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 موارد حرمت تزیین:
این را تقسیم کردیم به تزییناتی که مستلزم  ،یکی از موارد محرم تزییناتی بود که در مورد زن یا مرد به عمل می آمد

عمل جراحی و چیز خاصی نباشد. و تزییناتی که مستلزم جراحی و اینها باشد که بعد بحث مـی شـود. امـا در  مثالً
که مورد اول از موارد محرم آن این بود که تـزیین در مقـام تـدلیس باشـد. گفتـیم کـه در  خصوص همین تزیینات

تدلیس اول باید ببینیم که این تدلیسها کجا براي شخص حرام است. و به طبع آن مشخص کنیم که دیگري که مـی 
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سـه مرحلـه  ایـن ؟خواهد تدلیس کند حکمش چیست؟ و در مرتبه سوم اجرت بر تزیین تدلیسی چه حکمـی دارد
 بحث در تزیین در مقام تدلیس بود. این سه بحث گفتیم در دو مقام مطرح می شود.

 قواعد : مقتضايمقام اول
ول زدن در باب ازدواج و مناکحـات و معـامالت حـرام گتزیین در مقام  ،مقتضاي قواعد این شد که تزیین تدلیسی

د گفتیم حرام است با یـک تفاصـیلی کـه داشـت و است. اگر خود شخص انجام بدهد. و دیگري هم که انجام بده
اجرت بر آن هم محرم است. این طبق قواعد اینطور است. بنابراین آرایشگري ها و آراستن ها و تزیینهـایی کـه در 
مقام ازدواج باشد و رغبت افراد را تغییر بدهد. به حیثی که اگر می دانست، این رغبت نبـود.  و انجـام نمـی داد. و 

تدلیس بداند. که قوامش هم به این است که مخفی بکند. این در هر سه مرحلـه اش اشـکال دارد. هـم  عرف آن را
اینکه خود شخص انجام بدهد. هم اینکه دیگري براي او انجام بدهد. و اینکه اجرتی بر آن گرفته بشود. اینها حـرام 

براي او مخفـی نیسـت. آن مصـداق  چیزي ،است. مواردي که تزیین است ولی طرف می داند که تزیین کرده است
ولی در مقام ازدواج و مناکحه و معامله و تفـویط مصـلحت  ،تدلیس نیست. یا اگر مواردي باشد که طرف نمی داند

 از دیگران نیست. 

 مقام دوم: مقتضاي روایات خاصه
مناکحه مانعی نـدارد. بخش عمده این روایات یک داللت کلی و عامی دارد بر اینکه اصل تزیین در مقام ازدواج و  

این مدلول مطابقی یا التزامی یا تضمنی خیلی از این روایات این باب است. که اصل تزیین در مقام ازدواج یـا بعـد 
االزدواج مانعی ندارد. روایاتی هم در باب نکاح و اینها دارد که ممدوح هم هست. تزیین ملبس و مرکب و اینهـا را 

و روابط زن و شوهر که می آید مقصود از تزیین هم چهره آرائی است و هم لباس  می گیرد. منتهی در باب ازدواج
آرائی است و هم استفاده از زیور آالت و طال و اینها است. که اینها می رساند که اصلش مانعی نـدارد. البتـه اینهـا 

دلیـل اصـل اباهـه بلکـه  ناظر به چهره آرائی و تصرفات چهره و اینها است. نه لباس و زیور آالت، ولـی آنهـا هـم
رجحانش در کتاب نکاح آمده و جاي خودش محفوظ است. البته این روایات در مقام کار آرایش گر است. ولی به 

در بحث دوم که روایـات خاصـه باشـد. غالـب  داللت التزامی و بالمالزمه اصل قصه هم حکمش روشن می شود.
 لمالزمه وضع آن هم روشن می شود.روایات این است که اجرتش چه وضعی دارد. منتهی با

 :روایاتموارد بحث 
یکی گره زدن یا وصل مو به مو است. یا آنکه امروز به آن کاله گیس که مو را تغییـر مـی دهـد. مـوي اصـلی او .1

نیست. قدیم طوري بود که مو را به مو می بافتند. و گویا موي خود او بود. یعنی اگر دختري یـا زنـی مـوي کمـی 
را به موي او می بافتند. و امروز به صورت کاله گیس و اینها است. این فرقی نمی کند و حکمش یکـی مو ، داشت
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موي انسان یا حیوان دیگر را به موي زنی مـی بافتنـد. االن هـم در  ،ستااست. آنچه که در روایات آمده بافتن مو 
 آفریقا و جاهاي دیگر هست. 

