استفتائات از مقام معظم رهبری
س :صدايى که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمين ايجاد مىشود ،چه حکمى دارد؟
ج :تا زمانى که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است ،فىنفسه اشکال ندارد.
س :آيا براى زنان پوشيدن لباسهاى تنگى که برجستگيهاى بدن آنان را نشان مىدهد و يا پوشيدن لباسهاى بدن
نما و عريان در عروسيها و مانند آن جايز است؟
ج :اگر از نگاه مردان اجنبى و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند ،اشکال ندارد در غير اين صورت جايز نيست.
س :آيا جايز است حجاب و لباس زن بهگونهاى باشد که توجه ديگران را بخود جلب کند و يا باعث تهييج شهوت شود
مثال ً طورى چادر سر کند که توجه ديگران را به خود جلب کند و يا پارچه و رنگ جوراب را بهگونهاى انتخاب کند که
شهوت برانگيز باشد؟
ج :پوشيدن چيزى که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبى شود و موجب فساد و ارتکاب
حرام گردد ،جايز نيست.
س :انداختن زنجير توسط مردان چه حکمى دارد؟
ج :اگر زنجير از طال باشد و يا از چيزهايى باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است ،انداختن آن براى مردان جايز
نيست.
س :اگر همسر حجاب را رعايت نکند آيا بايد شوهر ،او را با دعوا و درگيرى به رعايت حجاب وادار کند؟
ج) در رعايت حجاب واجب و انجام ساير تکاليف شرعيه ،شوهر حق دعوى و درگيرى و کتک کارى ندارد ،و فقط مجاز
است با ماليمت ،امر به معروف و نهى از منکر زبانى نمايد.
س ::زنان زيادى را ديدهام كه حجابهاى متفاوتى دارند حال مىخواهم بدانم پوشش زنان چگونه بايد باشد؟
ج) زنان بجز صورت به مقدارى که شستن آن در وضو واجب است و دستها از سر انگشتان تا مچ ،بقيّه اعضاى بدن
خود را بايد از نامحرم بپوشانند.
س :آيا زنان پير بايد رعايت حجاب كنند؟
ج) بلى واجب است.
س :حكم حضرتعالى درباره تاتو كردن ابرو براى زنان چيست؟
ج) مانع ندارد ،و اگر در نظر عرف زينت محسوب مىشود بايد از نامحرم بپوشانند.
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