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 87-88               85جلسه 

   حلق لحيهمكاسب محرمه / 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                           

 »   حلق لحيه« ادلة روايي 
 بررسي روايات رساله مرحوم بالغي

لحيه به آن نتيجه رسيد كه عرض كرديم به بيان ديگر و با اشاره به بعضي نكات ديگر اضافه مي كنم بحث در حلق 
ايشان روايات عامه را هم آورده اند كـه آنهـا   است  كه ما در همين رساله كه مرحوم بالغي دارد كه خالصه اي هم

صه مي شود. در تكمله بحث ديـروز بـه   و بيست سي روايت از عامه و ده پانزده تا از خااست  هم روايات متعددي
دو سه نكته بايد اشاره كنم يك نكته در تكميل بحث ديروز اين است كه بخش عمده اي از اين رواياتي كه در باب 

 است.  حفوا الشوارب و أعفوا اللحيبا تعبير است لحيه وارد شده 

 دسته بندي روايات
ا اللحي يا چيزهايي از اين قبيل كـه دو امـر در كنـار هـم قـرار      بخش معضلي از روايات با اين تعابير است كه أعفو

و مي شود گفت كـه در يـك نگـاه كلـي مجموعـه       حفوا الشوارب و أعفوا اللحيگرفته و گاهي هم يكي از آنها كه 
  :بيست سي روايت عامي و ده پانزده روايتي كه خاصه دارند از يك نگاه كلي تقسيم مي شود

اين يك گره است و يك گـروه هـم تعـابير     حفوا الشوارب و أعفوا اللحيز اين قبيل دارند كه نهايي كه تعبيري اآبه 

  .ديگر غير از اين است

 » حفوا الشوارب و أعفوا اللحي«  تعبيرالف. روايات با 

 » حلق لحيه« عدم حرمت 

اين گروه اول عمده احاديث در اينجا كه شايد نشود از اين گروه بگذرد و بگويد كه اين وارد نشده علي رغم اينكه 
حفـوا  هاي ضعيف دارد ولي به هر حال روايت خاصه و روايت اسناد جـازم هـم روي همـين اسـت كـه       سندهمه 

بيشتر تأكيد به حف شوارب و أعفاي لحيه شده  . اين گروه اول كه تقريبا با يك بيان است والشوارب و أعفوا اللحي
ممكن است كسي بگويد كه اين همه روايات را نمي شود انسان بگويد كه وارد نشده است. اما غيـر از ايـن گـروه    

إعفـاء اللحيـه   تعابير متفاوتي وارد شده امري كه به بحث لحيه در اين گروه اول تعلق گرفته إعفاءاللحيه اسـت كـه   

است كه گر چه دو احتمال در بابش مي شود داد يكي اينكه بگوييم أعفوا اللحي يعني حلق نكنيد  شعريعني توفير ال
ولي ظاهر احتمال ديگر است يعني أعفوا اللحي يعني اينكه درست ريش داشته باشيد. اين است اين احتمال در بابش
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درست ريش داشته باشـيد ايـن قطعـا    سنت است. أعفوا اللحي مقدمه اش است منتهي مدلول مطابقيش يعني اينكه 
واجب نيست و مستحب است. اگر اين امر وجوب داشت حلقش حرام مي شد ولي مسـتحب اسـت بـراي اينكـه     

حفوا الشوارب و مستحب را عمل كنيد نبايد حلق را بزنيد. مجموعه رواياتي كه اينجا وارد شده آنهايي كه به عنوان 

د هم نشود نفي كرد و بگوييم نوعي اسـتفاده دارد ولـي مـدلول اينهـا چيـزي      آمده واقعا كثير است شاي أعفوا اللحي

است كه هيچ كسي به وجوبش فتوي نمي دهد. نمي شود بگوييم أعفوا اللحي كنايه از اين است كه حلق نكنيد اين 
 خالف ظاهر است ظاهرش اين است كه توفير الشعر شود و كسي لحيه درست داشته باشد. و ايـن قطعـا مسـتحب   

 است. و لذا داشتن لحيه و عدم حلق هم مقدمه اين است و مستحب است. 

