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 87-88               84جلسه 

   حلق لحيهمكاسب محرمه / 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                           

 » هيلح حلق«  در ادلة روايي
 :ترتيبي كه ما عرض كرديمباقي مانده به از رواياتي كه در بحث حلق 

 » الكازروني« روايت نهم: روايت 
روايت نهم و روايتي است كه در مستدرك نقل شده در باب چهل از ابواب آداب حمام در همان جلد اول 

يك قصه اي است كه در كتب تارخي نقل  عن الكازروني في المنتهي في حوادث السنة السادسهمستدرك است. 
شده بعد از آنكه در كتاب تاريخي نقل كرده كه پيامبر اكرم نامه اي كه براي پادشاهان و سالطين نوشت از جمله 

صلواة كسري اينها را كه نقل مي كند بعد مي گويد عامل آنها در يمن دو نماينده فرستادند كه به محضر پيامبر اكرم 

اينها  .و قد حلفا نهاهما و أعفيا شواربهما و كره النظر اليهماآمدند. اين دو نماينده كسري كه آمدند  عليهاهللا و سالمه 

ويلكم من أمركما د و فرمود كنريش را تراشيده بودند و شاربهاي بلندي داشتند حضرت دوست نمي داشت نگاه 

لكني ربي  صل اهللا عليه و آله و سلمو قال رسول اهللا امر كرده . آنها گفتند كه أمرنا بهذا ربنا پادشاهمان اين را به ما بهذا

  . ولي پروردگار من بعكس اين امر كرده است. امرني بإعفاء لحيتهي و قص الشاربي

 » الكازروني« سند روايت 
و فقط اينجا نقل شده كه در حاشيه مرحوم شعراني گفته اند كه است  اين روايت هم از نظر سند روايت ضعيفه 

ولي سند معتبري ندارد. و لذا از نظر است قصه مورد وفاق اهل تاريخ است ولي به هر حال در يكي دو تاريخ آمده 
 سندي روايت ضعيف است.در وسائل نيست در مستدرك جلد اول باب چهل از ابواب آداب حمام است. 

 » الكازروني« داللت روايت 
  استناد كرد:داللتش هم به لحاظ سندي اشكال كرده اند و داللتش هم دو جور مي شود 

 » فكره نظر اليهما «ظهور 

اين  كره نظر اليهمااين را ممكن است كسي بگويد كه معنايش حرمت است ولي جواب  فكره نظر اليهمايكي اينكه 
است كه با كراهت هم سازگار است اينكه حضرت از نوع چهره اي كه اينها داشتتند خوششان نيامد. در آنجا دارد 

. آنجا هم كه مي فرمايد خدا امر كرده به اعفاء لحيه و قص شارب لكني ربي امرني بإفاء لحيتي و قص شاربيكه 
از اين جهت گفته اند كه اين هم داللت نمي كند. منتهي  واجب نيست كه بلند بگذارد و قطعاًاشكال شده كه اعفاء 
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اين را جواب داده اند و وقتي با قرينه مقابل بگيريم معنايش اين است كه خدا امر كرده به اينكه لحيه داشته باشد و 
 حلق نكند و قرينه مقابله ظهورش از نظر داللي مشكلي ندارد. 

 » ينرَمأ «ظهور 

امر داللت بر وجوب مي كند. در بحث اصول گفتيم هم ماده امر هم صيغه امر اينجا ماده داللت امر بر وجوب كه 
است داللت بر وجوب مي كند آن إعفاي لحيه كه متعلقش است گفته اند چون امر به اصل ريش داشتن تعلق  امر

ين است كه داللت اين مستحب است و واجب نيست. اشكال ا قطعاً آن وقتنگرفته و اينكه ريش را بلند بگذارد 
 بر اين نمي كند كه كوتاه نكند مي گويد كه بلند بگذارد بلند گذاشتن هم واجب نيست و مستحب است. 

