 ‐ 70290ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد از ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ در دﻫﻪی اول ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨ :آﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺎ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻨﺎ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻫﺮﮔﺎه آﻏﺎز ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و ﮐﺴ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی از ﻣﻮی ﺑﺪن ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﯾﺎ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای وی ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻧﻮ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻨﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺟﻤﺎع
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺣﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی او و ﻧﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان او و وﮐﯿﻠﺶ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﻢ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ زﻧ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ـ ﭼﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺠﺮد ـ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺎم ﺑﻮدن ﻧﺼﻮﺻ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وارد ﺷﺪه از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ و ﻣﻮی ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺣﺮام ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﺷﻮد ،زﯾﺮا اﺣﺮام ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮِم ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻣﭘﻮﺷﺪ
و از ﻋﻄﺮ و راﺑﻄﻪی زﻧﺎﺷﻮﯾ و ﺷﺎر ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
دارد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
از ام ﺳﻠﻤﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻼل ذی اﻟﺤﺠﻪ را دﯾﺪﯾﺪ و
ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ داﺷﺖ ﭘﺲ از ]ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن[ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻨﺶ دﺳﺖ ﺑﺸﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۹۷۷و در رواﯾﺖ دﯾﺮ:
ﭘﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻧﺰﻧﺪ.
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ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭼﯿﺰی از ﻣﻮ و
ﻧﺎﺧﻦ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪارد؛ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺟﺰ ﺑﺨﺎری از ام ﺳﻠﻤﺔ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻼل ذی اﻟﺤﺠﻪ را دﯾﺪﯾﺪ و ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ داﺷﺖ ﭘﺲ
از ]ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن[ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻨﺶ دﺳﺖ ﺑﺸﺪ ،ﻟﻔﻆ اﺑﻮداود ـ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ـ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﻼل ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻨﺶ ﺑﺮ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ ﺧﻮدداری از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد ،زﯾﺮا
رواﯾﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺮ و ﺗﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮب ﻣدﻫﺪ و رواﯾﺘ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ آن را اﺻﻞ ﺧﻮد
]ﯾﻌﻨ وﺟﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎب[ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .رواﯾﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ]ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ[ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ،
ﯾﻌﻨ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ آن را از ﺗﺤﺮﯾﻢ ]ﺑﻪ ﮐﺮاﻫﺖ[ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺎص ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺷﻮد )ﯾﻌﻨ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی
ﺷﺨﺺ( ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﻮﭼ ،اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﮐﻪ ﺟﻮاز اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی از ﻣﻮ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻨﺶ را
ﺑﺮدارد ،و دﻟﯿﻠ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ« ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) ۴۲۶ /۱۱ـ .(۴۲۷
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارد ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دارد و ﺑﺎ
وﺟﻮد آن ﻣﻮ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ﺣﺰم ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدن دارد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻨﺶ ﺑﺮﻧﺪارد ﺗﺎ آﻧﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن و ﻏﯿﺮ آن .و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
اﻟﻤﺤﻠ.(۶ /۳) 
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﭘﺲ وی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ
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ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﻋﻤﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭼﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ اﻟﻤﻐﻨ.(۳۴۶ /۹) 
ﻧﺘﻪ:
ﺷﻮﮐﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻤﺖ از ﻧﻬ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﺟﺰای ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺮای آزادی از آﺗﺶ ]در ﻫﻨﺎم ﻗﺮﺑﺎن[ ﺑﺎﻗ ﺑﺬارد ،و
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮِم .اﯾﻦ دو وﺟﻪ را ﻧﻮوی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و از اﺻﺤﺎب ﺷﺎﻓﻌ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ وﺟﻪ دوم
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،زﯾﺮا وی از زﻧﺎن دوری ﻧﻤﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺧﻮشﺑﻮﯾ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس و دﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺤﺮم ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ را ﺗﺮک
ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﻞ اﻻوﻃﺎر ).(۱۳۳ /۵
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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