 جمع بندي

كثرت اين روايات يك نوع شهرت روايي دارد كه شايد آدم نتواند بگويد كه شايد ده پانزده به همـين عنـوان آمـده    
بگويـد ارتكـاز   . ولي اين قطعا واجب نيست و مستحب است. مـي خواهـد   استباشد و تعابيري از اين قبيل آمده 

متشرعه است كه هيچ فتوايي بر اين نبوده كه ريش بلند باشد و إعفا شود. إعفـاء يعنـي آزاد گذاشـتن كـه در يـك      
حدودي با آنكه با ماشين بزند و اينها سازگار نيست. آن قطعي است و نه فتوا و نه ارتكازي وجود دارد متقدمين كه 

ف هم نبوده كه همه لحيه مؤفر و توفير در شعر داشته باشند اين ظهـور  چيزي ندارند و متأخرين هم ندارند و متعار
كه هيمنه بحث بيشتر به اين دسته است كه چنين امر به إعفا و توفير لحيه و امثال اينها مي كند اين يك نكتـه ايـن   

نها حمل بـر  كه محدد كرده به قبضه به عنوان امر مستحب، در مستحبات اياست  گروه مؤيد به روايات ديگري هم
 تعدد مطلوب مي شود يعني اصل توفيرش مستحب است و به قدر قبضه بودن هم مستحب است. 

 ب. روايات با تعابير ديگر

نكته دوم هم اين است كه از اين طائفه كه شما بيرون بياييد تعابيري مثل حلق و اينها در چنـد روايـت آن هـم كـه     
ايي بند نيست نه تكثري دارد و نه حلق در آن آمده و نـه پايگـاه و   ديگر كامال ضعيف بود وارد شده يعني پايش ج

جايگاه معتبري دارد و كم است و شايد درروايتي كه حلق در آن آمده سه چهار تا در عامه و خاصه باشد و آن هـم  
دي بر آن تكيه اي كرد و بـه آن اعتمـا   بتوانتعابيري است كه رواياتش همه ضعاف است و چيزي در آن نيست كه 

كرد اين هم از اين جهت كه تعابيري كه در باره حلق آمده نيست و خيلي ضعيف و كم است و بعضي از روايات و 
 اينها مثل ال تأخذ من مقدمها و امثال اينها هم كه ربطي به بحث ما ندارد بحث اصالح و كوتاه كردن و اينها بـود آن 

ي با آن شكل بيست و هفت هشت روايـت مـي گويـد از    طور كه ايشان رديف كرده در رساله مرحوم مرحوم بالغ
عامه است هفت هشت ده تا از خاصه است و اينها را كنار هم بگذاريم هيمنه اي پيدا مي كند واقعا اينطـور نيسـت   
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اينها در سه چهار طبقه و اليه قرار مي گيرد و تفاوت اينها هم تفاوتهاي زيادي اسـت و هـر كـدامش بـاب خـاص      
 خودش را دارد. 

 عدم وجود فتواي صريح
نكته ديگري كه مي شود اينجا توجه كرد اين است كه ديروز گفتيم كه چنين مسأله اي كه مورد ابتال بوده در فتاوي 
به آن توجهي نشده و نمي شود بگوييم چون از واضحات بوده چيزي ذكر نشده است. و آن يك امـري اسـت كـه    

ت و الزاميات باشـد در مسـتحبات و مكروهـات ممكـن اسـت      واضحات را مطرح مي كنند بخصوص وقتي محرما
بگوييم كمي سريع عبور مي كنند مهم نيست ولي باالخره الزاميات اگر باشد حتي اگر واضح هم باشـد اشـاره مـي    
كنند بخصوص كه مورد ابتال است خود اينكه كثرت ابتال دارد و همه مردم مورد ابتاليشان بوده فتوايي راجع به اين 

بيايد ولو خيلي واضح، ولي وضوح را شما در كنار ابـتالي كثيـر قـرار دهيـد اينقـدر مبـتال اسـت. در فتـاواي         بايد 
   .متقديمن چيزي وجود ندارد

 الف. در فتاواي متقدمين

اگر الزاميات باشـند و   اًنكته اي كه مي خواهم عرض كنم اين است كه گفتيم كه واضحات را هم مي آيند مخصوص
بخصوص اگر مورد ابتال باشد و تقرير ديروز اين نكته هم تأكيد مي كنيم كه عدم وجـود فتـوي در بـين متقـديمن     
بخصوص كه اين امر از موارد مورد ابتال است خيلي موجب وهن مي شود و عدم اعتماد به اين روايات مي شـود.  

