 ‐ 20226ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸ
ﺳﻮال

آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ ،زﻧﺎن اﺟﺎزۀ آراﯾﺶ ﮐﺮدن دارﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل آراﯾﺸ از ﻫﯿﭻ ﻣﻮاد ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪۀ ﺣﯿﻮاﻧ ﯾﺎ اﻟﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
آراﯾﺶ زن ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد و در ﺣﺪود ﺷﺮﻋ از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ زن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش زﯾﺒﺎ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن آن دو ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺮع اﺳﺖ و ﻣﻮاد
آراﯾﺸ اﮔﺮ زن را زﯾﺒﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او زﯾﺎﻧ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ آراﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه زﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت زﺷﺖ ﻣﺷﻮد و در ﭘﯿﺮی دﭼﺎر
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﭘﺰﺷﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺣﺮام ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮوه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ زﺷﺖ ﺷﺪن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮه ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺣﺮام و ﯾﺎ ﻣﺮوه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ آنﭼﻪ ﻣﺎﻧﯿﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ ﻗﺮار دادن ﭼﯿﺰی ﺑﺮ روی ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻪ ﻫﺪف زﯾﺒﺎﯾ ﺑﺮای
زﻧ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن آب وﺿﻮ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
وﺿﻮ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ دارد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓﺎﻏْﺴﻠُﻮاْ ۇﺟﻮﻫﻢ واﻳﺪِﻳﻢ] ﻣﺎﺋﺪه[۶ :
)ﭘﺲ ﭼﻬﺮهﻫﺎ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ(
و زن اﮔﺮ ﺑﺮ ﻧﺎﺧﻨﺶ ﻣﺎﻧﯿﻮر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن آب ﻣﺷﻮد و دﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
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ﯾ از ﻓﺮاﯾﺾ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورده ،اﻣﺎ زﻧ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ )ﯾﻌﻨ در ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ( اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از وﯾﮋﮔﻫﺎی زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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