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 مكاسب محرمه / تمثيل وتصوير   87-88        6جلسه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

روايت مثني بود  ،در طائفه اول از روايات بحث ما بود كه روايت اول را بحث كرديم و از باب سه و دومين روايت
ديگر كه مربـوط بـه    بعد هم جهت .كه روايت سوم اين باب بود. اين دو روايت را سند را مورد بررسي قرار داديم

 .. را بحث كرديم.ساخت يا نگهداري يا تزئين و
 بر حرمت يا كراهت»  َكَرِه «داللت 

در اينجا داللت بر كراهت معناي مصطلح مي كند يا داللت بر حرمت. ايـن   كَرِهنكته سوم به اين بحث رسيديم كه  
بيش از كراهت را نمي رساند و  كَرِهكه هم محل اختالف است و در اصول عرض شد كه بعضي نظرشان اين است 

 البته آنهايي هم كه مي گويند داللـت بـر حرمـت مـي كنـد،      .بعضي نظرشان اين است كه داللت بر حرمت مي كند
ممكن است بگويند كه داللت وضعي دارد و ممكن است بگويند داللت باالطالق دارد. و ما اگر بگوييم داللـت بـر   

  .ق دارد. اين هم محل اختالف استحرمت دارد، داللت باالطال
اما در عين حال وقتـي كـه بـه     كندما گرچه دراصول گفتيم كه بعيد نيست كه اطالق تمام باشد و داللت بر حرمت 

. كاربردش در موارد مكروه هم خيلي زياد اسـت و ايـن كثـرت    .و كَرِه كنيم،در روايات مراجعه  آن موارد استعمال
 .شودوقتي قرينه اي نباشد، حمل بر معناي حقيقي مي استعمال ولو از نظر فني 

 حرمتبر»  َكَرِه «داللت  الف.
از  شـود گفت آن كثرت استعمال مانع مي  بشودولي چون ما داللت اين واژه را بر حرمت باالطالق مي دانيم، شايد 

 البتـه از  .اشكال موجود استاين هم  ،شوددر كراهت نه در حرمت شايد مانع از اطالق  كَرِهاين كه كثرت استعمال 
. شودمانع از انعقاد اطالق نمي  ،در جايي كه قرينه نباشد نظر فني اين اشكال جواب داده شده است. كثرت استعمال

نهي هم در استحباب و كراهت الي ماشاءاهللا استعمال شده است ولي در عين حال وقتي قرينه اي نباشـد،  خود امرو
ظاهراً بايد حمل بر  كَرِه اين روايت به ظهور و اطالق اولية از اين جهت .ل مي كنيماينها را بر حرمت و وجوب حم

  .شودباالطالق و كثرت استعمال در كراهت مانع از انعقاد اطالق نمي  شودهمان حرمت 
 

 كراهتبر»  َكَرِه «داللت  ب.
ابلي داريم كـه بعـد از جمـع حمـل بـر      آن وقت ادله مق ،شودمربوط به بحث نگهداري و تزئين  كَرِهمنتهي اگر اين 

اين غير  .شوداما چون روايات معارض دارد، حمل بر كراهت مي  .ابتداءاً داللتش بر حرمت است .شودكراهت مي 
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نه از اول با قرائن و شـواهدي كـه وجـود دارد حمـل بـر       ،از اين است كه از اول بگوييم كه حمل بر كراهت است
  .شودحرمت مي 

 موضع تشريعاز »  َكَرِه «
ظاهر .نيست پيغمبر يا اميرالمومنين اين مبغوضيت هم از ناحيه شخص .يعني مبغوض است كَرِه  كراهـت در   ، كَـرِه

مقام تشريع است. اين كراهت در مقام تشريع وقتي قرينه اي بر خالفش نباشد، بر ناپسندي علي االطالق حمل مي 
 ،كه همان ناپسند دانستن در اين روايت و بعضـي روايـات ديگـر    هكَرِ. ناپسند علي االطالق همان حرام است. شود

د، از آن حيث نمقام تشريع داراز باب اين كه امام يا پيغمبر  .ناپسندي از موضع تشريع و نه از موضع شخص است
مي گويد. در اين مقام  كَرِهيعني من در مقام مبلغ عن الدين ،گفتن كَرِه، گويم در مقام تشريع مي  كَرِهاطالقـش   كَرِه

