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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 بررسی ادله حرمت تراشیدن ریش

 

 چکیده

حلق لحیه، یكى از مسایل پر اهمیت میانِ مردم است و این مسئله گاهى از نظر بهداشت و گاه از منظر 
دیدگاه شرع مورد تحقیق قرار میگیرد. در این تحقیق حكم حلق لحیه از نظر شار ع و زیباشناختى و گاه از 

امور دینى مورد بررسى قرار گرفت. در این تحقیق، آن نوع از اصالح صورت كه بدان در عرف مؤمنین ریش 
بار  ینولا شیعهدر میان فقهاي  ریش تراشىمسأله  تراشى لقب میدهند مورد پژوهش جدید قرار گرفته است.

ائلین . قمطرح شد و پس از آن در كتاب القواعد و الفوائد شهید اول بحث شد. توسط یحى بن سعید حلى
كتاب، روایات، اجماع، شهرت، سیره مسلمین، ارتكاز متشرعین و  -تراشي به ادلّه مختلف به حرمت ریش

راشي ت براي اثبات حرمت ریشل این دالی اند كه با بررسي دقیق آنها روشن میگردد كه استدالل كرده -عقل
اما چون از طرفي دیگر، هیچ یك از انبیا و  را به ما میدهدجواز حلق لحیة  ائتو ادلّه اصل بر كافى نیستند

اند مقتضاي احتیاط، نتراشیدن ریش  تراشي نكرده اولیا )معصومین( و علماي اسالم از صدر تا به حال ریش
 توا به احتیاط در این مسئله داده اند.همانگونه كه اكثر فقها ف خواهد بود.

 

 اصالح ریشحرمت ریش تراشى، حلق اللحیة، ریش تراشى،  :کلیدواژه
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 مقدمه. 1

امروزه، یكى از مساائل مهم فقهى برا  متدینین و متشرعین، مسئله حرمت ریش تراشى است. به دلیل  
مواجه مردم با این مسئله و تكرار بسیار زیاد این مسئله در طول عمر برا  ما، در این مقاله سعى شده است 

همچنین اهمیت به نظافت و . تا حد امكان، نظرات فقها را گردآور  كنیم و به نقد و بررسااى آنها بدردازیم
پاكیزگى در شریعت اسالمى برهمگان واضح است، تاكیدات فراوانى كه در قرآن و روایات در بابت نظافت 
و صاحت و سالمتى بدن آمده، موید این مطلب است كه ریش تراشى، هم جنبه فقهى و شرعى دارد و هم  

 عین قرار بگیرد. جنبه سالمتى و زیبایى صورت دارد كه باید مورد توجه متشر
در فقه امامیه، منابعى كه میتوان از طریق آن به احكام شرعى دست یافت را در چهار بخش بیان میكنند.  

این چهار منبع عبارتند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. بنابراین ما نیز، در این مقاله این چهار منبع را بررسى 
دا كنیم. این بحث، از زمان شهید اول رحمه اهلل، مطرح بوده و میكنیم تا بتوانیم به یک نتیجه خوبى دست پی

تا امروز نیز ادامه دارد. كتاب ها و مقاالت خوب و متعدد  نیز در این زمینه نگاشته شده است كه میتواند در 
این مقاله به ما كمک كند. به غیر از بحث شرعى و فقهى، باید از لحاظ لغت و ادبیات نیز، مسئله ریش را 

ورد بررسى قرار دهیم تا بدانیم، اصال به كدام بخش از صورت، ریش اطالق میشود و این مسئله میتواند ما م
 را در رسیدن به نتیجه كمک كند.

در این پژوهش، از روش توصایفى تحلیلى استفاده كرده ایم و سعى نموده ایم تا ادله قرآنى و روایى و  
 ریش تراشى را گردآور  كنیم. سایر ادله قائلین و عدم قائلین به حرمت 

هدف این پژوهش پیداكردن حكم حلق لحیه نیسااات تا خوانندگان طبق نتیجه پژوهش بخواهند عمل 
كنناد، بلكه باید طبق نظر مراجع خود عمل نمایند. هدف از این پژوهش جمع آور  ادله، بررساااى آنها و  

 دانستن نظرات مختلف فقها در مسئله حلق لحیه مى باشد.
 

