 ‐ 26799اﺳﺘﻔﺎده از رژ ﻟﺐ
ﺳﻮال
آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رژ ﻟﺐ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ رژ ﻟﺐ ﺣﺎوی ﭼﺮﺑ ﺧﻮک اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
در اﺻﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻼل و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﻮ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖ ﻟَﻢ ﻣﺎ ﻓ اﻻرضِ ﺟﻤﻴﻌﺎ ]ﺑﻘﺮه[۲۹ :
)اوﺳﺖ آنﮐﻪ ﻫﺮ آنﭼﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪ(
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ زن ،زﯾﺒﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻫﺪﻓ ﺣﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﺶ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮﻣ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاز زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﺮام
اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﻣﻮاد آراﯾﺸ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮادی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن زﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻧﺠﺲ ﻫﻤﭽﻮن روﻏﻦ
ﺧﻮک ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن از اﻧﺠﺎم آنﭼﻪ ﺑﻪ او زﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ ﻧﻬ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد زﯾﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻪ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﺘﻔﺎده از رژ ﻟﺐ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد زﯾﺮا اﺻﻞ ﺑﺮ ﺣﻼل ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ...اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻟﺐ زﯾﺎن دارد و آن را ﺧﺸ ﻣﮐﻨﺪ و رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﺑ آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﻧﻬ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸ و ﺗﺮک ﺧﻮردن ﻟﺐﻫﺎ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن از اﻧﺠﺎم آنﭼﻪ ﺑﻪ او زﯾﺎن
ﻣرﺳﺎﻧﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻓﺘﺎوی ﻣﻨﺎر اﻹﺳﻼم(۸۳۱ /۳ :
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دﮐﺘﺮ وﺟﯿﻪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﻣﺠﻠﮥ اﻟﻮﻋ اﻻﺳﻼﻣ درﺑﺎرۀ زﯾﺎنﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺸ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ و
زﻧﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه:
 ...رژ ﻟﺐ اﻣﺎن دارد ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻟﺐﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺸ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎزک ﻟﺐ و ﺗﺮک ﺧﻮردﮔ آن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﭼﻮن ﻻﯾﮥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﺐﻫﺎ را
از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد) ...زﯾﻨﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﻔﻮزان(۵۱ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻮازم آراﯾﺸ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻮازم ﺑﺮای ﺑﺪن او
زﯾﺎﻧ ﻧﺪارد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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