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چکیده
کـه مصـدر َفَسـَق یـا صـیغه » فسوق«است. » فسوق«ها و از جمله آن» متروک احرا«یکی از مباحث مهم حج 

مبالغه و به معنی خروج از طاعت االهی است در مباحث حج، مورد اختالف فقهای عظام واقع شده و ممکن اسـت 
مـانهمنشأ آن روایات وارده باشد. در این زمینه سه دسته روایات وجود دارد. بر اساس یک دسته از روایات، فسـوق، 

دروغ و بر اساس دسته دیگر، به معنای دروغ و دشنام است و دسته سوم، فسوق را به دروغ و فخر فروشی تفسیر کـرده 
اند، لیکن نظر صواب آن است کـه فسـوق عبـارت از است. به رغم اینکه مشهور فقها فسوق را به معنای دروغ دانسته

هـا مـدعی باب، تعارض منطوقی ندارنـد و بـا جمـع میـان آندروغ، دشنام و فخر فروشی است؛ از آن رو که روایات
شویم که فسوق اعم از دروغ و دشنام و فخر فروشی است. از میان فقها تنها شـیخ مفیـد مـدعی اسـت کـه دروغ می

شمرد؛ چرا که در آن به صورت حصری، رفـث مفسد حج است؛ ولی صحیحه سلیمان بن خالد این نظر را مردود می
طالن حج دانسته شده است.(جماع) موجب ب

فسوق، کذب، سباب، مفاخره، حکم تکلیفی، حکم وضعی.ها:کلیدواژه
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مقدمه

ها به روح متعالی و سعادت ابدی برسند. آدمیان در هر حال، بـه شرع مقدس در پی آن است که انسان
دیـن حنیـف اسـالمی اند. طهارت روح و عدم آلودگی به گناه سـرلوحه تقوا و نهی از خالف شرع امر گشته

است، » حج«های بسیار با اهمیت که در دین، برای پرورش روح در نظر گرفته شده، است و یکی از عبادت
ای در دریا و خسی در میقات است.حج به معنای فانی شدن در خدا و قطره

حج یعنی ذکر و فکر و عبادت و طاعت؛ یعنی عشق و عاشقی، عشق به معشـوق حقیقـی و وصـل بـه 
بود بی انتها. حج یعنی اجتماع، یعنی ندای وحدت و اتحاد و پرهیز از هر اختالف. حـج یعنـی نمـایش مع

سیاست اسالم، یعنی فریاد بر طاغوت و طاغوتیان و محو آثار شرک و مبارزه با ملحدان و مشرکان و منافقان، 
د خوب فکر کرد، خوب ها جمع است؛ آن جا بایو بسیج شدن در مقابل دشمنان. آری؛ در حج همه خوبی

گفت، و خوب عمل کرد ومناسک خویش را بی جهت ضایع نکرد. لذا شرع مقدس برای جلـوگیری از ایـن 
ها نشوند و از قـرب اعمال نموده تا افراد مرتکب آن» تروکی«که محرم گرفتار اعمال ناروا یا منهیات بشود، 

ها فسوق مورد است که یکی از آن۲۴ت، تروک حج االهی باز بمانند. بنابر آنچه در تحریر الوسیله آمده اس
است. در این نوشتار مفهوم فقهی فسوق و حکم تکلیفـی و وضـعی آن در حـال احـرام، بـر اسـاس تحریـر 

گیرد.الوسیله مورد بحث و بررسی قرار می
یل عنوان کرده است. ایشان ذ» فسوق«امام در تحریر، دهمین مورد از بیست و چهار مورد تروک حج را 

فسوق به دروغ اختصاص ندارد، بلکه فحش دادن و فخر کردن بـه دیگـران را نیـز «فرماید: عنوان فسوق می
شود. در فسوق کفاره نیست، بلکه توبه کردن از آن واجب است، و مستحب است چیزی را کفـاره شامل می

).۳۸۷/ ۱(خمینی، » ١بدهد و بهتر آن است که گاوی را ذبح کند
اید به چند مطلب پرداخت: معنای فسوق؛ حکم تکلیفی فسوق؛ ترتب کفاره یا عدم آن در مورد فسوق ب

شود:بر ارتکاب فسوق؛ حکم وضعی فسوق، که ذیًال به طور مجزا به این مطالب پرداخته می

معناي فسوق
اند:علمای عظام در معنای فسوق اختالف نظر داشته و در این زمینه هفت قول ذکر کرده

سوق به معنای مطلق دروغقول اول: ف
است.» مطلق دروغ«مشهور بین علما این است که فسوق عبارت از 

الفسوق و ال یختص بالکذب، بل یشمل السباب و المفاخرة و لیس فی الفسوق کفارة بل یجـب التوبـة عنـه و یسـتحب الکفـارة بشـیء و . «١
».األحسن ذبح بقرة
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قول دوم: فسوق، به معنای دروغ بر خدای عز و جل

) اختیار کرده است.۱۳۵شیخ طوسی این قول را در کتاب جمل و عقود (
قول سوم: فسوق، به معنای دروغ بر خدای عزوجل و پیامبر و ائمه اطهار

ادی از علما، فسوق را عالوه بر دروغ بر خدای عزوجـل بـه دروغ بـر پیـامبر و ائمـه اطهـار تسـری تعد
اند:داده

) و در ۵۱۳/ ۱)؛ ابن زهره در غنیـه، بنـابر نقـل ینـابیع الفقهیـه (مرواریـد، ۲۲۱/ ۱ابن براج در مهذب (
) ۱۲۸ر کتـاب اشـاره السـبق ()؛ و ابـی مجـد حلبـی د۴۶۰/ ۸االصباح بنابر نقل ینابیع الفقهیه (مروارید، 

اند.اختیار کرده
قول چهارم: فسوق، به معنای دروغ و دشنام

اند:برخی از علما فسوق را به معنای دروغ و دشنام عنوان کرده
)؛ ۶۵)، و سید مرتضی در کتاب جمل العلم و العمـل (۱۰۹/ ۴ابن جنید بنابر نقل عالمه در مختلف (

اند.) بر این عقیده۱۰۹/ ۴و عالمه در مختلف ()،۳۸۷/ ۷و شهید اول در دروس (
قول پنجم: فسوق، به معنای دروغ و سخن ناسزا والفاظ زشت

) این قول را اختیار کرده است.۱۰۹/ ۴ابن ابی عقیل بنا بر نقل عالمه در مختلف (
تمام گناهانی که محرم از آن نهی شده استقول ششم: فسوق، به معنای

اند. شیخ این نظـر را تمام گناهانی را که محرم از آن منع شده است، فسوق گفتهبرخی از علمای عظام،
) از او تبعیت کرده است.۲۸۳/ ۱) اختیار کرده و قطب راوندی هم در فقه القرآن (۱۶۴/ ۲در تفسیر تبیان (

دروغ و دشنام و فخر فروشیقول هفتم: فسوق، به معنای
) همـین را ۳۸۷/ ۱ست و امام خمینـی در تحریـر الوسـیله () بر این نظریه ا۳۵۷/ ۱۸صاحب جواهر (

تر است.اختیار کرده است و از منظر نگارنده نیز این رأی به صواب نزدیک

حقیقت شرعیه فسوق و عدم آن
هر دو مصدر هستند از باب فسق یفسق وجمع آن فسـقه، فسـاق، و فاسـقون » فسق و فسوق«در لغت 

ده فسق)ما۶۸۹/ ۲است (المعجم الوسیط، 
ها (جلدها) اخـذ شـده یعنـی خرمـا از غالفـش خـارج شـد (المعجـم که از خروج التمرة من غالف

) و به تصریح راغب اصفهانی فسق شرعی از همین ریشه است یعنی فسق و فسوق خروج ۶۸۹/ ۲الوسیط، 
) او ۵۰هف:از حق و اطاعت خدا است چنانکه در مورد ابلیس فرموده: کان من الجن ففسق عن امر ربه (ک
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شـود بـه او فاسـق از جن بود و دستور خداوند را اطاعت نکـرد و فاسـق چـون از طاعـت خـدا خـارج می

گویند.می
) نیز فسوق به معنـای خـروج از طاعـت ۱۹۷(بقره:» فال رفث و ال فسوق و ال جدال فی الحج«در آیه 

ر به کـذب و مفـاخره تفسـیر خداست ولی در روایات گاهی به کذب و گاهی به کذب و سباب و گاهی دیگ
دهد که فسوق در زمان حضرات معصـومین (علـیهم السـالم) از آن معنـای لغـوی بـه شده و این نشان می

معنای خاص منتقل شده ولی از آن جا که برای راویان هنوز مورد سؤال بوده پس حقیقت شرعیه پیدا نکـرده 
و حقیقت متشرعه است.

