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 احکام نگاه و پوشش

 مشخصات کتاب

  - ۵۴۳۱سرشناسه : حسینی، مجتبی، 

عنوان و نام پدیدآور : احکام نگاه و پوشش: آرایش، روابط، گفت و گو )مطابق با نظر 

ده تن از مراجع عظام(/ مؤلف مجتبی حسینی ؛ تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام 

 ها، معاونت آموزش و تبلیغ، اداره مشاوره و پاسخ.شگاهمعظم رهبری در دان

 ها، دفتر نشر معارفمشخصات نشر : قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۵۴۳۱. 

 ص.۵۳۱مشخصات ظاهری : 

 های دانشجویی ؛ دفتر هجدهم.ها و پاسخفروست : پرسش

: ؛  X-۸۱0-۱۴۵-46۳ ریال۵۸۸۸۸ریال )چاپ دوم( ؛  ۳۱۸۸ریال ؛  ۳۱۸۸شابک : 

 : 4-۸۱0-۱۴۵-46۳-40۳ریال : چاپ پنجم  ۵۱۸۸۸

 یادداشت : چاپ سوم.

 یادداشت : عنوان عطف: نگاه و پوشش.

یادداشت : عنوان روی جلد: نگاه و پوشش: آرایش، روابط، گفت و گو و روابط دختر 

 و پسر مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام.

 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. ۵۳۱ - [۵۳۵یادداشت : کتابنامه: ص. ]

عنوان روی جلد : نگاه و پوشش: آرایش، روابط، گفت و گو و روابط دختر و پسر 

 مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام.

عنوان دیگر : آرایش، روابط، گفت و گو و روابط )مطابق با نظر ده تن از مراجع 

 عظام(.

 فتواها --موضوع : حجاب 
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 ۵۳قرن  --ی شیعه هاموضوع : فتوا

 موضوع : حجاب )فقه(

شناسه افزوده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها معاونت آموزش و تبلیغ 

 اداره مشاوره و پاسخ

 شناسه افزوده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها دفتر نشر معارف

 ۵۴۳۱ ۴الف۳۵6/حBP۵۳۴/4رده بندی کنگره : 

 ۱40/۴۳۱۱دیویی : رده بندی 

 ۵۸۴۴4۵۵شماره کتابشناسی ملی : 

 مقدمه 

از آغاز آفرینش انسان، رخ نمایی کرده؛ بربال سبز خود، فرشتگان را « پرسش گری»

فرانشانده؛ بربرگ زرد خود شیطان را فرونشانده و در این میان، مقام آدمیت را نشان 

 داده است، آفتاب کوفه چه زیبا فرموده است:

 « من علم احسن السوال»و « السوال علممن احسن »

 هر سوال از علم خیزد هم جواب همچنانکه خار و گل از خاک و آب 

 آری! هر که سوال هایش آسمانی است، دانش و بینش پاسخش خواهد بود.

، در گرو پرسش های حقیقت طلبانه و پاسخ های «فرهنگ»و « جامعه»پویایی و پایانی 

 خردورزانه است.

ات ایران اسالمی، آن است که از سویی، سرشار از جوانانی پاک دل، کمال از افتخار

خواه و پرسش گر می باشد و از دیگر سوی، از مکتبی غنی برخوردار است که معارف 

 بلند آن، گوارانوش دل های عطشناک پرسش گر و دانش جو است.

 »آورده است، تا اداره مشاوره و پاسخ معاونت آموزش و تبلیغ نهاد، محفل انسی فراهم

پذیرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. « زمین اجابت»پرسش ها را به « ابر رحمت
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ما اگر بتوانیم سنگ صبور جوانان اندیشمند و بالنده ایران پرگهرمان باشیم، به خود 

 خواهیم بالید.

دگی اینشایان ذکر است در راستای ترویج فرهنگ دینی، اداره مشاوره و پاسخ نهاد نم

هزار پرسش  ۱۸مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با همکاری گروه های علمی، بیش از 

دانشجویی را در موضوعات مختلف اندیشه دینی، مشاوره، احکام و غیره پاسخ داده 

 است.

 این اداره دارای هشت گروه علمی و تخصصی، به شرح زیر است:

 . گروه قرآن و حدیث؛۵

 . گروه احکام؛۱

 وه فلسفه، کالم و دین پژوهی؛. گر۴

 . گروه اخالق و عرفان؛۳

 . گروه تربیتی و روان شناسی؛۱

 . گروه اندیشه سیاسی؛6

 . گروه فرهنگی و اجتماعی؛0

 . گروه تاریخ و سیره.۳

آن چه پیش رو دارید، بخشی از سواالت فقهی درباره احکام روابط، نگاه پوشش آن 

م سید مجتبی حسینی)زید عزه( پاسخ داده است که توسط محقق ارجمند حجة االسال

 شده است. ویژگی های این مجموعه و شوه تنظیم آن در چد نکته ذیل بیان می شود:

 الف. پاسخ پرسش ها همراه با ماخذ و مستندات آن آورده شده است.

ب. پاسخ های هم مضمون با عبارت یکسان و روان تحریر شده است؛ از این رو بیشتر 

 صورت اقتباس می باشد.پاسخ ها به 

ج. جهت اتفاق و اطمینان بیشتر عالوه بر مستند سازی پاسخ ها، از دفاتر مراجع بزرگوار 

 نیز استفتا گردیده است.
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د. در تنظیم کتاب، نظر حضرت امام خمینی)ره( به عنوان اولین فتوا آمده و فتاوای 

ذکر  می آید، سپس دیگر مراجع بزرگوار که نامش به ترتیب حروف الفبایی در ذیل

 گردیده است:

 . حضرت آیة اهلل حاج شیخ محمد تقی بهجت )دام ظله العالی(۵

 . حضرت آیة اهلل حاج شیخ میرزا جواد تبریزی )دام ظله العالی(۱

حضرت آیة اهلل حاج سید علی حسینی خامنه ای )رهبر معظم انقالب( )دام ظله  -۴

 العالی(

 ینی سیستانی )دام ظله العالی(حضرت آیة اهلل حاج سید علی حس -۳

 حضرت آیة اهلل حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی )دام ظله العالی( -۱

 حضرت آیة اهلل حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی )دام ظله العالی( -6

 حضرت آیة اهلل حاج شیخ حسین نوری همدانی )دام ظله العالی( -0

 )دام ظله العالی( حضرت آیة اهلل حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی -۳

 حضرت آیة اهلل حاج شیخ حسین وحید خراسانی )دام ظله العالی( -4

الزم به ذکر است که در متن کتاب تنها به ذکر اسامی مراجع بزگوار به اختصار اکتفا 

شده است، لذا از ساحت آن بزرگواران پوزش می طلبیم و از درگاه خداوند متعال 

 مسئلت داریم. برای ایشان دوام عزت و سالمتی

اطل و ب»و احکام وضعی « واجب و حرام»ه. در این کتاب تنها به بیان احکام تکلیفی 

 بسنده شده و از بیان احکام استحبابی خودداری شده است.« صحیح

 برآنیم با توفیق خداوند، به تدریج ادامه این مجموعه را تقدیم شما خوبان کنیم.

راهنمای ما در ارائه شایسته و پربار مجموعهه هایی  پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما،

 از این دست خواهد بود.

در پایان از تالش های مخلصانه مولف محترم و مجموعه همکاران اداره مشاوره و 

پاسخ، به خصوص حجج اسالم سید محمد تقی علوی و صالح قنادی که در بازخوانی و 
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قدردانی می شود و دوام توفیقات این آماده سازی این اثر تالش کرده اند، تشکر و 

 -عزیزان را در جهت خدمت بیشتر به مکتب اهل بیت)ع( و ارتقاء فرهنگ دینی جامعه

 از خداوند متعال مسالت داریم. -به ویژه دانشگاهیان

 واهلل ولی التوفیق 

 معاون آموزش و تبلیغ نهاد 

 سید محمد رضا فقیهی

 فصل اول : نگاه به نامحرم

 ه نامحرمقرآن و نگا

 . آیا درباره نگاه به نامحرم آیه ای در قرآن هست؟1پرسش 

به مومنان بگو: چشم های خود را از نگاه به » .؛ ۵))قل للمومنین بعضوا من ابصارهم((

 «.نامحرم فرو گیرند

و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را .» ۱)) و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن((

 «.از نگاه هوس آلود فروگیرند

چ یک و باور کند هی« عالم محضر خداوند است» گفتنی است اگر انسان به خوبی بداند؛

خود از اعمال و حرکات ما از دید الهی پنهان نیست و این مطلب را بارها و بارها به 

تلقین کند تا به مرحله احساس و باور قلبی برسد ترک عملی که موجب ناخشنودی 

 خداوند است کاری ممکن و شدنی می باشد.

 یابن آدم... و ان نازعک» پیامبر بزرگ اسالم )ص( در حدیثی می فرماید:

 .۴۸(، آیه ۱۳. نور)۵

 .۴۵. همان، آیه ۱

فرزند آدم!... » ؛۵«بطبقتین فاطیقبصرک الی بعض ما حرمت علیک فقد اعنتک علیه 
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اگر چشمت بخواهد تو را به نگاه حرام بکشاند من دو پلک در اختیار تو قرار داده ام، 

 «.پس آنها را فرو بند

هر چشمی در روز قیامت گریان است، مگر سه چشم؛ » و نیز پیامبر)ص( می فرماید:

بسته گردد و چشمی چشمی که از خوف خداوند بگرید و چشمی که از محارم الهی 

 «.که در راه خدا بیدار بماند

النظر سهم مسموم من سهام ابلیس من » حضرت صادق)ع( در حدیثی نورانی می فرماید:

نگاه ناروا تیری مسموم از » ؛ ۱«ترکها هلل عزوجل ال لغیره اعقبه امنا وایمانا یجد طعمه

، خداود آرامش و تیرهای شیطان است. هر کس آن را تنها به خاطر خدا ترک کند

 «. ایمانی به او می دهد که طعم گوارای آن را در خود می یابد

هر کس چشمش را آزاد بگذارد، حسرتش زیاد می » امیر مومنان )ع( می فرماید:

 ۴«.گردد

با مراقبت درونی و دوری از زمینه های بیرونی و سپردن دل و روح خود به خداوند از 

اند و اگر انسان با وجود مواظبت و پاسداری از دل و دستبرد شیطان می توان محفوظ م

چشمش گاهی فریب خورد و نگاهی نا به جا انداخت، می تواند با توبه فوری، این خطا 

 را جبران کند و اثر سوء آن را از جان و روحش پاک کند.

 مهم این است که نگاه حرام به صورت عادت در نیاید و قبح آن شکسته

 ، نشر دارالکتب االسالمیه. ۱۵4ص ،۳اصول کافی، ج -۵

 ، نشر دارالحدیث.۴۱4۱، ص۳محمد، محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج -۱

 . ۴۳، ص۵۳بحار االنوار، ج -۴

نگردد، یعنی باید هوشیار باشد و از دل و چشم خود نگهابانی دهد و اگر گرفتار خطا 

زاد گردد و به هر صورت شد با سالح توبه دشمن را ناکارا کند. چون اگر چشم رها و آ

و هر منظره ای نگاه کند، این کار عادت و ملکه انسان می شود و در روایتی از امام 

 ۵عسکری)ع( آمده است: برگرداندن صاحب عادت از عادتش مانند معجزه است.
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اگر انسان به خوبی بفهمد که بسیاری از آلودگی ها و انحرافات از یک نگاه ناروا که 

را به دنبال داشته و استغفار و توبه ای همراه آن نبوده، سرچشمه گرفته،  نگاه های بعدی

همین فکر، عامل کنترل بسیار مهمی است که انسان بیدار و هوشیار را از خطا حفظ می 

 کند.

 .۴۳، ص۵۱بحار االنوار، ج -۵

 نگاه های حرام

 نگاه های ممنوع و حرام کدام است؟ -2پرسش 

 از:نگاه های حرام عبارت است 

 . نگاه به چهره آرایش کرده زن.۵

 . نگاه به زیور آالت زن.۱

 . نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا.۴

 . نگاه با ریبه )ترس افتادن به حرام(.۳

 . نگاه به بدن مرد نامحرم )به جز صورت و دست ها(.۱

 . نگاه به تمام بدن زن نامحرم )به جز صورت و دست ها تا مچ(.6

 هر چند به صورت و دست ها و یا به بدن هم جنس(.. نگاه هوس آلود )0

 نگاه های حالل

 . نگاه های جایز و حالل کدام است؟3پرسش 

 نگاه های جایز عبارت است از:

 ۵. نگاه به زن روستانشین،۵

 نگاه به عکس بی حجاب زن ناشناس،  -۱
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 نگاه هم جنس به هم جنس )به جز عورت(،  -۴

 )با شرایط خاص(،  نگاه به زن به منظور ازدواج -۳

 نگاه به زن بی حجاب که اگر سرزنش شود، تاثیر نمی پذیرد،  -۱

 که هیچ گونه رغبتی به ازدواج با او نیست،  ۱نگاه به زن کهنسال -6

  ۴نگاه به زن غیر مسلمان؛ خواه از اهل کتاب باشد یا نه. -0

بریزی، استتاءات، ؛ ت۱۳۱4؛ نوری، توضیح المسائل، م۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع،م ۵

 .۱۸4و خامنه ای، استفتاء، س ۱۳۳۱؛ وحید، توضیح المسائل، م ۵۱40س

 . ۵۳)النکاح(م ۱و هدایه العباد، ج ۱۳۴۴. صافی، توضیح المسائل مراجع، و ۱

 ۵؛ العروه الوثقی، ج۱۳۱4؛ نوری، توضیح المسائل،م ۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع،م ۴

 )الستر(؛ 

 .۳۴۳؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱۳۳۱م وحید، توضیح المسائل،

 نگاه حرام

 . آیا نگاه حرام جزء گناهان کبیره است؟4پرسش

خیر، ولی اگر نگاه حرام به عمد تکرار و بر آن اصرار ورزیده شود، حکم گناه کبیره را 

  ۳پیدا می کند.

 . از نظر برخی مراجع )آیات عظام بهجت و مکارم شیرازی(.۵

 . جاهایی که به طور معمول نمی پوشانند )مانند موها، گردن و دست ها(.۱

 . به جز جاهایی که به طور معمول می پوشانند.۴

؛ فاضل، نوری، مکارم، تعلیقات ۵)شرائط امام الجماعه(، و م۵. امام، تحریر الوسیله، ج۳

الصضالحین  ؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج۵۴علی العروه )شرائط امام الجماعه(، م
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؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۵۱۳۱و ۵۱۳۳، م۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱4)التقلید(، م

 ؛ دفتر: وحید، خامنه ای.۵۸6۱، ۵۸6۵، م۵؛ بهجت، وسیله النجاه، ج۱4، م۵ج

و نه از روی « خیره». حکم نگاه کردن به صورت نامحرم چیست؟ اگر گناه به طور 5پرسش 

 هم اشکالی دارد؟قصد و غرضی باشد، باز 

همه مراجع )به جز صافی(: نگاه به صورت نامحرم، اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن 

به حرام باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر با یکی از این دو مشخصه همراه باشد، جایز 

 ۵نیست.

آیه اهلل صافی: نگاه به قصد لذت حرام است و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام 

 ۱بر احتیاط واجب جایز نیست.نیز بنا

تبصره: فرض مساله در رساله های عملیه، در مورد نگاه عمدی و پیوسته است؛ و گرنه 

 نگاه اتفاقی به فتوای همه مراجع تقلید اشکالی ندارد.

؛ ۱۳۴۱و  ۱۳۱4؛ نوری، توضیح المسائل، م۱۳۴6، ۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م ۵

و  ۱۳۳۱؛ وحید، توضیح المسائل، م۳و )احکام التخلی( م ۱)الستر(، م ۵العروه الوثقی؛ ج

 ؛ دفتر: خامنه ای.۱۳۳۱

و دفتر: همه  ۵۱0۳، س۱و تبریزی، صراط النجاه، ج 044، س۵. مکارم، استفتاءات، ج۱

 مراجع.

 نگاه به پای نامحرم

 . آیا نگاه کردن به پای زن نامحرم، از مچ با پایین جایز است؟6پرسش

د هر چند بدون قص -کارم(: خیر، نگاه به پای زن از مچ به پایین نیزهمه مراجع )به جز م

 ۴حرام است. -لذت
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 ۳آیه اهلل مکارم: آی، ولی بهتر آن است که نگاه نکند.

 . دفتر: مکارم.۳

 نگاه از آینه

 . آیا نگاه به موهای زن نامحرم، از داخل آینه جایز است؟7پرسش

 ۵همه مراجع: خیر، جایز نیست.

نگاه از آینه، شیشه، آب صاف و مانند آن، با عکس و فیلم زن تفاوت  تبصره. حکم

اگر  -دارد. نگاه از داخل آینه به زن نامحرم جایز نیست؛ ولی نگاه به عکس و فیلم او

 بدون قصد لذت جایز است. -ناآشنا باشد

؛ نوری، توضیح ۱۳۳۱؛ وحید، توضیح المسائل، م۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م۵

 .۳۳0و خامنه ای، استفتاء، ص ۱۳۳4، مالمسائل

 نگاه به زیبایی ها

. اگر انسان همان طور که از دیدن باغ و گلستان لذت می برد، از نگاه کردن به 8پرسش

 چهره زن لذت ببرد؛ آیا این کار حرام است و مصداق قصد لذت به حساب می آید؟

 ۱یز نیست.همه مراجع: این گونه نگاه ها چون جنبه لذت جنسی دارد، جا

 .۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م۱

 نگاه به مانتویی

. آیا نگاه به برجستگی های بدن زن نامحرم )مانند سینه و پشت( از روی لباس و 9پرسش

 مانتو جایز است؟
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همه مراجع: اگر با قصد لذت لذت باشد و یا بترسد که به گناه بیفتد، نگاه به این مواضع 

 ۴جایز نیست.

 .۵6، م۵و العروه الوثقی، ج« پوشیدن مانتو...»ده از منابع عنوان . با استفا۴

 نگاه به مرد

 . آیا همان گونه که نگاه مرد به زن حرام است، نگاه زن به مرد نیز حرام است؟11پرسش

همه مراجع )به جز بهجت و سیستانی(: آری، نگاه زن به بدن مرد نامحرم }به جزء سر، 

معموال آن را نمی پوشانند{ حرام است؛ هر چند بدون گردن و دست ها و جاهایی که 

 ۵قصد لذت باشد.

آیات عظام بهجت و سیستانی: نگاه زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذت حرام است و 

بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت افتادن به حرام هم نیز }به جز قسمتی از بدن که 

 ۱جایز نیست. معموال آن را نمی پوشانند مانند سر و دست ها{

 . حکم نگاه کردن زن به بازو و آرنج مرد نامحرم چیست؟11پرسش

 ۴آیات عظام امام، خامنه ای، صافی: جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، مکارم، سیستانی، نوری، فاضل و وحید، اگر بدون قصد لذت و 

 ۳ترس افتادن به گناه باشد، اشکالی ندارد.

 ۱ب جایز نیست.آیت اله بهجت: بنابر احتیاط واج

، امام، استفتاءات، ۵0۵۱، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۳۳0. خامنه ای، استفتاء، س۴

 . ۴4و  6، )نظر(، س۴ج

؛ وحید، توضیح ۵۱4۵؛ تبریزی، استفتاءات، س۵۸۳۴، م۱. مکارم، استفتاءات، ج۳

 و دفتر: فاضل و سیستانی. ۱۳۳۱المسائل، م

 .۵4۴۴. بهجت، توضیح المسائل، م۱
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. آیا زنان می توانند به حجم بدن مرد نامحرم )مانند پشت و سینه( از روی لباس 12پرسش

 نگاه کنند؟

 ۵همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

 ؛ دفتر: خامنه ای.۵، و )احکام التخلی( م۵6و  ۴، )الستر( م۱.العروه الوثقی، ج۵

 نگاه به استاد

 . حکم نگاه پیوسته به صورت استاد زن، در هنگام درس چیست؟13پرسش

همه مراجع)به جز صافی(: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال 

 ۱ندارد.

آیه اهلل صافی: بدون قصد لذت نیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی اگر نگاه اتفاقی 

 ۴باشد، اشکال ندارد.

؛ نوری، توضیح ۴۵)النکاح(، م ۱؛ العروه الوثقی ج۱۳۴۴ائل مراجع، م. توضیح المس۱

 . ۱۸4و خامنه ای، استفتاء، س ۱۳۳۱؛ وحید، توضیح المسائل، م۱۳۱4المسائل، م

و هدایه العباد،  ۵0۸۸، س۱، جامع االحکام، ج۱۳۴۴. صافی، توضیح المسائل مراجع، م۴

 و دفتر: خامنه ای. ۵۳، )النکاع( م۱ج

تاد ما بد حجاب است و حجاب شرعی را رعایت نمی کند و در هنگام نوشتن . اس14پرسش 

مطالب روی تخته سیاه، دست و موهای سر او، بیش از اندازه ظاهر می شود، تکلیف ما 

 چیست؟

آیات عظام امام، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری: نگاه به او هر چند بدون قصد لذت، 

 ۳اشکال دارد.

. امام، فاضل و ۳به او، هر چند بدون قصد لذت، جایز نیست.  آیه اهلل بهجت: نگاه

؛ ۱۳۱و  ۱۵6؛ خامنه ای، استفتاء، س۱0نوری، تعلیقات علی العروه الوثقی، )النکاح(، م
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 و دفتر: بهجت.  ۱0، )النکاح(، م۱صافی، هدایه العباد، ج

ت که او سآیات عظام تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و وحید: اگر از زنان بی باکی ا

بدون قصد لذت و ترس افتادن به  -را امر به حجاب کنند، اعتناء نمی کند؛ نگاه به او

 ۵اشکالی ندارد. -حرام

؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، ۱۳۴۳. سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م۵

و تعلیقات علی العروه  ۵۸۴4، ۵۸۱4، س۱؛ مکارم، استفتاءات ج۵۱۴۱)النکاح( م

 .۱۳۳۴؛ وحید، توضیح المسائل، م۱0لوثقی، )النکاح(، ما

. نگاه پیوسته دختران به چهره استاد نامحرم مرد، در کالس درس چه حکمی 15پرسش

 دارد؟

. بهجت، ۱ ۱همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

؛ ۵۱4۵یزی، استفتاءات، س، تبر۱۳۴۴سیستانی و مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 

؛ نوری، توضیح ۵4)النکاح( م ۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱۳۳۱وحید، توضیح المسائل، م

 ، دفتر: خامنه ای.۵4، )النکاح( م۱؛ امام، تحریرالوسیله، ج۱۳۱4المسائل، م

 نگاه به شاگردان

خود را . تکلیف استادی که به عده ای از دختران درس می دهد؛ ولی نمی تواد 16پرسش 

 از نگاه هوس آلود کنترل کند، چیست؟

 ۴همه مراجع، باید تدریس برای آنان را رها کند.

؛ مکارم، استفتاءات ۵۱۳۵، تبریزی، استفتاءات س۱۳، )نظر(، س۴. امام، استفتاءات ج۴

 ؛ دفتر: بهجت، صافی، نوری، وحید، سیستانی و خامنه ای.۵۸۴۱س ۱و ج ۳۵۴، س۵ج

 نگاه خواستگاری
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. در چه صورت می توانم به چهره، گردن و موهای دختری که قصد ازدواج با او 17پرسش 

 را دارم، نگاه کنم؟

 همه مراجع )به جز صافی(: نگاه به دختر مورد نظر با شرایط ذیل جایز است:

 . به قصد لذت و ریبه نباشد }هر چند بداند با نگاه لذت قهی پیدا می شود{.۵

دختر باشد )پس اگر از حال او آگاه است، نگاه او  . برای آگاهی از وضع جسمانی۱

 جایز نیست(.

 . مانعی از ازدواج در میان نباشد )برای مثال دختر شوهر نداشته باشد(.۴

 ۵. احتمال بدهد دختر او را رد نمی کند.۳

آیه اهلل صافی: با رعایت شرایط یاد شده، بنابر احتیاط واجب تنها به صورت و دست ها 

 ۱کند. تا مچ اکتفا

؛ امام، فاضل، نوری، مکارم، تعلقات ۱۳، النکاح، م۱. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۵

؛ خامنه ای، استفتاء، س ۵4۳۳، بهجت، توضیح المسائل، م۱6علی العروه، النکاح، م

 ؛ دفتر: تبریزی.۱۱۱

 .۵0۸4، س۱. صافی، جامع االحکام، ج۱

وانم، به طور پنهانی به موها و گردن . می خواهم با دختری ازدواج کنم آیا می ت18پرسش

 او نگاه کنم یا اینکه در این نگاه رضایت و اجازه او شرط است؟

 ۴همه مراجع: اگر شرایط نگاه جایز را داشته باشد، رضایت دختر در آن شرط نیست.

، بهجت، توضیح ۱6. امام، فاضل، مکارم، نوری، تعلیقات علی العروه، النکاح، م۴

 دفتر: صافی، وحید، تبریزی و خامنه ای.؛ ۵4۳۳المسائل،م

 نگاه های خیابانی
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. شخصی قصد ازدواج دارد؛ آیا می تواد بدون قصد لذت به چهره و موهای خانم 19پرسش

 ها)مثالً در خیابان( نگاه کند تا کسی را بپسندد و بعد از او خواستگاری کند؟

 ۵همه مراجع: این نوع نگاه ها جایز نیست.

دختر به منظور ازدواج با او، شرایطی دارد که با رعایت آن جایز می  تبصره. نگاه به

 ۱شود.

؛ فاضل، تعلیقات علی ۳۵6، س۵، و استفتائات، ج۱6. مکارم، تعلیقات علی العروه، م۵

، امام، تحریر الوسیله، ۱۳، النکاح، م۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱6. النکاح،م۱العروه، ج

؛ تبریزی، صراط النجاه، ۱۳، النکاح، م۱اج الصالحین، ج؛ سیستانی، منه۱۳، النکاح م۱ج

 ؛ دفتر: وحید و خامنه ای. 4۳۳، م6ج

 «.نگاه خواستگاری». ر.ک: عنوان ۱

 نگاه به نامزد

ولی محرم شدن قطعی  -. آیا نگاه به بدن نامزد خود که هنوز نامحرم است21پرسش

 جایز است؟ -است

 ۴نان تفاوتی ندارد.همه مراجع: خیر، نامزد نامحرم با سایر ز

؛ وحید، توضیح المسائل، ۱6، النکاح، م۱؛ العروه، ج۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م۴

 .۱۱۱و خامنه ای، استفتاء، س  ۱۳۱4؛ نوری، توضیح المسائل، م۱۳۳۱م 

 نگاه ناخودآگاه

. با توجه به اینکه کالس های دانشجویان دختر و پسر ا هم برگزار می شود، طبعاً 21پرسش

اخودآگاه چشم انسان به دختران نامحرم می افتد؛ حکم آن در صورتی که بدون قصد ن

 لذت باشد چیست؟
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 ۳همه مراجع: اگر ناخودآگاه و بدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد.

؛ العروه ۵۴۱۳، س۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۸۴6، س۱. مکارم، استفتاءات ج۳

؛ نوری، استفتاءات، ۱0، )النکاح(، م۱وسیله ج؛ امام، تحریر ال۱0. )النکاح( ۱الوثقی؛ ج

، صافی، ۱۳۴۴؛ توضیح المسائل مراجع، م ۱۳۱4؛ توضیح المسائلی، م ۳۳۳، س ۵ج

؛ دفتر: ۱۳۳۱؛ وحید، توضیح المسائل، م ۵0۸۴و  ۵0۸۱و  ۵0۸۸، س ۱جامع الحکام، ج

 خامنه ای.

وچه و خیابان برویم و . با وضعی که زنان بیرون می آیند و ما نیز مجبوریم به ک22پرسش 

 چشم مان به آنان می افتد، تکلیف چیست؟

همه مراجع: نگاه اتفاقی به بدن و موی آنان حرام نیست؛ ولی باید از نگاه عمدی }و 

 ۵پیوسته{ اجتناب کرد.

آمده  «نگاه به بی حجاب»تبصره. نگاه به زنان بی بند و بار حکم خاصی دارد که در 

 است.

؛ صافی، ۵۴۱۳، س۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۸۴6، س۱. مکارم، استفتاءات، ج۵

؛ امام، تحریر ۱0، )النکاح(، م ۱؛ العروه الوثقی، ج۵0۸۴و  ۵0۸۱، س۱جامع االحکام، ج

؛ سیستانی، منهاج ۳۳۳، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۱0، )النکاح(، و۱الوسیله، ج

 امنه ای.؛ دفتر: وحید، بهجت و خ۱6م ۴الصالحین، ج

 نگاه به فامیل

بدون قصد لذت و تنها از روی  -به ویژه فامیل و آشنا -. نگاه به زنان نامحرم23پرسش 

 عالقه و محبت )مثالً به چشم خواهری( باشد، چه حکمی دارد؟

همه مراجع ) به جز صافی(: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، نگاه به 

یز است، ولی نگاه به جاهای دیگر }هر چند بدون قصد صورت و دست ها تا مچ جا
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 ۱لذت{ حرام است.

آیه اهلل صافی: نگاه به بدن آنان }هر چند بدون قصد لذت{ حرام است و بنابر احتیاط 

 ۴واجب، به صورت و دست ها تا مچ نیز بدون قصد لذت نگاه نشود.

؛ وحید، توضیح ۱۳۱4؛ نوری، توضیح المسائل، م ۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، و ۱

 . ۱۸4و  ۳46و خامنه ای، استفتاء، س  ۱۳۳۱المسائل، م 

و هدایه العباء،  ۵0۸۸، س۱، جامع االحکام، ج۱۳۴۴. صافی، توضیح المسائل مراجع، م۴

 .۵۳، )النکاح( م۱ج

 نگاه به محرم

 .زن و مرد محرم تا چه اندازه می توانند به بدن یکدیگر نگاه کنند؟24پرسش 

)به جز مکارم(: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، می توانند همه مراجع 

 ۵به تمام بدن یکدیگر }به جز عورت{ نگاه کنند.

آیه اهلل مکارم: اگر قصد لذت و ترس افتادن به حرام نباشد، می توانند تنها به آن 

 ن )مثالً مامقداری که در میان محارم، نپوشاندنش معمول است، نگاه کنند و در غیر آ

 ۱بین ناف تا زانوها( بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن جایز نیست.

؛ نوری، توضیح ۴۱، )النکاح(، م۱؛ العروه الوثقی، ج۱۳۴0. توضیح المسائل مراجع، و ۵

)النکاح( .  ۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱۳۳6؛ و حید، توضیح المسائل، م۱۳۴۴المسائل؛ م 

 ؛ دفتر: خامنه ای. ۵0م 

 .۴۱و تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م ۱۳۴0مکارم توضیح المسائل مراجع، م  .۱

 نگاه به همجنس

 . نگاه مرد به بدن مرد و زن به بدن زن، تا چه حدودی جایز است؟25پرسش 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، می توانند به تمام بدن 

 ۴نند.یکدیگر }به جز عورت{ نگاه ک

؛ نوری، ۱۳، )النکاح( م ۱؛ العروه الوثقی، ج۱۳۴۳و  ۱۳۴6. توضیح المسائل مراجع، م۴

و خامنه  ۱۳۳6و  ۱۳۳۱؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۳۴۳و  ۱۳۴۱توضیح المسائل، م 

 .۳۳0ای، استفتاء، س 

 نگاه به بد حجاب

در آنان تاثیر  که هیچ گونه امر و نهی -. نگاه کردن به موهای زنان بد حجاب26پرسش 

 چگونه است؟ -ندارد

 آیات عظام امام، صافی، خامنه ای، فاضل و نوری: بنابر احتیاط واجب، 

 ۵بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.

آیات عظام سیستانی، تبریزی، مکارم و وحید: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به 

 ۱حرام باشد، اشکال ندارد.

 ۴بهجت: بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.آیه اهلل 

؛ فاضل و نوری، التعلیقات علی العروه ۱0، )النکاح( م۱. امام، تحریر الوسیله، ج۵

و خامنه ای، استفتاء،  ۱0۱، )النکاح(، م ۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱0الوثقی، )النکاح(، م

 .۱۵6و  ۱۳۱س 

؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، ۱۳۴۳راجع، . سیستانی: توضیح المسائل م۱

و تعلیقات علی العروه ۵۸۴4و  ۵۸۱4، س۱؛ مکارم، استفتاء ات، ج۵۱۴۱)النکاح(، م 

 . ۱۳۳۴؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱0الوثقی، )النکاح( م

 . دفتر: بهجت۴

 نگاه به روستایی
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ند که نوعاً خود را نمی . در بعضی از مناطق ایران، زنان روستانشینی هست27پرسش

 پوشانند؛ آیا می توان بدون قصد لذت به آنها نگاه کرد؟

آیات عظام امام، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری: بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت 

 ۳و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.

و را امر به ا آیات عظام تبریزی، سیستانی و وحید: چنانچه از زنان بی باکی است که اگر

حجاب کنند اعتنا نمی کنند نگاه به آنان بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام، 

 ۱اشکال ندارد.

آیات عظام مکارم و بهجت: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال 

 6ندراد.

، ؛ فاضل و نوری، تعلیقات علی العروه۱0)النکاح( م  ۱. امام، تحریر الوسیله، ج۳

 . ۱0، )النکاح(، م۱، صافی، هدایه العباد، ج۱0)النکاح(، م 

؛ تبریزی، ۱۳۳۴؛ وحید، توضیح المسائل، م۱۳۴۳. سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م۱

 .۵۱۴۱منهاج الصالحین، م

 .۳۵۱، س ۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۱۳۴۳. بهجت، توضیح المسائل مراجع، م6

 نگاه به زنان اهل تسنن

 ا نگاه به مو و بدن زنان اهل تسنن جایز است؟. آی28پرسش 

 ۵همه مراجع: خیر، نگاه به آنان همان حکم نگاه به زنان شیعه را دارد.

 .۴۵و  ۱0، )النکاح(، م ۱. العروه الوثقی، ج۵

 نگاه به مسلمانان خارجی

. حکم نگاه کردن به زنان مسلمان که در کشورهای خارجی فاقد حجاب و پوشش 29پرسش

 اند، چگونه است؟اسالمی 
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آیات عظام امام، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری: بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت 

 ۱و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به 

 ۴رند(.اگر آنان را نهی کنند بپذیحرام باشد، اشکال ندارد )مگر اینکه از زنانی باشند که 

 ۳آیه اهلل بهجت: نگاه به آنان جایز نیست؛ هر چند بدونقصد لذت باشد.

، فاضل و نوری، تعلیقات علی العروه، ۱0، )النکاح(، م۱. امام، تحریر الوسیله، ج۱

و  ۱۳۱و خامنه ای، استفتاء، س  ۱0، )النکاح(، م۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱0)النکاح(، م

 .۱۵۱و  ۱۵6

و ۱۳۳۴؛ سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م ۱۳۳۴. وحید، توضیح المسائل، م۴

sistani.org ؛ ۵۱۴۱؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، )النکاح(، م۱)نگاه(، س

 .۳۵۱، س۵مکارم، استفتاءات، ج

 . دفتر: بهجت.۳

 نگاه به غیر مسلمان

 . آیا نگاه کردن به زن غیر مسلمان که پوششی ندارد، جایز است؟31پرسش 

 همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد؛ تنها نگاه 

 ۵به جاهایی از بدنشان که معموالً آن را نمی پوشانند، جایز است.

؛ نوی، توضیح ۱0، )النکاح(،م ۱؛ امام. تحریرالوسیله، ج۱۳۳۴. توضیح المسائل مراجع،۵

؛ وحید، توضیح المسائل، ۱0؛ مکارم، تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م ۱۳۴۸المسائل، م

 ؛ دفتر: خامنه ای.۱۳۳۴م

 نگاه به کهنسال

 ست؟. آیا نگاه کردن به مو، گردن دست های زن کهنسال جایز ا31پرسش 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

  ۱همه مراجع: بدون قصد لذت، اشکال ندارد.

؛ ۳4۸، س۵؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵۳، )النکاح(، م۴. سیستانی، منهاج الصالحین ج۱

؛ امام، نوری، فاضل و مکارم، تعلیقات علی العروه، ۵4۳۴بهجت، توضیح المسائل، م 

 ، دفتر: صافی.۴۱)النکاح(، و 

ی که چهره و موهای خود را آرایش و تزیین کرده . حکم نگاه به زنان کهنسال32پرسش 

 اند، چیست؟

 ۴همه مراجع: در فرض مذکور، نگاه به آنان جایز نیست.

 ؛ دفتر: همه مراجع.۵۳، م۴. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۴

 نگاه پسر بچه

 . آیا پسر بچه ممیز، می تواند به مو و بدن نامحرم نگاه کند؟33پرسش 

ارم و تبریزی(: پسر بچه ممیز تکلیف ندارد و نگاهش به زن بی همه مراجع )به جز مک

اشکال است؛ ولی بنابر احتیاط واجب، زن باید بدن و موی خود را از پسر بچه ممیزی 

 ۳که نگاهش به زن، باعث تحریک شهوت او می شود، بپوشاند.

ح ؛ وحید، توضی۱۳۴۱؛ توضیح المسائل مراجع، م ۱۳۴۵. نوری، توضیح المسائل، م۳

 . ۱۳۳۳المسائل، م 

آیات عظام تبریزی و مکارم: پسر بچه ممیز تکلیف ندارد و نگاهش به زن بی اشکال 

 ۵است؛ ولی بهترست زن بدن و موی خود را از او بپوشاند.

ده در رساله های عملیه نیام« نگاه پسر بچه ممیز به زن بی اشکال است»تبصره. حکم 

نشانه های تکلیف را بلوغ می دانند، پسر بچه است؛ ولی از آنجا که فقیهای یکی از 

 ممیز مشمول آن قرار نمی گیرد.

 .۱۳۴۱. توضیح المسائل مراجع، م۵
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 نگاه به زیور آالت

 . حکم نگاه به زیور آالت زن نامحرم از روی لباس چیست؟34پرسش 

آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و نوری: بنابر احتیاط واجب نگاه به آنها جایز 

 ۱ست.نی

آیات عظام بهجت، خامنه ای، تبریزی، صافی، مکارم و وحید: نگاه به آنها جایز 

 ۴نیست.

آیه اهلل سیستانی: نگاه به گردنبند و مانند آن جایز نیست؛ ولی نگاه به الگو و دستبند 

 ۳اشکال ندارد. -بدون قصد لذت -آنان

 امنه ای، سایت، نگاه.و خ ۵. امام، نوری و فاضل، تعلیقات علی العروه، )الستر( م۱

، ۳۳۳، س ۵، تبریزی، صراط النجاه، ج۵. مکارم، تعلیقات علی العروه، )الستر(، م۴

 و دفتر: بهجت، صافی و وحید. ۳00خامنه ای، استفتاء، س 

 .۵. سیستانی، تعلیقات علی العروه، الستر، م۳

 حکمی دارد؟ . نگاه کردن مردان به حلقه ازدواج یا انگشتر عقیق خانم ها چه35پرسش 

 ۱آیات عظام امام، بهجت، خامنه ای، فاضل و صافی: نگاه به آن جایز نیست.

و دفتر:  ۳00، خامنه ای، استفتاء، س ۴6، )احکام حجاب(، س ۴. امام، استفتاءات، ج۱

 بهجت، فاضل و صافی. 

 ۵آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: بدون قصد لذت اشکال ندارد.

اه به انگشتری که به طور معمول نزد زنان بزرگسال متعارف است آیه اهلل تبریزی: نگ

 ۱اشکال ندارد؛ حتی اگر زنان جوان از آن انگشتر استفاده کنند.

 ۴آیه اهلل وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

؛ مکارم، ۵، سیستانی، تعلیقات علی العروه، )الستر( م664، س۱. نوری، استفتائات، ج۵
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 .۳۸۵ ، س۵استفتاءات، ج

 .۳۳۴و  ۳۳۱، س ۵. تبریزی، صراط النجاه، ج۱

 . دفتر: وحید.۴

 نگاه به ورزشکاران

. آیا دیدن ورزش فوتبال، کشتی و مانند آن، که مردان با شورت و زیر پوش 36پرسش

 بازی می کنند، از نزدیک برای زنان جایز است؟

ایز دن مرد نامحرم، جهمه مراجع )به جز بهجت، تبریزی و سیستانی(: خیر، نگاه زن به ب

 ۳نیست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.

 ۱آیه اهلل بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیه اهلل تبریزی: اگر به قصد لذت یا ترس افتادن به گناه باشد، نگاه به بدن آنان جایز 

 6نیست.

ناه باشد، گ آیه اهلل سیستانی: در ورزش فوتبال اگر نگاه با قصد لذت یا ترس افتادن به

 0حرام است و در ورزش کشتی بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت نیز جایز نیست.

، صافی، جامع ۴4و  6، )نظر(، س۴، امام، استفتاءات، ج۳۳0. خامنه ای، استفتاء، س ۳

؛ نوری، توضیح ۱۳۳۱؛ وحید، توضیح المسائل، م۵0۵۱و  ۵6۱۱. س۱االحکام، ج

 ، دفتر: فاضل.۱۵قات علی الهروه، )النکاح( م ؛ مکارم، تعلی۱۳۳۱المسائل، م 

 . ۵4۴۴. بهجت، توضیح المسائل، م۱

 .۵۳۳0، س۵. تبریزی، صراط النجاه، ج6

 . دفتر: سیستانی.0

 نگاه به فیلم ورزشی
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. حکم تماشای کشتی گیران و سایر ورزشکاران با بدن نیمه برهنه از تلویزیون 37پرسش

 برای بانوان چگونه است؟

امام، سیستانی، فاضل، نوری و وحید: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به  آیات عظام

 ۵حرام باشد و باعث مفسده هم نشود، اشکال ندارد.

آیات عظام بهجت، صافی و مکارم: با توجه به اینکه نگاه به این نوع برنامه باعث فساد و 

 ۱تعییج شهوت می شود، جایز نیست.

اگر به طور غیر زنده پخش شود و قصد لذت و ترس آیات عظام تبریزی و خامنه ای: 

 ۴افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد.

تبصره. پاسخ یاد شده در جایی است که مردان ورزشکار و کشتی گیر، ناشناس باشند و 

 گرنه به فتوای مراجع تقلید، تماشای آن حرام است.

؛ تبریزی، صراط ۵۱ظر(، س، )ن۴؛ امام، استفتاءات، ج۳۱۳، س۵. نوری، استفتاءات، ج۵

؛ دفتر: سیستانی، ۵۸۴۸، س۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۳۳0، س۵و ج ۳40، س۱النجاه، ج

 وحید.

 ۵6۱۱و  ۵6۸0، س ۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۱. بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م۱

 و دفتر: مکارم.

 .۵۵۳4. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۴

 نگاه به دختر بچه

 آیا نگاه کردن به مو و بدن دختر نابالغ جایز است؟ .38پرسش 

آیات عظام امام، خامنه ای و سیستانی: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام 

باشد، اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط }مستحب{به جاهایی )مانند ران، شکم و سینه{ 

 ۳که معموالً انها را می پوشانند، نگاه نکند.
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؛ ۱۱، )النکاح(، م۱و تحریر الوسیله، ج ۱۳۴۴ح المسائل مراجع، م . امام، توضی۳

 . 6۱۸و خامنه ای، استفتاء، س  ۱۴، )النکاح(، م ۱سیستانی، منهاج الصالحین، ج

آیات عظام فاضل، مکارم و نوری: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، 

ند ران، شکم و سینه{ که معموالً اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط واجب به جاهایی }مان

 ۵آنها را می پوشانند، نگاه نکند.

آیه اهلل بهجت: اگر دختری است که خوب و بد را می فهمد، بنابر احتیاط واجب نگاه 

 ۱جایز نیست. -خواه با قصد لذت باشد یا بدون آن-به او

گاه د نآیات عظام تبریزی، صافی و وحید: اگر دختری است که خوب و بد را می فهم

  ۴به او}هر چند بدون قصد لذت{ جایز نیست.

 .۱۳۱4؛ نوری، توضیح المسائل، م۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م۵

 .۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م ۱

، و ۵۱۴۱؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، م ۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م۴

 ؛ دفتر: وحید.۳4۱، س۵صراط النجاه، ج

. از دخترانی که کوچک و با چادر می باشند خوشم می آید، چون معنویت 39پرسش 

 خاصی دارند؛ آیا نگاه کردن به آنها اشکال دارد؟

همه مراجع: اگر نگاه به آنان بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال 

 ۳ندارد.

، دفتر: وحید، ۱۳۱4، نوری، توضیح المسائل، م ۱۳۴۴. توضیح المسائل مراجع، م ۳

 خامنه ای.

 نگاه به پسر بچه

 . حکم نگاه زن به بدن پسر بچه ممیز )به جز عورت او( چیست؟41پرسش 
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  ۱همه مراجع )به جز بهجت(: بدون قصد لذت اشکال ندارد.

، ۱6، النکاح، م ۱افی، هدایه العباه، ج؛ ص۱6، النکاح، م۱. امام، تحریر الوسیله، ج۱

و  ۱۳م  ۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۵۱۴۳تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، م 

 دفتر: وحید، خامنه ای، فاضل، نوری و مکارم.

آیه اهلل بهجت: اگر خوب و بد را می فهمد، بنابر احتیاط واجب نگاه به بدن او جایز 

 ۵نیست.

 .۵4۴۴یح المسائل، م . بهجت، توض۵

 نگاه به عورت بچه

 . نگاه کردن به عورت بچه چه حکمی دارد؟41پرسش

آیات عظام امام، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: نگاه کردن به عورت بچه ممیزی که 

خوب و بد را می فهمد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند 

 ۱آن باشد.

جت، خامنه ای، تبریزی، صافی و وحید: نگاه کردن به عورت بچه آیات عظام به

ممیزی که خوب و بد را می فهمد، جایر نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن 

 ۴باشد.

 .۱۳۴۱؛ نوری، توضیح المسائل، م۱۳۴6. توضیح المسائل مراجع، م ۱

امنه ای، و خ ۱۳۳۱، وحید، توضیح المسائل، م۱۳۴6. توضیح المسائل مراجع، م۴

 .۱۴۱و  ۱۵۱استفتاء، س

 فصل دوم : کس و فیلم نامحرم

 عکس و فیلم ناشناس
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 . نگاه مرد به عکس و فیلم بی حجاب زن ناشناس، چه حکمی دارد؟42پرسش 

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و مفسده ای در بین نیاشد، 

 ۵اشکال ندارد.

کر نشده؛ در برخی منابع ذ« ون قصد لذت و ترس افتادن به گناهبد»تبصره. هر چند تعبیر 

 ولی این مسائله مورد اتفاق تمامی فقیهان است.

؛ وحید، ۵۵۳۱، خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س ۱۱، )نظر(، س۴. امام، استفتاءات، ج۵

، ۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵0۴۱، س۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱۳۳۳توضیح المسائل، م 

؛ ۱۳۴4و توضیح المسائل مراجع، م  ۵0۵4، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۳۱۳ س

؛ سیستانی، منهاج ۵۸۳۳، س۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۱۳۳تبریزی، استفتاءات، س

 .۱؛ بهجت، توضیح المسائل، )متفرقه(م۱0، )النکاح(، م۱الصالحین، ج

 نگاه خواستگاری به عکس

ی از خصوصیات جسمی و زیبایی دختری که می . آیا مرد می تواند برای آگاه43پرسش 

 خواهد با او ازدواج کند، عکس یا فیلم او را مشاهده کند؟

 در صورتی که دختر، فامیل و آشنا، چه حکمی دارد؟

همه مراجع، اگر بدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد؛ هر چند آن دختر از فامیل و 

 ۵آشنایان باشد.