ر كه دعوشان اين نيست كه مورد ابتال بـوده و الزامـي بـوده از چيزهـايي     پس اين ابتال را بايد توجه كنيم و همينطو
است كه موجب مي شود فتوي دهند حتي اگر از واضحات باشد خودش تأكيد مي كند كـه بايـد فتـوي دهنـد. آن     
نشان مي دهد كه حلق واجب نبوده است. آن نشان مي دهد كه حلق واجب نيست براي اينكه حتمـا آب بـه بشـره    

ولي كافي است. متعرض نشدن حكومت هم دليل دارد و هم متعرض شده اند و با بيانات ديگر متعرض شده برسد 
 اند فقه مبسوط و اينها را بگيريد همه اش حكومت و فقيه است. و اختيارات فقيه است. اين هم از اين جهت بود. 

 سالم اهللا عليهم اجمعينب. در روايات ائمه 

به آن توجه كرد كه در بحث ابتال در آن زمان در طول دو سه قـرن در ائمـه طـاهرين و     يك نكته ديگر هم كه بايد
اينها بخصوص از زمان امام باقر و اينها به بعد دائم رفت و آمد اقوام و ملل ديگر به محيط اسالمي بـوده و تـأثير و   

د ابـتال بـوده و از بيـرون مـي     تأثرهاي زيادي در نوع سبك زندگي و آمدن و رفتن افراد، در اين موضوعي كه مـور 
آمدند و مي رفتند و قاعده اش اين است كه چيز اينطوري كه از بيرون مي آيند و مي روند و اين هم مورد مشاهده 
است باالخره سؤاالت بر ثابته اي از امام شده باشد و جواب روشني رسيده باشد كه مي بينيم چنين چيـزي نيسـت   

كه همه اش هم ضعاف است آن هم ضعافي كه غير از يكي دو اسـناد جـازم و دو   همه بر مي گردد به چند روايت 
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سه تاي آن همه ضعاف بين و ضعف است. توجه داشته باشيم كه ابتالي اين ابتالي كمي نبوده براي اينكه در طول 
ديـان ديگـر   دو سه قرن ائمه بايد بگيريم و در طول دو سه قرن رفت و آمدهاي با اقوام و ملـل ديگـر و صـاحبان ا   

فراوان بوده و آداب و سلوكشان مطرح مي شد و سؤال مي شد و اينكه در چنين موضوعي ما روايات معتبر نداشته 
زرگان اينها هم ما باشيم فتوا نداريم در موضوع به اين مهمي و با اين ابتال اصحاب معتبر و اين را كه نقل كرده اند ب

باشند. و نقل كرده باشند بحثي هم نبوده كه محل اين ابـتال بـوده و چيـزي    چيزي از اينها سؤال كرده نمي دانيم كه 
كه در زمان معاويه بعضي از خلفا تقيدي بـه ايـن   است  هم نبوده كه محل تقيه و اختالف باشد فقط يك نكته اينجا

تقيـه مـذهبي   نداشتند ولي ظاهرش اين است كه خيلي از خلفا به اين تقيد داشتند بعضي هم تقيد نداشتند در حـد  
نيست تقيه خالفت خلفا هم در آن حد نيست كه بگوييم به خاطر تقيه در موضوعات خيلي سخت تر و وحشتناك 

 تر و محل بحث و نظر و اينها اصحاب سؤال كردند و جواب گرفتند. 

 احتياط واجب» داشتن لحيه « 
مورد ابتالي با اين دامنه نه روايتي معتبري داشته به هر حال اين امر كه امر مورد ابتال با اين دامنه وسيع است و امر 

را كمي مطمئن كند از آن طـرف هـم شـهرتي هـم در      ما باشد حتي يك روايتي كه سند و داللتش درست باشد كه
قدما نباشد و فتوايي نباشد اين خيلي امر را ضعيف مي كند كه شود به اين فتوايي داد و كسي بخواهد بگويـد ايـن   

