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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 احکام پوشش در نماز فصل اول:

 مقدار پوشش برای نماز

 پوشش واجب در نماز چه مقدار است؟ 

 0مردان: باید عورت را بپوشانند و بهتر آن است از ناف تا زانو را بپوشانند )مراجع عظام تقلید(.

 زنان: باید تمام بدن را بپوشانند به جز 

 صورت به مقداری که در وضو شسته می شود. -1پاها تا مچ   -1دست ها تا مچ   -0

 قدرى و صورت اطراف از مقدارى( )مکارم: بنابر احتیاط واجب باید است، پوشانده را واجب مقدار که کند یقین که آن براى اما

 1پوشاند )مراجع عظام تقلید(. به هم را مچ از ترپایین

 پا(پوشش پا )کف و روی 

 ها واجب است؟خانم ایبر ،آیا پوشاندن پا درحال نماز

 1عظام تقلید( مراجع)واجب نیست.  ،اعم از کف و روی پا ،پوشاندن پا -

 منظور از عورت مرد

 0منظور از عورت که بر مرد الزم است در نماز بپوشاند، کجاست؟

 و حلقه دبر )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. بیضتینآلت و  -

 پوشش از خود

 1بپوشاند بگونه ای که خودش بدنش را نبیند؟ نیز خودش از را باید بدنش نماز، موقع آیا نمازگزار در

 (.مکارم ، آیت اهلل)حضرت امام نیستواجب  -

 (.بپوشاند )آیت اهلل سیستانی نیز خودش از حتّی( استثناء موارد از غیر) را بدنش نماز، موقع در 1واجب احتیاط بنابر -

                                                           

 ، مقدار پوشش نماز 18، درس0؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج788، م0. العروه الوثقی، فصل فی الصلوه، فصل فی الستر و الساتر، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، ج0

 ، مقدار پوشش نماز 18، درس0؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج789، م0وضیح المسائل مراجع، ج. العروه الوثقی، فصل فی الصلوه، فصل فی الستر و الساتر، الثانی؛ ت1

دانند، حکم کف پا الزم نمیرا با توجه به اینکه در این مسئله، مراجع عظام پوشش پا تا مچ . 789، م 001، ص0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 ؛18، درس0رساله آموزشی، ج ای، سیدعلی خامنه؛ استدست آمده هم به

 الثانی؛ الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه0

 سایت آیت اهلل مکارم: 970؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م00. العروه الوثقی، فصل فی الصلوه، فصل فی الستر و الساتر، م1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00179&mid=117111 

 آنکه علّت به ولی نبیند، را او نبد کسی که بپوشد طوری را چادر نماز هنگام به و پوشاندنمی را پا ساق که پوشیده شلواری یا دارد تن به کوتاه آستین لباس زن اگر . مثال1
 . است آن ترک در واجب احتیاط و دارد اشکال ببیند، را بدنش برهنه اعضای خودش برده، چادر زیر را صورتش

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44579&mid=267206
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 اندن حجم بدنپوش

  0دارد؟ حکمی چه باشد پوشیده کامل صورت بدن به که صورتی در نماز، در چسبان و تنگ لباس پوشیدن

برای نمازگزار مکروه است هرچند حجم بدن )شکل( مشخص باشد.  )حضرت امام،  چسبان و تنگ لباس پوشیدن -
 امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(.

باشد همچنین نسبت به  ضخیم چادر زیر که این مگر دارد نماز، اشکال در زن یبرا چسبان و تنگ لباس پوشیدن -
 مردان چنانچه حجم آلت از جمیع جوانب مشخص باشد، اشکال دارد )آیت اهلل مکارم(.

 پوشاندن شبح بدن

  1الزم است؟ -یعنی بدن از زیر لباس بدون مشخص شدن رنگ بدن دیده می شود  –آیا پوشاندن شبح بدن 

 اط واجب بپوشاند )حضرت امام(.احتی -

 می شود، باید پوشانده شود. )آیت اهلل سیستانی(. دیدهاگر جسم بدن  -
 نازک خاطر به نماز هنگام در اگر: پرسش چادر زیر از دست سایه بودن نمایان: امده مکارم اقای حضرت سایت در سالم
 تعلیقه در ایشان که حالی در. ندارد اشکالی دست سایه بودن پیدا : پاسخ دارد؟ حکمی چه باشد پیدا دست سایه چادر بودن
 است؟ صحیح حکم کدام شود پوشانده باید امده الساتر و الستر فی فصل الصاله کتاب عروه

 1. )آیت اهلل مکارم(ندارد اشکالی دست سایه بودن پیدا است آمده سایت در که گونه همان -

 پوشاندن زینتهای صورت بانوان

 0زینتهای صورت مثل سرمه و زیور آالت را بپوشاند؟ -با نبودن نامحرم  –ست در حال نماز آیا بر زن الزم ا

 امام، آیات عظام سیستانی، مکارم( حضرتواجب نیست. ) -

 پوشاندن گردن و چانه برای بانوان

 1آیا زن باید گردن و چانه را در حال نماز بپوشاند؟

که معموالً از چانه را مقداری همچنین بنابر احتیاط واجب را بپوشاند زیر چانه گردن و زن الزم است در حال نماز، بر  -
 است )حضرت امام( الزم پوشاند،نمی را مقنعه آن

ز آنجا که چانه، جزیی از صورت است، لذا الزم نیست در نماز آن را بپوشاند، ولی پوشاندن قسمت پایین چانه واجب ا -
 ست )امام خامنه ای(.ا

                                                           

امام خامنه ای،  ؛811م ،0ج مراجع، مسائلال توضیح العشرون؛ و الثامن الصالۀ، حال اللباس من یکره فیما فصل و الثانی الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه0
 0190/11/01استفتاء:  یخ، تار101178استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 

  ؛110م العباد، هدایه صافی، ؛111م ،0ج النجاه، وسیله بهجت، الثانی؛ الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1

 9911011100:  رهگیری . کد 1

 لباس نماز، استفتائات ،0ج استفتائات، ؛ شبیری،0117، م1؛ بهجت، استفتائات، ج817، م0صافی، هدایه العباد، ج ؛0م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، روه. الع0
 شده آرایش چهره پوشاندن در نمازگزار زن وظیفه نمازگزار، پوشش نمازگزار،

 جامع، المسائل توضیح سیستانی، چانه؛ پوشاندن نماز، الزهرا، جامعه استفتائات و 0118س ،1ج استفتائات، بهجت، ؛1م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
 یرزگزار، پوشش نمازگزار، پوشاندن ز، استفتائات نماز، لباس نما0استفتائات، ج یری،شب؛ 108، م1؛ خوئی و و حید، منهاج الصالحین، ج111م ،0ج العباد، هدایه صافی، ؛971م ،0ج

 نماز در پوشش مقدار ،18درس ،0ج آموزشی، رساله ای، خامنه امام ؛0071زن نمازگزار، م یچانه برا



9 

 

 پوشاند،نمی را مقنعه آنزیر چانه را بپوشاند ولی پوشش مقداری که معموالً  گردن ول نماز، زن الزم است در حابر  -
 نیست )آیت اهلل سیستانی(.  الزم

 حکم نماز بدون پوشاندن مواردی که پوشاندن آن مقابل نامحرم واجب است

ت پوشاانده شاود مثال زینات و قادمین؛      مواردی که برای زن پوشش آن در نماز استثنا شده هرچند در مقابل نامحرم الزم اس

 0چنانچه در حال نماز مقابل نامحرم نپوشاند، آیا نماز باطل است؟

 نماز صحیح است هرچند گناه کرده است )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(.  -

  .)آیت اهلل مکارم( نماز اشکالی ندارد ولى احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد -

 پوشش دختربچه نابالغ

 1چگونه است؟ نماز حال در نابالغ بچه پوشش دختر

 دختر بر نماز حال در آنها پوشش که گردن و مو و سر در مگر است بالغ زن مانند نماز حال دختر نابالغ در پوشش -
 .نیست )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم( الزم نابالغ بچه

 اموش شدهپوشش در قضای سجده و تشهد فر

 1آیا در انجام قضای سجده و تشهد فراموش شده، رعایت پوشش واجب است؟

 واجب است )مراجع عظام تقلید(.  -

 پوشش در سجده سهو

  0آیا در انجام سجده سهو، رعایت پوشش واجب است؟

 بنابر احتیاط واجب الزم است )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم،(. -

 الزم است )آیت اهلل سیستانی(.  بنابر احتیاط مستحب -

 پوشش در سجده واجب قرآن

 1آیا در انجام سجده واجب قرآن، رعایت پوشش واجب است؟

 (.: و البته ستر عورت کفایت می کندآیت اهلل مکارم ،الزم نیست )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی -

                                                           

  ؛1م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه0

؛ خوئی و و حید، منهاج الصالحین، 919، م0؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، م0العباد، جصافی، هدایه  ؛8م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
 111، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج109، م1ج

استفتاء:  یخ، تار111111فتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره است؛ 791م ،0ج مراجع، المسائل توضیح ؛9م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
0190/01/17 

امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره ؛ 791؛ وحید، توضیح المسائل، م791، م0؛ توضیح المسائل مراجع، ج9م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه0
  0190/01/17استفتاء:  یخ، تار111111استفتاء: 

  807، م0؛ صافی، هدایه العباد، ج0197، م0؛ توضیح المسائل مراجع، ج9م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&mid=110711&catid=81001 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=254756&catid=44580
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 نماز با لباس شهرت

 0؟نماز با لباس شهرت چه حکمی دارد

 نماز صحیح است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 تعریف لباس شهرت

 1لباس شهرت به چه لباسی گفته می شود؟

 .که از نظر پارچه، رنگ یا دوخت معمول نباشد. و خالف زی شخص باشد )حضرت امام( لباسی -

ن و علل دیگر مناسب نیست، لباسى که پوشیدن آن براى شخص، بخاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آ -
 .)امام خامنه ای( شودبه طورى که اگر آن را در برابر مردم به پوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مى

آن مثلًا به زهد و ترک دنیا مشهور شود خواه  ةخواهد به وسیلریاکارى دارد و مى ةلباس شهرت لباسى است که جنب -
ریاکارى ندارد نه تنها  ةآن باشد یا دوخت آن؛ امّا اگر واقعاً قصدش ساده پوشیدن است و جنب از جهت پارچه یا رنگ

 .جایز است بلکه عملى است شایسته )آیت اهلل مکارم(

خواهد آن را بپوشد معمول نیست و موجب هتک حرمت و که پارچه یا رنگ یا دوخت آن براى کسى که مى لباسی -
 .(یستانیس آیت اهللموجب شهرت و انگشت نما شدنش( شود ) : یایو صاف یدخواری شخص )وح

 پوشیدن لباس شهرت

 1پوشیدن لباس شهرت چه حکمی دارد؟

 بنابر احتیاط واجب حرام است )حضرت امام، امام خامنه ای،  آیت اهلل مکارم(. -

ست )آیت اهلل اگر موجب هتک حرمت و خواری او باشد )وحید: یا موجب شهرت و انگشت نماشدن باشد(، حرام ا -
 سیستانی،(.

 نماز با لباس مختص

 0نماز با لباس مختص چه حکمی دارد؟

 نماز صحیح است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 پوشیدن لباس مختص

  1پوشیدن لباس مختص مردان برای زنان و بالعکس چه حکمی دارد؟

 یا قرار ندهد )حضرت امام(. بنابر احتیاط واجب حرام است یعنی چه زیّ خود قرار بدهد  -

 با مردی اگر بنابراین. نیست حرام نکند، تذکیر یا تأنیث عنوان صدق چنانچه مخالف، جنس لباس پوشیدن صِرف -
 که است آن احوط ؛ البتهندارد حرمتی نشود، ایجاد تأنیثی گونههیچ او در ولی بپوشد زنانه لباس مردانه، شئون حفظ

                                                           

استفتائات، شبیری، ؛ 101النجاه، م یله؛ بهجت، وس801، م0المسائل مراجع، ج یح؛ توض01م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0
 ؛0179لباس شهرت و پوشیدن آن در حال نماز، م لباس نمازگزار، یط، استفتائات نماز، لباس نمازگزار، شرا0ج

 0110؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س801، م0المسائل مراجع، ج یح؛ توض01م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

؛ امام خامنه ای، 101النجاه، م یله؛ بهجت، وس801، م0سائل مراجع، جالم یح؛ توض01م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
 0191/17/19استفتاء:  یخ، تار711909استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 

  0111، س1ات، ج؛ بهجت، استفتائ801، م0المسائل مراجع، ج یح؛ توض01م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0

جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی امام خامنه ای، ؛ 801، م0المسائل مراجع، ج یح؛ توض01م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
 ؛ 0108، م0سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج. 0011دی ماه 
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. باشند نداشته هم تذکیر و تأنیث قصد اگرچه نکند؛ استفاده است مخالف جنس به خصوصم که زینتی از زن، یا مرد
 (.ای خامنه امام) .است آن ترک احوط که بردارد زیرابرو آرایش، منظور به فقط و تأنیث قصد بدون کهمردی مثل

مرد  یستن یزواجب، جا یاطاحت بنابر یول یستلباس مردانه بر زنان، حرام ن یدنلباس زنانه بر مردان و پوش یدنوشپ -
 .)آیت اهلل سیستانی( و شمائل مرد در آورد یّو زِ یأتزن خود را به ه یاو شمائل زن در آورد  یّو زِ یأتخود را به ه

 (0اگر مفسده خاصی بر آن مترتب نشود؛ اشکالی ندارد )آیت اهلل مکارم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الوثقی ضیح المسائل مساله را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند هرچند در استفتائات آن را توضیح داده اند. که مطابق نظر ایشان در العروه . شایان ذکر است معظم له در تو0
 هم می باشد. 

 وع لباسى است لطفا توضیح فرمایید؟اند پوشیدن لباس مخصوص مرد براى زن و بالعکس اشکال دارد چه نمنظور از اینکه فرموده: 011س، 18، ص0استفتائات جدید، ج
 گویند لباس زنانه است )ولى هرگاه فسادى بر آن مترتب نشود حرام نیست(. جواب: منظور لباسى است که در عرف عام مى
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 احکام پوشش در غیرنماز فصل دوم:

 جنسپوشش در مقابل هم .فال

 پوشش زن در مقابل زنان

 زنان مسلمانپوشش در مقابل 

 ؟را حفظ کندزن در مقابل زنان مسلمان تا چه حد باید پوشش  
 0عظام تقلید( مراجع)ها واجب نیست. بدن از آن ةهای دیگر بپوشاند و پوشاندن بقیزن باید عورتین خود را از زن -

 تعریف عورتین

 رتین زنان که پوشش آن واجب است، چیست؟مراد از عو 

موهایی که  ،بر احتیاط واجب بنا ،شود و عالوه بر پوشش آن دو موضععورتین زن عورت محسوب می قُبُل و دُبُر -

 (1^امام)حضرت باید پوشانده شود.  ،رویداطراف آن می

 ( 1کارم)آیات عظام سیستانی، م شود.محسوب می عورتقُبُل )جلو( و دُبُر )پشت( زن  -

 

 پوشش مرد در مقابل مردان

 ؟خود را حفظ کنندمردان در مقابل مردان دیگر تا چه حد باید پوشش  

 0عظام تقلید( مراجع)ها واجب نیست. بدن از آن ةاز مردان دیگر بپوشانند و پوشاندن بقی راباید عورتین خود   -

 )مردان( جنسهمدر مقابل غیرِزن پوشش  .ب

 محرم دانپوشش زن در مقابل مر

 بر زنان واجب است تا چه حدّ در مقابل مردان محرم )غیر از همسر( پوشش داشته باشند؟: 

 5عظام تقلید( مراجع)ها واجب است. عورتین آن پوشش .الف 

 :،حتی وجه و کفین ،بدن ةبقیدربارۀ  .ب

 انی(   و ریبه نباشد، پوشش واجب نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیست لذتدر صورتی که قصد  -

به آن مقدار که در میان محارم توانند به بدن یکدیگرهم محرمند )مانند خواهر و برادر( مى بامسأله مرد و زنى که  -
 0 معمول است نگاه کنند و در غیر آن، احتیاط آن است که نگاه نکنند.)آیت اهلل مکارم(

                                                           

ۀ، فصل فی الستر ، کتاب الصال0ثقی، جالعروۀ الوسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛17، م11، احکام تخلّی، ص0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛1، درس0و ج 71، 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج000و الساتر، االول، ص

 .0، م11، فصل فی احکام التخلی، ص0، جةتحریر الوسیل ةخمینی، ترجماهلل سیدروح. 1

، احکام التخلی، مقدمه؛ 1؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج19، م0صافی، هدایه العباد، ج ؛0، فصل فی احکام التخلی، م0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج1
 .011، ص010، ص0استفتائات، ج، و 10، م0بهجت، وسیله النجاه، ج 

ۀ، فصل فی الستر ، کتاب الصال0الوثقی، جالعروۀ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛17، م11، احکام تخلّی، ص0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛1، درس0؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1101، س077، ص0استفتائات، ج، بهجتمحمدتقی  ؛و الساتر، االول

، احکام 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛ۀ، فصل فی الستر و الساتر، االول، کتاب الصال0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج1
 0197/01/00: استفتاء تاریخ    911119: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره1، درس0؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج17، م11تخلی، ص
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 مردان نامحرمپوشش زن در مقابل 

 ؟را در مقابل نامحرم بپوشانندها باید چه مقدار از بدن خود زن

 1عظام تقلید( مراجع)را از نامحرم بپوشانند.  غیر از وجه و کفینخود تمام بدن و نیز  سر مویها الزم است بر زن  -

 

 نامحرم ممیزِ پسران نابالغِپوشش زن در مقابل 

 ز نامحرم بپوشانند؟ممی ةها بدن و موی خود را از پسربچآیا الزم است زن 
ز با نگاه کردن تحریک شود زن باید خود را بپوشاند و اگر بعدا تحریک می شود، بنابر احتیاط واجب باید اگر ممی -

 1بپوشاند. )حضرت امام(

نگاه زن به بدن او  شود،موجب تهییج شهوت می ،کردن او به زنکه نگاه است ای رسیدهممیز به مرحله ةاگر بچ   -