طلق دروغمستند قول اول: فسوق به معناي م
) برای این قول به روایات ذیل استدالل کرده است:۴۵۶/ ۱۵صاحب حدائق (بحرانی، 

اند که حضرت صادق فرمـوده کلینی و شیخ طوسی به روایت صحیح از معاویه بن عمار نقل کرده.۱
آن هر گاه احرام بستی تقوای االهی پیشه کن، ذکر خداوند بر زبان داشته باش و سخن کم گو، مگر «است: 

ان همـکه در خیر باشد؛ چون کمال حج و عمره به آن است که انسان زبانش را جز در موارد خیر نگـه دارد؛ 
های حج را با احرام بستن بر خود واجـب کنـد، نبایـد مرتکـب طور که خداوند فرموده است: هر کس، ماه

»رفث و فسوق و جدال شود
نان، و فسوق به معنای دروغ و دشنام، و جدال رفث به معنای آمیزش با ز«فرماید]: [سپس حضرت می

).۱، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » هم قسم به لفظ جالله، به نفی یا اثبات است
بررسی روایت از جهت سند و داللت

روایت از نظر سند صحیحه و رجال آن به شرح ذیل است:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن معاویة بن عمار.

۴۰۳است که مورد توثیق نجاشـی اسـت (نجاشـی، ص » شیخ طوسی«، »محمد بن الحسن«مراد از 
، ۵۸) و توثیق حسین بن سعید نیز در فهرسـت شـیخ آمـده اسـت (طوسـی، الفهرسـت، ص ۱۰۶۸شماره 
).۲۲۰شماره 

، بـه۳۱۱(نجاشـی، ص » ثقه در حدیث و مستقیم در دیـن بـود«گوید: نیز نجاشی در مورد فضاله می
)؛ صـفوان ۱۰۹۶، به شـماره ۴۱۱). و معاویه ابن عمار مورد توثیق نجاشی است (نجاشی، ص ۸۵۰شماره 

) و ابن ابی عمیر، بنـابر نقـل نجاشـی از ۵۲۴به شماره ۱۹۷بن یحیی نیز مورد توثیق اوست (نجاشی، ص 
شـیخ طوسـی ) و حماد بن عیسی را۸۸۷، به شماره ۳۲۶اوثق مردم نزد خاصه و عامه است (نجاشی، ص 
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).۲۳۱به شماره ۶۱توثیق کرده است (طوسی، ص 

از نظر داللت
تواند مطلوب را ثابت کند؛ زیرا فسوق به معنای دروغ و دشنام در نظـر گرفتـه این روایت به تنهایی نمی

شده یعنی دو چیز در تحقق فسوق لحاظ شده است: یکی کذب و دیگری سباب، و بطور قطع دشنام غیر از 
تواند اخص را ثابت کند، لذا این روایـت و بر این اساس، روایت اعم از مدعی است و اعم نمیدروغ است

تواند مستند این قول باشد.به تنهایی نمی
کند که وی از برادرش، امام موسی کاظم، شیخ طوسی در روایت صحیح از علی بن جعفر نقل می.۲

شود، سؤال کرده که حضرت در جـواب ا مترتب میهاز معنای رفث و فسوق و جدال و آن چه بر ارتکاب آن
رفث، یعنی آمیزش با زنان، و فسوق، یعنی دروغ و فخر فروشی، و جدال، یعنی بله به خـدا، «فرموده است: 

).۴، ح همو» (نه به خدا
روایت از جهت سند صحیحه است؛ زیرا این روایت را معاویه ابن عمار از علی بن جعفـر و او از امـام 

کند، که ثقه بودن معاویه گذشت و اما صاحب وسائل الشـیعه در مـورد علـی بـن جعفـر، نقل می۷کاظم 
).۷۸۰، به شماره ۲۵۸توثیق شیخ و کشی و عالمه را نقل کرده است (حر عاملی، 

اما از جهت داللت
مفـاخره تواند مطلوب را ثابت کند؛ زیرا فسوق به کذب و این روایت، مانند روایت قبلی به تنهایی نمی

تفسیر شده و معلوم است که فخر فروشی ماهیتًا با دروغ متفاوت است. به عبارت دیگر، در روایت دو چیـز 
در تحقق فسوق لحاظ شده و حال آن که مستدل فقط کـذب را از آن فهمیـده و ایـن خـالف ظـاهر روایـت 

است.
بر مطلق کذب، خواهد آمد.البته درمباحث آینده، چگونگی استدالل صاحب حدائق با این دو روایت، 

کند که من از امام صادق از معنای رفث و فسوق و جدال سؤال شیخ صدوق از زید شحام نقل می.۳
دروغ است [سپس از قرآن شـاهد انهمرفث، یعنی جماع، و فسوق، «کردم و حضرت در جواب فرمودند: 

هل ایمان! اگر فاسـقی خبـری برایتـان ای: ای افرماید]: مگر قول حضرت حق تعالی را نشنیدهآورد و میمی
و جدال هـم نـه » آورد، خبرش را بررسی و تحقیق کنید تا مبادا از روی نا آگاهی، به گروهی آسیب برسانید

).۸، ح هموبه خدا، بله به خدا گفتن، و به دیگری دشنام دادن است (
دروغ تفسیر کرده است؛ لـذا این روایت از جهت داللت مانند دو روایت قبلی نیست، بلکه فسوق را به 

کند اما؛ ضعیف السند است؛ چون در سند آن، مفضـل بـن صـالح از این جهت مطلوب را کامًال ثابت می
).۱۲۸قرار دارد که نجاشی او را تضعیف کرده است (نجاشی، 
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روایت چهارم در کتاب فقه الرضا آمده است که در آن حضرت امام رضا فسوق را به معنـای دروغ .۴

).۲۷(فقه رضوی، » باید از آن استغفار کرده و یک کف طعام صدقه بدهد«ظر گرفته و فرموده است: در ن
کند؛ اما در نسـبت این روایت از جهت داللت، مانند روایت قبلی است و کامًال بر مطلوب داللت می

فقه الرضا به امام رضا شک و تردید وجود دارد.
مشهور استدالل شده است که مالحظه شد، دو صـحیحه اول در در حدائق به این چهار روایت بر قول 

داللت مشکل دارند و دو روایت بعدی ضعیف السند هستند.
توانند قول مشهور را ثابت کنند؛ ولـی بـا انضـمام، اما باید متذکر شویم که دو صحیحه، به تنهایی نمی

ذا صـاحب حـدائق بـه دو صـحیحه مـذکور توانند مورد استناد قرار گیرند و قول مشهور را ثابت کنند، لمی
(صحیحه معاویه بن عمار و علی بن جعفر) به این نحو استدالل کرده است:

انـد، و در دو چیـز (سـباب و مفـاخره) اخـتالف داشـته و در این دو روایت در یک چیز (کذب) متفق
در آن اتفـاق دارنـد، اخـذ کنند و به آنچه اند و الزمه تعارض، تساقط است؛ لذا همدیگر را نفی میتعارض

توانند مسـتند قـول مشـهور قـرار اش کذب خواهد بود؛ لذا این دو روایت، با انضمام، میشود که نتیجهمی
).۴۵۸/ ۱۵گیرند (بحرانی، 

شود، این است که تعارض بین منطوق یکـی از یـک طـرف، بـا اما اشکالی که متوجه این استدالل می
مفهوم دیگری از طرف دیگر است.