استحباب ذو لحيه بودن استحباب مؤكدي است آن دليل دارد كراهتش هـم فـوقش ايـن اسـت كـه       حرام است. بله
بگوييم اينجا كراهتي وجود دارد. اين ذو لحيه بودن و محاسن داشتن و بلند بوده محاسن از امـور بـديهي اسـت و    

بيش از اين امري نيست كه واضح است هم اين رواياتي أعفو اللحي دارد و هم روايات ديگري كه وجود دارد.  اما 
و از سنت هاي ما است نه اينكه چيـز واجبـي باشـد. حضـرت     است  شود به آن اعتماد كرد. آن هم از إعفاي لحي

. اين امر مثل مجموع رواياتي است كه قطعا كسي نمي گويد لكن ربي امرني بإعفاء اللحي و حفي الشواربفرمود و 
 سنت خيلي خوب و مهمي است.  ،ه اين سنتها و آن اين است كاست  واجب است. يك چيزي

 نظر آقاي اعرافي

فتوا مي دهيم به اينكه سنت اين است سنت مستحب مؤكد خيلي مهم است. به خاطر اينكه احتياط واجب مي كنـد  
احتياط واجب كه مي كند چون تكرر دارد و احتياط واجب هم كه باشد صغيره مي شود. يكي دو نكته در ذيل اين 

ريش داشتن و درست ريش داشتن از سنن  بحث اشاره كنيم كه تفاصيلي دارد كه خيلي ضرورتي ندارد. يكي اينكه
در مستحبات اينها حمل بر تعدد مطلوب مي شود هم داشتن ريش هم اينكه بلند بودنش در حـدي كـه    طبعاًاست 

گفته شده مستحب است اين مستحبات را متعارف اين است كه حمل بر تعدد مطلوب مـي كننـد و امـا آنچـه كـه      
ي است و درست ريش داشتن است اين آن چيزي است كه مسـتحب اسـت   مستقيم به عنوان سنت شده إعفاء اللح

  .در حقيقت ما اينجا سه چهار مرحله داريم و چند فرع تمام شد



 2007 :�ماره ثبت                                                                              

 5 

 فرع اول: مقدار ريش داشتن
فروع ذيل مسأله را عرض مي كنم يكي اين است كه مقدار ريش داشتن چند مرحله دارد يكي اينكه خروج از حلق 

ي صدق نكند اولين مراتبي كه صدق مي كند كه داراي محاسن است يعنـي حلـق نكـرده    شود به حدي كه بي ريش
مرتبه بعد إعفا است يعني اينكه بلند باشد يعني اين ريش را توفير كرد و ريش خوبي دارد و ريش زيادي دارد ايـن  

هـم بـيش از   هم مرحله دومش است ولي مادون قبض است يك مرحله هم به اندازه قبضه است و مرحلـه بيشـتر   
قبضه است ريش داشتن چهار مرحله دارد كه آن مرتبه إعفاي لحيه امر دارد كه آن إعفا حتي قبل از قبضه هم صدق 

 إعفاي لحيه مي كند چيزي كه االن متعارف است. اين إعفاي لحيه است و ريش درست دارد. 

 و استحباب موكد آن» قبضه« مفهوم 

يك امر هم داريم كه به قدر قبضه است اين دو امر است و به نحو تعدد مطلوب است يعني إعفاي لحيـه مسـتحب   
است و استحباب باالترش اين است كه به قدر قبضه باشد. اين دو مرحله به نحو تعدد مطلوب است و دو امر دارد 

عني مي گويد إعفا كن حمل بر إعفاي به قـدر  چون امرها اثباتي و ايجابي است يك امر مقيد به ديگري نمي شود ي
قبضه نمي شود آن خودش مطلق است و مستحب است منتهي به قدر قبضـه مسـتحب فـي المسـتحب، مسـتحب      
مضاف است پس ما دو استحباب در اينجا داريم يكي ريش داشتن به قدر متناسب زياد ولو مادون قبضه و يكي بـه  

 أعفـو اللحـي  بعد از ديگري است وادله داريم و ادله اش هم معتبر اسـت  قدر قبضه، اين دو مستحب است كه يكي 
قدر روايات متعدد دارد كه معتبر هم نباشد مي شود كنار گذاشت إعفاء لحيه مستحب بسيار مؤكـد اسـت    گفتيم آن

