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 87-88               83جلسه 

   حلق لحيهمكاسب محرمه / 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                           

 » حلق لحيه« ادلة روايي در 

 » يبزنط نصر ياب بن احمد«  تيرواروايت سوم: 
كه روايت باب شصت و سه روايت پنجم بود كه از ابن ادريس در آخر سرائر از كتاب بحث در هفتيمن روايتي بود 

نقل كـرده انـد. مـتن ايـن      عبداهللا بن حسن عن علي بن جعفربزنطي نقل شده و همين را در قرب االسناد هم نقل از 

من لحيته قال أما من عارضيه فال بأس و امـا مـن مقـدمها    له أن يأخذ  سألته عن الرجل هل يصلح روايت اين بود كه 

از امام رضا سالم اهللا عليه سؤال شد كه آيا كسي مي تواند از لحيه خودش بگيرد حضرت فرمودند من عارضيه  فال.
فال بأس. از طرفينش بخواهد چيزي بگيرد مانعي ندارد و اما از مقدم لحيه كه روبروي جلو باشد حضرت فرمودنـد  

 . آن را نگيرد. ال يا فال يأخذكه 

 عدم جواز گرفتن مقدم لحيه
د و اين دليل كناستدالل كرده اند كه أخذ لحيه قدر متيقنش همين است كه بيايد به طور كلي بخواهد ريش را حلق 

داللت بر اين مي كند كه حداقل اين است كه در مقدم لحيه أخذش و حلقش جايز نيست كه بعضي هم بنـا بـراين   
مال به خاطر همين گفته اند كه اينكه اصل لحيه است مقدم لحيه است طرفين جزء لحيـه نيسـت بـه بعضـي از     احت

آقايون هم اينطور نسبت داده شده كه به صورت پروفسوري مانعي ندارد يا اين روايت و قـول مبناسـت يـا اينكـه     
نيست. كه وجـه دومـش كـه بعضـي     كسي بگويد كه صدق لحيه بيش از اين مقدم نيست و طرفين جزء لحيه  اصال

 ست. الحيه كل صورت  ظاهراًگفته اند وجه درستي نيست 

 » يبزنط نصر ياب بن احمد«  تيرواسند 
در اين روايت دو بحث وجود دارد يكي بحث سندي است و يكي هم بحث داللي است اما در بحث سـندي ايـن   

سـرائر  اسـت  ابن ادريس در آخر سـرائر آورده   است كه است يكي همانروايت در سه كتاب اين روايت نقل شده 
 خلـق االسـناد  مرحوم ابن ادريس آخرش يك بخش روايي دارد و از كتاب بزنطي نقل كرده است. يك سند هم در 

كه از عبداهللا بن حسن از علي بن جعفر نقل كرده است و يك سند هم علي بن جعفر كتابي داشـته كـه نقـل    است 
فر نقل شده است. آن كتاب علي بن جعفر سندي است و مرجع ايـن نقـل مرحـوم    شده و از آن كتاب علي بن جع

صاحب وسائل است. اين سه تا سند كه سند اول آن آخر سرائر باشد مشكل دارد علـتش ايـن اسـت كـه در آنجـا      
مرحوم ابن ادريس اين را در كتاب بزنطي نقل كرده است كتاب مرحوم بزنطي كـه دسـت ابـن ادريـس بـوده بـين       
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چند قرن فاصله بوده است. ابن ادريس قرن پنجم يا ششم مـي شـود و بزنطـي از     طبعاًم ابن ادريس و بزنطي مرحو
منتهي اين را از كتاب او نقل مي كند است اصحاب امام رضا است و دو سه قرن حداقل بين ايشان و بزنطي فاصله 
اب بزنطي االن دسـت مـا نيسـت ولـي در     و با سند شفاهي نيست مي گويد من از كتاب بزنطي نقل مي كنم اين كت

 زمان ابن ادريس بوده و ايشان از اين كتاب نقل مي كرد. 