 نظر آقاي اعرافي

مقابل اين به اين شكل جواب داده اند ما مي گوييم به قرينه مقابله گفته اند كه آن دو مأموري كه از ناحيه كسري 
آمده بودند حلق لحيه كرده بودند و حضرت آن را ناپسند شمرد و سؤال كرد كه چه كسي شما را به اين حلق امر 

. پروردگار من به اين لكني ربي امرني بإعفاء لحيهايد كه و . در مقابل اين حضرت مي فرمربنا امرنا بهذاكرده گفتند 
امر كرده يك وقتي به مقابله باشد ظهورش در اين است كه حلق نكنند و ريش داشته باشند. ولي به هر حال سند 

فرمايد . حضرت مي حلق لحيه و إعفاء شوارب. يعني به ويلكما من أمركما بهذا. قال أمرنا بهذاندارد.. اينجا دارد كه 
كه لكني ربي امرني بإعفاء لحيتي و قص الشارب. بعيد نيست كه داللتش تا حدي درست باشد ولي سند ندارد. اگر 

د راهي براي وجوب هم مي شود درست كرد ولي به هر حال باز هم قرينه مقابل و اينها در حد شوسندش درست 
 رد. يك تقويتي مي شود كرد ولي چون سندي ندارد خيلي ارزشي ندا

 روايت دهم
اين از رواياتي است كه از عامه است روايت دهم كه از مستدرك است در باب چهل از ابواب آداب حمام آمده 

 عشر خصال عمل بها قومه فأهلكوا.نقل شده و روايت مرسله اي است كه از امام مجتبي و پيامبر اكرم نقل شده كه 

ر جزء اعمال قوم لوط به شمار آورده است. اين روايت هم ضعيف كه اين هم د .و .. عد منها قص به بطول الشارب
است و سندي ندارد و روشن است و داللت بر حرمتش هم ممكن است اشكالي داشته باشد كار اصلي قوم لوط 
همان امر محرم بود ساير چيز هايي كه به آن نسبت داده شده احتماال به دليل اين بوده كه در مسير كار محرم از ان 

 منشأ هالكتشان بود.  ستفاده مي شد معلوم نيست كه بگوييم اين مستقالًا
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 روايات عامه
اين ده روايتي بود كه ما اينجا مالحظه كرديم و از خاصه نقل شده البته باز هم ممكن است چند تا از روايات ديگر 

تام نيست چون بعضي ممكن است هم باشد كه خاصه نقل كرده اند كه هيچ كدام سند معتبري ندارند. و بحث تام 
در مستدرك در جاهاي ديگر باشد ولي عمده روايات خاصه اين بود كه مالحظه كرديد. و البته عامه هم رواياتي از 
آنها نقل شده كه با مضاميني از قبيل همين مضامين و از رساله مرحوم بالغي نقل كرده اند. اين روايت عامه هم را 

غي مالحظه مي كنيد. رواياتي كه از كتب عامه نقل شده است. اين هم مجموعه روايات در همين رساله مرحوم بال
  .بود

 » هيلح حلق« جمع بندي ادله در 
 در قرآن » هيلح حلق« عدم داللت بر حرمت 

مالحظه كرديد كه تا بحال ما به يك آيه از قرآن كريم تمسك كرديم كه مورد بحث قرار گرفت و داللتش مورد 
داللت بر حرمت حلق لحيه نمي كرد. دليل دوم روايات بود كه حداقل ما ده  آلمرنهم ليغيرن خلق اهللاشكال بود. 

