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حجاب و عفاف مردان

حجاب و عفاف مردان

استفاده از ابزار های زنانه برای مردان

س۱۸۸. استفاده از وسایل آرایشی که معموالً خانمها استفاده می کنند، برای مردان به ویژه برای داماد چه حکمی دارد؟

به غرب مبتذل فرهنگ ترویج یا و باشد، انگیز مفسده یا و شود، محسوب زن به مرد تشبّه اگر ج.
حساب آید، جایز نیست.

مدهای غربی در کوتاه کردن مو

س۱۸۹. تقلید از مدهای غربی در کوتاه کردن مو چه حکمی دارد؟

این و هاست آن فرهنگ ترویج و اسالم دشمنان به شدن شبیه موارد، این در حرمت معیارهای ج.
غرب به مختص امر این و کند می فرق مختلف، اشخاص و ها زمان و کشورها به توجه با موضوع

هم نمی باشد.

آرایش مو و ناخن

س۱۹۰. بلند کردن موی سر و ناخن برای آقایان چه حکمی دارد؟ از پشت سر بستن و بافتن موی سر چه حکمی دارد؟

یا و باشد، انگیز مفسده یا و شود، محسوب زن به مرد تشبّه اگر ولی ؛ ندارد مانعی نفسه فی ج.
ترویج فرهنگ مبتذل غرب به حساب آید، جایز نیست. 

آرایش موی مرد به مدل زنانه 

س۱۹۱. آرایش موهای مردان به مدل زنانه چه حکمی دارد؟

ج. اگر به گونه ای است که تشبّه به زنان صدق می کند، جایز نیست.

س۱۹۲. کوتاه کردن موهای پسران کم سن و سال، به مدل دخترانه چه حکمی دارد؟

ج. فی نفسه اشکال ندارد.

مِش کردن موی مرد

س۱۹۳. مِش کردن ( نوعی رنگ کردن) موی مردان چه حکمی دارد؟
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شود، مترتّب آن برای ای مفسده یا و آید، حساب به غرب مبتذل فرهنگ ترویج که صورتی در ج.
جایز نیست.

استفاده از موی زنان برای مردان

س۱۹۴. حکم استفاده از موی زنان برای مردان به عنوان کاله گیس یا در ترمیم مو و مانند آن چیست؟ آیا نظر و لمس کردن آن جایز است؟

ج. فی نفسه اشکال ندارد.

کروات

س۱۹۵. پوشیدن کروات چه حکمی دارد؟

می محسوب مسلمانان غیر لباس و پوشش که هایی لباس دیگر و کروات پوشیدن کلی طور به ج.
شوند به طوری که پوشیدن آن ها منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربی شود جایز نیست.

انداختن زنجیر به گردن مرد

س۱۹۶. انداختن زنجیر توسط مردان چه حکمی دارد؟

انداختن است، زنان مخصوص ها آن از استفاده که باشد چیزهایی از یا و باشد طال از زنجیر اگر ج.
.آن برای مردان جایز نیست

خالکوبی

س۱۹۷. خالکوبی برای مردان چه حکمی دارد؟ و انجام آن توسط آرایشگر و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟

ج. فی نفسه مانعی ندارد.

بند انداختن برای مرد

زایل را صورت موهای تمام که است این صورت انداختن بند از منظور ) دارد؟ حکمی چه مردان برای ها گونه یا صورت انداختن بند س۱۹۸.
کنند.)

ج. بند انداختن ریش، بنابراحتیاط واجب، جایز نیست ؛ ولی نسبت به گونه ها اشکال ندارد.

آرایش کردن و ابرو برداشتن مردان

س۱۹۹. استفاده از رنگ مو، آرایش کردن و برداشتن ابرو برای مردان مخصوصاً جوانان و نوجوانان و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟

به غرب مبتذل فرهنگ ترویج یا و باشد انگیز مفسده یا و شود محسوب زن به مرد تشبّه اگر ج.
جایز اینصورت غیر در و نیست. جایز طریق این از درآمد کسب این بنابر و نیست جایز آید، حساب

است. 
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استفاده از طال برای پسر بچه

س۲۰۰. آیا استفاده از زیور آالت طال برای پسر بچه حرام است؟

.ج. اگر بالغ نباشد، جایز است

استفاده از طال برای مردان

س۲۰۱. آویختن زنجیر طال به گردن و انگشتر طال یا ساعت مچی طال برای مرد اشکال دارد؟ یا فقط در حال نماز اشکال دارد؟

و بنا بر احتیاط واجب، نماز با آن باطل است. .ج. حرام است، چه در حال نماز و چه در غیر نماز
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