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حكم آرایش صورت در فقه اسالمی


سيد محمد شفيعي مازندراني

(تاریخ دریافت5921/29/92 :؛ تاریخ پذیرش)5921/29/21 :

چكيده
آرایش سر و صورت ،یكى از مسایل مورد توجه ميانِ مردم است و این مسئله گاهى از نظر بهداشت و مساایل بهداشا ى و گااه مظظار
زیبائ شظاخ و گاه از دیدگاه شرع مورد تحقيق قرار م گيرد .دراین تحقيق حكم اصالح صورت از نظر شارع و اماور دیظاى ماورد
ارزیابى واقع شد .در این تحقيق ،آن نوع از اصالح صورت كه بدان در عرف مؤمظين ریش تراشى لقب مىدهظد مورد پژوهش جدیاد قارار
گرف ه است و در این تحقيق ممظوعيت مسأله معروف به ریش تراشى ازراه قارآن ،ساظت اهلبيات ،سايره م راريعين راسا ين و م عبنادان
وارس ه ،اثبات شد .همچظين در این تحقيق این نك ه مورد توجه واقع شده است كه بسياری از فقيهاان مسااله تراشايدن ریاش را عملا
قبيح ،ابليس و غير اسالم م دانظد .الب ه در باب محدوده صورت كه تراشيدن موهای آن در عرف مومظين صدق ریش تراش ما كظاد
مورد اخ الف ميان اهل نظر نيز م باشد كه در این تحقيق مورد توجه قرار گرف ه است.

كليدواژگان
اصالح ،ریش ،سِبال ،صورت ،عارِض ،لُحَى.

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهshafieimazandarani@yahoo.com :
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مقدمه
اسالم ،آیينى مستقل است و دوست دارد تا پيروان آن نيز داراى شزلل و جمزا ظزارر جزّاایی
یاشند و سر و صورت خود را یگونه ا اصالح نمایند كه داراى چند ویژگى یاشد.
الف) زیبایى و جما ظاررى را تأمين كند.
ب) یهداشت و سالمتى یدن را تأمين كند.
ج) مسلمانان را در انظار دیگران ،زیبا ،جميل و داراى آراستگى ظزاررى مخصزو

یزه خزود

نمایش درد.
دریاره حلم مسأله تراشيدن صورت كتابرا ،مقاالت و پژورشراى فراوانى صزورت پّیرفتزه
است كه تحقيق حاضر در صدد ارائه ادلاه ا است كه حلم اصالح صورت را یيان می كند.
ررنمودراى مختلف و قرائن متنوعى از قزرآن ،سزنت و دیزدگاهرزاى صزاح

نظزران دریزاره

چگونگى «اصالح صورت» را نشان مىدرد گرچه كتایها ،مقاالت و پژورش مختلفزی در ایزن یزاره
انجام پّیرفت للن یه گونه ا كه این تحقيق عمل خوارزد كزرد انجزام نيافتزه و تحقيزق صزورت
نپّیرفته است كه مسأله اصالح صورت مورد توجه یوده و پيشوایان نسبت یدان یى توجه نبودهانزد
و از جمله قرائن عبارت اند از:
در این تحقيق یا نقل احادیث فراوانی دریاره چگونگی اصالح سزر و صزورت ،فضزا اصزلی
موضوع مورد یحث ،معلوم میگردد كه ریشتراشی ممدوح است یا مّموم و مشخص می شود كه
اسالم درصدد تأیيد مسأله ریش تراشزی اسزت یزا تلزّی

آنع و عمزل ریزش تراشزی را ممزدوح

می دانند یا مّمومع و آیا در ميان احادیث مختلف یاب اصالح صورت ،احادیثی كه از ریشتراشزی
ستایش یعمل آورند یچشم میخورند یا خيرع
دالیل اصلي حكم اسالمي اصالح صورت
دليل اول :قرآن

در قرآن ،از قو ایليس راجع یه گمراه كردن انسانرا آمده است:
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ُضلَّنَّهم وألُمنِي نَّهم وآلمرنَّهم فَلَي ب تِ ُك َّن آ َذا َن األَنْ ع ِام وآلمرنَّهم فَلَي غَِّي َّن خ ْلق ِ
ِ
الل (نساء)111-
َ َ َُ ُ ْ ُ ُ َ َ
َوأل ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َُ
آنان (فرزندان آدم) را گمراه خوارم كرد دستخوش گرفتار شدن در آرزورا می كنم و وادارشان
می كنم تا خلقت خدا تغيير درند خلقتی كه خدا دگرگونی آن را دوست ندارد.
یرخی از ارل نظر منظور از «خلق اهلل» ،رمان حالت طبيعی صورت كزه دارا «لحيزه» (ریزش)
است دانسته و تغيير در خلقت را در اینجا تغييرات غير مجاز در آن از جمله تراشيدن آن دانستهاند.
زیرا تغييرات صورت دو گونه است .1 :تغيير در اطراف صورت یه عنوان زیباساز آن  .2تغيير در
اصل آن یعنی از یين یردن لحِيه(ریش) كه شيطان یه مسأله دوم عطف نظر كرده تصميم دارد تا ینی
آدم را یه رو آوردن یه این گونه تغيير(ریشتراشی) وادار كند .تغيير كه پروردگزار متعزا آن را
دوست ندارد.
(ر.ک :یالغی ،محمد جواد نجفی ،رساله فی حرمز اللحيزه
اللحي موسو  ،سيد ایوالحسن

 -151الحليز فزی حرمزه حلزق

 )22یدیهی است كار كه ایليس جهت خشزمگين كزردن خزدا

مورد توجه خویش قرار داده است كار ناپسند خوارد یود كار كه واقعاً مزورد نهزی و نلزورش
شدید الهی كه ایليس جهت شلستن حریم فرمان خدا آن را یه فرزندان آدم تعارف میكند ینزایراین
چنين كار نباید از نوع واج

یا مستح

یاشد لحن آیه نشان میدرزد كزه كزار اسزت یرتزر از

مباح یا ملروه و شدت توجه ایليس یدان نشان میدرد كه یاید واقعاً عملی ناستوده و حرام یاشد.
عالمه فيض كاشانی در كتاب وافی یادآور شده است:
و ق ف ف ناف ئ م ن ف هاقن ا هتو ر سل ق اولوي ئ و ا ت هف ه و ئ س بوانئ سةا إب ف ن عهل ي اولع و
َألمرنَّهم فَلَي غَِّي َّن خ ْلق ِ
للا(.الوافی ،ج)651 ،6
َُ ُ ْ ُ ُ َ َ
گروری از صاح

نظران فتو یه حرمت ریش تراشی داده اند و در این فتو تمسز

جسزته

اند یه آیه قرآن كه در آن از قو ایليس حلایت شده است كه ایليس می گوید من ینی آدم را وادار
می كنم تا یه تغيير خلقت(ریش تراشی) یپردازند.
از شدت عمل ایليس یدست می آید كه انجام ریشتراشی ،عملی یسزيار مبغزوب یارگزاه الهزی
است كه او آدميان را یه زیر پا نهادن آن تحریص میكند.
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دليل دوم :اجماع

مسأله ریش تراشی یقدر مورد توجه اسالم شناسان از فقهاء است كه ادعا اجماع فقهاء در ایزن
یاره از سو یعضی از نامداران شده است .ینایراین در ميان صاح

نظزران و فقهزاء نامزدار مسزأل

حرمت ریش تراشی مورد اجماع یوده و از مسلمات یحساب می آید و این مسأله اثبات میكند كزه
مشهور علما آن را حرام میدانند چنانله در مصباح الفقاره آیه اهلل العظمی خوئی در این یاره آمزده
است:

ال أبس ابوتع رحل مرم إ سل ق اولوي إ اماه إ ألوتف اس هع

سرم إ سل ق اولوي إ (مصباح الفقاره ،ج،1

 )252چه یجاست كه یه حرمت ریش تراشی اشزاره كنزيم

كه یعضی از افاضل نظر ما را خواستهاند چي
است .رمچنين فقيه نامدار صاح

األفاض امل ه ه اعف فلي ئ ه او يعإ و او نإ
كه حرمت آن ميان فقهاء شيعه و سنی مورد اجمزاع

جوارر در كتاب حج جوارر اللالم حرمت ریزش تراشزی را از

مسلمان یين فقهاء میداند.
چنان كه شيخ یهایی در كتاب عقائد األمامي در یاب حرمزت ریزش تراشزی یزه مسزأله اجمزاع
تمس

جسته است(.یالغی ،رسال فی حرم حلق اللحيه،

)151

رمچنين عالمه یالغی در كتاب رسال ً فی حرم ً حلق اللحيز (

 )151مزینویسزد ... :و اوظ ا ر

حت ق األناع فلي ففم اوفرق ه سلق او يب و سلق اولويإ[.فی الحرم ]
از ظارر اجماع فقهاء در این یاره یدست می آید كه :تفاوتی ميان یزاال صزورت و زیزر چانزه
نيست از حيث حرمت تراشيدن.
نتيجه :حرمت ریش تراشی مورد توجه یسيار از ارل نظر است تا آنجا كه مسزأله اجمزاع نظزر
یسيار را یه خود معطوف داشته است.
دليل سوم :روایات و سنت پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع)

در احادیث و سنت پيامبر(

) و ائمه معصومين(سالم اهلل عليهم اجمعين) احادیث فراوانزی دیزده

میشود كه نشان از نهی و نلورش آنان از عمل «ریشتراشی» دارند و در ميان این نوع از احادیث،
حدیث امام رشتم(ع) از استحلام حدیث ویژها یرخوردار است.
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ی نطی كه سا را توفيق دیدارو رمنشزينی یزا امزام رشزتم(ع) را داشزته اسزت مزیگویزد از آن
حضرت راجع یه عمل مرد كه صورت خزود را اصزالح مزیكنزد پرسزيدم آن حضزرت فرمزود:
گونهرا خود را یتراشد(اصالح كند) ولی از اصل صورت خود« ،لحيه» خزود را نبایزد یتراشزد (و
سئلتئ فن اورم

صلح وئ ان أيخذ من ميتئ؟ قال :اما من فا ضئ فال أبس و اما من م فمها فال).

این حدیث از رر نظر قایل قبو است و از احادیث صحيح یوده و یه عنوان «روایت صحيحه»،
مورد توجه صاح

نظران و حدیث شناسان است فقيزه نزامور سزب وار در مهزّاب األحلزام ج1

 114یادآور میشود «فان صويح اوبزنطي اتم س نفاب و الالو إ و اوب ي إ من ّيع ابوعف » یعنی حدیث ی نطزی
از حيث سند و داللت تام و كامل است و یقي احادیث در این یاره اگر از حيث داللت یا سند قایل
خدشه یاشد از حيث عمل رسو خدا و ائمه معصومين(ع) كه ررگ ریشتراشی نداشتهانزد مزورد
تقویت قرار خوارند گرفت .فقيه نامور آیه اهلل العظمی خوئی مینویسد:
«او مئ او اه  :و

اوعففع صويوإ اوبزنطي اوفاوئ فلي سرمإ سلق اولويإ و خذ ا و و ابونتف و حن ه».

مهمترین دليل حدیثی دریاره حرمت ریش تراشی ،صحيحه ی نطی است كه داللزت یزر حرمزت
دارد این حدیث را نمیتوان دست كم گرفت زیرا از نظر سيره پيامبر و ائمه ني مورد تأیيد است.
دليل چهارم :سيره عملي دین داران

سيره عملی متدینين و رجا یرجسته اسالمی در جهت وجوب یزا حرمزت چيز

یزه نویز خزود

میتواند یلی از راهرا یازگوئی غير زیانی حلم مورد نظر یاشد مثال در نهایه این اثير این حزدیث
آمده است :رسو خدا(

) رميشه مورا زیر گردن و زیر گلو را مزیتراشزيد و نيز اميرمومنزان

رميشه یه یاران خاطر نشان میكرد كه :مورا طرف گوش و گونهرا خود را یتراشزيد رمچنزين
امام یاقر(ع) یه مرد سلمانی اجازه میداد ریش او را اصالح كند و میفرمزود صزورت مزرا طزور
اصالح كن كه گرد نشان درد( .یالغی ،حلق اللحيته،

)151

سيرة عملی اولياء در یاب عدم تراشيدن ریش و اصالح و رسيدگی یدان ،دليل دیگر یر تأكيد
و تأیيد داشتن محاسن است و در این یاره توجه یه این نلته ضزرور اسزت كزه ررگز تراشزيدن
ریش توسط اولياء الهی گ ارش نشده است.
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و ( فقيه نامدار خوئی) مینویسد :و تفل فل ي ذو

(امرم إ) ا ض ا او ّيع او طعي إ ه املت ف ن املتص لإ ا

زمان اونيب (ص) ،فإهنم ملتزم ن حبفظ اولويإ ،و ذم ن ساو ها ،ه عامل نئ معامل إ اوف اق ا األم او تعت ا فيه ا
اوعفاوإ .و ؤ ف ما ذکرانه الف ي اإلناع فليئ ،کف ا ا کلف امج نل إ م ن األف الم ،و ف فم ن له م امل الم ا امل ام م ن
او يعإ و او نإ ،کفا

کذو

و للا اوعامل( .مصباح الفقار (الملاس )،ج،1

)261:

سيره مستمره قطعيه ميان متعبدان و متدینين راجع یه یرحّر یودن از ریش تراشی ني گزواه یزر
حرمت این عمل در اذران آنان است و نشان می درد كه این سيره ،ریشه در روزگزار پيزامبر (

)

دارد و گواه آن است كه این حرمت از رسو خدا یوده و نشأت یافته از دستورات آسمانی است تا
آنجا كه در سيرة متدینين از ریش تراشان یه عنوان فاسق و از عمل او یه عنوان فسق ،یاد می كننزد
وموید این سيره ،مسأله اجماع یر حرمت ریش تراشی از سو فقهاء عظام است وانگهی ررگز در
ميان فقهاء و سيره مومنين جواز ریش تراشی یازگو نگشته است.
توضيح و تبيين :دقت در ادله چهار گونه فوق ،نشان میدرد كزه :نهزی از اصزالح صزورت یزه
گونها كه در عرف یدان ریش تراشی میگویند ،دارا پشتوانه قایزل توجزه و مسزتحلم اسزت و
نمیتوان این گونه نهی را را یه ارشاد و حمل یه كرارت ،تفسير نمود و آنچه یيشتر می توانزد از
مویدات حلم حرمت ریش تراشی یه شمار آید احادیث و ررنمودرا مرتبط یا ایزن حلزم اسزت
كه در مجموع« ،حلم حرمت» را قایل قبو تر مزی سزازند كزه در اینجزا یزه ذكزر یرخزی از آنهزا
میپردازیم و یه یرخی از ایعاد دیگر مساله مورد نظر اشاره داریم:
حكم شارب

دریاره اصالح سر و صورت و چگونگى آن در اسالم ،ررنمودرا و احادیث فراوانى در اختيار است
كه در اینجا یه یرخى از آنرا اشاره مىشود :و از آن جمله اند احادیث كه یه مساله شزارب اشزاره
دارند در حدیث آمده است:
عن النبی(

) قا « :اُسف ا او ا ب و فف ا اولوى»( .الجامع الصغير ،ج،1

 ،15ح  262و )224

شاربرا را از یين یبرید و محاسن (موراى صورت) را ]یگونهاى كزه یزر زیبزایى جمزا شزما
یيف اید[ حفظ كنيد( .از یين نبرید)
تراشيدن یه دو معنى است .1 :تراشيدن یعنى تيغ كردن .2 ،تراشيدن یعنى كوتاه كردن ،در مقایل
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واژه «حفى» :واژه «عفى» قرار دارد كه نتراشيدن است .حدیث فوق یا توجه یه ررنمود آن حضزرت
كه فرمود« :ال ت به ا ابويه ال».
رمانند یهود ،نباشيد كه ریشراى آنرا طویل و ز یيش از متعارف یلند یود.
مؤید این حقيقت است كه صورت را یاید اصزالح كزرد(.حفازوا الشازوارب واعفزوا اللحزى و ال
تشبّهوا یاليهود ج ،2

)251

از دقت در ررنمود را فوق یدست می آید كزه یایزد ظزارر سزر و صزورت و مورزا سزرو
صورت را یاید آراست و از ید قوار یودن كه ید قيافه یودن را نمایش ميدرد یر حّر یود.
شارب ني رمانند محاسن از حلم شارع مقدس یدور نمانده است و اسالم در این یاره ،رماننزد
مساله اصالح صورت ،نظر خاصى را مورد تایيد خود قرار داده است در احادیث آمزده اسزت كزه:
شارب را یر علس موراى صورت یاید كوتاه كرد یهگونهاى كه الاقزل «نزوک» آن یزه طزرف درزن
آدمى آوی ان نگردد.
عبداهلل عمر از قو پيامبر اكرم (

) نقزل مزىكنزد كزه آن حضزرت فرمزود« :قص ا او ا ب م

او فاه» .شاربرا را از ل راى خود كوتاه كنيد(.كن العما  ،ج ،6
مردى مىگوید :پيامبر (
من فرو افتاده یود آن حضرت(

 ،651ح )12222

) را پّیرایى مىكردم در حالى كه شارب من از ل

من یطرف دران

) یراى آن كه یه من آموزش درد كه چگونه از طو شارب خود

یلارم ،مسواكى را یه درن من نهاد و آنچه از شارب كه یه آن اصایت مىكرد قسمت نوک آن را یا
قيچى یرید (این عمل ،نشان مىدرد كه شارب نباید یه طزرف داخزل درزان ن دیز
البار  ،ج ،14

 .)221سنت آن است كه شارب یهقدرى كوتاه شود كه ل

(اللافى ،ج ،6

 ،112ح )6

شزود) (فزتح

شزما نمایزان یاشزد.

عبداهلل این عثمان مىگوید :امام صادق (ع) را دیدم كه شارب خود را یهقدرى كوتاه كزرده یزود
كه پوست پشت ل

او آشلار شده یود.

حقيقت امر آن است كه نباید مورا پشت ل
است كه تأمين سالمتی یه دو چي ميسر است:

یه طرف داخل دران یرسد .نلته قایزل ذكزر آن
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الف .از عواملی كه سالمتی را یه خطر می اندازد دور شویم.
ب .یه عوامل پدید آورنده سالمتی و تقویت آن ن دی

شویم.