الـب همـین کرمهـا و قیزي به صورتها که شفاف شود. که امروز هم در یک لیفی و یا چ یکی هم در کشیدن مثالً.2
 و نوعی تعارض دارد.  تامثال این می باشد. در این دو مورد روایات کمی متفاوت اس

عمده این روایات سند موثق و تامی ندارد. روایت اول چند دسته می شـود در خصـوص مـو و چهـره آرائـی کـه 
 ی باشد.کشیدن چیزي به صورت و اینها م

 روایت اول:
نصر الهارون بن جهـم  محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی 

فی حدیث ام حبیب الخافضه، این قصه ام الحبیـب کـه آرایـش گـر  علیه السالمعن ابی عبداهللا  عن محمد بن مسلم
گاهی ماشطه مـی گفتنـد. و ایش گر بود که گاهی به آن خافضه و. این آربود. در قدیم به اینها حفه کننده می گفتند

امروز هم آرایش گر می گویند. مقصود این است. این ام حبیب خافضه یک قصه اي با پیامبر اکرم دارد که در چند 
است.  سند همه آنها ضعیف است. ولی باالخره در تاریخ هم آمده و چند روایت هم آمده چهروایت آمده است. گر

 صـلواه اهللا علیـهبراي اینکه این روایت چنین قصه اي در ارتباط با پیامبر اکرم  ،شاید بشود شبه اطمینانی پیدا بشود
اینجا هم ام حبیب دارد. در روایت دوم هـم قصـه  ،اتفاق افتاده است. البته این روایت در باب هجده ام حبیب دارد

ست. ولـی عنـوان ام حبیـب هـم همـین ایک قصه  اینکه یا ،دو قصه استیا  ،اي از این قبیل دارد که ام طیبه است
روایـت اول بـاب نـوزده هـم همـین  ،یعنی روایت اول باب هجده همین است ،روایت آنجا هم آمده و اینجا آمده

سه جا آمده است. قصـه اینطـور  ،است. روایت باب دوم و اینها هم بعید نیست که همه یکی باشد. ام حبیب در دو
، این در روایت می گوید که این خواهري داشت که او ام عطیه بود. و کانت ام حبیب أخت یقال لها ام عطیه. و است

می گویند. ماشطه خافضه و مقنیه ، مقصود از این آرایش گر مقنیه یا مقنیه با قاف . گاهی با کانت مقنیه یعنی ماشطه
ب است که در روایت اول باب هجده و اول باب نوزده ام سه تعبیر همان زنان آرایش گر مقصود است. این ام حبی

کانـت امـرأه حبیب دارد. بعد دارد یک خواهري داشت به عنوان ام عطیه، که در روایات دوم باب هجـده دارد کـه 

و پیغمبر او را خواست و توصیه کرد. بعید نیست که ام طیبه یـا ربیعـه همـین ام عطیـه یقال لها ام طیبه یا ام ربیعه 
شد که خواهر این بود و این دو زنان آرایش گري بودند که در مدینه ودر اطراف پیغمبر بودند. بـه احتمـال قـوي با

یک تحریفی شده است. و لذا یک قصه است. آن که در روایت اول باب هجده آمده و در روایـت دوم آمـده، و آن 
همـه اش ام حبیـب و ام  هـم آمـده احتمـاالً چه که درروایت اول و دوم باب نوزده آمده است. و در روایات دیگر

فلما انصرفت ام حبیب الی اختها عطیه و ام طیبه است که ایندو خواهر بودند. و کارشان هم آرایش گري بوده است. 
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،  از این معلوم می شود که پیامبر اکرم توصیه اي به ام حبیب در بـاب آرایـش گـري فأخبرتها بما قال لها رسول اهللا

اخبرتها بما قال اینطور آرایش گري کن. و توصیه هایی داشتند. این خواهر رفت پیش خواهرش و  ه مثالًفرمودند. ک