کذب و سباب است، و آن حـرام انهمکند که فسوق یعنی منطوق صحیحه معاویه بن عمار داللت می
است و باید ترک شود که مفهوم آن، این است که مفاخره جزء تروک نیست.

کـذب و مفـاخره اسـت کـه انهمکند که فسوق بر عکس، منطوق صحیحه علی ابن جعفر داللت می
ء تروک نیست.مفهوم آن این است که سباب جز

کند که سباب و مفاخره جایز هستند؛ ولی منطوق هـر کـدام بـر نتیجه آن که مفهوم هر کدام داللت می
کند و از آن جایی که داللت مفهوم به ظهور و داللت منطوق به صـراحت اسـت و حرمت آن دو داللت می

شـود. هر دو مفهوم کنار زده میتر است؛ لذا به هر دو منطوق اخذ وداللت منطوقی از داللت مفهومی قوی
نتیجه این خواهد بود: فسوق، یعنی کذب و سباب و مفاخره، و هر سه باید در حج ترک شوند.

صاحب مدارک از راه دیگری قول مشهور را تقویت کرده است.
وی از راه جمع بین خود دو منطوق، اقامه دلیل کرده است؛ با این بیان که صحیحه معاویه به صـراحت 

گوید: فسوق، کذب و سباب است، و صحیحه علی بن جعفر به صراحت مدعی است: فسوق، کـذب و می
کند که بگوییم فسوق، فقـط کـذب اسـت؛ چـون منطـوق مفاخره است. جمع بین این دو منطوق اقتضا می
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).۳۴۰/ ۷کند و منطوق دومی سباب را (حسینی عاملی، اولی مفاخره را نفی می

ن راه حل با راه حل قبلی متفاوت است. بر اساس این راه حل: جمع صـحیح بـه شود که ایمالحظه می
این است که فسوق را به کذب تفسیر کنیم؛ ولی بر مبنای راه حل قبلی: بین دو دلیل تعـارض، وجـود دارد و 

الزمه تعارض تساقط و اخذ به متفق علیه است.
به جای آن که جمع باشد؛ طرح دو دلیـل در در عین حال، این راه حل نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا

کند که منطوق را بر مفهوم حـاکم کـرده و مورد مختلف فیه است؛ در حالی که جمع بین دو دلیل اقتضا می
الفسوق هو الکذب «به هر دو منطوق اخذ نموده و هر دو مفهوم را کنار بزنیم که نتیجه آن چنین خواهد بود: 

دروغ گفتن، دشنام دادن، و فخر فروشی است.انهمدر حج و السباب و المفاخرة؛ فسوق 
اما در مورد قول دوم و سوم که فسوق را دروغ گفتن بر خداوند عز و جل، یـا بـر او وحضـرت رسـول و 

اند؛ باید گفت مستند قابل توجهی وجود نـدارد و بـر آن دو ایـراد وارد حضرات ائمه معصومین: عنوان کرده
است:
(کذب در لسان روایات به طور مطلق آمده است) و تخصیص آن به کذب خاص ادله اطالق دارد .۱

مستلزم دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد.
اگر ابن براج به اصل تمسک کند [اصل بقای احـرام «گوید: ) می۱۰۹/ ۴ثانیًا: عالمه در مختلف (.۲

روغ بر خداونـد و رسـول و ائمـه در صورت ارتکاب دروغ] و یا حج را به روزه قیاس کند و مدعی شود که د
ای بـین روزه و حـج گوییم: چنین مالزمـهموجب افطارروزه است و در حج نیز چنین است؛ در جوابش می

».پذیر نیستوجود ندارد و تمسک به اصل با وجود منافی امکان
تواند روایات ذیل باشد:مستند قول چهارم می

ا بـه دروغ و دشـنام تفسـیر کـرده و فرمودنـد: در صحیحه معاویه بن عمار امام صـادق فسـوق ر.۱
).۱، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » الفسوق هو الکذب و السباب«

).۹، ح همو» (و الرفث: الجماع، و الفسوق: الکذب و السباب«مرسله عیاشی: .۲
).۴، ح همو» (الفسوق: الکذب و المفاخره«صحیحه علی بن جعفر عن اخیه موسی .۳

ن که فسوق، کذب و سباب است؛ خیلی روشـن و صـریح اسـت و گرچـه داللت دو روایت اولی بر ای
روایت دومی از جهت ارسال ضعیف السند است؛ ولی روایت اولی صحیحه است؛ لـذا مطلـوب را ثابـت 

تواند مورد استناد قرار گیرد.کند و روایت دوم به عنوان مؤید میمی
را بر صـحیحه معاویـه بـن عمـار حمـل اما استدالل به صحیحه علی بن جعفر، این گونه است که آن

کرده، مفاخره را به سباب برگردانیم.
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مفاخره از سباب منفک نیست؛ زیـرا مفـاخره بـا ذکـر فضـائل مفتخـر، و «گوید: عالمه در مختلف می

انهمـشـود و ایـن، سلب آن از طرف مقابل، یا سلب رذایل از خود و اثبات آن برای طـرف دیگـر تمـام می
).۱۰۹/ ۴» (سباب است

ولی باید دانست که مفاخره بر دو قسم است:
اثبات فضیلت برای خود و رذیلت برای دیگری؛ یا سلب رذیلت از خود و اثبات آن برای دیگری..۱
اثبات فضیلت یا سلب رذیلت از خود، بدون لحاظ دیگری..۲

از نظر فقهی مفاخره به معنای اول حرام است؛ گر چه در حج و حال احرام نباشد.
شود آن است که این قسم، سباب است؛ عالوه بر این که چیزی که از ظاهر کالم عالمه فهمیده میولی

ها قابل تصـور اسـت؛ زیـرا داند؛ در حالی که انفکاک آنمفاخره است؛ چون او این دو را از هم منفک نمی
ت منقصت بـرای اش سلب آن از دیگری و اثباممکن است شخصی فضیلتی را برای خود ثابت کند و الزمه

شود. مثًال اگر کسی اجتهاد را برای خود اثبات کند، بـه او باشد؛ ولی در عرف عنوان سباب برآن منطبق نمی
کنـد؛ گـر چـه مفـاخره کـرده کس آن را دشنام تلقی نمیطوری که برای دیگری نقص به حساب بیاید؛ هیچ

است.
جدایی قائل شد.ها توان بین آنپس بین مفاخره وسباب تالزم نیست و می

اند: اثبات فضیلت، یا سلب رذیلت از خود، بـدون لحـاظ دیگـری خوئی در مورد قسم دوم چنین قائل
مشمول مفاخره ممنوع در صحیحه علی بن جعفر نیست.

گـردد. بـه شود؛ اطالق مفـاخره شـامل آن نمیاز آن جا که احتمال حرمت این نوع از مفاخره داده نمی
لی بن جعفر در مقام تفسیر فسوق و خروج از جاده اعتدال از شرع است و ایـن نـوع عبارت دیگر، روایت ع

/ ۲۸مفاخره نه فسوق است، نه خروج از حدود شرعیه، تا این که عنوان فسوق بر آن منطبق بشـود (خـوئی، 
۴۳۰.(

پس مجرد افتخار، مادامی که موجب عیب دیگران نشود، هیچ محذور شرعی ندارد و عنوان فسـوق بـر 
آن منطبق نیست.