كه در اين است  و چهارده پانزده روايت د شوروايت نقل كرديم و ممكن است دو سه روايت ديگر هم اضافه 
بحث به آنها استدالل شده است. اين روايات غالبشان هم سندش اشكال داشت هم داللتش بر حرمت اشكال 
داشت و يكي دو تا بود كه اگر سندش تام بود شايد مي شد داللتش را پذيرفت. يكي دو تا بود كه اگر سندش تام 

 شد پذيرفت. بقيه هيچ كدام نه سند داشت و نه داللت داشت.  بود داللتش را بر حرمت حلق مي

 » هيلح حلق« داللت روايات در كراهت 
منتهي نكته اي كه وجود دارد اين مجموعه روايات مجموعا يك نوع مغبوضيت و مكروهيت و ناپسندي حلق لحيه 

راين حد كه اين امر امر پسنديده اي د دشورا مي شود از آن استفاده كرد. مجموع اينها وقتي در كنار هم گذاشته 
يم و كننيست مي شود از آن استفاده كرد. و اگر هم بخواهيم ذم روايات كه همه اش ضعاف بود ذم به يكديگر 

د از آن چيزي استفاده شويم رواياتي هم كه از عامه نقل شده در حد حكم تنزيهي بعيد نيست كه دهمؤيد آن قرار 
يشان در اينجا ادعا كرده اند در حد تواتر و اينها برسد اينطور نيست. ولي يك مجموعه كرد. اين بنا بر همانكه ا

رواياتي است كه غالبا بر داللتش بر حرمت مناقشاتي وجود داشت ولي در مجموع اينها كنار هم قرار بگيرد بعيد 
در اثر ذم اينها به است  اينجا د. روايات كثيري كه كننيست كه داللت را بر نوعي از تنزيه و كراهت دراين مسأله 

يكديگر شايد يك نوع اطميناني و وثوقي به صدور اينها في الجمله باشد. منتهي با توجه به اينكه داللت همه اينها يا 
غالبش كه يك اشكاالتي داشت حد قدر متيقن از اين مجموعه اين مي شود. به عبارت ديگر اين استفاده كه درست 

كه ما در اصول گفتيم اگر بپذيريم اين قدر متيقن را بايد گرفت قدر متيقن از  Uعده ذم ضعافي...قاUد و كثرت را يا شو
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مجموعه اينها نوعي مغبوضيت است نه اينكه حرمت باشد. و قدر متيقن را بايد حداقل گرفت كه همان نوعي تنزيه 
 وجوب است. و كراهت است بيش از اين با توجه به اينكه همه اش ضعيف است نمي شود گفت 

بنابراين اگر ما نوعي استفاده چيزي را بپذيريم از ذم اينها يك اطميناني به آن مدلول اقلي آن بعيد نيست كه وجود 
داشته باشد. آن مدلول اقلي هم اين است كه اين امر پسنديده نيست. اين از يك جهت و جهت ديگر هم اينكه 

ع و احوال آن زمان و تشبه و اينها هم باشد. اين احتمال در اينها شايد هم اين پسنديده نبودنش به خاطر آن اوضا
وجود دارد ولي با همه اينها حداقل مكروهيت را مي شود از اين مجموعه واقعا پذيرفت. شايد نشود از اين عبور 

جايي  كرد مخصوصا با بحثي كه بعد خواهيم گفت. اين دليل از كتاب و سنت بود. كلمه مغبوضيت را ما مي گوييم
چيزي نيامده است. مي گوييم حداقلي كه مي شود از اينها استفاده كرد و مطمئن به آن بود يك نوع كراهت است 

 مغبوضيت نگيريد. 

 ادلة موجود در سيره
دليل سوم همان سيره و ارتكاز است ما دراين دليل سوم مي خواهيم به سيره عملي ائمه و پيغمبر و اصحاب و 

 اولياء الهي و متشرعه. 

 تقرير در داللت سيره

 از سيره» حرمت و كراهت « عدم افادة الف. 
ر ترك حلق است. تا اين را يم نمي خواهد همينطور بگوييم سيره بكناما اين سيره اي كه مي خواهيم به آن تمسك 

. سيره فعلي و عملي افاده وجوب و استحباب نمي كند ال يفيد اكثر من الجوازبگوييد فوري مي گويد كه سيره ترك 
اال با قرائن خاص، همانطور كه سيره بر ترك يك چيز هم دال بر حرمت و كراهت نيست فقط داللت مي كند كه 