مـانعي نـدارد ، منتهـي    بر حرمت . داللت اين شودكراهت كامله است، مبغوضيت است و اين منطبق بر حرمت مي 
چون در بحث دوم قـرار مـي گيـرد و در آنجـا      كنيم،حمل  وقتي كه اين را بر بحث نگهداري و تزئين و امثال اينها

در  كَـرِه . فلـذا  شـود در آن صورت اين حمل بر كراهت مي  ،ستروايات معارضي وجود دارد كه مي گوييم جايز ا
ولي چون روايات معارضـي دارد، بعـد    شودو حمل بر حرمت مي  شوداينجا في حد نفسه در او اطالقي منعقد مي 

  .از تعارض و جمع بين متعارضين اين را حمل بر كراهت اصطالحي مي كنيم
 طلبه:

اراده جدي بعد از مالحظه قرائن و بعد از مقايسه  .مقام اراده استعمالي است استاد: در حال واحد نيست، هميشه در
آن اراده جديه است، ما االن مي گوييم اراده استعمالي اين داللت بر  .با معارضات و تتبع و فحص از معارض است

 . شودمي ولي چون معارض دارد، بعد نهايتاً كراهت  شودحرمت است اگر معارضي نداشت اراده جديه مي 
و روايـت   13با ترتيب اينجا روايت  .شودمي  4و  3دو روايت ديگر هم با همين مضمون است كه در واقع روايت 

اسـت. ايـن دو    14و  13براي حرمت مجسـمه تمسـك كـرد، روايـت      شودسومين و چهارمين روايتي كه مي  .14
 دادم. روايت عين همين تعبير را دارد فلذا اين را پشت سر اين بحث قرار

 

 » يحيي بن ابي العالء «م از سوروايت 

و عن علي بن حكم، و محسن بن احمد جميعاً عن ابان االحمر عن يحيي بن ابـي العـالء   «روايت سيزده اين است كه : 

(عليـه  رالمـومنين از امي (عليه السالم)آنجا در آن روايات سوم امام صادق .»الصور في البيوت كَرِهانّه  )عليه السـالم (عن ابي عبداهللا 

نقـل   (عليه السـالم) الصور في البيوت، اينجا مي گويد يحيي بن ابي العالء از امام صادق كَرِهنقل مي كند كه انّ علياً  السالم)
الكالم الكـالم. تنهـا    .الصور في البيوت. اين هم عين همان تعبيري است كه آنجا نقل شده است كَرِهمي كند كه انّه 
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حديث با حديث قبل اين است كه اين سندش ديگر معتبر نيست اما در آنجا با يك شكلي و با دو  نكته متفاوت اين
 نداريم. آن بحث رجالي سند را تصحيح كرديم و اما اينجا راهي براي تصحيح

 » يحيي بن ابي العالء «بررسي رجالي روايت 
الءاين ابان االحمر اين توثيـق نـدارد. مـا از    علي بن الحكم، مشكلي ندارد، عن ابان االحمر عن يحيي بن العروايت 

ميان توثيقات عامه دو مصداق داريم كه اين هم نيست. يكي اين كه رجال ابن ابي عميـر را قبـول داريـم كـه ابـان      
االحمر از آنها نيست، توثيق خاص هم ندارد و از اين جهت است كه اين روايت به عنوان روايت ضعيف تلقي مي 

در مجموع اين روايت به نگهداري و تزئين خانه به اين  .ين بحث هاي قبلي است و الكالم الكالمبقيه بحثها ع شود
 صور است.

 » حاتم بن اسماعيل « روايت چهارم از

عن ابن العزرمي عن حاتم بن اسماعيل عن جعفـر   .امين روايت است 14روايت چهارم هماني است كه در اينجا 

أنّ علياً من كـان  است و اين روايت از امام صادق است و دارد كه  (عليه السالم)م باقراست. آن دو روايت ازاما عن ابيه

 .نقل مي كنـد  (عليه السالم)از امام باقر (عليه السالم)اين نظير همان روايت دوم است كه امام صادق الصورة في البيوت كَرِهي
سندي مثل روايت قبل معتبر نيست. ابن عذرمي ست و البته از نظر ا اين روايت هم همان بحث هاي داللي در مورد

و حاتم بن اسماعيل توثيق ندارند و از اين جهت اين روايت دوم و سوم و چهارم به ترتيبي كه ما تنظيم كـرده ايـم   
فقط روايت دوم از نظر سند قابل تصحيح  ،الصورة في البيوت يا صور في البيوت كَرِهيك معني را افاده مي كند كه 

كه مربوط به نگهداري و تزئين است نـه   استايات ديگر قابل تصحيح نيست، و همه آنها حداقل احتمالش بود. رو
. تـا  همه اينها باب سـه اسـت  . تصوير و ساخت به صورت مستقل مقصود و ملحوظ نيست. اين چهار روايت است

جلـدي   20كه در وسايل هاي  از باب احكام مساكن كتاب الصالت است 3نگفتيم خالف اين را، همه اينها از باب 
 است.  3ج 

 »ابن القداح « روايت پنجم از 
پنجمين حديث روايت هفتم اين  .روايت پنجم در اين شماره و ترتيب وارده از سوي ما روايت هفتم اين باب است

، قـال  قـال  (عليـه السـالم)  و عنه عن سـهل عـن جعفـربن محمـد االشـعري عـن ابـن القـداح عـن ابـي عبـداهللا            «باب است 

في هدم القبور و كسر الصور و رواه البرقي فـي المحاسـن عـن     )صلي اهللا عليه و آله وسـلم (بعثني رسول اهللا (عليه السالم) اميرالمومنين

 اميرالمـومنين  از اين حديث پنجم كه هفتمين حديث در اين باب است امـام صـادق   .»جعفر بن محمد االشعري مثله

 بعثني في هـدم القبـور و   ،در روايت ديگر مي فرمايد به مدينه فرسـتاد  ،بر فرستادكه من را وقتي پيغمنقل مي كند 
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كه قبرها را از بين ببرم و صورت هـا و تماثيـل و مجسـمات را بشـكنم.     مرا فرستاد و مأمور كرد به اين كسر الصور
ضرت وقتـي او را  استدالل به اين شده است كه بنابراين ساختش درست نيست و حرام است و اشكال دارد فلذا ح

 فرستاد او را مبعوث كرد و اعزام كرد و مأمور به كسر صور كرد.

 »ابن القداح « روايت  بررسي سند
بحث اول ما بحث سندي است كه اين دو سند دارد،  .اين روايت چند بحث داريمراجع به  ،اين روايت پنجم است

ند كافي دو اشكال دارد، سند محاسن برقـي يـك   كه يك سند در كافي دارد و يكي هم در محاسن برقي است و س
در سند كافي هم سهل است و هم جعفر بن محمد االشعري اسـت   اشكال دارد.و در هر حال ضعيف السند است و

سهل منشأ اختالفات زيادي است گرچه ظاهراً درستش اين است كه األمـر فـي السـهل    . كه اين دو تا توثيق ندارند
و جعفربن محمد اشعري توثيق ندارد نـه توثيـق خـاص و نـه توثيـق       .وييم سهل استكه بگ شودليس بسهل. نمي 

ولذا سند كافي با دو اشكال مواجه است و سند دوم كه سند مرحوم برقي در محاسن است  ...ازباب ابن ابي عمير و
ذا آن يـك  فلـ  در آن وجـود دارد . آن از جعفربن محمد آمده است سهل در او نيست، اما جعفربن محمـد اشـعري   

 جهت اشكال در او باقي است. 
 طلبه:

 استاد: تبديل سند اينجا مصداق ندارد، در جايي كه احتمال تبديل سند بدهيم عرض مي كنيم. 
 

 »ابن القداح « در روايت » الصور «مفهوم 
هـم شـامل   قبالً گفتيم كه صور و تماثيل بعيد نيسـت كـه    مطلب دوم اين است كه اينجا صور به چه معنايي است؟

، گفتيم بعيد نيست. مخصوصاً صور را گفتيم كـه شـمولش بـه غيرمجسـمه     شودو هم شامل مجسمات  شودنقوش 
، در تماثيل احتمال اختصاصش به مجسمه قوي تـر  شامل شود خيلي قوي است كه هم مجسمه و هم غير مجسم را

 گرچه در آنجا هم گفتيم استعمال مطلق هم آنجا دارد.  ،است
هـم تصـاوير مجسـم سـه     شامل شـود  مال شمول و اطالقش قوي تر است كه هم نقوش و خطوط را در صور احت

