 ‐ 12853ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺮوﺳ ﺑﺮای ﻋﺮوس اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻋﺮوﺳاش ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ؟ ﯾﺎ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس )ﺗﻮرﺑﻬﺎره( ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ،
ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺮوﺳ اﮔﺮ ﺑﺎ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﺮای زن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس
دارای ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ) (39570ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﺷﺮط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻟﺒﺎس زﯾﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس ﺑﺪن زن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ زﻧﺎن او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
ﺷﻤﺎرهی ) (6569و ).(34745
اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ،ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ اﮐﺜﺮﺷﺎن ]در ﺷﺐ
ﻋﺮوﺳﺷﺎن[ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﺣﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ]ﻋﺮوﺳ [ﺗﻮﺳﻂ زن در ﺷﺐ ازدواﺟﺶ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘ ﻣداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ؛ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻗﺘ زﻧ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ او
ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﯾ ﺣﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
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اﯾﻦ ]ﻟﺒﺎس[ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺣﻢ آن ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣرود ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﯾ ﭼﯿﺰ در ذات ﺧﻮد ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺮأة.(۹۲ /
از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرهی ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳ و زﯾﻨﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ در اﺳﻼم اﺻﻞ و اﺳﺎﺳ دارد؟
و اﮔﺮ اﺳﺎﺳ دارد ،آﯾﺎ آﺷﺎر ﮐﺮدن ﺻﻮرت در ﺷﺐ ﻋﺮوﺳ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ ﻣﺮداﻧ ﺑﯿﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪی
ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؟
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺐ ﻋﺮوﺳ و دﯾﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ اﯾﻦ
ﻟﺒﺎس ﺑﺪن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺷﺒﯿﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان ﯾﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﯿﺎﻧﻪ آﺷﺎر ﮐﻨﺪ؛ ﻧﻪ در ﺷﺐ ازدواج و ﻧﻪ دﯾﺮ اوﻗﺎت.
و ﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ـ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺷﯿﺦ ـ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ـ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ـ ﺑﺮ اﺑﻮزﯾﺪ.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۳۴۳ /۱۷ :
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