 ‐ 11356ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام
ﺳﻮال

ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در اﺣﺮام اﺳﺖ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺮام اﺟﺎزهی اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻻ ﺗَﺤﻠﻘُﻮاْ رووﺳﻢ ﺣﺘﱠ ﻳﺒﻠُﻎَ اﻟْﻬﺪْي ﻣﺤﻠﱠﻪ] ﺑﻘﺮه[۱۹۶ :
)و ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪ(.
ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن دﯾﺮ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺪن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 ‐۲اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ و ﺧﻮش ﺑﻮﯾ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺣﺮام ،ﭼﻪ ﻋﻄﺮ در ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ،ﯾﺎ در ﻏﺬا و
ﯾﺎ در ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ در اﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺘﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد :او را ﺑﺎ آب و ﺳﺪر ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و در دو ﺗﻪ ﻟﺒﺎس
ﺧﻮدش )ﯾﻌﻨ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام( ﮐﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮش را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺣﻨﻮط ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺣﻨﻮط ﻣﺨﻠﻮﻃ اﺳﺖ از ﻋﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﮐﺮدن ﻣﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
 ‐۳ﺟﻤﺎع و ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻤﻦ ﻓَﺮض ﻓﻴﻬِﻦ اﻟْﺤﺞ ﻓَﻼ رﻓَﺚ وﻻ ﻓُﺴﻮق وﻻ ﺟِﺪَال ﻓ اﻟْﺤﺞ] ﺑﻘﺮه[۱۹۷ :
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)ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ]ﻣﺎهﻫﺎ[ ﺣﺞ را ]ﺑﺮ ﺧﻮد[ ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ]ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ[ در اﺛﻨﺎی ﺣﺞ ﻫﻢﺑﺴﺘﺮی و ﮔﻨﺎه و ﺟﺪال ]روا[ ﻧﯿﺴﺖ(.
 -۴ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻬﻮت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ )ﯾﻌﻨ ﺑﻮﺳﻪ و ﻟﻤﺲ ﺑﺎ ﺷﻬﻮت و (...زﯾﺮا اﯾﻦ در ﻋﻤﻮم ﻓَﻼ رﻓَﺚ وارد ﻣﺷﻮد و از
آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ازدواج و ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻫﻤﺴﺮ از روی ﺷﻬﻮت ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎر .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ اﻟﺼﻴﺪَ واﻧﺘُﻢ ﺣﺮم] ﻣﺎﺋﺪه[۹۵ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺤﺮِم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺷﺎر را ﻧﺸﯿﺪ(.
اﻣﺎ ﮐﻨﺪن و ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺖ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ داﺧﻞ ﺣﺪود ﺣﺮم ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر )ﯾﻌﻨ ﮐﻨﺪن درﺧﺖ در
داﺧﻞ ﺣﺮم( ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم و ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪن درﺧﺖ در ﻋﺮﻓﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در
ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ )زﯾﺮا داﺧﻞ ﺣﺪود ﺣﺮم ﻧﯿﺴﺖ( زﯾﺮا ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺣﺮم اﺳﺖ ﻧﻪ اﺣﺮام.
 -۶ﺑﺮﺧ از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻣﺮدان در ﺣﺎل اﺣﺮام :ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺲ )ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﮐﻼه ﺳﺮﺧﻮد دارد( و ﺷﻠﻮار و ﻋﻤﺎﻣﻪ
و ﻣﻮزه )ﭘﺎﭘﻮش( ،زﯾﺮا وﻗﺘ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﺮم ﺣﺮام اﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺲ و ﺷﻠﻮار و ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻣﻮزه ﻧﻤﭘﻮﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ازار ﻧﯿﺎﺑﺪ
اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻠﻮار ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧ از ﻋﻮام ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺧﺘﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻟﺒﺎﺳ را ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺪن ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از آن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺷﻠﻮار .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن رداﯾ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺘ از آن ﭘﯿﻨﻪ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺮاﻫﻨ ﮐﻪ ﺑﺪون
دوﺧﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 ‐۷ﯾ از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻘﺎب اﺳﺖ .ﻧﻘﺎب ﭘﺎرﭼﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺻﻮرت ﺑﺮ
ﭼﻬﺮهی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ دو ﻣﻨﻔﺬ ﻗﺮار دارد .زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻧﻘﺎب در ﻫﻨﺎم اﺣﺮام ﻧﻬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮﻗﻊ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .زن در ﻫﻨﺎم اﺣﺮام ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎب ﯾﺎ
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ﺑﺮﻗﻊ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺮوع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهاش ﭘﯿﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم از ﮐﻨﺎر وی ﺑﺬرﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺮهی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد آن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت را از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻴﺲ ﻋﻠَﻴﻢ ﺟﻨَﺎح ﻓﻴﻤﺎ اﺧْﻄَﺎﺗُﻢ ﺑِﻪ وﻟَﻦ ﻣﺎ ﺗَﻌﻤﺪَت ﻗُﻠُﻮ ﺑﻢ] اﺣﺰاب[۵ :
)و در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮﺗﺐ آن ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟ در آﻧﭽﻪ دﻟﻬﺎﯾﺘﺎن ﻋﻤﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(.
و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎر ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ اﻟﺼﻴﺪَ واﻧﺘُﻢ ﺣﺮم وﻣﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﺘَﻌﻤﺪًا ﻓَﺠﺰاء ﻣﺜْﻞ ﻣﺎ ﻗَﺘَﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﻌﻢ] ﻣﺎﺋﺪه[۹۵ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﯿﺪ ﺷﺎر را ﻣﺸﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪا آن را ﺑﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﻪ
اﺳﺖ از ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن را ﮐﻔﺎره دﻫﺪ(.
اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾ از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت را از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ از روی اﺟﺒﺎر ﻣﺮﺗﺐ آن ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﻦ ﻛﻔَﺮ ﺑِﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪِ إﻳﻤﺎﻧﻪ اﻻ ﻣﻦ اﻛﺮِه وﻗَﻠْﺒﻪ ﻣﻄْﻤﺌﻦ ﺑِﺎﻻﻳﻤﺎنِ وﻟَﻦ ﻣﻦ ﺷَﺮح ﺑِﺎﻟْﻔْﺮِ ﺻﺪْرا ﻓَﻌﻠَﻴﻬِﻢ ﻏَﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﻪ وﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب
ﻋﻈﻴﻢ] ﻧﺤﻞ[۱۰۶ :
)ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺲ از اﯾﻤﺎن آوردن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻟﻪ ﮐﻔﺮ ورزد ]ﻋﺬاﺑ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ[ ﻣﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه و]ﻟ [ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ
اﯾﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﮔﺸﺎده ﮔﺮدد ﺧﺸﻢ اﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻋﺬاﺑ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
اﮔﺮ اﯾﻦ درﺑﺎرهی اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ﺷﺪه ﻫﺮﮔﺎه ﯾﺎدش آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا دﺳﺖ از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺸﺪ ،و ﺟﺎﻫﻞ ﻧﯿﺰ
وﻗﺘ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا از آن دﺳﺖ ﺑﺸﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﺟﺒﺎرش ﻻزم اﺳﺖ
از ارﺗﺎب ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮع دﺳﺖ ﺑﺸﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮﻣ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﯾﺎدش
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آﻣﺪ ﭘﻮﺷﺶ را از ﺳﺮش ﺑﺮﻣدارد ،و اﮔﺮ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﯾﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺷﺴﺖ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ
دﺳﺖ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻮی آن ﺑﺮود.
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