گيرد. اما در اينجا قرينه اي وجود دارد كه مقصود اينجا مجسمه است و آن قرينه تعلق عنوان كسر بـه  دربربعدي را 
 ظـاهراً ايـن را بيـان     ،ا. شكستن صورتهبشكنم مي گويد مرا مبعوث كرد و مأمور كرد كه صورت ها را .صور است

كه قابل شكستن است البته در نقوش هم مي توان تصور كـرد نقوشـي را    .ذوابعاد ثالثه است مي كند كه مجسمه و
آن ظرف را شكست ولي آن كسر صورت مستقيم نيسـت، كسـر    شود.. كه مي .كه روي حيواني روي ظرفي باشد و

ظهور تعلق كسر اوالً و اين كه كسـر مسـتقيم   است و لذا اين از بين رفتن صورت  آن متعلق صورت است كه نتيجه
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 .         به خود صورت تعلق گرفته است اين دو تـا نكتـه معلـوم مـي كنـد مقصـود از صـور در اينجـا مجسـمات باشـد          
 .الصوره مي گويـد مقصـود از صـورت مجسـمه اسـت      به خود صورت نه ذي هم كلمه كسر و هم تعلق مستقيم آن

و  انـد  ه شرايط آن زمان هم همين بوده است كه در آن زمان بت بوده است و مجسمه هـايي بـوده  مضاف بر اين ك
بنابراين بر خالف روايت اول و بعضـي   .آنها مورد پرستش قرار مي گرفته است و مأمور به شكست آنها شده است

روايت هم مي گويد تماثيل  .هيمدلذا بايد لغت را بايد محور قرار روايت بعدي كه در آنجا قرينه خاصي نداشتيم و 
اينجا لغت همين را مـي گويـد امـا تعلـق      اما در .يا صورت مطلق است مطلق است بنابر آن چه كه ما ترجيح داديم

 كسر و هم تعلق به خود صورت نه به ذي الصورت بيانگر چيز ديگري است. ،كسر با اين دو عنايت ذكر شده
 طلبه:

ي باشد كه آن هم باز اطالق دارد، تصوير صورت غير مجسمه، تصوير به آن تعلـق  استاد: آنجا گفتيم اگر من مصدر
 و مصداق دارد. شودمي گيرد، آن هم مطلق مي 

 
 

 طلبه:
كه تمثال با صورت فرق دارد، هر خيلي هم متوجه باشيم  .و ربطي به هم ندارد، ترجيح داديم شوداستاد: مويد نمي 

بـه   آن دو مي تواند كاربرد مطلق داشته باشد گرچه تمثال با مجسمه بيشتر ظهور قوي تري دارد، و صـورت عمـوم  
اين به لحاظ  .سمت نقاشي قوي تر باشد، اما در عين حال به لحاظ لغت چيزي پيدا نكرديم كه اختصاص را برساند

 .كندنه اين كه لغت را معني  شودكه آن خودش قرينه خاصه مي  استضايي معناي لغوي اما اينجا در يك ف
 طلبه:

. مرحـوم گلپايگـاني در   كند. ممكن است كسي اين روايت را قبول شودنه، اگر روايت باشد معنايش اين مي استاد: 
 شودي بيايد نمي بحثهايشان معتقد به اين دقت ها در سند نيستند، رواياتي كه به خصوص در من اليحضر و در كاف

 .. نه مته روي خشخاش مي گذارند، روي فرض است.همين جوري از كنارشان رد شد بر خالف آقاي خوئي و
 طلبه:
تكيه كـرد و   شودگاهي هم ممكن است حالت تضافر باشد. اگر اينگونه باشد، روي جزئيات هر روايتي نمي  استاد:

ر بحث هاي فقه تربيت گفتيم كه في الجمله اين قاعـده را قبـول   بايد گرفت و قبالً بحث شده است د قن راقدر متي
 .داريم

 بر خالف قبلي ها اين اطالق ندارد.  .. ندارد،.با اين قرائن صور كار به نقاشي و
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 م ثانويهحك والئي وحكم »  هدم القبور و كسر الصور« 
را مأمور به اين دو كار كرد كه قبرها  بحث سوم اين است كه اين حكمي كه وقتي پيغمبر ايشان را مبعوث كرد و او