 0()امام خامنه ای/ .دجایز نیست و باید خود را از او بپوشان

بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و احتمال  زن احتیاط الزم آن است که -
 1 . ) آیت اهلل سیستانی(بپوشاند ،می رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود

 (1مکارم شیرازیت اهلل یآ) خود را بپوشانند. ،احتیاط مستحب بر بنا بلکه ؛واجب نیست  -

 یز پسرانیسن تم

 یز در پسران چه زمانی است؟یتممنظور از  باال،با توجه به سؤال 

 .داندمنظور از خوب و بد چیزی است که عرف آن را خوب و بد می. فهمدزمانی است که بچه خوب و بد را می  -
تبع اختالف یز بهیسن تم .ی هم مالحظه شودهای محلزندگی کودک و عادات و آداب و سنتباید وضعیت  بارهدراین

 .7()امام خامنه ای اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

 8 . )آیت اهلل سیستانی(فهمدزمانی است که بچه خوب و بد را می -

 9هستند. )آیت اهلل مکارم( مختلف ها بچه و کند درک را جنسی مسایل که است زمانی تمییز سن -

 ذهنی و مجنون ۀماندبر افراد عقبدر برا زن پوشش

 ذهنی و مجنون واجب است؟ ۀافتاددر برابر افراد عقبزن آیا پوشش  
اطالع هستند و تحریک و تهییج شهوت در اگر این افراد هیچ درک و شعوری ندارند و از شهوت و عورات زنان بی  -

 0(خامنه ای/)امام  الزم است. گرنهو ؛پوشش از آنان واجب نیست ،آنان منتفی است

                                                                                                                                                                                                 

هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1و ج لۀ، فصل فی الستر و الساتر، االو، کتاب الصال0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج0
 ؛1017، م 1توضیح المسائل مراجع، ج

 71، درس1، امام خامنه ای، رساله آموزشی جلد.1011، م088، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

  ؛11اب النکاح، مقدمه، م، کت1تحریر الوسیله، جخمینی، اهلل . سیدروح1

 .آستان قدس رضوی ییگوپاسخ ۀعلمی ادارهیئت ی. استفتا10پوشش، نگاه و زینت، ص ۀجزو ،جامعةالزهراء سؤاالت به پاسخ واحد. 0

 .1011، م 088، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .1181، م191توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال1

 .0891، م018ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه7

 .1011، م088، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی8

 ،مالک تشخیص ممیّز بودن بچّه نابالغ . مکارم، استفتائات سایت، ازدواج و زناشویی، حجاب بانوان، 9

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=18008&mid=111011؛ 
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 1اگر ممیز نباشند، پوشش واجب نیست.)آیت اهلل سیستانی( -

مکارم ) نیست. واجب حجاب دهند نمی تمییز اگر ولی کنند رعایت را حجاب باید دهند می تمییز و بوده بالغ چنانچه -
 1شیرازی(

 پوشش وجه و کفین

 خود را از نامحرم بپوشانند؟وجه و کفین ها واجب است آیا بر خانم
 0(^امام)حضرت که مفسده نداشته باشد، پوشش واجب نیست. صورتیدر -

 این باشد که مرد را به نگاه حرام شیا قصد د،که زن بترسد به حرام بیفتدرصورتی رمگ ؛پوشش واجب نیست  -
 1×(سیستانیاهللآیت) بیاندازد.

 (7×مکارم شیرازی، آیت اهلل 1)امام خامنه ایپوشش واجب نیست.  -

 ین در فرض علم به نگاه نامحرمپوشش وجه و کف

این صورت  در ،کنندقصد لذت و ریبه به او نگاه میمردان نامحرم به ،که وجه و کفین را نپوشانداگر زن بداند درصورتی

 ست؟ا آیا پوشاندن وجه و کفین بر او واجب
 (9و امام خامنه ای 8^)حضرت امام پوشش وجه و کفین واجب است. -

این صورت  در ،بترسد به حرام بیفتد یا قصد داشته باشد که مرد را مبتال به نگاه حرام کند اگر زن  واجب نیست ولی -
 01×(سیستانی العظمی اهللآیت)پوشاندن وجه و کفین بر او واجب است. 

 00×(مکارم شیرازی اهللآیت)ولی مردان وظیفه دارند نگاه نکنند.  ؛پوشاندن واجب نیست -

 پوشش زیر چانه

 ها الزم است؟چانه از نامحرم بر زن آیا پوشاندن زیر

 01عظام تقلید غیر از آیت اهلل سیستانی( مراجع)باید پوشانده شود.   -

                                                                                                                                                                                                 

 .09زینت، ص و پوشش، نگاه ۀجزو ،ءالزهراة. واحد پاسخ به سؤاالت جامع0

 ؛18زینت، ص و پوشش، نگاه ۀجزو ،ءالزهراةواحد پاسخ به سؤاالت جامع ؛11، م1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج1

 ؛ مکارم، سایت، استفتائات، احکام ازدواج، حجاب بانوان، وظیفه زن نسبت به دیوانه بالغ؛11 و 09زینت، ص و نگاه پوشش، ۀجزو ،ءالزهراة. واحد پاسخ به سؤاالت جامع1

 .0، احکام حجاب، س107، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 0

 .08، م 01، ص1منهاج الصالحین، جسیدعلی سیستانی،  ؛1190، م081توضیح المسائل، ص ةعلی سیستانی، رسالسید. 1

 71، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 1

 .1181، م010توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال7

 ۀ، فصل فی الستر و الساتر، االول.، کتاب الصال0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج8

 آستان قدس رضوی. ییگوپاسخ ۀعلمی ادارهیئت یاستفتا ؛08ص پوشش نگاه، زینت، ۀجزو ،جامعةالزهراء سؤاالت به پاسخ واحد. 9

تعلیقه بر  ،و الساتر ۀ، فصل فی الستر، کتاب الصال1العروۀ الوثقی، ج ،.سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی؛08پوشش نگاه، زینت، ص ۀجزو ،جامعةالزهراء سؤاالت به پاسخ واحد 01.
 .08، م01، ص1ج منهاج الصالحین،سیدعلی سیستانی،  ؛18االول، ص

 .0109، س108، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج00

و بعضی دیگر تصریح  اندکردهبعضی از مراجع به لزوم پوشش چانه تصریح  ؛.1011و 1011 ، م081، ص1مراجع، ج هاشمی خمینی، توضیح المسائل. سیدمحمدحسن بنی01
ای، اجوبة سیدعلی خامنه .پوشاندن آن واجب است ،بنابراین از آنجا که زیر چانه جزء صورت )وجه( نیست .دانندرا واجب می اند و پوشاندن تمام بدن زن غیر از وجه و کفیننکرده

حسین وحید  ؛788، س111، ص0شیرازی، استفتائات جدید، ج ناصر مکارم ؛178، س 111، ص1، جة فقهیحسین نوری همدانی، هزارویک مسئل؛ 019، س89االستفتائات، ص
. سیدمحمدکاظم 08، م01، ص1منهاج الصالحین، ج، سیدعلی سیستانی ؛0111، م191، ص 1سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصاحین، ج ؛1099، م070سانی، توضیح المسائل، صخرا

 ؛7ائات، حجاب، س؛ سیستانی، سایت، استفت18تعلیقه بر االول، ص ،و الساتر ۀ، فصل فی الستر، کتاب الصال1العروۀ الوثقی، ج ،طباطبایی یزدی
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 اشکال این و شود نمى پوشانده آن از بعد مختصری ومقدار چانه معموال پوشد مى را سر حجاب زن که هنگامى -
 (0)آیت اهلل سیستانی.نیست الزم موضع این پوشاندن و ندارد

 ی پاپوشش رو

 الزم است؟ هازن ، برایآیا پوشاندن روی پا در مقابل نامحرم 

 (1)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی ها الزم است روی پای خود را بپوشانند.بر آن  -

 (1×مکارم شیرازی)آیت اهلل پوشش روی پا الزم است.  واجب، بر احتیاط بنا -

 از نامحرم پوشش زینت

 تعریف زینت

 0ر از زینت چیست که خانمها باید از نامحرم بپوشانند؟منظو

به زینت هایی گفته می شود که جزء بدن شخص به شمار نمی رود، )مانند انواع زیورهای طال و جواهر(، و هم به  -
آرایش هایی گفته می شود که به بدن شخص متصل بوده و گویی جزئی از اوست؛ )همانند سرمه و رنگ مو(. عالوه 

خود زیبایی های طبیعی بدن )اندام و زیبایی های بدن( نیز زینت به شمار می رود، و در کل هر چیزی که  بر این،
عرفاً زینت محسوب گردد بانوان باید آن ها را در برابر مرد نامحرم بپوشانند. البته صورت و دست ها تا مچ بدون 

 )امام خامنه ای( باشند.زینت از این حکم مستثنی می

 زینت حکم پوشش

 1آیا پوشاندن زینت بر خانم مقابل نامحرم، واجب است؟

 هر چه عرفا زینت محسوب می شود باید پوشانده شود )حضرت امام، امام خامنه ای(   -

 نداشته ای مفسده چنانچه ازدواج حلقه و انگشتر مانند است نامحرم دید معرض در معموال که زیورآالتی پوشاندن -
 پوشاند )آیت اهلل مکارم( نامحرم دید از باید را ینهاا غیر ولی نیست واجب باشد

 موی و گیس کاله از یا کرده آرایش را خود صورت که زنی بنابراین. است واجب شرعاً نامحرم از زینت پوشاندن -
 از را آن باید کرده استفاده زینتی رنگی لنزهای از یا زده الک هایش-دست ناخن به یا نموده استفاده مصنوعی

 چهار رعایت با النگو و طال انگشتر و حلقه از استفاده انداختن، بند برداشتن، ابرو کشیدن، سرمه ولی بپوشاند نامحرم
 : است نامحرم از آن پوشاندن مستحب احتیاط چند هر نیست واجب آن پوشش نامحرم، برابر در ذیل، شرط

 .نباشد حرام نگاه به بیننده کردن مبتال و او توجّه جلب و نامحرم به ارائه قصد به. الف

                                                           

 ستره؛ یجب ال یظهر مما المقدار وهذا بعده مما وجزء الذقن عادۀ یتبین والصدر الرقبة لستر وجهها على وتلفه الراس حجاب المراۀ تلبس حینما: نجف استفتائات . 0

 ۀ تمام بدنها مّمن عدا الزوج و المحارم الّا الوجه وأ... و یجب ستر المر :ۀ، فصل فی الستر و الساتر، االول، کتاب الصال0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج1
 آید که پوشش روی پا الزم است.به دست می ،با توجه به اینکه تمام بدن زن غیر از وجه و کفین در مقابل نامحرم باید پوشانده شود . الکفین...
، 1و رساله آموزشی، ج 018، با استفاده از مفهوم س89ای، اجوبة االستفتائات، صسیدعلی خامنه ؛07ا استفاده از س، احکام حجاب، ب110، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح

 ؛191، احکام بانوان، ص1، پوشش در مقابل نامحرم؛ استفتائات جامعه الزهراء، ج71درس

  وان؛مکارم، سایت، استفتائات، احکام حجاب، حجاب بانوان،حکم سرمه کشیدن برای بان. 1

https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=18008&mid=117707 

  ؛91. امام خامنه ای، سایت، احکام صنفی، احکام آرایشگران، س0

اهلل ؛ سیدروح01، حکم نگاه به عکس و فیلم، س0؛ سیستانی، استفتائات، ج1و  0، مو الساتر ۀ، فصل فی الستر، کتاب الصال1ثقی، جالعروۀ الو ،سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی . 1
ی، جامع اهلل صافی گلپایگانلطف ؛ 0718، س010، ص0محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج؛ 01011، س8و استفتائات ده جلدی، ج 11، س111، ص1خمینی، استفتائات، ج

، 011، ص0فقهی، ج ةحسین نوری همدانی، هزارویک مسئل؛ 1111و  1107و  1100، س117، ص0محمدتقی بهجت، استفتائات، ج ؛0100و 0101، س011، ص1االحکام، ج
و کفین در مقابل نامحرم؛ مکارم ، سایت،  ، پوشش وجه100، ص1؛ استفتائات جامع الزهرا، ج91؛ امام خامنه ای، سایت، احکام صنفی، احکام آرایشگران، س101ساقتباس از 

 حجاب بانوان، حکم پوشاندن انگشتر و زیور آالت؛

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28148؛
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28148؛
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 .باشد ایمن حرام در وقوع از و ندهد را خویش به نسبت افتادن گناه به ترس. ب
 . نگردد جامعه در فساد ایجاد و عام وجه به فتنه موجب نپوشاندن. ج
 ، دارد دست در النگو که زنی البته دست، ساعد مثل نگردد است واجب آن پوشش که مواضعی شدن آشکار موجب. د 
 .است الزم ، واجب بنابراحتیاط نامحرم از باشد می النگو گرفتن قرار موضع که ساعد از قسمتی و دست مچ وششپ

 )آیت اهلل سیستانی(

 «بیان مصادیقی از زینت » 

 شدهپوشش ابروی اصالح

 شده از نامحرم واجب است؟پوشاندن ابروی اصالح ،آیا بر بانوان 

 (1امام خامنه ای/ 0^امام)حضرت ست. ا پوشاندن واجب ،اگر عرفاً زینت است -

 (1×مکارم شیرازیت اهلل آی)پوشاندن واجب نیست.  -

 شرایط ذیل اشکال ندارد: رعایت با انداختن، بند برداشتن، ابرو -
 .نباشد حرام نگاه به بیننده کردن مبتال و او توجّه جلب و نامحرم به ارائه قصد به. الف
 .باشد ایمن حرام در وقوع از و ندهد را شخوی به نسبت افتادن گناه به ترس. ب
 0)آیت اهلل سیستانی(. نگردد جامعه در فساد ایجاد و عام وجه به فتنه موجب نپوشاندن. ج

 شدهپوشش ابروی رنگ

 شده از نامحرم واجب است؟آیا پوشاندن ابروی رنگ

 1ه ای()حضرت امام، امام خامنباید از نامحرم پوشانده شود.  ،اگر عرفاً زینت است  -

 1×(سیستانی اهللآیت)کرده پوشانده شود. آرایش ۀچهراست  الزم -

اشکال ندارند.  ،مفاسدی نشوند أتا وقتی که زننده نباشند و منش ،ها تا مچهای موجود در صورت و دستزینت -
 7×(مکارم شیرازی العظمیاهللآیت)

 پوشش ابروی تاتوشده

 ب است؟آیا پوشاندن ابروی تاتوشده از نامحرم واج

 ( 8^امام)حضرت  زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود. ،تاتوی ابرو و صورت  -

 (01×سیستانی اهللآیتو  9)امام خامنه ای/باید از نامحرم پوشانده شود.  ،اگر زینت است -

 0×(یاهلل مکارم شیرازآیت) در غیر این صورت باید پوشانده شود. ؛اشکال ندارد ،چنانچه آرایش غلیظ نباشد -

                                                           

 .11، س111، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 0

 .0زینت، صو نگاه  ،پوشش ۀ، جزوجامعةالزهراءواحد پاسخ به سؤاالت . 1

 .010، س71و ص 0110، س110، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

  ؛ 01، حکم نگاه به عکس و فیلم، س0. سیستانی، استفتائات، ج0

؛ امام خامنه ای، 01011، س8و استفتائات ده جلدی، ج 11، س111، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل ؛ سیدروح0718، س010، ص0. محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج1
 ؛91سایت، احکام صنفی، احکام آرایشگران، س

 www.sistani.org/persian/qa/search/001111×: سیستانی العظمیاهللایت آیت. س1

 .170، س111، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج7

 .11، احکام حجاب، س111، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 8

 ؛71، درس 1رساله آموزشی، ج ای،سیدعلی خامنه. 9

 .18پوشش، نگاه و زینت، ص ۀجزو ،معةالزهراءواحد پاسخ به سؤاالت جا. 01
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 ازدواج ۀپوشش انگشتر و حلق

 ازدواج از نامحرم واجب است؟ ةآیا پوشاندن انگشتر طال و حلق

 (1^امام)حضرت باید از نامحرم پوشانده شود.   -

 /(1)امام خامنه ای. بپوشانند نامحرم نگاه از است الزم زنان برای شود، محسوب زینت عرفاً اگر -

 (0×رازیمکارم شی یت اهللآ)پوشاندن الزم نیست.  -

 رعایت شرایط ذیل اشکال ندارد: با طال انگشتر و حلقه از استفاده -
 .نباشد حرام نگاه به بیننده کردن مبتال و او توجّه جلب و نامحرم به ارائه قصد به. الف
 .باشد ایمن حرام در وقوع از و ندهد را خویش به نسبت افتادن گناه به ترس. ب

 1)آیت اهلل سیستانی(. نگردد جامعه در فساد ایجاد و عام وجه به فتنه موجب نپوشاندن. ج           

 گیسپوشش کاله

 الزم است؟ هاخانم برایگیس در برابر مردان نامحرم آیا پوشاندن کاله

 7،(1و امام خامنه ای ^امام)حضرت بر احتیاط واجب بپوشانند.  بنا -

 (9×یسیستان 8،×آیات عظام مکارم شیرازی) پوشاندن آن واجب است. -

 چشم ۀسرم اندنپوش

 هایی است که باید از نامحرم پوشانده شود؟چشم از زینت ةآیا سرم

 (00ّ امام خامنه ای/ 01امام)حضرت  باید پوشانده شود. ،گوید زینت استاگر عرف می .دارد بستگیبه نظر عرف   -

)آیت اهلل .گردد ای فسدهم منشا اینکه مگر ندارد مانعی نشود محسوب تند آرایش و باشد مالیم که صورتی در -
 01مکارم(

 رعایت شرایط ذیل اشکال ندارد: با سرمه از استفاده -
 .نباشد حرام نگاه به بیننده کردن مبتال و او توجّه جلب و نامحرم به ارائه قصد به. الف
 .باشد ایمن حرام در وقوع از و ندهد را خویش به نسبت افتادن گناه به ترس. ب
 01)آیت اهلل سیستانی(. نگردد جامعه در فساد ایجاد و عام وجه به فتنه موجب نپوشاندن. ج

                                                                                                                                                                                                 

 .170، س111، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0

 .11، س117، احکام حجاب، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 1

 ؛91ی، احکام آرایشگری، سسایت، احکام صنفای، سیدعلی خامنه ؛007پوشش، نگاه و زینت، ص ۀجزو ،واحد پاسخ به سؤاالت جامعةالزهراء. 1

 .180، س111، ص1ج و 810، س111، ص0. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج0

  ؛ 01، حکم نگاه به عکس و فیلم، س0. سیستانی، استفتائات، ج1

  ؛19. امام خامنه ای، سایت، احکام صنفی، احکام آرایشگران، س1

 .0ۀ، فصل فی الستر و الساتر، تعلیقه بر مکتاب الصال، 0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج7

 .ۀ، فصل فی الستر و الساتر، االول ، کتاب الصال0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج8

  .0، فصل فی الستر و الساتر، تعلیقه بر مۀ، کتاب الصال0الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو9

 از آرایش صورت سؤال شده است. ،با توجه به اینکه در این سؤال، 11، احکام حجاب، س111، ص1خمینی، استفتائات، ج اهللسیدروح 01.

