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 مترجم ي مقدمه

  مجعني و بعد:يه وعلی آله و صحبه أاحلمد هللا و الصالة و السالم علی رسول اهللا صلی اهللا عل
 نامحرم مردان در مقابل زن پوشش از چگونگی مختصري دارید رو پیش آنچه

 ها دست و چهره بودن پوشیده اینکه بر مبنی هایی زمزمه کنار و گوشه از که چراباشد.  می
 فراتررا  پاها  بعضی حتی رسد، به گوش می  نیست داخل) حجاب( زن در پوشش شرعی

 چنین. دانند می اهللا رسول از پس جاهلی جوامع از شده وارد را نقاب و گذاشته آن از
 .باشد می اسالم عزیز دین احکامات از کردنشان خالی شانه دلیل ،ها آن سوي از سخنانی
 با را اسالمی فرهنگ خواهند می و نشسته دلشان به غرب دنیاي برق و زرق که کسانی
 مردود که با افکارشان در تضاد است را آنچه هر و کنند تفسیر غرب برهنگی فرهنگ

 مسلمان زن توسط چهره پوشیدن زیرا دعا،از این ا است تأسف بسی جاي .کنند اعالم
 دستوراست که  قرآناین  بلکه باشد شده وارد اهللا رسول زمان از بعد که نیست چیزي

 اي پس. است ساخته پیاده امتش و خانواده میان در را آن پیامبر و داده آن پوشیدن به
 دستور حجاب به که است اسالماین  بدانید شمارید می خود بر تنگی را نقاب که کسانی

  :بدانید و دهد می
ٰ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ تَرۡ  َولَن﴿   ]١٢٠[البقرة:        ﴾ِملََّتُهمۡ  تَتَّبِعَ  َح�َّ
که از آئین (تحریف شده مگر این ،تو خوشنود نخواهند شد یهودیان و مسیحیان هرگز از«

 .»هاي نادرست) ایشان پیروي کنی و خواست
 مردان مقابل ها دست و چهره پوشیدن ها آن استناد به که دالیلی بیان به اینجا در

 .شود واقع مفید اینکه به امید .پردازیم می است واجب نامحرم
دریغ استاد گرانقدرم عبدالحق مالکی  بیهاي  جا دارد از زحمات و حمایتقبل از آن 

 د.اثر یاري فرمودني این  تشکر کنم که بنده را در ترجمه

 آسیه ریگی





 
 
 

 علما در حجاب زن مسلمان اختالف محل

علما در مورد حکم پوشش دست و صورت زن اختالف دارند و بسیاري از مردم از 
حل آمیزند، لذا ناچاریم تا م اطالع بوده و آن را با مسائل دیگر به هم می این مسأله بی

 اختالف بین علما را بیان کنیم:
ها به  اما غیر از صورت و دست زن است.هاي  محل اختالف صورت و دست اول:

خود و موهاي سر ها  مانند پاها، آرنجبدن اعضاي سایر که طور اتفاق بر زن واجب است 
 باید پوشیده شوند. هستند و  به اتفاق علما عورتها  این یتمام ؛را بپوشاند

ند. پوشانده شوها  علماء اتفاق نظر دارند که واجب است که صورت و دست دوم:
 ها. و طال و حنا در دستها  چشم مه درزینت وجود دارد. مانند سرها  این زمانی که در

باید پوشیده شوند، ها  سوم: همچنین علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه صورت و دست
بسیاري از علمایی که صورت زن را  آید. می اي بوجود زمانی که در ظاهر کردن آنها فتنه

بر دختر جوان واجب است که صورت خود را ل به این هستند که دانند قائ عورت نمی
  بپوشاند تا فتنه را از خود دفع کند.