فأقبلت ام عطیه الـی النبـی فأخبرتـه بمـا و فرمایش پیامبر را به او نقل کرد.  و آله و سلم. صل اهللا علیهلها رسول اهللا 

ده به من توصیه هاي شما را نقل کرده اسـت. توصـیه . محضر پیغمبر حاضر شد و عرض کرد. که آمقالت لها أختها

بیا نزدیک توصـیه اي  :حضرت فرمود فقال لها عدنی منی یا أم عطیههنوز در این روایت چیزي نیست.  ؟ها چیست

وقتی کـه جاریـه را آرایـش  إذا عنیت الجاریه فال تغسلی وجهها بالخرقه،که حضرت به خواهرشان کرد. این بود که 
اش را با خرقه و کیسه و لیفی نشور. آن یک چیز خاصی بود که می مالیدند و موها را می بـرد. کـه  می کنی چهره

یـذهب بمـاء کشیدن خرقه بر روي صورت حاال در حمام هم کراهت دارد. می گوید چیزي را به صورتتان نکشـید 

فـإن الخرقـه چیـزي نکـش. که روي صـورت او  :اینجا هم حضرت به این زن آرایش گر این را می فرمایند الوجه

خرقـه الخرقه تذهب بماء الوجـه، در  بعضی روایات در جاهاي دیگر دارد. در بعضی روایات دارد  تشرب ماء الوجه
ت صورت را از بین می برد. مثل این امروز است اینها همینطور است. زیبـایی ایجـاد مـی کنـد. ولـی در دراز وطرا

دن لیف و اینها روي صورت است و اینجا هـم ایـن توصـیه را بـه او مدت پوست را خراب می کند. ولی این کشی
کرده است. این یک روایت است که در اینجا در واقع حضرت که در مقام بیان هم بوده اند. و او هم آمـده توصـیه 

 ،چیـزي روي صـورتش نکـش ال تغسلی وجهها بالخرقـههمین توصیه را به او کرده است. که  ،هاي او را نقل کرده

نی لیفی و چیزي که  درمقام آرایش روي صورت می کشند این کار را نکن. درباب حمام هم آمده است.  در این یع
ظاهرش این است که نگفته کارت را بگذار کنار و برو دنبال کار  ،بلکه چون در مقام بیان بوده ،روایت منعی نیست

اصل این کار منع نکرده اسـت. معلـوم مـی شـود اصـل اینجا یک اطالق مقامی دارد. در مقام بیان بوده و از  ،دیگر
چه براي دیگري مانعی ندارد. عالوه بر اینکه جاي دیگر روایت داریم. این هم چـون  ،تزیین چه براي خود شخص

در مقام بیان است داللت می کند. که مانعی ندارد. این یک نکته که در روایت اسـت. فقـط نکتـه اي کـه دارد ایـن 

. لیف و چیزهاي از این قبیل که براي آرایش روي صورت می کشند ایـن کـار را ی وجهها بالخرقهال تغسلاست که 
سه توصیه هم از جاي دیگر استفاده می شـود.  ،دو ،یک توصیه دارد ،نکن. که نهی هم دارد. این اطالق مقامی دارد

ش مانعی ندارد. یک توصیه اش ست که اصل کاراآن هم مقید این اطالق مقامی می شود. ولی قاعده سر جاي خود 

وقتی که زینت می کنی ایـن کـار را نکـن.  ال تغسلی وجهها بالخرقه. إذا انت غنیت الجاریه فال تغسـلیاین است که 
مقامی قوي است. که تعبیري نـدارد کـه کـارش درسـت اسـت.  ،مقامش ،لفظی هم نباشد ،ممکن است لفظی باشد

اینجا ندارد. إذا غنیت الجاریه آن شرط محقـق موضـوع اسـت. بایـد یـک  برویم اطالقش را بگیریم. این مفهوم هم
لفظی باشد که یک حکمی را بیان بکند. اینجا چیزي نیست که حکمی را بیان بکنـد کـه بگـوییم اطـالق دارد. مـی 
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آمـده  گوید وقتی تو کار می کنی این کار را نکن. نگفته این کار مانعی ندارد. این یک قصه است که در این روایت
 و اینجا ال تغسلی آمده است. همین قصه در دو سه جاي دیگر آمده است.