 ؛/http://www.leader.ir/fa/book/007، 91امام خامنه ای، سایت، احکام صنفی، احکام آرایشگران، س. 00

 ه کشیدن برای بانوان؛. مکارم، سایت، استفتائات، احکام حجاب، حجاب بانوان،حکم سرم01

https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=10&catid=18008؛   

  ؛ 01، حکم نگاه به عکس و فیلم، س0. سیستانی، استفتائات، ج01

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28148؛
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 ناخن بلند اندنپوش

 آیا پوشاندن ناخن بلند از نامحرم الزم است؟

 (  0)حضرت امام، امام خامنه ای/ خیر. گرنهو ؛باید بپوشاند ،دانداگر عرف زینت می .دارد بستگیبه نظر عرف   -

 (1، سیستانی1×کارم شیرازیم آیات عظام)وشاندن آن الزم نیست. پ -

 زدهپوشش ناخن الک

 زده از نامحرم الزم است؟آیا پوشش ناخن الک
 (0)امام خامنه ای/ باید از نامحرم پوشانده شود. ،دانداگر عرف آن را زینت می .دارد بستگیبه نظر عرف  -

 نامحرم از را آن باید زده کال هایش-دست ناخن که به زنی بنابراین. است واجب شرعاً نامحرم از زینت پوشاندن -
 1)آیت اهلل سیستانی( بپوشاند

 1×(شیرازیمکارم  اهللآیت) پوشش آن الزم نیست. ،مفاسدی نشود أاگر الک )زینت دست( تند و زننده نباشد و منش   -

 و حکم عطر زدن بانوان در محضر نامحرمکرم ضدآفتاب  پوشش

 زینت محسوب می شود؟ کرم ضدآفتاب  آیا 

 9(×سیستانی/ ، آیت اهلل 8،امام خامنه ای7)حضرت امامباید پوشانده شود.  ،اگر زینت است .دارد بستگیر عرف به نظ  -

 از ولى ندارد، اشکالى نگردد اى مفسده منشا و باشد خفیف بسیار که صورتى در مچ تا دستها و صورت گردى آرایش -
 01 ارم()آیت اهلل مک.کرد پرهیز باید انگیز مفسده یا تند آرایشهاى

 عطر زدن بانوان در محضر نامحرمان

 00؟دارد حکمی چه دارد تردد نیز نامحرم که عمومی اماکن در بانوان عطر استعمال

 ای( خامنه امام. )شود اجتناب آن از باید شود، می نامحرم توجه جلب موجب که باشد ای گونه به اگر -

 (سیستانی اهلل آیت( .نیست جایز بگذارد عطر صدق این به یا گردد اجنبی شدن وبرانگیخته نظر جلب سبب اگر -

 . )آیت اهلل مکارم(است شده نهی اسالمی روایت در منزل از خارج در خانمها زدن عطر -

                                                           

 ؛011سایت، احکام صنفی، احکام آرایشگری، سای، سیدعلی خامنه؛ 10پوشش، نگاه و زینت، ص ۀزوج ،واحد پاسخ به سؤاالت جامعةالزهراء. 0

 .170، س110، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

 ؛81پوشش، نگاه و زینت، ص ۀجزو ،واحد پاسخ به سؤاالت جامعةالزهراء . 1

 91س  گری،آرایش احکام صنفی، احکام سایت، ای،خامنه سیدعلی .0

 ؛01، حکم نگاه به عکس و فیلم، س0. سیستانی، استفتائات، ج 1

 .170، س110، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

 ،11، احکام حجاب، س111، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح . 7

 98س  آرایشگری، احکام صنفی، احکام سایت، ای،خامنه سیدعلی. 8

 .11ص زینت، و پوشش، نگاه ۀجزو، الزهراءةسؤاالت جامع . واحد پاسخ به9

 . مکارم، سایت، استفتائات، احکام حجاب، حجاب بانوان،حکم سرمه کشیدن برای بانوان؛01

https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=10&catid=18008؛   

سایت آیت اهلل سیستانی:  0011/11/10، تاریخ: 0101117 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 00

https://www.sistani.org/persian/qa/1971/ م:و سایت آیت اهلل مکار 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=110&mid=111117 

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28148؛
https://www.sistani.org/persian/qa/0976/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=534&mid=263527
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 های تنگ و چسبانپوشیدن لباس

 هاآن در بدن هایی است که حجم)منظور لباس های تنگ و چسبان در مقابل نامحرم چیست؟حکم پوشیدن لباس

 پیداست.(

از نامحرم بپوشاند. خود را ، باید را جلب کندنحوی باشد که توجه اجنبی های تنگ و چسبان بهر پوشیدن لباساگ  -
 (0^امام)حضرت 

 ارتکاب و فساد موجب و شود اجنبی توجه جلب باعث پوشیدن نحوه یا و شکل یا رنگ جهت از که چیزی پوشیدن -
 1 )امام خامنه ای(.نیست جایز گردد، حرام

باس های تنگ و چسبان که برجستگی های اندام زن را مشخص می کند، در برابر نامحرم جایز پوشیدن ل -
 1نیست.)آیت اهلل سیستانی(

  0×(مکارم شیرازی اهللآیت)های تنگ و چسبان اشکال دارد. پوشیدن لباس -

 های رنگی و زنندهپوشیدن لباس

 دارد؟های رنگی و زننده در برابر نامحرم چه حکمی پوشیدن لباس

 1()امام خامنه ای/ جایز نیست.شود، کند و موجب فساد و ارتکاب حرام را جلب که توجه اجنبی درصورتی  -

 برابر در دارد زینتی جنبه عرفاً که آن مانند و جوراب روسری، مانتو، لباس، انواع از نوعی پوشیدن از باید هاخانم -
 ساق و قدم که رنگ کرم جوراب مثل دارد زینتی جنبه عرفاً هک هاییجوراب پوشش بنابراین. نمایند اجتناب نامحرم

 1)آیت اهلل سیستانی(°.است واجب نامحرم از دهدمی جلوه زیبا را پا

 جایز نشود مفاسدی منشا که زمانی تا ساده های طرح و ها رنگ نیست،ولی جایز زینتی و تند رنگهای از استفاده -
 7اهلل مکارم( )آیت.است بهتر سنگین رنگهای هرچند. است

 پوشیدن جوراب نازک

 پوشیدن جوراب نازک در برابر نامحرم چه حکمی دارد؟

اگر ضخامت جوراب  .پوشیدن آن جایز نیست ست،طوری نازک است که پوست پا یا شبحی از آن پیدااگر جوراب به  -
 8(عظام تقلید مراجع)طوری باشد که پوست پا یا شبحی از آن مشاهده نشود، اشکال ندارد. 

 های صدادارپوشیدن کفش

 دار برای بانوان چه حکمی دارد؟های صداپوشیدن کفش

                                                           

 .10.و 17، س111، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 0

 .0117، س110ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1

 ؛11زینت، ص و پوشش، نگاه ۀجزو، الزهراءةواحد پاسخ به سؤاالت جامع ؛8، حکم نگاه به عکس و فیلم، م0. سیستانی، استفتائات، ج1

)ناصر مکارم شیرازی، .« رداشکال دا ،مفسده باشد أکه منشدرصورتی»: اندهجوراب و حجم پا فرمود رۀایشان دربا .1191، م011توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال0
 (0111، س109، ص1استفتائات جدید، ج

 .0117 و 0111، س110 و 111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1

 ؛9، محرم و نامحرم، احکام مربوط به نگاه به نامحرم، س0. سیستانی، استفتائات، ج 1

 ؛حکم استفاده از رنگهای متنوع در لباسوان، . مکارم، سایت، استفتائات، احکام ازدواج، حجاب، حجاب بان7

اهلل صافی گلپایگانی، جامع لطف ؛0701، س081، ص0المسائل، ج امعمحمد فاضل لنکرانی، ج؛ 017سایت، احکام صنفی، احکام آرایشگران، پوشش، سای، . سیدعلی خامنه8
العروۀ سیدمحمدکاظم طباطبایی،  ؛0119، س17، ص1محمدتقی بهجت، استفتائات، ج ؛010، س77، ص1ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج ؛0191، س011، ص1االحکام، ج

، محرم 0؛ سیستانی، استفتائات، جتوجه به اینکه پا استثنا نشده است، همچون تمام بدن باید پوشانده شود با ،001ص ،ثانیال ، فصل فی الستر و الساتر، اما0ۀ، جالوثقی، کتاب الصال
 ؛01197، س8، جده جلدی خمینی، استفتائاتاهلل ؛ سیدروح7و نامحرم، احکام مربوط به نگاه به نامحرم، س

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28148&mid=263443
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28148&mid=263443
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مکارم  ت اهللآیو  1و امام خامنه ای/ 0امام)حضرت  اشکال دارد. ،کندرا جلب مفسده باشد و توجه نامحرم  أاگر منش  -
 (1×شیرازی

)آیت بروز فتنه و فساد گردد جایز نیست. پوشیدن چنین کفشى اگر به انگیزه جلب نظر نامحرمان باشد یا نوعاً موجب -
 0اهلل سیستانی(

 (زنانغیرهمجنس )پوشش مرد در مقابل 

 در مقابل زنان محرممرد پوشش 

 د؟نآیا بر مردان الزم است بدن خود را از زنان محرم به غیر از همسر بپوشان

 ،عم از مردان و زنان محرم و نامحرما ،بر مردان الزم است عورتین خود را از هر مرد و زنی به غیر از همسر خود  -
 1عظام تقلید( مراجع). حتی از دیوانه ممیز یا بچه نابالغ ممیز بپوشانند

 در مقابل زنان نامحرم مرد پوشش

 د؟نآیا بر مردان الزم است بدن خود را از زنان نامحرم بپوشان

 1سیستانی( )حضرت امام، آیت اهللمقابل زنان نامحرم الزم نیست.  بر مردان پوشش در -

 7پوشش مردان در مقابل زن باید بگونه ای باشد که موجب مفسده نشود.)امام خامنه ای( -

 استفاده و بگذارند بیرون توانندمى را است معمول و متعارف که آرنج و دست از مقدارى و پا از مقدارى و گردن و سر -
 8رم()آیت اهلل مکا.ندارد اشکال نیز معمولى کوتاه آستین هاىلباس از

 پوشش مرد در جایی که نگاه به آنها با قصد لذت صورت می گیرد.

 چیست؟ اشوظیفه ،کننداگر مرد بداند زنان عمداً به او نگاه می

 اهللآیت، ^امام. )حضرت البته به غیر از عورتین ،بر مردان الزم نیست بدن خود را از زنان نامحرم بپوشانند -
 (9×سیستانی

 و وگردن سر غیر که است آن احوط کنند، می نگاه آنان به نامحرم زنهای باشد، لخت بدنشان هرگاه که بدانند اگر -
 01)امام خامنه ای(.ندارد منعی نفسه فی باشد، نداشته ای مفسده که صورتی در محارم برابر در و بپوشانند را ها دست

 00(×م شیرازیمکارت اهلل آی) بر مردان واجب است بدن خود را از زنان نامحرم بپوشانند. -

                                                           

 .11، س170، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 0

 .0111، س111ای، اجوبة االستفتائات، صسیدعلی خامنه .1

 .0111، س101، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

  ؛110، س0. سیستانی، استفتائات، ج0

 ؛1، درس 0امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج ؛17، م0توضیح المسائل مراجع، ج ؛0کتاب الطهاره، فصل فی احکام التخلی، م ،0الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو1

، احکام نکاح، 1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، ج09، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج10کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م، 1جالوثقی،  ۀسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو 1.
 ؛0111، م1؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج11م

  ؛71، درس1امنه ای، رساله آموزشی، ج. امام خ7

  ؛0101، س1. مکارم، استفتائات، ج8

 .09، م01، ص1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج9

  ؛0191/11/00تاریخ استفتاء:     790170 :شماره استفتاء . امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 01

 .10، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، تعلیقه بر م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج00

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=794274
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 های تنگپوشیدن لباس

 برای مردان جایز است؟ ،که حجم بدن دیده شودطوری به نامحرم زنان مقابل درهای تنگ آیا پوشیدن لباس

  0)امام خامنه ای( .نیست جایز گردد غربی باطل فرهنگ ترویج یا و بوده مفسده مستلزم که صورتی در  -

 1دارد )آیت اهلل مکارم( اشکال باشد بیگانه فرهنگ ترویج موجب و کننده تحریک ، چسبان و تنگ اگر -

 کوتاههای آستینپوشیدن لباس

 جایز است؟ مردان ، برایکوتاه در مقابل زنان نامحرمآیا پوشیدن لباس آستین 

 (0×سیستانی آیت اهلل 1^امام)حضرت اشکال ندارد.    -

 (1×مکارم شیرازیت اهلل آیو  1)امام خامنه ای/ جایز نیست. ،اگر مستلزم مفسده باشد -

 متفرقات پوشش

 پوشیدن کراوات

 دارد؟ پوشیدن کراوات برای مردان چه حکمی 

 که طورىبه شوند،مى محسوب غیرمسلمانان لباس و پوشش که هایىلباس دیگر و کروات پوشیدن کلى، طوربه -
 7(ای/ )امام خامنه. نیست جایز شود، غربى منحطّ فرهنگ ترویج به منجر هاآن پوشیدن

 8×(سیستانی اهللآیت). فی حد نفسه حرام نیست هرچند در بعضی از جوامع سزاوار است ترک گرددبستن کراوات  -

مکارم  اهلل)آیت آید و استفاده از آن اشکال دارد.در کشور ما پوشیدن کراوات، ترویج فرهنگ بیگانه به حساب می -
 9×(شیرازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 0190/01/18: استفتاء تاریخ    111710: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه امام . 0

 لی شلوار مانند تنگ ی ها لباس پوشیدن مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، احکام حجاب، کلیات حجاب، حکم . 1

 .00، س111، ص1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 1

 .09، م01، ص1منهاج الصالحین، ج ،. سیدعلی سیستانی0

 ، پوشش مردان71، درس1رساله آموزشی، جی، ا. سیدعلی خامنه1

 .810، س118، ص0. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

 .0179، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه7

 101، س007، ص0سیستانی، استفتائات، ج 8.

 0101، س111، ص0ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج. 9
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 فصل سوم: احکام نگاه مردان

 نگاه مرد به مماثل

 نگاه به عورت مماثل

 توانند به عورتین مردان دیگر نگاه کنند؟آیا مردان می 

 0عظام تقلید( مراجع) نگاه به عورت دیگری حرام است. -

 تطهیر عورت مماثل

 آیا تطهیر عورت توسط دیگران )مماثل( جایز است؟ 

 ،به عورت او دست نزند و اگر نشد ،ی که ممکن استولی باید تا جای ؛فقط در صورت اضطرار و ناچاری جایز است  -

  1نخورد ) حضرت امام، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم(چیزی در دست کند که دست او به عورت بیمار 

 نگاه به غیر عورت مماثل

 های بدن مردان دیگر نگاه کنند؟توانند به غیر از عورتین، به سایر قسمتآیا مردان می

جایز  ،اگر بدون قصد لذت و ریبه باشداما  ؛حرام است ،کردن به بدن مردان دیگر با قصد لذت و ریبه باشدنگاه اگر  -
  1تقلید( مراجع عظام) منظر.صورت باشند یا زشت و کریهجوان باشند یا پیر، خوش انخواه آن مرد ؛است

 نگاه مرد به غیرمماثل

 به زنان محرم مرد نگاه

 همسرنگاه به 

 نگاه به همسر چیست؟حکم 

 0عظام تقلید( مراجع). حتی به قصد لذت توانند به تمام بدن یکدیگر حتی عورتین نگاه کنندزن و شوهر می  -

 شدههمسر فوتنگاه به 

 شود پس از فوت همسر به او نگاه کرد؟آیا می

)حضرت امام، آیت  است. او مکروهعورت ولی نگاه به  ؛همسر پس از فوت او جایز است بدن نگاه زن یا شوهر به  -

 (1اهلل سیستانی

                                                           

، 0جو  18، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1العروۀ الوثقی، ج ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،1011، م089، ص1اشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جه. سیدمحمدحسن بنی0
 .، احکام تخلی 1، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، جکتاب الصالۀ، فصل فی الستر و الساتر، فاالول

 .،مسائل پزشکی 79، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی ،ج1001، م091، ص1مینی، توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خ. سیدمحمدحسن بنی1

؛ امام 1018، م089، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی؛ 18، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج1
 .، احکام نگاه71، درس1ای، رساله آموزشی ،ج خامنه

؛ امام 19کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م ،1الوثقی، ج ۀالعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛1011، م089، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ، اقتباس از احکام نگاه.71، درس1خامنه ای، رساله آموزشی ،ج

، غسل 0منهاج الصالحین، ج، سیدعلی سیستانی ؛111، صةبین الغاسل و المیت، الثانی ة، فصل فی اعتبار مماثلۀ، کتاب الطهار0الوثقی، ج ۀیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروس 1
؛ 111، م0؛ صافی، هدایه العباد، ج011، م91ضیح المسائل، صتو ةمحمدتقی بهجت، رسالة؛ ، الثانی188، م11، صةمحمد فاضل لنکرانی، االحکام الواضح ة؛، الثانی99االموات، ص

