 ‐ 6991وﯾﮋﮔﻫﺎی ﺣﺠﺎب ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﺮﻋ
ﺳﻮال

ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﻫﺎﯾ دارد؟ ﭼﻮن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺣﺠﺎب ﺑﺎ ﺷﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد .دوﺳﺖ داﻧﻤﺎرﮐ ﻣﺎ
ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده و ﺑﺴﯿﺎر از اﺳﻼم آوردﻧﺶ ﺷﺎد اﺳﺖ )اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ( و ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺒﺎب )ﭼﺎدر( ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮوط ﺣﺠﺎب:
اوﻻ :ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻫﻤﻪی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِ ﻗُﻞ زْواﺟِﻚَ وﺑﻨَﺎﺗﻚَ وﻧﺴﺎء اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻳﺪْﻧﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬِﻦ ﻣﻦ ﺟَﺑِﻴﺒِﻬِﻦ ذَﻟﻚَ ادﻧَ ان ﻳﻌﺮﻓْﻦ ﻓَ َﻳﻮذَﻳﻦ وﻛﺎنَ اﻟﻪ ﻏَﻔُﻮرا
رﺣﻴﻤﺎ ]اﺣﺰاب[۵۹ :
)ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﺖ و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻮ ﭼﺎدرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮو اﻓﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻧﯿﺮﻧﺪ ]ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط[ ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ و اﻟﻪ آﻣﺮزﻧﺪهی ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(.
در آﯾﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻫﻤﻪی زﯾﻨﺖ و آﺷﺎر ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی از آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ آن
ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ آﺷﺎر ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻮرا آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
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ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﻌﻨ :ﭼﯿﺰی از زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن آﺷﺎر ﻧﺴﺎزﻧﺪ ﻣﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ
ردا و ﻟﺒﺎس ،ﯾﻌﻨ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ زﻧﺎن ﻋﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻨﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺒﺎس آﺷﺎر ﻣﻣﺎﻧﺪ اﺷﺎﻟ در آن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آن اﻣﺎن ﻧﺪارد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﯾﻨﻪ در ذات ﺧﻮد زﯾﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
و ﻳﺒﺪِﻳﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﻦ] ﻧﻮر[۳۱ :
)و زﯾﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن را آﺷﺎر ﻧﻨﻨﺪ(.
ﻋﻤﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻟﺒﺎسِ آﺷﺎر زن را در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺧﻮدش زﯾﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎه ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد ،و
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ:
وﻗَﺮنَ ﻓ ﺑﻴﻮﺗﻦ و ﺗَﺒﺮﺟﻦ ﺗَﺒﺮج اﻟْﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اوﻟَ] اﺣﺰاب[۳۳ :
)و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﮔﺎر ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻗﺪﯾﻢ زﯾﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را آﺷﺎر ﻧﻨﯿﺪ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :درﺑﺎرهی ﺳﻪ ﮐﺲ ﻣﭙﺮس :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک
ﮔﻔﺘﻪ و از اﻣﺎﻣﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺮده ،و ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺮدهای ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺮده،
و زﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰد وی ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺨﺘ و ﻫﺰﯾﻨﻪی دﻧﯿﺎ را از او ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﭙﺲ در ﻏﯿﺎﺑﺶ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ و ﺗﺒﺮج ﻣﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ درﺑﺎرهی آﻧﺎن ﻧﭙﺮس ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۱۹ /۱و اﺣﻤﺪ ) (۱۹ /۶از ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و در
اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮم :اﯾﻨﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﻮده و ﺷﻔﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﻔﺎف ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ و زﯾﻨﺖ زن
ﻣاﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در آﺧﺮ اﻣﺘﻢ زﻧﺎﻧ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻋﺮﯾﺎن ،ﺑﺮ
ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ،آﻧﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺣﺪﯾﺜ دﯾﺮ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﺎن وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﻮی آن را ﺣﺲ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻮی آن از ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣرﺳﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ از
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اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ زﻧﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳ ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ ﺧﻔﯿﻒ ]و ﻧﺎزک[ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻧﻤﺎ اﺳﺖ
و ﻧﻤﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﯾﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺳﯿﻮﻃ در ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﺤﻮاﻟﻚ ) (۱۰۳ /۳ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم :اﯾﻨﻪ ﮔﺸﺎد ﺑﻮده و ﺗﻨ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺑﺪﻧﺶ را وﺻﻒ ﻧﻨﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس رﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮔﺸﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﻨ اﮔﺮﭼﻪ رﻧ
ﭘﻮﺳﺖ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺪن او ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ از آن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﺳﺎزد و آن را در ﻧﺎه ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﮐﺸﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد و دﻋﻮت ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﯾﺪه ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮔﺸﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺎﻣﻪ
ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗﺒﻄﯿﻪای ﮐﻠﻔﺖ از آﻧﭽﻪ دﺣﯿﻪی ﮐﻠﺒ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم دادم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻄﯿﻪ را ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :آن را ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ او ﺑﻮ زﯾﺮش ﻏﻼﻟﻪ )ﯾ ﻧﻮع زﯾﺮﭘﻮش( ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﻢ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﺶ )ﺑﺪﻧﺶ(
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺿﯿﺎء اﻟﻤﻘﺪﺳ در اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ) (۴۴۱ /۱و اﺣﻤﺪ و ﺑﯿﻬﻘ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻨﻪ ﻋﻄﺮ زده ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ زﻧﺎن را از ﻋﻄﺮ زدن در ﻫﻨﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧ از اﺣﺎدﯾﺚ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ:
۱ـ از اﺑﻮﻣﻮﺳ اﺷﻌﺮی ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ زﻧ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﺰﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ از ﮐﻨﺎر ﮔﺮوﻫ] از ﻣﺮدان[ ﺑﺬرد ﮐﻪ ﺑﻮی ﻋﻄﺮش را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ او زﻧﺎﮐﺎر اﺳﺖ.