 پیشینه .1.1

ر كتاب (د096م)در میان فقهاي شاایعه اولین كسااي كه بحث لحیة را عنوان كرده یحیي بن سااعید حلي 
 ،ق( 1061))یحیي بن سعید، «. ینبغي أن یؤخذ من اللحیة ما جاوز القبضة»الجامع للشرایع است كه میگوید:

«. بضهمازاد از ق»میشود آنهم در البته از عبارت ایشان حرمت استفاده نمیشود و فقط كراهت استفاده) 06ص
الفوائد عبارتي آورده كه مفهوم آن حرمت تراشیدن ریش میباشد. ایشان  سدس شهیداول در كتاب القواعد و
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ووجه وجوبه عمالً بصورة الغلفة. وال  ال یختن الخنثى؛ ألنّه جرح مع اإلشكال، فال یكون مباحاً:»فرموده است
حلق لحیة براي خنثي جایز نیست چرا كه احتمال مرد بودنش وجود  «ته.یجوز له حلق لحیته؛ لجواز رجولیّ

بعد از ایشان فاضل مقداد همان عبارت شهید را در كتاب خود ( 202ص، 1ج، ق( 1006)دارد. )شهیداول، 
مبني بر ممنوعیت  مطلبى احسااائي ابن ابي جمهور ( بعد از آن100ص، (ش 1001)آورده اساات. )مقداد، 

بعد از ایشااان طبق نقل  (09ص، ق( 1016))احسااائي، «. أما حلق اللحیة فالوجه المنع»دارد  ریش تراشااى
)سدس میرداماد  261بعضاي، شایب بهایي در رساله اعتقادیه حرمت را ركر كرده است.)استادي، ده رساله،   

 (160استرآبادي، ده رساله، ) .استرآبادي تصریح به حرمت كرده است
 اند كه تصریح به حرمت تراشیدن ریش كرده ر میان فقهاي شایعه اولین كسااني  این دو عالم بزرگوار د

اند و احتمال دیگري در كالمشاااان وجود ندارد و جناب میرداماد اولین كساااي نیز هسااات كه بر حرمت، 
واي دارد اما در پایان، فت حلق لحیةاساتدالل كرده است. بعد از ایشان مجلسي اول استدالالتي مبني بر تر   

 بعد از ایشان فیض كاشاني )فیض( 1،000كند. )مجلسي، روضة المتقین، دهد بلكه احتیاط مي ح نميصری
مجلسي دوم )مجلسي، حلیة (، 2،110حرعاملي)حرعاملي، وسائل الشیعه، (، 2،26كاشااني، مفاتیح الشرایع، 

كاشف (، 1،101الناضرة، بحراني )بحراني، الحدائق (، 02جزایري )جزایري، التحفة السانیة،  (، 120المتقین،
صاحب جواهر (، 1،200نراقي )نراقي، رساائل و مساائل،   (، 2،012الغطاء )كاشاف الغطاء، كشاف الغطاء،   

الري )الري، مجموع (، 202شاایب انصاااري )انصاااري، صااراط النجاة،  (، 19،200)نجفي، جواهر الكالم، 
ى تا شیب انصار  و همچنین فقها  از شایب بهائ د. ان تراشاي شاده   قائل به حرمت ریش(، 060الرساائل،  

معاصر، مانند مرحوم آیت اهلل بروجرد  و حضرت امام خمینى رحمهما اهلل، این مسئله را در كتابها  فقهى 
خویش آورده اند. در این زمینه نیز، مقاالت خوبى نگاشاته شاده كه نشان دهنده اهمیت این مسئله در نزد   

معاصاار و فعلي به صااراحت فتوا به حرمت نداده و به جاي فتواي یشااتر فقهاي بمتفكرین و محققین دارد. 
 (2،201هاشمي خمیني، توضیح المسائل مراجع،  اند. )بني صریح، احتیاط واجب گفته

 
 مفاهیم و کلیات. 1.1

 معنای لغوی و اصطالحی ریش. 1.1.1

در ابتدا  هر بحثى بهتر است كه معنا  كلمات اصلى بحث را مشخص كنیم و بگوییم كه كدام معنا مورد 
نظر ماست. در اینجا نیز، معنا  لحیة و ریش را در معاجم مختلف بررسى كرده ایم. یكى از معانى لحیة، شعر 

فقها نیز وقتى كلمه لحیة را مشاهده الخدین و الذقن است كه مراد ما از این كلمه همین معنا است. در اصطالح 
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میكنیم، متوجه میشویم كه معادل فارسى آن، ریش مى باشد. موهایى كه رو  استخوان فک صورت رشد 
)المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، میكنند. و از پایین گوش شروع میشوند و در زیر چانه به هم میرسند.