فعلي بر اباحه داللت مي كند نه استحباب و نه وجوب، فقط فعلي كه انجام فعلش واجب نبوده و مباح است. سيره 
داده مي گويد اين حرام نيست و مكروه هم نيست خودش يك قرينه مي خواهد. در سيره ترك هم معنايش اين 

ور است كه واجب نيست اما اينكه حرام يا مكروه است چنين چيزي از سيره بيرون مي آيد. و لذا اگر كسي همينط

اين در شكل اوليه و  ال يفيد حرمةو للكراهه.بگويد ما به سيره تمسك مي كنيم جوابش واضح است كه اين سيره 
تقرير نخستين سيره اشكال واضح است و لذاست كه تقرير درست در باب سيره تقرير دوم و تكميلي است كه 

قط نفس ترك حلق لحيه باشد در زندگي عرض مي كنم. به اين بيان كه درست است كه سيره در تقرير اول كه ف

  .متشرعه ال يفيد اكثر من الجواز و ال يفيد بحرمه و اللكراههائمه و اولياي الهي و 
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 در حد حرمت ب. داللت سيره
اما تقرير دوم ما در سيره اين است كه اين سيره همراه با دو نكته اصولي و اساسي است و اين دو نكته داللت سيره 
را از حداقل جواز باالتر مي آورد و در حد حرمت مي آورد ولو اينكه اصل در سيره دليل لبي است و دليل لبي فعل 

الجواز نه فعل دال بر وجوب يا استحباب است نه ترك دال بر ال يفيد اكثر من الجواز و ترك هم ال يفيد اكثر من 
 حرمت يا كراهت است. 

 قرينه بر إفادة حرمت در سيره
داللت مي شود و داللت بر  اي درسيره يك سيره راقيهاما در اينجا به خاطر وجود دو نكته و قرينه خاصه اين 

  :دليل دوم مي شود حرمت  مي كند. اين دو قرينه و نكته خاصي كه منزم به اين

 سالم اهللا عليهم اجمعينائمه يمداومت بر ترك از سوالف. 

يكي مداومت بر اين ترك است تركي كه مستمر و پيوسته بود و لم ينقل خالف آن از ائمه و اولياي الهي و از 
دي و اصحابشان را متشرعه بما هم متشرعه، خالف آن نقل نشده يعني تا آنجايي كه ما تاريخ پيامبر اكرم و ائمه ه

مي خوانيم مي بينيم همه مقيد به داشتن لحيه بودند و تركي هم از آنها نقل نشده ولو يك بار، چرا ترك آن نقل 
و از جهت الابالي گري احتماال ناشي است  شده از كساني كه الابالي بودند. از معاويه و امثال آن كه ال يرتد بهم 

 30/19خالف هذا Uلم يرو صحاب و متشرعه اي كه مقيد به موازين.و..  شرع بودند مي شد. ولي از ائمه و اولياء و ا

اين يك جهت است اين نكته موجب مي شود كه ولو اينكه سيره لبي است و ذاتا نمي تواند صرف ترك  Uالترك...
 د. شوينه بگويد حرام است ولي اگر ديديم يك بر يك تركي مواظبت و استمرار داشتند اين موجب مي شود كه قر

 ارتكاز متشرعهدر  » هيلح حلق« مغبوضيت ب. 

وم همراه با يك ارتكاز متشرعه قرينه دوم و شاهد دوم مكمل براي سيره لبي و قرينه لبي اين است كه اين ترك مدا
يم مي بينيم عمق وجدان و ضميرش كنصرف ترك نيست اين از آن تركهايي است كه اگر از آنها سؤال است  هم

د مي بينيم كه ترك محض لخت و عريان شومغبوضيت است و نوعي حرمت است و اصال مراجعه به ارتكازات كه 
نيست اينجا عالوه بر اينكه مداومت بر ترك بوده اگر سؤال مي كرديم در ذهنشان اين بود كه اين يك امر حرامي 

 است و مغبوضيت در حد حرمت دارد. 

