 ‐ 305015ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ و »ﮐﻌﺐ« ﭘﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﻮال

درﺑﺎرۀ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه دارد در ﺣﺞ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺣﻨﻔﻫﺎ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧ ـ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻌﺐ ﻫﻤﺎن ﮐﻒ
ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﮐﻔﺸ ﮐﻪ
ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺳﺆال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﺎم اﺣﺮام ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ و ﺣﻨﺒﻠ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ در ﺳﻨﺖ روﺷ ﺧﺎص ﺑﺮای
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ اﺣﺮام وﺟﻮد دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮِم ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳ ﺑﭙﻮﺷﺪ؟ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﺷﻠﻮار و ﺑﺮﻧُﺲ و ﺧُﻒ
)ﻣﻮزه ـ ﭘﺎﭘﻮش( ﻧﭙﻮﺷﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﻌﻠﯿﻦ )دﻣﭙﺎﯾ (ﻧﯿﺎﻓﺖ ﭘﺲ ]ﺑﻪ ﺟﺎی آن[ ﻣﻮزه ﺑﭙﻮﺷﺪ و آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻌﺒﯿﻦ ﺑﺒﺮد« ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۵۴۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۷۷
ﺣﻨﻔﻫﺎ »ﮐﻌﺐ« را ﺳﯿﻨﮥ ﭘﺎﻫﺎ و وﺳﻂ آن ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮر از ﻣﺎﻟﻫﺎ و ﺷﺎﻓﻌﻫﺎ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ »ﮐﻌﺐ« را ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻒ و ﺳﺎق ﭘﺎ ﻣداﻧﻨﺪ.
در »داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ ﮐﻮﯾﺘ (۱۵۳ /۲) «آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻌﻠﯿﻦ )دﻣﭙﺎﯾ (ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﻣﻮزه و ﭘﺎﭘﻮش را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﻌﺒﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻧﺺ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ و رواﯾﺘ از اﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
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ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺬاﻫﺐ ،ﮐﻌﺐ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻒ را از ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﺑﺮﯾﺪ ]ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧُﻒ و ﭘﺎﭘﻮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد[ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
در ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻒ ﭘﺎ و ﺳﺎق داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻨﻔﯿﺎن ﮐﻌﺐ را ﻣﻔﺼﻞ وﺳﻂ ﭘﺎ ﯾﻌﻨ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و وﺟﻪ اﯾﻦ رای را ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
»از آنﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﮐﻌﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻃﻼق ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط آن را ﮐﻌﺐ در ﻧﻈﺮ
ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ«.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ »ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﻌﺒﯿﻦ را ]از ﭘﺎﭘﻮش[ ﺑﺒﺮد« در رواﯾﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺑﻦ اﺑ ذﺋﺐ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺗﺎ آنﮐﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﻌﺒﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻌﺒﯿﻦ در اﺣﺮام ﺑﯿﺮون از ﭘﺎﭘﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻌﺒﯿﻦ دو اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ]در دو ﻃﺮف ﭘﺎ[ در ﻣﺤﻞ
ﻣﻔﺼﻞ ]ﮐﻒ[ ﭘﺎ و ﺳﺎق اﺳﺖ و رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﻪ از ﺟﺮﯾﺮ از ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﭘﺪرش در ﺗﺎﯾﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮِم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ]ﭘﻮﺷﯿﺪن[ ﭘﺎﭘﻮش داﺷﺖ روی آن را ﻣﺑﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﻗ ﻣﮔﺬارد ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺶ ﻧﯿﻔﺘﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ و ﮐﺴﺎﻧ از ﺣﻨﻔﯿﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺮو او ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻌﺐ« در اﯾﻦ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺨﻮان وﺳﻂ )روی( ﭘﺎ در
ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻌﻠﯿﻦ اﺳﺖ.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از اﻫﻞ ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ]ﺑﻦ ﺣﺴﻦ[ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺒﺐ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در اﺣﺮام
اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﻌﻠﯿﻦ )دﻣﭙﺎﯾ (ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﭘﺎﭘﻮش ﺧﻮد را ﻣﺑﺮد و اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﺸﺎم اﯾﻦ را ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﻦ
ﭘﺎﻫﺎ در وﺿﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﻠ ﮐﻪ از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﻌﺐ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ روی
ﭘﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﺑﺮ ﻓﺮض درﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ـ اﻟﺰاﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ« )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۴۰۳ /۳ :
و ﻗﻮل درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ]ﻓﻘﻬﺎ[ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻫﻞ ﻟﻐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ رایاﻧﺪ.
واﺣﺪی ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻌﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﺎرج از ﻟﻐﺖ و اَﺧﺒﺎر و اﺟﻤﺎع
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ﻣﺮدم اﺳﺖ« )اﻟﺒﺴﯿﻂ.(۲۸۵ /۷ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ ﯾﺎ ﻣﻌﺘَﻤﺮ در ﯾ ردا و ازار اﺣﺮام ﮐﻨﺪ.
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﺪا زد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل اﺣﺮام از ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳ ﺑﺎﯾﺪ دوری ﮐﻨﺪ؟ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﻠﻮار و ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺑﺮﻧُﺲ و ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان و ورس ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه را ﻧﭙﻮﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ در ﯾ ازار
و ﯾ ردا اﺣﺮام ﮐﻨﺪ «...ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ) (۵۰۰ /۸و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ ﻧﯿﺰ در
»إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ« ) (۲۹۳ /۴آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
]ﺑﺮﻧُﺲ :ﻧﻮﻋ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس اﺻﻠ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺷﻮد و ﺑﺨﺸ از آن ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻼه ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
ورس :ﻧﻮﻋ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﺪ[
ردا ﻫﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﺎرﭼﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺪن را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺘﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد و دو ﻃﺮف آن ﺑﺮ
روی ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
و ﺑﺎ ازار ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪن را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
زﺑﯿﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»و ازار ﺑﺎ ﮐﺴﺮه ،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﻣﻠﺤﻔﻪ« )ﻣﻼﻓﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از اﻫﻞ ﻏﺮﯾﺐ ]ﻟﻐﺖ[ آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪن را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ردا :ﺗﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺪن را ﺑﺎ آن ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﺮ دو دوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ازار ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﺎﺗﻖ ﺑﺎﺷﺪ و وﺳﻄﺶ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ردا آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﻒ و ﭘﺸﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ازار آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ) «...ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس.(۴۳ /۱۰ :
ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام اﻟﺰاﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺗﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺎک اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ…
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و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ رﻧﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۱۰۹ /۲۶ :
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ]اﯾﻦ دو ﺗﻪ ﻟﺒﺎس[ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻮ و ﯾﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺑﺪن را ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﯿﻢ،
ﭘﺲ در ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
آن را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎنﺗﺎن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺮدﮔﺎنﺗﺎن را در آن ﮐﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ« )اﻟﻤﻐﻨ.(۷۷ /۵ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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