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جلسه  33ـ دوشنبه 93/9/33
امر هفتم
آیا كویِ تشاساس اخثاس هَي تَلَؾ هی تَاًذ كتَا تِ استحثاب اهشی دّذ ًِ خثش ظؼیق تش آى هائن ضذُ است
یا ًِ؟
كشض ًٌیذ خثش ظؼیلی تش تشتة ثَاب تش ضاًِ ًشدى لحیِ هائن ضذُ است ،آیا كویِ هیتَاًذ دس سسالِی
ػولیِی خَد تٌَیسذ« :یستحة تسریح اللحیة»؟
تٌاتش هثٌای هٌصَب تِ هطَْس ًِ اص آى تِ «تساهح دس ادلِّی سٌي» تؼثیش هیضَد ،اخثاس هَي تَلَؾ هلیذ
حجّیت اخثاس ظؼیق دس سٌي است ٍ تِ هٌضلِی آیِی ًثأ است دس اكادُی حجّیت خثش ثوِ ،دس ًتیجِ هیتَاى
تِ استٌاد ایي اخثاس كتَا تِ استحثاب چٌیي ػولی داد؛ صیشا ّواىگًَِ ًِ اگش خثش ثوِ تش استحثاب تسشیح لحیِ
هائن ضذُ تَد كویِ هیتَاًست كتَا تِ استحثاب تسشیح لحیِ دّذ (تا ایٌٌِ هؽغ ًذاسد) دس صَستی ًِ هثٌای
هٌسَب تِ هطَْس سا تپزیشین هیتَاى اخثاس ظؼیق دس سٌي سا تِ هٌضلِی اخثاس هؼتثش داًست .تسیاسی اص
هستحثات ٍ هٌشٍّاتی ًِ دس ًتة كوْیِ رًش ضذُ است اص ّویي تاب ًطأت گشكتِ است؛ صیشا هطاّذُ
هیضَد ًِ تشخی اص ایي كتاٍا هذسى صحیحی ًذاسد ،اص سَیی كوْای تضسگی چٌیي كتَاّایی سا رًش ًشدُاًذ،
ًلیذ حلّ ایي هسائل آى است ًِ تذاًین ًضد آًاى اخثاس هَي تَلَؾ هلیذ حجّیت اخثاس ظؼیق دس سٌي است.
اهّا تٌاتش هثٌای تشگضیذُ دس اخثاس هَي تَلَؾ ًِ تیاى هیًٌذ اخثاس هَي تَلَؾ هل یذ تلعّل خذاًٍذ ًسثت تِ اًجام
اػوالی است ًِ ثَاب تش آًْا ٍاسد ضذُ است ،تاػثیت تش ػول دسى ػولی ًسثت تِ ٍػذُی الْی است ٍ
تاػثیت اخثاس هَي تَلَؾ ًسثت تِ ػول ،تثؼی ٍ تِ ًوي دسى ػولی است ،دس ًتیجِ ًویتَاى دس سسالِ ًَضت

1

ایي ػول هستحة است .آسی ،كویِ هیتَاًذ چٌیي تٌَیسذ یا تگَیذ ًِ اتیاى كالى ػول دس سٍایات هَسد
ٍػذُی ثَ اب است ٍ ایي ثَاب دادُ خَاّذ ضذ پس اتیاى ػول تشای هٌلّلیي سجحاى داسد .دس ٍاهغ ّواى
دسى ػولی خَد سا تشای هولذیي خَد تیاى ًٌذ ٍ ًوی تَاًذ تٌَیسذ ًِ ضشػاً هستحة ٍ ساجح است.
ّوچٌیي اگش ایي هثٌا پزیشكتِ ضَد ًِ تِ اخثاس هَي تَلَؾ ػٌَاى «ها تَلَؾ ػلیِ الثَاب» هستحة هیضَد تایذ
چٌیي ًَضتِ ضَد ًِ هستحة است اتیاى یا تشى اػوالی ًِ «تَلَؾَ ػَلیِِ الثَاب» ٍ ًویتَاى ًَضت تسشیح
لحیِ یا كالى ػول ،توا َّ هستحة است .آسی ،هیتَاًذ پس اص رًش ایي ػٌَاى تیاى ًٌذ ًِ چَى تسشیح
لحیِ هصذام ػٌَاى «ها تلؾ ػلیِ الثَاب» است هستحة است.
تؼعی گلتِاًذ هیتَاى چٌیي تیاى ًشد :تلغ الثواب علی تسریح اللحیة فی الروایات فتسریح اللحیة مستحثة.
ٍلٌي تِ ًظش ها چٌیي گلتاس یا ًَضتاسی ًیض هطٌل سا حل ًویًٌذ؛ صیشا حتی ؼثن هثٌای كَم ًویتَاى
ًتیجِ گشكت تسشیح اللحیة هستحثة ،تلٌِ هیتَاى ًتیجِ گشكت ها تَلَؾ ػلیِ الثَاب هستحة است .تلی
تسشیح اللحیة توا أًِّ هي هصادین ها تَلَؾ ػلیِ الثَاب ،هستحة است.
امر هشتم
تحثی اص هذین هؽشح تَدُ است ًِ آیا تش اساس هثٌاى تساهح دس ادلِّی سٌي هیتَاى ًسثت تِ كعائل
هٌوَلِ دس ضأى هؼصَهیي

