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 احکام ویژۀ بانوان

االسالموالمسلمینعبدالرحمنانصاریحجت

 اشاره 

ه بیشتر مورد نیاز اسدت، از ضدروریات كخاوص مواردى  آشنایى با احکام، به
ها و مقاالت فراوانى نگارش یافته  تابكام، کهر مسلمان معتقد است  درباره اح

عد یا ابعادى از مسائل مورد ابتال را به انسان بیاموزند  دام مىكه هر ك  توانند بن

ورى بدراى بدانوان، خاصده ه برخدى مسدائل ضدركددر این نوشتار، بر آندیم 
ویژه در  ام، بدهکدخواهران مبّلغ را گردآورى نماییم؛ ومى با توجه به گستردگى اح

رو،  ارى نیداز بده تتبدع و كداوش فدراوان داشدت  ازایدنكدعار ما، انجام چنین 
وجو  ه در این باره وجود داشت، مطامعه و جسدتكها متعددى  ها و رسامه تابك

  شد 
ه انجدام گرفدت، موفد  نشددیم فتداواى همده مراجدع ك امبته با تمام تالشى

هاى مطرح شده را به دست آوریم؛ امدا در مدوارد بسدیارى  قدر، در پرسش عامى
سدانى كده بدا احکدام آشدنایى دارندد، كفتواى همه یا بیشتر مراجع آمده اسدت  

دانند كه به دست آوردن دیدگاه مراجع تقلید، آن هم در موارد متنوع  خوبى مى به
وناگونى، كار بسیار سختى است  گاهى الزم است صدها صدفحه كتداب را و گ

 بررسى كرد تا شاید بتوان به فتواى مورد نظر رسید 
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ها، سعى شده كه متن فتوا ذكر شود؛ امبتده در مدوارد انددكى،  در نقل دیدگاه
تر از اینکه ندام مراجدع  متن تلخیص گردیده یا بخش مورد نیاز آمده است  پیش

 طلبیم  بدون امقاب آمده است، پوزش مى قدر عامى

 جنابت

گر  ن  ر  ار ل اب  ر  1سؤال  شردر  سلرج اب  ر  ر  ار ل اریض  ضیار: ا
 كبد؟ كف ی  می

 1اى: صحت غسل در فر  مذكور، محل اشکال است  خامنه

 شدر؟ : ر  صو ت عدم رخول  ر  چه صو تی ن  ابب می2سؤال 
نداندد كده مندى اسدت، در  امام و فاضل: اگر از وى رطوبتى خدارج شدود و

شدود و  صورتى كه همراه با شدهوت باشدد، حکدم مندى را دارد و زن جندب مى
همچنین اگر رطوبتى از وى خارج شود و بداند كه منى است، باز هم حکم بده 

 شود  جنابت مى
مکارم: اگر رطوبتى از وى خدارج شدود و زن در آن حدال، بده اوج شدهوت 

شود؛ همچنین ]است،[ اگر  و زن جنب مى جنسى رسیده باشد، حکم منى دارد
 رطوبتى خارج شود و بداند كه منى است 

خوئى، گلپایگانى، سیستانى و صدافى: اگدر رطدوبتى از وى خدارج شدود و 
نداند كه منى است، در صورتى كه با جستن و شهوت بیرون آید و بددن بعدد از 

 2[ شود بیرون آمدن آن سست شود، حکم منى را دارد ]و زن جنب مى
اى: اگر زن بده اوج مدذت جنسدى برسدد و در آن حدال، مدایعى از او  خامنه

كند ]كه[ ک خارج شود، جنابت محق  شده است و غسل، واجب است  اگر ش
                                                           

  0۴۵، س أجوبة االستفتائاتاى،    سیدعلى حسینى خامنه 1

  ۱۷6، م توضیح المسائل مراجع   2
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 1در خروج مایع دارد، غسل، واجب نیست ک به این مرحله رسیده یا ش
دارد كده مندى اسدت یدا نده، در ک تبریزى: اگر آبى از زن خارج شدود و شد

ى كه همراه با شهوت جنسى و سستى بدن باشد، حکم منى دارد و غسدل صورت
 2شود  جنابت واجب مى

زنجانى: اگر رطوبتى از زن خارج شود و نداند كه منى است، در صورتى كه 
جداشدن رطوبت از محلش با شهوت همراه باشد، حکم منى دارد ]و زن جنب 

 3شود[  مى
اند كه منى است یا نه، در صورتى نورى: اگر رطوبتى از زن خارج شود و ند

 4كه با شهوت باشد و بدن سست شود، منى است 
وحید: اگر زن با شهوت اندزال كندد )رطدوبتى از وى خدارج شدود(، غسدل 

 5شود  جنابت واجب مى

 شد  ن  ر  خداب  چیل ؟ اببک : مال3سؤال 
همه مراجع: مالك، آن است كه رطوبتى از وى خارج شود و بداند كه مندى 

هایى كه ذكر شد، موجود  دارد و رطوبتى خارج شد، اگر نشانهک است و اگر ش
 6باشد، حکم به جنابت دارد 

 7شود  امام: تا یقین به خروج منى نباشد، حکم به جنابت نمى
                                                           

  0۴0، س أجوبة االستفتائاتاى،    سیدعلى حسینى خامنه1

  2۷۴، س استفتائات جدید  میرزاجواد تبریزى، 2

  ۱۷6، م توضیح المسائل مراجع   3
  ۱۷۴، م توضیح المسائل  حسین نورى همدانى، 4

  ۱۵2، م المسائل  توضیح  حسین وحید خراسانى، 5

  ۱۷6و  ۱۷۵، م توضیح المسائل مراجع  6

  ۵1، س استفتائات  امام خمینى، 7
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كف ی  از وضد می4سؤال  كه  كبد  فقط ر  رخول اس  ی   : آی  سلج اب  تی 
 شدر؟ ش مج انزال مبی هم می

  1شود  ل انزال منى هم مىهمه مراجع: شام

كررره   رررد از سلرررج اب  ررر  از ن  خررر    می5سرررؤال    شررردر   : اکرررم  ترررو تی 
 چیل ؟

یقین دارد كه منى است، باید غسل كند و اگر شک دارد كه منى اسدت، اگر 
هایى ]را[ كه براى جنابت ذكر شد، دارد، باز باید غسل كندد  اگدر  چنانچه نشانه

ها وجود داشته یا نده، غسدل واجدب  ک دارد كه نشانهها ]را[ ندارد یا ش آن نشانه
شدود؛ ومدى  نیست  اگر بداند كه رطوبدتی مندى مدرد بدوده، غسدل واجدب نمى

رطوبت، نجس است  به صورت كلى، هر رطوبتى از زن خارج شود، محکدوم 
شود؛ مگر اینکه یقین داشته باشد كده مندى  به طهارت است و غسل واجب نمى

هاى ذكرشدده ]را[ دارد، حکدم بده جنابدت  نشدانهاست  در صورت شک، اگدر 
 2شود كه هم غسل دارد و هم نجس است  مى

كره سلر   6سؤال  : اگ  پس از سلج  عبر راتی انار م رار و   رد متداره شرد 
 اش چیل ؟    تج بدره  وظیفه

 3امام: باید نمازها را قضا كند؛ ومى قضاى روزه، واجب نیست 
و اگر طواف خانه خدا كرده، طواف را اعاده نماید مکارم: باید نمازها را قضا كند 

تواند بدراى اعداده آنهدا بده  و احتیاطًا سعى و تقایر را نیز اعاده كند  اگر خودش نمى
 4هایى كه گرفته، صحیح است  مکه برود، نایب بگیرد تا برایش انجام دهند  روزه

                                                           

  ۱۷۵و  ۱۳0، م توضیح المسائل مراجع  1

  ۱۷6  همان، م  2

  010، س استفتائات  امام خمینى،  3
  ۴۵، س استفتائات جدید  ناصر مکارم شیرازى،  4
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عتقدد بده ها با فر  اینکه م اى: قضاى نمازها واجب است؛ ومى روزه خامنه
 1صحت غسل بوده و بقاى بر جنابت عمدى نبوده، محکوم به صحت است 