ولی باید گفت، منشأ عدم احتمال حرمت این نوع مفاخره، در کالم ایشان، از دو حال خارج نیست:
منشأش این است که در غیر حال احرام اثبات فضیلت یا سلب رذیلت از خود حـرام نیسـت، پـس .۱

در حال احرام نیز حرام نیست.
محرمات احرام در غیر حال احـرام، حـرام نیسـتند، اگر مراد این باشد، در جواب باید گفت بسیاری از 

اند؛ مانند نگاه در آینه، برای مرتب کردن خویش یا استعمال عطر برای نماز و غیر آن.بلکه مستحب
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توانـد از ایـن قبیـل شوند. بنابر این، مفـاخره قسـم دوم میها در حال احرام، حرام میولی این مستحب

حذری ندارد؛ اما در حال احرام ممنوع است.باشد؛ یعنی در غیر حال احرام م
شود.منشأش آن است که عنوان فسوق بر آن منطبق نمی.۲

در این صورت، در جواب باید گفت ظاهر دو صحیحه معاویه بن عمار و علی بن جعفر این اسـت کـه 
از جاده اعتدال مراد از فسوق، معنای لغوی و یا عرفی آن نیست، تا به تمامی گناهانی لحاظ گرددکه انسان را

کند.خارج می
بنابراین، هیچ مانعی وجود ندارد که این نوع مفاخره داخل در فسوق باشد؛ گر چه ذاتًا حرام نباشد.

بر اساس آنچه گذشت، مفاخره غیر از سباب است؛ با وجود این، هر دو قسم آن در حـال احـرام جـایز 
نیست.

دروغ و سخن ناروا و هر لفظ زشتی است؛ بایـد گفـت انهمگوید فسوق اما در مورد قول پنجم که می
) که البته این برگرداندن صحیح نیست؛ چون ۳۵۹/ ۱۸صاحب جواهر آن را به قول چهارم برگردانده است (

دانسته است.» تفث«توان لفظ قبیح را فسق دانست و دلیلش صحیحه معاویه بن عمار است که آن را از نمی
اتق المفاخرة و علیک بورع یحجزک عن معاصی الله فان الله عز «عبدالله عن معاویه بن عمار عن ابی 

) قال ابو عبدالله مـن التفـث ان تـتکلم فـی ۲۹و جل قال: ثم لیقضوا تفثهم و لیطوفوا بالبیت العتیق (حج: 
(حر عـاملی، » احرامک بکالم قبیح، فاذا دخلت مکة و طفت بالبیت تکلمت بکالم طیب فکان ذلک کفارة

).۵، ح ۱۰۸/ ۹
کنید که در این حدیث الفاظ زشت و قبیح، از تفث دانسته شده و تفث، بـه معنـای فسـوق مالحظه می

های بدن است.نیست، بلکه به معنای از بین بردن چرک
).۸۱/ ۴(طبرسی، » هاتفث یعنی از بین بردن آلودگی«گوید: طبرسی در مجمع البیان می

تفسیر کرد.توان فسوق را به لفظ قبیح پس نمی
هـا نهـی شـده بر قول ششم، مبنی بر این که فسوق تمامی گناهانی است که محرم در حال احـرام از آن

است؛ دو ایراد وارد است:
هـا نیـز بـر محـرم حـرام در آیه شریفه همراه با فسوق، رفث قبل و جدال بعد از آن ذکر شده که آن.۱

ه در حال احرام باید ترک شوند؛ ذکر این دو لغو خواهد ای باشند کهستند. اگر فسوق منظور از همه معاصی
بود.

این تفسیر، اجتهاد در مقابل نص است؛ چون اجتناب از گنـاه، بلکـه هـر رذیلـه ای در هـر حـال، .۲
خصوصًا در حال احرام پسندیده است؛ ولی حمل فسوق بر همه گناهان، بعد از آن که روایات معتبر آن را به 
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های دیگرش، اند؛ قابل توجیه نیست. بدین جهت شیخ طوسی در کتابقسیر کردهکذب و سباب و مفاخره ت

انهمـفسـوق «) از آن عدول کرده و گفته اسـت: ۳۲۰/ ۱) و مبسوط (طوسی، ۲۱۹/ ۱مانند نهایه (طوسی، 
».کذب است

اما مستند قول هفتم (تفسیر فسوق به کذب و سباب و مفاخره) دو روایت معتبر ذیل است:
بن جعفر قال: سألت أخی موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و مـا علـی صحیحة علی.۱

الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجـل: ال و اللـه و «من فعله؟ فقال: 
سـوق از برادرم، موسی از معنای رفث و ف«گوید: ؛ علی بن جعفر در این صحیحه می»بلی و الله، الحدیث

ها چه چیزی واجب است؟و جدال سؤال کردم و این که این دو چه چیزی هستند؟ و بر مرتکب آن
حضرت فرمود: رفث: جماع با زنان است، و فسوق: دروغ گفـتن و فخـر فروشـی اسـت، و جـدال: آن 

).۴، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » است که فرد بگوید: نه به خدا، بله به خدا
و هی علی ما رواه الشیخ بطریقین صحیحین عنه قال: قال أبو عبد اللـه: صحیحة معاویة بن عمار، .۲

فإذا أحرمت فعلیک بتقوی الله تعالی و ِذکر الله و قلة الکالم إّال بخیر، فإّن تمام الحـّج و العمـرة أن یحفـظ 
ْلَحجَّ َفال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو المرُء لسانه إّال من خیر کما قال الله عّز و جّل: فإّن الله یقول: َفَمْن َفَرَض فیِهنَّ ا

)؛ فالرفث: الجماع، و الفسوق: الکذب و السباب، و الجدال: قول الرجـل: ال ۱۹۷ال ِجَداَل فی اْلَحجِّ (بقره:
).۱، ح هموو الله و بلی و الله (

صحیحه معاویه بن عمار که شیخ طوسی آن را به دو طریق صحیح از او نقل کرده، چنین اسـت: وی از
اگر لباس احرام پوشیدی، پروای االهی داشـته بـاش، و خـود را بـه یـاد «کند: امام صادق این گونه نقل می

خداوند عز و جل مشغول کن، و کم سخن بگو؛ مگر آن که در آن سخن، خیر باشد؛ چون کامل شدن حـج 
اونـد عـز وجـل طـور کـه خدانهمو عمره به آن است که شخص جلو زبانش را بگیرد، مگر در امور خیر؛ 

فمن فرض فیهن الحج فال رفث و ال فسوق و ال جـدال «گوید: فرموده است. پس خدای متعال در قرآن می
؛ که رفث به معنای جماع، و فسوق به معنای دروغ و دشنام، و جدال به معنای قسم خـوردن بـه »فی الحج

لفظ جالله به نفی، یا اثبات است.
این دو روایت به حسب ظاهر تعارض دارند. ظاهر صـحیحه چگونگی استدالل به این دو صحیحه:

علی بن جعفر آن است که مراد از فسوق، کذب و مفاخره است؛ در حالی که ظـاهر صـحیحه معاویـه بـن 
عمار آن است که فسوق کذب و سباب است، که البته از جهت ظاهر، با روایاتی که کـذب را بطـور مطلـق 

ذکر نموده است، نیز در تنافیند.
توان بین این دو روایت، به چند وجه جمع نمود:اما می
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: وجه جمعی است که صاحب جواهر ذکر نموده است.وجه اول

هـا را بایـد صاحب جواهرمعتقد است روایاتی که فقط کذب را ذکر کرده دارای مفهوم است و مفهوم آن
هوم آن این است که غیر آن نیسـت گوید فقط کذب و مفبا منطوق روایات دیگر تقیید نمود، این روایات می

کند.ولی روایات سباب و تفاخر مفهوم این روایات را محدود می
نتیجه این جمع این است که هم کذب حرام است و هم سباب و هم مفاخره.