 نشر كتب در زمانهاي مختلف

د با نظر خود مؤلف اسـت و اگـر هـم    شونقل كتاب در ازمنه قديم تا زمان امروز فرق دارد امروزه كتابي كه منتشر 
به صورت وسيع منتشر مي شود كه ديگر همه مطمـئن هسـتند كـه    د شود وقتي هم منتشر كننباشد مي تواند اعالم 

اين مال خود اين مؤلف است اما در ازمنه قديم اينطور نبوده كتابي كه كسي مي نوشت توليد ابنوه نداشته و تكثيـر  
ا بر ه در آن نبوده افراد استنساخ مي كردند و لذاست كه راه دست و تحريف در آن خيلي باز بوده كسي كتابي روانب

مي داشت و در استنساخش يا اشتباه زيادي مي شد و گاهي هم عمدا قيدي به آن مـي زدنـد و وسـط ايـن كتـاب      
روايات را كم و زياد مي كردند دست تحريف در كتب خيلي رواج داشته و كشف خالفش هم به اين آساني نبـوده  

هم مي بيند اگر هم حرفي دارد مي زنـد.  چون يك چاپ نمي خورده كه هزار يا ده هزار تا نسخه بخورد كه مؤلف 
اينطور نبوده و لذا در نظام قديم وقتي كه از كتابي چيزي نقل مي شده خود آن كتاب نياز به سلسـله سـند    آن وقت

او است داشته يعني آقاي الف مي گفت كه من اين كتاب كافي را از استادم نقل مي كنم يعني هميني كه بين اين دو 
و او هم از كس ديگر تا اينكه به مؤلف مي رسد. و لذا كتب سند متصل به صاحب كتاب داشـته   از كسي نقل كرده

با اين سند كتابها اعتبار پيدا مي كرد و اجازه روايي كه سابق داده مي شد يك بخش مهم آن همين بوده يعني اينكـه  
سائل بـه ايـن شـكلي مـن از اسـتادم      ي سرش اين بوده كه يعني وكنمن اجازه دادم كه تو از اين كتاب وسائل نقل 

شنيدم كه اين وسائل است و به اين طريق به صاحب وسائل مي رسد. اين سلسله سند براي اثبات اينكه اين كتـاب  
براي اين نويسنده است و اين نويسنده اين كتاب را نوشته و با اين شكل در اختيار شاگردانش مي گذاشـته و آنهـا   

 ي گذاشتند تا به نسلهاي بعدي مي رسيد و سند كتب اينطور درست مي شد. هم در اختيار شاگردانشان م
لذا اگر كسي در زمان قديم مي رفت و همينطور وارد بازار مي شد و كتاب اصول كافي پيدا مي كرد اين فايـده اي  

كه بـا عمـد    نداشت ممكن است همان كسي كه كتابهاي خطي سابق را استنساخ كرده آدم الابالي بوده يا آدمي بوده
د. ارزشي نداشت. مگر اينكه كتاب را از استاد گرفته و استاد مـي گفـت مـن ايـن را     كنمي خواست تصرف در اين 

بـوده مـي    آن وقـت تأييد مي كنم يا  همين نسخه قبلي يا با استنساخ شده آن مقابله كرده يعني مقابله از امور مهـم  
و نسخه من هم با نسخه استادم مطابق است و همينطور تا اينكـه  گويد اين با آن نسخه اي كه من دارم مطابق است 

به مرحوم صدوق يا مرحوم شيخ مي رسيد. و لذا اين را توجه داشته باشيد كه نقل از كتب قبل از اين دوره چاپ و 
. اين يك دشواي برسد كه مؤلف نوشته و منطبق با آن تكثير انبوه نياز به سلسله سند داشته كه نسخه ها به آن نسخه
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قاعده رضاعي است كه ديروز هم عرض مي كردم كه چيزي در كتابي نقل شده مي بينيم كه سـندي هـم كـه آنجـا     
آمده درست است منتهي چون كسي كه نقل مي كند با اين كتاب فاصله دارد مي گوييم سـند ضـعيف اسـت بـراي     