و در این رایطه مورا یدن آدمی یه ویژه شارب مورا زیر یغل و غيره از عواملی رسزتند كزه
یلند شدن آنها سالمتی را یه خطر می اندازد.
البته در ررنمودرا دیگر آمده است :پيامبر اكرم ( ) فرمود:
«ال طَ ِوَ َّن َس ُف ُكم َشا ِهئ و ال فانَتَئ و ال َشعر عِه ِط ِئ فَِإ َّن او َّيطَا َن ت ِ
َّخ ُذ َ ا َمَْبَأب َ ْ تَِتُ ََِا».
َْ ْ
ْ َ
ُ
َ ْ َُ َ َ ُ َ
ريچ كس از شما سبيل (موى شارب) و موى زرار و موى زیر یغزل را یلنزد نگزه نزدارد ،زیزرا
شيطان اینجا را یه عنوان مخفىگاه خود انتخزاب مزىكنزد و در آن پنهزان مزىشزود( .كزافى ،ج،6
 ،54ح)1
رمچنين در احادیث آمده است:
الل ف َّز و م َّ ه ع ِ خلِيلَ ئ ِاب ْمنِ ِيفيَّ ِإ و َم ره ِأب ِ
ب و قَ ِ االْظْ َف ا ِ و نَْت ِ
ِِ
ف االْهْ ِ َو َس ْل ِق اوْ َعانَ ِإ َو
«عِ َّن ََّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ
َ
َخ ذ او َّ ا َ
املِتَ ِ
ان».
ْ
خداوند متعا حضرت ایراريم خليل را یر دین حنيف مبعوث كرد و یه او دستور داد:
 .1سبيل (موى شارب) را یلند نگه ندارد و كوتاه كند.
 .2ناخنراى خود را كوتاه كند.
 .1موى زیر یغل را یتراشد.
 .1موى زرار را یتراشد.
 .5ختنه انجام درد( .تفسير عياشى ،ج ،1

 ،111ح )115

عمل یه ررنمود فوق ،مای آرایش و جما ظزارر یزدن مزا اسزت و زمينزه سزالمتی و حفزظ
یهداشت را در یر دارد.
شبيه كفاار نباشيد .پيامبر اكرم(

) فرمود:

محاسزن خززود را یيشزتر كززرده و شزاربرززاى خززود را یتراشزيد و یززه یهزود و نصززارى شززبيه
نباشيد(.ر.ک :مسند ،ج ،2

)156
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از این ررنمود یه دست مىآید كه در یاب اصالح صورت الزم نيست كه پشت لز رزا را تيزغ
كنيم و موراى صورت را ررزا كنزيم .یللزه تأكيزد یزر «رماننزد یهزود و نصزارى» نبزودن یلزى از
معيارراست كه محاسن خود را ررا نلنيم و پشت ل
پشت ل

را ني ررا نسازیم و فقط كوتاه كردن موراى

و ني اصالح كردن صورت در حد كوتاه كردن موراى صورت در راستاى حفزظ زیبزایى

صورت و تأمين لطافت آن یه نحوى كه ميان مؤمنان راستين رایج مىیاشد كفایت مىكند.
در حدیثى دیگر از رسو خدا (
پيامبر اكرم (

) آمده است:

) فرمود :شاربرا را یتراشيد و موراى صورت را نتراشيد و یا سنت ]مجوس ز

كفار آتش پرستان ایرانى[ شبارت نداشته یاشيد(.صحيح مسلم ،ج ،1

)151

و در حدیثى دیگر مىخوانيم:
پيامبر اكرم(

) فرمود:

یا سنتراى مشركان مخالف یاشيد .محاسن را زیاد و شاربرا را یتراشيد(.الفقيه ،ج،1
دقت در مباحث فوق نشان مىدرد كه اصالح صورت و كوتاه كردن موراى پشت ل

)26
(سزبيل)

مورد تأكيد اسالم مىیاشد.
نسخ نگشت

حفظ و نگهدار لحيه [ریش] نسخ نگشت
امام صادق (ع) فرمود :ده چي یه عنوان حنيفيه در آیين ایراريم مقرر یوده است كه پنج مورد آن
در یاب سر آدمى و پنج مورد دیگر آن یه سایر اعضاء یدن آدمى اختصا

دارد ،از جمله آنچه كه

یه سر آدمى مریوط مىشود عبارت است از :تراشيدن شارب و نتراشيدن محاسزن و ایزن ده سزنت
ایراريمی ،در آیين اسالم ني مورد تأكيد یوده و نسخ نگشتهاند.

اوص ِاال ِق ع ِا قَ ْ وِ ِئ
در منایع تفسير و ني در منایع حدیثی ما این حدیث یه چشم میخزوردَ :ف ِن َّ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ٍ
ال عِنَّئ ما اه تَ َاله الل هِِئ ِا نَ ِم ِئ ِم ن ذَه ِح ووَ ِف ِه عِ ْا ِ
افي َ -فَأَََتََّه ا عِهْ َرا ِ ُيم َو
َ
تَ َعا َ َو عذ اهْتَلي عهْرا َيم َهُّئُ ه َةلفامج فَأَََتَُّه َّن قَ َ ُ َ ْ ُ َُ
ْ ْ َ
ف زم فلَي ه ا و س لَّم ِألَم ِر ِ
ال عِِا ِ
مافلُ َ وِلنَّ ِ
اس عِمام ابُُ -ثَّ َنْ َزَل َفلَْي ِئ
اللُ تَ َع ا َ وَ ئُ َُ َاابب وَ ئُ عِ َ ْن قَ َ
للا فَلَ َّف ا َف َزَم قَ َ
ال َّ
َ ََ َ ْ َ َ َ ْ
ِ
ِْ ِ
ِ
ِ
َخ ُذ او َّ ا ِ ِ
امَنيفيَّ إَ َو ي َف َ َرعُ َ ْش يَاةَ مَْ َ إُ مْن َه ا ِا او َّر ِس َو مَْ َ إْ مْن َه ا ِا اوْبَ َف ِن فَأ ََّم ا اوَّ ِ ِا او َّر ِس فَأ ْ
ب َو عِ ْف َف اهُ

 .............................................. ..... 211فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،22پایيز 2312

ِ
ِ
املِ َال ُل و ََّم ا اوَّ ِ ِا اوْبَ َف ِن فَ َو ْل ُق او َّ ْع ِر ِم َن اوْبَ َف ِن َو ا ْملِتَ ا ُن َو تَ ْ لِ ُيم ْاألَظْ َف ا ِ َو
اخ َو ْ
اول َو ي َو مَ ُّم او َّ ْع ِر َو او َ ُ
امَنِ ِيفيَّ إْ اوظَّ ا ِ َرعْ اوَّ ِ َم اةَ ََِا عِهْ َرا ُيم ع -فَلَ م تُْن َ َْ َو َال تُْن َ َُ عِ َ َ ْ ِم
اََنَاهَ ِإ َو اوطَّ ُه ُ ِابوْ َف ِاة فَ َه ِذ ِه ْ
اوغُ ْ ُ ِم َن ْ
اوْ ِ يَ َام ِإ(.وسائل الشيعه ،ج)112 ،2
امام صادق (ع) فرمود :رنگامی كه مسأله امتحان یز ر ایزراريم پزيش آمزد و او از آن امتحزان
رو سفيد یيرون آمده است از سو خداوند متعا امامت یر جامعه ،یرایش مقرار گشته اسزت