فاضل: اگر كسى در ماه رمضان با آبی نجدس غسدل كندد و چندد روز بعدد 
هایش صحیح است؛ ومدى بایدد نمازهدا را قضدا  بفهمد كه آب نجس بوده، روزه

 2نماید 
او باطدل  تبریزى: ]اگر[ كسى بعد از مدتى متوجه ]شود[ كه غسدل جنابدتی 

هایش صحیح است؛ ومى نمازها  بوده و مدتى نماز خوانده ]و[ روزه گرفته، روزه
 3را باید قضا كند 

 حیض

گرر  ارر بض ر  بررز، ره  رز  چبررد  رز پرر ک شرردر و رر رر  ه خررو  ببیبررد و  سررؤال: ا
كه پ ک بدره  چیل ؟  مامدع آ   ره  رز   شد  اکم چبد  رنی 

هداى  ورى: تمدام ده روز، از جملده روزاى، سبحانى، فاضل و ن امام، خامنه
 پاک وسط، حیض است  

گلپایگانى، سیستانى و صافى: باید در ایام پاكى، عبادات خود را انجام دهد 
 و اجتناب كند از چیزهایى كه بر حائض حرام است 

مکارم: روزهایى كه خون دیده، حیض است و روزهاى پداک وسدط، حکدم 
 4زنان پاک را دارد 

                                                           

  0۳۴، س أجوبة االستفتائاتاى،    سیدعلى حسینى خامنه 1
  ۵61، س جامع المسائل محمد فاضل منکرانى،   2
  2۱، س ۴۵، ص احکام جامع مسائل پزشکیمحمد فاضل منکرانى،    3
؛ جعفدر ۷۷6، م توضزیح المسزائلندورى همددانى،  حسین ؛۷۷۷، م توضیح المسائل مراجع   4

  ۷۱۵، م  توضیح المسائلسبحانى، 
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ایام پاكى، حکم زنان پاک را دارد و باید غسل كند و عبدادات را زنجانى: در 
 انجام دهد 

خوئى، تبریزى و وحید: در صورتى ده روز، حیض است كده خدونى كده در 
 1بیند، صفات حیض داشته باشد یا در ایام عادت باشد  اول و آخر مى

 استحاضه

كبید.1سؤال  كدام  ا ذك    : استح ضه  چبد قلم اس ؟ اکم ه  
خوئى، گلپایگدانى، سیسدتانى، تبریدزى، صدافى، فاضدل، سدبحانى،   امام،

قلیله، متوسدطه و كثیدره  قلیلده، آن   وحیدى و نورى: استحاضه، سه قسم است:
است كه خون در پنبه بهداشتى فرو نرفته باشد  متوسطه، آن است كده خدون در 

ى كده بده طدور پنبه فرو رفته و از سوى دیگر ظاهر شود؛ ومى به دستمال بهداشت
كنند، سرایت نکند  كثیدره، آن  ها براى جلوگیرى از خون استفاده مى معمول، زن

است كه خون در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر هدم ظداهر شدود و بده دسدتمال 
 شود، برسد  بهداشتى كه براى جلوگیرى از خون استفاده مى

است كه خون پنبه مکارم: استحاضه، دو قسم است: قلیله و كثیره  قلیله، آن 
را آموده نماید و از طرف دیگر خارج نشود؛ خواه خون در پنبده فدرو رود یدا نده  

 2كثیره، آن است كه خون در پنبه فرو رود و از آن بگذرد و جارى شود 
امام، فاضل و وحید: در استحاضه قلیله، زن باید براى هر نماز وضو بگیرد و 

، آب بکشد و بنا بر احتیاو واجب، پنبه را ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده
 عو  كند یا آب بکشد 

                                                           

؛ سیدعلى ۷۷۷مراجع، م توضیح المسائل ؛ ۷۵1، م توضیح المسائل  حسین وحید خراسانى،  1
  ۴0۳، س ۱0۷، ص مناسک نویناى،  ى خامنهحسین

؛ حسدین وحیدد ۱۴۴، م توضزیح المسزائل؛ جعفر سبحانى، ۱۳۱، م مراجع توضیح المسائل   2
  ۱۳۷م توضیح المسائل، ؛ حسین نورى همدانى، ۱۳۳، م توضیح المسائلخراسانى، 
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 خوئى و تبریزى: بنا بر احتیاو، پنبه را عو  كند 
 سیستانى: بنا بر احتیاو مستحب، پنبه را آب بکشد یا عو  كند 

 سبحانى، گلپایگانى، صافى و نورى: پنبه را عو  كند 
ک وضو بگیرد و واجب است مکارم: بنا بر احتیاو واجب، براى هر نماز، ی

كردن پنبده و  ]كه[ از سرایت خون به سایر اعضدا جلدوگیرى كندد؛ ومدى عدو 
 1دستمال، واجب نیست؛ هرچند احتیاو است 

امام: در استحاضه متوسطه، عالوه بر آنچده در استحاضده قلیلده ذكدر شدد، 
واجب است ]كه[ یک غسل انجام دهدد  اگدر پدیش از نمداز صدبح یدا بدین آن 

ه شد، براى آن غسل كند  اگر بعد از نماز صبح متوسطه باشد، براى نماز متوسط
ظهر و عار غسل كند  اگر بعد از ظهر و عار، متوسطه شده، براى نماز مغرب 

  2ماید و عشا غسل ن
سبحانى، خوئى، گلپایگانى، تبریزى و صافى: در استحاضه متوسدطه، بایدد 

بدراى نمازهداى خدود، كارهداى  زن براى نماز صبح غسل كند و تا صبح دیگر،
استحاضه قلیله را انجام دهد  اگر براى نماز صدبح عمددًا یدا از روى فراموشدى 
غسل نکرد، باید براى نماز ظهر و عار غسل كند و اگر براى نماز ظهر و عادر 
هم غسل نکرد، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل كند؛ چده خدون بیایدد یدا 

 خون قطع شده باشد 
: در استحاضه متوسدطه، بندا بدر احتیداو واجدب، بایدد زن بدراى سیستانى

نمازهاى روزانه خود، یک غسل نماید ]و[ نیز باید كارهداى استحاضده قلیلده را 
انجام دهد  بنابراین، اگر استحاضه پیش از نماز صبح یا در همان حال حاصدل 

 شد، باید براى نماز صبح غسل كند     
                                                           

  ۱۳۷، م توضیح المسائل مراجع   1
  ۵۴، ص 0، ج تحریر الوسیله  امام خمینى،  2
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ید براى نماز صبح غسدل كندد  هرگداه ایدن وحید: در استحاضه متوسطه، با
حامت پیش از نماز دیگر پیش آمد، براى آن غسل كند و براى نمازهدا، كارهداى 

 استحاضه قلیله را انجام دهد  
نورى: در استحاضه متوسطه، باید براى نماز صدبح غسدل كندد و تدا صدبح 
 دیگدر، كارهداى استحاضده قلیلده را انجدام دهدد و ایدن در صدورتى اسدت كدده

استحاضه متوسطه، پیش از نماز صبح یا بین آن پیدا شود؛ ومى اگر پیش از نماز 
طور پیش از هر نمداز  ظهر یا بین آن رخ داد، باید براى نماز غسل كند ]و[ همین

 1یا بین هر نمازى كه استحاضه متوسطه شد، باید براى آن غسل كند     
بدر كارهداى استحاضده امام، فاضل و سبحانى: در استحاضه كثیره، عدالوه 

متوسطه، باید براى هر نماز دستمال عو  كند یا آب بکشد و یک غسدل بدراى 
جاآورد و بدین نمداز ظهدر و  نماز ظهر و عار و یکى براى نماز مغرب و عشا بده

عار و مغرب و عشا فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد، براى نماز عار و نماز 
 عشا نیز باید غسل انجام دهد 

پایگانى و صافى: در استحاضه كثیره، احتیاو آن است كه پیش از غسدل، گل
به قاد رجا وضو بگیرد  میان ظهر و عار و مغرب و عشا، اگر جمع بدین آنهدا 

 2نماید، گرفتن وضو، خالف احتیاو است  مى

خوئى و تبریزى: باید بنا بدر احتیداو،     و اظهدر ایدن اسدت كده غسدل در 
 كند  ز وضو مىاستحاضه كثیره، كفایت ا