یا هصائة آًاى ٍ یا هشاهذ اتذاى هؽْشُ ٍ اهٌٌِی هوذسِ ،ػول ًوَد؟ تِ ایي

هؼٌا ًِ اگش كشظاً خثش ظؼیلی دس هَسد كعیلت یٌی اص هؼصَهیي

ٍاسد ضذُ تاضذ ،آیا هیتَاى ایي خثش

ظؼیق سا دس ًول ٍ ًطش ایي كعیلت ًاك ی داًست یا اگش خثشی ظؼیق تش ایٌٌِ كالى هٌاى داسای اسصش
است هائن ضذ ،هیتَاى تا اخثاس هَي تَلَؾ ایيگًَِ اخثاس سا هؼتثش داًست؟
تشخی كشهَدُ اًذ هاًؼی ًیست تا تا اخثاس هَي تَلَؾ چٌیي آثاسی سا هتشتة ًٌین .تِ ضْیذ

چٌیي ًسثتی

دادُ ضذُ است.
یک تـذکّـر

تایذ تَجِ داضت ًِ هسائل كَم هشتَغ تِ هَاسدی است ًِ تلَؽ هؽلة اص ًاحیِی هؼصَم
صِشف ایٌٌِ دس ًتاتی چٌیي چیضی رًش ضذُ تاضذ تذٍى استٌاد تِ هؼصَم

ًاكی ًیست ٍ ایي ًٌتِ ًثایذ

هَسد ؿللت هشاس گیشد .تٌاتشایي هشاد آى است ًِ« :مَن تَلَغه ثوابٌ عَن المعصوم».
هوٌي است گلتِ ضَد ًویتَاى هلتضم تِ ضوَل اخثاس هَي تَلَؾ ًسثت تِ ایي هَاسد ضذ؛ صیشا:
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تاضذ ٍ

اوّالً :اص اخثاس هَي تَلَؾ استلادُ هیضَد ًِ تایذ تلَؽ ثَاب هحوّن گشدد ،دس حالی ًِ رًش ایٌٌِ هثالً
ػلی

چٌیي كعیلتی داسد چِ ستؽی تِ رًش ثَاب داسد!! یا ٍهتی رًش هیضَد اهیشالوؤهٌیي

تاب هلؼِى

خیثش سا تا هذستی الْی اص جا ًٌذُاًذ چِ ستؽی تِ ثَاب هزًَس دس اخثاس هَي تَلَؾ داسد؟!
ثانیاً :دس سٍایات هَي تَلَؾ آهذُ تَد« :هَي تَلَـِ ثَابٌ ػلی ػول» ًِ اص آى استلادُ هیضَد ها یثلؾ ػلیِ
الثَاب تایذ ػولی تاضذ ًِ هاتل اتیاى تاضذ اهّا آیا ایٌٌِ هشهذ پیـوثشی اص پیاهثشاى الْی دس كالى هٌاى است
یي ػول است؟!
ؼشكذاساى ایي ًظشیِ ًِ اخثاس هَي تَلَؾ ضاهل چٌیي هَاسدی هیضَد اص ایي دٍ هُثؼّذ پاسخ دادُاًذ:
امّا دفع مبعّد اوّل تِ ایٌٌِ گشچِ دس چٌیي سٍایاتی ثَاب تالوؽاتوِ رًش ًطذُ اهّا تاإللتضام رًش ضذُ است.
ّواىگًَِ ًِ ًسثت تِ سٍایات دالّ تش ًشاّت هؽشح ًشدین ًِ تااللتضام داللت هیًٌذ ًِ دس تشى هٌشٍُ
ثَاب خَاّذ تَد ٍ ّویي هوذاس داللت التضاهی ًاكی است ،دس هَسد كعائل ٍ هٌاهة ٍ حتی هصائة
اّلتیت

یا سٍایات تیاى ًٌٌذُی اهاًي ٍ هشاهذ هؽْشُ ًیض هیتَاى تا داللت التضاهی ثَاب سا ًطق ًشد.

در مُبعّد دوم ًیض ًِ تیاى ضذ سٍایات تیاى ًٌٌذُی كعائل یا هشاهذ ،تیاىگش ػول ًیستٌذ ،ایي سخي گشچِ
صحیح است اهّا تایذ داًست ًِ هوصَد اص ایٌٌِ هثالً گلتِ ضذُ است هشهذ كالى پیاهثش دس هٌاى ًزایی است
ایي است ًِ اٍ سا صیاست ًٌیذ یا آى هٌاى سا هحتشم ضواسیذ یا ٍهتی تیاى كعیلتی اص ائوِ