رساند، ولی به قرینه یکدیگر.: این که بگوییم گرچه ظاهر روایات انحصار را میوجه دوم
وایات را از باب بیان مصداق و مثـال دانسـت نـه بـرای بیـان انحصـار، چـون باید موارد ذکر شده در ر

انحصار مبتنی بر مفهوم لقب است، و لقب بنابر آنچه که در علم اصول منقح است، دارای مفهوم نیست.
شوند.در این صورت مطابق این جمع نیز هر سه مورد جزء فسوق می

د این است کـه فسـوق غیـر از کـذب، سـباب و مفـاخره، شواما مشکلی که این نظریه با آن مواجه می
ها نیست، و نتیجه این وجه این خواهـد بـود کـه بایـد مصادیق دیگری نیز دارد، چون فسوق منحصر به این

گردد و بـر اسـاس آن بایـد معنای فسوق را خروج از طاعت الله بدانیم و با معنای لغوی کامًال هم سان می
توان بـه قـول به معنای جمیع معاصی در نظر گرفته شده، تقویت کرد ولی نمیقول ششم را که فسوق در آن

اند و بنابر آن اقسام مـذکور در آیـه ششم، ملتزم شد چون رفث و جدال نیز از مصادیق خروج از طاعت الله
ها در کنار فسوق نخواهد ماند.کنند، و وجهی برای ذکر آنتداخل پیدا می

کننـد، در جـوابش ایات از باب مثبتین هستند و مثبتین یکدیگر را تقیید نمیاگر کسی بگوید که این رو
و بعـد بگویـد: » عتق رقبـةإن افطرت إ«شود مانند: مثبتین هم اجرا میگوییم: اطالق و تقیید، گاهی درمی

یـز در اینجا فقط یک وظیفه وجود دارد و آن عتـق رقبـه مؤمنـه اسـت اینجـا ن» عتق رقبة مؤمنة.إن افطرت إ«
گردد و چنین جمعی شود و با سباب و مفاخره مقید میچنین است اطالق کذب ازاطالق مقامی فهمیده می

در اصول بسیار رایج است.
: در گویـد: وجه جمعی است که صـاحب مـدارک ارائـه کـرده اسـت. صـاحب مـدارک میوجه سوم

صحیحه معاویه به صراحت فسوق به معنای کذب و سباب دانسته شده است، و در صحیحه علی بن جعفر 
کند که فسوق را به صراحت فسوق به معنای کذب و مفاخره آمده است و جمع بین این دو روایت اقتضا می

نمایـد (مـدارک نفی میکند و روایت دومی سباب را فقط کذب بدانیم، چون روایت اولی مفاخره را نفی می
).۳۴۰/ ۷االحکام، 

تـوان گفـت وجـه قبًال گذشت صاحب حدائق نیز از طریق تعارض به این نتیجه رسیده است. البتـه می
جمع مدارک هم بر اساس تعارض است، چون تعارض عبارت است از تنـافی و تکـاذب دو دلیـل (ولـو در 
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انهمکنند و این ر را در مورد مفاخره و سباب نفی میبعضی از مدلول آن دو) که در این جا دو خبر، یکدیگ

تعارض دو دلیل در مورد مفاخره و سباب است.
تعارض بـین روایـات ایجـابی و سـلبی قابـل تصـور -۱آید:اما در این وجه جمع، دو مشکل پیش می
فـاتی وجـود گیرد، و در اینجا بین سباب و مفـاخره هـیچ منااست، و بین روایات مثبته تعارض صورت نمی

توانند با هم جمع بشوند.ندارد، و هر دو می
مشکل دیگر این که این راه حّل به جای این که جمع بین روایات باشد، طرح روایات اسـت (و بـه -۲

رسد)، و بدین جهت است کـه صـاحب جـواهر بعـد از نقـل آن از دقیق به نظر نمی» جمع«کاربردن لفظ 
و من الغریب ما فی المدارک منان الجمع بین الصـحیحتین «گوید: میصاحب مدارک، ابراز تعجب کرده و 

یقتضی المصیر إلی أن الفسوق هو الکذب خاصة، القتضاء االولی نفی المفـاخرة، و الثانیـة نفـی السـباب 
ضرورة عدم کون ذلک جمعًا، إذ هو طرح لکل منهما، و الجمع ما ذکرناه من تحکیم منطوق کل منهما علی 

»ی، فیکون الفسوق عبارة عن الکذب و السباب و المفاخرة.مفهوم األخر

حکم تکلیفی فسوق
علما اتفاق نظر دارند که فسوق در حال احرام و غیر آن، حرام است و این که از محرمات احرام شـمرده 

اند و بر حرمت آن، قابل ذکر اسـت کـه بـر شده، بدان دلیل است که کتاب و سنت آن را از محرمات دانسته
توان اقامه کرد: اجماع؛ کتاب؛ اخبار.رمت آن سه دلیل میح

اجماع
بال خـالف اجـد فیـه، بـل االجمـاع بقسـمیه علیـه، بـل المحکـی منهمـا «گوید: صاحب جواهر می

کننـد و اجمـاع ؛ هیچ خالفی در این حکم نیافتم، بلکه اجماع محصل و منقول بر آن داللت می»مستفیض
).۳۵۵/ ۱۸فیض نقل شده است (منقول بر حرمت آن به طور مست

ها اشاره شده است و معلوم اسـت این اجماع ممکن است مستندش آیه و روایاتی باشد که در ذیل بدان
اجماع مدرکی معتبر نیست.

کتاب
، اعمال حـج »اْلَحجِّ َالَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفیِهنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َو َال ُفُسوَق َو َال ِجَداَل ِفی «

پذیرد پس هر که را حج واجب شود، بایستی آمیزش با زنان و کار نـاروا [چـون در ماههای معینی انجام می
).۱۹۷دروغ و دشنام و فخر فروشی] و گفتن ال والله و بلی والله را ترک کند. (بقره: 
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لـت آن بـر نهـی بـیش از داللـت کند، بلکه دالاین آیه به لسان نفی آمده است؛ ولی بر نهی داللت می

گوید فسوق در حج به هیچ وجه وجود ندارد، پس چون منهی عنـه اسـت، است؛ زیرا می» ال تفعل«صیغه 
در حج وجود ندارد.

به عبارت دیگر نهی از فسوق، مفروغ عنه در نظر گرفته شده لذا نفی شده است.
اخبار

کند:روایات مستفیضه ذیل، بر حرمت فسوق داللت می
فإذا أحرمت فعلیک بتقوی الله تعالی و ِذکـر «صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبوعبد الله (ع): .۱

الله و قلة الکالم إّال بخیر، فإّن تمام الحّج و العمرة أن یحفظ المرُء لسانه إّال من خیر کما قال الله عّز و جّل: 
) فالرفـث: ۱۹۷َث َوال ُفُسـوَق َو ال ِجـَداَل فـی اْلَحـجِّ (بقـره:فإّن الله یقول: َفَمْن َفَرَض فیِهنَّ اْلَحجَّ َفـال َرَفـ

، ۱۰۸/ ۹عاملی، (حر » ل: ال و الله وبلی و اللهالجماع، و الفسوق: الکذب و السباب، و الجدال: قول الرج
).۱ح 

سند این روایت بررسی شد؛ ولی از جهت داللت، در این صحیحه، فسوق به دروغ و دشنام تفسیر شده 
اند.شریعت، هر دو حرامو در

. صحیحة علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما علی من ۲
فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: ال و الله و بلـی و 

).۴، ح هموالله، الحدیث (
ذشت؛ اما از جهت داللت، در ایـن صـحیحه فسـوق بـه دروغ و مفـاخره ترجمه رجال این صحیحه گ

تفسیر شده و در شرع، از هر دو نهی شده است.
. روایة زید شحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عـن الرفـث و الفسـوق و الجـدال، قـال: أمـا الرفـث: ۳