از بـاب يـك    والئي بوده اسـت.  ثانوي و است يا حكمو الهي  را از بين ببرد و مجسمه ها را بشكند اين حكم اولي
مـي   اسـت امر حكومتي او را مأمور كرده است يا از باب حكم الهي و اولي او را مأمور كرده است؟ هر دو احتمال 

ات اسالم است و گاهي هم بـه  أمورين هم كه اعزام مي شدند به يك چيزهايي كه جزء اوليم .گفت اولي است شود
يك امور والئي و حكومتي بوده و حضرت تشخيص دادند كه اآلن برو اين كار را بكن. هـر دو نـوع مأموريـت در    

ريت ها به عنـوان ثـانوي و   اعزام مأموران در متون ديني ما داريم، هم مأموريت ها به عنوان الهي و اولي و هم مأمو
 والئي. 

 
 طلبه:

آن زمان حضرت بايـد شـرايطي   دهد منتهي براي تي است آن زمان هم بايستي انجام استاد: والئي يعني حكم حكوم
 االن با تغيير شرايط حكم را حاكم عوض مي كند. .دهد. دست حاكم استتشخيص 

 ارشاد غير از اين است.
 

 طلبه:
ممكن است روي يك عنوان ثانوي اين كار را حضرت كرده است كه  .ئي تفاوت هايي دارداستاد: حكم ثانوي و وال

  .است، ممكن است بگوييم نه كامالً يك حكم والئي است اين چنين كندآن عنوان ثانوي هر زماني مصداقي پيدا 
ت يا تابع شـرايط  . عمده اين است كه اين حكم اولي اسشودسوال اين است كه در واقع اين حكم سه احتمال مي 

 ثانوي، يا تابع اقتضائات و مصالح والئي بوده كه حضرت تشخيص مي داده است.
 اصل در بيان شارع 

پاسخ به اين سوال بايد به اين نكته توجه كرد كه اصل در احكام و بيانات شارع وقتي مردد بين اولـي و ثـانوي    در
اصل ديگر اين است كه اگر مردد بين حكم الهي و والئي  است اصل اين است كه امام حكم اولي را بيان مي كند و

كه اينجا امام دارد به عنوان ثانوي مي فرمايد  شودباشد، اصل اين است كه حكم الهي است اال اين كه قرينه اي پيدا 
ـ   ويا اين كه امام با عنوان الهي اين حكم را مي فرمايد كه حكم مقطعي است  اب تابع حقوق و حق واليتي كـه از ب

 اال با وجود قرينه. ،كه هر حاكمي حق زياد و كم كردن اين را دارد. اصل اين است .حكومت داشته است
 مصرف خمس، حكم واليي 
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مثالً نظير اين در كتاب خمس ما يك مجموعه اي از روايات داريم كه از زمان امام جواد باشد از اين ائمـه آخـري   
سوال اين اسـت كـه تحليـل     .خمس ندهيد، و حالل است .ليل كرديمباشد كه فرمودند ما خمس را براي شيعه تح

حضرت و زمان بند هم باشد، تحليل حكم اولي است يعنـي واقعـاً حكـم     ائمه خمس را ولو اين كه  تا زمان ظهور
عوض شد يعني نوعي نسخ است يا نه حكم را همه بايد بدهند منتهي حاكم از جانب خودش حق دارد بگويد كـه  

همين االن در نوع مصرف و بخشش خمـس   .مقطعي ندهيد االن مثالً جزء اختيارات حاكم و ولي است خمس را تا
راق خود مراجع هم متفاوتند، آقاي سيستاني در عراق مي گويند خمست را به فقراء محلت بده، در شرايطي كـه عـ  

يـت و حكمـي اسـت كـه بـه      اين يك اختيار والئي است و از باب مرجع .ته استداشته است و فقير و ضعيف داش
 اين تحليل خمس حكم اولي است يا حكم والئي؟ .استدست او 

اصل اين است كه ائمه در مقام بياناتشان بر كرسي تشريعي با عنوان اولي و الهي نشستند اال اين كه قـرائن ثـانوي    
سمه هـا را  أمور كرد كه مجدر پاسخ اين سوال وقتي حضرت را م .مي توان عبور كرد آنباشد.  اگر قرائني باشد از 
كن اصل اين است كه حكم اولي است ممكن است بگوييم اينجا قرينه خاصي وجود دارد، بشكن و قبرها را خراب 

