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ﺳﻮال
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺣﯿﻦ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
»از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ رخ دﻫﺪ:
اول:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﯾ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﺷﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﯿﻎ ﻣزﻧﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ را ﺑﺎﻗ ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺧﻮدم ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد دﯾﺪهام .ﯾ ﺑﺎر ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣآورد .او را ﻧﻪ داﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮدهای؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر ﮐﺮدهام ﭼﻮن ﻣﺧﻮاﻫﻢ دو ﺑﺎر ﻋﻤﺮه ﮐﻨﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺮم را ﺑﺮای ﻋﻤﺮهی اول ﺗﺮاﺷﯿﺪهام و
ﻧﺼﻒ دﯾﺮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻗ ﮔﺬاﺷﺘﻪام! ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﻞ و ﮔﻤﺮاﻫ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻪاﻧﺪ.
دوم:
ﺑﻌﻀ وﻗﺘ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤ از ﯾ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف آﯾﻪی
ﮐﺮﯾﻤﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺤﻠﻘّﻴﻦ رؤوﺳﻢ وﻣﻘﺼﺮﻳﻦ ]ﻓﺘﺢ[۲۷ :
)در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻣﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدهاﯾﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ،و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دو ﯾﺎ
ﺳﻪ ﺗﺎر ﻣﻮ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرش ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ
آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ اﺳﺖ.
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راه ﺣﻞ اﯾﻦ دو ﻣﺸﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ را دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی ﺳﺮش را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دارد
ﻫﻤﻪی ﺳﺮش را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﯾﺎ دو ﺗﺎر ﻣﻮ.
ﺳﻮم :ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم وﻗﺘ ﺳﻌ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺸﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣروﻧﺪ و از
اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮی ﺧﻮد را ﻣﺗﺮاﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن از اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤآﯾﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
وﻗﺘ در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺞﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ
ﻣﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۶۹۱و ﻣﺴﻠﻢ ) .(۱۲۲۹اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺣﺮام
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺮ ﭘﺲ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻌ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد و آراﯾﺸﺮ ﯾﺎ ﮐﺴ را ﭘﯿﺪا ﻧﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﺴ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض اﮔﺮ ﺷﺨﺼ اﯾﻦ را ﻧﻤداﻧﺴﺖ
و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮ از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻞ اﺷﺎﻟ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ اﮔﺮ آﮔﺎﻫ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را در آورد و ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﭙﻮﺷﺪ ]ﺳﭙﺲ ﺳﺮش را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ[ زﯾﺮا اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ
از داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﻪ وی ﻫﻨﻮز از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﺮش را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ از
اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﯾﺪ«.
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