هیضَد

هؼٌ ایص آى است ًِ هؼتوذ تِ آى ضَیذ ٍ آى سا رًش ًٌیذ ،تٌاتشایي ػٌایت اصلی دس ایي اخثاس تش ػول است
اهّا تالٌٌایِ رًش ضذُ است.
نتیجه آنکه :هیتَاى گلت سٍایات ظؼیلِ چٌیي تیاى هیًٌذ ًِ هثالً ًسی ًِ رًش ایي كعیلت ًٌذ
ثَاب هیتشد ،تٌاتشایي هطوَل اخثاس هَي تَلَؾ هیضًَذ.
یا سٍایتی ًِ تیاى هیًٌذ هثالً سأس الحسیي

دس كالى هٌاى است دس ًْایت ایي ًتیجِ سا هیدّذ ًِ

ّش ًس آى سا صیاست ًٌذ ثَاب خَاّذ تُشد ،پس هطوَل اخثاس هَي تَلَؾ است.
نظر برگزیده در امر هشتم
اص آًجا ًِ تیاى ًشدین اخثاس هَي تَلَؾ هُطشّع ًیست ٍ چیض جذیذی تیاى ًویًٌذ ٍ تٌْا تیاى هیًٌذ اگش
ػولی تِ سجاء ثَاب آٍسدُ ضَد ثَاب هزًَس دس سٍایت تِ آى ػول دادُ هیضَد ،تٌاتشایي ًویتَاى گلت
ایي ػول صشف ًظش اص تلَؽ ثَاب ،جایض است اتیاى ضَد یا خیش ٍ ًویتَاًین تا اخثاس هَي تَلَؾ ػاهّی یا هؽلوی
سا توییذ یا تخصیص تضًین ٍ چیضی سا ًِ هطشٍػیت آى ثاتت ًیست یا ػذم هطشٍػیت آى ثاتت است تا
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اخثاس هَي تَلَؾ هطشٍع ًٌین ٍ اخثاس هَي تَلَؾ اص ایي هَاسد هٌصشف است.
تٌاتشایي اگش ًسی تخَاّذ تا اخثاس هَي تَلَؾ تِ صَست هؽؼی ایي كعائل سا رًش ًٌذ ،صحیح ًیست ٍ
اخثاس هَي تَلَؾ ضاهل آى ًویضَد .حتی اگش تگَیین اخثاس هَي تَلَؾ هستحةساص است هَاسدی ًِ كی ًلسِ
جایض ًیست سا ضاهل ًویضَد.
ًتیجِ آًٌِ دس هعیِی رًش كعائل ،هطاّذ هطشكِ ٍ هصائة اّلتیت

چَى اگش ًسی صشفًظش اص

اخثاس هَي تَلَؾ تخَاّذ آًْا سا رًش ًٌذ حذاهل آى است ًِ هصذام هَل تِ ؿیش ػلن است ٍ هَل تِ ؿیش ػلن
دس صَستی ًِ تِ هؼصَم

ًسثت دادُ ضَد حشام است ٍ ادلِّی كشاٍاًی تش ایي هؼٌا داللت داسد ،تٌاتشایي

صشفًظش اص اخثاس هَي تَلَؾ رًش ایي اهَس حشام است ٍ لزا اخثاس هَي تَلَؾ ًویتَاًذ آًْا سا جایض ًٌذ.
اهام

ٍ دس هَاسدی ًِ ایي اهَس هصذام إسٌاد ؿیش هؼلَم تِ هؼصَم

ًیست هثل ایٌٌِ سٍایتی ًول ضَد ًِ

كشهَدُ است «كالى هٌاى هسجذ است» ٍ ها ًیض تِ هؼصَم

ًسثت ًذّین ٍ كوػ إخثاس اص هسجذ

تَدى ًٌین ،تاص چٌیي هَل تِ ؿیش ػلوی اص تاب ایٌٌِ احذ ؼشكی ػلن اجوالی است حشام است؛ صیشا هیداًین
ّش هعیِای یا خَدش ًزب است یا ًویط آى ،تٌاتشایي اگش گلتِ ضَد «كالى هٌاى هسجذ است» یا ایي هَل
ًزب است ٍ یا ًویط آى ًزب است ٍ چَى دٍ ؼشف ایي ػلن اجوالی هحل اتتالی هاست تایذ اص رًش ّش
دٍ ؼشف اجتٌاب ضَدٍ ،لَ ایي اجتٌاب ػولی است اهّا تِ ّش حال أخثاس هَي تَلَؾ ًویتَاًذ اهش حشام سا هثذّل
تِ حالل ًٌذ.
تٌاتشایي رًش كعائل ٍ هٌاهة ،اهٌٌِی ػثادی ٍ  ...استٌاداً تِ اخثاس هَي تَلَؾ صحیح ًیست.
آسی ،اگش تِ ًحَ احتوال گلتِ ضَد یا ایيگًَِ تِ هؼصَم

استٌاد دّذ ًِ« :دس سٍایتی اص هؼصَم

ًول ضذُ است ًِ  »...هطوَل اخثاس هَي تَلَؾ هیضَد ٍ تال اضٌال خَاّذ تَد ٍ خذاًٍذ هتؼال تلعّالً ایي
ثَاب سا خَاّذ داد ػلی االظْش.

مقرّر :سید حامد طاهری
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