سیستانى: در استحاضه كثیره، باید بنا بر احتیاو واجب، زن براى هدر نمداز 
                                                           

  ۱۳6، م توضیح المسائل  حسین نورى همدانى،  1
د  ۷11، م توضزیح المسزائل؛ حسین وحید خراسانى، ۱۳6د  ۱۳۷، م توضیح المسائل مراجع   2

توضزیح ؛ حسدین ندورى همددانى، ۱۳1د  ۱۴۴، م توضزیح المسزائل؛ جعفر سبحانى، ۷1۱
  ۱۳۴د  ۱۳۵، م المسائل
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پنبه و دستمال را عو  كند یا آب بکشدد و الزم اسدت یدک غسدل بدراى نمداز 
جاآورد و  صبح، و یکى براى نماز ظهر و عار، و یکى براى نماز مغرب و عشا به

ا، فاصدله نینددازد  اگدر فاصدله بین نماز ظهر و عار و بین نماز مغدرب و عشد
جاآورد  اینها در صدورتى  انداخت، باید براى نماز عار و نماز عشا نیز غسل به

درپى از پنبه به دستمال برسد؛ اما اگر رسیدن خون به دستمال  است كه خون پى
با قدرى فاصله باشد كه زن بتواند در آن فاصدله یدک نمداز یدا بیشدتر بخواندد، 

ست كه هرگاه خون از پنبه به دستمال رسید، پنبده و دسدتمال را احتیاو الزم آن ا
عو  كند و یا آب بکشد و غسل نماید  بنابراین، اگر بعدد از غسدل و خوانددن 
نماز ظهر، پیش از نماز ظهر یا در میان آن، خدون، دوبداره از پنبده بده دسدتمال 

ى اسدت كده رسید، باید براى نماز عار نیز غسل كند؛ ومى اگر فاصله به مقدار
زن بتواند در آن میان، نماز مغرب و عشا را نیز پدیش از آنکده خدون، دوبداره بده 
دستمال برسد، بخواند، ظاهر آن است كده بدراى آن نمازهدا الزم نیسدت غسدل 
دیگرى انجام دهد ]و[ اظهر این است كه در استحاضه كثیدره، غسدل، از وضدو 

 كند   كفایت مى
 1كند  كفایت از وضو مىنورى: در استحاضه كثیره، غسل 

مکارم: در استحاضه كثیره، واجب است سه غسل انجام دهدد: یدک غسدل 
براى نماز صبح، دیگرى براى نماز ظهر و عار، و سوم بدراى مغدرب و عشدا  و 
باید بین نمازها )ظهر و عار و مغرب و عشا( جمع كند و احتیاو مسدتحب آن 

 2ک وضو بگیرد است كه براى هر نماز، قبل یا بعد از غسل، ی
وحید: در استحاضه كثیره، براى نماز ظهر و عار یک غسل، و براى مغرب 

                                                           

  ۱۳۴م ، توضیح المسائل  حسین نورى همدانى، 1
د  ۷11، م توضزیح المسزائل؛ حسین وحید خراسانى، ۱۳6د  ۱۳۷، م توضیح المسائل مراجع   2

  ۱۳1د  ۱۴۴، م توضیح المسائل؛ جعفر سبحانى، ۷1۱
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و عشا غسل دیگر انجام دهد و به احتیاو واجب، دستمال را عو  كندد یدا آب 
 1كند  بکشد و غسل، از وضو كفایت مى

گ  رو نم ز    هم خدانده شدر  آی  برز، رو نمر ز  وضرد 2سؤال  : ر  استح ضه  ا
 س ؟ وااب ا

تمام مراجع، جز مکارم: در استحاضه قلیله و متوسطه، وضو براى هر نماز، 
 واجب است 

امام، فاضل و سبحانى: در مستحاضه كثیره، براى هدر نمداز، وضدو واجدب 
 است 

مکارم: در استحاضه قلیله، بنا بر احتیاو واجب، براى هر نماز، وضو بگیرد 
 ب، وضو بگیرد و در استحاضه كثیره، بنا بر احتیاو مستح

نورى و وحیدد: در استحاضده كثیدره، غسدل، از  خوئى، تبریزى، سیستانى، 
 كند  وضو كفایت مى

گلپایگانى و صافى: در استحاضه كثیره، احتیاو آن است كه پیش از غسدل، 
به قاد رجا وضو بگیرد  میان ظهر و عار و مغرب و عشا، اگر جمع بدین آنهدا 

 2تیاو است نماید، گرفتن وضو، خالف اح مى

كبرد  آیر  برز، رو  : اگ  ملتح ضه    پببه از بزرر 3سؤال  آمرد  خرو  ا ردگیری 
 نم ز  وضد وااب اس ؟

همه مراجع، جز مکارم: اگر خون به پنبه برسد یا در آن نفوذ كند، بدراى هدر 
 نماز، وضو واجب است 

                                                           

  ۷12، م توضیح المسائل  حسین وحید خراسانى،  1

دد  ۷11، م توضیح المسزائل؛ حسین وحید خراسانى، ۱۳6د  ۱۳۷، م توضیح المسائل مراجع   2
توضزیح ؛ حسدین ندورى همددانى، ۱۳1د  ۱۴۴، م توضزیح المسزائل؛ جعفر سبحانى، ۷1۱

  ۱۳۴د  ۱۳۵، م المسائل
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 1مکارم: بنا بر احتیاو واجب، در استحاضه قلیله، وضو واجب است 

 یائسه

 شدند؟ :   ندا  ر  چبد س لگی ی بله می1سؤال 
شدوند  شدن شات سال، یائسه مى هاى سّیده، بعد از تمام امام و فاضل: زن

 2شدن پنجاه سال  هاى غیرسّیده، بعد از تمام و زن
بینندد، حکدم  شدن شات سال مى ها پس از تمام سیستانى: خونى را كه زن

 وند[  ش حیض را ندارد ]و در آن زمان یائسه مى
رشدّیه، بعدد از تمام زنجانى: زن شددن شادت سدال قمدرى، یائسده  هداى قن

رشدیه،  شوند و زنان سّیده، یکى از اقسام زن مى هاى قرشّیه هسدتند و زندان غیرقن
 شدن شات سال قمرى  بعد از تمام

شدوند و زندان  مکارم: زنان سّیده و غیرسّیده، بعد از پنجاه سدال، یائسده مى
رشیه، بعد از تم شدن شات سال  امبته خونى كه زن بعدد از پنجداه سدامگى  امقن

 3شود  بیند، اگر تمام شرایط قاعدگى در آن جمع باشد، حیض محسوب مى مى
شدوند و  شدن پنجداه سدال، یائسده مى هاى غیرسّیده، بعد از تمام نورى: زن

هاى سّیده، پس از گذشتن پنجاه سامگى  اگر در ایام عادت خود خون بینندد  زن
هاى حیض داشته باشدد، تدا سدن شادت سدامگى، بده  خونى بینند كه نشانه یا

احتیاو واجب، ]باید[ اعمال زن مستحاضه را انجام دهند و چیزهایى را كده بدر 
 4زن حائض حرام است، ترک كنند 

                                                           

   همان  1
   ۷۱۵، م توضیح المسائل مراجع   2
  0۷۴، س ۱، ج استفتائات جدید ناصر مکارم شیرازى،   3
  ۷۱۴، م توضیح المسائل  حسین نورى همدانى،  4
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شدوند و  شدن شات سال، یائسده مى هاى قرشى، بعد از تمام سبحانى: زن
 1شوند  شدن پنجاه سال، یائسه مى مهایى كه قرشى نیستند، بعد از تما زن

شدود و اگدر بعدد از  شدن شادت سدال، یائسده مى وحید: زن، بعد از تمام
هاى حیض  شدن شات سال، خونى ببیند كه نشانه شدن پنجاه سال تا تمام تمام

دارد یا در ایام عادتش باشد، بنا بر احتیاو واجب، باید جمدع كندد بدین تدروک 
حائض ترک كندد( و اعمدال مستحاضده، و فرقدى بدین حائض )هر آنچه را باید 

رشّیه و غیر آن نمى  2باشد  قن

 نماز جماعت

 تداند ام م ام ع  شدر؟ سؤال: آی  ن  می
 همه مراجع: امامت زن براى مرد، جایز نیست 

امام و فاضل: احتیاو واجب آن است كده اگدر مدأموم زن هدم باشدد، امدام 
 جماعت، مرد باشد 

نماز مّیت، احتیاو الزم آن است كه زن بدراى زندان هدم  گلپایگانى: در غیر
 امام جماعت نباشد 

 ها كراهت دارد  صافى: در غیر نماز مّیت، امامت زن براى زن
 اى و مکارم: امامت زن براى زنان، اشکال ندارد  خامنه

تبریزى، سبحانى، خوئى، سیستانى، بهجت و نورى: اگر مأموم مرد اسدت، 
 3د باشد باید امام جماعت مر

                                                           

  ۷26م   ،المسائلتوضیح   جعفر سبحانى، 1
  ۷۷0، م توضیح المسائل  حسین وحید خراسانى،  2
 ؛61۴، س أجوبة االستفتائاتاى،  ؛ سیدعلى حسینى خامنه0۷۵۱، م توضیح المسائل مراجع   3

 ، توضزیح المسزائل؛ سیدعلى حسدینى سیسدتانى، 0۷26، م توضیح المسائلمیرزاجواد تبریزى،       
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وحید: امامت زن براى زن، در غیر نماز مّیت، كراهت دارد و در نماز میت، 
 0اگر سزاوارتر از او به مّیت كسى نباشد، كراهت ندارد 

 روزه

كررره هبگرر م سرررروب آفتررر ب  عرر رت م هی نررره : ن   رزه1سررؤال  اش شرررروع  را ی 
 اش چگدنه اس ؟  شدر   رزه می

نورى و سیستانى: هرگداه پدیش از غدروب، خوئى، گلپایگانى، مکارم،   امام،
 1شود  اش باطل مى گرچه یک محظه باشد، حیض شود، روزه

اش  وحید: اگر پیش از غروب، ]گرچه یک محظه باشد،[ حیض شدود، روزه
 2باطل است 

كه  رزه نگ فته  وظیفه2سؤال   اش چیل ؟ : ن     را ی 
اى حملش ضرر دارد، امام و نورى: زنى كه زاییدن او نزدیک است و روزه بر

روزه بر او واجب نیست و باید براى هر روز، یک مد طعدام )گنددم، جدو، آرد و 
مانند اینها( به فقیر بدهد  نیز اگر روزه براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب 
نیست و بنا بر احتیاو واجب، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در 

 ها را قضا نماید   ههر دو صورت، باید روز
خوئى، تبریزى، مکدارم، صدافى، زنجدانى و وحیدد: در صدورتى كده بدراى 

 خودش ضرر داشته باشد، كفاره مد، واجب نیست و فقط قضا واجب است 
                                                                                                                  

   توضزیح خدوئى،   ؛ سیدابوامقاسم0۷۵1، م توضیح المسائلى، ؛ حسین نورى همدان0۷۱۷م 
  0۱۴۴، م توضیح المسائل؛ جعفر سبحانى، 0۷26، م المسائل       

 ، فى شرائط صحة اماوم 2، ج العروة الوثقی  سید محمدكاظم طباطبایى یزدى،  1

  012۵م ، فى شرائط صحة اماوم، بعد از 2، ج منهاج الصالحین  حسین وحید خراسانى،  2
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سبحانى، بهجت و سیستانى: در هر دو صورت، كفداره مدد و قضدا واجدب 
 است 

او واجدب، گلپایگانى: در هر دو صورت، قضا واجب است و بندا بدر احتید
 1كفاره یک مد هم بدهد 

فاضل: اگر براى خودش ضرر دارد، كفداره مدد واجدب نیسدت؛ فقدط قضدا 
 واجب است 

كه  چه شی  می3سؤال   اش چیل ؟ رهد و  رزه نگ فته  وظیفه : زنی 
دهد ]و شیر او كم است[، اگر روزه بدراى  امام و نورى: زنى كه بچه شیر مى

واجب نیست و باید براى هر روز، یک مد طعام به اش ضرر دارد، روزه بر او  بچه
فقیر بدهد  اگر براى خودش ضرر دارد، بنا بر احتیاو واجب، باید براى هر روز، 

هدایى را كده نگرفتده،  یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت، بایدد روزه
 قضا نماید 

ز، یدک اش ضرر دارد، واجب است براى هر رو صافى: اگر ]روزه[ براى بچه
 مد طعام بدهد 

خوئى، زنجانى، مکارم و وحید: در صورت دوم، دادن یک مد طعام، واجب 
 نیست 

ها را قضا  دهد، در هر دو صورت، باید روزه سبحانى: زنى كه شیر به بچه مى
 2كند و براى هر روز، یک مد طعام بدهد 

                                                           

؛ حسدین ندورى 06۱۴، م توضیح المسائل؛ جعفر سبحانى، 0۴2۴، م توضیح المسائل مراجع   1
   0۴2۵، م توضیح المسائلهمدانى، 

  06۱۴، م توضیح المسائلسبحانى،     جعفر2
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 فاضل: در صورت اول، دادن یک مد طعام، واجب نیست و اگر راه دیگدرى
 1براى شیردادن بچه باشد، باید روزه بگیرد 

اى: اگر نگرفتن روزه به جهت خوف ضرر بر جنین یدا كدودک باشدد،  خامنه
باید عالوه بر قضا، براى هر روز، یک مد طعام به عنوان فدیه به فقیر بدهد  اگدر 
قضاى روزه را بدون عذر شرعى تا رمضان سال بعد تأخیر انداخته، فدیه دیگرى 

 2واجب است؛ ]یعنى باید دو مد كفاره بدهد [بر او 
ها در حال حاملگى و شدیردادن، بده فتدواى  به صورت خالصه، قضاى روزه

همه مراجع، واجب است و بیشتر مراجع، دادن یدک مدد طعدام را نیدز واجدب 
 دانند  مى

 خمس جهیزیه

 گی ر؟ : آی   ه اهیزیه  خمس ت  ق می1سؤال 
ى، فاضل، بهجت و سیسدتانى: اگدر انسدان امام، گلپایگانى، سبحانى، صاف

نتواند یکجا جهیزیه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را 
تهیه نماید یا در شهرى باشد كه معمواًل هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه 

ن نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آ كه تهیه طورى كنند، به مى
 سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد 

 فاضل: تهیه آن )جهیزیه(، مورد حاجت باشد 
 خوئى: از شأنش زیاد نباشد 

 تبریزى: بنا بر احتیاو الزم، خمس آن )جهیزیه( را بدهد 
                                                           

چگونزه بایزد روزه ؛ عبدامرحمن اناارى و یدامله مقدسدى، 0۴2۳، م توضیح المسائل مراجع   1
  00۴د  00۵، ص گرفت

  ۴16، س أجوبة االستفتائات  اى،   سیدعلى حسینى خامنه2
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مکارم: چنانچه سال بر جهیزیه بگذرد، خمدس آن واجدب اسدت؛ مگدر در 
د، عیدب اسدت؛ در ایدن كنندد و اگدر نکنند شهرى كه جهیزیه را از قبل تهیه مى

 صورت، خمس ندارد 
وحید: اگر از منافع آن سال، در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن 

 را بدهد 
نورى:     اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال، در سال بعد جهیزیده 

 تهیه كند، الزم است خمس آن را بدهد 
 1افى شأنش باشد، خمس ندارد نکردن جهیزیه، من سیستانى: چنانچه تهیه

اى: اگر تهیه وسایل و موازم آینده زندگى )جهیزیه(، عرفًا جدزء موونده  خامنه
 2، خمس آن، واجب نیست؛ ]گرچه سال بر آنها بگذرد [ محسوب شود

 : آی  پول اهیزیه  خمس را ر؟2سؤال 
جهیزیه، اگر در آخر سدال خمسدى جهیزیده   كردن پول براى تهیه امام: جمع

 3نخرد، خمس پول را باید بدهد 
شدود  مرتبه نمىک بهجت: ]اگر پومى جمع كند،[ در صورتى كه با آن پول ی