 دوم: روایت
محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا احمد بن محمد بن عیسی احمد بن محمد بن ابی نصر عن هارون بن جهـم عـن  

لمـا هـاجره ل می کنند. کـه نق سالم اهللا علیهاست. آنجا هم باز امام صادق  محمد بن مسلم مشکل در هارون بن جهم

وقتی زنها از مکه به مدینه آمدند. یک زنی همراه اینها آمد. این معلـوم مـی  النساء الی رسول اهللا هاجرت فیهن امرأه

، یقال لها ام حبیب و کانت خافضه تقصد الجواريبود. نه خود مدینه،  نشود ام حبیبه که در مدینه بود از نساء مهاجرا

قال لها یا ام حبیـب العمـل الـذي  صلی اهللا علیه و آله و سلمفلما رأها رسول اهللا او آرایش می کرد.  دختران و زنان را

؟ این آرایش گري که در مکه انجام می دادي قبل از هجرت امروز هـم کـه بـه مدینـه کان فی یدکهو فی یدك االم

مگـر  ،. بله من آن کار را انجام می دهـمی عنهقالت نعم یا رسول اهللا اال أن یکون حراما فتنهانآمدي ادامه می دهی؟ 
بفرمایید انجام ندهم. اینجا اطالق مقامی نیست. اینجا اطالق لفظـی اسـت. حضـرت فرمـود بـل  ،اینکه اشکال دارد

حالل است. این اطالق لفظی است همه تزیینات و آرایش گري که براي زنها انجام مـی  ،حالل. نه این مانعی ندارد

 .بـل حـاللی دارد. ظـاطالق مقامی می شد. ولی این اطالق لف ،آنجا اگر تنها آن روایت را داشتیمدهی حالل است. 
نزدیک تر بیا تا ریزه کاریهاي قصه را براي تو بگویم. قالت فدنوت منه می گوید من نزدیک شـده. آن روایـت مـی 

یا اشتباهی  ،رفت و این قصه اتفاق افتاد. این می گوید خود من نزدیک رفتم. حاال یا دو قصه است گوید خواهر او
فقال یـا ام شده یک قصه بوده است. دو تا هم باشد مربوط به این دو خواهر است. فدنوت منه. نزدیک پیامبر شدم 

بعد هم به او یاد می دهد.  ،کار می کندجالب است که خود پیامبر این را می پرسد و تعقیب می کند که چه  حبیب.

فقـال یـا ام حبیـب إذا انـت فعلـت فـال تنحکـی و ال إدنی در اینجا براي این است که مطلب را خوب تفهیم بکنـد. 

این به معناي مبالغـه و اینهـا  اًراگر تو آرایش گري می کنی زیاد به صورت مبالغه آمیز نکن. ظاه تستأسلی و إشمی

ستأسلی این همان وصل شعر به شعر است. موبافتن است. و إشمی . شمی که گاهی إشمی هـم باشد. یکی هم ال ت
گاهی هم می تواند نیفتد. کـه وشـم هـم  ،د است که گاهی اإعد می گویند. گاهی همزه می افتدعمی گویند همان إ

اینکه تو آرایش بکنی یعنی بوي خوش به او بزن. فإنه اشرق  تنحکی و ال تستأسلی إشمیهمان خال کوبی است. ال 

ولی در این کار زیاده روي نکنی و بوي خوش به او بزنی و این کار تو موجب درخشش بهتـر چهـره مـی شـود و 
اشاره دارد به اینکه خرقه را نزن. و چیزي را به صـورتش نکـش  براي زوج مطلوب تر است. که ال تنحکی احتماالً
هتر است. که درواقع ال تنحکی به احتمال قوي یعنی مبالغـه در آن این بهتر است. یعنی حالت طبیعی آرایش بکنی ب

  اشرق للوجه و اهوي أن الزوجیعنی خرقه این کارها را انجام نده . این  ،امر انجام نده
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 روایت سوم:
این روایت هم سهل بن زیاد در آن  عنهم عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباط عن خلف بن حماد عن عمر بن ثابت.و 

که مشکل دارد. و علی بن اثبات و عمربن ثابت هم بحثهایی وجود دارد. این هم مثل دو روایت قبـل اعتبـار  هست

دارد شاید همـان  کانت إمراه یقال لها ام طیبه یا ام ذبیهندارد. این روایت سوم هم مربوط به همین داستان است. که 

آنجـا  کانت تخفـظ الجـواري فـدعاها النبـیده بودند. به هر حال این دو خواهر بودند که هجرت کر ،ام عطیه باشد

بوي خوش بـزن یـا بعضـی هـم  قالت یا أم طیبه إذا خفظت فاشمی وال تحجفیاو را. و  داشت رفت اینجا فرا خواند
زیاده روي نکن. که خیلی این  ،گفته اند إشمی همان کندن موها و این حرفها است. و ال تحجفی ولی اجحاف نکن

 البحر 18/18آرایش قرار نده فإنه اسفی للون الوجه و احزي عند صورت را مورد 
پس روایت اول و دوم باب هجده و روایت اول باب هجده این سه روایت به یک قصه اشاره می کند. در روایـت  

اشـرق از بین می برد. در روایـت اول بـاب هجـده دارد کـه  إن الخرقه تشرب ماء الوجهاول باب نوزده داشت. که 

. در روایت دوم باب هجده داشت که عسفی للون الوجه. رنگ صورت را با طراوت تر و طبیعی تر نگـه مـی جهللو
دارد. همان روایتی که می گفتیم که اصل حلیت تزیین اگر این روایت هم نبود دلیل داشـتیم. ولـی آن روایـت هـم 

ی دارد می گوید بل حالل. اطـالق خـوبی ولی اطالق لفظ ،دارد. آن روایت دیگر هم اگر نبود اطالق مقامی می شد
 دارد. می گوید اگر حرام است بگویید من کنار بگذارم . ولی گفت بل حالل. 

 حاصل آن نکته اي است که استثنا شده و پیامبر تأکید کرده اند که این کار را نکن.

 روایت چهارم:
این روایت از نظر سند علـی بـن  عن رجل عنهم عن احمد بن محمد عن علی بن احمد بن عشرم  عن بن ابی عمیرو  

گفتیم اعتبار  را مرسله ابی عمیر است. ما هم مرسالت ابن ابی عمیر ،احمد بن عشرم مراجعه نکردم ولی ارسال دارد
ندارد. گفتیم نقل ابن ابی عمیر از شخصی توثیق او است. ولی به شرطی که اسمش باشد. و معارض نداشته باشـد. 

وجه ما بـا  آقاي تبریزي هم همین را می فرمودند. ما هم فکر می کنم م اعتبار ندارد. این را ظاهراًاما مرسله او گفتی
گفتیم توثیقات ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از توثیقات عامه اي است که قبول داریـم ایشان یک تفاوت داشت. 

وان و بزنطی، دو قاعده داریم، یـک اصـحاب در بحث نقل ابن ابی عمیر و صف و اما مرسالت اینها را قبول نداریم.
اجماع داریم که در یک کالمی از مرحوم شیخ آمده که دوازده نفر نام برده شده است که اینها مرسالتشان هم معتبر 
است. یک قاعده دیگر هم داریم که سه نفر هستند که در عده آمده است. مرحوم شیخ آنجا آورده اند. یـک قاعـده 

اجماع به معناي عام است که شامل سه نفر است. محمد بن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ایـن  اخص از آن اصحاب
 فإن هؤالء ال یروون و ال یرسلون اال عن الثقات .سه نفر، این مشایخ ثالثه است. در عده مرحوم شیخ دارد که 
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در کتـاب فهرسـت رجـال راجع به این جمله شهادت کلی که مرحوم شیخ در عده داده است. این فرمایش ایشـان 

سـالم اهللا ایشان نیست. این جمله در کتاب اصولی ایشان است. دو بحث راجع به این جمله شـریفه مرحـوم شـیخ 

است. یکی اینکه آیا این جمله داللت بر توثیق عام مروي عنه هاي اینها می کند؟ یا نـه؟ کـه ایـن یـک  تعالی علیه
ک بحث این است بر فرض اینکه داللت بکند. در واقع مرحوم شیخ بحث است. که نمی خواهیم وارد آن بشویم. ی

از ثقات نقل می کنـیم.  ،این سه نفر نقل بکنیم چه از که براي ما محرز شده و خود اینها گفته اند که هر :می فرماید
هم تا ایـن بگوییم که این نقل درست است و اخبار هم حسی است. این مسائل را اگر اثبات بکنیم و بپذیریم که ما 