 اينكه نمي دانيم كتاب چطور به دست او رسيده است. 
است مرحوم ابن ادريس در سند اول روايت هفتم از كتاب بزنطي نقل مي كند بـين ابـن ادريـس و    اينجا هم همين 

بزنطي فاصله چند قرن است اين كتاب بزنطي به دست او رسيده ولي اينكه اين كتاب بزنطي با چه سلسـله سـندي   
ن با چه سندي به دسـت او  دست او رسيده هذا غير معلوم. و لذا اين در حكم روايت مرسله مي شود نمي دانيم اي

هـم   آن وقـت كه كتابهايي از شهرت خيلي بااليي برخوردار بوده ولو اينكه توليد انبوه چـاپي  است رسيده و گاهي 
نبوده اما آن كتاب خيلي زياد منتشر مي شد مثال قرآن و كتب به اين شكل كه كثرتش نظير كثرت اين زمـان اسـت   

كتابي كه كلش ده نسخه تكثير مي  آن وقتشته باشد. علي االصول در عرف شايد يك نوع اطميناني در آن وجود دا
د نمي شـود بـه آن اطمينـاني    كند كه ده تا روايت را كم و زياد كنشد و ممكن است يك نفر هم بيايد اين را تكثير 

ايـن نـوع   داشت اطمينان شخصيش هم به درد خودش بخورد براي ما بايستي يا اطميناني وجود داشته باشد كه در 
 كتابها نيست. يا اينكه سند ايشان به اين كتاب سند شناخته شده اي باشد و هيچ كدامش اينجا نيست. 

 بزنطي ضعف سندالف. 

سند خود روايت هم از بزنطي نقل كرده بزنطي هم از امام رضا نقل كرده و فاصله زيادي ندارد بزنطي از اصـحاب  
ه به دست ايشان رسيده و با چه سندي اين نسخه با نسخه عصـر بزنطـي   امام رضا بوده ولي اينكه اين كتاب چگون

منطبق بوده هذا غير معلوم. و لذا اين سند اول غير معتبر مي شود بنا بر نقل هم بر اين نبوده كه سندهاي درست را 
د مي گفت د. همانجا از آن مي پرسيديم كه سندي كه تو را به اصالت اين كتاب مي رساند چيست ممكن بوكننقل 

من هم اينطور شنيده ام و به آن اعتماد ندارم. او درست عمل كرده اما اينكه اين نسخه با سند صحيحي همان نسخه 
اي است كه بزنطي نوشته و روال اين بوده كه حتما مقيد به آن باشد اگر خود ابن ادريس گفته باشد كه من هر چه 

 ست است. تازه اين هم مي گفت ما قبول نداشتيم. از كتابي نقل مي كنم سند معتبر دارم. اين در

 »غرق االسناد « سند موجود در ب. ضعف 

همين روايت با سند ديگري در غرق االسناد نقل شده كه حميري از عبداهللا بن حسن كه صاحب غـرق االسـناد از   
درست اسـت امـا ايـن    عبداهللا بن حسن عن علي بن جعفر عن اخيه نقل كرده كه اين سندي كه اينجا مذكور است 

چـون بـين صـاحب وسـائل و      نسخه اي كه صاحب وسائل از آن نقل مي كند چه سندي به اين غرق االسناد دارد.
حميري كه صاحب غرق االسناد بوده چند قرن فاصله است ايشان چه سندي دارد به اين كتاب باز غير معلوم است. 

ي صاحب وسائل كه از كتاب غرق االسـناد نقـل مـي كنـد     اين هم در سند دوم عين بحث قبلي منطبق مي شود يعن
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ست. غـرق  اروشن نيست سندش در آنجا چيست و چطوري اين كتاب را نقل مي كند. االن غرق االسناد دست ما 
االسناد خوشبختانه سندها را آورده يعني از زمان خودش كه مي آيد روايت را با سند نقل مي كنـد منتهـي مشـكل    

ي آن وقتـ ست كه ما چطور به كتاب غرق االسناد متصل مي شويم اين سند معتبري ندارد ولـو از  غرق االسناد اين ا
كه چاپ شده مي دانيم كه دست نخورده است ولي قبلش كه استنساخي بوده ما سند معتبر بـه آن نـداريم. از ايـن    