قصه بت پرستي است و با مأمور كردن حضرت براي مجسمه اگر مقصود بت باشد، طبق قاعـده  قرينه خاصش هم 
باشد، به دليل بت و بت پرسـتي رواج داشـته اعمـال واليتـي     اگر مقصود همه مجسمه ها  ،اولي و حكم اولي است

گفته است كه همه اينها در مظان بت پرستي است و ريشه همه اين ها را بكن. اين يك اختيار حكومتي  .كرده است
 .است مثل اين كه برو مسجدي را خراب بكن البته بر اساس مصالحي و براي تأمين مصالح دينـي و دنيـوي مـردم   

از اختياراتش مي كند. قبرهاي جاهلي بوده و تفاخرهاي بيجايي انجام مي شده تا آنجا الهئكم التكـاثر حتـي   استفاده 
از اين باب فرمود آنها را خراب  ولي مقابله با فرهنگ تفاخر به قبور و قبرهاي چهره هاي جاهلي بوده ،زرتم المقابر

 كن و از باب حكومت است.
 طلبه:

بـه   ،قبرها را خيلي بزرگ و مجلل درست مي كردند، سران مشركين را تزئين مي كردند استاد: مجسمه مي ساختند،
ايـن  قبيله قبرها جدا بود. ممكن است بگوئيم كـه   به آنها تفاخر مي كردند، سوره تكاثر مال همين بحث است، قبيله

 .حكم ثانوي استدر آن شرائط حكم با اين قرائن يك حكم والئي است يا 
 طلبه:

والئي بگيريم يعني حاكم آن وقت تشخيص مي داد براي تثبيت فرهنـگ اسـالمي و بـراي مبـارزه بـا       نه اگراستاد: 
 و بشكند ولي اين ديگر حكم اولي نيست كه مجسمه ها را بايد بشكنيد. كندفرهنگ جاهلي آنها را خراب 

 حتمال نسبتاً قوي است.احتمالي نيست كه بتوان به سادگي از آن عبور كرد گرچه اصل اولي است ولي اين ا
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 طلبه:
خود صورت را شكستن بود، اطمينـان نسـبي بـه آن     ،استاد: خيلي قاطع نيست،آن بحث قبلي بود، ظهور كسر صور

مـي گـوييم اصـل از بـاب      .يا از باب اعمال واليت اسـت  كنداين بحث معلوم نيست كه حكم اولي را اجرا  ،داريم
كه به قبرها مي شد و رواج بت پرستي موجب شد كه اعمال واليت از  حكم اولي است منتهي شرايط و تفاخرهايي

  و احتمال ضعيفي نيست گرچه قاطع و جازم به آن نيستيم. شودو دستور به شكستن بت ها  شودجانب حضرت 

 بر ساخت و نگهداري » ابن القداح « شمول روايت 
؟ اين كه مـأمور كـرد   استربوط به ساخت هم بحث چهارم اين است كه اين روايت مربوط به نگهداري است يا م

كه اينها را بشكن از باب اين است كه نگهداري اين مجسمه ها حرام بوده كه مي گويـد بشـكن، يـا فراتـر از ايـن      
داللت بر اين مي كند كه ساختش هم حرام است؟ دو حكم را افاده مي كند يا يك حكم را؟ مأمور شـدن بـه كسـر    

لت التزاميه مي رساند حرام است. چه حرام است؟ نگهداري يا ـ بنـابراين كـه حكـم     صور تكليف است ولي به دال
ا حرمت نگهداري يا حتي ب ،اولي بگيريم ـ يا حتي ساختش هم حرام است؟ وجوب كسر مالزمه با چه حكمي دارد 

 حرمت ساخت؟
بايد بشكني مثل اين آالت قمـار   .داللت بر حرمت هر دوي اينها مي كند اگر اولي باشد بعيد نيست كه بگوييم عرفاً

كنـي. مثـل   كني و هم نبايد ايجـاد  داري معنايش اين است كه هم نبايد نگهرا مي گويد و وسايل گناه را مي گويد. 
كتب ضالل كه اينگونه است. اگر حكم اولي بود و سند معتبري بود بعيد نبود كه حرمت حفظ و نگهـداري را مـي   