 آمده است.« نگاه خواستگاری»عنوان . با استفاده از منابعی که در۵

 عکس و فیلم آشنا

. نگاه کردن به عکس و فیلم های زنان فامیل وآشنا که در آن بدون حجاب 44پرسش

 مشاهده می شوند، چگونه است؟
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آیات عظام امام، تبریزی و نوری: اگر از زنانی اند که به حفظ حجاب شرعی پایبند 

 ۱ان حرام است.هستند، نگاه کردن به عکس و فیلم آن

آیات عظام بهجت و فاضل: بنابر احتیاط واجب نگاه کردن به عکس و فیلم آنان، جایز 

 ۴نیست.

آیات عظام سیستانی، مکارم و وحید: اگر از زنای اند که به حفظ حجاب شرعی پایبند 

 ۳هستند، بنابر احتیاط واجب نگاه کردن به عکس و فیلم آنان جایز نیست.

ی و صافی: نگاه کردن به عکس و فیلم آنان )به ویژه در مواردی که آیات عظام خامنه ا

 ۱در معرض هتک و فساد باشند(، حرام است.

؛ تبریزی، صراط ۱۳۴۱؛ نوری، توضیح المسائل، م۱۳۴4. امام، توضیح المسائل، م۱

 .۵۵۱۳، س۱النجاه، ج

 ؛ دفتر: بهجت.۵0۴۱و  ۵0۱۳، س۵. فاضل، جامع المسائل، ج۴

 .۱۳۳۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۱۳۴4ائل مراجع، م. توضیح المس۳

 .۵۵۳۱؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱۳۳۳. صافی، توضیح المسائل، م۱

. نگاه به عکس و فیلم برخی از فامیل ها و آشنایان که از نظر حجاب بی بد و بار 45پرسش 

 و بی باک هستند، حکمش چیست؟

کارم و وحید، اگر باعث مفسده نشود، اشکال آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، م

 ۵ندارد.

آیات عظام بهجت، فاضل و صافی: بنابر احتیاط و اجب نگاه به عکس وفیلم آنان، جایز 

 ۱نیست.

 ۴آیه اهلل خامنه ای: نگاه کردن به عکس و فیلم آنان جایز نیست.

المسائل  ؛ امام، سیستانی، وحید، مکارم، توضیح۱۳۴۱. نوری، توضیح المسائل، م۵

، ۱؛ تبریزی؛ صراط النجاه، ج۱۳۳۳؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۳۴4مراجع، م
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 .۵۵۱۳س

 و دفتر: صافی و بهجت. ۵0۴۱و  ۵0۱۳، س۵. فاضل، جامع المسائل، ج۱

 .۵۵۳۱. خامنه ای، اجویه االستفتاءات، س ۴

 عکس از دنیا رفته

 اند، چیست؟. حکم مشاهده و فیلم زنان فامیل که از دنیا رفته 46پرسش 

همه مراجع، حکم نگاه به عکس و فیلم دوران حیات آنان را دارد و هیچ تفاوتی نمی 

 ۳کند.

 و دفتر: همه. ۵۱0۵، س ۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۳

 عکس بازیگران

. اخیراً از بازیگران زن پوستر هایی تهیه شده است. برخی از آنان موهای خود 47پرسش 

را بیرون انداخته اند و بعضی دیگر لباس های تنگ و اندام نما پوشیده و عکس انداخته اند، 

 در این مورد حکم چگونه است؟

 ۱همه مراجع: اگر نشر و نگاه به آنان باعث مفسده گردد، جایز نیست.

 دفتر: همه .. ۱

 نگاه به عکس دختر

 . نگاه کردن به عکس بدون حجاب دختر بچه های ممیز، چگونه است؟48پرسش 

 ۵همه مراجع: اگر با قصد لذت نباشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.

 . دفتر: همه۵

 عکس دوران کودکی
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اشته . دیدن عکس دوران کودکی زنان نامحرم، در صورتی که پوشش کافی ند49پرسش 

 باشند، چه حکمی دارد؟

همه مراجع )به جز سیستانی(: اگر نگاه به آن باعث هتک آنان و تحریک شهوت نشود، 

 ۱اشکال ندارد.

آیه اهلل سیستانی: اگر عکس یاد شده از وضع کنونی زن حکایت کند و او را نیز 

 ۴بشناسد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 ؛ دفتر:همه.۳۳4، س۵. تبریزی، صراط النجاه، ج۱

 . دفتر: سیستانی.۴

 فیلم های صدا و سیما

. نگاه به فیلم های ایرانی و خارجی که در آنها حجاب رعایت نمی شود و از صدا 51پرسش 

 و سیما پخش می شوند، چه حکمی دارد؟

همه مراجع:اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفاسد و انحرافات 

 ۳شکالی ندارد.اخالقی نشود، ا

و  00۱، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۱۸6و  ۵۵4۳. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۳

و  ۳۱۸، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵0۱0و  ۵0۱6، س ۵؛ فاضل. جامع المسائل، ج00۳

؛ ۵4و  ۵۱، )نظر(، س ۴؛ امام، استفتاءات، ج۱؛ بهجت، توضیح المسائل. )متفرقه(، م۳۱۱

؛ ۵0۵4و  ۵0۸۳، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵6۸۴و  ۵۸۳۵ت، ستبریزی، استفتاءا

 ؛ دفتر: وحید.۳)فیلم(، س sistani.orgسیستانی، 

 فیلم های وزارت ارشاد

. نگاه به فیلم های مجاز داخلی و خارجی که به وسیله وزارت ارشاد اجازه داده 51پرسش 

 شده است، چه حکمی دارد؟
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ه{ و بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و همه مراجع: اگر}در حد ابتذال نبود

باعث مفاسد و انحرافات اخالقی نشود، اشکالی ندارد }خواه فیلم داخلی باشد یا 

 ۵خارجی{.

، ۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۱۸6و ۵۵4۳. خامنه ای، اجویه االستفتاءات، س۵

، ۵فتاءات، ج، مکارم، است۱؛ بهجت، توضیح المسائل، )متفرقه(، م۵0۱0و  ۵0۱6س

، )نظر(، س ۴؛ امام، استفتاءات، ج۳۱۱و  ۳۱۸، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج00۱و  00۱س

؛ ۵6۸۴و ۵۸۳۵؛ تبریزی، استفتاءات، س۳. )فیلم(، س sistaki.org؛ سیستانی، ۵4و  ۵۱

 ؛ دفتر:وحید.۵0۵4و ۵0۸۳، س۱صافی، جانع االحکام، ج

 پخش زنده و غیر زنده

حجاب در رسانه های تصویری به صورت غیر زده وزنده  . حکم تماشای زن بی52پرسش 

 چیست؟

همه مراجع )به جز تبریزی و خامنه ای(: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام 

باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و تفاوتی بین پخش زنده و غیر زنده نمی 

 ۱کند.

، صافی، ۵0۱۳، س۵المسائل، ج؛فاضل، جامع ۱. بهجت، توضیح المسائل، )متفرقه(، م۱

؛ نوری، استفتاءات، ۵۱، )نظر(، س۴، امام، استفتاءات، ج۵0۵4، س۱جامع االحکام، ج

 ؛ دفتر:وحید.۵۴، )تصویر(، ش sistani.org؛ سیستانی، ۳۱۱و  ۳۱۳، س۵ج

آیه اهلل تبریزی: بین پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش 

ه نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، نگاه به آن }هر چد شود و باعث مفسد

 ۵باعث مفسده نیز نشود{ جایز نیست.

آیه اهلل خامنه ای: بین پخش زنده و غیر زنده متفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش 

شود و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد 
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به طور زنده باشد، بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن }هر چند باعث مفسده نیز و اگر 

 ۱نشود{ جایز نیست.

 .۵۵۴۸، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۵

 .۵۵۳۱. خامنه ای، اجویه االستفتاءات، س۱

 تفاوت فیلم و عکس

 . آیا نگاه به فیلم با نگاه به عکس زن نامحرم بی حجاب، تفاوت دارد؟53پرسش 

مراجع )به جز تبریزی و خامنه ای(؛ بین فیلم و عکس تفاوتی در حکم نیست و همه 

 فیلم همان عکس متحرک است.

آیه اهلل تبریزی: بین فیلمی که به طور غیر مستقیم و غیر زنده پخش می شود و عکس 

تفاوتی در حکم نیست؛ ولی نگاه به فیلم زنده، حکم نگاه به شخص را دارد و با عکس 

 .فرق می کند

آیه اهلل خامنه ای: بین فیلمی که به طور غیر مستقیم و غیر زنده پخش می شود و عکس 

تفاوتی در حکم نیست؛ ولی نگاه به فیلم زنده بنابر احتیاط واجب حکم نگاه به شخص 

 ۴را دارد و با عکس فرق می کند.

 آمده است.« پخش زده و غیر زنده». با استفاده از منابعی که در عنوان ۴

 هده نامحرم در چتمشا

. آیا در چت با نامحرم در اینترنت، می توان به چهره بی حجاب او که از دوربین 54پرسش 

 کامپیوتری مشاهده می شود، نگاه کرد؟

همه مراجع )به جز تبریزی و خامنه ای(: اگر بدون قصد لذت وترس افتادن به حرام 

 باشد و باعث مفسده نشود، اشکل ندارد.
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 آیه اهلل تبریزی: نگاه به آن }هر چند باعث مفسده نشود{ جایز نیست.

آیه اهلل خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن}هر چند باعث مفسده نیز نشود{ جایز 

 نیست.

 عکس و فیلم مبتذل

در  -. نگاه به فیلم های مبتذل که بیشتر زنان غیر مسلمان در آن بازی می کنند55پرسش

 چه حکمی دارد؟ -صورتی که موجب تحیک انسان نشود

همه مراجع )به جز تبریزی و سیستانی(: با توجه با اینکه دیدن این گونه فیلم ها به طور 

 ۵اه به آنها حرام است.معمول شهوت برانگیز و مقدمه ارتکاب گناه می باشد، نگ

آیه اهلل تبریزی: نگاه به فیلم هایی که موجب تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در 

 ۱جامعه باشد، جایز نیست.

آیه اهلل سیستانی: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز باشد، بنابر احتیاط 

 ۴واجب نگاه به زنان جایز نیست.

و ۵0۵0، س۱، صافی، جامع االحکام، ج۵۵۳0ستفتاءات، س. خامنه ای، اجویه اال۵

و  00۳، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵0۴۵و ۵0۱4، س۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵6۸۱

 ؛ دفتر: نوری و امام، بهجت، وحید.0۳۱

 .۵۵۱4، س۱و صراط النجاه، ج ۵6۸۱و  ۵6۸۴. تبریزی، استفتاءات، س۱

 ؛۳، )فیلم(، سsistani.org. سیستانی، ۴

 س مبتذل غیر مسلمانانعک

. نگاه کردن به عکس های عریان و برهنه زنان و مردان غیر مسلمان چه حکمی 56پرسش 

 دارد؟
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آیات عظام امام، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل و وحید: اگ با قصد لذت باشد، 

حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز 

 ۵نیست.

آیات عظام بهجت، صافی، مکارم و نوری: نگاه به آن جایز نیست؛ هر چند بدون قصد 

 ۱لذت باشد.

، )تصویر(،  sistani.orgو  ۱. سیستانی، تعلیقات علی العروه، )احکام التخلی(، م۵

؛ ۵۴۵۳؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س00۳، س۴؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۱و ۵س

، ۱، )احکام التخلی(، م۵، و تعلیقات علی العروه، ج۵0۴۵، س۵ج فاضل، جامع المسائل،

 ؛ دفتر: وحید.۱امام تعلیقات علی العروه، )احکام التخلی(، م

؛ صافی، ۱، تعلیقات علی الهروه، )احکام التخلی(، م۵۸۴۴، س۱. مکارم، استفتاءات، ج۱

؛ دفتر: ۱خلی(. م؛ نوری، التعلیقات علی العروه، )احکام الت۵0۸0، س۱جامع االحکام، ج

 بهجت.

 دفع افسد به فساد

. آیا به منظور جذب جوانان و نرفتن آنان به سمت برنامه های مبتذل ماهواره 57پرسش 

 ای، جایز است کمی در پخش فیلم های رسانه های داخلی تساهل ورزید؟

 ۴همه مراجع: خیر، این کار جایز نیست.

 . دفتر: همه.۴

 عکس و فیلم آموزشی

گاه کردن به عکس های عریان موجود در کتاب های پزشکی که آموزش ان . ن58پرسش

 برای دانشجویان ضروری است، چه حکمی دارد؟
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 همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتان به حرام باشد، 

 ۵اشکال ندارد.

تبصره. فرض مساله جایی است که نگاه به عکس های یاد شده، جهت آموزش برای 

 باشد.دانشجویان ضروری 

؛ فاضل، 0۳4، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۴۵۴. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۵

؛ صافی، جامع االحکام، 4۴۵، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۱۸4۴، س۵جامع المسائل، ج

؛ امام، استفتاءات، ۵۱، س۴۵؛ بهجت، احکام و استفتاءات پزشکی، ص۵0۸0، س۱ج

 ، دفتر: سیستانی و وحید.۵۸۱۱، س۱لنجاه، ج؛ تبریزی، صراط ا۱۸و  ۳4، )نظر(، س ۴ج

. دیدن فیلم های آموزشی )غیر ضروری( یا جست و جوی اینترنتی که شامل 59پرسش 

 برخی صحنه های مهیج است، چه حکمی دارد؟

ج و که مهی -همه مراجع )به جز تبریزی و سیستانی(: نگاه به این فیلم ها و صحنه ها

 ۱جایز نیست. -شهوت برانگیز است

آیه اهلل تبریزی: نگاه به این فیلم ها که باعث تحریک شهوت بر حرام و یا ترویج فساد 

 در جامعه می شود، جایز نیست.

آیه اهلل سیستانی: نگاه به این فیلم ها و صحنه ها با قصد لذت، حرام است و بنابر احتیاط 

 واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.

 آمده است.« فیلم آموزش جنسی»فاده از منابعی که در عنوان . با است۱

 فیلم آموزش جنسی

 . حکم نگاه به فبلم های روش آموزش جنسی چیست؟61پرسش 

همه مراجع )به جز تبریزی و سیستانی(: نگاه به این گونه فیلم ها که به طور معمول با 

 ۴نگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.
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؛ ۵۴۱4، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵۱۸۸اجوبه االستفتاءات، س. خامنه ای، ۴

 ؛ دفتر: بهجت، وحید، امام، فاضل و مکارم. ۱۱۳، س۱نوری، استفتاءات، ج

آیه اهلل تبریزی: نگاه به این نوع فیلم ها که باعث تحریک شهوت بر حرام و یا ترویج 

 ۵فساد در جامعه می شود، جایز نیست.

ر به قصد لذت و شهوت باشد، حرام است و بدون آن نیز بنابر آیه اهلل سیستانی: اگ

 ۱احتیاط واجب جایز یست.

 .۵۵۱4، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۵

 .۵4. )تصویر(، سsistani.org. سیستانی، ۱

 فیلم تحریک زنا شوئی

. آیا زن و شوهر برای تحریک جنسی، می تواند به فیلم های سکس و مبذل نگاه 61پرسش 

 کنند؟

مه مراجع )به جز تبریزی(: خیر، تحریک شهوت به وسیله فیلم های مبتذل و جنسی، ه

 ۴جایز نیست.

آیه اهلل تبریزی: نگاه به فیلم هایی که باعث تحیک شهوت بر حرام و با ترویج فساد در 

 ۳جامعه می شود، جایز نیست.

؛ ۵۴۱4، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵۱۸۴. خامنه ای، اجویه االستفتاءات، س۴

؛ دفتر: وحید، ۴، )فیلم(، س sistani.org؛ سیستانی،۱۱۳، س۱نوری، استفتاءات، ج

 بهجت، امام، فاضل، مکارم.

 .۳4۱و  ۳4۳، س۵و ج ۵۵۱4، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۳

 . اگر شوهر اصرار زیاد کند بر اینکه یا او فیل مبتذل نگاه کنم، تکلیف چیست؟62پرسش
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ی و سیستانی(، اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و همه مراجع )به جز تبریز

جایز  -که به طور معمول با نگاه شهوت برانگیز همراه است -نگاه به این نوع فیلم ها

 ۱نیست.

و  ۵0۵0، ص۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵۵۳0. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱

و 00۳، س۵م، استفتاءات، ج؛ مکار۵0۴۵و  ۵0۱4، س۵؛ فاضل،جامع المسائل، ج۵6۸۱

 ؛ دفتر: نوری و امام، وحید، بهجت.0۳۳

آیه اهلل تبریزی: اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست ونگاه به فیلم هایی که باعث 

 ۵تحریک برحرام یا ترویج فساد در جامعه می شود، جایز نیست.

لم ها اه به این نوع فیآیه اهلل سیستانی: اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگ

اگر با قصد لذت باشد، حرام است و چنانچه بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز 

 ۱باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 تبصره. اطاعت از شوهر، جایگاه خاصی دارد و مورد یاد شده از این قبیل نیست.

 . ۵۵۱4، س۱ج و صراط النجاه، ۵6۸۱و  ۵6۸۴. تبریزی، استفتاءات، س۵

 .۳، )فیلم(، سsistani.org. سیستانی، ۱

 نگاه متاهل به فیلم

 . آیا در مشاهده فیلم های شهوت انگیز، بین فرد متاهل و مجرد تفاوتی دارد؟63پرسش 

همه مراجع: نگاه به فیلم های محرک و شهوت انگیز، جایز نیست و بین مجرد و متاهل 

 ۴تفاوتی ندارد.

، 0، )فیلم(، س sistani.org؛ سیستانی، ۵۵44. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۴

؛ نوری، ۵۱4، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵۳۱۱، س6تبریزی، صراط النجاه، ج

 ، دفتر:امام، مکارم، وحید، بهجت، فاضل.۱۱۳، س۱استفاءات، ج
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 سانسور فیلم مبتذل

 نسور کردن آن، چه حکمی دارد؟. دیدن فیلم های مبتذل به منظور سا64پرسش 

 آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و مکارم: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن 

به حرام باشد، برای مامورا نظارت در مقام انجام دادن وظیفه قانونی، به مقدار ضرورت 

اشکال ندارد؛ ولی باید از قصد لذت اجتناب کنند و واجب است افرادی که برای 

و بررسی گمارده می شوند از جهت فکری و روحی زیر نظر راهنمایی مسئولین نظارت 

 ۵باشند.

آیات عظام بهجت، صافی و وحید: فیلم ها که همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه 

 ۱است، جایز نیست.

آیه اهلل سیستانی: اگر با قصد لذت باشد، حرام است و اگر بدون قصد لذت و ترس 

 ۴د، بنابر احتیاط واجب، نگاه کردن به آن جایز نیست.افتادن به گناه باش

 ؛ دفتر: امام، فاضل و مکارم.۵۱۸۵. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۵

 . دفتر: بهجت، صافی، وحید.۱

 . دفتر: سیستانی.۴

 ارضای شهوت با فیلم

 ر. اگر با مشاهده فیلم های شهوت انگیز، مقداری از شهوت انسان فروکش کند و د65پرسش

 جلوگیری از ارتکاب حرام موثر باشد، چه حکمی دارد؟

 آیا مشاده آن به این منظور جایز است؟

همه مراجع: نگاه به این فیلم های شهوت برانگیز، جایز نیست و توجیه یاد شده، مجوز 

 ۳ارتکاب حرام دیگر نمی شود.
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؛ ۵۵۱4، س۱؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵۵4۱. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۳

 ؛ دفتر: همه.۳. )تصویر(، سsistani.orgسیستانی، 

 برنامه های ماهواره ای

 . نظر مراجع بزرگوار تقلید را درباره مشاهده برنامه های ماهواره بیان کنید؟66پرسش

 آیات عظام خامنه ای و مکارم: استفاده از برنامه های مفید و مشروع

ی نفسه مانعی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه )مانند برنامه های علمی و قرآنی( هر چند ف

برنامه هایی که از طریق این دستگاه پخش می شود غالبًا در بردارنده آموزش افکار 

گمراه کننده و تحریف حقایق و برنامه های لهو و فساد هستند، استفاده از ماهواره جایز 

 ۵نیست.

و فساد و مخرب جایز آیات عظام بهجت و صافی: استفاده از برنامه های مستمل 

 ۱نیست.

آیات تبریزی: چنانچه نگاه کردن آنها باعث تهییج شهوت برحرام با ترویج فساد در 

 ۴جامعه باشد، جایز نیست و در غیر این صورت باید مراعات مقررات و قوانین شود.

آیه اهلل سیستانی: استفاده از ماهواره اگر مفسده نداشته باشد، جایز است و دیدن فیلم 

های مستهجن جایز نیست و تهیه آن در صورتی که اطمینان پیدا شود دیگران از ان 

 ۳استفاده بدی نمی کنند، اشکال ندارد.

آیه اهلل فاضل: استفاده از برنامه های مفید و مشروع آن اشکال ندارد؛ ولی مشاهده برنامه 

اید جود دارد، بهای مشتمل بر فساد و مخرب جایز نیست و اگر در این زمینه مقرراتی و

 ۱رعایت شود.

، ۵؛ مکارم، استقتاءات، ج۵۱۵۱و۵۵۳۴. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۵

 .۳۱4و۵6۸4س
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 ؛ دفتر: بهجت.406، ۵. صافی، جامع االحکام، ج۱

 .۵6۸۱. تبریزی، استفتاءات، س۴

 .۱. سیستانی، سایت، س۳

 . دفتر: فاضل.۱

 آنتن ماهواره

 ماهواره چیست؟. حکم خرید و فروش آنتن 67پرسش

 -آیات عظام امام و وحید: اگر منافع حرام و نامشروع آن بیش از منافع حالل آن باشد

 خید و فروش آن جایز  -به گونه ای که منافع حالل بسیار نادر گردد

 نیست و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد باید مراعات گردد.

ر چند ازآالت مشتری است که آیات عظام خامنه ای و مکارم: دستگاه مذکور، ه

قابلیت استفاه حالل را دارد؛ ولی چون غالباً از آن بهره برداری حرام می شود و افزون 

بر این بهره گیری از آن در خانه، مفاسد دیگری را هم در بر دارد، بنابر این خرید و 

اده تفاستفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر برای کسی که اطمینان دارد از آن اس

حرام نمی کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگری در بر ندارد و اگر قاونی در این 

 ۵زمینه وجود دارد، باید رعایت شود.

آیات عظام تبریزی وفاضل: خرید و فروش آن در صورتی که به منظور استفاده حرام 

طبق آن عمل نباشد، اشکال ندارد. }و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد{ باید بر 

 ۱شود.

آیه اهلل صافی: خرید و فروش و استفاده مشروع از آن، در صورتی که مجتهد جامع 

 ۴شرایط به مالحظه مصالح مهمه ای آن را ممنوع نکرده باشد، اشکال ندارد.

آیه اهلل سیستانی: خرید و فروش آن جایز نیست؛ مگر در صورتی که اطمینان پیدا کند 
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 ۳آن استفاده حرام نمی کنند. که خود و یا دیگران از

آیه اهلل بهجت: به توجه به اینکه استفاده از منافع حرام و نامشروع آن، بیش از منافع 

خرید و فروش آن جایز  -به گونه ای استفاده مشروع آن بسیار نادر است -حالل است

 ۱نیست.

نافع مراجع تقلید در اصل جواز خرید و فروش آالت مشترکی که دارای م -۵تبصره

 حالل و حرام بده و نیز در حرمت آالتی که منافع مقصود و غالبی آن نامشروع 

و استفتاءات،  ۱، مسائل مستحدثه،)رادیو و تلویزیون(، م۱. امام، تحرید الوسیله، ج۵

 ، دفتر: مکارم.۵۱۵۴، خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س4، مقررات دولتی، س۴ج

 ؛ دفتر: فاضل.۵۵4۳و  ۵6۸۱و استفتاءات، س ۱۸06. تبریزی، توضیح المسائل، م ۱

 .460، س۵. صافی: جامع االحکام، ج۴

 .۴. سیستانی، سایت ماهواره، س۳

 . دفتر: بهجت.۱

بوده و یا استفاده از منافع حالل و مشروع آن در بین مردم بسیار نادر بوده، اختالف نظر 

ه عنی، آیا استفاده از برنامندارند؛ بلکه اختالف نظر تنها در مورد و مصداق آن است؛ ی

های علمی و قرآنی دستگاه ماهواره، در بین مردم در حد وقور است یا اینکه این 

دستگاه منافع حرام و نامشروعش بسیار بوده و به گونه ای است که زمینه دریافت برنامه 

های فاسد و مخرب را کامالً فراهم می سازد؟ هر یک از مراجع تقلید در این زمینه 

مصداق( برداشت و نظری داشته و در قالب فتوا ارائه داده اند و عده ای از آنان به )

 فتوای کلی اکتفا نموده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده اند.