قتي كه چاپ شـده معتبـر   جهت غرق االسناد هم با اين مواجه هست. از آن طرف معتبر است از اين طرف هم از و
  است.است ولي فاصله چند قرن كه چاپ نبوده خودش مشكل دارد. اين دو سند در هر دو چنين اشكالي 

 ج. سند صاحب جواهر

اما سند سومي كه صاحب وسائل نقل مي كند اين است كه صاحب وسائل مستقيم مي گويـد كـه و رواه علـي بـن     
د. كه تا زمان صاحب وسائل كتاب علي بن جعفر و جعفريات و اينها بوده جعفر في كتابه اين روايت را نقل مي كن

و االن هم جمع شده است. نسبت به اين راهي دارند كه فرموده اند. آقاي خـوئي و آقـاي تبريـزي و ديگـران ايـن      
ـ   اصالبحث را دارند كه مي گويند اينجا سند سوم قابل  ن ح و تصحيح است تصحيحش از اين راه است كـه نقـل اي

كتاب از طريق شيخ نقل شده و صاحب وسائل گفته اند كه من اين را از شيخ نقل مـي كـنم و سـند شـيخ در ايـن      
د يكي اينكه بگوييم از زمان شـيخ بـه   شوكتاب سند معتبري است. و ممكن است اين با عبور از دو مرحله تصحيح 

ه هاي متعدد بوده و از قرن پنجم و اينهـا تكثيـر   بعد كتابهايي كه وجود داشته نسخه ها زياد تكثير مي شد و كتابخان
كتاب و اينها زياد بوده مي گوييم اينكه صاحب وسائل از آن كتاب نقل مي كند از طريق شيخ نقل مي كند تا بعد از 

و از زمان شيخ به بعد شيخ سندش را به است شيخ استنساخ فراواني بوده و از قرن پنج و ششم اطميناني به وسائل 
آورده و سندش هم معتبـر اسـت. پـس اتصـال نقـل صـاحب        من ال يحضر التهذيبعلي بن جعفر را درآخر كتاب 

وسائل از كتاب علي بن جعفر اينطور است كه از كتابي نقل مي كند كه زمان شيخ طوسـي بـوده و در ايـن فاصـله     
كثرت اين مانع از احتماالت خالف مي شود. از زمان شيخ و به شيخ هم كه مي رسـد آن هـم مرحـوم شـيخ سـند      

 طريق سوم اين سند را تصحيح كرده اند.  معتبري دارد و لذا با
تعبيري هم كه اينجا نقل مي كنند اين است كه مرحوم بالغي در روايات فرموده كه والروايه عارية في الصحه. چون 
احتماال نظرشان اين است كه اين نظر سوم كه معتبر است سند سوم مؤيد مي شود در واقع اين روايت با سـه سـند   

شود هم در سرائر آمده هم در غرق االسناد آمده هم در كتاب علي بن جعفر اين طريق علـي بـن   در اينجا نقل مي 
جعفرش هم به اين شكل گفتيم معتبر مي شود و آن دو نقل مؤيد مي شود و لذا مي شود به اين روايات مـي شـود   

دارم كـه فاصـله بـين    اعتماد كرد. اين بحث سنديش است. من هم به نظر نهايي نرسيده ام ولـي پرسشـي كـه مـن     
صاحب وسائل و مرحوم شيخ هم اينكه بگوييم اطميناني وجود دارد محل كالم است و لذا براي من هم اين مقطـع  

البته سند صاحب وسائل به خود كتابهاي شيخ سند دارد است صاحب وسائل تا مرحوم شيخ مواجه با يك اشكالي 
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بگوييم سند دارد اين خيلي اثبات شده و واضح نيست. قرن شـش   اما به كتابهايي هم كه از طريق شيخ به او رسيده
و هفت بايد باشد. و آن سند اول بود كه بحث كرديم كه او كه قرن شش يا هفت است از بزنطي نقل مي كنـد. امـا   
اين كتاب بزنطي با چه سندي به او رسيده معلوم نيست. مشكل آن خيلي جدي بود مشكل دوم هـم جـدي اسـت    