ی ر

و پيرو آن «حنيفيه» معروف ایراريمی یرایش از آسمان ناز شده است كه عبارت یود از ده چي كه
پنج مورد آن مریوط یه سر و پنج مورد دیگرش مریوط یه سایر اندام انسزان اسزت امزا یخزش او
عبارتاند از :كوتاه كردن شارب ،نگهدار و اصالح مورا صزورت ،چيزدن مزو سزر ،مسزواک
كردن دران و خال دندانرا و قسمت دوم عبارت اند از ،از یين یردن مورزا یزدن ،ختنزه كزردن،
ناخن گرفتن ،انجام غسل جنایت و انجام طهور (وضوء و غسزل) یزه وسزيله آب ،ایزنرزا حنيفيزه
ایراريماند و نسخ نگشتهاند و تا قيامت معتبر خوارند یود .نلته قایل توجزه در حزدیث فزوق فزراز
آخر كالم امام صادق (ع) است كه فرمود :فل م تن َ وال تن َ ا

م او يام ئ یعنی ایزن ده مزورد نسزخ

نشده اند و نسخ نخوارند تا روز قيامت ز این فراز از حدیث فضا ویژها را راجع یزه ممنوعيزت
ریشتراشی تصویر میكند.
سيره اهل كتاب

اسالم دوست دارد تا مسلمانان نه تنها از لحاظ قيافه ظارر شبيه یت پرستان و منافقان نباشد یلله
یه ارل كتاب (یهودو نصارا) ني شبارت نداشته و از این حيث مستقل یاشند.
در احادیث آمده است« :قصّوا سباللم و وفِّروا عثانينلم و خالفوا أرل اللتاب»( .مسزند احمزد،
ج ،5

)265

سبا (جمع سبله است یعنی موراى پشت ل

ز سبيل) خود را یتراشيد و ریزشرزاى خزود را

نتراشيد و در این یاره یا ارل كتزاب مخالفزت كنيزد] ،محزدث یز ر

شزيخ محمزد جزواد یالغزى

مىنویسد :والسبا جمع سبله نفتح الباء و روالشارب[ و البته غثنون ،عبارت اسزت از لحيزه كزه در
فارسى یه آن] ،ریش[ موراى صورت مزىگوینزد .یلزى از صزاح

نظزران در ذیزل ایزن حزدیث

مىنویسد :منظور آن است كه یا یهودیان كه داراى ریزش طویزلانزد و یزا مسزيحيان كزه ریزش را
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مىتراشند ،مخالفت كنيد .در ادامه كالم یالغزی آمزده اسزت« :و وع امل راال م ن َماوف إ

اوكت اب َماوف إ

اويه ال إ ع س ال م ا م ه ال عص الا و َماوف إ اونص ا و إ سل ق م ا م و مز ا م ن اُص ريا ،فيك ن امل راال م ن اوت فّي
مصفاقئ اوذي خيام األمر ن»( .رسال فى حرم حلق اللحي )111 ،
محاسن خود را نتراشيد ولى از دو طرف آن یلاريد(.كن العما  ،ج ،6
رمچنين پيامبر اكرم(

 ،661ح )12211

) فرمزود :مجزوس (آتزش پرسزتان ایرانزى) مورزاى صزورت خزود را

مىتراشيدند و موراى پشت ل

را طوالنى مىكردند ولى ما یر علس آنرا مورزاى پشزت لز

تراشيده و محاسن را اصالح مىكنيم و این عملرا یراساس «فطرت» اسزت( .الفقيزه ،ج،1

را
،114

ح)111
حكم دو طرف صورت

ایورریره از پيامبر اكرم(

) نقل كرد كه آن حضرت فرمود:

شارب را كوتاه كنيد و موراى صورت را نتراشيد (اصالح كنيد)( .مسند احمد ،ج،2

) 222

و ني از آن حضرت نقل كرد:
موراى صورت را زیاد و موراى پشت ل

را یتراشيد( .كن العما  ،ج ،6

 ،656ح )12211

رمچنين این عباس از آن حضرت نقل كرد:
موراى صورت ،فراوان یاشد و سبيلرا را كوتاه كنيد( .كن العما  ،ج ،6

 ،656ح ) 12216

مردى یه نام ایى امامه از آن حضرت نقل كرد:
ما مأموریم تا شاربرا را یتراشزيم ولزی محاسزن مزا پزر پشزت یمانزد( .الجزامع الصزغير ،ج،2
 ،216ح )2625
رسيدگي به موهای صورت

در حدیث آمده است :پيامبر اكرم (

) از طو و عرب لحيزه(ریزش) مبزارک خزود مزىكاسزت

یهگونهاى كه آنرا را در وضعيت و رنجارى كه مایه زیبایى صورت یاشد انتظام مىیخشيد.
«ف ن فف ر ه ن ش عيب ف ن هي ئ ف ن م فه ن اون (ص) ك ان أيخ ذ م ن ميت ئ م ن فرض ها و م ري ا»( .سززنن
الترمّ  ،ج ،1

 ،116ح )2212
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ی نطى مىگوید :مردى از امام رضا پرسيد :آیزا صزورت خزود را یتراشزيمع امزام(ع) پاسزخ داد:
اصالح عارب (گونه صورت) اشلا ندارد ولى صورت خود را نتراشيد(.السرائر ،ج ،1

)521

راوى مىگوید :عبداهلل عمر ،دست خود را یه صورتش یرده موراى صورت خود را كه از یز
قبضه طویلتر یود را مىیرید( .نص
پيامبر اكرم (

الرای  ،ج ،1

) موراى زیر گلو و ف

)12

دو طزرف صزورت را كوتزاه مزىكزرد( .النهایز  ،ج،1

 .)112اميرالمؤمنين (ع) فرمود :موراى دو طرف زیر استخوان ف
موراى عارب (گونه) صورت و ني آنچه یيش از ی
یاشد را كوتاه كنيد(.االشعثيات،

صورت را یتراشزيد و نيز از

قبضه( ،آنچه در ميان مشت جاى مىگيرد)

)152

امام صادق (ع) فرمود :مردى طویل اللحي یه حضور رسو خدا(

) رسيد آن حضرت دستور

داد تا موراى سبيل و ریش او را یه رسم اصالح كردن كوتاه كنزد وقتزى كزه او یزه انجزام دسزتور
پرداخت و یه محضر آن حضرت رسيد ،پيامبر(

)فرمود :این گونه عمل كنيد( .اللزافى ،ج ،6

 ،111ح  .)12امام صادق (ع) فرمود :طو محاسزن ،از یز
(اللافى ج ،6

قبضزه یگزّرد مسزتحق آتزش اسزت.