 به قدر قبضه بودن هم مستحب مستحب است. 
اين تعدد مطلوب مـي شـود حمـل مطلـق و     ت. مر داريم يكي زائد بر ديگري اسروش اجتهادي هم مي گويد دو ا

مقيد هم نداريم اين مرحله دوم و سوم دو موضوع است و هر دو امر دارد و به نحـو تعـدد مطلـوب دو مسـتحب     
است. اما آن مرتبه اول چيست كه امري مستقيم نداريم به اينكه خروج از حلق باشد بنا بر اينكه ما ايـن روايـت را   

گوييم امري نداريم كه ظاهرش اين باشد از نظر عقالئي اين اوامر استحبابي حمل بر تعدد  معنا كرديم آن هم ما مي
مطلوب مي شود عقلها كه مي گويد يعني اصل لحيه داشتنش خوب است و بهتر اين است كه إعفا باشـد يـا عرفـا    

 ند كه در مرحله قبل هم مستحب است.اينها به نحو تعدد مطلوب مي گير

 جمع بندي

ك نوع تنقيح مناتي كنيم بگوييم آن هم مستحب است ودر واقع سه درجه اش مستحب شود. ولي مستقيم به اينكه ي
آن اولي امر نداريم با يك فهم عرفي با برداشت تعدد مطلوب در اينجا يعني وقتي مي گويد أعفاي لحيه كنيـد مـي   

برداشتي بعيد نيست كه عرف داشته  گويد اصلش خوب است اين مي گويد بيشتر هم بگذاريد اين بهتر است چنين
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باشد اگر ما اين برداشت را ما داشته باشيم هر سه مرحله مستحب است اصل اينكه حلق نباشد لحيه را صدق كنـد  
و إعفاء مستحب بيشتر است و به قدر قبضه بودن اين مستحب زائد است كه دو امر داريم ولي يكي با همان بيـاني  

قائل شود. آن مرحله چهارم هم كه اكثر از قبضه باشد در روايت دارد كـه و فـي   كه عرض كردم ممكن است كسي 
النار. خيلي بخواهد بلند بگذارد كه به آن شكل باشد و ال تشبهوا باليهود را گاهي اينطور معنا كرده انـد مـي گوينـد    

د كه خيلي بلند مي شـد. كـه االن   يعني بگذاريد زياد شود ولي نه به اندازه يهود شو أعفوا اللحي و ال تشبهوا باليهود
 اين موضوعي است كه حكم اين چهار مرحله اين مي شود.  است. هم گاهي

 »حلق لحيه  «مفهوم عرفي 
به عبارت ديگر اگر ما اينجا مرحله حلق را هم بگيريم پنج رتبه اينجا پيدا مي شود كه حلق است كـه اصـال ريـش    

و قبضه و اكثر،حكم اين پنج مرحله اينطور است. عرف مي گويد من  نداشته باشد و بعد صدق محاسن و بعد أعفاء
از أعفوا كه مي گويد خوب است كه بگذاريد بلند شود معلوم مي شود مي گويد من از آن مي فهمم كه اصـلش را  
هم خوب مي داند منتهي اين مي خواهد خوبي اضافه را بگويد. عرف فهم خطاب را اينجا دارد مي گويد از أعفـوا  

عرف كتاب را مي فهمد موضوع را نمي فهمد عـرف مـي گويـد مـن از      است.اين هماست من مي فهمم كه اصلش
و هم اصلش مستحب است و هم اضافه بودنش، مي گويد زيارت عاشورا بخوان با اين است  أعفوا مي فهمم كه آن

تعدد مطلوب اسـت در   صد لعن و اينها عرف در مستحبات مي گويد اصلش خوب است. فهم عرف از اين خطاب
 كفايه هم اين مطلب آمده است. 