ي امروزي،  ن در جامعهعدم پوشش صورت توسط بسیاري از زنان و دخترا ،بنابراین
باشد، بدین دلیل که همراه با صورت موها  به اتفاق علما  امري حرام و خالف شرع می

گردد یا اینکه آنها سر و صورت خود را آرایش کرده و  ظاهر می کشف و سر ي نیز تا نیمه
مثل سیاه کردن چشم با سرمه یا سرخ کردن صورت یا انگشتر در دست  .اند زینت داده

 باشد). جزء زینت میها  این (که همه
ها  زینت نباشد و از ظاهر کردن صورت و دستها  اگر در صورت و دستاما 

 شود: می ا به دو دسته تقسیمخوف فتنه نباشد علم

 پوشیده شود. ها  : واجب است که صورت و دستگروه اول
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 مستحب است. ها  پوشیدن صورت و دست گروه دوم:
هیچ یک از علما قائل بر اینکه بر زن واجب است که  ،با وجود این اختالفات

ها سخن آن صورتش نمایان باشد و یا اینکه ظاهر نمودن آن افضل است، نیستند و این تن
ي قرآن  کسانی که به فرموده[. باشد به سوي فتنه دعوت میدعوتگران الن و دبیمارعده از 

 ها را میان مؤمنان پخش گردانند: عفتی بی کریم دوست دارند

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
 َيا�ۡ �ُّ ٱ ِ�  أ

ِ� �ٱوَ  ُ ٱوَ  ِخَرة نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 .]١٩[النور:         ﴾١٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

 پخش مؤمنان میان در) زنا همچون( بزرگ گناهان دارند می دوست که کسانی گمان بی«
 عواقب( داند می خداوند. ددارن دردناکی عذاب و شکنجه آخرت و دنیا در ایشان گردد،
 و گناهان پخش مختلف ابعاد( دانید نمی شما و) را فحشاء اشاعه بارمرگ آثار و شوم

 .»)را ها پلشتی

 پس باید دانست:
ــت  ــیس آدم روي هســ ــا ابلــ  اي بســ

 

ــد داد دســت]   ــر دســتی نبای ــه ه ــس ب  پ
 

و هم چنین بحث علما این است که آیا صورت جزء عورت است یا اینکه جزء 
اما  شود یا نه؟ می کاررا نپوشاند گناهزن اگر صورت خود  عورت نیست و یا اینکه آیا

 مستحب بودن پوشش صورت زن بین علما اتفاق است.

 /شیخ آلبانی ،صورت زن عورت نیست گویند میاز جمله علماي معاصري که 
ایشان زنان  ،ي ایشان پوشیدن صورت مستحب است. اما با این حال فرموده باشد که به می

 »ة املسلمةأجلباب املر«دهند. ایشان در کتاب  می را به پوشیدن صورت مطابق سنت دعوت

و همسران  ایمان بافرمایند: شما متوجه هستید که این کتاب ما اثر خوبی نزد دختران  می
 زن پوششچرا که شرایط واجبی که در  ،و مورد قبول قرار گرفته است گذاشته نیک

ان کسانی هستند که صورت و در بین این زن داشته باشد را پاسخ دادهوجود باید  مسلمان
آن هنگامی که به این نتیجه رسیدند که پوشاندن صورت از اعمال  ،پوشانند می خود را
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کنند که در  می خوب، و از مکارم اخالق است و از زنان بزرگوار سلف صالح پیروي
 .رأس آنها ازواج مطهرات و مادران مومنین هستند

 ها دالیل وجوب پوشیدن صورت و دست

کند را  می جا به طور خالصه دالیلی که بر وجوب پوشیدن صورت داللت در این

 داریم:  می بیان

 دلیل اول:
 فرمایند: می سخن خداوند که

بۡ  ِمنۡ  نَ ُضۡض َ�غۡ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ّلِلۡ  َوقُل﴿
َ
 إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ�  فُُروَجُهنَّ  نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رِهِنَّ َ�ٰ �

ۖ ِمنۡ  َظَهرَ  َما ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ  َها َ�َ  ۖ  .]٣١[النور:             ﴾..ُجُيو�ِِهنَّ
) نکنند چرانی چشم و( گیرند فرو) نامحرمان از( را خود چشمان :بگو مؤمنه زنان به (و«
 زینت و دارند مصون) نامشروع رابطه از دوري و پوشاندن با( را خویشتن هاي عورت و