 فرق سيره و ارتكاز متشرعه

اين هم ارتكاز متشرعه است كه ضميمه به سيره مي شود كه اين سيره و ارتكاز فرقش اين است كه سيره يك عمل 
است ارتكاز يك نگرش و برداشت ذهني و يك رويكرد و فهم و تلقي است كه جنبه ذهني و نفسي و دروني دارد 
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در اصول راجع به اينها خيلي صحبت كرد يكي بحث ان عموم و خصوص من وجه است بايد و همه جا بينش
ارتكاز يكي سيره است. هر كدام از اينها سيره و ارتكاز شرعي و متشرع و عقالئي دارد و نسبتش هم عموم و 

و سيره ترك خصوص من وجه است. اينجا از جاهايي است كه ادعا شده كه اينجا ارتكاز  منطبق بر سيره است 
  .مداوم است و ارتكاز هم نوعي حرمت و مبغوضيت در ارتكاز متشرعه است

 ج. كثرت روايي

ولو اينكه سند اين روايات و است  قرينه سوم هم اين است كه وجود اين همه رواياتي كه اينجا از عامه و خاصه 
ا اين نگاه تحريمي و اينها كه باست گاهي هم داللتش ضعيف است ولي مجموعا تعدادي روايت ولو ضعيف 
د مي شود از آنها استفاده كرد. چند شوهماهنگ است و احيانا مي شود از آنها استفاده كرد. البته آنهايي كه تحريم 

تايي بيشتر نيست ولي به هر حال اينها هم مؤيد آن مي شود. رواياتي كه ما اينجا بحث نكرديم يا روايتي كه در 
 د. دهد اگر كسي ريش كسي را بزند بايد ديه باب ديه آمده كه مي گوي

 د. سيره خاص و سنت عام 
شاهد چهارم مي خواهم بياورم براي اينكه اين سيره واقعا قوي است و آن شاهد اين است كه اين سيره هم سيره 

كه سيره ائمه خودش حجت كامل است و هم سنت است. اين تأييد مي كند هم عمل ائمه است كه است  ائمه 
ره و سنت به آن مي گويند سنت عام است و سيره خاص است و هم سيره متشرعه است كه آن هم كاشف از سي

معصوم مي شود و لذا اين نكته چهارم مي شود كه اين سيره سيره قوي است يعني هم سيره ائمه است كه جزء 
و لذا آن تقرير را تقويت سنت است هم سيره متشرعه است كه كاشف از سنت است. اين شاهد چهارم بر آن شد. 

 كرد. 

 جمع بندي
اين نهايت تقرير جدي و قوي از سيره براي استفاده حرمت همين است كه عرض كردم كه مي گوييم يك عمل 
مستمر مداوم بر ترك اين عمل  است و از متشرعه بما هم متشرعه و ائمه و اولياي الهي است كه اين تركي است 

ه با ارتكاز تحريم و حرمت ثانياً و مؤيد به بعضي از رواياتي كه ولو اينجا ضعيف است مداوم و مستمر اوالً و همرا
از عامه و خاصه، تقرير اول كه صرف سيره را مي گوييم معلوم است تقرير دوم كه مهم است اين است اين تقرير 

 ت كه عرض مي كنم. دوم كه نسبت به استدالل به سيره كه محور سوم استدالالت بود مواجه با اشكاالتي اس

 اشكاالت وارده بر داللت سيره
  :اما اشكاالتي كه اينجا وجود دارد اين است كه
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 قرينه مداومت بر حرمت  عدم داللتالف. 