 تعدد رواياتداللت در 
ما هم آخرش شايد نهايت مطلوب بگوييم ولي اين بين فقها رايج است خيلي مستحبات را از بـاب تعـدد مطلـوب    

كه مشرف مـي   گفته اند. در ادعيه و زيارات آنچه كه امام امر كرده مثالً زيارت امين اهللا را در محضرت هر مشهدي
شويم چيزهايي است كه نمي شود عمل كرد ولي مي گويند اين تعدد مطلوب است در مستحب و اينها نمـي شـود   
سخت گرفت. اصلش خوب است يعني اصل اينكه اين زيارت امين اهللا را با آن مضامين بخواني استحباب دارد ولو 

يه تعدد مطلوب خيلي رواج دارد و امر مهمـي بـه شـمار    اينكه امر مستقيم را نداريم. در مستحبات و زيارات و ادع
 رفته است. اينجا هم ممكن است از اين جهت بگيريم آن مرتبه اي هم كه امر مستقيم ندارد ولي مستحب است. 

 فرع دوم: حد قبضه در لحيه
ر قبضـه  فرع ديگري هم ذيل اين بحث قبضه است كه تأكيدي در روايات شده و بعضي هم معتبر است كه بـه قـد  

باشد اين هم براي من خيلي واضح نيست كه قبضه يعني يك وقتي مي گوييم آخـرين جـاي زدن را مـي گيـرد آن     
وقت يك جوري مي شود يك وقتي است به صورت عرفي اينطور گرفتن يعني از باال گرفتن است. اين هـم بـراي   

تحباب مضـاعف دارد ولـي اينكـه    من واضح نشده كه منظور از قبضه در اينجا چه چيـزي مقصـود اسـت. كـه اسـ     
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استحباب مضاعف دارد اين هم محل ترديد است و شبهه مفهوميه است كه مقصود از قبضه كدام اسـت. ايـن نگـه    
داشتن از آنجايي است كه زير چانه است. يا اينكه ريش را اينطور مي گيرند. عرفا وقتي مي گويـد بـه قـدر قبضـه     

نجايي كه متعارف است. مي خواهيم ببينيم شارع چه فرمـوده اسـت شـارع    باشد يعني ريش به قدر قبضه باشد يا آ
فرموده به قدر قبضه، قبضه مو را هم مي گويد قبضه مو را از كجا مي گويد. تك تك گونه هـا را كـه نمـي گويـد.     
 ريش كه الزم نيست تك تك گونه ها باشد مجموعه اينها به قدر قبضه است. ممكن است اول بگويد قبضه كه مـي 

و شعر هم از اينجاست و بقيه نيست ولي اينطور نيست چون شعر مجمـوع اينهاسـت.    قبضة الشعرگويد يعني فقط 
 اگر شبهه مفهوميه هم باشد آن وقت قبضه از اينجا اثبات نمي شود. از آنجا هم كافي است. 

 حد استحباب در نگه داشتن لحيهفرع سوم: 
آنچه كه عرض كرديم كه إعفاء اللحـي قبـل از قبضـه را صـدق مـي كنـد و       فرع سوم در اينجا اين است كه بنا بر 

مستحب است و حتي قبل از مرتبه إعفاء هم آنجايي كه صدق ذو محاسن كند استحباب دارد درآن كساني و اقوامي 
 چـون بـراي  است  و نژادهايي كه نوع ريش داشتنشان تفاوت دارد آنها هم موي كمي دارند اين سنت براي آنها هم

گروههايي أعفاي لحيه معنا ندارد كه مثالً بعضي از اقوام اينطور هستند كه إعفاي لحيه برايشان معنـا نـدارد ممكـن    

اسـت. بـراي آنهـا يـا      توفير الشعراست بگوييم إعفاي لحيه به تناسب خودش است ولي بعضي ها معنا ندارد چون 
عفاي لحيه به تناسب كل فرد و قوم فرق مي كنـد و بـراي   يا بايد بگوييم كه إاست  بايد بگوييم آيا سنت براي آنها

آنها موي كم هم مي شود يا اينكه ممكن است بگوييم إعفاي لحيه صدق نمي كند ولي در عين حـال چـون مرتبـه    

كه مي گفتيم صدق لحيه داشتن بنا بر تعدد مطلوب مستحب است براي آنها هم نگه داشتن ريش  از إعفاءالحيهقبل 
كه راه دارد مستحب است و سنت است چون گاهي بگويند كه براي ما كه چنين چيزي نيست زدنـش   همان اندازه

خالف سنت نيست اگر كسي بگويد حرام است حلقش حرام است. ولي اگر كسي آن را نگويد بايـد بگويـد بـراي    
بـه مطلـوب   من سنت نيست نه براي آن هم سنت است و حداقلش هم سنت است براي اينكه مـا قائـل بـه تعـدد     

 شديم.