 ،116ح)2

محمد ین مسلم مىگوید امام پنجم را دیدم كه مردى اصالح گر صورت او را اصالح مىكرد و
از موراى صورت او كوتاه مىنمود .امام یه او فرمود :محاسن مزرا یزه حالزت «گزرد» اصزالح كنزد
(صورت یه صورت دایرهاى نمودار شود)( .اللافی ،ج ،6

 ،112ح )5

«فراتِ ین احنف» از اميرمؤمنان پرسيد :یا اميرالمؤمنين سپاه ینى مروان ،چه كسانى رستندع امام
پاسخ داد« :اق ام سل ا اولوى و فتل ا او ا ب فف خ ا»( .اللافى ،ج ،1

 ،116ح )1

آنان كسانى یودند كه صورت خود را مىتراشيدند و شاربراى خود را یه اصطالح شاه عباسی
مىكردند (خدا یاطن) آنان را مسح نمود.
این حدیث در «جامع الصغير» سيوطى آمده است كزه امزام مجتبزى(ع) فرمزود :ده چيز یاعزث
رالكت قوم لوط گردید و از آن جمله است كه آنان محاسن خزود را تراشزيده ،و شزارب خزود را
طوالنى مىكردند( .الجامع الصغير ،ج ،2

 ،155ح )5111
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) فرمود :تراشيدن صورت ،نوعى «مثله» كردن اسزت و رزر كزس «مُثلزه» كنزد،

پيامبر اكرم (

)152

لعنت خدا یر او یاد(.االشعثيات،

از دقت در این گونه احادیث یدست می آید كه ریش تراشی مورد نهی و نلورش است چي
كه الاقل عدم مطلویيت چنين عملی را اثبات می كند.

1

 .الف) نمايندگان پادشاه ايران
در كت

تاریخى (تاریخ طبرى ،ج ،1

 )1521و ني در كت

حدیثى آمده است:

«هعِ ك رو فاملئ ابويفن و مالب آخر و كاان قف الخال فلى س ل للا(ص) و قف سل ا مامها و ففيا ش ا َفا ف ال (ص) :و لكفا من
مركفا َذا؟ قاال :مران هنا عنيان ك رو ف ال (ص) :وكن ّب مرا أبففاة مي و ق

شا ّب»( .مستدرک الوسائل ج ،1ج ،142

ذیل ح )1441
پس از آنكه نامه رسو خدا (

) یه كِسرى پادشاه ایران رسيد و او آن را پاره كرد ،یه نماینده خود در یمن نوشت یا

ريئتى یه مدینه جهت تحقيق پيرامون مسأله مورد نظر او یروند .در این یاره مردى از ایران یه نام یایویه یلى از قهرمانان
آن روز یه رمراه مردى دیگر ،یه دیدار رسو خدا (
را تراشيده یودند .رسو خدا (
ما ]ریّنا[ پيامبر(

) شتافتند .این ريئت ،سبيلراى خود را یلند و ریشراى خود

) یه آنان فرمود :چه كسى یه شما ،چنين دستورى را داده استع پاسخ دادند :پادشاه

) فرمود :ولى پروردگار من ،مرا یه تراشيدن سبيل و نتراشيدن موراى صورت (یلله اصالح

صورت) امر كرده است.
ب) نامه عمر بن عبدالعزيز
عمرین عبدالع ی  ،در نامهاى یه عبيده نوشت :یراى من یازگو شده است كه پيامبر اكرم (

) فرمود  :خداوند متعا

این موى سر و صورت را یراى آدمى عامل رشد و زیبایى قرار داده است ولى یه زودى مردم ظالم ،آن را عامل
ناخوشایندى قلمداد مىكنند.
«فن ففر هن فبفاوعز ز نئ كتب عىل فبيفع هن فبف اورمحن او لفي :هلغين ن
تعاىل مع

ذا او عر ن كاب و سي علئ اوظامل ن نكاال»( .كن العما ج ،6

حتلق اور س و اولويإ ،و نئ هلغين ن س ل للا 6قال :عن للا
 ،661ح )12212

یه من گ ارش شده كه تو سر و صورت خود را مىتراشى در حالى كه در احادیث نبوى آمده است كه آن حضرت
فرمود :خداوند متعا نگهداشتن موى صورت را (یه گونهاى كه محاسن ،یدان صدق كند) یلى از موارد شعائر الهى
دانسته است.
دقت در مرات

فوق نشان مىدرد كه یه طور كلى ریش تراشى از شدت تحریم ویژهاى یرخوردار است و در ی

جمع یندى ميان موارد فوق ،در حرمت عمل تراشيدن ریش نمىتوان تردید نمود.
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دیدگاه فقهاء اسالمى (شيعه و سنى)
كسي بدان نظر نداد

در ميان فقهاء اسالمى اعم از شيعه و سنى ،كسى را نمىشناسم كه یه وجزوب و ضزرورت «ریزش
تراشى» نظر مساعد داده یاشد.یا آن را مستح  ،یا ملزروه یداننزد چنزانكزه رزيچ یز

از رربزران

اسالمى را نشان نداریم كه «ریشتراش» یوده یاشند .رمچنين از ميان فقهاء اسالمى یسيارند كزه یزه
گونهاى در یاب غير مجاز یودن ریش تراشى قلم زده اندكه یه عنوان نمونزه یزه ذكزر چنزد نظزر از
شيعه و سنى اشاره مىشود .در یاب ادله احادیث تراشيدن ریش ،احادیث ،سنت عملی دین یزاوران
و اجماع ارل نظر را میتوان مورد توجه خویش داشت.
فقيه فرزانه ،حضرت آی اهلل العظمى خویى در كتاب «مصزباح الفقارزه»]ج ،1

