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احکام نظافت و پیراستگی

بسم اهلل الرمحن الرحمی
تاریخ پرسش1394/11/24 :

 شماره پرسش2 :

با ّ
تشکر از اینکه با د ّقت و کامل به سؤاالت جواب میدهید .اجر شما با خداوند ان شاء اهلل.
به نظر جناب عالمه حکم رنگ کردن مو و برداشتن ابرو چیست؟
تاریخ پاسخ به پرسش1394/11/28 :

 پاسخ به پرسش شماره2 :

رنگ کردن مو و برداشتن ابرو هرگاه تغییری دائمی در بدن ایجاد کند ،به نحوی که رنگ
مو هرگز باز نگردد و ابرو هرگز نروید ،جایز نیست؛ چراکه خداوند چنین تغییری را خواستهی
و َل� آ ُم َرنَّ ُه ْم َف َل ُي َغ ِّي ُر َّن َخ ْل َق اللَّ ِه ۚ( نساء)119 /؛ «و
شیطان دانسته و از قول او فرموده استَ :
هرآینه آنان را امر میکنم ،پس آفرینش خداوند را تغییر میدهند» (در این باره ،بنگرید به:
پرسش و پاسخ  ،)346ولی هرگاه تغییری دائمی در بدن ایجاد نکند ،مشروط به اینکه آسیبی
به آن نرساند و با انگیزههای عقالیی و مقاصد مشروع مانند آرایش زوجین برای یکدیگر
باشد ،اشکالی ندارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

س بِ ِه� ،أ َت َذ َر ُه َحتّی ٰ
َ
«س�ألْ ُت ٱلْ َم ْن ُصو َر َعنِ ٱلْ َم ْر�أ ِة تُزِی ُل ٱلشَّ ْع َر ِم ْن َو ْج ِههاَ ،فقا َل :لا َب�أ َ
ٰ
ِ
تَشَ َّب َه بِٱل ِّر ِ
جال؟! قُ ْل ُت� :إِنَّ ُه ْم َیقُولُو َن ذلكَ َت ْغ ِی ُیر َخ ْلقِ ٱللّ ِه! قا َلُ :س ْبحا َن ٱللّ ِه! �ألا َی ْن َتفُو َن
ٰه ُؤلا ِء �إِ ْب َط ُه ْم َو لا َی ْح ِلقُو َن عانَ َت ُه ْم؟! �إِنَّما ُی َغ ِّی ُر َخ ْل َق ٱللّ ِه َم ْن ُی ْف ِس ُد ُه! ثُ َّم قا َلَ :ت ْح ِل ُق
ٱلشَّ ْع َر َو لا َت ْن َت ُف ُه َف ُت ْؤ ِذي بِ ٰذلِكَ نَ ْف َسها»؛ «از جناب منصور دربارهی زنی پرسیدم که
موی را از روی خود میزداید ،پس فرمود :اشکالی ندارد ،آیا آن را وا گذارد تا اینکه به
مردها شباهت یابد؟! گفتم :اینها میگویند که آن تغییر آفرینش خداوند است! فرمود:
سبحان اهلل! آیا اینها موی بغلشان را نمی َکنند و موی زهارشان را نمیتراشند؟!
هرآینه آفرینش خداوند را کسی تغییر میدهد که آن را فاسد میکند! سپس فرمود:
(زن) موی را بتراشد و آن را َنکند که خود را با این کار آزار میدهد»!

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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