حدش قبول داریم. آنوقت این بحث وجود دارد که آیا این توثیق عام هم شامل مواردي می شود که نام افـراد ذکـر 
شده در کالم ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی یعنی می گوید من از این آقا نقل می کنم. و آن آقا تـوثیقی نـدارد. مـا 

. شامل آنجایی بشود که نام مروي عنه این سه نفر آمده است. این پس ثقه است ،بخواهیم بگوییم چون او نقل کرده
یا یکی مـی شـود.  ،یکی هم آنجایی داریم که نام نمی برد می گوید عن رجل. در اینکه شامل هر دو می شود ،یک

مـی کنـد سه نظریه وجود دارد. بعد از اینکه گفتیم این جمله داللت بر توثیق می کند. اگر بگوییم داللت بر توثیق ن
اعتبار ندارد. آن را کنار گذاشتیم. اما بعـد از اینکـه گفتـیم نـه ایـن  که همان احتمال اول می شود که در واقع اصالً

سه احتمال وجود دارد. یکی اینکه بگوییم هم جایی که نام افراد را برده اند این  ،جمله داللت بر توثیق عام می کند

ال یروي و ال یرسـل اال ان آن روایت معتبر است. چون  ،جایی که نام نبرده اندجمله افراد را توثیق می کند. و هم آن

ولی اگر اسم ببرند معتبر نیسـت. کـه ایـن  ،یک نظر این است که مرسالتشان معتبر است .. این یک نظر استتقول
و مـروي را  معتبـر اسـت ،قائل ندارد. احتمال سوم تفصیل بالعکس است  جایی که نام ببـرد ،احتمال ضعیفی است

توثیق نمی کند. یعنی توثیقش ارزش ندارد. ما این عرض سـوم را مـی گـوییم.  ،توثیق می کند. اما اگر مرسله باشد
این همانی است که در مرحلـه قبـل گفتـیم نـه توثیـق عـام ، چهار احتمال است. یکی اینکه هیچ کدام اعتبار ندارد

ین توثیق عام هم جایی که نام برده و هم آنجایی که مرسله است سه احتمال دارد. ا ،حاال که توثیق عام است ،هست
هر دو را می گیرد. یک نه مختص مرسالت است آنجایی که نام برده نمی گیرد. این ضعیف است. و احتمال سـوم 
این است که نام برده را می گیرد ولی مرسله را نمی گیرد. که این احتمالی اسـت کـه مـا آن را تقویـت کـردیم. در 

عاصرین و اینها هم مرحوم آقاي تبریزي این را می فرمودند. ما می گوییم آنجـایی کـه نـام بـرده معتبـر اسـت. و م
آنجایی که نام نبرده معتبر نیست. چرا ما این را می گوییم. یکی اینکه اصل اینکه این جمله ال یروي و ال یرسـل اال 

اینطـور  مگر از ثقه و غالبـاً ،ر و بزنطی و صفوان که نقل نکندان ثقه داللت این را قبول کردیم که قرار ابن ابی عمی
امـا مـی  ،است. پس اصل قصه این است که ما این توثیق عام را از مرحوم شیخ در عده می پذیریم و قبـول داریـم

گوییم اطالق این شامل مرسالتش نمی شود. نکته دوم عرض ما این است که همیشه یادتان باشد که اگر شما رفتید 
اعتماد شما بـه توثیـق نجاشـی ایـن  سراغ نجاشی و سراغ شیخ و مشایخ و اساطینی که توثیق می کنند افراد را مثالً
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باید بگوییم نجاشی یا شیخ این آقا را توثیق کـرده اسـت در  متوقف بر دو پایه و دو گام است که باید برداریم. اوالً
دیگر ببینیم معارض نداشته باشـد. و لـذا تمامیـت توثیـق و گام دوم این است که بگردیم در کتب و رجال  .کتابش

حجیت توثیق و خبر واحد هم همینطور است. به دو چیز است. یکی اینکه ثابت بشود که اصل اینکه این آقا این را 
 یا این آقا این خبر را داد. و دوم اینکه خبر معارضی هم مقابل این و تضعیف معارضی نباشد. ایـن مثـل ،توثیق کرد