تمام آن چیز )خانه، اثاثیه و جهیزیه( را خرید و در مدت كمى، مدثاًل دو سدال و 
گویندد محتداج بده آن چیدز اسدت و  تواندد آن را بخدرد و عرفدًا مى سه سال، مى

  4رید آن چیز باشد، خمس ندارد اندازكردن هم براى خ پس
اندداز كندد،  طور ]است،[ اگر بدراى تهیده جهیزیده پدول پس فاضل: و همین

 ]خمس ندارد[ 
                                                           

؛ حسین وحیدد 06۴6، م توضیح المسائل؛ جعفر سبحانى، 0۴۴۴، م المسائل مراجع توضیح   1
  0۴۴۱، م توضیح المسائل؛ حسین نورى همدانى، 0۴۳۷، م توضیح المسائلخراسانى، 

  ۳16 ، سأجوبة االستفتائاتاى،    سیدعلى حسینى خامنه 2

  0۴، م ۱۵۳ص   ،0، ج تحریر الوسیله  امام خمینى،  3
  0۴۴۵، بعد از م توضیح المسائل مراجع   4
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گلپایگانى، خوئى و صافى:     اگر از منافع آن سدال در سدال بعدد جهیزیده 
 تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد 

ارد و سدال بدر آن نورى: اگر انسان براى خرید جهیزیه مبلغى پول كنار بگدذ
تواند وسایل جهیزیه را از درآمد بین سال خریدارى  بگذرد، با توجه به اینکه نمى

 1گیرد  نماید، خمس به آنها تعل  نمى
انداز كند، بایدد خمدس آن را در  اى: هرگاه پومى از حقوق ماهیانه پس خامنه

م ضرورى صرف خرید موازک مگر آنکه بخواهد در آینده نزدی  پایان سال بدهد؛
ازدواج نماید و با پرداخت خمس آن، نتواند باقیمانده مدوازم مدورد نیداز را تهیده 

 2كند 

هرر ی شرر سج   رر  مقرردا ی از اهرر، پررول اهیزیرره  :   ضرری از رخت خ نم3سررؤال 
 گی ر؟ انداز ی  اهیزیه آنه  خمس ت  ق می كببد  آی   ه پس تهیه می

مس آن را پرداخت كنندد؛ مکارم: چنانچه سال خمسى بر آن بگذرد، باید خ
ومى در صورتى كه براى پرداخت خمس در زحمت باشند، مجازند خمس آن را 
به ذّمه گرفته و هر زمان توانستند، بپردازند  در مواردى كه تهیه جهیزیه، معمدول 
و مورد نیاز است، ]مثاًل دختر در آستانه ازدواج است یا تهیه آن، جز به صدورت 

س ندارد؛ در غیر این صورت، خمدس آن، واجدب تدریجى میسر نیست،[ خم
است؛ ومى چنانچه براى پرداخت خمس در زحمت باشند، مجازند خمدس آن 

 3را بر ذّمه گرفته و هر زمان توانستند، بپردازند 

                                                           

  ۱۴1، س 2، ج هزار و یك مسئله  حسین نورى همدانى، 1
  ۴60، س أجوبة االستفتائاتاى،    سیدعلى حسینى خامنه2

  ۱01، س ۷، ج استفتائات جدید  ناصر مکارم شیرازى، 3
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 تلقیح 

 : اکم ت قیح چیل ؟1سؤال 
امام: تلقیح اسدپرم مدرد بده همسدرش، اشدکال نددارد؛ ومدى پرهیزكدردن از 

وجودآمدده، فرزندد آن دو محسدوب  بهک جدب اسدت و كدودمقدمات حرام، وا
  1شود و تلقیح زن با نطفه مرد اجنبى، جایز نیست  مى

 2گلپایگانى: تلقیح نطفه اجنبى به اجنبیه، جایز نیست 
صافى گلپایگانى: تلقیح زن با اسپرم مرد اجنبى، حرام است و تلقیح اسدپرم 

و اگر توسط دیگرى باشد و  مرد به همسرش، اگر توسط شوهر باشد، جایز است
 3مستلزم حرامى گردد، جایز نیست 

 4سبحانى: تلقیح نطفه مردى به زوجه دیگرى، جایز نیست 
خوئى، وحید و سیستانى: تلقیح نطفه اجنبى به زن اجنبیده، جدایز نیسدت و 
تلقیح نطفه زوج به همسر خودش، جایز است؛ ومى باید این عمل توسدط زوج 

ط دیگرى باشد و مستلزم حرامى گردد، جایز نیست؛ گرچه انجام گیرد  اگر توس
 5فرزند، ملح  به آن دو است 

نفسه اشکال ندارد؛ ومدى  اى: تلقیح زن از طری  نطفه مرد نامحرم، فى خامنه
باید از مقدمات حرام، از قبیل: نگاه و ممس حرام و غیر آنها، اجتناب شدود  بده 

به دنیا بیاید، ملح  به شوهر آن زن  هر حال، در صورتى كه با این روش، كودكى
شود؛ بلکه ملح  به صاحب نطفده و بده زندى اسدت كده صداحب رحدم و  نمى

                                                           

  2و0، م ۵۳2د  ۵۳0، ص 2، ج تحریر الوسیلهخمینى،   امام 1

  ۷۴۴، ص تلقیح مصنوعیمى،    محسن ملك2

  ۷۴۳د  ۷۴۴  همان، ص 3

   همان 4

، ص 6۳و  66، 6۵، م 21، ملحقدات، فادل منهزاج الصزالحین  سیدعلى حسینى سیستانى، 5
  ۷61د  ۷۵۳
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 1است ک تخم

كرره پررس از چبررد سرر ل  چه2سررؤال  ک را نشررد  و م اا رره  رره پزشرر : شخصرری 
را شرد  پزشربه ر  عبدا  تبهر   اه  چه  ا  ره IVAم ر ل،   کزن    پزش

كبد؟تداند چبی، اقدا كبد  آی  می می  می 
مکارم: انتقال نطفه، در صورتى جدایز اسدت كده از آن مدرد طدالق بگیدرد؛ 
]هرچند به قاد جدایى موقت باشد[ و پس از عّده، با صاحب نطفه عقد موّقت 
ببنند؛ ]هرچند یکدیگر را نبینند [ سپس، نطفه تركیب گردد و پس از آن، شدوهر 

به رحم زن منتقدل شدود  در  یافته موقت باقیمانده مدت را ببخشد و نطفه تركیب
 2تواند بدون رعایت عّده، به عقد دایم شوهر اّول درآید  این صورت، زن مى

نورى: انتقال نطفه غیرشوهر به رحم زن، جایز نیسدت  در صدورت انتقدال، 
 3آید، فرزند غیرمشروع است  فرزندى كه از این راه به جود مى

 رقص

چره اکمری را ر؟ و آیر   قصرید  ر    قص م ر ب ای م ر و ن  ب ای ن    سؤال:
 ما لس زن نه ا هز اس ؟

مکارم: تنها رقص زن براى شوهر جایز است و بقیده مدوارد، اشدکال دارد و 
امر عرفى است و آن، حركات موزونى است كه افراد مطلع تاددی  ک رقص، ی

 4حرام نیست   كنند كه ماداق رقص است  اگر ماادی  مشکوكى پیدا كرد،
تبریزى: رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان در مجامس عروسدى و 

                                                           

  02۴۴و  02۴۵، 02۴۱، س أجوبة االستفتائاتاى،    سیدعلى حسینى خامنه1

  ۳26، س ۱، ج استفتائات جدید  ناصر مکارم شیرازى، 2

  ۳۴۷، س 0، ج هزار و یك مسئله  حسین نورى همدانى، 3

  ۷6۵، س ۱، ج استفتائات جدید  ناصر مکارم شیرازى، 4
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 1مانند آن، مانعى ندارد 
رقص ک رفتن حیاست و احتیاو در تر فاضل: رقص، نوعًا منشأ فساد و از بین

و عدم حضور در مجلس رقص اسدت؛ ومدى رقدص زن بدراى شدوهر، اشدکال 
 2ندارد 

 مسر و زن براى شوهر امام: رقص، جایز نیست؛ مگر رقص مرد براى ه
بهجت: رقایدن زن و شوهر براى یکدیگر، خالف احتیاو است؛ ]احتیاو 