 .171، م1؛ وحید، منهاج الصالحین، ج119شبیری، المسائل الشرعیه، م
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 (0است )امام خامنه ای حرام جماع مثل اموری گرچه است باقی محرمیت -

 قبر در دادن قرار و صورت و سر دیدن مانند زوجیّت مراحل بعضی منتهی ماند؛ نمی باقی کامل صورت به زوجیت  -
 1×(اهلل مکارم شیرازیآیت). کند برهنه کامالً را او دتوان نمی ولی دهد غسل را او لباس روی از تواند می و است باقی

 حکم نگاه به عکس برهنه همسر بعد از فوت

 1آیا نگاه به عکسهای جنسی بعد از فوت همسر جایز است؟

 0احتیاط در ترک آن است. )آیت اهلل مکارم( -

 همسر مطلقهنگاه به 

 خود در ایام عده نگاه کند؟ ةتواند به همسر مطلقآیا مرد می

  مطلقه بر دو قسم است: 

 حتی اگر قصد رجوع نداشته باشد. ،بنابراین نگاه به تمام بدنش جایز است ؛زن در حکم زوجه اوست : رجعیه ۀمطلق. ۱

 (.7×مکارم شیرازی اهللآیت ،×1سیستانی و  آیت اهلل 1و امام خامنه ای 0^امام)حضرت 

)حضرت زیرا او در حکم اجنبیه است.  ؛ائن به همسر خود نگاه کندطالق ب ۀتواند در مدت عدمرد نمی . مطلقه باینه:2

 (01مکارم  9،×آیات عظام سیستانیو  8^امام
 غیرهمسر )زنان محرم(نگاه به 

 توانند نگاه کنند؟مردان به چه مواضعی از بدن زنان محرم خود می

 هایشان،سر و صورت و دستحتی  ،به هیچ موضعی از بدن آنان ،اگر با قصد لذت و ریبه نگاه کنند .الف 

 00عظام تقلید( مراجع)توانند نگاه کنند. نمی

 اگر بدون قصد لذت و ریبه نگاه کنند: .ب

 (01،×سیستانیو آیت اهلل  01و امام خامنه ای ^امام)حضرت ها غیر از عورتین جایز است.نگاه به تمام بدن آن -

                                                           

  0190/10/11: استفتاء تاریخ    111877: استفتاء . امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره0

 =mid=01180&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&1118082مکارم شیرازی، سایت، استفتائات. 1

 1/01/98.، تاریخ: 100111. استفتاء خصوصی مرکز ملی، شماره  1

، کتاب النکاح، 1الوثقی، ج ۀعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ال ؛01، م101، صةوطی الشبه ۀل فی عدطالق، القوال، کتاب 1، جةتحریر الوسیل ةخمینی، ترجماهلل سیدروح. 0
 .10النکاح و آدابه، م

  0197/18/11: استفتاء تاریخ    908719: استفتاء . امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره1

 .107، م017، کتاب الطالق، ص1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1

7 .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01119&mid=111199# 

 .01، م101، صةوطی الشبه ۀ، القول فی عد1، جةخمینی، تحریر الوسیلاهلل سیدروح. 8

 .107، م017، کتاب الطالق، ص1ی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. سیدعل9

 بین الغاسل و المیت ةفصل فی اعتبار مماثل اقتباس از ،ۀ، کتاب الطهار0الوثقی، ج ۀسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو. 01

؛ امام 1017، م089، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جحمدحسن بنیسیدم ؛11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج00
 ، احکام نگاه .71، درس1خامنه ای، رساله آموزشی، ج

 ، احکام نگاه71، درس1. امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج01

 .01، م01، ص1منهاج الصالحین، جسیدعلی سیستانی،  ؛1197، م191توضیح المسائل، ص ة. سیدعلی سیستانی، رسال01

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45081&mid=256848
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45069&mid=256699
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 نایتوانند نگاه کنند و در غیر آن مواضع، احتیاط می ،تپوشیده نیس به آن مواضعی که معموالً ،بر احتیاط واجب بنا -
 0×(مکارم شیرازی اهللآیت)ست که نگاه نکنند. ا

 ربیبهنگاه به 

 چیست؟ اوربیبه کیست و حکم نگاه به 
به دخول  ،حکم نگاه به او او. الحقو چه شوهر چه شوهر سابق  باشد؛که از شوهر دیگرش است ربیبه دختر همسر   -

 مراجع)شود و نگاه به او جایز است. دخول با مادر، به او محرم میعقد و بعد از  :دارد بستگیل با مادرش و عدم دخو
  1عظام تقلید(

 به دختران نابالغمرد نگاه 

 غیرممیزنگاه به دختران 

 توانند نگاه کنند؟میغیرممیز مردان به چه مواضعی از بدن دختران 

  1عظام تقلید( مراجع. )جایز است ،ن قصد لذت و ریبهبدو ،هاکردن به تمام بدن آننگاه  -

 ممیزنگاه به دختران 

 مردان به چه قسمتهایی از بدن دختران نابالغ ممیز می توانند بدون قصد شهوت و ریبه نگاه کنند؟

 الف( نگاه به عورت

 (0)امام خامنه ای/حرام است و نباید نگاه کرد.  -

 (7×مکارم شیرازی  1،×سیستانی عظام آیات و 1^امام)حضرت  بر احتیاط واجب حرام است. بنا -

 مانند ران و شکمکه معموال می پوشانند  ه جاهایینگاه ب ب(

 (۱0سیستانیعظام   تاآیو  9و امام خامنه ای 8)حضرت امام به این مواضع نگاه نکنند ،احتیاط مستحب بنابر -

 (00)آیت اهلل مکارم به این مواضع نگاه نکنندبنابر احتیاط واجب  -

 ج( نگاه به سایر مواضع  مثل موی سر

 ، 0×مکارم شیرازی 1،×سیستانی و آیات عظام 1امام خامنه ای 0امامنگاه جایز است )حضرت   -

                                                           

 .11، تعلیقه بر م711آدابه، ص ، کتاب النکاح، النکاح و1الوثقی، ج ۀالعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛1180، م010توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال0

، ةحریر الوسیلتخمینی، اهلل ؛ سیدروح019و 018، م 18و  17، ص1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج ؛1181هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، م. سیدمحمدحسن بنی1
، 798، صۀکتاب النکاح، المحرمات بالمصاهر، 1الوثقی، ج ۀالعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛0، م090، صۀالقول فی المصاهراحکام النکاح، فصل فی اسباب التحریم، ، 1ج
 0190/17/17: استفتاء تاریخ    190771: ستفتاءا امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره .1م

، 1ج الصالحین، منهاج وحید، و ؛ خوئی11، م1ج سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ؛  11کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م، 1جالوثقی،  ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو1
؛ 1011ماقتباس از ، 089، ص1توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 1001ائل، اقتباس  از م؛ شبیری، توضیح المس10، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج0111م

 0191/10/11: استفتاء تاریخ    711011: استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره

 .0191/11/11: استفتاء تاریخ    810011: استفتاء شماره امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،. 0

 .1011، م 089، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .1119، م 191. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، ص1

 .1181، م010توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال7

 .11احکام النکاح، م، 1، جةحریر الوسیلتخمینی، اهلل . سیدروح 8

   0191/11/00: استفتاء تاریخ    181171: استفتاء نه ای، استفتاء خصوصی، شماره. امام خام9

  .11، م00، ص1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. 01

   1180. مکارم، توضیح المسائل، م00
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 به زنان نامحرم مرد نگاه

 دست و صورتنگاه به 

 توانند به دست و صورت زنان نامحرم نگاه کنند؟آیا مردان می

 کردن به این اعضا:کم نگاهح ،اگر دست و صورت آنان بدون زینت باشد 

 1عظام تقلید( مراجع)لذت و ریبه، حرام است.  با قصد .الف

، ×مکارم شیرازی عظام و امام خامنه ای و آیات ^امام)حضرت  لذت و ریبه جایز است. بدون قصد .ب

 (،×سیستانی

 بدن و موهانگاه به 

 توانند به بدن و موهای زنان نامحرم نگاه کنند؟آیا مردان می

 1عظام تقلید( مراجع)است.  حرام ،چه با قصد لذت یا بدون قصد لذت ،مطلقاًها نگاه به بدن و موهای آن  -

 هشدصورت آرایشنگاه به 

 زنان نگاه کنند؟ ۀشدتوانند به صورت آرایشآیا مردان می

 (9×سیستانیآیت اهلل  8و امام خامنه ای/ 7امام)حضرت جایز نیست.  خیر، -

 01×(مکارم شیرازی اهللآیت)نگاه به آن جایز نیست.  ،ند و زننده و منشأ مفاسدی باشدت ،اگر این آرایش -

 هادنداننگاه به 

 چیست؟ کردن به دندان زن نامحرم در حال خندیدنحکم نگاه

 00(×سیستانی ،×مکارم شیرازیت عظام آیا)امام خامنه ای/ و  ها اشکال ندارد.های آنکردن به دنداننگاه -
 انگشترت همراه با دسنگاه به 

 نگاه کنند؟زن که همراه با انگشتر است، توانند به دست آیا مردان می

 (01و امام خامنه ای/ 01^امام)حضرت  جایز نیست.  -

                                                                                                                                                                                                 

 .1011، م081، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

   0191/11/00: استفتاء تاریخ    181171: استفتاء صی، شماره. امام خامنه ای، استفتاء خصو1

 نگاه نکنند. ،پوشاننددختران که معموالً می ةشکم و سین و ولی احتیاط مستحب آن است که به مواضعی مانند ران: 11، م00، ص1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1

 .1180م ،010توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال0

 .، احکام نگاه کردن71، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1011، م081، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 ردن، احکام نگاه ک71، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج .1011، م081، ص 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .11، س111احکام حجاب، ص، 1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 7

 0191/18/00: استفتاء تاریخ    700111: استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره. 8

  .0، محرم و نامحرم، حکم نگاه مستقیم ، م0استفتائات، ج . سیدعلی سیستانی،9

 .170، س110ص، 1جد، . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدی01

دهند که مرد با درصورتی حکم به جواز می ،البته آن دسته از فقها که قائل به جواز هستند .11و  10پوشش، نگاه و زینت، ص ۀجزو ،جامعةالزهراء سؤاالت به پاسخ واحد. 00
 قصد لذت و ریبه نگاه نکند.

 .11، س111احکام حجاب، ص، 1خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 01

 0190/01/10: استفتاء تاریخ    109011: استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره. 01
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 زدههای الکناخننگاه به 

 زنان نامحرم چه حکمی دارد؟ ۀزدهای الککردن به ناخننگاه

 ( 1×سیستانیآیت اهلل 0) امام خامنه ایجایز نیست.  -

مکارم  اهللآیت)جایز است.  ،اگر تند و زننده نباشند و منشأ مفاسدی نشوند ،های موجود در دست تا مچزینتبه نگاه  -
 (1×شیرازی

 روی پانگاه به 

 از مچ به پایین نگاه کنند؟ توانند به روی پای زنان نامحرمآیا مردان می

 0عظام تقلید( راجع)مست. ا حرام ،هرچند بدون قصد لذت ،کردن به روی پای زناننگاه  -

 هاحجم ساق پا و شانهنگاه به 

 های زنان نامحرم چیست؟حکم نگاه به حجم ساق پا و شانه

 1عظام تقلید( مراجع)است.  حرام ،لذت و ریبه نگاه کنند با قصداگر مردان   -

 نگاه به زیورآالت از روی لباس

 می دارد؟کردن به زیورآالت زنان نامحرم از روی لباس چه حکنگاه 
 ( 1)امام خامنه ای ها جایز نیست.کردن به زیورآالت زنان از روی لباس آننگاه -

 7(^امام)حضرت  ها جایز نیست.نگاه به آن ،بر احتیاط واجب بنا -

بدون قصد لذت اشکال ندارد. النگو و انگشتر به[  کردننگاه] و مانند آن جایز نیست. گردنبندکردن به نگاه -

 8×(سیستانی یالعظماهللآیت)

مفاسدی أ ها تا مچ، اگر منشهای موجود در صورت و همچنین دستمانند زینتهای ظاهر زینتکردن به نگاه -

مکارم  اهللآیت)ساعت جایز نیست.  و النگو و بندمانند گردنهای باطن زینتکردن به نگاه اشکال ندارد. ،نشود

 9×(شیرازی

 گیسکالهنگاه به 

 گیس زنان نامحرم نگاه کنند؟د به کالهتواننآیا مردان می

                                                           

  ، احکام نگاه کردن71، درس1. امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج0

 01و م 1، حکم نگاه به عکس و فیلم، استفاده از م0، استفتائات، ج. سیدعلی سیستانی1

  .و سایت، استفتائات، ازدواج و زناشویی، احکام نگاه کردن، حکم نگاه به ناخن مصنوعی 170، س110، ص1ائات جدید، ج. ناصر مکارم شیرازی، استفت1

نگاه  ، احکام71، درس1. امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1011، م081، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی؛ 10العروه الوثقی، النکاح و آدابه، م. 0
 کردن.

حکم نگاه به دست و صورت زنان نامحرم با قصد لذت بیان شده  ،لهئ. در بخشی از این مس1011، م081، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
؛ 0111س، 119، ص0فقهی، ج ةلئوری همدانی، هزارویک مسنامحرم با قصد لذت و ریبه حرام است. حسین ن یعضوی از اعضا شود نگاه به هرو از این حکم استفاده میاست 

 .، احکام نگاه کردن71، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج

 0197/10/19: استفتاء تاریخ    811000: استفتاء شماره امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،، 1

نظرشان  ،نداهای بر نظر صاحب عروه بیان نکرد. از آنجا که این بزرگواران تعلیقه0ل فی الستر و الساتر، م، فصۀکتاب الصال، 0الوثقی، ج ۀ، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو7
 .استهمانند صاحب عروه 

 ن وجوب پوشش و حرمتِست که بیا . این حکم مبتنی بر این01، ص0م ۀ، فصل فی الستر و الساتر، تعلیقه بر، کتاب الصال1الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو8
 .مالزمه باشد ،نظر

 .170، س110، ص1ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج؛ 0، فصل فی الستر و الساتر، تعلیقه بر مۀ، کتاب الصال0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج9
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 0(^امام)حضرت کردن به آن جایز نیست. نگاه ،بر احتیاط واجب بنا -

 1)آیات عظام مکارم، سیستانینگاه به آن جایز نیست.  -

 زنانۀ اعضای جداشدنگاه به 

 زنان نامحرم نگاه کنند؟ ۀتوانند به اعضای جداشدآیا مردان می

 شوند:قسم تقسیم می زنان به سه ۀاعضای جداشد 

 :استموهای زن گاهی عضو جداشده  .الف 
 (1^امام)حضرت احتیاط واجب در ترک نگاه است.  -

 (1×مکارم شیرازیو آیت اهلل 0 )امام خامنه ای/ زنان اشکال ندارد. ۀنگاه به موهای جداشد -

 1×(سیستانی اهللآیت) ت.جایز نیس ،نگاه به صاحب آن محسوب شود که عرفاًکردن به این اعضا درصورتینگاه -

 :است دست و پاگاهی اعضای جداشده مانند  .ب
 (7)حضرت امام، جایز نیست. ی جداشدهکردن به این اعضانگاه -

 8×(سیستانی العظمیاهللآیت) جایز نیست. ،نگاه به صاحب آن محسوب شود که عرفاًکردن به این اعضا درصورتینگاه -

 9×(مکارم شیرازی العظمیاهللآیت)ارد. کردن به این اعضا اشکال ندنگاه -

-  

 :استدندان و ناخن گاهی عضو جداشده مانند  .ج

 (00سیستانی 01)حضرت امام، آیات عظام مکارم،کردن به این اعضا اشکالی ندارد. نگاه -

 اختیارنگاه بی

 حکم آن چیست؟ ،اختیار نگاهش به نامحرم بیفتداگر انسان بی

 و قبلی قصد بدون نگاه اول، نگاه از مراد و شود، خودداری آن ادامه از باید ولی نیست، حرام اختیار، بدون اول نگاه  -
 01امام خامنه ای .باشد نداشته هم ادامه که است ای مترقبه غیر

 (01نیست )آیت اهلل مکارم حرام اتّفاقى نگاه و نظر -

                                                           

 .0ی الستر و الساتر، تعلیقه بر م، فصل فۀ، کتاب الصال0ج. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، 0

  ؛0، فصل فی الستر و الساتر، مۀ، کتاب الصال0ج. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، 1

 .10، م010، کتاب النکاح، ص1، جةتحریر الوسیل ةخمینی، ترجماهلل سیدروح. 1

 001مام خامنه ای، راهنمای فتاوا، س. ا0

 .01، تعلیقه بر م 710، کتاب النکاح و آدابه، ص1یزدی، العروۀ الوثقی، ج. سیدمحمدکاظم طباطبایی 1

 .07م، 01کتاب النکاح، ص، 1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1

 .10، م011النکاح، ص ، کتاب1، جةتحریر الوسیل ةخمینی، ترجماهلل سیدروح ؛01کتاب النکاح و آدابه، م، 1الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو7

 .07م، 01کتاب النکاح، ص، 1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج8

 .01، کتاب النکاح و آدابه، تعلیقه بر م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج9

 .01، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو01

 .07م، 01کتاب النکاح، ص، 1یدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. س00

  0197/18/01: استفتاء تاریخ    911070: استفتاء خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره . امام01

  0111، س111، ص1. مکارم، استفتائات جدید، ج01
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که نگاه به نامحرم تا زمانی  بنابراین ؛یار استزیرا تکلیف دائرمدار اخت ؛مراجع غیر از این نیست ةظاهراً نظر بقیتبصره: 

 اشکال است.بی ،اختیاری نباشد

 ۀ ذهنیافتادبه زنان عقبمرد نگاه 

 نگاه کنند؟ ۀ ذهنیافتادتوانند به بدن و موهای زنان عقبآیا مردان می

 (0)امام خامنه ای .نیست دیگر زنان و مذکور زنان بین فرقی اجنبیه به نگاه در 

 به نامحرم ی حرمت نگاههااستثنا

 نگاه به نامحرم جایز است؟ صورتدر چه 

 ط خاصی جایز است:ونگاه به نامحرم با شرمواردی  در 
 . نگاه در صورت ضرورت۱

نگاه و لمس نامحرم باشد. در متوقف بر  ،شدن یا سوختندادن فرد در حال غرقمانند اینکه نجات ضرورتصورت در  -
 1)حضرت امام، آیات عظام مکارم، سیستانی(دار ضرورت جایز است. مقنگاه و لمس به ،این صورت