 .اند البته با حل مشكالت قبليرساند و هم حرمت ساخت را مي رس

 وجوبي حكم»  هدم القبور و كسر الصور« 
القبور اين حكم الزامي بوده يا استحبابي؟ ظاهرش اين است كه به اطالق وقتي مي گويد هدم بحث پنجم بعثني في 

رائن هـم  شواهد و ق ،، داللت بر وجوب است نه استحبابشودوقتي مرا مبعوث به اين كرد، داللتش بر وجوب مي 
 .موضوعي را بحث مي كند كه خيلي جدي و الزامي است ،معلوم است مثالً عالوه بر بعثني

 » السكوني« روايت 

و عن علي بن ابراهيم عن «است  3روايت ششم همين مضمون با يك تفاوتي است و در اينجا هشتمين روايت باب 

بعثنـي رسـول اهللا    (عليه السالم)قال اميرالمومنين ،داهللا كه قالاين روايت دارد كه عن ابي عب .ابيه عن النوفلي عن السكوني

  ».و ال كلباً اال قتلته ،اال محوتها و ال قبراً اال سويته صلي اهللا عليه و آله الي المدينه  فقال التدع صورةَ
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  »السكوني « بررسي سند روايت 
ه و مرحوم كلينـي از علـي بـن ابـراهيم از     اين حديث در محاسن هم نقل شده است محاسن با همين سند ذكر كرد

. ايـن سـندي اسـت كـه در هـزار      شودنوفلي عن السكوني نقل مي كند در محاسن برقي مستقيم از نوفلي نقل مي 
روايت آمده است اگر بيشتر نباشد، همين سند چهارتايي. و نوفلي عن السكوني در بيش از اين آمده است. اين سند 

ا موردش محل بحث است يكي ابراهيم بن هاشم، يكي نوفلي است. سكوني و علي بـن  بارها بحث كرديم كه دو ت
ابراهيم توثيق دارد، و اما دو نفر ديگر توثيق خاص ندارد، آن توثيق هاي عام شناخته شده مثل ابن ابي عمير را هـم  

نـداريم و تنهـا راهـي كـه      علي بن ابراهيم است كه آن را هم قبـول تفسير ندارند. راهش يا توثيق كامل الزيارات و 
پذيرفتيم هماني كه مرحوم آقاي تبريزي داشتند كه وقتي كه كسي از بزرگان با اين همه روايت باشد و شناخته شده 

روي  .با اين حد از اهميت باشد ولي هيچ قدحي و ذمي در باب او وارد نشده است گويا اشكالي در او نبوده اسـت 
 امضاء كرد. اين باب توثيق اينها را مي توان

 بر تجسيم و نقاشي » صورةَ اال محوتها «شمول 
بحث دوم بحثهاي داللي است كه خيلي از آنها شبيه بحث هاي قبلي است. همان سه چهار بحـث قبـل اينجـا هـم     

. سـازگار اسـت. در آن   .كسر نيست، و محو است. محو در اينجا با نقاشي و ،. جز اين كه اال محوتهاشودمطرح مي 
م اختصاص به مجسمه ها دارد، ولي اين  قرينه اي ندارد كه اختصاص به مجسمه داشته باشد، چون كسـر  مي گفتي

 .شودباشد، ولي محو روي نقاشي هم مي  به مجسمه داشته

 حكم والئي» صورةَ اال محوتها و ال قبراً اال سويته، و ال كلباً اال قتلته«

سگ هاي  واليي را اينجا تقويت مي كند. همة، يك مقدار حكم تهوالكلباً اال قتلجهت ديگري كه دارد اضافه شدن 
.. .فرهنگي سگ اختالط داشته با آنها و ايـن فرهنـگ   آنجا را بكش. حكم اولي نيست كه سگها را بكشند، منتهي در

 براي مبارزه با آن دستور كشتن آنها را مي فرمايد. در حـالي كـه هـيچ مـانعي هـم نـدارد، كـه كسـي سـگ داشـته          
ام در واقع يـك سلسـله احكـ    ،حرام كه نيست، مكروه است مثال، منتهي الزام به كشتن براي تغيير فرهنگ بود.باشد

 دهد نه اين كه احكام ثابت دائمي را داد. والئي داد كه فرهنگ را تغيير 
 و صلي اهللا علي سيدنا محمد و آل محمد.


