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   بسم هللا الرحمن الرحيم
 حجاب 

  و ستر عورت در نماز
  

  حجاب :
  حجاب آمده است که:در قاموس معجم لغة فقها  در باره 

الحجاب ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن «حجاب عبارت است: 
پوشد. )  حجاب لباسی است كه زن برای حفظ عورت از اجانب می» ( األجانب

  ق: ذيل حجاب). 1408(معجم لغة الفقهاء، 
  :دنــوجود دار وقابل تأمل جدی  اساسی  ۀــدر تعريف متذکره سه نقط

  اول:
است و تعبير » پوشش زن«دهد حجاب مترادف  است كه نشان می» مرأة«لفظ  

 ت.حجاب مردان، تعبير نادرستی اس
  دوم:

ريف، حجاب برای پوشاندن آن به كار ـاست كه طبق اين تع» عورت«مسأله  
  . فين ( قدم ها)ـرود ومصداق آن درمورد زن، همه بدن به جز وجه ( روی) وك می

ن تعريف در مفهوم حجاب، مأ خوذ است، ـبا توجه به ايديگری كه  ای مؤلفه
  األجانب) است.  پوشش از نامحرم (عن

قهای مسلمان ما را به اين حقيقت هدايت ورهنمايی ــتحقيق و تفحص در كتب ف
خاص  مقام ومنزلت ميکند که : حجاب به عنوان يك  وظيفه  شرعی و حكم الهی 

اشد ، طوريکه  اصل اين حكم از و بخصوصی در شرع مقدس اسالم دارا ميب
  ضروريات دين مقدس بشمار ميرود.

  خواننده محترم !
يَا « ) با زيبای  می فرمايد:  31 :  ۀـپروردگاربا عظمت ما در ( سورۀ اعراف آي

بُّ َبِنی آَدَم ُخذُوا ِزيَنتَُکْم ِعنَد ُکِلّ َمْسِجٍد َوُکلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا إِنَّهُ َال يُحِ 
( نماز )  برگيريد و  خود را در هر مسجدی  آدم، زينت  فرزندان  (ای» اْلُمْسِرِفيَن 

  .ندارد)  را دوست  کاران هللا اسراف  نکنيد هرآينه  اسراف  بخوريد و بياشاميد ولی
  آيه متبـرکه چيست ؟ درهدف از زينت 

ه هم زينت های در آيه متبرک»  زينتکم « اکثريت علماء بدين  باور که در فهم 
  جسمانی نمازگزار  وهم زينت معنوی نمازگزار شامل ميگردد .



    درنماز حجاب وستر عورت

 

3

در زينت جسمانی  بايد  لباس نمازگزار بايد پاک ومطهر باشد ، يعنی در وقت نماز 
بايد لباس مطهر وپاگيزه بايد بتن کند ، موها خويش را منظم وشانه زند ، در 

، وساير کار های برای زينت صورت ممکن عطر وخوشبوی الزم استعمال نمايد 
يک شخص مسلمان است بايد قبل از ايستاده شدن به نماز آنرا رعايت وعملی 

سازد وبا يک زيبای خاصی در پيشگاه پروردگار باعظمت غرض انجام مالقات  
  ايستاده شود .

يعنی صفات انسانی و ملکات اخالقی و پاکی نيت و »  های معنوی  زينت« ودر 
  آن شامل ميگردد. اخالص و مانند

متبرکه شامل همه مسلمانان  در هر زمان ومکان ۀ از جانب ديگر حکم اين آيـــ
متبرکه شامل اعراب دوران جاهليت ميشد  ۀ ميگردد ولی باالخص حکم  ايـن آيــ

، در زمان جاهليت  به هنگام آمدن به مسجد الحرام و طواف خانه خدا، کامالً  که 
 ند، ميشود.بود  عريان و برهنه می

 سوره اعراف ): 31آيه  شانزول (
رضی هللا عنه  مفسر شهير جهان اسالم درمورد شا نزول  آيه متبرکه   عباس ابن

  مينويسد : 
  کند. به می  کردند، مردود اعالم می  طواف  برهنه  کعبه  در خانه  را که  مشرکانی  عمل
شخص   که  است  است، سنت شده  يتروا  آن  در معنی  که  و احاديثی  آيه  همين  دليل

حاضر شود زيرا نماز،   خويش  و شمايل شکل   بهترين  نماز به  نمازگزار درحال 
  و استعمال  زينت  کار گرفتن بنابراين، به   است  با پروردگار متعال  مناجات

پيامبر صلی   در احاديث  باشد و چنانکه می  نماز مستحب  ادای  در هنگام خوشبويی 
. جمهور فقها برآنند  لباسهاست  سفيد از بهترين  است، لباس هللا عليه و سلم آمده 

  . نماز است  از فرايض  عورت، فرضی  پوشيدن  که
الزم به تذکر است که مشرکان در دوران جاهليت، اعم اززن و مرد، لخت و عريان 

در آن گناه انجام به دور کعبه طواف ميکردند، زيرا معتقد بودند که با لباسهايی که 
داده اند نبايد با همان لباس طواف کرد، لذا لوچ و عريان طواف ميکردند و هنگام 
طواف به کف زدن ها می اغازيدند ، صوت ها وصدای های مخصوصی ميکشيدند 

بدين معنا که: .»اليوم يبدوا کلّه او بعضه  فما بدا منه فال احلّه   :«و ميگفتند
ن و يا تمام بدن من نمايان ميشود، و آنچه که نمايان شود امروز پاره ای از بدن م

را برای ديگران حالل نميدانم !بنابراين خداوند متعال در اين آيه امر فرموده است 
  که هنگام نماز زينت خود را مراعات کنند و عورت خود را بپوشانند.

  محترم!ۀ خوانند
ورت شرط اساسی نبايد فراموش کرد که:   حفظ حجاب وبخصوص حفظ ستر ع
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قبولی نماز است، وحکم  همه علماء   همين است که اگر عورت نمازگزار در نماز 
  ديده شود ، نمازش قبول نميگردد.

اگر عورت زن و مرد در هنگام  همه علماء  وفقها دراين مورد  متفق القول اند که 
د وگرنه نماز نمايان باشد، نمازش باطل و مردود است و بايد از سر نماز بخوان

بریء الذمه نخواهد شد، زيرا يکی از شروط صحت نماز، پوشش عورت در وقت 
ادای نماز است، ولى اگر نمازگزار ستر عورت خويش را مرعات نموده باشد وبه 

اصطالح در ستر عورت خويش سهل انگارى نكرده باشد ولى در هنگام نماز، 
عا آنرا بپوشاند نمازش ناخودآگاه و بصورت ناگهانى عورتش كشف شود ولى سري

صحيح است، بنابراين قبل از خواندن نماز،  نماز گزار خود را در تنظيم لباس  
خويش  آماده سازد ، بايد لباسى بپوشد كه عورتش نمايان نشود ولى اگر پس از 

آن بصورت ناگهانى (مثال هنگام سجود) عورتش كشف شود ولى سپس آنرا 
  بپوشاند نمازش صحيح است.

ای فرزندان آدم در «  ه قبآل متذکر شديم  حکم پروردگار  همين است که طوريک
  )31سوره أعراف :آيه ».(هنگام هر نمازی عورتهای خود را بپوشانيد

وطوريکه در فوق متذکر شديم ، اين در حالی بود که مردم قبل از اسالم به حالت 
پيامبر صلی هللا کردند.و به دليل فرموده  عريان ولوچ خانه کعبه  را طواف می

خداوند نماز هيچ زن بالغی را » «اليقبل هللا صالة حائض إال بخمار«عليه وسلم: 
  بايد عمل نمايد . .)627(، ( حديث ابوداود»کند بدون چادر قبول نمی

  :حجابۀ علل وفلسفـ
در نماز را علماء  بشرح ذيل فورمولبندی حکمت ، فلسفه وعلل حجاب 

  نموده انـد:
عادت دايمی  که شخص مسلمان آنرا بايد بحيث از تمرين است   حجاب نوعی -1

  خود مبدل نمايد .
كند و  رعايت حجاب شرعی در نماز ، توجه و حضور قلب انسان را بيشتر مى  -2

كاهد و ارزش نماز را صد  از التفات ذهن به تجمالت و چيزهاى رنگارنگ مى
  سازد .  چندان مى

است. از اين  هللا ردگار، نوعى ادب واحترام به داشتن پوشش كامل در پيشگاه پرو
رو برخی از علماء را عقيده برآنست که : براى مرد ها نيز مستحب که در وقت  

نماز سر خود را بپوشاند وحتی تعدادی از علماء ميفرمايند که پوشيدن عباء برای 
مل به نماز گزار مستحب بوده واين تعداد از علماء براين عقيده اند که :اين ع

  خضوع وخشوع در نماز می افزايد.
همچنان برخی علماء  بر اين عقيده اند که :همين ادب حضور در پيشگاه الهى 
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  شود. ساز حضور معنوى و بار يافتن به محضر حق مى زمينه

  يادداشت:
هايى  افزون بر آن، حكم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت

ابل مقايسه نيست؛ مثالً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم معينی دارد و با آن ق
  .واجب است؛ ولى در نماز ، بدون حضور نامحرم ، واجب نيست

درمورد رعايت وحفظ حجاب در نماز بايد گفت که مساله تنها وتنها مخصوص 
الزم  بلکه حفظ حجاب در محدوده معين بر مردان و زنان هر دوزنها نمی گردد،

های ديگر بر  های بدن از ديد انسان وشانيدن عورت و بعضی قسمتاست، مثالً پ
  مردان و زنان واجب است. 

همچنين نماز خواندن با بدن برهنه ولوچ در مردان و زنان هر دو موجب بطالن 
  .نماز است

های نامحرم  ها گاهی به خاطر وجود انسان بنابراين، رعايت حجاب برای انسان
بادت است که در بعضی موارد هر دو علّت با هم است و گاهی به خاطر صحت ع

شوند، مثل نماز خواندن در حضور  اشخاص نامحرم و گاهی فقط به  جمع می
خاطر صحت عبادت است، مثل نماز خواندن در اتاق در بسته و تنها . اختالف 
بعضی شرائط اين دو حالت، بهترين گواه بر مطلب است؛ مثالً طهارت و مباح 

  .نماز شرط است، اما در حفظ حجاب از نامحرم شرط نيست بودن لباس در
رسد،  ها و فوائدی که از رهگذر انجام دستورات الهی به انسان می هداف، حکمتا

متناسب با ساختار وجودی اوست که مرکب از بعد مادی و معنوی، يعنی جسم و 
  .کند یروح است و دستورات الهی زمينه را برای سعادت دنيايی و اخروی آماده م

هدفی و ناقص  نبرديم، دليل بر بی پس اگر در موردی به منافع مادی يک عمل پی
بودن آن عمل نيست و از آنجا که عقل و فهم آدمی مانند اصل وجودش محدود 

است، پس به فوائد و حکمتهايی که خالق نامحدود وضع کرده، به طور کامل پی 
  نخواهد برد.

 عورت مرد در نماز:
ق ياد اور  شديم ،اگر عورت زن و مرد در هنگام نماز نمايان باشد، طوريکه در فو

 اعاده نمايند در غير آن نمازش باطل و مردود است و بايد نماز خويش را از سر  
بریء الذمه نخواهد شد، وگفتيم  يکی از شروط صحت نماز، پوشش عورت در 

  وقت ادای نماز است .
زانوهايش است همچنانکه در اين  طوريکه معروف است عورت مرد از ناف تا

مابين السرة « باره حديثی مرفوع از عمرو بن شعيب از پدرش ازجدش آمده که : 
إرواء الغليل فی ». (عورت (مرد) بين ناف وزانوهايش است» «والرکبة عورة
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) ، دارقطنی أحمد و أبوداود آن را روايت  271   تخريج احاديث منار السبيل
  اند. کرده

يگری در اين با ب همانا حديثی  جرهد أسلمی است ، که ميفرمايد :  وحديثی د
  روزی پيامبر اسالم 

از کنار من عبور کرد درحاليکه لباس  بر تن داشتم ولی  رانم از آن نمايان  بود . 
(رانت را » غط فخذک فإن الفخذ عورة « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 

   بپوشان چون ران عورت است).
بنآ حکم شرعيت اسالمی  در نزد اکثريت علماء همين است که .)269اإلرواء  (

  ران هم در نماز برای مرد ها از جمله عورت ميباشد .
را در نماز رعايت نکند، پس »  پوشش عورت « بنابراين کسی که اين شرط  

نمازش هم صحيح نيست و بايد از نو و با پوشش کامل عورت نمازش را بخواند . 
ا وظيفه تمام مسلمانان است تا اگر کسانی را که ميبينند  که عورت خويش را هکذ

در نماز مراعات نمی کنند ، بخصوص زنان  ، اين حکم اسالمی را  به آنها از 
   طريق موعظه حسنه برسانند.

  دليل شرعی بر عورت مرد از نا ف تا زانو:
مابين ناف تا زانو است،  احاديث متعددی بر اين امر  داللت می کنند که عورت مرد

  وحتی امام شافعی 
وامام حنبل فرموده اند که : خود ناف و خود زانو هم جزو عورت نيستند، ولی 

امام صاحب ابو حنفيه  فرموده است که : ناف جزو عورت نيست اما زانو عورت 
  است.( تفصيل موضوع را ميتوان در :

). 2961/  6» (بدائع الصنائع« )، و 2/286» (المغنی« )، و 3/173( المجموع  (
  به تفصيل مطالعه فرمايد ).

  همچنان ساير  احاديثی که بيانگر اين حکم هستند عبارتند از :
در حديثی از حضرت علی رضی هللا عنه روايت است که : رسول هللا  صلی هللا  -1

أبو داود » َحّیٍ َوال َميٍِّت  ال تُْبِرْز فَِخذََک ، َوال تَْنُظَرنَّ إَِلی فَِخذِ « عليه وسلم فرمود : 
  ). يعنی :1460) وابن ماجه (3140(
  ».ران خود را نمايان مکن، و به ران هيچ انسان زنده يا مرده ای نگاه مکن«  
ُ « در حديثی از محمد بن جحش رضی هللا عنه روايت است :  -2 َمرَّ النَِّبیُّ َصلَّی �َّ

َعَلی َمْعَمٍر ، َوفَِخذَاهُ َمْکُشوَفتَاِن ، َفقَاَل : يَا َمْعَمُر ، َغّطِ فَِخذَْيَک َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا َمَعهُ 
بهمراه پيامبر صلی هللا عليه « ). يعنی : 21989مسند أحمد (» فَِإنَّ اْلفَِخذَْيِن َعْوَرةٌ 

وسلم از کنار معمر عبور کرديم که او رانهايش ظاهر شده بود، پيامبر صلی هللا 
لم به او فرمود : ای معمر! رانت را بپوشان چرا که رانها جزو عورت عليه وس
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  ».اند
أََما َعِلْمَت أَنَّ « همچنان احاديثی که در فوق از : از جرهد اسلمی روايت نموديم  

) وأبو داود 15502مگر نمی دانی که ران عورت است؟ . أحمد (» اْلفَِخذَ َعْوَرةٌ ؟
  ).2798) وترمذی (4014(
» اْلفَِخذُ َعْوَرةٌ « که از حضرات  ابن عباس رضی هللا عنه روايت گرديده :  وحديثی 

  ».ران جزو عورت است«). يعنی : 2798ترمذی (
) درباره اين احاديث چنين گفته 1/297»  (اإلرواء« هکذا شيخ البانی در کتاب 

ت اسناد اين احاديث هرچند خالی از ضعف نيستند .. اما همديگر را تقوي«است : 
می کنند، زيرا در سند هيچکدام راوی متهم شده ای وجود ندارد، بلکه علت 

(ضعفشان) بين اضطراب و جهالت و ضعف محتمل دور می زند، مثل اينگونه 
موارد موجب اطمينان قلب از صحت حديث روايت شده هستند، خصوصا که بعضی 

وده، و ترمذی نيز از آن احاديث را حاکم صحيح دانسته و ذهبی نيز آنرا تاييد نم
بعضی را حسن دانسته، و بخاری در صحيحش بصورت معلق آورده است ... 

محققی که به علم مصطلح آشناست شک نمی کند که اين احاديث بتنهايی معلل 
هستند .. اما مجموع اسناد آنها به حديث قوت می بخشد، و لذا آنرا به مرتبه 

  با اختصار .» ديگری وارد است صحت می رساند، خصوصا که در اين باب شواهد
هرچند اسناد اين احاديث به دليل عدم «و در فتاوی هيئت دائمی افتاء آمده : 

اتصال آنها يا به سبب ضعف بعضی از راويان خالی از کالم نيست، اما همديگر را 
فتاوی اللجنة » ( تقويت می کنند، و لذا در مجموع مناسب برای احتجاج هستند

  ).6/165الدائمة ) (
جمهور علماء به مقتضای اين احاديث عمل کردند و گفتند : عورت مرد مابين ناف 

  ). مطالعه فرمايد .2/284( المغنی  (:تا زانو است. (تفصيل موضوع را ميتوان در

  حد عورت زن در نماز:

در مورد اينکه عورت زن در نماز چه قسمتهايی از بدن  آن را دربر ميگيرد ، 
بحث واختالف در بين  علماء دين ، برخی از   علماء وفقهای  موضوع است قابل

اسالمی را عقيده بر اين است که : برای زن فقط ظاهر کردن روی در هنگام 
نمازجائز ميباشد ،ولی برخی ديگری از علماء  نپوشيدن دستها و صورت را جائز 

فقط ظاهر   ميدانند، و اين رأی جمهور علماء ميباشد، ولی برخی ديگری از علماء
کردن روی ، دستها و پاها را هنگام نماز جائز ميدانند، و اين رأی امام  صاحب 

ابو حنيفه است، و مذهب ابن تيميه، و همچنين مذهب عالمه ابن عثيمين رحمه هللا 
از علمای معاصر نيز در اين مورد بر اين اساس است وفکر ميکنم اين رای قريب 

 به ثواب باشد .
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رای خروج از خالف، بهتر و اولی تر است که يک زن هنگام نماز ولی بهرحال ب
فقط دستها و روی  خويش را نمايان وظاهر کند و پاهايش را با جورابی که نازک 
و شفاف نباشد و يا با لباس بلندش بپوشاند، ولی اگر پاهايش را نپوشاند نمازش 

 .کعبين نمايان شود صحيح ميباشد، البته در اينصورت نبايد پاهايش تا بيشتر از
اما در مورد لباس و پوشش زن در برابر محرم، ضوابطی وجود دارد که بايد 

  :بصورت دقيق رعايت و مورد نظر گرفته شوند
تمام زن دربرابر محارمش مانند پدر، برادر، فرزندان برادر و غيره عورت   -1

مانند نمايان شدن است مگر اندامهايی که بعلت کار در خانه معموال نمايان ميشوند 
دستها تا آرنج، و پاها و اندازه کمی از ساق پا، سر و صورت و گردن.در اين 

سوره نور ) چنين فورمولبندی  31مورد دستور پروردگار با عظمت در ( آيه :
  گرديده است :

َلِتِهنَّ أَْو أَْبنَاِئِهنَّ أَْو أَْبنَاِء َوال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُوَلِتِهنَّ أَْو آبَاِئِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُو«   
خود   و زينت» ( بُعُوَلِتِهنَّ أَْو إِْخَواِنِهنَّ أَْو بَنِی إِْخَواِنِهنَّ أَْو َبِنی أََخَواِتِهنَّ أَْو نَِساِئِهنَّ 

يا   يا پسرانشان  شوهران  يا پدران  يا پدرانشان  شوهران  را آشکار نسازند جز برای
  خواهرانشان يا زنان  يا پسران  برادران  يا پسران  يا برادرانشان  رانشوه  پسران

) زيرا معموال در برابر محارم نمايان شدن اين اعضاء فتنه انگيز  همکيشتان
نميباشد، ولی در اينحالت نيز بايست نزديکی و دوری اين محارم را در نظر گرفت، 

ق ميکند تا در برابر پسر شوهر (از مثال نمايان شدن اين اندامها در برابر پدر فر
مادری ديگر)، هر چند هر دوی آنها محرم ميباشند، نبايد فراموش کرد : که اگر 
روزگار زندگی طور پيش ايد که : در برابر محارم نيزترس از وضوع فتنه باشد 
پس در اينصورت زن بايد خود را از محرم نيزبپوشاند تا جلو  فتنه وافتادن در 

  گرفته شود . مصيبت نيز
تنبان ويا هم بهيچ وجه جائز نيست که يک زن لباس و يا  قابل تذکر است که   -2

تنگ، لباس نازک و شفاف، لباس کوتاه و از اين قبيل مالبس فتنه انگيز پطلون  
در برابر هيچکس (چه محرم باشد و چه نامحرم و چه در برابر زن و يا فرزندانی 

بپوشد، زيرا اينوع لباسها در واقع  -ه بجز شوهر که قابل تمييز باشند) ،البت
بزرگی . ( حشمت  سعورت زن را نمايان ميکند و لذا سبب فتنه ميشود و از لبا

يک زن مسلمان بحساب نميايد، بلکه تشبيه به   ت )منزل وقدر،احترام  ،حرمت 
رموده ميباشد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم ف ،ابرو وعزت زنان کافر و فاقد حياء 

(روايت ابو داوود ، حديث صحيح) يعنی: ( » من تشبه بقوم فهو منهم «  است: 
  هر کسی که خود را شبيه قوم ديگری سازد از جزو آنان بشمار ميرود).

دو گروه از اهل دوزخ را نديده ام، گروهی که « و همچنين فرموده است:  
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شالق ميزنند، و زنانی که شالقهايی مانند دم گاو بهمراه دارند و مردم را با آن 
لباس بر تن دارند ولی عريان هستند، چپ و راست و بصورت مائل راه ميروند، 

سرهايشان مانند کوهان شتر ميباشد، وارد بهشت نميشوند و بوی بهشت هم 
نميشنوند، در حالی که بويش از راههای خيلی دور (برای کسی که اهلش باشد) به 

 (روايت مسلم )» مشام ميرسد.
پس پيامبر صلی هللا عليه و سلم بر حذر داشته است زنانی که خود را شبيه کسانی 
کنند که لباسهای تنگ، نازک، شفاف، و يا کوتاه ميپوشند بگونه ای که برجستگی 
اندامهايشان نمايان شود و يا انگار لباس بر تن ندارند و لخت هستند، پس يک زن 

 .خت و عريان سازدمسلمان نبايد خود را شبيه اين زنان ل
نمايان کردن سينه و شکم و ما بين ناف و زانو، فقط برای شوهر جائز   -3

 .ميباشد، و يا برای طبيب مختص، آنهم فقط هنگام ضرورت و برای مداوا
اما در مورد عورت زن نسبت به زنان ديگر، اگر طرف ديگر مسلمان نباشد،  -4

دانسته اند، لذا از نظر اين علماء بايد  بعضی از علماء آن را مانند مردان نا محرم
تمامی بدن خود را (بغير از سر و صورت) بپوشاند، ولی علمای ديگر نظرشان بر 

اينست که عورت زن چه در برابر زن کافر و چه زن مسلمان يکسان ميباشد، 
يعنی نمايان شدن اندامهای زن در برابر اين زنان، بغير از ما بين ناف و زانو، 

 لوچست، و اشکالی ندارد، ولی اين به اين معنی نيست که زن با سينه مجاز ا
وعريان در پيش  اين زنان بگردد، زيرا بدين روش نمايان شدن از اخالق زنان 

فاسق و خالفکار هست، پس هر چند نمايان شدن باالی ناف و زير زانو در برابر 
شانگر ُخلق و خو و زنان مجاز ميباشد ولی بازهم بايست لباسهايی بپوشد که ن

  باشد. حياء و حشمت يک زن
  خواننده محترم ! 

اگر از جزئيات مساله بگزريم : بصورت کل گفته ميتوانيم که بريک زن نمازگزار 
واجب است که در حين ادای نماز  تمام بدن خويش را بپوشاند بجز روی و دستها؛ 

 چون همه بدن زن عورت است.
زی از عورت او مانند ساق يا پا و سر و يا بخشی اگر در حالی نماز خواندن  چي 

ُ َعَليِه َوَسلََّم  از آن لوچ باشد، نمازش صحيح نميگردد ، چراکه حکم پيامبر َصلَّى �َّ
  صراحت تام دارد که ميفرمايد :

ُ َصَالةَ َحائٍِض إِالَّ بِِخَماٍر «  (خداوند نماز زن بالغه را نمی پذيرد؛ مگر» َال يْقَبُل �َّ
و می ) 377)، و الترمذی(641أبو داود ( آن که روسری داشته باشد ) 

     )1173ترمذی(» ( زن عورت است» «اْلَمْرأَةُ َعْوَرةٌ «فرمايد:
ُ َعلَيِه َوَسلََّم  ابو داود از ام سلمه رضی هللا عنها روايت می کند که از پيامبرَصلَّى �َّ
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  پرسيد:
ْرُع َسابِغًا  أَتَُصِلّی اْلَمْرأَةُ ِفی ِدْرعٍ «  َوِخَماٍر َليَس َعَليَها إَِزاٌر ؟ َفقَاَل : إِذَا َكاَن الِدّ

  »يغَِطّی ُظُهوَر قََدَميَها 
(آيا زن می تواند در چادر و روسری نماز بخواند، در حالی که ازار (لباسی ديگر) 

ُ َعَليِه َوَسلََّم فرمود: اگر پيراهنی بزر گ و گشاد بر تن نداشته باشد؟ پيامبرَصلَّى �َّ
  ).640أبو داود ((  داشته باشد طوريکه پشت پاهايش را بپوشاند، بلی )

  مينويسد:»  بلوغ المرام «ابن حجر در 
ائمه، اين حديث را موقوف دانسته اند. اگر مردی بيگانه آن جا باشد زن بايد در  

کفوری، بتعليق المبار» بلوغ المرام « نماز چهره و دست هايش را نيز بپوشاند.
  ) شيخ ابن باز )16، 15مهمۀ تتعلق بالصالۀ، صفحه ( ).وفتاوی 63(صفحه 

آيا زن  !ای پيامبر :سلمه رضی هللا عنها گفت ام  :در حديث شريفی آمده است که
ِ َعَليِه َوَسلََّم فرمود می  « :تواند در يك پيراهن نماز بخواند؟رسول هللا َصلَّى �َّ
ً  !نَعَمْ  ی ُظُهوَر قََدَميها اذاَكاَن سابْعا تواند به شرط آن كه پيراهنش  بلی، می» « يغَّطِ

  .» دراز باشد و پشت پاهايش را پوشش بدهد
 پوشش پاها ی زن در نماز مورد شرط قرار گرفته است .اسالم توجه بفرمايد در حديث پيامبر 

). حاكم حديث مذكور را تصحيح كرده و 915)(1/250)، حاكم (915ابوداود ((
  بی با او موافق است.ذه

سلمه است. ابن حجر گفته  اند كه اين حديث موقوف بر ام برخی ترجيح داده 
» سنن دارقطنی«)، 324( 1/141» مؤطا مالك«  .موقوف بودن آن صحيح است

  .) 443( 1/280» تلخيص الحبير«، 2/62
ت  بصراحنيز ناگفته  نبايد گذاشت از حديث ديگر  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

معلوم ميشود که زن در حين نماز بايد هردو کف دست ، سر وموی های زن 
  مستور ومحجوب  باشد. 

   پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است:طوريکه حکم صريح حديثی است که 
كند  ای را قبول نمی هللا نماز هيچ زن بالغه» « ال يْقَبُل هللا َصالة َحائٍض إالّ بخمارٍ «   

)، 377)، ترمذی (641)، ابوداود (259، 218، 6/150(احمد ( .» ریمگر با روس
) ترمذی گفته 918، 917( 1/251)، حاكم 1711، (ابن حبان) (655ابن ماجه 

  » حسن صحيح«است 
  يادداشت توضيحی:

منظور از حايضه در اين حديث زنی است كه به سن حيض رسيده باشد، يعنی زنی 
ار چيزی است كه موی سر، گردن و سينه را ُخمَ .  كه به سن تكليف رسيده است

  .پوشاند می
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  يادداشت فقهی:
َفَمِن اْضُطرَّ «  که ميفرمايد : کريم قابل تذکر است که مطابق فورمل علمی قرآن

ِحيمٌ  كسانى كه مجبور شوند در   »( َغْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَال إِثَْم َعَلْيِه إِنَّ ّ�َ َغفُوٌر رَّ
تجاوز و تعدى  ننمايند پروردگار آنها را مجازات نخواهد كرد)   صورت که از حد

  . چرا كه  هللا  غفور و رحيم است
بنآ طوريکه در فوق هم ياد اور شديم : اگر برای نماز گزار در زندگی اش  به 

حاالتی اضطراری مواجه وروبرو  گردد که : لباسش ساتر عورتش نباشد ووقت 
، در  تهيه بدارد براى ستر عورتش را  ديگرى نماز فرا رسد و نتواند لباس

اينصورت بر او فرض است كه نمازش را قبل ازقضا شدن بخواند هرچند اگر 
  .لباسى براى ستر عورتش بدسترش قرارنگيرد

وحتی علماء  بدين باور اند که  اگر كسى عريان باشد و وقت نماز فرا رسد و 
اينصورت نيز بر او فرض است كه  نتواند لباسى براى ستر عورتش پيدا كند، در

قبل از قضاء شدن نمازش را بخواند حتى اگر لباسى براى ستر عورتش پيدا 
  نشود.

  نمايان شدن عورت در وقت نماز :
در نزد جمهور علماء همين است که : پوشش عورت در هنگام ادای حکم قاطع 

ماز نماز جزو شروط صحت نماز است، يعنی اگر کسی عورتش را در وقت ن
  نپوشاند، نماز وی بصورت کل  باطل هست و بايد آنرا از سر تکرار کند.

اگر زمانی  نمازگزار نماز  خويش را با رعايت کامل حجاب اغاز نموده باشد ، 
ولی در هنگام ادای نمازيک لحظه قسمتی از عورتش ظاهر گردد و او پس از 

ی از علما بر بطالن اطالع از کشف عورت بالفاصله آنرا بپوشاند، اگرچه بعض
نماز حکم نموده اند ، ولی قول صحيح آنست که: نمازش صحيح است و حکم به 

  بطالن نماز وی داده نمی شود.
هرگاه قسمتی از عورت ظاهر «شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا در اين بابت می گويد: 

ن گردد و نمازگزار در زمان اندکی آنرا بپوشاند، نمازش باطل نمی شود، و چني
حالتی زمانی متصور است که مثال کسی در حالت رکوع است و بادی درحال 

وزيدن باشد که باعث گردد لباسش (بحرکت درآيد و عورتش) ظاهر شود، ولی 
همان لحظه لباس را برمی گرداند، .. رای صحيح آنست که نماز باطل نمی شود، 

ن عورت درکار زيرا وی بالفاصله عورتش را می پوشاند و عمدی در ظاهر کرد
َ َما اْستََطْعتُمْ « نبوده، و هللا متعال می فرمايد:  ) يعنی: 16(سوره تغابن » فَاتَّقُوا �َّ

) . ( 2/75» (الشرح الممتع». « توانيد تقوای الهی پيشه کنيد به اندازه ای که می
  ). مطالعه فرمايد .1/269»  (کشاف القناع « تفصيل موضوع را ميتوان در : 
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  های نازك در نماز؟ وشيدن لباسحکم پ
بسياری از نمازگزاران  بدون رعايت حکم شرعيت ، با لباس نازك نماز 

خوانند، طوريکه  زاياتر ازاوقات  پوست بدنشان از زير اين لباس نمايان   می
ميشود ، وبرخی ديگری از نماز گزاران در زير لباس نازک تنبان کوتاه که  تنها 

شان  دهد و نصف ديگر آن از پشت لباس پوشش قرار مینصف ران آنها را تحت 
    قابل مشاهده است نماز ميخوانند.

حکم وفيصله شرع اسالم در مورد اين تعداد  از نماز گزران  اينست ، که خواند ن 
  .دخوان نماز شان  به کسانی ميماند که  بدون لباس نماز می

ميماند :که طبق شرعی چرا از يک طرف تنبان کوتاه وپوشيدن لباس به شخصی 
اسالمی ستر را مراعات ننموده ، بنابر قول اکثريت از علمای اسالم ، لباس 

اينگونه از نمازگزران از تعريف لباس ستر شرعی خارج بوده ونماز اين عده از 
اين عده تعريف ستر خالف  افراد صحيح نبوده ، ومطابق فتوای  امام حنبل (رح) 

  ن بايد بين ناف و زانوی خويش را بپوشانند. عمل نموده ، چرا که  مردا
شود كه  اين كمترين چيزی است كه با آن اطاعت از قول هللا تعالی حاصل می

 31اعراف آيه : سوره » ( يا َبِنی آَدَم ُخذُوا ِزيَنتَُكْم ِعْنَد ُكِلّ َمْسِجٍد «  :فرموده است
  .»زای فرزندان آدم بگيريد زينت خود را نزديك هر نما .«. )

  :بر اين افراد يكی از دو امر ذيل واجب است
يا در زير لباسشان شورت دراز بپوشند كه از ناف تا زانو را تحت پوشش قرار  -1

  .بدهد
  .يا باالی آن شورت كوتاه، لباس دبل بپوشندكه پوست بدنشان معلوم  نشود -2

ابن شيخ  (17-16) (غرض مزيد معلومات مراجعه شود به فتاوی معاصر صفحه 
  عثيمين )

  استعمال  لباس تنگ برای زنان در نماز:
  خواننده محترم !

تغيير وتحول است ، انسانها ی اين زمانه حال با گذشت زمان همه چيز در 
ميخواهند همه چيز را بدون اينکه به عواقب واضرار آن توجه واهتمام نمايند 

بعمل ارند ، در اين ميخواهند آنرا به مد روز  تغير وبه اصطالح در آن نوآوری 
هيچ شک نيست که تغير وتحول که جنبه مثبت داشته باشد ، مورد تائيد شرع بوده 
زير تکامل بدون تغيير بعمل نمی ، ولی با تاسف ديده ميشود که در زياتر از اوقات 

همين نواری وتغيرات موجب درد سر های برای انسان ميگردد از جمله تغييرات 
  باس بشری بعمل آمده است .که در اين اواخر در ل

از جمله  نواوری در پوشيدن لباس بخصوص ، پوشيدن لباس تنگ ،نازک 
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وچسپيده  ميباشد ،انسان بدون اينکه به اضرار لباس نازک وچسپيده واينکه 
لباس تنگ وچسپيده ،چی عواقب وپرابلم های  صيحی را ببار می اورد ولی 

  .بخاطر مراعت مدوفيشان به آن پناه ميبرد
يکی از اين مشکالت صحيحی که در پوشيدن لباس تنگ وجود دارد ، اينست که 

عرق  پوست را تحت تاثير خويش  قرار داده و درزياتر از موارد همين لباس تنگ  
در ناحيه    گردش صحيح خون در بدن ميگردد ، به خصوص اگر تنگی لباس   مانع

د. لباس تنگ برای انسان احساس زانو، سينه و حلقه آستين ها باش   لگن خاسره ،
تنگی ، گرفتگی وخستگی ببار اورده ، ودر بسياری از اوقات همين تنگی لباس 

  موجب کبودی در پوست ميگردد .
لباس تنگ در زياتر از اوقات موجب عفونت مثانه در خانم ها گرديده ، وموجب 

  نفخ وباد درمعده ودر زياتر اوقات موجب درد شکم ميگردد .
ميفرمايند که لباس تنگ نوعی از فشاری که بنام کهير فشاری ياد ميگردد  اطبا ء

در بدن انسان ايجاد مينمايد  اين نوع کهير در اثر فشار موضعی بر بدن ايجاد می 
ساعت پس از پوشيدن لباس تنگ، يک تورم عميقی همراه  6تا  4شود. معموال 

ساعت از بين  72تا  8 شود که پس از باخارش  سوزش و درد در بدن ايجاد می
هم در کنار اين عارضه  و لرز، ضعف، خستگی وسردردی رود. گاهی تب می

 .وجود دارد

هدف ازاستعمال  لبا س تنگ در نماز برای زنها اينست که از البالی لباس 
برجستگی های زن نمايان گردد ، بنا حکم شرعی  همين است که اگر زن در لباس 

زن رادر نماز نمايان نمايد ، اين لباس اش در جمله  تنگ که ،برجستگی های بدن 
حجاب شرعی به شمار نرفته وخواندن نماز در اين لباس صحيح نمی باشد ، ولو 

  اينکه خواندن اين نماز نزد محارم شان هم صورت گرفته  باشد.
  لباس حجاب  زن بايد فراخ و گشاد باشد، تنگ نباشد، زيرا هدف از حجاب،

يان شدن زينت زن است و لباس تنگ، حجم و اندازه همه بدن يا جلوگيری از نما
  كشد. هد و اعضای بدن را به تصوير می د بعضی از بدن را نشان می

صلی هللا عليه  عنهما آمده است که : پيامبر  هللا در روايتی اسامه بن زيد رضی 
بی به جامة ستبر و ضخيمی را كه از كتان سفيد درست شده بود و دهية كل  وسلم

  كرده بود، به من بخشيد. من آن را به همسرم بخشيدم. او اهداء 
؟ گفتم: »پوشی چرا آن لباس را نمی«فرمودند:   صلی هللا عليه وسلم آن حضرت 

به همسرت دستور «فرمود:    صلی هللا عليه وسلم آن را به همسرم بخشيدم. پيامبر
ه، حجم استخوانهايش را نشان ترسم اين جام بده تا زيرپوش نيزاستفاده نمايد. می

  ».دهد
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بنابراين برزن واجب است چه در وقت خواندن نماز باشد ،و چه در وقت  بيرون 
  از منزل باشد الزم وضروری است  حجاب صحيح وشرعی را رعايت نمايد .

اما در مورد صحيح بودن نماز زن با لباس تنگی که برخی از اعضای بدنش را 
نماز «  ح فوزان طی فتوای چنين حکم نموده است : برجسته می کند، شيخ صال

زن با اين وضعيت صحيح است ولی با اين وجود زن (بدليل پوشيدن لباس تنگ و 
  »رعايت نکردن حجاب شرعی) مرتکب گناه شده است.

  شيخ صالح فوزان می افزايد :
برای زن جايز نيست که : لباس تنگی که اعضای بدن زن را نمايان و توصيف « 
ی کند، و برآمدگی های جسمش را برجسته می سازد پوشيده شود، وبصورت کل  م

پوشيدن لباس تنگ چه برای زنان باشد وچه برای مردان باشد ، جايز نمی باشد 
  ،ولی شدت ممنوعيت پوشش اين نوع شديدتر است.

اما با اين وجود، نماز در ذات خود صحيح است (يعنی نماز باطل نيست)؛ هرگاه 
نماز بخواند و عورت وی با اين لباس (تنگ) پوشيده شود نمازش در ذات انسان 

خود صحيح است، زيرا عورت پوشيده شده است، اما بدليل پوشيدن آن لباس تنگ 
مرتکب گناه شده است، زيرا يکی از شرائع نماز به سبب لباس تنگ حاصل نشده 

جب شيفتگی و است، اين از يک سو، و از سوی ديگر: (پوشيدن لباس تنگ) مو
توجه ديدگان به او می شود، اللخصوص برای زنان، و لذا بر زن واجب است که 
خود را با لباسی گشاده وفراخ بپوشاند، بگونه ايکه او را کامال بپوشاند و هيچ 

يک از اعضای جسم بدن او را وصف و نمايان نسازد و باعث جلب توجه به سوی 
و شفاف باشد، بلکه بايد لباس (ضخيم و  او نشود، و همچنين لباس نبايد نازک

المنتقى من فتاوى الشيخ «  گشادی) باشد که بدن زن را بصورت کامل بپوشاند. 
  ) .3/454» (صالح الفوزان

    :استعمال لباس خواب در نماز
طوريکه قبال ياد اور شديم يکی از شروط صحت نماز پوشاندن عورت بوسيله   

که مرد از زانو تا ناف و زن تمامی اعضای بدن لباس يا پارچه است بدينصورت 
  بغير از صورت و دو کف دست عورت خود را بپوشاند.

همچنين يکی ديگر از شروط صحت نماز طاهر بودن  بدن وپاک بودن  لباس و 
  محل نماز خواندن از نجاسات است.

 حال اگر برای شخص حالتی پيش که لباس خواب ويا هم لباس کار بتن داشته باشد
ووقت نماز فرا رسد ، ولباس متذکره  تمام شرايط درآن  رعايت شده باشد ، از 

جمله لباس طاهر ه باشد ،وبه اصطالح عورت را مخفی سازند (شفاف هم نباشد 
که پوست بدن را نمايان سازد) در اينصورت حکم شرع همين است که : نماز 
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  نعت ميباشد . خواندن در لباس خواب ويا هم  لباس کار بدون کدام مما
ولى بهر حال، شايسته نيست يك فرد مسلمان در برابر پروردگارش با لباس خواب 

حاكم دنيوى برود بدون شك  يك   يا كثيف در نماز بايستد، در حاليكه اگر به مالقت
از بهترين لباسهايش استفاده خواهد كرد، ولى در نماز كه در برابر پروردگارش 

نميدهد و اين شايسته نيست هر چند اگر عورت ستر ستد به لباسش اهميتى يميا
  شود و لباسش نجس نباشد از مبطالت نماز نيست.

َوِثيابََک    «فرمايد :  دليل پاکی لباس فرموده خداوند متعال است که می 
و فرموده پيامبر صلی ». و لباس خويش را پاکيزه دار)«4(سوره مدثر : » فََطِهّر

ء أحدکم المسجد فليقلب نعليه و لينظر فيهما فإن رأی خبثا إذا جا: «   هللا عليه وسلم
هرگاه يکی از شما به مسجد آمد، بوت ها  را » «فليمسحه باألرض ثم ليصل فيهما

برگرداند و به زير آنها نگاه کند، اگر نجاستی بر آن ديد آن را به زمين بمالد و 
  )636ابوداود (  ».سپس در آن نماز بخواند

به علی است آنگاه که    بدن، فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلمدليل شرطی پاکی 
آلت تناسلی خود » «توضا و اغسل ذکرک« علی درباره مذی سؤال کرد، فرمود : 

  )115بيهقی ( ».را بشوی و وضوء بگير
خونت رابشوی و نماز » «اغسلی عنک الدم وصلی« و به زن مستحاضه فرمود: 

  متفق عليه ».بخوان
به اصحابش   دليل شرط پاک بودن مکان، فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم

أريقوا علی بوله سجال «نشين در مسجد است که فرمود :  هنگام ادرار کردن باديه
  متفق عليه. ».بر ادرارش سطلی آب بريزيد» «من ماء

  خواننده محترم !
ه بر لباس اش بو مصروف نماز خواندن شد ، ولی متوجه  نجاستی ک اگر شخصی 

د ،  نشد ، بعد از ختم نماز يکباره به نجاست لباس متوجه شد ، در اين حالت حکم 
شرع همين است که : نماز نمازگزار صحيح بوده ضرورت به اعاده نماز نمی 

  باشد .
اگر نماز گزار در اثنای نماز متوجه نجاست لباس گردد در اين مورد رهنمود 

  شرعی عبارت است :
امکان برطرف کردن  نجاست از لباس باشد مانند اينکه نجاست روی بوت اگر  -

ها  يا لباسی اضافی غير از آنچه که عورت را پوشانده باشد، بايد آن نجاست را  
  برداشته وبه نماز خويش ادامه داده ونماز خويش را کامل کند.

باز هم بايد  پذير نباشد ولی اگر برداشتن نجاست (در اثنای نماز) برايش امکان -
به نمازش ادامه داده  و نيازی به اعاده دوباره نماز  نيست . دليل شرعی در اين 
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نماز    مورد  حديث ابوسعيد است که ميفرمايد : پيامبر صلی هللا عليه وسلم
خواند (در اثنای نماز) هردو بوت هايش را درآورد، ساير نمازگزاران هم  (به  می

آوردند، وقتی که از نماز فارغ شد فرمود : چرا بوت  دنبال او) بوت هايش  را در
ها ی تان  را درآورديد؟ گفتند تو را ديديم بوت های را درآوردی ما هم آنها را 

  فرمود :   درآورديم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم
إن جبريل أتانی فأخبرنی أن بهما خبثا فإذا جاء أحدکم المسجد فليقلب نعليه و « 

جبرئيل پيش من » ( فإن رأی خبثا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهما  لينظر فيهما،
آمد و به من خبر داد که بر بوت های من  نجاست است، پس هرگاه کسی از شما 
به مسجد آمد، بوت های  را وارونه کرده و به زير آنها نگاه کند اگر نجاستی ديد 

  .)636ود (ابودا آن را به زمين بمالد و سپس با آن نماز بخواند).(
اگر احيانآ شخصی  در لباس  نجسی نماز خواند  و فراموش کرده که لباس اش   -

نجس است، در اينحالت باز هم اعاده دوباره نماز بر او  الزم نيست، زيرا در فوق 
مالحظه نموديم که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حاليکه مصروف نماز خواندن 

به وی خبر داد که در قف بوتش  نجاستی هست،  بود که : جبرئيل عليه السالم
ايشان هم کفشش را (در همان حالت نماز) بيرون آورد و به نمازخويش  ادامه 

داد. ( اين روايت را امام احمد از ابوسعيد خدری رضی هللا عنه در مسند خويش 
  ذکر نموده ) 

  و اين حديث برای اين داللت دارد که :
جاستی بی اطالع بود، و يا فراموش کرد، به تکرار اگر نمازگزار  نسبت به ن 

نمازش ضرورت ديده نميشود .( تفصيل موضوع را ميتوان در :إعالم المسافرين 
ببعض آداب وأحکام السفر وما يخص المالحين الجويين  شيخ محمد بن صالح 

  .. مالحظه فرمايد)12العثيمين صفحه 

  نمازخواندن درلباس آلوده به منی:
آل ياداور شديم  يکی از شروط صحت نماز، پاک بودن بدن، لباس و طوريکه قب

  مکان اقامه   نماز از 
نجاست است و چنانکه يکی از اين سه مورد به نجاست  آلوده باشند نماز باطل 

  است.
اما در مورد اينکه لباس با منی آلوده باشد ، در آن لباس ميتوان  نماز خواند 

در مذهب امام صاحب ابو حنيفه وامام مالک  ه منی،وياخير ؟ در مورد بايد گفت ک
از جمله نجاسات شمرده ميشود بنآ  بر اساس رای آنها  اگرجسم انسان ويا لباس 

  ويا هم  مکان با منی آغشته شده باشد، نماز  آن شخص باطل ميگردد .  
ولی بر طبق رای امام شافعی و امام احمد منی طاهر است و باعث باطل شدن نماز 
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  يست.ن
اما رای راجح آنست که منی نجس نيست و لذا آلوده بودن اين سه مورد به منی 

باعث باطل شدن نماز نخواهد شد. واگراحيانا شخصی با لباس آغشته به منی نماز 
  خواند ضرری به نمازش وارد نمی سازد.

ولی بهتر است که هرگاه بدن يا لباس به منی آغشته شد، محل آلودگی را با آب 
  يا اگر منی خشک شده بود آنرا بطريقی جدا کرد. شست

كنت أفرك المنی من ثوب رسول : « است  گفته  عنها  هللا  رضی   حضرت عايشه
   روی  منی  هرگاه» ( هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا

  و  ردمک می  و پاکش  ماليدم می  دست  با  آنرا  شد می  پيامبر خشک  لباس
بزار    و   ابوعوانه   و   ( دارقطنی  .  ) شستم می  آنرا  بود، می  نمناک  و  تر  هرگاه

  )  اند. کرده   روايت  آنرا
ولی نبايد فراموش کرد که :خارج شدن منی از بدن اگر همراه با لذت باشد باعث 

واجب شدن غسل خواهد شد و تا زمانيکه غسل صورت نگيرد  هيچ نمازی صحيح 
  ت.نيس

  :داردر نماز استعمال  لباس عكس
همه علماء  بدين عقيده اند که اگر لباس نماز گزار دارای عكس واضح و مشخص 

  باشد نمازدر آن ناجايز است. 
تا ازاستعمال کردن  لباس عکس دار  ش بعمل ارد مومن مسلمان حد اعظمی کوش

اجه می سازد ، در نماز ، بخصوص لباس که در آن حواس نماز گزار را به خلل مو
 . جلوگيری نمايد

ال يجوز لبس ما فيه صورة :« در حديث شريف با تمام وضاحت ذکرگرديده است 
(در لباس که عکس حيوان وانسان باشد  ، خواند ن نماز در » حيوان أو إنسان 

 .)2106) ومسلم (3226آن جواز ندارد ) ( امام بخاری شماره حديث  (
است که اگر در پرده ای خانه که  تصاوير ذی روح  همچنان در احاديث نبوی آمده

وجود داشته باشد  بهتر است غرض جلوگيری ودفع وسواس شيطانی در اين محل 
رضی  نماز خوانده نشود . طوريکه اين موضوع در حديثی که ازحضرت انس (

  روايت گرديده است با زيبای خاصی چنين  بيان گرديده است: ) الـله عـنه
)پرده ای ُملونی داشت ،که  رضی الـله عـنها ( رت بی بی عـا ئـيشه ميگويند :حض

( برايش)  پـيامبر صلی هللا عليه وسلم   به آن يک طرف خانه اش را پرده ميکرد ،
اين » «أَِميِطی َعنَّا قَِراَمِك َهذَا، فَِإنَّهُ ال تََزاُل تََصاِويُرهُ تَْعِرُض ِفی َصالتِی«گفتند : 

وی چشم ما دور کن، زيرا تصاويرش مرا در نماز مشغول پرده ات را از جل
 )  374بخاری (».  ( کند می
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اسالم ، ابن جبرين در رساله خويش بنام اللؤلؤ المكين،صفحه  عالم شهير جهان
  مينويسد :) ١١۴(
، در صور تيکه بر لباس اش عکس ( ذی االرواح ) باشد  مسلمان واجب است بر 

ی عكس را   صورتيکه غير ممکن باشد بايد چهره ودر، آن را شسته و پاك نمايد 
   .ی مواد زايل واز بين ببرد به وسيله

 مسلمان نبايد در نماز از لباس استفاده نمايد که : حواس انسان را به خود مشغول
 . كند می

عايشه (رضی هللا عنها) روايت  شده است ،که پيامبر  حديثی بی بی طوريکه  در
) در لباسی كه دارای نقش و نگار بود، نماز خواند و نظرش (صلی هللا عليه وسلم

  به نقشهای آن افتاد، پس از اتمام نماز، فرمود:
اْذَهبُوا بَِخِميَصتِی َهِذِه إَِلى أَِبی َجْهٍم، َوأْتُوِنی بِأَْنبَِجانِيِة أَِبی َجْهٍم، فَِإنََّها أَْلَهتِْنی آِنفًا « 

نقش و نگار  او  ی جهم ببريد و لباس زبر و بیاين لباس را برای اب»«َعْن َصالِتی
ای پيش اين نقش و نگارها، توجه مرا از نماز،  را برايم بياوريد؛ چون لحظه

  .)٣٧٣امام بخاری (». ( بسوی خود جلب كرد

  وته در نمازگکال و لن
در اين هيچ جای شک نيست که پوشاندن  سر درحين  نماز بنزد تعدادی از علماء 

  واضع وفروتنی وبرای خشوع وخضوع مفيد وموثر ميباشد.برای ايجاد ت
اما برخی از مسلمانان بخصوص در افغانستان  حکم ميفرمايند که امام مسجد 

اگر احيانا  کدام مال حتمآ بايد در وقت نماز ، کال ويا لنکوته بسر داشته  باشند . 
مه امامت را  بی کال ولنکوته در مسجد بحيث امام مصروف نماز گردد ،  چانس ادا

هم ازدست ميدهد . حتی در يک تعداد مساجد کال اضافی برای مصلين گذاشته شده 
است تا در وقت نماز آنرا بپوشند وبه زعم خويش فکر ميکنند که در سر لوچ نماز 

  صحيح نمی باشد.
و در حديث صحيح وارد شده است كه پيامبر صلى هللا  مطابق روايات تاريخی 

سفيد  ، ودر    وتهکـلن ميپوشيده است  که برخی از اوقات  عليه و سلم عمامه
سياه  استفاده نموده است . ولی هيچگونه   برخی از اوقات از لکنوته ويا عمامه

از يا خارج   روايت در احاديث متبرکه به چشم نمی خورد که به مسلمانان در نماز
ر صلی هللا عليه وسلم امری به بر سر کردن لنکوته ( عمامه ) از جانب پيامب نماز 

  بعمل آمده باشد .
صلی  محمد مصطفی همچنان در روايات اسالمی ذکر گرديده است که پيامبر اسالم 

نماز خوانده است. ولی نبايد  هم  بدون لنکوته  تر اوقاتدزياهللا عليه وسلم 
داب آفراموش کرد همانطوريکه قبآل ياداور  شدم پوشاندن سر در نماز از جمله 
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است وانسان را در امر خشوع کمک ميکند. بنآ اگر کسی عمامه بر سر کند،  نماز
، وبدون لنکوته وحتی سر لوچ نماز هم انشا هللا  بهتر است ، اما سنت نيست

   درست ميگردد.
سه جز    بايد گفت که : عبادات دارايی   در مورد عبادت در اسالم وبخصوص نماز

  است :
  ارکان -١
  احکام -2
  آداب است -3
  ارکان ايجاد يا عدم ايجاد عمل را مشخص می کند ./ ١/١
  . احکام شکل و چگونگی آنرا معلوم می کند  ٢/٢
  .و آداب موجب آرايش و تزيين عمل می شود  ٣/٣

آن ، بهتر است هنگام نماز از   شامل  باشد   يا عمامه کاله  ر در لباس مللکبنآ ا
نِی آَدَم ُخذُواْ ِزيَنتَُكْم ِعنَد ُكِلّ يا َب «استفاده شود زيرا هللا تعالی می فرمايد:

اى فرزندان آدم! زينت خود را به هنگام رفتن به  ) يعنی:31اعراف »(َمْسِجدٍ 
  مسجد، با خود برداريد.

لباس آنها نيست ضرورتی ندارد که  ءاما مللی که کاله ويا عمامه يعنی لنکوته جز
لباس و زينت  ءکاله ولکنوته جز حتمآ هنگام نماز کاله يا لنکوته  به سر کنند زيرا

  التی که ممکن است کاله جزئی از آراستن خود با آن باشد.حآنها نيست برخالف 
«  که نبايد مسلمان آنر به پوشد  زيرا پيامبر صلى هللا عليه و سلم از لباس 

منع فرموده است و لباس شهرة لباسى است كه عادت يك منطقه نباشد » شهرة
  د. ولى كسى آنرا ببوش

ولى اگر يک نفر  آنرا نپوشيد كسى حق ندارد او را وادار به پوشيدن كند زيرا از 
  سنت عادت است نه 

  سنت عبادت، و در سنت عادت انجام دادن و يا ندادن يكسان است و ثوابى ندارد .

  پوشاندن شانه وسر در وقت نماز
  :پوشاندن شانه در نماز

ه برای مرد الزم  است ، تا در وقت نماز ک متفق القول اند علماء  در اين مورد 
شانه های خويش را بپوشاند طوريکه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در حديثی 

در ميان شما » ( ال يصلين آحدکم فی الثوب الواحد  ليس عاتقه ِشی « ميفرمايد : 
کسی در لباسی نماز نخواند که يک حصه ای از لباس بر شانه شان  نه افتاده 

  . ) باشد
« همچنان در حديثی ديگری که از ابو هريرة (رض ) روايت گرديده آمده است: 
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»  ( قال سمعت رسول هللا ص  يقول من صلی فی ثوب واحد فليخالف بين طرفيه 
) ( کسيکه در در توته لباسی واحد نماز ميخواند، بايد  52-1رواه البخاری :

  .دوطرف لباس را بر شانه های خويش به اندازد )
  خواننده محترم!

برای يک مسلمان الزم  است، زمانيکه به نماز مشغول ميگردد ، بايد زيبای 
خاصی را در پوشاندن لباس خويش  بعمل ارد . طوريکه پروردگار با عظمت ما 

زينت »  نماز « (برای  هر مسجد » خذوا زينتکم عند کل مسجد« ميفرمايد : 
  اختيار نمايد).

» اذا صلی آحدکم فليلبس ثوبيه فان هللا آحق من تزين له  «در حديثی آمده است : 
والطبرانی عن ابن عمر ) ( زمانيکه يکی از  235- 2(الحديث ، اخرجه البيهقی : 

شما مشغول نماز ميگرديد ، دولباس برتن کند ، زيرا هللا تعالی نسبت به هر کس 
ا عظمت زيبا است اليق وسزاوار زينت است که برايش بعمل ايد ) زيرا پروردگار ب

بنآ بر نماز گزاران است تا »  إن هللا جميل يحب الجمال «وزيبای را دوست دارد . 
در وقت نماز  شانه خويش راکه موجب خضوع وخوشی بيشتر ميگردد ،  

  بپوشاند. 
  پوشاندن سر در نماز:

پوشاندن سر در نماز  ( البته برای مردان مساله طوريکه در فوق ياد اور شديم ، 
  ) شرط صحت نماز 

  نيست ، طوريکه  در وقت خطبه پوشانيدن سر از صحت خطبه نميباشد .
پوشاندن سر سنت است و برهنه بودن سر در منطقه که مردم عادت داشته باشند 

که در نماز وخطبه سر خود را بپوشانند مکروه می باشد وطوريکه قبآل متذکر 
ات و رواج مردم را در بر شديم ، اين سنت از جمله سنت های است که عاد

ميگيرد و در مناطقيکه همه برهنه سر نماز می خوانند برهنه بودن سر از جمله 
  مکروهات نيست .

امام الشاطبی در ( الموافقات ) اين موضوع را با داليل قوی ومستند ،مورد بحث  
قرار داده است ،  و ثابت  ساخته است که : پوشانيدن سر و نپوشيدن آن مربوط  
رسم و رواج مردم  ميگردد،و شريعت در حکم آن عرف مردم را در نظر ميگيرد 

و انسان نبايد به شکل و مظهری ظاهر شود که مردم به آن کراهيت دارند . ( 
برای معلومات مزيد مراجعه فرمايد  به فتوای شيخ مصطفی الزرقا ورساله 

  . الموافقات شيخ امام الشاطبی) 
  امام الشاطبی کيست  :

المه شيخ ابو اسحاق ابراهيم بن موسی بن محمد اللخمی غرناطی  مشهور به ع
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شاطبی که از جمله  يکی از علماء  جليل القدر، مجتهد ، فقيهی ومحّدث، 
مشهوری  در عالم اسالم ميباشد .و مقام بزرگی در فقه، اصول، تفسير، حديث، 

( التعريف بأسرار   علوم عربی و غير آن دارا ميباشد .از تاليفات مشهوراش 
التكليف' مشهور به الموافقات، در موضوع اصول فقه که در چهار جلد به چاپ 

 کتاب  .المجالس شرح كتاب بيوع؛ صحيح بخاری است رسيده است، کتاب 
  االفادات و االنشادات وغيره ... کتب ذی قيمت وپر ارزش  را تاليف نموده است  .

هجری دار فانی را وداع گفت. پروردگار  790عالمه شاطبی  در ماه شعبان سال 
با عظمت او را غرق رحمت بی انتهای  خود سازد ،وجنت فردوس نصيب اش 

گردد. حکم وفتاوی اش در عرصه های مختلف زندگی مسلمانان از مقام ومنزلتی 
  خاصی برخوردار ميباشد .

  حکم لباس سدل در نماز
سش خود را بپيچاند و دستهايش سدل عبارت از لباسی است که نماز گزار با لبا 

را داخل آن قرار دهد و به همين حالت به رکوع و سجده برود.   پوشيدن اين نوع 
ها در کشور های عربی معمول بوده ودر کشور  های غير عربی کمتر کسی  لباس

  اين نوع ازلباس ها را ميپوشند .
ابوهريره رضی هللا از  عسل بن سفيان از عطاء بن أبی رباح  در حديثی ابوداود از

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نهی عن السدل فی «عنه روايت کرده است: 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم از فروهشتن لباس و » «الصالة و أن يغطی الرجل فاه

)، ترمذی تنها 376)، ترمذی (629د (ابوداو ».پوشاندن دهان در نماز نهی فرمود
)، ابن ماجه تنها جمله دوم را 966ست. ابن ماجه (جمله أول را روايت کرده ا

  روايت کرده است.
ابن مسعود رضی هللا عنه ونّخعی وثّوری وابن مبارك ومجاهد و امام شافعی  و

  همگی سدل ثوب را در نماز مکروه دانسته اند. وعطاء
  اما مراد از سدل ثوب در نماز چيست؟

  نی مختلفی را ارايه داشته اند :معا» سدل ثوب «علماء  در تفسير پوشيدن لباس 
  امام شافعی ميفرمايد : 

همان  لباس است که اگر دراز و رها کرد شود ، درازی » سدل ثوب« هدف لباس 
  ) .1/179) ومعالم السنن (3/177آن  به زمين  ميرسد . (المجموع : (

» َسدل«) گفته که :شيخ خطابی ميفرمايد  : 347/2شمس الحق در عون المعبود (
يعنی فروهشتن لباس بر تن به طوری که به زمين برسد.که با اين تفسير سدل 

  ثوب در معنای اسبال داخل خواهد بود.
  امام نووی در المجموع می آورد:
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بر طبق مذهب شافعی سدل (دراز کردن و رها کردن) لباس چه در نماز و چه غير 
انجام دهد پس  آن يک حکم را دارد، اگر شخصی جهت کبر و غرور اين عمل را

  سدل ثوب حرام است ولی اگر بدون غرور باشد مکروه است ولی حرام نيست.
  امام  بيهقی می گويد که : شافعی در البويطی فرموده است : 

سدل ثوب در نماز و خارج از نمازاگر به نشانه ی غرور باشد جايز نيست، اما اگر 
فيف تر از خارج نماز بدون غرور باشد در اينصورت حکم سدل ثوب در نماز خ

إن « است. بدليل فرموده ی پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ابوبکر رضی هللا عنه: 
(ابوبکر به پيامبر صلی يعنی:» إزاری يسقط من أحد شقی ، فقال له : لست منهم

هللا عليه وسلم گفت:) ای رسول هللا تنبان  از شتالنگ (بجلک ) پايين تر می افتد؛ 
تو از کسانی نيستی که به قصد تکبّر «فرمود:   صلی هللا عليه وسلمآنگاه پيامبر 

  . )5784بخاری » ( شلوارشان را از بچلک پا پايين تر می گذارند
... خطابی ميفرمايد : بعضی از علماء  سدل ثوب را در نماز جايز می دانند و اين 

است و رأی از عطاء ومكحول وزهری وحسن بصری وابن سيرين ومالك نقل شده 
گفته اند که سدل ثوب در داخل نماز رخصت دارد زيرا شخص نماز گذار در 

نمازش راه نمی رود در حاليکه در خارج نماز فرد با آن راه می رود. و ابن منذر 
گفته که عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه و جابر رضی هللا عنه سدل ثوب را در نماز 

انم که در نهی از سدل حديثی ثابت شده جايز دانسته اند و بعد می گويد: نمی د
(المجموع شرح المهذب، كتاب » باشد بنابراين سدل بدون دليل نهی نخواهد شد. 

  الصالة، باب ستر العورة، السدل فی الصالة)
  گويد :» نهايه«صاحب 

سدل يعنی اينکه کسی با لباسش خود را بپيچاند و دستهايش را داخل آن قرار دهد  
  به رکوع و سجده برود. و به همين حالت

شود.در ادامه می  (صاحب نهايه) گويد : و اين شامل پيراهن و ساير لباسها می
حالتی است که شخص وسط ازارش (لباسش) را » سدل«افزايد : گفته شده که 

هايش قرار دهد آن  روی سرش قرار دهد و بدون آنکه دو طرف آن را روی شانه
  را رها کند.

مل، ترس از نمايان شدن شانه های شخص است. و اين رای و هدف در نهی اين ع
  ) .288(مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل: رقم ( آخر، نظر امام احمد است.

گفته است که :أبوعبيده در (غريب الحديث) »نيل االوطار«و (شوکانی) در 
  ميفرمايد :

خود بپيچد آن را  سدل اين است که مرد بدون آنکه دو طرف لباسش را از جلو به 
شود. (مثال کسی که عباء  رها کند، اگر آن را به خود بپيچد سدل محسوب نمی
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بپوشد ولی دو طرف جلويی آنرا به هم نچسپاند، مشمول نهی وارده مبنی بر 
  کراهت سدل ثوب می شود.)

  نتيجه گيری نهايی :
ا بدست بادر نظرداشت نظريات علماء در مورد لباس سدل ميتوان نتيجه ذيل ر

  اورد :
نمازگزارانی که ژاکت يا کت يا پالتوی خود را بر روی شانه هايشان قرار می  -

دهند بدون آنکه دستشان را داخل آستين کنند، مشمول نهی وارده در حديث مذکور 
  می شوند. 

همچنين کسانی که قباء و عباء می پوشند هر چند که دستهايشان را داخل آستين  -
رف عباء را به هم می چسپانند، مشمول نهی وارده در حديث نمی کنند و دو ط

  نمی شند.
  عالمه سفارينی می گويد: -
از شيخ االسالم ابن تيميه سوال شد در باره ی قرارگرفتن قباء بر روی شانه ها «

بدون آنکه دستها داخل آستين شوند، آيا اين عمل مکرو است يا خير؟ جواب 
  فرمودند :

لماء ممانعتی ندارد، و مشمول سدل مکروه نمی شود، زيرا اين عمل به اتفاق ع
  »اين نوع جامه، جزو لباسهای يهود نيست.

اما بنظر می رسد که تمامی معانی فوق، داخل در معنای سدل ثوب شوند چنانکه 
توان  جوهری گويد : (سدل ثوبه، يسدله، سدال) يعنی لباسش را فروهشته کرد. می

معانی حمل کرد، چون سدل در بين همه اين حاالت  اين حديث را بر تمامی اين
  ای) مشترک بر تمامی معانی آن مذهبی قوی است . مشترک است و حمل (کلمه

« و امام شوکانی در نيل الوطار بعد از آنکه اقوال مختلف را درباره ی مراد از  -
  می آورد ميفرمايد : » سدل ثوب

انی وارده حمل نماييم، زيرا سدل در مانعی وجود ندارد که حديث را بر تمامی مع 
بين آنها مشترک است، و (قسمت) مشترک بر تمامی معانی آن حمل می شود و 

  .)68-2/67(اين مذهب قوی و درست است. نيل االوطار
اما الزم به ذکر است که برخی از علماء  حديث سدل ثوب را ضعيف و غير قابل 

» عسل بن سفيان« شخصی بنام  استناد می دانند، و علت ضعف حديث را وجود
در سلسله رجال سند حديث مذکور می دانند. امام احمد حديث مذکور را به سبب 

وجود اين شخص ضعيف دانسته و گفته که عسل بن سفيان محکم الحديث نيست. 
يحيى بن معين و أبو حاتم و بخاری نيز اين شخص را ضعيف دانسته اند  همچنين

  ر خطا می شود.و ابن حبان گفته: او دچا
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اما حاکم حديث را بر شرط صحيحين صحيح دانسته و همچنين شيخ البانی حديث 
  حسن می داند.» صحيح الجامع«را در 

  خواننده محترم!
با تآسف بايد گفت امروز تعدا د از مسلمانان نماز ميخوانند ولی به حجاب ونوع 

  وجه بعمل مياورند .ستر عورت که يکی از شرايط اساسی در نماز ميباشد ،کمتر ت
همچنان در مورد عورت زن بايد گفت که : در مورد عورت زن  سه حالت وجود 

  دارد :
  رج:ـحالت تب اول:

مينويسند : تبرج عبارت از خود تبرج در مورد تعريف »  القاموس المحيط«در 
تبرجت : اظهرت زينتها «نمايی و ظاهر نمودن زينت درمقابل مردان  ميباشد  

َجت:يعنی زن زينت خود را  130، صفحه 6(لسان العرب، جلد » للرجال )   (تََبرَّ
  .برای مردان ظاهر کرد)

معنای تبرج نشان « ريشه  تبرج  را برج می داند و می گويد:» مقاييس اللغه«
  .) 238/ صفحه  1(معجم مقاييس الغه جلد » دادن زيبائيهاست 

به معنای ظاهر کردن زينت ها و  در لغت» تبرج«بنآ در مجموع گفته ميتوانيم که 
  زيبايی های زن بر غير محارم است.

قرآن عظيم الشان  زنان را از تبرج برحذر ومنع داشته است، آن جا که می 
نکته جالب آن » به سان جاهليت نخستين ، در ميان مردم ظاهر نشويد.« فرمايد: 

آخرت طلبی و که اين منع ، در آيه پس از يادآوری منافات دنيا خواهی با 
خداپرستی ذکر شده است، يعنی تنها آنعده از زنانی در دام تبرج و خودنمايی می 

  افتد که رابطه خود را با خدا گسسته باشد.
» ... و التبرجن تبرج الجاهليه االولی....«در قران كريم در اين باره آمده است 

از اسالم بوده  منظور از تبرج زنان در جاهليت اولی ، جلوه گری زنان در قبل
است كه در تمامی اين دوران به دليل عدم رعايت دستورات پيامبران زنان دچار 
چنين معضلی شده كه سبب به وجود آمدن پيامدهای بد بسياری برای جامعه نيز 

  شده است. 
تبرج از ديد علماء  اسالم به اتفاق اراء حرام ( چه در داخل نماز وخارج از نماز ) 

  باشد.
  م : حالت حجاب  است که:حالت دو

در مساله پوشاندن تمام وجود زن از ديد شخص نا محرم  مطرح گرديده است  
  ،حجاب يکی وجايب اسالمی که مرد وزن مکلف به اجرای آن ميباشند .
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  حالت سوم همان حالت صفور است:
صفور اصآل (کلمه ء عربی است وبمعنی گنجشک خانگی ميباشد )تفصيل آن در 

معنی  غير مستور بودن کفهای دست ، قدم ها وروی . يعنی عمل که فهم فقهی ب
در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  وصحابه ء کرام نيز بخاطر اشتراک زنان 

  مسلمان در اجتماع ومسايل  اجتماعی وزندگی  روزمره اجتماعی  مورد بحث بود.
دارند ، عده ای از  در مورد حالت صفور  وحکم آن در اسالم علماء  با هم اختالف

علماء  آنرا مشروع وجايز ميدانند وعده ء از علمای اسالمی آنرا مجاز نمی دانند 
.  

ميخواهم اضافه کنيم به نتيجه گيری ما از احکام اسالمی وتجربه ء مسلمانان 
صدر اسالم وحيات پيامبر  اسالم دال براين است که اين حالت سوم مجاز بوده 

های که سبب انزوای غير شرعی زن از اجتماع شود  ودراين مورد سخت گيری
فهم درست از احکام اسالمی نه خواهد بود . با وجود آن هم اگر در جامعه شرايط 

باشد که مراجع عدلی و قضايی و امنيت جامعه چنان باشد که اين حالت حاکم 
 صفور هم سبب فتنه و فساد شود اين حالت هم تا ايجاد جامعه و شرايط معتدل و
قابل تطبيق احکام قانون درمورد متخلف ومتجاوز به حق ديگر و حق زن اين 

  جواز حالت صفور نيز مورد سوال قرار ميگيرد.  
   تشمير ، ياباال زدن لباس در وقت نماز:  

تشمير، جمع ويا باالزدن  لباس از جمله باال زدن آستين ويا باال زدن اضافه از حد 
ها در نماز ، را ميگويند که اين عمل در نزد عامه اهل تنبان باالتر از بجلک  پا  

  علم مکروه ميباشد .
در حديثی امام بخاری و مسلم از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است:که پيامبر 

» أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلی َسْبَعِة أَْعُظٍم، َوَال أَُکفَّ ثَْوبًا َوَال َشْعًرا«اسالم فرمود است: 
  ).490و مسلم ( )812بخاری (

به من دستور داده شده است که با هفت استخوان بدن (هفت عضو) سجده نمايم «
  ».و موهای سر و لباس خود را جمع نکنيم 

دو دست، دو زانو و ، بينی، پيشانیدر روايت بخاری اين هفت عضو ذکر شدند : 
 سر انگشتان پا.

: از کّف به معنی جمع کردن است«    ».أَُکفَّ
أَنَّهُ َرأَی «ر صحيح خود درباره ابن عباس رضی هللا عنه روايت کرده : و مسلم د

ا  َعْبَد هللاِ ْبَن اْلَحاِرِث، يَُصلِّی َوَرأُْسهُ َمْعقُوٌص ِمْن َوَرائِِه َفقَاَم فََجَعَل يَُحلُّهُ، فََلمَّ
: إِنِّی َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ اْنَصَرَف أَْقبََل إَِلی اْبِن َعبَّاٍس، َفقَاَل: َما َلَک َوَرأِْسی؟ َفقَالَ 

مسلم  »إِنََّما َمثَُل َهذَا، َمثَُل الَِّذی يَُصلِّی َوُهَو َمْکتُوفٌ «َصلَّی هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيقُوُل: 
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او (يعنی ابن عباس) عبدهللا بن حارث را ديد که نماز می خواند «). يعنی : 492(
ود، ابن عباس آنرا باز کرد! وقتی درحاليکه موی سرش را از پشت جمع کرده ب

عبدهللا بن حارث نمازش تمام شد رو به ابن عباس کرد و گفت : چکار با سر من 
داشتی؟ گفت : از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود : مثال 

  ».هايش به پشت بسته شده باشد اينکار مانند کسی است که نماز بخواند و دست
علماء  اتفاق نظر دارند که نماز «گفته : »  شرح صحيح مسلم  «امام نووی در 

خواندن درحالی که شخص لباس يا آستينش را جمع کرده باشد (باال زده باشد) و 
يا موی سرش را از پشت جمع کند و .. و مانند اينها، به اتفاق علماء  مورد نهی 

کب عمل بدی شده ولی است و کراهيت تنزيهی دارد، اگر با آنحال نماز بخواند مرت
  ).209» (شرح مسلم« » نمازش صحيح است

قول اصّح امام شافعی اين است: سجده بر اين هفت عضو واجب « و باز گفته: 
است کسی که سجده بر يکی از اين اعضای هفتگانه را ترک کند نمازش باطل 

  است. 
ای نماز موهای همچنين علمای اسالم اتّفاق نظردارند، نمازگزار نبايد به هنگام اد

سرش را در وسط آن جمع نمايد، و نبايدآستينها و دامن لباسش را باال بکشد و 
بدين باور اند که : اين اعمال نماز را باطل   آنها را در يک جا جمع کند. عّده

سازد ولی ازثواب  کند، اّما قول صحيح اين است که اين اعمال نماز را باطل نمی می
» شود ست به چنين اعمالی بزند مرتکب امر خالف میکاهد و کسی که د آن می

  . نقل به معنا بود.209، صفحه 4شرح نووی بر مسلم ، جلد 
از جمله  مشهورترين کتب   در يکی ) که 1/418» (فتح القدير « در کتاب و 

نماز خواندن در حالتی که آستين از ساعد باال «مذهب حنفی ميباشد آمده است :
  ».است زده شده باشد مکروه

) که يکی از جمله کتاب های 162-2/162»  (تحفة المحتاج «  و در کتاب 
  مشهور در مذهب امام شافعی ميباشد آمده است:

باال زدن آستين يا لباس مکروه است . هرچند که به دليل شغلی اينکار را انجام «
  ز آن:دهد، و يا بر جنازه نماز بخواند، به دليل حديث متفق عليه : .. و حکمت ا

برای منع نمازگزاز از سجده کردن با آنحال است، عالوه بر اينکه اين هيئت با 
  ».خشوع و تواضع منافات دارد

  مينويسد :» صفة الصالة« شيخ  البانی در کتاب 
ابن اثير گويد: معنی حديث اين است که هر گاه موهای نمازگزار پخش باشد در « 

رسد (چون موهايش  ثواب سجده با آن می افتد و به نمازگزار سجده بر زمين می
نيز به سجده می روند). اما اگر بافته باشد تشبيه شده است به کسی که نماز را با 
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گويم  گزارد و بدين معنی است که موها به سجده نرفته است. می دستهای بسته می
 چنانکه(يعنی البانی) : معلوم است که اين حکم خاص مردان است نه زنان 

  ».از ابن عربی نقل کرده است شوکانی
إِذَا َسَجَد اْلَعْبُد َسَجَد «و از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت  است که فرمود : 

هرگاه عبدی «).يعنی : 491(مسلم » َمَعهُ َسْبعَةُ آَراٍب: َوْجُههُ َوَکفَّاهُ َوُرْکَبتَاهُ َوقََدَماهُ 
پيشانی ، دو کف دست، زانوها  افتند : به سجده رفت، هفت عضو بدن به سجده می

اينجاست که گفته می شود : وقتی موها جمع نشوند، پس آن نيز به ». ها و قدم
سجده می رود، و اگر در پشت سر جمع شوند از آن محروم می ماند، و اين را از 

حکمت نهی از جمع کردن مو از پشت سر در وقت نماز بيان کردند و خدا بهتر می 
  داند.

  م مالک  ميفرمايند :پيروان اما
زمانی آستين باال زدن مکروه است که شخص برای نمازش چنين کند، ولی اگر 

قبل از داخل شدن به نماز بر آنحال بوده باشد، و يا به دليل شغلش چنين کرده 
باشد، در اينحالت مکروه نيست، برخالف جمهور که آن عمل را  مکروه دانسته 

  اند .
  )  آمده است : 1/250» (يل شرح مختصر خل« در کتاب 

برای نمازگزار مکره است که آستين خود را باال زند يا جمع کند، زيرا اينکار «
نمونه ای از ترک خشوع است .. و البته اين زمانی است که برای نماز باشد، اما 
اگر لباس او (بر همين هيئت) باشد و يا به دليل شغلش چنين کرده باشد و بعد که 

سيد با همانحال نماز خواند، کراهيتی ندارد، اين را ابن يونس گفته، نماز فرا ر
به من دستور داده شده است که با « زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 

هفت استخوان بدن (هفت عضو) سجده نمايم و موهای سر و لباس خود را جمع 
ص با اينکار قصد اينگونه خبر دادند که نهی از آن زمانی است که شخ» نکنيم 

  ».خواندن نماز را هم داشته باشد
  عثيمين در مورد  حکم باال زدن آستين در نماز ميفرمايد :ابن 

اگر بخاطر نماز چنين کند، پس عمل او داخل در فرموده پيامبر صلی هللا عليه « 
يعنی ». ْوبًا َوَال َشْعًراأُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلی َسْبَعِة أَْعُظٍم، َوَال أَُکفَّ ثَ «وسلم می شود : 

به من دستور داده شده است که با هفت استخوان بدن (هفت عضو) سجده : «
متفق عليه و اگر از قبل بخاطر » نمايم و موهای سر و لباس خود را جمع نکنيم

انجام کاری و قبل از آنکه نماز بخواند، و يا به دليل عرق زياد و امثال اين چنين 
  ينحالت مکروه نيست.کرده باشد، در ا
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و اگر به اين دليل که آستينش دراز است آنرا جمع کرده است، بايستی آنرا کوتاه 
). (همچنان غرض مزيد 13/308» (مجموع فتاوی »  « کند تا داخل در کبر نشود

،  206-3معلومات مراجعه فرمايد : مرعا ء المفاتيح للمبارک کفوری : 
، فتاوی  150- 1،  فتاوی هنديه :  24-2ق: ، البحر الرائ 640-1ردالمختار: 

للشيخ گوهررحمن المتقط للسمر قندی  331-4، تفهيم المسايل  100-4ديوبند :
:1-52  (  

    عورت درنماز:  سوال وجواب در مورد  پوشيدن
  شود؟   پوشيده  چيست وچگونه  سوال:  عورت

پذير که مورد  عورت کلمه عربی است و در زبان عربی  به هر چيز آسيبجواب: 
شود. امام در فرهنگ اسالمی،عورت  به نقاطی از بدن  نگرانی است اطالق می

  انسان اطالق ميگردد که پوشش آن در برابر نامحرم ضروری ميباشد .
و   است  فرض  مقدار از بدن  اين  تا زانو پوشيدن  مرد از ناف  برایحدود عورت 

  مردها فرض  بر تمام  در ساير اوقات  و چه نماز  در حال  نماز ندارد، چه  به  بستگی
  بر هر دو دست  عالوه  زن  را بپوشانند. و برای  خويش  از بدن  قسمت  اين  كه  است

  است. گرچه  فرض  در هر حال  ساير بدن  و هر دو پا و روی ، پوشاندن  دست  تا مچ
غير   مردان  مقابلدر   نيست، ولی  فرض  چهره  نماز، پوشيدن  در حال  زن  برای
  جايز نيست.   قرار گرفتن  حالی  در چنين  محرم

  چيست؟   شود، حكمش  قصد، ظاهر و نمايان  بدون  از عورت  سوال:  اگر مقداری
  بار سبحان  سه  ظاهر باشد كه  عضو ظاهر شود و تا مدتی  چهارم  جواب: اگر يك

  محض  شود. اگر به ز فاسد مینما  صورت  باشد، در اين  ممكن  گفتن  العظيم ربی
  شود.  می  را پوشيد نماز صحيح  ظاهر شد، آن  اينكه

  يا خير؟   است  صحيح  نماز بخواند نمازش  برهنه  در تاريكی  سوال: اگر كسی
جايز   نماز خواندن  برهنه  در روشنايی  و چه  در تاريكی  چه  لباس  جواب: با بودن

  نيست. 
  كرد، حكمش  را برهنه  خويش  عورت  چهارم  يك  ز عمداً در نما  سوال: اگر كسی

  چيست؟ 
  شود.  می  باطل  جواب:  نمازش

  نماز بخواند؟   نداشت، چگونه  لباسی  اصالً   سوال:  اگر كسی
را پوشانده،   باشد عورت خويش  ممكن  كه  هر نحوی  يا به  درخت  جواب: با برگ

نماز   ميسر نشود، بنشيند و برهنه  برايش  چيزی  نماز بخواند و اگر احيانآهيچ
 كند.   اشاره  و سجده  ركوع  بخواند ولی  برای

 پايان
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 فهرست :
 حجاب  -
   حجابۀ علل وفلسفـ -
  عورت مرد در نماز -
   بر عورت مرد از نا ف تا زانوشرعی دليل  -
   حد عورت زن در نماز -
   نمايان شدن عورت در وقت نماز  -
  های نازك در نماز؟ اسحکم پوشيدن لب -
  استعمال  لباس تنگ برای زنان در نماز -
    استعمال لباس خواب در نماز -
   لباس آلوده به منیدرخواندن نماز -
   در نمازدار لباس عكس استعمال  -
  وته در نمازگکال و لن -
  سر در وقت نمازشانه وپوشاندن  -
  حکم لباس سدل در نماز -
   لباس در وقت نمازباال زدن يا ،تشمير  - 

 درنماز عورت  پوشيدن سوال وجواب در مورد  -

  
  
  
 

  و ستر عورت در نماز حجاب

 تـتـبع، ن¥ارش و نوشـــتـه  از:
 »سعيد افغانی  –يـدی ـسع«  دين ــن الـاج اميـحـال

 »سعيد افغانی   –سعيد ی «وداکـتر صالح الدين 
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