 حکم تماس بدن نامحرم از روی لباس

 آیا می توان به نامحرم از روی لباس دست داد؟
 مستلزم یا بوده، شهوت تحریک موجب اگر آن، مانند و دستکش لباس، روی از نامحرم به زدن دست یا دادن دست

 1)امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( .نیست جایز باشد، میان در حرام ارتکاب خوف یا شود، مفسده

 . نگاه در مقام شهادت2

)تحمل و اداء شهادت( هرگاه ضرورت  دادن منظور شهادتکردن به زن نامحرم برای شناختن بهنگاه در مقام شهادت 

 0باشد. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

  خورده )قواعد(زنان سال. نگاه به 3

 تعریف زنان سالخورده ) قواعد(

 کسانی هستند؟چه (قواعدزنان سالخورده )

آیات عظام و  1امام خامنه ای و 1^)حضرت امام خوردگی امید به ازدواج ندارند.هایی که بر اثر پیری و سالزن -
 ( 8×مکارم شیرازی 7،×سیستانی

                                                           

  0191/01/19: تاءاستف تاریخ    717010: استفتاء خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره . امام0

، احکام نگاه، 1؛ صافی، هدایه العباد، ج11، احکام نگاه، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج ؛11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1جالوثقی،  ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو1
 1117، س0؛ بهجت، استفتائات، ج11م

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0171119 شماره سوال  معاشرت و پوشش نگاه،  جامع نهساما . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 1

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&lid=1&mid=01010&catid=1118&pid=10811 

 .1191م، 011صتوضیح المسائل،  ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1جالوثقی،  ۀبایی یزدی، العرو. سیدمحمدکاظم طباط0

 .11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج1

   0191/11/11تاریخ استفتاء:     790081 :شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1

 .08، م01، ص1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج7

 .11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1روۀ الوثقی، ج. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، الع8

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=16154&catid=6508&pid=61853
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=791185
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 خوردهزنان سالحد پوشش 

 شش در مقابل نامحرم الزم است؟خورده تا چه حد رعایت پوبر زنان سال

هم بخشی از ساق دست را  اشکال ندارد. ،پوشاندنمیها را آنموها که معموالً روسری  بخشی از بازگذاشتن  -
 (1×سیستانیو آیت اهلل  1و امام خامنه ای/ 0 ^امام)حضرت  توانند باز بگذارند.می

 0×(اهلل مکارم شیرازیآیت)توانند باز بگذارند. میهم  بخشی از ساق دست را د.نموها و گردن را بپوشان نیست الزم -
 خوردهسال زناننگاه به 

 چیست؟، خوردهحکم نگاه به زنان سال

 1، امام خامنه ای1نگاه به قسمتهایی که معموال نمی پوشانند، مانند بخشی از مو و دست جایز است )حضرت امام -

 (7ارمشکالی ندارد. )آیت اهلل مکموها و گردن ا نگاه به -
 خوردهزنان ساللمس بدن 

 لمس کند؟ ،ها الزم نیستآن که پوشاندش بررا خوردگان از سال یتواند اعضایآیا نامحرم می

، 9، آیات عظام مکارم8)حضرت امام، امام خامنه ای. نیستولی شامل لمس  ؛شوداین حکم شامل پوشش و نگاه می   -
 (01سیستانی
 شوهرداربیوه و  ۀخوردتفاوت بین زنان سال

 شود؟بیوه است یا شامل سالمندان شوهردار هم می ۀخوردآیا این حکم مربوط به زنان سال

 اهللآیت)شوهر. اعم از اینکه شوهردار باشند یا بی ؛اندکه به این سن رسیدهاست هایی زن ةاین حکم مربوط به هم  -
 00×(مکارم شیرازی

 . نگاه به زنان بدحجاب4

 معموالً و  کنندتوجه نمی ،به مواضعی از بدن و موهای بدحجابی که اگر نهی از منکر شوندتوانند آیا مردان می
 نگاه کنند؟ ،پوشانندنمی

ها  زن اما نگاه بدون قصد لذت و ریبه به مواضعی که معموالً این ؛ها حرام استنگاه با ریبه و شهوت به آن -
 (01×کارم شیرازیم و 01×سیستانی آیات عظام) اشکال ندارد. ،پوشانندنمی

                                                           

 ،اگر پوشیده نباشد شکم، و سینه مانند ،پوشانندها میزن هایی از بدن که معموالً. قسمت11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1ی یزدی، العروۀ الوثقی، جی. سیدمحمد کاظم طباطبا0
 مردان نمی توانند نگاه کنند.

 .10زینت، ص و پوشش ،نگاه ۀجزو ،جامعةالزهراء سؤاالت به پاسخ واحد. 1

 .08، م01، ص1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1

 .170، س077احکام النساء، ص ،11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، تعلیقه بر م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج0

 . 11م آدابه، و النکاح النکاح، کتاب ،1ج الوثقی، روۀالع یزدی، طباطبایی . سیدمحمدکاظم1

   0191/11/11: استفتاء تاریخ    790081: استفتاء . امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره1

 . 11م آدابه، و النکاح النکاح، کتاب ،1ج الوثقی، العروۀ یزدی، طباطبایی . سیدمحمدکاظم7

  0197/10/01: استفتاء تاریخ    889711: استفتاء اره. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شم8

 07آدابه، م و النکاح النکاح، کتاب ،1ج الوثقی، العروۀ یزدی، طباطبایی سیدمحمدکاظم .9

  01، م1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج01

 .170، س077نژادی، احکام النساء، ص. ابوالقاسم علیان00

 .11، م00ص، 1ج. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، 01

 .0119 و 0119، س111، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج01
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بنابر احتیاط واجب جایز نیست البته تردد در مجامعی که این زنها رفت و آمد می کنند مثل کوچه و بازار که سبب  -
 (1، امام خامنه ای0نگاه غیر عمدی می شود، جایز است )حضرت امام

 زنان غیرمسلمان. نگاه به 5

 گاه کنند؟مردان مسلمان تا چه حد مجاز هستند به زنان غیرمسلمان ن

 ها با قصد لذت و ریبه نباشد و ترس وقوع در حرام هم نداشته باشند:که نگاه آندرصورتی 

)حضرت  نگاه کنند. ،ندارندآن  ها که عادت به پوشاندنها و آن قسمت از بدن آنصورت و دستتوانند به ها میآن -
 (  1؛ مکارم1×سیستانی آیات عظامو  0و امام خامنه ای/1 ^امام

 زنان روستایینگاه به  .۶

 ، چه حکمی دارد؟کردن به زنان روستایی که معموالً رعایت پوشش اسالمی ندارندنگاهس: 

 (8و امام خامنه ای 7^نگاه بنابر احتایط واجب جایز نیست )حضرت امام -

 ( 9،×مکارم شیرازی ت اهللآی) اشکالی ندارد. ،پوشانندنمیرا ها نگاه بدون قصد لذت و ریبه به مواضعی که معموالً آن -

، حکم آن در مسائل قبلی بیان کنندتوجه نمی ،که اگر نهی از منکر شوند هستند بدحجابینکته: اگر زنان روستایی از افراد 

 شد.
 در مقام خواستگارینگاه  .۷

 نگاه خواستگار به زن

 تواند به زن نگاه کند؟مرد چه مقدار می ،در مراسم خواستگاری

به غیر از عورت جایز است هرچند بنابر احتیاط مستحب به صورت و دستها و  موها و محاسن زن  نگاه به تمام بدن -
 (01اکتفا شود )حضرت امام

 (01جایز است )امام خامنه ای 11صورت، دست، مو و محاسننگاه به  -

 (01نگاه به محاسن زن مثل صورت، دستها، موها، گردن و ساق دست و پا جایز است )آیت اهلل سیستانی -

البته اگر ممکن باشد، این کار را جایز است  سر و صورت، گردن، مقداری از دست و بازو و مقداری از پاهااه به نگ -

 (0)آیت اهلل مکارم .کسانی مانند مادر و خواهر مرد یا زنان دیگر انجام دهند

                                                           

 17، کتاب النکاح، م1امام خمینی، تحریر الوسیله، ج. 0

   0197/01/11تاریخ استفتاء:  910700شماره استفتاء: و 0197/17/17تاریخ استفتاء:     901111 :شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 1

  17، کتاب النکاح، م1. حضرت امام، تحریر الوسیله، ج1

 ، احکام نگاه71، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج .0

 .11، م00، ص1دعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. سی1

   کافر زنان به نگاه و سایت، استفتائات، ازدواج و زناشویی، احکام نگاه کردن، حکم 17، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1العروۀ الوثقی، جسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، . 1

 ب النکاح، النکاح و آدابه، م، کتا1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج7

 0197/11/08: استفتاء تاریخ    899111: استفتاء شماره امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، . 8

 .718، ص17النکاح، النکاح و آدابه، تعلیقه بر م ، کتاب1الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو9

 11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1؛ العروه الوثقی، ج18ب النکاح، م، کتا1تحریر الوسیله، جخمینی، اهلل . سیدروح01

  0191/11/07: استفتاء تاریخ    110118: استفتاء استفتاء خصوصی، شماره. است زن های زیبایی .  مقصود00

  0191/19/01: استفتاء تاریخ    810111: استفتاء شماره  خصوصی، استفتاء ای، خامنه . امام01

 18، م1انی، منهاج الصالحین، ج. سیست01

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=912260
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 ط نگاه خواستگاروشر

 ط نگاه در مراسم خواستگاری چیست؟وشر 
لذت بداند اگرچه  ؛قصد لذت نباشدنگاه به .1 مثالً زن در عدۀ کسی نباشد؛ ؛زن نباشدمانعی از ازدواج با این . 0 -

با این ازدواج موافقت  احتمال دهد که.0 ؛خبر باشدکردن بیاز حال او قبل از نگاه .1 شود؛می حاصل بی اختیار برایش 
 ،احتمال دهد با این نگاه. 1 .زدواج بدهداحتمال ایعنی  می شود نه جایی که می داند زن خواستگاری او را رد می کند

 ( 1. بنابر احتیاط واجب به زنی که قصد ازدواج با او دارد را نگاه کند )حضرت امام1شناخت او از زن بیشتر می شود. 

خبر کردن بیاز حال او قبل از نگاه .1 شود؛می حاصل بی اختیار لذت برایش بداند اگرچه  ؛قصد لذت نباشدنگاه به. 0 -
با این ازدواج موافقت می شود نه جایی که می داند زن خواستگاری او را رد می کند. )امام  احتمال دهد که. 1 ؛اشدب

 (3خامنه ای

لذت بداند اگرچه  ؛قصد لذت نباشدنگاه به .1 مثالً زن در عدۀ کسی نباشد؛ ؛مانعی از ازدواج با این زن نباشد. 0 -
کردن از حال او قبل از نگاه. 0 طر نگاه، ترس افتادن در گناه را نداشته باشد.. بخا1 شود؛می حاصل بی اختیار برایش 

 با این ازدواج موافقت می شود نه جایی که می داند زن خواستگاری او را رد می کند؛ احتمال دهد که. 1 ؛خبر باشدبی
 ( 0د را نگاه کند )آیت اهلل سیستانی. بنابر احتیاط واجب به زنی که قصد ازدواج با او دار1.احتمال ازدواج بدهدیعنی 

خبر کردن بیاز حال او قبل از نگاه. 1 شود؛می حاصل بی اختیار لذت برایش بداند اگرچه  ؛قصد لذت نباشدنگاه به. 0 -
یعنی  با این ازدواج موافقت می شود نه جایی که می داند زن خواستگاری او را رد می کند؛ احتمال دهد که. 1 ؛باشد

 (1. )آیت اهلل مکارمزدواج بدهداحتمال ا
 نگاه خواستگار بهزن  ۀرضایت و اجاز

 نگاه مرد به او در مراسم خواستگاری شرط است؟ بهزن  ۀآیا رضایت و اجاز

 (7×سیستانی 1،×مکارم شیرازی عظام و آیات ^امامحضرت ) شرط نیست. خیر ،  -
 نگاه زن به خواستگار

 ند؟تواند به خواستگار نگاه کآیا زن هم می

 (9،×مکارم شیرازی، 8امام خامنه ای آیات عظامو  ^)حضرت امام جایز است.   -
 تکرار نگاه

 آیا تکرار نگاه در مراسم خواستگاری جایز است؟

                                                                                                                                                                                                 

 ی خواستگار در پوشش ؛ مکارم، سایت، استفتائات، ازدواج و زناشویی، احکام نگاه کردن، حد11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1. العروه الوثقی، ج0

 ،18م النکاح، کتاب 1ج لوسیله،ا ؛ تحریر11النکاح، النکاح و آدابه، م ، کتاب1الوثقی، ج سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ. 1

 0197/17/01تاریخ استفتاء:     901111 :شماره استفتاء . امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 1

  18، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج. 0

 11النکاح، النکاح و آدابه، م ، کتاب1الوثقی، ج سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ. 1

احکام  واین مسئله جزرضایت زن شرط نیست؛ چون : »اندهفرمود اهلل نوری همدانیآیت. 11النکاح، النکاح و آدابه، م ، کتاب1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج1
 «نه حقوق. ،است

 .18، فی استحباب النکاح و آدابه، م1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج7

   0191/19/19: استفتاء تاریخ    710101: استفتاء . امام خامنه ای، استفتتاء خصوصی، شماره8

 .0100، س1مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج . ناصر9

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=913506
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 و 0،×مکارم شیرازی و آیات عظام   ^امام)حضرت  اگر با یک نگاه مقصود حاصل نشود، تکرار نگاه مانعی ندارد.   -
 (1×سیستانی

 معالجه در مقامنگاه  .8

 جنسهمرجوع به پزشک غیرِ

 رجوع کند؟ جنسهمتواند به پزشک غیرمیبیمار باشد حرام درمان مستلزم لمس و نظر اگر  

 1)حضرت امام(جایز است.  جنسهمپزشک مماثل نباشد، در مقام ضرورت و ناچاری رجوع به پزشک غیرچنانچه   -

 یا و غیرممکن متخصّص و حاذق زن پزشک به مراجعه که صورتی در مگر نیست زن به پزشک مرد جایز مراجعه -
 (0)امام خامنه ای .باشد سخت خیلی

نمودن او بهتر باشد و مهارت بیشترى  اگر زن مضطر و ناچار به معالجه از بیمارى باشد و مرد نامحرم براى معالجه -
داراى تخصّص و مهارت  جنسِبنابراین در صورتى که پزشک هم تواند به پزشک نامحرم مراجعه نمایددارا باشد مى

کافى در تشخیص بیمارى و معالجه آن وجود داشته باشد و دسترسى به او ممکن باشد مراجعه به غیر همجنس در 
جایى که مستلزم نظر و لمس حرام است جایز نیست همچنین مراجعه به پزشک نامحرم براى مواردى مانند 

نامحرم حاذق  ضطرار محسوب نمى شود جایز نیست هر چند پزشکِبینى که عرفاً ضرورت و ا ،لب ، زیباسازى چهره
 ( 1)ایت اهلل سیستانی تر باشد.

 خطرى و ضرر بیم اگر و. بشمرد مقدّم را حاذقتر باید باشد، ضرر و خطر بیم حاذقتر، به مراجعه عدم در که درصورتى -
 (1است )آیت اهلل مکارم بودن همجنس معیار نباشد،

 به لمس یا نظر نامحرم است، مانند سونوگرافی و رادیولوژی، همین حکم را دارد. نکته: مواردی که نیاز
 مرجع تشخیص پزشک حاذق

 است؟ کسیچه ۀعهدبودن طبیب بهتشخیص حاذق 
 7×(مکارم شیرازی اهللآیت)توانند تشخیص دهند. خبره می فرادافقط بودن را حاذق  -

 مراجعه به پزشک غیر همجنس بدون تحقیق

 به پزشک مرد مراجعه کنند؟ ،وجود پزشک زن دربارۀتوانند بدون تحقیق ها میانمآیا خ

توانند می ،نباشد یا ناچار باشند جنسهماگر پزشک  کنند.باید تحقیق  ،اگر درمان مشتمل بر لمس و نظر حرام باشد  -
 8)آیت اهلل سیستانی(. کنندبه پزشک مرد مراجعه 

 منظور از ضرورت

 چیست؟ ،است جنسهمبه پزشک غیر مجوز رجوعکه  و مصادیق آن اضطرار منظور از ضرورت و

                                                           

 «اگرچه در چند مجلس باشد.: »اندهفرمود× مکارم شیرازی العظمیاهللآیت .11النکاح، النکاح و آدابه، م ، کتاب1طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج . سیدمحمدکاظم0

 .18النکاح و آدابه، م ، فی استحباب1الصالحین، ج . سیدعلی سیستانی، منهاج1

،کتاب النکاح،  1صافی، هدایه العباد، ج ؛911، س170ص، 0فقهی، ج ةلئحسین نوری همدانی، هزارویک مس؛ 11نکاح و آدابه، م، کتاب النکاح، ال1حضرت امام، تحریر الوسیله، ج. 1
  0101؛ خوئی، استفتائات، س1910، س080ص، 1محمدتقی بهجت، استفتائات، ج؛ 11م

 .0111س، 188االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه0

  0، مساله111، س0ت، ج. سیستانی، استفتائا1

  . مکارم، سایت، استفتائات، پزشکی، احکام بیماران، پزشک غیرهمجنس، مالک مراجعه بیماران به مرد یا زن1

 .0710س، 197، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج7

 .009ص، 1دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج از . مسائل جدید8



33 

 

  
 بستگی هم ضرورت حدود و .باشد نظر و لمس بر متوقف آن درمان و بیماری تشخیص که است این ضرورت از مراد -

 ( 0)امام خامنه ای .دارد نیاز مقدار به

قدر آن جنسهمفتد یا حق ویزیت پزشک بی نینشدکه از ترک معالجه به ضرر و زیان یا به رنجی تحملدرصورتی -
 1×(سیستانی اهللآیت) جایز است. جنسهمبه غیر مراجعه ،زیاد باشد که او نتواند بپردازد

اضطرار یک امر عرفى است، هرگاه تشخیص داده شود راه منحصر به پزشک جنس مخالف است، یا اگر منحصر  -
 (1شود. )آیت اهلل مکارمنیست عسر و حرج دارد، مصداق ضرورت محسوب مى

 مرجع تشخیص ضرورت

 ؟بدهد را تشخیصضرورت کسی باید چه

 (1و امام خامنه ای/ 0^امام)حضرت خود مکلف است.  ۀبر عهد  -

 1×(مکارم شیرازی اهللآیت)عرف عام و صالح است.  ۀعهدتشخیص ضرورت به -
 بیمار غیرهمجنس نظر در درمان یالمس  تقدم

 یک مقدم شود؟کدام جنس،همدر درمان بیمار غیردیدن و  کردنلمس داشتندر صورت ضرورت

گیرد، نباید ب معالجه صورت ،نباید بدن مریض را لمس کند و اگر با لمس ،کردن درمان کنداگر پزشک بتواند با نگاه  -
 7عظام تقلید( مراجع) دارد. بستگیبه نوع بیماری  ،نگاه کند. بنابراین حکم هریک از لمس و نظر

 اینه از روی لباسمع

 چه حکمی دارد؟ فشارخون، یا نبض گرفتن مانند ،از روی لباس جنسهمبدن بیمار توسط پزشک غیر ةمعاین

 (01×سیستانی و9×آیات عظام مکارم شیرازیو  8درصورت لزوم معالجه مانعی ندارد. )امام خامنه ای/ -
 اعضای داخلیبه لمس و نظر 

 حکمی دارد؟نگاه به اعضای داخلی بدن بیمار چه 

 (00)امام خامنه ای مگر در صورت ضرورت. ،بنابراین نگاه جایز نیست ؛فرقی بین ظاهر و باطن اعضا نیست -

ولی  ؛حکم ظاهر را نداردها، ناى، مرى، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، باطن بدن نامحرم، اعم از ریهلمس و نظر  -
 01×(ارم شیرازیمک اهللآیت) شود. اکتفابهتر است تنها به ضرورت 

                                                           

 .0191، س187االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه0

 .111م، 107صمعامالت، احکام پزشکی، نشینان، . عبدالهادی محمدتقی حکیم، فقه برای غرب1

 .0718س، 198، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

 .00، س08، ص0خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 0

 .0119س ،189االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه1

 .911س، 101نژادی، احکام بانوان، ص. ابوالقاسم علیان1

؛ امام 08، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1الوثقی، ج ۀعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛1000، م090ص، 1مراجع، جتوضیح المسائل هاشمی خمینی، . سیدمحمدحسن بنی7
 ، مسائل پزشکی.79، درس1آموزشی، ج و رساله 0199خامنه ای، اجوبه االستفتائات، م

 .0111، با استفاده از مفهوم س187االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه8

 .0011و س 0011س، 100، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج9

 .01م اقتباس از ،01، ص1ج. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، 01

 019کام پزشکان، سامام خامنه ای، سایت، اح. 00

 0010، س100ص ،1ج جدید، استفتاءات، ناصر مکارم شیرازی. 01
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 تزریقات

 توسط نامحرم چیست؟ تزریقات حکم 

زدن توسط نامحرم جایز آمپول، زدن هم ضرورت نداشته باشدباشد و آمپولوجود داشته جنس اگر تزریقاتی هم  -
  (1×مکارم شیرازیت اهلل آیو  0)امام خامنه ای/ .نیست

 رت جایز است.رهمجنس بیان شد، مراجعه درصورت ضرونکته: با توجه به مطالبی که نسبت به مراجعه به پزشک غی
 پزشکیدندان

 پزشکى چه حکمى دارد؟معالجات دندانبرای پزشک مرد بیمار زن به دندان ةمراجع

)امام  اگر دسترسی به پزشک زن دارند، مراجعه به پزشک مرد، اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست. -
 (1خامنه ای

 0)آیت اهلل سیستانی( .الجه یا اگر پزشک مرد بهتر باشد مانعی ندارددر صورت ضرورت مع -

 به صورت با آنان دست تماس و کنند،مى کار پالستیکى دستکش با که پزشکانى دندان به نامحرم زنان مراجعة -
 1×(مکارم شیرازیاهللآیت) .است جایز نشود، یافت همجنس که صورتى در است، دستکش وسیلة

 داخل دهان زننگاه به فضای 

 آیا نگاه به داخل دهان زن جایز است؟

 اشکالی دارد، صورت دیدن با مالزمه دیدن، هنگام آنچه ولی نیست جایز نامحرم دهان داخل به نگاه کلی طور به -
 1 )امام خامنه ای( .ندارد

  7 نگاه جایز است. )آیت اهلل سیستانی( -

. )آیت اهلل (اعضا لمس عدم صورت در حتی.)است کاری چنین ترک در احتیاط ضرورت موارد در جز نامحرم مورد در -
 8مکارم(

 جراحی پالستیک

 ست؟حکم جراحی پالستیک توسط نامحرم چی

 (9کند جائز نیست. )حضرت اماماگر نامحرم جرّاحى مى -

 عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی شود و نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در -

 (01)امام خامنه ای/ .مواردی که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد

                                                           

  0191/11/18تاریخ استفتاء:     108009 :شماره استفتاءاستفتاء خصوصی، ای، . سیدعلی خامنه0

 .887س، 118احکام بانوان، ص ؛ ناصر مکارم شیرازی،811س، 111ص، 0. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

  011امام خامنه ای، سایت، احکام پزشکان، س. 1

 مرد پزشک دندان به زنان پزشکی، معاینه، مراجعة . استفتائات جامعه الزهرا، احکام0

 .0019س، 101ص، 1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

 0191/11/01: استفتاء تاریخ    181181: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه . امام1

 0010. سیستانی، استفتائات نجف، س7

 https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=119&mid=117188 . سایت آیت اهلل مکارم: 8

 11، س111ص ،1ج امام خمینی، استفتاءات،. 9

 .0110س، 188االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه01

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=648419
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=529&mid=267688
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=529&mid=267688
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بینى که عرفاً ضرورت و اضطرار محسوب نمى  ،لب ، مراجعه به پزشک نامحرم براى مواردى مانند زیباسازى چهره -
 (0×سیستانی . )آیت اهللشود جایز نیست

 و نظر مانند) باشد حرامى مستلزم چنانچه و ندارد، اشکال صورت هیچ در نباشد دیگرى حرام اب آمیخته که صورتى در -
 ( 1×مکارم شیرازی )آیت اهلل. است مجاز ضرورت، صورت در تنها( نامحرم لمس

 توسط پزشک همجنس عورت بیمار ةمعاین

 تواند به عورت بیمار نگاه کند؟می جنسهمدر چه صورت پزشک 

، به مقدار باشدداشته ضرورت  ؛ یعنیشخیص بیماری منوط به معاینه و لمس و نظر عورت باشدکه تدرصورتی  -
 (1عظام تقلید مراجع) ضرورت جایز است.

 عورتنگاه به رعایت مراتب در 

 رعایت مراتب الزم است؟ ،آیا برای معالجه ،که پزشک معالج ناچار شود به عورت بیمار نگاه کنددرصورتی

 بلکه:نکند؛ نگاه مستقیم  بیمار عورت بهباید  ،ن استتا جایی که ممک 

 ( 0)امام خامنه ای/ به آینه نگاه کند. ،و در حین معاینه و درمان ردگذابباید آینه  -

 (1×مکارم شیرازیآیت اهلل  1^امام)حضرت  و در آن نگاه کند. ردگذابآینه  ،احتیاط واجب بر بنا -

 به بسته مدار دوربین و مانیتور صفحه طریق از یا کند نگاه آن در و گذاشته بلمقا در را آینه باید ا واجب احتیاط بنابر -
 به کردن نگاه مدت اگر است همچنین و ندارد اشکال نباشد، عورت به کردن نگاه جز اىچاره اگر ولى کند، نگاه آن

 7×(سیستانی اهللآیت) باشد آینه در کردن نگاه مدت از کوتاهتر عورت
 لمس عورت و بدنرعایت مراتب در 

 آیا رعایت مراتب الزم است؟ ،کند لمسمعالجه ناچار باشد بدن یا عورت بیمار را برای اگر پزشک 

 (8عظام تقلید مراجع) باید چیزی در دست کند که دست او به بدن یا عورت بیمار نرسد. ،تا جایی که ممکن است  -
 ی و جواز کشف عورتینازا

 است؟برای تلقیح ورت در جواز کشف عورت ی از مصادیق ضریدر چه صورت نازا

 گرفتار زن یا و مختل، زن و مرد آن زناشویى زندگى نشود انجام کار این اگر مثلًا که است این ضرورت از منظور)  -
 (9×مکارم شیرازیشود )آیت اهلل مى بیمارى

 فوق برایش وضع آن ملتح که کنند می صبری بی داشتن فرزند برای آنچنان مادر که است آن ضرورت موارد از -
 (01×سیستانی)آیت اهلل  .فرساست طاقت و دشوار العاده

                                                           

 0، م110، سسیستانی، استفتائات، احکام مربوط به پزشک نامحرم. 0

 .000، س01صمسائل مربوط به معاینه، انواع درمان، ، احکام پزشکی، ناصر مکارم شیرازی. 1

 0197و س 0191س ،187االستفتائات، ص ةای، اجوبسیدعلی خامنه؛ 1001، م090، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .0199س، 187ص االستفتائات، ةای، اجوب. سیدعلی خامنه0

 .1101، م090ص، 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .01م تخلی، احکام، 001، ص0الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو1

 1م ،110و استفتائات، احکام مربوط به پزشک نامحرم، س 1010، م191توضیح المسائل، ص ة. سیدعلی سیستانی، رسال7

 .0111، س187االستفتائات، ص ةای، اجوبسیدعلی خامنه؛ 1001، م091، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی8

 111، س81، احکام پزشکی، صناصر مکارم شیرازی. 9

 .19، مستحدثات المسائل، احکام التلقیح الصناعی، م0سیستانی، منهاج الصالحین، ج. 01
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 بکارت عروس ةمعاین

 مراجعه کند؟جنس همتواند به پزشک بکارت می ۀآیا عروس از باب احتیاط برای بررسی پرد

به پزشک شود، می تادر این صورت باید  .جایز است داده شود،مفاسد و اختالفات مهمی احتمال ترک این کار اگر با   -
کش و مانند دست ةوسیلمثالً با استفاده از لمس غیرمستقیم به کردنبا غیر از نگاه ،زن مراجعه کند و اگر ممکن است

 0×(مکارم شیرازی اهللآیت)آن انجام گیرد. 

 خیر. گرنهو ؛جایز است ،اگر این کار ضرورت دارد تبصره:
 عورت بیمارتطهیر 

 تواند عورت بیمار را تطهیر کند؟یم جنسهمآیا پرستار 
چیزی در دست کند که دستش با عورت او تماس پیدا نکند.  ،در صورت ناچاری جایز است و باید در این صورت  -

  1عظام تقلید( مراجع)

 تواند بیمار را حمام کند یا عورت او تطهیر کند؟میجنس همآیا پرستار غیر

تماس  جنسهمچیزی در دست کند که دستش با بدن یا عورت بیمار غیر بایدپرستار  .ضرورت جایز استصورت در   -
   1عظام تقلید( مراجع)پیدا نکند. 

 اولویت همجنس برای نگاه یا لمس در مواقع ضرورت

 در مواردی که نظر یا لمس عورت ضرورت دارد، آیا اولویّت با هم جنس است؟

 0 شود )حضرت امام( متصدّى زن پزشک زنها براى و مرد پزشک مردها براى المقدور حتّى باید ضرورت مواقع در -
1×(مکارم شیرازی اهللآیتهمجنس اولویّت دارد. ) -

 

 عورت جهت استخدام و کنترل سالمتی ةمعاین

 استخدام چه حکمی دارد؟برای  ،نظامی ایهعورت افراد توسط مؤسس ةمعاین

 1×(مکارم شیرازی اهللآیت). است جایز دارد ضرورت جامعه براى که امورى در -

 ؛جایز نیست ،کردن به آن و وادارکردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگرانکشف عورت دیگران و نگاه -
 7)امام خامنه ای/( مگر آنکه ضرورتی مثل رعایت قانون یا معالجه آن را اقتضا کند.

 چیست؟ ،استخدام استبرای عورت  ةمنظور از ضرورتی که مجوز معاین

گیرد و شخص محتاج به استخدام صورت نمی ،بدنی الزم است و بدون آن ةمعاین ،آن است که برای آن کارمنظور   -
 8×(مکارم شیرازی اهللآیت)استخدام است. 

                                                           

 .889س، 118احکام بانوان، ص ؛ ناصر مکارم شیرازی،107، س011ص، احکام پزشکی، ارم شیرازیناصر مک. 0

؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 001س، 011مکارم شیرازی، احکام پزشکی، صناصر . 1001م، 091ص، 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 )از آیت اهلل فاضل و  آیت اهلل مطلبی پیدا نشد( ؛0197/01/00: استفتاء اریخت    911019: استفتاء شماره

: استفتاء تاریخ    911019: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره1011و م 1001م، 091ص، 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
0197/01/00. 

 .1، مورد09س، 171ص، نظر، 1ستفتائات، جخمینی، ااهلل سیدروح. 0

 0181، س100، ص1ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج. 1

 .10، س11، احکام پزشکی، صناصر مکارم شیرازی. 1

 0190امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س .7

 .011س، 00، احکام پزشکی، صناصر مکارم شیرازی. 8
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 آموزش پزشکینگاه برای  .9

 بدن بیمار توسط دانشجو ةمعاین

 جنس را معاینه کنند؟بیماران غیرهم آموزش،برای توانند آیا دانشجویان می

ضرورت جایز  در حد ،هرگاه مقصود یادگرفتن و تکمیل اطالعات پزشکی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد  -
 (0)امام خامنه ای/ ولی تجاوز از حد ضرورت جایز نیست. ؛است

 مقصود آن کار، این بدون و باشد بوده مسلمانان جان نجات براى طبّى اطاّلعات تکمیل و یادگرفتن مقصود هرگاه -
 (1×مکارم شیرازی)آیت اهلل . است جایز نشود لحاص

 کسی است؟توسط دانشجو ضرورت داشته باشد، مرجع تشخیص ضرورت چه جنسهمبیماران غیر ةچنانچه معاین

 (1^امام)حضرت خود مکلف است.  ،مرجع تشخیص ضرورت -

 (0تشخیص ضرورت موکول به نظر دانشجو با مالحظه شرایط است )امام خامنه ای/ -

 1×(مکارم شیرازی اهللتآی). استمعرف عام و صالح  ،تشخیص ضرورتمرجع  -
 رضایت بیمار و بستگان جهت معاینه

 الزم است؟ ،بر ضرورت آموزش پزشکی بنا ،پزشک یا دانشجویان ةمعاین رایبیمار یا بستگان او ب ۀآیا اجاز 

دیگری برای آموزش بیمار ی اگر ول ؛رضایت طرف الزم نیست ،باشد کار هرگاه آموزش ضروری و منحصر به آن  -
 1×(مکارم شیرازی اهللآیت). کننداستفاده  ،که راضی نیستندبیمارانی د از نتواننمی ،پیدا شود

 آموزش براینگاه به تصویر بدن 

 آموزش پزشکی چیست؟برای عریان زنان و مردان کردن به تصاویر نیمهحکم نگاه
 (7)امام خامنه ای/ اشکال ندارد. ،ده هم در آن وجود نداشته باشدقصد ریبه نباشد و خوف ترتب مفساگر به  -

بدون قصد لذّت و ریبه اشکالى ندارد و هرگاه چنین حالتى خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار  -
 (8×مکارم شیرازی)آیت اهلل  ضرورت نگاه کنند.