مورد قبول است كه اين عمل و سيره مداومت و استمرار  صغروياًاست اين مداومتي كه در اين جا به آن اشاره شده 
در مقام عمل داشته و ظاهرا نشود خدشه اي در اين وارد كرد. ولي اينكه مداومت ترك صغراش قبول است و 

اللت از اباهه و جواز را باالتر بياورد اين را ما قبول داريم ولي در دمداومت هم موجب مي شود كه اين مقداري 
كه ائمه و بين متشرعه هم به شكل سنت و هم به شكل سيره متشرعه است  نه، خيلي اعمال مكروهه حد حرمتش 

ترك مي شد به خاطر يك عمل مكروهي بوده و لذا ما قرينه مداومت را قبول داريم صغرويا و قبول داريم داللتش 
را تقويت مي كند اين را هم قبول  را اينكه از حد داللت بر جواز به سمت باالتري مي آورد و داللت سيره و سنت

داريم اما اينكه به حد حرمت برسد شك داريم. خيلي از مكروهات است كه تركش مستمر است بخصوص در 
خود ائمه كه سنت و سيره آنها باشد خيلي مكروهات است كه مستمر بوده و ائمه گرد آنها نمي رفتند و نه آن 

 ند. مكروهات بلكه گاهي ترك اولي هم نمي كرد
بنابراين اين مداومت وجود دارد اما داللتش را اگر بپذيريم حداكثرش كراهت است. داللت بر حرمت را ما نمي 
توانيم بپذيريم. طرف فعلش حداكثر استحباب است چرا ما يك جاهايي ممكن است وجوب و حرمت را ثابت 

 يم ولي قرائن ويژه اي مي خواهد. كن

 ب. عدم حجيت ارتكاز در حرمت

سبت به آن ارتكاز هم باز ارتكاز هم خودش يك قرينه لبيه و دليل لبي است و اين دليل لبي هم اينكه بگوييم ن
هم  درست است و كبروياً حاكي از يك حرمت و تحريم است باز محل شبهه است ولي باز ارتكاز هم صغروياً

و بيش است سندي بوده و مكروه بوده و يك مطلب ناپ است داللتش حداكثر بر اين است كه يك امر تنزيهي بوده
يم در اين دهازمكروهيتش بايد حجت خيلي قوي باشد تا بگوييم اين حرام را مي گويد و حكم حرمت را فتوي 

 د براي اينكه اين امر را به حد تحريم برساند ولي به حد تنزيه مي رساند. كنحد ارتكاز هم باز نمي تواند وفا 
تمرار وارتكاز را صغرويا مي پذيريم و كبرويا مي پذيريم ولي در حد تنزيه بيش از ان و لذا ما قرينه مداومت واس

 د يك حجت قوي تري مي خواهدشوواقعا يك حكم الزامي بخواهد 

 ناشي از عناوين ثانويه ؛ج. سيره

كه شعار مسلمانها و غير است نكته سوم كه ممكن است بگوييم اين ارتكاز و آن سيره به دليل شرائطي بوده 
كه اين هم باز همه لبي است چون در طول يكي دو قرني كه اصل است ريش تراشيدن يا است مسلمان بوده 

نتراشيدن يك نوع مرز بين مسلمانها و غير مسلمانها بوده و از باب تشبه و مرز بندي كه به عنوان ثانوي و كلي 
 د. است اين امر بوده ممكن است به خاطر آن باش
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به عبارت ديگر جواب اولمان سيره واستمرار بوده جواب دوم هم ارتكاز است جواب سوم اين است كه همه اينها 
را اگر بپذيريم و حتي اگر در حد حرمت بگوييم اين استمرار و ارتكاز داللت مي كند. ممكن است اين تحريم 

اصل در آنها اين است كه عنوان اوليه را مي گويد در  ناشي از عناوين ثانويه آن زمان باشد. بر خالف ادله لفظيه كه
ادله لبي اصل نداريم كه اين سيره يا ارتكاز به عنوان اولي است بلكه ممكن است به عنوان ثانوي كه همان تشبه و 

 و اگر  يك وقتي اينها نباشد مرتفع مي شود. است امثال اينها باشد كه آن زمان بوده 

 و سيره تاصل در خطابا

رها گفتيم كه ما ده بيست اصل بنيادي در فقه و اصول داريم يكي هم اين است كه اصل در خطابات اين است كه با
حكم الهي اولي را مي گويد ولي در سيره و اينها اينكه حكم اولي را مي گويد معلوم نيست شايد به خاطر دليل لبي 

اگر موردي باشد بله آن ظاهري نيست چون  است. اولي و ثانويش قدر متيقن نيست درعرض هم است. اضطرار
اينجا استمرار دارد ولي ما اينجا مي گوييم كه عنوان تشبه است كه چند قرن مي تواند ادامه داشته باشد اين با عنوان 
اولي فرقي نمي كند اين دليل لبي است بيان ندارد چرا اين كار را نمي كردند. بين يك عنوان مستمري كه ممكن 

د اين قدر متيقن ندارد. اين ترك دليل لبي است كه خود شما هر وقت ما شورن به عنوان اولي گفته است چند ق
آنطرفش را مي گفتيم مي گوييد لبي است و مثال ندارد. اگر حكمي كه در ذهن شماست حكم ثانوي است كه يك 

متيقني به آن معنايي كه من عرض يد قدر كند آن درست است. اگر دقت كندفعه اضطرار پيدا كرده و أكل ميته بايد 
مي كنم نيست دليل لبي لسان ندارد و با عنوان ثانوي سازگار است اين را همه بزرگان هم مي گويند جايي كه 

كه عنوان دليل لبي لسان.. ندارد و ممكن است است يم اين هم بحث سومي است كه اينجا دهاحتمال عنوان ثانوي 
هم هم مي كند اين حرمت از باب تشبه و عناوين ثانويه مستمره بوده است. اين بگوييم حتي اگر داللت بر حرمت 

 نكته سومي كه اينجا وجود دارد.
اما به نسبت به آن روايات هم كه خود آن روايات سندش مشكل داشت و از مجموع آنها ما يك تنزيه و كراهتي را 

ينجا وجود دارد آن هم در اين كراهت شدديه اي ابعيد نمي دانستيم و يك قدر متيقني از ذم ضعاف بوده كه يك 
ما قبول داريم و لذاست كه ما اين تقرير دوم را عرض نهايي ما اين است كه تقريري كه براي سيره و ارتكاز با حد 

توجه به استمرار ارائه شده را در حد يك كراهت شدديه قبول داريم ما مي گوييم كه اين ترك مستمر همراه با آن 
يم يك كراهت شديده اي كنو مؤيد به مجموعه روايات ضعافي كه در اينجا بود همه اينها را با هم جمع  ارتكاز

  .وجود دارد
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 د. عدم وجود فتواي به حرمت در ميان قدما

نكته چهارم در جواب تقرير بگويم كه يك چيزي كه يك مقدار اين را تضعيف مي كند كه آدم بگويد حجت بر 
اين است كه فتوي براي اين در قدما نيست فتواي به حرمت نيست نمي شود بگوييم چون واضح حرمت تمام شد 

بوده فتواي به حرمتش نيامده خيلي از اين واضح تر ما در فقه داريم كه همه فقهاي ما از صدر اول تا امروز همه 
ما نمي گوييم تتبعمان تام تام يكي باشد. است  كه چند قرن حرمت نباشد يا اگر هممي گويند اين حرام است. اين

فتواي به حرمت در ميان قدما به طور مطلق يا بسيار  داست. اين جواب چهارم از آن تقرير است كه عدم وجو
خاص، آقايون كه مي گويند به طور مطلق، نه اين نيست. ولي ما چون تتبعمان تام نيست و اعتمادي به تتبع تام آنها 

چيزي  Rرضوان اهللا تعالي عليهم اجمعينRبسوط و اينها كه بأيدينا است و از كتب مشاهير و اجله علما نداريم مي گوييم حداقل در م
و خبري از اين حرمت نيست در حاليكه دعوشان نبوده كه چيزهاي واضح را فتواي به حرمت ندهند الي ما شاءاهللا 

، اينها از اوضح ا محرم الزنا محرمالرب الصلوة واجبةاز واضحات فتواي به وجوب و حرمت بود همه مي گويند 
واضحات فقه ما است و در متن قرآن آمده و باز هم به آن فتوي مي دهند. اينكه هيچ فتوايي وجود ندارد روي 