 نمایان) بازوبند بند، گردن خلخال، گردن، ساق، زو،با سینه، سر، همچون( را خویش
 و لباس همچون آالت، زینت از( چیزها آن هاي ظاهري) و مقدار(لباس آن مگر نسازند،

 را خود هاي روسري و چارقد و گردد، می پیدا) طبيعةً ( که )خضاب و سرمه و انگشتري

 » کنند). آویزان هایشان گریبان وها  یقه بر

 »خود را آشکار مسازیدهاي  زینت« ﴾زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ� ﴿رماید: ف پس خداوند می

این در فطرت آدمی نهاده   ]﴾زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ� ﴿فرماید:  [خداوند در یک آیه دو جا می.
زشتی و زیبایی انسان با چهره [ .بیند میدر صورتش را شده است که بزرگترین زینت زن 

ی زمانیکه شخص قصد ازدواج با دختري را دارد اولین چیزي که و حت ]شود می مشخص
ها  گیرد صورت آن دختر است. همچنین شاعران قدیم و جدید در غزل می مد نظرش قرار
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پردازند و بزرگترین مقیاس زیبایی و  می وصف چهرهبیشتر به ي خود  و شعرهاي عاشقانه
  فتنه نزد آنان همین صورت است.

مردان  و از اینکه در حال راه رفتن پایشان را بر زمین بکوبندی زنان لاهللا تبارك و تعا
آشکار کردن صداي آن را از منع کرده و شنوند رابها  یور آالت آنبیگانه صداي ز

  فرماید: چنانچه می داند، هاي حرام می زینت

رۡ  نَ �ۡ يَۡ�ِ  َوَ� ﴿
َ
  .]٣١[النور:     ﴾زِ�نَتِِهنَّ  ِمن فِ�َ ُ�ۡ  َما لَمَ ِ�ُعۡ  ُجلِِهنَّ بِأ

دارند (جلب  می که پنهانش را تا زینتی کوبندو پاهاي خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) ن«
 .»توجه کند و صداي خلخال پاهایشان به گوش مردم برسد و) دانسته شود

کشف و برهنه کردن صورت و دو دست نزد مردان نامحرم، زینت و زیبایی آن به 
و باشد، پس وجوب پوشیدن صورت  شتر از شنیدن صداي خلخال میمراتب بزرگتر و بی

عاقالنه است بپذیریم که به زن اجازه داده آیا [ اوالتر و الزمتر است. به مراتب دودست
همچنین علما همگی بر این اتفاق  کند؟که مرکز زیبایی اوست برهنه  ش رااست صورت

. به دیده انصاف اگر ه باید پوشیده باشدنظر دارند که پاها و موهاي زن مقابل مردان بیگان
ي  ظاهر بودن چهره کجا؟!!! چرا که نخستین پلهي  کجا و فتنه  ي پاها و موها فتنه ،بنگریم

 حجابی است.] بی ،نگاه و علت اصلی آن نگاه ،فساد وقوع در
 دلیل دوم: 

خرجت  املرأة عورة فإذا«فرمودند:  کند که پیامبر می که روایت حدیث ابن مسعود

زن عورت است پس هنگامی که از منزل خارج شود شیطان « .1»استرشفها الشيطان
 » مسلط شود.ند بر او ک تالش می

 گذاشتن دست باالي آبرو و بلند کردن سر براي دیدن.  :و اصل االستشراف
ورزد تا او را  می شود شیطان به زن طمع می شرح حدیث: زمانی که زن از منزل خارج

 دهد. می توسط او دیگران را فریب و بفریبد یا اینکهاغوا کرده 

 نگاه کنید. 303/ 1در کتاب االرواء  ترمذي با سند صحیح روایت کرده و -1
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شود که زن تمام بدنش عورت است و  می و این حدیث نصی است که با آن اثبات

(زن تمام بدنش  1»املراة لكها عورة« فرماید: می استثنایی از طرف پیامبر نشده است. چنانکه
 عورت است)
 دلیل سوم:

 مصطلق بر ه از غزوه بنینگامی کدر داستان افک هبحدیث مادرمان عایشه

 اما دربراي قضاي حاجت بیرون رفتند بعایشهگشتند، قافله در جایی اتراق کرد.  می
به  به جاي خود برگشته و اند. دشان را گم کردهنحین بازگشت متوجه شدند که گردنب

 د.پس در همان مکان نشستن کاروان را نیافتند، وقتی آمدند جستجوي گردنبند پرداختند.
نشدند ، آن را بر شتر قرار داده و متوجه در کجاوه هستند ام المومنین آنها به گمان اینکه

. کم سن و سال و الغر بودند بدر آن زمان عائشه زیرا که  که ایشان حضور ندارد.
زمانی چرا که یقین داشتند  ،شان در آن مکان نشستند المؤمنین به دلیل زیرکی و دانایی ام

گوید: در  می عایشه .به دنبال ایشان خواهند آمد شوند،ه گم شدن ایشان متوجکه آنها 
 .همین حال که جاي خود نشسته بودم خواب بر چشمانم غلبه یافت و خواب رفتم

 .دندکر می ي سلمی بودند همیشه بعد لشکر حرکت که از قبیله صفوان بن المعطل السلمی
. پس هنگامی که مرا دیدند دیدند ده راخوابیکه به طرف من آمدند سیاهی انسانی  زمانی

 هللا ناإ(با استرجاع  .چرا که قبل از اینکه حجاب فرض شود مرا دیده بودند .را شناختندم

صورتم را از او با چادرم که مرا شناختند من هم  زمانی .ایشان بیدار شدم ليه راجعون)إنا إو

 }...)جهی بجلبابی(و  (فسرتت)یگري آمده و در روایت د (فخمرت){ 2پوشاندم.

 .آلبانی ،سلسله صحیحه -1
 .متفق علیه -2
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 بپس صفوان بن معطل سیاهی انسانی را دید و بسویش رفت. این سیاهی عایشه 
این حالت، صفوان ایشان را شناخته و در حال خواب بودند و صورتشان پیدا بود. در 

 .)ليه راجعونإنا إهللا و ناإ( :یعنی با گفتن .شوند میعایشه با صداي استرجاع ایشان بیدار 

 در این جریان افک از دو جمله، در کالم ام المؤمنین به وجوب پوشیدن چهره پی[ 
 :]بریم می

یعنی:  »ح� رآ� فعرف�«فرمایند:  آنجا که میباینکه ام المومنین عایشه ]اول[ 
علت شناخت خود توسط صفوان را توضیح  هنگامی که به من نگاه کردند مرا شناختند،

اي در ذهن شنونده ایجاد شده که:  هیی که اشکال و شبهگو د.نکن میدهد و سکوت نمی
؟ پس بودهشناسد درحالی که پوشیدن صورت واجب  چگونه صفوان ایشان را می

یعنی ایشان قبل از فرض شدن حجاب مرا دیده  »قبل احلجاب و�ن رآ�«فرماید:  می
 بودند.

و آن دلیلیست بر ي دیگري وجود دارد  فایده »قبل احلجاب و كان رآين«در این سخن 

 حجاب به پوشیدن صورت امر شده است.  ي اینکه در آیه

 »بجلبايب يفخمرت وجه« ]زمانیکه متوجه صفوان شدم[فرمایند:  می و دیگر اینکه ایشان

 [بر وجوب پوشیده بودن صورت]. یحیستصر سخنِ ،و این خود
 دلیل چهارم:

بودیم، محرِم  همراه رسول اهللافرماید: در سفر حج  می بمادرمان عایشه
ی از ما چادر خود را یک رسیدند، جلو ما میزمانیکه  .کردند می از کنار ما عبورهایی  سواره

خود را ظاهر هاي  شدند ما صورت انداخت و هنگامی که دور می به صورتش می
  .1کردیم می

 

 مسند امام احمد و سنن ابوداود و سندش حسن است. -1
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 :دلیل پنجم

از مردان هاي خود را  فرمودند: ما چهرهروایت است که  ببنت ابوبکر از اسماء
 1کردیم. می قبل از این موهاي خود را در احرام شانه درحالی کهپوشانیدیم  می نامحرم

که نصوص وارده در پوشش صورت خاص همسران  گویند میبعضی از مردم 

ي ضعیفی است که بین بسیاري از عوام پخش شده و جواب  باشد. این شبهه می  جپیامبر
 آن چنین است که:

عموم بودن است تا زمانیکه یک نص بیاید و آن را  عی، اصلدر نصوص شراوال: 
 . باشددلیلی بر این وجود ندارد که نص خاص شده در اینجا خاص کند و 

مانند حدیث  .خود بیانگر وجوب پوشیدن صورت است زنان صحابه عملثانیا: 

هاي خود را از  ما صورت« »وجوهنا من الرجال يكنا نغط« اند: فرمودهکه  باسماء

 .»پوشاندیم می مردان
دانند به این  می بنابراین آنانکه نصوص وارد شده در قرآن را مختص ازواج مطهرات[

ازواج مطهرات نبوده است و باسماءدهند زیرا]  می چه پاسخباسماء عمل

 شود.  می شامل تمام زنان صحابه )ي(كنا نغط :ایشاني  گفته

ران پیامبر و زنان مؤمن را شامل یک دخت و ازواج ،احزابي  چنانکه خداوند در سوره
  فرماید: می صراحت هبحکم قرار داده و 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا ۚ َجَ�ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  بِيبِِهنَّ

 ٰ دۡ  لَِك َ�
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ َذ�ۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ ُ�عۡ  أ  .]٥٩[األحزاب:   ﴾٥٩ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

 جمع را خود رداهاي که بگو مؤمنان زنان به و خود دختران و همسران به! پیغمبر اي«
 و شوند شناخته باز) آلوده و بندوبار بی زنان از( که این تا. افکنند فرو خویش بر وجور

سند روایت صحیح است و حاکم آن را صحیح قرار داده است. و ذهبی با آن موافقت کرده است و  -1
 مراجعه شود. 4/213به کتاب ارواء 
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 مهربان و آمرزنده) پیوسته( وندخدا. نگیرند قرار )اوباش( آزار و اذیت مورد نتیجه در
 اید، کرده کوتاهی و اید بوده سست حجاب کامل رعایت در کنون تا اگر و( هست و بوده
 ».)ببخشد را شما خود مهر با خدا تا کنید، دوري کار این از و کنید توبه

 مردان نامحرممقابل شیدن صورت زنان سخن علماء بر وجوب پو

ۚ َجَ�ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ ﴿هـ در تفسیر  370متوفی  /حنفی ابوبکر رازي -1  ﴾بِيبِِهنَّ
صورت خود را  وظیفه داردجوان  کند که زن می ن آیه داللت بر اینای«فرمایند:  می

باید ستر و عفاف از خود  ،وقت خارج  شدن از منزل انه بپوشاند.از مردان بیگ
 .1»ایدطمع در دل کسانی که مریض هستند به وجود نی تا نشان دهد

 إَِذا﴿ ي آیههـ در تفسیر 542متوفی  /کیعربی مالالبن اابوبکر  -2
 ُ�ۡ

َ
ٓ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنَّ َس�  زنان از که هنگامی« ]٥٣[األحزاب:  ﴾ِحَجاٖب�  ءِ َوَرا

. »بخواهید ایشان از پرده پس از ،خواستید امانت به منزل وسائل از چیزي پیغمبر
عورتش را م بدنش عورت است حتی صدایش. و جایز نیست زن تما« فرماید: می

مانند شهادت دادن و یا اینکه همگر در صورت ضرورت و حاجت. ظاهر کند 
  .2»]تواند عورتش را ظاهر کند می که در این صورت[ مرضی در بدنش وجود دارد

در کتاب المنهاج (کتابی که بیشتر علماء هـ  676 سال متوفی /امام نووي -3
نگاه کردن مرد بالغ به عورت زن آزاد «فرمایند:  ه آن اعتماد دارند) میشوافع ب