. با توجه به اینکه مساله ترویج دستگاه ماهواره در کشور ایران بعد از رحلت ۱تبصره

ن در خصوص ماهوار در دست نیست؛ امام خمینی مطرح گردید؛ از این رو نظر ایشا

از کتاب تحریرالوسیله )در باب مسائل مستحدثه(، می توان نظر  ۱ولی با توجه به مساله 

 ایشان را به دست آورد که در متن به آن اشاره شده است.
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. در صورتی که فروشنده آنتن ماهواره، بداند که خریدار آن را به منظور 68پرسش 

 کند، حکم این معامله چیست؟ استفاده حرام تهیه می

 ۵آیات عظام امام، خامنه ای و مکارم: فروش آن به خریدار یاد شده، جایز نیست.

آیات عظام تبریزی و فاضل: تنها دانستن باعث نمی شود که فروش آن حرام گردد؛ 

 ۱ولی }اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد{ باید بر طبق آن عمل کند.

: تنها دانستن باعث نمی شود که فروش آن حرام گردد؛ ولی اگر مجتهد آیه اهلل صافی

 جامع شرایط با مالحظه مصالح مهمه ای، آن را ممنوع کرده باشد

 .۵۱۵۱؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۵۸، م۵. امام، تحریر الوسیله، ج۵

 اضل. ؛ دفتر: ف۵۵4۳و  ۵6۸۱و استفتاءات، س ۱۸06. تبریزی، توضیح المسائل، م۱

 ۵باید به آن عمل کند.

آیه اهلل سیستانی: خرید و فروش آنتن ماهواره جایز نیست، مگر در صورتی که اطمینان 

 ۱پیدا شود که او و یا دیگران، از آن استفاده حرام نمی کنند.

آیه اهلل وحید:اگر منافع مشروع و حالل ان بسیار نادر باشد، خرید و فروش آن جایز 

ن صورت تنها دانستن باعث نمی شود که فروش آن حرام گردد و نیست و در غیر ای

 اگر در این زمینه قانونی وجود دارد، باید مراعات گردد.

آیه اهلل بهجت: با توجه به اینکه منافعع مشروع و حالل ماهوار بسیار نادر است، خرید و 

 فروش آن جایز نیست.

 .406، س۵. صافی، جامع االحکام، ج۵

 .۴یت ماهواره، س. سیستانی، سا۱

 استفاده از اینترنت

 . حکم استفاده از اینترنت را بیان کنید.69پرسش
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همه مراجع: اینترنت از االت مشترک است؛ از این رو استفاده از سایت های مشروع و 

 ۴حالل اشکال ندارد.

 . تبریزی، سایت اینترنت: سیستانی: سایت اینترنت؛ دفتر: همه.۴

ایت های اینترنتی خارجی، زیاد با موارد خالف شرع مواجه می . در مراجعه به س71پرسش

شویم با اینکه در مسیر تحقیقات و ارتباط با تکنولوژی روز ناچار به استفاده از امکانات 

اینترنتی هستیم و با توجه به اینکه این گونه سایت ها نهایتاً اثر سوء خود را بر روی انسان می 

 گذارد؟

ز سایت های اینترنت در اموری که شرعاً حالل است، اشکال همه مراجع: استفاده ا

 ۳ندارد.

 . تبریزی، سایت اینترنت؛ دفتر: همه.۳

 شغل کافی نت

. حکم شغل کافی نت چیست؛ با توجه به اینکه اینترنت کاربردهای مختلف اعم از 71پرسش 

ی برخی سایت حالل و حرام دارد و به رغم کنترل، ممکن است عده ای به طور پنهانی بر رو

 های غیر مجاز بروند؟

همه مراجع: با توجه به اینکه اینترنت از آالت مشترک است، فروش آن جایز است، 

مگر طوری باشد که اشاعه منکرات و فحشا صدق کند که در این صورت حرام می 

 شود.

 ظهور عکس توسط مرد

 . ظهور فیلم های عکاسی و میکس به وسیله مرد، چه حکمی دارد؟72پرسش 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

همه مراجع: اگر زن را نشناسد و برهنه و عریان نباشد و باعث مفسده نشود، اشکال 

 ۵ندارد.

. حکم گرفتن عکس بدون حجاب که ظاهر کننده آن مرد نامحرم می باشد، 0۴پرسش 

 چگونه است؟

 ۱را نشناسد و باعث مفسده نیز نشود، اشکال ندارد. همه مراجع: اگر ظاهر کننده او

؛ خامنه ای، ۱۳۳۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۱۱، )نظر(، س۴. امام، استفتاءات، ج۵

؛ فاضل، جامع المسائل، ۳۱۳، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵۵۳۱اجوبه االستفتاءات، س

، و ۵0۵4س، ۱، صافی، جامع االحکام، ج۵۱۳۳؛ تبریزی، استفتاءات، س۵0۴۱، س۵ج

؛ مکارم، ۱؛ بهجت، توضیح المسائل، )متفرقه(، م۱۳۴4توضیح المسائل مراجع، م

 . ۱۴، )النکاح(، م۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۵۸۳۳، س۱استفتاءات، ج

و  ۵0۴۸، س۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۵۳۳. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱

 04۳، س ۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۱، س، )احکام حجاب(۴؛ امام، استفتاءات، ج۵0۴۱

 ؛ دفتر: نوری، وحید، سیستانی، تبریزی، صافی و بهجت.4۴4و 

 فیلم برداری مجالس

. در حالی که می دانیم مردان فامیل و آشنا فیلم ما را مشاده می کنند، آیا بر ما 74پرسش 

 )زنان( جایز است، بدون حجاب در مقابل فیلم بردار ظاهر شویم؟

 ۵اجع: خیر، باید حجاب خود را رعایت کنید.همه مر

، )احکام حجاب(، ۴؛ امام، استفتاءات، ج۳۴۳و  04۳س ۵. مکارم، استفتاءات، ج۵

؛ دفتر: بهجت، وحید، خامنه ای، ۵0۴۸و  ۵0۴۱، س ۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۱س

 صافی، سیستانی، تبریزی و نوری.

 بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟. آیا جایز است زن در جشن های عروسی، 75پرسش 
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همه مراجع: اگر عکس گیرنده زن و با محرم باشد و ظاهر کننده او را نشناسد و باعث 

 ۱مفسده نیز نباشد، عکس انداختن اشکال ندارد و اجازه شوهر در اینجا الزم نیست.

و  ۵0۴۱، س ۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۵۳۳. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱

، )احکام حجاب(، ۴؛ امام، استفتاءات، ج۳۴۳و  04۳، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵0۴۸

 ؛ دفتر: نوری، بهجت، سیستانی، تبریزی، وحید و صافی.۵۱س

 فصل سوم : گفت و گوی نامحرم

 گفت و گوی علمی با نامحرم

. آیا صحبت کردن زن با مرد نامحرم که به نیت خیر و یا برای درس باشند، 76پرسش 

 ال دارد؟اشک

 ۵همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

تبصره: گفت وگو با جنس مخالف اگر ادامه یابد، به طور معمول زمینه عالقه را ایجاد 

 می کند، از این رو الزم است کنترل شود.

؛ مکارم، ۵4۴6؛ بهجت، توضیح المسائل، م۱۱، )نظر(، س۴. امام، استفتاءات، ج۵

، ۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵6۱۱؛ تبریزی، استفتاءات، ۳۵4، س ۵استفتاءات، ج

، خامنه ۵0۵۳، ۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج6۱6، س ۱؛ نوری، استفتاءات، ج۵60۴ص

؛ سیستانی، ۴، )النکاح( م۱؛ العروه الوثقی، ج۵۵۳۱ای، اجوبه االستفتاءات، س

sistani.org فتر: وحید.؛ د۵4و  ۱۸)اینترنت(، س 

 گفت و گو به قصد ازدواج

 . آیا صحبت کردن با کسی که قصد داریم در آینده با او ازدواج کنیم، گناه است؟77پرسش
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همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، 

 ۱اشکال ندارد.

 مده است.آ« گفتگو با نامحرم». با استفاده از منابعی که در عنوان ۱

 چت در اینترنت

ین با ا -( در اینترنت به صورت گفتاری و یا نوشتاری با جنس مخالفChat.چت )78پرسش

 چه حکمی دارد؟ -شرط که از حدود شرعی خارج نشویم )مثالً برای تبادل نظر(

 ۵همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.

لف زن جوان باشد، بهتر است گفت و گو با او }هر چند بدون تبصره: اگر جنس مخا

 قصد لذت هم باشد{ ترک شود.

؛ مکارم، ۵46۴، بهجت، توضیح المسائل، م۱۱، )نظر(، س۴. امام، استفتاءات، ج۵

، ۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵6۱۱؛ تبریزی، استفتاءات، ۳۵4، س۵استفتاءات، ج

؛ خامنه ۵0۵۳، ۵اضل، جامع االمسائل، ج؛ ف6۱6، س۱؛ نوری، استفتاءات، ج۵60۴ص

؛ سیستانی، ۴، )النکاح( م۱؛ العروه الوثقی، ج۵۵۳۱ای، اجوبه االستفتاءات، س 

sistani.org؛ دفتر: وحید.۵4و  ۱۸.)اینترنت(، س 

 چت با جنس مخالف

. چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی، چه حکمی 79پرسش 

 دارد؟

در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد، جایز  همه مراجع:

 ۱نیست.

 . سیستانی، سایت اینترنت؛ تبریزی، سایت اینترنت؛ دفتر:همه.۱
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 . حکم چت کردن با شخصی را که از جنسیت او بی اطالعیم، بفرمایید؟81پرسش 

. ۴ ۴همه مراجع )به جز بهجت و صافی(: اگر ترس افتادن به حرام باشد، جایز نیست.

 دفتر: همه.

آیات عظام بهجت و صافی: با توجه به اینکه درفرض یاد شده، چت با نامحرم در 

 ۵معرض فساد است، جایز نیست.

 . دفتر: بهجت و صافی.۵

دن فرد مورد نظر برای ازدواج . چت کردن با اشخاص مختلف، به انگیزه پیدا کر81پرسش 

 با او، چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفسده نشود، 

 ۱اشکال ندارد.

 تبصره. فرض مسئله جایی است که شخص برای ازدواج آمادگی داشته باشد.

 . دفتر: همه.۱

 چت با غیر مسلمان

. چت کردن با زنان غیر مسلمان و انجام صحبت های تحریک آمیز با آنان، چه 82پرسش 

 حکمی دارد؟

 ۴همه مراجع: حرام است.

 . دفتر: همه.۴

 نامه نگاری با نامحرم

. نامه نگاری با نامحرم و طرح مسائل شهوانی از طریق ایمیل و یا چت، چه ۳۴پرسش 

 حکمی دارد؟
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اعث ایجاد فتنه و فراهم آمدن زمینه فساد است، اشکال همه مراجع: طرح مسایلی که ب

 ؛ دفتر:همه.۵۱0، سواالت متفرقه، س۴. امام. استفتاءات، ج۳ ۳دارد.

 گفت و گوی تلفنی 

. آیا در گفت و گوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از ۳۳پرسش 

 راه دور )مانند اینترنت و تلفن( هست؟

یچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر بدون قصد همه مراجع: خیر، ه

 ۵لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.

؛ مکارم، ۵4۴6؛بهجت، توضیح المسائل، م۱۱، )نظر(، س۴. امام، استفتاءات، ج۵

، ۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵6۱۱؛ تبریزی، استفتاءات، ۳۵4، س۵استفتاءات، ج

؛ خامنه ۵0۵۳، ۵؛ فاضل، جامع االمسائل، ج6۱6، س۱فتاءات، ج، نوری، است۵60۴ص

؛ سیستانی، ۴، )النکاح( م۱؛ العروه الوثقیغ ج۵۵۳۱ای، اجوبه االستفتاءات، س

sistani.org ؛ دفتر: وحید.۵4و  ۱۸.)اینترنت(، س 

 داستان های شهوانی

 . آیا خواندن داستان های تحریک کننده جنسی اشکال دارد؟۳۱پرسش 

 ۱اجع: اگر باعث تحریک شهوت گردد، خواندن آن جایز نیست.همه مر

 ؛ دفتر: همه.0؛ سیستانی، سایت، متفرقات، س۵۵46. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱

 گفت و گو با نامحرم

. برخی از زنان هنگام صحبت کردن، با آب و تاب و صدای نازک سخن ۳6پرسش 

 نان او گوش دهد و با او صحبت کند؟می گویند؛ آیا مرد نامحرم می تواند به سخ

همه مراجع: اگر تلذذ و یا ترس افتادن به گناه در میان باشد، گوش دادن به سخنان آنان 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

، )النکاح(، ۱؛ صافی، هدایه العباد، ج6۳۳و  60۳. خامنه ای، استفتاء، س۴ ۴جایز نیست.

و امام، تعلیقات ؛ نوری، مکارم ۱4، )النکاح(، م۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱4م 

 ؛ دفتر: بهجت، تبریزی، وحدی و فاضل. ۴4، )النکاح(، م۱علی العروه، ج

. آیا زن در هنگام صحبت کردن با مرد نامحرم، حتمًا باید صدای خود را ۳0پرسش 

 تغییر دهد و مردانه صحبت کند؟

یز ن همه مراجع )به جز فاضل(: خیر، این کار الزم نیست؛ ولی نباید لحن صدای خود را

 ۵نازک نماید، به طوری که مرد را تحریک کند.

آیه اهلل فاضل: خیر، این کار الزم نیست؛ ولی بنابر احتیاط واجب نباید صدای خود را 

 ۱نیز نازک نماید، به طوری که مرد را تحریک کند.

، )النکاح(، ۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱4، )النکاح(، م۱. صافی، هدایهالعباد، ج۵

؛ دفتر: وحید، ۴4، )النکاح(، م۱نوری، مکارم و امام، تعلیقات علی العروه، ج ؛۱4م

 تبریزی، بهجت و خامنه ای.

 .۴4، )النکاح(، م۱. فاضل، تعلیقات علی العروه، ج۱

 سالم کردن به نامحرم 

 . آیا سالم کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟۳۳پرسش 

 ۴قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکل ندارد.همه مراجع: اگر بدون 

تبصره. اگر جنس مخالف دختر جوان باشد، بهتر است به او سالم نکند تا از لغزش در 

 گناه در امان باشد.

 .۳۵و  ۴4، )النکاح(، م۱. العروه الوثقی، ج۴

 شوخی با نامحرم
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 . شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟۳4پرسش 

  ۳ر با قصد لذت }جنسی{ باشد یا بترسد که به گناه بیفتد، جایز نیست.همه مراجع: اگ

 .۵0۱۸، س۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۴4و ۴۵، )النکاح(، م۱. العروه الوثقی، ج۳

 شوخی با محارم

 . آیا شوخی کردن با محارم خود جایز است؟4۸پرسش 

 ۵اشکال ندارد. همه مراجع: اگر بدون قصد لذت جنسی و ترس افتادن به گناه باشد،

 .۴۱، )النکاح( م۱. العروه الوثقی، ج۵

 تقلید صدا

 . آیا تقلید صدای مردان به وسیله زن و برعکس جایز است؟4۵پرسش 

. خامنه ای، ۱ ۱همه مراجع: اگر باعث استهزا و هتک دیگری نباشد، اشکال ندارد.

 ؛ دفتر:همه.۳6۵، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵۱۵4اجوبه االستفتاءات، س

 فصل چهارم : ارتباط دختر و پسر

 اختالط دانشجویان

 . آیا در محیط دانشگاهی اختالط بین پسران و دختران، اشکالی دارد؟4۱پرسش 

همه مراجع )به جز بهجت و صافی(: اگر نگاه گناه آلود انجام نشود و ترس افتادن به 

حرام نباشد، اشکال ندارد؛ ولی با وجود آن سزاوار است که مسووالن کشورهای 

 ۵اسالمی، برنامه ای برای جدا ساختن مراکز تحصیلی پسران و دختران تنظیم کنند.

ینکه اختالط دختر و پسر، در معرض فساد آیات عظام بهجت و صافی: با توجه به ا

 ۱است، جایر نیست.

؛ مکارم، ۵6۱۴و  ۵۱4۱؛ تبریزی، استفتاءات، س 6۴۳و  6۳6خامنه ای، استفاء، س -۵
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؛ دفتر: ۵4، )وظایف اجتماعی زنان(، س ۴؛ امام، استفتاءات، ج۳۵۴، س۵استفتاءات، ج

 نوری، وحید، فاضل و سیستانی.

 و دفتر: بهجت. ۵6۱۳و  ۵6۱0و  ۵6۱6، س۱صافی، جامع االحکام، ج -۱

 جشن مختلط

. برگزاری جشن ها و مراسم در دانشگاه که در آن دختر و پسرها مختلط، 4۴پرسش 

 چه حکمی دارد؟

همه مراجع )به جز بهجت و صافی(: اصل اجتماع دختر و پسرها در یک محیط فی نفسه 

نند و آقایان نگاه گناه آلود اشکال ندارد؛ ولی اگر بانوان حجاب کامل را رعایت نک

داشته باشند و محرمات دیگری از قبیل موسیقی حرام و مانند آن انجام گیرد، اجتماع 

 ۵آنان در آن محل جایز نیست.

آیات عظام بهجت و صافی: با توجه به اینکه اختالط دختر و پسر، در این گونه 

 ۱اجتماعات در معرض فساد است، جایز نیست.

؛ 6۱6و  6۴۳و  6۳6؛ خامنه ای، استفتاء، س ۳4، )النکاح(، م۱قی؛ ج. العروه الوث۵

؛ امام، ۳۸۱و  ۳۵۴، س۵؛ مکارم، استفتاءات،ج۵۱4۳و ۵۱4۱تبریزی، استفتاءات، س 

 ؛ دفتر: سیستانی، وحید، فاضل و نوری.۵4، )وظایف اجتماعی زنان(،س ۴استفتاءات، ج

 : بهجت.و دفتر ۵6۱6و  ۵6۱6، س ۱. صافی، جامع االحکام، ج۱

 شرکت در تشکیل مذهبی

. در یک تشکیل مذهبی فعالیت دارم که دختران و پسران در آن مختلط 4۳پرسش 

 هستند! در بعضی مواقع احساس می کنم که ممکن است به گناه بیفتم، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و مفسده در بین باشد، حضور در این تشکل ها 

، ۳۵۴و  ۳۸۱، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج6۱0. خامنه ای، استفتاء، س۴ ۴جایز نیست.
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 . ۴امام، استفتاءات، ج

؛ تبریزی، ۵66۳، س۱، صافی، جامع االحکام، ج۵4)وظایف اجتماعی زنان(، س

؛ نوری، استفتاءات، ۵0۱۱، س ۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۱4۳و  ۵۱4۱استفتاءات، س

 ؛ وحید و بهجت.۱، )عشق(، س sistani.otg؛ سیستانی، 6۱6و  60۳، س۱ج

 اردوی دختر و پسر 

. آیا دانشجویان دختر و پسر می توانند به طور مشترک، به اردوهای تفریحی 4۱پرسش 

 و سیاحتی مسافرت کنند؟

همه مراجع: با توجه به اینکه اختالط دختران و پسران باعث مفسده است، باید از آن 

 ۵اجتناب شود.

 . دفتر: همه.۵

 ن بر سر یک سفره نشست

 . آیا نشستن بر سر سفره ای که نامحرم وجود دارد، حرام است؟46پرسش 

همه مراجع: اگر کلمات مفسده انگیزه رد و بدل نشود و از نگاه های حرام خودداری 

 ۱گردد و نیز ترس افتادن به گناه در کار نباشد، اشکال ندارد.

؛ امام، ۵6۱۱و  ۵۱4۱و  ۵۱4۱ءات، س ؛ تبریزی، استفتا۳۸6. خامنه ای، استفتاء، س۱

، س ۵؛ مکارم، استفتاءات،ج۵4و ۵۴، )وظایف اجتماعی زنان(، س ۴استفتاءات، ج

؛ فاضل، ۵66۳، س ۱،صافی، جامع االحکام، ج۳4، )النکاح(، م۱، العروه الوثقی، ج۳۸۱

 و دفتر: وحید، سیستانی، بهجت و نوری. ۵0۱۸، س ۵جامع المسائل، ج

 داراتحضور بانوان در ا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. آیا کار خانم ها در ادارات که با نامحرم روبه رو می شوند و گفت وگو می 40پرسش

 کنند، اشکال دارد؟

همه مراجع: اگر حجاب شرعی رعایت شود و قصد لذت و یا ترس افتادن به گناه 

 ۵نباشد، اشکال ندارد.

الوه بر اید عتبصره. اگر زنان بخواهند در این گونه اجتماعات فعالیت و خدمت کنند، ب

، ۵66۳،س۱. صافی، جامع الحکام، ج۵حفظ حجاب، از آرایش چهره خود بپرهیزند. 

، ۴؛ امام، استفتاءات، ج006، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۱4۱تبریزی، استفتاءات، س

؛ نوری، ۵0۵۱، س۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۴)وظایف اجتماعی زنان(، س 

؛ دفتر: سیستانی، ۳4، النکاح، م۱ه الوثقی، ج؛ العرو60۳و  6۱6، س ۱استفتاءات، ج

 وحید و بهجت.

 خلوت زن و مرد

 . آیا خلوت کردن دو نفر نامحرم در یک مکان جایز است؟4۳پرسش 

به طور مثال آیا دختر و پسری که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، می توانند در 

 بت کنند؟اتاق در بسته و خلوت با یکدیگر در مورد مسائل آینده صح

آیات عظام امام، خامنه ای ونوری: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود و آنان 

 ۱بترسند که به حرام بیفتند، ماندنشان در آنجا حرام است.

آیه اهلل صافی: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود، ماندن آنان در انجا حرام است؛ 

 ۴ای علمی و ضروری مانند آن بپردازند.هر چند احتمال فساد ندهند و به گفت و گوه

آیه اهلل مکارم: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود، بنابر احتیاط واجب ماندن آنان 

در آنجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند وبه گفت وگوهای علمی و ضروری و 

سائل، ؛ نوری، توضیح الم۱۳۳۱. توضیح المسائل مراجع، م۱ ۳مانند آن بپردازند.

 .6۱0و خامنه ای، استفتاء، س۱۳۳۵م
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 .۱۳۳۱. توضیح المسائل مراجع، م۴

 . ۱۳۳۱. توضیح المسائل مراجع، م۳

آیات عظام بهجت، سیستانی و وحید: اگر احتمال فساد برود، ماندن آنها در آنجا حرام 

 ۵است؛ هر چند طوری باشد که کس دیگر نتواند وارد شود.

گر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود؛ در صورتی که آیات عظام فاضل و تبریزی: ا

 ۱احتمال فساد برود، نشان در آنجا حرام است.

. تنها بودن زن و مرد نامحرم در برخی مکان های عمومی )مانند کتابخانه ها 44پرسش 

 و وسایل نقلیه( چه حکمی دارد؟

 ۴د.همه مراجع: اگر احتمال فساد ندهند، ماندنشان در آنجا اشکال ندار

 تبصره. در مکان های یاد شده، نوعًا تردد انجام می گیرد.

 ؛ دفتر: بهجت.۱۳۱۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۱۳۳۱. توضیح المسائل مراجع، م۵

 .۱۳۳۱. توضیح المسائل مراجع، م۱

؛ وحید، توضیح ۱۳۳۵؛ نوری، توضیح المسائل، م۱۳۳۱. توضیح المسائل مراجع، م۴

 .6۱0و  6۴4، استفتاء، س و خامنه ای ۱۳۱۳المسائل، م

 ارتباط شغلی

. آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری و یا میهمانی، ۵۸۸پرسش 

 اشکال دارد؟

همه مراجع )به جز بهجت و صافی(: دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس 

شرع در  موازین افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی اگر باعث مفسده نشود و

 .۳آن رعایت گردد، اشکال ندارد.