 آن است [ک واجب، تر
گلپایگانى: به طور كلى، رقایدن مرد جایز نیست؛ حتى براى همسر؛ ومى 

 رقص زن براى شوهر، اشکال ندارد 
همراه  ]امبته باید 3سیستانى: رقص زن و شوهر براى یکدیگر، اشکال ندارد 

 حرام دیگرى نباشد و رقص زن براى شوهرش، به دور از دید دیگران باشد [
 4صافى: فقط رقص زن براى شوهر تنها، جایز است 

وحید: فقط رقص زن جلوى شوهرش، در صورتى كه زن یا مرد دیگرى چده 
 5محرم وجه نامحرم نبیند، جایز است 

ک كده منجدر بده تحرید اى باشدد گونده اى: به طور كلى، اگر رقص به خامنه
اى باشد، حرام اسدت  رقدص  شهوت شود یا مستلزم فعلى حرام یا ترتب مفسده

زنان در برابر بیگانگدان، حدرام اسدت  رقدص زن بدراى شدوهرش و مدرد بدراى 
 6همسرش، اگر همراه با ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد 

                                                           

  01۵۴، س استفتائات جدید  میرزاجواد تبریزى، 1

  0۴۱۴و  0۴۱۴، س ۷۵6، ص جامع المسائل  محمد فاضل منکرانى، 2

  2۱۷و  220د  20۵، ص احکام روابط زن و مرد  سید مسعود معاومى، 3

  010۵، س 0، ججامع االحکام  مطفامله صافى،  4
   ر ک: پایگاه اینترنتى مركز ملى پاسخگویى به سؤاالت دینى  5

  00۴۵و  00۴2، 00۴0، س أجوبة االستفتائاتاى،    سیدعلى حسینى خامنه6
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 1مگر رقص زن براى شوهر   نورى: اشکال دارد؛

 آالت موسیقی

: اد استف ره از آالت مدسیقی ر  ما لس عروسری چیلر ؟ چره نردع 1ؤال س
 آالت مدسیقی ا ام اس ؟

مکارم: فرقى میان مجامس عروسى و غیرعروسى ]بنا بر احتیداو[ نیسدت و 
 2هاى مناسب مجامس مهو و فساد، در هر حال، حرام است  ها و موسیقى آهند

 3شود  اده مىمکارم: آالتى كه غامبًا از آن براى حرام استف
تبریزى: استعمال آالت مهو، هر ندوع مهدوى باشدد، جدایز نیسدت؛ چده در 

زدن، چه در عروسى یا غیر آن، جایز نیست؛  عروسى باشد یا نه؛ همچنین، دایره
 4ومى غنا در مجامس عروسى، اشکال ندارد 

آید، حرام است؛ ومى  خوئى و وحید: هرچه عرفًا از آالت مهو به حساب مى
خوانى زن در مجامس عروسى، اگر همراه با حرام دیگدرى نباشدد، اشدکال  آوازه

 5ندارد 
اى، سیسددتانى و فاضددل: نددواختن هرگوندده  امددام، بهجددت، تبریددزى، خامندده

موسیقى مطرب به وسیله آالت موسیقى، جایز نیسدت؛ چده در مجدامس عقدد 
 6باشد یا عروسى، یا هر مجلس دیگر، مردانه باشد یا زنانه 

هایى كه به واسدطه  اى، فاضل و مکارم: آهند ، بهجت، تبریزى، خامنهامام
                                                           

  ۵۴۷، س 2، ج هزار و یك مسئله  حسین نورى همدانى، 1

  ۷6۱، س ۱؛ همان، ج ۵2۱، س 0، ج استفتائات جدید  ناصر مکارم شیرازى، 2

  ۵2۷  همان، س 3

  01۱۴و  01۵0، 01۵۷، س استفتائات جدید  میرزاجواد تبریزى، 4

  0۴و  ۴، م ۱، ج منهاج الصالحین  حسین وحید خراسانى، 5

  2۱0، ص احکام روابط زن و مردمعاومى،    سید مسعود6
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آیدد، مانندد: تشدت، قابلمده، سدطل و     وسایلى غیر از آالت مهو به وجود مى
 مشروو به آنکه به نحو مطرب نباشد، اشکال ندارد 

زده شود، بنا بر احتیداو واجدب،   سیستانى: اگر به نحو مجامس مهو و معب
 جایز نیست 

ایگانى: با غیر آالت مهو نیز مثل تشت و قابلمه، بنا بر احتیداو واجدب، گلپ
 1جایز نیست 

 زر  ر  ما لس عروسی  چه اکمی را ر؟ : راه ه2سؤال 
زدن، حکدم سدایر آالت موسدیقى اسدت و فرقدى میدان  مکارم: حکم دایدره

 2باشد؛ ]بنا بر احتیاو [ مجامس عروسى و غیر آن نمى
 3ن، باید اجتناب گردد زد فاضل: از دایره و دف

تبریزى: استعمال آالت مهو، هر ندوع مهدوى باشدد، جدایز نیسدت؛ چده در 
زدن، چه در عروسى یا غیر آن، جایز نیست؛  عروسى باشد یا نه؛ همچنین، دایره

 4ومى غنا در مجامس عروسى، اشکال ندارد 

 زر  اگ  مداب فل ر نب شد  چه اکمی را ر؟ : نی3سؤال 
هایى باشد كه مناسب مجامس مهو و فساد اسدت،  قبیل آهندمکارم: اگر از 

 5حرام است 
تبریزى: استعمال آالت مهو، هر ندوع مهدوى باشدد، جدایز نیسدت؛ چده در 

زدن، چه در عروسى یا غیر آن، جایز نیست؛  عروسى باشد یا نه؛ همچنین، دایره
                                                           

  2۱۷د  2۱2  همان، ص 1

  ۵2۴، س 0، ج استفتائات جدید  ناصر مکارم شیرازى، 2

  0۴۷1، س 0، ج جامع المسائل  محمد فاضل منکرانى، 3

  01۱۴و  01۵0، 01۵۷  میرزاجواد تبریزى، استفتائات جدید، همان، س 4

  ۵20، س 0، ج دیداستفتائات ج  ناصر مکارم شیرازى، 5
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 1ومى غنا در مجامس عروسى، اشکال ندارد 
آید، حرام است؛ ومى  از آالت مهو به حساب مىخوئى و وحید: هرچه عرفًا 

خوانى زن در مجامس عروسى، اگر همراه با حرام دیگدرى نباشدد، اشدکال  آوازه
 2ندارد 

 : آوازخدانی ر  ما لس عروسی  چه اکمی را ر؟4سؤال 
هدا جدایز  اى و فاضل: آوازخوانى بده صدورت غندا، بدراى خانم امام، خامنه

ى و مجلسى كه به طور متعارف قبل یا بعد نیست؛ مگر در مجامس شب عروس
گیرند؛ مشروو به آنکه صداى آنان را نامحرم نشدنود؛ اگرچده احتیداو  از آن مى

 آن است ک مستحب، در تر
سیستانى و مکارم: آوازخوانى به صورت غنا در مجامس عروسى هم بندا بدر 

 3ندارد  احتیاو واجب، جایز نیست؛ بلى، اگر آواز به صورت غنا نباشد، اشکال
تبریزى: استعمال آالت مهو، هر ندوع مهدوى باشدد، جدایز نیسدت؛ چده در 

زدن، چه در عروسى یا غیر آن، جایز نیست؛  عروسى باشد یا نه؛ همچنین، دایره
 4ومى غنا در مجامس عروسى، اشکال ندارد 

آید، حرام است؛ ومى  خوئى و وحید: هرچه عرفًا از آالت مهو به حساب مى
زن در مجامس عروسى، اگر همراه با حرام دیگدرى نباشدد، اشدکال  خوانى آوازه

 5ندارد 

                                                           

  01۱۴و  01۵0، 01۵۷، همان، س استفتائات جدید  میرزاجواد تبریزى، 1

  0۴و  ۴، م ۱، ج منهاج الصالحین  2

  2۱۴، ص احکام روابط زن و مرد  سید مسعود معاومى، 3

  01۱۴و  01۵0، 01۵۷  میرزاجواد تبریزى، استفتائات جدید، همان، س 4

  0۴و  ۴، م ۱، ج منهاج الصالحین  5
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 کاشتن ناخن