. »در وقت فتنههایش  صورت و دستنگاه کردن به اجنبی حرام است. همچنین 
در وقت فتنه  ،بر سر این گفته که«فرمایند:  می رملی در شرح این قول امام نووي(

 .3/371احکام القرآن  -1
 .3/616احکام القران  -2
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در  و همچنین .ته استپوشانیده شوند، اجماع صورت گرفها  باید صورت و دست
 ».خود را بپوشاند يها زمانی که فتنه نباشد باید صورت ودست قول صحیح

سخن امام نووي که این در شرح  )هـ 104 سال متوفی( /ابن شهاب الدین رملی
تواند زنانی  می اتفاق مسلمانان امامه ب :یعنیتوجیه سخن امام «د: فرمای ذشت میجلوتر گ

پوشانند، مانع آمدن آنها به داخل جامعه شود. چرا که دیدن  یخود را نمهاي  که صورت
حرام است و  شده  گفته همچنینآورد.  می ها را به حرکت در مظنه فتنه است و شهوت

چیزي غیر از اي که  پوشیدهنقاب  نانِقول راجح هم همین است که: نگاه کردن به ز
چه  کند.) مورد آن بحث می(همچنان که اذرعی در  ،حرام استچشمهایشان پیدا نیست 

نظر شخص را به  باشد [و خنجر میمانند ه هایی که چه چشم رسد به آنکه زیبا نیز باشد.
 .1»]کند می خود جلب کرده و او را اسیر خود

چادرش را «د: فرمای می ﴾بِيبِِهنَّ َجَ�ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ ﴿نسفی حنفی در تفسیر آیه  -4
 .2»خود را بپوشاندهاي  و شانه رها کند و بوسیله آن صورت

صورت توسط زنان به طوري که ظاهر کردن «د: فرمای می بن تیمیهشیخ االسالم ا -5
و بر حاکم وقت است که امر به معروف و  ،مردان نامحرم آن را ببینند جائز نیست

نهی از منکر کند و همچنین کسانی که توانایی امر به معروف و نهی از منکر دارند 
 .»دست از این کار برندارد باید او را توبیخ کنند و کسی که

د: فرمای می ﴾بِيبِِهنَّ َجَ�ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ ﴿ یهدر تفسیر آ /ابن جزي مالکی -6
هاي  کردند همچنان که کنیزکان صورت هاي خود را ظاهر می زنان عرب صورت«

پس کنند. ها نگاه که مردان نامحرم به آن شد سبب میکردند و این  می خود را ظاهر

 .١٨٨ -١٨٧/ ٦ كتاب هناية املحتاج الی رشح املنهاج فی الفقه علی مذهب الشافعی  -١

 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -٢
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هایشان  خداوند امر کرد که چادرهاي خود را فرو اندازند تا به این وسیله صورت
 .1»پوشیده شود

عورت نگاه کردن و عورت  :حالت داردعورت زن دو «د: فرمای می :ابن قیم -7
هایش را وقت نماز  نماز. پس براي زن آزاده جایز است صورت خود و دست

خود را در بازار و جاهایی که هاي  که صورت و دست جایز نیست اما ظاهر کند.
 .2»مردان نامحرم در آنجا جمع هستند ظاهر و نمایان کند. واهللا اعلم

ترین عمل نزد صحابه این است که  نزدیک«گوید:  می :و تقی الدین سبکی شافعی -8
 .3»ندستهعورت ها  صورت و دستبراي نگاه کردن، 

بخاري آن را روایت کرده  که  كدر شرح حدیث عایشه /ابن حجر -9

ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ ﴿ حجاب ي هنگامی که آیه«: است فرموده [النور:  ﴾ُجُيو�ِِهنَّ  َ�َ

کردند و بوسیله آن براي خود  را پاره می هایشان اطراف دامن ،زنان ،نازل شد ]٣١

خود هاي  یعنی: صورت :»فاختمرن«گوید:  می . ابن حجر»کردند می خمار درست
 .4پوشاندند می را

[األحزاب:  ﴾بِيبِِهنَّ َجَ�ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ ﴿«: دگوی می سیوطی در مورد این آیه -10

زنان نازل شده و همچنین بر زنان واجب است  یاین آیه حجاب براي تمام ]٥٩
 .5»و صورت خود را از مردان نامحرم بپوشانند سرکه 

 .٣/١٤٤التسهيل لعلوم التنزيل  -١

 .٢/٨٠كتاب اعالم املوقعني  - ٢

 .هناية املحتاج - ٣

 .فتح الباری - ٤

 .١٥٨/ ١١عون املعبود  - ٥
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در خارج و هاي زنان بالغ عورت است  تصورت و دس«: فرماید بهوتی حنبلی می -11
شود. یعنی همانطور که بقیه بدنش  از نماز مانند دیگر اعضاي بدنش شمرده می

 .»نباید به آنها نگاه شود و عورت هستندنیز و صورت  ها دست ،عورت است
ها  بود اقوال خیلی از علماء که بر واجب بودن صورت و دست نمی اگر اطاله کالم

 نمودیم. می را بازگو اند سخن گفته
ها واجب است  این است که صورت و دستبر عتقادشان معاصر ا يخیلی از علما

 که پوشانیده شوند مانند این عالمان بزرگوار:
باز، ابوبکر  امین شنقیطی، بن محمد ،شیخ عبدالرحمن سعدي، محمد بن ابراهیم آل

ند خدا رحمت ک-ر بن ابوزید، جزایري، ابن عثیمین، عبداهللا بن جبرین، صالح فوزان، بک
 . و علماي دیگري که تعدادشان زیاد است.-نمایدحفظشان اند  ایشان را و کسانی که زنده

ها  که صورت و دستهاند  کنیم که ثابت کرده می عثیمین را نقل سخن عالمه ابندر اینجا 
 واجب است که  جلوي نامحرم پوشیده شوند.

من «د: فرمای می ره و دو دست زن را بیان کرد وش چهپوشبعد از اینکه وجوب ایشان 
پاهاي زن باید پوشیده شود و جایز است که  گویند میکه  قومیکنم از آن  می تعجب
پوشیده شوند؟ آیا  تر است که شایستهخود را نمایان کنند!! پس کدام یک هاي  دست

از  زن هاي و ناخن ، چرا که کف دست و انگشتانپوشیدن دو دست اوالتر نیستند؟
 جذابیتی برخوردارند که پاها آن جذابیت را ندارند.

: بر زن الزم است که پاهاي گویند می است که افراديسخن  ،شگفت انگیزتر از آن
خود را بپوشاند و جایز است که صورت خود را ظاهر کند!! پس کدام یک از آن دو 

ی که کاملترین آیا معقول است که بگوییم شریعت اسالم ؟پوشش هستند اوالتر به
ست و از طرف خداوند حکیم و خبیر فرود آمده به زن بگوید پاها را بپوشان و ها شریعت

این  ،هرگز بر تو مباح است که صورت خود را ظاهر ونمایان کنی؟! واقعا عجیب است.
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است تا  بیشترتناقضی بزرگ است. چرا که دلبستگی مردان به صورت زنان خیلی واقعا 
 به پاهاي زنان.دلبستگی ایشان 

اعتقادم بر این است که انسانی که فتنه را بشناسد و میل مردان را درك کند امکان 
ندارد که به طور مطلق بگوید: مباح است که صورت زنان نمایان شود و پاها پوشیده 

 نسبت دهد.ها  ترین و محکم ترین شریعت شوند و بعد این عمل را به کامل
واجب است که صورت اند  ام که اتفاق کرده رین را دیدهمتاخ يو سخن بعضی از علما

زنان بخاطر خوف فتنه، پوشیده شود. نویسنده نیل االوطار از ابن رسالن نقل قول 
 .1»اند کرده

 البالغ املبنيال إو ما علينا 

 ترجمه پایان

 هـ ق1433/رمضان/14

 1391/مرداد/13

 بامداد 1ساعت 

 .٤٠٤ - ١/٤٠٣ة املسلمة أفتاوی املر -١
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