شنيدن كند، اهل باطل را شكار مي

دارند، و تالوت و شنيدن آن باز ميقرآن  دستگاههاي حرامي كه قلبها را از خواندن
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دهد، اينها همان قرار مي و آن قلبها را درست در اختيار فسق و عصيان نافرماني
اند، اينها قرآن شيطان هستند، و اينها همان پرده و پوشش ضخيم از خداي رحمان

طلسم و تعويذ لواط و زناست و به وسيله اينهاست كه عاشقان فاسق به معشوق 
 رسند... خود به حد كمال مي

رگترين در ادامه گفته است: اما شنيدن آواز زن و نوجوانان براي دين از بز
كارهاي حرام و شديدترين فسادهاست. و بعد از اين در ادامه گفت: و شكي نيست 

همچنان كه آنان زن  ،كنندكه افراد با غيرت، خانواده خود را از شنيدن آواز دور مي
كنند. همچنين ايشان گفته است: در و فرزند خود را از اسباب شك و ترديد دور مي

زن بر مرد سخت گرفت و زندگي را بر وي  نزد مردم مشخص است كه هرگاه
دشوار كرد؛ مرد تالش دارد تا به او موسيقي و آواز را بشنواند و بدين وسيله زن 

زيرا زن نسبت به آواز و ترانه بسيار تاثيرپذير است. مخصوصاً اگر اين  ،شودنرم مي
ت خود صدا ترانه و آواز باشد، انفعال زن از از دو جهت خواهد بود: يكي از جه

دوم از جهت معناي آن ترانه. در ادامه گفته است: بنابراين اگر با اينها طلسم  ،صدا
اي آبستن اگر زن از ترانهدف و ساز و آواز و ترانه و رقص و پايكوبي جمع شود؛ 

اند اي بودهالبته از چنين آوازهايي خواهد بود. قسم به خدا چه بسا زنان آزاده ،شود
 اند! ا مبدل به روپسي و زناكار شدههاين ترانه كه به وسيله شنيدن

اي زن مسلمان تقواي خدا را داشته باش و از اين بيماري خطرناك اخالقي 
هاي ها كه امروزه با ابزار گوناگون و روشهشيار باش. بيماري گوش كردن موسيقي

آنها را  از دختران جوان ناآگاه ىبسيار و مختلف در ميان مسلمانان رواج يافته است.
 دهند، وميگوش و آنها را  ،كننددرخواست مي )راديو و تلوزيون( از مصدرهايشان

 .دهندمي، و به دوستان هديه كننددر ميان خودشان پخش مي
سباب حفظ عورت اين است كه زن را از سفر كردن بدون محرم باز ااز  -3

كند و مصون ميداريم زيرا اين كار وي را از طمع افراد ولگرد و فاسق حفظ 
 دارد.مي



   

 ابکام ویژه بانوان   011 
  

ث صحيحي روايت شده است كه سفر زن را بدون محرم منع يدر حقيقت احاد
ال »فرمودند:  صاهلل است كه رسول  ماند؛ از جمله آنها حديثي ابن عمر كرده

زن به مسافت سه روز حق » متفق عليه.« تسافر المرأة ثالثة أيام إال  مع ذي محرم
روايت شده است كه  سخدري الو از ابوسعيد «. رم خودسفر كردن ندارد جز با مح

أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إال  ومعها زوجها، أو ذو  ىنه»: صپيامبر 

نهي فرمود كه زن مسافت دو روز و يا دو شب را جز به » متفق عليه.«. محرم
ه پيامبر روايت شده است ك سو از ابوهريره «. همراه شوهرش يا محرمش سفر كند

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسيرة يوم وليلة إال  »فرمودند:  ص

براي زني كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد » متفق عليه. « مع ذي محرم عليها
 «.جايز نيست كه مسافت يك روز و شب را سفر كند جز به همراهي محرم خود

سه روز يا دو روز يا يك روز شب آمده  آنچه كه در احاديث در مورد مسافت
است؛ منظور مسافرت كردن با امكانات و وسايل آن عصر بوده كه با پاي پياده و يا 

شد؛ و در مورد اختالف اين مسافتها از سه روز يا دو با قافله اسب و شتر پيموده مي
ر ظاهر اند كه منظوث علما اين گونه جواب دادهيروز و يا يك شبانه روز در احاد

 اين مسافتها نيست بلكه مراد سفر كردن است كه زن از آن منع شده است. 
( گفته است: حاصل مطلب اين كه هر 9/143سلم )ماما نوري در شرح صحيح 

