 ‐ 111320ﻓﺪﯾﮥ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺣﺮم داده ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ
ارﺗﺎب آن ﮐﺎر؟
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (104178ﻫﺴﺘﻢ .ﺳﻮال ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﮐﻔﺎرۀ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﯿﻦ در
ﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ دارم؟ ﭼﻮن ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم ﻫﻢ در ﻣﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدم.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم ﯾ از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام واﺟﺐ ﺷﺪه را اﻧﺴﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺮم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ در ﻣﺤﻠ ﮐﻪ آن ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎر ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪاش ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﺣﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
در روض اﻟﻤﺮﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻓﺪﯾﮥ ﺑﻴﻤﺎری ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘ در ﺳﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺮم اﻧﺠﺎم داده و ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺣﺼﺎر )ﺑﺎز داﺷﺘﻪ
ﺷﺪن( ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ ادا ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺒﺶ وﺟﻮد دارد ﭼﻪ در ﺣﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺧﺎرج آن؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨ در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺟﺰو ﺣﺮم ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻧﺠﺎم آن در ﺣﺮم ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
روزه و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾ درﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻔﻌﺶ ﻣﺘﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎص ﮐﺮدن آن ]ﺑﻪ ﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ[ ﻓﺎﯾﺪهای
ﻧﺪارد«.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح اﻟﺎﻓ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮع واﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪن
ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺪﯾﮥ ﺷﺎر ]در ﺣﺮم[ ﺷﺨﺺ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ـ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر در آن رخ داده ،ﯾﺎ آﻧﻪ در ﻣﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ؛
زﯾﺮا اﺻﻞ در ﻫﺪاﯾﺎ ]ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎ[ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮع واﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺮﯾﻤﮥ ﺷﺎر ـ ﮐﻪ آن را در ﻫﻤﺎن ﻣﺎن ﺻﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺒﺶ آﻧﺠﺎ رخ داده ،ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﻪ ﺑﯿﺎورد زﯾﺮا اﺻﻞ در ﻫﺪاﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮﺳﺪ«.
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