. با استفاده از منابعی که در عنوان ۳ ۱آیات عظام بهجت و صافی: آری، جایز نیست.

 آمده است.« دوست داشتن جنس مخالف»
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 . دفتر: بهجت و صافی. ۱

. کارکردن در محیطی که یک مرد و زن وجود دارد و گاهی در بسته و باز ۵۸۵پرسش 

 ، چه حکمی دارد؟می شود

 ۵همه مراجع: اگر به هیچ وجه احتمال فساد ندهند، اشکال ندارد.

تبصره. میان فقیهان اختالف نظر است که آیا صرف اجتماع زن و مرد نامحرم، در مکان 

حرام است یا آنکه در کنار آن شرط  -به طوری که کس دیگری وارد نشود -خلوت

است؟ بسیاری از آنان قید دوم را الزم شمرده  دیگری )احتمال ارتکاب فساد( نیز الزم

اند؛ ولی همگی در این اتفاق دارند که اگر در آن محیط تردد و رفت و آمد است؛ ولی 

باز احتمال فساد وجود دارد؛ در این صورت ماندنشان در آنجا جایز نیست. البته به طور 

احتمال فساد کم می  معمول اگر در باز و بسته می شود و رفت و آمد انجام می شود،

 باشد.

؛ وحید، توضیح ۱۳۳۵؛ نوری، توضیح المسائل،م۱۳۳۱. توضیح المسائل مراجع، م۵

 .6۱0و  6۴4و خامنه ای، استفتاء، س ۱۳۱۳المسائل، م 

 تدریس خصوصی

 . معاشرت با دختر عمو در حد استادی و تقویت درس، چه حکمی دارد؟۵۸۱پرسش 

دختر عمو مانند سایر زنان برشما نامحرم است. پس همه مراجع )به جز بهجت و صافی(: 

اگر ترس افتادن به گناه و مفسده در بین باشد، ارتباط و معاشرت با او جایز نیست؛ )هر 

 ۱چند برای تقویت درسی باشد(.

خلوت ». با استفاده از منابعی که در عنوان ۱ ۴آیات عظام بهجت و صافی:جایز نیست.

 آمده است.« زن و مرد

. آیا برای تدریس خصوصی در منزل، می توان ۵۸۴تر: بهجت و صافی. پرسش. دف۴

برای دانش آموزان دختر، معلم مرد و برای پسر معلم زن استخدام کرد؛ در حالی که هر 
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 دو در اتاق بسر می برند و کس دیگری در آنجا نیست؟

 آنان بترسند آیات عظام امام، خامنه ای و نوری: اگر کسی نمی تواند وارد اتاق شود و

 که به حرام بیفتند، ماندنشان در آنجا حرام است.

آیه اهلل صافی: اگر کسی نمی تواند وارد اتاق شود، ماندن آنان در انجا حرام است؛ هر 

 چنداحتمال فساد ندهند.

آیه اهلل مکارم: اگر کسی نمی تواند وارد اتاق شود، بنابر احتیاط واجب ماندن آنان در 

 .آنجا جایز نیست

آیات عظام بهجت، سیستانی و وحید: اگر احتمال فساد برود، ماندن آنان در آنجا حرام 

 است؛ هر چند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود.

آیات عظام فاضل و تبریزی: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود؛ در صورتی که 

 ۵احتمال فساد برود، ماندنشان در آنجا حرام است.

 آمده است.« خلوت زن و مرد»استفاده از منابعی که در عنوان . با ۵

 نمایش و بازیگری

اهی که گ -. آیا اختالط زن و مرد نامحرم به منظور نمایش تئاتر و بازیگری۵۸۳پرسش 

 جایز است؟  -با مکالمات عاشقانه و مهیج شهوت همراه می باشد

د؛ ولی باید از کارهای خالف همه مراجع: اصل بازیگری در تئاتر و سینما اشکال ندار

؛ مکارم، ۱۸۱. خامنه ای، استفتاء، س۱ ۱شرع و مکالمات شهوت انگیز خودداری کرد.

؛ صافی، جامع ۱64، س۱و ج ۳۱۵، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۳۱۱س ۵استفتاءات، ج

؛ دفتر، امام، وحید، تبریزی، ۵؛ سیستانی، سایت، یازیگری، س۵6۵۵، س۱االحکام، ج

 بهجت و فاضل.

. آیا بازی افراد در نمایش و فیلم ها در نقش زن و شوهر و یا خواهر و برادر ۵۸۱پرسش 

 و... جایز است؟
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همه مراجع )به جز صافی(: اگر باعث فساد )از قبیل مکاالت شهوت انگیز، خلوت با 

 ۵اجنبی و ...( نشود، اشکال ندارد.

 ۱آیه اهلل صافی: جایز نیست.

 ؛ دفتر: همه.6؛ سیستانی، سایت، فیلم، س۵06۳، س۵. مکارم، استفتاءات، ج۵

 .۵6۵6، ۱. جامع االحکام، ج۱

 دوست داشتن جنس مخالف

. اظهار دوستی به جنس مخالف در این حد که بگوید من تو را دوست ۵۸6پرسش 

 دارم، چه حکمی دارد؟

 ۴همه مراجع: این کار جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است.

، خامنه ای، استفتاء، ۵و محبت، س ۱و ۵. )عشق(، س sistani.org . سیستانی،۴

 ؛ دفتر: همه.۵66۵، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج6۱۵و  6۳۸، 004س

 دوست داشتن شخصیت های معنوی

. عشق ورزیدن به شخصیت های معنوی و دینی جنس مخالف و دوست ۵۸0پرسش 

 داشتن آنها از روی محبت الهی چه حکمی دارد؟

 ۳راجع: اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.همه م

 . دفتر: همه.۳

 تماس در تاکسی و بازار 

. گاهی در بازار، نمایشگاه و و وسایل نقلیه زن و مرد به یکدیگر برخورد ۵۸۳پرسش 

 می کند، در اینجا تکلیف چیست؟

همه مراجع: اصل تردد در مکان های یاد شده و یا تماس بدن زن و مرد با یکدیگر از 
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روی لباس حرام نیست؛ ولی اگر ترس افتادن به گناه باشد و یا باعث تحریک شهوت و 

 ۵فساد گردد، جایز نیست.

. خامنه ای، ۵تبصره. اگر در تماس بدنی، فشار و اتکا پیدا شود، باید از آن پرهیز شود. 

 .۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵66۱، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۳4۵و  6۳۱استفتاء، س

، ۱0، )النکاح(، م۱؛ العروه الوثقی، ج۵۵۱۱، س۱؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵۸۴۵س

 دفتر: وحید، بهجت، فاضل،سیستانی و صافی.

 تماس جنسی با نامحرم

 کم زنا را دارد؟ح -غیر از دخول -. آیا تماس های جنسی با نامحرم۵۸4پرسش 

، ۱. العروه الوثقی، ج۱ ۱همه مراجع: خیر، زنا محسوب نمی شود؛ ولی حرام است.

 .۴۴)المحرمات بالمصاهره(، م

 دست دادن با نامحرم

به ویژه فامیل مثل دختر  -. حکم دقیق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم۵۵۸پرسش 

 خاله ، دخترعمو و .... چیست؟

با زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یاغیر فامیل و خواه همه مراجع: دست دادن 

؛ تبریزی، استفتاءات، ۳4۴. خامنه ای، استفتاء، س۴ ۴با قصد لذت باشد و یا بدون آن.

، مکارم، امام، نوری و فاضل، تعلیقات ۵66۸. س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵6۸6س

؛ سیستانی، منهاج ۵4۴۳، م؛ بهجت، توضیح المسائل۳۸علی العروه، )النکاح(، م

. هرگاه در منطقه یا محیطی، ۵۵۵؛ دفتر:وحید. پرسش ۵6، )النکاح(، م۱الصالحین، ج

رسم بر این باشد که هنگام برخورد با یکدیگر مصافحه می کنند )حتی زنان با مردان( و 

اگر این کار را ترک کنند، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب می شود؛ 

 دست دادن زن و مرد با این فرض چیست؟ حکم
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همه مراجع: دست دادن یا زن نامحرم جایز نیست و شعائر دینی باید حفظ شود و با 

. دست دادن به زن ۵۵۱پرسش  ۵تفهیم حکم شرعی، حمل براساثه ادب از بین می رود.

 نامحرم به وسیله دستگش و مانند آن، چه حکمی دارد؟

: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال آیات عظام امام و خامنه ای

 ۱ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب، نباید دست را بر دست فشار دهند.

آیات عظام بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و وحید: اگر بدون قصد لذت و 

 ۴ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

 و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر آیه اهلل فاضل: اگر بدون قصد لذت

 ۳است دست را به دست فشار ندهند.

، ۱؛ نوری، استفتاءات، ج۵6۸6؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۵۱. خامنه ای استفتاء، س۵

؛ فاضل، ۵66۸، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۳۵۳، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج6۱۱س

؛ سیستانی، منهاج ۵4۴۳توضیح المسائل، م ؛ بهجت،۵0۵0، س۵جامع المسائل، ج

 ، دفتر:وحید.۱۸، )النکاح(، م۱؛ امام، تحریر الوسیله، ج۵6، )النکاح(، م۱الصالحین، ج

 .۳04و خامنه ای؛ استفتاء، س  ۱۸، )النکاح(، م۱. امام، تحریر الوسیله، ج۱

؛ سیستانی، ۱۸؛ مکارم، تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م۵6۸6. تبریزی، استفتاءات، س۴

؛ دفتر؛ ۱۸، )النکاح(، م۳؛ صافی، هدایه العیاه، ج۵6، )النکاح(، م۴منهاج الصالحین، ج

 وحید و بهجت.

 . ۱۸، )النکاح(، م ۱. فاضل، تعلیقات علیالعروه، ج۳

آیه اهلل نوری: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی نباید 

 ۵هند.دست را به دست فشار د

 .۳۸. نوری، تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م۵

 دست دادن با پیرزن
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که دست خود را برای مصافحه -. آیا دست دادن با زنان کهنسال نامحرم۵۵۴پرسش 

 گناه است؟ -دراز می کنند

 ۱همه مراجع )به جز بهجت(: آری، دست دادن با آنان جایز نیست.

 ۴ندارد.آیه اهلل بهجت: بدون قصد لذت، اشکال 

؛ امام، نوری، فاضل و مکارم، العروه ۵۵0۴و ۵64۱، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۱

 ؛ دفتر: وحید، صافی، سیستانی و خامنه ای. ۴۱، )النکاح(، م۱الوثقی، ج

 .۵4۳۴. بهجت، توضیح المسائل،م۴

 دست دادن با محارم

 . آیا می توان با زنان محرم دست داد؟۵۵۳پرسش 

 ۳اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.همه مراجع: آری، 

 .۳۸، )النکاح(، م۱، )الستر( و ج۵. العروه الوثقی، ج۳

 دست دادن با غیر مسلمان

 . دست دادن با زنان غیر مسلمان چه حکمی دارد؟۵۵۱پرسش 

ا ی همه مراجع: دست دادن با زنان غیر مسلمان هم جایز نیست؛ خواه کافر حربی باشد

؛ تبریزی، استفتاءات، ۱۵۱. خامنه ای، استفتاء، س۱ ۱کتابی )مانند یهود و نصارا(.

. )دست دادن(،  sistani.org؛ سیستانی، ۵۸۱۳، س۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۵6۸6س

؛ فاضل، ۵4۴۳؛ بهجت. توضیح المسائل، م۵66۸، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۳س

؛ دفتر، ۳۸، تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م؛ امام و نوری۵0۵0، س۵جامع المسائل، ج

 وحید.

 دست دادن با دختر
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 . آیا دست دادن بادختران نابالغ جایز است؟۵۵6پرسش 

همه مراجع )به جز تبریزی، سیستانی و مکارم(: اگر خوب و بد را می فهمند، دست 

 ۵دادن با آنان جایز نیست.

شکال و ترس افتادن به گناه باشد، ا آیات عظام تبریزی، سیستانی: اگر بدون قصد لذت

 ۱ندارد.

آیه اهلل مکارم: اگر خوب و بد را می فهمند، دست دادن با آنان بنابر احتیاط واجب 

 ۴جایز نیست.

؛ ۱۳، )النکاح(، م ۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱۳، )نکاح(، م۱. امام، تحریر الوسیله، ج۵

؛ ۵4۳۴؛ بهجت، توضیح المسائل، م۴۱نوری، فاضل، تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م

 دفتر: وحید و خامنه ای.

؛ تبریزی، النعلقه علی منهاج ۱۴، )النکاح(، م۴. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱

 .۵۱۴۱، م۱الصالحین، ج

 . دفتر: مکارم۴

 بوسیدن دختر ممیز

 . آیا بوسیدن و بغل کردن دختر بچه جایز است؟۵۵0پرسش

اگر به شش سالگی رسیده باشد، بنابر احتیاط واجب  همه مراجع )به جز سیستانی(:

 ۳جایز نیست. -هر چند بدون قصد لذت -بوسیدن او

آیه اهلل سیستانی: بدون قصد لذت اشکال ندارد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که از 

؛ امام، تحریر ۱۱، )النکاح(، م۱. صافی: هدایه العباد، ج۳ ۱بوسیدن او خودداری شود.

؛ دفتر: فاضل، نوری، ۵۱۳0، س۱؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۱۱)النکاح(، م، ۱الوسیله، ج

 مکارم، وحید، بهجت و خامنه ای.

 .۱۴، )النکاح(، م۴. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 بوسیدن محارم 

 . آیا بوسیدن محارم خود جایز است؟۵۵۳پرسش 

 ۵ل ندارد.همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکا

 .۳۵، )النکاح(، م۱، )الستر( و ج۵. العروه الوثقی، ج۵

 پرستار نامحرم 

. پرستار برای گرفتن نبض و فشار خون و ... باید به بدن زن نامحرم نگاه کند ۵۵4پرسش

 و به بدن او دست بزند، تکلیف چیست؟

تار جایز د پرسهمه مراجع )جز تبریزی و سیستانی(: با وجود زن پرستار، این کار برای مر

 ۱نیست؛ ولی اگر ضرورت باشد، اشکال ندارد.

آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر برای انجام این امور پرستار زن در دسترس نباشد و 

 ۴یا مهارت مرد در این زمینه بیشتر باشد، اشکال ندارد.

ن ارتباط ه آ. پرستار در نگاه و لمس، تنها باید به همان قسمت از بدن که معاینه ب۵تبصره

 دارد، اکتفا کند.

 . اگر معاینه با نگاه یا لمس محقق می شود، باید به همان اکتفا کند.۱تبصره

 تزریقات

 . آمپول زدن زن به وسیله نامحرم چگونه است؟۵۱۸پرسش 

. بهجت، ۱همه مراجع )به جز تبریزی و سیستانی(: اگر آمپول زدن توسط هم جنس 

؛ مکارم، نوری، فاضل و امام، تعلیقات علی العروه ۳و  ۴، س۱4احکام و استفتاءات، ص

؛ وحید، توضیح المسائدل، ۱۱، )النکاح(، م ۱، صافی، هدایه العباد، ج۴۱)النکاح(، م

 . ۵۴۵۱و خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س ۱۳۳۵؛ توضیح المسائل مراجع، م۱۱۱۸م

، سیستانی، ۵۱۳۱و استفتاءات، س ۵۸۱۳و  ۵۸۱۴، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۴
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sistani.org ۱۵و  ۱۸، )النکاح(، م۱و منهاج الصالحین، ج ۵)پزشکی(، س. 

 ۵در دسترس نباشد و ضرورت اقتضا کند، اشکال ندارد.

آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر آمپول زدن هم جنس در دسترس نباشد، یا غیر هم 

ه ای، اجوبه االستفتاءات، . خامن۵ ۱جنس مهارتش در تزریق بیشتر باشد، اشکال ندارد.

، ۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۱60و  ۳۸۴، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۴۸۴س

؛ امام، ۳و ۳، س۴۸؛ بهجت، احکام و استفتاءات پزشکی، ص۱۸۳0و ۱۸4۵س

؛ صافی، هدایه 466و  4۴۴، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۳۱، )نظر(، س۴استفتاءات، ج

 تر: وحید.و دف ۱۱، )النکاح(، م ۱العباد، ج

؛ سیستانی، ۵۱۳۱و استفتاءات، س۵۸۱۳و  ۵۸۱۴، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۱

 .۱و۵)پزشکی(، س sistani.orgو  ۱۵، )النکاح(، م ۴منهاج الصالحین، ج

 دندان پزشک نامحرم 

 . رجوع بیمار به دندان پزشک نامحرم، چه حکمی دارد؟۵۱۵پرسش 

ر صورتی که دندان پزشک همجنس در همه مراجع )به جز تبریزی و سیستانی(: د

 ۴دسترس نباشد و مراجعه ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد.

آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر دندان پزشک همجنس در دسترس نباشد، یا دندان 

. بهجت، احکام و استفتاءات ۴ ۳پزشک نامحرم مهارتش بیشتر باشد، اشکال ندارد.

؛ فاضل، ۳۴و  ۳۱، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵۳، س۴۴، ص۳و ۳، س۴۸پزشکی، ص

؛ ۵۱60و  ۳۸۴، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۱۸۳0و  ۱۸4۵، س۵جامع المسائل، ج

 ؛ دفتر: وحید.۱۱، )النکاح(، م ۱صافی، هدایه العباد، ج

، ۱۵، )النکاح(، م۱و منهاج الصالحین، ج ۵، )پزشکی(، سsistani.irg. سیستانی، ۳

 .۵۱۳۱و استفتاءات، س ۵۸۱۳و  ۵۸۱۴، س۱تبریزی، صراط النجاه، ج
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 متخصص نامحرم 

. در صورتی که پزشک زن هم وجود دارد؛ ولی احتمال می رود که ۵۱۱پرسش 

 متخصص مرد بیماری را بهتر تشخیص دهد، تکلیف چیست؟

همه مراجع )به جز سیستانی و تبریزی(: تخصص بیشتر باعث نمی شود که زن به پزشک 

 ۵آنکه ضرورت و احتمال خطر در میان باشد.مرد مراجعه کند، مگر 

آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر تخصص پزشک مرد در آن بیماری بیشتر باشد، 

 ۱مراجعه به او اشکال ندارد.

، امام، 4۴۴، س ۵، نوری، استفتاءات، ج۱۱، )النکاح(، م۱. صافی، هدایه العباد، ج۵

، ۴۸حکام و استفتاءات پزشکی، ص؛ بهجت، ا۳۳و  ۳۴و  ۳۱، )نظر(،س۴استفتاءات، ج

؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، ۱۸۳4، س۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج6و  ۱س

 ، دفتر: وحید.۵۱0۱، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۴۸۴س

، ۵، )پزشکی(، سsistani.irgو ۱۵، )النکاح(، م۱. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱

 .۵۸۱۴و  ۵۸۱۳، س۱، جو صراط النجاه ۵۱۳۱تبریزی، استفتاءات، س

 نجات نامحرم

 . تماس با بدن نامحرم، برای نجات او چه حکمی دارد؟۵۱۴پرسش 

 ۴همه مراجع: به مقدار ضرورت اشکال ندارد.

 .۳۳و  ۴۱، )النکاح(، م۱. العروه الوثقی، ج۴

 مربی نامحرم 

. در هنگام آموزش دست مربی به دست و بدن من می خورد، این چه ۵۱۳پرسش 

 حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر به طور اتفاقی باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر از روی عمد باشد و یا می 
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دانید هنگام آموزش دست مربی با بدن شما تماس می یابد، باید دست کش به دست 

 ۳کنید.

 . دفتر: همه.۳

 م : پوشش و حجابفصل پنج

 اهمیت حجاب 

 . درباره حجاب و دلیل وجوب آن توضیح دهید؟۵۱۱پرسش 

 ؛ ۵)) والیبدین زینتهن اال ما شهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن((

و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است، آشکار نکنند و }اطراف{ روسری » 

 «.های خود را بر سینه خود افکنند }تا گردن و سینه با آن پوشانده شود{

پنهان »، در لغت به معنای پرده، حاجب و پنهان کردن است و در اصطالح «حجاب»

اسالم بر زنان الزم دانسته، همان  آنچه دین«. کردن زن خود را از دید مرد بیگانه است

پوشش است که در متون دینی و در کالم فقیهان، از آن به ستر، پوشش، ساتر و 

 پوشاننده تعبیر شده است.

از جمله ایران باستان و قوم  -حجاب و پوشش پیش از اسالم، در میان برخی از ملت ها

 ۱آمده، سخت تر بوده است. مطرح و از آنچه که در قانون اسالم -یهود و شاید در هند

 این دستور در دین اسالم، حدود 

 . ۴۵(، آیه ۱۳. نور)۵

 . ۱۵. مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ص۱

 ۵سال های چهارم و پنجم تشریع گردیده است.

حجاب، یکی از احکام ضروری اسالم به شمار می آید و شیعه و سنی بر آن، اتفاق نظر 

در شهر مدینه، نازل کرده و در دو مورد  ۱ره سه آیهدارند. خداوند متعال در این با
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 ۳، به مساله پوشش بانوان اشاره کرده است.۴آن

عالوه بر این، احادیث بسیاری درباره اهمیت و چگونگی حجاب نقل شده است. 

پوشیدگی زن به حالش، بهتر است و زیبایی اش را »حضرت علی )ع( می فرماید: 

 ۱«.پایدارتر می سازد

توجه داشت که هر چند سال نزول آیات حجاب و پوشش، در کتب تفسیر و . باید ۵

تاریخ ثبت نشده است؛ ولی با توجه به اینکه از یک سو این آیات در سوره های 

احزاب و نور آمده و سوره احزاب از نظر ترتیب نزول پیش از سوره نور و بعد از سوره 

ر نمونه سوره آل عمران در بین آل عمران قرار دارد و از سوی دیگر طبق نقل تفسی

سالهای دوم و سوم نازل گردیده است، می توان به خوبی حدس زد که سوره احزاب 

در سال های چهارم و پنجم نازل گردیده است. بنابر این آیه حجاب در این سال ها 

 تشریع گردیده است. )محتوای این سوره نیز موید این مساله می باشد(.

 .۴۴و ۱4(، آیه ۴۴و احزاب ) ۴۵(، آیه ۱۳. نور )۱

 .۱4(، آیه ۴۴و احزاب ) ۴۵(، آیه ۱۳. نور )۴

 . دو آیه در پاورقی ذکر شود.۳

 .0۸، باب ۵۳مستدرک الوسائل، ج«: صیانه المراه انعم لحالها و ادوم لحمالها. »۱

 فلسفه حجاب

. در مورد فلسفه حجاب، حدود، کیفیت و رنگ پوشش بانوان توضیح ۵۱6پرسش 

 دهید.

 تردیدی نیست که حجاب و پوشش زن یکی از احکام ضروری اسالم به شمار می رود.

یا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و نساء » قرآن مجید درباره این امر مهم می فرماید:

المومنین یدنین علیهن من جالبییهن ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین و کان اهلل غفوراً 

 ه همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو:ای پیامبر! ب» ؛ ۵«رحیماً
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جلباب ها )روسری های بلند( خود را بر خویش فرو افکنند. این کار برای اینکه }از 

کنیزان و آلودگان{ شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است و خداوند 

 «همواره غفور و رحیم است.

ر از پیروان یکی از مکاتب که بر پوشش سابقه ای به اندازه حیات بشریت دارد و غی

 ۱لزوم برهنه زیستی پای می فشارد همه جامعه بشریت به نوعی رعایت می کنند.