۲ـ از زﯾﻨﺐ ﺛﻘﻔﯿﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ
ﻧﺰدﯾ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ ﻧﺸﻮد.
۳ـ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ زﻧ ﮐﻪ ﺑﺨﻮری )ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ (ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه در
ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد.
۴ـ از ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧ از ﮐﻨﺎر وی ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش از وی ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣرﺳﯿﺪ .ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ،ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺠﺪ داری؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﮔﻔﺖ :و ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهای؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﮔﻔﺖ:
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ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺮد و ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی زﯾﺮا ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج
ﺷﻮد و ﺑﻮی ﺧﻮش از وی ﺑﻪ ﻣﺸﺎم آﯾﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻧﻤﺎزش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻟﻔﻆ آن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮدن ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ
روی ﻟﺒﺎس ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺑﺨﻮر آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد و ﺧﺎص آن اﺳﺖ.
ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻊ آن ﻧﯿﺰ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾ ﺷﻬﻮت اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ وارد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﺎس
زﯾﺒﺎ و ﺟﻮاﻫﺮاﺗ ﮐﻪ آﺷﺎر ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﻨﺖ ﻓﺎﺧﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻓﺰودهاﻧﺪ .ﻧﺎ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری )/۲
.(۲۷۹
اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﺎﻧﺮ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ ﺑﺮای زﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾ ﺷﻬﻮت ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻣﻨﺎوی در ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺨﺴﺖ )ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه( آورده
اﺳﺖ.
ﺷﺸﻢ :ﻟﺒﺎﺳ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮدان ﻧﭙﻮﺷﺪ
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺜ ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻌﻦ زﻧﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس و دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﺳﺎزﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ـ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ
و زﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان را ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ ﻟﻌﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲ـ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
۳ـ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮدان زنﻧﻤﺎ و زﻧﺎن ﻣﺮدﻧﻤﺎ را ﻟﻐﻦ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﺎن را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﻼﻧ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻋﻤﺮ
ﻓﻼﻧ را« و در ﻟﻔﻈ دﯾﺮ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺎن و زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﺳﺎزﻧﺪ ﻟﻌﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
۴ـ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻪ ﮐﺲ ]ﯾﺎ ﮔﺮوه[ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وارد
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ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ و اﻟﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺎه ﻧﻤﮐﻨﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﺪرﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،و زن ﻣﺮدﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد و دﯾﻮث«.
۵ـ از اﺑﻦ اﺑ ﻣﻠﯿﻪ ـ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ اﺳﺖ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ زن
ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻣﭘﻮﺷﺪ؟ )ﯾﻌﻨ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻣﺮداﻧﻪ( ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ زن ﻣﺮدﻧﻤﺎ را ﻟﻌﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ادﻟﻪی واﺿﺤ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان و ﺑﺮﻋﺲ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس و دﯾﺮ ﻣﻮارد
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺚ اول ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺺ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس دارد.
ﻫﻔﺘﻢ :ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮع وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻋﺒﺎدات و اﻋﯿﺎد ﯾﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی وﯾﮋهی ﮐﻔﺎر
ﺷﺒﯿﻪ آﻧﺎن ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾ ﻗﺎﻋﺪهی ﺑﺰرگ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﺧﺎرج
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﻦ و دﻋﻮت ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از روی ﺟﻬﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوی از ﻫﻮای ﻧﻔﺲ
ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﺎدات زﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻘﻠﯿﺪ از اروﭘﺎی ﮐﺎﻓﺮ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾ از اﺳﺒﺎب ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺿﻌﻒ آﻧﺎن و
ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن و اﺳﺘﻌﻤﺎرﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
انﱠ اﻟﻪ ﻻ ﻳﻐَﻴِﺮ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮم ﺣﺘﱠ ﻳﻐَﻴِﺮواْ ﻣﺎ ﺑِﺎﻧْﻔُﺴﻬِﻢ] رﻋﺪ[۱۱ :
)ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ ﺣﺎل ﻗﻮی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤدﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ(.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ادﻟﻪی درﺳﺘ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﻬﻢ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر وارد ﺷﺪه و اﮔﺮﭼﻪ ادﻟﻪی ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺠﻤﻞ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده.
ﻫﺸﺘﻢ :اﯾﻨﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺮت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺮت ﺑﭙﻮﺷﺪ
)ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ( اﻟﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ وی ﻟﺒﺎس ذﻟﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در آن آﺗﺶ اﻓﻨﺪ )ﺣﺠﺎب اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ۵۴ :ـ
.(۶۷
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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