ذینَّ آَمُنوا ِإْن َجاَئکْم َفاِسٌق ِبَنَباٍء َفَتَبیُنـوا َأْن الجماع، أما الفسوق: فهو الکذب، أال تسمع لقوله تعالی: یا َأیَها الَّ 
) و الجدال هو قول الرجل: ال و الله و بلی و الله و سـباب الرجـِل الرجـَل ۶ُتِصیُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة (حجرات: 

).۸، ح همو(
ه و این روایت ضعیف است و ضعف آن گذشت؛ امـا از جهـت داللـت، فسـوق بـه دروغ تفسـیر شـد

دهد که دروغ مطلقًا حرام است؛ خواه در حال احرام، خواه در غیر آن.استدالل به آیه شریفه نشان می
مرسلة عیاشی که آن را در تفسیرش از معاویة بن عمار از أبی عبدالله (ع) آورده است. تفسیر (قـول .۱

َحجَّ َفال َرَفَث َو الُفُسوَق َو ال ِجَداَل ِفی اْلَحـجِّ (بقـره: الله تعالی): َالَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفیِهنَّ الْ 
فالرفث: الجماع، و الفسوق: الکـذب و السـباب، و الجـدال: قـول «)؛ آمده است که حضرت فرمود: ۱۹۷
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).۹، ح ۱۰۸/ ۹(حر عاملی، » الرجل: ال و الله و بلی و الله

اند.ها حرامه و هر دوی آندر این مرسله، فسوق، به دروغ و فحش دادن تفسیر شد
صحیحة سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبـد اللـه (ع) یقـول (فـی حـدیث): و فـی السـباب و .۲

).۱، ح ۲۸۰: ووق بقرة و الرفث فساد الحّج (همالفس
سند حدیث از این قرار است: محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین 

ن ایوب عن ابی المغراء عن سلیمان بن خالد.بن سعید عن فضالة ب
ترجمه کلینی و حسین بن سعید و فضاله گذشت و اما احمد بن محمـد [ابـن عیسـی اشـعری] شـیخ 

بـه ۶۱ها بوده و مورد توثیق نجاشی و طوسی است (الموسـوعه الرجالیـة المیسـرة: قمیون و وجه و فقیه آن
کند به قرار ذیل هستند: ها نقل حدیث میاند و کلینی از آنرفتهای که در طریق او قرار گ). و عده۵۹۱شماره 

محمد بن یحیی عطار، علی بن موسی کیمذانی، داود بن کورة، احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم.
در مورد علی بن موسی در علم رجال چیزی ذکر نشده و داود بن کورة مهمـل اسـت ولـی بقیـه رجـال 

توثیق خاص دارند.
راء (نامش حمید مثنی است) و در موردش صاحب وسائل توثیق نجاشـی و صـدوق و شـیخ را ابو المغ

).۴۲۵، به شماره ۱۸۴/ ۲۰نقل فرموده است (وسائل الشیعه، 
را در مورد او نقل کـرده اسـت سلیمان بن خالد مورد توثیق نجاشی است و کشی، توثیق ایوب ابن نوح 

).۵۵۱، به شماره ۲۱۱، و(هم
مامی و عدل بودن رجال سند، روایت صحیحه است.با توجه به ا

از جهت داللت
وجوب کفارة در روایت، گویای حرمت فسوق است.

ترتب کفاره یا عدم آن بر ارتکاب فسوق
بین علمای عظام دو دیدگاه وجود دارد:

شود، و در مقابل آن، قول غیـر مشـهور اسـت کـهقول مشهور آن است که بر فسوق، کفاره مترتب نمی
ظاهر اعتقاد اصحاب آن است که بر فسوق کفاره مترتب «گوید: داند. صاحب حدائق میکفاره را واجب می

).۵۴۹/ ۱۵(بحرانی، » شود و تنها باید استغفار کندنمی
کذب اسـت و چیـزی بـر آن انهمطوری که گفتیم، فسوق انهم«گوید: عالمه در منتهی المطلب می

).۸۴۴/ ۱» (شودمترتب نمی
).۳۵۸/ ۱۸ب جواهر، عدم ثبوت کفاره را در فسوق را از مسلمات بین علما دانسته است (صاح
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).۲۸۹/ ۱۳» (اندای ذکر نکردهعلما برای فسوق کفاره«گوید: نراقی در مستند الشیعه می

شود.ای مترتب نمیآید که مشهور بین علما آن است که بر ارتکاب فسوق، کفارهاز این عبارات بر می
فتوا داده است. صاحب وسـائل و » لزوم کفاره«در مقابل قول مشهور، قول غیر مشهور است که به ولی

اگر عمدًا مرتکب دروغ و فسوق شـود، ذبـح «گوید: صاحب حدائق چنین فتوایی دارند. صاحب وسائل می
).۲۸۲/ ۹(حر عاملی، » یک گاو کفاره آن است

م و دروغ را با هم مرتکب شود، بـر او کفـاره واجـب در صورتی که دشنا«گوید: صاحب حدائق نیز می
).۴۶۰/ ۱۵(بحرانی، » شودمی

مستند قول مشهور
تواند دلیل قول مشهور باشد:روایات زیر می

صحیحه حلبی عن أبی عبد الله (ع) فی حدیث: قلت: أرأیت من ابتلی بالفسوق ما علیـه؟ قـال: .۱
).۲، ح ۲۸۲/ ۹الی و یلبی (حر عاملی، لم یجعل الله تعالی له حّدًا، یستغفر الله تع

اند:سندروایت: رجال سند به قرار ذیل.۲
محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی

ترجمه کلینی وعلی ابن ابراهیم و پدرش و ابن ابی عمیرگذشت.
د توثیق نجاشی هستند (الموسوعة الرجالیة المیسـرة، اما حماد بن عثمان خود و برادرش (عبدالله) مور

)۲۱۰۳به شماره ۱۷۳ص 
گوید: آل ابی شعبه و اما خود الحلبی (عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه) صاحب وسائل در مورد او می

کنـد کـه همگی از ثقات هستند و بزرگ این آل همین عبیدالله است و از نجاشی و شـیخ و عالمـه نقـل می
ی کتابی بوده که مورد تحسین امام صادق علیه السالم واقع شده و آن حضرت فرموده که مخالفین مثـل دارا

).۷۳۳به شماره ۲۵۱-۲۰/۲۵۰آن را ندارند (حرعاملی، 
کند بر این که کسی که گرفتار فسوق شود خداوند عز و جل چیزی بر او واجـب این روایت داللت می

کند و لبیک بگوید.نکرده است و فقط باید استغفار 
فی حدیث قال: و کفارة الفسوق یتصدق بـه إذا فعلـه و هـو صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی-۲

).۳ح ،۹/۲۸۲(حر عاملی،» اذا فعله و هو محرمکفارة الفسوق شیء یتصدق به«محرم و فی نسخة اخری: 

بررسی سند و داللت روایت
.ی بن القاسم عن علی بن جعفرمحمد بن الحسن باسناده عن موس:سند روایت
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ترجمه شیخ طوسی و علی ابن جعفر قبًال گذشت و اما موسی بن قاسم [که مراد بجلی است] در مـورد 

حاب امـام رضـا (ع) دانسـته اسـت اند: ثقه ثقه و شـیخ او را توثیـق کـرده و از اصـاو نجاشی و عالمه گفته
اند، پس صحیحه است.امامی عدل) همه رجال روایت ١١٩٥به شماره ٣٥٥/ ٢٠عاملی، (حر

در این روایت، صدقه دادن چیزی، کفاره فسوق در نظر گرفته شده است، و معلوم است داللت روایت:
که صدقه واجب نیست.