 (1211ص

 

   متمعنای لغوی و اصطالحی حر. 1.1.1

 حرمت در لغت به معنا  باختن، ممنوع شدن، دشوار شدن و ... آمده است.
در اصطالح فقهى و شرعى، حرمت، به معنا  حرام بودن، حكم به ترک فعل به صورت الزامى مى باشد 

احكام تكلیفى، در فقه اسالمى، احكامى عملى است كه وظیفه عملى مكلف و در مقابل واجب قرار میگرد. 
 واجب و حرام و مستحب و مكروه و مباح :كند و بر پنج صورت استمىرا مشخص 

 

 عنای لغوی و اصطالحی تراشیدنم. 1.1.1

چون در برخى از روایات  موى سر را تراشید. حَلَقَ الرأسَ ،موى سار را تراشید.  أزالَ شَعرَه ، حَلَقَ الرأسَ
فظ اگر به فتح همزه تل« اعفوا» از كلمه اعفاء اسااتفاده شااده، معنا  این كلمه را نیز در اینجا بررسااى میكنیم.

و اگر به ضم تلفظ شود ثالثي مجرد است و ماده اش « اعفاء»شاود صیغه امر از باب افعال است و مصدرش  
مو را كوتاه  میباشد یعني« عفي یعفي الشعر»سیار گردانید یا از ماده میباشد یعني آن چیز را ب« عفا یعفو»یا از 

 .نكرد تا بلند و دراز و زیاد شد
 

 تراشی ریش حرمت به قائلین ادله. 1

 تراشیدن ریشادله قرآنی قائلین به حرمت  .1.1

ررغ  آلمرنهم ف  و » است:آیه شاریفه  این ادله قرآنى كه قائلین به حرمت به آن احتجاج میكنند، مهم ترین  ُ  َ غ َلُ 

و  دكه یكى از مصادیق خلق اهلل را لحیه میدانند و حلق لحیه را تغییر آن میدانن (119)نساء، است. «خَلق ال ل 
ه كبنابراین، حلق لحیه  هر چیز  كه شیطان به قصد گمراهى انسان به آن امر كند، انجام دادنش حرام است.

ارت دیگر، خداوند، مردان را با ریش و لحیة آفریده ولى كسانى ه عبب. شایطان به آن امر كرده، حرام اسات  
كه این خلقت را تغییر میدهند و خود را شاابیه به زنان میكنند، كار حرامى مرتكب شااده اند، زیرا از اوامر  
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شیطان پیرو  كرده اند و خود را شبیه زنان كرده اند و خداوند اگر میخواست مردان مانند زنان باشند، آنها 
 بدون ریش و لحیة مى آفرید. را

اما باتوجه به تفاساایر قرآنى، میتوانیم در یابیم كه خلق اهلل لحیه نیساات و مراد دین خداساات كه در آیه 
 ركر شده است.)یا لدین اهلل(  «فطرة ال ل التی فطر الناس عَلُها ال تبدیل لخَلق ال ل »شریفه

دن درختان و حفر چاه آب و اكتشاف نفت و همچنین آیا حلق لحیه، تغییر خلق خداست؟ پس قطع كر
و سااختن خانه هم تغییر خلق اهلل است؟ بنظر میرسد، همانطور  كه در تفاسیر مختلف آمده، معنا  خلق  

 داست و تغییر دین خدا، حرام است.اهلل، دین خ
 
 تراشیدن ریشادله روائی قائلین به حرمت . 1.1

، 1ج ،ق( 1060). )صدوق، «اعفوا الَلحي و ال تشبهوا بالُهودحفوا الشوارب و »از رسول خدا)ص( نقل شده: 
 (110، ص 2ج، ق( 1010)حرعاملي، )؛ (106ص

 (291االخبار،)صدوق، معاني  «حفوا الشووارب و اعفوا الَلحي وال تشبهوا بالجووس:»و طبق نقلي دیگرفرمود
 (10، ص112ج، ق( 1010)برخى به جا  حفوا، احفوا، نوشته اند.)مجلسى، 

، 0جق(،  1091)كند بر حرمت ریش تراشااى.)اسااترآباد ،  اند این دو روایت داللت مى گفته بعضااى
 (16ص

تشبه به یهود به این صورت است كه ریش را به اندازه طوالنى دراز نكنیم، چون یهود، ریش را به شكل 
كردند بلند می نامتعارفى بلند میكردند. و همچنین منظور از تشابه مجوس، این است كه مجوس سبیل ها را 

و ریشاها را میتراشایدند، فلذا گفته شده كه ریش را نزنید و سیبیل را بزنید تا شبیه مجوس نشوید. و حال   
اگر به خاطر این تشاابه، این روایت وارد شااده، در زمان امروز كه همچین شااباهتى بین مساالمین و غیر   

است. حال اگر این روایت را مسالمین در ریش و سایبیل نیسات، پس حرمت ریش تراشاى هم رفع شده     
 و كه برخى گفته اند، این روایت ها ضعیف هستندچرا  بدذیریم و در ساند و راویان آن اشاكال وارد نكنیم  

 رجالش كامل ركر نشده است.
حَلق الَلحُة من »نقل شاده است كه فرمودند: صالى اهلل علیه و آله و سالم   روایت دیگر  از رساول اكرم  

این روایت را مساتدرک الوساائل از كتاب جعفریات نقل كرده است كه ریش    «لعنة ال ل الجثَلة و من مثل فعَلُه 
از ( 200، ص1، جق( 1062)تراشااى از مثله كردن اساات و هركس مثله كند لعنت خدا بر او باد.)نور ،  
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جهت سند، معلوم نیست كه این كتاب همان كتاب موسى بن اسماعیل باشد. حتى برخى گفته اند كه خود 
 (219، ص1ج ق(، 1011)بن اسماعیل مجهول است.)موسو  خویى،  موسى

و همچنین این روایت در مورد مثله كردن و بى حرمتى كردن و هتک حرمت مسااالمان دیگر  به كار 
مى آید و شابیه روات حلق لحیة در باب دیات اسات. اما امروزه، حلق لحیه با رضایت خود افراد و بدون   

بله، اگر حلق لحیة برا  بى حرمتى به مسلمانان و قصد اریت و  م میگیرد.قصد هتک حرمت و جنایت انجا
آزار باشاد، حرام است، اما امروزه، واقعا اینگونه نیست و مردم با رضایت خودشان، ریش هایشان را كوتاه  

 میكنند.
از برخى ( 111، ص1ج ق(، 1060))احسائى، «لُس منا من سوَلق و ال خر  و ال حَلق :»رساول اكرم فرمود 

علما از این روایت نیز استفاده كردن در باب حرمت ریش تراشى. سلق یعنى صدا  شدید یا زخمى كردن 
صاورت. خرق یعنى پاره كردن چیز . بنابراین معنا این گونه میشاود كه: از ما نیست كسى كه صدایش را   

وال یا)مویش را( بتراشد. ابلند كند)داد بزند(، یا صاورتش را زخمى كند و كسى كه )لباسش را( پاره كند و  
در اینجا، حلق به صاورت مطلق آمده و معلوم نیسات كه مراد، خصوص حلق لحیة باشد و شاید بحث در   
مورد كسى كه است كه مصیبت دیده و از شدت مصیبت، بى تابى میكند، داد میكشد، لباسش را پاره میكند 

)لیس منا( در بسیار  از روایات آمده و فقها از آن و مویش را مى كَند یا میتراشاد. ثانیا عبارت از ما نیست 
 «لُس منا من لم یصل صالة الُل»حرمت را اساتنباط نكرده اند، مثال كساى كه نماز شاب نخواند از ما نیسات.    

پس اگر لیس منا دلیل بر حرمت باشااد، نخواندن نماز شاااب نیز،   (102، ص2ج ،ق( 1010)، حر عاملى)
 ها اینگونه استنباط نمیكنند.حرام است، اما میبینیم كه فق

قائلین به حرمت ریش تراشى، سیره مسلمین را دلیل حرمت این عمل گرفته اند، بدین معنا كه در تمام 
دوران ها، سایره مسالمین گذاشاتن ریش بوده است و این سیره از زمان معصومین تا حال حاضر را شامل    

 (111ص، ش( 1019)میشود.)بالغى، 
حضارت رسول اكرم صلى اهلل علیه و آله تا اكنون، هیچ خبر  به دست ما نرسیده  یعنى از زمان حیات 

است كه نشان دهنده، حلق لحیه حضرات معصومین باشد، این بیانگر آن است كه در سیره معصومین، حلق 
  دلحیة هیچ جایى ندارد و حتى روایاتى وارد شده كه ائمه سالم اهلل علیهما، هنگام مواجه و برخورد با فر

كه صاورت خود را تراشایده بود، معامله با فاسق میكردند و حتى با ناراحتى و عصبانیت با او برخورد مى   
 نموده اند.
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در جواب باید گفت كه استدالل به سیره درست نیست، زیرا اتصال این سیره به معصومین، اثبات نشده 
یل بر حرمت تراشیدن ریش نمیشود و در صاورت اثبات)كه كار بسایار مشكلى است( باز هم این سیره دل  

زیرا چنانچه در علم اصاول بیان شاده است نهایت اقتضایي كه سیره میتواند داشته باشد مشروعیت فعل و   
عدم حرمت آن اسات در صاورتیكه سایره بر انجام فعلي وجود داشته باشد و اگر سیره بر تر  فعلي باشد    

فعل است و حتي بعضي از علماي اصول استفاده نهایت اقتضاائش مشاروع بودن تر  فعل و عدم وجوب   
 (ق1006)اساتحباب یا كراهت را هم از سایره مساتمره تا زمان معصوم مورد خدشه قرار داده اند.)مظفر،    

  (110، ص 2ج،
 

 اجماع. 1.1

در بحث تراشیدن ریش، برخى از فقها، قائل به اجماع علما در رابطه با حلق لحیه شده اند و این اجماع 
 (211، ص1ج ق(، 1011)یل بر حرمت حلق لحیة گرفته اند.)موسو  خویى، را دل

در پاساب به این مسائله باید بیان كنیم كه اوال در ده قرن اول از فقها  شاایعه، كسى تصریح به حرمت   
 ریش تراشااى نكرده و فقط شااهید اول و همچنین فاضاال مقداد، حرمت حلق را برا  مردان بیان نموده اند

و از آن طرف مرحوم فیض كاشانى ( 100ص، (ش 1001))مقداد،  (202ص، 1ج، ق( 1006))شهیداول، 
ة و قد افتی ججاع»در كتاب الوافى بیان نموده كه برخى از علما تراشیدن ریش را حرام میدانند و نه همه آنها.

و حال اگر اجماع نیز ثابت شااود،  (012، ص1، جق( 1060)فیض كاشااانى، «)من فقهائنا بتحریم حَلق الَلحُة
 حجیت اجماع مبنایى است و میتواند از نظر ما حجت نباشد.

 (120ص ،ق( 1020)برخى گفته اند مشهور میان فقهاء، حرمت تراشیدن ریش است.)مجلسى،
اوال، همانطور كه در بحث اجماع مطرح كردیم، در ده قرن اول، شااهرتى در مساااله وجود ندارد و تنها  

ز فقها، فتوا به حرمت داده اند. موید این مطلب این است كه اگر مطلبى را فقها، در كتاب الشهادات برخى ا
ریل بحث عدالت و كتاب المكاساب جزء معاصاى ركر نكرده باشاند، نشاان دهنده این است كه معصیت     

ران از دیگبودن آن عمل برایشاان مسالم نبوده است. مخصوصا جناب محقق اردبیلى كه معاصى را زیادتر   
 نقل كرده، اما ایشان هم ریش تراشى را مطرح نكرده اند.

و  (102، ص1جو در آخر، برخى ارتكاز ارهان متشااارعین را حرمت تراشااایدن ریش میدانند.)تبریز ،
برخى دیگر چنین اساتدالل آورده اند كه تراشایدن ریش از امور  است كه شرع اجازه آن را نداده است و   
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د، انجام آن كار قبیح و خارج شادن از مسیر عبودیت است. پس  اجازه آن را نداده باشا هر امر  كه شارع  
 تراشیدن ریش امر  قبیح و خارج شدن از عبودیت الهى مى باشد.

بگوییم كه اوال، منشاأ این ارتكاز، فتاوایى است كه اخیرا)چند قرن اخیر( در مورد حرمت  باید در اینجا 
مچنین حكم ارتكاز از جهت حجیت مانند حكم سیره مسلمین است. تراشایدن ریش داده شاده است و ه  

فلذا زمانى حجت اسات كه متصال به عصار معصاوم باشد. نسبت به دلیل عقلى نیز باید بگوییم كه منابع     
شاناخت احكام الهى، كتاب و سنت و عقل مى باشد و اگر دلیل معتبر  در این منابع نیافتیم، باید از اصل  

 (011، ص1ج ،ق( 1010)یم كه یعنى انجام آن كار جایز و در قیامت معذوریم.)انصار ، برائت استفاده كن
 

 حرمت رییش تراشی عدمقائلین به  ادله. 1

 در انتها نیز، ادله عدم قائلین را كه تا حدود  ركر آن گذشت در اینجا بررسى میكنیم.
روایااتى را كه برخى، حرمت  در بحاث كراهات حلق لحیاه و جواز آن، آیاه قرآنى ناداریم و همچنین      

میتوانند رد كنند)كما اینكه آنها را پاسااب دادیم( و كراهت را از آن متوجه به عدم قائلین  ،اسااتنباط كرده اند
شوند. تنها دلیلى كه میتواند مورد استفاده در اینجا قرار بگیرد، اصل برائت است كه در اصول بحث میشود. 

انجام كار  نداریم، میتوانیم اصل برائت جار  كنیم و بگوییم، چیز  به  زمانى كه ما دلیل متقن و قطعى بر
دسااات ما نرسااایده و ما جواز بر انجام دادن یا ندادن آن كار داریم و در قیامت نیز، در پیشاااگاه خداوند، 

 معذوریم.
 

 نتیجه. 4
 مكروه است. یعنىدر مسئله حلق لحیة، وظیفه عملى مكلف به دو صورت بیان شده، یا حرام است و یا 

هیچ فقیهى از صدر اسالم تا اكنون، واجب بودن یا مستحب بودن و مباح بودن حلق لحیة را عنوان نكرده 
است، یا جواز حلق لحیه به صورت مكروه داده یا فتوا بر حرمت حلق لحیة داده است. البته ناگفته نماند كه 

انسان ها را شامل میشود و در صورتى كه جان این احكام حرمت یا كراهت مسئله، حالت طبیعى و عاد  
انسان در خطر است و یا اضطرار  بوجود آمده است كه سالمتى انسان را تهدید میكند، حلق لحیة هیچ 
 اشكالى ندارد و بلكه واجب است، چون حفاظت از نفس و سالمت جسمانى، از واجبات دین اسالم میباشد.

له شرعیه، ما را به قطعیت و حجیت حرمت ریش تراشى و حلق لحیة باتوجه به آنچه گذشت، بنظر میرسد اد
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. برخى از ادله، اصال حرمت ریش تراشى را مطرح نمیكردند، برخى از ادله صحت سند آنها اثبات نمیرساند
نشده بود و همچنین برخى از ادله، مانند تشبه یهود و مجوس و تشبه مرد به زن، در عصر حاضر، به تراشیدن 

 اصل برائت(،)باتوجه به پاسب هایى كه دادیم و تنها دلیل معتبر  كه برا  ما میماند،لق لحیة نیست. ریش و ح
میتوانیم بگوییم، حرمت حلق لحیة، اثبات نشده و فقط كراهت آن اثبات شد اما با توجه به سیره انبیاء و 

  خود را نتراشیده اند و فقط معصومین  علیهم السالم و سیره متشرعین كه از صدر اسالم تا كنون ریش ها
به اصالح و كوتاه كردن آن، جهت نظافت اكتفا نموده اند، برا  ما روشن میشود كه در این مسئله احتیاط 

 .كنیم
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