 نگاه به عورت بیمار توسط دانشجو

  هنگام آموزش جایز است؟آیا نگاه به عورت بیمار برای دانشجویان پزشکی به
 پزشکی علم آموزش و تمرین به اگر. نیست هاغیرآن و تناسلی اعضای معاینة حکم بین فرقی ضرورت، هنگام در -

 ( 9)امام خامنه ای/ .کرد اکتفا ضرورت مقداربه باید باشد، احتیاج انسان جان نجات برای

 اهللآیت)برطرف شود.  ،هرچند در آینده ،از مسلمانی یضرر و آسیب بزرگ مگر زمانی که با نگاه او، ؛نگاه کند نباید -
 0÷(سیستانی

                                                           

 .0101و  0118س، 189ستفتائات، صاال ةای، اجوب. سیدعلی خامنه0

 .10س، 11صاحکام دانشجویان رشته پزشکی، احکام لمس و تماس بدنی، ، احکام پزشکی، ناصر مکارم شیرازی. 1

 .00، س08، ص0خمینی، استفتائات، جاهلل سیدروح. 1

 .0119، س189االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه0

 .911س، 101صاحکام پزشکی، معاینات پزشکی، حکام بانوان، نژادی، ا. ابوالقاسم علیان1

 .0788س، 107ص، 1استفتائات جدید، ج ؛ ناصر مکارم شیرازی،18م، 10صاحکام دانشجویان رشته پزشکی، احکام لمس و تماس بدنی، ، احکام پزشکی، ناصر مکارم شیرازی. 1

 .0101س، 191االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه7

 .899س، 101احکام بانوان، ص ؛ ناصر مکارم شیرازی،789، س111، ص0ج. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، 8

 . 0100، س191االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه9
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 (1×مکارم شیرازی)آیت اهلل  .است جایز ضرورت مقدار به باشد نداشته مستقیم نگاه جز راهى اگر -
 نگاه به آلت مصنوعی

 عی برای آموزش جایز است؟مصنو یتناسلآلت کردن و لمس آیا نگاه

قصد ریبه مگر آنکه به ؛ها اشکال نداردکردن و لمس آنآلت و عورت مصنوعی حکم عورت واقعی را ندارد و نگاه  -
 ( 1)امام خامنه ای/ .شودیا موجب تحریک شهوت باشد 

 (0×مکارم شیرازیالعظمی هاى الزم و بدون قصد لذت مانعى ندارد. )آیت اهللبراى آموزش -

 اه به تصویر عورتنگ

 قصد آموزش پزشکی چیست؟کردن به تصاویر اعضای تناسلی بهکم نگاهح

  اگر با قصد لذت باشد یا خوف ارتکاب حرام باشد،جایز نیست. اشکال دارد و نگاه به فیلم یا تصاویر عورت دیگران -
 1()امام خامنه ای/

 1×(مکارم شیرازی اهللآیت) مستقیم است. ۀبر مشاهدمقدم  ،تصاویر هکردن بمانعی ندارد و نگاه ،در صورت ضرورت -

برای افراد متخصّص و یا دانشجویان و افرادی که در حال دوره دیدن هستند ، با توجّه به اینکه ضرورت شرعی  -
 7×(باشد. )آیت اهلل سیستانیمهمّی متوقّف بر این امر نیست جایز نمی

 جنستشریح جسد میت غیرهم

 عکس چه حکمی دارد؟هی دانشجویان دختر و بتشریح جسد مردان برا

 8×(مکارم شیرازی اهللآیت) جایز نیست. ،که ضرورت قطعی نباشدتا زمانی   -
 تشریح براینگاه به عورت میت 

 حکم نگاه به عورتین میت موقع کالبدشکافی و تشریح چیست؟

مکارم )آیت اهلل  قدر ضرورت جایز است.به کردننگاه ،ضرورت داشته باشد و بدون آن غرض حاصل نشود ،اگر نگاه  -
 (9×شیرازی

 لمس و نگاه بدن کافر برای تشریح

 بدن زن یا مرد کافر برای تشریح توسط دانشجویان پزشکی چه حکمی دارد؟به و نگاه  کردنلمس

 01×(مکارم شیرازی اهللآیت)مقدار ضرورت جایز است. تنها به  -

                                                                                                                                                                                                 

 .110م، 100صمسائل پزشکی، نشینان، . عبدالهادی محمدتقی حکیم، فقه برای غرب0

 .0711س، 111ص، 1و ج 790س، 111ص، 0فتائات جدید، ج. ناصر مکارم شیرازی، است1

 .0101، س190االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه1

 .11س، 11ص، احکام پزشکی، ناصر مکارم شیرازی. 0

 .0100، س191االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه1

 .001س، 11صاحکام پزشکی، صر مکارم شیرازی، ؛ نا0191س، 101ص، 1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1

  111احکام لمس و نگاه، م ، استفتائات،سیستانی. 7

 .891س، 119صنژادی، احکام بانوان، . ابوالقاسم علیان8

 .0011س، 119، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج9

 .11س، 11صاحکام پزشکی،  ناصر مکارم شیرازی، ؛0180س، 100، ص1ج. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، 01
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 نگاه به فیلم و عکس نامحرم

 از زن  برداریعکس

 چه حکمی دارد؟ پوشش حفظ بابرداشتن مرد از زن نامحرم عکس

 نیست. جایز ،به بدن او دست بزند که در این صورت کار حرامی انجام دهد مثال مگر اینکه ناچار باشد ؛اشکال ندارد  -
 ( 1×مکارم شیرازیت اهلل آیو  1و امام خامنه ای/ 0^امام)حضرت 

 ظهور عکس و میکس فیلم

نداشتن حجاب واجب،  با فرضعکس و فیلم زنان نامحرم را بدون لذت و مفسده و ترس افتادن در گناه، توانند ان میآیا مرد 

 ظاهر کنند؟نگاه و 

 :،اگر صاحبان عکس را نشناسندالف( 

 (7×مکارم شیرازیو  1×سیستانیو آیات عظام  1امام خامنه ای/ و 0امام)حضرت جایز است.  -

 :بشناسنداگر صاحبان عکس را  .ب

  8(نباید نگاه کند )حضرت امام  -

 ( 00×مکارم شیرازیو  01×سیستانی و آیات عظام 9)امام خامنه ای/ کند، نگاه نباید واجب، احتیاط بنابر -

 نکته: درصورتی که زن از زنان مبتذل باشد که درصورت نهی از منکر حجاب را رعایت نمی کند، حکم آن خواهد آمد.

  وهرش ۀگرفتن بدون اجازکسع

 شوهرش عکس بیندازد؟ ۀهای عروسی بدون اجازآیا جایز است زن در جشن

اگر زن احتمال بدهد که اجنبی عکس او را ببیند و . ولی شوهر نیست ۀگرفتن منوط به اجازاصل عکس  -
 01()امام خامنه ای/مراعات حجاب واجب است.  ،شودکامل منجر به مفسده میطور بهحجاب  نکردنرعایت

 )آشنا و ناشناس( زنان نامحرم و فیلم عکس  نگاه به

 الف: نگاه به عکس 

  چه حکمی دارد؟ ،زن نامحرمی که پوشش کافی ندارد کردن به عکسنگاه

                                                           

  ،1019، م 091، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .0090، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1

 .1181، م010توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال1

 نظر، لمس، صدای نامحرم.: 0، س118، ص 1خمینی، استفتائات، جاهلل ؛ سیدروح1019، م091، ص1وضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، ت. سیدمحمدحسن بنی0

 ؛0091، س110ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1

 1، حکم نگاه به عکس و فیلم، م111سیستانی، استفتائات، م.1

 .0100، س111، ص1ج و 818، س118، ص0. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج7

 ؛1019، م091، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی8

 0191/11/19: استفتاء تاریخ    811191: استفتاء شماره استفتاء خصوصی، ای،. سیدعلی خامنه9

 ، حکم نگاه به عکس و فیلم، 111سیستانی، استفتائات، م.01

 1187، م191توضیح المسائل، ص ة، رسال. ناصر مکارم شیرازی00

 .0089س، 111االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه01
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  نامحرم آشناالف: 

 ( 0نباید نگاه کند )حضرت امام -

 (0×شیرازی مکارمو  1×سیستانی العظمیاهللآیتو  1)امام خامنه ای/ کند، نگاه نباید واجب، احتیاط بنابر -

 ب: نامحرم ناشناس 

مکارم آیت اهلل  و 1حضرت امام 1)امام خامنه ای/.جایز است نشناسد را زن و نباشد التذاذ یا ریبه معرض اگر -
  7×شیرازی

 شهوت و جنسی التذاذ با نگاه آنکه به مشروط ندارد اشکال او عکس به نگاه نمی شناسد، را او مرد که صورتی در -
 (8×)آیت اهلل سیستانی .باشد حرام در وقوع از ایمن فرد و نباشد همراه

 نکته: درصورتی که زن از زنان مبتذل باشد که درصورت نهی از منکر حجاب را رعایت نمی کند، حکم آن خواهد آمد.
 نگاه به عکس زنان بدحجاب مبتذل

باک که اگر کسی آنها را بیحجابِ بی بدحجاب یا انزنعکس به  -نگاه بدون لذت وخوف افتادن در گناه  -مرد نگاه کردن س:

 های مبتذل و مستهجن(، چه حکمی دارد؟)غیر عکس کنندنماید اعتنا نمی ب مر به حجاأ

 (01×و آیت اهلل سیستانی  9شیرازی مکارم جایز است )آیات عظام -

 ب: نگاه به فیلم

 بدحجاب چیست؟نامحرم  هایزن فیلم کردن بهحکم نگاه

  

 01×مکارم شیرازیو  01×و آیات عظام سیستانی 00س را دارد.  حضرت امامنگاه به فیلم حکم عک -

 نبوده لذّت روی از نگاه اگر این بر بنا ندارد، را نامحرم زن خود به کردن نگاه حکم نامحرم، زن تصویر به کردن نگاه -
 بنا و ندارد اشکال باشد،ن شناسد می را آن بیننده که مسلمانی زن به متعلّق هم تصویر و نباشد گناه به افتادن خوف و
 پخش در ولی کرد نگاه شود، می پخش تلویزیون از مستقیم طور به که نامحرم زن تصویر به نباید واجب احتیاط بر

 00()امام خامنه ای/. ندارد اشکال کردن نگاه نباشد، گناه به افتادن خوف و ریبه اگر تلویزیونی غیرمستقیم

                                                           

 ؛1019، م091، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 0191/11/19: استفتاء تاریخ    811191: استفتاء شماره استفتاء خصوصی، ای،. سیدعلی خامنه1

   1، حکم نگاه به عکس و فیلم، م111تفتائات، مسیستانی، اس.1

 1187، م191توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال0

 .0081، س119االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه1

 8و س 01و س 9، س118نامحرم، ص صداى لمس، ، احکام نظر،1حضرت امام، استفتائات، ج . 1

 .1187، م010توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال7

 0سیستانی، استفتائات، محرم و نامحرم، حکم نگاه به فیلم و عکس، م. 8

 1187شبیری، توضیح المسائل، اقتباس از م .9

   1، حکم نگاه به عکس و فیلم، م111سیستانی، استفتائات، م.01

 8و س 01و س 9، س118نامحرم، ص صداى لمس، ، احکام نظر،1حضرت امام، استفتائات، ج . 00

 1سیستانی، استفتائات، محرم و نامحرم، حکم نگاه به فیلم و عکس، م. 01

 780و  778و  771، س0استفتائات، ج . ناصر مکارم شیرازی،01

 .0099س، 111و ص 0081، ص119االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه00
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 ان نامحرمفیلم دوران کودکی زن وعکس  نگاه به

 چیست؟ ،که پوشش کافی نداشته باشندحکم دیدن عکس دوران کودکی زنان نامحرم آشنا درصورتی

 0)امام خامنه ای/(اشکال ندارد. خودی خود به ،اگر مفسده نداشته باشد -

 اگر ولی. است جایز نفسه فی باشد نداشته مطابقت وی با بلوغ از بعد زن چهره کردن پیدا تغییر بخاطر عکس اگر  -
 1×(سیستانی العظمیاهللآیت) .شود ترک احتیاط بنابر باشد او مطابق

 1×(شیرازی مکارم اهللآیت)مفاسد خاصی شود.  أمنشاینکه مگر  ؛اشکالی ندارد -

 برهنهو فیلم زنان نیمهنگاه به عکس 

 ناشناس چه حکمی دارد؟ ةبرهنهای زنان برهنه و نیمهنگاه به تصاویر و فیلم 
است، ارتکاب گناه  ةمقدم ،از روی شهوت بوده غالباً ،برانگیز استای که شهوتبه اینکه دیدن تصویر برهنهبا توجه  -

 0()امام خامنه ای/ها حرام است. ها و عکسدیدن این فیلم

 ةنکردن مرد به فیلم بره نگاه ،به احتیاط واجببنا ز نیست و همچنین یوقوع در حرام جاترس از شهوت یا با  نگاه با -
 1×(سیستانی اهللآیت) ز نیست.یشهوت نباشد هم جا حتی اگر با ،حجابانبیش از مقدار معمول نزد بیبا برهنگی زن 

 ( 1×مکارم شیرازی یت اهلل آ) اشکال ندارد. ،ای نباشدمفسدهترس از قصد شهوت نگاه نکنند و چنانچه مردان به -

 )پورن(های مبتذل و مستهجن فیلمنگاه به 

 های مبتذل و مستهجن چه حکمی دارد؟دن به فیلمکرنگاه

 ( 8×مکارم شیرازیو آیت اهلل  7)امام خامنه ای/ ؛ها جایز نیستنگاه به این فیلم  -

 ؛حرام است ،افتادنهای مستهجن و برهنه با شهوت یا احساس لذت جنسی یا ترس به گناهنگاه به عکس یا فیلم -

 9×(سیستانی اهللآیت)جایز نیست.  اط واجب نگاه مطلقاًاحتیهم بهها این صورتبلکه در غیر از 

 سانسوربرای های مبتذل فیلم نگاه به

 منظور نظارت و سانسورکردن چیست؟های مبتذل و مستهجن بهحکم دیدن فیلم

این  شرط اینکه کسی که اقدام بهبه ؛مقدار ضرورت اشکال نداردقانونی به ةها در مقام انجام وظیفدیدن این فیلم  -
قصد لذت و ریبه نگاه نکند و از جهت فکری و روحی زیر نظر و مصون از ابتال به حرام باشد و به ،کندکار می

 01()امام خامنه ای/ن باشد. راهنمایی مسئوال

                                                           

 0197/11/11: استفتاء تاریخ    870011: استفتاء استفتای خصوصی ، شمارهای، . سیدعلی خامنه0

 /http://k.alsistani.orgسیستانی، استفتائات خصوصی، . 1

 ، استفتائات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، احکام نگاه کردن، نگاه کردن به عکس کودکی نامحرم×شیرازی مکارم العظمیاهلل. سایت آیت1

 .0088، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه0

 www.sistani.org/persian/qa/1989×: سیستانی العظمیاهلل. سایت آیت1

 «جایز نیست. شود،فساد  أاگرمنش»: اندهالبته ایشان فرمود .179، س111، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

 0197/11/10: استفتاء تاریخ    880111: استفتاء صوصی، شمارهو استفتاء خ 0110و  0111، س118صاالستفتائات،  ةای، اجوب. سیدعلی خامنه7

 «جایز نیست. ،شودها موجب فساد انسان میچون دیدن این فیلم»: اندفرمودهایشان . 778س، 118ص، 0. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج8

 1، حکم نگاه به فیلم و عکس، م111استفتائات، س. سیدعلی سیستانی، 9

 .0111  و 0111س، 111االستفتائات، ص ةای، اجوبیدعلی خامنه. س01
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 تحریک جنسیبرای های مبتذل فیلم نگاه به

 ند؟های سکس و مبتذل نگاه کنتوانند به فیلمآیا زن و شوهر برای تحریک جنسی می

 (0)امام خامنه ای/ های مبتذل جایز نیست.فیلموسیلة بهبرانگیختن شهوت   -

 1×(مکارم شیرازی اهللآیت)مقدار ضروری جایز است. مگر در حال ضرورت که به ؛جایز نیست -

 آموزش جنسیبرای های مبتذل فیلم نگاه به

 ی استفاده کرد؟جنسروابط های آموزش از فیلم ،روابط جنسیآموزش شود برای آیا می

 1()امام خامنه ای/جایز نیست.  ،برانگیز استها که همیشه شهوتدیدن این فیلم  -
 نگاه به انیمیشن های جنسی

 دارد؟ حکمی چه پورن های داستان و جنسی مسایل مورد در انیمیشن و کارتون دیدن

 0)امام خامنه ای( .نیست جایز  -

 زنان غیرمسلمانو فیلم عکس نگاه به 

 گاه به عکسالف: ن

 حجاب غیرمسلمان چه حکمی دارد؟کردن به عکس زنان بینگاه
 (1اگر خوف افتادن در گناه نباشد، اشکال ندارد )امام خامنه ای -

 با هاآن عکس به نگاه است، جایز حرام در وقوع خوف و تلذذ عدم شرطبه غیرمسلمان زنان به کردننگاه نکته: وقتی

 است. جایز اولی طریقبه شروط همین
 فیلم ب: نگاه به 

 حجاب غیرمسلمان چه حکمی دارد؟کردن به فیلم زنان بینگاه

  7آیت اهلل مکارم شیرازی 1)امام خامنه ایاشکال ندارد.  فسادی نشود،چنانچه بدون قصد لذت باشد و منشأ   -

 همین با هاآن فیلم به نگاه ست،ا جایز حرام در وقوع خوف و تلذذ عدم شرطبه غیرمسلمان زنان به کردننگاه نکته: وقتی

 است. جایز اولی طریقبه شروط

 و فیلم عورتین عکسنگاه به 

 و فیلم عورتین افراد نگاه کرد؟ عکستوان به آیا می 

  8×مکارم شیرازی ت اهللآی) جایز نیست. -

 0(. )امام خامنه ای/احتیاط واجب جایز نیست بر بنا -

                                                           

 .0110، س111االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه0

 .189، س081نژادی، احکام النساء، ص. ابوالقاسم علیان1

 .0110، س111االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه1

 .0191/10/01: استفتاء تاریخ    171880: استفتاء شماره   شده داده خپاس: وضعیت خصوصی، استفتاء ای، خامنه امام. 0

 0190/01/10تاریخ استفتاء:     108181 :شماره استفتاءو استفتاء خصوصی،  0081س ،119االستفتائات، ص ةاجوب امام خامنه ای، . 1

 0197/10/10: استفتاء تاریخ    890018: استفتاء و استفتاء خصوصی، شماره 0081س ،119االستفتائات، ص ةاجوب امام خامنه ای، . 1

  ؛781و  781، س119ص، 0. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج7

 .179، س111، ص1ارم شیرازی، استفتائات جدید، ج. ناصر مک8

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=618286
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 احکام نگاه زنان :چهارمفصل 

 مماثل ه نگاه زن ب

 نگاه به عورت مماثل

 توانند به عورت زنان دیگر نگاه کنند؟آیا زنان می 

   1عظام تقلید( مراجع)حرام است. نگاه به عورت دیگران   -

 اپیالسیون

دن کرحکم برهنه .شودعمل اپیالسیون انجام می ،موهای بدنبردن ازبینبرای  ،های زنانهجدیداً در بعضی از آرایشگاه

 طراف آن و نگاه به آن مواضع برای انجام این عمل چیست؟ا عورت و
 1 عظام تقلید( مراجع)دن آن حرام است. کرر( و برهنهبُل و دُبُنگاه به عورت )قُ .۱

 0(^امام)حضرت  احتیاط واجب جایز نیست. بر دن این مواضع بناکرنگاه به موهای اطراف عورت و مکشوف .2

 1 اجع عظام تقلید(: لمس عورت جایز نیست. )مر0نکته

 : اپیالسیون قسمتهای دیگر بدن درصورتیکه مفسده یا ضرر قابل توجه نداشته باشد، اشکالی ندارد.1نکته

 مماثلعورت  تطهیر

 آیا تطهیر عورت  توسط دیگران )مماثل( جایز است؟

 ،ست نزند و اگر نشدبه عورت او د ،ولی باید تا جایی که ممکن است ؛فقط در صورت اضطرار و ناچاری جایز است  -