ك شررت، نرر خ، مصرربدعی  ری نرر خ، و یرر  پ رر كرره ک سررؤال:  مصرربدعی  ری مررهه 
گذاشت، اس   چه اکمی را ر؟  ق  ج ب راشت، و 

نباشدد، ک بهجت: اگر در وضو و غسل مانع رسیدن آب به اصل ناخن و پل
 جایز است 
آرایشى كه مانع رسیدن آب در موقع وضو و غسدل بده ظداهر بددن  تبریزى:

 است، باید برطرف شود؛ وااّل نماز، باطل است 
نفسه، مانعى نددارد  بدراى غسدل و وضدو، اگدر رفدع حاجدب  اى: فى خامنه

حرجى باشد، حکم جبیره مترتب است  اگر امکان برطرف شدن آن است، باید 
 ست  بردارد؛ وگرنه وضوى جبیره، باطل ا

صافى: اگر در موقع وضو و غسل قابل برداشدتن باشدد، مدانعى نددارد؛ وااّل 
 جایز نیست  

 سیستانى و نورى: جایز نیست 
 فاضل: اگر مانع آب وضو و غسل باشد، جایز نیست 

 مکارم: اگر مزاحم وضو و غسل باشد، جایز نیست؛ مگر در حال ضرورت 
آب بده مواضدع وضدو و غسدل وحید: اگر قابلیت برداشتن داشته باشدد كده 

 1برسد، اشکال ندارد 

 زینت

گذاشررت، و س مه سررؤال: اکررم رسرر  كشررید  نررزر نرر مح م  ك ر  انگشررت   اب 
 چیل ؟

كردن حلقه، زینت است و بایدد در برابدر ندامحرم  دست امام و گلپایگانى: به
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 پوشانده شود 
 كنندد، تبریزى: پوشاندن انگشترى كه به طدور متعدارف زندان بده دسدت مى

 واجب نیست 
اى: اگر ]انگشترى[ عرفًا زینت محسوب شود، بایدد از نگداه ندامحرم  خامنه

 كند، اشکال ندارد  گیر نیست و صدق زینت نمى پوشیده باشد؛ اما اگر چشم
سیستانى: پوشانیدن آن )حلقه یا انگشترى( و همچندین امنگدو از ندامحرم، 

 الزم نیست 
 1وشش آن از نامحرم، الزم است فاضل: اگر عرفًا زینت به حساب آید، پ

 ُسرمه

 كشید  نیب  اس  و   ید آ   ا پدش ند؟ : آی  س مه1سؤال 
اى و فاضل: اگر عرفًا زیندت محسدوب شدود، بایدد  امام، گلپایگانى، خامنه

 2بپوشاند 
سن متعارف اسدت،  اى كشیده كه در بین زن تبریزى: اگر سرمه هاى تقریبًا من

 م نیست پوشاندن آن از نامحرم، الز
شددن در  كننده نباشد و از واقع سیستانى: اگر هدف خودنمایى و نیز تحریك

 3حرام ایمن باشد، اشکال ندارد 

كشرید   ابروچیرد   اسرتف ره از انگشرت  عقیرق  سر ع  و یر   : آی  س مه2سؤال 
 آید؟ تبی نهب   ب ای زن   نیب   ه ال ب میک عیب

 4مکارم: ظاهرًا، جزء زینت ممنوع نیست 
                                                           

   02۵د  02۷، ص احکام روابط زن و مرد  سید مسعود معاومى، 1

  020  همان، ص 2

   همان 3

  ۴۱، س احکام خانواده در پرتو فقه اسالمی  ناصر مکارم شیرازى، 4
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 تاتوی ابرو و خالکوبی

 : اکم ت توی ابرو چیل ؟1سؤال 
 بهجت: زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود؛ وگرنه انجام ندهد 

تبریزى: اگر پوست روى آن را بپوشاند، گرچه زیندت اسدت، ومدى اشدکال 
 ندارد و باید بانوان آن را از نامحرم بپوشانند 

ندارد و اگر زینت حساب شدود، بایدد نفسه اشکال  اى: خامکوبى، فى خامنه
 از نامحرم پوشانده شود و تشخیص زینت، موكول به عرف است 

سیستانى: اشکال ندارد؛ ومى اگر عرفًا زینت است، باید از نامحرم پوشدانده 
 شود 

نفسه مانعى ندارد؛ اما بر زن واجب است كه زینت را از ندامحرم  صافى: فى
 بپوشاند 

شدود و بایدد از  نددارد؛ ومدى زیندت محسدوب مى فاضل: فى نفسه، اشکال
 نامحرم بپوشاند 

نورى: انجام آن اگر براى ارائه به نامحرم نباشد، مانعى نددارد و اگدر جلدب 
توجه كند، نگاه به آن حرام است و اگر جلب توجه نکند، نگاه بدون ریبه و تلذذ، 

 اشکال ندارد 
و مانع از رسیدن آب به  وحید: چنانچه ضرر مهمى براى انسان نداشته باشد

پوست نباشد، ]براى وضو و غسل،[ اشکال ندارد؛ ومى اگر زینت است، باید از 
نامحرم پوشانده شود و اگر ضرر مهمى دارد یا مانع رسیدن آب به پوست باشد، 

 1جایز نیست 
گیرد، اشکال ندارد ]و وضو  مکارم: خامکوبى با رند كه زیر پوست قرار مى
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 1یح است[ و غسل با آن، صح

كرره 2سررؤال  كوبزررد  خرر ل سرروزنی برر ای شررخص خرر لکدب و شخصرری  : آیرر  
 شده  ا هز اس ؟ خ لکوبی

هاى معمومى، اشکال نددارد؛ ومدى اگدر بدیش از حدد باشدد و  مکارم: خال
خامکوبى شود، اشدکال  :موجب آزار بدن شود، یا اسامى مقدسه معاومین

 2دارد 

نع  سرررید  آب  ررره نقررر   : آیررر  ر  سلرررج و وضرررد  خررر ل سررروزنی مررر 3سرررؤال 
 گ رر؟ شده می خ لکوبی

 3مکارم: مانع نیست 

 پوشش

 : اد پدش  نزر مح  م سی شده   چه اندازه اس ؟1سؤال 
تواندد جدز  امام، گلپایگانى و وحید: اگر بدون مذت و ریبده باشدد، مدرد مى

 عورت، به تمام اندام زن نگاه كند 
 اشد، نباید به آن نگاه كرد خوئى: بنا بر احتیاو، آنچه بین ناف و زانو ب

مکارم: احتیاو آن است كه به جز آن اندازه كه بین زنان متعدارف اسدت كده 
پوشانند، مانندد: سدر، گدردن، قسدمتى از سدینه، سداق و  نزد محارم خود را نمى

 4هاى دیگر نگاه نکنند  مرف ، به قسمت
                                                           

   ۵۴، س 2، ج استفتائات جدیدناصر مکارم شیرازى،    1
  ۴۴  همان، س  2
  ۴۳  همان، س 3
؛ حسدین وحیدد ۱2، امنکاح و آدابده، م 2، ج العروة الوثقی  سید محمدكاظم طباطبایى یزدى، 4

  2۵10، م توضیح المسائلخراسانى، 



  ، ويژۀ خواهران4991راهیان نور رمضان ره توشۀ  481

]واجب[ امام، خوئى، گلپایگانى، فاضل، سیستانى، مکارم و نورى: احتیاو 
  1آن است كه زن از ناف تا زانوى خود را از محارمی غیرشوهر بپوشاند 

توانند به تمام  اى، سیستانى، فاضل و نورى: مردان مى بهجت، صافى، خامنه
بدن محارم، غیر از عورتین، نگاه كنند؛ مشروو به آنکه این نگاه، به قاد مدذت 

 نباشد؛ همچنین، خوف به فساد افتادن هم نباشد 
ک كردن به قسمت زانو تا ناف، تدر تبریزى: احتیاو واجب این است كه نگاه

