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ستاييم، از او كمك و طلب هدايت  حمد و سپاس مخصوص خداوند است، او را مي

تش دهد هيچ بريم، هر كس كه خدا هداي كنيم، از شرّ نفس و اعمال بد به او پناه مي مي

كس توانايي گمراهي او را ندارد، و هر كس كه گمراه شود هيچ كسي توان هدايت او را 

دهيم جز اهللا معبودي بحق نيست، تنها و بدون شريك است، گواهي  ندارد، شهادت مي

  .ي اوست فرستاده و بنده �دهيم محمد  مي

�$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u (#θ à) ®?$# ©!$# ¨, ym Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨è∫θ èÿsC �ωÎ) Ν çFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β �N@] آل

  ].102: عمران

ايد آن چنان كه بايد از خدا ترس داشته باشيد، از خدا  اي كساني كه ايمان آورده«

وشما ) و با انجام واجبات و دوري از منهيات گوهر تقوي را به دامان گيريد(بترسيد 

نميريد مگر اينكه مسلمان ) ان بناگاه در رسدسعي كنيد غافل نباشيد تا چون مرگت(

  .»باشيد

�$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& 

ö� Ï� øó tƒuρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡèŒ 3 tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ ô‰ s) sù y—$ sù # ·—öθ sù $ ¸ϑŠÏà tã�N@]ــزاب ـ    70: األحـ

71.[  
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ها و دوري از بديها از  و خويشتن را با انجام خوبي(اي مؤمنان از خدا بترسيد «

توفيق خيرتان (و سخن حق و درست بگوييد در نتيجه خداوند ) عذاب او در امان داريد

بخشايد اصالً هر كه از خدا و  كند و گناهتان را مي و اعمالتان را شايسته مي) دهد مي

  .»يابد فرمانبرداري كند قطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي �ش پيغمبر

  :أما بعد

ها را در پيش  بينيم كه راه و روش غربي جاي بسي تأسف است خواهراني را مي

كنند به  گيرند و در عادات و آداب و رسوم اجتماعي خود را شبيه زنان غربي مي مي

ار پليد كه كوچك كردن أبرو يا كندن خصوص تقليد آنها از اين روش و عادت بسي

  .موي ابرو و صورت نام دارد

در اين كتابچه حكم اين روش و عادت را از ديدگاه شرع مقدس اسالم و از نظر 

كنم و همچنين به چيزهاي ديگري كه به اين موضوع ارتباط  پزشكي به تفصيل بيان مي

  .ام دارد اشاره كرده

  .را خواهانمتوفيق و اخالص و قبول از خداوند 

أم عبدالرحمن
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�� ! �"# �� $%&!� '%() �
���  
  :1رأي ابن األثير

صباريك كردن أبروها به خاطر قشنگ نمودن آنها: ألنَّم.  

  .كند كسي كه أبروي زنها را باريك مي: النامصه

  .كسي است كه خواهان باريك كردن أبروها باشد: المتنمصه

نْماصموچين: أَلَم.  

  :2رأي نووي

متنمصات جمع متنمصه است و ابن الجوزي آن را : گويد باب متنمصات ميدر 

  .منتمصه آورده است كه ميم را بر نون مقدم نموده و مقلوب است

  .كند ي ديگران باريك مي كسي كه موي أبرويش را به وسيله: المتنمصه

  .كند كسي كه موي أبروي ديگران را باريك مي: النامصه

ي موچين، به همين خاطر به منقاش  رت به وسيلهبرداشتن موي صو: النماص

شود كه نماص مخصوص برداشتن  و همچنين گفته مي. شود منماص گفته مي) موچين(

  .موي أبروها براي باريك نمودن و يا راست و درست كردن آن است

  :3رأي و نظر فيروزآبادي

  .تچيند لعنت شده اس يعني كَندن مو، و كسي كه موها را مي: لنََّمصا

                                                 
  ).4/780(جامع األصول  -1
 ).13/106(لم للنووي شرح مس -2

 ).4/444(الفيروز آبادي و الزاوي  –ترتيب القاموسي المحيط  -3
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نازك و باريك كردن مو به صورتي ) كه تمام حروفش داراي حركت باشند: (لنَّمصا

  .بيني، يا به معني موهاي كوتاه است كه آن را مانند موهاي تازه روييده مي

كَنده شده، اگر براي گياهان به كار برده شود به معني گياهي است كه : يعني: النَّميص

  .، نه به معني گياهي كه آن را خورده ولي بعداً روييده استحيوان آن را با دهانش كنده است

  :1رأي ابن منظور

نازك بودن و باريك بودن مو به صورتي كه : يعني: موهاي كوتاه، و النَّمص: لنَّمصا

  .بيني آن را مانند موهاي تازه روييده مي

ب مردي مردي كه تازه موهايش روييده، و رجل أنمص الحاج: رجلٌ أَنْمص يعني

  .است كه موي ابرويش پس از برداشتن دوباره روييده است

  .يعني كندن مو و نَمص شَعرَه ينْمصه نَمصاً يعني موها را كَند: النمص

  :2رأي زمخشري

  .يعني موچين: و أَلْمنْماص. يعني كندن مو: لنَّمصاَ

  :3ابن فارس گفته است

  .مص يعني كندن آنباريك كردن مو، أَلنَّ: أَلنَّمص: نمص

  .يعني موچين: المنماص

  :4فرمايد ترين حديث شناس يعني ابن حجر چنين مي مهم

                                                 
 ).7/101(لسان العرب البن منظور  -1

 .، تحقيق محمد ابراهيم و علي البجاوي)4/26(الفائق في غريب الحديث  -2

 .886مجمل اللغه، ابن فارس، ص  -3

 .246تفسير غريب الحديث البن حجر، ص  -4
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  .كَند گويند كه موها را مي به كسي مي: لنّامصهاَ

  .گويند كه خواستار كندن موي خود است به كسي مي: لْمتنمصهاَ

شده است كه  روايت 3و أبي عبيده القاسم بن سالم 2و ابن األثير 1از قاضي عياض

  . كَند گويند كه مو را از صورت مي نامصه به كسي مي

  : گويد مي 4ابن منظور

 ��� �� ��� �	
�� 
��
� ����	� �� �� �� يعني زن أبرويش را باريك و دراز كرد، بعضي  :��

  : گويد اند يعني ابرويش را با سرمه طوالني كرد، و شاعر در اين رابطه چنين مي گفته


��� 
� ��� �
��  �! �� �� �� "
#$  
 

 
$�#%��& �'��� �(� �) �� ���&  
 

دهند و ابرو و چشمهايشان  زماني كه دختران ازدواج كردند روزي خود را نشان مي

منظور شاعر باريك كردن و دراز كردن ابروهاست كه با برداشتن موهاي . كنند را دراز مي

كردند و  ابرو را باريك ميو زنها در دوران جاهليت موهاي . گيرد اضافه، صورت مي

  .آنها را از اين كار برحذر داشت �پيامبر اسالم 

  

  

  

  

                                                 
 ).2/13(رق األنوار علي صحاح اآلثار مشا -1

 ).5/199(النهايه في غريب الحديث واألثر  -2

 ).1/166(غريب الحديث  -3

 .با اندكي تصرف و تغيير) 2/287(لسان العرب  -4
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�	
� ����� �� *���� +��%# ,���  
  

وارد  �حرام بودن باريك كردن موهاي ابرو هم در قرآن و هم در حديث پيامبر 

  .شده است

*&� +#�, :!.�/: 
�Ν :قوله تعالي åκ̈Ξ z� ß∆ Uψ uρ �χ ç� Éi'tó ãŠn= sù šY ù= yz «!$# �N ]119: النساء.[  

  .»كنند دهم و آنان آفرينش خدا را دگرگون مي و بديشان دستور مي«

  :يدگو ابن عربي در مورد اين آيه مي

  : افراد زير را لعنت كرده است �پيامبر خدا 

  .كند و كسي كه خواستار خال كوبي است كسي كه خال كوبي مي) الف

  .ي كه خواستار باريك كردن آن باشدكند و كس كسي كه ابروها را باريك مي) ب

  .كند و كسي كه خواستار آن است كسي كه دندانها را تيز و باريك مي) ج

كند و با اين كار آفرينش  كسي كه به خاطر زيبايي بين دندانهايش فاصله ايجاد مي) د

  .سازد خدا را دگرگون مي

كند و در آن  مي گويند كه يك نقطه يا خطوطي را از بدن زخمي به زني مي: واشمه

زنان با اين حالت خود را براي مردان . شود ريزد و با حالت تكبر نمايان مي سرمه مي

دادند تا  دهند و مرداني از سرزمين جزيره صقليه و آفريقا آن را انجام مي آرايش مي

  .ي مردانگي آنها در ابتداي خلقت باشد نشانه
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همة : گويد ابن عربي در ادامه مي. كَند كسي كه به خاطر زيبايي موها را مي: النّامصه

باشد كه از ديدگاه  اين كارها، دگرگون كردن آفرينش خداست و تغيير هيئت و قيافه مي

  .1اند حسن البصري هم درست اين فهم را از اين آيه داشته. اسالم حرام است

  :يدگو در توضيح اين آيه چنين مي :ابن سعدي 

ي خال كوبي، تيز و باريك كردن دندانها،  ر به وسيلهها يعني تغيير ظاه اين دگرگوني

باريك كردن ابروها و ايجاد فاصله بين دندانها با هدف زيبايي فريب شيطان است كه به 

  .زند تا خلقت و آفرينش خدا را تغيير دهند اين وسيله آنها را گول مي

  .خداست ي اعتراض به خلقت وآفرينش و طعنه در حكمت و ارادة اين اعمال نشانه

دهيم  كنند كارهايي كه با دست خود انجام مي با انجام چنين كارهايي عمالً اعالم مي

و نوعي نارضايتي به تقدير و تدبر خدا . بهتر و خوبتر از خلقت و آفرينش خداست

  .2شود اين شامل تغيير آفرينش داخلي هم مي. باشد مي

0 1&, +#�, :�123: 
, �%(� ��5 4: فرمايند مي �پيامبر  �"
7829	�& �"
7�
2��& �":;�9<	� �& , �":;���� 
 �"
�1=>9	�& �5� �?=@ �"� 1A�	� , �)<B=�C0.  

خواهد براي او خال  كند و كسي كه مي خدا لعنت كند آن كسي كه خال كوبي مي

كند و كسي كه خواستار  كوبي كنند، خداوند لعنت كند كسي كه ابروها را باريك مي

                                                 
 ).1/501(احكام القرآن ابن عربي  -1

 ).2/170(تيسير الكريم الرحمن  -2

 ).14/105(و مسلم  5948، رقم )10/380(أخرجه البخاري  -3
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ست، خداوند لعنت كند كسي كه دندانها را به منظور زيبايي باريك و باريك كردن آنها

  .كنند كند، اينها كساني هستند كه آفرينش خدا را دگرگون مي تيز مي

ها  اي است كه عرب جمله: أَبيت اللعنَ: گويد ابن منظور دربارة كلمة لعن چنين مي

بردند، به اين معني است  ميدر عصر جاهليت براي تعريف و تمجيد از پادشاهان به كار 

شود مخالف هستي و مانع  اي پادشاه تو با آنچه كه موجب نفرين و ظلم و ستم مي: كه

دوري از خير، حتي بعضي نظرشان اين است كه لعن يعني : شوي، و لعن يعني آن مي

دوري از خدا، و خداوند هر كس را لعنت كند در واقع از رحمت و مهرباني او دور 

  .1شود مستحق عذاب خواهد شد لذا هالك مي شده است و

زني است كه ابروها را : لنّامصهاَ: يدگو أبوداود در توضيح اين حديث شريف مي

  .3كه اين كار دگرگوني خلقت و آفرينش خداست 2كند زيبا و باريك مي

  .زني است كه خواستار باريك كردن ابروان خود است: لْمتَنَمصهاَ

   :گويد قاضي عياض مي

  .كَند زني است كه موها را از صورت خود و ديگران مي: النامصه

  .كسي است كه خواستار كَندن مو از صورت و ابروي خود است: المتنمصه

فقط مخصوص برداشتن مو از دو تا ابرو است كه : اند در واقع النِّماص بعضي گفته

  .4كند آنها را باريك يا راست و درست مي

                                                 
 ).13/388(لسان العرب ابن منظور  -1

 ).4/399(سنن ابوداود  -2

 ).13/106(زياده عند النووي في شرح مسلم  -3

 ).17/298(الفتح الرباني، احمد البنا  -4
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كند كه برداشتن مو از صورت به وسيلة موچين قطعاً  ت ميمروذي از امام احمد رواي

كسي را كه خواستار موچين كردن موهاي خود است لعنت  �مكروه است و پيامبر 

كرده است، و منظور از كراهت نزد امام احمد كراهت تحريمي است، دليلش براي اين 

قرار  است كه هر كس آنرا انجام دهد مورد لعنت �مطلب همان حديث پيامبر 

تراشيدن و كوتاه كردن . گيرد، و روشن است كه لعنت مخصوص گناهان كبيره است مي

  .1شوند اين موها نيز شامل كندن مي

  .2باشد نهي فقط شامل موهاي ابرو و موهاي اطراف صورت مي: گويد ابن عالن مي

زيبا  يعني نازك كردن و باريك نمودن ابروها به خاطر: لنَّمصاَ: ابن أثير گفته است

  .3كردن آنها همانطور كه در بررسي لغوي آن گذشت

زني است كه موي ابروي ديگران را به منظور زيبايي : النّامصه: نووي گفته است

  .4و متنمصه زني است كه خواستار اين عمل باشد .دارد كند و برمي باريك مي

د كه خواهان گوين به زني مي: النّامصه: گويد دانشمند بزرگ عالمه مناوي چنين مي

  .5برداشتن موي صورت و ابروها با موچين است

قسمت درست بودن لعنت براي كساني كه گناهان ) الكبائر(امام ذهبي در كتاب 

  : يدگو دهند، مي نامشخص و غير مشهور انجام مي

                                                 
 ).2/55(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  -1

 ).4/494(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  -2

 .در بحث لغوي آن گذشت -3

 .629رياض الصالحين، ص  -4

 ).5/273(فيض القدير  -5
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�5 ��12
�7«: فرموده است �پيامبر � �)%� �D  ���C نامصه زني : امام ذهبي گفته است

دارد و متنمصه زني است كه اين كار بر روي او  ابروي ديگران را برمياست كه موي 

  .1گيرد انجام مي

  : گويد ابن حجر هيتمي در كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر مي

أبوداود نيز نظر ابن . كند تا اينكه باريك شود زني است كه ابروها را زيبا مي: النّامصه

اند  خطابي و غير او در رابطه با النّامصه گفته ولي آنچه. كند حجر هيتمي را تأييد مي

مشهورتر و بهتر است، مبني بر اينكه النّامصه از مادة النمص به معني برداشتن موي 

هاي اغلب علماء و دانشمندان به اين نتيجه  با توجه به بررسي گفته. 2صورت است

بزرگوار مثل جالل از أئمة . رسيم كه أَلنَّمص به معني برداشتن موي ابروها است مي

ي امامان و بزرگواران كه قبالً  و بقيه 5و شوكاني 4و خطابي 3الدين سيوطي و امام السندي

نام برديم، روايت شده است كه النمص عام است؛ يعني برداشتن موي صورت كه ابروها 

  .شود نيز شامل آن مي

  

  

  

                                                 
 .144الكبائر، ص  -1

 ).1/142(الزواجر عن اقتراف الكبائر  -2

 ).8/147(شرح سنن نسائي للسيوطي و السندي  -3

 .4169، حديث شماره )4/77(سنن ابي داود بشرح الخطابي  -4

 ).5/342(نيل األوطار  -5
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      ��-� ��-����� ���-� �� �-�.� /��-� +��&%0#�� � %(1 ����2
����*  
مناسبت نيست كه در اينجا نظرات دانشمندان معاصر را در رابطه با حكم برداشتن  بي

  : و باريك كردن موي ابروها بيان كنيم

 : از دانشمند بزرگوار شيخ عبدالعزيز بن باز پرسيده شد: سؤال •

  حكم كم كردن موهاي اضافه از ابروها چيست؟

روايت  �يست، چون از پيامبر برداشتن و كم كردن موي ابروها درست ن: جواب

�5 ��12
�17شده است � �)%� �D 7829	�& �DC  خداوند زني را كه موي ابروها را باريك يا

  .دارد و زني كه خواستار انجام اين كار است لعنت كرده است برمي

اند كه برداشتن و گرفتن موي دو تا ابرو شامل اَلنَّمص  اهل علم و دانش توضيح داده

  .1شود مي

  : از استاد بزرگوار شيخ محمد بن صالح عثيمين پرسيده شد: سؤال •

  حكم برداشتن و يا كم كردن بعضي از موهاي اضافه از ابرو چيست؟

يعني (برداشتن مو از ابروها اگر به صورت كندن باشد اين همان نمص : جواب

كسي كه دهد و  كسي كه اين كار را انجام مي � رسول اهللاو ) باريك كردن ابروهاست

اين . باشد خواستار انجام آن است، نفرين كرده است، و اين عمل از گناهان كبيره مي

و اگر . دهند عمل مخصوص زنان است چون غالباً آنها اين كار را براي زيبايي انجام مي

چنانچه مردي اين كار را انجام دهد او هم مثل زنان از طرف خدا مورد لعن و نفرين 

                                                 
 .975مجله الدعوه، شماره  -1
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و اگر اين عمل بدون كندن . بريم اين عمل ناشايست به خدا پناه ميگيرد، از  قرار مي

دانند  باشد مثل كوتاه كردن يا تراشيدن، بعضي از اهل علم آن را مثل كندن حرام مي

چون دگرگوني خلقت و آفرينش خداوند است، پس تفاوتي نيست كه كندن يا كوتاه 

  .كردن يا تراشيدن باشد

باشد پس بر شخص مسلمان زن يا مرد  ين نظريه ميتر اين نظريه بدون شك مطمئن

  .1الزم است از اين عمل دوري كند

  : از استاد بزرگوار شيخ عبداله بن جبرين پرسيده شد: سؤال •

  حكم برداشتن موي ابروها چيست؟

برداشتن موي ابروها و باريك كردن آنها جايز نيست و اين برداشتن و : جواب

كساني را كه اين  �ه از آن نهي شده است پيامبر باريك كردن همان چيزي است ك

  .2كنند و يا خواستار آن هستند به خاطر تغيير خلقت خدا لعنت كرده است كار را مي

آداب عروسي ) آداب الزفاف: (استاد عاليقدر شيخ ناصرالدين ألباني در كتاب •

  : يدگو چنين مي

و هالل درآوردن آن به گمان  ي زنان يا به شكل كمان برداشتن موي ابروها به وسيله

آن را حرام و  �خود براي زيبا جلوه دادن، از كارهايي است كه رسول خدا محمد 

: فرمايند ايشان مي. ممنوع كرده است و انجام دهندة آن را نفرين و لعنت كرده است

                                                 
 .27فتاوى النسائيه ـ محمد بن صالح العثيمين ص ال  -1

 .هداش خير به ايشان بددخداوند پا. جواب اين سؤال با خط دست خود شيخ است -2
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1�	� )<B=� "
��=>9	�& �"
7829	�& �"
7�
2��& �":;�9<	�& �":;���� �5� �)%� �"� 1A
�5� �?=EC(-  

كنند و يا خواهان خال كوبي هستند و زناني كه  خداوند زناني را كه خال كوبي مي

كنند و يا زناني كه خواستار اين كار هستند و زناني كه به  ابروها را باريك و نازك مي

كند چون خلقت و آفرينش  كنند لعنت مي هايشان را تيز و باريك مي خاطر زيبايي دندان

  .دهند دا را دگرگون و تغيير ميخ

اي كه بر تفسير طبري نوشته است  محمد شاكر در حاشيه و نظريهد استاد محمو* 

  : يدگو مي

دارد و آن  گويند كه موي ابرويش را با موچين برمي به زني مي: ألمتنمصه و النامصه

  .2كند را باريك و دراز و راست و درست مي

عبدالعزيز بن باز در مورد حكم برداشتن مويي كه از استاد بزرگوار شيخ : سؤال •

  رويد، سؤال شد؟ در صورت زن مي

اگر آن مو عادي باشد برداشتن آن : پاسخ اين سؤال توضيح دارد: ايشان جواب دادند

�5 ��2
�17درست نيست � �)%�D 7829	�DC  خداوند زني را كه موي ابروها را باريك

  .آن است نفرين و لعنت كرده است كند و زني كه خواهان برداشتن مي

                                                 
تغيير دهندگان (المغيرات لخلق اهللا : گويد و استاد بزرگوار مي 113آداب زفاف محمد ناصرالدين الباني، ص  -1

و اين دليل است براي وجوب لعنت كه . شود ذكور در حديث ميشامل همة موارد م) خلقت و آفرينش خدا

 .شود باعث حرام بودن آن عمل مي

 ).9/222(تفسير طبري  -2
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ولي اگر آن مو چيز زائد و اضافه باشد . النَّمص گرفتن موي صورت و أبروهاست

در اين صورت ) براي زنان(مثالً باعث زشتي خلقت و آفرينش شود مثل سبيل و ريش 

كند و به  برداشتن آنها اشكالي ندارد و گناه نيست چون خلقت و قيافة زن را زشت مي

  .1رساند رر ميزن ض

حكم اسالم در رابطه با كندن : سؤالي متوجه هيئت دائمي افتاء شد مبني بر اينكه •

  موي بين دو ابرو چيست؟

كندن و برداشتن آن جايز و درست است، چون جزو ابروها به حساب : جواب

  .2آيد نمي

ود را از استاد گرامي شيخ عبدالعزيز بن باز پرسيده شد كه اگر زن سر و ابروي خ •

  بپوشد چه حكمي دارد؟) موي مصنوعي(بتراشد و كاله گيس 

براي زن جايز نيست سرش را بتراشد مگر اينكه ضرورتي پيش آيد چون : جواب

زن را از تراشيدن سر بر حذر  �اند كه پيامبر   روايت كرده �ترمذي و نسائي از علي 

  .داشته است

رفتن دور و بر و تراشيدن و كندن آن، به أما تراشيدن موي ابروها يا كم كردن آنها يا گ

دهند حرام است چون  منظور آرايش همانطور كه بعضي از زنان امروزي آنرا انجام مي

تغيير و دگرگوني در خلقت و آفرينش خداوند است و پيروي از شيطان است كه انسان 

 تعالىبارك وت خداوند. دارد دهد و او را به تغيير خلقت و آفرينش خدا وامي را فريب مي

   :فرمايد مي

                                                 
 ).6/402(التوحيد وما يلحق به  -1

 ).5/197(فتاء فتاوي اللجنه الدائمه اإل -2
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�βÎ) ©!$# Ÿω ã� Ï� øó tƒ βr& x8 u� ô³ ç„ Ïµ Î/ ã� Ï�øó tƒuρ $ tΒ šχρ ßŠ š�Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$ t± o„ 4 tΒ uρ 

õ8 Î� ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅|Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ βÎ) šχθ ãã ô‰ tƒ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ HωÎ) $ ZW≈ tΡÎ) βÎ) uρ 

šχθ ãã ô‰ tƒ �ωÎ) $ YΖ≈ sÜ ø‹x© # Y‰ƒ Ì� ¨Β ∩⊇⊇∠∪ çµ uΖ yè ©9 ª!$# ¢ š^$ s% uρ ¨βx‹ ÏƒªB V{ ôÏΒ x8 ÏŠ$ t6 Ïã $ Y7ŠÅÁ tΡ 

$ ZÊρ ã� ø�̈Β ∩⊇⊇∇∪ öΝ ßγ̈Ψ̄= ÅÊ _{ uρ öΝ ßγ̈Ψt3ÏiΨ tΒ _{ uρ öΝ ßγ̄Ρt� ãΒ Uψ uρ £à6ÏnG u; ã‹ n= sù šχ# sŒ# u ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# 

öΝ åκ̈Ξ z� ß∆ Uψ uρ �χ ç� Éi'tó ãŠn= sù šY ù= yz «!$# 4 tΒ uρ É‹ Ï‚ −F tƒ z≈ sÜ ø‹¤±9$# $ wŠÏ9uρ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ô‰ s) sù 

t� Å¡ yz $ ZΡ# t� ó¡ äz $ YΨ3Î6 •Β ∩⊇⊇∪ �N�]119 – 116: النساء[. 
و (كمتر از آن را براى هر كس بخواهد ) ولى( ؛آمرزد خداوند، شرك به او را نمى «

و هر كس براى خدا همتايى قرار دهد، در گمراهى دورى افتاده . آمرزد مى) شايسته بداند

 و ؛، كه هيچ اثرى ندارد)روح بى(خوانند، فقط بتهايى است  آنچه غير از خدا مى .است

و او گفته  ؛خدا او را از رحمت خويش دور ساخته. شيطان سركش و ويرانگر است) يا(

و به آرزوها ! كنم و آنها را گمراه مى! از بندگان تو، سهم معينى خواهم گرفت«: است

گوش ) اعمال خرافى انجام دهند، و(دهم كه  و به آنان دستور مى! سازم سرگرم مى

و فطرت توحيد را به ! (را تغيير دهند  ش پاك خدايىچهارپايان را بشكافند، و آفرين

برگزيند، زيان آشكارى  و هر كس، شيطان را به جاى خدا ولى خود» !)شرك بيااليند

  .»كرده است

كند كه  روايت مي �از پيامبر  �در حديث صحيح آمده است كه ابن مسعود 

1& �"
7�
2��& �":;���� �5� �)%�	�=E �"�A�	� �"
�=>95� �?C� 
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دارند و  كنند و زناني كه موي ابروها را برمي خداوند زناني را كه خال كوبي مي

سپس ابن مسعود . كنند لعنت كرده است كنند و يا دندانها را تيز و باريك مي باريك مي

او را نفرين و لعنت كرده است،  �آيا كسي كه پيامبر : گويد دهد و مي ادامه مي �

أمر كرده  �ي كه قرآن ما را به پيروي و اطاعت از اين پيامبر نفرين نكنم؟ در حال

  !است

$! � :فرمايد مي تعالى خداوند tΒ uρ ãΝ ä39s?# u ãΑθ ß™ §�9$# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù 

4 (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9$# ∩∠∪�N ]7: الحشر[.  

آورده است اجرا كنيد و از ) از احكام الهي(براي شما  �چيزهايي را كه پيغمبر «

چيزهايي كه شما را از آن بازداشته است دست بكشيد از خدا بترسيد كه خدا عقوبت 

  .1»سختي دارد

در كتاب صحيح بخاري و مسلم و بقية ) موي مصنوعي( 2گيس اما پوشيدن كاله

يعني پيامبر  �& �DC	9<��� �)%� �G�$�= �D =F��1Fنقل شده است  �كتب حديث از پيامبر 

                                                 
 ).3/353(مجله البحوث اإلسالميه  -1

نرا اختراع كردند و انگليسيها به آن چنگ زدند و از آن استفاده داستان كاله گيس چيزي است كه فرانسويها آ -2

شود دوره و  فراتر از آن، آنچه زير كاله گيس پنهان مي!! كردند، در اصل كاله گيس پوششي براي زنا بود

  .زماني است كه عصر و زمان كاله گيس نام برده شده است

مان با شيوع بيماري اروپايي و عوارض آن شايع شد اوج استفاده از كاله گيس همزمان با قرن هيجدهم و همز

  .هاي صورت، ورم و التهابهاي پوستي و پوسيدگي اعضاي تناسلي طاسي سر، لكه: مثل 

ها اختراع شدند و به دليل بوي بد گردن و سينه،  گيس هاي سر و پيشاني كاله به خاطر پوشاندن عيب

 = زيبا و ،ي مقداري كرم و پودر صورت به وسيله وشـاما ج .هاي بلند و دراز پيدا شدند هاي داراي يقه لباس
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زند و همچنين زني كه  زني را كه موي ديگران را به سر زنان ديگر پيوند مي �

  . خواهان پيوند زدن موي خود به زن ديگري است، نفرين و لعنت كرده است

در . زند گويند كه موي خود را به موي زن ديگري پيوند مي به زني مي: الواصله

بر منبر  �روزي معاويه : كند را بيان مي �حديث معاويه  :اري همين راستا امام بخ

اي ايراد كرد، دسته مويي را كه به دست يكي از  رفت و براي مردم خطبه �پيامبر 

اي اهل مدينه دانشمندان و علماي شما كجايند؟ : نگهبانان او بود به دست گرفت وگفت

اند و  از چنين كاري نهي كردهام كه  شنيده �ايد، از رسول اهللا  چرا ساكت نشسته

���H=I :1$ �2�1: فرمايد مي � �J �IK
<$ �LI �L �M� 
	 �+#N�O2 ي بني اسرائيل را  آن چه طايفه

يعني موي ديگران را به (دادند  به هالكت داد اين بود كه زنانشان اين عمل را انجام مي

  ).زدند سر خود پيوند مي

دارد مبني بر اين كه استفاده كردن از موي سر پيرامون پيوند مو مطلبي  �معاويه 

مصنوعي درست در حكم پيوند است، اين نشانة فهم عميق و علم فراوان و فهم دقيق 

زماني كه زن به : دليل اين كه اين فهم دقيق و عميق است اين است. باشد مي �معاويه 

زند اين كار حرام و  ياد شود، پيوند ميخاطر اين كه موي سرش درازو يا پرپشت و ز

پس . سزاوار لعنت است چون در اين عمل فريب و پوشاندن عيب و دروغ وجوددارد

تر  تر و ناحق تر و باطل استفاده كردن از يك سر كامالً مصنوعي و دروغين خيلي فريبنده

                                                                                                                            

شدند ولي حاال متأسفانه آن چه شايسته و مهم است فراموش شده است، پيوسته قاضيان انگليسي  پنهان مي= 

پوشند و اين همزمان است با اوج مصيبت زنا در قرن  اين لباس را براي يادآوري تاريخ و تمدن اروپايي مي

ايدز ) (اإليدز يعزف لحن الموت(برگرفته از كتاب !! (پس جاي بسي تفكر و تأمل است: اروپاپانزدهم بر 

 .195، ص )خواند آهنگ مرگ مي
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ده عالوه بر موارد ذكر ش. است، كه اين مطلب الحمدهللا خيلي واضح و روشن است

�J 1: فرمايد مي �باشد و پيغمبر  انجام اين عمل تقليد از يهود مي ��2� ��P Q0�R� �G� �S�T �) ��2  
هر كس به قوم و ملّتي شباهت پيدا كند پس او هم از آن قوم و ملّت محسوب 

  .شود مي

زماني كه بر سر زن هيچ مويي وجود نداشته باشد چه حكمي وجود : سؤال •

  دارد؟ 

بعد از آن كه استاد حكم كاله : زرگوار شيخ ابن عثيمين جواب داداستاد ب: جواب

گيس را بيان كرد و گفتند كه حرام است فرمود اگر هيچ مويي بر سر زن نبود و اصالً 

مويي بر سر نداشت مثالً كچل بود در اين صورت اگر از كاله گيس استفاده كند تا اين 

ز بين بردن عيب و نقص جايز و چون ا. عيب را بپوشاند مرتكب گناه نشده است

ها براي پوشاندن عيب و نقص به يكي از  در يكي از غزوه �پيامبر . درست است

اش قطع شده بود اجازه داد كه از بيني مصنوعي از جنس طال استفاده  اصحاب كه بيني

هاي جراحي به منظور  تر از آن است كه مسائلي همچون عمل پس اين مسئله وسيع. كند

عمل جراحي به خاطر زيبايي از . و يا كوچك كردن بيني و غيره داخل آن شودزيبايي 

بين بردن عيب و نقص نيست اگر چنانچه برداشتن عيب و نقص باشد اشكالي ندارد 

مثالً در بيني فرد نوعي كجي وجود داشته باشد و آنرا درست كند و يا برداشتن قسمتي 

ا در صورتي كه اين كارها به خاطر از بين ام. از سياهي باشد از نظر اسالم جايز است

بردن عيب و نقص نباشد مثل خال كوبي يا باريك كردن و تيز كردن ابروها ممنوع و 

حرام است و استفاده كردن از كاله گيس در اين موارد حتي اگر با اجازه و رضايت 
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م شوهر هم باشد حرام است چون رضايت و اجازه براي چيزي كه خداوند آن را حرا

  .1كرده است اعتبار ندارد

  اگر چنانچه زني درمحل سبيل و ريش او مو برويد حكم آن چيست؟: سؤال •

اگر مو در محل سبيل و ريش : استاد بزرگوار شيخ ابن عثيمين جواب دادند: جواب

  .2زن پيدا شد هيچ اشكالي براي برداشتن آن وجود ندارد

تر  ي اعضاي بدن به نسبت زنها كاملي مو اين بحث را با بيان احكام برداشتن بقيه

  : كنيم مي

  حكم برداشتن موي پاها و دستها براي زنان چيست؟: سؤال •

ها براي  برداشتن موي پاها و دست: استاد گرامي شيخ بن باز جواب دادند: جواب

  .3بينيم زنان هيچ اشكال و گناهي ندارد و ما اشكالي نمي

  : اما برداشتن موي زير بغل و شرمگاه

. روز تأخير شود درست نيست برداشتن موي زير بغل و شرمگاه بيش از چهل شبانه

2
 3U�*� ��5 1كند كه  نقل مي �از پيامبر  �چون أنس � ���/&���� V  WU
 1S�� �X�/
$
%�� �?�= ��& �Y�Z� �[9$& ��>\]�� �J= �/&D ^ �!�  ) �� ��_`� �a�� ) �� �
b# �; �cd$�=#� e%�U �D2.  

براي كوتاه كردن سبيل و گرفتن ناخن و كندن موي زير بغل و شرمگاه  �پيامبر 

  .ها را بيش از چهل شب به تأخير نياندازيم براي ما زمان تعيين كرد كه هيچ كدام از اين

  
                                                 

 ).1/412(فتاوي اسالميه  -1

 ).1/406(منبع سابق  -2

 .204فتاوي متنوعه، ص  -3
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� �� ���� � ���� ��� ������������� ���  
اي خواهرم بدان كه خداوند بزرگ و مهربان هيچ چيزي را بدون حكمت و فلسفه 

هاي حرام بودن برداشتن موي صورت و ابرو، ضرر و  رام نكرده است، يكي از فلسفهح

گيرد، اين شما و اين نظر و رأي بعضي از  زياني است كه اطراف چشم را در برمي

  : پزشكان در اين مورد

بعضي از پزشكان متخصص چشم دو حالت را براي التهام بافت سلولي اطراف 

  : اند ا بيان كردهچشم به سبب كندن موي ابروه

زني است بيست و دو ساله كه دو روز بعد از كندن موي ابروها، چشمانش : يكم

دچار تورم و سرخي شده است و اجباراً براي عالج بيماري به پزشك مراجعه كرده 

  .است

زني است كه با رفتن نزد پزشكان متخصص زيبايي و كندن موهاي ابرو و : دوم

وز دچار سرخي و درد اطراف ابرو شده و بعد از چهار اطراف صورت، بعد از يك ر

روز اطراف چشمش دچار التهاب و برآمدگي شده است كه سبب بستري شدن او در 

هايي از طريق رگ به او  بيوتيك بيمارستان گرديده است، و پزشكان مجبور شدند آنتي

اند و  ل شدهبر صورت او تشكي )سفيدي(هاي  تزريق كنند، عالوه بر مشكالت باال لكه

متر بر صورت او  اين حالت بعد از شفا و عالجش عيب و نقصي به اندازه شش سانتي

بر جاي گذاشته است، اين مسئله كافي است كه مريض مجبور شود دوباره براي عالج 

  .زشتي به وجود آمده نزد متخصصين زيبايي برود و آن را اصالح كند

هاي گوناگون و مشكالت و  ين آميختهها بايد از ا پزشكان معتقد هستند كه زن

با اينكه عوارض (شود خودداري كنند  هايي كه به خاطر كندن موي ابروها پيدا مي سختي
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هايي كه  و بر پزشكان الزم است كه خود را براي عالج گندكاري) ها كم هم باشد آميخته

به خود را آماده جان شود با فعاليت و تالش همه پيدا مي... بعد از برداشتن موي ابرو و 

  .كنند

باشد كه در  مطالب باال ترجمة حرف به حرف مجلة پزشكي به نام ايجست مي

  .1مايو منتشر شد 1987شماره 

هايي كه بعد از برداشتن موي ابروها و اطراف  پس آيا امكان ندارد كه اين گرفتاري

سرشت و آور  كه پيام �شود فلسفة تحريم اين عمل از طرف پيغمبر  صورت پيدا مي

7829
"� 1: فطرت پاك بوده باشد؟؟ آن روز كه فرمود	�& �"
7�
خداوند  2�� �5� �)%�2

كنند و زناني را كه خواستار و خواهان  زناني را كه ابروي ديگران را باريك و دراز مي

اين عمل هستند نفرين و لعنت كند، لعنت دور شدن و خارج شدن از فطرت و سرشت 

و سرانجام عصيان و سرپيچي . باشد سرپيچي از فرمان حق ميپاك است و تمرّد و 

اين جسم دور . مجازات و عذاب و دور شدن از رحمت الهي را در پي خواهد داشت

هاي رواني و جسمي نخواهد  اي جز ابتالء به ناراحتي شده از سرشت پاك خود چاره

اطر همين داشت، و ممكن است كه اين التهابات و برآمدگيهاي اطراف چشم به خ

  .ها باشد حالت

حجاب كه ابروهايش را برداشته و باريك كرده است با اين وضع از   پس زن بي

شود در حالي كه ايشان بايد حتماً به جراح زيبايي مراجعه  سالن آرايش خارج مي

  .1نمايند

                                                 
 )830(مجله المجتمع، شماره  -1
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: گويد مي) دانشگاه اسكندريه –استاد دانشكده پزشكي (دكتر و هبه احمد حسن 

ابروها با وسايل مختلف سپس بكار بردن قلم ابرو و غيره مثل ماليدن برداشتن موي 

ها از تركيبات  آوري بر آن خواهد گذاشت چون رنگ بعضي مواد بر پوست تأثير زيان

اند مثل مس و جيوه، در تركيبات روغني مثل روغن كاكائو  معدني سنگيني درست شده

و همگي . ز مشتقات نفتي را دارندشوند همان طور كه تمام مواد رنگي بعضي ا ذوب مي

و زماني كه پوست اين . رسانند ها اكسيدهايي گوناگون هستند كه به پوست ضرر مي اين

زماني كه . شود مواد را از طريق سوراخهايش جذب كند دچار التهاب و حساسيت مي

آوري بر  استفاده از اين مواد شيميايي به صورت مستمر و دائمي باشد تأثير زيان

اين مواد كه تركيبات شيميايي . هاي تشكيل دهندة قلب، خون و كليه خواهد داشت فتبا

برداشتن . كند دارند حالت رسوبي كامل دارند كه جسم به آساني از آن نجات پيدا نمي

هاي پوست زياد  كند در نتيجه سلول موي ابرو با وسايل مختلف كرْم پوست را ايجاد مي

داشتن موي ابروها با رشد قابل توجهي، بسيار زياد شوند و در حالت توقف بر مي

دانيم كه ابروهاي طبيعي مناسب مو و پيشاني و گردي  شوند در حالي كه ما مي مي

  .2صورت است

اين مطالب هشدار و زنگ خطري بود كه پزشكان آن را بيـان كردنـد كـه اي    : نتيجه

بـل از ايـن كـه فرصـت را از     كنـي ق  داري و باريك مي را برمي... زني كه موي ابروها و 

                                                                                                                            
 .تعليق الدكتور حمدي حسن في مجله نفسها -1

به نقل از كتاب المرأه المسلمه في وجه التحديات تأليف انور  94الزهراء فاطمه بنت عبداله، ص : لمتبرجاتا -2

 .62جندي، ص 
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�Ο: دست بدهي بيدار و آگـاه شـو، خداونـد درسـت فرمـوده اسـت       Îγƒ Î� ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû 
É−$ sùFψ $# þ’ Îû uρ öΝ ÍκÅ¦à�Ρr& 4®L ym ẗ t7oK tƒ öΝ ßγs9 çµ ¯Ρr& ‘, ptø: $# 3 öΝs9uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/t� Î/ …çµ ¯Ρr& 4’ n?tã Èe≅ä. & óx« 

î‰‹Íκy−�N@]53: فصلت[.  

هاي خود را در  هر چه زودتر دالئل و نشانه) كه منكر اسالم و قرآنند(آنان  ما به«

و در داخل و درون خودشان كه ) آسمانها و زمين كه جهان كبير است(اقطار و نواحي 

به آنان نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه ) جهان صغير است(

  .»اسالم و قرآن حق است
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�#� ���3 4
� ��56 � 7�86 �9  
  

  : خواهر مسلمانم بعد از بررسي مسائل باال به نكات زير توجه كنيد

كند  رسول و فرستادة خداست ايجاب مي �ايمان شما به اين كه محمد  -1

و از آن چه شما را بر حذر داشته است دوري  ،كه آن چه دستور داده است اطاعت كني

ز آن نهي كرده است برداشتن موي ابرو و صورت است و از جمله چيزهايي كه ا ،گزيني

  .پس بر شما واجب است تسليم و فرمانبردار باشيد ،كه توضيح آن گذشت

 �در واقع برداشتن موي ابرو و صورت تقليد از كفّار است و پيامبر  -2

3 «فرمايند  مي 4536 7� 8	 4589 :; 3	 8<7� 8�=� 8>8
 3? كند از آن قوم  هر كس خود را به قوم و ملّتي شبيه 2�8

 .شود و ملّت محسوب مي

بعضي از زنان كندن (شود  برداشتن مو شامل هر دو ابرو و صورت مي -3

، در حالي كه )دهند موي صورت را با وسايل معروفي كه در اختيار دارند انجام مي

 .1وجود دارد كه الزم است از آنها آگاه باشيم �تهديداتي از طرف خدا و رسول خدا 

دانند كه برداشتن اين موها آرايش  ان دليل مؤكد خود را اين ميبعضي از زن -4

براي شوهر است در حالي كه بايد بدانند چون اين كار گناه و معصيت است اطاعت 


1fبراي انجام آن واجب نيست چون g hP �D V Qi�=j	 #7%� �D  �?�
 �E�2  اطاعت از هيچ

 .ستدرست ني داوندانساني براي انجام معصيت و گناه خ

اند الزم است فوراً توبه كنند چون هر كس  كساني كه اين كار را انجام داده -5

. كند خداوند چيزي بهتر از آن را برايش جايگزين مي ،به خاطر خدا كاري را ترك كند

                                                 
 .مراجعه شود 18به ص  -1
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اي چندان قشنگي ندارند و  شناسم كه قيافه براي نمونه من دختران جواني را مي

هاي فشرده و پر از  نگ نيست و به صورت دايرهابروهايشان داراي مويي مرتب و هماه

ها را بدتر  مو درآمده است، در نظر بعضي از مردم اين وضعيت قيافه و شكل ظاهري آن

در حالي كه اين دختر جوان ملتزم به أوامر خدا، داراي . و باعث تنفّر بيشتر شده است

نظر اخالقي و  حجاب كامل، در نتيجه خداوند شوهري بسيار خوشگل و قشنگ، هم از

چه كسي است كه اين ! كنم كه از آن تعجب مي. هم از نظر قيافه به او عطا كرده است

دختر را در چشم اين مرد زيبا جلوه داده است؟ و زشتي او را جاذبه و قشنگي قرار داده 

است؟ آيا آن كس خدايي نيست كه آن دختر جوان از او اطاعت كرده است؟ و آن چه 

 .1يده و به آن راضي است تغيير و دگرگون نساخته است؟كه خداوند آفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .با اندكي تصرف 93اقتباس از كتاب المتبرجات، ص  -1
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��+  
  

بعد از اين كه حكم برداشتن موي ابرو و صورت از نظرتان گذشت : خواهر مسلمانم

و همچنين أقوال بسياري از دانشمندان قديم و جديد و بعضي از پزشكان نيز بررسي 

 خداوند من و شما را به راه راست انشاءاهللا(گويم  هايي دارم و مي شد من هم توصيه

  ): هدايت كند

گردي،  از خدا بترس، و براي توبه عجله كن، بياد آر روزي را كه به سوي خدا برمي

شود، مشغول چه هستي؟  اي از تو سؤال مي در رابطه با آن چه كه در گذشته انجام داده

از رحمت و لعنت دوري . (اي كه موجب نفرين و لعنت تو شده است كاري كرده

در حالي كه در نماز و بعد از نماز از خدا طلب بخشش و ) باشد مهرباني خدا مي

آيا اين كار تضاد بين گفتار و كردار شما نيست؟ رحمت را از خدا ! كني رحمت مي

اين كار ! 1شود دهي كه موجب دوري شما از رحمت او مي طلبي و كاري را انجام مي مي

  !بسيار جاي تعجب است

  .شود كار را به خدا و رسول خدا بسپار حكم شرعي آن برايت روشن مياين 

	8 «فرمايد  را بياد آور كه مي �فرمان پيغمبر خدا حضرت محمد  45 89 :; 3	 8<7� 8�=� 8>8
 3? 8�
 3 4536 و بياد آر . 2شود هر كس از قوم و ملّتي تقليد كند او هم از آن ملّت محسوب مي 2�7

� 1: فرمايد ه ميرا ك �فرمودة ديگر پيامبر 
f�U� �& ��k; ��k; �J �H=/ �!
` �) �� �)�2 �3 �)�%��9�9��

                                                 
 .منظور از آن كار همان النمص يعني برداشتن موي ابرو و صورت است -1

) 25/331(و در كتاب الفتاوي ) 1/236(، ابن تيميه نيز آنرا در كتاب اقتضاء الصراط )4031(وداود رواه اب -2

 .آورده است و آنرا تأييد كرده است
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رسد كه شما وجب به وجب و گام به گام راه و روش مردمان قبل از  زماني فرا مي

ها  ها وارد سوراخ سوسمار شوند از آن گيريد به طوري كه اگر آن يش ميخود را در پ

ها  رويد، اصحاب گفتند اي رسول خدا آيا منظورت يهودي كنيد و دنبالشان مي پيروي مي

  پس منظورم كيست؟: فرمود �هاست؟ پيامبر  و مسيحي

 شما از نظر قيافه و شكل ظاهري و راه و روش زندگي: يدگو مي �ابن مسعود 

ها پيروي  ترين ملّت به طايفة بني اسرائيل هستيد و نقطه به نقطه از اعمال آن شبيه

؟ 2پرستيد يا خير را مي  كنيد فقط اين مسئله براي من مشخص نيست كه آيا گوساله مي

  .پوشيده نيست كه اين كار تقليد و در آن شباهت وجود دارد

كنند تو هم به عنوان دليـل آنهـا را    يچون زنان ديگر اين كار را م: اي خواهر مسلمانم* 

(�βÎ :فرمايند سرمشق قرار ندهيد، بلكه فرمودة خدا را به ياد آوريد كه مي uρ ôì ÏÜ è? u� sY ò2 r& 

tΒ †Îû ÇÚ ö‘F{ $# x8θ 9= ÅÒ ãƒ tã È≅‹Î6y™ «!$#�N ]116: نعامألا[.  

  .»سازند ور ميپيروي كني تو را از راه خدا د) كه كافران و منافقانند(اگر از بيشتر مردم «

راه هدايت را در پيش : گويند هاي بعضي از گذشتگان صالح را به ياد آور كه مي گفته

گير و هرگز كم بودن تعداد راهيان هدايت شما را فريب ندهد و از راه گمراهي و 

  .ضاللت دوري كن و هرگز زياد بودن اين افراد و هالك شدگان، شما را گول نزند
                                                 

 پس غير آنها چه كساني است؟ -1

 .107اقتضاء الصراط، ص  -2
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هاي حرام و نامشروع  وقت فرمان شوهرت را براي آرايش اي خواهر مسلمانم هيچ

  .دليل قرار مده چون براي انجام گناه و مصيت پيروي از هيچ مخلوقي جايز نيست

) كَتَب، يكْتُب، كتابه(خواهرم بدان كه لغت عربي لغت اشتقاق كلمات است مثالً * 

منماص : و همان طور كه گفته شد) النامصه، المتنمصه، المنماص ،النمص) (قَرأ، يقرأ، قراءه(

كند و بيشتر براي  مخصوص برداشتن موي ابروهاست كه آنرا باريك و راست و درست مي

دهد در  النامصه كسي كه اين عمل را انجام مي. شود برداشتن موي ابرو از آن استفاده مي

  .بريم گيرد، از اين عمل ناشايست به خدا پناه مي معرض لعنت و نفرين خدا قرار مي

شاء اهللا خداوند من و شما را توفيق دهد رضايت او را إن (خواهرم توجه كن *

احمد، نووي، خطابي، ابوداود، ابن : تمام علما كه قبالً نام برديم از جمله) جلب كنيم

حجر، مناوي و غيره از علماي متأخر همگي اتفاق نظر دارند بر اين كه، برداشتن موي 

  .ابرو و صورت حرام است

K LMF� 8N�8! 8G O P�QRS� TU  
 

  :V�!� W!X 4��5L6!� 8Y�Z[� �RX  
 

ها درست و  زماني كه روز روشن نياز به دليل داشته باشد هيچ چيزي در ذهن: يعني

  .قابل قبول نخواهد بود

 � اهللاپس اي خواهر مسلمانم به سوي فرمانبرداري و اطاعت از خدا و رسول 

[8\8 'بشتاب و بگو  8G �6 3� 7J 8B�6 همان چيزي را بر زبان جاري . شنيديم و اطاعت كرديم +�3

^�6�F': مكن كه يهود گفتند 8G �6 3� 7J 8B+ بياد داشته باش كه هر . شنيديم و سرپيچي كرديم

  .خداوند جايگزين بهتري به او خواهد داد ،كس چيزي را به خاطر خدا ترك كند
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ا برنداري خداوند بعد از اين كه تصميم گرفتي هرگز موهاي ابرو و صورت ر

و اين  ،ات و ايمان را در قلبت ايجاد كند سبحان، قادر و تواناست كه نور را در چهره

برداشتن و باريك كردن موي (و اگر براي اين عمل ! لطف و كرم خدا غير ممكن نيست

جز اتالف وقت و زمان چيز ديگري نبود باز كافي بود كه اين كار حرام ) ابرو و صورت

  .باشدو بيهوده 

خداوندا آن چه كه حق و حقيقت است به ما نشان بده و توفيق پيروي از آن را به ما 

  .عطا بفرما

خداوندا آن چه كه باطل و بيهوده است به عنوان باطل به ما نشان بده و توفيق 

  .دوري از آن را به ما عطا كن

يريم و زماني خداوندا ما را از كساني قرار ده كه اگر نصيحت شديم، پند و عبرت بگ

  .كه تذكّر داده شديم هوشيار شويم

دهند و از  خداوندا ما را از آن كسان قرار ده كه به همة سخنان گوش فرا مي

  .كنند ها پيروي مي نيكوترين و زيباترين آن

  

 _C` 8GW _CBG ��a`G �!� WC^G :�Jb �6L��� WC^ 3_CBG = 45LC!�  