قال: إذا أحرمت فعلیک بتقوی الله إلـی أن صحیحة معاویه بن عمار فقد جاء فیها عن أبی عبد الله.۳
جزک عن معاصی الله فإّن الله عّز و جّل قال: ُثمَّ ْلیْقُضوا َتَفـَثُهْم َو ْلیوُفـوا قال اتق المفاخرة و علیک بورع یح

ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق (حج:  وَّ ) قال أبو عبد الله: من التفث أن تتکلم فی إحرامک بکالم قبـیح، ۲۹ُنُذوَرُهْم َو ْلیطَّ
).۱۰۹/ ۹ة (حر عاملی، فإذا دخلت مکة و طفت بالبیت تکلمت بکالم طیب فکان ذلک کفار

بررسی سند گذشت و اما از جهت داللت در این روایت، سخن نیکو، کفاره دانسته شده است و روشن 
که سخن نیکو از اخالقیات است نه از احکام شرعیه.

کند.که هیچ کدام از این روایات بر وجوب کفاره داللت نمینتیجه این
مستند قول وجوب

صحیحة سلیمان بن خالد است که در آن بـه صـراحت آمـده اسـت کـه بـر مستند قول وجوب روایت 
سمعت أبـا عبـد «گوید: شود، و کفاره آن، ذبح یک گاو است. سلیمان بن خالد میفسوق، کفاره مترتب می

).١ح،١٠٩/ ٩همو،» (الله یقول: فی الجدال شاة، و فی السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحّج 
بررسی شد و ظاهرش آن است که کفاره فسوق، ذبح یک گاو است.سند این روایت 

و کفـارة الفسـوق یتصـدق بـه إذا فعلـه و هـو «ذیل صحیحة علی بن جعفر مؤید این صحیحه است: 
).٣، ح و(هم» صدق به إذا فعله و هو محرممحرم. و فی نسخة أخری: کفارة الفسوق شیء یت

».فسوق شود، باید چیزی را صدقه بدهداگر محرم مرتکب «بر اساس ذیل این صحیحه: 
لفظـی » چیـز«تواند ذبح گاو باشد که در صحیحه سلیمان به آن اشاره شده است، یعنی می» یک چیز«

شود.است عام که گاو را نیز شامل می
محدث کاشانی، به نقل صاحب حدائق، بین دو خبر دال بر وجوب کفاره، چنـین جمـع کـرده اسـت: 

ید، و دروغش همراه با قسم نباشد، تنها استغفار بر او واجب است؛ ولـی اگـر دو بـار اگر محرم دروغ بگو«
).٤٦٠/ ١٥(بحرانی، » مرتکب دروغ بشود و آن دروغ با قسم همراه باشد، باید یک گاو ذبح کند

این جمع به دو دلیل مورد قبول نیست:
: در روایات نشانی از این حمل وجود ندارد.اوالً 
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ت فسوق، قسم معتبر نیست؛ بلکه یا مطلق دروغ (بنابر قول مشهور) و یـا دروغ و دشـنام : در حرمثانیاً 

(بنابر قول ابن جنید و سید مرتضی و عالمه) و یا دروغ و دشنام و مفاخره (بنابر قول صاحب جواهر و امام و 
ست.مختار ما) معتبر است و هیچ کدام از این اقوال، قسم را در تحقق فسق معتبر ندانسته ا

صاحب وسائل بین صحیحه سلیمان بن خالد (که دال بر وجوب کفاره است) و صـحیحه حلبـی (کـه 
دال بر وجوب استعفار است) این گونه جمع کرده است که باید خبر دال بر استغفار را بر موردی دانست کـه 

ای بـر او کفـارهچون کسی که متعمد نیست، «محرم قصد عمد ندارد؛ علتش را نیز چنین بیان نموده است: 
کند، و در هـر صـورت بایـد واجب نیست؛ مگر در مورد صید و شکار که عامد و غیر عامد در آن فرق نمی

).٢، ح ٢٨٢/ ٩(حر عاملی، » کفاره بدهد
همچنین در مورد خبر دال بر وجوب کفاره گفته است که آن را باید بر فردی حمل کرد که عمدًا مرتکب 

شود.فسوق می
حمل با این مشکل رو به رو است، که جمع عرفی بین دو روایت متنـافی نیسـت؛ زیـرا ظـاهر البته این

من ابتلی بالفسوق ما علیه؛ کسی که مرتکب فسوق شده چـه چیـزی بـر او «گوید: کالم سؤال کننده که می
کـه در ؛ این اسـت»لم یجعل الله له احدا یستغفر الله«فرماید: ؛ و ظاهر جواب امام که می»واجب است؟

شرع مقدس برای چنین شخصی هیچ حد و عقوبتی وجود ندارد؛ نه این کـه بـرای او عقـوبتی هسـت و در 
اند.صورت جهل، آن عقوبت را برداشته

اش اگر تنها مرتکب دروغ شـود، وظیفـه«گوید: صاحب حدائق جمع دیگری ارائه کرده است؛ وی می
).٤٦٠/ ١٥(بحرانی، » اید گاوی را ذبح کنداستغفار است و اگر به دروغ، دشنام منضم شود، ب

ایرادی که بر این حمل وجود دارد، آن است که ظاهر روایت، ثبـوت کفـاره بـرای هـر یـک از سـباب و 
فسوق است و مقام از باب ذکر عام بعد از خاص است پس فسوق عام است که بعـد از خـاص (السـباب) 

هایی انجام دهد، باید کفاره بدهد.ذکر شده است، که در این صورت، هر کدام را به تن
روایتی که متضمن ثبوت کفـاره اسـت، بایـد بـر «گوید: صاحب ذخیره جمع دیگری را بیان کرده و می

صحیحه سلیمان بن خالـد بایـد بـر «، خوئی نیز این دیدگاه را پسندیده و گفته است:  »استحباب حمل کرد
ر عدم وجوب داللت و ظاهر صحیحه سلیمان بر استحباب حمل شود؛ چرا که صحیحه حلبی به صراحت ب

کند و بنابر قاعده، حمل ظاهر بر نص نتیجه استحباب خواهد بود. همین مطلب در مورد وجوب داللت می
» شـودکند؛ یعنی تصدق به شئ در آن صحیحه بـر اسـتحباب حمـل میصحیحه علی بن جعفر صدق می

).١٦١/ ٤(خویی، 
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حیحه سلیمان را بر استحباب حمل کرد؛ چون در مقـام بیـان حکـم شود صولی ظاهر آن است که نمی

آیـد و مشـغول شـدن ذمـه، حکمـی تکلیفی وارد نشده، بلکه ظاهرش آن است که چیزی بر ذمه محـرم می
وضعی است و در حکم وضعی، حمل بر استحباب معنا ندارد.

نین تعبیری وارد شده و علمـا از رسد این استظهار نا تمام باشد، چون در روایات دیگر چولی به نظر می
) وجـوب خمـس ٣٤٧/ ٦الخمس (حر عاملی، اند مثًال از روایت: فی العنبرآن حکم تکلیفی استفاده کرده

انـد اقـرب استفاده شده است و چرا اینجا چنین نباشد؟ لذا آنچه را صاحب ذخیره و سید خوئی اختیار کرده
به صواب است.

ان از یک طرف و صحیحه حلبـی از طـرف دیگـر، تعـارض صـورت بر این اساس، بین صحیحه سلیم
گیرد و چون فتوای مشهور با صحیحه حلبی موافق اسـت؛ بایـد آن را اخـذ و صـحیحه سـلیمان را طـرد می

نمود؛ ولی در هر حال احتیاط نیکو است و مقتضای آن ذبح یک گاو است.
تغفار کرده و تلبیه بگوید، و در صورتی و حاصل اینکه اگر حاج مرتکب فسوق شود، بر او الزم است اس

که بخواهد به احتیاط عمل کند یک گوسفند سر ببرد.