 »حلق لحيه « مصداق در فرع چهارم: 
كه بعضي گفته اند اگر كسي قائل به حرمت حلق لحيه شود به نحو فتـوا يـا   است  يك فرع ديگري هم اينجا مطرح

احتياط گفته اند اگر كسي از قبل از تكليفش ريش را بتراشد يا اينكه بعد از تكليف يك بار گناه كند ولي بعـد هـر   
نمي كند و لذا  روز اين ريش را تيغ بزند طوري كه به هيچ وجهي نمي توانيم بگوييم لحيه را حلق كرد صدق لحيه

تا آخر هم اگر مقيد باشد كه هر روز بزند گناهي مرتكب نمي شود اگر هم يك بار شده اين اصرار بر صغيره نيست 
براي اينكه موضع صدق نكرده كه لحيه يا حلق باشد. اين احتمال بعيدي است. وقتي كه روايـت مـي گويـد حلـق     

باشد نه اينكه يك چيزي سوري مي خواهد درست كند كـه  نكن عرف از آن مي فهمد كه مي خواهد ريش نداشته 
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فهمد آن صدق بر حلق كند حلق نكن يعني كاري نكن كه بدون ريش بماني. اين مقصود است عرف هم اين را مي
جمود بر لفظ در اينجا خيلي عرفي نيست. عرف از اين مي فهمد كه مي خواهد ريش داشته باشي و ايـن هـر روز   

ش نداشته باشد اين تكرر معصيت است. اگر كسي خيلي بر لفـظ داشـته باشـد  ممكـن اسـت      كاري مي كند كه ري
 بگويد كه اين جمود وجهي ندارد و چيز موجهي نيست. 

 مدلهاي گوناگون در لحيهفرع پنجم: 
فرع ديگر هم اين است كه آن بحثي هم كه ريش پروفسوري و اينها گفته شده اين هم يك قولي است كه من نمـي  

به آقاي خوئي كه نسبت داده شده واقعا ايشان اين فتوي را داده اند. بعضي اينطور گفتـه انـد كـه لحيـه نمـي       دانم
گويند يا شواهدي برايش ذكر مي كنند يا شواهدي هم نداشته باشد ممكن است كسي بگويد شبهه مفهوميه است و 

بگوييم صدق نمي كنـد يـا اگـر شـك داريـم شـبهه        ما بايد قدر متيقن را بگيريم يكي از اين دو راه را دارد يا بايد
مفهوميه است و از موضوع خارج مي شود. آن يأخذ من عارضيه بود آن أخذ از او بود نه اينكه حلق باشد. در سنت 
همينطور است سن كه مي گوييم قبضه و اينها كه گفته مي شود مربوط به مقدم لحيه است امـا از دو طـرف قبضـه    

گويد يأخذ من عارضيه. گر چه در بعضي جاها دارد كه تدبير لحيه،اين هم در حدي است كه سنت نيست بلكه مي 
يكي دو بار دارد كه امام اين كار را مي كرد. و لذا أخذ از دو طرف گويا خوب است ولي أخذ از مقـدم و كمتـر از   

 قبضه ال تأخذ. اين در بحث سنت مي شود. 
م صادق است يا صادق نيست چون نمي توانيم تعيين كنيم شبهه مفهوميه مي يعني نمي دانيم كه لحيه بر اين موها ه

شود و خطاب مجمل مي شود و قدر متيقن مجمل همان اينجا نيست. اين وجهي اسـت كـه كسـي چنـين چيـزي      
بگويد. ولي ظاهرش اين است كه لحيه كه گفته مي شود همه طرفين اسـت و اينجـا همـه اش لحيـه اسـت و ايـن       

و لذا اگر كسي قائل به حرمت باشد اين چيز شرعي درست كردنش است كه اين طرف را بزنـد و آن  وجهي ندارد 
طرف را نزند. به نظر مي آيد مي آيد شبهه مفهوميه اينجا نباشد و لذا در همين روايات و اينها لحيه مي گويـد بعـد   

مصداق مي شود پيدا كنيم كه لحيـه  مي گويد عارضه طرف لحيه يا مقدم اللحيه و لحيه بر آن صادق است و خيلي 
 را بر اينها هم صادق مي دانستند. اين در باب لحيه است. 

 »عارضه « مفهوم 

اما عارض هم كه در روايات آمده قبال هم گفتيم كه به هر اطالق شده گاهي مي گويند عارضـه يعنـي مـوي خـود     
. آن ظـاهرش  خذ من عارضـيه و يبطـل لحيتـه   آمد يأريش، ولي از يكي از اينجا معلوم مي شود كه خود امام مي 

م مي زد و بـه لحيـه   مقابل يبطل اين است كه عارض اينجا را مي گويد كه حضرت موي اينجا را مي زد و زير راه
 . اش بطن مي داد
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 حدود لحيه در صورتفرع ششم: 
و مقـدم همـه لحيـه     فرع بعدي اين است كه ما كه مي گوييم سنت است يا اگر كسي بگويد حلق حرام است اينجا

در همـان   زير گلو كه حتما صدق لحيه نمـي كنـد.  است است اما روي آن كه روي عارض است و زير كه زير گلو
روايت معتبره آمده بود كه يبطل لحيته. روي گونه ها هم باالي آنجايي كه متداول است آن هم صـدق ريـش نمـي    

يأخذ من عارضـيه و  دارد كه در آن روايت كه حضرت فرمود  كند يا شبهه مفهوميه دارد عالوه بر اينكه يك احتمال

. عارضه در آنجا طرف لحيه را مي گويد از گونه هايش مي گيرد و زير گلو را مي زند. براي تجميل يبطل من لحيته

است. يا شبهه مفهوميه كه اين را نمي گيرد و كنار مي رود يا اگر هم نباشد خود اين روايت مي گويـد كـه مـانعي    
دارد كه با اين تجميل هم مي كنند. بنابراين ثابت نشده كه سنت باشد و گونه ها هم كوتاه نشود اين از نظر سـنت  ن

 مي گويد و چيز ثابت شده اي نيست. 

. گفتيم كه وقتي به اين معنا باشد قطعا يك حكم استحبابي وكراهـي اسـت و   يأخذ من عارضيه و أما من مقدمها فال
ن ارتكاز قطعي دارد كه أخذ از مقدم مانعي ندارد چه قبل از قبضه چه بـيش از قبضـه حـرام    غير از اين نيست. چو

نيست و مكروه است. اگر آن باشد قضيه فرق مي كند خالصه حلق طرفين را اگر ما آن روايت را أخـذ بـه معنـاي    
اشـكال دارد و   حلق بگيريم و عارض را ريش بگيريم آن دليل مي شود بر ريش پروفسوري. ولـي هـر دو جهـتش   

شبهه مفهوميه اش هم اشكال دارد و لذا ريش پروفسوري اگر كسي قائل به حرمت حلق لحيه شد اشكال دارد. اين 
يك بحث است يك بحث هم سنت است كه آيا زير ريش و باال در گونه ها مانعي دارد آن هم جزء سنت نيست و 

حيه نمي كند اگر مشكلي داشت شبهه مفهوميه اسـت غيـر از   مي تواند براي تجميل و امثال اينها كوتاه كند. صدق ل
اينكه آن روايت هم بنا بر احتمال قوي مانعي ندارد. البته آن حلق را نمي گويد ولي مي گويـد كوتـاه كـردن اينجـا     

 جزء سنت نيست. 

 فرع هفتم: استحباب در كوتاه كردن شوارب 
دن شوارب مستحب است تا آنجايي كه مو مي رويد نگذارد فروع ديگري هم ذيل اين آمده كه بحث اينكه كوتاه كر

بلند شود اين مستحب است. و بيشترش كراهت دارد. منتهي اين خيلي واضح نيست كه يعني كراهت دارد كه بلنـد  
باشد ولو روي اينها نيايد اين ثابت نبيت. آنچه كه كراهت دارد اين است كه روي لبها را بپوشاند. بيش از اين ثابت 

ه نيست. يكي هم حلق رأس است كه از مستحبات به شمار آمده و خيلي بحث شده و بحـث دقيـق و ظريفـي    شد
 دارد ولي االن حوصله اش نيست كه بحث كنيم. 

 وصل اهللا علي محمد وآله الطاهرين
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