چه سفر ناميده شود زن از آن بدون وجود شوهر يا محرم منع شده است؛ تفاوتي 
به دليل روايت  ،اينها باشد يا يك روز و يا غير از ،يا دو روز ،ندارد كه سه روز

ال »رين روايت صحيح مسلم است كه در باال هم ذكر شد: خعباس كه آ مطلق ابن

و اين حديث « كندزن بدون محرم سفر نمي» «.تسافر المرأة إال  مع ذي محرم
 شود. واهلل اعلم.شامل هر آن چيزي است كه به آن سفر اطالق مي

ماعت زنان براي سفر حج واجب فتوا داده اما كسي كه به جواز سفر وي با ج
، 2/291خطابي در كتاب معالم السنن ) مباشد. امااست، اين فتوا خالف سنت مي

به زنان هشدار داده است كه بدون  صقيم گفته است: پيامبر البا تهذيب ابن  299
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مرد محرم سفر نكنند، پس اجازه خروج براي وي به سفر حج بدون رعايت 
اند، خالف سنت است؛ در ضمن اگر خارج شدن تعيين كرده صامبر شرايطي كه پي

تواند اين معصيت و گناه وي وي بدون محرم معصيت و گناه باشد، سفر حج نمي
توان او را مجبور به حج رفتن كرد را از وي بردارد، بنابر اين با عدم شرايط نمي

 . شودزيرا اين كار اطاعت از امري است كه منجر به معصيت مي
گويم: آنان براي زن مسافرت كردن را بدون محرم بطور مطلق جايز بنده مي

 اند.اند بلكه فقط اين كار را در سفر حج واجب جايز داشتهندانسته
يد: در سفر حج غير واجب و سفرهاي گو( مي8/249اما نوري در المجموع )

 تجارتي و زيارتي و امثال آنها بدون محرم جايز نيست.
دي كه در اين عصر در مورد سفر زن بدون محرم تساهل دارند و در هر اما افرا

دهند. هيچكدام از علمايي كه سخنانشان معتبر است با اين نظريه سفري اجازه مي
 موافق نيستند.

كند و در مقصد ها را در مبدا سوار هواپيما ميناين گفته آنان كه بله محرم آنان، آ
آيد و به گمان آنها هواپيما با امن است بال او ميدر فرودگاه محرم ديگري به استق

 به دليل وجود سرنشينان زياد مرد و زن.
گوييم: هرگز چنين نيست؛ هواپيما خطرش از ساير وسايل ما در جوابشان مي

نشينند، چه بسا زيرا در هواپيما سرنشينان مرد و زن با هم مي ،سفر خطرناكتر است
و چه بسا ممكن است هواپيما قبل از  ،بنشيند ممكن است اين زن در كنار مردي

و در نتيجه كسي در آن فرودگاه  ،به مقصد در يك فرودگاه ديگري فرود آيد نرسيد
گيرد؛ پس و اين زن كامالً در معرض خطر قرار مي ،نباشد كه از اين زن استقبال كند

 د بكند!توانزن در شهري كه هيچ آشنايي ندارد و هيچ محرمي با او نيست چه مي
و از اسباب حفظ عورت، بازداشتن زن از خلوت كردن با مرد نامحرم است.  -4

ليس  أةمرايخلون ب خر فالمن باهلل واليوم اآلؤمن كان ي»اند: فرموده صاهلل رسول 

كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان » «.ن ثالثهما الشيطانإمحرم منها، ف معها ذو
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كند زيرا سومي از اين يست در جايي خلوت نميدارد با زني كه محرم همراه او ن
 «.دو تا شيطان است

مرأة اأال ال يخلون رجل ب»فرمودند:  صاهلل گفت كه رسول  س بن ربيعه عامر

بدانيد كه هيچ مردي با زني كه براي » «.ال تحل له، فإن  ثالثهما شيطان إال  محرم
ن است، فقط با وجود وي حالل نيست نبايد خلوت كند زيرا سومين آنها شيطا

گفته است اين دو حديث را  ]المنتقي[در كتاب  ابن تيميه مجدال«. تواندمحرم مي
احمد روايت كرده است و حديث ابن عباس كه در قبل آمد و حديث متفق  ماما

 عليه بوده به معناي اين دو حديث است.
ت كردن ( گفته است: در مورد خلو1/124وطار )اما شوكاني در كتاب نيل األ

با زن بيگانه، اجماع بر حرمت آن شده است، چنانچه اين اجماع را حافظ در 
لفظ حديث آمده است كه شيطان سومين )الفتح( آورده است و علت تحريم هم در 