 ، اشاره به چند نکته بسیار حائز اهمیت است:«حجاب»درباره اهمیت و فلسفه 

. کاهش خطا و خطر؛ مصونیت زن در برابر طمع ورزی هوس بازان از ثمرات آشکار ۵

 .رعایت حجاب است

. حفظ احترام؛ اگر چه رعایت حجاب، از یک سو به مردان کمک می کند که به ۱

طور ناخواسته، و خارج از چارچوب ها، عواطف و احساسات خود را هزینه نکنند. اما 

بیش از آن به خانم ها کمک می کند که به طور ناخواسته و خارج از چارچوب ها، 

 حترام آنان خدشه دار نگردد.وسیله لذت انگای قرار نگیرد و شخصیت و ا

. نشاط و رغبت: احکام الهی بیش از آنکه به محدودیت لذت ها بیانجامد به ماندگای ۴

لذت ها و پایداری نشاط و خوشی ها می انجامد از این رو اگر چه حجاب از یک سو 

برای خانم ها محدودیت است و موجب خستگی و زحمت می باشد اما از سوی دیگر 

ت را سالم نگه می دارد و عاطفه ها و محبت ها را در کانون گرم خانواده اوج احساسا

 متمرکز می سازد و زن و مرد را 

 .۱4(، آیه ۴۴. احزاب )۵

 .۵۱4. ر.ک: مصطفوی، انسانیت از دیدگاه اسالمی، ص۱

از بی تفاوتی نسبت به همدیگر در نظام خانواده نجات می دهد و این بحرانی است که 

نگیر جوامع غربی شده است، به طوری که در هنگامه برپایی کانون هم اکنون دام

خانواده که براساس عشق و محبت باید تحکیم شود و مهم ترین ابزار آن میل جنسی 

نسبت به یکدیگر است این میل رو به افول گذاشته و بنیان خانواده ها را متزلزل ساخته 
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از ازدواج و بعد از ازدواج در میان است، بلکه عشق و عاطفه ان دو، در سال های قبل 

 افراد متعدد پخش شده است و تمرکز خود را از دست داده است.

، دارای مشخصه ها و ویژگی هایی است که بعضی از «حجاب و پوشش زن»از این رو 

 آنها اشاره می شود:

یک. حدود و میزان پوشش: هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد، نقش نیرومند تری در 

تیرهای زهر آلود »ور سازی دیدگان نظاره گر ایفا می کند. اگر نگاه های آلوده را د

بدانیم پوشش زن همانند قوسی است که  ۵همچنانکه در روایات آمده است « شیطان

تیرها را کمانه می کند و از اصابت آنها به هدف باز می دارد. هر اندازه حجاب کمتر 

متوجه او می گردد و از آن آسیب می بیند با توجه رعایت شود، تیرهای شیطانی بیشتر 

به این امر، چادر حجاب برتر است؛ زیرا با وجود شرایط دیگر، بیشترین پوشش و 

 مطمئن تین مصونیت را به همراه دارد.

دو، کیفیت پوشش: پوشندگی لباس و کیفیت دوخت، پخش مهمی از حجاب را 

نما، اماج پیکان مسموم شیطان و تشکیل می دهد. لباس های نازک و تنگ و بدن 

موجب خیره شدن چشم های هرزه و آلوده است!! در مقابل لباس های مناسب و کامالً 

 پوشیده، مانع این نگاه های هوس آلود است.

النظر سهم مسموم بین سهام ابلیس فمن ترکها خوفاً من اهلل اعطا اهلل ». قال النبی)ص(: ۵

 .۴۳، ص۵۸۵بحار النوار، ج«: ایماناً یجد عالوته فی قلبه

سه رنگ ها: برخی از رنگ ها دیدگان را خیره می سازد و باعث جلب توجه می شود. 

و علمای دین هر چند نسبت به اصل رنگ لباس ها، تاکید چندانی ندارند؛ ولی بر این 

مساله پای می فشارند که لباس نباید موجب جلب توجه شد و عواقب سوئی داشته 

رو در طول تاریخ، زنان مسلمان به میل خود، لباس مشکی را برای حجاب باشد. از این 

برگزیدند وبدین وسیله احساس امنیت و مصونیت بیشتری می کردند. این سنت حسنه، 

مورد نظر و پذیرش پیامبر)ص( و امامان)ع( نیز قرار گرفت. گفتنی است که عبا و چادر 
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 و از آن مستثنا شده است.مشکی جزء لباس های مکرو ه به شمار نمی رود 

چهار. شیوه گفت و گو و حرکت: حفظ وقار و متانت، همان نقشی را دارد که پوشش 

زن ایفا می کند و عدم رعایت آن، عواقب شومی در پی دارد. قرآن مجید یکی از 

حیا و وقار  -که در رفتار دختران شعیب جلوه گر است -صفات خوب زنان مومن را

 ۵می داند.

ست که پیدایش فحشا و فرزندان نامشروع، افزایش طالق و از هم گسیختگی باید دان

زندگی زناشویی و نا آرامی درونی و هیجان جنسی مستمر برخاسته از برهنگی و عشوه 

گری زنان، هم آثار شوم بی حجابی و بی بند و باری است و این حجاب است که می 

 تواند به خوبی مصونیت بخش باشد.

تی ادعا می کنند: حجاب به معنای مقابله با برهنگی را قبول داریم؛ ولی برخی به نادرس

در هیچ جای قرآن از پوشش مو سخن به میان نیامده است!! در پاسخ گفتنی است که 

زنان حتی قبل از نزول آیه حجاب موهای خود را می پوشاندند و مشکل تنها آشکار 

 بودن گردن، گوش، زیر گلو و گردن آنان بود.

 ان طور که مفسران بزرگ )مانند شیخ طوسی و طبرسی( فرموده اند، در هم

 . ۱۱(، آیه ۱۳. قصص )۵

یا « خمار»گذشته دو نوع روسری برای زنان معمول بود: روسری کوچک که آنها را 

می نامیدند و معموالً در خانه از ان استفاده می کردند و روسری های بزرگ که « مقنعه»

که جلباب خوانده  -شمار می آمد. زنان با این روسری بزرگ مخصوص بیرون خانه به

کوچک تر است و به چادر آمروزین شباهت « ردا»بزرگ تر و از « مقنعه»می شد و از 

 ۵مو و تمام بدن خود را می پوشاندند. -داشت

با  کنابه از پوشیدن سر و روی خود« یدنین علیهعن من جالبیین»نزدیک ساختن جلباب 

نی، چنان نباشد که چادر یا رو پوش های بزرگ )مانتو( تنها جنبه یع ۱آن است؛

سیات کا»تشریفاتی و رسمی داشته باشد و همه پیکرشان را نپوشاند و از مصادیق 
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شمرده شوند! قرآن فرمان می دهد: بانوان با مراقبت، جامه را بر خود گیرند و  ۴«عاریات

ار به شمار می آیند. از پایان آیه بر می آن را رها نکنند، تا نشان دهند اهل عفاف و وق

آید که پوشش مطلوب آن است که خود به خود دورباش ایجاد می کند و هوس بازان 

 را ناامید می سازد.

بنابر این، وظیفه پوشش اسالمی بانوان به معنای حبس و زندانی کردن و قرار دادن آنان 

لیت های اجتماعی نیست. این پشت پرده و در نتیجه عدم مشارکت این گروه، در فعا

وظیفه بدان معنا است که زن در معاشرت با مردان، بدنش را بپوشاند وبه جلوه گری و 

 خودنمایی نپردازد و مشارکتش در فعالیت ها. بر اصول انسانی و اسالمی استوار باشد.

. درباره جلباب گفته اند: آن روسری خاصی که بانوان هنگامی که برای کاری به ۵

الجلباب خمار المراه الذی »رج از منزل می روند، سر و روی خود را با آن می پوشد؛خا

؛ مجمع ۴6۵، ص۳؛ التبین فی تفسیر القرآن، ج«یغطی راسها و وجهها اذا خرجت لحاجه

 (.۱0۳، ص0-۳البیان، ج

 .۴6۵، ص۵6؛ المیزان، ج۱۳۸. مجمع البیان؛ ص۱

قع برهنه اند، از رسول خدا)ص( روایت . زنانی که ظاهراً پوشیده هستند، ولی در وا۴

 شده است: 

صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیاط کادناب البقر یضربون بها الناس ونساء »

 کاسیات عاریات.

 .۱۱4، ص۱؛ میزان الحکمه، ج«میالت مائالت، روسهن کاسنمه البخت المائله...

 پوشش زن 

 باشد؟ . پوشش بدن برای زنان باید چگونه۵۱0پرسش

همه مراجع )به جز صافی(: زن باید تمام بدن و موی خود را }به جز گردی صورت و 

 ۵دست ها تا مچ{ در برابر مرد نامحرم بپوشاند.
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آیه اهلل صافی: زن باید تمام بدن و موی خود را در برابر نامحرم بپوشاند و بنابر احتیاط 

 ۱واجب، باید دست و صورت را نیز بپوشاند.

امام، سیستانی، نوری و مکارم، تعلیقات علی العروه، )الستر(؛ خامنه ای، . فاضل، ۵

؛ دفتر: ۱۳۴۱و توضیح المسائل، مراجع، م ۵6۵۵؛ تبریزی، استفتاءات، س۱6۳استفتاء، س

 بهجت و وحید.

 .۵646، س۱. صافی، جامع االحکام، ج۱

 پوشش صورت

 . آیا زیر چانه نیز باید از نامحرم پوشانده شود؟۵۱۳پرسش 

همه مراجع)به جز سیستانی(: آی، زیر چانه جزء گردی چهره نیست و باید در برابر 

 ۴نامحرم پوشانده شود.

آیه اهلل سیستانی: آن قسمت از چانه و زیر چانه که در هنگام پوشیدن مقنعه به طور 

 ۳معمول پوشانده نمی شود، حکم گردی صورت را دارد.

؛ توضیح ۳۴4ای، اجوبه االستفتاءات، س؛ خامنه 60۳، س۱. نوری، استفتاءات، ج۴

، ۱، تبریزی، صراط النجاه، ج04۱؛ وحید، توضیح المسائل، م0۳4المسائل مراجع، م

 .۵۱0۱س

 . دفتر: سیستانی.۳

 حجاب و نابالغ

 . آیا بر زن الزم است در مقابل بچه نابالغ خود را بپوشاند؟۵۱4پرسش 

خوب و بد را می فهمد و احتمال می همه مراجع )به جز بهجت، تبریزی و مکارم(: اگر 

دهد که نگاهش به بدن زن موجب تحیک شهوتش شود، بنابر احتیاط واجب باید بدن 

 ۵و موی خود را از او بپوشاند.
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آیه اهلل بهجت: اگر خوب و بد را می فهمد، بنابر احتیاط واجب باید بدن و موی خود را 

 ۱از او بپوشاند.

ر، الزم نیست؛ ولی بهتر است، بدن و موی خود را از آیات عظام تبریزی و مکارم: خی

 ۴پسری هم که خوب و بد را می فهمد، بپوشاند.

؛ نوری، توضیح ۱۳۳۱، وحید، توضیح المسائل، م۱۳۴۱. توضیح المسائل مراجع، م۵

 و خامنه ای، سایت، نگاه. ۱۳۴۵المسائل، م

 .۵4۴0. بهجت، توضیح المسائل، م۱

 .۱۳۴۱. توضیح المسائل مراجع، م۴

 وجوب حجاب دختران

 . از چه زمانی بر دختر رعایت حجاب واجب می شود؟۵۴۸پرسش 

همه مراجع: زمانی که یکی از نشانه های بلوغ در دختر آشکار شود، رعایت حجاب بر 

 ۳او واجب می گردد.

. روییدن موی درشت و خشن زیر شکم ۵تبصره: نشانه بلوغ در دختر سه چیز است: 

. تمام شدن نه سال قمری. البته به نظر آیه ۴. بیرون آمدنی منی، ۱لی(، )باالی آلت تناس

 اهلل سیستانی، نشانه بلوغ در دختر تنها تمام شدن نه سال قمری است.

؛ وحید، ۱۱۳6؛ نوری، توضیح المسائل، م۵6۵۸، س6. تبریزی، صراط النجاه، ج۳

 خامنه ای. و دفتر: ۱۱۱۱؛ توضیح المسائل مراجع، م۱۱6۸توضیح المسائل، م

 اجبار در پوشش

. پدرم اصرار دارد که من بیش از حد معمول حجابم را رعایت کنم، چه ۵۴۵پرسش 

 کنم؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزی، فاضل، مکارم، نوری و وحید، حجاب کامل زن در 
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است. گر  -جز گردی صورت و کف دست ها -برابر مرد نامحرم، پوشاندن تمام بدن

ین مقدار بدن خود را می پوشانید، اطاعت از پدرتان در این مورد واجب شما کمتر از ا

است، ولی اگر بیش از این از شما حجاب می خواهند اطاعت از او واجب نیست؛ مگر 

آنکه نافرمانی شما باعث آزار و اذیت او شود. پس سعی کنید به گونه ای رفتار کنید 

 ۵که پدرتان از شما آزرده خاطر نشود.

گردن  جز - سیستانی: حجاب کامل زن در برابر مرد نامحرم، پوشاندن تمام بدنآیه اهلل

است. اگر شما خود را کمتر از این مقدار می پوشانید،  -صورت و کف دست ها

اطاعت پدرتان در این مورد واجب است. اما اگر بیش از این از شما حجاب می 

 ی از دو عامل باشد:خواهد، اطاعت او واجب نیست؛ مگر آنکه امر پدر ناش

. نافرمانی شما باعث آزار و اذیت او شود. ۱. شفقت و دل سوزی نسبت به شما باشد.۵

 ۱بگویید به گونه ای رفتار کنید که پدرتان از شما آزرده خاطر نشود.

آیه اهلل صافی: حجاب کامل زن در برابر مرد نامحرم، پوشاندن تمام بدن است. نسبت به 

احتیاط واجب در پوشاندن ان است؛ بنابر این اطاعت پدرتان  گردی صورت و دست ها

 ۴در این مورد واجب است.

تبصره: اطاعت پدر و مادر در انجام دادن واجبات و ترک محرمات، در حقیقت اطاعت 

 خداوند محسوب می شود و رعایت آن واجب است.

؛ وحید، ۳۵و  0۳، )متفرقه(، س۴و استفتاءات، ج۵۳۸6. امام، توضیح المسائل مراجع، م۵

و استفتاءات،  ۵۳۸6؛ تبریزی، توضیح المسائل مراجع، م۵۳۵۳توضیح المسائل، م

؛ فاضل، توضیح المسائل ۵0۵۵و ۵0۸4و  ۵6۸۳، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۱۱۳۸س

؛ دفتر: ۵۸۱۳، س۵و استفتاءات، ج ۵۳۸۴؛ نوری، توضیح المسائل، م۵۳۸6مراجع، م

 بهجت و خامنه ای.

 .۵۱۸6ضیح المسائل مراجع، م. سیستانی، تو۱

 .۵۳۸6. صافی، توضیح المسائل مراجع، م۴
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 پوشش روی پا

 . آیا پوشاندن پشت و روی پا در مقابل نامحرم واجب است؟۵۴۱پرسش 

 ۵همه مراجع )به جز تبریزی و مکارم(: آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند.

 ۱بپوشاند. آیه اهلل مکارم: خیر، واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که

آیه اهلل تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است؛ ولی پوشاندن روی پا تا مچ بنابر احتیاط 

 ۴واجب است.

تبصره. الزم نیست پشت و روی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکه اگر به وسیله 

 چادر و مانند آن نیز پوشانده شود، کافی است.

؛ ۳0۳، س۵؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۴، )حجاب(، سsisani.org. سیستانی، ۵

؛ خامنه ای، ۵646، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵0۸6، س۵فاضل، جامع المسائل، ج

 ؛ دفتر: نوری، وحید، بهجت و امام.۳۴۳اجوبه االستفتاءات، س

 . دفتر: مکارم.۱

 .۵6۵۳و استفتاءات، س ۵۱0۱، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۴

 پوشش زیبا رویان 

. زنی که می داند به جهت چهره زیبایش، مردان نامحرم به او نگاه می ۵۴۴پرسش 

 کنند، چه وظیفه ای دارد؟ آیا پوشاندن آن واجب است؟

آیات عظام امام، خامنه ای، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: اگر باعث مفسده نشود، 

 ۳کند.پوشاندن چهره بر آنان واجب نیست؛ ولی مردان وظیفه دارند به او نگاه ن

. خامنه ۳آیات عظام بهجت، تبریزی و وحید: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، 

؛ امام، تعلیقات علی العروه، ۵۸۵4، س۱، مکارم، استفتاءات، ج6۵4ای، استفتاء، س 

، فاضل و نوری، ۱4و  ۴۸، )احکام حجاب(، س۴و استفتاءات، ج ۱۵)النکاح(، م 
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 .۵۳، )النکاح(، م۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱۵تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م

 ۵بنابر احتیاط واجب باید چهره خود را بپوشاند.

 ۱آیه اهلل صافی: باید چهره خود را در برابر نامحرم بپوشاند.

 ؛ دفتر: بهجت.۱۳۳۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۵۱6۱، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۵

 . دفتر: صافی.۱

 پوشش مشکی

. چرا پوشش بانوان مشکی است؛ با اینکه پوشیدن لباس مشکی در اسالم ۵۴۳پرسش 

 مکروه است؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزی، صافی، فاضل، نوری و وحید: پوشیدن لباس سیاه، هر 

چند مکروه است؛ ولی عبا از آن استثنا شده و چادر مشکی نیز داخل عنوان عبا است و 

 ۴مکروه نیست.

انی و مکارم: به طور کلی پوشیدن لباس سیاه مکروه نیست؛ افزون بر آیات عظام سیست

 ۳آنکه چادر مشکی داخل عنوان عبا است و عبا استثنا شده است.

؛ ۳66؛ نوری، توضیح المسائل، م۳6۱. امام، فاضل و صافی، توضیح المسائل مراجع، م۴

 جت.؛ دفتر: به۵6۵0؛ تبریزی، استفتاءات، س۳0۱وحید، توضیح المسائل، م

. )لباس(، sistni.org؛ سیستانی، ۵۱۱، س۱و ج ۵۵4، س۵. مکارم، استفتاءات، ج۳

 و دفتر.۱س

 برتری چادر 

 . چادر بهتر است یا مانتو؟۵۴۱پرسش 

همه مراجع: برای زن کافی است که حجاب کامل}شرعی{ را با هر لباس مناسبی، در 

برابر مرد نامحرم رعایت کند، ولی بی شک چادر به عنوان حجاب برتر}به ویژه در 
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، ۱۳۸. خامنه ای، استفتاء، س۱ ۱امکن مذهبی{ از ارزش واالیی برخوردار است.

؛ نوری، ۵۸۱۱. س۱فتاءات، ج؛ مکارم، است۵0۸۵، س۵فاضلف جامع المسائل، ج

؛ صافی، جامع 0، )حجاب(، سsistni.org؛ سیستانی، ۳۳۱، س۵استفتاءات، ج

؛ دفتر: وحید، 0، )احکام حجاب(، س۴؛ امام، استفتاءات، ج۵664، س۱االحکام، ج

 بهجت و تبریزی.

 پوشش نزد فامیل 

که  -. آیا عدم پوشش دختر دایی، دختر عمه، دختر خاله و دختر عمو۵۴6پرسش 

 گناه است؟ -تاثیری در من ندارد

همه مراجع: آری، گناه است و باید خود را بپوشاند و با سایر نامحرمان تفاوتی ندارند و 

 ۵نگاه شما بر مو و بدن آنان جایز نیست.

 .۴۵، )النکاح(، م۱، )الستر( و ج۵. العروه الوثقی، ج۵

 پوشش نزد محارم

باس آستین حلقه ای، در برابر پدر و یا برادرشان . آیا دختران می توانند با ل۵۴0پرسش 

 ظاهر شوند؟

 ۱همه مراجع: اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.

تبصره: پدر یا برادر در حکم خصوصیتی ندارند؛ بلکه به طور کلی زن می تواند در 

برابر تمامی محارم خود، یا لباس آستین حلقه ای ظاهر شود؛ مشروط برآنکه مفسده ای 

 بین نباشد. در

 ، )الستر(.۵. العروه الوثقی: ج۱

 حجاب توریست ها
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 . آیا الزم است حجاب را برای توریست ها الزامی کنیم؟۵۴۳پرسش 

همه مراجع: افراد توریست از جهت حکم فقهی حجاب، تابع دین خود هستند؛ لکن 

خالف  ودهمان گونه که ملزم به رعایت دیگر قوانین کشور هستند، نباید اجازه داده ش

ارزش های دینی و فرهنگی کشور اقدام کنند و باعث اشاعه فساد و ابتذال اخالقی 

 ۵شوند.

 . دفتر: همه.۵

 حجاب در کشور غیر مسلمان

 . آیا حفظ حجاب در سفر به کشورهای غیر مسلمان واجب است؟۵۴4پرسش 

 همه مراجع: آری، حفظ حجاب کامل }شرعی{ بر زن در برابر مرد نامحرم، واجب

 ۱است؛ خواه مسلمان باشد یاکافر و یا در کشور اسالمی باشد یا غیر اسالمی.

 ، )الستر(.۵. العروه الوثقی، ج۱

 غفلت از حجاب 

. اگر موی زنی به طور غیر عمد بیرون باشد و یا به طور سهوی چادر کنار ۵۳۸پرسش 

 برود، آیا گناه کرده است؟

د باشد، گناه نکرده است، و از زمانی که همه مراجع: اگر بدون توجه و به طور غیر عم

 ۴متوجه شد، باید تمام آن را در برابر نامحرم بپوشاند.

؛ وحید، توضیح ۱۳۴۵؛ نوی، توضیح المسائل، م۱۳۴۱. توضیح المسائل مراجع؛ م۴

 .6۱۱و خامنه ای، استفتاء، س ۱۳۳۳المسائل، م

 محل دید نامحرم
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که ساختمان های بلند بر آن مشرف . رفتن بدون حجاب به حیاط منزلی ۵۳۵پرسش 

 است، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام، بهجت، صافی، فاضل، مکارم، نوری و وحید: اگر احتمال بدهد که 

مرد نامحرم او را می بیند، بنابر احتیاط واجب باید حجاب خود را در این گونه محل ها 

 ۳حفظ نماید.

؛ دفتر: ۵۸العروه، )احکام التخلی(، م . نوری، امام، فاضل و مکارم، تعلیقات علی ۳

 بهجت، وحید، صافی و خامنه ای. 

 ۵آیه اهلل سیستانی: اگر احتمال بدهد نامحرم او را می بیند، بهتر است خود را بپوشاند.

تبصره. اگر بداند که مرد نامحرم او را می بیند، به فتوای همه باید حجاب خود را در 

 این گونه محل ها حفظ کند.

 .۵۸یستانی، تعلیقات علی العروه، )احکام التخلی(، م. س۵

 لباس روشن و نازک

. آیا پوشیدن چادر و لباس هایی با رنگ روشن در میهمانی ها و در برابر ۵۳۱پرسش 

 حرام است؟ -نه به قصد جذب نگاه مرد نامحرم -نامحرم

 ۱همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم و مفسده نشود، اشکال ندارد.

صره. اگر لباس به گونه ای بدن نما باشد و یا زینت محسوب شود، پوشاندن آن تب

 واجب است.

؛ ۱0، )احکام حجاب(، س۴. امام، استفتاءات، ج۳۳۱، س۵. نوری، استفتاءات، ج۱

؛ صافی، جامع ۵۴۱4، س۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵۱۱، س۱مکارم، استفتاءات، ج

؛ ۵۴66و  ۵۴6۴اجوبه االستفتاءات، س؛ خامنه ای ۵0۴۸و  ۵0۱4، س۱االحکام، ج

؛ دفتر: وحید و ۱، )حجاب(، سsistni.org؛ سیستانی، ۵۱4۸تبریزی، استفتاءات، س

 بهجت.
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 جوراب نازک

 . پوشیدن جوراب نارک چه حکمی دارد؟۵۳۴پرسش 

 ۴همه مراجع: اگر ظاهر پا در آن پیدا باشد، پوشاندن آن جایز نیست.

 م پوشاندن روی پا واجب نیست. تبصره: به فتوای آیه اهلل مکار

، ۱؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۴۳، )لباس نمازگزار(، س۵. امام، استفتاءات، ج۴

؛ ۱، )حجاب(، سsistni.org؛ سیستانی، ۵۱۳، س۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۱۳۳س

، )الستر(، الثانی و ۵؛ همه مراجع، العروه الوثقی، ج۵0۵۱، س۵فاضل، جامع المسائل، ج

 .6۳۱، س۱؛ نوری، استفتاءات، ج۵64۱، س۱جامع االحکام،ج ؛ صافی،۵6

 لباس های تنگ

. پوشیدن مانتو هایی که برجستگی های بدن )مانند سینه و پشت( را نمایان ۵۳۳پرسش 

 می کند، چگونه است؟

 ۵همه مراجع: اگر باعث تهییج شهوت باشد، جایز نیست.