ولي به خاطر تشبه و اينها بود. است  همانها همين گيري كه ما االن داريم آنها داشته اند و فكر مي كردند همه اينها 
ت را هم تضعيف مي كند كه اگر مكروه هم بود اين همه مكروهات واضح را قدما مي گفتند و حتي اين وجه كراه

نگفته اند. اين واقعا اين را ضعيف مي كند اين نكته خيلي نكته مهمي است كه يك امري مكروه يا حرام باشد و 
يزهاي آن طرفش نبود هيچ شهرت فتوايي نداشته باشد و مطرح نباشد اين در يك حدي است كه اگر بعضي از چ

د و اگر شواينجا از جاهايي است كه عدم اشتهار موجب مي شود كه وجود روايات هم موجب يك نوع خدشه 
 روايات معتبر هم بود آدم كمي ترديد مي كرد. 

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بند 
ود اين است كه سيره با منتهي ما در تعادل دو طرف قضيه فكر مي كنيم درجمع حداكثري كه جمع بندي ما مي ش

استمرار و با ارتكاز و مؤيد به مجموعه اي از روايات ضعاف از عامه و خاصه حداكثري كه مي شود كه مثال 
بگوييم كه نوع من االطمينان حاصل مي شود اين است كه يك كراهت شدديه است. اين حداكثرش است. اگر اين 

بايستد بايد همه اينها را كنار بگذارد و كراهت هم قائل  نكته اخيري كه عرض كردم كسي خيلي بخواهد رويش
نباشد. اين همه نقل مي كند و فتوي مي دهد اين همه واضحات را به وجوب و حرمت و استحباب و كراهت 
فتوي داده معلوم مي شود يك گيري در اين روايات و اينها بوده است. اين همه فتاوا در مورد حرمت غيبه شما يك 

ولي است  سيره اي كه عمال اينطور بودها كنيد و بياوريد مطمئنا يكي دو مورد بيشتر پيدا نمي كنيد. نمونه پيد
و لذا نكته آخر را اگر بخواهيم پايش بايستيم بايد از همه چيز دست برداريم. نكته مقابل اين،  است.كراهتش هم 

مي توانيم بگوييم  آن وقتآدابش را ذكر كرده  د وشواين است كه روايات معتبري دارد كه ريش را بگذاريد اينطور 
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يم كه اين كامال درست است ولي كراهتش هم بعيد نيست با مجموع كنراستحباب ريش داشتن همه اينها را حمل ب
يم و اگر كسي به اين فتاواي متدخرين شواينها بگوييم. حداكثرش اين است كه ما قائل به كراهت شديده اي اينجا 

د. و اال كنبايد احتياط واجب  آن وقتد كه يك خبري است كه اينها چنين مي كنند كنر احساس پنج شش قرن آخي
ما كه در مقام فتوا نيستيم. ما مي گوييم كراهت يا احتياط به كراهت است اگر هم در مقام فتوي باشد كه ما در آن 

شديده با اين نكته اخيره كراهتش را هم  مقامات نيستيم. ما غير از نكته اخيري كه گفتيم اگر بود مي گفتيم كراهت
اگر هم در مقام آن باشد مي گوييم  احتياط مي كنيم يعني احتياط اين است كه اينجا بگوييم احتياط شديده دارد.

احوط وجوبا. ما تسامح را قبول نداريم همان تسامح هم كه باشد وقتي ببنيم كه به شهرت فتوايي نداده اند آن را هم 
ند. كسي قول به كراهتش را نگفته با قطع نظر از نكته اخير قول كراهت را كسي نگفته است. اگر مخدوش مي ك

يم. آن روز نقل كرديم كه متأخرين اهل سنت نمي دانم افتائاتشان و اينها چه كنمتقديمن بودند خيلي بايد احتياط 
 طور است.

 وصل اهللا علي محمد وآله الطاهرين
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