اخبار است. خبر واحد که می گوییم حجت است حجیتش به این است که خبر برسد و معارضی نباشد. در بینـات 
حجیت بینه با این است که معارض نداشته باشد. اگر بینه اي عادلی خبره اي می گویند که این آقا  ،هم اینطور است

است. خوب این بینات تعارض می کنند. خبر واحد  اعلم است. ولی بینه و عادل و خبره دیگر می گوید آن آقا اعلم
تساقط  ،ولی اگر معارض داشته باشد ،تعارض می کند. توثیق نجاشی و شیخ هم معتبر است ،هم اگر معارض بشود

نقل کرده در  ثقاتاز  پیدا می کند. این هم یک مطلب، یک مطلب دیگر هم این است که ابن ابی عمیر گر چه غالباً
سـه نکتـه  ،نقل کرده است. حاال با ایـن دو ثقاته دست ما هست. ولی مواردي هم داریم که از غیر این روایاتی ک

معلوم می شود سر آن تفصیل ما چیست؟ پس ما می گوییم کالم شیخ داللت بر توثیـق مـی کنـد. امـا هـر تـوثیقی 
سه، ابن ابی عمیر گـر چـه متوقف بر چیست این یک، دو هر توثیقی متوقف بر این است که معارض نداشته باشد. 

ولی گاهی هم از ضعاف نقل کرده است. اگر این سه مطلـب را کنـار بگـذاریم. مـی  ،نقل کرده است ثقاتاز  غالباً
گوییم جایی که از کسی اسم برده است او را توثیق می کند. ما هم این اسم را در سایر کتب رجالی می گردیم. می 

ق ابن ابی عمیر مثل توثیق شیخ است. توثیق نجاشی است. معارضـش هـم کـه بینیم تضعیفی نیست. می گوییم توثی
پیدا نکردیم می گوییم قبول داریم. اما وقتی اسم نبرد توثیق است ولی شاید اگر اسم می برد ما می رفتیم در همـین 

یق به توثیـق بـال رجال نجاشی و شیخ شاید از کسانی بود که آن را تضعیف کرده اند. و لذا اصل تمامیت اعتبار توث
معارض است. و در جایی که مرسله باشد بال معارض بودنش قابل احراز نیست. این ثقه از دیدگاه شماسـت. شـما 
خبر می دهید که این پنجاه نفري که من از آنها نقل می کنم ثقه هستند. و اینها اگر دست ما باشند می بینیم که ده تا 

. این را نمی توانیم بپذیریم. آن هم حسی است با دو واسطه حسی است. و ولی دو تا معرض دارند ،معارض ندارند
مرسالتش می گوییم این  راما د ،لذا ما اصل توثیق عام این سه نفر را طبق شهادت مرحوم شیخ در عده قبول داریم

ممکـن  نام دست ما نیست. اگر دست ما بود نه شیخ و نجاشی ممکن است در رجال قبلی آنهـا در احادیـث قبلـی
است تضعیف داشته باشد. ما به شیخ و نجاشی مثال می زنیم. خیلی از تضعیفات در روایاتی است کـه دسـت اول 
است. از حسیات آنها هم نیست که با واسطه باشد. و لذا رکن دوم تمامیت حجیت این توثیق که معـارض نداشـته 

اي ثالثی از افرادي نقل کرده اند کـه نـام آنهـا در باشد تمام نیست. به این جهت ما مرسالتش را قبول نداریم. علم
 توثیقات شیخ و نجاشی نیست. ولی اینها  تضعیف نکرده اند. آنوقت توثیق عام اینجا اثر دارد. 
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. قال دخلت ماشطه علیه السالمعن ابی عبداهللا در هر حال این اعتبار ندارد. البته علی بن احمد بن عشرم را باید دید. 

می گوید ماشطه یا آرایـش گـري   صل اهللا علیه و آله و سلم فقال لها هل ترکت عملک أو عقمت علیهعلی رسول اهللا
 بر حضرت وارد شد. و حضرت از او سؤال کرد. که احتمال دارد یکی از این دو خواهر ها باشند. 


	موارد حرمت تزیین:
	مقام اول: مقتضای قواعد
	مقام دوم: مقتضاي روايات خاصه
	موارد بحث روايات:
	روایت اول:
	روايت دوم:
	روایت سوم:
	روایت چهارم:


