
 

 معنا و محل لحيه )ريش( و زينت بودن آن

گويند( در لغت عرب  لحيه )كه آن را در فارسى ريش مى

عبارتست از موهائى كه روى پوست استخوان دو طرف صورت 

 شوند. روئيده مى

______________________________ 
اين پنج دستور عبارتند از: ختنه كردن، ناخن گرفتن، موهاى بدن را  -(1)

زدودن؛ رفع حدث با غسل جنابت و رفع خبث با تطهير با آب )چنانكه خاطر نشان 

 خواهد شد(

  54تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 مذكور است:« لحى»در لغت « مجمع»در كتاب 

لحيه بر وزن سدره، موهائى است كه روى چانه روئيده 

 «1» شود، بعضى گويند: لحيه عبارتست از موى صورت مى

شود كه: ريش زينت و  و روايات استفاده مى از اخبار

وقار و زيور مردان است و بوسيله آن از زنان امتياز 

شوند، و بخاطر مصالحى كه عقل صحيح و  داده مى

انديشمندان گواه آنند خداوند، آن را به پيامبر خودش 

حضرت آدم )ع( و فرزندان ذكورش تا روز قيامت اختصاص 

 11سى در بحار االنوار جلد داده است چنانكه عالمه مجل

 كند كه پيامبر )ص( فرمود: از ابن مسعود روايتى نقل مى

وقتى كه توبه آدم )ع( از طرف خدا پذيرفته شد، جبرئيل 

بحضور آدم آمد و گفت: اى آدم حياك ّللاه و بياك آدم گفت: 

را ميدانم )يعنى زنده بدارد ترا( « حياك ّللاه »اما معنى 

 «2» چيست؟« بياك»ولى 

______________________________ 
 باشد. )بر وزن رضا( مى« لحى»لحيه مفرد است، جمع آن  -(1)

بياك ّللاه يعنى خدا ترا خندان سازد در بعضى از روايات ذكر شده كه حضرت  -(2)

 -آدم در اين موقع خنديد با اينكه پس از كشتن

  54تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

سپس به سجده رفت وقتى كه سر از سجده برداشت عرض كرد: 

پروردگارا بر جمال و زينتم بيفزا! صبح كه شد خود را 

صاحب ريش سياه ديد، دستش را به ريش خود زد بخود گفت 



)يا جبرئيل گفت(: اينست جمال و زينتى كه تو و 

 اند. فرزندان تو تا روز قيامت به آن آراسته شده

شود كه جمال كرامت از طرف خدا  فاده مىاز اين حديث است

براى آدم و فرزندان ذكورش تا روز قيامت ادامه دارد 

كه عبارت از ريش است كه بحساب زينتش براى مرد، غالبا 

 شود. تعبير مى« محاسن»در فارسى از آن به 

 ]فصلهائى در[ ادله فقهى حرمت تراش ريش ]و غير آن[ 

ل از ادله فقهى براى مسأله حرمت ريش به چند دلي

شود كه ما در اينجا در ضمن چند فصلى  اسالمى، استدالل مى

 كنيم: نظر خوانندگان را به آن ادله جلب مى

 تراشى )فصل اول( قرآن و مسئلۀ ريش

اى كه حكم تكليفى اين  مخفى نباشد كه اينك درباره ادله

مسأله را از آن ادله استفاده كنيم گفتگو بميان 

شود كه  ديگر از اين ادله استفاده مى آوريم بعبارت مى

 تراشى حرام است يا نه؟! ريش

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

از قول شيطان  111قرآن مجيد در سوره نساء آيه  -1

ُهْم َو  بردارى ميكند كه برنامه او اينست پرده َينَّ َمنِّ ُهْم َو ََلُ نَّ ِضلَّ َو ََلُ
ُكنَّ آذ   ُهْم َفَلُيَبتِّ ُرنَّ َخْلَق اهّٰللَِلَُمَرنَّ ُهْم َفَلُيَغيِّ اِم َو َلَُمَرنَّ ْنع  يعنى شيطان  اَن اَْلَ

اندازم، و در آرزو  ميگويد: حتما بشر را به گمراهى مى

افكنم و به آنان فرمان دهم كه گوشهاى چهار پايان  مى

و آنان را امر ميكنم كه خلقت و  «1» را بشكافند

 آفرينش خدا را تغيير دهند.

تراشى  استدالل به اين آيه براى مسئلۀ حرمت ريشراه 

 نياز به دو مقدمه دارد.

ثابت كنيم كه تراشيدن ريش، تغيير دادن خلقت خدا  -1

است )در نتيجه طبق آيه از اوامر شيطانى است و حرام 

 باشد(. مى

ثابت كنيم كه هر تغيير خلقت حرام است و عمل  -2

يير دادن خلقت شيطانى است جز مواردى كه با اينكه تغ



است طبق ادله ديگر از طرف شارع رخصت بر جواز آنها 

 داريم.

______________________________ 
 و بر خود حرام كنند كه از مراسم جاهليت بود. -(1)

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اى در اين مطلب نيست كه  اما مقدمه اول: ظاهرا شبهه

)خداوند مردها را طورى خلق تراشى، تغيير خلقت است  ريش

شود( مخصوصا با در  كرده كه در صورتشان مو روئيده مى

نظر گرفتن اينكه در مقدمه خاطر نشان شد كه خداوند در 

صورت حضرت آدم )ع( بعنوان زينت، ريش رويانيد و الزمه 

خلقت آدم به اين هيئت خاص آنست كه فرزندان ذكورش تا 

رند و چنانچه در آن روز قيامت اين هيئت را نگه دا

تصرف كنند، تغيير خلقت در غير مواردى كه رخصت داده 

 اند. شده كرده

ُرنَّ َخْلَق اهّٰللِ» اما مقدمه دوم جمله )امر ميكنم خلقت  «َفَلُيَغيِّ

خدا را تغيير دهند( عام يا مطلق است شامل هر گونه 

تغيير خواهد شد جز آن تغييرهائى كه دليلى بر جواز 

اند  م و باصطالح از اين عام، تخصيص خوردهآنها داري

مانند ختنه كردن و ناخن گرفتن و موى سر تراشيدن و 

ها و تخصيصات، اين  ... همانگونه كه در ساير عموم

 «1» برنامه هست

 اشكال و پاسخ آن

  اگر كسى اشكال كند كه ما مقدمۀ اول را يعنى اينكه

______________________________ 
 «/كبرى»و مقدمه دوم بمنزله « صغرى»مقدمه اول به منزله  -(1)

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 تراش تغيير خلقت است قبول نداريم! ريش

كوبى( و نتف و تنمص  پاسخ آنكه: شما در مسأله وشم )خال

)چيدن و ازاله موهاى بدن( چه ميگوئيد، اين سه كار 

ريش  -چرا تراشبطور قطع تغيير خلقت است، بنا بر اين 

اگر  «1» ِتْلَك ِإذًا ِقْسَمٌة ِضيزى    داخل در تغيير خلقت نباشد ف



بندى ما اينطور باشد كه آن سه را تغيير خلقت  تقسيم

بدانيم ولى تراش ريش را تغيير خلقت ندانيم تقسيم 

 ايم. ناهنجار و ناپسند كرده

بعالوه حديث نبوى مشهور شامل اين تغيير )تراشيدن ريش( 

اهد شد، اين حديث را عالم بزرگوار شيخ ابو الفتوح خو

 رازى )ره( در تفسير خود نقل كرده كه:

لعن رسول ّللاه )ص( الواشمة و المستوشمة و المفلجات و 

كوب و زنى كه  المغيرات: رسول خدا )ص( لعنت كرد زن خال

  اين عمل در بدن او ميشود و زنانى كه اطراف دندانهاى

______________________________ 
تراشى است  اش كه حرمت ريش است وقتى كه صغرى و كبراى قضيه درست بود، نتيجه

 باشد. صحيح مى

 )اينست آن هنگام، تقسيم ناهنجار( 21نجم آيه  -(1)

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

تراشند كه بين دندانهاى آنها فاصله  افراد را مى

 ند.بيافتد و زنانى كه تغيير خلقت ميده

زنانى هستند كه با « واشمات»گويد: مراد از  سپس مى

كوبى  كنند تا آن محل خال كوبى مى سوزن زنى و وسائلى خال

زنانى هستند كه اين « مستوشمات»شود منظور از  سبز مى

 شود. كار در جسم آنها انجام مى

دهند كسانى هستند كه  آنان كه خلقت خدا را تغيير مى

يعنى حرام خدا را حالل كرده و  حكم خدا را تغيير داده

نمايند چه آنكه خداوند متعال براى  حالل خدا را حرام مى

مردم چهار پايان را آفريد تا از آنها استفاده كنند 

ولى خودشان آنها را بر خودشان با عنوان سائبه و 

  حرام كردند «1» بحيره و ...

______________________________ 
هاى خرافى خود  ت و كافر بعضى از حيوانات را با برنامه( مردم زمان جاهلي1)

اشاره  102كردند همانگونه كه قرآن در سوره مائده آيه  بر خودشان حرام مى

اش ماده بود؛ گوشش  كرده آنان شترى را كه پنج شكم زائيده بود اگر پنجمين بچه

اى زنان بردند و گوشتش را بر شكافتند و در حين كشتن نام خدا را نمى را مى

 حرام كرده بودند، نام اين شتر را/

  44تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 )پايان كالم شيخ رازى(.



در كتاب مفتاح الكرامه از ابن ادريس نقل شده كه لعن 

النبى )ص( الواصلة و المستوصلة )اى فى الشعر( و 

الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المؤتشرة أي ترقيق 

امبر )ص( لعنت كرد زنى را كه موى االسنان: يعنى پي

ديگرى را بموى زنى وصل ميكند و زنى را كه اين عمل در 

شود و باز لعنت كرد آن زنى را كه خالكوبى  موى او مى

ميكند و زنى را كه عمل خالكوبى در بدن او انجام 

تراشد  ميشود و زنى را كه اطراف دندانهاى افراد را مى

ه بيافتد چه آنكه عرب )كه بين دندانهاى آنها فاصل

گرفتند( و زنى  جاهلى پيوستگى دندانها را بفال بد مى

 شود. كه اين عمل در بدن او انجام مى

  عالمه حلى در كتاب منتهى به جمهور و بزرگان از

______________________________ 
آورد آن را  درپى بچه ماده مى گذاشته بودند، يا حيوانى كه دو شكم پى« بحيره»

گذاشته « سائبه»كردند و بر خود حرام ميدانستند و نام آن را  وقف بتكده مى

 بودند ... توضيح اين مطلب را در تفاسير بخوانيد.

  44تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اند پيامبر )ص( لعنت كرد:  علماء نسبت داده كه گفته

زنى كه موى زنى را به موى  -1)هفت دسته از زنان را( 

زنى كه اين عمل در موى او  -2ل ميكند زن ديگر وص

كنند  زنى كه به امر خودش مويش را مى -3انجام ميشود 

تراشد كه آنها را تيز كرده و  زنى كه دندانها را مى -4

زنى كه اين عمل در  -5بين آنها فاصله اندازد 

زنى كه با سوزن زدن و  -1دندانهاى او انجام ميشود 

زنى كه اين عمل در بدن  -7سرمه و ... خالكوبى ميكند 

 «1» او واقع ميشود

اى از علماى اهل تسنن و شيعه مانند زمخشرى و  *** عده

اند كه كندن موى ابرو، تغيير  نيشابورى و فيض، گفته

خلقت است، آنگاه زمخشرى به حديث نبوى مشهور تمسك 

  كرده كه لعن ّللاه الواشرات المغيرات لخلق ّللاه 

______________________________ 
( لعن رسول ّللاه )ص( الواصلة و المستوصلة و المنتوف شعرها بأمرها و الواشرة 1)

التى تبرد االسنان لتحدها و تفلجها و المستوشرة التى يفعل ذلك بها باذنها و 

الواشمة التى تغرز جلدها بابرة ثم تحشوها كحال و المستوشمة التى يفعل بها 

 ذلك

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 



: خداوند زنانى را كه دندان تيز كرده و بين دندانها 

دهند، لعنت  اندازند و خلقت خدا را تغيير مى فاصله مى

  كرده است

عالمه شيخ انصارى صاحب مكاسب نيز اين روايت نبوى را 

كتاب مكاسب محرمه از على بن « تدليس الماشطة»در باب 

 دق )ع( نقل كرده است.غراب از امام صا

 اند كه لفظ تغيير در آيه بعضى از علما نيز تصريح كرده
ُرنَّ َخْلَق اهّٰللِ( كه  -شامل هرگونه تغيير جز آن تغييرهائى )َفَلُيَغيِّ

از طرف خدا و رسول در انجام آنها رخصت داده شده 

 شود. مى

 اشكال ديگر و پاسخ آن

بحث ناتمام است اند استدالل به آيه مورد  بعضى گفته

ُرنَّ َخْلَق اهّٰللِ» زيرا اگر عموم جمله را در آيه اخذ كنيم  «َفَلُيَغيِّ

و بگوئيم تغيير خلقت حرام است، تخصيص اكثر الزم آمده 

و در نظر انديشمندان، هرگاه حكيمى، مطلبى را بصورت 

عام بگويد، آنگاه اكثر افراد آن عام را استثناء كند، 

  تخصيص

  45نظر اسالم، ص:  تراش ريش از

اكثر است و اين كار بر حكيم، بخصوص بر خداوند كه 

 باشد. حكيم على االطالق است، قبيح و ناپسند مى

پاسخ آنكه: تخصيص اكثر افراد عام، وقتى ناپسند است 

كه در تحت عام، افراد نادر و كمى قرار گيرند، ولى در 

خلقت، محل بحث چنين نيست، چه آنكه در تحت عموم تغيير 

مصاديق و افراد زيادى باقى ميمانند مانند قطع كردن 

گوش در آوردن چشم بريدن بينى و شكافتن زبان و قطع 

 كردن عورت و كشيدن تخمها و ...

*** بنا بر اين استدالل به آيه مذكور براى حرمت 

مانع است از اينرو جماعتى از بزرگان علم،  تراشى بى ريش

احب وافى و عالمه كاظمى و و ص «1» مانند صاحب حدائق

شيخ حائرى و حاج محمد حسن كبه و فقيه بزرگوار سيد 

محمد كاظم يزدى )اعلى ّللاه مقامهم( به اين آيه براى 

  تراشى حرمت ريش



______________________________ 
( صاحب حدايق گويد: ظاهر لفظ تغيير خلقت، تغيير حسى است گرچه رواياتى 1)

 مترجم -(547ص  1تغيير دين خدا است )حدائق ج  وارد شده كه مراد

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 اند. تمسك كرده

 رفع توهم

ايراد و توهم شده كه منظور از تغيير خلقت در آيه، 

تغيير معنوى است، يعنى از اوامر شيطان اين ستكه مردم 

را امر ميكند احكام دين را كه مطابق با فطرت و خلقت 

 باشند تغيير دهند نه تغيير خلقت جسمى. بشر مى

پاسخ آنكه: از آيه بقرينه صدر و ذيلش استفاده ميشود 

كه منظور، تغيير خلقت ظاهرى است اما قرينه صدر آيه؛ 

ُكنَّ » از اينرو است كه جمله ها يا گوشهاى چهار  )بينى «َفَلُيَبتِّ

پايان را بشكافند( ظاهر در امور خارجى است كه از او 

باشد بخصوص با توجه به اينكه بينى بعضى  امر شيطان مى

همانگونه  «1» اى دارد از حيوانات در اصل خلقت بريدگى

كه عالمه طبرسى )ره( در تفسير خود خاطر نشان ساخته 

ارپايان )همانگونه كه است و همينطور شكافتن گوشهاى چه

 صاحب مجمع البحرين گفته است(.

پرواضح است كه اين دو ظاهر در اراده فعل خارجى است 

 نه امر معنوى، بخاطر آنكه مردم جاهليت و پيرو شيطان؛

______________________________ 
 بريدن بينى باشد «َفَلُيَبتُِّكن  » ( بنابراين كه يكى از معانى1)

  46ز نظر اسالم، ص: تراش ريش ا

اش ماده  زائيد و پنجمين بچه وقتى كه شترى پنج شكم مى

 بود آن را بر خود حرام ميكردند.

تغيير »اما قرينه ذيل آيه، از اينرو است كه جمله 

ظاهر در تغيير حسى تكوينى است نه معنوى تشريعى « خلق

كه بمعنى خصوص تغيير احكام دين باشد، و بفرض اينكه 

م كه منظور تغيير معنوى است، مسأله ريش هم قبول كني

از دين است )زيرا ديندار؛ تصرف غير مأذون و بعبارت 

كند(، پس استدالل به آيه براى  ديگر تغيير تشريعى نمى

 مانع خواهد بود )و ّللاه العالم(. حرمت تراش ريش؛ بى



يكى از آيات قرآن كه به آن براى حرمت  -2*** 

اِهيَم َحِنيفاً  شود اين آيه است تراشى؛ استدالل مى ريش َة ِإْبر  َبَع ِملَّ  َو اتَّ

از اين  «1» يعنى پيروى از آيين ابراهيم خداپرست كن

شود كه پيروى از روش  آيه و مشابه آن استفاده مى

  ابراهيم

______________________________ 
 55بقره، آيه سوره  135و آياتى مشابه آن مانند آيه  125سوره نساء آيه  -(1)

 سوره نحل )مترجم(. 123سوره انعام آيه  111سوره آل عمران، آيه 

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 واجب است.

در تفسير على بن ابراهيم قمى از امام صادق عليه 

« حنيفيه»السهالم نقل شده كه فرمود: خداوند بر ابراهيم 

داد،  يعنى ده چيز كه مظهر پاكى و پاكيزگى است دستور

كه پنج قسم آن در سر و پنج قسم آن در بدن است، آن 

 پنج چيز كه در سر است عبارتست از:

هاى موى سبيل(، گذاردن ريش، ازالۀ  گرفتن شارب )زيادى

موى بدن، مسواك و تخليه كردن الى دندانها، و آن پنج 

چيز كه در بدن است عبارتست از: ختنه؛ گرفتن ناخن، 

 اى بدن و تطهير با آب.غسل جنابت، زدودن موه

جزء آئين ابراهيمى « اين دستورهائى كه بنام حنيفيه

است، نسخ نشده و تا روز قيامت، نسخ نخواهد شد اينست 

اِهيَم َحِنيفاً  فرموده خداوند در قرآن َة ِإْبر  َبَع ِملَّ  .«1» َو اتَّ

( از طرق روايات 11عالمه مجلسى در بحار االنوار جلد )

وسائل در كتاب وسائل از مجمع بنقل  اهل تسنن، و صاحب

 اند. از تفسير قمى همين مطلب را خاطر نشان ساخته

______________________________ 
 200ص  1مجمع البيان ج  -(1)

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

راه استدالل به اين آيه از اين رواست كه: اين امور 

قيامت، استوار دهگانه كه از آئين ابراهيم است تا روز 

شود، خاتم پيامبران رسول اكرم  است و نسخ نشده و نمى

اسالم صلى ّللاه عليه و آله مأمور است كه از آئين حنيفيه 



ابراهيم پيروى كند و امت خود را به پيروى از اين 

آئين دعوت نمايد، از جمله اين ده دستور؛ گرفتن شارب 

 و گذاردن ريش )يعنى نتراشيدن آن( است.

كسى اشكال كند و توهم نمايد كه چون روايت حنيفيه  اگر

 مشتمل بر امور مستحبى )مانند ناخن گرفتن و مسواك ..(

هست پس بحكم وحدت سياق همه را به استحباب حمل 

 كنيم. مى

پاسخ آنكه اوال در ضمن اين ده دستور غسل جنابت قرار 

هاى  و ثانيا تفكيك بين جمله «1» گرفته كه واجب است

ى كه بعضى از آنها مستحب است و بعضى واجب؛ در روايت

  و ظهور امر «2» فقه اسالمى، مطلب نادر و ناپسند نيست

______________________________ 
 براى نماز -(1)

 مانند فرموده امام )ع(: اغسل للجمعة و الجنابة كه/ -(2)

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

َبَع( در وجوب، در آن دستورهائى كه رخصتى در انجام و  )َو اتَّ

تركش از طرف شرع بما نرسيده واضح است و مخفى نيست، 

 كنيم. بنا بر اين از وجوب: بدون قرينه عدول نمى

______________________________ 
اولى مستحب و دومى )براى نماز( واجب است در عين حال در رديف هم قرار 

 مترجم -اند گرفته

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 تراشى )فصل دوم( روايات و مسأله ريش

روايات متعددى از ائمه اطهار )ع( به ما رسيده كه بر 

حرمت تراشيدن ريش، داللت دارند، در اينجا به بيان چند 

 پردازيم: روايت مى

 است« مثله»تراشى از اقسام  ريش -1

« جعفريات»كتاب يكى از آن روايات، روايتى است كه در 

نقل شده است؛ قبل از آنكه به ذكر و بيان آن روايت 



« جعفريات»بپردازيم، مناسب است راجع به اعتبار كتاب 

 اندكى سخن بميان آوريم:

  44تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كتاب جعفريات، تأليف موسى فرزند اسماعيل بن موسى بن 

ت كه اين جعفر عليه السهالم است، شبهه و ترديدى نيس

 باشد. كتاب در اعلى مرتبه وثاقت و اعتبار مى

عالمه نجاشى گويد: اسماعيل فرزند موسى بن جعفر عليه 

السهالم در مصر سكونت داشت و در همانجا داراى فرزندانى 

شد؛ او چندين كتاب داشت كه در آن كتب از پدر و اجداد 

كرد، قسمتى از كتابهاى او عبارتند  خود نقل روايت مى

 از:

كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الحج؛ 

كتاب الجنائز؛ كتاب الدعاء، كتاب السنن و اآلداب و 

كتاب الرؤيا. حسين بن عبيد ّللاه به ما خبر داد كه ابو 

محمد سهل بن احمد خبر داد ما را كه، على بن محمد ابن 

بن محمد بن اشعث بن محمد كوفى گفت: موسى بن اسماعيل 

موسى بن جعفر )ع( بما خبر داد كه پدرم )اسماعيل( از 

 كتب خودش براى ما حديث ميكرد )پايان كالم نجاشى(.

  عالمه مامقانى عين اين مطلب را از كتاب معالم ابن

  44تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كند. عالم بزرگوار ابن داود قمى،  شهر آشوب نقل مى

السهالم را در شمار  اسماعيل بن موسى بن جعفر عليه

اصحاب پدرش )امام هفتم( آورده و بر علم و فضل و 

فقاهت و حسن عقيده و شايستگى او به تأليفات و 

 كتابهاى او، استدالل كرده است.

خاطر نشان شده: وقتى كه « صفوان بن يحيى»در ترجمه 

اسماعيل بن موسى بن جعفر در مدينه از دنيا رفت، امام 

حنوط و كفن فرستاد و به موسى بن صادق )ع( براى او 

اش نماز  اسماعيل بن موسى )ع( امر كرد كه بر جنازه

بخواند، اين احترام، دليل بر عظمت و وثاقت اسماعيل 

 )و موسى بن اسماعيل( است.



شيخ مشايخ ما در اجازه يعنى حاجى نورى در خاتمۀ 

مستدرك حق مطلب را در ترجمه موسى بن اسماعيل بن موسى 

ر )ع( ادا كرده است، كسى كه شرح حال موسى بن بن جعف

 اسماعيل را طالب است به آن كتاب رجوع كند.

بطور آشكار از كتب قديم و جديد و تتبع كلمات استفاده 

تأليف موسى بن اسماعيل در « جعفريات»شود كه كتاب  مى

 اعلى مراتب اعتبار است.

 از علمائى كه قائل به اعتبار اين كتاب است و به آن

  اعتماد

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كرده است، زعيم عاليقدر سلطان المحققين، استاد 

بزرگوار مرحوم آيت ّللاه العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى 

)اعلى ّللاه مقامه( است، معظم له در احكام اموات در 

مسأله نقل ميت از مكانى به مكان ديگر بحث ميكرد، 

ه نقل ميت از مكانى به مكان مايل به اين فتوا بود ك

ديگر بطور مطلق جايز است؛ من كتاب جعفريات را به 

محضرش ارائه دادم و عرض كردم كه در اين كتاب رواياتى 

در منع اين فتوا هست، از جمله روايتى را ارائه دادم 

 كه مضمونش اين است:

مردى در سر يك فرسخى كوفه در روستائى مرده بود، 

وفه حمل كردند؛ اين مسأله را از على جنازۀ او را به ك

)ع( پرسيدند، حضرت با بيان و گفتار خشن فرمود: اجساد 

خود را در محل موتشان دفن كنيد، همانند يهود نباشيد 

هاى خود را به بيت المقدس براى دفن حمل  كه جنازه

 «1» كنند مى

______________________________ 
على رأس فرسخ من الكوفة فحملوه الى الكوفة ( ... ان رجال مات بالرستاق 1)

فرفع ذلك الى على بن ابى طالب )ع( فانهكهم عقوبة ثم قال ادفنوا االجساد فى 

 مصارعهم و ال تفعلوا كفعل اليهود بنقل الموتى الى بيت المقدس.

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 مرحوم آيت ّللاه سيد ابو الحسن )ع( عرض مرا پسنديد و بر

وسيلة »آن اعتماد كرد از اينرو اخيرا در كتاب 

 فرمايد: در باب مجوزات نبش اشكال كرده مى« النجاة



از مواردى كه نبش قبر جايز است: اگر كسى وصيت كرده 

باشد كه قبل از دفن، مرا در يكى از مشاهد مشرفه دفن 

كنيد؛ اگر از روى گناه يا جهل يا فراموشى در مكان 

كردند، نبش قبر او و نقل دادن جنازۀ ديگرى او را دفن 

 او به محل مورد وصيتش جايز است.

يا وصيتى اصال نكرده باشد، سپس ميفرمايد بنظر من در 

همه اين سه صورت )عصيان و جهل و نسيان( تأمل و اشكال 

است؛ گرچه بين اين سه صورت تفاوت است اشكال سومى 

رحوم سيد بيشتر است سپس دومى، سپس اولى )پايان كالم م

 ابو الحسن(

غرض از بيان اين مطالب طوالنى اين بود كه كتاب 

جعفريات در اعتبار، كمتر از كتاب كافى نيست، و گواهى 

علماى بسيارى بر اين مطلب، براى ما در اعتماد كردن 

 به روايات اين كتاب كافى است.

  45تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كه داللت بر حرمت *** در اين كتاب، روايتى نقل شده 

 كند سند آن روايت از اين قرار است: تراشيدن ريش مى

محمد بن محمد بن اشعث كوفى از ابو الحسن موسى بن 

كند كه جد  اسماعيل بن موسى بن جعفر )ع( نقل مى

بزرگوارش امام سجاد عليه السهالم از على عليه السهالم 

 م فرمود:كند كه پيامبر صلى ّللاه عليه و آله و سل نقل مى

:  حلق اللحية من المثلة و من مثل فعليه لعنة ّللاه

از رحمت خدا  «1» است« مثله»تراشيدن ريش از اقسام 

 كند.« مثله»دور باشد كسى كه 

تراشى از  خالصه راه استدالل به اين روايت اينكه: ريش

است و كسى كه بجاآورنده « مثله»مصاديق و اقسام 

است، شامل شدن لعنت خدا باشد مشمول لعنت خدا « مثله»

بر كسى بخاطر عملى، حاكى است كه آن عمل مورد غضب خدا 

است و عامل آن مشمول عقوبت )دورى از رحمت خدا( خواهد 

  شد و همين تعبير، داللت رسائى بر حرمت تراشيدش ريش

______________________________ 
 انگشتان و ...( مثله عبارتست از قطع كردن بينى يا لب يا گوش يا 1)

  56تراش ريش از نظر اسالم، ص: 



هست دارد و ترديدى در حرمت « مثله»كه از اقسام 

نيست و اگر تراشيدن ريش از اقسام مثله نبود، « مثله»

بشمار « مثله»رسول خدا )ص( آن را جزء مصاديق 

 آورد. نمى

عالمه مجلسى در كتاب بحار جلد ششم از تفسير مجمع 

هنگامى كه رسول خدا بعد از جنگ  البيان نقل ميكند:

اى از اصحاب، از جمله عمويش  احد مشاهده كرد كه عده

)از شدت  «1» اند كرده« مثله»حمزه عليه السهالم را 

 ناراحتى( فرمود:

اگر خدا ما را بر دشمنان مسلط كند آنها را مثله 

 خواهيم كرد ...

م از وصاياى على عليه السهالم به امام حسن عليه السهال

گاه كسى را  اى فرمود: فرزندم! هيچ است كه در ضمن خطبه

مثله نكن زيرا من از جد شما رسول خدا صلى ّللاه عليه و 

آله شنيدم كه فرمود: و ال يمثل بالرجل و لو بالكلب 

« مثله»العقور: مسلمان كسى را حتى سك گزنده را 

كند )از اين تعبيرات در روايات استفاده حرمت قطعى  نمى

 شود(. مى« لهمث»

*** 

______________________________ 
نقل شده كه كفار جماعتى از مسلمانان را مثله كردند،  1( نيز در بحار ج 1)

 ولى حضرت حمزه را بيشتر از همه مثله نمودند.

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 مسخ ريش تراشان و تابندگان سبيل -2

تراش روايت حبابه  ريشيكى از روايات داله بر حرمت 

ص  1والبيه است، اين روايت در كتاب اصول كافى )ج 

 ( نقل شده است.341

 حديث حبابه والبيه

 والبيه گويد: «1» طبق سند مذكور حبابه



رأيت امير المؤمنين فى شرطة الخميس و معه درة؛ و لها 

سبابتان، يضرب بها بياعى الجرى و المار ماهى و 

 الزمار و يقول لهم:

يا بياعى مسوخ بنى اسرائيل و جند بنى مروان، فقام 

اليه فرات بن احنف فقال: يا امير المؤمنين و ما جند 

 بنى مروان؟

قالت فقال له: اقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب 

 فمسخوا، فلم أر ناطقا احسن نطقا منه.

ثم اتبعته فلم ازل أقفو )اقف( اثره حتى قعد في رحبة 

له يا امير المؤمنين ما داللة االمامة المسجد فقلت 

.  يرحمك ّللاه

و اشاره بيده الى  -قالت فقال ائتينى بتلك الحصاة

فاتيته بها فتبع لى فيها بخاتمه الشريف ثم قال  -حصاة

لى يا حبابه اذا ادعى مدع االمامة فقدر أن يطبع كما 

  رأيت فاعلمى

______________________________ 
وزن مراقه( اسم زنى است از والبه كه نام محلى از يمن ( حبابه )بر 1)

سال يا بيشتر عمر كرده  231باشد. و طبق مفهوم همين حديثى كه نقل كرده  مى

 است.

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

ء  انه امام مفترض الطاعة و االمام ال يعزب عنه شى

 يريده.

سهالم قالت: ثم انصرفت حتى قبض امير المؤمنين عليه ال

فجئت الى الحسن عليه السهالم و هو فى مجلس امير 

المؤمنين و الناس يسألونه، فقال يا حبابة الوالبية! 

موالى فقال هاتى ما معك، قالت فاعطيته  -فقلت نعم يا

 فطبع كما طبع امير المؤمنين )ع(.

قالت: ثم أتيت الحسين و هو فى مسجد رسول ّللاه )ص( فقرب 

فى الداللة دليال على ما تريدين، أ  و رحب ثم قال لى ان

فتريدين داللة االمامة فقلت نعم يا سيدى فقال هاتى ما 

 معك فناولته الحصاة فطبع لى فيها.

قالت ثم أتيت على بن الحسين )ع( و قد بلغ لى من 

الكبر الى ان ارعشت و انا اعده يومئذ مائة و ثالث عشرة 



بالعبادة،  ( سنة فرأيته راكعا و ساجدا مشغوال113)

فيئست من الداللة فأومى الى بالسبابة فعاد الى 

 شبابى!.

قالت: فقلت يا سيدى كم مضى من الدنيا و كم بقى فقال: 

 اما ما مضى فنعم و اما ما بقى فال.

  قالت: ثم قال هات ما معك فاعطيته الحصاة فطبع

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 لى فيها.

 فطبع لى فيها.ثم أتيت ابا جعفر )ع( 

 ثم أتيت ابا عبد ّللاه )ع( فطبع لى فيها.

 ثم أتيت ابا الحسن موسى عليه السهالم فطبع لى فيها.

 ثم أتيت الرضا )ع( فطبع لى فيها.

على ما ذكره محمد  -و عاشت حبابة بعد ذلك تسعة اشهر

 «1» بن هشام

يعنى: امير مؤمنان على )ع( را در شرطة الخميس )بين 

ن جنگ يا در محل آنها( ديدم؛ در دستش شالقى قراوال پيش

فلس( و مار  دو سر بود و با آن فروشندگان جرى )ماهى بى

زد و به  ماهى و زمار )نوعى از همان مار ماهى( را مى

هاى مسخ شده و جند  فرمود اى فروشندگان يهودى آنها مى

 بنى مروان.

  فرات بن احنف خدمت آن حضرت ايستاد و عرض

______________________________ 
باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل فى امر  341ص  1( اصول كافى ج 1)

 .210ص  1. ط جديد ج 3االمامة حديث 

  56تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كرد: اى امير مؤمنان! جند بنى مروان چيست؟ على )ع( 

ها را  فرمود جند بنى مروان، مردمى بودند كه ريش

 «1» ها را تاب ميدادند و مسخ شدند اشيدند و سبيلتر مى



تر از على )ع( نديدم، بدنبال  سخن حبابه گويد: من خوش

او رفتم و رفتم تا در پيشخان مسجد نشست، به آن حضرت 

عرض كردم: اى امير مؤمنان! دليل امامت چيست؟ خدا ترا 

مشمول رحمت خود قرار دهد، آن بزرگوار، در جواب )به 

 ى اشاره كرد( و فرمود:ريز سنگ

آن سنگ ريز را نزد من بياور، آن را بحضور حضرت 

آوردم، حضرت با خاتم )انگشتر( خود بر آن مهر زد 

 بطورى كه آن مهر بر آن سنك، نقش بست و به من فرمود:

اى حبابه:! هر كه مدعى امامت شد و توانست مثل من اين 

ب است از سنك را مهر كند بدان كه او امامى است كه واج

  او اطاعت كرد، امام كسى است كه هر

______________________________ 
عالمه مجلسى )ره( در شرح گويد: مسوخ جمع مسخ است و اين حيوانات را از  -(1)

ها پس از سه  شده نظر شباهت، مسوخ گويند، نه آنكه از نسل آنها باشند زيرا مسخ

 اند. روز همه مرده

  55الم، ص: تراش ريش از نظر اس

داند، من پى كار خود رفتم تا امير  چيز را بخواهد مى

مؤمنان )ع( از دنيا رفت، آمدم خدمت امام حسن )ع( كه 

كردند،  بجاى على )ع( نشسته بود و مردم از او سؤال مى

چون مرا ديد، فرمود: اى حبابه والبيه! عرض كردم بلى 

آن سنك  اى سرور من، فرمود آنچه همراه دارى بياور! من

كوچك را به آن حضرت دادم آن بزرگوار مانند على )ع( 

با خاتم خود بر آن مهر زد بطورى كه جاى مهر بر آن 

 نقش بست.

سپس بحضور امام حسين عليه السهالم كه در مسجد رسول خدا 

صلهى ّللاه عليه و آله و سلهم بود وارد شدم مرا نزد خود 

 خواند و خوش آمد گفت و بمن فرمود:

خواهى موجود است، آيا نشانه امامت را  دليل آنچه تو مى

 خواهى؟ گفتم: آرى اى آقاى من! فرمود: مى

آنچه با خود دارى بياور، من آن سنك كوچك را به او 

 دادم خاتم بر آن زد و مهرش در آن نقش بست.



پس از امام حسين )ع( خدمت امام سجاد )ع( رسيدم، 

ته بودم و براى خود بقدرى پير شده بودم كه رعشه گرف
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  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

شمردم )كه از عمرم رفته( ديدم آن حضرت در ركوع  سال مى

توجه  و سجود است و به عبادت اشتغال دارد و به من بى

است، از دريافت نشانه امامت، نااميد شدم، آن حضرت با 

م انگشت سبابه خود به من اشاره كرد به اشاره او جواني

 برگشت.

گفتم: اى آقاى من از دنيا چه اندازه گذشته و چه 

اندازه مانده است؟ فرمود: نسبت به آنچه گذشته است 

آنگاه به من فرمود:  «1» آرى و آنچه مانده است. نه

آنچه با خوددارى بياور؛ من آن سنك را به آن حضرت 

دادم؛ مهر بر آن زد، سپس بحضور امام باقر آمدم آن 

ر آن سنك، مهر زد؛ بعد از او نزد امام حضرت نيز ب

صادق عليه السهالم آمدم و آن جناب بر آن مهر زد، سپس 

بحضور امام كاظم عليه السهالم آمدم، آن بزرگوار نيز بر 

آن مهر زد، بعد از او خدمت حضرت رضا عليه السهالم آمدم 

 مهر آن حضرت نيز بر آن نقش بست.

نده بود چنانكه از حبابه والبيه پس از آن؛ نه ماه ز

 محمد ابن هشام نقل شده است.

______________________________ 
معناى اين جمله اينست كه: ما علم به گذشته داريم، اما آينده از غيب  -(1)

 مؤلف. -داند است كه غير خدا آن را نمى

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 استدالل به اين حديث

بن عمرو )صالح( خثعمى از  از نظر سند: عبد الكريم

اصحاب امام صادق و امام كاظم )ع( بوده و بزرگان از 

)مورد اطمينان( نام « ثقه»علماى رجال او را با عنوان 

 اند. برده

شيخ بزرگوار طوسى او  «1» اما در مورد حبابه والبيه

را از اصحاب امام حسن مجتبى )ع( دانسته است، ابن 

او را از اصحاب امام حسن  داود قمى در كتاب رجال خود



و امام حسين و امام سجاد و امام باقر )عليهم السالم( 

 شمرده است.

ولى از مضمون حديث حبابه، دانستيم كه حبابه والبيه 

هشت امام )از على )ع( تا حضرت رضا عليهم السالم( را 

درك كرده است و بعد از آنكه بخدمت امام هشتم رسيد نه 

 ماه زنده بود.

  زرگوار طوسى )ره( در كتاب غيبت، فضائلشيخ ب

______________________________ 
طبق نوشته فيض در كتاب وافى، حبابه بفتح حاء و تشديد باء است ولى  -(1)

 عالمه مامقانى بنقل از قاموس حبابه بتخفيف نقل كرده است.

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

نشان ساخته كه از بسيارى براى حبابه والبيه، خاطر 

آنها است: تشرف او بخدمت هشت امام و اينكه حضرت رضا 

عليه السهالم او را با لباس خود كفن كرد، و در زيارت 

نيز به داستان حبابه اشاره شده با اين  «1» مولوديه

تعبير: السالم عليك يا خاتم الحصاة و مبين المشكالت 

و بيان كنندۀ )سالم بر تو اى على اى مهرزننده سنگريزه 

مشكلها( حبابه كسى است كه با اشاره امام سجاد )ع( از 

اش عود كرد، از عمر او در روزى كه  راه اعجاز؛ جوانى

خدمت امام سجاد )ع( رسيد صد و سيزده سال گذشته بود و 

بعد از جريان جوان شدنش صد و بيست و سه سال ديگر عمر 

 سال عمر كرد. 231كرد، در نتيجه مجموعا 

* شاهد استدالل ما براى حرمت تراشيدن ريش به يك **

قسمت حديث حبابه است، آنجا كه فرات بن احنف از على 

)ع( پرسيد: جند بنى مروانى كه مسخ شدند چه كسانى 

 باشند؟! مى

______________________________ 
 زيارت حضرت على )ع( روز مولود )مفاتيح الجنان(. -(1)

  54، ص: تراش ريش از نظر اسالم

حضرت در پاسخ فرمود: اقوام حلقوا اللحى و فتلوا 

الشوارب فمسخوا: جند بنى مروان اقوامى بودند كه 

تراشيدند و سبيلهاى طويل خود را تاب  ريشهاى خود را مى



دادند و بر اثر اين كار بصورت بعضى از حيوانات مسخ  مى

 شدند.

ين استدالل به اين روايت بر حرمت تراشيدن ريش از ا

رواست كه: وقتى عمل تراشيدن ريش و تاباندن سبيل باعث 

مسخ، از صورت انسانى بصورت مارماهى و زمار و امثال 

آنها شود، دليل كامل بر حرمت آن خواهد شد، اگر 

تراشى حالل و جايز باشد اين مسخ كه از عذاب خدا  ريش

مورد و بيجا بود، زيرا از نظر عقل روا نيست كه  است بى

ى كه رحمتش بر غضبش پيش گرفته و جز كافران، خداوند

كس از رحمتش نااميد نيست براى امر جايزى، اينگونه  هيچ

عذاب )مسخ( را شامل عاملين آن كند؛ بنا بر اين كارى 

اش مسخ الهى است حتما حرام خواهد بود و  كه نتيجه

انجام دهندۀ آن، از بزرگترين گناهان را مرتكب شده 

 است.

 تراشى است، ل و نشانه كراهت ريشاگر مسخ، دلي

  54تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

نه حرمت آن، حضرت على )ع( مطلب را آن قدر شديد و غير 

گرفت و با خطاب اى جند بنى مروان! مخاطبين  عادى نمى

را مورد سرزنش قرار نميداد با توجه به اينكه مخاطبين 

يز از حيوانات نبودند بلكه داراى عقل و فكر و تم

 بودند.

 بود. تراشى از اعمال ناپسند و حرام نمى اگر ريش

شخصى از مخاطبين اعتراض ميكرد، سكوت آنها دليل آن 

هاى حرام گوشت  است كه حرمت خريدوفروش حيوانات و ماهى

دانستند كه  را خودشان ميدانستند، و همينطور مى

 «1» تراشيدن ريش در شرع اسالم از گناهان كبيره است

______________________________ 
تراشى با تاب دادن سبيل )به هر دو با هم(  ( احتمال اينكه حكم حرمت به ريش1)

تعلق گرفته مثل احتمال اينكه اين حكم مربوط به دين بنى اسرائيل هست نه 

اساس و بسيار سستى است كه كسى كه آشنائى به قيافه و  هاى بى اسالم، از احتمال

و گفتگوها دارد با توجه به لحن حديث والبيه براى اين  ها طرز تلفظ خطاب

احتمالها ارزش قائل نيست، پر واضح است كه از لحن تند على )ع( پيداست كه 

 -اين حكم منحصر

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 



 عدم جواز تراشيدن قسمت جلو ريش -3

يكى از رواياتى كه داللت بر حرمت تراشيدن ريش دارد 

( نقل شده 122است كه در كتاب قرب االسناد )ص روايتى 

 است.

كتاب قرب االسناد تأليف شيخ و بزرگ علماى قم، عبد ّللاه 

بن جعفر حميرى است، عالمه بزرگوار در كتاب خالصه خود 

گويد: عبد ّللاه بن جعفر بن حسين بن مالك حميرى، بزرك و 

شيخ علماى قم، در سنه دويست و نود و اندى به كوفه 

فت، شخص ثقه )مورد اطمينان( و از اصحاب امام حسن ر

 عسكرى )ع( است.

كند  عالمه نجاشى نيز بهمين مطلب اشاره كرده و اضافه مى

 كه وى كتب بسيارى تأليف كرد كه از آنها است:

  56تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

قرب »و كتاب « ... كتاب االدله»و « كتاب االمامة»

قرب االسناد الى ابى جعفر »كتاب و « االسناد الى الرضا

  «بن الرضا

بهر حال اين عالم بزرگوار در اين كتاب روايتى از على 

ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين )ع( از برادرش 

كند كه از آن بزرگوار  موسى ابن جعفر )ع( نقل مى

درباره گرفتن و زدن شارب )سبيل طويل( پرسيدم كه آيا 

 جايز است يا نه؟

ود: جايز است سپس پرسيدم آيا گرفتن و زدن ريش فرم

جايز است فرمود: اما من عارضيه فال بأس و اما من 

 مقدمه فال:

اشكال است ولى  ها( بى زدن قسمتهاى باالى ريش )گونه

 .«1» گرفتن قسمت جلو ريش جايز نيست

اين روايت صريح هست كه زدن و گرفتن )تراشيدن( ريش از 

ها( جايز نيست و  ورت غير از گونهقسمت جلو ريش )يعنى ص

 ديگر نيازى به شرح و بيان ندارد.

*** راوى اين روايت على بن جعفر )ع( است، على فرزند 

  امام



______________________________ 
از اين روايت كه صراحتى روشن دارد، بخوبى حرمت تراشيدن ريش استفاده  -(1)

 شود )مترجم( مى

  55م، ص: تراش ريش از نظر اسال

صادق )ع( برادر امام موسى بن جعفر از مردان عظيم و 

 بزرگى است كه نيازى به اثبات اين مطلب نيست.

المناسك و المسائل الخيه موسى بن جعفر »او مؤلف كتاب 

)محتوى سؤالهائى كه از امام هفتم )ع( « عليه السالم

ترين كتب شيعۀ  كرده است( ميباشد، اين كتاب از محكم

ه امامى است، تمام فقها و محدثين، در اعتبار دوازد

اين كتاب اتفاق رأى دارند، سخن درباره وثاقت صاحب 

اين كتاب )على بن جعفر( مانند سخن گفتن درباره وثاقت 

 امام معصوم )ع( ميباشد كه كمال جرئت و جسارت است.

درباره محل دفن على بن جعفر )ع( بين عالمه مجلسى با 

لسى اختالف رأى هست؛ مجلسى اول )محمد پدرش محمد تقى مج

تقى( گويد: مرقد على بن جعفر همان قبرى است كه در 

كنار شهر قم )پشت بيمارستان نكوئى( مشهور به مرقد 

باشد چنانكه عالمه فريد از خط جدش  على بن جعفر )ع( مى

 مجلسى اول اين مطلب را نقل كرده است.

مختلف هستند،  اما مرقد فرزندان على بن جعفر در نقاط

  قبرى« سين خوار»از جمله در استان اصفهان نزديك قريه 

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

هست بنام قبر سيد كمال الدين، كه از فرزندان على بن 

 باشد. جعفر مى

لكن مجلسى دوم )عالمه محمد باقر مجلسى( به رأى پدرش 

ده و در اين باره اعتراض كرده و گويد: پدرم اشتباه كر

منشأ اشتباه پدرم اين ستكه: روى سنگ قبر نوشته شده 

فالن بن فالن بن على بن جعفر، بر اثر مرور زمان و 

هاى سنگ قبر، خطوط محو شده فقط جمله  ساويدگى نوشته

بيند خيال  على بن جعفر مانده است، كسى كه سنگ را مى

 «1» كند كه آن قبر، قبر على بن جعفر است. مى

 كه قبر على بن جعفر در قم نيست اين كه: دليل بر اين



هاى شهر قم، از على بن جعفر ذكرى  در هيچ يك از تاريخ

نشده با اينكه آن كتب تواريخ براى ضبط بزرگانى كه 

اند، تنها نام فرزندان على بن  اند وضع شده وارد قم شده

  جعفر خاطر نشان شده؛ بسيار بعيد است كه مثل على بن

______________________________ 
جوار « عريض»قول صحيح اين است كه مرقد مطهر على بن جعفر در قريه  -(1)

 باشد. مدينه منوره مى

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

جعفر )ع( وارد قم كه مركز مراكز شيعه است شود ولى در 

 «1» تاريخ قم از آن يادى نگردد.

______________________________ 
تراشى دارد، در كتب حديث نقل  يات ديگرى نيز كه داللت بر حرمت ريشروا -(1)

شده كه در قسمتهاى آخر اين كتاب از آن روايات نيز بعنوان تأييد استفاده 

 مترجم. -خواهد شد

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 فصل سوم دليل عقل

يكى از ادله تحريم تراشيدن ريش، دليل عقل است به اين 

كند كه عبد و بنده در چيزى كه  عقل سالم حكم مىبيان: 

از طرف مولى و صاحبش به آن اذن داده نشده؛ تصرف 

نكند، و بر كسى مخفى نيست كه همه مخلوقات بنده و 

باشند، معنى  مملوك آفريننده كه مالك واقعى است مى

عبوديت و بندگى آنست كه عبد آنچه را كه رضايت موالى 

نجام دهد و در موضوعاتى كه حقيقى او در آن است ا

مواليش رخصت نداده تصرف نكند وگرنه از وظيفه بندگى 

  خارج شده و بر

  54تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

موالى خود تعدى نموده است و اين مطلب از نظر عقل ظلم 

 و زشت است.

روى اين اساس گوئيم: تراشيدن ريش از امورى است كه 

واقعى است( آن را رخصت نداده، شارع )خداوند كه موالى 

پس انجام دادن آن، بيرون رفتن از مرز عبوديت است و 

خروج از وظيفه بندگى هم، از نظر عقل، زشت است پس 

 باشد. تراشيدن ريش از نظر عقل، قبيح و ناپسند مى



اما آن كسى كه )از راه فلسفه وارد شده( گويد: مالكيت 

عبد از مقوله ديگر، اى است ولى ملكيت  خدا از يك مقوله

دهيم اين قول  پس حكم را از يكى به ديگرى سرايت نمى

خورد، چه آنكه ما طبق مقتضاى ظواهر  اش مى بدرد گوينده

كنيم و اعتنائى به مخالف اين  شرع و شريعت؛ حكم مى

 طريقت نداريم.

  54تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 فصل چهارم دليل اجماع

است، « اجماع»يدن ريش؛ دليل يكى از ادله تحريم تراش

 چنانكه براى حرمت تراش ريش ادعاى اجماع شده است.

زعيم و مقتداى شيعه سيد محقق داماد )ره( و عالم 

بزرگوار، شيخ بهائى )ره( در كتب خودشان ادعاى اجماع 

 اند. بر اين مسأله كرده

 گويد:« االعتقادات»شيخ بهائى در كتاب خود 

گناهان كبيره بسان قمار، سحر  تراشيدن ريش مانند ساير

  و رشوه

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

تراشى، خدشه و  است، احدى از علماى اعالم در حرمت ريش

 ايرادى نكرده است.

از ظاهر اين گفتار استفاده ميشود كه: اين مسأله 

اجماعى است، بلكه چه بسا نزد همه از ضروريات و 

 مسلمات مذهب است.

 گويد:« الشارع النجاة»ر رساله خود محقق داماد د

ان حلق اللحية حرام باالجماع: تراشيدن ريش به اجماع 

 علماء حرام است.

ابن سعيد در كتاب جامع خود گويد: خالفى در اين مسأله 

نيست )توضيح بيشتر در اين باره را در نقل فتاوى و 

گفتار بزرگان از علم و فقاهت مانند شيخ كبير كاشف 

 .. خاطر نشان خواهيم كرد(.الغطا و .



كشف الغطاء في احكام »مرحوم كاشف الغطا در كتاب 

گويد: حرمت تراشيدن ريش از مسلمات است و « الحمام

 علما اجماع بر اين حكم دارند.

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 فصل پنجم سيرۀ قطعيۀ متدينين

اى كه داللت بر حرمت تراشيدن ريش دارد  يكى از ادله

از زمان حضرت آدم )ع( تا حال « سيره قطعيه متدينين»

است يعنى تمام افرادى كه پايبند بدين و شرع، در هر 

اند از پيامبران و اولياء و  اى كه بوده سلك و طبقه

 صلحا و ...

اند، همانگونه كه  دانسته تراشيدن ريش را از منكرات مى

ها اوراق تاريخ گواه است و در هيچ يك از تواريخ امت

پرست يا از اولياء و  يابيم كه يكى از افراد يگانه نمى

خلفاى راشدين و ائمه اطهار )ع( گرچه براى يك بار هم 

 باشد،

  55تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 ريش خود را تراشيده باشند.

اگر خوانندگان خوب دقت كنند و طبقات مردم را يكى پس 

ز اهل تسنن و از ديگرى از رؤساى مذاهب و مراجع اسالم ا

شيعه بلكه از علماى يهود و نصارى و علماى اديان ديگر 

بينند كه همۀ آنان در حفظ هيئت  توجه نمايند بروشنى مى

ورزند؛ بلكه متدينين از غير  ريش داشتن اهتمام مى

نگرند و  علماء نيز، ريش تراشان را بنظر غير مذهبى مى

 انگارند. آنان را فاسق مى

ما كه از فرزندان همين پدران  آيا تأسف بار نيست

هستيم و آنان همواره به تعاليم ارزنده اسالم متمسك 

ميشوند آنها و مرامشان را تخطئه كنيم و دنبال تعاليم 

شيطانى كه بساط خود را در كشورهاى اسالمى پهن كرده 

برويم آن چنان كه زهر آن تعاليم مهلك، مغزهاى مسلمين 

نان را بسوى خود كشانده را آلوده نموده؛ نه تنها جوا

بلكه پيران را نيز تغيير داده است ديگر اعتنائى به 

ها نيست كجايند پدران صالح ما  مبلغان حق و گفتار آن

هاى  روى تا بنگرند به فرزندان خود كه چگونه دنباله

  كوركورانه آنان را در پرتگاه



  566تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كه باكى ندارند از كارهاى  سقوط قرار داده است آنچنان

كنند، و گويا در ميان تاريكيها، سر در  نامشروعى كه مى

شناسند، نميدانند كجا  اند و راه را از چاه نمى گم شده

اِجُعوَن  پيمايند؟! ميروند و چه راهى را مى ا ِإَلْيِه ر  ِه َو ِإنّٰ ا ِللّٰ  .ِإنّٰ

دبر منظور اينكه اين روش از اسالم نيست بايد مسلمين ت

 كنند و بينديشند كه علت چيست:

اين تعاليم حياتبخش و مطابق با علم و عقل اسالمى را 

اند و در  كه حافظ كيان اجتماعى آنها است ترك كرده

كنند، تا كى در خواب و چرت و  ها رهنوردى مى بيراهه

انگيزى كه  برند و از تجربيات و وقايع عبرت غفلت بسر مى

 نمايند؟! ستفاده معنوى نمىدر و ديوار را پر كرده ا

شما را سوگند بخداى بزرگ، اگر ما خواسته باشيم مردم 

را به دو قسم عادل و فاسق تقسيم كنيم و داورى را به 

افراد با انصاف )اگر باشند( واگذار نمائيم، اين گونه 

تراشند( در كدام يك از اين دو قسم  مردم )كه ريش مى

 نصفها!گيرند؟! قضاوت با شما م قرار مى

  565تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كوتاه سخن )در مورد استدالل به سيره قطعيه( آنكه 

اهتمام متشرعين در همۀ طبقات و در همۀ زمانها در حفظ 

داشتن ريش كاشف قطعى و حاكى از آنست كه گذاردن ريش، 

محبوب و مطلوب دين است و تراشيدن آن؛ مبغوض و مورد 

 باشد. نهى نزد خدا و رسول مى

 

 565تراش ريش از نظر اسالم؛ ص: 

 فصل ششم ادلۀ ديگر بعنوان تأييد

مطالب سابق، ادله و براهين فقهى بود كه براى حرمت 

تراشيدن ريش خاطر نشان ساختيم، ديگر نيازى نيست كه 

در اين باره بيش از آنچه يادآورى شد به ادله ديگر 

براى او  بپردازيم چه آنكه كسى كه پايبند به دين است

كننده )براى آنهائى كه  يكى از دليلهاى قطعى و قانع



لباس جهل و بربريت نپوشيدند و از محدوده گمراهى 

شان در ميان هوسهاى  -بيرونند و انديشه و بصيرت

 نفسانى قرار نگرفته( كافى است.

  روى اين اساس ديگر ما نيازى به نقل و بيان روايات

  565تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

فايده نيست  ديگرى كه در اين زمينه هست نداريم، ولى بى

كه بعضى از اين روايات را بعنوان تأييد در اينجا 

بياوريم، بايد توجه داشت كه اين روايات، اقسامى 

هستند، قسمى از آنها از طرق شيعه و سنى نقل شده، 

قسمى از آنها فقط از طرق اهل تسنن نقل شده و قسمى از 

 در طرق شيعه نقل شده است.آنها تنها 

 روايات نقل شده از طرق شيعه ***

رواياتى از طرق شيعه با عبارات گوناگون نقل شده در 

بعضى از آنها نهى شده كه در اين عمل )تراش ريش( 

شباهت به دشمنان خدا حاصل شود، از جملۀ آنها روايتى 

« من ال يحضره الفقيه»است كه مرحوم صدوق )ره( در كتاب 

ل كرده است، اين كتاب يكى از كتابهاى چهارگانه نق

معتبر و دست اول شيعيان است كه علماى شيعه در اخذ 

 كنند. تعاليم اسالمى به آن مراجعه مى

  عالمه بحر العلوم گويد: اين كتاب، يكى از كتب

  565تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اربعه است و شهرت آن بسان آفتاب است و احاديث آن در 

 باشد. شمار احاديث صحيحه مى

روايت اين است: اسماعيل بن مسلم گويد امام صادق )ع( 

فرمود: خداوند به پيامبرى از پيامبران خود وحى كرد 

قل للمؤمنين ال تلبسوا مالبس اعدائى و ال تأكلوا »كه 

به مؤمنان «: مآكل اعدائى فانكم اعدائى كما هم اعدائى

ا و نخوريد خوراكهاى بگو كه نپوشيد لباس دشمنان مر

دشمنان مرا )وگرنه( شما همانند آنها دشمنان من 

 خواهيد بود.



گونه اشكالى ندارد،  اين روايت از نظر سند، هيچ

از راويان ثقه « سكونى»اسماعيل بن مسلم معروف به 

)مورد اطمينان( است و از افرادى است كه اجماع بر 

طالعى به توثيق و قبول روايتشان شده است، آنان كه ا

دهند؛ ولى  علم رجال ندارند نسبت ضعف به سكونى مى

سكونى گرچه از علماء نبود اما او را در شمار موثقين 

 اند. و افراد مورد اطمينان ذكر كرده

گويد: شيعه اجماع « عده»شيخ بزرگوار طوسى در كتاب 

  كرده است كه ميتوان به روايت عمار و امثال او

  564ص:  تراش ريش از نظر اسالم،

است عمل كرد، نيز گويد: شيعه « سكونى»كه از آنها 

دوازده امامى باالتفاق به روايت سكونى و عمار و امثال 

 كنند. اين دو عمل مى

اما راه استدالل به روايت همانگونه كه در سندش اشكالى 

نيست در وضوح داللتش بر مسأله حرمت تراش ريش نيز 

روايت از احاديث  اشكالى نيست، نظر به اينكه اين

باشد؛ توضيح  قدسيه است و از نظر سند و داللت كامل مى

اينكه: خداوند به يكى از پيامبران خود وحى كرده كه 

مردان با ايمان در لباس و در خوراك و مسير، شبيه 

 دشمنان خدا نشوند و مانند آنها دشمن خدا نگردند.

ه اين روى اين اساس، هر شخص خداپرست و مؤمنى ميداند ك

شود، پس بر او الزم است  خطاب متوجه و شامل حال او مى

كه از موارد تشبيه به دشمنان خدا دورى كرده و در 

عداد آنها قرار نگيرد، تشخيص تشبيه و عدم آن بر كسى 

 پوشيده نيست.

بنا بر اين از آنچه كه از روش و شيوه دشمنان خدا است 

ايد اجتناب از خوراكيها و آشاميدنيها و پوشيدنيها ب

  كرد

  564تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

شود،  مانند پنيرى كه از شير خوك و امثال آن گرفته مى

شراب و امثال آن، و لباسهائى كه با لباسهاى مسلمين 

 مغايرت دارد، بايد دورى كرد.



هاى خود را از تعاليم غير  و همينطور مسلمين بايد بچه

آموزند اجتناب دهند،  مىهاى خود  مشروعى كه كفار به بچه

شود، پر  نتيجه اينكه حديث مذكور شامل تمام تشبيهات مى

ترين روش و شيوه آنها تراشيدن  واضح است كه از روشن

ريش است، پس مسلمين نبايد شبيه آنها در همۀ موارد و 

 در اين مورد بشوند.

*** روايت ديگر حديث مفضل بن عمر است كه عالمه مجلسى 

دوم بحار از كتاب توحيد المفضل نقل  آن را در جلد

ميكند كه امام صادق )ع( پس از بيان حكمت ريش براى 

دهد  مرد و اينكه ريش مرد و زن را از همديگر تميز مى

اذا كان ذكرا اطلع الشعر فى وجهه فكان ذلك »فرمود 

عالمة الذكر و عز الرجل، يميز به عن حد الصبا و شبه 

ى وجهها خاليا من الشعر النساء و ان كانت انثى يبق

  لتبقى لها البهجة و النظارة التى

  565تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

در صورت «: تحرك الرجل لما فيه دوام نسله و بقائه

مردها مو روئيده ميشود و همين نشانه مرد بودن و عزت 

شود كه كودك و زن  مرد است كه بوسيلۀ آن معلوم مى

شود، تا  و روئيده نمىنيست، ولى در صورت زنها، م

شود  زيبائى و طراوتى كه محرك مردها )براى ازدواج( مى

 باقى بماند در نتيجه نسل بشر ادامه و بقاء پيدا كند.

كند كه اين هيئت و كيفيت  پس حكمت الهى اقتضا مى

مخصوص؛ عالمت مردها باشد و انسان را از عهد طفوليت و 

دن ريش در صورت شباهت به زنان خارج گرداند، ولى نروئي

 زنان بخاطر مصالحى است:

از جمله: طراوت و جلوۀ زيبائى آنها باقى بماند در 

نتيجه مردها مايل به آنها شوند و طبعا ازدواج را 

بپذيرند و نسل بشريت ادامه يابد روى اين اساس، زينت 

مردها بريش داشتن و زينت زنها به ريش نداشتن است، 

است كه مردها را به زنها همين موضوع عامل نيرومندى 

 ء فى موضعه. مايل ميسازد سبحان الذي جعل كل شي

  565تراش ريش از نظر اسالم، ص: 



سپس امام صادق )ع( فرمود: اگر مو در صورت مردى 

ماند؟!  روئيده نشود آيا در شكل كودكان و زنان نمى

 شود. ديگر وقار و شكوهى در او ديده نمى

ام تا سن  ز مردها را ديدهاى ا مفضل عرض كرد: من عده

َمْت » شود؛ فرمود پيرى، از صورتشان مو روئيده نمى ا َقدَّ ِلَك ِبم  ذ 
ٍم ِلْلَعِبيِد  نَّ اهّٰللَ َلْيَس ِبَظّٰلّٰ

َ
ْيِديُكْم َو أ

َ
: اين وضع بخاطر اعمالى «1» «*أ

اند، خداوند به بندگان خود  است كه در پيش انجام داده

 كند. ظلم نمى

پاسخ امام )ع( ما را از اصل مطلب دور  بررسى عميق اين

اى دقيق اشاره  سازد. امام )ع( در اين جواب به نكته مى

 كنيم: كرده كه ما به ذكر روايتى در اين مورد اكتفا مى

صلع( گويد:  -محدث قمى در كتاب سفينة البحار )ماده

ال تجد فى اربعين كوسج رجال صالحا و ال »على )ع( فرمود: 

در ميان چهل نفر كوسه «: اصلع رجل سوء تجد فى اربعين

  شود و در ميان اى پيدا نمى مرد صالح و شايسته

______________________________ 
 )... َأْيِديُكْم( 112 -آل عمران -(1)

  565تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 .«1» گردد چهل نفر طاس مرد بدى يافت نمى

*** 

______________________________ 
كرد كه ريش داشته باشد گرچه به خريد  . شريح قاضى، كوسه بود، و آرزو مى-(1)

آن با بيست هزار درهم باشد، در اين موقع، عثمان بن حنيف انصارى از طرف على 

)ع( فرماندار بصره بود، پيش از ورود امير مؤمنان )ع( با منافقان جنگ كرد و 

هاى بسيارى  د و اسير نمودند شكنجهدر اين جنگ منافقان حيله كرده او را گرفتن

به او كردند از جمله: موى صورتش را كندند، و به چشمش آسيب رساندند و پايش 

را شكستند، پس از آنكه عثمان بن حنيف آزاد شد و بحضور على )ع( رسيد عرض 

 كرد:

مرا كه داراى ريش بودم به بصره اعزام «: بعثتنى ذا لحية و جئتك امردا»

 ام. ريش( نزد تو آمده ك بصورت امرد )جوان بىداشتى و اين

كنيد كه عثمان بن حنيف از پاى شكسته و آسيب چشمش سخن  خواننده گرام! دقت مى

نگفت، بلكه آنچه را دشمن به ريش او انجام داد، اظهار كرد، و اين مطلب شاهد 

 آنست كه ريش تا چه اندازه داراى اهميت بوده است.



تسنن مذكور است كه اصحاب پيامبر صلهى ّللاه عليه و آله  بنقل مسعودى در كتب اهل

كردند كه داراى ريش باشند گرچه با خريدن به بيست  و سلهم يا على )ع( آرزو مى

 هزار درهم باشد.

  556تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

روايت ديگر: حديثى است كه در كتاب معانى االخبار نقل 

كند كه امام  غراب نقل مىشده كه مرحوم صدوق از على بن 

حفوا الشوارب و اعفوا اللحى »صادق عليه السهالم فرمود: 

شارب )سبيلهاى طويل( خود بچيند «: و ال تشبهوا بالمجوس

 و ريش خود را بگذاريد و شبيه مجوس نشويد.

على بن غراب )راوى اين روايت( از اصحاب امام صادق 

، او را توثيق عليه السهالم است كه مرحوم نجاشى و عالمه

 اند. كرده

اين روايت صريح است كه شبيه مجوسيان نشويد، در ذيل 

 روايت اين عدم تشبيه علت آورده شده كه:

  تراشيدند و شاربهاى خود را مجوسيان ريشهاى خود را مى»

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

گذاريم  زنيم و ريش را مى گذاردند، اما ما شارب را مى مى

 «1» ق فطرت است.كه مطاب

روى اين اساس، براى مسلمانان جايز نيست كه همانند 

 مجوس، ريشهاى خود را بتراشند و شاربها را بگذارند.

باشد اين  زيرا، چيدن شارب و گذاردن ريش از فطرت مى

 است روش مسلمانان!

 مفسر و محدث كاشانى در شرح حديث فوق گويد:

رساند؛ احفاء شارب،  مىمبالغه را « احفاء -حف»ماده 

مبالغه و تأكيد در تراشيدن شارب است، اما لغت 

بمعنى گذاردن « اعفاء لحيه»به معنى ترك است، « اعفاء»

لحيه )ريش( است يعنى آن را بطور كلى نتراشيد بلكه از 

 آن مقدارى بگذاريد.

  سپس گويد: اينكه در روايت ذكر شده: شبيه يهود



______________________________ 
كند  نقل مى 71جلد اول صفحه « من ال يحضره الفقيه»مرحوم صدوق در كتاب  -(1)

كه رسول خدا )ص( فرمود: ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و اما نحن 

 نجز الشوارب و نعفى اللحى و هى الفطرة.

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

دا ريش خود را شود( يعنى ج نشويد )چنانكه خاطر نشان مى

طوالنى نكنيد، چه آنكه يهوديان ريش خود را دراز 

، پس ذكر اعفاء لحيه و سپس نهى از تشبيه به -كردند مى

يهود )اعفوا اللحى و ال تتشبهوا باليهود( دليل آنست 

آنست كه ريش را از بيخ نتراشيد « اعفاء»كه مراد از 

يك بلكه باندازه صدق ريش باقى گذاريد، بطورى كه از 

 «2» بيشتر نشود تا مستحق آتش جهنم شويد «1» قبضه

سپس ميگويد: بعضى از افرادى كه نسبت علم و حكمت به 

دهند، گويد: از اين سخن پيامبر صلهى ّللاه عليه و  او مى

 آله )اعفوا اللحى ...(

______________________________ 
ت مشت شود و ريش به آن قبضه عبارتست از گرفتن ريش با دست بطورى كه دس -(1)

طرف مشت برسد ضمنا ناگفته نماند كه بعضى از علماء مانند مرحوم عالمه و محقق 

دانند  بزرگ حاج ميرزا حسين نائينى، كوتاه كردن ريش را از يك قبضه حرام مى

 مترجم. -(41)تحفة الطالب سيد جعفر آل بحر العلوم ص 

اعفاء »اگر كسى بگويد منظور از  شود كه با اين بيان اين اشكال رفع مى -(2)

كوتاه نكردن ريش است كه امر مستحبى است، كارى به تراشيدن و نتراشيدن « لحيه

 ندارد. )مترجم(

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

شود كه شما طالب زينت الهى باشيد كه خدا در  فهميده مى

َم ِزيَنَة اهّٰللِ فرمايد: قرآن مى چه كسى زينت خدا : بگو ُقْل َمْن َحرَّ

 «1» را حرام كرده است

مسلمان بايد به ريش خود نگاه كند، اگر زينت در پر 

گذاشتن ريش و اخذ نكردن چيزى از آنست، ريش را 

همانطور بگذارد و اگر زينت در اين است كه اندكى از 

آن را بچيند تا معتدل بوده و با صورت؛ تناسب داشته 

بهمين حد از ريش خود باشد و به صورت زينت بدهد؛ 

بچيند، و از پيامبر صلهى ّللاه عليه و آله و سلهم روايت 

چيد(  گرفت )اندكى مى شده كه آن حضرت از طول ريش خود مى

 نه از عرض آن.



شايد منظور اين قائل به زينت اين باشد كه زينت كردن 

در مردم نسبت به ريش خود، مختلف است؛ لذا از جهت كم 

حدودى گفته نشده، گرچه از جهت زياد كردن ريش؛ حد و 

كردن آن، حدى تعيين شده است )پايان كالم محدث كاشانى 

 در كتاب وافى(.

*** 

______________________________ 
 .31 -اعراف -(1)

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

روايات مؤيد ديگرى نيز از پيامبر صلهى ّللاه عليه و آله و 

شده كه متضمن نهى از شبيه شدن به  ائمۀ اطهار )ع( نقل

 يهود است.

از جمله روايتى است كه سيد مرتضى )اعلى ّللاه مقامه( از 

كند كه فرمود:  رسول خدا صلهى ّللاه عليه و آله نقل مى

«: حفوا الشوارب و اعفوا اللحى و ال تتشبهوا باليهود»

ها را بگذاريد و خود را شبيه  شاربها را بزنيد و ريش

سازيد )در بعضى از روايات بجاى يهود، مجوس ذكر يهود ن

 شده(

مقصود از اين روايت اين ستكه: ريش خود را همانند 

يهود، طول و دراز نكنيد )يهود ريش خود را طوالنى 

 ميكردند(

ولى آنچه كه به نظر قاصر حقير در معنى روايت فوق 

رسيده است )گرچه اين احتمال را كسى نداده است( اينست 

از اخبار غيبى است كه « ال تتشبهوا باليهود»له كه جم

از زبان رسول خدا )ص( صادر شده است؛ منظور نوع و 

هاى خود را  اكثريت يهوديان عصر حاضر است كه ريش

اى از علمايشان كه طول و دراز  تراشند جز عده مى

شود: شبيه نوع يهوديان  كنند، پس معنى روايت چنين مى مى

 تراشند، نباشيد. ى خود را مى)عصر حاضر( كه ريشها

  554تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

*** از جمله: حديثى است كه از كتاب خصال مرحوم صدوق 

)ره( از جابر نقل شده كه امام باقر عليه السهالم 

ال يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال الن رسول ّللاه »فرمود: 



من الرجال  صلهى ّللاه عليه و آله قال لعن ّللاه المتشبهين

براى زن جايز نيست كه شبيه مردها شود، «: بالنساء

زيرا رسول خدا صلهى ّللاه عليه و آله و سلهم فرمود خداوند 

لعن كرده كسانى از مردان را كه خود را شبيه زنان در 

 آورند. مى

. 

 استدالل به روايت جابر

اما داللت روايت جابر بر مسئلۀ حرمت تراشيدن ريش از 

است كه امام باقر )ع( دو مطلب را به جابر  اين راه

 فرمود:

براى زنان جايز نيست كه لباس مخصوص مردان را  -1

بپوشند و خود را شبيه مردها سازند )در حرمت اين گونه 

 تشبيه ترديد و سخنى نيست(.

بر مردها حرام است كه شبيه زنها شوند به اينكه  -2

يه شدن شامل )مثال( ريش خود را بتراشند چه آنكه تشب

شود، رسول خدا )ص( مردانى را كه شبيه  تراشى هم مى ريش

فعلى كه لعن الهى به  «1» شوند، لعنت كرده است زنان مى

آن تعلق گرفته دليل آنست كه آن فعل حرام است و از 

  گناهان

______________________________ 
«: النساء بالرجالو لعن ّللاه المتشبهات من »ولى در روايت خصال است  -(1)

 كنند لعنت كرده است. خداوند زنانى كه خود را شبيه مردها مى

  556تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 باشد. زشت و كبيره مى

*** از جمله از روايات، روايتى است كه مورخ شهير 

السيرة النبوية و اآلثار »عالمه دحالنى در كتاب 

در باب  بحار 1و عالمه مجلسى در جلد « المحمدية

نقل « مراسالت النبى المختار الى ملوك الروم و الفارس»

 كه: «1» اند كرده

)پادشاه يمن( « باذان»خسرو پرويز پادشاه ايران براى 

نامه نوشت كه دو نفر از مردان دلير خود را بمدينه 

بفرست تا پيامبر اسالم صلى ّللاه عليه و آله را به خدمت 



و « بانويه»امهاى ما بياورند، باذان دو نفر بن

 را بمدينه حضور پيامبر )ص( فرستاد. «2» «خرخسك»

اين دو نفر وارد مدينه شده و بحضور رسول خدا )ص( 

شرفياب شدند، بانويه بعرض حضرت رساند كه: پادشاه 

)پادشاه يمن( نامه « باذان»براى « كسرى»ايران زمين 

نوشته و در آن نامه فرمان داده كه كسى را بسوى تو 

  رستد تا ترابف

______________________________ 
 اين روايت در تاريخ طبرى جلد سوم نيز مذكور است. -(1)

 خرخسك يا خرخسره، ايرانى بود. -(2)

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 به خدمتش ببرند.

باذان مرا فرستاده تا با من بسوى مدائن بحضور پادشاه 

اى  پذيرى، من نامه را مى ايران برويم، اگر اين پيشنهاد

نويسم و در آن نامه سفارش ترا  براى سلطان ايران مى

پذيرى خود  كرده كه به تو آزار نرساند و اگر نمى

ميدانى كه او )كسرى( تو و قوم تو را كشته و بالد شما 

 سازد. را ويران مى

اين دو نفر كه بحضور رسول اكرم صلهى ّللاه عليه و آله و 

دند ريشهاى خود را تراشيده بودند و شارب سلهم رسيده بو

 «1» داشتند، رسول خدا از ديدن هيئت آنها كراهت داشت

فرمود: واى بر شما چه كسى به شما امر كرده كه ريشها 

 را بتراشيد و شارب بگذاريد؟!

 گفتند: پروردگار ما )كسرى(

لكن ربى أمرني »رسول خدا صلى ّللاه عليه و آله فرمود: 

ولى پروردگار من مرا امر «: ى و قص شاربىباعفاء لحيت

كرده كه ريش خود را بگذارم، و شاربم را كوتاه كنم 

... 

______________________________ 
« فكرر النظر اليهما»جمله « فكره النظر اليهما»احتمال دارد كه بجاى  -(1)

 باشد يعنى مكرر به آنها نگاه كرد )مؤلف(

  555 تراش ريش از نظر اسالم، ص:



شاهد و دليل ما از اين روايت بر مسأله حرمت تراشيدن 

ريش اين ستكه رسول خدا صلهى ّللاه عليه و آله و سلهم آن دو 

مخاطب قرار داد، و ديدن آنها « ويل»نفر را با واژه 

 را كراهت داشت و فرمود:

خداى من مرا چنين امر كرده، اين گونه حاالت و تعبيرات 

د كه تراشيدن ريش و گذاردن شارب همه دليل واضحى هستن

در شرع مقدس اسالم از محرمات است چه آنكه فعلى كه به 

كه نام وادى جهنم است تعلق گيرد، حاكى از « ويل»آن 

نااميدى فاعل آن از بهشت است و همين مطلب دليل متقنى 

كند كه  تراشى است و حكايت از آن مى بر حرمت ريش

باشد و معلوم است  مىتراشيدن ريش از گناهان كبيره 

آنچه را كه پيامبر صلى ّللاه عليه و آله نهى كرد و امر 

بخالف آن نمود، ناگزير آن، از منكرات است، و امر، 

باشد از ظاهر بدون قرينه عدول  ظاهر در وجوب مى

 نخواهيم كرد.

 روايات نقل شده از طرق اهل تسنن

اكرم رواياتى كه از طرق برادران اهل تسنن از رسول 

تراشى و  صلهى ّللاه عليه و آله و سلهم در مورد حرمت ريش

  گذاشتن شارب

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

وارد شده، متعدد است، غرض از ذكر آن روايات در اينجا 

از اين رو است كه روشن شود كه مسئلۀ حرمت تراشيدن 

ريش و گذاشتن شارب بين اهل تسنن و شيعه از مسلمات 

احدى در اين مسأله ترديدى نكرده است، اينك  است، و

نظر خوانندگان را بچند حديث از صحيح مسلم و صحيح 

بخارى با سندى كه خودم از طرق اهل تسنن دارم سوق 

 دهم: مى

مؤلف اين سطور، طرق بسيارى به صحاح ششگانه اهل تسنن 

كنم )طريق  دارم، در اينجا به يكى از آن طرق اكتفا مى

 بخارى( سند به صحيح

عن سيدنا العالمة الحجة السيد عبد الحسين الموسوى آل 

شرف الدين، عن العالمة الشيخ محمد عبد الحى بن شيخ 

عبد الكريم الكتانى الفارسى االدريسى، عن المعمر عبد 



الهادى ابن العربى المقراوى الشهير بالعواد، عن 

الحافظ محمد بن على السلفى عن ابن طالب المايزونى عن 

محمد بن عبد ّللاه المقرب، عن قطب الدين المكى، عن أبي 

الفتوح الطاوسي المعمر بابا يوسف الهروى عن محمد بن 

شاذبخت الفارسى عن يحيى بن شاهان الخثالنى، عن 

 الفربرى عن البخارى.

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

طريق ديگر از ناحيه عالمه مذكور سيد عبد الحسين به 

 رى:صحيح بخا

عن العالمة السيد عبد الحسين عن الشيخ محمد عبد الحى، 

عن المعمر احمد، عن المال صالح السويدى البغدادى 

الشافعى، عن السيد محمد مرتضى الزيدى الحسينى؛ عن 

المعمر بن الغالئى، عن الشيخ بن العجلى اليمينى، عن 

القطب النهروانى، عن احمد بن ابى الفتوح الطاوسي، عن 

سال عمر كرد( عن  300مر بابا يوسف الهروى )كه المع

شاذبخت الفارسى الفرغانى؛ عن يحيى بن شاهان الختالنى؛ 

عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع، عن محمد بن زيد، 

 عن نافع بن عمر.

رسول خدا )ص( فرمود: و فروا اللحى و احفوا الشوارب 

 نيد.ريشها را بطور وفور و پر بگذاريد، شاربها را بز

آورد يا عمره را انجام  فرزند عمر وقتى كه حج بجا مى

اش زيادتر  گرفت، آنچه كه از قبضه داد ريش خود را مى مى

 زد. آمد، مى مى

  نيز رسول خدا )ص( فرمود: انهكوا الشوارب و اعفوا

  554تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اللحى: بگيريد )بچينيد( شاربها را و بگذاريد ريشها 

 ر در دو روايت مذكور، ظاهر در وجوب است.را ام

از محمد بن  155نيز در كتاب صحيح بخارى در صفحه 

بشار، از غندر، از قتاده، از عكرمه، از ابن عباس نقل 

شده كه رسول خدا )ص( لعنت كرد: مردهائى را كه خود را 

 كنند شبيه زنها و زنهائى را كه خود را شبيه مردها مى

«1» 



از جرير، از منصور،  154امبرده در صفحه نيز در كتاب ن

از ابراهيم؛ از علقمه، از عبد ّللاه نقل شده كه پيامبر 

)ص( لعنت كرد زنانى را كه با وسائل سرمه و سوزن 

كنند و آنان  كنند و موهاى بدن )صورت( را مى خالكوبى مى

 اندازند: كه با تراشيدن دندان، بين دندانها فاصله مى

 «2» دهند ا را تغيير مىآنان كه خلقت خد

عبد ّللاه گويد: چرا آنان را كه رسول خدا )ص( لعن كرده 

ُسوُل » لعن نكنم با اينكه در قرآن مذكور است اُكُم الرَّ ا آت   َو م 

______________________________ 
لعن رسول ّللاه المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات المغيرات من  -(1)

 بالرجال.النساء 

 لعن الواشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن، المغيرات خلق ّللاه تعالى. -(2)

  554تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا ا َنه  : آنچه را كه رسول خدا براى شما «َفُخُذوُه َو م 

آورد، آن را بگيريد و آنچه را كه نهى كرد، انجام 

كتاب نامبرده نيز اين روايت  111در صفحه  «1» ندهيد

 بطريق ديگر نقل شده است.

نيز در كتاب مذكور از عون بن ابى جحفه نقل شده كه 

گفت: پدرم گفت: پيامبر )ص( از پول سك و از خوردن ربا 

و خورنده ربا و عمل زنى كه خالكوبى ميكند و زنى را 

 «2» كه خالكوبى در بدن او انجام ميشود نهى كرد.

 اينها مطالبى بود كه در كتاب صحيح بخارى مذكور است.

اما در كتاب صحيح مسلم، طريق اخذ سند ما از اين كتاب 

بدين قرار است: عن سيدنا العالمة عبد الحسين الموسوى 

عن شيخه فى االجازة من طرقهم، عن العالمة الشيخ بدر 

الدين الدمشقى، عن الشيخ على السقاط عن الشيخ على 

 جهوري،األ

______________________________ 
 .1سوره حشر آيه  -(1)

ان النبى )ص( نهى عن ثمن الكلب و اكل الربا و مؤكله و الواشمة و  -(2)

 المستوشمة.



  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

عن الشيخ نور الدين على القرافى عن الحافظ جالل الدين 

سليمان بن  السيوطى، عن البلقينى، عن التنوخى، عن

حمزه، عن ابى الحسن على بن نصر، عن عبد الرحمن بن 

، عن مكى النيسابورى عن  منده عن الحافظ محمد بن عبد ّللاه

عن اسحاق بن  221االمام مسلم در صحيح خود صفحه 

ابراهيم و عثمان بن ابى شيبه اخبرنا جرير عن منصور 

 بن ابراهيم عن علقمه:

( فرمود: خداوند لعنت كرد: عبد ّللاه گويد: رسول خدا )ص

زنهاى خالكوب و زنهائى كه اين خالكوبى در بدن آنها 

چينند و زنانى كه  شود و زنانى را كه مو مى واقع مى

اندازند: كه  دندانها را تراشيده و بين آنها فاصله مى

 .«1» دهند خلقت خدا را تغيير مى

كرده عبد ّللاه گويد: چرا آنان را كه رسول خدا )ص( لعن 

 لعن نكنم با اينكه اين مطلب در قرآن است.

______________________________ 
لعن ّللاه الواشمات و المستوشمات و المتنصمات و المتلفجات للحسن،  -(1)

.  المغيرات خلق ّللاه

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

زنى )بنام ام يعقوب( به عبد ّللاه گفت: من قرآن را 

 ام. ا اين مطلب را در قرآن نديدهام ام خوانده

خواندى اين مطلب را در  عبد ّللاه گفت: اگر قرآن را مى

ا » فرمايد: ديدى كه خداوند مى قرآن مى ُسوُل َفُخُذوُه َو م  اُكُم الرَّ ا آت  َو م 
اُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا : آنچه را كه رسول خدا )ص( براى شما آورد «َنه 

 ما را بازداشت؛ بازايستيدآن را بگيريد و از آنچه ش

! من در قيافه همسر خودت از  «1» آن زن گفت: اى عبد ّللاه

ام عبد ّللاه گفت: همين االن برو  اين گونه اعمال را ديده

زنم را به بين، آن زن نزد همسر عبد ّللاه آمد و او را 

گونه اثرى از آن اعمال )نهى شده( نديد؛  ديد ولى هيچ

عت كرد و گفت از بدن همسرت چيزى از بحضور عبد ّللاه مراج

اينگونه اعمال نديدم، عبد ّللاه گفت: اگر همسرم اين كاره 

 شدم. بود، با او جمع نمى



  شود *** كوتاه سخن آنكه: از اين احاديث استفاده مى

______________________________ 
 .1حشر آيه  -(1)

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

شم و تنمص كه عبارت از كندن موى صورت كه: بجاآورنده و

است و امثال آن بزبان پيامبر )ص( مشمول لعنت خدا 

است، و پول گرفتن در مقابل اين اعمال، مانند پول 

گرفتن در مقابل خريدوفروش سك و خوك است و چون خوردن 

باشد، شبهه و ترديدى نيست كه پول گرفتن در  پول ربا مى

غير موارد استثنائى( حرام  مقابل خوك و ربا و سك )در

است از طرفى طبيعى است كه اينگونه اعمال از امورى 

 شوند. است كه تغيير خلقت، محسوب مى

، « ام يعقوب»از اينرو  از شنيدن حديث فوق، از عبد ّللاه

تعجب كرد كه در آن به زنانى كه اعمال مذكور را انجام 

 دادند لعنت شده بود. مى

لب اين است كه: اينها مؤيد منظور از بيان اين مطا

 مطلبى است )احراز صغرى( كه سابقا خاطر نشان شد.

 بعبارت روشنتر:

تراشيدن ريش، از مصاديق، تغيير خلقت است، مانند وشم 

  )خالكوبى( و نتف )مو كندن( و امثال آنها كه احاديث

  556تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 مذكور داللت بر حرمت آنها داشت.

اين راهى براى انكار اين مطلب نيست، چه آنكه بنا بر 

امثال امور مذكور مانند قطع كردن زبان و گوش و بينى 

و در آوردن چشم و كشيدن تخم و ... تغيير خلقت هستند، 

 تراشيدن ريش هم تغيير خلقت است.

از طرفى ما بروشنى آنانى را كه ريش خود را ميتراشند 

يابند،  خود، تغيير مىميبينيم كه از هيئت و صورت خاص 

تراشى نزد علماى اهل تسنن نيز  نتيجه اينكه: حرمت ريش

 از امور مسلم است.



امام غزالى تراشيدن ريش را در شمار منكرات و گناهان 

كبيره ذكر كرده و حكم به كراهت كندن مو نموده است و 

 گفته: دليل آن اين ستكه اينها تغيير خلقت هستند.

حرمت  «1» اهل تسنن عالمه نووى يكى از بزرگان علماى

 تراشيدن ريش را از امور مسلم دانسته است.

______________________________ 
 بر وزن غروى -(1)

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 )فصل هفتم( فتواى علما و بزرگان شيعه

در اينجا نظر خوانندگان را به فتاوى و نظرات علما و 

مذهبى شيعه اماميه و گفتار صريح مراجع و بزرگان 

 كنيم: ايشان درباره حرمت تراشيدن ريش جلب مى

شيخ بهائى عالم متبحر معروف و سيد داماد ادعاى اجماع 

 اند، چنانكه خاطر نشان شد. بر حرمت تراشيدن ريش كرده

ابن سعيد در باب احكام حمام نيز اين فتوا را داده 

 است.

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اند  شيخ بزرگوار السعيد الشهيد و فخر الدين فتوا داده

كه براى خنثى حرام است كه ريش خود را بتراشد، زيرا 

احتمال دارد كه مرد باشد، و حرمت تراشيدن ريش از 

الكلمة »امور مسلم است )محدث نورى در حاشيه كتابش 

 گفتار اين دو بزرگوار را نقل كرده است(.« الطيبه

سى اول در شرح الفقيه كه كتاب فارسى است عالمه مجل

گويد: حرمت تراشيدن ريش، ظاهر فتواى اكثر علماء  مى

 است و شهيد نيز قائل بر حرمت است.

عالمه مجلسى دوم در كتاب مرآت العقول و حلية المتقين 

( گويد حرمت تراشيدن ريش بين 11و بحار االنوار )ج 

دن ريش قطعى علما، شهرت دارد، سپس گويد حرمت تراشي

 است.



محقق عاليقدر مرحوم كاشف الغطاء در باب آداب حمام 

گويد: تراشيدن ريش حرام است، و انبوه و پر گذاشتن 

ريش مستحب است، و مخالفى در اين مسأله ديده نشده 

 است.

 شيخ محمد حسين كاشف الغطا در جواب مسائلى گويد:

  رالظاهر تحقق االجماع على الحرمة )ظاهرا فتواى ب

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 حرمت تراشيدن ريش اجماعى است(

مال محسن فيض در كتاب وافى بعد از نقل اخبارى گويد: 

گذشت حديث على )ع( كه قومى ريشهاى « كتاب الحجة»در 

خود را تراشيدند و شاربهاى خود را تاب دادند و مسخ 

 شدند.

تراشيدن ريش سپس گويد: جماعتى از فقهاى ما به حرمت 

اند، و چه بسا اين فتوا به فرموده خداوند  فتوا داده

در قرآن حكايت از قول ابليس استشهاد شده است كه 

ُرنَّ َخْلَق اهّٰللِ شيطان گويد: ُهْم َفَلُيَغيِّ : حتما انسانها را امر َو ََلُمَرنَّ

 «1» كنم كه خلقت خدا را تغيير دهند. مى

مطلب )تغيير خلقت( فرموده و در كتاب صافى گويد: مؤيد 

خداوند در مورد ديگر قرآن كه بعد از بيان فطرت 

ُم  فرمايد: يُن اْلَقيِّ ِلَك الدِّ هر  «2» )دين استوار اين است( ذ 

چيزى كه از جهت صورت يا صفت؛ بدون اذن خدا تغيير 

خلقت باشد مانند در آوردن چشم گوسفند نرى كه مدتى 

  نزد

______________________________ 
 .111سوره نساء آيه  -(1)

 .25سوره روم آيه  -(2)

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اى داخل در  ها و هر مثله صاحبش بوده و اخته كردن برده

در آيه است زيرا همه اين تغييرات بر خالف « دين»تغيير 

 فطرت و خلقت است؛ پس بر خالف دين است.



طهارت، بعد از نقل محدث بحرانى در حدائق آخر كتاب 

شود تا  اخبار گويد: از اين اخبار فوائدى استفاده مى

اينكه گويد: فايده دوم، ظاهرا همانطورى كه جماعتى از 

اند، تراشيدن ريش حرام است، بدليل  اصحاب استظهار كرده

روايتى كه از على )ع( در مورد مسخ جند بنى مروان نقل 

مگر از انجام  شود زيرا مسخ واقع نمى «1» شده است.

 عملى كه شديدا حرام است.

ُرنَّ َخْلَق اهّٰللِ» سوره نساء 111اما استدالل به آيه  ُهْم َفَلُيَغيِّ  «َو َلَُمَرنَّ
براى حرمت تراشيدن ريش، مشكل است زيرا رواياتى از 

ائمه اطهار )ع( وارد شده كه مراد، تغيير دين خدا 

مام است، گرچه است، بنا بر اين استدالل به اين آيه نات

مناسب با تغيير خلقت ظاهرى است نه  «َخْلَق اهّٰللِ» ظاهر لفظ

  دينى )پايان كالم محدث بحرانى( مؤلف

______________________________ 
 يعنى حديث حبابه والبيه كه در صفحه ... خاطر نشان گرديد -(1)

  554تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

خاطر نشان شد، اشكالى به گويد: همانگونه كه قبال 

استدالل به آيه نيست، و در آيه صدر و ذيلى هست 

اند بر اينكه منظور از آيه، تغيير تكوينى است،  قرينه

 نه تغيير تشريعى ...

محدث حر عاملى صاحب وسائل الشيعة نيز، قائل به تحريم 

باب عدم جواز حلق »تراشيدن ريش است و در وسائل 

 ستدالل كرده است.به رواياتى ا« اللحيه

محدث نورى در كتاب مستدرك الوسائل، تحت عنوان 

كند كه  مستقلى، رواياتى )غير روايات وسائل( را نقل مى

 باشند مانند: دليل بر حرمت تراشيدن ريش مى

صحيحه كتاب جعفريات، روايت كتاب دعائم االسالم ابى 

حنيفه قاضى نعمان مصرى از جامع الصغير؛ از ابن عساكر 

امام حسن )ع( كه فرمود پدرم على )ع( نقل كرد كه  از

پيامبر فرمود: ده خصلت است كه قوم لوط، آنها را 

 انجام دادند و بخاطر آن هالك شدند ...



از جمله « وقص اللحية و طول الشارب»تا اينكه گويد: 

از آن ده خصلت، تراشيدن ريش و بلند كردن شارب 

 باشد. مى

  554: تراش ريش از نظر اسالم، ص

و روايت عوالى اللئالى از جابر از رسول خدا )ص( كه 

از ما «: ليس منا من سلق و ال خرق و ال حلق»فرمود: 

نيست كسى كه با زبان كسى را بيازارد و يا اموال خود 

را اسراف كند و يا ريش خود را بتراشد. صاحب كفايه در 

حاشيۀ اين كتاب گويد: مراد از حلق، حلق لحيه 

 ن ريش( است.)تراشيد

*** عالم بزرگوار مرحوم سيد حسن صدر؛ در رساله مختصر 

 اى ديگر از فتواى علماء را نقل كرده است. خود؛ عده

مانند: عالمه طباطبائى، صاحب حدائق سيد جزائرى، سيد 

عبد ّللاه شبر، صاحب جواهر و صاحب بدايع )اعلى ّللاه 

 مقامهم(.

مجمع المسائل »ر اما عالمه شيخ مرتضى انصارى در اواخ

گويد: تراشيدن ريش حرام است، و « فى المسائل المتفرقه

همينطور مقراض )چيدن با قيچى( در غير مواردى كه رخصت 

 داده شده است.

  اند، همين همه علمائى كه در عصر معظم له بوده

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

ين اند، فقيه دين، شيخ زين العابد مطلب را تصديق كرده

در كتاب ذخيره، فتواى به حرمت تراشيدن ريش داده است، 

مرحوم حاج محمد حسن كبه نيز رساله مختصرى در اين 

 مورد نوشته و در آنجا گويد:

شكى نيست كه تراشيدن ريش، حرام و از گناهان كبيره 

 است.

*** مرحوم حجة االسالم صدر اصفهانى و مرحوم عالم 

م حائرى مازندرانى نيز بزرگوار سيد محمد كاظم و مرحو

در جواب مسائل هنديه، به حرمت تراشيدن ريش رأى 

 اند: داده



تراشى( را بطور مفصل  مرحوم صدر گويد: اين مسأله )ريش

نظر كردم؛  -تحريم كردم و از مقدارى از مطالب كه صرف

خواهم، كسى كه قائل بعدم حرمت تراشيدن ريش است  عذر مى

ز راسخان در علم نيست يا از دو حال بيرون نيست، يا ا

فروشى( است و ّلله العالم )حرره  قصدش اظهار فضل )آقائى

 الراجى ابن صدر الدين العاملى(.

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اما مرحوم سيد محمد كاظم )ره( در موارد متعددى تصريح 

به حرمت تراشيدن ريش كرده، ما در اينجا يكى از آن 

 كنيم: نقل مى« الغاية القصوى»موارد را از كتابش 

 گويد: مى

ِحيِم* ِن الرَّ ْحم  ؛ روايات متعددى داللت بر حرمت ِبْسِم اهّٰلِل الرَّ

تراشيدن ريش دارد از جمله بعالوه رواياتى كه در كتاب 

وسائل باب آداب الحمام نقل شده، روايتى است كه در 

 كتاب عوالى اللئالى از پيامبر )ص( نقل است كه فرمود:

بنا بر تفسيرى كه « ليس منا من سلق و ال خرق و ال حلق»

صاحب كتاب، در حاشيه نموده به اين معنى كه پيامبر 

 فرموده است:

از ما نيست كسى كه با زبانش كسى را بيازارد و اموال 

خود را در راههاى نامشروع صرف كرده و اسراف نمايد، و 

 ريش خود را بتراشد.

جعفريات مذكور است كه تراشيدن و روايت ديگر: در كتاب 

كند لعنت خدا بر او « مثله»است كسى كه « مثله»ريش 

الجامع »باد، و روايت ديگرى كه سيوطى در كتاب 

 از امام حسن مجتبى )ع( نقل كرده كه:« الصغير

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

انجام ده خصلت سبب هالكت قوم لوط شد كه از آنها: چيدن 

تا آنكه گويد: ممكن است براى حرمت تراشيدن ريش است، 

ريش، به ادله حرمت شبيه شدن مردها به زنها استدالل 

كرد، همينطور به ادله حرمت هم شكل شدن با دشمنان دين 

و راه آنها را پيمودن تمسك نمود ... بهر حال، 



تراشيدن ريش حرام است و علماى اماميه به اين فتوا 

 اند. تصريح كرده

اند  ى بزرگى كه تصريح به تراشيدن ريش نمودهاز علما

ميرزاى بزرك شيرازى، و ميرزا محمد تقى، و مرحوم 

 حائرى است.

شيخ حائرى مازندرانى در جواب مسائلى گويد: دليلى كه 

 كاشف از حرمت تراشيدن ريش است در قرآن اين آيه است
ُرنَّ َخْلَق اهّٰللِ» در مقام  به اين بيان كه ابليس «1» «َفَلُيَغيِّ

گمراه كردن بنى آدم، گويد: البته آنها را به تغيير 

كنم، از چيزهائى كه تغيير خلقت است  خلقت امر مى

 باشد. تراشيدن ريش مى

نيز از علمائى كه صريحا به حرمت تراشيدن ريش فتوا 

  اند، مرحوم حجة االسالم آقا محمد حسين طبسى داده

______________________________ 
 111سوره نساء آيه ( 1)

  556تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كه از علماى طراز اول سامراء بود و مرحوم عالمه 

 باشند. بزرگوار، شيخ محمد كاظم شيرازى مى

مؤسس حوزه علميه قم استاد بزرگوار، عالمه آية ّللاه 

العظمى شيخ عبد الكريم حائرى يزدى )اعلى ّللاه مقامه( 

 ريح نموده است.نيز بر اين فتوا تص

علماى ديگرى هم با كمال صراحت، فتواى به حرمت 

اند كه بخاطر رعايت اختصار از ذكر  تراشيدن ريش نموده

 همۀ آنها خوددارى شد مانند:

سيد محمد باقر رشتى اصفهانى، صاحب وسائل در بداية 

الهدايه، صاحب وافى )فيض( در مفاتيح و منهاج النجاح، 

ى، محقق ايروانى، شيخ محمد حسن مولى قربان على زنجان

مامقانى، مولى محمد شربيانى، محدث نورى در حاشيه 

؛ عالمه مجاهد محمد جواد بالغى در «الكلمة الطيبه»

بارى  -رساله مستقل خود، عالمه ميرزا ابو القاسم ارد

)در كتاب طهارت تصريح كرده كه حرمت تراشيدن ريش در 

 ست(.نزد علماى شيعه از ضروريات مذهب ا



  عالمه شيخ محمد باقر يزدى سيرجانى؛ عالمه سيد نجم

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 الحسن الهنداوى و ...

________________________________________ 

مترجم: اشتهاردى، محمد محمدى، تراش ريش از نظر  -طبسى، نجفى، محمد رضا 

 ق  ايران، اول، ه -اسالم، در يك جلد، قم 

 

 555تراش ريش از نظر اسالم؛ ص: 

 فتواى زعيم عاليقدر مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى

مرجع تقليد شيعيان مالذ الشيعه و فخر الشريعه؛ مرحوم 

آيت ّللاه العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى )دام ظله( در 

جواب مسائلى، تصريح به حرمت تراشيدن ريش كرده است ما 

 خاطر نشان ميكنيم: در اينجا بعضى از آنها را

در جواب مسائل بغداديه، اصل سؤال اينست: مرجع  -1

 تقليد ما! آيا تراشيدن ريش با تيغ جايز است يا نه؟!

تراشيدن ريش با تيغ و غير آن جايز نيست )و ّللاه  -جواب

 العالم(

 در جواب مسائل شاهروديه، اصل سؤال اينست: -2

 جايز است يا نه؟رأى شما در تراشيدن ريش چيست، آيا 

 جواب: آرى تراشيدن ريش حرام است )و ّللاه العالم(

در جواب مسائل اصفهانيه، اصل سؤال اينست گرفتن  -3

 ريش با انواع ماشين موتراشى، حرام است يا خير؟

  و بر فرض حرمت؛ نيز بر آن كسى كه اول بلوغ و تكليفش

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

ير؟ فتواى شما در مورد اشخاصى كه هست حرام است يا خ

كنند كه اگر ريش خود را  هاى خود مى مالحظۀ هم صنف

 گيرند، چيست؟ نتراشند، مورد مسخره و استهزاء قرار مى



جواب: تراشيدن ريش و همينطور گرفتن آن با وسيله اى 

تراشى حساب شود، حرام است و فرقى بين  كه عرفا ريش

تكليف و مورد استهزاء و اشخاص از نظر ابتداى بلوغ و 

يابد  غيره نيست، حكم خدا بسبب مسخره مردم تغيير نمى

 )و ّللاه العالم(

 در جواب مسائل طهرانيه، اصل سؤال اينست: -4

تراشيدن ريش حرام است يا نه؟ و به فرض حرمت، كفاره 

 دارد يا خير؟

جواب: آرى تراشيدن ريش حرام است، ولى ديگر كفاره 

كسى ريش كسى را زايل كند و از بين ندارد؛ اما اگر 

به پردازد. معنى  «1» ببرد؟ بر او واجب است كه ارش

  ارش و

______________________________ 
ارش عبارت از اين ستكه: ما شخص حر و آزاد را بمنزله بنده فرض ميكنيم،  -(1)

دينار  20بود  كنيم مثال قيمتش اگر داراى ريش مى و طبق معمول بازار، قيمت مى

 بود و اگر/

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كيفيت آن را در كتاب منيه )كتاب حاضر( بخوانيد كه در 

 آنجا بيان شده است.

______________________________ 
دينار كه تفاوت قيمت صاحب  5دينار ارزش دارد؛ ارش يعنى همان  15ريش ندارد، 

بايد؛ كسى كه چنين كرده به اين مقدار به باشد در اين صورت  ريش مى ريش و بى

آن كسى كه ريش او را زايل نموده بدهد، با توجه به اينكه، پس از زوال ريش 

شود )المنيه ص  دوباره روئيده شود وگرنه ديه كامله دارد چنانكه خاطر نشان مى

102) 

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 العظمى سيد ابو فتواى مراجع تقليد پس از مرحوم آيت ّللاه 

 الحسن اصفهانى )ره(

زعيم عاليقدر و مرجع بزرگ شيعه مرحوم آيت ّللاه  -1

العظمى بروجردى )اعلى ّللاه مقامه( در كتاب انيس 

المقلدين فتواى مرحوم سيد ابو الحسن را در مورد حرمت 

 تراشيدن ريش امضاء كرده است.

 2134مسأله شماره  457و در كتاب توضيح المسائل صفحه 

فرمايد: تراشيدن ريش و ماشين كردن آن، اگر مثل  مى



تراشيدن باشد، حرام است و در اين حكم، تمام مردم 

كند؛  يكسانند و حكم خدا بواسطۀ مسخرۀ مردم تغيير نمى

پس كسى هم كه اول تكليف او است. يا اگر ريش نتراشد 

  مردم

  554تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

، چنانچه ريش بتراشد، يا طورى كنند او را مسخره مى

 باشد. ماشين كند كه مثل تراشيدن باشد، حرام مى

عالم بزرگوار، فقيه محقق مرحوم آيت ّللاه العظمى  -2

اصطهباناتى در جواب مسائلى كه بعضى از اهالى 

فيروزآباد از ايشان سؤال نموده بود و از جمله خواسته 

دن ريش حرام بود كه بطور تفصيل، راجع به اينكه تراشي

 است يا نه، پاسخ بدهند، معظم له در جواب نوشت:

ِحيِم* ِن الرَّ ْحم  تراشى حرام است، تفصيل و توضيح  ، ريشِبْسِم اهّٰلِل الرَّ

)كتاب حاضر( كه از تأليفات « المنيه»آن را در كتاب 

سودمند حجة االسالم و المسلمين شيخ محمد رضا طبسى )دام 

زيرا اين كتاب، بهترين كتابى ظله( هست مطالعه كنيد، 

تراشى را از نظر حكم تكليفى و وضعى،  است كه مسأله ريش

 (1372رجب  4تجزيه و تحليل كرده است )

گرى دارد  نيز از ايشان سؤال شده بود: مردى شغل سلمانى

تراشد، آيا براى او جايز است كه در  و دائما ريش مى

ايز است كه مقابل اين عمل، پول بگيرد يا نه؟ و آيا ج

آن پول را صرف در زيارت قبور ائمه اطهار )ع( و ... 

 نمايد يا نه؟

  554تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

ِحيِم* در جواب چنين فرمود: ِن الرَّ ْحم   :ِبْسِم اهّٰللِ الرَّ

براى سلمانى، به اين عنوان پول گرفتن جايز نيست و 

 كند. نيز جايز نيست كه آن را صرف در زيارت و غير آن

سؤال ديگرى كرده بودند كه آيا تراشيدن ريش جايز است 

 يا خير؟.

در جواب نوشته بود: تراشيدن ريش حرامست، خداوند وقتى 

كند،  كه چيزى را حرام كرد، پول آن را نيز حرام مى



واجب است اجتناب از عملى كه از طرف شرع منع شده است 

 )و ّللاه العالم(

حمد حسين كاشف الغطا در شيخ اجل، محقق وارسته م -3

 پاسخ مسائلى گويد:

ظاهر اين است كه اجماع بين علماء است به حرمت 

تراشيدن ريش، استاد بزرك محقق نائينى نيز همين فتوا 

 را داده است.

فقيه زاهد مرحوم آيت ّللاه ميرزا مهدى شيرازى )طاب  -4

 ثراه( گويد:

 تراشيدن ريش حرامست و اين حكم حرمت،

  555از نظر اسالم، ص: تراش ريش 

اختصاص به خصوص تراشيدن ندارد، بلكه مطلق نابود كردن 

 ريش گرچه با ماشين و قيچى و غيره باشد حرام است.

فقيه محقق، آيت ّللاه زمان مرحوم سيد حسين حمامى )ره(  -5

در ضمن جواب مسائلى گويد: تراشيدن ريش حرام است، 

تا حال و بدليل  بدليل سيرۀ قطعى مستمر از زمان امام

 اى از اخبار هم چنين استفاده ميشود. اجماع، و از عده

هادى االمه زعيم االماميه مرحوم سيد عبد الهادى  -1

شيرازى )تغمده ّللاه بغفرانه( در موارد متعددى فتواى به 

 حرمت تراشيدن ريش داده است.

در ضمن جواب مسائلى كه در كربال از ايشان سؤال شده 

تراشيدن ريش حرام است و مزدى كه تراشنده بود گويد: 

گيرد حرام است و او مالك آن مزد  از اين بابت مى

مسأله  144شود؛ و در توضيح المسائل خود صفحه  نمى

 از ايشان سؤال شده. 2115شماره 

اوال نظر شما درباره تراشيدن ريش چيست و مقدار واجب 

 آن چه اندازه است؟.

مى را مرتكب شده يا او كه و آيا تراشندۀ ريش كار حرا

 ريشش تراشيده ميشود مرتكب حرام شده است؟

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 



بسمه تعالى: تراشيدن ريش بر تراشنده و بر او  -جواب

شود حرام است، و واجب است گذاردن  كه ريشش تراشيده مى

ريش بمقدارى كه عرفا صدق كند كه بگويند فالنى ريش 

 دارد.

نظر شما در مردى كه كوسه است و دو طرف صورتش  -ثانيا

چند موى اندك وجود دارد، و آيا تراشيدن اين چند مو 

 جايز است.

بسمه تعالى: اگر آن موها از موهاى ريش باشد،  -جواب

 تراشيدن آنها جايز نيست )و ّللاه العالم(

خواهد: از دو طرف ريش  مردى ريش كامل دارد، مى -ثالثا

 ها مقدارى بتراشد آيا جايز است؟. هخود غير از گون

 جواب: جايز نيست )و ّللاه العالم(

خواهد داراى ريش بلند  مردى ريش كامل دارد و مى -رابعا

 باشد، بمقدار بلندتر از انگشتان خود؛ آيا جايز است؟!

  جواب: بسمه تعالى، جايز نيست، بلى مانعى ندارد

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اصالح كند و مقدارى از آن را در صورتى كه كه آن را 

طوالنى باشد بگيرد )و ّللاه العالم( عبد الهادى الحسينى 

  الشيرازى

 فتواى ائمه چهار مذهب اهل تسنن

ائمه چهارگانه اهل تسنن نيز فتواى به حرمت تراشيدن 

 اند: ريش داده

ها فتواى بحرمت داده است  ابو حنيفه رئيس مذهب حنفى

و بسيارى از كتب « الدر المختار»كتاب  چنانكه در

 شود. ها اين مطلب مشاهده مى حنفى

تراشى  ها نيز در صورتى كه ريش مالك رئيس مذهب مالكى

شود فتواى بحرمت داده است همانطورى كه « مثله»موجب 

 در شرح رساله ابى الحسن و حاشيه عدوى مذكور است.



العباب ها نيز در كتاب شرح  شافعى رئيس مذهب شافعى

 فتواى به حرمت تراشيدن ريش داده است.

ها نيز گاهى تصريح كرده كه  احمد حنبل رئيس مذهب حنبلى

تراشيدن ريش حرام است و گاهى اظهار نموده كه خالفى در 

و غير آن « االنصاف»اين مسأله نيست، چنانكه در كتاب 

 خاطر نشان شده است.

  و اين مطلب از كتابهاى: شرح المنتهى، شرح

  546تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

منظومة اآلداب و حاشيه ابن القاسم بر شرح العباب و 

... 

 شود. استفاده مى

فتواى ائمه چهارگانه بطريق مذكور را يكى از علماى 

در كتاب « شيخ على محفوظ المدرس»دانشگاه االزهر مصر 

نقل  254طبع دوم در صفحه « االبداع فى مضار االبتداع»

 سپس گويد: كرده و

از مطالبى كه خاطر نشان گرديد: دانسته شد كه حرمت 

هاى دينى و شرع است، عمل بر  تراشيدن ريش از برنامه

خالف آن، يا از روى سفاهت و گمراهى و فسق و نادانى 

است، يا غفلت از راه هدايت سرور ما محمد صلى ّللاه عليه 

ى با باشد مردم مصر بر اثر مخالطه و همنشين و آله مى

اجانب و تقليد كردن از محصول زندگى آنها به وضع فعلى 

اند بطورى كه محاسن و نيكيهاى دين خود )ريش(  در آمده

 اند. را ترك كرده و از سنت پيامبر خود دور شده

مؤلف گويد: از اين عبارت كه از يكى از علماى اهل 

  شود كه حرمت تراشيدن ريش مورد تسنن هست استفاده مى

  545ش از نظر اسالم، ص: تراش ري

اتفاق همه فرق امت اسالمى است و همگى در اين مسأله هم 

 رأى و هم فتوا هستند.

*** تا اينجا آنچه كه از نظر حكم تكليفى تراشيدن ريش 

الزم بود، خاطر نشان شد، و بروشنى معلوم شد كه 

تراشيدن ريش بدليل قرآن، روايات، اجماع، عقل و سيره 



ملى در همه عصرها، حرام است، و امور قطعى قولى و ع

ديگرى مانند نهى از شبيه شدن مردها به زنها؛ و نهى 

از شباهت به دشمنان و ... قول به حرمت را تأييد 

كردند، بعالوه فتاوى و نظرات علماى اعالم و مراجع  مى

عظام از قديم و جديد از اهل تسنن و شيعه موافق با 

اين امور را در نظر نظريه حرمت بود وقتى كه همه 

اى از  بياوريم الزم است پناه ببريم بخدا از دست عده

اند و جرئت بر اعمالى  مردم كه آنچنان؛ صيد شيطان شده

 اش غضب و عذاب الهى است. اند كه نتيجه پيدا كرده

اين مسأله )حرمت تراشيدن ريش( از مسائل مهم در نزد 

  هكسى در آن مخالفت نكرد همۀ علما است و هيچ

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

شود كه گفته  است، اينكه در بعضى از عبارات ديده مى

تراشى حرام است بنا بر مشهور؛ منظور از كلمه  شده ريش

مشهور اين نيست كه مخالفى در اين مسأله هست بلكه 

)َو  منظور اين ستكه به نظرات غير مشهور رجوعى نشده است
اَهُدوا ِف  ِذيَن ج  ا(الَّ ُهْم ُسُبَلن  ا َلَنْهِدَينَّ  .ين 

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 فصل هشتم ديه از بين بردن ريش

در اينجا بمناسبت، به حكم وضعى تراشيدن ريش 

پردازيم و بعبارت ديگر آيا تراشيدن و از بين بردن  مى

 اى دارد يا نه؟! ريش ديه و كفاره

اينكه خود شخص  بفرض تحقق ديه، فرقى ندارد بين -اوال

باعث از بين بردن ريش خود شود يا باعث؛ شخص ديگرى 

  ( و نيز فرقى نميكند كه از بين رفتن ريش1باشد )

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

بوسيله چيدن يا نوره يا تيغ يا ماشين و ... باشد 

بلكه منظور از بين بردن ريش است بطورى كه عرفا 

 است. ريش شده بگويند فالنى بى



بلكه بعيد نيست تحقق ديه بر آن كسى كه با روغن 

كند در نتيجه ريش او ديگر  مخصوصى، صورت كسى را مسح مى

رويد. كوتاه سخن اينكه اگر طورى شود كه عرفا  نمى

ريش شده است، چنانچه ديگر نروئيد،  بگويند فالنى بى

بپردازد و اگر روئيد در اين صورت  «1» بايد ديه كامله

ل است، منشأ اين اقوال مختلف، اختالف اخبار است چند قو

 شود. و تعارض آنها است كه خاطر نشان مى

*** 

______________________________ 
 ديه كامله عبارت از يكى از اين شش چيز است: -(1)

 -4هزار گوسفند  -3دويست گاو  -2صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند  -1

هزار مثقال شرعى  -5بافند  اى است كه در يمن مى پارچهدويست حله كه هر حله دو 

 نخود است(. 12/ 1ده هزار درهم نقره )هر درهمى  -1نخود(  11طال )هر مثقال 

  544تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

گويد: اگر كارى كردند كه « شيخ مفيد )اعلى ّللاه مقامه

 اش صد دينار است، موى سر ديگر موى ريش روئيده نشد ديه

را هم اگر كسى كارى كرد ديگر نروئيد؛ همين حكم را 

 دارد.

شيخ بزرگوار سالر گويد: اگر موى ريش نروئيد تمام ديه 

 واجب است.

ابو الصالح و ابن براج گويند: از بين بردن موى سر و 

ريش در صورتى كه ديگر روئيده نشوند، ديه كامله دارد 

د )يعنى و اگر روئيده شوند يكدهم ديه كامله را دار

 مثال از صد شتر، ده شتر و ...(

محقق در كتاب شرايع گويد: از بين بردن موى سر و ريش 

بطورى كه ديگر نرويد موجب ديه است، اگر روئيد بعضى 

گفتند يكسوم ديه كامله را دارد ولى روايتى كه چنين 

در موى  «1» گويد ضعيف است، اما در اين مورد دادن ارش

 تر است. شبه و مناسبسر و ريش به واقع، ا

______________________________ 
ريش در فرض دو عبد )چنانكه شرح آن  ارش يعنى تفاوت قيمت صاحب ريش و بى -(1)

 خاطر نشان شد( 142در پاورقى صفحه 

  544تراش ريش از نظر اسالم، ص: 



شهيد ثانى در كتاب مسالك گويد: روايات اين باب از 

« ارش»اشكال دارند، سپس قول به تحقق نظر سند و داللت، 

 را اختيار كرده است.

مؤلف گويد: قول قوى، مختار شهيد ثانى است، زيرا حكم 

به ديه بر خالف قاعده واصل است، پس قدر متيقن همان 

ميباشد، چنانكه محقق بزرك ميرزاى قمى در كتاب « ارش»

جامع الشتات همين قول را اختيار نموده است آنجا كه 

 شود: ايشان سؤال مىاز 

اگر شخصى ريش كسى را از بين ببرد، مقدار ديه آن »

  «چيست؟

در جواب گويد: اگر طورى باشد كه ديگر موى ريش روئيده 

نشود، بر او است كه ديه كامله بپردازد و اگر روئيده 

شود، در اين صورت علماء چند قول دارند مشهورترين و 

 است. ظاهر ترين اقوال، قول به تحقق ارش

*** رواياتى كه در مورد از بين بردن ريش و نروئيدن 

 آن، وارد شده متعدد است از جمله:

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 گويد:« من ال يحضره الفقيه»مرحوم صدوق در كتاب 

امام صادق )ع( فرمود: هرگاه كسى موى سر را از بين 

على  برد و ديگر نروئيد ديه )كامله( دارد. و نيز از

كند كه فرمود: موى ريش را اگر  عليه السهالم نقل مى

نابود كنند و ديگر نرويد ديه )كامله( دارد و اگر 

 روئيد؛ يكسوم ديه كامله را دارد.

كند كه  شيخ طوسى )ره( در كتاب مبسوط از مسمع نقل مى

امام صادق عليه السهالم فرمود: على عليه السهالم در مورد 

و ديگر نرويد، قضاوت كرد كه ديه  ريش كه تراشيده شود

 كامله دارد، و هرگاه روئيده شود، يكسوم ديه را دارد

«1» 

روايتى از يحيى بن سعيد از ... از امام صادق عليه 

رود، صاحب  السهالم نقل شده كه فرمود: مردى به حمام مى

ريزد و ديگر  پاشد، موى سر او مى حمام آب داغى به او مى

 .«2» كامله بپردازد نميرويد بايد ديه



______________________________ 
قضى على )ع( فى اللحية اذا حلقت فلم تنبت: الدية كاملة فاذا نبتت:  -(1)

 (210ص  15ثلث الدية )وسائل الشيعة ج 

الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمعط شعر رأسه  -(2)

 سوط(قلم ينبت قال )ع( عليه الدية )مب

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

روايت ديگرى از سليمان بن خالد مثل اين روايت نقل 

شده است با اين فرق كه در روايت سليمان اين جمله ذكر 

فامتعط شعر رأسه و لحيته فال تنبت ابدا قال: »شده 

 «:عليه الدية

موى سر و ريشش ريخت و ديگر روئيده نشد، حضرت فرمود: 

 ديه.بر او است 

اينها رواياتى بود كه ما به آنها دست يافتيم، قول حق 

همان قول شهيد ثانى صاحب مسالك است كه در صورت 

روئيدن مو، بايد ارش داده شود، زيرا اخص روايات؛ 

روايت آخرى )روايت سليمان بن خالد( است كه مفاد آن 

 روايت اين بود.

ديۀ هرگاه ازاله مو شد و ديگر ابدا نروئيد بايد 

كامله به پردازد )يعنى ديه در صورتى است كه ديگر 

نرويد، نه در همه جا( روى اين اساس در صورت روئيدن، 

آنچه را كه بيشتر موافق با قواعد است ميگيريم و آن 

است، مخصوصا با توجه به اينكه بعضى از اين « ارش»هم 

باشند، در  روايات از نظر سند و از نظر داللت كوتاه مى

كنيم كه  صورت در اينجا به قدر متقين اكتفا مىاين 

  باشد )معنا و چگونگى« ارش»عبارت از 

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 بيان كرديم( 142ارش را قبال در صفحه 

كوتاه سخن آنكه: كسى كه ريش خود را تراشيده يا باعث 

ازاله آن بهر نحوى شده بايد ذمه خود را از ديه و ارش 

 سازد.برى 

 اجرت تراشيدن ريش



گيرد حرام است، و  پولى كه تراشنده ريش بهمين عنوان مى

در ملك صاحبش باقى است و واجب است بمالكش برساند، 

دليل حرمت اين اجرت قبال بيان شد كه ان ّللاه اذا حرم 

شيئا حرم ثمنه: خداوند وقتى چيزى را حرام كرد، اجرت 

 آن را هم حرام كرده است.

جوب رد پول به صاحبش آنست كه: اين پول از راه دليل و

غير شرعى بدستش رسيده و مقتضاى عموم قاعده على اليد 

ما اخذت حتى تؤدى )بر دست است كه آنچه گرفته به جايش 

درنگ پول را به صاحبش رد  برساند( آنست كه فورا و بى

كند و اگر صاحبش مرده، به ورثه او بدهد و اگر او را 

« مجهول المالك»شناسد اين پول جزء  را نمىيا ورثۀ او 

  شود مى

  546تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

كه بايد رجوع به حاكم شرع كرده و به دستور و اجازۀ 

 او عمل نمايد )و ّللاه العالم(

ضمنا اين چند مسأله را كه از فروع مسائل سابق است 

 بايد دانست.

شى آن را ترا نشستن در دكان كسى كه با پول ريش -1

 اجاره كرده حرام است.

اى كه با چنين پولى خريده شده  تراشيدن سر با وسيله -2

 حرام است.

اگر دورى از تراشنده ريش، اثرى اين چنين داشته  -3

باشد كه موجب ترك كردن او اين عمل حرام را شود اين 

 دورى واجب است.

حرمت تراشيدن ريش اختصاصى به سلمانى و آرايشگر  -4

د، بلكه اگر خودش يا غير سلمانى و آرايشگر هم ندار

 تراشيد حرام است.

منظور از ديه كامله )در صورت نروئيدن مو( همان  -5

اند يعنى يكى  اى است كه براى قتل نفس تعيين كرده ديه

  دويست -3دويست گاو  -2صد شتر  -1از شش چيز: 

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 



هزار  -1ده هزار درهم  -5ل طال هزار مثقا -4حله يمنى 

 گوسفند.

ريش و  و در صورت روئيدن، ريش، ارش )تفاوت بين قيمت بى

 ها( است. با ريش در بنده

هرگاه شخصى قسمتى از ريش خود را بتراشد، بهمان  -1

نسبت، گناه كرده است، در اين صورت اگر قسمتى از ريش 

وم سنجى معل خود را ازاله كرد، ديه و ارش با نسبت

 شود. مى

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 )فصل نهم( احكام شارب و ريش از جهات مختلف

در اينجا بمناسبت وضع كتاب، نظر خوانندگان را بچند 

مطلب؛ راجع به سنن و مستحبات و بعضى از احكام شارب و 

 كنيم: ريش جلب مى

 كوتاه كردن سبيل -1

  است، در «1» هاى شرعى، گرفتن شارب از سنت

______________________________ 
بحار االنوار )حلق الشارب من السنه(  15و  14كوتاه كردن سبيل )به جلد  -(1)

 مراجعه شود(

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

اين باره و فوائد آن روايات متعددى نقل شده، از 

 جمله:

كه در كتاب خصال از امام صادق عليه السهالم نقل شده 

 فرمود:

گرفتن شارب بين دو جمعه ايمنى از بيمارى جذام )خوره( 

 شود. مى

در كتاب كافى از پيامبر صلهى ّللاه عليه و آله نقل شده كه 

 فرمود:



گرفتن «: ان من السنة ان يأخذ الشارب حتى يبلغ االطار»

شارب تا حد گوشتى كه آن را احاطه كرده )يعنى تراشيدن 

 سنت است. موى سبيل بطور كلى( از

معمر روايت كرده كه پيامبر صلهى ّللاه عليه و آله فرمود: 

اى، ناخنها و شارب خود را  كسى كه در هر روز جمعه

ِحيِم* بگيرد و هنگام گرفتن بگويد: ِن الرَّ ْحم  و على  ِبْسِم اهّٰلِل الرَّ

سنة محمد و آل محمد )ص( خداوند بعدد آن ذراتى كه از 

خته شده پاداش كسى كه يكى از ناخن و شارب به زمين ري

دهد؛ او  هاى فرزندان حضرت اسماعيل را آزاد كند مى بنده

 بيند. جز بيمارى مرگ بيمارى ديگرى نمى

  در كتاب رساله عالمۀ شربيانى منقول است كه از جمله

  545تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

هاى پيامبر صلهى ّللاه عليه و آله و سلهم به على  از وصيت

يه السهالم اين است: اى على! كسى كه شارب خود را عل

بگيرد براى هر موئى كه گرفته پاداش صدقه دادن ده من 

 «1» طال است كه هر من هفتاد رطل و هر رطل آن هفتاد مد

 و هر مد آن به اندازه كوه احد است.

روايت ديگرى نقل شده: كسى كه شارب خود را بگيرد 

 شوند. بر او وارد مىفرشته نكير و منكر بدون غضب 

از فوائد گرفتن شارب اينكه امام عليه السهالم فرمود: 

كسى كه شارب و ناخن خود را در روز شنبه و پنجشنبه 

 يابد. بگيرد، از بيمارى دندان و چشم عافيت مى

پر واضح است كه گذاشتن شارب و بلند كردن سبيل مضرات 

تراشيدن بهداشتى بسيارى دارد از اينرو كوتاه كردن يا 

آن پرفايده است، چنانكه دانشمندان و رجال علمى كه در 

هر دين و مرامى هستند، به اين مطلب اعتراف دارند در 

آخر اين فصل فوائد ديگرى را نيز براى گرفتن شارب 

 خاطر نشان خواهيم ساخت.

______________________________ 
 بر وزن كت. -(1)

  544تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 مذمت گذاردن شارب -2



رواياتى كه داللت بر مذمت و سرزنش افرادى كه شارب خود 

 كنند وارد شده بسيار است: گيرند و كوتاه نمى را نمى

از رسول خدا « من ال يحضره الفقيه»مرحوم صدوق در كتاب 

ال يطولن احدكم شاربه فان »كند كه فرمود:  )ص( نقل مى

يك از شما  حتما هيچ«: بهالشيطان يتخذه مخبئا يتستر 

شارب خود را دراز نكند، زيرا شيطان خود را در ميان 

 .«1» سازد سبيل پنهان مى

نيز فرمود: از ما نيست كسى كه شارب خود را كوتاه 

حتما شارب و موى زير ناف و زير بغل را دراز  -نكند

نكنيد زيرا شيطان در زير اين موها خود را پنهان 

 .«2» سازد مى

يث نبوى ديگر است: گذارنده شارب، از آب كوثر در حد

آشامد؛ و دو فرشته نكير و منكر، با غضب و خشونت  نمى

 «1» شوند. بر او وارد مى

______________________________ 
التارك لشاربه لم يزل فى لعنة ّللاه و المالئكة و ال يستجاب له دعاء، و اذا قبض 

ر صعب، و يسلط عليه الحيات و العقارب بكل روحه قبض بشدة، و عذابه فى القب

شعرة كان معذبا الى يوم القيامة و اذا خرج من قبره كان مكتوبا بين عينيه: 

 «.هذا من اهل النار»

رساند، ولى  ناگفته نماند كه عمل به ظاهر اين روايات حرمت شارب را مى -(1)

ست، پيروان و حرمت شارب بخاطر ضعف سند اين روايات، محل تأمل و اشكال ا

كنند، سنت اكيده است كه شاربها را  شيعيان على )ع( از گذاردن شارب احتراز مى

كوتاه نمايند تا به لب نرسد و اگر بتراشند. خيلى بهتر است، در روايت است 

 (15ج  -تراشيدن شارب از سنت است )بحار« حلق الشارب من السنة»كه 

 فصل دهم فوائد ريش از نظر طبى

دستورهاى دين و ائمه اطهار عليه السهالم حاكى گفتار و 

و كاشف از حكمتها و مصالح و مفاسد است پيشوايان دين، 

معادن و مخازن دانشها و بينشها هستند آنان اگر، 

دستور دادند؛ حتما در عمل به آن دستور فائده و نفعى 

است كه آن فوائد و منافع از نظر آنان پوشيده نيست؛ 

ا نهى كردند، حتما در آن كار مفسده اگر انجام كارى ر

 و زيانى است.

بعضى كه معرفت به دين و پيشوايان دينى ندارند و به 

شناس نيستند وقتى كه  شناس و امام عبارت روشنتر، دين

  فوائدى



  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

را براى ريش و شانه كردن و خضاب كردن آن از پيامبر 

گويند گذاردن ريش يا  شنوند مى مى)ص( و ائمه اطهار )ع( 

شانه كردن آن، چه ارتباطى با جلب رزق، هضم غذا، 

ها، رفع درد دندان، حفظ حلق و ...  تقويت دندان و لثه

دارد، اين باصطالح معتقدان به اسالم، آنچنان به گفتار 

اند كه گفتار آنان را از گفتار  دشمنان دين، انس گرفته

 ارند.د پيامبر و امام تقدم مى

اينان در اين گونه موارد، اطمينان قلبى پيدا 

هاى روز، مثال از مجله  كنند، مگر اينكه در مجله نمى

از فالن پرفسور و دكتر، مطلبى « المقتبس»يا « المقتطف»

را بشنوند، حال كه چنين هستند ما هم براى اقناع آنها 

حكمت نيست از  و بيان اينكه گفتار ائمه اطهار )ع( بى

جله نامبرده بنقل از اطباء چند مطلبى در اين دو م

 زمينه بنظر خوانندگان ميرسانيم:

« سجعان رومانى»از  110در كتاب تاريخ آمريكا صفحه 

نقل شده كه گويد: بعضى از مردم، ريش را ناپسند 

 دانند با اينكه عادت كردن به داشتن ريش بهتر است، مى

 گويد:« فينكور جرج»دكتر شهير 

  555از نظر اسالم، ص: تراش ريش 

براى ريش منافع عظيمى است مانند نگهدارى دهان، مانع 

هاى  شدن از رطوبت )اضافى( دهان، سالمتى دندان و غده

 لعابى.

سپس سجعان گويد: بنقل اطباء، وقتى شد كه در تابستان 

)در آمريكا( دستور داده شد كه تمام كارگران راه آهن؛ 

نها پس از اين عمل بدرد ريش خود را بتراشند؛ اكثر آ

هاى لعابى آنان ورم كرد، يكى  دندان مبتال شدند و غده

از اطباء به بيمارى كه نزد او براى معالجه آمده بود 

و زكام گرفته بود، دستور داد كه ريش خود را بگذار، 

 .«1» او هم بدستور دكتر عمل كرد و نتيجه خوبى گرفت

انشمندان بزرگ از د 531در صفحه « المقتطف»در مجله 

كند كه  نقل مى« قارص نمر»و « يعقوب صروف»مسيحى مانند 



اين دو نفر گويند: براى موى سبيل و ريش فوائد بسيارى 

  هاى غبار از وارد شدن به دهان هست مانند منع ذره

______________________________ 
الب آن بطور درباره منافع طبى و بهداشتى تراش ريش و بعضى از خصوصيات ج -(1)

نوشته حسين عبد « تراش ريش از نظر بهداشت»تفصيل به كتاب جامع و مستدل 

 مترجم -اللهى خوروش مراجعه كنيد

  556تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

 منع هواى سرد بطرف حلق.

سيزدهم « لوى»نويسد: وقتى كه  مى 1150 -505و در صفحه 

ريش  بر مسند رياست فرانسه تكيه زد؛ جوان بود و

نداشت، رجال و كارمندان دولتش از او پيروى كرده و 

ريشها و سبيلهاى خود را تراشيدند، در اسپانيا در عهد 

عادت  1151ملك فيليب پنجم نيز چنين شد؛ در سال 

تراشيدن ريش را اسكندر مقدونى بر سپاهيانش اجرا كرد، 

 تا دشمنان، هنگام جنك ريش آنها را نگيرند.

هدرس »وش پيروى كردند سپس در عهد روميان از اين ر

قسطنطين »اين روش را ترك كردند، تا در عهد « يانس

به روشى كه از اسكندر مقدونى گرفته بودند « كبير

پطرس »تراشى( را  مراجعت نمودند، آنگاه اين شيوه )ريش

تراشى عادت  در روسيه رائج كرد )و كم كم ريش« اكبر

 مردم شد(.

اى از  نقل شده كه به عدهنويسد:  مى 531در صفحه 

در سمتهاى قطب شمالى سرماى سختى « فرنكلين»جاسوسان 

هجوم آورد، ولى آنان صدمه سختى نديدند؛ زيرا موى 

ريش، صورتشان را پوشانده بود و همين مو مدافع آنها 

  از سرما

  555تراش ريش از نظر اسالم، ص: 

را  ها به محلشان برگشتند و ريشهاى خود بود، سپس همين

 تراشيدند، يك هفته نگذشت كه همگى آنها بيمار شدند.

بر خوانندۀ عزيز پوشيده نيست كه كسى كه معتقد به 

اسالم و گفتار سراسر حكمت پيامبر و ائمه اطهار )عليهم 

باشد اگر در حقيقت در مسير انصاف گام  السالم( مى

كند  بردارد و از نظر روانى بيمار نباشد بخوبى درك مى

ان پيامبر و ائمه در مورد فوائد و آثار كه سخن



پراسرار ريش و ساير خصوصيات آن درست است و ديگر 

 نيازى به گفتار ديگران نيست.

اگر شواهدى از گفتار ديگران در اينجا آورديم به اين 

حساب بود كه دانسته شود دستورهاى دينى تعبد محض 

در نيست، بلكه صرفنظر از آنكه انجام آنها عبادت است؛ 

شود آنچنان كه  انجام دادن آنها فوائدى هم عايد مى

 دانشمندان به آن فوائد اعتراف دارند.

اَء َفْلَيْكُفْر  اَء َفْلُيْؤِمْن َو َمْن ش    و ّللاه ولى التوفيق َفَمْن ش 

  پايان

________________________________________ 

محمدى، تراش ريش از نظر مترجم: اشتهاردى، محمد  -طبسى، نجفى، محمد رضا 
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