م گر چه اينطور درستش كرده اند ولي يك احتمال روشن و واضـحي وجـود نـدارد و لـذا گـر چـه       مشكل سوم ه
ال يخلوا من مرحوم آقاي خوئي و آقاي تبريزي به نحوي اين سند را پذيرفته اند ولي اين هم مثل بقيه روايات قبلي 

است. محتوا يكي است ولـي  . در شهرت قدما در بحث لحيه گفتيم چيزي ندارد و در بحث قدما مطرح نشده ضعف
د. اين از كنسه سند است كمي احتمال صحتش را باال مي برد. يعني بايد به استفاضه بااليي برسد كه اطمينان ايجاد 

. ايـن مـن حيـث    ال يخلوا من كـالم نظر سند است كه علي رغم اينكه يكي از اين سه سند را بعضي پذيرفته اند اما 

  ال يخوال من كالم.السند كه 

 » يبزنط نصر ياب بن احمد«  تيرواداللت 
يك بحث مهمي اينجا وجود دارد و آن اين است كه بزرگاني فرموده انـد از جملـه حضـرت     من حيث الداللهو اما 

هل يصلح له أن يأخذ من لحيتـه قـال   آقاي تبريزي رحمة اهللا عليه فرموده اند كه اين روايت ربطي به بحث ما ندارد 

ح است كه افرادي كه آرايشـگاه  اصال. يأخذ من لحيته همان مقام بأس و أما من مقدمها فال يأخذ أما من عارضيه فال
زنند و مرتبش مي كنند أخذ من اللحيه غير از أخذ لحيه يا حلق لحيه است. ح مي كنند زوائد را مياصالمي روند يا 

ح اسـت و يـك   اصـال خـذ از آن در مقـام   تعبيري كه اينجا آمده أخذ من اللحيه يعني از آن چيزهايي مـي گيرنـد أ  
ح مي اصالح است اين ربطي به حلق ندارد سؤال شده كه در مقام اصالمقداريش را كوتاه مي كنند و كوتاه كردن و 

ـ از دو طرف كوتاه  من عارضين فال بأسح صورت چيست؟ جواب اين است كه اصالح كرد و حكم اصالشود  د كن

ح نكند. ظاهر اوليه اش اين است كه آن مانعي ندارد اين هـم اشـكال دارد   اصال. ذفال يأخاشكالي ندارد اما از مقدم 
  .ح اشكال دارداصالولي چون قطع داريم كه هيچ كس فتوي نداده كه 

 استحباب لحيه تا حد قبضه

و لذا اين ال يأخذ من مقدمه را حمل مي كنيم كه يعني تا حدي كه به قبضه مي رسد مستحب است در حـد قبضـه   
باشد و اين را نگه دارد. ولي دو طرف الزم نيست به اندازه قبضه باشد. يك حكم استحبابي مي گويد حملـش هـم   

روايات آمده و اين را بايد در كنـار سـاير    بر استحباب و كراهت و اينها از جهت اين است كه قطع داريم و هم در

فوقش اين است كه اجمال دارد يعني ممكن است اين را بگوييم و  أخذ من اللحيه.روايات حكمش معلوم مي شود. 
ممكن است آن را بگوييم. شايد هم اين است كه اين همه روايات داريم كه با تعـارض كـه در مقـام جمـع معنـاي      

يد آنجـا هـم   كنهم وقتي شما بقيه روايات أخذ من اللحيه و حد و اندازه لحيه را مالحظه  درستي پيدا مي كند. اين
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چند جور روايت دارد جمعش هم همين است كه بيش از قبضه كراهت شديده دارد و كمترش هم مستحب اسـت.  
هـم  روايت ديگري داريم كه جمعش مي كنيم روايت ديگري داريم كه كمتـر از قبضـه مسـتحب اسـت بيشـترش      

 كراهت دارد ال يأخذ يعني بيش از قبضه. يعني در حد قبضه ال يأخذ بيشترش عيبي ندارد. 