حکم وضعی فسوق
گویـد: داند، جز این که شیخ مفیـد در خصـوص دروغ میهیچ یک از علما، فسوق را مفسد حج نمی

).۴۳۲(مفید، » کذب مفسد احرام است«
دو خبر صحیح زیر مؤید دیدگاه مذکور است:

وا اْلَحجَّ َو اْلُعْمَرَة (بقـره:.۱ قـال: و )؛ حیـث۱۹۶صحیح عبد الله بن سنان فی تفسیر قوله تعالی: وَأِتمُّ
).۱۱۰/ ۹إتمامها أن ال رفث و ال فسوق و ال جدال فی الحج (حرعاملی، 

و صحیح معاویه بن عمار، قال: قال أبو عبد الله: فإذا أحرمت فعلیک بتقوی الله تعالی و ِذکر اللـه.۲
قلة الکالم إّال بخیر، فإّن تمام الحّج و العمرة أن یحفظ المرُء لسانه إّال من خیر کما قال الله عّز و جّل: فـإّن 

)؛ فالرفث: الجماع، ۱۹۷ُفُسوَق َو ال ِجَداَل فی اْلَحجِّ (بقره: الله یقول: َفَمْن َفَرَض فیِهنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث َو ال
).۱۰۸، هموباب، و الجدال: قول الرجل: ال و الله و بلی و الله (و الفسوق: الکذب و الس

بررسی سند و داللت دو روایت:
سند روایت دوم قبًال مورد بررسی قرار گرفت. اما سند روایت ابن سنان به قرار ذیل است:

کلینی عن عدة عن اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بـن سـویید، عـن 
دالله بن سنان.عب
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ترجمه احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید قـبًال گذشـت، و امـا در مـورد نضـر بـن سـویید 

)۱۲۰۷، شماره ۳۵۷/ ۲۰اند (حر عاملی، کند که نجاشی و عالمه او را توثیق کردهصاحب وسائل نقل می
اشی، شیخ، ابن شهر آشـوب و در مورد عبدالله بن سنان از چهار رجالی توثیق را نقل کرده است: از نج

).۶۸۲، شماره ۲۳۷/ ۲۰و عالمه (حر عاملی، 
استدالل به این دو روایت این گونه است که کامل بودن حج به نبود رفث و فسوق و جدال اسـت. پـس 

با بودن این امور، حج ناتمام است؛ یعنی فسوق که به معنای کذب است؛ مفسد حج است.
است:بر این دیدگاه، ایراداتی وارد

اوًال: روایت عبدالله بن سنان گرچه صحیحه است ولی از امام معصوم نیست، مگر اینکه بگـوئیم ابـن 
کنـد، کند. دیگر اینکه صحیحه معاویه بن عمار داللت بر مقصـود میسنان از غیر معصوم نقل روایت نمی

پس این اشکال وارد نیست.
حرام بودن دروغ و وجوب کفاره مستلزم فساد احـرام اصل، بقای احرام است و«گوید: ثانیًا: عالمه می

).١٩٠/ ٤» (محرمات دیگر حکم چنین استطور که در ارتکابانهمشود؛ نمی
انجامد، ولـی کاسـتی و ناتمـام ای به کاستی در حج میارتکاب همه تروک احرام، به گونهعالوه بر این

ادات از جمله در حج و مانند آن با کفاره و امثـال آن ها در عببودن مترادف با فساد نیست. بسیاری از کاستی
جبران شدنی است

داند.ثالثًا: صحیحه سلیمان بن خالد به صراحت فقط رفث (جماع) را مفسد حج می
قال: سمعت أبا عبد الله یقول فی حدیث: و فی السباب و الفسـوق بقـرة و الرفـث فسـاد الحـج (حـر 

).۲۸۲/ ۹عاملی، 

گیرينتیجه
توانـد قهای عظام و علمای اعالم در معنای فسوق اختالف دیدگاه دارنـد. منشـأ ایـن اخـتالف می. ف١

دروغ اسـت کـه انهمـروایاتی باشد که در این زمینه وارد شده است. مشهور بین علما آن است که فسوق، 
ردن بـین صاحب حدائق، برای اثبات آن از راه تعارض بین منطوق روایات و صاحب مدارک از راه جمـع کـ

اند.ها وارد شدهآن
دیدگاه نگارنده آن است که بین روایات تعارض منطوقی، وجود نـدارد و از همـین راه داللـت منطـوقی 

توان بین آن سه دسته از روایات جمع کرد و به این نتیجه رسید که فسوق عبارت است از دروغ و دشنام و می
.دیدگاه صاحب جواهر استانهمفخر فروشی و این، 
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. فقها اتفاق نظر دارند که فسوق حرام است و محرم باید از آن اجتناب کند و عالوه بر اجماع، کتـاب ۲

و سنت داللت بر حرمت آن دارند. 
ای بـر آن مترتـب . در ترتب کفاره بر ارتکاب فسوق دو نظر وجود دارد: مشـهور آن اسـت کـه کفـاره٣

توان اش ذبح یک گاو است، که میاند کفاره؛ ولی برخی گفتهشود و فقط باید استغفار کرد و تلبیه گفتنمی
بین دو دسته از روایات (که در متن آمده) به این نحو جمع کرد: مرتکب فسوق بایـد توبـه کنـد و مسـتحب 

است گاوی را ذبح کند.
شود؛ ولـی حـق آن اسـت کـه دروغ موجـب . شیخ مفید بر آن است که دروغ موجب بطالن حج می٤

شود؛ زیرا اصل بقای احرام است و حرام بـودن دروغ و وجـوب کفـاره مسـتلزم فسـاد احـرام نمیبطالن آن
داند.شود، ودیگر آن که صحیحه سلیمان ابن خالد به صراحت فقط رفث (جماع) را مفسد حج مینمی
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ق.١٢٤٧اول، 
ق.١٣٨٧، نجف، مطبعة اآلداب، چاپ اول، جمل العلم و العملشریف مرتضی، علی بن حسین، 

جامعـه ، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـهالدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیـةشهید اول، محمد بن مکی، 
ق.١٤١٧مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 

، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسـالمی حـوزه روض الجنان فی شرح إرشاد األذهانشهید ثانی، زین الدین بن علی، 
ق.١٤٠٢چاپ اول، علمیه قم،

إلسالمیة، چـاپ ، تهران، دار الکتب اجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
.١٣٦٧سوم، 

.۱۳۷۲، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، مجمع البیان فی تقسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن 
، مشهد، موسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، چـاپ اول، الجمل و العقود فی العباداتطوسی، محمد بن حسن، 

ق.١٣٨٧
چاپ سوم، لمکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة،ا، تهران، المبسوط فی فقه اإلمامیة_______________، 

ق.١٣٨٧
ق.١٤٠٠، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی_______________، 
چـاپ اول، ، ، بیروت، موسسه آل البیتمدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالمعاملی، محمد بن علی، 

ق.١٤١١
ق.۱۳۸۰مکتبة العلمیة اإلسالمیة، چاپ اول، ،، تهرانتفسیر عیاشی، اشی، محمد بن مسعودعی

ق.١٤١٤، قم، دار الهجرة، چاپ دوم، المصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۵، قم، کتابخانه آیت الّله مرعشی نجفی، چاپ دوم، فقه القرآنسعید بن هبة الّله ، قطب راوندی، 

.١٣٦٣چاپ سوم،دار الکتاب،، قم،تفسیر قمیبن ابراهیم، قمی، علی
، قم، موسسـه المطبوعـات الدینیـة، چـاپ ششـم، المختصر النافع فی فقه اإلمامیةمحقق حلی، جعفر بن حسن، 

ق.١٤١٨
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، تهران، انتشارات استقالل تهران، چـاپ شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام__________________، 

ق.١٤٠٩دوم، 
ق.١٤١٠، دار التراث و دار اإلسالمیة، چاپ اول، سلسلة الینابیع الفقهیةمروارید، علی أصغر، 

ق.١٤١٣، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، المقنعةمفید، محمد بن محمد،
یعةنراقی، احمد بن محمد مهدی،  ق.١٤١٥ول، چاپ ا، ، قم، موسسه آل البیتمستند الشیعة فی أحکام الشر


