
 

 

 درامد حاصل از کاشت ناخن

.کاشت ناخن درصورتی که برای وضو و غسل نتوان آن را 1

 برداشت اشکال دارد. 

. بیشتر فقها کسب درآمد از این طریق را حرام نمی دانند 2

ولی برخی مراجعبه این دلیل که این کار منجر به ایجاد 

مانعی برای وضو و غسل می شود، کسب در آمد از این راه را 

 ز ندانسته اند.جای

  پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

در آمد العالی(: )مدظله شیرازی مکارم العظمی اهلل آیت حضرت

 نوری العظمی اهلل آیت حضرتحاصله از این کار اشکالی ندارد.

 مانعی ندارد.العالی(: ظله همدانی)مد

این کار شما :العالی( )مدظله سیستانی العظمی اهلل آیت حضرت

 حرام است.

ایجاد مانعى که  العالی(: )مدظله ایخامنه العظمی اهلل آیت حضرت

اى  موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره

شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در  مى

وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به 

. در مواردی که کاشت ناخن اشکال ندارد ایجاد مانع نماید

 درآمد شما از این راه نیز اشکال ندارد.

جواز آن  العالی(: )مدظله  گلپایگانی صافی العظمی اهللآیت حضرت

چنانچه کاشت دائمی باشد و موجب وضوء و غسل جبیره 

 ای باشد از جهت اعانه بر اثم محل اشکال است.

 متبرکاته(:)دا تهرانی هادوی اهلل آیت حضرت

کاشت ناخن حرام نیست و درآمد حاصل از آن اشکالی 

 ندارد.

 کاشت ناخن از نظر مراجع

در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی 

در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، 

مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض 

 .این امر وجود داشته باشدعقالئی مشروعی در 

در هر حال، اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن مشکل یا غیر 

 .ممکن است، انجام وضو یا غسل باهمان مانع صحیح است

 پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است.

اگر ناخن العالی(: )مدظله ای خامنه العظمی اهللآیت حضرت 

بوده یا ازاله آن مستلزم ضرر و کاشته شده قابل برداشتن ن

مشقّت باشد و با وجود ناخن ها قدرت بر رساندن رطوبت به 

است  ها کافى  پوست دست نباشد، مسح بر روى همین ناخن

 .و غسل نیز همین حکم را دارد

 :العالی( )مدظله شیرازی مکارم العظمی اهلل آیت حضرت 

ترک کنند، که ضرورتی برای این کار نباشد آن را در صورتی

چراکه مانع غسل و وضو است و چنانچه ضرورتی وجود 

داشته باشد و امکان جداسازی ناخن های مصنوعی به 

ای هنگام غسل و وضو نباشد، با آن وضو و غسل جبیره

 .گیرند می

باید قبل از :العالی( )مدظله سیستانی العظمی اهلل آیت حضرت 

عضو غسل و غسل و وضو آن چه را که مانع رسیدن آب به 

 .وضو باشد جدا کرد

کاشتن ناخن به صورتی :گلپایگانی صافی العظمی اهلل آیت حضرت

که برای وضو و غسل نتوانید بردارید اشکال دارد. ولی 

شده باشد، در صورت  چنانچه شخصی مرتکب این عمل

امکان ناخن مصنوعی را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول 

انجام شود و در صورت عدم امکان برداشتن ناخن با همان 

 .حال وضو و غسل انجام شود و احتیاطاً تیمم هم بنماید

در وضو، شستن تمام  تهرانی: هادوی مهدی اهلل آیت حضرت

تا نوک انگشتان،  گردی صورت و تمام دو دست از آرنج

واجب است و اگر مانعی از رسیدن آب وجود داشته باشد، 

باید برطرف شود. شستن قسمت بلند شدۀ ناخن که از 

محدودۀ انگشت خارج باشد، یا قسمتی از ریش که از 

و در غسل .محدودۀ گردی صورت خارج است، واجب نیست

 باید آب به پوست بدن برسد و موهای کوتاه مانند ریش کم

یا مژه نیز باید شسته شود.اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن 

توان با  مشکل )عسر و حرج دارد( یا غیر ممکن است، می

همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ هر چند ایجاد آن مانع 

جایز نبوده باشد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم 

 .هم انجام دهد

ناخن زینت محسوب  آیا ناخن کاشته شده یا بلند گذاشتن

 شود و باید از نامحرم پوشانده شود؟ می



 

 

 

 نظر مراجع در مورد زینت بودن ناخن مصنوعی

زینت بودن یک معنای عرفی است، پس اگر مکلف با 

مراجعه به عرف جامعه یقین کند کاشت ناخن یا بلند 

شود، باید آن را از نگاه  زینت شمرده می  گذاشتن آن 

مراجع عظام تقلید نسبت به این نامحرم بپوشاند.پاسخ 

 سؤال، چنین است

تشخیص آن به عهده مکلف  ای: خامنه العظمی اهلل آیت حضرت

 .است

چنانچه مفسده ندارد،  شیرازی: مکارم العظمی اهلل آیت حضرت

 .پوشاندن آن الزم نیست

زینت بودن یک معنای عرفی  سیستانی: العظمی اهلل آیت حضرت

اشد زینت است باید آن را است پس اگر یقین داشته ب

 .بپوشاند

تشخیص زینتی بودن  همدانی: نوری العظمی اهللآیت حضرت

عرفی است و اگر زینت محسوب شود باید از نامحرم پوشیده 

 .شود

شود و  : ظاهراً زینت محسوب میتهرانی هادوی اهللآیت حضرت

اگر ناخن مصنوعی یا موی مصنوعی را  باید پوشانده شود.

 یند چه حکمی دارد؟نامحرم بب

 اند: فرموده عظام مراجع دیگر و سره( )قدس خمینی امام حضرت

 هاى زینت و مصنوعى موهاى پوشانیدن زنان براى

 در مگر است. الزم بند(نیز گردن و بند دست پنهانى)مانند

 پنهانى هاى زینت و مصنوعى موهاى پوشانیدن که نماز حال

 سرمه )مانند صورت زینت و بند( گردن و بند دست )مانند

 نامحرم از است واجب بهرحال امّا نیست، الزم چشم(

 بپوشانند
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