 [261پزس از

جرح و تعدیل احادیثى كه دیگر صاح

نظران در یاب حرمت تراشزيدن محاسزن مزورد استشزهاد

واقع كردهاند ،مىنویسد« :و تد ا على ذل

أیضآ السيرة القطعيّ یين المتزدینين المتاصزل إلزى زمزان

النبىّ(

) فاناهم ملت مون یحفظ اللحي  ،و یّمّون حالقها ،یل یعاملونه معامل الفسّاق فى االُمور التزی

تعتبر فيها العدال و یؤیّد ما ذكرناه دعوى االجماع عليه كما فى كلمات جملز مزن األعزالم و عزدم
نقلهم الخالف فى المقام من الشيع والسّن كما رو كّل ».
آنچه كه داللت یر «حرمت تراشيدن صورت» دارد ،عالوه یر احادیث مریوطه رمان سزيره غيزر
قایل انلار ميان مؤمنان است كه سایقه آن یه زمان پيامبر (

) یر مىگردد .آنان:

الف :یه حفظ لحيه ،ملت م یودند.
ب :آدم ریش تراش را مورد نلورش قرار مىدادند.
ج :آنان (ریش تراشان) را در شمار فساق دانسته و مسایلى كه عدالت در آنرا شرط یزود را یزه
آنان نمىسپردند.
البته در تایيد مطل

فوق مىتوان یه «اجماع ارل نظر» ،در حرم تراشيدن ریش چشم دوخزت و

خالف آن در ميان شيعه و ارل سنت ،نقل نگشته است .وى (خویى) رمچنين در صدر یحزث یزاد
آور مىشود :امل ه ه اعف فليئ ه او يعإ واو نإ

سرمإ سلق اولويإ( .مصباح الفقاره ،ج،1

)252
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مسأله حرمت تراشيدن صورت ميان مسلمانان اعم از شيعه و ارل سزنت ،مشزهور اسزت یللزه
مورد «اجماعِ» امت مىیاشد.
وى رمچنين یاد آور مىشود :یين تراشيدن موراى صورت یا كندن آن از حيث حرمزت ،فرقزى
نيست( .آنچه حرمت دارد تراشيدن صورت است یه گونهاى كه موى آن را كنده یاش)
و ني یادآور مىشود:
« ما م فا اولويإ إ مانب او لإ فلم رال إ حتف فه ن

خاص ،فاملفا إ ذو

اوصفق اوعرا ،و فل ى ذا

فإذا خذمج ث املكينإ وامل راحل او غّي مها حبيِ مل تصفق اولويإ فلى اوباقي كان سرامآ»( .ج ،1
در ميان نصو

)262

یاب حرمت تراشيدن صورت نص خاصى در یاب مقدار كوتاه كزردن مورزاى

صورت یه چشم نمىخورد (كه مثال آنقدر كوتاه كنيم تا ی

سانتيمتر یماند ،یا كمتر یا یيشتزر) و

مدار صدق ،در این مورد ،صدق عرفى است كه عرف مؤمنين نگوید فالنزى «ریزش تزراش» اسزت
(فالنى صورت خود را تراشيد) و اگر كسى یا ماشين یا قيچى یهقدرى آن را كوتاه كند كه ته مانزده
آن «صدق لحيه» در عرف نلند كار حرامى را مرتل

شده است.

دیدگاه فقهاء ارل سنت ني رمانند فقهاء شيعه ریش تراشی را مجاز نمی دانند.
در این یاره فقهاء حنفيه مىگویند :تراشيدن ریش و تيغ كردن صورت حرام اسزت و سزنت آن
است كه یلندى موى صورت از ی

قبضه تجاور نلند.

مالليه از ارل سنت مىگویند :تراشيدن ریش حرام است چنانكه حنایله از ارل سنت ني رمين
نظر را دارند .ولى شافعيه مىگویند تراشيدن صورت و مبالغزه در كوتزاه كزردن آن ،امزر ناپسزندى
است(.الفقه على المّار

)15

االریع  ،ج ،2

از دقت در موارد فوق یدست كه ريچ ی

از صاح

نظران اسالمى نه تنهزا تزراش صزورت را

تجویر نلردهاند یلله در یاب ممنوعيت آن نظر خود را كتمان نلردهاند.
البته ،اصالح سر و صورت و رعایت جما و رعایت آداب زیبایى و تجمل مزورد تأكيزد اكيزد
اسالم و یرعلس ،ژوليدگى و ررا كردن موراى سزر و صزورت و عزدم رسزيدگى یزه آن نزه تنهزا
سالمتى یدن را تهدید مىكند یلله موج

زیر پا رفتن دستورات دین ،در این یاره مىگردد.
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دیدگاه صاحب نظران اهل سنت

صاح

نظران ارل سنت رمانند صاح
ج2

در كتاب فقه المّار

نظران شيعه ریشتراشی را جای نمیدانند یر ایزن اسزاس

 :15میخوانيم كه فقهاء مّر

ایزو حنفيزه مزیگوینزد حي رم سل ق مي إ

اورم  ،و ن ال تز ف ا م ريا فلي او بضإ .املاوةيإ قاو ا :حيرم سلق اولويإ .حيرم سلق اولويإ.
رمچنين فقهاء مّر
است پيروان مّر

مالليه ني رمين نظر را دارند چنان كه در

حنایله میگویند و ني در

 16در رمين كتزاب آمزده

 11آمده است فقهاء مّر

شافعی ریش تراشزی

را ملروه میدانند و مبالغه در این عمل را ني ملروه میدانند.
م ا اولوي إ .فإن ئ ة ره سل ه ا و املباوغ إ ا قص ها و ا  1س نن اوبيه ي ص 25ابب س نإ املضفض إ ف ن فاق إ
قاوت :قال س ل للا(ص) ف ر من اوفطرع ق
عایشه می گوید :پيامبر اكرم (
صورت را فراوان و مورا پشت ل
رمچنين در

او ا ب و عففاة اولويإ ،امف ِ.
)فرمود :ده چي از فطرت است و از آن جمله اسزت مورزا
را كم كردن است .

 :112عن این عمر عن النبی(

) قزا  :فف ا اولو ي و سف ا او ا ب و ال ص121

فنئ(ص) :مزوا او ا ب و خ ا اولوي و خاوف ا اع س .عبداله عمر از رسو خزدا نقزل كزرده اسزت كزه
ریش خود را پرپشت و مورا پشت ل

را كوتاه كنيد .