 شود؛ هر چند امتذاذى نباشد 
 2صافى: گرچه احتیاو این است كه به مابین ناف و زانوها نگاه نکنند 

در زمان ما، با توجه به وسایل ارتباطى فراوانى كه در اختیدار ندوع  يادآوری:
شدن به فساد بسدیار زیداد اسدت،  شهوت و آموده کمردم قرار دارد و زمینه تحری

هاى حساس بدن خدود  احتیاو آن است كه بانوان در برابر مردان محرم، قسمت
هایى  توانند سر، گدردن، قسدمت طوركه متعارف است، مى را بپوشانند؛ اما همان

 از ساق و دست خود را از محرم مرد نپوشانند 

كه  در  او اب 2سؤال   ر  ب اب  ن مح م ظ ه  شد؟: آی  ا هز اس  
اى، بهجدت، سیسدتانى،  امام، فاضل، گلپایگانى، تبریدزى، خدوئى، خامنده

توانند با پداى بددون  ها نمى بنابراین، خانم 3صافى، نورى و وحید: جایز نیست 
                                                           

، امنکداح و آدابده، فادل فدى امسدتر 2، ج العزروة الزوثقی  سید محمدكاظم طباطبایى یدزدى،  1
 وامساتر 

؛ جعفدر 2۷۱۱، م توضیح المسائل؛ حسین نورى همدانى، 2۷۱۴، م توضیح المسائل مراجع  2
؛ 2۵10، م توضزیح المسزائل؛ حسین وحیدد خراسدانى، 2۱۵6، م توضیح المسائلسبحانى، 

  ۷0د  ۷1، ص احکام روابط زن و مرد سید مسعود معاومى،

؛ جعفدر 2۷۱0، م توضیح المسزائل؛ حسین نورى همدانى، 2۷۱۵، م توضیح المسائل مراجع  3
؛ 2۷۳۳، م توضزیح المسزائل؛ حسین وحید خراسدانى، 2۱۵۷، م توضیح المسائلسبحانى، 

  001، ص احکام روابط زن و مردسید مسعود معاومى، 
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 وآمد كنند  جوراب، در مقابل نامحرم رفت

كه پ ه یش    ا ت  مچ بپدش نبد؟3سؤال   : آی  ب  زن   الزم اس  
 1مکارم: پوشیدن روى پا و كف پا، بهتر است 

كره پر  ر  آنهر  پزردا   شرد   : آی  پدشید  او اب4سؤال  ه ی ن زك  ر  صو تی 
 ب ای زن   ا هز اس ؟

بدودن حجدم پاهدا،  مکارم: اگر پا در آن پیدا باشد، جایز نیست؛ ومى معلوم
 2ضررى ندارد 

بپوشداند و مفسدده نداشدته فاضل: پوشیدن جوراب، اگر بشدره )پوسدت( را 
 3باشد، مانعى ندارد 

كررپ پرر    ری پرر   قرروز : آیرر  نم یرر  5سررؤال  پرر  و یرر  پ شرربه پرر  ر  مق  ررج ک ك ر  
 م را  ن مح م  ش عً  ا هز اس ؟

اى، بهجدت، سیسدتانى،  امام، فاضدل، گلپایگدانى،تبریزى، خدوئى، خامنده
 4صافى، نورى و وحید: جایز نیست 

گرر  نرر مح م ا ضرر  نب شررد  نم زخدانررد   رردر  اررو اب : آیرر  ر  نمرر ز  6سررؤال  ا
 اس ؟ ا هز

امام، گلپایگانى، فاضل، سبحانى، مکارم و نورى: پوشش پاها تا مد ، الزم 
 نیست 

                                                           

  ۵۳، س نواده در پرتو فقه اسالمیخا  ناصر مکارم شیرازى، 1

  61  همان، س 2

  0۴0۱، س ۷۵2، ص 0، ج جامع المسائل  محمد فاضل منکرانى، 3

؛ جعفدر 2۷۱0، م توضیح المسزائل؛ حسین نورى همدانى، 2۷۱۵، م توضیح المسائل مراجع  4
؛ 2۷۳۳، م توضزیح المسزائل؛ حسین وحید خراسدانى، 2۱۵۷، م توضیح المسائلسبحانى، 

  001، ص احکام روابط زن و مردسید مسعود معاومى، 
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خویى، تبریزى، زنجانى، سیستانى و وحیدد: پوشداندن روى پاهدا تدا مد ، 
 واجب نیست؛ ومى احتیاو مستحب، آن است كه كف پاها را بپوشانند 

اى: پوشاندن پاها تا مفال، در صورتى كده ندامحرم حاضدر نباشدد،  خامنه
 1واجب نیست 

خوئى، تبریزى، سیستانى، سبحانى، صافى، وحید و نورى:  امام، گلپایگانى،
براى اینکه اطمینان پیدا كند كه مقدار واجب را پوشانده اسدت، بایدد    قددرى 

 2ها را بپوشاند  تر از م  پایین

 نفقه

گرر  مرر ر تدانررد از مرر ل شررده   نفقرره ن   ا ندهررد  ر  چرره صررو تی ن  می سررؤال: ا
 ب را ر؟

كندد و مطامبده خرجدى نمایدد و  امام و فاضل: اگر زن از شوهر اطاعدت مى
تواند به حاكم شرع مراجعه كند  اگر آن هم نشد، به عدول  شوهر ندهد، زن مى

نهدا امکدان و اگر آن هم ممکن نبود، به مؤمنین غیرعادل، و چنانچده ای 3مؤمنین
تواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه شوهر، از مال  نداشت، مى

 او بردارد 
                                                           

؛ حسدین ندورى 66۴، م توضزیح المسزائل؛ جعفر سبحانى، ۴۴۴، م توضیح المسائل مراجع  1
؛ ۴۳۵، م توضزیح المسزائل؛ حسدین وحیدد خراسدانى، ۴۳1، م توضزیح المسزائلهمدانى، 

   ۷۱۴، س أجوبة االستفتائاتاى،  سیدعلى حسینى خامنه

 همان   2

هاى مسلمانان، الزم است انسدان بده چندد نفدر مسدلمان    گاهى براى رفع مشکالت و اختالف3
آورندد و داراى متاندت الزم  دهندد و واجبدات را بده جدا مى عادل كه كارهاى حرام را انجام نمى

باشند، مشکل مردم را بدر اسداس مبدانى  كه مورد اعتماد و وثوق مى هستند، مراجعه كند تا آنان
توان شوراى حل اختالف را كه در برخى جاهدا وجدود  اسالمى برطرف نمایند  در زمان ما، مى

 دارد، از ماادی  عدول مؤمنین به شمار آورد 
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، صافى، سیستانى، نورى و سبحانى: زنى كده از  خوئى، تبریزى، گلپایگانى
تواند خرجدى خدود را  دهد، مى كند و شوهر خرجى او را نمى شوهر اطاعت مى

 بدون اجازه، از مال او بردارد 
 1مکارم: احتیاو واجب آن است كه این كار، با اجازه حاكم شرع باشد 

تواند بعد از مطامبه و امتناع شوهر، خرجى خود را بددون اذن  وحید: زن مى
او، از مال او بردارد و بنا بر احتیاو واجب، اگر ممکن باشد، از حاكم شرع براى 

 2برداشتن، اذن بگیرد 

 تصرف در اموال شوهر

 تص ف ن  ر  امدال شده  چه اندازه اس ؟سؤال: اد 
مکارم: مرد و زن هركدام اختیاردار مدال خدویش هسدتند و بددون رضدایت 

 3دیگرى، ح  تارف در مال او را ندارند 
كس بددون اجدازه  سایر مراجع عظام نیز نظرشان همین اسدت؛ چدون هدی 

مانندد دیگرى، ح  تارف در مال كسى را ندارد؛ مگر در موارد بسیار محدود، 
 برداشتن نفقه 

                                                           

؛ حسین ندورى 2۱۱۵، م توضیح المسائل؛ جعفر سبحانى، 2۷06، م توضیح المسائل مراجع  1
  2۷02همدانى، 

  2۷۴1، م توضیح المسائل  حسین وحید خراسانى، 2

  0011، س 2، ج استفتائات جدید  ناصر مکارم شیرازى، 3