 حدود قبضه در لحيه

مجموع روايات را ببينيد دو قيد به اين مي خورد يكي به اندازه قبضه بـودن اسـت يكـي هـم اينكـه حكـم حكـم        
ن لحيته منع ادبي ندارد يأخـذ مـن لحيتـه    تحريمي نيست تنزيهي است البته آن طرفش هم مي شود بگوييم يأخذ م

يعني آنچه كه مستعد لحيه است يعني مي شود برايش لحيه صدق كرد و اين نهي را بر حلق حمل مي كنـيم. ولـي   
د به آن اعتماد كرد. آنجايي كه مـودر مـي آيـد حـد قبضـه      شواين احتمال مقابل آن احتمال است چيزي نيست كه 

 است. 

  »أخذ « مفهوم 

 حمل بر مصداق حلقالف. 

ح را اصـال مطلق است أخذ هم  من مقدمها ال يأخذ أخذآقاي خرازي و بعضي ديگر اين را جواب داده اند كه اينكه 
مي گيرد هم حلق را مي گيرد ولي اين مطلق است و اين مطلق را مقيد مي دانيم كه بعد از اينكـه مـانعي نـدارد آن    

يعنـي ال  Uمل بر يك صورت حمل مي كنيم آن صورتي كـه هـر ال يأخـذ    اشكال ندارد آن را ح قطعاًمراتب ديگرش 

20/31U  اين اعم از حلق و مراتب بعدي اسـت   ال يأخذ من اللحيهأخذ من االساس را در واقع مي خواهد بگويد پس
اشـكال دارد و لـذا در    قطعـاً كه مراتب بعديش اينطور نيست كه اشكال داشـته باشـد    قطعاًمنتهي چون دليل داريم 

، حمل بر مصداق حلق مي شـود ايـن در واقـع نـه     ال يأخذ يعني ال يحلقمراتب بعدي مي گويد خارج شده از اين 
اينكه بگوييم ال يأخذ به معناي حلق است نه مي گوييم مطلقي است كه با مقيدات حمل بر حلق مي شود ايـن هـم   

اين است كه معناي اين، اين اسـت كـه    . علتشال يخلوا من ضعفجوابي است كه اينجا داده شده است اين جواب 

ال كـه بگـوييم مقصـود از     Uاست نامتناسبخيلي Uيم كه تعبير يأخذ من لحيته در آن كنمطلق را حمل بر يك صورتي 

و بقيه موارد كه تعبير قشنگش ال يأخذ من اللحيه در موارد بيشترش است يعني  يأخذ من اللحيه يعني ال يحلق لحيته.
د كه اطالق اين تعبير براي او اطالق اديبانه و مرتب و شود و مطلق بر يك فرضي حمل شو ح است آن خارج اصال

  .قشنگي نيست. اين اوالً
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 مقيد بر ب. حمل مطلق

ي باشد مجاز است و مصداق نيست كه بگوييم حمل بر مطلـق و مقيـد شـد. ايـن دو     رأخذ من اللحيه اگر تبعي ثانياً
 جوابي است كه به اين داده مي شود. 

 نظر آقاي اعرافي

يم كنآنچه كه خود ما از نظر شخصي داريم اين است كه تعيين يكي از اين احتماالت و اينكه حمل مطلق بر مقيدي 
بر مقيد يا از بابي كه مقصود آن است اين يك ظهور مناسبي مي خواهـد   و بگوييم مقصود آن است يا از باب مطلق

ما نمي گوييم احتماالت خالفش حتما متعين است و اين احتمال را نفي نمي كنيم. ما مي گوييم قدر متيقـنش ايـن   

اس مـي  را حمل بر چيزي مي كند كه خيلي از اين ظهور كالم بعيد اسـت و آدم احسـ   ال يأخذ من اللحيهاست. اين 
د كه روايت راجع به آن صحبت مـي كنـد. و روايـات زيـادي راجـع بـه       كنح اصالكند كه قدر متيقن اين است كه 

ح اصـال د و چطـور  كنـ ح اصالح كه مي كند چقدر اصالح و اندازه و اينها وجود دارد چندين روايت آمده كه اصال
اين است كه زيرريش را  UتبطينUاست ... ح صورت اصالو اينها كه ديروز آمده بود همه مربوط به  12/34Uتبطين Uد.كن

تبطين يعني بطن دادن اينكه زير را كوتاه مي كنند يك بطني براي اين مي شود. قدر متيقن يأخذ مـن   كوتاه مي كند.
 ح مي كند. اصالاللحيه مي گويد يعني آدم 

 » يأخذ من اللحيه «در » اصالح « مفهوم 
نيست چون من دارد و اصل لحيه هم محفوظ است يعني  حلقخذ من اللحيه يأما دو حرف داريم يكي اين است كه 

ح ثانيا اگر آن را هم بگيرد حمل مطلق بر آن فرضي كه حلق باشد حمل بر يك فرض غير ظاهر اسـت يعنـي   اصال
ح را نمي گيرد مقصود حلق است. كمي جفاي به اين تعبير است. عرض ما اين اسـت  اصال يأخذ من اللحيهبگوييم 

ح اسـت  اصـال يم. قدر متيقن از ظهور را بايد بگيريم كه همان شوكه فوقش اين است كه نمي توانيم به اين مطمئن 

يز اوليه كه به ذهن د يا نكند خيلي سؤال شده ظاهر يأخذ من اللحيه چكنح اصال. اينكه چقدر يأخذ من اللحيهيعني 
ح نه حلق لحيه، هزار جور ما روايـاتي داريـم   اصالمي آيد أخذ من اللحيه موضوع است ظاهر أخذ من اللحيه يعني 

هل يصلح له كه چيزي مي گويد و اولش مي گوييم يعني چه بعد مفسرش را مي بينيم مي بينيم حرف درستي است. 

 اينطور دارد.  أن يأخذ من لحيته

 مثله م: روايتروايت هشت
است. اين روايت در مستدرك جلد اول صفحه پنجـاه و نـه اسـت     مثله روايتروايت هشتم از مستدرك است كه 

رواه في المستدرك عن الجعفريات اخبرنا عبداهللا اخبرنا محمد حدثني موسي حدثنا ابيه عن ابيه أن جده جعفر بن محمد 

كرم مـي رسـد كـه اميرالمـرمنين نقـل كـرده انـد كـه حلـق لحيـة مـن            عن ابيه أن جده علي بن الحسين تا به پيامبر ا
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Uو  48/39المثلهU د لعنت خدا بر او باد. اينجـا از  كنحلق لحيه نوعي مثله است و كسي كه مثله  من مثل فعليه لعنة اهللا

اين  اهللا لعنةجهات موضوع و تعابير خيلي واضح است. تعبيرش اين است كه حلق اللحيه من المثله و من مثل فعليه 

شديد ترين تعبيـر در بـاب    حلق اللحية من المثله و من مثل فعليه لعنة اهللاروايت هم دو بحث سندي و روايي دارد. 

 دارد.  لعنةاهللاحلق لحيه اين رواتش است كه عليه 

 مثله سند روايت
سند اين روايت موسي بن اسماعيل بن موسي است. و اين موسي بن اسماعيل توثيقي ندارد و از طرف ديگـر هـم   
اين كتاب جعفريات كه گاهي هم به آن اشعثيات مي گويند سند معتبري ندارد. جزئياتي هم دارد كـه نقـل كـرده و    

اعيل توثيق ندارد و هـم سـندي كـه در    الزم نيست. از لحاظ سندي اين از دو جهت مشكل دارد هم موسي بن اسم
زمان ما و مرحوم صاحب مستدرك بوده كه سند ما به جعفريات سند معتبري نيست. اين از نظـر سـندي اعتبـاري    

 ندارد. اين دو جهت سندي كه اشكال دارد. 