 برجستگی های بدن زن که -. پوشیدن لباس های تنگ و تحریک کننده۵۳۱پرسش 

 چه حکمی دارد؟ -در آن پیدا است

همه مراجع: پوشیدن این نوع لباس ها }در فرض مذکور{ جایز نیست و باید آنان را با 

، )احکام حجاب(، ۴. امام، استفتاءات، ج۵ ۱چادر یا مانتوی مناسب و گشاد بپوشاند.

؛ ۵0۸۳، س۵سائل، ج؛ فاضل، جامع الم۱، )حجاب(، سsistani.org؛ سیستانی، ۱0س

؛ تبریزی، 604، س۱؛ نوری. استفتاءات، ج۵۸۱۴و  ۵۱۴، س۱مکارم، استفتاءات، ج

؛ خامنه ای، ۵0۱4و  ۵64۳، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج4۸0، س۵صراط النجاه، ج

 و دفتر: وحید و بهجت. 6۵۳استفتاء، س

؛ ۵0۱4، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵۱6و  ۵۱۴، س۱. مکارم، استفتاءات، ج۱
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، )احکام حجاب(، ۴؛ امام، استفتاءات، ج۱، )حجاب(، سsistani.orgسیستانی، 

؛ خامنه ۵0۸۳، س۵؛ فاضل، جامع االمسائل، ج۳۳۱، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۱0س

؛ دفتر؛ وحید و ۵۱4۸؛ تبریزی، استفتاءات، س۵۴60و  ۵۴6۳ای، اجوبه االستفتاءات، س

 بهجت.

 پوشش حجم مو

 حجم موی زن از زیر چادر چه حکمی دارد؟ . مشخص شدن۵۳6پرسش 

، ۵. العروه الوثقی، ج۴ ۴همه مراجع: اگر باعث تهییج دیگران نشود، اشکال ندارد.

 )الستر(، الثانی.

 کفش صدادار

 . آیا پوشیدن کفش های صدادار برای بانوان اشکال دارد؟۵۳۳پرسش 

شیدن آن اشکال همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم و مفسده شود، پو

 ۵دارد.

؛ مکارم، ۵۴6۱؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س66، )نظر(، س۴. امام، استفتاءات، ج۵

 و دفتر: همه. ۵۸۱۴، س۱استفتاءات، ج

 کاله گیس

 . آیا استفاده از کاله گیس به جای روسری کفایت می کند؟۵۳۳پرسش 

باید کاله گیس را از نامحرم آیات عظام امام، خامنه ای و فاضل: بنابر احتیاط واجب، 

 ۱پوشاند.

آیات عظام تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و نوری: خیر، کاله گیس خود یک نوع 

 ۴زینت است و باید از نامحرم پوشاند شود.
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. فاضل و امام، ۱ ۳آیات عظام بهجت و وحید: اگر باعث مفسده شود، جایز نیست.

 : خامنه ای.و دفتر ۵تعلیقات علی العروه، )الستر(، م

؛ مکارم، ۵۱، )زینت(، سsistani.org؛ سیستانی، 60۸، س۱. نوری، استفتاءات، ج۴

 و دفتر: تبریزی و صافی. ۵۱06، س۱؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵۴0، س۵استفتاءات، ج

 . دفتر: وحید و بهجت.۳

 کاله گیس در خارج کشور 

. آیا برای رفتن به خارج از کشور، می توانیم باکاله گیس نزد مرد نامحرم ۵۳4پرسش 

 عکس بیندازیم؟

آیات عظام امام، خامنه ای و فاضل: بنابر احتیاط واجی، باید کاله گیس را از نامحرم 

 پوشاند.

آیات عظام تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و نوری: خیر، کاله گیس خود یک نوع 

 ست و باید از نامحرم پوشانده شود.زینت ا

 ۵آیا ت عظام وحید و بهجت: اگر باعث مفسده شود، جایز نیست.

 آمده است.« کاله گیس». با استفاده از منابعی که در عنوان ۵

 کاله گیس بازیگران 

. آیا در بازیگری و تئاتر خانم ها می توانند به جای روسری از کاله گیس ۵۱۸پرسش 

 استفاده کرد؟

ات عظام امام، خامنه ای و فاضل: بنابر احتیاط واجب، باید کاله گیس را از نامحرم آی

 پوشاند.

آیات عظام تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و نوری: خیر، کاله گیس خود یک نوع 

 زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود.
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 ۱آیات عظام وحید و بهجت: اگر باعث مفسده شود، جایز نیست.

. آیا نگاه شوهر به کاله گیس همسرش که از موی زنان نامحرم درست ۵۱۵پرسش 

 شده، جایز است؟

 ۴همه مراجع )به جز امام، خامنه ای و فاضل(: نگاه به آن اشکال ندارد.

. با ۱ ۳آیات عظام امام، خامنه ای و فاضل: بنابر احتیاط واجب نگاه به آن جایز نیست.

 آمده است.« کاله گیس»استفاده از منابعی که در عنوان 

؛ دفتر: بهجت، وحید، ۳۱و  ۳6. مکارم و نوری، تعلیقات علی العروه، )النکاح(، م۴

 سیستانی، تبریزی، صافی.

و )النکاح(  ۵؛ امام، تعلیقات علی العروه، )الستر( م۵۴۱6، س۱. فاضل: جامع السائل، ج۳

 .۳۳6و خامنه ای استفتاء، س ۳۱و  ۳6م 

 لباس ابریشم 

 . حکم پوشیدن لباس ابریشم برای زن و مرد چیست؟۵۱۱پرسش 

همه مراجع: اگر ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام است؛ ولی برای زن 

 ۵اشکال ندارد.

 . آیا پوشیدن لباسی که آستر آن ابریشم است، برای مرد جایز است؟۵۱۴پرسش 

 ۱همه مراجع )به جز بهجت(: خیر، جایز نیست.

 ۴: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.آیه اهلل بهجت

و دفتر:  ۳۳۳و  ۳۳۸؛ وحید، توضیح المسائل، م۳۳۴6و  ۳۴۳. توضیح المسائل مراجع، م۵

 خامنه ای.

 و دفتر: خامنه ای. ۳۳۵؛ وحید، توضیح المسائل، م۳۴۱. توضیح المسائل مراجع، م۱

 .۳۴۱. بهجت، توضیح المسائل مراجع، م۴
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 کروات 

 و پوشیدن کروات برای داماد چیست؟ . حکم خریدن۵۱۳پرسش 

آیات عظام امام، خامنه ای، مکارم و نوری: اگر باعث ترویج فرهنگ غرب شود، جایز 

 ۳نیست.

آیات عظام تبریزی، سیستانی و فاضل: برای مسلمان بهتر است، از لباسی که باعث تشبه 

 ۱به غیر مسلمانان شود، اجتناب کند.

. خامنه ای، اجوبه ۳ 6احتیاط، استفاده نکنند.آیات عظام بهجت و صافی: بنابر 

 و دفتر: امام و مکارم ۳64، س۵؛ تبریزی، استفتاءات،ج۱۱۴۳، س۵االستفتاءات، ج

 .۱۱۱4و  ۱۱۱۳و  ۱۱۱۱؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۱۴۳، س۵. فاضل، جامع المسائل، ج۱

 و دفتر: بهجت. ۵0۴۵، س۱. صافی: جامع الحکام، ج6

 ۵ه باعث تشبه به غیر مسلمان شود، جایز نیست.آیه اهلل وحید: آنچه ک

تبصره. اگر در موردی بر پوشیدن کروات مفسده ای مترتب شود، پوشیدن آن حرام می 

 شود.

 . دفتر: وحید.۵

 آستین کوتاه

. پوشیدن پیراهن آستین کوتاه توسط مردان در مقابل زن نامحرم، چه ۵۱۱پرسش 

 حکمی دارد؟

 ۱و نوری(: اگر باعث مفسده نشود اشکال ندارد. همه مراجع)به جز بهجت، صافی

 ۴آیات عظام بهجت و صافی: بنابر احتیاط واجب، باید لباس آستین دارد بر تن کند.

آیه اهلل نوری: اگر مخالف عفت عمومی نباشد و در نظر افراد متشرع منکر محسوب 

العروه، و تعلیقات علی  ۳۴۳، س۵. مکارم، استفتاءات، ج۱ ۳نشود، اشکال ندارد.
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 .۴؛ امام، استفتاءات، ج۱۵)النکاح(، م

؛ تبریزی، ۱۵، )النکاح(، م۱؛ فاضل، تعلیقات علی العروه، ج۵۳)احکام حجاب(، س

؛ خامنه ای، سایت، نگاه و دفتر: ۵۳۳0، س۵و صراط النجاه، ج ۵۱4۵استفتاءات، س

 سیستانی و وحید.

 .۵4۴0و  ۵4۴۴ل، م؛ بهجت، توضیح المسائ۵0۱۱، س۱. صافی، جامع االحکام، ج۴

 .۳۳۴، س۵. نوری، استفتاءات، ج۳

 لباس رنگارنگ مردان 

. آیا پوشیدن لباس های جذاب و رنگارنگ در برابر نامحرم، برای مردان ۵۱6پرسش 

 جایز است؟

  ۱همه مراجع: اگر منشا فسادی خاص نشود، اشکال ندارد.

 . دفتر: همه.۱

 فصل ششم : آرایش و زیور آالت

 عطر زن 

 . آیا برای زن جایز است که عطر بزند و از منزل بیرون رود؟۵۱0پرسش 

؛ 660. خامنه ای، استفتاء، س۵ ۵همه مراجع: اگر باعث جلب نامحرم شود، جایز نیست.

، ۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵6۵6؛ تبریزی، استفتاءات، س040، س۵مکارم، استفتاءات، ج

 ؛ دفتر: وحید، صافی، بهجت، امام و فاضل.۵۸۴۴س

 ی خوش نرم کننده ها بو

. استفاده از مواد نرم کننده که لباس را کمی خوشبو و لطیف می کند، برای ۵۱۳پرسش 

 بانوان چه حکمی دارد؟ آیا بیرون می توانند بروند؟
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 ۱همه مراجع: اگر باعث جلب مرد نامحرم بشود جایز نیست.

ست و صورت . استفاده از کرم های چرب کننده و ضد آفتاب، بر روی د۵۱4پرسش 

 چه حکمی دارد؟

ایات عظام امام، تبریزی، خامنه ای، فاضل و وحید: اگر آرایش و زینت محسوب نشود 

 . همان.۱و بوی خوش آن باعث تحریک نامحرم نگردد، 

 ۵اشکال ندارد.

آیات عظام بهجت و صافی: اگر آرایش و زینت محسوب نشود و بوی خوش آن باعث 

دارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید صورت را از تحریک نامحرم نگردد، اشکال ن

 ۱نامحرم بپوشاند.

 ۴آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: اگر به مقدار کم و متعارف باشد، اشکال ندارد.

؛ 66۱؛ خامنه ای، استفاء، س۵۴۱۳، س۱و ج ۵0۸0، س۵. فاضل، جامع المسائل، ج۵

 د.؛ دفتر: امام، وحی۵۱۱۴، س۱تبریزی، صراط النجاه، ج

 . دفتر: بهجت و صافی.۱

و سیستانی، ۳4۵، س۵؛ نوری، استفتاءات، ج۵۸۴۳و  ۵۱۵، س۱. مکارم، استفتاءت، ج۴

 سایت، )زینت(.

 آرایش چهره

 . آیا زن باید چهره آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟۵6۸پرسش 

 ۳همه مراجع )به جز مکارم(: آری، باید از نامحرم بپوشاند.

 ۱: بنابر احتیاط واجب، باید از نامحرم بپوشاند.آیه اهلل مکارم

؛ صافی، جامع ۵۴۱۳، س۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج۳4۸، س۵. نوری، استفتاءات، ج۳

؛ تبریزی، استفتاءات، ۵۱۱۸؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۵6۳۱، س۱االحکام، ج

، ۱ت، ج؛ امام، استفتاءا۱۳، )زینت(،سsistani.org؛ سیستانی، ۵۱۳6و  ۵۱4۸س 
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 ؛ دفتر: بهجت.۴۱)احکام حجاب(، س

 .۳۸۵، س۵. استفتاءات، ج۱

 آرایش دختران

 . آرایش برای دختران چه حکمی دارد؟۵6۵پرسش 

همه مراجع: این کار فی نفسه برای آنان اشکل ندارد )هر چند زیبنده نیست(؛ ولی باید 

 6صورت را از نامحرم بپوشاند.

 آمده است.« آرایش چهره»وان . با استفاده از منابعی که در عن6

 . آرایش کردن برای محارم، چه حکمی دارد؟۵6۱پرسش

 ۵همه مراجع: اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.

 ، )الستر(.۵. العروه الوثقی، ج۵

 برداشتن ابرو

 . اگر برداشتن ابروها زینت به حساب آید، باید تمام صورت را پوشاند؟۵6۴پرسش 

انی، مکارم و نوری: به این مقدار اشکال ندارد و پوشاندن آن از آیات عظام امام، سیست

 ۱نامحرم واجب نیست.

 ۴آیات عظام بهجت و صافی: زینت محسوب ی شود و باید آن را از نامحرم بپوشاند.

آیه اهلل تبریزی: اگر به گونه ای است که نزد زنان کهنسال و یا نزدیک به آنان متعارف 

 ۳ست.است، پوشاندن آن واجب نی

آیات عظام خامنه ای، فاضل و وحید: اگر زینت محسوب می شود، باید آن را از 

 ۱نامحرم پوشاند.

تبصره. اگر اصطالح ابرو و صورت توجه مرد نامحرم را جلب می کند و باعث مفسده 

 می شود، پوشاندن آن واجب است.
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؛ ۵۱۵و  ۵۸۴۳، س۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۵0، )زینت(، سsistani.org. سیستانی، ۱

، )احکام حجاب(، ۴، امام، استفتاءات، ج۱۸۸و  ۱۳۱و  ۳4۵، س۵نوری، استفتاءات، ج

 ؛ دفتر: وحید.۴۳س

 و دفتر: بهجت. ۵6۳۴، س۱. صافی، جامع االحکام، ج۴

 .۵۱۴۳، س۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۳

 و دفتر: وحید. ۵0۸0، س۵. خامنه ای، سایت، نگاه؛ فاضل، جامع المائل، ج۱

 برورنگ ا

 . آیا رنگ کردن ابرو زینت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟۵6۳پرسش 

آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و وحید: اگر زینت محسوب شود، پوشاندن آن از 

 ۵نامحرم واجب است.

 ۱آیات عظام بهجت، تبریزی، صافی: پوشاندن آن از نامحرم واجب است.

ری: جزء زینت ممنوع محسوب نمی شود و پوشاندن آیات عظام سیستانی، مکارم، نو

 ۴آن از نامحرم واجب نیست.

 ؛ دفتر: امام.۵0۸0، س۵. خامنه ای، سایت، نگاه؛ فاضل، جامع المسائل، ج۵

 ؛ دفتر: بهجت و تبریزی.۵6۳۴، س۱. صافی، جامع االحکام، ج۱

؛ ۳۸۱، س۵ج؛ مکارم، استفتاءات، ۵۳و  ۵0و  ۵، )زینت(، سsistani.irg. سیستانی، ۴

 .۳4۵و  ۱۳۱، س۵نوری، استفتاءات، ج

 سرمه چشم

 . آیا سرمه چشم از زیت هایی است که باید پوشیده شود؟۵6۱پرسش 

آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و وحید: اگر عرفاً زینت محسوب شود، پوشاندن آن 

 ۳واجب است.
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 ۱آیات عظام بهجت و صافی: زینت محسوب می شود و باید پوشانده شود.

آیه اهلل تبریزی: اگر نزد زنان کهنسال ویا نزدیک به آنان تعارف است. پوشاندن آن 

 6واجب نیست و در غیر این صورت باید پوشانده شود.

 0آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: پوشانده آن واجب نیست.

و دفتر: امام و  ۵0۸0، س۵؛ فاضل، جامع االمسائل، ج۱6۴ستفتاء، س. خامنه ای، ا۳

 وحید.

 . دفتر: بهجت و صافی.۱

 .۳۳۴و  ۳۳۱، س۵. تبریزی، صراط النجاه، ج6

؛ سیستانی، ۳۸۱، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۱۸۸و  ۱۳۴، س۵. نوری، استفتاءات، ج0

sistani.org۵۳. )زینت(، س. 

 گریم 

 زء آرایش محسوب می شود و باید از نامحرم پوشاند؟. آیا گریم زن ج۵66پرسش 

همه مراجع )به جز مکارم، بهجت و صافی(: اگر گریم به عنوان آرایش، یا آرایش و 

تغییر چهره برای خانم ها باشد، باید از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغییر 

 ۵چهره باشد، پوشاندن آن واجب نیست.

افی: اگر گریم به عنوان آرایش، یا آرایش و تغییر چهره برای آیات عظام بهجت و ص

خانم ها باشد، باید از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد، احتیاط 

 ۱واجب پوشاندن آن است.

آیه اهلل مکارم: اگر گریم به عنوان آرایش و تغییر چهره برای خانم ها باشد، بنابر احتیاط 

ید از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد، پوشاندن آن واجب با

 ۴واجب نیست.

 تبصره. باید توجه داشت که گریم کردن زن به وسیله نامحرم جایز نیست.
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 . آیا گریم زن توسط نامحرم جهت فیلم سازی و بازیگری جایز است؟۵60پرسش 

یز نیست؛ هر چند برای فیلم سازی و همه مراجع: خیر، گریم زن توسط نامحرم جا

 ۳بازیگری باشد.

 . دفتر: همه. ۵

 . دفتر: بهجت و صافی.۱

 . دفتر: مکارم.۴

 . دفتر: همه مراجع.۳

. اگر در جایی شک پیدا شود که چیزی از موارد زینت است یا نه، تکلیف ۵60پرسش 

 چیست؟ آیا باید آن را پوشاند؟

 ۵یست.همه مراجع: خیر؛ پوشاندن آن واجب ن

 . دفتر: همه.۵

 لنز آرایشی

 . گذاشتن لنز آرایش برای بانوان چه حکمی دارد؟۵64پرسش 

 ۱همه مراجع )به جز مکارم و نوری(: اگر عرفاً زینت محسوب نشود، اشکال ندارد.

 ۴آیات عظام مکارم و نوری: اشکال ندارد.

 . دفتر: همه.۱

 . دفتر: مکارم و نوری.۴

 ساعت زنانه 

 ا ساعت نیز جزء زیور آالت است که باید از نامحرم پوشیده بماند؟. آی۵0۸پرسش 

آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل، مکارم و وحید: اگر عرفًا زینت محسوب شود، 

 ۳پوشاندن آن واجب است.
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 ۱آیات عظام بهجت، تبریزی و صافی: پوشاندن آن واجب است.

 6آیات عظام سیستانی و نوری: پوشاندن آن واجب نیست.

و دفتر: مکارم و  ۱6۱؛ خامنه ای، استفتاء، س۵0۸0، س۵. فاضل: جامع االمسائل، ج۳

 امام.

؛ دفتر: بهجت، صافی و ۵۱۱۴، س۱و ج ۳۳6و  ۳۳۱، س۵. تبریزی، صراط النجاه، ج۱

 وحید.

 ؛ دفتر: نوری.۵. سیستانی، العلیقات علی العروه، )الستر(، م6

 فصل هفتم : پوشش در نماز

 نماز و نامحرم 

. اگر در اتاق، مرد نامحرم باشد؛ آیا پوشاندن روی پا هنگام نماز واجب ۵0۵پرسش 

 است؟

 ۵همه مراجع )به جزء تبریزی و مکارم(: آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند.

 ۱آیه اهلل مکارم: خیر. واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که بپوشاند.

ولی پوشاندن روی پا تا مچر بنابر آیه اهلل تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است؛ 

 ۴احتیاط واجب است.

تبصره. الزم نیست پشت و روی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکه اگر به وسیله 

 چادر و مانند آن نیز پوشانده شود، کافی است.

؛ ۳0۳، س۵؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۴. )حجاب(، سsistani.org. سیستانی، ۵

؛ خامنه ای، ۵646، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵0۸6، س۵ج فاضل، جامع المسائل،

 ؛ دفتر: نوری، وحید، بهجت و امام.۳۴۳اجوبه االستفتاءات، س
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 . دفتر: مکارم.۱

 .۵6۵۳و استفتاءات، س ۵۱0۱، س۱. تبریزی: صراط النجاه، ج۴

 نماز با چادر بدن نما

 . آیا نماز خواندن با چادر بدن نما، صحیح است؟۵0۱پرسش 

مراجع: اگر چادر نازک و بدن نما باشد، نماز با آن باطل است؛ مگر آنکه زیر  همه

 ۵چادر پوشش کامل داشته باشد.

 ، فی الستر و الساتر، الثانی.۵. العروه الوثقی، ج۵

 نماز با مانتو

 . نماز خواندن با مانتو و روسری چه حکمی دارد؟۵0۴پرسش 

باس نماز گزار در آن رعایت شود، همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرایط ل

 ۱اشکال ندارد؛ هر چند نماز با چادر برای رعایت پوشش در نماز، آسان تر و بهتر است.

تبصره. مقدار واجب پوشش برای زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتی موی سر به 

جز صورت )به مقداری که در وضو شسته می شود( و دست ها تا مچ و پاها تا مچ 

مقداری از اطراف  ۴ست. اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است. باید ا

 صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

 . نماز خواندن با بلوز و شلوار چه حکمی دارد؟۵0۳پرسش 

 ۳همه مراجع: اگر جاهایی از بدن که باید پوشیده شود، بپوشاند اشکال ندارد.

 .۳40ئل مراجع، م. توضیح المسا۱

 . آیه اهلل مکارم احتیاط واجب دارند.۴

؛ فاضل، ۳۳6، فی الستر و الساتر، الثانی؛ تبریزی، استفاءات، س۵. العروظ الوثقی، ج۳

 .۱۳۳، س۵جامع المسائل، ج
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. آیا پوشاندن برجستگی های بدن هنگان نماز در برابر نامحرم واجب ۵0۱پرسش 

 طل می شود؟است؟ اگر نپوشاند؛ آیا نمازش با

همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، باید بپوشاند و اگر نپوشاند، گناه 

 ۵کرده است؛ ولی نماز او صحیح است.

 .۱، فی الستر و الساتر، م۵. العروه الوثقی، ج۵

 زیور آالت و نماز 

ره . زنی که آرایش کرده و زیور آالت دارد؛ آیا باید در هنگام نماز چه۵06پرسش 

 خود را بپوشاند؟

همه مراجع: اگر مرد نامحرم او را نمی بیند، پوشاندن چهره آرایش کرده و زیور آالت 

 ۱در نماز واجب نیست.

 .۱، فی الستر و الساتر، م۵. العروه الوثقی، ج۱

 پرده در نماز خانه 

. آیا باید در مساجد و نماز خانه ها، در حال نماز و یا روضه خوانی و ۵00پرسش 

 خنرانی، پرده ای بین زن و مرد باشد؟س

همه مراجع: اگر مفسده ای در بین نباشد، ایجاد حایل الزم نیست. }هر چند وجود آن 

 ۴بهتر است{.

است که کمی عقب تر از مرد  -یا بهتر -تبصره. البته هنگام خواندن نماز، زن واجب

 ۳بایستد.

، العروه 60۴، س۱تفتاءات، ج، نوری، اس۳، )احکام حجاب(،س۴. امام، استفتاءات، ج۴

 ، )مکان المصلی(، العاشر.۵الوثقی، ج
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. فتاوا در این زمینه مختلف است، برای اگاهی بیشتر ر.ک: توضیح المسائل مراجع، ۳

 .۳۳6م

 فصل هشتم : لباس جنس مخالف

 لباس زنانه و مردانه 

 . پوشیدن لباس زنانه برای مردان و بالعکس چه حکمی دارد؟۵0۳پرسش 

عظام امام و بهجت: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف  آیات

 ۵جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، خامنه ای، صافی، فاضل و وحید: بنابر احتیاط واجب پوشیدن لباس 

مختص به جنس مخالف، در صورتی که آن را زی و پوشش خود قرار دهد، جایز 

 ۱نیست.

تیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف، اگر او را آیه اهلل سیستانی: بنابر اح

 ۴به صورت جنس مخالف در بیاورد، جایز نیست.

 .۳۳6. توضیح المسائل مراجع، م۵

؛ خامنه ای، ۳۱۱وحید، توضیح المسائل، م ۳۳6. فاضل، توضیح المسائل مراجع، م۱

زی، صراط ؛ تبری۵6۳۳، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵۴0۱اجوبه االستفتاءات، س

 .0۳۵، س۴النجاه، ج

 .۳۳6. توضیح المسائل مراجع، م۴

آیه اهلل مکارم: پوشیدن لباس جنس مخالف، اگر مفسده خاصی بر آن مترتب نشود، 

 ۵اشکال ندارد.

آیه اهلل نوری: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف جایز نیست؛ 

 ۱ن در بین باشد.مگر آنکه انگیزه عقالنی و مصلحت مهم تری
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 .۵۴۳س۵. مکارم، استفتاءات، ج۵

 .۳۳0. نوری، توضیح المسائل، م۱

 لباس مشترک که زن و مرد

 . لباس مشترک بین زن و مرد، چگونه مشخص می شود؟۵04پرسش

همه مراجع: تشخیص ان به نظر عرف است؛ مانند شلوارهای و برخی اقسام بلوز و 

 ۴کفش های مشترک.

 لباس تئاتر

. پوشیدن لباس زنانه و وسیله مردان و بر عکس، برای بازی در تئاتر و سینما ۵۳۸پرسش 

 چه حکمی دارد؟

 ۳آیات عظام امام، بهجت و فاضل: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیات عظام خامنه ای، سیستانی، صافی، مکارم و وحید: پوشیدن لباس جنس مخالف، 

کال قی }اگر باعث فساد نشود{ اشهنگام بازیگری و بیان خصوصیات یک شخص حقی

 ۱ندارد.

 .60، التقلید، م۵. العروه الوثقی، ج۴

؛ فاضل و بهجت، توضیح المسائل ۵0۳، )سواالت متفرقه(، س۴. امام، استفتاءات، ج۳

 .۳۳6مراجع، م

؛ ۵۴۳و  ۵۴۱، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۱۵4. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱

؛ وحید، ۳۳6و توضیح المسائل مراجع، م ۴۳)زینت(، ش. sistani.orgسیستانی، 

؛ تبریزی، صراط النجاه، ۵6۳۳، س ۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۳۱۱توضیح المسائل، م

 .0۳۵، س۴ج

آیه اهلل نوری: پوشیدن لباس جنس مخالف، تنها در موقع ضرورت؛ یعنی، زمانی که 

اگر پوشیدن لباس جنس  مصلحت اهم و انگیزه عقالنی در کار باشد، جایز می شود و
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مخالف در بازی تئاتر و سینما، تا این حد از ضرورت و مصلحت رسیده، ارتکاب به آن 

 ۵اشکال ندارد.

تبصره: طبق فتوای آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، تبریزی، وحید و صافی، پوشیدن 

لباس مختص به جنس مخالف، در صورتی حرام است که آن را زی خود جهت 

زمره پوشش خود قرار دهند و تردیدی نیست که زنان و مردان بازیگر، لباس زندگی رو

جنس مخالف را به عنوان زی خود قرار نمی دهند؛ بلکه به طور موقت و برای بازیگری 

 آن را به تن می کنند.

 .۳۳0و توضیح المسائل، م ۱64، س۱. نوری، استفتاءات، ج۵

 لباس منزل

. آیا در حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف، تفاوتی بین پوشیدن آن در ۵۳۵پرسش 

 خانه و بیرون از آن دارد؟

 ۱آیات عظام امام و بهجت: خیر، بنابر احتیاط واجب پوشیدن آن جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، خامنه ای، صافی، فاضل و وحید: تا زمانی که لباس جنس مخالف 

 ۴و پوشش( خود قرار نداده باشد، اشکال ندارد. را به عنوان زی )لباس

، )سواالت متفرقه(، ۴؛ امام، استفتاءات، ج۳۳6. بهجت، توضیح المسائل مراجع، م۱

 .۵0۳س

؛ خامنه ای، ۳۱۱؛ وحید، توضیح المسائل، م۳۳6. فاضل، توضیح المسائل مراجع، م۴

ریزی، صراط ؛ تب۵6۳۳، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۵۴6۳اجوبه االستفتاءات، س

 .0۳۵، س۴النجاه، ج

آیه اهلل سیستانی: اگر او را به صورت مخالف در بیاورد، بنابر احتیاط واجب پوشیدن آن 

 ۵جایز نیست.

 ۱آیه اهلل مکارم: اگر مفسده خاصی بر آن مترتب نشود، پوشیدن آن اشکال ندارد.
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ت، م ترین در بین اسآیه اهلل نوری: اگر از پوشیدن ان انگیزه عقالنی دارد و مصلحت مه

 ۴اشکال ندارد.

آیه اهلل مکارم: پوشیدن لباس جنس مخالف، اگر مفسده خاصی بر آن مترتب نشود، 

 ۳اشکال ندارد.

 .۳۳6. سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م۵

 .۵۴۳س ۵. مکارم، استفتاءات، ج۱

 .۳۳0. نوری، توضیح المسائل، م۴

 .۵۴۱، س۵و ج ۵۱4، س۱. مکارم، استفتاءات، ج۳

 لباس زیر 

. آیا در حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف، بین لباس زیر و غیر ان فرقی ۵۳۱پرسش 

 وجود دارد؟

 ۱آیات عظام امام، بهجت و فاضل: تفاوتی ین لباس زیر و غیر آن در حکم نمی کند.

آیات عظام تبریزی، خامنه ای، صافی و وحید: که اگر آن رازی و پوشش خود قرار 

 6تیاط واجب پوشیدن آن جایز نیست.دهد، بنابر اح

 آیه اهلل سیستانی: اگر او را به صورت جنس مخالف در بیاورد، بنابر احتیاط

 .۳۳6. توضیح المسائل مراجع، م۱

؛ صافی، ۵۴0۱؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۳۱۱. وحید، توضیح المسائل، و 6

 .0۳۵، س۴؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵6۳۳، س۱جامع االحکام.ج

 ۵واجب پوشیدن آن جایز نیست.

 ۱آیه اهلل مکارم: اگر مفسده خاصی بر آن مترتب نشود، پوشیدن آن اشکل ندارد.

آیه اهلل نوری: اگر از پوشیدن آن انگیزه عقالیی دارد و مصلحت مهم ترین در بین 

 ۴است، اشکال ندارد.
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 .۳۳6. توضیح المسائل مراجع، م۵

 .۵۴۳س ۵. مکارم، استفتاءات، ج۱

 .۳۳0. نوری، توضیح المسائل، م۴

 پوشیدن دمپایی

 . آیا پوشیدن دمپایی زنان برای مردان و بالعکس اشکال دارد؟۵۳۴پرسش 

 ۳همه مراجع )به جز امام و بهجت(: خیر، اشکال ندارد )اگر باعث مفسده نشود(.

 آیات عظام امام، بهجت: اگر محختص به زن یا مرد باشد بنابر احتیاط واجب پوشیدن

 ۱آن برای دیگری جایز نیست.

تبصره: اگر در موردی پوشاندن دمپایی مختص به جنس مخالف، به عنوان زی و لباس 

خودقرار گیرد )مانند پوشیدن آن در بیرون منزل(، در این صورت پوشیدن آن اشکال 

 دارد.

؛ وحید، 0۳۵، س۴؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵۴6۳. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۳

، ۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵6۳۳، ۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۳۱۱توضیح المسائل، م

 .۳۳6و فاضل و سیستانی و نوری توضیح المسائل مراجع، م ۵۱4، س۱و ج ۵۴۳س

 .۵0۳، )سواالت متفرقه(،س۴، امام، استفتاءات، ج0۵۵. بهجت، توضیح المسائل، م۱

 لباس موقت

طور موقت لباس شوهر را در منزل می پوشم، . گاهی به مدت کوتاهی وبه ۵۳۳پرسش 

 آیا این کار جایز است؟

 ۵همه مراجع )به جز امام و بهجت(: خیر، اشکالی ندارد.

 ۱آیات عظام امام و بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

؛ ۵۴۳و  ۵۴۱، س۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۱۵4. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س ۵
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؛ صافی، جامع ۳۳6و توضیح المسائل مراجع، م ۴۳. )زینت(، سsistani.orgسیستانی، 

؛ وحید، توضیح المسائل، 0۳۵، ص۴؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵6۳۳، س ۱االحکام؛ ج

 .۳۳0و توضیح المسائل، م ۱64، س۱؛ نوری، استفتاءات، ج۳۱۱م

 .۵0۳، )سواالت متفرقه(، س۴؛ امام، استفتاءات، ج۳۳6. توضیح المسائل مراجع، م ۱

 فروش لباس زنانه 

 . فروش لباس های زیر زنانه به وسیله مردان، چه حکمی دارد؟۵۳۱پرسش 

همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و یا مفسده اجتماعی به دنبال داشته باشد، جایز 

 ۴نیست.

 ، دفتر: همه.۵۴64. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۴

 فصل نهم : طال و پالتین

 طالی مردان 

. آیا استفاده از طال بدون قصد زینت به طوری که دیگران نبینند، اشکال ۵۳6پرسش 

 دارد؟

همه مراجع )به جز مکارم(: پوشیدن طال برای مرد حرام است؛ هر چند به قصد زینت 

 ۵نباشد و از نگاه دیگران پنهان بماند.

 ۱آیه اهلل مکارم: اگر پنهان باشد، اشکال ندارد.

، ۵؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، ج۳۳۳االستفتاءات، س . خامنه ای، اجوبه۵

؛ ۱۳؛ امام، نوری، فاضل، تعلیقات علی العروه، )لباس المصلی(، م ۴۵الخامس و م

 .60۳، م۵؛ صافی، هدایه العباد، ج6۴4، م۵بهجت، وسیله النجاه، ج

 . دفتر: مکارم.۱
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 طالی زرد

 کمی دارد؟. زینت مردان با طالی زرد چه ح۵۳0پرسش 

همه مراجع: پوشیدن طال، مانند آویختن زنجیر طال به سینه و به دست کردن انگشتر و 

 ۴برای مرد حرام است. -ساعت مچی طال

؛ خامنه ای، اجوبه  ۳۴۴؛ نوری، توضیح المسائل، م۳۴۱. توضیح المسائل مراجع، م۴

 .۳۴۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۳۳۳االیتفتاءات، س

 طالی سفید

 . طالی سفید برای مردان چه حکمی دارد؟۵۳۳پرسش 

همه مراجع )به جز مکارم و فاضل(: اگر از جنس طال باشد، جایز نیست؛ هر چد به 

 ۵رنگ سفید باشد.

 ۱آیات عظام مکارم و فاضل: استفاده از طالی سفید، برای مردان جایز نیست.

قدند: اگر همگی معت تبصره. هیچ گونه اختالفی بین فقیهان در مساله یاد شده نیست و

طالی سفید از جنس همان طالی متعارف بین مردم باشد )ذهب( استفاده از آن جایز 

نیست؛ ولی برخی ماند آیات عظام مکارم و فاضل یا بررسی موضوع و کسب آگاهی 

از اهل خیره به این نتیجه دست یافته اند که طالی سفید، همان طالی متعارف است که 

 ییر داده اند.تنها رنگ آن را تغ

، ۵؛ امام، استفتاءات، ج۱۵0، س۱؛ نوری، استفتاءات، ج۱۵4۳. تبریزی، استفتاءات، س۵

؛ صافی، جامع ۱. )زینت(، سsistani.org؛ سیستانی، ۱۱)لباس نماز گزار(، س

 ؛ دفتر: بهجت، وحید.۳۳۴؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۵0۴0، س۱االحکام، ج

 .464، س۵؛ فاضل، جامع االمسائل، ج۳۵۵س ،۵. مکارم، استفتاءات، ج۱

 پالتین 
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 . آیا به دست کردن و استفاه از پالتین برای مرد اشکال دارد؟۵۳4پرسش 

 ۴همه مراجع: استفاده از پالتین اشکال ندارد.

 تبصره: پالتین طال نیست و فلز دیگری است.

، استفتاءات، ؛ امام۱۵4۴؛ تبریزی، استفتاءات، س۳۵۵، س۵. مکارم، استفتاءات، ج۴

؛ فاضل، جامع ۴۴، )زینت، سsistani.org؛ سیستانی؛ ۱۸، )لباس نماز گذار(، س۵ج

، ۱؛ جامع االحکام، ج۳۳۴؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س464، س۵المسائل، ج

 ؛ دفتر، وحید، بهجت، نوری.۵0۴4س

 طالی مشکوک 

ته می شود، از . اگر شک داشته باشیم طالی سفیدی که در بازار فروخ۵4۸پرسش 

 جنس طالی متعارف )حرام( است یاخیر، تکلیف چیست؟

 ۵همه مراجع: اگر واقعاً شک پیدا شد، استفاده از آن اشکال ندارد.

 .۱۵، )لباس المصلی(، م۵. العروه الوثقی، ج۵

 طالی مخلوط

. اگر از طال و فلز دیگری آلیاژی دست کنیم که نسبت طال به آن فلز کم ۵4۵پرسش 

 یا استعمال چنین آلیاژی به صورت انگشتر و یا ساعت برای مردان اشکال دارد؟باشد، آ

 ۱همه مراجع )به جز فاضل(: اگر به آن صدق طال نمی کند، اشکال ندارد.

 ۴آیه اهلل فاضل: استعمال آن، جایز نیست.

؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، ۱۴، )لباس نماز گزار(، س ۵. امام، استفتاءات، ج۱

؛ مکارم، نوری و سیستانی، تعلیقات علی ۵0۴۳، س۱؛ صافی، جامع االحکام، ج۳۳۴س

 العروه، )لباس المصلی(، الخامس؛ دفتر: بهجت، وحید، صافی و تبریزی.

 ، )لباس المصلی(، الخامس.۱. فاضل، تعلیقات علی العروه، ج۴
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 دندان طال

 . آیا گرفتن روکش طال برای دندان بر مرد جایز است؟۵4۱پرسش 

اشکال  -نه برای زینت -آیات عظام امام و خامنه ای:اگر برای اصالح دندان باشد

 ۳ندارد.

؛ خامنه ۵6۴، س۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۱6، لباس نمازگزار، س۵. امام، استفتاءات، ج۳

 .۳۳4ای، اجوبه االستفتاءات، س

 ۵آیات عظام بهجت، تبریزی، سیستانی و نوری: آری، جایز است.

ای اشکال ندارد و اگر بر -نه برای زینت -ی: اگر برای اصالح دندان باشدآیه اهلل صاف

دندان های جلو باشد، در هر حال بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد؛ هر چند 

 ۱به قصد زینت هم نباشد.

؛ ۱۸؛ نوری، تعلیقات علی العروه، لباس المصلی، م6۴4، م۵. بهجت، وسیله النجاه، ج۵

 ؛ سیستانی، سایت، زینت.۱۵4۱فتاءات، ستبریزی؛ است

 .60۳، م۵. صافی، هدایه العباد، ج۱

 حلقه طال 

چه حکمی  -مانند لحظه عقد -. استفاده از طال برای مردان به مدت کوتاه۵4۴پرسش 

 دارد؟

همه مراجع )به جز مکارم(: پوشیدن طال برای مرد حرام است و بین مدت کم و زیاد 

 ۴تفاوتی نمی کند.

 مکارم: اگر به جهت امتحان و با به قصد نگه دای موقت و کوتاه مدت باشد، آیه اهلل

 ۳مانعی ندارد.

؛ خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، ۵0۳، )سواالت متفرقه(، س۴. امام، استفتاءات، ج۴
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 ؛ دفتر: سیستانی، بهجت، وحید، نوی، فاضل، تبریزی و صافی.۳۳۱س

 .۵6۳، س۱. مکارم، استفتاءات، ج۳

 طالمدال 

. مدال های طال که ورزشگاران دریافت می کنند و به گردن شان، می ۵4۳پرسش 

 آویزند چه حکمی دارد؟

همه مراجع )به جز مکارم(: دریافت مدال طال اشکال ندارد؛ ولی به گردن انداختن آن 

 ۱برای مردان جایز نیست.

؛ نوری، ۳۴۱؛ توضیح المسائل مراجع، م۳۳6. خامنه ای، اجوبه االستفتاءات، س۱

 . ۳۴۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۳۴۴توضیح المسائل، م

آیه اهلل مکارم: دریافت مدال طال اشکال ندارد؛ ولی به گردن انداختنی آن برای مردان 

 ۵جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

 تبصره. چنانچه مدال های یاد شده از آب طال باشد، اشکال ندارد.

 .۵۴6، س۵. مکارم، استفتاءات، ج۵

 فروش طالی مردانه 

. ساخت و خرید وفروش جواهرات طال که مخصوص مردان است )مانند ۵4۱پرسش 

 انگشتر طال(، چه حکمی دارد؟

 ۱همه مراجع:ساخت و خرید و فروش انگشتر طالی مخصوص مردان، جایز نیست.

 ؛ خامنه ای،۱۴۱، س۱؛ نوری، استفتاءات، ج40و  40۸، س۵. فاضل، جامع المسائل، ج۱

؛ ۵۴و ۵۳، )کسب های حرام(، س۱؛ امام، استفتاءات، ج۳۳0اجوبه االستفتاءات، س

؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، )المکاسب ۵6۳4، ۵صافی، هدایه العباد، ج
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، ۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۵۳۳۱و  ۵۳۳۱، م۵؛ بهجت، وسیله النجاه، ج۳المحرمه(، م

 و دفتر: سیستانی و وحید. 6۱۳س

 هم : دانستنی هافصل د

 لباس شهرت 

 . حکم پوشیدن لباس شهرت را بیان کنید؟۵46پرسش 

آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و نوری: پوشیدن لباسی که موجب شهرت و انگشت 

 ۵نما شود، بنابر احتیاط واجب حرام است.

آیات عظام بهجت، صافی و وحید: پوشیدن لباسی که موجب شهرت و انگشت نما 

 ۱رام است.شود، ح

آیات عظام تبریزی و سیستانی: پوشیدن آن حرام نیست؛ مگر آنکه موجب هتک 

 ۴حرمت و خواری شخص شود.

آیه اهلل مکارم: پوشیدن لباسی که جنبه ریا کاری دارد و شخص می خواهد به وسیله آن 

مثالً به زهد و ترک دنیا مشهور شود، بنابر احتیاط واجب حرام است؛ خواه از جهت 

 چه یا رنگ آن باشد و یا دوخت آن اما اگر واقعاً پار

 .۱۱؛ خامنه ای، استفتاء، س۳۳۱. امام، نوری و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م۵

، وحید، 0۵۵؛ بهجت، توضیح المسائل، م۳۳۱. صافی، توضیح المسائل مراجع، م۱

 .۳۱۵توضیح المسائل، م

 .۳۳۱. تبریزی و سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م۴

قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری ندارد، نه تنها جایز است؛ بلکه عملی 

 ۵است شایسته.

تبصره. پوشیدن هر لباسی که موجب هتک حرمت و خواری شخصی شود، به فتوای 
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 همگی حرام است.

 .۳۳۱. مکارم، توضیح المسائل مراجع، م۵

 زینت زن

 هایی را شامل می شود؟. مفهوم زینت در زنان چیست و چه چیز۵40پرسش 

دارد. زیور، فقط به زینت هایی « زیور»در زبان عربی معنایی گسترده از لفظ « زینت»

گفته می شود که جزء بدن شخص به شمار نمی رود، )مانند انواع زیورهای طال و 

هم در چنین زیور هایی به کار می رود و هم به آرایش های « زینت»جواهر(، ولی کلمه 

د که به بدن شخص متصل بوده و گویی جزئی از اوست؛ )همانند سرمه و گفته می شو

خضاب(. عالوه بر این، خود زیبایی های طبیعی هم زینت به شمار می رود، بنابر این 

 شامل اندام زیبایی او نیز می گردد.

حال از دیدگاه شرع آشکار کردن کدام یک از اقسام زینت برای زنان حرام شمرده 

به دست می آید که زینت دو نوع هست: زیت پنهان « نور»سوره  ۴۵آیه شده است؟ از 

و زینت نمایان که آشکار کردن اولی برای بانوان ممنوع و دیگری جایز شمرده شده 

است. تمامی فقیهان اتفاق دارند که زینت به معنای اندام و زیبایی های بدن، جزء زینت 

در برابر مرد نامحرم بپوشانند. در زینت به  پنهان محسوب می شود و بانوان باید آنها را

 معنای زیور آالت و آرایش میان آنان 

اختالف نظر وجود دارد که آیا جزء زینت پنهان محسوب می شود یا از زینت نمایان به 

حساب می آید؛ برای مثال در مورد حلقه ازدواج و النگو، برخی معتقدند: پوشاندن آن 

 ین باورند که الزم نیست.واجب است، ولی عده ای بر ا

 ریبه و تلذذ
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 در رساله های مراجع چیست؟« تلذذ»و « ریبه». مقصود از ۵4۳پرسش 

 همان لذت جنسی« تلذذ»، ترس افتادن به گناه و حرام است و منظور از «ریبه»منظور از 

است. اگر نگاه به دیگری با یکی از این دو مشخصه همراه باشد، از نظر شرع مقدس 

گردد. گاهی انسان تنها به جهت لذت بردن به زن نگاه می کند؛ بی آنکه  حرام می

بترسد به گناه کشیده شود و گاهی نگاه از روی لذت نیست؛ بلکه ترس آن است که به 

دنبال آن گناهی انجام گیرد و مقدمه ارتکاب حرام گردد. این دو نوع نگاه حرام است. 

و عنوان یاد شده باشد؛ در این صورت گناه گاهی ممکن است که نگاه به زن توان با د

 ۵آن شدیدتر است.

؛ امام، فاضل، مکارم، نوری، تعلیقات علی العروه ۳۱۱، س۵. مکارم، استفتاءات، ج۵

؛ سیستانی، منهاج الصالحین ۱0، )النکاح( م ۱؛ صافی، هدایه العباد، ج۱0)النکاح(، م

 .۵۱، )النکاح( م۱ج

 سن تمییز 

 ر پسر و دختر بچه در احکام نگاه و پوشش، چه سنی است؟. سن تمییز د۵44پرسش 

زمانی که بچه )دختر یا پسر( خوب و بد را در نگاه جنس مخالف فهمیده و احتمال 

 ۱تحریک شهوت در او برود، سن تمیز است.

؛ العروه ۱۳۴۵: نوری، توضیح المسائل، م۱۳۴۴، ۱۳۴۱. توضیح المسائل مراجع، م۱

 و خامنه ای، سایت، نگاه. ۱۳۳۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۴۱، )النکاح( م۱الوثقی، ج

 مفهوم ضرورت

به عنوان شرط جواز لمس زن و یا نگاه به او در کلمات « ضرورت». کلمه ۱۸۸پرسش 

 فقیهان، به چه معنا است و حدود آن کدام است؟

 همساله اهم و مهم است. هر جا عنوانی تحقق یابد ک« ضرورت»معیار شاخته شده برای 
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اهمیت آن از عنوان نگاه به زن نامحرم و لمس او، بیشتر باشد، بر آن تقدم پیدا می کند 

و آن را تحت پوشش خود قرار می دهد. به عنوان مثال جایی که سالمت و جان زن 

نامحرمی در خطر باشد، تردیدی نیست که مصلحت و اهمیت آن به مراتب بیشتر از 

در این صورت باید جانب اهم مراعات گردد و  مصلحت ترک لمس و نگاه به او است.

بر جواز نگاه و لمس فتوا داده شود مساله معالجه و درمان مریض نیز یکی از مصادیق 

 بارز آن شمرده می شود.
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