در  نشود كه آناو وجود شيطان در كنارشان باعث مي ،دو زن و مرد است آن فرد
وت كردن با زن بيگانه جايز است، به وجود محرم خل امعصيت و گناه بيفتند، ولي ب

 دليل امتناع وقوع معصيت به دليل وجود محرم.
كنند از گاهي اوقات بعضي از زنان و اولياي آنها از بعضي از خلوتها تساهل مي

 جمله:
و باز نمودن رويش در نزد آنان؛  ،كان شوهرشيبا نزد نخلوت كردن ز -الف

 صاهلل بيشتر است. چنانچه رسول البته اين خلوت خطرش از ساير خلوتها 
فقال رجل من األنصار: يا رسول هللا،  ،النساء ىإياكم والدخول عل»اند: فرموده

شما را » أحمد، البخاري، الترمذي وصححه. «.الحمو الموت»أرأيت الحمو؟ قال 
نظر  صاهلل مردي از انصار گفت: اي رسول  .«دهماز رفتن به پيش زنان هشدار مي

«. شوهر يعني مرگ : برادرفرمود صاهلل رد برادر شوهر چيست؟ رسول شما در مو
 خلوت كردن زن با برادر شوهرش را ناپسند داشته است. صاهلل گويي كه رسول 

( گفته است كه امام نوري گفت: اهل 9/331حافظ ابن حجر در فتح الباري )
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مانند پدرشوهر، همان نزديكان شوهر هستند « احماء»اتفاق نظر دارند كه كلمه  لغت
وي، برادر وي، پسر برادر وي، پسر عموي وي و همانند اينها. و باز ايشان  عموي

اند: كه مقصود از اين كلمه در احاديث نزديكان شوهر هستند غير از پدران وي گفته
و فرزندان وي؛ زيرا پدران و فرزندان شوهر با زن محرم هستند و جايز است كه زن 

شوند. و باز ايشان گفته است و هيچ وقت به مرگ توصيف نمي ،با آنها خلوت كند
گيرد، برادر با زن برادرش خلوت كه: در اينجا بطور عادت تساهل صورت مي

كند، لذا به مرگ تشبيه شده است، پس در نتيجه اين فرد بيش از ديگران بايد مي
 منع شود.

رموده پيامبر: ( گفته است: اين ف1/122وطار( )شوكاني در كتاب )نيل األ
چنانچه ترس از  ،يعني ترس از او بيشتر از ترس از ديگران است «الحمو: الموت»

 مرگ هميشه بيشتر از ترس از ساير چيزهاست.
اهل نباش اگر چه مردم سپس شما اي زن مسلمان از خدا بترس و در اين كار مت

 نه عادت مردم.در اين كار تساهل دارند؛ زيرا آنچه كه اعتبار دارد حكم شرع است 
بعضي از زنان و اولياي آنان در مورد سوار شدن زن به تنهايي در يك  -ب

اي كه محرم نيست تساهل دارند در صورتي كه اين خودش نوعي ماشين با راننده
 خلوت و حرام است. 

در مجموع الفتاوي  :ابراهيم آل شيخ مفتي ديار سعودي  بن شيخ محمد
يچ شكي وجود ندارد كه سوار شدن زن بيگانه با ( گفته است: اكنون ه14/82)

راننده ماشين به صورت تنها و بدون همراهي محرم، كار منكر آشكاري است؛ در 
فرقي ندارد زن چه زني با  ،آن مفاسد زيادي وجود دارد كه نبايد ناديده گرفت

دي كه و يا زني پاكدامن باشد كه معموالً با مردان گفتگو دارد؛ مر ،حجاب و با وقار
پسندد در واقع دينش ضعيف و چنين رفتاري را براي محارم خويش مي

فرموده  صاش ناقص و غيرتش نسبت به محارمش اندك است. پيامبر مردانگي
سوار «. كند جز اين كه سومين آنها شيطان استمردي با زني خلوت نمي»است: 
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ن با وي در منزل تر و رساتر از خلوت كردشدن زن با مردي در ماشين خيلي روشن
تواند زن را به هر جايي از شهر و يا حتي و ساير جاهاست؛ زيرا وي با ماشين مي

چه زن بخواهد و چه نخواهد، ببرد؛ لذا بر اين مفاسد بزرگتري  ،شهر بيرون از
 شود كه در خلوت تنها نيست.مترتب مي

د يك بزرگي باشد، وجو شخصحتما بايد براي رفع مشكل خلوت به همراه زن 
كنند كه چون به كودك به همراه وي كافي نيست، آنچه كه بعضي از زنان تصور مي