و ا  7سنن اوبيه ي ص 111فن اونيب(ص) هني فن نتف او يب و قال :عنئ من ن و اإلس الم .و فن ئ(ص)
ال ننزف ا او يب -پيامبر اكرم ( ) از كندن و از یين یردن مورا سپيد صورت نهی كزرده و فرمزود:
نور تو و نور اسالم است .
نتيجه
یا توجه یا احادیث مختلف در یاب امر یه تراشيدن یا كوتاه شزارب و رزمچنزين نهزى از تراشزيدن
صورت و ني یا توجه یه احادیثى در یاب جواز چيدن موراى عارب (گونزه) و صَزدغغيين (مورزاى
زیر ف راى دو طرف صورت) و ني یا توجه یه احادیث یزاب مُثلزه كزه پيزامبر فرمزود :تراشزيدن
صورت (تيغ زدن) نوعى مثله است و كسى كه مُثله كند ،مورد لعنت خدا است و ني یزا توجزه یزه
احادیث یاب سنت رسو خدا (

) كه :مزا صزورت خزود را نمزىتراشزيم و شزارب و سزبيل را
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مىتراشيم (كوتاه می كنيم) و یا توجه یه احادیث یاب نهى از شبارت داشزتن یزه كفزار ،مشزركين،
مجوسرا و ارل كتاب (یهودیان و مسيحيان) و یا توجه یه احادیث یزاب «حنيفيزه» ایزراريم خليزل
الرحمان و یا توجه یه سيره مؤمنان راستين از انبياء و اولياء و ائمه معصومين و پيروان آنان یه ویزژه
مراجع دینى عظام كه ررگ صورت خود را تيغ نمىكردند یلله از چنين عملى گریز ان یودنزد یزه
دست مىآید كه:
الف :تراشيدن صورت و ماشين كردنى كه رمسنگ آن یاشد روا نيست و جای نمىیاشد.
ب :نتراشيدن شارب و یلند كردن ناروا آن حرام است.
ج :رسيدگى و اصالح سر و صورت یهگونهاى كه صورت داراى جّایيت و زیبزایى الزم یاشزد
ضرورى است و در عين حا  ،شبارتى یه یهود ،و نصارا و مجوس نباید داشت ،در روزگزار
گّشته (یهود صورت خود را نمىتراشيدند و یه اصالح آن نمىپرداختند و داراى ریشراى
طویل و یدقواره و ید ریخت یودند و ني یه نصارى و مجوس كزه صزورت خزود را كزامال
مىتراشيدند).
د :اسالم كه آیين آسمانى یرتر است دوست دارد تا پيروان آن از حيث شلل و شمایل ظزاررى
شبارت یه افراد پيرو آیينراى دیگر نداشته یلله خود ،داراى شلل ظزاررى و قيافزه سزر و
صورت و جما و تراوت زیباتر و جّابتر رمگام یا معنویت خا

اسزالمى یاشزند و از

این حيث ،رمچون ستارهاى در آسمان جما ظاررى حضور انسانرا یدرخشد.
ه :موراى سر را نباید ژوليده ررا كرد یلله یاید آن را آراسته و مرت

نمزود و یزر جزّاایيت آن

اف ود و یا آنكه آن را كوتاه نمود.
در كنار آثار مثبت ظاررى مریوط یه جما و زیبایى و قيافزه صزورت انسزان ،از فوائزد و آثزار
ناپيدا و یاطنی حفظ مورا صورت نمىتوان غافل شد كزه اطالعزات در ایزن یزاره را مزىتزوان از
پژورشرائى دریاره پوست ،پياز مو ،و غدد داخلى انجام مىگيرد ،یه دست آورد.
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 .14جما الدین زیعلى ( 262ه ) نص

الرای دارالحدیث ،القارره ،قصر ،چاپ اوّ  1115 ،ه .

 .11الشهيد االو محمد ین ملی ،العاملی ( 216ه ) ذكرى الشيع  ،مؤسسه آ البيزت  ،2قزم ،چزاپ
او .
 .12شيخ صدوق 111( ،ه ) الخصا جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1141 ،ه .
 .11عبدالرحمن الج یر  ،اكفقه على المّار

األریع دار الفلر یيروت.
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 .11العالم الحلای ،الحسن ین یوسف ین المطهر ( 226ه ) تّكرة الفقهاء ،مؤسسه آ البيزت  ،2قزم،
چاپ او  1111 ،ه.
 .15متقی رند ( 225ه ) كن العما مؤسس الرسال  ،یيروت 1142 ،ه.
 .16مجد الدین ایو السعادات المبارک ین محمد ،این االثيزر ( 646ه ) النهایز فزى غریز
واألثر داراللت

الحزدیث

العلمي  ،یيروت ،چاپ چهارم 1141 ،ه.

 .12مجد الدین محمد ین یعقوب فيروز آیاد شيراز ( 112ه ) القاموس المحيط المطبق الحسيني
المصری  ،القاررة ،چاپ دوم 1111 ،ه.
 .11محمد یاقر مجلسى ( 1111ه ) یحاراالنوار مؤسس الوفاء ،یيروت ،چاپ دوم 1141 ،ه.
 .12محمد ین ادریس حلاى ( 521ه ) السرائر جامع مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم 1114 ،ه.
 .24محمد ین اسماعيل البخارى ( 256ه ) صحيح البخار دارالفلر ،یيروت ،او فسيت عن طبعه دار
الطباع العامرة یاستانبو  1141 ،ه.
 .21محمد ین عيسى ین سورة ترمّ ( 222ه ) سنن ترمّى دارالفلر ،یيروت 1141 ،ه.
 .22محمد ین محمد ین األشعث اللوفى (قرن  1ه ) الشعثيات ،ملتب نينوى الحدیث  ،تهران.
 .21محمد ین یعقوب الللينی الراز ( 122ه ) اللافی داراللتز

االسزالمي  ،تهزران ،چزاپ سزوم،

1111ه.
 .21محمد جواد البالغى ( 1152ه ) رسال فى صرفه حلق اللحيز ضزمن كتزاب (الرسزائل االریعز
عشرة) ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ او  ،سا  1115ه.
 .25مسلم ین الحجاج نيسایور ( 261ه ) صحيح مسلم دارالفلر ،یيروت.
 .26ميرزا حسين نور طبرسی ( 1124ه ) مستدرک الوسائل مؤسسه آ البيزت  ،2قزم ،چزاپ او ،
 1141ه.