 مثلهداللت روايت 
  :اما از نظر داللي دو سه بحث در اين روايت است

 » المثله «مقصود از 

مقصود حلق خود شخص يا ديگـري اسـت در شـرائط عـادي كـه بـا       حلق اللحية من المثله ن است كه اين يكي اي

رضايت خودش ريش را حلق مي كند يا كسي برايش حلق مي كند يا مقصود از اين مثله اين است كه مثـل اينكـه   
تحقير است ايـن يـك سـؤال     گيرند سر را مي تراشند يا ريش را مي تراشند در مقام تنكيل و تعذيب ومجرم را مي

است خيلي ها گفته اند مثله اي كه اينجا گفته شده مقصود اين است كه كاري كه انجام مي دادند گاهي زورگوها و 
امثال اينها، افراد را مي گرفتند و سرشان را كوتاه مي كردند و صورتشان را مي تراشيدند خود اين يك نوع شكنجه 

د مقصود اين است نه اينكه كسي با رضا و رغبت خودش حلق مـي كنـد. ايـن مثلـه     و تحقير و توقير است گفته ان
نيست. با توجه به اينكه مثله هم به معناي طبيعيش و معناي حقيقيش نيست اين يك نوع معناي مجازي اسـت كـه   

خودش  درست مي كنيم يعني با نوعي از حكومت مي خواهيم بگوييم اين هم مثله است مثله حرام است هم اينكه
د اينجا بگوييم برداشتن مو از صورت هم مثله است اين يك نـوع توسـعه   كنهم اينكه ديگري را مثله و د كنرا مثله 

در معناي مثله است و آنچه كه يقيني است و مصداق بارزش است اين است كه در مقـام تنكيـل و تعـذيب كسـي     
 د اين مقصود است. كنموي ديگري را كوتاه 
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 » المثله «شبهه مفهوميه در 

اين يك اشكال است كه به اين شده كه اين اشكال باز از مواردي است كه براي ما اجمال دارد و نمي گوييم حتمـا  
د كه كسي با رغبت خودش اين كار را انجام مي دهد بگوييم اين مثله شومقصود اين است ولي اينكه شامل آنجايي 

لي هم محل شبهه است. اين مسأله اطالق ندارد ما شبهه مفهوميـه  است. مثله حقيقي نيست اين مثله اعتباري و تنزي
 مثلهچون است داريم نمي دانيم مثله اين را مي گيرد يا نمي گيرد و لذا جاي تمسك به اطالق نيست شبهه مفهوميه 

وي حقيقي نيست مثله اعتباري و تزيلي... است اين مثله اعتباري و تنزيلي قدر متيقنش آنجـايي اسـت كـه كسـي ر    
توبيخ و در مقام تعذيب و تنفير اين كار را انجام دهد اما آنجايي كه رضا و رغبت باشد خودش ايـن كـار را انجـام    

 دهد به اين هم مثله مي گويند يا نه اين محل كالم است. اين اشكال اول به نظر مي آيد وارد است. 

 » لعنةاهللاعليه « ظهور 

گاهي در مكروهات هم به كار مـي رود و چنـين نيسـت كـه حتمـا عليـه        لعنةاهللاشكال دوم هم اين است كه عليه 

حتما حرمت باشد كه آقاي خوئي و اينها فرموده اند. اين اشكال دوم وارد نيست انشاء لعن بر يك عملي كه  لعنةاهللا
د. بله بعضي يم دليل مي خواهكنهمان غضب الهي باشد ظهور اوليه اش حرمت است اگر بخواهيم حمل بر كراهت 

جاها دليل داريم كه تعبير به لعنت شده است ولي ظهور اوليه اش حرمت است. و لذا اشكال دوم وارد نيست ولـي  
اشكال اول وارد است و بنابراين روايت از نظر سندي ضعيف است و از نظر داللي صدق مثله در جايي كه در مقام 

 هم به اين شكل جواب داده مي شود.    تنكيل و تعذيب نباشد روشن نيست. اين روايت هشتم
 وصل اهللا علي محمد وآله الطاهرين
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