   1)حضرت امام، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم( .نخوردچیزی در دست کند که دست او به عورت بیمار 

 نگاه به غیر عورت مماثل

 چه حکمی دارد؟ در استخرهامثال به بدن زنان زن نگاه 

 نگاه کنند؟ ،های عمومیستخرها و حماممثالً در ا ،توانند به بدن زنان دیگر غیر از عورتینآیا زنان می

 0عظام تقلید( مراجع)حرام نیست.  ،ریبه حرام است و نگاه بدون قصد لذت و ریبه نگاه با قصد لذت و  -

                                                                                                                                                                                                 

 .0100، س191االستفتائات، ص ةای، اجوب. سیدعلی خامنه0

، 0جو   18، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1الوثقی، ج ۀالعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛1011، م089ص 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 .، احکام تخلی 1، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، جلصالۀ، فصل فی الستر و الساتر، فاالولکتاب ا

، 0و ج 18، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1الوثقی، ج ۀالعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،  ؛1011، م089ص 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
، 0؛ بهجت، استفتائات، ج177س، 110ص، 1ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج؛ ، کتاب الصالۀ، فصل فی الستر و الساتر، فاالول0جو   ؛0التخلی، تعلیقه بر مفصل فی احکام 

. )شایان دکر است لفصل االول احکام التخلی، ا11، ص1منهاج الصالحین، ج، احکام تخلی؛ سیدابوالقاسم خویی، 1، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1110، س111ص
، 1می فرمایند نگاه کردن زن به مابین ناف تا زانوی زن دیگر  یا محارمش به غیر عورت آنها جایز است. هرچند در منهاج الصالحین ، ج 877، سوال0معظم له در صراط النجاۀ، ج

 (.حکم عورت را دارد واجب احتیاط بر بنا زانو تا ناف فاصل حد ، الفصل االول ،احکام تخلی معظم له بطور مطلق می فرمایند:11ص

 .0، فصل فی احکام التخلی، م0، جةالوسیل تحریر ةخمینی، ترجماهلل سیدروح. 0

 .011س، 011ص، 0. محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1

و  0197س االستفتائات، ؛ امام خامنه ای، اجوبه1110، س111، ص0تائات، ج؛ بهجت، استف1001، م091، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 .0197/01/00: استفتاء تاریخ    911019: استفتاء ،مسائل پزشکی و استفتاء خصوصی، شماره 79، درس1رساله آموزشی ،ج
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 غیرمماثلب: نگاه زن به 

 مردان محرمنگاه زن به 

 توانند نگاه کنند؟زنان به چه مواضعی از بدن مردان محرم خود می

و امام  1^امام)حضرت اشکال ندارد.  ،اگر با قصد لذت و ریبه نباشد ،ها غیر از عورتینآنکردن به تمام بدن نگاه -
 (0×سیستانیو آیت اهلل  1خامنه ای

احتیاط آن است که نگاه نکنند.  توانند نگاه کنند و در غیر آن مقدار،می ،به آن مقدار که در میان محارم معمول است -
 1×(مکارم شیرازی اهللآیت)

 غیرممیز و ممیز پسران نابالغزن به نگاه 

 حکم نگاه به بدن و عورت پسران غیرممیز چیست؟
  1عظام تقلید( مراجع) جایز است ،بدون قصد لذت و ریبه ،هاکردن به تمام بدن آننگاه -

  نگاه کنند؟نامحرم توانند به بدن پسران ممیّز میبدون قصد لذت آیا زنان 

 (8عظام سیستانی آیات 7^امام)حضرت  جایز است.   -

 اطیندارد،  ولى بنابر احت یاشکال ،شودنمى دهیبالغ که معموال پوشان ریهاى غاز بدن بچّه ىینگاه کردن به قسمتها -
 (9×ند )آیت اهلل مکارمنک نگاه پوشانندمثل ران و شکم که معمولًا مى  ىیبه جاها دیواجب با

 نگاه به عورت پسربچه ممیز 

 ؟کردممیز را مشاهده  ةچتوان عورت پسربآیا می

 ( 01)امام خامنه ای نگاه به عورت او حرام است. -

 (01×سیستانی ومکارم شیرازی  عظام و آیات 00^امام)حضرت  احتیاط واجب نگاه نکند. بر بنا -

 هاکردن پسربچهحمام

 خود را حمام کند؟ ةتواند پسربچآیا مادر می

 0عظام تقلید( مراجعم نگاه به بدن و عورت قبال بیان شد )اگر غیرممیز باشد، جایز است و اگر ممیز باشد، حک -
                                                                                                                                                                                                 

. مقام 1018، م091، ص1توضیح المسائل مراجع، ج خمینی، هاشمیبنی سیدمحمدحسن؛ 18آدابه، م  ، کتاب النکاح، النکاح و1الوثقی، ج ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو0
 71درس  1معظم رهبری رساله اموزشی ج 

 .1017س، 091، 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .، احکام نگاه کردن71، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج. 1

 .1191، م191ضیح المسائل، ص. سیدعلی سیستانی، تو0

 .1180م، 191صتوضیح المسائل،  ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال1

سیدعلی سیستانی، منهاج ؛ 0؛  امام خمینی، تحریر الوسیله، کتب الطهاره، احکام التخلی، م11کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م، 1جالوثقی،  ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو1
 ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره19، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج10، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج0111، م1ج الصالحین، منهاج وحید، و ؛ خوئی11، م1ج ، الصالحین

 ؛  1001؛ شبیری، توضیح المسائل، اقتباس  از م0191/10/11: استفتاء تاریخ    711011: استفتاء

 .11مالنکاح و آدابه، ، کتاب النکاح، 1ج، ةتحریر الوسیلخمینی، اهلل سیدروح. 7

 .10، م1منهاج الصالحین، ج. سیدعلی سیستانی، 8

 حکم نگاه کردن به بدن و عورت اطفال. استفتائات سایت، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، احکام نگاه کردن،. ناصر مکارم شیرازی، 9

 0190/17/10استفتاء:  خیتار    181191اره استفتاء: شم امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، . 01

 .1011، س089ص، 1جهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، . سیدمحمدحسن بنی00

 .1191، م191. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، ص01
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 مردان نامحرمنگاه زن به 

 نگاه به دست و صورت

 توانند به دست وصورت مردان نامحرم نگاه کنند؟آیا زنان می

    1 )مراجع عظام تقلید( .است جایز و ریبه، حرام و بدون قصد لذتو ریبه نگاه با قصد لذت   -

پوشانندمعموالً نمی نگاه به مواضعی که

 نگاه کنند؟ ،مانند سر و گردن ،پوشانندنمی توانند به مواضعی از بدن مردان که معموالًآیا زنان می

های مردان نامحرم نگاه کنند. ها نباید به مواضعی غیر از صورت و دستحتی بدون قصد لذت؛ زیرا زن ؛جایز نیست -
 (1^امام)حضرت 

 (1،×سیستانی 1،×آیات عظام مکارم شیرازیو  0)امام خامنه ای/ بدون قصد لذت اشکال ندارد. -

 پوشانندنگاه به مواضعی که معموالً می

 نگاه کنند؟ ،ساق پا و مانند سینه ،پوشانندمی توانند به مواضعی از بدن مردان که معموالًآیا زنان می

 (9،×مکارم شیرازیو آیت اهلل  8امنه ای/و امام خ 7^امام)حضرت  جایز نیست. ،چه با قصد لذت یا بدون آننگاه  -

 ( 01×سیستانیت اهلل آی) جایز نیست. ،بدون آنو چه با قصد لذت نگاه چه  ،بر احتیاط واجب بنا -

: در حکم نگاه تفاوتی بین مراسم های مختلف مانند عزاداری یا مکانهای مختلف مانند ورزشگاه ها یا ساحل دریا نمی نکته

 باشد.

 برهنه ورزشکاران  نگاه به بدن نیمه

 الف( نگاه حضوری به بدن مردان در میادین ورزشی: حکم نگاه به بدن مرد نامحرم را دارد که بیان شد.

 ب( نگاه به فیلم های ورزشی مثل فوتبال و کشتی 

 نگاه به فیلم ورزش فوتبال و کشتی و... برای زنان چه حکمی دارد؟

 ( 0^امام)حضرت  ای بر آن مترتب باشد.نکه مفسدهایمگر ؛ انعی نداردم ،ها اگر طرف را نشناسدنظر به این فیلم -

                                                                                                                                                                                                 

سیدعلی سیستانی، منهاج ؛ 0خمینی، تحریر الوسیله، کتب الطهاره، احکام التخلی، م؛  امام 11کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م، 1جالوثقی،  ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو0
 ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره19، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج10، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج0111، م1ج الصالحین، منهاج وحید، و ؛ خوئی11، م1ج الصالحین، 

 ؛  1001؛ شبیری، توضیح المسائل، اقتباس  از م0191/10/11: تفتاءاس تاریخ    711011: استفتاء

؛ صافی، 0111، م1؛ وحید، منهاج الصالحین، ج01، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج10النکاح و آدابه، م، کتاب النکاح، 1جالوثقی،  ۀ. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو1
؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، 0911؛ بهجت، رساله توضیح المسائل، م1001استفاده از مفهوم مبا ، 117توضیح المسائل، ص ةانی، رسالموسی شبیری زنج ؛09، م1هدایه العباد، ج

 ، احکام نگاه کردن71، درس1ج

شایان ذکر است در استفتائات  .09کتاب النکاح، م، 1ج، ةالوسیل خمینی، تحریراهلل سیدروح ؛1011، م081، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 نگاه به سر  مانعی ندارد. 9899، س081، ص8جلدی، ج01

 ، احکام نگاه کردن71، درس1ج ،یرساله آموزش ،ی. امام خامنه ا0

 .1181، م010توضیح المسائل، ص ة. ناصر مکارم شیرازی، رسال1

 .01، م1ج ن،یمنهاج الصالح ،یستانید علی سی. س1

 .1011م ،1ج هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،سیدمحمدحسن بنی .7

 ، احکام نگاه کردن71، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج. 8

 .1011، م1جهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، . سیدمحمدحسن بنی9

 .1191، م190. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، ص01
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 اگر و نیست جایز باشد، داشته وجود فساد و گناه ارتکاب خوف آن در یا و بوده ریبه و لذت اگر نگاه به قصد  -
)امام خامنه   .داردن اشکال مذکور صُوَر غیر در و نیست جایز احتیاط بنابر ببینند تلویزیون از مستقیم و زنده صورتبه

 1(ای/

 شهوت و جنسی التذاذ با نگاه آنکه به مشروط ندارد اشکال دارند متعارف پوشش که مردانی عکس به زن کردن نگاه -
 در بدنشان اعضاء که مردانی فیلم یا عکس به بانوان کردن نگاه ولی باشد حرام در وقوع از ایمن زن و نباشد همراه

 از بعضی یا ورزشکاران از بعضی عکس مثل نیست جایز واجب، احتیاط بنابر است، هنهبر متعارف مقدار از بیش آن
 متعارف مقدار از کمتر آن در مردان پوشش که فوتبال کشتی، برداری، وزنه شنا، مانند ورزشی مسابقات فیلم های

 1)آیت اهلل سیستانی( .است

مگر اینکه منشأ فسادی  ؛صداق نگاه به نامحرم نیستها ممستقیم نیست، نگاه به آن ۀها مشاهدچون نگاه به فیلم -
 ( 0×مکارم شیرازی ت اهللآی) ها جایز نیست.نگاه به این فیلم ،گردد که در این صورت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 .00، س110نظر و لمس و...، صازدواج و مسائل مربوط به آن، ، 1تائات، جخمینی، استفاهلل سیدروح. 0

 .0091، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1

 1، حکم نگاه به عکس وفیلم، م111سیستانی، استفتائات، س. سیدعلی 1

 .0111، س110، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0
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 متفرقات نگاه :پنجمفصل 

 ال به میتسّنگاه غَ

 تواند به بدن میت نگاه کند؟آیا غسال می

عظام  مراجع) میت را غسل دهد و به تمام بدن او غیر از عورتین میت نگاه کند. تواندباشد،میجنس هماگر غسال   -
  0تقلید(

 کردن چیست؟دادن و کفنحکم نگاه به عورتین میت در هنگام غسل

ولی غسل است؛ معصیت کرده  ،اگر نگاه کند ،دهدکردن به عورتین میت حرام است و کسی که او را غسل مینگاه  -
 1عظام تقلید( مراجع) صحیح است.

 مشکل نگاه خنثی

 نگاه خنثی به افراد دیگر

 خنثی به زنان و مردان چیست؟فردِ کردن حکم نگاه

 اش عبارت است از:وظیفه ،مشکل باشداو  بودن یا مردبودنکه تشخیص زنخنثی درصورتی 

 ا خود را مرد به حساب آورد.هزندر برخورد با مردها خود را زن و در برخورد با یعنی  ؛در پوشش و نظر احتیاط کند -
  1 )حضرت امام(

قرعه است و جایگاه از مصادیق امر مشکل یا مشتبه است که مسئله چون این  ؛بعید نیست که بتواند قرعه بیندازد -
 0×(مکارم شیرازی اهللآیت)بعید است.  ،حکم به احتیاط در تمام عمرش

 نگاه افراد دیگر به خنثی

 الف: نگاه به عورت

 خنثی چیست؟به عورت فردِ کردن زنان و مردان اهحکم نگ
مکلف نمی تواند به دبر فرد خنثی نگاه کند. و همین طور به هردو آلت جلوی فرد خنثی. همچنین مرد نمی تواند به  -

هرچند می تواند به آلت انوثیت خنثی نگاه  -چون یا آلت مردی و یا بدن زن است  –آلت رجولیت خنثی نگاه کند 
چون یا عورت زن  –ون عورت بودن آن احراز نشده است. و زن هم نمی تواند به آلت انوثیت خنثی نگاه کند نماید. چ

هرچند می تواند به آلت رجولیت خنثی نگاه نماید. چون عورت بودن آن احراز نشده است.  -و یا بدن مرد است 
 1 )حضرت امام (

ر محارم مرد نمی تواند به آلت رجولیت خنثی نگاه کند هرچند مکلف نمی تواند به دبر خنثی نگاه کند و نسبت به غی -
می تواند به آلت انوثیت خنثی نگاه نماید. و زن هم نمی تواند به آلت انوثیت خنثی نگاه کند هرچند می تواند به آلت 
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نگاه کند. )آیت  رجولیت خنثی نگاه نماید اما نسبت به محارم، مکلف نمی تواند به هیچکدام از آلتهای مردانه و زنانه
 0 اهلل سیستانی(

مکلف نمی تواند به دبر خنثی نگاه کند و بنابر احتیاط واجب به قبل هم در صورت صدق عنوان قبل، نگاه نکند.  -
 1 )آیت اهلل مکارم(

 ب: نگاه به بدن

 خنثی چیست؟به بدن فردِ کردن زنان و مردان حکم نگاه
 1)حضرت امام( .نگاه جایز است -

 عت حیواناتنگاه به مجام

 به مجامعت حیوانات چیست؟ کردنحکم نگاه 

)امام خامنه  .نیست جایز باشد، داشته وجود فساد و گناه ارتکاب خوف آن در یا و بوده ریبه و لذت قصد به نگاه اگر -
 0ای(

 حیوانات عورتنگاه به 

 حیوانات چیست؟ عورتبه  کردنحکم نگاه

 1)امام خامنه ای( .نیست جایز باشد، داشته ای مفسده یا و شود شهوت تحریک موجب اگر  -

 ماهوارهنگاه به 

 ماهواره چیست؟حکم نگاه به  
 برنامه هم که است تلویزیونی های برنامه دریافت برای ای وسیله صرفاً که جهت این از ای ماهواره آنتن دستگاه  -

 استفاده برای آن نگهداری و فروش و خرید لذا. دارد را مشترک آالت حکم حرام، های برنامه هم و دارد حالل های
 اختیار در را آن که کسی برای وسیله این چون ولی. است جایز حالل های استفاده برای و است حرام حرام، امور در

 دارد، بر در نیز را دیگری مفاسد آن نگهداری گاهی و کند می فراهم کامالً را حرام های برنامه دریافت زمینه دارد
 بر و کند نمی آن از حرام استفاده که است مطمئن خودش به که کسی برای مگر نیست جایز آن نگهداری و خرید
 باید باشد داشته وجود مورد این در قانونی اگر لکن. شود نمی مترتّب هم ای مفسده اش خانه در آن نگهداری و تهیه

 1)امام خامنه ای/ .گردد مراعات

 اهللآیت) تواند از آن استفاده کند.، نمیکنندنمینامشروع  ۀاستفاداز آن  نباشد که خودش و دیگراناگر انسان مطمئن  -
 7×(سیستانی
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 به دادن سوق براى است اىوسیله آن ضرربى یا خوب ظاهراً هاىبرنامه و نیست جایز هابرنامه این از استفاده -
 .باشند غافل مسلمین میان در فساد نشر براى اسالم دشمنان هاىحیله از مسلمانان نباید بنابراین فاسد، هاىبرنامه

 ( 0×مکارم شیرازی)

 گردد. مراعات باشد، طبق نظر مراجع باید داشته وجود مورد این در قانونی نکته: اگر

 نگاه های مشکوک

به او اگر انسان در بین چند نفر شک کند که این شخص از کسانی است که می تواند به او نگاه کند یا از کسانی است که نباید 

 نگاه کند، چه وظیفه ای دارد؟

 1امام، آیت اهلل مکارم( نباید نگاه کند. )حضرت  -
  اگر کسی در جمع محصور می داند محرمی دارد اما نمی داند کدامیک از افراد این جمع است. ایا می تواند به آنها نگاه کند؟

 1امام و آیت اهلل مکارم( نباید به هیچ کدام نگاه کند. )حضرت  -
 انسان نسبت به شخصی شک کند که مماثل فرد است یا غیر مماثل؛ آیا نگاه به او جایز است؟ اگر

 0(حضرت امام) .به احتیاط واجب واجب جایز نیست بلکه در بعض موارد جایز نیست  -
 اگر انسان در چیزی شک کند که انسان است یا حیوان و یا هر شیء دیگر؛ آیا می تواند نگاه کند؟

 1امام و آیت اهلل مکارم( ندارد. )حضرت نگاه اشکالی  -
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