همراه وي كودكي است پس مشكل خلوت بر طرف شده است در صورتي كه اين 
 گمان غلط است.
اي بدون وجود اي با زن بيگانه( گفته است: هرگاه مرد بيگانه9/149امام نوري )

ما حرام است. همچنين اگر همراه زن فردي باشد نفر سوم خلوت كند به اتفاق عل
هم آن  زبا ،جالتي ندارد به علت سن كم ويخكند و كه شخص از او حيا نمي

 رود.خلوت حرام شده از بين نمي
بعضي از زنان و اولياي آنان در مورد رفتن زن نزد پزشك مرد تساهل دارند  -ج

ه اين منكر عظيم و خطري بزرگ است به دليل اين كه آنان نياز به درمان دارند، البت
در  :ابراهيم  بن و اقرار به آن و سكوت بر آن اصالً جايز نيست. شيخ محمد

( گفته است: بهرحال خلوت كردن با زن بيگانه از نظر 14/13مجموع الفتاوي )
هيچ »به دليل حديث:  ،كندحتي براي پزشكي كه وي را درمان مي ،شرع حرام است
پس الزم است « كند جز اين كه سومين آنها شيطان استوت نميمردي با زني خل

حتماً فردي با آنها باشد، فرقي ندارد شوهرش و يا يكي از مردان محارم وي، و اگر 
ميسر نشد حداقل يكي از زنان فاميلش؛ اگر هيچ فردي از افرادي كه ذكر شد وجود 

الاقل در حضور خير وي نبود؛ پس أنداشت و بيماري خطرناك بود و امكان ت
 پرستارها و ساير زنان باشد تا از آن خلوت نهي شده در آريد.

همچنين جايز نيست كه پزشك مرد با پزشك زن بيگانه خلوت كند؛ فرقي 
كند اين خانم دكتر دوست آن آقا دكتر باشد يا پرستار باشد؛ همچنين خلوت نمي
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و همچنين خانم مهماندار كردن استاد و مدرس نابينا يا غيره با دانشجويان دختر 
هواپيما با مهماندار مرد بيگانه. البته در اين امور بيشتر مردم به نام تمدن پوشالي و 

بندي ندارند. پيروي كوركورانه از كفار تساهل دارند، زيرا اينان به احكام شرعي پاي
 پناه بر خدا از اين كارها.

كند كه در منزلش كار ميهمچنين براي يك مرد جايز نيست كه با خدمتكار زن 
خلوت كند؛ همچنين زن صاحب منزل نبايد با خدمتكار مرد خلوت كند؛ مشكل 
خدمتكار در اين عصر كه بيشتر مردم مبتال به آن هستند مشكل خطيري است؛ البته 
اين مشكل به علت اشتغال زنان به تحصيل و كارهاي بيرون از منزل ايجاد شده 

كند كه بيشتر هشيار من واجب ميؤر مردان و زنان ماست. و اين چيزي است كه ب
ب باشند و احتياطات الزم را انجام دهند و به عادات زشت و بد عادت قو مرا
 نكنند.



 تتمه و پايان

بر زن حرام است كه با مردي كه از محارم او نيست دست بدهد و مصافحه 
 كند.

وث علمي و افتاء و بن باز رئيس كل سازمان بح بن عبداهلل شيخ عبدالعزيز
سسه دعوت اسالمي آن را به چاپ ؤدر فتاوي خويش كه م :دعوت و ارشاد 

( گفته است: دست دادن با زنان غير محرم مطلقاً جايز نيست 1/188رسانده است )
و همچنين فرقي ندراد شخص مصافحه  ،چه آن زنان جوان باشند و چه پير باشند

زيرا در اين عمل براي هر دو طرف خطر كننده پسر جوان و يا پيرمردي باشد؛ 
إني »روايت صحيح آمده است كه فرمودند:  صاهلل وسوسه و فتنه است. از رسول 

اند كه: گفته كعايشه «. دهممن به هيچ وجه با زنان دست نمي» .«ال أصافح النساء
به دست زني نخورده است، آن حضرت با  صاهلل  هيچگاه دست مبارك رسول

همچنين تفاوتي ندارد كه اين دست «. نمودله سخن گفتن بيعت ميزنان به وسي
له و نيز ددادن با پوشش دست باشد و يا بدون حائل باشد، به خاطر عام بودن ا

 شوند. بخاطر جلوگيري از عواملي كه منجر به وسوسه و فتنه مي
 ( گفته143، 1/142) ]ضواء البيانأ[در تفسيرش  :األمين الشنقيطي شيخ محمد 

اي از خودش اي جايز نيست كه با زن بيگانهاست: بدان كه براي هيچ مرد بيگانه
و همچنين براي وي جايز نيست كه چيزي از بدنش به چيزي از بدن  ،دست بدهد

 زن بخورد؛ به دليل موارد ذيل:

فرمودند:  ص ثابت شده است كه آن حضرت صاين كه از پيامبر  مورد اول:

+ . فرمايد:، و خداوند مي«دهممن با زنان دست نمي» ...«. إنّي ال أصافح النساء»

      
  _ :مسلما براى شما در » (.21. )األحزاب

كند كه ما با ما واجب مي ، اين سخن بر«زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود
. حديثي را كه بيان صن حضرت زنان دست ندهيم به علت اقتداء پيروي از آ

گر مطلبي است كه در سوره حج در كالمي كه از پوشيدن لباسي كه كرديم روشن
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با زعفران رنگ شده است بطور مطلق براي مردان چه در حال احرام و غير آن و 
باشد. و همچنين اين كه رسول همچنين در سوره احزاب در مورد آيه حجاب مي

دهد دليل بسيار واضحي است كردن با زنان دست نمي حتي در وقت بيعت صاهلل 
و يا چيزي از بدنش با چيزي از بدن زن برخورد  ،كه مرد نبايد با زن دست بدهد

اهلل وقتي كه رسول  ،زيرا كمترين صورت برخورد بدن همان دست دادن است ،كند
ر ن حضرت حتماً با زنان بخاطآدر زمان بيعت كه اين ضرورت وجود دارد كه  ص

كند دليلي است بر اين كه اين امتناع مي صبيعت دست بدهد ولي آن حضرت 
ماني نبايد برخالف روش آن حضرت لعمل جايز نيست و بنابراين هيچ فرد مس

 باشد.عمل كند زيرا او براي امت خود از نظر قولي و فعلي و تقريري شارع مي ص

ت و بر زن واجب است آنچه كه قبالً گفتيم تمام بدن زن عورت اس مورد دوم:

همه بدنش را بپوشاند و همچنين به خاطر ترس از افتادن در فتنه و فساد به وي 
دستور داده شده است كه چشم خود را فرو اندازد. ترديدي نيست كه رسيدن بدن 

تر است و حتي از نگاه كردن نيز به بدن در جهت برانگيختن غريزه شهوت قوي
و فتنه و فساد دارد، و صحت اين امر را هر انسان با  انگيزه بيشتري به سوي وسوسه

 داند.انصافي مي

شود به دليل ضعيف اين كار منجر به لذت بردن از زن بيگانه مي مورد سوم:

بودن تقواي الهي در اين عصر و زمان و به دليل از بين رفتن امانتداري و عدم پرهيز 
ناآگاه و  است كه بعضي از شوهراناز شك و شبهه. بارها و بارها به ما خبر رسيده 

و اين بوسيدن كه بدون شك و به  ،بوسدزنش را دهن به دهن مي خواهرعامي 
گويند: اين آقا نامند. و مياجماع همه اهل علم حرام است. سالم و احوالپرسي مي

يعني اين كه او را بوسيده است. در حقيقت آنچه كه شكي  ،بر او سالم كرده است
ها و اسباب و لوازم ها و شك و شبههها و وسوسهبايد از همه فتنه در آن نيست:

آنها دوري نمود و از بزرگترين اينها خوردن بدن مرد به چيزي از بدن زن بيگانه 
 شود واجب است كه از آن جلوگيري شود.است. و آنچه كه منجر به حرام مي



 در خاتمه:

 دهمت خداوند متعال تذكر مياي مردان و زنان مؤمن شما را به سفارش و وصي
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  _ :(.31ـ 34. )النور 

به مؤمنان بگو چشمهاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگيرند، و عفاف خود »
دهيد آگاه خداوند از آنچه انجام مي ;تر استاين براى آنان پاكيزه ;را حفظ كنند

آلود( فروگيرند، و است! و به آنان با ايمان بگو چشمهاى خود را )از نگاه هوس
 - استجز آن مقدار كه نمايان  -دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را 

و افكنند )تا گردن و سينه  هاى خود را بر سينه خودآشكار ننمايند و )اطراف( روسرى
با آن پوشانده شود(، و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان، يا چهره 

پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا 
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انشان(، كيششان، يا بردگانشان )كنيزپسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم
يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه 

و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود  ;نيستند
)و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد(. و همگى بسوى خدا بازگرديد اى 

 .«گار شويد!مؤمنان، تا رست
شكر و سپاس خداي راست كه آفريدگار جهانيان است و درود و سالم بر 

 و بر خاندان و اصحاب او. صپيامبر ما محمد 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا .


