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  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  ٢٠١۴ می ٢٣

 مستحب است  لباس سفيد پوشيدن 
 ) دارد  دوست ا است و زيبائی رازيب إن هللا جميل يحب الجمال ، پروردګار ما (

 

يابنی ادم قد انزلنا عليکم لباسا يواری سواتکم وريشا   «: فرمايد  می)  اعرافۀ سور٢٦ ( پروردگار با عظمت ما در آيه

ای فرزندان عالم برای شما لباسی فرستاديم که شما را می پوشاند و (» لعلھم يذکرون... و لباس التقوی ذلک من ايات ال

   ).يات خداست شايد ايشان اندرز گيرندآزينت و لباس تقوی ، اين بھتر است اين لباس 

 ۀو کلم   به معنای چيزی است که برای پوشانيدن بدن صالحيت داشته باشدتدر اصل مصدر است و در اين آي )لباس(

  . سان باشد زينت و جمال  برای انۀ متذکره آمده است به معنای ھر پوششی است که مايتکه در آي) ريش(

گردد ، ولی بسياری از عيوب   زينت انسان میۀکه لباس  ماي فريده  در جنب اينآپروردگار با عظمت لباس را  

  . خارجی وبيرونی  انسان را  ھم می پوشاند ،ظاھری

اھان گن باعث پوشاندن رذائل و ا لباسی است که  عيوب باطنی و داخلی انسان را  مستور می سازد، چون تقواولی تقو

  .  مارا با لباس  تقوا ولباس پرھيز کاری ملبس بسازد ! طلبيم که الھی ی  از پروردگار با عظمت خويش ماءً بن.می شود 

  !محترم ۀ خوانند

را تعيين نموده است ، اين بدين معنی است ھر  قبل از ھمه بايد گفت که دين مقدس اسالم برای پوشيدن لباس چھار اصل 

  : از ندعبارت ا اين چھار اصل . ل را داشته باشد ، ان لباس جايز وغير ممنوع است لباس که اين چھار اص

  .در پو شيدن لباس بايد حد شرعی مراعت کردد   -

  .لباس بايد فتنه انگيز ومحرک شھوت نباشد   -

  . تشبيه با کفار نباشد   بايد لباس  -

انگشت نما شدن انسان در  که موجب را  یھرگونه لباس  دين مقدس اسالم. لباس مسلمان ، نبايد لباس شھرت باشد   -

  . صورت مطلق ممنوع اعالم نموده است ه  ب،جامعه گردد

 گيرى و تحول شخصيت انسان نقش بزرگ و  شخصيت انسان است، بلكه پوشيدن در شكل مبين پوشيدن لباس نه تنھا 

 ۀلباس ، نشان فصل سال مراعات کردن مود و نظافت لباس و در اين ميان رنگ لباس ، پاکی و. کند  ھمی  را بازی میم

  . نوع شخصيت انسان است 

  . تبصره نمايماً مقام آن در دين مقدس اسالم مختصر خواھم صرف در مورد لباس سفيد و در اين نوشته می

  :قبل از ھمه بايد گفت
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 كه چرك و آلودگى   است يکی اين   سفيد  لباسۀت بر جستا خصوصيۀلباس سفيد خصوصيت ھای متعددی دارد از جمل

مقيد به سنت نبوى  از جانب ديگر پوشيدن لباس سفيد، انسان را  شود، و معلوم می وضاحت ه  سفيد بسيار ب در لباس

به عالوه انبساط خاطر و باز شدن روحيه نيز از فوايد  . آورد آن روى می پاک  كردن نظافت، به شستن و نموده 

  .سفيد استلباس روشن و  پوشيدن

از لباسھای سفيدتان بپوشيد : از ابن عباس رضی هللا عنھما روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم فرمودند

  )د و ترمذی روايت نموده اندوابوداو احمد،. (ھايتان را کفن کنيده زيرا از بھترين لباسھايتان است و در آنھا مرد

  

  تبصره

 است و خود رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم مستحبمی گردد که لباس سفيد پوشيدن از فحوای اين حديث ثابت 

لباس سفيد می پوشيدند در بخاری شريف در حديثی از ابوذررضی هللا عنه روايت آمده که ايشان فرمودند من ) گاھی(نيز

  .ه تن داشتندبه نزد رسول هللا صلی هللا عليه و اله وسلم آمدم و در حالی که لباس سفيد ب

  .راديدند که درجنگ احد شرکت نمودند ودرحالی که لباس سفيد به تن داشتند پيامبر صلی هللا عليه وسلم  دو فرشته 

من رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم را در روز جنگ احد در حالی ديدم : سعد بن ابی وقاص رضی هللا عنه می گويد

و فرد که لباس سفيد بر تن داشتند سخت می جنگيدند که نه قبل و نه ھم بعد ازاين واقعه که به ھمراه و در دفاع ازايشان د

  )بخاری و مسلم (اين چنين جنگجويانی را نديدم 

  .که سعد فرموده آن دو نفر جبرئيل و ميکائيل بوده اند: در روايت مسلم اضافه ترآمده و

خوبی درک ه فضيلت لباس سفيد را ب توان  اين احاديث میاز : امام نووی در شرح وتفسير  اين حديث فرموده است 

      ختم     .نمود

 

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان


