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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 تعریف علم فقه و موضوع آن؛ 
 تعریف حكم شرعی فرعی؛ 
 تعریف אجتهاد و حكم آن؛ 
 كم تكلیفی و وضعی؛تعریف ح 
 منابع فقه؛ 
  .فقه با حدیث ۀرאبط 

  تعریف فقه: گفتار نخست

ی علم اאما در אصطالح، به معن ،ی فهمیدن یا دقیق فهمیدن هر چیزی אستادر لغت به معن ،»فقه«
 وَهُ...  אلفقهُ«: نویسد در تعریف فقه می) هعلی  אهللا  ةحمر( معالممرحوم صاحب . אستداللی به אحکام شرعی אست

  ١.»ةِفصیلیَّا אلتّهَتِدلَّأ نْعَ ةِאلفرعیّ ةِرعیّאلشّ کامِباألحْ علمُאلْ

אساس  بتوאن بر کم دستده باشد و یا کروضع و مقرر  آن رא منظور אز حکم شرعی، حکمی אست که خدאوند
، »م אستکتمان شهادت حرא«: شود گفته می ؛ برאی نمونه، هنگامی کهبه خدאوند نسبت دאدآن رא  ،موאزین علمی

مَنْ یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ وَال تَكْتُمُوא אلشَّهادَةَ وَ﴿ آیۀشرعی אست؛ زیرא با אستناد به  جمله در بر دאرندۀ حکمیאین 
 ،با אطمینانتوאن  میکه در دאنش אصول فقه فرאهم آمده אست،  عد علمی معیّنیگیری אز قوא و با بهره ٢﴾قَلْبُهُ

  .دאد تبسنبه خدאوند  توאن آن رא مید؛ چون کری تلقّ» حکم شرعی«عنوאن یک  حرمت کتمان شهادت رא به

در دאیرۀ  ،»شرعی« ،قابل אنتساب به خدאوند و به אصطالح אحکامباید توجه دאشت که همۀ  با אین همه،
ز منظور א شود؛ میتقسیم » אحکام فرعی«و » אحکام אصلی«אحکام شرعی به دو دستۀ  .گیرد علم فقه قرאر نمی

אیمان به خدאوند و אعتقاد به نبوت  انندشود؛ م אست که به אعتقادאت אنسان مربوط می אحکام אصلی، אحکامی
متضمن دو حکم شرعی وجوب  که ٣﴾رَسُولِهِآمِنُوא بِاللَّهِ وَ﴿ با توجه به آیۀ. )وآله  علیه  אهللا  صلّی(پیامبر خاتم 

توאن אین دو حکم رא به خدאوند نسبت دאد،  אست، می )وآله  لیهع  אهللا  صلّی( אیمان به خدא و وجوب אیمان به پیامبر
و باید در  אستمربوط  אنسانبه אعتقادאت אین אحکام، ؛ زیرא با אین همه אین אحکام אز دאیرۀ علم فقه خارج אست

  .شود و אثبات گرددبررسی  و کالم، بحث اننددאنش دیگری، م

 אی شرعی نیز وجود دאرد که با وجود شرعی بودن، به گونهعالوه بر אحکام אعتقادی، نوع دیگری אز אحکام 
 ٤.﴾إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوא﴿: فرماید قرآن کریم می نمونه ؛ برאیشود به رفتار مکلفان مربوط نمی مستقیم

. אند کرده رא אثبات» وجوب عمل کردن به خبر وאحد ثقه«אین آیه، حکم  به אستناد اب ،دאنشمندאن علم אصول

                                                            
 .۳۳، ص ه ۱۳۷۴ل، ، قم، دאر אلفکر، چاپ אوّمعالم אألصولحسن بن אلشهید אلثانی،  .١

 .۲۸۳/ بقره .٢

  .۷/ ؛ حدید۱۳۶/ نساء .٣

 .۶/ حجرאت .٤



 ۳    جلسه اول/ )۱(فقه 
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אین بلکه אرتباط مستقیمی با رفتار مکلفان ندאرد، אما  ،شرعی אست یحکم ،אین، وجوب عمل به خبر ثقه  بر  بنا
 دستאحکامی אز אین . آن، אحکام אلهی رא אستخرאج کنند ادر אختیار فقیهان قرאر گرفته تا ب حکم، به مثابۀ אبزאری

ها بحث  پیرאمون آن ،»אصول فقه« دאنشنش دیگری به نام شوند و در دא تلقی می» אحکام אصلی«نیز جزء 
  .شود می

به אحکام فرعی  ؛ برאی نمونهکه جزء אحکام אصلی نباشندشود  ، به אحکامی گفته می»فرعی אحکام شرعیِ«
  :زیر توجه کنید

 .جا آورده حج ب אست که یک باروאجب  ،باشد دאشتهبر هر فردی که توאنایی ـ 

 .مستحب אست پس אز نماز مغرب و پیش אز نماز عشا، ،خوאندن نماز غفیلهـ 

 .حرאم אست دאر، بر فرد روزه ،در آب سر فرو بردنـ 

 .گوشتی که خون جهنده دאرد، نجس אست حیوאن حرאممردאر پوست ـ 

 .شود خود رא مالک نمی אضافه بر אصل پولمبلغ دریافتی  ،رباگیرندهـ 

جهت  نههستند، به رفتار مکلفان  دאدن  در صدد شکل ا،ه همۀ آن ن אست کهآאحکام אین وجه مشترک 
کم شرعی به بیان دیگر، ح. گیرند علم فقه قرאر می ۀدر دאیر ها آن ۀאین، هم  بر  بنا .دאدن به عقاید אشخاص
  :فرعی دو ویژگی مهم دאرد

که به » هللاآمنوא با« حکم خالف بر ؛ شود مستقیم به رفتار مکلف مربوط می  به طور مستقیم یا غیر :نخست
 د؛وش بینی مکلف مربوط می אعتقادאت و جهان

مخاطب  هموضوعی که ب ۀبار  یا در ،دهد شخص مکلف رא مخاطب قرאر می אی مستقیم، به گونه :دوم
  .که مخاطب مستقیم آن، مجتهد אست» اسحرمت قی«خالف حکم  برکند؛  مربوط אست، صحبت می

» فروع دین«و אحکام شرعی فرعی، همان » אصول دین« بر آنچه که آمد، אحکام شرعی אصلی، همان  بنا
  .هستند

رא تبیین  »ةِאلفرعیّ ةِرعیّאلشّ کامِباألحْ علمُهو אلْ...  אلفقهُ« ، یعنیبخش نخست تعریف علم فقهجا،   אینتا 
  .مکلف אست אَعمالموضوع אین علم،  دאنستیم کهکردیم و 

 ،برאی روشن شدن אین بخش אز تعریف. نیز آمده אست »ةِیلیَّفصا אلتّهَتِدلَّأ نْعَ«تعریف، عبارت  אدאمۀدر 
אفرאد بسیاری אز . نیستند فقیههستند،  آشنا »אحکام شرعی فرعی« باکسانی که  ۀکافی אست توجه کنیم که هم

 אیندلیل אنتساب  گونه אفرאد، روند؛ زیرא אین به شمار نمی »فقیه«אما  ،دאنند تکالیف شرعی خود رא می متدین،
نه  ،אست» אستداللی  غیر«یا » تقلیدی«علم  ها به אحکام، بیان دیگر، علم آنبه  .دאنند کام به خدאوند رא نمیאح

 ها אز אدلۀ ند و چگونگی אستخرאج آنکسی אست که دلیل אنتساب אحکام به خدאو ،فقیه. »אستداللی«علم 
شد، אحکام دیگری رא نیز  گاه الزم که هر شددאشته بارא  توאناییدאند و אین برא ... و  یلی، یعنی قرآن، سنتتفص

  .شود جا ناشی می אز همین» گو لهئمس«یا » دאن لهئمس«با » فقیه«تفاوت بنیادین . ندکאستنباط و אستخرאج 

  تعریف אجتهاد: گفتار دوم

 های علمی در هر یابی به نتایج و گزאره دست که دאنیم می. אست خود ویژۀدאنشی با مبادی و مسائل  ،فقه
عبارت אست אز  ،»אجتهاد«. אست دאنشن و پیمودن مسیر متناسب با آن های معیّ مهارت دאشتندאنش، مستلزم 
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های الزم و پیمودن مسیر علمی مورد نیاز برאی کشف و אستنباط אحکام  ها و قابلیت مهارت به دست آوردن
حکام אبه  که طیّ آن، فقیه یا مجتهدندی אست فرאی ،دیگر، אجتهاد بیانبه  .شرعی אز قرآن، سنت، אجماع و عقل

אحکام (یعنی אستخرאج فروع  ،»تفریع« ،אجتهاد به، گاهی رو  אز אین. کند پیدא می» علم אستداللی«، شرعی فرعی
  .شود می گفته ،»فروع بر אصول ردّ«یا  ،)هאدلّ(אز אصول ) فرعی

  :نویسد میאجتهاد در تعریف مرحوم میرزאی قمی 

 ةَאألدلَّ فَرَعَ نْمَلِيِّ فرعאلْيِّ رعאلشّ مِحکْאلْ صیلِتحْي ف سعِوُאلْ אغُرفْستِإهو  جتهادُאإل
  ٥.ی אألصلِلَإ فرعِאلْ دِّرَ لقِمطْ ها عنْبِ کّنُمَتَیَي تאلّ ةُאلقدسیّ ةُله אلقوّ ها وکانَحوאلَأو

کردن אز هیچ که به معنای به کار بستن همۀ توאن خود و فروگذאر ن» אستفرאغ אلوسع« عبارتאستفاده אز 
توאن برאی אنجام کاری سخت و  ترین بیشکارگیری  به که به معنای »אجتهاد«همچون وאژۀ  کوششی אست،

نکته که دאرא بودن אین  אز همچنین،. و خطیر بودن آن אست سختی بسیار زیاد مسیر אِفتاء، بیانگر אست دشوאر
با تقوאی شدید  بایدאجتهاد، توאن دریافت که  می אجتهاد معتبر دאنسته شده אست، در رسیدن به مرتبۀقدسی  قوۀ

  :باید گفت که .همرאه باشدروحی و معنوی ویژۀ ل یو برخوردאری אز فضا

برخی אز بزرگان، چون وحید بهبهانی، دאرא بودن قوۀ قدسی رא شرط معتبر در אجتهاد 
کری אوصافی אست که تعادل و توאزن روحی و ف ۀمجموع ،אند که منظور אز آن دאنسته

אین אوصاف با  عمدۀ. م در صائب بودن نظر אو دאرددهد و تأثیر تا مجتهد رא نشان می
  ٦.شود تهذیب نفس حاصل می

تالش علمی و  به معنایאجتهاد  ،)المאلسّ  علیهم(بیت  الزم אست که در روאیات אهلنیز توجه به אین نکته 
روאیاتی که شیعیان رא در عصر . یه شده אستناپذیر برאی کشف אحکام אلهی، تجویز و بدאن توص فکری خستگی

 حتی الزم ز و ممدوح ویبه داللت אلتزאمی، بر جا ،کنند و تقلید אز آنان ترغیب می نهایبه فق مرאجعهغیبت به 
با شیعی  دאنشمندאنبرخی  ،آینده خوאهیم دید جلساتکه در  گونه با אین همه، همان. داللت دאرند ،אجتهاد بودن

در  ،فقه  قوאنین אصول با یاری گرفتن אزهای علمی و فکری دאنشمندאنی رא که  کرده و تالشאجتهاد مخالفت 
אین نوع نگاه به אجتهاد، در رفتار . אند אند، تخطئه کرده دهبرآمحکم شرعی אز منابع مورد نظر » אستنباط«صدد 

אز  .ریشه دאرد )وآله  لیهع  אهللا  صلّی(پس אز رحلت رسول خدא  در چند قرن نخست گروهی אز عالمان אهل سنت
خدא کوتاهی کرده و אز سوی  آوری و نگهدאری سنت رسول گرددر  سوאز یک  ،אهل سنت نهایفقآن جا که 

روאیات معتبری در אختیار  ،محروم کرده بودند، )אلسالم  علیهم(علوم אهل بیت یعنی  ،אز ثقل אصغر، خود رא دیگر
אجتهاد آنان  مایۀآمد، دست אسالمی پیش می ه همیشه در جامعۀی کدر مسائل فرאوאن فردی و אجتماعندאشتند که 
، تکیه و نه سنتِ مستند به معصوم ،خود» رأی«ناچار بودند برאی אظهار نظر فقهی، به رو،   אز אین ؛قرאر گیرد
نخستین بار در چنین فضایی مطرح شد و אین ذهنیت رא  ،وאقعیت אین אست که وאژگان אجتهاد و مجتهد .کنند
 سوء تفاهمحال، אین  به هر. אست אساس رأی و نظر شخصیِ مجتهد دאدن بر אفتو همان ،جاد کرد که אجتهادאی

                                                            
 .۱۰۱، ص ۲، ج قوאنین אألصول .٥

 .۳۵ی حوزۀ علمیۀ قم، چاپ אول، ص ریزی و تدوین متون درس ، دفتر برنامهدرآمدی بر فقه אسالمیرضا אسالمی،  .٦
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که אبزאر אجتهاد به رأی  ،»قیاس«بلکه سازوکارهایی همچون  ،نه אصل אجتهاد ها، آنبا دقت در روאیاتی که در 
  ٧.توאند برطرف شود شده אست، مینکوهش  ،אند بوده

  حکم شرعی فرعی אقسام: گفتار سوم

אین אست که به  حکم شرعی فرعیگفتیم که یکی אز خصوصیات  ،»حکم شرعی فرعی«ی ادر تبیین معن
که אرتباط حکم  کردאضافه باید حال אین نکته رא . شود مربوط می ،بینی אو رفتار مکلف و نه به عقیده و جهان

های  برאی روشن شدن بحث، אگر به گزאره. وאسطه و گاه با وאسطه אست ، گاه بیشرعی فرعی با رفتار אنسان
یابید که در سه گزאرۀ نخست، حکم وجوب، אستحباب و  بیان شده در گفتار نخست توجه کنید، درمی  گانۀ پنج

تعلق ) دאری حج، نماز غفیله، فرو بردن سر در آب هنگام روزه(حرمت، بدون وאسطه به فعلی אز אفعال אنسان 
ۀ بعدی، حکم אبتدאئاً به فعلی אز אفعال אنسان تعلق نگرفته، بلکه به موضوعی تعلق אما در دو گزאر. گرفته אست

برאی نمونه، در گزאرۀ چهارم، حکم نجاست . گرفته אست که آن موضوع، به نوعی با אنسان و رفتار אو אرتباط دאرد
ت بدن و لباس، شرط تعلق گرفته אست، אما אز آن جا که طهار» پوست مردאر حیوאنی که خون جهنده دאرد«به 

همچنین، . کند אرتباط پیدא می) نماز(אی با وאسطه با یکی אز אفعال אنسان  درستی نماز אست، گزאرۀ مزبور به گونه
که  تعلق گرفته، ولی با توجه به אین» مال ناشی אز ربا«وאسطه به  در گزאرۀ پنجم، حکم مالک نبودن، אبتدאئاً و بی

אحکام . אرتباط دאرد) تصرف(، گزאرۀ پنجم نیز به نوعی با یکی אز אفعال אنسان تصرف در مال دیگرאن حرאم אست
هستند، » نباید«و » باید«گیرند و به تعبیر دیگر، متضمن  نوع نخست که بدون وאسطه به فعل אنسان تعلق می

» نیست«و » هست«شوند و متضمن  و אحکام نوع دوم که با وאسطه به فعل אنسان مربوط می» אحکام تکلیفی«
در علم فقه، هم אز אحکام تکلیفی و هم אز אحکام وضعی بحث . شوند نامیده می» אحکام وضعی«، ٨هستند
   .شود می

  منابع فقه: گفتار چهارم

אز چهار منبع  ،برאی אستنباط אحكام شرعی ده אست، فقیهان شیعهآمكه در درس אصول فقه  گونه همان
  .كنند یאصلی قرآن، سنت، אجماع و عقل אستفاده م

در فرאیند אستنباط אحكام، در مباحث  ها آنمباحث تفصیلی پیرאمون אین منابع و چگونگی אستفاده אز 
 در אین درسمباحث  بارۀ אین  طرح دودر درس אصول فقه مطرح شده אست و برאی رعایت אختصار אز  »حجت«

  .شود صرف نظر می

  رאبطۀ علم فقه با حدیث: گفتار پنجم

توאن گفت كه אین دאنش، در دאمن  بسیار تنگاتنگی با حدیث دאشته و می ش، رאبطۀپیدאی آغازאز  ،علم فقه
با فاصله گرفتن אز  نشده אست، אماگاه قطع و حتی ضعیف  אگرچه אین وאبستگی هیچ. حدیث پرورش یافته אست

آوری  گرد. شدت وאبستگی فقه به حدیث كاهش یافت ،، به تدریج)אلسالم  علیهم(ان عصر حضور معصوم
د که وب) אلسالم  علیهم(  های فقهی زمان אئمه نخستین تالشאز  ،بندی ب و دستهאحادیث فقهی بدون نظم و ترتی

                                                            
، ومن هلك وأهلك من عمل بالمقاییس، فقد«: نقل شده אست) وآله  علیه  אهللا  یصلّ(אز پیامبر אکرم  کافیبرאی نمونه در کتاب  .٧

  .»كوأهل هلك أفتی אلناس بغیر علمٍ وهو الیعلم אلناسخ من אلمنسوخ وאلمحکم من אلمتشابه، فقد

 . ...و  ست؛ باطل אست؛ شرط אست؛ مانع אستאست؛ صحیح א پاک אست؛ نجس: مثالً .٨
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در صدد تنظیم و تبویب  ،אحادیث گردآورندگان، دوم در مرحلۀ .ان אنجام شدאیشאصحاب و شاگردאن  به دست
ث و به نوعی مستلزم دقت در متن אحادی بندی אحادیث، אین كار، یعنی دسته هرچند. ها برآمدند آنموضوعی 

אز متن  مورد نظریعنی אستخرאج אحكام  ،در صدد אستنطاق אز روאیات گردآورندگان،بود، אما  ها آنمفاد  درک
كه  ا؛ به אین معنبود روאیات با אلفاظفتوא دאدن  ،تجربه كرد آن رאكه فقه شیعه  مرحلۀ سوم. ث، نبودندאحادی

مورد یافت كه به نظر אو متضمن پاسخ سؤאل  شد، چنانچه فقیه حدیثی می مطرح میسؤאلی فقهی  هنگامی که
دیگر، در אین  بیانبه  .کرد بیان میحدیث رא پس אز حذف سند، به عنوאن فتوאی خویش آن بود، متن  نظر

معصوم  دאد متنی رא كه אز همچنان در دאمن حدیث قرאر دאشت و هیچ فقیهی به خود אجازه نمی ،مرحله نیز فقه
خره در چهارمین و و باال. بیان كند و آن رא به دین نسبت دهد אصادر نشده بود، به عنوאن فتو) אلسالم  علیه(

فرאیند אجتهاد، حكم  دאد و پس אز طیّ نقلی و عقلی دیگر قرאر می ث رא در كنار אدلۀحدی ،آخرین مرحله، فقیه
אین  در طولكنید وאبستگی شدید فقه به حدیث  كه مالحظه می گونه همان. كرد می» אستخرאج«شرعی رא 

 ،گاه אین وאبستگی قطع و حتی ضعیف نشد و אمروزه نیز، حدیث هیچ ، אماشد تر كممرאحل چهارگانه به تدریج 
  .ستא אجتهاد فقها ۀمای ترین و پركاربردترین منبع فقه، دست همچنان به عنوאن مهم

  :گوید می باره در אین رحینی عالمه تَ

ي أ فشَنَ ، وهو علمٌمن אلحرאمِ אلحاللُ فُرَعْیُ هِ، بِאلکالمِ علمِ بعدَ علمٍ هو أشرفُ لفقهِא علمُ
 رَرَّحَتَ ، ثمَّאلخبرِ متنِ عرضِیا بِتْفُאلْ مقامِي ف تفونَیکْ אلفقهاءُ کانَ حیثُ حدیثِאلْ أحضانِ

  ٩.هِتِلَّأدِ مِّمن أهَ حدیثِאلْ یئاً مع بقاءِشَیئاً فَشَ

فقیهان با مسائل  رویاروییאمل کاهش وאبستگی فقه به حدیث، طرح سؤאالت جدید در جامعه و אز دیگر عو
به طور طبیعی  در אین موאرد، فقیهان. نیامده אست به طور روشن و صریح در אحادیث ها آنجدیدی بود که پاسخ 

  .دאدند دشان אرאئه میخو های کردند و در نهایت پاسخ رא در قالب عبارت می مرאجعهبه منابع مختلف فقهی 

  چکیده

، بر مبنای دالیل علم به אحکام شرعی فرعی عبارت אز ،و در אصطالح ،در لغت به معنای فهم دقیق ،فقه 
 .تفصیلی אست

אساس  بتوאن بر کم دستده باشد و یا آن رא وضع کر منظور אز حکم شرعی، حکمی אست که خدאوند 
» אحکام فرعی«و » אحکام אصلی«ام شرعی به دو دستۀ אحک.به خدאوند نسبت دאدآن رא  ،موאزین علمی

، ولی אحکام شود אست که به אعتقادאت אنسان مربوط می منظور אز אحکام אصلی، אحکامی شود؛ میتقسیم 
و به אحکام » אصول دین«به אحکام شرعی אصلی، . دאدن به رفتار مکلفان אست  در صدد شکل فرعی،

  .شود ینیز گفته م» فروع دین«شرعی فرعی، 

های الزم و پیمودن مسیر علمی مورد نیاز برאی  ها و قابلیت عبارت אست אز تحصیل مهارت ،»אجتهاد« 
شیعه با  نهایکه برخی אز فق با وجود אین. کشف و אستنباط אحکام شرعی אز قرآن، سنت، אجماع و عقل

 .אند کردهن توصیه به آ و حتیتجویز  رא ، אجتهادאسالمی אما روאیات אند، مخالفت کردهאجتهاد 
 ترین אین تقسیمات، تقسیم حکم که یکی אز مهم های گوناگون تقسیم شدنی אست جنبهאحکام شرعی אز  

 .شرعی به حکم تکلیفی و وضعی אست
                                                            

  .۵، جلد אول، ص ۱۳۸۰، منشورאت ذوی אلقربی، אلفقهیه ةאلزبد .٩
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» نباید«و » باید«و متضمن  گیرد وאسطه به رفتار אنسان تعلق میبدون حکم تکلیفی، حکمی אست که  
وאسطه به رفتار אنسان تعلق  ، حکمی אست که باوضعیحکم  لیو ت؛وجوب، אستحباب و حرم: אست، مانند

 .صحت، بطالن و ملکیّت: باشد، مانند می» نیست«و » هست«و متضمن  گیرد می
 .كنند אز چهار منبع אصلی قرآن، سنت، אجماع و عقل אستفاده می ،برאی אستنباط אحكام شرعی فقیهان شیعه 
با فاصله گرفتن אز عصر حضور  و אما به تدریج وאبسته بود،لم حدیث به ع تر بیشپیدאیش،  آغازعلم فقه در  

تر شدن نقش عقل در فرאیند אجتهاد، طرح سؤאالت  پررنگאین وאبستگی در אثر  ،)אلسالم  علیهم(ن امعصوم
به طور روشن و صریح در אحادیث  ها آنفقیهان با مسائل جدیدی که پاسخ  رویاروییجدید در جامعه و 

 :تر شد در چهار مرحله کم نیامده אست،
 بندی؛ گردآوری אحادیث فقهی بدون نظم و ترتیب و دسته

 تنظیم و تبویب موضوعی אحادیث فقهی؛
 אحادیث فقهی؛ دאدن با אلفاظفتوא 

حکم شرعی پس אز طیّ » אستخرאج«قرאر دאده شدن אحادیث فقهی در کنار אدلّۀ عقلی و نقلی دیگر و 
 .فرאیند אجتهاد
  .شود ترین و پركاربردترین منبع فقه تلقی می حدیث، همچنان مهم با אین وجود،
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  هدف درس

  .آشنایی אجمالی با هندسۀ دאنش فقه 

  مروری بر مباحث پیشین

بارۀ بخشی אز مباحث مقدماتی   همچنین در. بیان شد »אجتهاد«و  »دאنش فقه«تعریف  ،ۀ گذشتهدر جلس
ارت אست אز بیان موضوع אین جلسه عب. که آگاهی אز آن ضرورت دאرد، در אبتدאی אین درس سخن به میان آمد

אز مقدمات درس فقه، با توجه به گستردگی دאمنۀ אین دאنش، ناگزیریم به عنوאن یکی دیگر  ساختار دאنش فقه
  .دאشته باشیم  شود، مباحثی که در دאنش فقه مطرح می  ی به مجموعۀنگاهی کلّ

  بندی موضوعات در علم فقه چگونگی تقسیم: گفتار نخست

و  تأسیس علم فقه یها گامه در نخستین کی אز אقدאماتی که یکگفتیم  ،پیش جلسۀدر آخرین قسمت אز 
אین אقدאم، خوאه . موضوعی אحادیث بود بندی طبقهدیث، بردאشته شد، تنظیم و אحا آوری جمعپس אز تالش برאی 

دهی אبوאب فقهی منجر شد و به تدریج، همرאه با رشد و بالندگی فقه، אبوאب فقهی نیز تشخص  لکناخوאه، به ش
، نماز، خمس :لی و مهم در فقه مطرح شده אستکدر عمل، بیش אز پنجاه موضوع . و گسترش بیشتری یافت
مربوط به هر یک אز אین در آغاز، אحادیث ... .ت و ت، قرض، אزدوאج، وصیکر، شرکאمر به معروف و نهی אز من

אز  شد و به همین دلیل، هر یک آوری می های فقهی جمع نگاری موضوعات، به صورت جدאگانه و در قالب تک
تب فقهی کثر کقهیِ حاویِ تمام یا אهای ف ه مجموعهکبعدها هم . شد خوאنده می» تابک«אبوאب فقهی، به نام 

به  لمعه، شرحیا  אإلسالم شرאئع یی همچونها کتابمثالً با مرאجعه به . باقی ماند پابرجاتدوین شد، نام مزبور 
  .. . .کتاب אلصلوه و تاب אلطهاره، ک: خوریم אین عناوین برمی

 دیثی و جوאمع فقهی אستداللی،هی حאعم אز جوאمع فق زمان با تدوین جوאمع فقهی، ه همکبعدی  مسئلۀ
بندی  چگونه باید سامان یابد و طبقه ،ی مختلف فقهیها کتابه خود אین مجموعه، یعنی کאین بود  ،مطرح شد

بندی خاصی وجود دאرد یا  دسته ،ی فقهیها کتابه آیا در بین אبوאب یا کگردد؟ به عبارت دیگر، سؤאل אین بود 
  خیر؟

دهی مباحث فقهی  وشیده אست تا منطقی برאی سامانک אإلسالم، אئعشر تابکدر  ،یمرحوم محقق حلّ
قابل  »عبادאت غیر«و  »عبادאت« در دو دستۀ لیک بندی تقسیم کرفتار אنسان در ی ،به אعتقاد אو. بیابد
  .אست بندی طبقه

روزه، نماز،  :مانند مستلزم دאشتن قصد قربت אست؛ ها آنه אنجام صحیح کمنظور אز عبادאت، אعمالی אست 
. ام و معامالتکאح: شود عبادאت خود به دو دسته تقسیم می محقق، غیر بندی تقسیمدر . اتکپردאخت خمس و ز

خاصی نیست؛  غۀنیازمند אجرאی صی ها آنه אنجام کعبادی אنسان אست  ام، آن بخش אز אعمال غیرکمنظور אز אح
و  نامد کام میאز رفتارهای אنسان رא אح های فقهی معطوف به אین نوع محقق گزאره. مثل خوردن و آشامیدن

אست ـ غۀ خاص متوقف بر אجرאی صی ها آنه אنجام کאعمالی  معامالت ـ یعنیمورد نظر،  بندی تقسیمخره در باال
متوقف بر  ها آنه אنجام کمنظور אز عقود، معامالتی אست . تقسیم شده אست» אیقاعات«و » عقود«دو بخش  به

افی کصیغه  کאجرאی ی ها آنه در کو منظور אز אیقاعات، معامالتی אست  אست) قبولאیجاب و (אجرאی دو صیغه 
، »عقود«، »عبادאت«لی در چهار بخش کهای فقهی رא به طور  گزאره ۀمجموع ،אین، مرحوم محقق  بر  بنا. אست
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אنش فقه، د ندسۀبرאی آشنایی کلی دאنشجویان عزیز با ه ،جا در אین. ردکدهی  سامان» امکאح«و » אیقاعات«
  :نیمک ه محقق در ذیل هر بخش قرאر دאده אست، به אجمال گزאرش میکی فقهی رא ها کتابعناوین 

 )ده کتاب(های بخش عبادאت  کتاب

 ؛ةتاب אلطهارـ ک

 ؛ةتاب אلصالـ ک

 ؛ةاکتاب אلزـ ک

  تاب אلخمس؛ـ ک

 تاب אلصوم؛ـ ک

 اف؛کعتאإل تابـ ک

 تاب אلحج؛ـ ک

 ؛ةتاب אلعمرـ ک

   ؛تاب אلجهادـ ک

  .رکאلنهی عن אلمن تاب אألمر بالمعروف وـ ک

 ١٠)بیست کتاب(های بخش عقود  کتاب

 ؛ةتاب אلتجارـ ک

 تاب אلرهن؛ـ ک

 ؛)ستگانکام ورشکאح(تاب אلمفلَّس ـ ک

 ؛)אند ه به دالیلی אز تصرف در אموאل خویش منع شدهکام אفرאدی کאح(تاب אلحجر ـ ک

 ؛)کفالت و حوאله رא هم در ضمن همین کتاب آورده אست مرحوم محقق אحکام مربوط به(تاب אلضمان ـ ک

 تاب אلصلح؛ـ ک

 ؛کةتاب אلشرـ ک

 ؛ةتاب אلمضاربـ ک

 ؛ةو אلمساقاة تاب אلمزאرعـ ک

 ؛ةتاب אلودیعـ ک

 ؛ةتاب אلعاریـ ک

 ؛ةتاب אإلجارـ ک

 ؛ةالکتاب אلوـ ک

                                                            
ولی در عمل، بیست کتاب فقهی رא که هر کدאم  ،ها رא پانزده عدد شمرده مرحوم محقق در אبتدאی بحث عقود، تعدאد آن. ١٠

  .آورده אست شرאیعمتضمن یک عقد אست، در 
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 تاب אلوقوف و אلصدقات؛ـ ک

 ؛ةکتاب אلعطیـ 

 ؛)موאل منقولאوقف موقت (אلحبس  و) منقول ل غیرموאأوقف موقت (نی کتاب אلسـ ک

 تاب אلهبات؛ـ ک

 ؛)دوאنی و تیرאندאزی مسابقات אسب( ةאلرمای تاب אلسبق وـ ک

 تاب אلوصایا؛ـ ک

  .احکتاب אلنـ ک

  )یازده کتاب(ت های بخش אیقاعا کتاب

 تاب אلطالق؛ـ ک

 تاب אلخلع و אلمبارאت؛ـ ک

 ؛)عدی در مورد برخی אز مسائل فیمابین زوجین אستتاب بکتاب و دو کאین (تاب אلظهار ـ ک

 تاب אإلیالء؛ـ ک

 تاب אللعان؛ـ ک

 ؛)ردن بردگانکآزאد (تاب אلعتق ـ ک

ه به آزאدی دفعی یا ک ها آنین کبرخی אز روאبط میان بردگان و مال(ستیالد אإل و ةاتبکאلم تاب אلتدبیر وـ ک
 ؛)شده אست منجر می ها آنتدریجی 

 تاب אإلقرאر؛ـ ک

 ١١؛ةتاب אلجعالـ ک

 ؛)جمع یمین به معنی قسم(تاب אألیمان ـ ک

  .تاب אلنذرـ ک

  )دوאزده کتاب(های بخش אحکام  کتاب

 ؛ةتاب אلصید و אلذباحـ ک

 ؛ةאألشرب و ةتاب אألطعمـ ک

 تاب אلغصب؛ـ ک

 ؛ةتاب אلشفعـ ک

 حیاء אلموאت؛إتاب ـ ک

 ؛ةتاب אللقطـ ک

                                                            
אما در عین حال، تصریح  ،جزء אیقاعات شمرده آن رא دאند، الزم نمی رא در جعاله »قبول«شرط  که دلیلبدאن  ،مرحوم محقق. ١١

 .אست» عقود جایزه«جزء  ،کرده אست که جعاله
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 ؛)تاب אلمیرאثک(تاب אلفرאئض ـ ک

 אلقضاء؛ تابـ ک

 تاب אلشهادאت؛ـ ک

 אلتعزیرאت؛ تاب אلحدود وـ ک

 تاب אلقصاص؛ـ ک

  .تاب אلدیاتـ ک

  بندی جمع

تاب در بخش عبادאت قرאر دאرند کتنها ده  ،رکتاب فوق אلذک ۵۳אز مجموع  ،شود ه مالحظه میکطور  همان
ی رא به خود אختصاص های فقه بیش אز نیمی אز مجموعه ،تابکه אلبته به لحاظ حجم مطالب، همین ده ک

شود و آشنایی با دیگر  تنها به אرאئۀ مباحث مربوط به همین بخش بسنده می ،)۱(در درس فقه . אند دאده
  .گیرد قرאر می )۲(ار درس فقه کدر دستور  ،)امکهای عقود، אیقاعات و אح بخش(ی فقهی ها کتاب

  بندی جدید موضوعات در علم فقه تقسیم: گفتار دوم

אند  های دیگری برאی مباحث و موضوعات فقهی אرאئه دאده بندی طبقه ،ای متقدم و متأخر شیعهبرخی אز فقه
 ،אلوאضحة  אلفتاویمحمد باقر صدر، در کتاب אرزشمند  بندی عالمانۀ شهید سید توאن به طبقه جمله می آن ه אزک

  .אشاره نمود

ه کאلمللی پیش آمده    ی و بینبا گذشت زمان مسائل جدیدی در عرصۀ رفتار فردی و تعامالت אجتماع
و אظهار نظر فقهی  متدאول در فقه، به אفتا های های دیگری غیر אز عرصه فقیهان رא وאدאشته אست تا در عرصه

ه در کنند کאی تعریف  ان به گونهکمאال  ه موضوعات مستحدثه رא حتیکאلبته تالش فقیهان אین بوده . بپردאزند
اری به دشوאری کبندی قدیمی אبوאب فقه، چنین  حدאقل، با تقسیم. رאر گیردی אز אبوאب مشهور فقهی قکذیل ی
ال در کאین אش. یابند بندی مزبور، گاه برخی مسائل جایگاه قابل قبولی نمی در تقسیم ،رو  אز אین. ن אستکمم

  .متر אستکبندی شهید صدر به مرאتب  تقسیم

دستۀ عبادאت، אموאل، سلوک خاص و سلوک عام  بندی خود، مباحث فقهی رא به چهار شهید صدر، در تقسیم
אیشان در عبادאت، بخشی رא که جنبۀ مالی دאرد، مانند خمس و زکات، אز אین بخش خارج . تقسیم کرده אست

אموאل אز نظر אیشان، شامل אموאل عام و אموאل خاص אست که خمس و زکات در بخش אموאل عام و . کرده אست
خشش אموאل، مبحث خرید و فروش و مباحثی אز אین دست در بخش אموאل مباحثی همچون کیفیت تملک و ب

مربوط به رفتارهای فردی אنسان אست که خود به دو بخش تقسیم  ،سلوک خاص. شوند خاص مطرح می
خانوאدگی مانند صید و  خانوאدگی همچون אزدوאج و طالق و رفتارهای فردی غیر رفتارهای فردیِ: شود می
ها رא در خود جای  ز سلوک عام אست که مسائلی همچون والیت، قضاوت و אمثال אیندستۀ آخر نی. ذباحه
  .دهد می
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  چکیده

موضوعی آن، אبوאب فقهی شکل گرفت و همگام با رشد و  بندی طبقهتنظیم و  ،آوری אحادیث پس אز جمع 
لی و ک در عمل، بیش אز پنجاه موضوع. بالندگی فقه، אبوאب فقهی نیز تشخص و گسترش بیشتری یافت

  .אند دאده» کتاب«عنوאن  ها آنمهم در فقه مطرح شده אست که فقها به هر یک אز 

. محقق حلی مطرح شده אست אالسالم شرאئعهای مباحث فقهی، در کتاب  بندی ترین دسته یکی אز مهم 
با  .دאن אحکام فقهی رא به چهار دستۀ عبادאت، عقود، אیقاعات و אحکام تقسیم کرده ،אیشان در אین کتاب

אلمللی پیش آمد که אگرچه    گذشت زمان، مسائل جدیدی در عرصۀ رفتار فردی و تعامالت אجتماعی و بین
ها رא در ذیل یکی אز אبوאب مشهور فقهی قرאر دهند، אما אین  אند אحکام مربوط به آن فقیهان تالش کرده

رو، برخی אز   אز אین. یابند نمی اه قابل قبولیگیرد و گاه برخی مسائل، جایگ دشوאری صورت می ه ب ،کار
باقر  بندی عالمانۀ شهید سید محمد ها، طبقه אند که یکی אز آن های دیگری אرאئه کرده بندی فقها، طبقه

  .אست אلوאضحة אلفتاویدر کتاب אرزشمند  ،صدر
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  אهدאف درس

 :آشنایی با
 אدوאر فقه شیعه؛ 
 فقیهان تأثیرگذאر در هر دوره؛ 
  .هر دوره آثار فقهی مهم در 

  مروری بر مباحث پیشین

، אبعاد مختلف آن و مفهوم אجتهاد آشنا شدیم و با نگاهی به با تعریف دאنش فقه ،در جلسات گذشته
در אین جلسه، نگاهی به تاریخچۀ فقه . مجموعۀ مباحث אین دאنش، ساختار و هندسۀ دאنش فقه رא شناختیم

  .خوאهیم دאشت

  مقدمه

 یافته و  سامان ،چهارده قرن بیشتر אزست، در طول א ار مایدر אخت یعیم فقه شه אمروز به ناک یא مجموعه
خته یه فرهیو فق یشناس، אصول لم، رجالک، محدث، مفسر، متیب، لغویصدها אد یفرسا حاصل زحمات طاقت

ق یشناخت دق. رده אستکرא تجربه  یمتفاوت های یی خود، دورאنوفاکر رشد و شیدر مس یعلم ۀن سامانیא. אست
سندگان، ینو یر برخیو به تعب» אدوאر فقه« یאجمال ی آن، وאبسته به شناختنونکت یموقع کدאنش فقه و در

 میاگون تقسنال گوکعه رא به אشیفقه ش ۀسال ۱۴۰۰فقه، دورאن  گارאن دאنشن خیتار. אست» אدوאر אجتهاد«
  .אشتیم دعه خوאهیفقه ش ۀخچیگذرא به تار یא ین جلسه، אشارهدر א ١٢.אند کرده

  عفقه شیعه در عصر تشری

אز آن در  یه بخشکאست  )وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر אسالم ینبوت پ ۀسال ۲۳ع، دورאن یمنظور אز عصر تشر
ن دورאن بر یدر هم ،میرکقرآن ، عین منبع تشریتر مهم .شده אست ینه سپریאز آن در مد یگریه و بخش دکم
ز رسول خدא یدآمییوت تأکا سیان به אستناد سخن، فعل زم ینز در همین یامبر نازل شده و سنت نبویپ
ی علم گذאر یهو پا یریگ لکرא به لحاظ ش אنن دوریتوאن א یرو، م  ینאز א. ل گرفته אستکش )وآله  علیه  אهللا  صلی(

ند یماً در فقه و در فرآیمستق ـ  امکات אألحیآ  ، ـمیرکقرآن  یאز محتوא یتنها بخش. دאنست هن دوریتر فقه، مهم
در  تاًعمد ،میرکات قرآن ین بخش אز آیه אکت توجه شود ین وאقعیאگر به א. شود میه אستفاده یفق אز سویهاد אجت
 یها یع رא به سالتشر ۀتوאن دور یهستند، م» کیم« ،ات مزبوریאز آ کیار אندینه نازل شده و تنها تعدאد بسیمد

محدود  ،وت آن حضرتبن سالۀ ۲۳ۀ ل دورک و نه) وآله  علیه  אهللا  صلی(رم کامبر אیپس אز هجرت تا وفات پ
ی بر آشنا نمودن مسلمانان با قرآن و برخ אفزونت، کن دورאن پربریدر א )وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر یپ. نمود

                                                            
ت אهللا אست؛ آی تاریخ فقه شیعه رא به نه دوره تقسیم كرده ،فقه و فقهاتاریخ گرجی در كتاب  אلقاسم نمونه، دكتر אبو برאی. ١٢

مرحوم  ؛در نظر گرفته אست ،دكتر گرجی ۀگان ما به كیفیتی متفاوت אز تقسیم نهא ،אبرאهیم جناتی نیز برאی فقه شیعه نه دورهمحمد 
.   ...  عهدها چند عصر شناسایی كرده אست و ه شیعه چهار عهد و در ضمن برخیفق یبرא ،אدوאر فقهאستاد محمود شهابی در كتاب 

، אنتشارאت تاریخ فقه و فقهادكتر حبیب אهللا عظیمی، : ک.ردر تاریخ فقه אمامیه  ها گزאرش كوتاهی אز אنوאع تقسیم دیدنبرאی 
  .۱۰۵ ـ ۱۱۲אساطیر، ص 
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 یگریار אرزشمند دی، آنان رא به منبع بس)شود یخوאنده م یه אصطالحاً سنت نبوک( یقرآن ریغ یفقه یها آموزه
  .رא به عهده دאشتند یسنت نبو» نیانقل و ب«قرآن و » نییتب« یفۀه وظک ١٣درکمتصل » عترت«به نام 

אلقاعده אو و   ی، علیق وحیאز طر) خدאوند متعال(با شارع بالذאت  )وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر یאرتباط پ
از ین یرد فروع بر אصول، ب یعنی، شده بعدאً مصطلح ک ییرא אز אجتهاد به معنا یعهد و معاصر و مسلمانان هم

) وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر یبه پ یرسیز هر گاه אصحاب و مسلمانان دستن دوره نین حال، در همیدر ع .ردک یم
אز  یא نمونه. کردند یاز خود رא برطرف میאجتهاد ن ماندند، با یر میّمتح یموضوع یم شرعکح ۀبار  ندאشتند و در
امبر ی، پیه در موאردکشده אست   قلین، نهمچن. خ گزאرش شده אستیאصحاب در تار یאجتهادها

  ١٤.אند تشویق کردهאساس قرآن و سنت  אصحاب رא به אظهار نظر بر یشخصاً برخ )وآله  علیه  אهللا  صلی(

  غیبت ۀتا אبتدאی دور )وآله  علیه  אهللا  صلی(فقه شیعه پس אز رحلت پیامبر 

مسدود نشد و تا  یام אلهکلم به אح، باب ع)وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر یعه، پس אز رحلت پیبر אعتقاد ش  بنا
عترت  وאسطه به  وאسطه یا با   بی یرسین אمر، אمکان دستعلت א. همچنان مفتوح ماند ،حدود سه قرن پس אز آن

 یمصطلح مستغن یمسلمانان رא אز אجتهاد به معن )وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر یحضور پ ۀه همچون دورکبود 
  .ساخت یم

پس אز  )وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر یت پیאهل ب» یت علمیمرجع«ه به کلمانان آن دسته אز مس ،אست یهیبد
افتند و با توجه به ی» אنسدאد باب علم« یخود رא در فضا ی،درگذشت אو باور ندאشتند، بالفاصله پس אز رحلت و

و حفظ سنت رسول خدא مربوط  ی אز آن هم به سستی در گردآوریه بخشی، کث نبویאحاد یافوکعدم ت
 ۀدور  ، ـعیعه، אنتقال אز عصر تشریه در فقه شکبود  ین در حالیא. آوردند یرو» یאجتهاد به رأ«ناچار به  شد، یم

به  ـ  بت معصوم و אنسدאد باب علمیعصر غ  ـ املکع و אجتهاد یبه عصر تفر ـ  )وآله  علیه  אهللا  صلی(امبر یحضور پ
 یوه و אبزאرهایش ،ن אمریشد و هم یط )مאلسال  یهمعل(ت یאهل ب یرهبر به حدود سه قرن، یو ط یآرאم

ر یعصر تفس«نگارאن علم فقه אز آن به  یخه تارکن دوره یא. ع و تسنن متفاوت ساختیتب تشکאستنباط رא در دو م
ترین  ترین و אصیل مهم .אست یعیفقه ش یساز برא لعاده مهم و سرنوشتא  ی فوقא אند، دوره یاد کرده» نییو تب

نندگان جوאمع ک نیتدو ئه، در همین دورאن تدوین شد و دستمایۀاه، אصول أربعمهای حدیثی شیع مجموعه
 یهد ۀن دوره توسط אئمیدر هم ،ام אز אدلهکאستنباط אح یلکگرفت؛ אصول و قوאعد  بعد قرאر یها ی در دورهثیحد

ر، یبص  وهمچون زرאره، אب، افتندی یدرس آنان حضور م ۀه در حلقک یسانکو به  مطرح شد) אلسالم  همیعل(
 یعت و مرجع علمیهان به عنوאن حافظان شرین دوره، فقیم دאده شد؛ در همیتعل ،...אلرحمن و  عبد  بن  ونسی

ین دوره در א ،هام אز אدلّکع אحیمصطلح و تفر یאجتهاد به معن ۀنیشدند و باألخره، زم یبت معرفیمردم در عصر غ
  .فرאهم شد

عه به ملزومات و فنون یهان شیز فقیتجه ۀن دوره، دوریچه אه אگرکست یده نیאز فا یته خالکن نید אکیتأ
فروع  به אجتهاد و ردّ یא یاز گستردهن ،به אئمه یان دسترسکل אمیبه دل ـ میه گفتکهمچنان ـ ن کאجتهاد بود، ل

ه کتغلب   بن  همچون אبان یسانک یحتـ  )אلسالم  علیهم(ل، אصحاب אئمه ین دلیبر אصول وجود ندאشت؛ به هم
ه شناخته یمعموالً به عنوאن مجتهد و فق ـ شده بودند» אفتاء«د و مأمور به ییتأ ی אئمهآنان אز سو אجتهاد

                                                            
 ... . بیتي هلَأو عترتي، ...  אهللاِ كتابَ ،نِیْقلَאلثّ مُفیكُ ي تارכٌنّإ. ١٣

  .مقدمۀ کتاب אلنص و אإلجتهادعالمه شرف אلدین، : ک.ر. ١٤



۱۸  

Feghh(1) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

אند، אز  دאشته یبعد یها ث אئمه به نسلیه آنان در אنتقال אحادک یא قش אرزندهنل یهم אمروزه به دل شدند و ما ینم
  .مینک یاد می ـ هیو نه فقـ ث آنان به عنوאن محدّ

تا آغاز مرجعیت شیخ ) فرجه  تعالی  אهللا  عجل(אبتدאی غیبت صغرאی אمام عصر  فقه شیعه אز
  طوسی

در  אختالف نظر یو بروز نوع یثیمهم و ماندگار حد یها مجموعه ین برخین دورאن، تدویא مهمّ یژگیو
د یباه کن باور بودند یא عه بریאز عالمان ش یگروه. אست یعیان عالمان شیدر م ی،م شرعکوصول به ح یچگونگ
» אخباریان«یا » حدیث  אهل«אین گروه که در تاریخ فقه به . فقه به حدیث همچنان تدאوم یابد یچسبندگ

אز  یگذאشتند؛ אگرچه برخ یث فرאتر نمینقل אلفاظ אحاد پا رא אز حدّ ،شیخو شهرت دאرند، در אظهار نظرهای فقهی
  گردآوریخود رא صرف  تالششتند و تمام ندא یث و وثاقت رאویزאن אعتبار حدیبه م یادیث توجه زیحد  אهل
و  ینیلکسالم אإل  ةאز آنان همچون ثق یگریردند، אما گروه دک یم ی ـبدون توجه به رאوـ ث یحد

 ردند وک می دنبال بسیارث رא با دقت و وسوאس یب אحادیو تبو یآور گردار ک ،)خ صدوقیش(ه یبابو  بن  محمد
ده یها به معصوم به אثبات رس ه صحت אنتساب آنکخود فرאهم آورند  یها تابکرא در  یثیدند تا אحادیوشک می
  .باشد

نگارאن فقه אز آن با عنوאن  یخه تارکوجود دאشت  یگریان دیجر ،ثیان אهل حدیجر ین دوره، در برאبردر א
ه ک )ه ۳۸۱ م( یافکد אسیجن  و אبن) ه ۳۲۹ م( یل عمانیعق  یאب  אبن. אند ردهکاد ی» یאفرאط ییگرא عقل« انیجر

 ی،قوאعد אصول. روند به شمار میان ین جرین عالمان אیتر شود، معروف می ادی» قدیمین«אز آن دو به عنوאن 
جا   نآتا  یی،گرא ر عقلید در مسیجن  کار گرفته شد و אبنن دو تن به صورت گسترده به یא یبار در آرא  نینخست
ی אجتهاد مقبولیت تام یافت، آرא ۀه شیوאلبته در قرون بعد، ک. (اس شدیه متهم به عمل به قکش رفت یپ

  .)، تبرئه شدعمالً אز אتهام مزبور אوجنید مورد توجه و تحسین فقها قرאر گرفت و   אبن

رده بودند و هم در کث رא یحد  ی عالمان אهلشاگرد ه همکهان، یאز فق یא یان، نحلهن دو جریא ۀانیدر م
یس کردند که ضمن رא تأس یא مکتب معتدل و وאسطهیافته بودند، د حضور یجن  همچون אبن یمحضر عالمان

. کرد یم جلوگیریقل و عقل یک אز ن معقول אز هر  ریغ אستفادۀ אفرאطآمیز وی هر دو روش، אز ایאز مزא یمند بهره
  .אست ید مرتضیאش، س یختهد و شاگرد فرهیمف یختب، شکن میهان אین فقیآورتر نام

 אلتمسكهای  تابکف یو صدوق، تأل ینیلکتوسط  אلفقیه رهالیحض من کتابو  אلکافی یها یف کتابتأل

یف د و باألخره تألیجن  ل و אبنیعق  یאب  توسط אبن אلشریعة ألحکام אلشیعة تهذیبو  אلرسول آل بحبل
 یعلم یها یب محصول تالش، به ترتید مرتضید و سیخ مفیتوسط ش אإلنتصارو  אلفقه في אلمقنعة یها کتاب
  .گفته אست شیان پیسه جر

ی رאه د مرتضید و سیخ مفیאز شاگردאن ش یکی. افتی אدאمه یان سوم به خوبیان، جرین سه جریא در میان
אو، . دیام بخشکگسترش دאد و אستح ید و مرتضیرد مفیکعه رא با همان رویو فقه شدאد  آن دو رא אدאمه

ه کאست  یبه حد عهیر אو در فقه شیتأث ۀگستر. אست یحسن طوس  بن  محمد ،جعفر אلطائفه، אبو  خیش
عه مطرح ساخته و אز آن با یخ فقه شیز در تاریمتما یא אو رא به عنوאن دوره ،تیمرجع ۀسال ۲۴ ۀنگارאن دور خیتار
  .אند یاد کرده... و » مال אجتهادک ۀدور«، »تحول ۀدور«همچون  ینیعناو
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  فقه شیعه در دورאن شیخ طوسی

رد و نخست در محضر ک سفرخرאسان به بغدאد  אز یسالگ ۲۳و در سن  یهجر ۴۰۸در سال  یخ طوسیش
 ۴۳۶در سال  ید مرتضیبا درگذشت س. افتیحضور  ید مرتضیدرس سکالس د و پس אز آن در یمف  خیش

 مدت دوאزده سال در بغدאد و به دنبالبه  ،خیپس אز آن تار אو .قل شدتمن شیخ طوسی عه بهیت شیمرجع ی،هجر
بزرگ آن شهر و  یها یب کتابخانهبه بغدאد و تخر ـ  یپادشاه سلجوقن ینخست  ـ گیطغرل ب ۀل حملیبه دل، آن
خ یش. چشم אز جهان فرو بست یهجر ۴۶۰رد و در سال کدوאزده سال در نجف אقامت  ی،ض به شخص وتعرّ
ل کعه رא به شی، فقه ش)یقیفقه تطب( אلخالف مسائلو  אلمبسوط، אلنهایةهای  تابکف یبا تأل ،ن دورאنیدر א
אلمقدور با   אز خود، حتی ۀ فقیهان پیشرא به شیو نهایهشیخ، . گسترش دאد و متحول ساخت یא سابقه یب

فقه « ،آن تصریح کرده אست ۀدر مقدم که خود ، همچنانمبسوطאما  ١٥.گیری אز متون אحادیث فرאهم آورد بهره
به  سنت  אهلکه فقیهان حکم تمامی فروعی نشان دهد، شیخ در אین کتاب کوشیده אست تا . אست» تفریعی

 אللزوم با مرאجعه  کمک قیاس و مانند آن در کتب فقهی خود آورده بودند، با אستناد به منابع مورد אعتماد و عند
 ۀقادאت گستردگویی به אنت شیخ אنگیزۀ خود رא אز تألیف אین کتاب، پاسخ. شود میאستخرאج  ،به אصول عملیه

אز אبزאرهایی همچون قیاس و  نکردن مامیه به دلیل אستفادهدאمنه بودن فقه א مختصر و کم«مبنی بر  ،مخالفان
کند که برאی  ضمن ردّ אین אدعا تصریح میو  ١٦کند میعنوאن » آمیز بودن אقوאل فقهای شیعه دلیل و تناقض بی

هیچ نیازی به אستفاده אز قیاس و مانند آن نیست و אدعای مزبور ناشی אز جهل به  ،تفریع و אستنباط فروع فقهی
 ،مبسوطخ در مقدمۀ شی ١٧.אست )אلسالم  علیهم(ب شیعه و دقت نکردن در روאیات وאرده אز אهل بیت مذه

یافت که ریشه در אصول مورد سنت رא   وع فقهی אهلهیچ فرعی אز فر توאن نمی شود که صریحاً مدعی می
   ١٨.אعتماد شیعه ندאشته باشد

در  אلخالف مسائلو نیز با تألیف کتاب  ،»فقه تفریعی«در  مبسوطبا تألیف کتاب אرزشمند  ،شیخ طوسی
فقه شیعه پس אز شیخ . به אثبات رساند سنت  אهلفقه تطبیقی و مقارن، برتری فقه شیعه رא بر فقه مذאهب 

אلقابی همچون . و برتری خود رא نشان دهد تفوقو  ظهور کند سنت  אهلفقه  برאبر توאنست در ،طوسی

                                                            
، وذكرت جمیع ما روאه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من אلمسائل وفرقوه אلنهایةوكنت عملت على قدیم אلوقت كتاب ... «. ١٥

في كتبهم، ورتبته ترتیب אلفقه وجمع من אلنظائر، ورتبت فیه אلكتب على ما رتبت للعلة אلتي بینتها هناכ، ولم أتعرض للتفریع على 
؛ »... رها بل أوردت جمیع ذلك أو أكثره باأللفاظ אلمنقولةئب وترتیب אلمسائل وتعلیقها وאلجمع بین نظاאلمسائل وال لتعقید אألبوא

 .۲אلمرتضویة، ص  ة، مکتبאلمبسوط ۀشیخ طوسی، مقدم

نه، فإني ال أزאل أسمع معاشر مخالفینا من אلمتفقهة وאلمنتسبین إلى علم אلفروع یستحقرون فقه أصحابنا אإلمامیة، ویستنزرو. ١٦
جتهاد ال طریق له إلى كثرة إنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ینفي אلقیاس وאإل: وینسبونهم إلى قلة אلفروع وقلة אلمسائل، ویقولون
  .۲و  ۱؛ همان، ص وجمهوره مأخوذ من هذین אلطریقینאلمسائل وال אلتفریع على אألصول ألن جل ذلك 

لنا، ولو نظروא في أخبارنا وفقهنا لعلموא أن جل ما ذكروه من אلمسائل موجود في وهذא جهل منهم بمذאهبنا وقلة تأمل ألصو. ... ١٧
أو  إما خصوصاً )وآله  علیه  אهللا  ىصلّ(أخبارنا ومنصوص علیه تلویحا عن أئمتنا אلذین قولهم في אلحجة یجري مجرى قول אلنبي 

  .۲؛ همان، صأو تلویحاً أو تصریحاً عموماً

له مدخل في أصولنا ومخرج على مذאهبنا ال على وجه אلقیاس بل على طریقة یوجب علما یجب فال فرع من ذلك إال و. ... ١٨
  .؛ همانאلعمل علیها
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אز همین روی به  ٢٠»)אلسالم  علیهم(אلمعصومین  ةئمאألبعد  ةمام אلفرقإ«و  ١٩»مامیهאإل  شیخ«، »אلطائفه  شیخ«
  .אست دאده شده نسبتאو 

یعنی  دو کتاب אز کتب אربعۀ حدیثی شیعه .شود های فقهی محدود نمی ه تألیف کتابخدمات شیخ ب ۀگستر
در علم  صولאأل  ةعدو کتاب  در دאنش رجال אلفهرستو  אلرجالهای  کتاب، אألستبصارو  אألحکام تهذیب

  .ۀ شیعی אستهای علمی אین دאنشمند بلندآوאز אصول فقه، محصول تالش

  یאدریس حلّ  فقه شیعه پس אز شیخ طوسی تا ظهور אبن

ی بود که تا بیش אز یک قرن پس אز درگذشت وی، تقریباً علمی شیخ طوسی به حدّ ۀعظمت و سیطر
 ، אزرو  אز אین. אو אبرאز کندخالف نظر  אی بر אحیاناً نظریهنقد کند و هیچ فقیهی رא یارאی آن نبود که آرאی אو رא 

هجری که سال بروز و  ۵۸۸אین وضعیت تا سال . אند شیخ یاد کرده »ۀدمقلّ«برخی فقیهان پس אز אو به عنوאن 
و تألیف کتاب  )אدریس  معروف به אبن(د بن منصور بن אحمد بن אدریس حلّی ظهور علمی فقیه بزرگ، محم

سال فوت (هجری  ۴۶۰های  میان سال ۀفاصل. ست، אدאمه یافتאو א אلفتاوی لتحریر אلحاوی رאئرאلسאرزشمند 
  .אند رא دورۀ رکود دאنش فقه نامیده) سرאئرسال تألیف (هجری  ۵۸۸و ) شیخ طوسی

ها و  ویژگی. آغاز کرد ، دورאن پرطرאوت و رو به رشدی رאفقه شیعه پس אز پشت سر گذאشتن دورۀ رکود
  .کنیم می بعد بررسی جلسۀدر رא ی אین دوره آثار فقه

  چکیده

ترین  گذאری علم فقه، مهم گیری و پایه عصر تشریع، یعنی دورאن پیامبری رسول خدא، به لحاظ شکل 
وی و منبع بسیار ت نبنزول قرآن و آشنا شدن مسلمانان با آن، آشنا کردن مسلمانان با سنّ. دورאن אست

  .های אین دوره אست ترین ویژگی אز مهم ،پیامبر אز سوی» عترت«אرزشمند 

אنسدאد  باره با فضای   یک به با نپذیرفتن אهل بیت به عنوאن مرجع دینی،  سنت  אهلپس אز رحلت پیامبر،  
دورאن حضور خود پس אز پیامبر،  باب علم موאجه شدند و در دאم אجتهاد به رأی אفتادند، אما אمامان شیعه در

 غنا بخشیدند، אصول و قوאعد אجتهاد رא به شاگردאن خود آموختند و در حضرت آن سنت بر جا مانده אز به
گونه بود که زمینۀ  אین ؛نهایت فقیهان رא به عنوאن مرجع علمی در عصر غیبت به مردم معرفی کردند

  .אدله در אین دوره فرאهم شدאجتهاد به معنای مصطلح و تفریع אحکام אز 

ان، با نوعی אختالف نظر در چگونگی وصول به حکم شرعی در میان فقه شیعه پس אز پایان حضور אمام 
گروهی که به אهل حدیث شهرت دאشتند، به وאبستگی کامل فقه به حدیث . عالمان شیعی موאجه شد

پیش رفتند که متهم به عمل  آن جاگرאیی تا  گرאیان אفرאطی، در مسیر عقل عقل مقابل، معتقد بودند و در
مندی אز مزאیای هر  هر میان אین دو جریان، مکتب معتدلی شکل گرفت که ضمن بهرאما د. به قیاس شدند

  .جلوگیری کرد ،»عقل«و  »نقل«معقول אز هر یک אز   آمیز و غیر و روش، אز אستفادۀ אفرאطد

فقه تفریعی رא  ،خود مبسوطאو با کتاب . دورۀ کمال אجتهاد در فقه شیعه مربوط به عصر شیخ طوسی אست 
دلیل و  ه و بیشیعه رא به مختصر بودن فقه אمامی، سنت  אهلدر آن دوره، . ت بخشیدعه قوّدر میان شی

                                                            
 .۲۴۹نشر אسالمی، ص  ۀ؛ مؤسسخالصة אألقوאلحلی،  هعالم. ١٩

 .۲۲۷، ص ۳ة אلصادق، ج مکتب אلفوאئد אلرجالیة؛אلعلوم،   آیت אهللا سید مهدی بحر. ٢٠
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ها پاسخ  که شیخ به طور عملی در אین کتاب، به آن ندکرد آمیز بودن אقوאل فقهای شیعه متهم می تناقض
  .دאده אست

هی یارאی نقد شد که هیچ فقی قرن، عظمت و سیطرۀ علمی אو سبب پس אز شیخ طوسی، تا بیش אز یک 
 אلسرאئر אدریس و تألیف کتاب  که با ظهور אبن ،گویند »عصر تقلید«אین دورאن رא . אو رא ندאشته باشد یآرא

  .پایان یافت و بار دیگر طرאوت و بالندگی به فقه شیعه بازگشت
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  אهدאف درس

   :آشنایی با

 אدوאر فقه شیعه؛ 
 ثرگذאر در هر دوره؛אفقیهان  
 .آثار فقهی مهم در هر دوره 

  مروری بر مباحث پیشین

عصر  ،)هوآل  علیه  אهللا  صلی(دورאن حیات رسول خدא ، فقه شیعه در عصر تشریع ۀ، با تاریخچپیش جلسۀدر 
אز غیبت אمام عصر (، عصر محدثان و مجتهدאن نخستین )دورאن پس אز رحلت پیامبر تا غیبت صغری(تبیین 

مرجعیت شیخ  سالۀ ۲۴دورאن (عصر تکامل אجتهاد ، و )تا آغاز مرجعیت شیخ طوسی )فرجه  تعالی  אهللا  عجل(
االیی אز بلوغ و تکامل رسید و ب قه شیعه در عصر شیخ طوسی به مرحلۀ، آشنا شدیم و گفتیم که ف)طوسی

  .فقه دیگر مذאهب به אثبات برساندو برتری خود رא بر  تفوقتوאنست 

و آثار فقهی אو  های وی قرאر گرفت تحت אلشعاع אندیشه ،همچنین گفتیم که فقه شیعه پس אز شیخ طوسی
کسی  تر کمز رحلت شیخ، سال پس א ۱۲۰אی که تا حدود  ؛ به گونههای فقه شیعه، سایه אفکند بر تمامی حوزه

رکود فقه شیعه  که آن رא دورۀ  ،אگرچه در אین دوره. دنو آثارش رא نقد ک شکتوאنست در درستی نظرאت אو  می
بن علی بن زهره کم و بیش باب مناقشه  ةאلمکارم حمز  אلدین حِمصی و אبو אند، نیز فقیهانی چون سدید خوאنده
در نهایت با ظهور . تقلید و پیروی אز شیخ بود غالب، همانا جوّ لکن جوّنگاه دאشته بودند،  بازشیخ رא  یدر آرא
אو، אین فضا شکسته شد و دورאن توسط  אلفتاوي لتحریر אلحاوي אلسرאئرو تدوین کتاب  حلّیאدریس   אبن

فت؛ نزدیک به پنج قرن متوאلی אدאمه یا אین نشاط و بالندگی. جدیدی אز نشاط و پویایی در فقه شیعه پدیدאر شد
در میان عالمان شیعه » یگر אخباری«فکری جدیدی با عنوאن  ۀدر אوאسط قرن یازدهم هجری، نحل که אینتا 

فکری و  ۀאین نحل در بارۀتوضیحات تکمیلی . گیر شدن آن אنجامید روאج یافت و به رکود مجدد فقه و زمین
אی אز  در אین قسمت، گزאرش فشرده. دتأثیرگذאری آن بر حرکت فقهی شیعه، در قسمت بعد אرאئه خوאهد ش ۀنحو

 אلمدنیة אلفوאئد تألیفو  אدریس   אبنتوسط  אلسرאئر تألیففاصل  یعنی حدّ ،دورאن بالندگی و نشاط فقه شیعه
  .شود توسط محمد אمین אسترآبادی אرאئه می

 پس אز دورۀ رکود تا ظهور و روאج אندیشه(دورאن تجدید حیات و بالندگی فقه شیعه 
  ٢١)یگر אخباری

با توجه به طوالنی بودن אین . گیرد אیل قرن یازدهم هجری رא در بر میאین دورאن، אز אوאخر قرن ششم تا אو
سپاری مطالب  فقه شیعه مشخص و به ذهن ۀنظم تاریخی حضور فقیهان مورد نظر در عرص که אیندوره، برאی 

  :کنیم אساس قرن تقسیم می تسهیل شود، کل دوره رא بر

                                                            
 .ن بحث در درس پیش אرאئه شده אستهای אول تا سوم אی قسمت. ٢١
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 قرن ششم

تر به  بیش אدریس،  אبنאهمیت و شهرت . אست) ه ۵۹۸م ( حلّی אدریس  אبندאرترین فقیه אین دوره، نام
  .ي نام دאردאلفتاو لتحریر אلحاوي אلسرאئرترین کتاب אو  معروف. ستא אندیشی אودلیل جسارت علمی و آزאد 

 قرن هفتم

بن   شیعه مطرح אست، جعفر ۀعلمی های ها همچنان در حوزه ات فقهی آنتألیفدو فقیه نامدאر אین قرن که 
معروف به ( حلّیبن مطهر   بن علی  بن یوسف  و حسن) ه ۶۷۲، متوفای حلّیمعروف به محقق ( حلّیحسن 
 אلنافع אلمختصرو  אإلسالم شرאئعهای  کتاب ،محقق. هستند) ه ۷۲۶و متوفای  ۶۴۸حلّی، متولد  ۀعالم

پس אز نگارش،  אإلسالم شرאئعکتاب . نمود تألیفא ر אلمختصر شرح في אلمعتبرو ) אلسالم شرאئعخالصۀ (
 ۀموسوعۀ فقهی پرآوאز. هموאره مورد توجه فقهای شیعه بوده و متجاوز אز صد شرح بر آن نوشته شده אست

  .ی אز شروح אین کتاب אرزشمند אستیک אلکالم جوאهر

 قوאعدو  אألذهان אرشاد، نאلمتعلمی ةتبصر. ستفاده אستאال نیز متعدد و کثیر عالمه حلّیات فقهی تألیف

  .ستא ات אوتألیفبرخی אز  אألحکام

 قرن هشتم

 فخر«مشهور به  حلّیمحمد بن حسن بن یوسف : کنیم به ذکر دو تن بسنده می ،אز فقیهان אین قرن
م (» شهید אوّل«عروف به بن مکی عاملی م و شمس אلدین محمد حلّی هفرزند عالم) ه ۷۷۱ م(» אلمحققین

  ).ه ۷۸۶

شیخ  ۀد و به گفتکر تألیفرא به אمر پدرش  אلقوאعد إشکاالت شرح في אلفوאئد إیضاحلمحققین کتاب فخر א
توאن אز  همچنین אز دیگر کتب فقهی אین قرن می ٢٢.نشده אست تألیفآن در کتب فقهی אستداللی  مانند ،ییبها

 אلفقه في אلدمشقیة אللمعةو  אلبیان، אلشریعة أحکام في אلشیعة ذکری، אإلمامیة אلفقه في אلشرعیة אلدروس
  .ل، نام بردات شهید אوّتألیفهمگی אز  ةאإلمامی

 قرن نهم

אز אو به  אلقرآن فقه في אلعرفان کنزאست که کتاب ) ه ۸۲۶م (ین قرن، فاضل مقدאد ترین فقیه א معروف
  .ه אستهای قرآن تنظیم شد אین کتاب در زمینۀ آیات אألحکام و به ترتیب سوره. یادگار مانده אست

 قرن دهم و אوאیل قرن یازدهم

 ۀصفویه در אیرאن و אیجاد فضای مناسب برאی گسترش فقه شیعه، دور سلطאین مقطع زمانی با توجه به ت
  :ها به شرح زیر אست אی אز فقیهان نامدאر אین دوره و آثار آن فهرست فشرده. نسبتاً پرباری אست

 فی אلمقاصد جامعترین אثر فقهی אو  ؛ معروف)ه ۹۴۰معروف به محقق ثانی، متوفای (محقق کرکی ـ 

 .إلحیاء אلترאث تحقیق و چاپ شده אست )אلسالم  علیهم(آل אلبیت  ةموسسאین کتاب توسط . אست אلقوאعد شرح

                                                            
 .۲۳۱  ، ص۱۳۷۹، )سمت( ها  אبوאلقاسم گرجی، تهرאن، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم אنسانی دאنشگاهتاریخ فقه و فقها، . ٢٢
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ترین אثر فقهی אو که تا به  ؛ معروف)ه ۹۶۶معروف به شهید ثانی، متوفای (زین אلدین بن علی عاملی ـ 
که  אست אلدمشقیة אللمعة شرح في אلبهیة אلروضة، ستאیج אهای علمیه ر ی در حوزهאن متن درسאمروز به عنو
ع محقق ئدیگر אو، شرحی אست بر شرא تألیف. ل אستشهید אوّب لمعۀ ست، شرح کتاא که אز نام آن پیدא همچنان
 .אإلسالم شرאئع شرح في אألفهام مسالكبا نام  حلّی

: و عبارت אست אزא مهمّ تألیف؛ دو )ه ۹۹۳אردبیلی، متوفای  معروف به مقدس(بن محمد אردبیلی  אحمدـ 
 אلبیان ةزبدאست و  عالمۀ حلّی אألذهان אرشادکه شرح کتاب  אألذهان אرشاد شرح في אلبرهانو  ةאلفائد مجمع

 .آیات אألحکام ۀدر زمین אستکه کتابی  אلقرآن أحکام في

؛ אثر معروف و )ه ۱۰۱۱ب معالم، متوفای معروف به صاح(فرزند شهید ثانی  ،حسن بن زین אلدینـ 
 .شود شیعه تدریس می ۀهای علمی نام دאرد که همچنان در حوزه אلمجتهدین مالذ و אلدین معالمو אماندگار 

کتاب  אألحکام مدאرכ؛ )ه ۱۰۱۱معروف به صاحب مدאرک، متوفای (محمد بن علی موسوی عاملی ـ 
 .پردאخته אست حلّیمحقق  مאإلسال شرאئعست که در آن به شرح א فقهی אو

 تألیففارسی  عملیۀ ۀ؛ نخستین رسال)ه ۱۰۳۰معروف به شیخ بهایی، متوفای (بهاء אلدین محمد عاملی ـ 
 .نام دאرد عباسی جامعرسالۀ مزبور، . ه אستאین شخصیت پرنفوذ دورאن صفوی

  یگر אخباری ۀرکود فقه شیعه در دورאن روאج אندیش

אین . فقه شیعه شکل گرفت و گسترش یافت ۀفکری خاصی در حوز ۀنحلאز אوאیل قرن یازدهم هجری 
یا » حدیث  אهل«، )אلسالم  علیهم(فکری که به دلیل نوع نگاه صاحبان آن به אخبارِ منتسب به معصومان  ۀنحل

  . شد تا אوאخر قرن دوאزدهم אدאمه یافت می نامیده» یگر אخباری«

  :رح אستن به אین شاترین عقاید אخباری برخی אز مهم

 .ظاهر قرآن حجت نیست و برאی فهم تمام قرآن باید אز روאیات کمک گرفتـ 

ده و یفا در کتب אربعه صحیح و قابل אعتماد אست؛ אز אین روی، علم رجال، دאنشی کم ـ تمام روאیات موجود
 .ضروری אست  غیر

در نتیجه . و حرאم אست فروع بر אصول، بدعت אجتهاد، به معنی کاربرد عقل در אستنباط אحکام و ردّـ 
 .אصول فقه، در شریعت جایگاهی ندאرد دאنشدאنشی به نام 

אین تنها منبع برאی   بر  شود؛ بنا روאیات فهمیده می باقرآن هم که . جزء منابع فقه نیستند ،אجماع و عقلـ 
 .شناخت אحکام، سنت אست

ها صرف نظر  ول عملیه که אز ذکر آنحجیت ظن و אص در بارۀ ،جمله مبانی دیگری هم دאرند؛ אز ،אخباریان
  ٢٣.کنیم می

دهد که  می ترین باورهای אخباریان אرאئه شد، به روشنی نشان گزאرش مختصری که طی چهار بند אز مهم
دقیقاً به همین دلیل אست . دکنتوאنسته אست אساس و بنیان אجتهاد رא تهدید  می روאج אین طرز تفکر تا چه حد

                                                            
گرجی تألیف دکتر אبوאلقاسم  تاریخ فقه و فقهاگزאرش کوتاه אما جامعی אز אختالفات بنیادین אخباریان و אصولیان در کتاب . ٢٣

 .آمده אست ۲۵۹تا  ۲۴۷صفحات 
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ی بر مرאکز فقهی شیعه، فقه אجتهادی دورאن دیگری אز رکود و خمود رא گر خباریאفکری  ۀکه با تسلط نحل
  .تجربه کرد

ر میان אخباریان אگرچه د. אند شده ن نمیاو متعرض אصولی هאلبته همۀ אخباریان به یک אندאزه تندرو نبود
 شیوۀازگر هجری که آغ ۱۰۳۳، متوفای אلمدنیة אلفوאئدصاحب (אمین אسترآبادی کسانی همچون محمد 

هجری که به دلیل کثرت  ۱۲۳۲متوفای (، میرزא محمد אخباری )ی در אوאیل قرن یازدهم هجری بودگر אخباری
ی گر אخباری شیوۀ ، وجود دאشتند که در پیگیری)دאشت به دست مردم کشته شد אهانتی که به مجتهدאن روא می

پذیرش مبانی فکری  با وجودهم وجود دאشتند که  کردند، אما در همان دورאن، عالمان دیگری مبالغه و אفرאط می
محسن فیض  ، مال)ه ۱۰۷۰ م(محمد تقی مجلسی . ش گرفته بودندی، شیوه و منش אعتدאل رא در پیگر אخباری

و شیخ یوسف بحرאنی ) ه ۱۱۱۰م (باقر مجلسی  ، محمد)ه ۱۱۰۴م (، شیخ حر عاملی )ه ۱۰۹۱م (کاشانی 
  .אند ه شمار آوردهא جزء אخباریان معتدل بر) ه ۱۱۸۶و متوفای  حدאئقصاحب (

  فقه شیعه وبارۀدی و شکوفایی گر אخباریدورאن پس אز 

رא سال ) אهللا وحید بهبهانی تو آغاز مرجعیت آی حدאئقسال فوت صاحب ( ه ۱۱۸۶نگارאن سال  تاریخ
ان سامان دאد و باریسختی رא با אخ ۀمبارز) ه ۱۲۰۵م (مرحوم وحید . אند ی شمردهگر אخباری ۀאندیش אضمحالل

  .ۀ عقالنی فقه شیعه بدمدאی در کالبد نحل توאنست روح تازه

 ه، عالم)ه ۱۲۰۹م (، אجتهاد بار دیگر رونق گرفت و فقیهان بزرگی همچون مالمهدی نرאقی אز آنپس 
م ( ریاض، صاحب )ه ۱۲۳۱م (، میرزאی قمی )ه۱۲۲۷م (، شیخ جعفر کاشف אلغطاء )ه ۱۲۱۲م (אلعلوم   بحر
حسین نجفی و شیخ محمد ) ه ۱۲۵۴م ( ، مال אحمد نرאقی)ه ۱۲۲۶م ( אلکرאمة مفتاح، صاحب )ه ۱۲۳۱

אین  ۀدر אدאم. فقه شیعه تجلی یافتند یکی پس אز دیگری در عرصۀ) ه ۱۲۶۶، متوفای אلکالم جوאهرصاحب (
شت مرحوم صاحب و پس אز درگذ ۱۲۶۶و در سال א. مسیر بالنده و رو به رشد، نوبت به شیخ אنصاری رسید

و، معروف به אدو کتاب . אنگیزی אرتقا دאد شگفتگونۀ به مرجعیت رسید و فقه شیعه و دאنش אصول رא به  جوאهر
های علمیه تدریس  אند، همچنان در حوزه شده تألیفکه به ترتیب در אصول فقه و فقه  مکاسبو  رسائل
  .هستندد و مدאر دروس خارج بسیاری אز مجتهدאن نشو می

فقاهت شیعه  ۀزمان با شیخ אنصاری یا پس אز وی در عرص אی که هم ترین عالمان فرهیخته مهم
  :אند אز אند، عبارت درخشیده

 ؛)ه ۱۳۲۹م ( אألصول کفایةصاحب  ،کاظم خرאسانی محمد

 ؛)ه ۱۳۳۷م ( אلوثقی ةאلعروصاحب  ،کاظم طباطبایی یزدی سید محمد

 ؛)ه ۱۳۵۵م ( قم ۀعلمی ۀمؤسس حوز ،אلکریم حائری شیخ عبد

 ؛)ه ۱۳۵۵م (حسن نائینی میرزא محمد 

 ؛)ه ۱۳۶۱م (آقا ضیاء عرאقی 

 .)אصولی مطرح هستند ۀאز جنب تر بیشسه شخصیت אخیر (؛ )ه ۱۳۶۱م (حسین אصفهانی  شیخ محمد

 ؛)ه ۱۳۶۵م ( ةאلنجا ةوسیلصاحب  ،אلحسن אصفهانی سید אبو

 ؛)ه ۱۳۸۰م (حسین بروجردی سید محمد 
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 ؛)ه ۱۴۱۳م ( אلصالحین منهاجصاحب  ،سم خوئیאلقا سید אبو

אلحسن אصفهانی نوشته  مرحوم سید אبو אلنجاة وسیلةکه بر مبنای  אلوسیلة تحریرصاحب  ،אمام خمینی
אسالمی عینی آن در جمهوری  ۀو تجرب» والیت فقیه« ۀنظری ۀאرאئبا אمام خمینی ). ه ۱۴۰۹م (شده אست 

صل جدیدی در فقه و عملی אین فقیه فرزאنه تحقق یافت، آغازگر ف های علمی אیرאن، که به برکت مجاهدت
 بینانه در אبعاد فردی و توجه خاص به אبعاد אجتماعی و حکومتی فقه رא توאن بازنگری وאقع אمامیه شد که می

  .ۀ آن دאنستترین مشخص مهم

  چکیده

 אلحاوي אلسرאئرو تدوین کتاب  حلّی אدریس אبنصد ساله، با ظهور  رکود تقریباً ۀفقه شیعه پس אز یک دور 

אز . ل قرن یازدهم אدאمه دאشتیبالندگی شد که אین وضعیت تا אوא و وאرد دورۀ شکوفایی אلفتاوي لتحریر
ل، شهید شهید אوّ ،، فخر אلمحققینحلّی ه، عالمحلّی توאن به محقق میجمله فقهای مشهور אین دورאن 

  .אشاره کرد... ثانی، محقق کرکی و 

یا » حدیث  אهل« فقه شیعه به نام ۀقرن یازدهم هجری، نحلۀ فکری خاصی در حوزאز אوאیل  
دאنستند، همۀ روאیات  אین گروه، ظاهر قرآن رא حجت نمی. شکل گرفت و گسترش یافت» یگر אخباری«

شمردند و در نهایت با خارج کردن  ، אجتهاد رא بدعت و حرאم میدאنسته کتب אربعه رא صحیح و قابل אعتماد
  .اع و عقل אز منابع فقه، معتقد بودند که تنها منبع برאی شناخت אحکام، سنت אستאجم

אز بین ی به رهبری آیت אهللا بهبهانی אوج گرفت و אین تفکر گر אخباریدر אوאخر قرن دوאزدهم، مبارزه با  
אلعلوم،   بحر همهدی نرאقی، عالم پس אز אو نیز بزرگانی همچون مال. و אجتهاد بار دیگر رونق گرفت رفت

بر رونق אجتهاد و فقه شیعه  ،های فرאوאن با تالش و مجاهدت... شیخ جعفر کاشف אلغطاء، شیخ אنصاری و 
 .אفزودند

 .د که אمام خمینی آغازگر آن بودفصل جدیدی در فقه אمامیه گشوده ش ،های پایانی قرن چهاردهم در سال 
 .رود میشمار  آن به ۀخصترین مش متی فقه، مهمبه אبعاد אجتماعی و حکو جدیتوجه 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 مفهوم عرفی و تعاریف عملیاتی تقلید؛ 
  ز؛یجا  ز و غیریموאرد تقلید جا 

  .ط مرجع تقلیدیشرא 

  روری بر مباحث پیشینم

مباحث  ،فقه، ساختار و تاریخ آن های گوناگون جنبهدאنشجویان با  ییبرאی آشناگذشته، در جلسات 
  .شود مباحث אصلی علم فقه مطرح می ،אز אین جلسه. مقدماتی دאنش فقه بیان شد

  مقدمه

אین بحث به صورت در کتب پیشین، . در کتب فقهی متأخر، مباحث فقهی با بحث تقلید آغاز شده אست
باید . ها آغاز شده אست و مباحث مربوط به אحکام آب» ةکتاب אلطهار«مستقل مطرح نشده و مباحث فقهی با 

های دیگری همچون  אست و در حوزه» فقهی فرא«توجه دאشت که بحث אز تقلید و برخی אحکام آن، مبحثی 
مزبور، مباحث فقهی خود رא با تعریف تقلید و  نظر به אهمیت بحث. دאنش کالم یا אصول فقه قابل پیگیری אست

  .کنیم آن آغاز می مروری بر برخی אز אحکام مهمّ

 تعریف تقلید: گفتار نخست

. دو طریق دیگر عبارت אست אز אجتهاد و אحتیاط. تقلید یکی אز سه طریق رسیدن به حکم شرعی אست
پردאزد و  تفصیلی می اط אحکام شرعی אز אدلۀبهای الزم، شخصاً به אستن جتهد، فردی אست که با کسب توאناییم

رد و در عین حال، دאنאجتهاد رא  محتاط فردی אست که قدرت و ملکۀ. دکن طبیعتاً مطابق با فتاوאی خود عمل می
אی عمل  چنین شخصی، هموאره به گونه. زم به پیروی אز نظرאت مجتهد خاصی هم نکرده אستخود رא مل

همخوאن ) شرאیطאل  مجتهدאن وאجد(تهدאنی که دאرאی شرאیط مرجعیت و אفتا هستند مج ۀکند که با فتوאی کلی می
مقلد کسی אست  در آخرو  یک אز آنان عمل نکرده אست  باشد؛ به אین معنی که مطمئن شود مخالف فتوאی هیچ

لید تنها رאه تق. אساس אحتیاط تنظیم نماید توאند رفتار شرعی خود رא بر خوאهد و یا نمی که مجتهد نیست و نمی
حکم شرعی تلقی  ، فتاوאی یک مجتهد رא به مثابۀو نظرאت یا אصطالحاً مقلد، آرא. ه אفرאد אستگون پیشروی אین

توאن تبعیت  می تقلید رא به طور کلیאین אساس،  بر. دکن کرده و رفتار خود رא با فتاوאی آن مجتهد هماهنگ می
معنی  ۀبار  باید توجه دאشت که در. مسائل شرعی دאنست אز نظرאت مجتهد در ،مجتهد  و پیروی نمودن غیر
دאنند؛  برخی فقیهان، تقلید رא عمل کردن مطابق نظر یک فقیه خاص می: ندאردنظر وجود   دقیق تقلید، אتفاق

حتی  ٢٥אند و سرאنجام برخی فقیهان تقلید رא یاد گرفتن فتوאی مجتهد، با אلتزאم عمل به آن دאنسته ٢٤برخی دیگر
ثمرۀ عملی אین אختالف نظر که . دאنند رא کافی می» אلتزאم«تن مسائل رא هم شرط ندאنسته و صرف یاد گرف

                                                            
 .آیت אهللا گلپایگانی، آیت אهللا صافی. ٢٤

  .، آیت אهللا سید کاظم یزدیאلعروة אلوثقی. ٢٥
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بقا بر تقلید  مانند، در موאردی »אلتزאم به عمل به فتوאی مجتهد«بدאنیم یا » جتهدعمل به فتوאی م«تقلید رא 
  .شود مجتهد میت ظاهر می

  )۱( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

  .لی فتوی فقیه معینإمستندאً  אلتقلید هو אلعمل
  ۵، ص ۱ج  ي،אإلمام אلخمین ،تحریر אلوسیلة

خذ رسالته أن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ فتوאه، فاذא إאلتقلید هو אإللتزאم بالعمل بقول مجتهد معین و
  .ق אلتقلیدتحق يوאلتزم بالعمل بما فیها کفی ف

  ۱۰، ص ۱، ج يیزدאلي אلسید محمد کاظم אلطباطبائ، אلعروة אلوثقی

  مجتهد אز مجتهد، خود یک حکم شرعی אست؟  آیا وجوب تقلید غیر: گفتار دوم

هدی که جامع אلشرאیط فتوא مجتهد، در صورتی که مایل یا قادر به אحتیاط نباشد، باید אز مجت  که غیر אین
له در قلمرو شریعت، אز جم ،قلمروهای زندگی بشر ، حکم عقل אست و אین حکم، در تمامیتقلید کند دאدن אست
אلبته אین بدאن معنی نیست که شرع چنین حکمی ندאرد؛ بلکه مقصود אین אست که حکم شرع در . جاری אست

  .אین زمینه، אرشاد به حکم عقل و تأکید آن אست

  قلمرو تقلید: گفتار سوم

  :به طور کلی تقلید. هموאره ممدوح نیست ،تقلید אز نظر عقل و شرع

 אست؛دی الزم در موאرـ 

 ـ در موאردی الزم نیست؛

 .در موאردی هم جایز نیستـ 

کسی که مجتهد نیست و عمل به אحتیاط هم (محتاط   مجتهد غیر  گاهی تقلید در אحکام شرعی برאی غیر
کند یا  آیا غبار غلیظ، روزه رא باطل می«در پاسخ به سؤאالتی אز אین قبیل که  برאی نمونه،. الزم אست) کند نمی
مجتهد   ، غیر»؟کلیف نمازگزאر در صورت شک بین رکعت سوم و چهارم در نماز چهار رکعتی چیستت«و » ؟خیر
אما . אی جز رجوع به مجتهد جامع אلشرאیط و پذیرش فتوאی אو به عنوאن حکم شرعی ندאرد محتاط چاره  غیر

و نیز  ن ربا، روزه و حرمت محرماتی همچووجوب نماز انندم ،موאردی که جزء بدیهیات و مسلمات هستند
پذیر אست و نیازی به אجتهاد به  ها به رאحتی אمکان ولی شناسایی آن ،אموری که אگرچه جزء مسلمات نیستند

אلتزאم به چنین אموری مستلزم אجتهاد یا אحتیاط  طور که אند؛ همان אز قلمرو تقلید خارج معنای متعارف آن ندאرد،
وאجبات و محرمات  ویژۀدאنند و آن رא  مستحبات الزم نمیهمچنین برخی فقیهان، تقلید رא در . یستنیز ن
  ٢٦.دאنند می

وجود،  مانندد بنیادین دینی، تقلید در אصول و عقای. جایز نیست ها موאردی هم وجود دאرد که تقلید در آن
אز دیگر . های אساسی אعتقادی هستند، جایز نیست یگانگی و عدאلت خدאوند، معاد، نبوت و אمامت که پایه

אردی که تقلید به معنای مورد نظر، یعنی تبعیت عملی אز مجتهد به אین دلیل که مجتهد אست، جایز نیست، مو

                                                            
 .، آیت אهللا فاضل لنکرאنیرسالۀ عملیه .٢٦
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لزوم אجتناب אز «و » حرمت خمر«مقلد باید در  برאی نمونه،. تطبیق معانی کلی بر مصادیق و אفرאد خارجی אست
؛ אما هنگامی که به مایع کندتلقی  حکم شرعی وאقعی ، و فتوאی مجتهد رא به مثابۀتقلید ،אز مجتهد ،»آن

به مجتهد » قتشخیص مصدא«دאند خمر אست یا سرکه، دلیلی ندאرد که برאی  کند که نمی مشکوکی برخورد می
برخوردאر باشد که در אین صورت رجوع به אو  مجتهد مزبور در אین زمینه نیز אز خبرویت که رجوع کند، مگر אین

  .دینی אست  اسی אو در یک موضوع غیرلیل خبرویت و کارشننه אز باب אجتهاد وی، بلکه به د

 )۲( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

 يمعامالتـه ولـو فـ   אلضـروریات مـن عبادאتـه و    اد في غیرאإلجته ةبالغ مرتب نه یجب علی کل مکلف غیرأאعلم 
   ... ن یعرف موאرد אإلحتیاطأو محتاطاً بشرط أما مقلدאً إن یکون أאلمباحات و אلمستحبات

  ۵، ص ۱مام אلخمینی، ج אإل ة،تحریر אلوسیل
אلزنـا وאلربـا وکالمسـائل     ةوحرمـ  ةکوجوب אلصوم وאلصال ةوאلمسلمات אلوאضح ةغیر بدیهیات אلدینی يهذא ف
یعرف ي کثر אلمباحات אلتأجهد ودرس کبعض אلوאجبات وکثیر من אلمستحبات و یمکن אلعلم بها بالي אلت ةאلقطعی

 ةعلـی אلزوجـ   ة، ومنها، علی سبیل אلمثال، وجوب אلعدةאلبیئات אلدینی يلذین یعیشون فحکمها אلکثیر من אلناس א
ن، فإن هذא אلنوع من אألحکام ال کل אلرماأ ةستحباب אألذکار وאلدعوאت، وאباحة وإبعد אلمقارب ةאلشاب ةوعلی אلمطلق

  .حتیاطد فیه وال تقلید وال إجتهاإ
  ۱۹، ص אلسید محمد باقر אلصدر ،אلفتاوی אلوאضحة

ذکرناه فی فروع אلدین من אلحـالل وאلحـرאم،    يאلتقلید بالمعنی אلذ ةوجبت فیه אلشریعأ يאلوقت אلذ يوف... 
 يאلمطلوب شرعاً فـ  نَّألك وذل ةאلدینی ةאلعقائد אألساسی ين یقلد فأאصول אلدین فلم تسمح للمکلف ب يحرمته ف

ن ألـی  ومعاده ودینه وإمامه ودعت אلشریعة کل אنسان إ لمکلف بربه ونبیهאلیقین لأن یحصل אلعلم وصول אلدین أ
  ...ة אألساسی ةعقائده אلدینی ةیتحمل بنفسه مسؤولی

  ۸، אلسید محمد باقر אلصدر، ص אلفتاوی אلوאضحة
ن هـذא אلمـائع   أאلتمییز بینها، من قبیـل  ة وفرאدها אلخارجیأعلی  ةتطبیق אلمعانی אلکلی يتقلید ف אیضاً الو... 
ن تتصـرف وفقـاً   ك أنه خمر فعلیأتعلم ك نه خمر ولکنأو خل؟ فقد یجهل אلمرجع أهل هو خمر ك مامא אلسائل
  .كلعلم

  ۱۹، אلسید محمد باقر אلصدر، ص אلفتاوی אلوאضحة

  شرאیط مرجع تقلید: گفتار چهارم

عقالً و  ،مجتهد  تقلید אز غیر. אست) مرجع تقلید(ترین شرط جوאز تقلید، مجتهد بودن مقلَّد  نخستین و אصلی
که برخی אز אین  بر אین شرط، شرאیط دیگری نیز برאی مرجع تقلید شمرده شده אست אفزون. شرعاً جایز نیست
همچنین در . زאده بودن، شیعه بودن، عادل بودن و زنده بودن بلوغ، عقل، مرد بودن، حالل :אند אز شرאیط عبارت

به אستناد روאیت منقول אز אمام ، אعتنایی אو به دنیا بی برخی کتب فقهی، برخوردאری مرجع تقلید אز تقوאی شدید و
 الهُوْمَ رِطیعاً ألمْمُ وאهُهَفاً لِخالِمُ هِدینِظاً لِحافِ هِسِفْنَناً لِصائِ هاِءقَفُאلْ نَمِ کانَ نْا مًمّأفَ« :)אلسالم  لیهع(عسکری 
  .قرאر گرفته אستشرط مرجعیت مورد تأکید  به عنوאن پیش؛ »وهُدُلِّقَیُ نْأ فَلِلْعَوאمِ

  )۳( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

 ة، وאإلیمان، وאإلجتهاد، وאلعدאلة، وطیب אلوالدةאلتقلید אلبلوغ، وאلعقل، وאلذکور يلیه فیشترط فیمن یرجع إ ...
  .. ..ة وאلحیا
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  باقر אلصدر אلسید محمد ،אلفتاوی אلوאضحة

حریصاً   مکب علی אلدنیا، وال  دین אهللا، بل غیر يف ن یکون אلمرجع للتقلید عالماً مجتهدאً عادالً ورعاًأیجب 
من کان من אلفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه «אلحدیث  يعلیها وال علی تحصیلها جاهاً وماالً علی אألحوط، وف

  .»ن یقلدوهأمخالفاً لهوאه مطیعاً ألمر مواله فللعوאم 
  ۵، ص ۱ج  ي،، אإلمام אلخمینتحریر אلوسیلة

 چکیده

تقلید رא، به طور کلی، . אست אحتیاطو  אجتهادیکی אز سه طریق رسیدن به حکم شرعی در كنار  تقلید، 
  .مجتهد אز نظرאت مجتهد در مسائل شرعی دאنست  توאن تبعیت و پیروی نمودن غیر می

 .، تقلید الزم نیستدر אمور بدیهی و مسلم 
  .ارجی جایز نیستتقلید در אصول دین و در تطبیق معانی کلی بر مصادیق و אفرאد خ 

زאده بودن، شیعه بودن، عادل بودن و زنده بودن אز شرאیط  مجتهد بودن، بلوغ، عقل، مرد بودن، حالل 
  .אصلی مرجع تقلید אست

  تر بیش برאی مطالعۀ
  )۱(» نظرةٌ إلی مستندאت אلفقهاء אلعظام«

 برאی پی بردن بها تقلید رא فقیهان אین حکم رא که مکلف ناگزیر אست یکی אز سه طریق אجتهاد، אحتیاط ی* 
  :دאنند تکلیف شرعی خود برگزیند، فطری و عقلی می

في  אلوجوب אلتخییري אلمذكور من قبیل وجوب אالطاعة، فطري بمناط وجوب دفع אلضرر אلمحتمل، حیث أنَّ«
  »وعقلي بمناط وجوب شكر אلمنعم. بدאل אحتمال אلضررترכ جمیع אأل

 ۶، ص ۱حسن אلحکیم، ج אلسید م ،אلعروة אلوثقیك مستمس

 אرتكـاب فـي   אلعقـل یـدرכ أنَّ   أو أنه عقلي؟ אلصحیح أنه عقلي ومعنـى ذلـك أنَّ  ... وهل هذא אلوجوب شرعي 
فال مناص لدى אلعقل من تحصیل ما هـو  ... אستحقاقا للعقاب  ةאلمحرم وترכ אلوאجب من دون אستناد إلى אلحج

  .ةالثمور אلثحد אألأאلمؤمّنس من אلعقاب وهذא یحصل ب
 ۱۲ص  ي،، אلسید אلخوئאألجتهاد و אلتقلید

  چرא تقلید در ضروریات و موאردی که אنسان به حکم شرعی یقین دאرد، الزم نیست؟ *
אلحكـم   برأي אلغیر حكم ظاهري كوجوب אلعمل بسائر אلحجج، ومن אلمعلوم أنَّ وجوب אلعمل شرعاً لوضوح أنَّ«

رأي אلغیـر مـع אلعلـم بـالوאقع، كمـا فـي אلضـروریات         ةل حجیـ אلظاهري یختص جعله بحال אلشك، فیمتنع جع
 »وאلیقینیات

 ۶، ص ۱אلسید محسن אلحکیم، ج  ،مستمسك אلعروة אلوثقی

  مرجع تقلید چیست؟) شیعه بودن( אیماندلیل لزوم * 
 »... ال تأخذن معالم دینك عن غیر شیعتنا: فیما كتبه لعلي بن سوید )אلسالم علیه(أبي אلحسن  عن«

  ۴۳ حدیث ي،بوאب صفات אلقاضأمن  ۱۱ باب ،ل אلشیعةوسائ

אستدالل به אین روאیت و روאیات مشابه رא برאی אثبات شیعه بودن مرجع تقلید قبول  ،אهللا سید محسن حکیم تآی
  :برאی آشنایی بیشتر با אین بحث مرאجعه کنید به. دאند ندאرد و دلیل אصلی در אین زمینه رא אجماع می

  ۴۳، ص ۱אلسید محسن אلحکیم، ج  אلعروة،ك مستمس

  مرجع تقلید چیست؟» مرد بودن«دلیل فقیهان بر لزوم * 
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کنند که برخی برאی אثبات لزوم مـرد بـودن مرجـع     אشاره می ،אألجتهاد و אلتقلیدخوئی در کتاب  آیت אهللامرحوم 
  :אند אستناد کرده خدیجه אبیصحیحۀ  مانندتقلید به روאیاتی 

قـال  : سالم بـن مكـرم אلجمـال قـال     ةخدیج يفي אلتقلید بحسنه אب ةאلرجوع إلى אلمرأ אستدلوא على عدم جوאز«
إلى أهل אلجور، ولكـن אنظـروא    یاكم أن یحاكم بعضكم بعضاًإ )אلسالم علیه(عبد אهللا جعفر بن محمد אلصادق  أبو

منصب אالفتاء لو لم یكـن   في باب אلقضاء، ومن אلمعلوم أن ةلداللتها على אعتبار אلرجولی ...إلى رجل منكم یعلم 
  »...من אلقضاء فال أقل من أنهما متساویان  يبارق

چون قضـات  (در אین روאیت אز باب غلبه אست » مرد«کنند و معتقدند که عنوאن  אیشان אستدالل مزبور رא رد می
کند تا چه رسـد بـه   توאند لزوم مرد بودن قاضی رא אثبات  حتی نمی ،אین، صحیحۀ مزبور بر بنا) אند مرد بوده بیشتر

  :لزوم مرد بودن مرجع تقلید
هل אلجور أאلتقابل ب ةنما هو من جهإویرد على هذא אلوجه أن أخذ عنوאن אلرجل في موضوع אلحكم بالرجوع ... « 

نسـتعهد   ، والةعن אلتحاكم إلیهم، وאلغالب אلمتعارف في אلقضـاء هـو אلرجولیـ    )אلسالم علیه(وحكامهم حیث منع 
بالرجـال،   ةאلتعبد وحصر אلقضاو ةمن جه ال ةمن باب אلغلب ةخذ عنوאن אلرجولیأولو في مورد وאحد فאلنساء  ةقضاو

 »...فتاء علیها في אإل ةعن אلدالل في باب אلقضاء فضالً ةمعتبر ةאلرجولی على أنَّ ةللحسن ةفال دالل
بودن مرجـع تقلیـد رא אثبـات کـرد،     توאن لزوم مرد  کنند که با روאیات نمی ثابت می که אینآیت אهللا خوئی پس אز 

فرقی میان زن و مـرد   ،کنند که مقتضای אطالقات و سیرۀ عقالئیه هم אین אست که در باب مرجعیت אضافه می
  :وجود ندאشته باشد و مرجعیت زن بالمانع باشد

  »ناث وאلرجالعدم אلفرق بین אإل ةאلعقالئی ةطالقات وאلسیربل مقتضى אإل... «
رسـند کـه مـرد بـودن אز      بندی نهایی به אین نتیجه می یز مانند אکثریت غالب فقیهان، در جمعאیشان ن در پایان

  :یستو تقلید אز زن به هیچ وجه جایز ن هستشرאیط مرجع تقلید 
  »بوجه ة، وال یسوغ تقلید אلمرأةאلمقلد یعتبر فیه אلرجولی وאلصحیح أنَّ... «

  :کنند و چنین אستدالل می
هي אلتحجب وאلتستر، وتصـدى   نماإمن אلنساء  ةאلمرغوب ةאلوظیف ستفدنا من مذאق אلشارع أنَّنا قد אوذلك أل... «
جعـل   ــ  ةبحسـب אلعـاد   ـفتـاء   אلتصـدى لإل  ومن אلظاهر أنَّ. موردون אلتدخل فیما ینافي تلك אأل ةمور אلبیتیאأل

نفسـها   ةارع بجعـل אلمـرأ  אلمسلمین، وال یرضى אلشـ  ةאلرئاسي نهما مقتضللنفس في معرض אلرجوع وאلسؤאل أل
ـ  ةفما ظنك بكونها قائم ةאلجماع ةمامتها للرجال في صالإ، كیف ولم یرض ببدאًألذلك  معرضاً  ةمورهم ومـدیر أب

یقیـد   ةذهـان אلمتشـرع  أفـي   مر אلمرتكز אلقطعيوبهذא אأل .للمسلمینאلكبرى  ةللزعام ةلشئون אلمجتمع ومتصدی
 .»ةرجل كان أو אمرأ على رجوع אلجاهل إلى אلعالم مطلقاً ةاریאلج ةאلعقالئی ةطالق، ویردع عن אلسیرאإل

 ۲۲۴ص  ي،אلسید אلخوئ ،جتهاد و אلتقلیدאإل
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  אهدאف درس

  : آشنایی با

 برخی אحکام مهم در باب تقلید؛ 
  .های عملیه برخی אصطالحات پرکاربرد در رساله 

  مروری بر مباحث پیشین

قلمرو تقلید و شرאیط مرجع در جلسۀ پیشین، بحث אز تقلید رא آغاز کردیم و پس אز אرאئۀ تعریفی אز تقلید، 
در אین جلسه، مباحث مربوط به تقلید رא با بیان چند مورد אز אحکام مهمّ تقلید و تعریف چند . تقلید رא شرح دאدیم

  .کنیم های عملیه، بررسی می אصطالح پرکاربرد در رساله

 تکلیف مکلفان در صورت تعدد مجتهدאن جامع אلشرאیط: گفتار پنجم

هدאنی که شرאیط مرجعیت رא دאرא هستند، در تمامی آرא و فتاوאی خود با یکدیگر אتفاق אگر فرض شود مجت
توאند هر کدאم אز آنان رא به عنوאن مرجع تقلید אنتخاب کند و دلیل אین אختیار هم روشن  نظر دאرند، مکلف می

قیهان در تمامی فتاوא وאقعی אست و عادتاً אمکان אتفاق نظر تمامی ف  אما אین فرض، فرضی کامالً غیر. אست
אین، باید تعدّد   بر  بنا. אی گزאرش نشده אست אی אز تاریخ אجتهاد نیز چنین پدیده ممکن نیست و در هیچ برهه

. کنند مجتهدאن رא با אین فرض وאقعی بررسی نمود که آنان אجماالً در برخی موאرد، فتاوאی مختلفی صادر می
منظور . אست» אعلمیت«ه شرאیط مرجعیت تقلید אضافه شده و آن برאی موאجهه با אین وضعیت، شرط دیگری ب

אز אعلمیت אین אست که مجتهد مورد نظر، אز دیگر مجتهدאن زمان خود، حکم خدא رא بهتر بفهمد؛ به سخن 
دیگر، در אنجام مرאحل אجتهاد و کشف حکم شرعی، یا تعیین وظیفۀ عملی مکلف، אز مهارت و خبرویت بیشتری 

به فقیهان شیعه، به ) وجوب تقلید אز אعلم(، ضمن نسبت دאدن אین قول معالممرحوم صاحب . دبرخوردאر باش
אعلم، حتّی در فرض علم به אختالف   نظریۀ مقابل که بر אساس آن، مقلد میان تقلید אز אعلم و تقلید אز غیر

ورتی که یکی אز مجتهدאن همچنین در ص. شمارد فتاوאی آنان، مخیّر אست، نیز אشاره نموده و آن رא مردود می
אما در فرض تساوی مجتهدאن در علم، معیار بعدی برאی . אعلم، و دیگری אورع باشد، אعلمیت مقدّم אست

  ٢٧.خوאهد بود» אورعیت«אنتخاب، 

                                                            
م تساوی هنگا» אورعیت«های عملیۀ برخی مرאجع تقلید، אز جمله آیت אهللا بهجت و آیت אهللا فاضل لنکرאنی معیار  در رساله. ٢٧

برאی نمونه به فتوאی آیت אهللا . אلبته در אین زمینه، نظر دیگری نیز وجود دאرد. مجتهدאن אز نظر علم، مورد تأکید قرאر گرفته אست
قد یتفق ویصادف أن یکون אألعلم أکثر من وאحد من بین אلمجتهدین أی אثنین، : باقر صدر در אین زمینه توجه کنید سید محمد

אلعلم وאإلجتهاد توجب تقدیم أحدهما   وفضالً، وقد אختلفا في אلفتوی، فهل هناכ مرجحات غیر ةمستوی وאحد مقدرمثالً، هما علی 
أخری  ةإنه אلوאجب حینئذ في کل وאقعة אألخذ بمن کان قوله أقرب إلی אإلحتیاط، وبکلم: علی אآلخر في אلتقلید؟ אلجوאب

  .خمینی  אمام ،رسالۀ عملیه: ک.و همچنین ر ۲۲، صאلفتاوی אلوאضحةیص فیه؛ یتصرف אلمکلف تصرفاً إال إذא אتفقا علی אلترخ  ال
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  )۴(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

 فإنمع אالختالف  ماأو .فاعلم إنَّ حکم אلتقلید مع אتحاد אلمفتی ظاهر، وکذא مع אلتعدد وאإلتفاق في אلفتوی... 
علم אستوאئهم في אلمعرفة وאلعدאلة، تخیر אلمستفتي في تقلید أیّهم شاء، وإن کان بعضه أرجح في אلعلم وאلعدאلة 
من بعض تعیّن علیه تقلیده، وهو قول אألصحاب אلذین وصل إلینا کالمهم؛ وحجتهم علیه أنَّ אلثقة بقول אألعلم 

  ... .س אلقول بالتخییر هیهنا אیضاً، وאالعتماد علی ما علیه אألصحاب أقرب وأوکد؛ ویحکی عن بعض אلنا
 ۳۳۹، صمعالم אلدین ي،حسن بن شهید אلثان

אلفتوی تستفاد من אلعلم ال من نَّ یقدم אألعلم أل): ره(ولو ترجح بعضهم بالعلم وאلبعض بالورع، قال אلمحقق
  .یعلم فال אعتبار برجحان ورع אألخر، و هو حسن  ا العنده من אلورع، یحجزه عن אلفتوی بمي אلورع، وאلقدر אلذ

  همان

 چگونگی شناسایی مجتهد אعلمِ جامع شرאیط אفتا: گفتار ششم

شخصاً علم به אجتهاد و אعلم بودن یکی אز  ،های شناسایی مجتهد אعلم אین אست که مقلد یکی אز رאه
رאه دیگر، مرאجعه به . ن ممکن نیستروشن אست که אین روش برאی بسیاری אز مقلدא. مجتهدאن پیدא کند

אفرאدی אست که خود مجتهدند و یا אگر مجتهد نیستند، به دلیل قرאر دאشتن در مسیر אجتهاد، به طور طبیعی با 
توאنند مجتهدאن رא شناسایی  های آنان آشنا بوده و אز אین طریق، می آرא و نظرאت مجتهدאن و چگونگی אستدالل

وقتی چنین אفرאدی אجتهاد و אعلم بودن مجتهدی رא تأیید کنند، . علم تشخیص دهندא  کرده و אعلم رא אز غیر
אند و بر אین  دאنسته» شهادت«برخی فقیهان، تأیید אفرאد خبره رא به منزلۀ . شود نوعی אطمینان در مقلد אیجاد می

بر אین باورند که אثبات  ٢٨אما برخی دیگر. حتماً باید دو نفر باشند ،دهندگان אند که شهادت אساس، شرط کرده
رאه سوم، . پذیر אست و نیازی به شهادت عدلین نیست با تأیید یک نفر خبرۀ موثق نیز אمکان ،אجتهاد و אعلمیت

قدر در میان אهل علم معروف باشد که  אست؛ به אین معنا که אجتهاد و אعلمیت فردی آن» شیاع مفید علم«
  . موجب אطمینان مقلد گردد

  )۵(ن אلفقهیة نماذج من אلمتو

  .هل אلخبرة، و کذא אألعلمیةأیثبت אالجتهاد باالختبار وبالشیاع אلمفید للعلم وبشهادة אلعدلین من 
  ۶، ص۱، جאلوسیلة  تحریر ي אإلمام אلخمین

 وظیفۀ مکلف در صورت شناسایی نشدن אعلم: گفتار هفتم

  :در אین زمینه دو نظریه مطرح אست

  ٢٩.به אعلمیت אو دאرد» گمان«ممکن نباشد، مقلد باید אز کسی تقلید کند که وقتی شناسایی אعلم  :نظریۀ אوّل

یک אز  אی عمل نماید که با فتوאی هیچ  در چنین شرאیطی مقلد باید אحتیاط کند، یعنی به گونه :نظریۀ دوم
  ٣٠.ها אست، مخالف نباشد مجتهدאنی که אحتمال אعلمیت آن

                                                            
  .آیت אهللا خوئی، آیت אهللا تبریزی، آیت אهللا سیستانی. ٢٨

 .אمام خمینی ،رسالۀ عملیه: ک.برאی نمونه ر. ٢٩

  .آیت אهللا خوئی ،رسالۀ عملیه: ک.برאی نمونه ر. ٣٠
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توאند אز مجتهدی تقلید کند که  اط ممکن نباشد، مقلد میبر אساس نظریۀ دوم تنها در صورتی که אحتی
. دאند م میאین در حالی אست که نظریۀ نخست، אستفاده אز گمان رא بر אحتیاط مقدّ. به אعلمیت אو دאرد» گمان«

در فرض فقدאن گمان، برخی صرف אحتمال، هر چند אحتمال ضعیف رא، برאی ترجیح یکی אز مجتهدאن بر 
  .אند ستهدیگرאن کافی دאن

  مفهوم عدאلت: گفتار هشتم

אی که אین אلتزאم برאی فرد مورد  عبارت אست אز אلتزאم אکید به אجرאی دستورאت دینی، به گونه ،»عدאلت«
کسی אست که حالت خدאترسی باطنی دאرد که אو رא אز אنجام  »عادل«به سخن دیگر، . نظر عادت و ملکه باشد

  ٣١.دאرد باز می گناه کبیره و אصرאر بر گناه صغیره

  )۶(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

ستقامة طبیعة ثابتة للعـادل  شریطة  أن تکون هذه אال... אلعدאلة عبارة عن אالستقامة علی شرع אإلسالم وطریقته 
אلذنب אلکبیر وאلذنب אلصـغیر وال بـین אلفعـل אلوאجـب אلمتعـب      כ وال فرق من هذه אلجهة بین تر. تماماً کالعادة

  .... وغیره 
  ۳۵ ، صאلفتاوی אلوאضحةאلسید محمد باقر אلصدر، 

  تغییر مرجع تقلید: گفتار نهم

هایی که گفته شد، مجتهدی رא که باید אز אو تقلید کند، شناسایی کرد، موظف  وقتی مقلد با אستفاده אز رאه
ول حق ندאرد אست بر אساس فتوאی آن مجتهد، که אز אین پس، مرجع تقلید آن فرد אست، عمل کند و علی אألص

در عین حال، هرگاه برאی אو . אز مجتهد دیگر، در مسائلی که میان آن دو אختالف فتوא وجود دאرد، تقلید کند
محرز شود که در אنتخاب مرجع تقلید خود אشتباه کرده و وظیفۀ אو تقلید אز مجتهد دیگری بوده אست، و یا با 

مثالً عدאلت یا אعلمیت، رא אز دאده אست، وאجب אست אز  گذشت زمان، مجتهد منتخب אو یکی אز شرאیط مرجعیت،
  ٣٢.مجتهد مزبور به مجتهد دیگری که فعالً وאجد شرאیط مرجعیت אست، عدول کند

  تکلیف مقلدאن پس אز مرگ مرجع تقلید: گفتار دهم

وאند ت نتیجۀ صریح אین شرط אین אست که مقلد نمی. گفتیم که یکی אز شرאیط مرجع تقلید، زنده بودن אست
אست که در صورت  به  مبتال אین سؤאل قابل طرح و همچنین. אبتدאئاً אز مجتهدی که אز دنیا رفته، تقلید کند

توאند بر تقلید مرجع پیشین باقی  فوت مرجع تقلید، مکلف باید مرجع تقلید جدیدی אختیار کند یا همچنان می
  ست؟جایز א ةًאستدאم ،میتאز بماند؟ به عبارت دیگر، آیا تقلید 

ها אشاره  جا به برخی אز אین نظریه  در אین. در پاسخ به אین سؤאل چند نظریۀ فقهی مطرح شده אست
  :شود می

                                                            
  .آیت אهللا مکارم شیرאزی ،رسالۀ عملیه. ٣١

 .אی آیت אهللا خامنه ،אالستفتائات ةأجوبآیت אهللا بهجت؛  ،رسالۀ عملیه: ک.אی نمونه ربر. ٣٢
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چه مجتهد میت אعلم אز مجتهد حی باشد و چه אعلم نباشد؛  ،بقا بر تقلید میت جایز אست :نظریۀ אوّل
توאند در تمامی مسائل به فتوאی  میم هپس אز אینکه فرد عمالً مقلد مجتهدی شد، پس אز فوت אو  ،אین  بر  بنا

  . آن مجتهد عمل کند

مالک אعلمیت אست، بقا بر تقلید میت، در صورتی که مجتهد میت אز مجتهد حی אعلم بوده  :نظریۀ دوم
  ٣٣.باشد، نه تنها جایز، بلکه وאجب אست و در صورتی که مجتهد حی אعلم باشد، بقا بر میت جایز نیست

تنها در مسائلی جایز אست که مقلد فتوאی مجتهد میت رא در آن مسائل یاد  ،ید میتبقا بر تقل :نظریۀ سوم
  ٣٤.گرفته و بدאن ملزم شده باشد

توאنند  می ،های فقهی در אین زمینه نظریات دیگری نیز وجود دאرد که دאنشجویان عزیز با مرאجعه به کتاب
  .אز آن نظریات آگاهی یابند

 )۷(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

یجوز تقلید אلمیت אبتدאءً، نعم یجوز אلبقاء علی تقلیده بعـد تحققـه بالعمـل بـبعض אلمسـائل مطلقـاً ولـو فـي          ال
  ... .אلمسائل אلتي لم یعمل بها علی אلظاهر، ویجوز אلرجوع إلی אلحي אألعلم، وאلرجوع أحوط 
  ۵، ص۱، جאلوسیلة  تحریر ي،אإلمام אلخمین

وאجب   ، אحتیاطאفتو: های عملیه حات پرکاربرد در رسالهآشنایی با برخی אصطال: گفتار یازدهم
  و אحتیاط مستحب

آشنایی با تعبیرאت . کنند אی אستفاده می مجتهدאن در بیان نظر خویش در مسائل مختلف אز تعبیرאت ویژه
  .مزبور برאی אستفاده אز متون فقهی ضروری אست

وع دلخوאه خود برسد، آن نظر رא صریحاً אبرאز موض در بارۀبه نظریۀ قطعی  ،אگر مجتهد در فرאیند אجتهاد
؛ یعنی در وضو ٣٥»ینتقل منه אجزאء אلماء אلی אلماسح  یجب جفاف אلممسوح علی وجه ال«: گوید مثالً می. کند می

אین نحوۀ אظهار . جا به دست منتقل نشود، وאجب אست  אی که ذرאت آب אز آن خشک بودن محل مسح به گونه
  .گویند می» فتوא«حکم صادره رא  و» אفتا«نظر مجتهد رא 

  :های زیر دقت کنید به نمونه. کند אما در برخی موאرد مجتهد حکم به אحتیاط می

وאألحوط אالعتناء ...  ةیعتنی وبنی علی אلصح  אلتیمم بعد אلفرאغ منه ال أجزאءبعض ي فك لو ش« :نمونۀ אوّل
אگر مکلف پس אز فرאغت אز تیمم «אین مسئله که  بارۀ  جا مجتهد نظریه و فتوאی خود رא در  در אین ٣٦.»كبالش

صریحاً אبرאز کرده و فرموده » شک کرد که برאی نمونه دست رאستش رא مسح نموده یا خیر، تکلیفش چیست؟
غیر אز مدאرکی (אما پس אز آن به دلیل وجود برخی مدאرک دیگر . אست که شک مزبور معتبر و قابل אعتنا نیست

אند که بتوאنند در  אی نبوده یت در پایهکه به لحاظ صحت و אهمّ.) ها אستوאر ساخته אست که فتوאی خود رא بر آن
אند، به مقلدאن خود  پوشی نبوده ۀ אصلی مقاومت کنند و در عین حال، کامالً هم مردود و قابل چشمبرאبر אدلّ

                                                            
 .آیت אهللا فاضل لنکرאنی ،رسالۀ عملیه؛ همچنین אهللا صافی گلپایگانی آیت ،رسالۀ عملیه: ک.برאی نمونه ر. ٣٣

 .آیت אهللا گلپایگانی ،رسالۀ عملیه: ک.برאی نمونه ر .٣٤

  .۲۳همان، ص . ٣٥

 .۱۱۴ص همان، . ٣٦
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گونه אحتیاط در אدبیات  אین. کند که بهتر אست به شک خود אعتنا کرده و مثالً تیمم رא אعاده کنند توصیه می
 .شود نامیده می» אحتیاط مستحب«فقهی، 

 ٣٧.»يعرب  وإن کان אلخطیب وאلمستمع غیري بالعرب ةאلخطبي ف ةאألحوط إتیان אلحمد وאلصلو« :نمونۀ دوم
آیا حمد نمودن خدאوند و درود فرستادن بر پیامبر «ه، در אین مسئله که مجتهد پس אز بررسی אدلّ

 ،که אز وאجبات خطبۀ نخست نماز جمعه אست، در صورتی که خطیب جمعه و مستمعان )وآله  یهعل  אهللا  صلّی(
به نظریۀ آشکار و روشنی نرسیده » عرب باشند، باید به عربی بیان شود یا عربی بودن آن الزم نیست؟  غیر
אز حمد و صلوאت به توאند فتوא به جو ۀ موجود، و یا به אستناد אصول عملیه، نمیدر عین حال، حسب אدلّ. אست
کند که در  کند، אما مقلدאن خود رא אلزאم می نمی אمجتهد אقدאم به صدور فتو ،در אین شرאیط. عربی بدهد  غیر

  .شود خوאنده می» אحتیاط وאجب«گونه אحتیاط در אدبیات مجتهدאن،   אین. مسئلۀ مورد نظر אحتیاط کنند

אین نکتۀ مهم توجه کرده باشند که تفاوت אحتیاط وאجب  دאنشجویان عزیز אز مقایسۀ دو نمونۀ باال باید به
یعنی پیش یا پس אز آن، مجتهد  ،و אحتیاط مستحب در אین אست که אحتیاط مستحب هموאره همرאه فتوא אست

همرאه فتوא نیست، زیرא אصوالً  ،نظر صریح و قاطع خود رא در موضوع مورد نظر אبرאز کرده אست؛ אما אحتیاط وאجب
به نظریه و فتوא در آن موضوع  ،شود که مجتهد אز بررسی אدلۀ אجتهادی جب در شرאیطی مطرح میאحتیاط وא

توאند مطابق  عمل به אحتیاط مستحب، همچنان که אز ظاهر آن پیدא אست، وאجب نیست و مقلد می. نرسیده باشد
رאه نخست אینکه بر : اب کندאما در موאجهه با אحتیاط وאجب، مقلد باید یکی אز دو رאه رא אنتخ. آن عمل نکند

رאه دوم אین אست که به . אساس مفاد آن عمل نماید، مثالً در نمونۀ باال حمد و صلوאت رא به عربی بیان کند
مجتهد دیگری که אز نظر אعلمیت در رتبۀ بعد אز مجتهد אعلم قرאر دאرد، مرאجعه کند، چنانچه مجتهد مزبور در 

אگر آن مجتهد هم در مسئلۀ مزبور به فتوא . توאند به فتوאی אو عمل کند میدאشته باشد، مقلد  אآن مسئله فتو
  ).אألعلم فاألعلم(رسد  نرسیده و אحتیاط کرده باشد، نوبت به مجتهد بعدی می

 )۸(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

 یجوز ترکه، بل  و لحوقها کذلك الأحتیاط אلمطلق في مقام אلفتوی من غیر سبق فتوی علی خالفه אال
حتیاط في אلرسائل אلعملیة مسبوقاً وأما אذא کان אال. لی אلغیر אألعلم فاألعلمإو אلرجوع أحتیاط یجب إما אلعمل باال

و ملحوقاً بالفتوی علی خالفه أن کان אألحوط کذא، إو: بالفتوی علی خالفه کما لو قال بعد אلفتوی في אلمسألة
 ستحبابو کان مقروناً بما یظهر منه אالأکان אألقوی کذא،  نإو وأن کان אلحکم کذא إאألحوط کذא و: یقول کان
 . אإلحتیاطכ אألولی وאألحوط کذא جاز في אلموאرد אلثالثة تر: یقول کان

  ۱۱، ص ۱، جאلوسیلة  تحریر ي،مام אلخمینאأل

  چکیده

אعلم مجتهدی . در صورت تعدد مجتهدאن جامع אلشرאیط، الزم אست مقلد אز مجتهد אعلم تقلید کند 
ت که در אنجام مرאحل אجتهاد و کشف حکم شرعی، یا تعیین وظیفۀ عملی مکلف، אز مهارت و אس

 .خبرویت بیشتری برخوردאر אست

                                                            
 .۲۳۴همان، ص . ٣٧
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توאنند مجتهد אعلم رא شناسایی کنند  شناسایی مجتهد אعلم توسط خود مقلد، تحقیق אز کسانی که می 
  .های شناسایی مجتهد אعلم אست و شیاع مفید علم، رאه

ل دیدگاه אوّ. لیف مکلفان در صورتی که شناسایی אعلم ممکن نباشد، دو دیدگاه وجود دאردبارۀ تک در 
گوید در אین حالت باید אز کسی تقلید کرد که گمان به אعلمیت אو وجود دאرد و دیدگاه دوم معتقد  می

  .אست مقلد باید אحتیاط کند

خدאترسی باطنی دאرد که אو رא عادل کسی אست که حالت  یکی אز شرאیط مرجع تقلید عدאلت אست و 
  .دאرد אز אنجام گناه کبیره و אصرאر بر گناه صغیره باز می

مقلد حق تغییر مرجع تقلید خود رא ندאرد مگر در صورتی که در אنتخاب مرجع تقلید خود אشتباه کرده  
ز دست و یا با گذشت زمان، مجتهد منتخب אو یکی אز شرאیط مرجعیت، مثالً عدאلت یا אعلمیت، رא א

دאده باشد که در אین دو صورت وאجب אست אز مجتهد مزبور به مجتهد دیگری که فعالً وאجد شرאیط 
  .مرجعیت אست، عدول کند

های مختلفی אرאئه شده  نظریه ،אمکان بقا بر تقلید אز میت در بارۀتقلید אبتدאیی אز میت جایز نیست، אما  
  .אست

رسد و  موضوع دلخوאه خود می در بارۀ ،به نظریۀ قطعی ،دآن אست که مجتهد در فرאیند אجتها »فتوא« 
  .کند آن نظر رא آشکارא אبرאز می

אحتیاط مستحب آن אست که هموאره همرאه فتوא אست یعنی پیش یا پس אز آن، مجتهد نظر صریح و  
  .قاطع خود رא در موضوع مورد نظر אبرאز کرده אست

شود که مجتهد אز  والً در شرאیطی مطرح میאحتیاط وאجب آن אست که همرאه فتوא نیست، و אص 
 .به نظریه و فتوא در آن موضوع نرسیده باشد ،بررسی אدلۀ אجتهادی

  تر برאی مطالعۀ بیش
  )۲(نظرةٌ إلی مستندאت אلفقهاء אلعظام 

  چیست؟» אعلم«אستدالل موאفقان و مخالفان وجوب تقلید אز * 
دهد که در  قلید אز אعلم אست، نخست توضیح میمرحوم آیت אهللا حکیم که خود جزء موאفقان وجوب ت

وجوب تقلید אز אعلم رא به » مسلّم بودن« وجود دאرد و باالتر אز אین، » אجماع منقول«و » شهرت«باره،   אین
  :دهد برخی قدما نسبت می

 كونه من ةجماع علیه، وعن ظاهر אلسید في אلذریعصحاب، بل عن אلمحقق אلثاني אإلهو אلمشهور بین אأل«
  .»ةאلمسلمات عند אلشیع

  
و مستندאتی که برאی آن ذکر شده ) عدم وجوب تقلید אز אعلم(سپس گزאرشی אز پیدאیش نظریۀ مقابل 

  :دهد אست، אرאئه می
، بل ستهوكتابا  ةدلطالق אألإل. علمممن تأخر عن אلشهید אلثاني جوאز אلرجوع إلى غیر אأل ةوعن جماع«

. حمل على فرد نادر ةتساوى אلنافرین وאلمسؤولین في אلفضیل ةصورحمل مثل آیتي אلنفر وאلسؤאل على 
خذ بفتاوى אلعلماء אلمعاصرین لهم مع على אأل) אلسّالم  لیهمع(في عصر אلمعصومین  ةאلشیع ةوالستقرאر سیر
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. ةعلم عسرא، وهو منفي في אلشریعفي وجوب אلرجوع إلى אألنَّ وأل. ةאلعلم باختالف مرאتبهم في אلعلم وאلفضیل
  .»אألعلم نهم أولى منأل) אلسّالم  لیهمع( ةعلم لوجب אلرجوع إلى אالئملو وجب تقلید אألنَّه وأل

  
بندی نهایی برאی אثبات  کند و در جمع های مخالفان رא رد می مرحوم حکیم در אدאمه، تمامی אستدالل

  :جوید می تمسک» دلیل عقلی«و یک » بنای عقال«نظریۀ خود، یعنی وجوب تقلید אز אعلم، به 
فضل، ومقتضى بناء אلعقالء فال یتضح دلیل على جوאز تقلید אلمفضول مع تیسر אلرجوع إلى אأل: ةوبالجمل«

صل مضافا إلى אأل. فضل، وאلتشكیك في ثبوت بناء אلعقالء على ذلك یندفع بأقل تأملتعین אلرجوع إلى אأل
، ورأي אلمفضول ةفضل معلوم אلحجیرأي אألإنَّ ف ...بین אلتعیین وאلتخییر  ةمر في אلحجیאلعقلي عند دورאن אأل

  .»ةمشكوכ אلحجی
  ۲۶، ص۱، جאلعروة אلوثقیك مستمسאلسید محسن אلحکیم، 
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  אهدאف درس

  : آشنایی با

  تعریف لغوی و אصطالحی طهارت؛ 

 ؛»حَدَث«و » خَبَث«مفهوم  
  אنوאع نجاسات در فقه شیعه؛ 

  אز نظر حکم شرعی؛» متنجس«و » نجس«تفاوت  

  ها و چگونگی نجس شدن אشیای پاک؛ متنجس 

 .های אثبات نجاست אشیا رאه 

  مروری بر مباحث پیشین

در دو جلسۀ گذشته، به عنوאن نخستین بحث אز مباحث אصلی אین درس، אحکام تقلید رא مطرح کردیم و 
تعریف تقلید و قلمرو آن و شرאیط مرجع تقلید رא بیان کردیم و گفتیم که . با مباحث مهم و אصلی آن آشنا شدیم

همچنین چند אصطالح پرکاربرد در . در صورت تعدد مرאجع تقلید و یا مرگ مرجع تقلید، تکلیف مکلف چیست
  .کنیم ز میدر אین جلسه، مبحث طهارت رא آغا. های عملیه رא تعریف کردیم رساله

  مقدمه

های  אگرچه در کتب فقهی متأخر، نخستین باب، به بیان אحکام تقلید אختصاص یافته אست، אما کتاب
  .شود شروع می» کتاب אلطهارة«متقدم، با 

אستعمال «: در تعریف شرعی طهارت نیز گفته شده אست. ها אست معنی لغوی طهارت، نظافت אز ناپاکی
  .אست» کننده بسیار پاک«صیغۀ مبالغه و به معنی » ورطه«. »אلطهور مشروط بالنیة

رא אز شرع بپرسیم و هم » ناپاکی«کنیم، باید هم مصادیق  علی אلقاعده وقتی در حوزۀ شرع صحبت می
  .رא) ها کننده مطهِّرאت، پاک(» طهور«کنندۀ آن، یعنی مصادیق ضد و برطرف

آن، ناپاکی ظاهری و دو نوع دیگر، ناپاکی گونه ناپاکی تعریف کرده אست که یک نوع  شرع مقدس سه 
و אز ناپاکی باطنی به » خَبَث«یا » نجاست«در אدبیات فقهی، אز ناپاکی ظاهری به . باطنی یا معنوی אست

حدث «حدث هم بسته به کاری که برאی برطرف کردن آن باید אنجام دאد، به دو نوع . شود تعبیر می» حَدَث«
  .شود تقسیم می» حدث אکبر«و » אصغر

رود؛ به سخن  به شمار نمی» عبادت«نکتۀ قابل توجه אین אست که برطرف کردن نجاست، به خودی خود 
خوאهد شد و » طاهر«زدوده شود، آن چیز ... دیگر، همین که بر אساس دستور شرع، نجاست אز بدن یا لباس یا 

אست » توصلیات«ارت אز خبث جزء دאشته باشیم؛ به بیان دیگر طه» قصد قربت«الزم نیست هنگام تطهیر آن، 
אین، تنها אین   بر  شود و بنا بدون دאشتن قصد قربت محقق نمی» حدث«אما برطرف کردن . »تعبدیات«نه جزء 

  .آید  به شمار مى» عبادאت«، جزء »طهارت حَدَثیه«نوع אز طهارت، یعنی 

ها آشنا خوאهیم  تطهیر آن ها و چگونگی אز نظر شرع، אحکام آن» خبث«در אدאمۀ אین درس، با مصادیق 
  .در جلسات بعد مطرح خوאهد شد) طهارت אز حدث אصغر و طهارت אز حدث אکبر(אنوאع دیگر طهارت . شد
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 نجاسات: مبحث نخست

پیش אز شروع درس، باید به אین نکته توجه کرد که طهارت אز نجاسات، بنفسه وאجب نیست و تنها 
  .ارت، مانند نماز یا طوאف، بر אنسان وאجب شودشود که عملی مشروط به طه هنگامی وאجب می

  :برخی نجاسات به شرح زیر אست

 گوشتی که خون جهنده دאرند؛ ـ بول و مدفوع אنسان و حیوאنات حرאم

 که بدن شهید با شرאیطی אستثنا شده אست؛) پس אز سرد شدن و پیش אز غسل میت(ـ مردאر אنسان 

 گوشت؛ گوشت و چه حرאم اشد، چه حاللـ مردאر هر حیوאنی که خون جهنده دאشته ب

 ـ منی אنسان و حیوאناتی که خون جهنده دאرند؛

 ـ خون אنسان و حیوאناتی که خون جهنده دאرند؛

 אی که ذאتاً مایع باشند؛ کننده ـ مایعات مست

 برאی. (نجاست کافر کتابی، یعنی یهود، نصاری و مجوس، אختالف نظر وجود دאرد در بارۀ(ـ کافرِ مشرک؛ 
در پایان » )۴(نظرةُ אلی مستندאت אلفقهاء אلعظام «های گوناگون در אین زمینه، به  آشنایی با אقوאل و אستدالل
 .)همین درس مرאجعه کنید

 .کنند ـ سگ و خوکی که در خشکی زندگی می

  )۱(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

  :هي.... אلنجاسات אلخبثیة 
یحل لحمه وله دم سائل، لإلجماع ولحدیث אألمر  حیوאن ال من אإلنسان وکلّ ...אلبول وאلخرء  :يل وאلثانאألوّ.... 

  ... .أو مرتین للثوب אلملوث بهما  ةبالغسل مرّ
ن حل لحمه، ویستثنی منه אلمیت אلمسلم قبل برده أو بعد إمن אآلدمی وکل حیوאن له دم سائل، و ةאلمیت: אلثالث

  .علی אلمشهورذن אإلمام إאلمعرکة بي غسله، وکذא אلشهید ف
صـحابنا خالفـاً لـبعض אلمـذאهب     أو حیوאن له نفس سائلة، وهو مجمع علیـه عنـد   أنسان إאلمنی من کل : אلرאبع

  .ةنجاستة روאیات کثیري אلعامة، وقد وردت ف
  .خالف ةو حیوאن له نفس سائلة، وفي دم אلشهید مادאم في אلمعرکأنسان إאلدم من کل : אلخامس
  ... .بالذאت אلمسکر אلمائع : אلسادس
خـالف، وאلمشـهور    وفـي אلکـافر אلکتـابيّ   ... אألصنام نجس باإلجماع  ةـ وعبد يکالوثنـ כ  אلکافر אلمشر: אلسابع

في אلعرف الیقال لـه مشـرכ، وقـد فصـله אهللا تعـالی عـن       أنَّه وعورض ب כ،یخلو من شر النَّه نجاستة، قالوא أل
، وאلعطـف یشـعر   »...هـل אلکتـاب وאلمشـرکین    أکفـروא مـن    لم یکن אلـذین «אلمشرکین بالوאو אلعاطفة في قوله 

  .لی عدم نجاستة אلذאتیة، ویؤیده بعض אلروאیاتإ، ولذא ذهب بعض אلفقهاء قدیماً وحدیثاً ةبالمغایر
  ... .אلکلب وאلخنزیر אلبریان : אلثامن وאلتاسع

  ۱۱۳، ص ۱، ج جماعیات فقه אلشیعةإאسماعیل אلحسیني אلمرعشي، 
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  )۱(ه نکات قابل توجّ

و ) مشروط(אگر کسی بدن میت مسلمانی رא که هنوز غسل دאده نشده אست، مس کند یک حکم وضعی 
  :شود متوجه אو می) مشروط  غیر(یک حکم تکلیفی 

کننده که با  ، قسمتی אز بدن یا لباس مس»אگر رطوبت مسری در بین باشد«حکم وضعی אین אست که 
ن حکم فرقی نیست که بدن میت سرد شده باشد یا نه؛ یعنی تازه در אی. شود بدن میت تماس دאشته، نجس می

 .روح אز بدن אو جدא شده و هنوز سرد نشده باشد

کننده غسل مس میت  ، بر مس»אگر مالقات پس אز سرد شدن بدن میت باشد«حکم تکلیفی אین אست 
وجوب غسل مس میت در אین حکم فرقی نیست که رطوبت مسری در بین باشد یا نه؛ یعنی . شود وאجب می

  .ها نیست مشروط به تر بودن بدن یکی یا هر دوی آن

  )۲( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

نعـم وجـوب غسـل     .نسان وغیـره خروج אلروح یوجب אلنجاسة، وإن كان قبل אلبرد، من غیر فرق بین אإلمجرد 
   .نساني مخصوص بما بعد بردهאلمس للمیت אإل

  ۶۱ص  ،۱ج  ،)ق .ط( אلعروة אلوثقى، אلسید אلیزدي

  )۲(نکات قابل توجه 

شود، نجس אست؛ אما خونی که در  خونی که پس אز قربانی کردن ذبیحه، مثالً گوسفند، אز بدن אو خارج می
אست و ربطی به » حکم وضعی«بدیهی אست אین حکم، . ماند، محکوم به طهارت אست بدن ذبیحه باقی می

  .אردאست، ند» تکلیفی«حرمت خوردن خون که یک حکم 

  )۳(نکات قابل توجه 

  .شود و معلوم نیست که خون אست یا چیز دیگر، پاک אست مایع زردی که אز زخم یا دمل خارج می

  )۴(نکات قابل توجه 

توאن  شود، در صورتی که در آب دهان אز بین برود، پاک אست و می ها خارج می الی دندאن خونی که אز البه
  .زم نیستآن رא بلعید و آب کشیدن دهان هم ال

  )۵(نکات قابل توجه 

حلیت یا حرمت خوردن آن،  در بارۀطهارت یا نجاست خونی که دאخل تخم مرغ وجود دאرد و نیز  در بارۀ
یک نظر אین אست که خون دאخل تخم مرغ پاک אست و در صورتی که در אثر هم . نظرאت متفاوتی وجود دאرد

  .یز אستزدن، در تخم مرغ אز بین برود، خوردن آن نیز جا

  )۳(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

  .منه אلمتخلف في אلذبیحة وإن كان طاهرא، لكنه حرאم، إال ما كان في אللحم مما یعد جزءאً
  ۶۳ص  ،۱ج ، )ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي
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 وكـذא إذא شـك مـن جهـة    . أصفر یشك في أنه دم أم ال محكـوم بالطهـارة  يء إذא خرج من אلجرح أو אلدمل ش
  .אلظلمة أنه دم أم قیح، وال یجب علیه אالستعالم

  ۶۵ص  ،۱ج  ،)ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  
  .ان في ماء אلفم، فالظاهر طهارته، بل جوאز بلعهنسإذא אستهلك אلدم אلخارج من بین אأل

  ۶۶ص  ،۱ج  ،)ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

 אشیای پاک ها و چگونگی نجس شدن متنجس: دوم مبحث

. شوند شناخته می» אعیان نجسه«یا » نجاسات«موאردی که در مبحث نخست بیان شد، تحت عنوאن 
ها אکتسابی אز אشیای  گذאری אین אست که אشیای نام برده، بنفسه نجس هستند و نجاست آن منظور אز אین نام

منظور אز متنجس هر . אست» متنجس«در کنار אین אصطالح، אصطالح دیگری وجود دאرد و آن . دیگر نیست
چیزی אست که ذאتاً نجس نیست، אما به دلیل مالقات با یکی אز אعیان نجسه یا مالقات با متنجس دیگر، نجس 

  .شده אست

کنند، برאى  متنجس شدن אشیا، مشروط به אین אست که حدאقل یکی אز دو چیزی که با هم مالقات می
در غیر . ر مرطوب باشد که رطوبت אز یکی به دیگری منتقل شودقد مغسول، آن  نمونه دست אنسان و میت غیر

  .אین صورت، شیء پاک، متنجس نخوאهد شد

  )۶(نکات قابل توجه 

بتوאن به نجاست چیزی حکم كرد، باید مرطوب بودن و مسری بودن یکی אز دو شیء  که אینبرאی 
توאن گفت  باشد، نمی» مشکوک«دن باشد، אما در صورتی که مرطوب و یا مسری بو» یقینی«کننده،  مالقات

  .شیء پاک، نجس شده אست

  )۷(نکات قابل توجه 

אست؛ یعنی אگر شیء پاکی با رطوبت مسری با شیء متنجسی مالقات ) نجس کننده(متنجس، منجّس 
برخی فقیهان بر ... آیا אین متنجس دوم، خودش هم منجّس אست؟ متنجس بعدی چطور؟ . شود کند، نجس می

شود،  برאى نمونه دست ما به دلیل برخورد با بول، متنجس می(شود  ها زیاد می که وقتی وאسطهאین باورند 
زند و به همین  بندیم، فرد دیگری دست خیس خود رא به همان شیر می گاه با همان دست، شیر آب رא می آن

  .אند کرده توאن حکم به نجاست چیزهایی کرد که با منشأ نجاست فاصلۀ زیاد پیدא نمی...) ترتیب 

   )۴(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

س أن یكون فیهما أو في أحدهما رطوبة مسریة، فإذא كانا جـافین  أو אلمتنجّ للنّجس س אلمالقيیشترط في تنجّ
   .وكذא ال ینجس إذא كان فیهما أو في أحدهما رطوبة غیر مسریة ... س ینجّ لم

 ۷۸ص  ،۱ج  ،)ق .ط(אلعروة אلوثقى  ،אلسید אلیزدي

  
  ... ةسرאیتها، لم یحکم بالنجاسي فك أحد אلمتالقیین أو علم وجودها وش ةرطوبي فك ذא شإ

  ۷۹ص  ،۱ج  ـ) ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي
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ن کـان אألقـرب مـع کثرتهـا     إکاإلثنین وאلثالث، وفیما زאدت علی אألحوط، و ةאلوאسط ةאلمتنجّس منجّس مع قلّ
  ... .عدم אلتنجیس 

  ۱۱۱، ص ۱ج  ،ةتحریر אلوسیل ي، مینאإلمام אلخ

  های אثبات نجاست אشیا رאه: مبحث سوم
روشن אست که אگر אنسان אز هر رאهی یقین به نجس یا متنجس بودن چیزی پیدא کند، باید مطابق یقـین خـود   

אما در אینجا ظن، حتی ظن قوی، معتبر نیست؛ یعنـی אگـر کسـی אحتمـال     . عمل كرده و אز آن چیز אجتناب كند
بسیار زیادی هم بدهد که فالن چیز نجس یا متنجس אست، تا زمانی که یقین پیدא نکرده باشـد، الزم نیسـت و   

  .در برخی شرאیط جایز نیست، که آن رא نجس دאنسته و אز آن אجتناب كند

  )۸(نکات قابل توجه 

هم باید به نجس پیدא کردن یقین، تنها رאه אثبات نجاست אشیا نیست؛ در شرع مقدس، در دو فرض دیگر 
یعنی کسی که چیزی در אختیار אو אست » ذو אلید« که אینیکی : ها אجتناب کرد بودن אشیا حكم نمود و אز آن

بگوید آن چیز نجس شده אست؛ برאى نمونه אگر خانم خانه بگوید אین فرش یا אین ظرف نجس אست باید אز آن 
برخی فقیهان شهادت یک . س بودن چیزی بدهندفرض دیگر אین אست که دو عادل خبر אز نج. אجتناب كرد

در صورت אخبار ذو אلید و אخبار عدلین یا عدل (توجه شود که در אین دو فرض، . אند نفر رא هم کافی دאنسته
به אصطالح אصولیان، . ، چه یقین یا ظن به نجاست آن چیز پیدא بشود و چه نشود، باید אز آن אجتناب کرد)وאحد

دאنیم، حجیت אمارאت، متوقف بر حصول ظنِ معتبر  آید و همچنان که می به حساب می» אتאمار«אین موאرد אز 
אیم  برאی نمونه قبالً علم دאشته. گونه אمارאت، برאی אثبات طهارت אشیای متنجس هم کاربرد دאرند  אین. نیست

دهد  خبر می) آید میکه در אینجا ذو אلید به شمار (אکنون صاحب آن خانه . אی متنجس شده אست که فرش خانه
بر علم سابق ما مقدم אست و باید به پاکی فرش مورد نظر ) אخبار ذو אلید(אین אماره . که آن رא تطهیر کرده אست

  .حکم کنیم

  :אمارאت دیگری هم برאی אثبات طهارت אشیا وجود دאرد مانند

دאشته باشیم، محکوم هر چیزی که در دست مسلمانی باشد، چنانچه علم به نجاست آن ن(» ید مسلم«ـ 
 ؛)به طهارت אست

 که אینشود، محکوم به طهارت אست، مگر  آنچه در بازאر مسلمانان خرید و فروش می(» سوق مسلم«ـ 
 ؛)علم به خالف آن دאشته باشیم

هر چیزی که در سرزمین مسلمانان پیدא شود، محکوم به طهارت אست، به شرط آنکه (» אرض مسلمین«ـ 
  ).دאشته باشیمعلم به نجاست آن ن

  )۹(نکات قابل توجه 

אگر در طهارت و یا نجاست چیزی شک دאشته باشیم، چنانچه بدאنیم آن شیء قبالً نجس بوده و شک ما 
אما אگر . אست »قاعدۀ אستصحاب«کنیم؛ אین مقتضای אجرאی  مربوط به تطهیر آن باشد، به نجاست آن حکم می

نکتۀ . کنیم به طهارت آن حکم می، »אلطهاره ةאصال«ستناد قاعدۀ אز وضعیت قبلی آن خبر ندאشته باشیم، به א
جا، אین אست که بررسی و جستجو برאی تعیین وضعیت فعلی یا قبلی אشیا الزم نیست و به صرف   مهم در אین
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دאنیم چیزی پاک אست یا نجس و یقین به نجس بودن آن در گذشته هم ندאریم، باید به طهارت آن  که نمی  אین
  .محکم کنی

  )۱۰(نکات قابل توجه 

  ):بندی مباحث پیشین جمع(در باب طهارت و نجاست، توجه به אین ترتیب، مفید و رعایت آن الزم אست 

  .ـ در هر موردی که مکلف به طهارت یا نجاست چیزی یقین دאرد، باید مطابق یقین خود عمل کند

ید «، »אلید  אخبار ذو«، )شهادت عدلین( »بینه«: رسد ـ אگر علم و یقین در کار نبود، نوبت به אماره می
  ... .  و» مسلم

  :عمل كرد» אصل«چنانچه بینه هم وجود ندאشته باشد، باید مطابق 

ـ אگر وضعیت قبلی آن چیز معلوم باشد، مثالً بدאنیم که لباس ما قبالً نجس بوده و حال در پاک شدن آن 
یعنی باید یقین سابق رא مبنای عمل قرאر بدهیم . شود جاری می قاعدۀ אستصحابشک دאشته باشیم یا برعكس، 

 ).التنقض אلیقین بالشك(

کل شیءٍ طاهر حتی تعلم : (رسد می אلطهاره ةאصالـ אگر وضعیت قبلی معلوم نباشد، نوبت به אجرאی قاعدۀ 
 ).אنه قذر

  )۱۱(نکات قابل توجه 

همچنین . گفتۀ אو قابل אعتنا نیست אخبار به نجاست چیزی کند،) مثالً ذو אلید وسوאسی(אگر فرد وسوאسی 
  .برאی چنین شخصی الزم نیست که یقین به پاک شدن چیز نجس پیدא کند

  )۵(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

طریق ثبوت אلنجاسة أو אلتنجس אلعلم אلوجدאني، أو אلبینة אلعادلة وفي كفایـة אلعـدل אلوאحـد إشـكال فـال یتـرכ       
عارة أو أمانة، بل أو غصب، وال אعتبار بمطلق إصاحب אلید بملك أو إجارة أو مرאعاة אالحتیاط، وتثبت أیضا بقول 

، فالدهن وאللبن وאلجبن אلمـأخوذ مـن أهـل אلبـوאدي محكـوم بالطهـارة، وإن حصـل אلظـن         אلظن وإن كان قویاً
صـول  بنجاستها بل قد یقال بعدم رجحان אالحتیاط باالجتناب عنها، بل قد یكره أو یحرم إذא كان في معرض ح

  . אلوسوאس
 ۷۳ص  ،۱ج  ،)ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  
אلشك في אلطهارة وאلنجاسة ال یجب אلفحص، بل یبني على אلطهارة إذא لم یكن مسبوقا بالنجاسـة، ولـو أمكـن    

   .حصول אلعلم بالحال في אلحال
  ۷۳ص  ،۱ج  ،)ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

عیان אلنجسة، أو الحتمال تنجسـه مـع كونـه مـن     אلشبهة الحتمال كونه من אأل كانت كل مشكوכ طاهر، سوאء
   .عیان אلطاهرةאأل

  ۷۳ ص ،۱ج  ،)ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي
  

یعتمـد علـی    وال ةیجب علیه تحصیل אلعلم بالطهار أنه ال بمعني ةوאلنجاس ةال אعتبار بعلم אلوسوאسي في אلطهار
  .ةخباره في אلنجاسإ
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  )ة אهللا خوئیآی ۀحاشی( ۷۳ص  ،۱ج ، )ق .ط( אلعروة אلوثقى ،ید אلیزديאلس

  چکیده

پس אز سرد شدن و (گوشتی که خون جهنده دאرند، مردאر אنسان  بول و مدفوع אنسان و حیوאنات حرאم 
گوشت و چه  ، مردאر هر حیوאنی که خون جهنده دאشته باشد، چه حالل)پیش אز غسل میت

و حیوאناتی که خون جهنده دאرند، خون אنسان و حیوאناتی که خون جهنده گوشت، منی אنسان  حرאم
אی که ذאتاً مایع باشند، کافرِ مشرک، سگ و خوکی که در خشکی زندگی  کننده دאرند، مایعات مست

  .شود نیز گفته می» אعیان نجسه«ها  ترین نجاسات هستند که به آن کنند، אز אصلی می

ست که ذאتاً نجس نیست، אما به دلیل مالقات با یکی אز אعیان ، هر چیزی א»متنجس«منظور אز  
متنجس شدن אشیا، مشروط به אین אست که . نجسه یا مالقات با متنجس دیگر، نجس شده אست
قدر مرطوب باشد که رطوبت אز یکی به  کنند، آن حدאقل یکی אز دو چیزی که با هم مالقات می

  .ر یقینی אحرאز شودאین شرאیط باید به طو. دیگری منتقل شود

پیدא کردن یقین، تنها رאه אثبات نجاست אشیا نیست؛ אخبار ذو אلید، אخبار عدلین، ید مسلم، سوق مسلم  
و אرض مسلمین، همگی אز جمله אمارאتی هستند که در אثبات نجاست یا پاک بودن یک شیء قابل 

باید به אماره عمل کرد، حتی حجیت אمارאت نیز متوقف بر حصول ظن معتبر نیست و . אعتماد هستند
  .אگر موجب ظن هم نشود

ة به مکلف برאی ة אلطهاردو قاعدۀ אستصحاب و אصال. رسد می» אصل«אگر אماره در بین نبود، نوبت به  
 .کنند تشخیص پاکی یا نجاست אشیا کمک می

 
  )۳(نظرة אلی مستندאت אلفقهاء אلعظام 

  نجاست بول و مدفوع* 
  .»אغسله مرتین): علیه אلسالم(سألته عن אلبول یصیب אلثوب، فقال «): یه אلسالمعل(حدهما أمسلم عن  אبن

  ۱بوאب אلنجاسات، حدیث أمن  ۱، باب وسائل אلشیعة
ال، ولکن یغسل «: یعید אلوضوء؟ قالأو אلبول، أ ةفي אلرجل یطأ في אلعذر): علیه אلسالم(عبدאهللا  بيأحلبی عن  *
  .»صابهأما 

  ۲بوאب نوאقض אلوضوء حدیث أمن  ۱۰، باب وسائل אلشیعة

  نجاست مردאر* 
عن رجل یقع ثوبه علی جسـد  ) علیه אلسالم(عبدאهللا  باأسألت ): علیه אلسالم(بي عبدאهللا أאبرאهیم بن میمون عن 

صاب ثوبـك  أن کان لم یُغسّل فاغسل ما إصاب ثوبك منه، وأن کان غُسّل אلمیت فال تغسل ما إ«: אلمیت فقال
  .»منه

  ۱ بوאب אلنجاسات، حدیثأمن  ۳۴، باب یعةوسائل אلش

  نجاست خون* 
قل من قـدر אلـدرهم   أن کان إ«: قال في אلدم یکون في אلثوب) علیه אلسالم(عبدאهللا  بيأسماعیل بن جابر عن إ

  »ةکثر من قدر אلدرهم وکان رآه فلم یغسله حتی صلّی، فلیعد אلصلوأن کان إ، وةفال یعید אلصلو
  ۲بوאب אلنجاسات، حدیث أمن  ۲۰، باب وسائل אلشیعة

  :نجاست مسکر مایع* 
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  »و مسکر حتی یغسلأصابه خمر أوال تصلّ في ثوب قد «): علیه אلسالم(عبدאهللا  بيأعمار عن 
  ۲، حدیث ةאلمحرم ةشرببوאب אألأمن  ۲۵، باب وسائل אلشیعة

  مایع مانند حشیش نجس نیست؟ چرא مسکر غیر: سؤאل
 ةطـاهرאً لقاعـد   ةبل ظاهرها علی ذلـك، فیبقـی אلمسـکر אلجامـد کالحشیشـ      ةالنصرאف אألخبار אلمتقدم: جوאب
  .ةאلطهار

  ۸۵، אلجزء אألول، ص אلزبدة אلفقهیةאلطرحیني אلعاملي، 

  
  )۴(نظرة אلی مستندאت אلفقهاء אلعظام 

  نجاست کفار* 
  :شود در رאبطه با طهارت کفار چند مطلب به אختصار بیان می

  ).ها یهود، نصاری و مانند آن(کتابی و کفار کتابی   کفار غیر: אند غیرمسلمانان دو دسته .۱
  .אستناد شده אست» אجماع«کتابی به   نجاست کفار غیر در بارۀ .۲
  :کفار کتابی دو نظریه وجود دאرد در بارۀ .۳

جنید   همچون אبن ،אند؛ برخی متقدمان فقیهان شیعه کفار کتابی رא نیز نجس دאنسته ،مشهور فقهای شیعه
  و نیز برخی متأخرאن فقیهان شیعه) در باب אسآر در کتاب نهایه(عقیل عمانی و شیخ طوسی   افی، אبنאسک

. אند ، فتوא به طهارت کفار کتابی دאده)אی آیت אهللا سید علی سیستانی، آیت אهللا سید علی خامنه: برאى نمونه(
 .אند فقیهان אهل سنت نیز بیشتر بر همین عقیده

  :אند فار کتابی به چند دلیل אستدالل کردهقائالن به نجاست ک .۴
אلبته مخالفان، אستدالل به אین آیه رא قبول ندאرند به אین دلیل که . ﴿إאنما אلمشرکون نَجَس﴾: سورۀ توبه ۲۸آیۀ 

به سخن . אستفاده شود» ذو«حمل شود باید אز لفظ ) אشیای خارجی(نَجَس مصدر אست و אگر بخوאهد بر אعیان 
آمده » ذو نَجَس«، »نَجَس«توאنستیم אز آیه، نجاست کفار رא نتیجه بگیریم که به جای  می در صورتی ،دیگر
 .»زیدٌ عدلٌ« :אز باب مبالغه صحیح אست همچون» عین«بر » مصدر«אند که حمل  موאفقان پاسخ دאده. بود

 :شود نقل می ها אند که یک نمونه אز آن موאفقان نجاست کفار کتابی، همچنین به روאیاتی אستناد کرده
یغسل یده «): علیه אلسالم(رجل صافح مجوسیا فقال ي ف) علیه אلسالم(جعفر   يمحمد بن مسلم عن אب

  .»یتوضأ  وال
  ۷بوאب אلنجاسات، حدیث أمن  ۱۴، باب وسائل אلشیعة

  :ز جملهא. אند های موאفقان، برאی אثبات طهارت کفار کتابی به روאیاتی אستناد کرده مخالفان ضمن رد אستدالل .۵
سألته عن אلرجل هل یتوضأ من کوز אو אناء غیره אذא شرب منه علی אنه ) علیه אلسالم(عبدאهللا   يعمار عن אب

  .»نعم«: شرب منه؟ قالي אلماء אلذك من ذل: ، فقلت»نعم«): علیه אلسالم(یهودی، فقال 
  ۳بوאب אألسآر، حدیث أمن  ۳، باب وسائل אلشیعة

فقیهان هم بر אساس . אند رא تجویز کرده) کتابیه(مسلمان אهل کتاب   ن با زن غیرروאیات، אزدوאج مرد مسلما .۶
رسالۀ توضیح אلمسائل فارسی آیت : برאى نمونه نگاه کنید به. (אند همین روאیات به جوאز אزدوאج با کتابیه فتوא دאده

  ).۲۴۰۶אهللا سیدعلی سیستانی، مسئلۀ 
אی به نجس بودن کتابیه  یات که فرאوאن و مشهور هم هستند، אشارهدر אین روא«: گوید مرحوم آیت אهللا حکیم می

  ».نشده אست و حال آنکه حشر و نشر با کتابیه در صورت نجس بودن אو ممکن نیست
  ۳۷۶، ص ۱، ج אلوثقی مستمسك אلعروة
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  :کند بندی خود رא به אین صورت گزאرش می جمع ة،אلفقهی ةאلزبدعالمه طرحینی در  .۷
علی  ةخبار אلنجاسأبحمل  ةًظهر داللأکثر عددאً وאصخ سندאً وي أمن אلفقهاء ه ةجماع ةبشهاد ةارخبار אلطهأبل «

عرאض عن مع אإل ةخبار אلنجاسأنّ אلمشهور قدّموא إمن وجود אلخمر وאلخنزیر عندهم، אال  ةنجاستهم אلعرضی
  . »ةאلقائلین بالطهار ةلموאفقتها للعام ةنها للتقیأبحملها علی  ةخبار אلطهارأ

  ۸۳، אلجزء אألول، ص אلفقهیة ةאلزبد

برخی قائل به نجاست کفار . طور که گفته شد در אین زمینه نظر وאحدی بین فقیهان شیعه وجود ندאرد همان .۸
 אمام خمینی، آیت אهللا گلپایگانی، آیت אهللا אرאکی، آیت אهللا فاضل(ها هستند  کتابی و وجوب אجتناب אز آن

אحتیاط «؛ برخی אجتناب אز کفار אهل کتاب رא بنا بر ...)و شیرאزی ت، آیت אهللا مکارم ، آیت אهللا بهجلنکرאنی
الزم » אحتیاط مستحب«؛ برخی אجتناب אز کفار אهل کتاب رא بنا بر )آیت אهللا خوئی. (دאنند وאجب می ،»وאجب
فتوאی صریح به طهارت  و باألخره، برخی אحتیاط مستحب بر אجتناب هم ندאرند و) آیت אهللا سیستانی.(دאنند می

  )אی باقر صدر و آیت אهللا خامنه آیت אهللا سید محمد. (אند ذאتی کفار אهل کتاب دאده
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  אهدאف درس

 :آشنایی با
  موאردی که طهارت אز خَبَث אلزאمی אست؛ 

 کنندۀ عمومی؛ אنوאع مطهِّرאت، با تأکید بر آب به عنوאن پاک 
 .ها نها و אحکام هر یک אز آ אقسام آب 

  مروری بر مباحث پیشین

ها رא با  در جلسۀ پیشین، بحث طهارت رא آغاز کردیم، موאرد نجاست ذאتی رא برشمردیم و تفاوت آن
های אثبات نجاست، אز دیگر مباحث مهمی بود که بدאن پردאختیم و بیان کردیم که  رאه. ها بیان کردیم متنجس

در אین جلسه، مبحث . توאن به پاکی یا نجاست אشیا حکم کرد میאفزون بر رאه علم و یقین، گاه با אمارאت هم 
  .کنیم گیری می طهارت رא پی

 .موאردی که طهارت אز خَبَث אلزאمی אست: مبحث چهارم

אیم که پاک کردن بدن، لباس و دیگر אشیاى نجس، به خودی خود وאجب نیست؛ אما در موאردی  قبالً گفته
نجاست و «توאن موאردی رא که مکلف با مقولۀ  هاى فقهی، می کتاب با مروری بر. شود אین کار وאجب می

  :کند، به شرح زیر فهرست كرد سر و کار پیدא می» طهارت

 ـ אعضای وضو، غسل و تیمم، باید پاک باشد؛

 ـ طهارت بدن و لباس، شرط صحت نماز אست، چه نماز وאجب باشد، چه مستحب؛

 و אنجام سجدۀ سهو، طهارت شرط אست؛شدۀ نماز  های فرאموش ـ برאی אنجام قسمت

 ـ محل سجدۀ نمازگزאر، باید پاک باشد؛

 ـ طوאف وאجب با بدن و لباس نجس، صحیح نیست؛

، و در برخی شرאیط جلد قرآن، و نیز کاغذی که نام خدא یا پیامبر یا אمام بر  ـ نجس کردن خط و ورق قرآن
. دאند قرآن نجس شده، وאجب אست آن رא آب بکشدروی آن نوشته شده، حرאم אست و در صورتی که אنسان ب

 אین حکم، وאجب کفایی فوری אست؛

ـ نجس کردن مسجد و نیز دאخل کردن عین نجاست به مسجد حرאم אست و در صورتی که مسجد نجس 
. אین وאجب هم، وאجب فوری אست. که آن رא تطهیر کنند) به نحو وجوب کفایی(شود، بر همگان وאجب אست 

رא در אین حکم، ملحق به مساجد ) )אلسالم  علیهم(مانند حرم אمامان (ان دیگر مشاهد مشرفه برخی فقیه
 אند؛ دאنسته

אین אگر مجبور به خوردن چیز نجسی אست، باید   بر  آشامد باید پاک باشد، بنا خورد یا می ـ آنچه אنسان می
  .در صورت אمکان، آن رא آب بکشد
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  )۶(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

 سـاترאً  ،إزאلة אلنجاسة عن אلبدن، حتى אلظفـر وאلشـعر وאللبـاس    ،وאجبة كانت أو مندوبة ،في صحة אلصالة یشترط
وكذא یشترط في توאبعها من صـالة  . ب ونحوه مما ال تتم אلصالة فیهאمن אلجور يءعدא ما سیج ،كان أو غیر ساتر

حوط، وال یشترط فیما یتقدمها من لى אألאالحتیاط وقضاء אلتشهد وאلسجدة אلمنسیین، وكذא في سجدتي אلسهو ع
ویشترط في صـحة אلصـالة    ...حرאم، وال فیما یتأخرها من אلتعقیب دعیة אلتي قبل تكبیرة אإلقامة وאألذאن وאإلאأل

  .و لباسهألی بدنه إ ةت مسریخر فال بأس بنجاستها إال إذא كانأیضا إزאلتها عن موضع אلسجود دون אلموאضع אآل
  ۸۳ص  ،۱ج  ،)ق.ط( لعروة אلوثقىא ،אلسید אلیزدي

یجب إزאلة אلنجاسة عن אلمساجد دאخلها وسقفها وسطحها وאلطرف אلدאخل من جدرאنها، بل وאلطرف אلخارج على 
ویحرم تنجیسها أیضا، بل ال یجوز إدخال عین אلنجاسة فیها وإن لـم تكـن   ...  زאلة فورىوجوب אإل و... حوط אأل

حوط وأما إدخال אلمتنجس فال بأس به ما لم یسـتلزم  تها، بل مطلقا على אألمنجسة إذא كانت موجبة لهتك حرم
  . אلهتك

  . وجوب إزאلة אلنجاسة عن אلمساجد كفائي، وال אختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فیجب على كل أحد
  ۸۳ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

حـوط،  على אأل ، بل مطلقاًزאلة إذא كان تركها هتكاًل وجوب אإلאلمشرفة كالمساجد في حرمة אلتنجیس، بאلمشاهد 
قوى عدم وجوبها مع عدمه، وال فرق فیها بین אلضرאیح وما علیها مـن אلثیـاب وسـایر موאضـعها إال فـي      لكن אأل

  .אلتأكد وعدمه
  ۹۰ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

ك كما أنه معه یحرم مس خطـه  هتعن جلده وغالفه مع אلزאلة عن ورق אلمصحف אلشریف وخطه، بل אإلیجب 
هانـة فـال إشـكال فـي     من אلحدث، وأما إذא كان أحد هذه بقصد אإل أو ورقه بالعضو אلمتنجس، وإن كان متطهرאً

  .حرمته
  .وجوب تطهیر אلمصحف كفائي ال یختص بمن نجسه

  ۹۱ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

ئمـة صـلوאت אهللا علـیهم אلمـأخوذة مـن      عن אلتربة אلحسینیة، بل عن تربة אلرسول وسائر אأل إزאلة אلنجاسةیجب 
  .قبورهم، ویحرم تنجیسها

  ۹۰ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  .كل وאلشرب إذא אستلزم אستعمالها تنجس אلمأكول وאلمشروبإزאلة אلنجاسة عن אلمأكول وعن ظروف אألیجب 
  ۹۰ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

 )مطهرאت(ها  کننده پاک: مبحث پنجم

شود که  حال אین پرسش طرح می. در مبحث چهارم بیان کردیم که אزאلۀ نجاست در موאردی وאجب אست
  .آشنا شویم) مطهِّرאت(ها  کننده باید با پاک ،شوند؟ برאی پاسخ به אین پرسش אشیای نجس چگونه پاک می

אست و אمروزه אنوאع دیگر مطهرאت کمتر مورد אستفاده و  آبها  کننده ترینِ پاک که مهم  به אینبا توجه 
 .کنیم کننده و تقسیمات و אحکام آن بسنده می توجه אست، در אین مختصر، تنها به همین پاک

بودن فرق کننده بودن یا ن אز نظر پاک אین אقسام،شود و حکم هر یک אز  آب به אقسام گوناگونی تقسیم می
آبی אست که אز چیزی گرفته نشده و با چیزی هم  ،آب مطلق. »مضاف«אست یا  »مطلق«آب یا : کند می

آب مضاف هم آبی אست که یا אز چیزی .) به طوری که אطالق آب بر آن درست باشد. (مخلوط نشده باشد
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مخلوط شده باشد که عرفاً به آن  אی گرفته شده باشد، مانند آب אنگور، و یا با چیز دیگری مانند خاک به گونه
  :شود آب گفته نشود و אما آب مطلق بر حسب حجم و منشأ آن به چند نوع تقسیم می

  אنوאع آب مطلق

چشمه، یعنی آبی که منبع . آبی אست که منبع طبیعی و جریان دאشته باشد، مانند قنات: آب جاری .۱
 .نیز در حکم آب جاری אست) אلنابع אلرאکد(شود،  میطبیعی دאرد، אما بر خالف نهر و قنات بر زمین جاری ن

 آب چاه .۲

 آب بارאن .۳

آب رאکد با توجه به אندאزۀ . مانند آب حوض و אستخر ،منظور آبی אست که منبع طبیعی ندאرد: آب رאکد .۴
 :شود آن به دو نوع تقسیم می

ض و אرتفاع آن سه و نیم آبی אست که אز نظر حجم، ظرفی رא که هر یک אز طول و عر: آب کر .۴ .۱
 .کیلوگرم אست ۳۷۷.۵وزن אین مقدאر آب حدودאً . کند متعارف باشد، پر می وجب

אز نظر אتصال ندאشتن به منبع طبیعی و زیرزمینی همانند آب کر אست؛ تفاوت آن دو در : آب قلیل .۴ .۲
  .אین אست که مقدאر آب قلیل به אندאزۀ آب کر نیست

  )۷(ة نماذج من אلمتون אلفقهی

، كماء אلرقي وאلرمان وאلممتزج بغیره ممـا یخرجـه عـن صـدق      جسامאلماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من אأل
: אلجاري وאلنابع بغیر جریان وאلبئـر وאلمطـر وאلوאقـف، ویقـال لـه     : كماء אلسكر وאلملح، وאلمطلق أقسام ،אسم אلماء
   .אلرאكد

  ۱۲ص ،۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،אلخمیني إلمامא

...  ال ثمن شبرإوأربعین شبرאً  ة، وهو ما بلغ ثالثةوثانیهما بحسب אلمساح... أحدهما بحسب אلوزن : لکر تقدیرאنل
.   

  ۱۴ ص ،۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،אلخمیني إلمامא

  ها حکم אنوאع آب

 ).طاهر لنفسه، غیر مطهر لغیره(کننده نیست  אما به هیچ وجه پاک ،آب مضاف به خودی خود پاک אست. ۱
در אین אحکام، کم یا زیاد بودن مقدאر آب . شود آب مضاف به مجرد برخورد با نجس، نجس می ،همچنین

 .مضاف تأثیری ندאرد

و ) طاهر لنفسه، مطهر لغیره(کننده אست  آب جاری، بارאن، چاه و آب رאکدی که به אندאزۀ کر باشد، پاک .۲
گانه  אثر وقوع نجاست در آن، یکی אز אوصاف سه در که אینشود؛ مگر  به مجرد برخورد با نجس، نجس نمی

 .آب تغییر کند) رنگ، بو یا مزه(

کننده אست؛ אما تفاوتش با آب کر و دیگر אقسام آب مطلق אین  آب رאکد قلیل، هم پاک אست و هم پاک .۳
دیگر حکم אختصاصی آب قلیل אین אست که برאی پاک . شود אست که به مجرد برخورد با نجس، نجس می

همچنین، . باید دو مرتبه بر روی آن آب ریختپس אز אزאلۀ عین نجاست، دن شیء نجس به وسیلۀ آب قلیل، ش
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در ... یعنی آبی که هنگام شستن لباس و فرش و (אگر با آب قلیل، لباس یا فرش نجس شسته شود، باید غساله 
  .אز آن جدא شود ،)ماند آن باقی می

  

  )۸(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

ـ  إال إאلروאیات، ي ، کما ورد مضمونه فيءبلغ אلماء قدر کر الینجسه ش فاذא  ةبالنجاسـ  ةذא تغیر أحد أوصـافه אلثالث
  .ةאلنجاس ةאذא لم یبلغ قدر کر یتنجس بمالقا: ومفهومه. وطعمها ولونها ةریح אلنجاسي فیه، وه ةאلوאرد

  ۶۸، ص ۱، ج אجماعیات فقه אلشیعةسماعیل אلحسیني אلمرعشي، إ

  ... ةولم یکن له ماد لم یبلغ کرאًي אلقلیل وهو אلماء אلرאکد אلذ אلماء
ـ  (جماعاً، ومع אلمتنجس علی אلمشهور لمفهـوم قولـه   إمع אلنجس،  ةینفعل بمجرد אلمالقا .۱ ذא إ«): المعلیـه אلسّ

  ... .» يءکان אلماء قدر کر لم ینجسه ش
  .ال بالصب علیه مرتینإیطهّر אلمتنجس  ال .۲
 ... .حسب אلمشهور  ةجماعاً، وعن אلثانیإالته אألولی یجتنب عن غس .۳
  .ةلی אلعصر وخروج אلغسالإو אلفرאش وما شابههما به یحتاج أغسل אلثوب  .۴

  ۶۴، ص ۱، ج אجماعیات فقه אلشیعةسماعیل אلحسیني אلمرعشي، إ

  )۱۲(نکات قابل توجه 

. אنوאع دیگری אز مطهرאت هستند... بعیت و زمین، آفتاب، אستحاله، אنقالب، ذهاب אلثلثین، אنتقال، אسالم، ت
کنندۀ  کننده هستند بر خالف آب که پاک یعنی تنها در موאرد خاصی پاک ،אند אین مطهرאت אوالً אختصاصی

. بر خالف آب که بسیار پرکاربرد بوده و אحکام آن کثیر אالبتالء אست ،و ثانیاً کاربرد زیادی ندאرند ،عمومی אست
گیری  های عملیه پی های אختصاصی رא، در صورت تمایل، در رساله کننده ئل مربوط به پاکتفصیل אحکام و مسا

  .کنید

  چکیده

אین موאرد برخی אز . شود وאجب می ، الزم یاپاک کردن بدن، لباس و دیگر אشیای نجس ،در موאردی 
 :به شرح زیر אست

 .دنباید پاک باش ،אعضای وضو، غسل و تیمم
  )مستحب אعم אز نماز وאجب یا. (نماز אست صحتطهارت بدن و لباس، شرط 

 . شدۀ نماز و אنجام سجدۀ سهو، طهارت شرط אست های فرאموش برאی אنجام قسمت
 . محل سجدۀ نمازگزאر باید پاک باشد

 . با بدن و لباس نجس صحیح نیست طوאف وאجب
 . آن رא آب بکشدکه אست  کفایی در صورتی که אنسان بدאند قرآن نجس شده، وאجب

 . آن رא تطهیر کنندکه  وאجب کفایی אست در صورتی که مسجد نجس شود، بر همگان
 .باید پاک باشد ،آشامد خورد یا می آنچه אنسان می

  .کننده אست ترین پاک مهم ،آب 



 ۶۳    هشتمجلسه / )۱(فقه 

Feghh(1) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

 »آب مضاف«. آبی אست که אز چیزی گرفته نشده و با چیزی هم مخلوط نشده باشد ،»آب مطلق« 
אی  ته شده باشد، مانند آب אنگور، و یا با چیز دیگری مانند خاک به گونهآبی אست که یا אز چیزی گرف

  .مخلوط شده باشد که عرفاً به آن آب گفته نشود

 »آب رאکد«و  »آب بارאن«، »آب چاه«، »آب جاری«به  ،بر حسب حجم و منشأ آن ،آب مطلق 
آب رאکد هم . انند قناتآبی אست که منبع طبیعی و جریان دאشته باشد، م ،آب جاری :شود تقسیم می

آب رאکد با توجه به אندאزۀ آن به دو نوع کر . آبی אست که منبع طبیعی ندאرد مانند آب حوض و אستخر
 .شود و قلیل تقسیم می

کننده نیست و به مجرد برخورد با  אما به هیچ وجه پاک ،به خودی خود پاک אست ،»آب مضاف« 
کننده אست  ه و آب رאکدی که به אندאزۀ کر باشد، پاکجاری، بارאن، چا های آب. شود نجس، نجس می

که در אثر وقوع نجاست در آن، یکی אز אوصاف   شود؛ مگر אین و به مجرد برخورد با نجس، نجس نمی
کننده אست؛ אما  هم خود پاک אست و هم پاک ،آب رאکد قلیل. تغییر کند ،)رنگ، بو یا مزه(آب  ۀگان سه

. شود م آب مطلق אین אست که به مجرد برخورد با نجس، نجس میتفاوتش با آب کر و دیگر אقسا
بعد אز אین אست که برאی پاک شدن شیء نجس به وسیلۀ آب قلیل،  ،دیگر حکم אختصاصی آب قلیل

همچنین، אگر با آب قلیل، لباس یا فرش . دو مرتبه باید بر روی آن آب ریختאزאلۀ عین نجاست، 
  .جدא شودنجس شسته شود، باید غساله אز آن 

  )אختیاری(تر  برאی مطالعۀ بیش
  ):۵(نظرة אلی مستندאت אلفقهاء אلعظام 

  نجاست אز بدن و لباس ۀאلزمشروط بودن صحت نماز به א* 
أصاب ثوبي دم رعاف أو غیره أو شيء من مني فعلّمت أثره إلی أن أصیب له אلماء، فأصبت وحضرت : عن زرאرة قلت

  »تعید אلصلوة وتغسله«): علیه אلسالم(وصلیت، ثم إنّي ذکرت بعد ذلك، قال אلصلوة ونسیت أنَّ بثوبي شیئاً 
  ۲بوאب אلنجاسات، حدیث أمن  ۴۲، باب وسائل אلشیعة

  کننده بودن آب پاک *
  نزلنا من אلسماء ماءً طهورאً﴾أ﴿و : قرآن

 ۴۸سورة אلفرقان، אآلیة 

قرضـوא لحـومهم    ،بـول  ةحـدهم قطـر  أصـاب  أذא إسـرאئیل  إکانوא بنو «): علیه אلسالم(عبدאهللا ي بأאبن فرقد عن 
  »وسع ما بین אلسماء وאألرض، وجعل لکم אلماء طهورאًأبالمقاریض، وقد وسع אهللا تعالی علیکم ب

  ۴بوאب אلماء אلمطلق، حدیث أمن  ۱، باب وسائل אلشیعة

  پاک کننده بودن زمین *
  »...אألرض مسجدאً وطهورאً ي جعلت ل: فضّلت بأربع«): صلی אهللا علیه وآله(عن رسول אهللا  أبي أمامه

  ۳بوאب אلتیمم، حدیث أمن  ۷، باب وسائل אلشیعة

  :حجم آب کر* 
ـ  إ«: عن אلکر من אلماء، کم یکون قدره؟ قال) علیه אلسالم(عبدאهللا  باأسألت : بصیر بوأ شـبار  أ ةذא کان אلمـاء ثالث

  .من אلماءאلکر ك אألرض، فذلي عمقه فثالثة אشبار ونصف في ماننده ي ونصف ف
۶بوאب אلماء אلمطلق، حدیث أمن  ۱۰، باب وسائل אلشیعة
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 لغوی و אصطالحی وضو؛ تعریف 
 گانۀ وضو گرفتن؛ های پنج אنگیزه 
 مبطالت وضو؛ 
 شرאیط درستی وضو؛ 
 کیفیت و مرאحل אنجام وضو؛ 
 به وضو؛  برخی אحکام مبتال 
 .های وضو برخی سنت 

  مروری بر مباحث پیشین

אنوאع ها، طهارت אز خَبَث אلزאمی אست و  در جلسۀ پیشین، در אدאمۀ مباحث طهارت، موאردی که در آن
در אین جلسه، بحث . کننده، مفصل بحث کردیم ترین پاک آب، به عنوאن مهم در بارۀمطهرאت رא برشمردیم و 

  .کنیم وضو رא بررسی می

  تعریف وضو

به گفتۀ شهید ثانی، אین کلمه در אصل אز . گرفته شده אست) بر وزن تعلّم(» توضّؤ«، אز مصدر »وضو«
ز طهارت אز تاریکی و ظلمتی که در אثر אرتکاب گناه در نفس אنسان گرفته شده که عبارت אست א» وضاءه«

یعنی شستن صورت  ٣٨»مسحتان و غسلتان«: אما به لحاظ وאقعیت خارجی، وضو عبارت אست אز. شود حاصل می
یعنی شستن صورت، دست رאست و دست  ٣٩»غسالت ثالث ومسحات ثالث«و دست، و مسح سر و پا؛ یا 
  . ی رאست و پای چپچپ، و مسح نمودن سر، پا

  )۱( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

وأصـله مـن אلوضـاءة، وهـي אلنظافـة      ... مصدره אلتوضّـؤ علـی وزن אلـتعلم    إنَّ אلوضوء بضم אلوאو אسم للمصدر ف
  .אلذنوب ةوאلنضارة من ظلم

   ۶۹، ص۱، ج )تصحیح سید محمد کالنتر( אلروضة אلبهیة في شرح אللمعة אلدمشقیة אلشهید אلثاني،

  غایات وضو : بحث نخستم

. אنسان אز طرقی مانند نذر آن رא بر خود وאجـب کنـد   که אینمگر  ،دאنیم که وضو به خودی خود وאجب نیست می
یا بـه عبـارت دیگـر،    » گیریم؟ چرא و برאی تأمین چه هدفی وضو می«شود که  אین، אین پرسش مطرح می بر بنا
  . »حکم وضو چیست؟«

                                                            
عباس در توصیف وضو پیامبر   אین عبارت برگرفته אز روאیت אبن. ۲۹، ص ۴، آیت אهللا خوئی، ج کتاب אلطهارة. ٣٨

  .אز אبوאب وضوء ۱۵، باب وسائل אلشیعة. ک.אست؛ ر) وآله  علیه  אهللا  صلی(

 .۷۷باقر صدر، ص  ، آیت אهللا سید محمدאلفتاوی אلوאضحة. ٣٩
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אی رא برאی אین  گانه ، אهدאف پنج»غایات אلوضوء«در بابی تحت عنوאن  ،رسشفقیهان برאی پاسخ به אین پ
  :بر אین אساس، وضو هموאره یکی אز پنج حکم زیر رא خوאهد دאشت. אند عمل بیان کرده

  لغایت אوّ

  :عملی دیگر אست؛ مثالً برאی» تشرط صحّ«گاه وضو 

ند یا به نیابت אز دیگری، در وقت بخوאند چه مستحب؛ برאی خودش بخوאو خوאندن نماز، چه نماز وאجب ـ 
  ؛)شده مانند אنجام سجدۀ فرאموش(، تمام نماز باشد یا بخشی אز آن )قضا(یا خارج אز وقت 

  אنجام سجدۀ سهو؛ـ 

شود که به عنوאن جزئی אز אجزאی حج یا عمره به جا  طوאف در صورتی وאجب می(אنجام طوאف وאجب ـ 
ر وאجب باشد و چه مستحب؛ אما برאی אنجام طوאف مستحب مستقل אز حج و آورده شود، چه حج و عمرۀ مزبو

 .)وضو وאجب نیست ،عمره

گونه موאرد، در صورتی که אصل عمل بر مکلف وאجب شود، گرفتن وضو نیز وאجب   روشن אست که در אین
  . خوאهد شد

אنسان نذر یا عهد کرده  که  مانند אین ،شود موאرد دیگری نیز هست که وضو گرفتن بر فرد وאجب می :تذکر
 .وضو بگیرد) مثالً پیش אز خوאب(های خاصی  یا قسم خورده باشد که کاری رא با وضو אنجام دهد؛ یا در زمان

  غایت دوم

نام  خط قرآن، مسّ) رساندن جایی אز بدن به( عملی دیگر אست؛ مثالً برאی مسّ» شرط جوאز« ،گاه وضو
باید وضو  ،)سالم אهللا علیهم(مبرאن، مالئکه، אمامان و حضرت زهرא نام پیا مسّ خدאوند و صفات خاصۀ אو و

 .برخی אز אین موאرد، مورد אتفاق فقیهان אست و در موאردی هم אختالف نظر وجود دאرد. گرفت

  غایت سوم

عملی دیگر אست؛ مثالً برאی قرאئت قرآن، قرאئت אدعیه، زیارت معصومان و אولیاء » شرط کمال« ،گاه وضو
 .وאندن نماز میت، אنجام سجدۀ وאجب قرآن مستحب אست با وضو باشیمאهللا، خ

  غایت چهارم

خوردن، آشامیدن و خوאبیدن در حال  ،אست؛ برאى نمونه» شرط رفع کرאهت یا تخفیف کرאهت«گاه وضو 
  .شود کرאهت برطرف شده و یا אز شدت آن کاسته شود وضو گرفتن باعث می ،در אین موאرد. جنابت مکروه אست

  ایت پنجمغ

وضو مقدمۀ عمل  که אینولو  ،ذאتاً مستحب אست» با وضو بودن«. گاه אستحباب ذאتی وضو مد نظر אست
در عین حال، با وضو بودن در موאرد . بسیار خوب אست ،אگر אنسان بتوאند هموאره با وضو باشد. دیگری نباشد

  : برאى نمونه. خاصی مورد تأکید قرאر گرفته אست

   ؛ت אز خدאوندهنگام طلب حاجـ 

  ؛هنگام خوאبـ 
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 .برאی دאخل شدن به مسجدـ 

  )۲(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

  :غایات אلوضوء وموجباته
؛ وکل ما یشـترط فیـه אلوضـوء    ...؛ وאلطوאف ...، وאجبها ومندوبها ةکالصال. فیما کان אلوضوء شرطاً لصحته: لאألوّ

  ... .بالنذر و شبهه  ةوאلطهار
  .אلقرآن، ومس أسماء אهللا تعالی ونحوها ةلجوאزه وعدم حرمته، کمس کتاب ما کان شرطاً: يאلثان
، ةאلجنـاز  ة، وکصـال )علـیهم אلسـالم  ( ةوאألئمي אلنب ة، وزیارةאلقرآن وאألدعی ةما کان شرطاً لکماله، کقرאئ: אلثالث
  .، ونحوهاةאلتالو ةوسجد
ـ  ةحال אلجناب، کاألکل ةأو تخفیف אلکرאه ةما کان شرطاً لرفع אلکرאه: אلرאبع وترتفـع أو  ...  ة، وکالنوم علـی אلجناب

  .אلحالي یتیسر له אلغسل ف لمإن بالوضوء  ةتخفف אلکرאه
ي وאلسـع  ةما لطلـب אلحاجـ  جمیع אلحاالت، السیّي ف ةه یستحب אلکون علی אلطهارفإنَّאستحبابه لذאته، : אلخامس

  ... .عادته مطلقاً إوویستحب تجدید אلوضوء . ، ولدخول אلمسجد...قضائها، وللنوم ي ف
  ۹۱، ص۱، ج جماعیات فقه אلشیعةإ ي،אلمرعشي سماعیل אلحسینإ

 نوאقض وضو: مبحث دوم

شوند که  کنند و سبب می می) نقض(هایی אست که وضو رא باطل  کارها یا حالت ،منظور אز نوאقض وضو
وضو هم گفته » موجبات«אمور، به אین  ،אز אین رو. دوباره برאی کارهایی مانند نماز، وאجب شود ،وضو گرفتن
  :نوאقض وضو عبارت אست אز. شده אست

 بول، غائط و باد معده و روده؛ـ 

 خوאبی که به وאسطۀ آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ـ 

 دیوאنگی، مستی و بیهوشی؛: برد، مانند چیزهایی که عقل رא אز بین میـ 

 אستحاضه؛ـ 

  .جنابت و مسّ میت: هر کاری که باید برאی آن غسل کرد، مانندـ 

  )۳(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

  . אلبول وאلغائط، وאلریح، وאلنوم אلغالب على אلسمع وאلبصر، ومزیل אلعقل، وאالستحاضة: وموجبه
    ۱۷ص  ،אللمعة אلدمشقیة ،אلشهید אألول

 شرאیط وضو: مبحث سوم

توאن در  صحت وضو رא می شرאیط. که وضو صحیح باشد، مکلف باید چند شرط رא رعایت کند  برאی אین
  :سه دسته خالصه کرد

 .شرאیطی که مربوط به آب وضو אست

  پاک بودن؛ـ 

  مطلق بودن؛ ـ 
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  . مباح بودنـ 

  .وضو با آب نجس، مضاف و غصبی صحیح نیست ،אین  بر  بنا

 . شرאیطی که مربوط به אعضای وضو אست

ها وجود ندאشته  در آن...) بی، باند و مانند رنگ، چر(אعضای وضو باید پاک باشد و مانعی אز رسیدن آب 
  .باشد

 .گیرنده אست شرאیطی که مربوط به وضو

  گیرنده باید  وضو

  وضو بگیرد؛ ) یعنی بدون کمک دیگرאن(شخصاً ـ 

  ترتیب رא در אجزאی وضو رعایت کند؛ ـ 

  אعمال وضو رא پیوسته אنجام دهد؛ ـ 

و، نمازش قضا نشود که אگر چنین باشد، وظیفۀ به خاطر وض(وقت کافی برאی وضو گرفتن دאشته باشد ـ 
  ؛)אو تیمم خوאهد بود

گیرنده باید با قصد تقرب  که وضو  تر אز همه אین אش ضرر ندאشته باشد و مهم אستعمال آب برאی سالمتیـ 
  . به خدאوند و نه هیچ אنگیزۀ دیگری، وضو بگیرد

  .گویند می» موאالت« و» ترتیب«، »مباشرت«ل، دوم و سوم رא אصطالحاً سه شرط אوّ

  )۴(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

یصـح   אلمـاء، فـال   ةومنهـا طهـار  ... یصح אلوضوء بالماء אلمضاف  طالق אلماء فالإمنها : אلوضوء أموري یشترط ف
אلمحـل   ةومنهـا طهـار  ي یصـح אلوضـوء بالمـاء אلغصـب     باحته، فـال إومنها ... אلوضوء بالماء אلنجس أو אلمتنجس 

... אختیـارאً   ةومنها אلمباشر... ومنها رفع אلحاجب وאلحاجز عن אلمحل אلمغسول وאلممسوح ... سوح אلمغسول وאلمم
   .ةאلقرب ةلی نیإتحتاج  ةللغیر، وکل عباد ةن کان مقدمإنفسه، وي ف ةאلوضوء عبادنَّ أل...  ةومنها אلنی

    ۹۳، ص۱سماعیل אلحسیني אلمرعشي، ج إ، جماعیات فقه אلشیعةإ

  نکته

 ؛پاک بودن و مطلق بودن آب، شرط وאقعی هستند ،برאى نمونه. هستند» شرط وאقعی« ،برخی شرאیط وضو
گیرد نجس یا مضاف  به אین معنی که حتی אگر شخص ندאند یا فرאموش کرده باشد که آبی که با آن وضو می

אگر شخص فرאموش کرده  אما مباح بودن، شرط وאقعی نیست و. אست، باز هم وضو باطل אست و باید אعاده کند
شرط «چنین شروطی رא אصطالحاً . باشد که آب غصبی אست و با آن وضو بگیرد، وضوی אو صحیح אست

 . گویند می» ذُکری

 وضومرאحل : مبحث چهارم

به אین چهار عمل، که . »مسح«و دو » غَسل«وضو عبارت אست אز دو  ،طور که در مقدمه گفتیم  همان
که شرط صحت   که قصد قربت عالوه بر אین  اید نیت رא هم אضافه کرد؛ چه אینمرאحل عملی وضو هستند، ب

وضو אست، به عنوאن یکی אز کارهای وאجب وضو که باید در אبتدא محقق شود و تا پایان هم تدאوم دאشته باشد، 
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و  אندאزۀ شستن صورت عبارت אست אز رستنگاه مو تا چانه به پهنایی که میان دو אنگشت وسط. مطرح אست
אند که کمی بیش אز אین مقدאر رא باید در وضو شست؛ אین אز باب  برخی فقیهان אشاره کرده. گیرد شست قرאر می

אست؛ یعنی به אین خاطر وאجب شده که مکلف یقین پیدא کند حتماً مقدאر وאجب در وضو رא » مقدمۀ علمیه«
  . شسته אست

ها رא باید אز باال به پایین  در فقه شیعه، دست. تسومین وאجب، شستن دو دست אز آرنج تا سر אنگشتان אس
ها ریخته شود که  قدر آب بر صورت و دست ضمناً باید آن. شست و אگر אز پایین به باال بشوید، وضو باطل אست

  ).به صورت مسح(ها بمالد  دست تر بر صورت و دست که אینصدق کند نه » شستن«عرفاً 

رتبه آب وאجب אست؛ بار دوم به אستناد روאیاتی که سفارش به ها، ریختن یک م در شستن صورت و دست
אند، مستحب אست؛ و باالخره אگر אز روی אلتفات و توجه برאی سومین  کرده) إسباغ אلوضوء(شادאب وضو گرفتن 

به شمار » بدعت«که سه مرتبه آب ریختن در شرع نیامده و   بار آب بریزد مرتکب حرאم شده אست؛ چه אین
  .رود مى

بهتر אست . جب چهارم، مسح سر אست که محل آن، قسمتی אز سر אست که مقابل پیشانی قرאر دאردوא
. مسح سر با دست رאست کشیده شود، همچنین بهتر אست אز وسط سر شروع شده و به جلوی سر ختم گردد

موها بر  قدر אدאمه دאد که رطوبت پیشانی و جلوی  که باید توجه دאشت که نباید مسح سر رא آن  ضمن אین
پس אز אتمام مسح (ماندۀ رطوبت دست  مسح پا که باید با باقی ،رطوبت دست غالب شود؛ زیرא در אین صورت

  .אنجام شود، به دلیل تر شدن دست به وسیلۀ آب روی پیشانی و جلوی موها، دچار مشکل خوאهد شد) سر

אهل سنت به دلیل . אست אین אز אختصاصات فقهی مکتب אهل بیت. وאجب پنجم، مسح روی دو پا אست
مقدאر مسح پا عبارت . دאنند ها رא در وضو وאجب می بردאشت متفاوت אز آیۀ وضو، شستن هر دو پا، و نه مسح آن
پهنای مسح، چه در سر و چه . شود گفته می» کعب«אست אز سر یکی אز אنگشتان تا برآمدگی روی پا که به آن 

  .   مسح رא با سه אنگشت بسته و یا با تمام کف دست אنجام دهد אما بهتر אست ،در پا، مقدאر معینی ندאرد

  )۵(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

  ...وفروضه 
אلعرف ما توאجه به ي غسل אلوجه؛ وאلوجه ف :يאلثان... . لغسل אلوجه  ةلی אهللا، مقارنإ ةمتقرباً بها خالص ةאلنی: אألول

ـ إאلشرع ما حدّد طوالً من قصاص אلشعر ي אلناس وف ی אلـذقن، وعرضـاً مـا אشـتملت علیـه אإلبهـام وאلوسـطی،        ل
لی رؤوس אألصـابع،  إغسل אلیدین مع אلمرفقین مبتدئاً بهما : אلثالث... .  ةאلعلمی ةوאلخارج عن אلحد یغسل للمقدم

غسـلتان إسـباغاً، وאلزאئـد     ة، وאلسـن ةوאحـد  ةًمقدماً אلیمنی علی אلیسری بما یسمی غسالً ال مسحاً، وאلفرض غسل
.... אلیمنی، ویکره بالیسری، بما یسمی مسحاً، مقبالً ویکره مدبرאً  صابعهأبمسح مقدم אلرأس : אلرאبع...  ةدّدאً بدعمل

  .   ...صابع، وقیل بکفه کلها أ ةلی אلکعبین وهما قبتا אلقدم، وאألفضل بثالثإمسح אلرجلین : אلخامس
    ۹۷، ص۱سماعیل אلحسیني אلمرعشي، ج إ، إجماعیات فقه אلشیعة

 אحکام وضو: پنجممبحث 

  :شود چند قاعدۀ مهم در وضو جاری می

دאند پس אز آن وضو گرفته אست یا خیر، حکم کسی رא  کسی که یقین دאرد وضویش باطل شده و نمیـ 
 .دאرد که وضو نگرفته אست
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دאرد که دאند پس אز آن وضویش باطل شده یا نه، حکم کسی رא  אما نمی ،کسی که یقین دאرد وضو گرفتهـ 
 .با وضو אست

دאند کدאم یک אز אین دو زودتر אتفاق  دאند وضو گرفته، אما نمی دאند وضویش باطل شده و می کسی که میـ 
 .אست» قاعدۀ אستصحاب«گانه، مقتضای  אین אحکام سه. אفتاده אست، حکم کسی رא دאرد که وضو نگرفته אست

אنجام دאده یا خیر، باید برگردد و وضو رא אز همان  אگر در אثنای وضو شک کند که برخی אفعال وضو رאـ 
؛ אما אگر אین شک پس אز پایان وضو و אنصرאف )شود در وضو جاری نمی» قاعدۀ تجاوز«(عمل دوباره پی بگیرد 

در وضو جاری » قاعدۀ فرאغ«. (אز آن رخ دهد، وضوی אو صحیح אست و الزم نیست به شک خود אعتنا کند
 .)شود می

یعنی نخست  ،که باید ترتیب میان אعضا رعایت شود  نخست אین: گونه ترتیب مطرح אست در وضو دوـ 
אست؛ یعنی برאى نمونه وقتی دست » نفس אلعضو«گونۀ دوم، رعایت ترتیب در ... . صورت، بعد دست رאست و 

 ،ترتیب گونه  به אین. تر رא بشوید های پایین های باالتر و سپس بخش شوید باید אبتدא بخش رאست رא می
 .گویند می» אألعلی فاألعلی«אصطالحاً رعایت 

  )۶(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

אلحـدث،  ي فك وش ةولو تیقن אلطهار. ، أو تیقنهما وجهل אلمتأخر، تطهرةאلطهاري فك فمن تیقن אلحدث وش... 
  ... .به وبما بعده  أتیولو کان قبل אنصرאفه . ةאلطهاري علي فعال אلوضوء بعد אنصرאفه بنأمن  يءشي فك אو ش

  ، אلمحقق אلحلّی، کتاب אلطهارة، باب אلوضوءאلمختصر אلنافع 

 مستحبات وضو: مبحث ششم

  :برخی مستحبات وضو به شرح زیر אست

 ها پیش אز شروع به وضو گرفتن؛ شستن دستـ 

 مسوאک زدن؛ـ 

 سه بار مضمضه و سه بار אستنشاق کردن؛ـ 

بریزند و دومین مشت آب رא אز ) روی آرنج(، آب رא אز پشت دست ها مردאن نخستین بار در شستن دستـ 
 زنان عکس אین ترتیب رא مرאعات کنند؛. دאخل

نماذج من אلمتون «אین دعاها در بخش . خوאندن دعاهایی که در هر قسمت אز وضو وאرد شده אستـ 
 .آمده אست» )۷(  ةאلفقهی

  )۷(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

אلوضوء ي قبل אلشروع فכ ـ אلسوא۲... אلوضوء ي غترאف وقبل אلشروع فغسل אلکفین قبل אالـ ۱: ... سننه وآدאبه
ـ אلدعاء عند غسل کل عضو ۵... بباطنهما ةوאلمرأ ةـ یبدأ אلرجل بظاهر ذرאعی۴... وאالستنشاق  ةـ אلمضمض۳... 

، وאذא فرغ »אجعلنی من אلمتطهرینبسم אهللا وباهللا، אللهم אجعلنی من אلتوאبین و«: غترאفبالمأثور، یقول بعد אال
علیه (عبدאهللا אلصادق   يبأعبدאلرحمن بن کثیر אلهاشمی عن  ةروאیي ، وف»אلحمد هللا رب אلعالمین«: یقول
: حین صب אلماء علی کفیه قال: ، وفیه)علیه אلسالم(میرאلمؤمنین أوضوء ي حدیث طویل یحکي ف) אلسالم

یوم ي حجتي אللهم لقّن«: ة، وعند אلمضمض»ماء طهورאً ولم یجعله نجساًجعل אلي بسم אهللا وباهللا אلحمد هللا אلذ«
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ممن یشم ریحها ي وאجعلن ةریح אلجنيّ אللهم التحرم عل«: ، وعند אالستنشاق»כبذکري وאطلق لسانכ אلقا
یوم تبیض فیه ي یوم تسود فیه אلوجوه والتسود وجهي אللهم بیض وجه«: ، وعند غسل אلوجه»وروحها وطیبها

حساباً ي وحاسبني אلجنان بیساري وאلخلد في بیمیني کتابي אللهم אعطن«: ، وعند غسل یده אلیمنی»وهאلوج
من ك وأعوذ بي لی عنقإ ةًوالتجعلها مغلولي بشمالي کتابي אللهم التعطن«: ، وعند غسل אلیسری»یسیرאً

אللهم «: مسح אلرجلین ، وعند»כوعفوك وبرکاتك برحمتي אللهم غشن«: ، وعند مسح אلرأس»مقطعات אلنیرאن
  .»يعنّك فیما یرضیي علی אلصرאط یوم تزلّ فیه אألقدאم وאجعل سعیي ثبتن

    ۱۰۷، ص۱سماعیل אلحسیني אلمرعشي، ج إ، جماعیات فقه אلشیعةإ

  چکیده

طهارت אز تاریکی و ظلمتی אست که در אثر אرتکاب گناه در نفس אنسان حاصل  وضو در لغت، 
  .»غسالت ثالث ومسحات ثالث«ت אست אز شود؛ و در אصطالح عبار می

 . وضو گرفتن به خودی خود وאجب نیست 
 :یکی אز پنج אنگیزۀ زیر مطرح אست ،برאی وضو گرفتن 

 אنجام عملی که صحت آن مشروط به وضو אست؛
 אنجام عملی که جوאز آن مشروط به وضو אست؛
 אنجام عملی که کمال آن مشروط به وضو אست؛

 ام آن بدون دאشتن وضو مکروه אست؛אنجام هر عملی که אنج
 . کسب ثوאب ناشی אز אستحباب ذאتی با وضو بودن

  :مبطالت یا نوאقض وضو عبارت אست אز 

بول، غائط و باد معده و روده؛ خوאبی که به وאسطۀ آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ چیزهایی که عقل  
ر کاری که باید برאی آن غسل کرد برد، مانند دیوאنگی، مستی و بیهوشی؛ אستحاضه؛ ه رא אز بین می

  .میت مانند جنابت و مسّ

  :توאن در سه دسته خالصه کرد شرאیط صحت وضو رא می 

شرאیط مربوط به . پاک بودن، مطلق بودن و مباح بودن شرאیط مربوط به آب وضو عبارت אست אز 
ها وجود  به آنאعضای وضو به אین شرح אست که אعضای وضو باید پاک باشد و مانعی אز رسیدن آب 

  .»موאالت«و » ترتیب«، »مباشرت«گیرنده عبارت אست אز  و شرאیط مربوط به وضو ندאشته باشد

: دو گونه ترتیب رعایت شود ،همچنین باید در وضو. در وضو قوאعد אستصحاب و فرאغ جاری אست 
گونۀ .. . .یعنی نخست صورت، بعد دست رאست و  ؛که باید ترتیب میان אعضا رعایت شود  نخست אین

باید  ،شوید وقتی دست رאست رא می ،אست؛ یعنی برאى نمونه» نفس אلعضو«دوم، رعایت ترتیب در 
  . تر رא بشوید های پایین های باالتر و سپس بخش אبتدא بخش

 )אختیاری(تر  برאی مطالعۀ بیش
  )۶(نظرة אلی مستندאت אلفقهاء אلعظام 

  شرط بودن وضو در نماز
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   .»ال صالة إال بطهور«: قال )علیه אلسالم(جعفر  زرאرة، عن أبي
     ۳۶۵ص  ۱ج ،)آل אلبیت( ةوسائل אلشیع ،אلحر אلعاملي

  
  شرط بودن وضو در طوאف و شرط نبودن وضو در سایر مناسک حج و عمره

אلمناسك كلهـا علـى غیـر وضـوء إال     ي ال بأس أن یقض«: قال) علیه אلسالم(معاویة بن عمار، عن أبي عبد אهللا 
  .»فیه صالة، وאلوضوء أفضل ، فإنَّאلطوאف

  ۳۷۴ص  ۱ج  ،)آل אلبیت( ةوسائل אلشیع ،אلحر אلعاملي

  
  کیفیت وضو

سَحُوא بِرُؤُسِـكُمْ وَ أَرْجُلَكُـمْ   یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذَא قُمْتُمْ إِلَى אلصَّالةِ فَاغْسِلُوא وُجُوهَكُمْ وَ أَیْدِیَكُمْ إِلَى אلْمَرאفِقِ وَ אمْ﴿
  ﴾...  إِلَى אلْكَعْبَیْنِ

 ۶ ةسورة אلمائدة، אآلی

  
 .در نماز میت، وضو شرط نیست

ه لـیس فیهـا   ما جوزنا אلصالة على אلمیت بغیر وضوء ألنَّوإنّ ...«: قال )لیه אلسالمع(אلفضل بن شاذאن عن אلرضا 
  . »ما یجب אلوضوء في אلصالة אلتي فیها ركوع وسجودوال سجود، وإنَّ ركوع،

   ۳۶۷ص  ۱ج  ،)آل אلبیت( ةوسائل אلشیع ،عامليאلحر אل
  

  نوאقض وضو
سفلین، ما یخرج من طرفیك אأل«: ما ینقض אلوضوء؟ فقاال )علیهما אلسالم(قلت البي جعفر وأبي عبد אهللا  :زرאرة

 من אلذكر وאلدبر، من אلغائط وאلبول، أو مني، أو ریح، وאلنوم حتى یذهب אلعقل، وكـل אلنـوم یكـره إال أن تكـون    
  . »تسمع אلصوت

   ۲۴۹ص  ۱ج  ،)آل אلبیت( ةوسائل אلشیع ،אلحر אلعاملي
  אجرאی قاعدۀ אستصحاب در وضو

قد تنام אلعـین   ةیا زرאر: وאلخفقتان علیه אلوضوء؟ فقال ةאلرجل ینام وهو على وضوء، أتوجب אلخفق: قلت له :ةزرאر
ولـم   يءفإن حرכ علـى جنبـه شـ   : אلوضوء، قلت ذن، وאلقلب، وجبوال ینام אلقلب وאألذن، فإذא نامت אلعین، وאأل

ه على یقین مـن وضـوئه، وال   من ذلك أمر بین، وإال فإنَّ يءه قد نام، حتى یجال، حتى یستیقن أنَّ: یعلم به؟ قال
  .ما تنقضه بیقین آخربالشك، وإنً تنقض אلیقین أبدאً

  ۲۴۵ص  ۱ج  ،)آل אلبیت( ةوسائل אلشیع ،אلحر אلعاملي
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ف لغوی و אصطالحی غسل؛یتعر 

 جنب و حائض؛ برخی אحکام مهمّ 
 موאرد وجوب و אستحباب غسل؛ 
 .گوناگون های الت  غسلمبط 

  مروری بر مباحث پیشین

אبتدא وضو رא تعریف و سپس غایات وضو رא بررسی کردیم و . جلسۀ گذشته به بحث وضو אختصاص دאشت
مباحث مربوط به غسل رא  ،در אین جلسه. אی دאشتیم نیز به مبطالت و نوאقض وضو و شرאیط صحت آن אشاره

  .کنیم آغاز می

  مقدمه

. ٤٠»אلماء علی جمیع אلبدن ةفاضإلאسم : אلغسل بالضم«: غُسل رא چنین معنی کرده אست مجمع אلبحرین،
  .شرאیط خاص، به قصد אطاعت خدאوند با رعایت ،معنی شرعی آن نیز عبارت אست אز شستن تمام بدن

  .ها خوאهیم پردאخت در رאبطه با غسل، مباحث متعددی مطرح אست که در אدאمه به آن

  )۱( ةلفقهینماذج من אلمتون א

عـن غسـل    ةאلشـرع عبـار  ي غتسال، وفـ אسم مصدر من אال ةوسکون אلسین אلمهمل ةאلغسل بضم אلغین אلمعجم
  .کالوضوءيّ هللا، فهو عمل عباد ةًطاع ةمع אلنی ،جمیع אلبدن

 ۱۱۳، ص ۱، ، ج إجماعیات فقه אلشیعةإسماعیل אلحسیني אلمرعشي، 

  وאجب های غسل: بحث نخستم

  :אند אز عبارتوאجب  های غسلدر فقه شیعه، 

نذر و  ، غسلی که به وאسطۀمیت غسل مسّ، غسل نفاس، غسل אستحاضهـ غسل جنابت، غسل حیض، 
 .غسل میتو  مانند آن وאجب شده باشد

  .نی و مورد אخیر، وאجب کفایی אستنخست وאجب عی باال، شش موردِ ۀگان هفت های غسلאز 

 )۲( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

، وאلنفـاس، وغسـل   ةستحاض، وغسل אلحیض، وאالةغسل אلجناب :ي، وهةجمع علی وجوبها عندنا ستאألغسال אلم
  .אلمیت، وغسل אلمیت، وאألخیر کفائی، ویجب أیضاً بالعرض، کما أوجب علی نفسه بالنذر وشبهه مسّ

  ۱۱۶، ص ۱، ، ج إجماعیات فقه אلشیعة ي،אلمرعشإسماعیل אلحسیني 

                                                            
 .، طریحی، مادۀ غسلینمجمع אلبحر. ٤٠
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 .ا جوאز آن متوقف بر אنجام غسل جنابت אستאعمالی که صحت ی: مبحث دوم

در  ،مجاز به אنجام برخی אمور نیست؛ همچنین ،)אز אنجام غسل جنابت پیش( ،مکلف در حال جنابت
  :אین موאرد به شرح زیر אست. אست متوقف بر אنجام غسل جنابت ،موאردی صحت عمل

  .کارهایی که بر جنب حرאم אست .۱

 قرآن؛ خطّ مسّـ 

 ؛)علیهم  אهللا  سالم(دאوند، مالئکه، אئمه و حضرت زهرא אسم خ مسّـ 

 אلحرאم و مسجد אلنبی مطلقاً؛ دאخل شدن در مسجدـ 

 مساجد و مشاهد مشرفه؛ دیگرتوقف کردن در ـ 

 گذאشتن چیزی در مساجد؛ـ 

ند א ها عبارت אین سوره. وאجب دאرند ۀهایی که سجد یعنی سوره ،»سوَر عزאئم«خوאندن تمام یا بخشی אز ـ 
 ).אقرأ(، علق )وאلنجم(، نجم )حم سجده(، فصّلت )אلم تنزیل(سجده  :אز

  .نماز خوאندن، روزه گرفتن و طوאف کردن نیز بر حائض حرאم אست ،کارهای فوق אنجام אفزون بر ):۱(نکتۀ 

آمده » نجم«و در دعای ندبه بخشی אز سورۀ » حم سجده«در دعای کمیل بخشی אز سورۀ  ):۲(نکتۀ 
  .نباید آیات مزبور رא بخوאنند ،خوאندن אین אدعیه هنگام ،و حائض جنب .אست

אما وجوب  ،دאرد» אستحباب نفسی«غسل جنابت به خودی خود مستحب אست؛ به عبارت دیگر  ):۳(نکتۀ 
» حدث אکبر«یعنی هرگاه عملی بر אنسان وאجب شود که אنجام آن متوقف بر طهارت אز  ،אست» غیری«آن، 

אست و אین در » مستحب غیری«همچنین، غسل جنابت گاهی . شود جنابت بر אو وאجب میگاه غسل  אست، آن
حدث אکبر موאردی אست که אنسان بخوאهد عمل مستحبی رא אنجام دهد که صحت آن مشروط به طهارت אز 

  .אست

 )۳( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ف على אلتفصیل אلذي مر في אلوضوء، مس خط אلمصح): ولאأل: (مورأ ...فیما یحرم على אلجنب وهي ): فصل(
ی ئمة علیهم אلسالم علنبیاء وאألوكذא مس אسم אهللا تعالى وسائر أسمائه وصفاته אلمختصة، وكذא مس أسماء אأل

אلمكث ): אلثالث. (ى אهللا علیه وآله، وإن كان بنحو אلمروردخول مسجد אلحرאم ومسجد אلنبي صلّ): אلثاني. (حوطאأل
فیها بأن یدخل من باب ویخرج من  ، وأما אلمرورمطلق אلدخول فیها على غیر وجه אلمرور في سائر אلمساجد بل

ه ال بأس به، وאلمشاهد كالمساجد في حرمة אلمكث منها، فإنَّيء س به، وكذא אلدخول بقصد أخذ شأآخر فال ب
ن من אلخارج أو في فیها، بل مطلق אلوضع فیها، وإن كا يءאلدخول في אلمساجد بقصد وضع ش): אلرאبع. (فیها

لم تنزیل، وحم אلسجدة، وإن كان بعض אאقرء، وאلنجم، و: قرאءة سور אلعزאئم، وهي سورة): אلخامس. (حال אلعبور
قوى אختصاص אلحرمة بقرאءة آیات אلسجدة لكن אأل. حوطوאحدة منها، بل אلبسملة أو بعضها بقصد إحدאها على אأل

  .منها
 ۲۸۴ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي 

یحرم علیها אلعبادאت אلمشروطة بالطهارة كالصالة وאلصوم ): أحدها: (مورأوهي ): حكام אلحائضأفصل في (
یحرم علیها مس אسم אهللا وصفاته אلخاصة بل غیرها أیضا إذא كان אلمرאد بها هو ): אلثانیة. (وאلطوאف وאالعتكاف
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. حوط، وكذא مس كتابة אلقرآن على אلتفصیل אلذي مر في אلوضوءألئمة على אنبیاء وאألאهللا، وكذא مس אسماء אأل
وضع شيء فیها إذא ): אلخامس. (אللبث في אلمساجد): אلرאبع. (حوطقرאءة آیات אلسجدة بل سورها على אأل): אلثالث(

وإن كان من אلمسجدین وאلمشاهد אلمشرفة كسائر אلمساجد دون אلروאق منها  אالجتیاز): אلسادس. (אستلزم אلدخول
  .حوط إلحاقه بهاאأل

 ۳۳۷ص  ،۱ج  ،)ق.ط(אلعروة אلوثقى  ،אلسید אلیزدي

  .متوقف بر אنجام غسل جنابت אست ها آن کارهایی که صحت. ۲

 نماز؛ ۀشد فرאموش ینماز אعم אز وאجب، مستحب، אدא و قضا و نیز برאی به جا آوردن אجزאـ 

 سهو؛ ـ نماز אحتیاط و دو سجدۀ

 طوאف وאجب؛ـ 

منوط بر אین אست که غسل جنابت  ،آن یماه رمضان و قضا ۀصحت روز ؛آن یماه رمضان و قضا ۀزروـ 
  .تفصیل در אحکام روزه خوאهد آمدبه له ئאین مس. پیش אز אذאن صبح به אتمام رسیده باشد

  )۴( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ة وאجبـة أو مسـتحبة، أدאء وقضـاء، لهـا     אلصـال ): لوّאأل: (مورأفیما یتوقف على אلغسل من אلجنابة وهي ): فصل(
مـوאت وال  یجب في صـالة אأل  حوط، نعم الجزאئها אلمنسیة، وصالة אالحتیاط، بل وكذא سجدتا אلسهو على אألوأل

אلطوאف אلوאجب دون אلمندوب، لكن یحرم على אلجنب دخول مسجد אلحـرאم  ): אلثاني. (في سجدة אلشكر وאلتالوة
طوאفه محكوم بالصحة، نعم یشترط في صالة אلطوאف אلغسـل، ولـو    سهوא وطاف، فإنَّفتظهر אلثمرة فیما لو دخله 

 ه ال یصـح إذא أصـبح جنبـا، متعمـدא أو ناسـیا      صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنَّ): אلثالث. (كان אلطوאف مندوبا
   ... .بة باح جنبا، وإن كانت وאجصإلبایبطل  للجنابة، وأما سائر אلصیام ماعدא رمضان وقضائه فال

 ۲۸۴ص  ،۱ج   ،)ق .ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

 مستحب های غسل: مبحث سوم

سه  بهتوאن  های مستحبی رא می غسل. ی بسیار زیادی وאرد شده אستمستحب های در فقه شیعه، غسل
  .فعلی و زمانی، مکانی: کرد تقسیمکلی  ۀدست

 های مستحبی زمانی غسل

به شرح زیر  ها كه אین غسل خاص אست یقرאر گرفتن مکلف در زمان لدلیها به  ب برخی غسلאستحبا
  :אست

بر وجوب  ،אز روאیات ، به شدت تأکید شده و حتی در برخيبر אستحباب אین غسل ،در روאیات ؛ـ غسل جمعه
فتوא אستحباب  بهن روאیات و به אستناد قرאئن، ایمאز جمع  نهایحال، فق با אین. غسل جمعه تصریح شده אست

אز غروب  پسאگر کسی غسل جمعه رא تا . وقت غسل جمعه אز طلوع فجر تا אذאن ظهر روز جمعه אست. אند אدهد
رא به نیت אدא به جا توאند غسل جمعه  ، بر אساس تفصیلی که خوאهد آمد، نمیآفتاب روز جمعه به تأخیر بیندאزد

) نماز و طوאف وאجب انندم(ست א ه وضوتوאن کاری که אنجام آن مشروط ب که آیا با غسل جمعه می  אین. آورد
  .شیعه אتفاق نظر ندאرند نهایאنجام دאد یا خیر، فق
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 ،ها زمان غسل در אین شب های دهۀ آخر ماه رمضان، به ویژه لیالی قدر؛ های فرد ماه رمضان، شب ـ غسل شب
سوم  های دهۀ ول رא نزدیک غروب آفتاب و غسل شبא ۀهای دو ده م شب אست و بهتر آن אست غسل شبتما
 .ن نماز مغرب و عشا אنجام دهدایمرא 

 ـ غسل روز عید فطر و عید قربان؛

 ... .ـ غسل روزهای عید غدیر، نیمۀ شعبان، مبعث، هفدهم ربیع אألول و 

  مستحبی مکانی های غسل

 یابند؛ مثالً برאی ورود به حرم مکه ها، אستحباب می ر برخی مکاند شدن خلאد دلیلها به  אین غسل
و حرم مدینه، ورود به ) مشخص شده אست... ، حدیبیه و تنعیم، جعرאنهمسجد  انندموאقیتی مאی که با  محدوده(

  .)وآله  علیه  אهللا  صلّی(אلحرאم و مسجد אلنبی  ، ورود به مسجدمدینه شهرهای مکه و

مسجد کوفه و  داننی مقدسی مها مکانو אمامزאدگان، و  )אلسالم  علیهم(آیا برאی ورود به حرم אئمه  :سؤאل
  .وجود ندאرد نهایدر אین زمینه فتوאی وאحدی در میان فق :پاسخمسجد سهله هم غسل مستحب אست؟ 

 مستحبی فعلی های غسل

אحرאم بستن، : انندخوאهد אنجام دهد، غسل کردن مستحب אست؛ م که شخص می برאی אنجام برخی אعمال
  . ...، خوאندن نماز حاجت، توبه کردن و )در حج(ن عرفات، قربانی کردن، سر ترאشیددر طوאف کردن، وقوف 

رخی אفعال، برאی אز אنجام ب پسی אست که های فعلی، نوع دیگری هم دאرد و آن غسلمستحبی  های غسل
قدر  یا خسوف کامل رא عمدאً آن אگر کسی نماز آیات مربوط به کسوف کامل برאی نمونه،یابد؛  فرد אستحباب می

 که،  אین مثال دیگر. نماز آیات، غسل کندآن بگذرد، مستحب אست قبل אز قضای  אدאیتأخیر بیندאزد که وقت 
  .ی که غسل میت دאده شده، وאجب نیست، אما مستحب אستمس نمودن بدن میتغسل مسّ میت، پس אز 

 )۵( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

، وهـو  ة، منها ـ غسل אلجمعـ  ةفکثیر ةنیما אلزماأ. ةوفعلی ةومکانی ةزمانی: قسامي أوه ةאألغسال אلمندوبي אلقول ف
لـی  ي إ، حتی قال بعض بوجوبه، ولکن אألقوی אستحبابه، ووقته مـن طلـوع אلفجـر אلثـان    ةمن אلمستحبات אلمؤکد

شـهر رمضـان،   ي غسـال لیـال  أومنها ـ  ... لی آخره قضاء إول یوم אلسبت أ، ومن ةلی غروب אلجمعإאلزوאل، وبعده 
ووقت  ...، خیرة ، وאآلكد منها لیالي אلقدرثالثة وאلخامسة وهكذא، وتمام لیالي אلعشر אألولى وאلفرאد אألوهي لیالي אإل

فیهـا بـین   ال یبعـد رجحانـه   إنَّـه  خیـرة، ف تیانه قبیل אلغروب إال في لیالي אلعشـر אأل إولى אلغسل تمام אللیل، وאأل
  .אلعشائین
ثل حرم مكة وبلدها ومسجدها وאلكعبـة  مكنة אلخاصة، مفهي ما אستحب للدخول في بعض אأل ةما אلمکانیأو

  . وحرم אلمدینة وبلدتها ومسجدها، وأما للدخول في سائر אلمشاهد אلمشرفة فیأتي به رجاء
مر אلذي یرید وقوعه كغسـل  جل אلفعل אلذي یرید إیقاعه، وאألأحدهما ما یكون أل: وأما אلفعلیة فهي قسمان

  ....  حرאم وאلطوאف وאلزیارة وאلوقوف بعرفاتאإل
منها للتفریط في أدאء صالة אلكسوفین مع אحترאق ... : جل אلفعل אلذي فعله، وهي أغسالثانیهما ما یكون أل

  .یستحب أن یغتسل عند قضائها، بل ال ینبغي ترכ אالحتیاط فیه، ومنها لمس אلمیت بعد تغسیلهإنَّه ، فصאلقر
 ۸۷ص  ،۱ج ،تحریر אلوسیلة ،אلخمیني إلمامא
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  چکیده

  .به قصد אطاعت خدאوند ،شستن تمام بدن با رعایت شرאیط خاص عبارت אست אز در شرع ،غسل 

 غسل مسّ، غسل نفاس، غسل אستحاضه، غسل حیضغسل جنابت، : אند אز های وאجب عبارت غسل  
 .غسل میتو  نذر و مانند آن وאجب شده باشد ، غسلی که به وאسطۀمیت

 دאخل شدن در، )علیهم  אهللا  سالم(ضرت زهرא אسم خدאوند، مالئکه، אئمه و ح مسّ، قرآن خطّ مسّ 
گذאشتن چیزی در ، مساجد و مشاهد مشرفه      دیگرتوقف کردن در ، אلحرאم و مسجد אلنبی مطلقاً مسجد
، אز جمله وאجب دאرند هایی که سجدۀ ، یعنی سوره»ر عزאئمسوَ«خوאندن تمام یا بخشی אز و  مساجد

  .حرאم אستکارهایی אست که אنجام آن بر شخص جنب، 

  :ابت אستنصحت אنجام אمور زیر متوقف بر غسل ج 

، نماز אحتیاط و دو نماز شدۀ ی فرאموشאز وאجب، مستحب، אدא و قضا و نیز برאی به جا آوردن אجزא ماز אعمّن
  .ی آنماه رمضان و قضا ۀروزو  طوאف وאجب، سهو سجدۀ

  .شوند تقسیم می فعلی مستحبی زمانی، مکانی و های غسلمستحبی به سه دستۀ  های غسل  

قرאر گرفتن مکلف در  دلیلبه  ها ب آنکه אستحباهایی هستند  ، غسلمستحبی زمانی های غسل  
 .غسل جمعه: ، مانندزمان خاصی אست

در برخی  شدن خلאد دلیلبه  ها ب آنکه אستحباهایی هستند  غسل ،مستحبی مکانی های غسل  
  .برאی ورود به حرم مکه :انندم אست،ها  مکان

خوאهد  ، که شخص میبرאی אنجام برخی אعمال کههایی هستند  غسل ،مستحبی فعلی های غسل  
  .אحرאم بستن :مثل شوند، میאنجام دهد، مستحب 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 و مرאحل אنجام غسل؛ چگونگی 
  .به غسل برخی אز אحکام مبتال 

  مروری بر مباحث پیشین

 برخی. طالحی غسل، آغاز کردیمאص مباحث مربوط به غسل رא با אرאئۀ تعریف لغوی و ،در جلسۀ پیشین
 مباحث مهمّ ۀאز جمل گوناگون،های  غسل جنب و حائض، موאرد وجوب و אستحباب غسل و مبطالت אحکام مهمّ

 .دهیم אدאمه میدر אین جلسه نیز بحث غسل رא . ها رא بررسی کردیم آن دیگری بود که

 غسل چگونگی: مبحث چهارم

یک عمل عبادی אست،  ،جا که غسل  אز آن. شود میאنجام  »אرتماسی«و  »ترتیبی«به دو صورت  ،غسل
وجود دאشته باشد و در هم نیت ، زمان با شروع غسل باید هم برאی אین منظور، .قصد قربت در آن الزم אست

 طرف چپ شسته در آخر،אبتدא سر و گردن، سپس طرف رאست، و  ،در غسل ترتیبی. غسل تدאوم یابد حین
. الزم אست) طرف چپ و سر و گردن، طرف رאست(سه قسمت  میانرعایت ترتیب  ،در غسل ترتیبی. شود می

زمان در دאخل آب  برאی یک لحظه، هم ، هر چندباید تمام بدن ؛ زیرאאین شرط وجود ندאرد ،אما در غسل אرتماسی
 .بهتر אست غسل به صورت ترتیبی אنجام شودتر فقیهان،  به باور بیش. قرאر دאشته باشد

  غسل  در بارۀچند نکته  :مبحث پنجم

  )۱(نکات قابل توجه 

آیا هر کدאم  سخن، شستن هر قسمت هم الزم אست؟ به دیگر هنگام ،آیا در غسل ترتیبی، رعایت ترتیب
  شسته شود؟ ) אز باال به پایین(» אألعلی فاألعلی«אز سر و گردن، طرف رאست و طرف چپ باید به صورت 

  .دאنند گونه ترتیب رא شرط نمی تر فقیهان، אین بیشאما  در אین مورد אتفاق نظر وجود ندאرد؛

  )۲(نکات قابل توجه 

  آیا رعایت موאالت در غسل ترتیبی شرط אست؟

های  قسمتشستن  میانتوאن  می موאالت شرط نیست و ،در غسل ،پاسخ منفی אست؛ برخالف وضو
  .فاصله אندאخت ،گانه سه

  )۶( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

، ثـم  ةسـل אلـرأس وאلرقبـ   الً غَوّأفیجب ـ علی אلمشـهور ـ     :يאما אلترتیب .يّوאرتماسيّ ترتیب: ینאلغسل علی قسم
 ةویجب אدخال جزء من حـدود کـل عضـو مـن بـاب אلمقدمـ      ... ك سل אلجانب אألیمن جمیعاً، ثم אألیسر کذلغَ

  .ةیجب فیه אلموאال وال...  ةאلعلمی
  .يرتماسفضل من אالي أوאلترتیب: قیل...  ةوאحد ةًء دفعאلماي وهو غمس تمام אلبدن ف :يرتماسا אالمّأو

  ۹۳، ص ۱،  ج إجماعیات فقه אلشیعة ي،אلمرعشإسماعیل אلحسیني 
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ه على، كما أنَّدأة بأعلى אلعضو فاألولى אلبَعلى، وإن كان אألسفل إلى אألسله من אألترتیب في אلعضو، فیجوز غَال 
یسـر،  یمـن، ثـم אأل  ، فیجزي رمس אلرأس بالماء، ثم אلجانب אألال كیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یكفي مسماه
و אرتمس ثالث אرتماسات ناویا بكل وאحد غسل عضـو صـح، بـل    لویجزیه أیضا رمس אلبعض وאلصب على آخر و

   .یتحقق مسماه بتحریك אلعضو في אلماء على وجه یجري אلماء علیه، فال یحتاج إلى إخرאجه منه ثم غمسه فیه
             ۴۱ص  ،۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،يאلخمینאإلمام 

  )۳(نکات قابل توجه 

، باید همان قسمت و אست אز بدن شسته نشده قسمتیغسل متوجه شود که  شخص پس אز پایانאگر 
אز غسل متوجه شود که بر روی دست چپش مانعی وجود  پسאین، אگر   بر  بنا. بشویدی بعد אز آن رא ها قسمت

אز برطرف کردن مانع، همان قسمت رא به نیت غسل  پسجا نرسیده אست، کافی אست   دאشته و آب به آن
אز  אما אگر مثالً مانع در صورت אو باشد، الزم אست بعد אز برطرف کردن آن، محل مانع رא بشوید و پس. بشوید

אست که در غسل، رعایت ترتیب  بدאن دلیلאین . دهد شو  و  شست باره  دوآن طرف رאست و طرف چپ رא نیز 
  .شرط نیست» در هر قسمت«אما رعایت ترتیب  ،شرط אست» بین سه قسمت«

  )۴(نکات قابل توجه 

ل نماز که ، برאی אنجام کارهایی مث...غسل جنابت و غسل حیض و  ، مانندآیا پس אز אنجام غسل وאجب
  ؟کافی אستست، باید وضو گرفت یا همان غسل א وضو در گرو ها آنصحت 

وضو گرفتن پس אز غسل جنابت مشروع  به باور فقیهان،کند؛ حتی  غسل جنابت کفایت אز وضو میـ 
  نیست؛

و غسل مس میت رא نیز ) متوسطه ۀبه אستثنای אستحاض(غسل حیض، غسل אستحاضه  فقیهانبعضی אز ـ 
 .دאنند وضو میجانشین 

  )۵(نکات قابل توجه 

مستحب مثل غسل جمعه و مانند آن، برאی אنجام کارهایی مثل نماز که  های غسل آیا پس אز אنجام
  کافی אست؟ست، باید وضو گرفت یا همان غسل א متوقف بر وضو ها آنصحت 

ی که אستحباب های لغس: אند مستحبی دو دسته های غسل که به אین پرسش، باید بیان کنیمپاسخ אز  پیش
ثابت نیست و  ها آنی که אستحباب شرعی های غسلغسل جمعه و  ، ماننددر شریعت به אثبات رسیده אست ها آن

غسل  مانندאنجام دאد،  ،و نه با אعتقاد به אستحباب ، یعنی به אمید مستحب بودن»رجاء«رא به قصد  ها آنباید 
ن اאستحباب غسل زیارت معصوم ه بیان شد کهگذشت جلسۀدر . )אلسالم  علیهم( انزیارت معصوم

غسل » رجاءً«אین אماکن متبرکه باید  بهد وאز نظر برخی فقیهان ثابت نیست و אنسان برאی ور ،)אلسالم  علیهم(
  .کند

  :به אین صورت אست گفته پاسخ پرسش پیشبندی،  با توجه به אین تقسیم

کفایت אز وضو  ثابت نیست، ها آناب شرعی به אتفاق فقیهان، אغسال مستحبی نوع دوم، که אستحبـ 
  .کند نمی

 .دکن کفایت אز وضو می ،به فتوאی برخی فقیهانل، אغسال مستحبی نوع אوّـ 
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  )۶(نکات قابل توجه 

در  »قاعدۀ אستصحاب«אین، مقتضای אجرאی . אگر مکلف شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند
  .غسل אست

  )۷(نکات قابل توجه 

ی قبل شک کند، غسل אو ها قسمتشستن یکی אز طرفین، در شستن تمام یا مقدאری אز  آغازز א پسאگر 
  .در غسل אست »قاعدۀ تجاوز«אین مقتضای אجرאی . صحیح אست و نباید به شک خود אعتنا کند

  )۸(نکات قابل توجه 

ه شک خود אز پایان غسل در صحت یا کامل بودن آن شک کند، غسل אو صحیح אست و نباید ب پسאگر 
  .در غسل אست »قاعدۀ فرאغ«אین، مقتضای אجرאی . אعتنا کند

  )۹(نکات قابل توجه 

حدث אصغر אز אو سر بزند، مثالً بول کند، غسل صحیح אست  ،کند غسلی که کفایت אز وضو می حینאگر در 
  .کند و نیاز به אعاده ندאرد؛ אما دیگر کفایت אز وضو نمی

  )۱۰(نکات قابل توجه 

  جایز אست؟ ،بدون دلیل یا אز روی وسوאس، وאجب های غسلر آیا تکرא

شوند که همان אسباب  وאجب می دوبارهتنها در صورتی  ...غسل جنابت، حیض و  انندم ،وאجب های غسل
 ها آنאسباب  دوبارۀوאجب بدون تحقق  های غسلتکرאر . جنابت، حیض یا مس میت تکرאر شود ، مانندسابق

  .مشروع نیست

  )۱۱(توجه نکات قابل 

مستحبی در چه صورت جایز  های غسل، تکرאر سخن شوند؟ به دیگر مستحبی چگونه باطل می های غسل
  אست؟

یا حدث אکبر ) مثالً خوאبیدن(אز حدث אصغر  ، پسغسل جمعه مانند ،مستحبیِ زمانی های غسلتکرאر ـ 
هد شد که زمان مورد نظر ـ مثالً روز صورتی مجددאً برقرאر خوא جایز نیست و אستحباب آن تنها در) مثل جنابت(

 .جمعه ـ دوباره فرא برسد

حدث אصغر و حدث  ، با)אلسالم  علیه(مستحبی مکانی، مثل غسل ورود به حرم حضرت رضا  های ـ غسل
אین موضوع  گفتنی אست که. مستحب خوאهد بود ها آندر אین صورت، تکرאر  شک بیشوند و  אکبر باطل می
 .ستن نیهایمورد אتفاق فق

مزبور همچنین در אثر فاصله אفتادن زیاد میان غسل و دאخل شدن به مکان مورد نظر، باطل  های ـ غسل
غسل کند و یک هفته بعد ) אلسالم  علیه(אلشهدא   کسی אمروز برאی زیارت حضرت سید برאی نمونه، אگر. شوند می

 ۲۴אز  تر کممستحبیِ مکانی،  های لغسحدאکثر فاصله مجاز در . غسل אو باطل אست. به زیارت آن حضرت برود
توאند حدאکثر  می ،برود مستحب یبه مکانبا غسل،  ،خوאهد در روز ساعت אست؛ به אین صورت که کسی که می
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توאند حدאکثر در روز  د، میبروخوאهد در شب به مکان مورد نظر  در شب همان روز غسل کند؛ و کسی که می
  .אز אین مقدאر، موجب بطالن غسل אست تر بیش ۀفاصل. قبل אز آن شب، غسل نماید

مستحبی  های غسلغسل אحرאم، אز نظر چگونگی باطل شدن، همانند  مانندمستحبی فعلی،  های غسل ـ 
 .مکانی هستند

  )۱۲(نکات قابل توجه 

  .یک غسل به جا آورد، ... توאن برאی אسباب متعدد، مثالً جنابت و جمعه و  می

  )۷( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ن كـان  إعادة אلغسل في אالرتماسي، وأما فـي אلترتیبـي فـ   إتیقن بعد אلغسل عدم אنغسال جزء من بدنه وجبت لو 
عضاء وال یحتاج إلـى  یسر یكفي غسل ذلك אلجزء ولو طالت אلمدة حتى جف تمام אألذلك אلجزء من אلطرف אأل

یغسل خصوص ذلك אلجزء ویعیـد غسـل   یمن یسر، وإن كان من אألإعادة אلغسل وال إعادة غسل سائر أجزאء אأل
  .یسر، وإن كان من אلرأس یغسل خصوص ذلك אلجزء ویعید غسل אلطرفینאأل

  ۴۱ص  ،۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،אلخمیني אإلمام

ه אغتسل من אلجنابة أم ال؟ بنى على صحة صالته، ولكن یجـب علیـه אلغسـل    لو صلى אلمجنب ثم شك في أنَّ
  . حوط إتمامها ثم إعادتها مع אلغسلفي أثناء אلصالة بطلت، وאأل عمال אآلتیة، ولو كان אلشكلأل

 ۴۴ص  ،۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،אلخمیني إلمامא

من أجزאء אلغسل وقد فرغ من אلغسل بنى على אلصحة، وكذא لو شك فیه وقد دخل فـي جـزء   يء لو شك في ش
  .حوط في هذא אلفرض אلتدאرכقوى وإن كان אألآخر على אأل

  ۴۲ص  ،۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،نيאلخمی مامאإل

حـوط  قوى، لكن یجب אلوضوء بعده لكل ما אشترط بـه، وאأل بطل على אألثناء אلغسل لم یَأصغر في أحدث باأللو 
  .تمام وאلوضوء بعدهبه ما یجب علیه من אلتمام أو אإل אستئناف אلغسل قاصدאً

  ۴۳ص  ۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،אلخمیني مامאإل

مكنة بحیث یقع אلدخول فیها بعده من دون فصـل كثیـر،   لمكانیة قبل אلدخول في تلك אألغسال אإیقاع אألوقت 
ل אلنهار أو אللیل وאلدخول فیها في آخرهما، بل كفایة غسل אلنهار للیل وبـالعكس ال تخلـو   وّأویكفي אلغسل في 

  ...من قوة 
حرאم وאلزیارة ونحوهما فوقتـه قبـل   یجاد عمل بعد אلغسل كاإلغسال אلفعلیة مما אستحب إلل من אألوّوאلقسم אأل

ذلك אلفعل، وال یضر אلفصل بینهما بالمقدאر אلمزبور أیضا، وأما אلقسم אلثاني منها فوقتها عند تحقق אلسبب ویمتد 
  . ن אستحب אلمبادرة إلیهاإإلى آخر אلعمر، و

بعد אلحدث وأما  تیان بهاאإلشرع یُ حدאث تأمل، لكن المن אأليء وعدم אنتقاضها بش.... غسال אلزمانیة في بقاء אأل
كبـر فـإذא أحـدث بینهـا وبـین      عن אأل صغر فضالًول من אلفعلیة فالظاهر אنتقاضها بالحدث אألאلمكانیة وאلقسم אأل
 .سلאلغُ فعال أعیدَمكنة أو بینها وبین تلك אألאلدخول في تلك אأل

   ۸۹ص  ،۱ج  ،تحریر אلوسیلة ،אلخمیني مامאإل

وحیض وغیرها مـع   ةوجمع ةمن جناب ةیجزی אلغسل אلوאحد عن אألسباب אلمتعدد: ل، أییجوز אلتدאخل فی אلغس
  . جماعاً ونصاًإ، لألسباب کلها، ةאلنی

  ۱۲۱، ص ۱، ،ج إجماعیات فقه אلشیعة ي،אلمرعشإسماعیل אلحسیني 
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  چکیده

ه س میانرعایت ترتیب  ،در غسل ترتیبی. شود میغسل به دو صورت ترتیبی و אرتماسی אنجام  
 .الزم אست ،)طرف چپ و سر و گردن، طرف رאست(قسمت 

، باید همان قسمت אست אز بدن شسته نشده قسمتیمتوجه شود که  ،غسل پایانאز  شخص پسאگر  
 .های بعد אز آن رא بشوید قسمتو 

وضو گرفتن پس אز غسل جنابت مشروع  به باور فقیهان،کند؛ حتی  غسل جنابت کفایت אز وضو می 
 نیست؛

אز وضو  ،و مس میت) به אستثنای אستحاضه متوسطه(غسل حیض، אستحاضه ۀ برخی فقیهان، به گفت 
 .کند کفایت می

در صحت یا کامل بودن آن شک کند، غسل אو صحیح אست و نباید به شک  ،אز پایان غسل پسאگر  
  .در غسل אست قاعدۀ فرאغאین، مقتضای אجرאی . خود אعتنا کند

ی قبل شک کند، ها قسمتطرفین، در شستن تمام یا مقدאری אز شستن یکی אز  آغازאز  پسאگر  
 .در غسل אست قاعدۀ تجاوزאین مقتضای אجرאی . غسل אو صحیح אست و نباید به شک خود אعتنا کند

   .אست قاعدۀ אستصحابאین، مقتضای אجرאی . אگر شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند 

  .مشروع نیست ها، آنאسباب  ۀدوباروאجب بدون تحقق  های غسل تکرאر 

אز حدث אصغر جایز نیست و אستحباب آن  ، پسغسل جمعههای مستحبی زمانی، مانند  غسل تکرאر 
 .صورتی مجددאً برقرאر خوאهد شد که زمان مورد نظر ـ مثالً روز جمعه ـ دوباره فرא برسد تنها در

 ، مانندحدث אصغر ا، ب)אلسالمعلیه (مستحبی مکانی، مثل غسل ورود به حرم حضرت رضا  های غسل 
و همچنین در אثر فاصله אفتادن زیاد میان غسل و دאخل شدن به مکان مورد نظر باطل  ،خوאبیدن
 .شوند می

 های غسلحرאم، אز نظر چگونگی باطل شدن، همانند غسل אِ مانندمستحبی فعلی،  های غسل  
 .مستحبی مکانی هستند

 .یک غسل به جا آورد ، ...بت و جمعه و توאن برאی אسباب متعدد، مثالً جنا می 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛مسوغات تیمم 

  ؛ها صحیح אست آن یمم برچیزهایی که ت 

  .»ما یُتَیمم به«شرאیط  

  مروری بر مباحث پیشین

در אین جلسه برآنیم تا . آن رא بررسی کردیم در بارۀچگونگی אنجام غسل و نکاتی مهم  ،در جلسۀ گذشته
   .در אدאمۀ مباحث طهارت حدثیه، אز تیمم و אحکام مختلف مربوط به آن سخن بگوییم

 مقدمه

ن در אی. گو کردیمو بودند، گفت» طهارت مائیه«وضو و غسل که دو مصدאق  در بارۀ پیش،در دو درس 
جا که   אز آن. آشنا خوאهیم شد ،و אحکام آن »تیمم«یعنی  ،طهارت ۀگان جلسه، با آخرین نوع אز אنوאع سه

گفته » طهارت ترאبیه«در فقه به אین نوع طهارت، אصطالحاً  ،مورد אستفاده در تیمم، خاک אست» طهورِ«
به خودی خود وجوب یا  ،جز در موאرد אندکی که در אوאخر درس بدאن אشاره خوאهیم کرد ،تیمم. شود یم

در حقیقت، אین نوع אز طهارت، طهارتِ جایگزین אست که بسته به مورد، جایگزین وضو یا . אستحباب ندאرد
  .شود غسل می

  غات تیمممسوّ: مبحث نخست

 ،توאند به جای وضو یا غسل ندאشته باشد، میرא برאی وضو یا غسل  هرگاه مکلف אمکان אستفاده אز آب
  :אند אز برخی אز אین موאرد عبارت. تیمم کند

ی جو  و  جستאین در صورتی אست که فرد برאی پیدא کردن آب تالش کند، אما . آب در دسترس نباشد. ۱
  .אین مسئله، به تفصیل در کتب فقهی آمده אست. אو به نتیجه نرسد

توאند به آن برسد، אما به دالیلی مانند پیری و ناتوאنی یا  در دسترس אست و با مقدאری رאه رفتن می آب. ۲
 .توאند אین کار رא אنجام دهد ترس و مانند آن، نمی

 .آب برאی سالمتی فرد مضر אست یا نگرאنی אز مضر بودن آن وجود دאرد. ۳

 .)אست» حرجی«صیل آب، تح. (به دست آوردن آب، با مشقت بسیار همرאه אست. ۴

آب هست، ولی در صورت אستفاده אز آن برאی وضو یا غسل، خطر تشنه ماندن خود شخص یا دیگرאن . ۵
 .وجود دאرد

אستفاده אز آب در وضو یا . آب به مقدאر کم وجود دאرد، אز طرفی هم، بدن یا لباس فرد نجس אست. ۶
در . א، که مثالً برאی אدאی نماز باید پاک باشد، تطهیر کندشود که فرد نتوאند بدن یا لباس خود ر غسل، سبب می

 .אین صورت، تطهیر بدن و لباس بر وضو یا غسل مقدم אست
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آب هست و ضرر یا خطری هم در کار نیست، אما وقت نماز تنگ شده و در صورت אنجام وضو یا . ۷
ت هم باید به جای وضو یا غسل، در אین صور. غسل، تمام یا بخشی אز نماز باید در خارج وقت خوאنده شود

 .تیمم کرد

  )۱( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

 ةعدم وجدאن אلماء بقـدر אلكفایـ  ): أحدها: (مورأویسوغه אلعجز عن אستعمال אلماء وهو یتحقق ب) فصل في אلتیمم(
أو خـوف مـن    إلى אلماء אلموجود لعجز من كبـر  ةعدم אلوصل): אلثاني... (للغسل أو אلوضوء في سفر كان أو حضر 

 אلحرج في تحصیل אلماء أو فـي אسـتعماله، و  ): אلرאبع... (אلخوف من אستعماله على نفسه ): אلثالث... (سبع أو لص 
... אلخوف من אستعمال אلماء على نفسه أو أوالده وعیاله أو بعض متعلقیـه  ): אلخامس. (إن لم یكن ضرر أو خوفه

إذא عارض אستعمال אلماء في אلوضوء أو אلغسل وאجب أهم كما : )אلسادس... (من אلتلف بالعطش أو حدوث مرض 
هـذه  ي مرین من رفع אلحدث أو אلخبـث ففـ  ولم یكن عنده من אلماء إال بقدر أحد אأل إذא كان بدنه أو ثوبه نجساً

 ):אلسـابع (אلوضوء له بدل وهو אلتیمم، بخالف رفـع אلخبـث    نَّ یجب אستعماله في رفع אلخبث ویتیمم، أل ةאلصور
لو كان لوقوع جـزء منهـا    ، وةضیق אلوقت عن אستعمال אلماء بحیث لزم من אلوضوء أو אلغسل خروج وقت אلصال

  ... .خارج אلوقت 
 ۴۶۷ص   ۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  نکتۀ قابل توجه

یا غسل کند،  نماز رא در وقت بخوאند، אما אگر وضو بگیرد توאند کلّ می ،فرض کنیم אگر مکلف تیمم کند
توאند در وقت بخوאند و در אین صورت، بخشی אز نماز در خارج وقت خوאنده خوאهد  تنها یک رکعت אز نماز رא می

  تیمم یا وضو و غسل؟ ؟تکلیف אو چیست. شد

بسته ـ برخی بر אین باورند که در چنین شرאیطی، مکلف باید . یکسان نیست نهاینظرאت فق ،در אین مورد
آن رא در خارج وقت  ۀتوאند، در وقت و אدאم ضو بگیرد یا غسل کند و همان یک رکعتی رא که میو ، ـبه مورد
در مقابل کسانی . אند אستناد کرده» אلوقت فقد אدرכ کلّهمن  ةرکعכ من אدر« ۀبه قاعد ،אین فقیهان. بخوאند

مزبور در شرאیطی  ۀد که قاعدאن ل رא ناتمام دאنسته و توضیح دאدهصاحب عروه، אین אستدال ،مرحوم سید انندم
אز روی عمد و با אختیار مکلف نبوده باشد و در فرض ما، אگر مکلف وضو  ،جریان دאرد که تنگ شدن وقت

אز  مسئلهصاحب عروه،  ،به تعبیر سید. بگیرد یا غسل کند، عمدאً و به אختیار خودش وقت رא تنگ کرده אست
نماز خوאندن در  אوجا که   אست و אز آن» تحصیل طهارت مائیه«و » نماز خوאندن در وقت«بابِ دورאنِ אمر بین 

باید تیمم کند و  ،دאده אست که مکلف در אین شرאیط אدאند، چنین فتو تر אز تحصیل طهارت مائیه می مهم وقت رא
  .تمام نماز رא در وقت بخوאند

  )۲( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ة منها في אلوقت، فلـو دאر אألمـر بـین אلتـیمم وإدرאכ تمـام אلوقـت، أو       إنَّ אلمناط عدم إدرאכ ركع: ربما یقال...  
אلوضوء وإدرאכ ركعة أو أزیَد، قُدِّمَ אلثاني، ألنَّ من أدرכ ركعة من אلوقـت فقـد أدرכ אلوقـت، لكـن אألقـوى مـا       

بمقدאر تمام אلصـالة   ذكرنا، وאلقاعدة مختصة بما إذא لم یبق من אلوقت فعالً إال مقدאر ركعة، فال تشمل ما إذא بَقِيَ
ویؤخرها إلى أن یَبقيَ مقدאر ركعة فالمسئلة من باب אلدورאن بین مرאعاة אلوقت ومرאعات אلطهارة אلمائیـة، وאألوّل  

  . ...أهم 
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  ۴۶۷ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقىאلسید אلیزدي، 

  تیمم بر چه چیزهایی صحیح אست؟: مبحث دوم

 ۀیعنی وسیل ،»طهور«بر آب به عنوאن  אفزونآنچه ، در باب طهارت نهایفق ۀروאیت مورد אستفاد אساس بر
همچنین در قرآن آمده אست . »طهورאً אألرض مسجدאً ويَ جُعِلَت لِ«: אست» زمین«کسب طهارت معرفی شده، 

אهل  که» صعید«אند که باید بر  אز אین آیه אستفاده کرده نهایو فق» ن لم تجدوא ماءً فتیمموא صعیدאً طیباًإ«که 
ست؛ آنچه ن אهایجا مورد אتفاق فق  تا אین. אند، تیمم کرد معنی کرده) خاک(یا ترאب » אألرض وجه«لغت آن رא 

 ۀخاک و سنگ معمولی، אز نظر هم انندبرخی موאرد م. אست» مصادیق אرض«نظرאت شده، تعیین  جدאیی سبب
 »אرض«تفاق، مصدאق باال ،و فیروزهنمک و سنگ عقیق  انندموאردی م. شود تلقی می »אرض«مصدאق  ،فقیهان

 . آهک و مانند آن هم אختالف نظر وجود دאرد ،گچ ،آجر انندخره در برخی موאرد منیستند و باال

ختیار نباشد، باید אز گرد و خاک אستفاده در א ـ جایز אست ها ـ که تیمم بر آنیک אز مصادیق زمین  אگر هیچ
اک بدیهی אست אگر بتوאن گل رא خشک و به خ. ل تیمم کردبر گِ توאن رد و خاک، میگ و در صورت نبودِکرد 
  .خاک تیمم کرد و توאن بر گل تر و یا گرد کرد، אین کار وאجب אست و نمی تبدیل

  یک אز موאرد باال در אختیار نباشد، تکلیف چیست؟  אگر هیچ

توאند وضو  نمی... ا ترس یا انند بیماری ییا دאرد ولی به دالیل دیگری م(فردی که نه آب در אختیار دאرد 
. شود نامیده می» فاقد אلطهورین«طالحاً و نه چیزی دאرد که بتوאند بر آن تیمم کند، אص ،)بگیرد یا غسل کند

  .אلطهورین אین אست که بعدאً نماز خود رא قضا کند فاقد ۀوظیف
  

  )۳( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

أو  أو رمالً قوى، سوאء كان ترאباًرض على אألعلى مطلق وجه אأل یجوز אلتیمم) فصل في بیان ما یصح אلتیمم به(
، وإن كان حجر אلجص وאلنورة قبل אإلحرאق، وإما بعده فال یجوز على אألقوى كما أنَّ غیر ذلك أو أو مدرאً حجرאً

ب وאلفضـة  والیجوز على אلمعادن كالملح وאلزرنیخ وאلـذه ... אألقوى عدم אلجوאز بالطین אلمطبوخ كالخزف وאآلجر 
ونحوهـا ممـا   ... وאلعقیق ونحوها مما خرج عن אسم אألرض، ومع فقد ما ذكر من وجه אألرض یتیمم بغبار אلثوب 

ومع فقد אلغبار یتیمم بالطین إن لم یمكن تجفیفه، وإال وجب ودخل في אلقسم אألوّل، فما یتیمم بـه  ... فیه غبار 
ن، אلثانیة אلغبار، אلثالثة אلطـین، ومـع فقـد אلجمیـع یكـون فاقـد       אألولى אألرض مطلقاً غیر אلمعاد: له مرאتب ثالث

  .دאء أیضاًحوط אألאأل אلطهورین، وאألقوى فیه سقوط אألدאء ووجوب אلقضاء وأن كان
  ۴۸۵ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  »ما یُتَیمم به«شرאیط : مبحث سوم

 :אز جمله. هایی دאشته باشد کنند، باید ویژگی یا هر چیز دیگری که بر آن تیمم مخاک یا سنگ ی

  پاک باشد؛ـ 

 با چیز دیگری که تیمم بر آن جایز نیست، مخلوط نباشد؛ـ 

 .غصبی نباشدـ 
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  )۴(نماذج من אلمتون אلفقهیه 

ویشترط أیضا عدم خلطه بما ال یجوز אلتـیمم بـه   ... یشترط فیما یتیمم به أن یكون طاهرא، فلو كان نجسا بطل 
  ... . ر، ویشترط أیضا إباحته كما م

  ۴۸۹ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  چکیده

در دسترس نبودن آب، ناتوאنی در دسترسی به آب، مضر بودن آب : ند אزא غات تیمم عبارتبرخی مسوّ 
آب، وجود خطر تشنه ماندن خود شخص یا دیگرאن در  به دست آوردنحرجی بودن برאی بدن، 
) یا غسل(وضو نمازگزאر، در صورت اده אز آب، کافی نبودن آب برאی تطهیر بدن یا لباس صورت אستف
 .و تنگی وقت

معرفی شده אست، » به مُمَّیَتَما یُ«که در قرآن و روאیات به عنوאن » אرض«مصادیق  در بارۀ نهایفق 
  .אختالف دאرند

ا چیز دیگری که تیمم بر آن جایز پاک بودن، مخلوط نبودن ب: ند אزא عبارت» ما یُتَیمم به«شرאیط  
 .نیست و غصبی نبودن
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  تیمم؛ چگونگی 

  وאجبات تیمم؛ 

  نوאقض تیمم؛ 

  .و چند حکم مربوط به تیمم 

  مروری بر مباحث پیشین

 مسوغاتتوאن به  ترین אین مباحث می אز مهم. مباحث مربوط به تیمم رא آغاز کردیم ،جلسۀ گذشتهدر 
אدאمۀ مباحث  ،אین جلسه. אشاره کرد» م بهمّیما یت«ها صحیح אست و شرאیط  تیمم، چیزهایی که تیمم بر آن

  .تیمم אست

 چگونگی تیمم: مبحث چهارم

  :توאند سبب بطالن تیمم شود می ها آن توجهی به توجه به چند نکته در تیمم الزم אست و بی

گذאردن . ـ در تیمم باید هر دو دست با هم بر زمین، یا هر چیزی که تیمم بر آن صحیح אست، زده شود
 .ها بر روی زمین کافی نیست  دست

 .ـ هر دو دست باید با هم، نه یکی پس אز دیگری، بر زمین زده شود

، باید پشت )مثالً زخمی باشد که نباید خاک به آن برسد(شته باشد ـ אگر در کف دست مانعی وجود دא
 .همان دست رא بر زمین بزند

توאند آن رא آب بکشد باید به همان صورت با کف  آید و אگر نمی ـ نجاست کف دست، عذر به حساب نمی
 .رسد دست، تیمم کند و نوبت به پشت دست نمی

تمام پیشانی אز رستنگاه مو تا باالی بینی : د عبارت אست אزـ قسمتی אز صورت که در تیمم باید مسح شو
، رعایت )אهللا  رحمه(آیا روی אبروها رא هم باید مسح کرد؟ برخی فقیهان، همچون حضرت אمام خمینی . و אبروها

 .אند אحتیاط رא در אین مورد الزم دאنسته

 .های אنگشتانمچ تا אنت: ـ قسمتی אز دست که در تیمم باید مسح شود عبارت אست אز

  .مسح الی אنگشتان الزم نیست

  )۵( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

رض، فال یكفي אلوضـع  ضرب باطن אلیدین معا دفعة على אأل): لوّאأل: (مورأویجب فیه ) في كیفیة אلتیممفصل (
ال بهما علـى אلتعاقـب، وال אلضـرب بظاهرهمـا حـال אالختیـار نعـم حـ         حدאهما والإبدون אلضرب، وال אلضرب ب

خرى، ومـع تعـذر אلبـاطن فیهمـا أو فـي      אالضطرאر یكفي אلوضع، ومع تعذر ضرب إحدאهما یضعها ویضرب بـاأل 
. نتقـل معهـا إلـى אلظـاهر    عد عـذرא، فـال یُ  تُ ونجاسة אلباطن ال. إحدאهما ینتقل إلى אلظاهر فیهما أو في إحدאهما

علـى، وإلـى אلحـاجبین،    نـف אأل لـى طـرف אأل  صاص אلشعر إمسح אلجبهة بتمامها وאلجبینین بهما من قُ): אلثاني(
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مسح تمام ظـاهر אلكـف   ): אلثالث. (.. حوط مسحهما أیضا، ویعتبر كون אلمسح بمجموع אلكفین على אلمجموعوאأل
ولیس ما بـین   ... صابعأطرאف אأل ند إلىאلیمنى من אلزَثم مسح تمام ظاهر אلیسرى بباطن  ی،אلیمنى بباطن אلیسر

  ... . یجب مسحها صابع من אلظاهر فالאأل
 ۴۹۳ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

 چند مورد دیگر אز وאجبات تیمم: مبحث پنجم

تحت عنوאن چگونگی تیمم گفته شد، مرאعات אمور » )۵( ةنماذج من אلمتون אلفقهی«אفزون بر آنچه در 
  :אند אز אین موאرد عبارت. دیگری هم در تیمم وאجب אست

 نیت؛ـ 

 شرت؛مباـ 

 موאالت؛ـ 

 ترتیب؛ـ 

 در אعضای تیمم؛» אألعلی فاألعلی«رعایت ـ 

 پوشیده نبودن אعضای تیمم با אنگشتر و مانند آن؛ـ 

  .پاک بودن אعضای تیممـ 

  )۶( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

): אلثالـث ( .ختیـار אلمباشـرة حـال אال  ): אلثاني( ... نیلضرب אلید אلنیة مقارنةً): لوّאأل: (مورأوأما شرאئطه فهي أیضا 
): אلرאبـع . (بحیث تمحـو صـورته   عن אلغسل، وאلمناط فیها عدم אلفصل אلمخل بهیئته عرفاً אلموאالة وإن كان بدالً

عـدم  ): אلسـادس . (سفل في אلجبهة وאلیدینعلى ومنه إلى אألאالبتدאء باأل): אلخامس. (אلترتیب على אلوجه אلمذكور
  .طهارة אلماسح وאلممسوح حال אالختیار): عאلساب. (אلحائل بین אلماسح وאلممسوح

  ۴۹۳ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  .אلخاتم حائل فیجب نزعه حال אلتیمم
 ۲۱۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط(אلعروة אلوثقى  ،אلسید אلیزدي

  نوאقض تیمم: مبحث ششم

تیمم بدل אز وضو نیز با . کنند شود که غسل رא باطل می با همان چیزهایی باطل می ،تیمم بدل אز غسل
مشروط به  ،بر אین، אز آن جایی که جوאز تیمم אفزون. کنند شود که وضو رא باطل می همان چیزهایی باطل می

یمم هم אین، با برطرف شدن عذر، ت  بر  گفتیم، بنا) مسوغات تیمم( نخستیکی אز عذرهایی אست که در بحث 
ی کافی אقدאم به تیمم بدل جو  و  جستلیل ندאشتن آب و پس אز فردی به د برאی نمونه،. شود אثر می باطل و بی

به محض پیدא . کند م نماز ظهر به آب دسترسی پیدא میپس אز אتما. خوאند د و نماز ظهر خود رא مینک میאز وضو 
אما نماز ظهر אو نیاز . شود و برאی خوאندن نماز عصر باید وضو بگیرد باطل می خود   به  خودشدن آب، تیمم وی 

  .به אعاده ندאرد
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  )۱(قابل توجه  ۀنکت

باید برאی خوאندن  دאرد،ست و آب در אختیار نא אو ۀعهد جنابت یا حیض بر شخصی که غسل وאجبی مانند
روشن אست که אگر אین تیمم، بدل אز غسل جنابت باشد، گرفتن وضو الزم نیست . نماز تیمم بدل אز غسل نماید
رאفع حدث «אست و هم » رאفع حدث אکبر«هم ) ی تا زمان برطرف شدن عذریعن(و در وאقع، تیمم مزبور موقتاً 

אز برطرف شدن عذر، حدث אصغر אز مکلف سر بزند، چنانچه آب به  پیشאگر پس אز تیمم و  ،אین  بر  بنا. »אصغر
 . وضو در אختیار باشد، باید وضو بگیرد و در غیر אین صورت، تیمم بدل אز وضو אنجام دهد ۀאندאز

  )۷( ةن אلمتون אلفقهینماذج م

حـدאث، كمـا أنـه ینـتقض بوجـدאن אلمـاء أو زوאل אلعـذر،        ینتقض אلتیمم بما ینتقض به אلوضوء وאلغسل مـن אأل 
  ... . وإن زאل אلعذر في אلوقت... ه یجب علیه إعادة ما صال وال

    ۵۰۴ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

 صغر، فما دאم عـذره عـن אلغسـل باقیـاً    سل من جنابة أو غیرها بالحدث אألهو بدل عن אلغي ال یبطل אلتیمم אلذ
  . ... عنه تیممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر אلوضوء توضأ وإال تیمم بدالً

   ۵۰۷ص  ،۱ج  ،)ق.ط(אلعروة אلوثقى  ،אلسید אلیزدي

  )۲(قابل توجه  ۀنکت

وجود دאشته باشد، باید به همان صورت تیمم » هجبیر« ،ها و یا بر روی پیشانی אگر بر رو یا پشت دست
  .کند و کافی אست

  )۳(قابل توجه  ۀنکت

عنه رא  نایب باید دستان منوب. نایب گرفتאگر مباشرت در אنجام تیمم ممکن نباشد، باید برאی אنجام آن 
  .عنه אنجام دهد ها رא با دستان منوب یشانی و دستو سپس مسح پ بگیرد و بر زمین بزند

  )۴(قابل توجه  ۀنکت

که به وسیلۀ آن مسح رא  کنند، ثابت باشد و دستی هنگام تیمم باید پیشانی یا دستی که آن رא مسح می
  .کند ی یا دست زیرین، تیمم رא باطل میحرکت زیاد و عمدی پیشان. دهند، حرکت کند אنجام می

  )۵(قابل توجه  ۀنکت

عین حال، برخی  در. یمم بدل אز وضو یکسان אستتیمم بدل אز غسل و ت چگونگیאز نظر برخی فقیهان، 
تیمم بدل אز وضو، یک بار  אند؛ بدین معنی که در دو نوع تیمم رא متفاوت دאنسته אین چگونگی نهایدیگر אز فق
یک بار : ها بر زمین زده شود مم بدل אز غسل، باید دو مرتبه دستאما در تی ،ها بر زمین کافی אست زدن دست
  .ها و یک بار هم برאی مسح دست پیشانیبرאی مسح 

  )۶(قابل توجه  ۀنکت

  .شود جاری می» قاعدۀ تجاوز«و » فرאغ ۀقاعد«در تیمم 

  )۷(قابل توجه  ۀتنک

  :توאند به جای وضو یا غسل، تیمم کند گونه عذری، مکلف می آب و نبود هیچدر دو مورد، علیرغم دאشتن 
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 ـ برאی خوאندن نماز میت؛

 .ـ هنگام خوאب

 .آمده אست» )۸(نماذج من אلمتون אلفقهیة «אین دو مورد در  تر یشبتوضیح 

  )۸( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

  .إذא كان على אلماسح أو אلممسوح جبیرة یكفي אلمسح بها أو علیها
   ۴۹۵ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي  

عنـه، ویمسـح بهـا وجهـه ویدیـه، وإن لـم        لمنوبیجوز אالستنابة عند عدم إمكان אلمباشرة، فیضرب אلنائب بید א
  .یمكن אلضرب بیده فیضرب بیده نفسه

 ۴۹۵ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي
في مسح אلجبهة وאلیدین یجب إمرאر אلماسح على אلممسوح فال یكفي جر אلممسوح تحت אلماسح نعـم ال تضـر   

  .اًאلحركة אلیسیرة في אلممسوح إذא صدق كونه ممسوح
 ۴۹۵ص  ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

אلمشهور على أنه یكفي فیما هو بدل عن אلوضوء ضربة وאحدة للوجه وאلیدین، ویجب אلتعدد فیما هـو بـدل عـن    
   .حوط ما ذكروه، وإن كان אألقوى كفایة אلوאحدة فیما هو بدل אلغسل أیضاًאلغسل، وאأل

   ۴۹۸ص  ۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

لصالة אلجنازة فیجوز مع אلتمكن من ): حدهماأ: (مع אلتمكن من אستعمال אلماء אال في موضعین] אلتیمم[ال یجوز 
 ه یجوز أن یتیمم مع إمكان אلوضوء أو אلغسل على אلمشـهور أیضـا مطلقـاً   نَّإللنوم ف): يאلثان.. (. אلوضوء أو אلغسل

فرאشـه   إذא أوى إلـى مـا  ي قدر אلمتیقن من هذא أیضا صورة خاصة، وهبعضهم بخصوص אلوضوء، ولكن אل وخصّ
  .. .. ه لیس على وضوء فیتیممفتذكر أنَّ

 ۴۸۴ ص ،۱ج  ،)ق.ط( אلعروة אلوثقى ،אلسید אلیزدي

  چکیده

گذאردن . زده شود هر چیزی که تیمم بر آن صحیح אست، یا زمینهم بر  باید هر دو دست با ،در تیمم 
  .ن کافی نیستها بر روی زمی دست

در אعضای تیمم، پوشیده نبودن אعضای » אألعلی فاألعلی«نیت، مباشرت، موאالت، ترتیب، رعایت  
  .אز جمله شرאیط صحت تیمم אست ،و پاک بودن אعضای تیمم ،تیمم با אنگشتر و مانند آن

وضو نیز  تیمم بدل אز. کنند شود که غسل رא باطل می با همان چیزهایی باطل می ،تیمم بدل אز غسل 
 .کنند شود که وضو رא باطل می با همان چیزهایی باطل می

خود باطل  شدن عذر، خودبهبه محض برطرف  ،چه بدل אز وضو باشد و چه بدل אز غسلتیمم،  
 .شود می

عنه  نایب باید دستان منوب. نایب گرفتאگر مباشرت در אنجام تیمم ممکن نباشد، باید برאی אنجام آن  
میزאن . عنه אنجام دهد ها رא با دستان منوب ین بزند و سپس مسح پیشانی و دستزمرא بگیرد و بر 
 .عنه بستگی دאرد ، به میزאن ناتوאنی منوبنیابت مجاز

 .شود جاری می» تجاوز ۀقاعد«و » فرאغ ۀقاعد«در تیمم  
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  ۱۰۸  ......................................................................................  دهیچک



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛אنوאع نمازهای وאجب 
 ؛تعدאد نمازهای وאجب و مستحب یومیه 
  ؛مستحب یومیهאوقات نمازهای وאجب و  

  .»نصف אللیل«و » مغرب«، »غروب«، »زوאل«אصطالحات  

  مروری بر مباحث پیشین

  :نماز آشنا شدیم که عبارت بودند אز با دو مقدمه אز مقدمات مهمّ ،در جلسات هفتم تا یازدهم

  ؛)پاک بودن بدن و لباس(طهارت אز خبث ـ 

 ).אستدאشتن وضو یا غسلی که جایگزین وضو (و طهارت אز حدث ـ 

  .אحکام نماز سخن خوאهیم گفت در بارۀאز אین جلسه به بعد، 

  مقدمه

  :طرح אستمچند بحث مهم  ،در رאبطه با نماز

 تعدאد نمازهای وאجب و مستحب؛ـ 

 زمان خوאندن نمازهای وאجب و مستحب؛ـ 

 אحکام مربوط به مکان و لباس نمازگزאر؛ـ 

 אحکام نماز در سفر؛ـ 

 .یومیه جب غیرאحکام برخی نمازهای وאـ 

  .کنیم بررسی می אرها  که به تدریج در אین درس و دروس آینده آن

 אنوאع نمازهای وאجب: مبحث نخست

  : ن وאجب شده אست، شش نوع نماز به شرح زیر بر مکلفادر شریعت مقدس

 نمازهای یومیه؛ ـ 

وف و زلزله، بر مکلفان אنگیز طبیعی، مانند خسوف، کس های אعجاب نماز آیات که به دلیل برخی پدیدهـ 
 شود؛ وאجب می

 شود؛ نمازی که پس אز אنجام طوאف، در حج یا عمره بر אنسان وאجب میـ 

برאی نمونه אگر مکلف نذر کرده باشد که هر . (نمازی که به وאسطۀ نذر یا عهد یا قسم وאجب شده אستـ 
ما به دلیل وجوب عمل به نذر، خوאندن آن بخوאند، אین نماز אگرچه ذאتاً وאجب نیست، א» جعفر طیار«جمعه نماز 

 ؛.)بر אین فرد وאجب خوאهد بود
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خود رא که در زمان ) و مادر، طبق فتوאی برخی فقیهان(ـ بر پسر بزرگ خانوאده وאجب אست نمازهای پدر 
 ؛)قضای نماز وאلدین(אند، אز سوی آنان بخوאند  حیات خویش نخوאنده

وجوب نماز میت، . بخوאنند» نماز میت«یگر مسلمانان وאجب אست بر אو هر مسلمانی که אز دنیا برود، بر د ـ
 .کفایی אست

  )۱( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ـ مُאلیومیـة، ومنهـا אلجُ  : אلصلوאت אلوאجبة سـتة  :فصل في أعدאد אلفرאئض ونوאفلها ة وאآلیـات، وאلطـوאف אلوאجـب،    عَ
  .ن على אلولد אألكبر، وصالة אألموאتوאلملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة، وصالة אلوאلدی

  ۲۴۴ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

 تعدאد نمازهای وאجب و مستحب: مبحث دوم

אفزون بر . شود رکعت نماز وאجب می ۱۷ر نباشد، مکلف که در سف بر هر אنسانِ روز، شبانهدאنیم که در  می
 که خوאندنאست رکعت هم نماز تشریع شده  ۳۴אین عدد، یعنی برאبر  نمازهای وאجب یومیه، در شرع مقدس، دو

در  ها آن گویند و تقسیم می» روאتب یومیه«یا » نوאفل«رא  אین نمازها. مستحب אست روز شبانهدر هر  ها آن
  :به אین شرح אست روز شبانه

 دو رکعت قبل אز نماز صبح؛ـ 

 هشت رکعت قبل אز نماز ظهر؛ـ 

 عصر؛هشت رکعت قبل אز نماز ـ 

 سه رکعت بعد אز نماز مغرب؛ـ 

شود و به همین دلیل، یک  که אین دو رکعت به صورت نشسته خوאنده می(دو رکعت بعد אز نماز عشا ـ 
 ؛)شود رکعت محاسبه می

نافلۀ «شب تا אذאن صبح אست و مشتمل بر هشت رکعت  ۀیازده رکعت نماز شب که وقت آن אز نیمـ 
 .אست» وتر«رکعت نماز  و یک» شفع«، دو رکعت نماز »شب

نوאفل (و مستحب ) فرאیض یومیه(אعم אز وאجب   رکعت نماز ـ ۵۱روز،  بدین ترتیب، مجموعاً در هر شبانه
  .تشریع شده אست ـ  )یومیه

.) یعنی مسافر نباید نافلۀ ظهر و عصر رא بخوאند. (نافلۀ ظهر و عصر برאی مسافر تشریع نشده אست :نکته
. دאنند گروهی هم خوאندن نافلۀ عشا رא ـ رجاءً ـ جایز می. فلۀ عشا نیز نظر مشابهی دאرندبرخی فقیهان در بارۀ نا

دهد، אما به مقلدאن  وقتی אستحباب عملی אز نظر مرجع تقلید کامالً ثابت نشده باشد، فتوא به אستحباب آن نمی(
  .)به جا آورند) یعنی به אمید אستحباب(کند که آن عمل رא رجاءً  خود توصیه می

  )۲( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ثمـان ركعـات   : ةأربع وثالثون ركعـ  ة، وهي في غیر یوم אلجمعة، آكدها אلروאتب אلیومیةوأما אلنوאفل فهي كثیر... 
، ةقبل אلظهر، وثمان ركعات قبل אلعصر، وأربع ركعات بعد אلمغرب، وركعتان بعد אلعشاء من جلـوس تعـدאن بركعـ   

אلفجـر،   ة، وركعتـان قبـل صـال   ةى بـالوتیر سـمّ אألفضل، وإن كان אلجلوس أحـوط وتُ  ویجوز فیهما אلقیام بل هو



۱۰۴  

Feghh(1) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

 ة، وأمـا فـي یـوم אلجمعـ    ةوאحد ةאللیل، وهي ثمان ركعات، وאلشفع ركعتان، وאلوتر ركع ةصال: ةوإحدى عشر ركع
، ةٍبركعـ  ةِאلوتیر دِّعَ عدَها بَعفُ، وعدد אلنوאفل ضِةعشر ركع ةركعات، فعدد אلفرאئض سبع أربعُ ،عشر تِّאلسِّفیزאد على 

  .على אألقوى ةوعدد مجموع אلفرאئض وאلنوאفل إحدى وخمسون، هذא ویسقط في אلسفر نوאفل אلظهرین وאلوتیر
  ۲۴۴ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  אوقات نمازهای وאجب: مبحث سوم

 אبتدאی وقت نماز ظهر و عصر

ترین نقطه، در سیر نظور אز زوאل زمانی אست که خورشید به باالم. شود مشخص می» زوאل«ظهر شرعی با 
زیرא  ؛אند نامیده» هنگام زوאل«אین لحظه رא . کند ن به بعد، شروع به پایین آمدن میرسد و אز آ روزאنۀ خود می

موقعیت خورشید در آسمان  אلبته تشخیص لحظۀ زوאل אز طریق مشاهدۀ! خورشید אست» دنش زאئل«آغاز 
وقتی خورشید در  .אست» شاخص« ۀאی وجود دאرد و آن، אستفاده אز سای برאی אین کار رאه ساده .ستممکن نی

אین، אگر میله یا چوبی در زمین فرو کرده   بر  کند، جهت تابش آن به سمت مغرب אست و بنا مشرق طلوع می
در ) گوییم آن شاخص می که אصطالحاً به(אین میله یا چوب  ۀسای. باشیم، به طرف مغرب سایه خوאهد אندאخت

، سایۀ شویم، به دلیل אوج گرفتن خورشید تر می אست، אما هرچه به ظهر نزدیکل طلوع خورشید خیلی بلند یאوא
در طول روز  ،خود ترین حدِ شاخص وقتی به کوتاه ۀطبیعی אست که سای. شود تر می شاخص کوتاه و کوتاه

ۀ شاخص אز אین لحظه به بعد، سای. ر خود قرאر گرفته باشدخوאهد رسید که خورشید در باالترین نقطه در مدא
د خورشید אز אلبته در جهت عکس یعنی به سمت مشرق، زیرא אز حاال به بع( ،کند دوباره شروع به אفزאیش می
 که ردکشف ک توאن روی تغییرאت אندאزۀ سایۀ شاخص میאز  ،به אین ترتیب). تابد سمت مغرب به شاخص می

ست که سایۀ شاخص زمانی א ،»ظهر شرعی«אین، زوאل یا   بر  بنا. رسد ی به باالترین نقطه میخورشید، چه زمان
  .کند رسد و شروع به بلند شدن می به حدאقل خود می

  אنتهای وقت نماز ظهر و عصر

در مورد אین دو . دאنند می» مغرب«یرخو ب ،آفتاب» غروب«هر و عصر رא ظبرخی فقیهان، پایان وقت نماز 
  . دאً توضیح خوאهیم دאدبع ،وאژه

 אبتدאی وقت نماز مغرب و عشا

ن مطلب، مورد אتفاق אصل אی. شود آغاز می» مغرب«و عشا، همزمان با مطابق فقه شیعه، وقت نماز مغرب 
 نهایفق یچیست، אتفاق نظر وجود ندאرد و به همین دلیل آرא» مغرب«که منظور אز   אین ۀبار  فقها אست، אما در

منظور אز غروب، . دאنند می» غروب«فقیهان، مغرب رא همان ی برخ .نماز مغرب، یکسان نیست تِل وقאوّ ۀبار  در
 ابه אعتقاد אین دسته אز فقیهان، ب. شود دیده نمیشود و دیگر  ت که قرص خورشید در אفق پنهان میאی אس لحظه
אهل  نهایفق. (آغاز نمود توאن نماز مغرب رא مجرد ناپدید شدن قرص خورشید، می رسیدن غروب، یعنی به فرא

  .)سنت نیز بر همین אعتقادند

، مغرب رא مرאدف با غروب آفتاب אی אز روאیات به אستناد پاره ،אی دیگر אز فقیهان شیعه مقابل، عده در
وقتی خورشید در مغرب  .אست» مشرقیه ۀذهاب حمر«رسیدن مغرب،  فرא ۀدאنند و معتقدند که نشان نمی

شود،  ه אین سرخی که در مشرق پدیدאر میب. گرאید در سمت مشرق، به سرخی میکند، آسمان  می» غروب«
مشرقیه אین אست که سرخی مزبور אز بین برود و یا به  ۀمنظور אز ذهاب حمر. شود گفته می» حمرۀ مشرقیه«



 ۱۰۵  چهاردهمجلسه / )۱(فقه 

Feghh(1) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

حدود » مشرقیه ۀذهاب حمر«تا » غروب آفتاب« ۀفاصل. ، אز باالی سر אنسان عبور کندنهایقول برخی فق
  .دقیقه אست یستب

  אنتهای وقت نماز مغرب و عشا

  .אست) منتصف אللیل(» نصف شب«پایان وقت نماز مغرب و عشا، 

حد وسط غروب «نصف شب رא  ،برخی فقیهان. هم אختالف نظر وجود دאرد» نصف شب«معنی  در بارۀ
ط غروب خورشید و حد وس«دאنند و برخی دیگر، آن رא  می »)אبتدאی وقت نماز صبح( خورشید تا طلوع فجر

ن زمان طلوع ایمאی که  روشن אست که با توجه به فاصله .شمارند می »)אنتهای وقت نماز صبح( طلوع خورشید
بر » نصف شب«شود که زمان  دאرد، אختالف نظر مزبور باعث می وجود) ساعت ۵/۱حدود (و غروب خورشید 

عملی بحث אین אست که  ۀنتیج. ت دאشته باشددقیقه باهم تفاو ۴۵دو دیدگاهی که مطرح کردیم، حدود  אساس
و طبق دیدگاه  ،)زوאل(אز אذאن ظهر  پسطبق دیدگاه نخست، یازده ساعت و ربع  ،پایان وقت نماز مغرب و عشا

 .אز אذאن ظهر خوאهد بود پسدوم، دوאزده ساعت 

  )۳(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

  .رأسویعرف אلمغرب بذهاب אلحمرة אلمشرقیة عن سمت אل ...
بین غروب אلشمس وطلوعها، لكنه ال یخلو عن إشكال الحتمال أن  نصف ما] تعیین نصف אللیلي ف[אلمناط ... 

  .بین אلغروب وطلوع אلفجر، كما علیه جماعة یكون نصف ما
  ۲۵۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  نکات قابل توجه

  )۱(قابل توجه  نکات

وقت مختص نماز «אبتدאی אین زمان، . אست» مغرب«تا » زوאل«אز  ،عصر فتیم که وقت نماز ظهر وگ
ت مشترک نماز ظهر و وق«بین אین دو وقت مختص،  ما. אست» وقت مختص نماز عصر«و پایان آن، » ظهر

  . ستא» نماز عصر

אبتدאی אین زمان، . אست» نیمه شب«تا  ،»مغرب«אز אبتدאی  ،به همین ترتیب، وقت نماز مغرب و عشا
وقت مشترک نماز «فاصل آن دو،  ، و حد»وقت مختص نماز عشا«و پایان آن،  ،»وقت مختص نماز مغرب«
  . ستא» رب و عشامغ

אین אست که خوאندن نماز ظهر در وقت مختص نماز عصر یا خوאندن نماز مغرب در وقت   אین تقسیم ۀدیفا
אندאزۀ تأخیر אندאخته که تنها به به قدر  رא آنאگر کسی نماز ظهر و عصر  ،در نتیجه. مختص نماز عشا جایز نیست

ل نماز عصر ، باید אوّ)یعنی در وقت مختص نماز عصر قرאر دאرد( ،خوאندن یکی دو رکعت وقت باقی مانده אست
  .جا آورد ـ به ئاًـ بخوאند و پس אز آن، نماز ظهر رא ـ قضا ئاًرא ـ אدא

  )۲(قابل توجه  اتنک

  ن نماز چیست؟بود» قضا«یا » אدא«معیار در 
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 ،אین  بر  بنا. ، کافی אست حدאقل یک رکعت אز آن در وقت خوאنده شودبه شمار آید »אدא«که نماز   برאی אین
رא بخوאند خوאندن پنج رکعت وقت باقی باشد، باید אبتدא نماز ظهر و سپس نماز عصر  ۀباال، אگر به אندאز ۀلئدر مس

אز  پیششب، معیار אدא بودن אین אست که حدאقل چهار رکعت אز آن رא  نماز در بارۀ. (آیند و هر دو אدא به شمار می
אذאن گفته شود، بهتر אست هفت رکعت  ،אین، אگر پیش אز אتمام رکعت چهارم  بر  بنا. אذאن صبح خوאنده باشد

  .)بخوאند) به نیت قضا(مانده رא پس אز نماز صبح  باقی

  )۴( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

وقتها في آخره مقدאر ركعة فهو أدאء، ویجب אإلتیان به، فإن من أدرכ ركعـة مـن אلوقـت    כ من درِأُل صالة ک
  . لكن ال یجوز אلتعمد في אلتأخیر إلى ذلك فقد أدرכ אلوقت

  ۲۶۲ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

تلبس بها قدم ركعتي אلفجر وإن لم ی .ةى من صالة אللیل أربع ركعات أو أزید أتمها مخففإذא طلع אلفجر وقد صلّ
  . ثم فریضته وقضاها

  ۲۶۶ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  )۳(قابل توجه  اتنک

همچون خوאب ماندن یا فرאموشی و مانند آن تا  ،אگر אنسان نماز مغرب و عشا رא به دلیل عذر موجهی
אی،  به نظر عده .یابد ذאن صبح توسعه میچنین فردی تا א نخوאند، وقت نماز مغرب و عشا برאی» نیمه شب«

هم همین حکم رא دאرد؛  حتی אگر אنسان אز روی عمد و אختیار هم نماز مغرب و عشا رא به تأخیر بیندאزد، باز
  .جا آورد هאگرچه بهتر אست در אین صورت، نماز رא بدون نیت قضا و אدא ب

  )۴(قابل توجه  اتنک

بهترین وقت برאی خوאندن نمازها به אین ترتیب . بخوאنیم ها آن »فضیلتِ« مستحب אست نمازها رא در وقت
  :אست

 که هوא روشن شود؛  تا پیش אز אین) فجر صادق(אز אذאن صبح : نماز صبحـ 

 אوّل وقت؛: نماز ظهرـ 

 شده به سایۀ شاخص با طول آن برאبر شود؛ وقتی که مقدאر אضافه: نماز عصرـ 

 אوّل وقت؛: نماز مغربـ 

وقتی سرخی سمت مشرق که هنگام غروب آفتاب پدیدאر . (»ذهاب حمرۀ مغربیه«پس אز : انماز عشـ 
. گویند می» حمرۀ مغربیه«شود که به آن  رود، سرخی دیگری در سمت مغرب پیدא می شود، אز بین می می

 .)مستحب אست خوאندن نماز عشا رא زوאل حمرۀ مغربیه به تأخیر بیندאزیم

  )۵(قابل توجه  اتنک

אین سؤאل قابل . حال مستحب אست در هر ،ن نمازهای ظهر و عصر، و مغرب و عشاایمه אندאختن فاصل
اب عمل کرده باشیم؟ در پاسخ ن دو نماز چقدر باید باشد تا به אین אستحبایم ۀطرح אست که حدאقل فاصل

با «ماز مغرب و عشای خود رא قدر فاصله بیندאزیم که عرفاً بگویند אین فرد نماز ظهر و عصر، یا ن اید آنאند ب گفته
 پس אز نماز ظهر، نافلۀאند אگر  برخی هم گفته. »پشت سر هم«نه  ،)تفریق بین אلصلوتین(خوאنده אست » فاصله
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طور   ق بین אلصلوتین عمل کرده אست؛ همینجا بیاورد، به אستحباب تفریه عصر رא بخوאند و بعد نماز عصر رא ب
جا بیاورد، به אستحباب مزبور عمل کرده ه ب رא بخوאند و بعد نماز عشا رא بمغر ۀאز نماز مغرب، نافل پسאگر 
  .אست

  )۵( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

  .لمةس بصالة אلصبح أي אإلتیان بها قبل אإلسفار في حال אلظُلَستحب אلغَیُ
  ۲۶۲ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

في אلوقت كالظهرین وאلعشاءین، ویكفي مسماه وفـي אالكتفـاء بـه     یستحب אلتفریق بین אلصالتین אلمشتركتین
  ... .אلنافلة وجه  بمجرد فعل

  ۲۶۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  )۶(قابل توجه  اتنک

موאردی אز אین قاعده . אستحباب مؤکدی دאرد ،ل وقتگفتیم خوאندن نمازهای صبح، ظهر و مغرب در אوّ
  :אستثنا شده אست

 تأخیر אندאختن نماز به دلیل خوאندن نمازی که قضا شده אست؛ـ 

شود، یعنی نماز  در موאردی که نافله پیش אز فریضه خوאنده می(تأخیر אندאختن نماز به دلیل خوאندن نافله ـ 
 ؛)صبح و ظهر

 تأخیر אندאختن نماز و אنتظار برאی برگزאری نماز جماعت؛ـ 

برאی کسی که حدאقل چهار رکعت אز آن رא در وقت (אتمام نماز شب تأخیر אندאختن نماز صبح برאی ـ 
 ؛)خوאنده אست

 ؛ )مستحب אست هر دو نماز رא با هم در مشعر بخوאنند(تأخیر אندאختن نماز مغرب و عشا برאی حاجیان ـ 

تأخیر، אما  و باالخره، אگر אنسان به هر دلیلی در אبتدאی وقت حضور قلب ندאشته باشد، بهتر אست نماز رא باـ 
  .با توجه و حضور قلب بخوאند

  )۷(قابل توجه  اتنک

در صورتی موجه אست که ) مانند خوאندن قنوت، طوالنی کردن سجده و مانند آن(אنجام مستحبات در نماز 
باعث خروج بخشی  ،نماز فردی که با אنجام مستحبات. باعث نشود بخشی אز نماز به خارج אز وقت کشیده شود

  . باطل אست ،در برخی شرאیط אست، وقت شدهאز نماز אز 

   )۶(نماذج من אلمتون אلفقهیة 

یجب في ضیق אلوقت אالقتصار على أقل אلوאجب إذא אستلزم אإلتیـان بالمسـتحبات وقـوع بعـض אلصـالة خـارج       
   .אلوقت، فلو أتى بالمستحبات مع אلعلم بذلك یشكل صحة صالته بل تبطل على אألقوى

  ۲۹۲ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي
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  چکیده

نمازهای یومیه، نماز آیات، نماز طوאف وאجب، نمازی که אنسان خود رא با نذر یا عهد یا قسم ملتزم به  
و نماز  تر بزرگتوسط پسر ) نهایو مادر، طبق نظر برخی فق(خوאندن آن کرده باشد، نماز قضای پدر 
 . میت، نمازهای وאجب در شریعت هستند

 .رکعت אست ۳۴ ،یومیه) نوאفل( رکعت و نمازهای مستحبیِ ۱۷ ،یومیه) ضیفرא( ی وאجبِنمازها 
 .برאی مسافر جایز نیست) نهایو عشا، طبق نظر برخی فق(ظهر، عصر  ۀخوאندن نافل 
 .אنتهای وقت نماز ظهر و عصر אست ،»مغرب«یا » غروب«و  ،אبتدא ،»زوאل« 
 .אرددאمتدאد » نصف شب«د، و تا شو می زاآغ» مغرب«وقت نماز مغرب و عشا אز  
 : دو نظر وجود دאرد» مغرب« در بارۀ 
 یعنی سقوط قرص خورشید؛ ،مغرب عبارت אست אز غروب آفتاب. ۱
 .»مشرقیه ۀذهاب حمر«مغرب عبارت אست אز . ۲
 :هم دو نظر وجود دאرد» نصف شب« در بارۀ 
 نصف شب عبارت אست אز غروب خورشید تا طلوع فجر؛. ۱
 .عبارت אست אز غروب خورشید تا طلوع آفتابنصف شب . ۲
 .ن نماز مغرب و عشا فاصله אندאخته شودایمن نماز ظهر و عصر و نیز ایممستحب אست  
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  درس هدف

  .آشنایی با شرאیط و אحکام لباس نمازگزאر 

  مروری بر مباحث پیشین

در אین . در جلسۀ گذشته، مباحث مربوط به نماز رא אز نظر عدد و وقت فرאیض و نوאفل بررسی کردیم
 .لباس نمازگزאر سخن خوאهیم گفت در بارۀجلسه، 

  مقدمه

با אذن و  ،جا که אصل אین אرتباط  אنسان با خدאوند جهان אست و אز آن ۀز رאبطنماز حالت مخصوصی א
شرع  אز سوی ده אست، کیفیت و چگونگی آن هم بایشد» مشروع«ت رب אلعالمین مجاز و حضر» رخصت«
אست که وی در و مکانی  رعایت کند، پوشش אو در حال نماز، ی بایدאز جمله موאردی که مصلّ. س بیان شودمقدّ
ر لباس و مکان نمازگزאر د در بارۀترین نکاتی که  در אین درس، برخی אز مهم. אیستد ن مکان به نماز میآ

  .کنیم شریعت وאرد شده אست رא مرور می

 אقسام پوشش وאجب: مبحث نخست

شویم که در  سخن بگوییم، אین نکته رא متذکر می شرאیط و אحکام لباس نمازگزאر در بارۀکه   אز אین پیش
  :تאز دو گونه پوشش سخن به میان آمده אس ،فقه

 ؛)سترٌ یلزم في نفسه(ـ پوشش به طور کلّی 

 ).אلصلوة ةستر مخصوص بحال(ـ پوشش در نماز 

آمده » אحکام نگاه کردن«های عملیه در بخشی تحت عنوאن  در رساله) پوشش به طور کلّی(بحث نخست 
» ناظری محترم«ورتی אست که فرد در معرض دیدِ אست؛ زیرא وجوب پوشیدن بدن در غیر نماز، تنها در ص

، هر אنسانی אست که خوب و بد رא بفهمد و عریان کردن بدن در حضور אو، هتک »ناظر محترم«منظور אز . باشد
شود و  شمرده می» ناظر محترم«کند، در فقه  אین، طفلی که خوب و بد رא درک می  بر  بنا. حرمت وی تلقی شود

تفصیل אین مسئله و میزאن پوشش وאجب برאی . אز بدن אنسان در حضور אو عریان باشدهای خاصی  نباید بخش
  .های عملیه آمده אست مرد و زن، در رساله

مرد نمازگزאر، باید عورتین . گیرد مورد بحث قرאر می» کتاب אلصلوة«بحث دوم، یعنی پوشش در نماز، در 
  زن نمازگزאر باید تمام بدن خود رא پوشیده نگه. تا زאنوها אستخود رא بپوشاند و بهتر אز آن، پوشاندن بدن אز ناف 

 .۲شود؛  مقدאری אز صورت که در وضو شسته می .۱: سه قسمت بدن زن אز אین حکم אستثنا شده אست. دאرد
 .پاها تا ساق پا .۳ها تا مچ؛  دست

  )۱(نکات قابل توجه 

ز وאجب در نما ،ها تا مچ و پاها تا ساق دستشود،  قدאری אز صورت که در وضو شسته میאگرچه پوشاندن م
تر אز ساق  تر אز مچ دست و کمی پایین אند که کمی אز אطرאف صورت، کمی پایین نیست אما فقیهان تأکید کرده

نی، مکلّف با אین کار یقین پیدא אست؛ یع» علمیه ۀمقدم«پوشش אین مقدאر אز باب . هم باید پوشیده شود ،پا
  .پوشانیده شده אست ،אر وאجب אز صورت و دست و پاکند که حتماً مقد می
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  )۲(نکات قابل توجه 

 جب ندאرد، حتی برאی אنجام سجدۀ سهو و تشهد یا سجدۀאختصاص به نمازهای وא ،وجوب پوشش در نماز
وאجب قرآن، پوشیده بودن  فقیهان، حتی هنگام אنجام سجدۀ برخی. الزم אست ،شده هم رعایت پوشش فرאموش
  .دאنند ، رא الزم میدאر وאجب در نمازبه مق، بدن

  )۱( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

: أما אلثاني... . لزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة אلصالةتر یَسَ: אلستر قسمان אعلم أنَّ :فصل في אلستر وאلساتر
محتـرم أو   أي אلستر حال אلصالة فله كیفیة خاصة، ویشترط فیه ساتر خاص ویجب مطلقا، سوאء كان هناכ ناظر

 وأحوط من ذلك ستر ما ...غیره أم ال، ویتفاوت بالنسبة إلى אلرجل وאلمرأة، أما אلرجل فیجب علیه ستر אلعورتین 
  .كبةرة وאلرُّبین אلسُّ

غسـل فـي אلوضـوء، وإال    أما אلمرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتى אلرأس وאلشعر إال אلوجه אلمقدאر אلذي یُ
من أطرאف هذه אلمستثنیات من يء وאلقدمین إلى אلساقین ظاهرهما وباطنهما ویجب ستر شאلیدین إلى אلزندین، 

  .باب אلمقدمة
  ۳۱۶ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

ال فرق في وجوب אلستر وشرطیته بین أنوאع אلصلوאت אلوאجبة وאلمستحبة، ویجب أیضا في توאبع אلصـالة مـن   
نعم ال یجب في صالة אلجنـازة وإن كـان هـو אألحـوط     . سجدتي אلسهو على אألحوط قضاء אألجزאء אلمنسیة، بل

  .وكذא ال یجب في سجدة אلتالوة وسجدة אلشكر. فیها أیضا
 ۳۲۲ص ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

 شرאیط لباس نمازگزאر: مبحث دوم

شرאیط مطرح در  ترین אز مهمو در אین مبحث، برخی  ،، مقدאر پوشش وאجب در نمازنخستدر مبحث 
  : کنیم لباس نمازگزאر رא بررسی می

  :لباس نمازگزאر باید

  ـ پاک باشد؛

  ـ غصبی نباشد؛

  گوشت نباشد؛ ـ אز אجزאی مردאر یا حیوאن حرאم

ممنوعیت پوشیدن لباس و چیزهایی مانند אنگشتر، دستبند و گردنبند . ـ אز طال یا אبریشم تهیه نشده باشد
  .אبریشم تهیه شده، ویژۀ مردאن אست و אلبته אختصاص به نماز هم ندאرد که אز طال یا

  )۳(نکات قابل توجه 

אز  אین، אگر پس  بر  بنا. باشد» م و عمدعل«در صورتی باطل אست که אز روی  ،نجس) یا بدن(نماز با لباس 
لم به نجاست بدن یا אلبته، אگر قبالً ع. אتمام نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده، نماز صحیح אست

نماز خوאنده باشد، نماز אو باطل אست و باید آن رא  ،بدن یا لباس لباسش دאشته ولی فرאموش کرده و بدون تطهیرِ
  .قضا نماید ،و אگر وقت گذشته، אعاده
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که بدن   אست؛ یعنی جهل به אین» جهل به موضوع«له، در אین مسئ» جهل«اشید که مرאد אز توجه دאشته ب
یعنی אصوالً ندאند که  ،دאشته باشد» جهل به حکم«אما אگر . אست مثالً به خون یا بول آلوده شده یا لباسش

  .، باید پس אز آگاه شدن، نماز رא دوباره بخوאند»نماز با لباس نجس باطل אست«یا » خون نجس אست«

  )۴(نکات قابل توجه 

  :وאرد به شرح زیر אستدر چند مورد پاک بودن لباس و بدن نمازگزאر الزم نیست؛ אین م

 شود؛ ـ زخم یا جرאحتی در بدن وجود دאرد که سبب نجس شدن بدن یا لباس نمازگزאر می

 אز بدن یا لباس نمازگزאر به خون آلوده אست؛) مانند به אندאزۀ یک بند אنگشت(مقدאر کمی  ـ 

 نجس אست؛) مانند جورאب یا کاله(های کوچکی אز لباس نمازگزאر  ـ بخش

 همرאه نمازگزאر אست؛) مانند پول نجس یا کلید نجس و مانند آن(سی ـ شیء نج

  .توאند بدن یا لباس خود رא تطهیر کند ـ نمازگزאر در حال אضطرאر قرאر دאرد و نمی

  )۲( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

 أو אلبـدن، قلـیالً   برء، في אلثوبدم אلجروح وאلقروح ما لم تُ) لوّאأل: (مورأعفى عنه في אلصالة وهو فیما یُ) فصل(
  .حوط إزאلتة أو تبدیل אلثوبا ال مشقة في تطهیره أو تبدیله على نوع אلناس فاألفإن كان ممّ...  كان أو كثیرאً

قل من אلدرهم، سوאء كان في אلبدن أو אللباس، من نفسه أو غیره عـدא  عنه في אلصالة אلدم אألی عفمما یُ) אلثاني(
  .س وאالستحاضةאلدماء אلثالثة من אلحیض وאلنفا

  .وאلخاتم...  אلعرقچینعفى عنه ما ال تتم فیه אلصالة من אلمالبس، كالقلنسوة ومما یُ): אلثالث(
  .אلمحمول אلمتنجس אلذي ال تتم فیه אلصالة مثل אلسكین وאلدرهم وאلدینار ونحوها): אلرאبع(

  .عفى عن كل نجاسة في אلبدن أو אلثوب في حال אالضطرאریُ): אلسادس... (
 ۱۰۵، ص ۱ج  ،)ق.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  چکیده

. گوشت تهیه نشده باشد حیوאن حرאم مردאر یا یباید پاک و مباح باشد و אز אجزא ،لباس نمازگزאر 
 .نباید אز طال یا אبریشم تهیه شده باشد) نماز  چه در نماز و چه در غیر(همچنین، پوشش مردאن 

 .خود رא فرאموش کرده باشد، نمازش باطل אست) یا بدنِ( אگر نمازگزאر نجس بودن لباسِ 
با (خون ناشی אز زخم و جرאحت  بارۀ  אز جمله در ،نمازگزאر در چند مورد) و بدنِ( پاک بودن لباسِ 

 .אز درهم و در حال אضطرאر، الزم نیست تر کمو خون ) شرאیطی
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  ۱۱۷  ......................................................  )۱۳( توجه قابل نکات

  ۱۱۷  ......................................................  )۱۴( توجه قابل نکات

  ۱۱۷  ......................................................................................  دهیچک

  



 

 

  هدف درس

 .آشنایی با شرאیط و אحکام مکان نمازگزאر 

  مروری بر مباحث پیشین

و شرאیط لباس نمازگزאر رא بررسى كردیم  در بحث لباس نمازگزאر، אقسام پوشش وאجب ،در جلسۀ گذشته
مکان نمازگزאر سخن  در بارۀ ،در אین جلسه. كه در אین میان به نکات متنوعى مربوط به אین بحث نیز אشاره شد

 .گوییم می

  مکان نمازگزאر : مبحث سوم

  :کند، باید چند شرط دאشته باشد אنسان برאی نمازخوאندن אنتخاب میمکانی که 

 ؛غصبی نباشدـ 

 متحرک نباشد؛ـ 

 ،نیست و برخی نهایאین حکم مورد אتفاق فق(یا مساوی آن نباشد؛ ) אلسالم  علیه( جلوتر אز قبر معصومـ 
 .)دאنند رא صحیح می) אلسالم  علیهم(معصومان خوאندن مساوی یا جلوتر אز قبر  نماز

 گیرد، نجس نباشد؛ بر آن قرאر می مکانی که پیشانیـ 

 .گیرند، نجاست مسری ندאشته باشند ها قرאر می آن אعضای بدن بردیگر ی که های مکانـ 

 .تر אز محل قرאر گرفتن پاها نباشد چهار אنگشت بسته، باالتر یا پایینאز  تر بیش ،مکان سجدهـ 

وجود دאرد که در  گوناگونیدر אین مورد نظرאت . (زن جلوتر یا مساوی مرد نماز نخوאند ،در مکان وאحدـ 
 .)توضیح خوאهیم دאد» )۶(جه نکات قابل تو«

  نکات قابل توجه

  )۵(نکات قابل توجه 

  :غصبی بودن مکان نماز به سه شکل متصور אست

 .نماز بخوאنیم ،کسی که رאضی نیست شخصیِ ۀکه در خان  مثل אین :غصب عین. ۱

گر مالک حتی א. (نماز بخوאنیم ،אجاری که مستأجر آن رאضی نیست ۀکه در خان  אین انندم :غصب منفعت. ۲
 ).אصلی خانه رאضی باشد

 :برخی مصادیق غصب حق به אین شرح אست :غصب حق. ۳

شخصی אز دنیا رفته باشد و ثلث مال خود رא برאی مصرف خاصی وصیت کرده باشد؛ : ـ غصب حقّ میت
 . باطل אست خانۀ אوقبل אز جدא کردن ثلث، خوאندن نماز در 

 کارאن رאضی نباشند که کسی در خانۀا رفته باشد و طلبشخص بدهکاری אز دنی: ـ غصب حقّ غرمای میت
 . אو تصرف کند
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با אندאختن سجاده و مانند آن، مکانی رא برאی خوאندن نماز אنتخاب  ،فردی در مسجد: ـ غصب حقّ سبق
 . در آن مکان نماز بخوאند ،אو ۀکرده باشد و دیگری بدون אجاز

  )۶(نکات قابل توجه 

  :چند نظر و چند نکته وجود دאرد ،مرد در یک مکان خوאندن زن و نماز در بارۀ

 تر باشد؛ محلّ سجدۀ زن، باید אز محل אیستادن مرد، عقب :نظر نخست

 تر אز آن باشد؛ محلّ سجدۀ زن، باید موאزی مکان قرאر گرفتن زאنوאن مرد یا عقب :نظر دوم

 .تر אز مرد אیستاده אست کافی אست عرفاً گفته شود زن عقب :نظر سوم

توאند مساوی مرد و یا حتی جلوتر אز אو  تر אیستادن زن אز مرد الزم نیست و زن می אصوالً عقب :ظر چهارمن
אست یعنی » أقلّ ثوאباً«مکروه در عبادت به معنی . (نهایت אمر אین אست که אین کار مکروه אست. به نماز بایستد

 .) ی عاید אو خوאهد شدتر کمثوאب 

  :ابل توجه אستسه نکته هم در אین باره ق

دאنند، و چه آنان که  همۀ فقیهان، چه آنان که تساوی یا تقدم زن رא سبب بطالن نماز می :نکتۀ نخست
  :شود אند، بر אین אمر אتفاق نظر دאرند که در دو صورت حرمت یا کرאهت برطرف می אین کار رא مکروه دאنسته

 رده وجود دאشته باشد؛در صورتی که میان مرد و زن، حایلی مانند دیوאر یا پ .۱

 تر کمبرخی אین فاصله رא . فاصله باشد) حدودאً پنج متر(در صورتی که میان زن و مرد، ده ذرאع  .۲
 .אند دאنسته

گروهی אز فقیهان، به אستناد برخی روאیات، مسجد אلحرאم، و گروهی هم تمام شهر مکه رא אز  :نکتۀ دوم
جا جلوتر یا مساوی نبودن زن یا رعایت فاصله الزم   در آن: אند شمول אین حکم مستثنی دאنسته و فرموده

  . نیست

אگر مکان نماز زن، جلوتر یا مساوی مکان نماز مرد باشد، نماز هر یک אز آن دو نفر که دیرتر  :نکتۀ سوم
ر دو אست و אگر هر دو با هم نماز رא شروع کرده باشند، نماز ه) یا أقلّ ثوאباً(نماز رא شروع کرده אست، باطل 

  . אست) یا أقلّ ثوאباً(باطل 

  )۳( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ـ عَإباحته، فالصالة في אلمكان אلمغصوب باطلـة سـوאء تَ  : أحدها: مورأشترط فیه ویُ ... فصل في مكان אلمصلي  قَلَّ
مـن   ونـاً ر وإن كـان مأذ ى فیه شخص من غیر إذن אلمستأجِوصلّ رאًאلغصب بعینه أو بمنافعه، كما إذא كان مستأجَ

فـرز بعـد ولـم    ل אلمالك أو تعلق به حق كحق אلرهن، وحق غرماء אلمیت وحق אلمیت إذא أوصى بثلثـه ولـم یُ  بَقِ
، وحق אلسبق كمن سبق إلى مكان من אلمسجد أو غیره فغصبه منه غاصب على אألقوى ونحو ذلـك،   خرج منهیُ

  . ...  عامدאً بطل אلصالة إذא كان عالماًوإنما تَ
  ۳۶۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،ديאلسید אلیز

له مع عدم אلحائل אلمـانع אلرאفـع لسـوء אألدب علـى      على قبر معصوم، وال مساویاً أن ال یكون مقدماً: אلسابع... 
  . ندوق אلشریف وثوبهאألحوط وال یكفي في אلحائل אلشبابیك وאلصُّ
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وأما إذא لم تكن متعدیة فال مانع إال مكان אلجبهـة،   نجاسة متعدیة إلى אلثوب أو אلبدن أن ال یكون نجساً: אلثامن
  ... .فإنه یجب طهارته، وإن لم تكن نجاسته متعدیة 

ي אلرجل وאلمرأة في مكان وאحد، بحیث تكون אلمرأة مقدمة على אلرجل أو مساویة لـه، إال  أن ال یصلّ: אلعاشر...  
 كمـا أنَّ  ...كان אألقوى كرאهته إال مع أحد אألمـرین   مع אلحائل أو אلبعد عشرة أذرع بذرאع אلید على אألحوط وإن
وترتفع أیضا بتأخر אلمرأة ... إذא كانا مختلفین في אلشروع  אلكرאهة أو אلحرمة مختصة بمن شرع في אلصالة الحقاً

                                ... بمجرد אلصدق، وإن كان אألولى تأخرها عنه في جمیع حاالت אلصالة بأن یكون مسجدها ورאء موقفه مكاناً
  ۳۸۳ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  )۷(نکات قابل توجه 

و در ـ  ،فضیلت אز نظرمساجد . بسیار سفارش شده אست ،در شریعت مقدس، به نماز خوאندن در مساجد
 برخی روאیات، نماز אساسبر . یکسان نیستند ، ـشود ا منظور میه رאی نماز خوאندن در آننتیجه، ثوאبی که ب

، معادل ده هزאر نماز) وآله  علیه  אهللا  لّیص(مسجد אلنبی ، معادل یک میلیون نماز ،אلحرאم مسجد خوאندن در
مسجد محله معادل ، صد نماز مسجد جامع شهر معادل یک، کوفه معادل یک هزאر نماز אألقصی و مسجد  مسجد

 )אلسالم  علیهم(نماز خوאندن در حرم אمامان  ،همچنین. אست و مسجد بازאر معادل دوאزده نماز، نج نمازبیست و پ
رא אز نماز در مسجد، برتر نماز در حرم אمامان  ـ אی אز روאیات ـ به אستناد پاره ن،هایتوصیه شده و برخی فق

  .אند دאنسته

  )۸(نکات قابل توجه 

نظر بگیرد و نمازهای  به عنوאن مسجد و مصالی خود در ،در منزلمکان خاصی رא  ،مستحب אست אنسان
  .جا بخوאند  خود رא در آن

  )۹(نکات قابل توجه 

ظاهرאً ترجیح منزل بر مسجد برאی . אز نماز خوאندن در مسجد بهتر אست ،نماز خوאندن در منزل ،برאی زن
אند که אگر زن بتوאند  فقیهان تصریح کردهن אساس، همی بر. تر אست אز آن رو אست که زن در منزل محفوظ ،زنان

  .خود رא کامالً אز نامحرم حفظ کند، بهتر אست نمازهای خود رא در مسجد بخوאند

  )۱۰(نکات قابل توجه 

  .برאی همسایگان مسجد، مکروه אست ،نماز خوאندن در منزل

  )۱۱(نکات قابل توجه 

  .نزل خوאنده شودو نمازهای مستحبی در م ،بهتر אست نمازهای وאجب در مسجد

  )۴( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

ل ألف ألـف صـالة، ثـم مسـجد אلنبـي      عدِیستحب אلصالة في אلمساجد، وأفضلها אلمسجد אلحرאم، فالصالة فیه تَ
، وאلصالة فیه تعدل عشرة אآلف، ومسجد אلكوفة، وفیه تعدل ألف صالة، وאلمسجد אألقصى، )ى אهللا علیه وآلهصلّ(

وعشـرین،   אلقبیلـة، وفیـه تعـدل خمسـاً     ، ومسجدمئة تعدلة أیضا، ثم مسجد אلجامع، وفیه وفیه تعدل ألف صال
  .ومسجد אلسوق وفیه تعدل אثني عشر
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  ۴۰۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  . علیه أحكام אلمسجد للصالة فیه، وإن ال یجريَ אًدّعَمُ یستحب أن یجعل في بیته مسجدא، أي مكاناً
  ۴۰۱ص  ،۲ج   ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلیزديאلسید 

ذكر فیهـا אسـمه،   رفع ویُوهي אلبیوت אلتي أمر אهللا تعالى أن تُ) علیهم אلسالم(یستحب אلصالة في مشاهد אألئمة 
  .... بل هي أفضل من אلمساجد 

  ۴۰۲ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  ... .هد له یوم אلقیامة یستحب تفریق אلصالة في أماكن متعددة، لتش
  ۴۰۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

ال صـالة لجـار   «): ى אهللا علیـه وآلـه  صـلّ (، قـال אلنبـي    ي في غیره لغیر علة كالمطركره لجار אلمسجد أن یصلّیَ
    ».אلمسجد إال في مسجده

  ۴۰۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  .  یتها أفضل من صالتها في אلمسجدصالة אلمرأة في ب
 ۴۰۹ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  .אألفضل للرجال إتیان אلنوאفل في אلمنازل وאلفرאئض في אلمساجد
 ۴۰۹ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  لزوم رعایت قبله در نماز: مبحث چهارم

  )۱۲(نکات قابل توجه 

אگر نمازگزאر عمدאً אز . قبله אست به سویگرفتن  یف نمازگزאر قبل אز شروع به نماز، قرאریکی دیگر אز وظا
له بسته به میزאن אنحرאف ئאما אگر אنحرאف אز قبله عمدی نباشد، حکم مس ،قبله منحرف شود، نمازش باطل אست

  :متفاوت خوאهد بود ،אز قبله

 .چپ باشد، نماز صحیح אستتر אز نود درجه به رאست یا  ـ אگر میزאن אنحرאف کم

تر אز آن باشد، אگر قبل אز پایان وقت نماز متوجه شود، باید نماز رא  ـ אگر میزאن אنحرאف نود درجه یا بیش
  .دوباره بخوאند ولی אگر بعد אز پایان وقت نماز متوجه شود، قضای آن الزم نیست

  )۱۳(نکات قابل توجه 

אی روی زمین درאز بکشد که صورت و  پهلوی رאست و به گونهه باید ب ،خوאند کسی که خوאبیده نماز می
  )مانند حالت قرאر گرفتن میت در قبر. (بدن אو رو به قبله باشد

  )۱۴(نکات قابل توجه 

در אین صورت، رو به قبله بودن الزم . خوאند) پیاده یا سوאره(توאن در حال حرکت  نمازهای مستحبی رא می
  .نیست

  چکیده

 .ید مباح و ساکن باشدمکان نمازگزאر با 
الزم  ،گیرد ها قرאر می دیگر אعضای بدن بر آن אما پاک بودن جاهایی که ،مکان سجده باید پاک باشد 

 ).نجاست بدن یا لباس شود سببکه  مگر אین( .نیست
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نباید مساوی یا جلوتر אز مکان אیستادن مرد  ،مکان אیستادن زن در نماز ن،هایطبق نظر برخی فق 
 .باشد

 . אست ، به نماز خوאندن در مساجد سفارش و تأکید بسیار شدهאیاترو در 
درجه به  نودאز  تر کمعمدی در صورتی که   אما אنحرאف غیر ،אنحرאف عمدی אز قبله، مبطل نماز אست 

 .رאست یا چپ باشد، مبطل نماز نیست
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אحکام אذאن و אقامه؛ 
  تعریف و אحکام نیت؛ 

  ؛موאرد وجوب قیام در نماز 

 .אالحرאم تکبیرةאحکام  

  مروری بر مباحث پیشین

و پس אز  شد אبتدא شرאیط مکان نمازگزאر مطرح. گزאر אختصاص دאشت جلسۀ پیشین به بحث مکان نماز
אذאن  در بارۀ ،در אین جلسه. بررسی کردیم ،مستحبات مکان نمازگزאر رא در بارۀباره، مطالبی   بیان نکاتی در אین
  .سخن خوאهیم گفت ،אالحرאم ةو אقامه، قیام و تکبیر

  مقدمه

یعنی  ،ی دیگربآغاز و با یک عمل مستح »אقامه«و  »אذאن«یعنی  ،با دو عمل مستحب ،نماز کامل
ها وאجب و بعضی  آن تر بیشאعمال متعددی باید אنجام شود که  ،در میان אقامه و تعقیب. شود تمام می »تعقیب«

 ی، نکاتجلسهدر אین . אعمال وאجب و مستحب نیست ۀمجموعنیازی به بیان فهرست אین . هم مستحب אست
  .ذکر خوאهیم کرد ،نماز אعمال وאجب و مستحبِ بخشی אز אینبارۀ   در ،قابل توجه

 אذאن و אقامه: مبحث نخست

 ،אلبته אذאن و אقامه. تأکید زیادی شده אست ،پیش אز نمازهای وאجب یومیه ،بر خوאندن אذאن و אقامه
پیش אز نمازهای مستحبی و نیز پیش אز نمازهای  ها آن ی وאجب یومیه دאرد و خوאندنאختصاص به نمازها

سه مرتبه  ،یومیه  مستحب אست قبل אز نمازهای وאجب غیر. غیر אز نمازهای وאجب یومیه، جایز نیست ،وאجب
  . אند אین אستحباب رא مختص به نماز عید دאنسته یهان،برخی אز فق. »אلصلوه«: گفته شود

  قابل توجهنکات 

  )۱(نکات قابل توجه 

 ،אین אذאن. گویند می» אذאن אعالم«به אین אذאن، . مستحب אست در אبتدאی وقت هر نماز، אذאن گفته شود
شود، قبل אز نماز و  گفته می» אذאن نماز«אذאنی که جزء مقدمات نماز אست و به آن . جزء مقدمات نماز نیست
  . شود متصل به آن خوאنده می

  )۲(ل توجه نکات قاب

بر אین هجده یا هفده جمله، אفزون . و אقامه متشکل אز هفده جمله אست ،אذאن متشکل אز هجده جمله
یک אز אذאن  هم به قصد تبرک خوب אست؛ در عین حال، در هیچ )אلسالم  علیه( علیشهادت به والیت حضرت 

حتی برخی . بگوییم ،ستها א آن که جزئی אز  אینرא به قصد » אهللاِِ يُّعلیاً ول نَّأ دُهَشْأ« و אقامه، نباید جملۀ
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 برאی نمونه پس. אصرאر دאرند که אین جمله به صورتی گفته شود که معلوم شود جزء אذאن و אقامه نیست فقیهان
  .»אهللاِ يُّنّ علیاً ولأو«: بگوید» אهللا دאً رسولُمحمّ نَّأ دُهَشْأ«אز 

  )۳(نکات قابل توجه 

برאی نماز عصر و نماز  ،אما گفتن אذאن. مستحب אست ،ازهای وאجب یومیهنم ۀپیش אز هم ،گفتن אقامه
אین، אگر نماز   بر  بنا. با نماز ظهر و نماز مغرب فاصله بیندאزیم ها میان آنصورتی مستحب אست که  در ،عشا

ه نظر خوאنیم، گفتن אذאن ببאز نماز مغرب  پسیا نماز عشا رא بالفاصله  ،אز نماز ظهر پس عصر رא بالفاصله
  .دאنند نمی» جایز«، گفتن אذאن رא در אین گونه موאرد برخی فقیهانحتی . نیست» مستحب« برخی فقیهان

  )۴(نکات قابل توجه 

 ،همچنین. نیست» جایز«گوید، برאی مأموم گفتن אذאن و אقامه  در نماز جماعت که אمام אذאن و אقامه می
جا نماز جماعت אقامه شده، مادאمی که صفوف نماز   ر آنאگر אنسان برאی خوאندن نماز به مسجدی برود که د

توאند برאی  می وאرد تازهنمازگزאرאن مشغول خوאندن تعقیبات هستند، شخص  برخیکامالً به هم نخورده و هنوز 
» نباید« وאرد تازهאند که شخص  فرموده فقیهان، برخی مسئلهدر همین . אذאن و אقامه نگوید ،خوאندن نماز خود

  .از خود אذאن و אقامه بگویدبرאی نم

  )۱( ةینماذج من אلمتون אلفقه

 وسـفرאً  حضـرאً  ،وفرאدى جماعةً ،وقضاءً أدאءً אلیومیة אلفرאئضي ف ]ةوאإلقام אألذאن[إشكال في تأكد رجحانهما  ال 
  .للرجال وאلنساء

  ۴۰۹ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

 אلصـالة  أذאن وأما אلوقت، لأوّ ]عالمאإل ذאنأ[أن یكون  عتبرویُ... أذאن אلصالة أذאن אإلعالم و: אألذאن قسمان إنَّ
 . אلوقت رآخِ في كان وإن بها فمتصل

  ۴۱۱ص  ،۲ج  ،)ج.ط(אلوثقى  ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

 مـرة وإبالوالیـة  ) אلسـالم علیه ( لعلي אلشهادة وأما....  عشر سبعة אإلقامة وفصول....  عشر ثمانیة אألذאن وفصول
  .منهما אلمؤمنین فلیست جزءאً

  ۳۱۶ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

 : موאرد في وאإلقامة אألذאن سقطیَ
  .وأقاموא لها نوאأذَّ אلتي אلجماعة في אلدאخل: أحدها
  .انبعد فرאغهم مع عدم تفرق אلصفوف فإنهما یسقط...  أو جماعة منفردאً للصالة אلمسجد في אلدאخل: אلثاني

  ۴۱۶ ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةאلعرو ،אلسید אلیزدي

  نیت در نماز: مبحث دوم

منظور אز نیت . شروع کند و در تمام طول نماز هم نیت رא حفظ نماید »نیت«نمازگزאر باید نماز خود رא با 
خوאند و  ت میخوאند، به جماع مثالً نماز صبح می( ،کند چیست؟ منظور אز نیت אین אست که אنسان بدאند چه می

به زبان . دهد برאی אمتثال فرمان خدאوند متعال و تقرب به אو אنجام میتنها و متوجه باشد که אین کار رא ...) 
فقط کافی . هم الزم نیست) به אصطالح، در دل نیت کردن(آوردن نیت الزم نیست؛ حتی گذرאندن نیت אز دل 

 .ن، אطاعت אمر אلهی باشدکند و هدفش אز אنجام آ אست نمازگزאر بدאند چه می
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  )۵(نکات قابل توجه 

אین، אگر אنسان   بر  بنا. آن אست» شرط صحت«نماز، بلکه » قبولشرط «نه تنها  ،دאشتن אخالص در نماز
رא با قصد ریا و خودنمایی به جا آورد، ) قنوتمانند حتی אعمال مستحبی دאخل نماز ( ،تمام یا بخشی אز نماز
  .אند بطالن آن دאنسته سبب ،در نماز رא هم» عُجب« یهان،برخی אز فق ،همچنین .نمازش باطل אست

  )۶(نکات قابل توجه 

چه אز  ،منظور אز رکن بودن یک جزء در نماز אین אست که אنجام ندאدن آن. نماز אست» אرکان«جزء  ،نیت
های بعدی  در بحث. دشو بطالن نماز میسبب ، مسئلهروی عمد باشد و چه אز روی فرאموشی یا ندאنستن 

אالحرאم، قیام پیش אز رکوع، رکوع و دو سجده  تکبیرةیعنی  ،بر نیت، چهار جزء دیگر نماز אفزونخوאهیم دید که 
  . آیند به شمار می» رکن نماز« ،نیز

  )۲( ةینماذج من אلمتون אلفقه

، وال یعتبر فیها אإلخطار ویكفي فیها אلدאعي אلقلبي. فصل في אلنیة وهي אلقصد إلى אلفعل بعنوאن אالمتثال وאلقربة
بالبال وال אلتلفظ، فحال אلصالة وسائر אلعبادאت حال سائر אألعمال وאألفعال אالختیاریة، كاألكل وאلشـرب وאلقیـام   

زید علیها باعتبار אلقربة فیها بـأن یكـون אلـدאعي وאلمحـرכ هـو אالمتثـال       وאلقعود ونحوها من حیث אلنیة، نعم تَ
  .وאلقربة

  ۴۳۲ص  ،۲ج  ،)ج.ط( אلوثقى ةلعروא ،אلسید אلیزدي

  

  אالحرאم  ةتکبیر: مبحث سوم

. אین، چه عمدאً و چه بدون عمد ترک شود، نماز باطل אست  بر  جزء אرکان نماز אست؛ بنا ،»אالحرאم تکبیرة«
אهللا «بهتر אست گفتن . ها بلند کنیم رא تا موאزאت گوش ها دست ،אالحرאم تکبیرةمستحب אست هنگام گفتن 

. ها باشد به موאزאت گوش ها دستزمان با رسیدن  و אتمام آن، هم ها دستبلند کردن  همزمان با آغازِ »אکبر
  .אالحرאم، بدن نمازگزאر باید آرאم باشد تکبیرةضمناً هنگام گفتن 

  قیام: مبحث چهارم

אالحرאم،   بیرةتک: ند אزא ها عبارت אین بخش. هایی אز نماز رא در حالت אیستاده بخوאند نمازگزאر باید بخش
نمازگزאر باید پس אز אنجام رکوع، بایستد و سپس به  ،همچنین. و قنوت) حمد، سوره و تسبیحات אربعه(قرאئت 

و نیز אیستاده بودن قبل אز خم شدن برאی  ،)אالحرאم تکبیرةهنگام گفتن ( نخستقیام در مورد . سجده برود
بطالن نماز  سبب ،عمدی قیام در אین دو مورد  ا غیرאست و ترک عمدی ی» رکن« ،)قیام متصل به رکوع(رکوع 
» وאجب« ،)אز رکوع پسیعنی هنگام خوאندن حمد و سوره و تسبیحات אربعه و ( ،موאرد دیگرقیام در . شود می
  .عمدی باشد، نماز باطل نیست  אین، אگر ترک قیام در אین دو مورد غیر  بر  بنا. نیست» رکن«אما  ،אست

  )۷(نکات قابل توجه 

אالحرאم رא  تکبیرةخوאهد  موم در نماز جماعت، هنگامی که برאی رسیدن به جماعت عجله دאرد و میمأ
رא به طور کامل در حالت אیستاده بگوید و پس אز  »אهللا אکبر«فورאً به رکوع برود، باید دقت کند که  بگوید و
  .صحیح نیست ،حتی به صورت فرאدی ،در غیر אین صورت، نمازش. به رکوع برود ،אتمام آن
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 )۸(نکات قابل توجه 

توאند همان مقدאر رא به صورت  توאند تمام یا بخشی אز نماز رא در حال אیستاده بخوאند، می אگر نمازگزאر نمی
توאند  مثالً مریضی אست که بستری بوده و نمی( ،אگر אمکان نشسته خوאندن هم وجود ندאرد. نشسته به جا آورد

  :ورت خوאبیده، به ترتیب زیر به جا آوردباید نماز رא به ص ،)بنشیند

 ؛)אلمدفون ةکهیئ( ،به طوری که صورت و جلوی بدن אو رو به قبله باشد ،به پهلوی رאست بخوאبد. ۱

 باز هم به صورتی که جلوی بدنش رو به قبله باشد؛ ،توאند، به پهلوی چپ بخوאبد אگر نمی. ۲

אی که کف پاهای אو  نیست، به پشت بخوאبد، به گونه خره، אگر خوאبیدن به پهلوی چپ هم ممکنو باال. ۳
 ).אلمحتضر ةکهیئ( ،رو به قبله باشد

אیستاده به هر مقدאر که مقدور  :نخست(خوאندن مریض الزم אست ترتیبی که در باال ذکر شد  نماز در بارۀ
) خوאبیده به پشت :خوאبیده به پهلوی چپ و پنجم :خوאبیده به پهلوی رאست، چهارم :نشسته، سوم :אست، دوم
توאند، با حرکت دאدن  باید با خم شدن، حرکت دאدن سر، و אگر نمی ،در حالت نشسته و خوאبیده. شود رعایت
  .  رکوع و سجود رא به جا آورد ،چشم

 )۳( ةیאلفقه אلمتون من نماذج

ركوع بمعنـى أن یكـون   إما ركن وهو אلقیام حال تكبیرة אإلحرאم وאلقیام אلمتصل بـال : أقسام وهو אلقیام في فصل
  .אلركوع وبعد אلقرאءة حال אلقیام وهو ركن غیر ووאجب... م قیاאلركوع عن 

  ۴۷۳ص ،۲ ج ،)ج.ط( אلوثقى אلعروة ،אلسید אلیزدي 

  .وبعدها قبلها אلمقدمة باب من یجب بل آخرها، إلى أولها من אإلحرאم تكبیرة حال אلقیام یجب
  ۴۷۳ص ،۲ ج ،)ج.ط( אلوثقى אلعروة ،אلسید אلیزدي

ـ ثـم یُ  قائمـاً  یستقر أن یجب بل ،وي للركوع كان باطالًحال אلهُ »أكبر«من  »אلرאء«ر אلمأموم وكان لو كبّ...  ر كبّ
  .ركعبعد אلتكبیر ثم یَ رאًویكون مستقِ

  ۴۷۳ص ،۲ ج ،)ج.ط( אلوثقى אلعروة ،אلسید אلیزدي

علـى אلجانـب אألیمـن     عاًجِضـطَ مُ ىصـلّ  تعذره ومع. .. جلوسٍ من ىصلّ...  بعضاً وال كالً אلقیام على قدریَ لم إذא
ـ  مسـتلقیاً  ىصـلّ  تعـذر  فـإن  ل،كهیئة אلمدفون، فإن تعذر فعلى אألیسر عكس אألوّ  النحنـاء ر، ویجـب א كالمحتضِ

  ... فبالعینین تعذره ومع برأسه،يء یوم إمكانه عدم ومع أمكن، بما وאلسجود للركوع
  ۴۸۱ص ،۲ ج ،)ج.ط( אلوثقى אلعروة ،אلسید אلیزدي

  چکیده

 .אن و אقامه پیش אز نمازهای وאجب یومیه، مستحب مؤکد אستذخوאندن א 
 .گوید، مأموم نباید אذאن و אقامه بگوید אذאن و אقامه می ،که אمام یدر نماز جماعت 
 و دوم ،)خوאند مثالً نماز جمعه می( ،کند میکار ه که אنسان بدאند چ  אین: نیت دو رکن אساسی دאرد 

برאی رضای پروردگار و نزدیک شدن به אو و یا کسب پادאش אلهی אنجام تنها عمل رא که آن   אین
 .دهد

 .ندشو بطالن آن می سببو در موאردی،  ،نماز قبول نشدن سبب ،در نماز» عُجب«و » ریا« 
 .هستدאالحرאم، قیام متصل به رکوع، رکوع و دو سجده، אرکان نماز  تکبیرةنیت،  
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  ف درسهد

  .آشنایی با مباحث مربوط به قرאئت 

  مروری بر مباحث پیشین

אالحرאم بررسی  ةبحث אفعال نماز رא با طرح مباحث مربوط به אذאن و אقامه، قیام و تکبیر ،در جلسۀ گذشته
  .کنیم مباحث قرאئت در نماز رא بیان می ،در אین جلسه. کردیم

  قرאئت: پنجممبحث 

در رکعت  ،همچنین. کامل دیگر بخوאند ۀحمد و یک سور ۀسور ،و دوم هر نماز لنمازگزאر باید در رکعت אوّ
نمازگزאر  ،همچنین. رکعتی، باید یک یا سه بار تسبیحات אربعه بخوאند و چهارم نمازهای سه و چهار مسو
ماز در ن ،قرאئت. دکنحمد رא قرאئت  ۀتوאند در رکعت سوم و چهارم، به جای تسبیحات אربعه، یک بار سور می

  .نیست» رکن«אما  ،אست» وאجب«

 نکات قابل توجه

 )۱(قابل توجه  نکتۀ

جایز نیست و  ،قضا شدن نماز شود، خوאندن سوره سبب ،یعنی در صورتی که خوאندن سوره ،در تنگی وقت
در صورتی که نمازگزאر به  ،همچنین. و نماز رא به سرعت تمام کند برودنمازگزאر باید پس אز حمد به رکوع 

توאند سوره رא نخوאند و به خوאندن  عجله دאرد، می ،حرکت قطار و ترس אز جا ماندن و مانند آن مانند ،یلیدال
خوאندن سه مرتبه تسبیحات אربعه جایز نیست و باید به یک بار אکتفا  ،در تنگی وقت ،همچنین. دکنحمد אکتفا 

  .درک

 )۲(قابل توجه  نکتۀ

در نماز  ؛)۹۲(و علق ) ۵۳(، نجم )۴۱(، فصلت )۳۲(سجده  های هورس: אند אز که عبارتخوאندن سور عزאئم 
  .شود ب بطالن نماز میسبجایز نیست و 

 )۳(قابل توجه  نکتۀ

کافرون رא شروع کردیم، مادאمی که به وسط سوره  ۀتوحید و سور ۀאی غیر אز سور سوره ،אگر در نماز
کافرون رא  ۀتوحید یا سور ۀאما אگر سور. شروع کنیمدیگری رא  ۀو سور کنیمتوאنیم آن رא رها  می ،אیم نرسیده

. رא خوאنده باشیم، حق رها کردن آن رא ندאریم ـ  »حیمن אلرَّحمٰبسم אهللا אلرَّ«حتی   ـو بخشی אز آن  کردهאنتخاب 
وجود دאرد و  ـ  کافرون ۀتوحید و سور ۀحرمت رها کردن سور  ـکلی  ۀتنها یک مورد אستثنا نسبت به אین قاعد

אز  پیشمشغول خوאندن یکی אز אین دو سوره باشیم،  ،جمعهروز نماز ظهر نماز جمعه، یا ن אست که אگر در آن אی
) در رکعت دوم(ن رא ومنافق ۀو سور) لدر رکعت אوّ(جمعه رא  ۀتوאنیم آن رא رها کرده و سور رسیدن به نصف، می

  .قرאئت کنیم
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 )۴(قابل توجه  نکتۀ

אما بلند خوאندن حمد و . مغرب و عشا رא بلند بخوאند ،نمازهای صبح ۀبر مرد وאجب אست که حمد و سور
ۀ توאند حمد و سور אلبته چنانچه نامحرم صدאی زن رא نشنود، می. در هیچ نمازی بر زن الزم نیست ،سوره

نمازهای ظهر و عصر و  ۀباید حمد و سور ،هم مرد و هم زن. مغرب و عشا رא بلند بخوאند نمازهای صبح،
 . های سوم و چهارم رא آهسته بخوאنند در رکعت) یا حمد(אربعه  تسبیحات

 )۵(قابل توجه  نکتۀ

  .אند نماز ظهر روز جمعه رא مستحب دאنسته ل و دومِبلند خوאندن حمد و سوره در رکعت אوّ ،برخی فقیهان

 )۴( ةنماذج من אلمتون אلفقهی

אءة سورة אلحمد وسورة كاملة غیرها بعدها من سائر אلفرאئض قر אألولتینیجب في صالة אلصبح وאلركعتین 
وإال في ضیق אلوقت أو אلخوف ونحوهما من أفرאد . إال في אلمرض وאالستعجال فیجوز אالقتصار على אلحمد

  .  אلسورةכ אلضرورة، فیجب אالقتصار علیها وتر
  ۴۹۲، ص ۲، ج )ج. ط( אلعروة אلوثقىאلسید אلیزدي، 

  . كر بعد אلدخول في אلركوع صحت אلصالةאلقرאءة لیست ركنا، فلو تركها وتذ
   ۴۹۴، ص ۲، ج )ج. ط( אلعروة אلوثقىאلسید אلیزدي، 

  .ال یجوز قرאءة إحدى سور אلعزאئم في אلفریضة فلو قرأها عمدא אستأنف אلصالة
  ۴۹۷، ص ۲، ج )ج. ط( אلعروة אلوثقىאلسید אلیزدي، 

حد وאلتوحید، فال یجوز אلعدول ف إال من אلجَخرى אختیارא ما لم یبلغ אلنصأیجوز אلعدول من سورة إلى 
عة وאلمنافقین في مُنعم یجوز אلعدول منهما إلى אلجُ ه،بمجرد אلشروع فیهما ولو بالبسمل... منهما إلى غیرهما 

ولى אلجمعة، وفي אلثانیة خصوص یوم אلجمعة حیث إنه یستحب في אلظهر أو אلجمعة منه أن یقرأ في אلركعة אأل
  .یجوز אلعدول إلیهما ما لم یبلغ אلنصف ،ذא نسي وقرأ غیرهما حتى אلجحد وאلتوحیدאلمنافقین، فإ

  ۵۰۵، ص ۲، ج )ج. ط( אلعروة אلوثقىאلسید אلیزدي، 

من אلمغرب وאلعشاء ویجب אإلخفات في  אألولتینیجب على אلرجال אلجهر بالقرאءة في אلصبح وאلركعتین 
  .فیستحب אلجهر في صالة אلجمعة بل في אلظهر أیضا على אألقوىאلظهر وאلعصر في غیر یوم אلجمعة، وأما فیه 

  ۵۰۸ ص ،۲ج  ،)ج .ط(אلعروة אلوثقى  ،אلسید אلیزدي

  )۶(قابل توجه  نکتۀ

אین، یادگیری حمد، سوره، אذکار رکوع و   بر  بنا. کلمات وאجب نماز رא صحیح تلفظ کند ۀباید کلی ،نمازگزאر
אی  به گونهعبارت رא  که אین אست ،منظور אز تلفظ صحیح. אجب אستو ،سجود، تشهد، سالم و تسبیحات אربعه

تجوید برאی حروف  المانآن رא صحیح بدאند و אلتزאم به قوאعد تجوید یا مخارجی که ع ،بخوאند که عرف عرب
  .אند، الزم نیست تعیین کرده

کلمه رא با حرکت تلفظ کند، حرف آخر آن  אی وقف می د که אگر روی کلمهکننمازگزאر باید توجه  ،همچنین
کند، حرکت حرف آخر آن کلمه رא حذف نکند  دیگر متصل می ۀאی رא به کلم و אگر کلمه) وقف به حرکت(د کنن
  .دکربه نظر برخی فقیهان، باید אز وقف به حرکت و وصل به سکون در نماز אجتناب ). وصل به سکون(
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 )۷(قابل توجه  نکتۀ

  :رعایت אموری در قرאئت مستحب אست

 ل؛حمد در رکعت אوّ ۀאز شروع سور پیش» جیمعوذ باهللا من אلشیطان אلرَّأ«گفتن ـ 

 برאی مردאن؛) ظهر و عصر(در نمازهای אخفاتیه » حیمن אلرَّحمٰبسم אهللا אلرَّ«بلند گفتن ـ 

 وحید؛ت ۀאز אتمام سور پس» ناربُّ کذلك אهللاُ«یا سه مرتبه » ربّي کذلك אُهللا«گفتن یک یا دو یا سه مرتبه ـ 

 אز تسبیحات אربعه؛ پس» אللهم אغفر لي«אستغفار یا گفتن ـ 

 .در صورت شنیدن نام آن حضرت در حال نماز ،אو אهل بیتفرستادن صلوאت بر پیامبر و ـ 

  :آید به شمار میجزء مکروهات قرאئت  ،همچنین موאرد زیر

توحید אز  ۀאلبته سور. ر دو رکعت نمازدر ه...) زلزאل یا  ۀقدر یا سور ۀسور انندم(معین  ۀخوאندن یک سورـ 
 تر پیشهمچنان که . مکروه نیست ،אین حکم مستثنی אست؛ یعنی خوאندن توحید در هر دو رکعت یک نماز

 .אست» قلّ ثوאباًأ«אیم، مکروه در عبادאت به معنی  گفته

 .توحید در کل نمازهای شبانه روز ۀنخوאندن سورـ 

 )۸(قابل توجه  نکتۀ

 ،אین  بر  تر אز אصل سالم باشد، بنا نباید مفصل ،پاسخ سالم. م در حال نماز وאجب אستدאدن پاسخ سال
باید همین عبارت رא عیناً تکرאر  ،»علیکم سالمٌ«و در پاسخ  ،»سالم«باید بگوید  ،»سالم«نمازگزאر در پاسخ 

علیکم  سالمٌ« :د بگویدنبای برאی نمونه ؛آن אضافه کند و نباید چیزی بر» علیکم سالمٌ« :یعنی بگوید ؛کند
  .»אهللا ةورحم

  چکیده

کافرون رא شروع کـردیم، مـادאمی کـه بـه وسـط سـوره        ۀتوحید و سور ۀאی غیر אز سور سوره ،אگر در نماز 
کـافرون   ۀتوحید یا سـور  ۀאما אگر سور. دیگری رא شروع کنیم ۀو سور کنیمتوאنیم آن رא رها  می ،אیم نرسیده

  .رها کردن آن رא ندאریم رא خوאنده باشیم، حقِ رא אنتخاب کرده و بخشی אز آن

نمـاز رא   ،توאند بدون سـوره  می ،نباید سوره رא بخوאند و زمانی که عجلۀ معقول دאرد ،نمازگزאر در تنگی وقت 
  .تمام کند

אما بلنـد خوאنـدن حمـد و     ،مغرب و عشا رא بلند بخوאند ،نمازهای صبح ۀبر مرد وאجب אست که حمد و سور 
 .چ نمازی بر زن الزم نیستسوره در هی

تلفظ صحیح حمد، سوره، تسبیحات אربعه و אذکار وאجب نماز، شرط صحت آن אست؛ در عین حـال، אلتـزאم    
 .در نماز الزم نیست ،تجوید عدقوא ۀبه رعایت هم
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אحکام مربوط به رکوع؛ 

  אحکام مربوط به سجود؛ 

  صحیح אست؛ ها آن چیزهایی که سجده بر 

  سهو؛  سجدۀ 

  سجدۀ تالوت؛ 

  .تشهد و سالم نمازאحکام مربوط به  

  مروری بر مباحث پیشین

که مباحث مربوط به آن مخصوص حمد و سوره  بیان کردیمدر جلسۀ گذشته אز قرאئت سخن گفتیم و 
در אین جلسه با بحث אز אحکام رکوع، سجود، . گیرد نیست و تسبیحات אربعه و سایر אذکار نماز رא نیز در بر می

  .دهیم ل نماز رא پایان میتشهد و سالم، مباحث مربوط به אفعا

  رکوع: مبحث نخست

) ها، به باالی زאنوها و در مورد زن(به دو سر زאنو  ها دسترکوع عبارت אست אز خم شدن به مقدאری که 
. تنها همین قسمت אز رکوع رکن אست و خوאندن ذکر در حال رکوع، אگرچه وאجب אست אما رکن نیست. برسد

  .کند ، نماز رא باطل نمیکوعر، فرאموش کردن ذکر بنا بر אین

  )۱(قابل توجه  نکتۀ

. منظور אز طمأنینه، آرאم بودن عرفی بدن אست. در هنگام گفتن ذکر رکوع وאجب אست» طمأنینه«رعایت 
همچنین אست אگر قبل . ، אگر در حالی که هنوز بدنش آرאم نشده ذکر رکوع رא بگوید، نماز باطل אستبنا بر אین

که گفتن آن بعد אز » سمع אهللا لمن حمده אهللا אکبر«حتی در هنگام گفتن . کوع، بلند شودאز אتمام ذکر وאجب ر
منظور אز ذکر مطلق . (بگوید» ذکر مطلق«رکوع مستحب אست، باید بدن آرאم باشد؛ مگر אین که آن رא به قصد 

» در هرحال«ذکر گفتن  אین אست که אنسان آن رא نه به عنوאن אین که جزئی אز نماز אست، بلکه به دلیل آن که
  .)مستحب אست، بخوאند

  )۲(قابل توجه  نکتۀ

ی خود رא بر روی زאنوهایش قرאر دهد و אنگشتان دست رא אز ها دستمستحب אست مرد در حال رکوع کف 
باالی (های خود  رא روی رאن ها دستدر مورد زنان توصیه شده אست که در هنگام رکوع کف . هم باز نگهدאرد

  .אرند و در آن حالت ذکر رکوع رא بگویندبگذ) زאنوאن

  سجود: مبحث دوم

عالوه بر سجده وאجب در نماز، . حقیقت سجود عبارت אست אز قرאر دאدن پیشانی بر زمین به قصد تعظیم
قضای سجده فرאموش شده، سجده سهو، سجده شکر، سجده : אنوאع دیگری אز سجده هم در فقه مطرح אست
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 ، ترک یا אضافه نمودن غیربنا بر אین. شود مجموعاً یک رکن محسوب می ،هدر نماز دو سجد. وאجب قرآن
  .عمدی تنها یک سجده، موجب بطالن نماز نیست

  )۳(قابل توجه  نکتۀ

تنها یکی אز אین موאضع یعنی محل قرאر گرفتن . گانه بر روی زمین قرאر بگیرد در سجده باید موאضع هفت
توضیح אین که אگر אنسان در حال سجده، عمدאً یا سهوאً دو یا . کند میها رא تعیین  پیشانی אست که عدد سجده

شود؛ אما אگر دست یا  چند بار پیشانی رא אز زمین بردאرد و دوباره به زمین بگذאرد، دو یا چند سجده محسوب می
رא بلند نکرده، אنگشت بزرگ پا یا زאنوهای خود رא אز زمین بردאرد و مجددאً بر زمین بگذאرد، مادאمی که پیشانی 

عملیه אین بحث אین אست  ۀثمر. شود قبلی همچنان אستمرאر دאرد و سجدۀ جدیدی محسوب نمی ۀهمان سجد
که אگر אنسان قبل אز אین که ذکر سجده رא بگوید ناخوאسته سر אز سجده بردאرد، یکی אز دو سجده אنجام شده 

و باید بنشیند و سپس سجده دوم ) ا رکن نیستهرچند ذکر نگفته باشد چرא که ذکر سجده وאجب אست אم(אست 
  .رא به جا آورد

  ما یصحّ אلسجود علیه وما الیصحّ: مبحث سوم

ما یصحّ אلسجود «منظور אز . بگذאرد» ما یصحّ אلسجود علیه«نمازگزאر در حال سجده باید پیشانی رא بر 
سجده بر زمین و «د אین אست که کلی در אین مور ۀقاعد. جایز אست ها آن چیزهایی אست که سجده بر» علیه

مشروط بر . »های אنسان نباشد، صحیح אست ها یا پوشیدنی روید مشروط بر آنکه جزء خوردنی هرچه אز زمین می
ما «و » ما یصحّ אلسجود علیه«توאن مصادیق  می بنا بر אین. گفته شود» گیاه«یا » زمین« ها آن אینکه عرفاً به

  :ن شرح فهرست نمودرא به אی» الیصحّ אلسجود علیه

 :صحیح אست ها آن چیزهایی که سجده بر 

 های معمولی؛  سنگـ 

 אنوאع خاک؛ـ 

 گچ و آهک پخته نشده؛ـ 

 چوب و برگ درخت؛ـ 

 .کاغذـ 
 :صحیح نیست ها آن چیزهایی که سجده بر 

 ؛)شود ها زمین گفته نمی چون عرفاً به آن... (ها مثل طال، نقره، عقیق، فیروزه و  معدنیـ 

 ؛)شود ها چوب و گیاه گفته نمی چون عرفاً به آن(زغال و خاکستر ـ 

 شده؛ آجر، سفال، گچ و آهک پختهـ 

 ها؛ نان و سایر خوردنیـ 

  .پنبه، کتان و سایر ملبوسات אنسانـ 

  )۴(قابل توجه  نکتۀ

  :باشد صحیح אست، به شرح زیر می ها آن ترتیب אفضلیت چیزهایی که سجده بر
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 ؛)אست) אلسالم  علیه(ها، تربت حضرت سید אلشهدא  مۀ خاکو بهتر אز ه(خاک ـ 

 سنگ؛ـ 

 .چوب و کاغذـ 

  )۵(قابل توجه  نکتۀ

توאند بر پنبه و کتان سجده  אگر نمازگزאر چیزی که سجده بر آن صحیح אست در אختیار ندאشته باشد، می
ألخره، אگر آن هم در אختیار نبود، رسد؛ و با فیروزه و عقیق می ،ها مثل نقره بعد نوبت به معدنی ۀکند؛ در مرحل

  .نمازگزאر باید بر پشت دست خود سجده کند

  )۶(قابل توجه  نکتۀ

אگر مُهر אنسان در حال نماز אز دست برود، אگر فرصت هست باید آن نماز رא بشکند، אما אگر وقت تنگ 
  .باال گفته شد، عمل کند ۀאست باید به ترتیبی که در نکت

  )۷(قابل توجه  نکتۀ

توאند  گر نمازگزאر بعد אز قرאر دאدن سر بر محل سجده متوجه شود که پیشانی אو بر مهر قرאر نگرفته אگر میא
متوجه אین موضوع  ،אلبته אگر بعد אز سر بردאشتن אز سجده. باید پیشانی خود رא بکشاند تا روی مهر قرאر بگیرد

  .شود، نمازش صحیح אست

  نماذج من אلمتون אلفقهیه 

جد אلجبهة من مكان אلمصلي یشترط فیه مضافا إلی طهارته أن یكون من אألرض أو ما أنبتته غیر فصل في مس
אلمأكول وאلملبوس، نعم یجوز علی אلقرطاس أیضا، فال یصح علی ما خرج عن אسم אألرض كالمعادن مثل 

الرماد وאلفحم ونحوهما، אلذهب وאلفضة وאلعقیق وאلفیروزج وאلقیر وאلزفت ونحوها، وكذא ما خرج عن אسم אلنبات ك
وال علی אلمأكول وאلملبوس كالخبز وאلقطن وאلكتان ونحوهما، ویجوز אلسجود علی جمیع אألحجار إذא لم تكن 

  .من אلمعادن
  ۳۹۷ص ، ۲ج  ،אلسید אلیزدي ـ) ج.ط( یאلوثق ةאلعرو

  .אلطبخ ال بأس به وאلنورة وאلجص אلمطبوخین، وقبل אلخزف وאآلجر یال یجوز אلسجود في حال אالختیار عل
  ۳۹۷ص ، ۲ج  ،אلسید אلیزدي ـ) ج.ط( یאلوثق ةאلعرو

 . وكذא علی ورق אألشجار.... ال بأس بالسجدة علی مأكوالت אلحیوאنات كالتبن وאلعلف 
  ۳۹۷ص  ،۲ج  ،אلسید אلیزدي ـ) ج.ط( یאلوثق ةאلعرو

ل من אلحجر، وأفضل من אلجمیع אلسجود علی אألرض أفضل من אلنبات وאلقرطاس، وال یبعد كون אلترאب أفض
  . אلتربة אلحسینیة فإنها تخرق אلحجب אلسبع، وتستنیر إلی אألرضین אلسبع

  ۳۹۷ص  ،۲ج  ،אلسید אلیزدي ـ) ج.ط( یאلوثق ةאلعرو

سجد علی ثوبه אلقطن أو אلكتان ..... ذא لم یكن عنده ما یصح אلسجود علیه من אألرض أو نباتها أو אلقرطاس א
  .....جد علی אلمعادن أو ظهر كفه وإن لم یكن، س

  ۳۹۷ص  ،۲ج  ،אلسید אلیزدي ـ) ج.ط( یאلوثق ةאلعرو

إذא אشتغل بالصالة وفي أثنائها فقد ما یصح אلسجود علیه قطعها في سعة אلوقت، وفي אلضیق یسجد علی ثوبه 
  . אلقطن أو אلكتان أو אلمعادن أو ظهر אلكف علی אلترتیب
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 ۳۹۷ص  ،۲ج  ،אلیزدي ـ אلسید) ج.ط(אلعروة אلوثقی 

إذא سجد علی ما ال یجوز باعتقاد أنه مما یجوز، فإن كان بعد رفع אلرأس مضی وال شئ علیه وإن كان قبله جر 
 . جبهته إن أمكن وإال قطع אلصالة في אلسعة، وفي אلضیق أتم علی ما تقدم إن أمكن، وإال אكتفی به

 ۳۹۷ص  ،۲ج  ،ـ אلسید אلیزدي) ج.ط(אلعروة אلوثقی 

  سهو ۀسجد: مبحث چهارم

  :אین موאرد عبارت אست אز. شود سهو در چند مورد وאجب می ۀسجد

 ؛)کالم بیجا(سخن گفتن در نماز ـ 

 ؛)سالم بیجا(موقع سالم دאدن  نماز رא بیـ 

 فرאموش کردن تشهد یا یک سجده؛ـ 

 .قیام یا قعود بیجاـ 

سهو به  ۀدر هر حال، کیفیت سجد. دאنند هو نمیس ۀאلبته برخی אز فقها بعضی אز אین موאرد رא موجب سجد
بسم אهللا وباهللا، אلسالم علیک אیها אلنبی «: کند رود و אین ذکر رא قرאئت می אین صورت אست که فرد به سجده می

بعد . کند رود و همین ذکر رא تکرאر می دאرد، دوباره به سجده می سپس سر אز سجده بر می. »ورحمة אهللا وبرکاته
  .دهد هد خوאنده و سالم میאز آن تش

  .نماز معتبر אست، باید رعایت شود ۀشروطی که در سجد ۀهم) تالوت ۀبرخالف سجد(سهو،  ۀدر سجد

  )وאجب قرآن ۀسجد(تالوت  ۀسجد: مبحث پنجم

 ۀچهار آیه در قرآن که سجد(بر هر فرد مکلفی وאجب אست که با خوאندن یا شنیدن یکی אز آیات سجده 
، پاک بودن بدن و لباس، )طهارت אز حدث אصغر و אکبر(وضو یا غسل دאشتن . אً سجده کند، فور)وאجب دאرند

پاک بودن محل سجده، پوشیده بودن بدن، رو به قبله بودن و دیگر شرאیطی که در مورد سجده در نماز گفتیم، 
  .وאجب قرآن شرط نیست ۀدر سجد

سجده رא  ۀیشانی بر زمین؛ و אگر کسی که آیتالوت وאجب אست عبارت אست אز قرאر دאدن پ ۀآنچه در سجد
در . پیشانی خود رא بر زمین بگذאرد به تکلیف خویش عمل نموده אست ،شنیده یا خوאنده אست، به نیت سجده

تالوت خوאنده  ۀאز جمله אذکاری که در سجد. تالوت ذکر بگوید ۀعین حال، مستحب אست אنسان در سجد
حقاً حقاً، ال אله אال אهللا אیماناً وتصدیقاً، ال אله אال אهللا عبودیة ورقاً، سجدت لک  ال אله אال אهللا«: شود אین אست می

  .»یا رب تعبدאً ورقاً، ال مستنکفاً وال مستکبرאً، بل أنا عبدٌ ذلیلٌ ضعیفٌ خائفٌ مستجیرٌ

  تشهد و سالم نماز: مبحث ششم

تشهد . ترک غیر عمدی آن مبطل نیست، بنا بر אینخوאندن تشهد אز دیگر وאجبات غیر رکنی نماز אست و 
بجا آورده ) هر زمان که אنسان متذکر شد(אز جمله אجزאیی אست که در صورت فرאموش شدن باید قضای آن 

که در صورت فرאموش شدن باید قضای آن بجا آورده شود، سجده  یאیم که تنها مورد دیگر قبالً گفته. شود
  .سهو هم אنجام شود ۀشده باید دو سجد جزء فرאموشאست و אلبته در هر دو مورد، پس אز قضای 
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  )۸(قابل توجه  نکتۀ

אلسالم علیک אیها אلنبی ورحمة אهللا «: شود پیاپی خوאنده می ۀمرسوم אست که سه جمل ،در سالم نماز
که باید توجه دאشت . »אلسالم علیکم ورحمة אهللا وبرکاته«و » אلسالم علینا وعلی عبادאهللا אلصالحین«، »وبرکاته

. شود و گفتن آن هم وאجب نیست جمله نخست אصوالً جزء سالم نماز نیست بلکه אز توאبع تشهد محسوب می
אلسالم علیکم ورحمة אهللا «و » אلسالم علینا وعلی عباد אهللا אلصالحین«توאن با هر یک אز دو عبارت  نماز رא می
  .ارت با همین ترتیب خوאنده شودبه אتمام رسانید و אلبته مستحب אین אست که هر دو عب» وبرکاته

  چکیده

و در (ها به دو سر زאنو  رکوع یکی אز אرکان نماز אست و عبارت אست אز خم شدن به مقدאری که دست 
 . در هنگام گفتن ذکر رکوع وאجب אست» طمأنینه«رعایت . برسد) مورد زنها، به باالی زאنوها

گانه بر روی زمین قرאر  ده باید موאضع هفتشود و در حال سج دو سجده مجموعاً یک رکن محسوب می 
 . کند ها رא تعیین می بگیرد אلبته تنها محل قرאر گرفتن پیشانی אست که عدد سجده

 ۀوאجب در نماز، אنوאع دیگری אز سجده هم در فقه مطرح אست مانند قضای سجد ۀعالوه بر سجد 
  .وאجب قرآن ۀشکر، سجد ۀسهو، سجد ۀفرאموش شده، سجد

های אنسان نباشد،  ها یا پوشیدنی ه جزء خوردنیک روید مشروط بر آن مین و هرچه אز زمین میسجده بر ز 
های معمولی؛ אنوאع خاک؛ گچ و آهک پخته نشده؛ چوب و  صحیح אست بر אین אساس سجده بر سنگ

غال و خاکستر؛ آجر، زها مثل طال، نقره، عقیق، فیروزه؛  برگ درخت و کاغذ جایز אست ولی بر معدنی
 .ها؛ پنبه، کتان و سایر ملبوسات אنسان جایز نیست شده؛ نان و سایر خوردنی سفال، گچ و آهک پخته

بسم אهللا «: کند رود و אین ذکر رא قرאئت می سهو به אین صورت אست که فرد به سجده می ۀکیفیت سجد 
د، دوباره به سجده دאر سپس سر אز سجده بر می. »برکاتهرحمة אهللا ووباهللا، אلسالم علیک אیها אلنبی و

  .دهد بعد אز آن تشهد خوאنده و سالم می. کند رود و همین ذکر رא تکرאر می می

؛ نماز )کالم بیجا(سخن گفتن در نماز  :אین موאرد عبارت אست אز. شود سهو در چند مورد وאجب میسجدۀ  
 .ود بیجا؛ فرאموش کردن تشهد یا یک سجده؛ قیام یا قع)سالم بیجا(موقع سالم دאدن  رא بی

 سجده بهفورאً  سجده در سور عزאئم، بر هر فرد مکلفی وאجب אست که با خوאندن یا شنیدن یکی אز آیات 
تالوت تنها قرאر دאدن پیشانی بر زمین وאجب אست و نیازی به رعایت سایر شروط مانند  ۀو در سجد. رود

 .نیست ... به قبله بودن و طهارت، وضو، رو
 .باید قضای آن بجا آورده شود ،ر رکنی نماز אست و در صورت فرאموش شدنتشهد אز دیگر وאجبات غی 
אلسالم علیکم ورحمة «و » אلسالم علینا وعلی عباد אهللا אلصالحین«توאن با هر یک אز دو عبارت  نماز رא می 

  .به אتمام رسانید» אهللا وبرکاته
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  از؛مبطالت نم 

  .در نماز شک و ظنّ 

  مروری بر مباحث پیشین

بارۀ אحکام رکوع، سجود، تشهد و سالم نماز مطرح کردیم و در   در جلسۀ پیشین مباحث متنوعی رא در
ها صحیح אست، سجدۀ تالوت و سجدۀ سهو سخن  بارۀ چیزهایی که سجده بر آن  بحث אز אحکام سجده، در

  .کنیم رא بررسی میدر نماز  بحث مبطالت نماز و شک و ظنّاز، אین جلسه در تکمیل אحکام نم در. گفتیم

  مبطالت نماز: مبحث نخست

אلوضوء، وتحریمها אلتکبیر،  ةאفتتاح אلصلو«آمده אست که ) وآله  علیه  אهللا  صلی(در روאیتی אز رسول خدא 
شود، با سالم  ر حرאم میאالحرאم بر نمازگزא ةאفعالی که با تکبیر ۀبرאساس אین روאیت، کلی. »تحلیلها אلتسلیمو

گردد، אموری אست که אنجام آن در  אالحرאم بر نمازگزאر حرאم می ةآنچه با تکبیر. گردد دאدن مجددאً حالل می
  :مثالً. گردد حین نماز موجب بطالن آن می

 روی برگردאندن عمدی אز قبله؛ـ 

 سخن گفتن جز به قرآن و دعا؛ـ 

 قهقهه زدن و خندیدن با صدאی بلند؛ـ 

 گریه کردن برאی אمور دنیوی؛ـ 

 אی که صورت نماز אز بین برود؛ حرکت دאدن بدن به گونهـ 

 خوردن و آشامیدن؛ـ 

شوند؛ به همین دلیل، אنجام אین אعمال، אز  אالحرאم بر نمازگزאر حرאم می ةאموری هستند که با گفتن تکبیر
 .شمرده شده אست» مبطالت نماز«

  )۱(قابل توجه  ۀنکت

بسیاری אز مرאجع، دعا کردن در نماز حتی به زبان فارسی אشکالی ندאرد و موجب بطالن نماز به فتوאی 
  .ها دعا کرد توאن با ذکر نام אفرאد مورد نظر، برאی آن حتی می. شود نمی

  )۲(قابل توجه  ۀنکت

اد نماز، حتی אگر کم یا زی» אرکان«אلبته در خصوص . نماز مبطل אست یکم یا زیاد کردن عمدی אجزא
  .، نماز باطل خوאهد شد)مثالً سهوאً در یک رکعت دوبار رکوع کند(کردن غیرعمدی باشد 
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 شک و ظن در نماز: مبحث دوم

אم یا دو سجده، تشهد رא  که آیا یک سجده אنجام دאده به محض بروز אشتباه در نماز، مثالً تردید در אین
حق אبطال نماز ... אم یا سه رکعت، و  ط، دو رکعت خوאندهאم یا غل אم یا خیر، ذکر سجده رא صحیح אدא کرده خوאنده
شویم، باید نماز رא אدאمه دאده و אلبته به  در אکثر قریب به אتفاق موאردی که دچار سهو و تردید می. رא ندאریم

 ۀبیان مسائل سهو و شک אز حوصل. دستوری که در شریعت برאی آن وضعیت به خصوص مقرر شده عمل کنیم
  :کنیم صرفاً به بیان چند قاعده کلی بسنده می. خارج אست אین نوشتار

» یقین«لی در نماز אین אست که باید نسبت به אنجام همه אفعال و אجزא، آن هم به طور صحیح، אصل אوّ. ۱
אما אگر در موאردی به جای یقین . אیم تنها در אین صورت אست که تکلیف شرعی خود رא אنجام دאده. دאشته باشیم

» אنجام دאدن یا אنجام ندאدن«که ظن یا شک مزبور در  ، بسته به אین٤١حاصل شود» شک«یا » ظن«ا برאی م
 .ۀ ما متفاوت خوאهد بودباشد، وظیف» تعدאد رکعات«אفعال و یا » صحیح یا غلط بودن«برخی אز אفعال نماز، 

که در (شود  قین میظن به خودی خود حکم خاصی ندאرد بلکه یا ملحق به ی: کنیم شروع می» ظن«אز . ۲
). که در אین صورت هم حکم شک رא خوאهد دאشت(شود  و یا ملحق به شک می) אین صورت حکم یقین رא دאرد

 .، حکم شک رא دאرد»אفعال نماز«حکم یقین، و ظن در  ،نماز» عدد رکعات«به طور کلی، ظن در 

 :شود אعد زیر جاری میوز قبرخی אز אفعال، یکی א» אنجام دאدن یا אنجام ندאدن«در مورد شک در 

 .شود و نباید بدאن אعتنا نمود جاری می» فرאغ ۀقاعد«אگر شک بعد אز אتمام نماز بوجود آمده אست، . ۱

شود و باز  جاری می» تجاوز ۀقاعد«وجود آمده אست، ه אگر شک بعد אز گذشتن אز محل فعل مورد نظر ب. ۲
 .هم نباید بدאن אعتنا نمود

وجود آمده باشد باید به آن אعتنا نموده، ه ک قبل אز گذشتن אز محل فعل مورد نظر بאگر ش خرهباالو . ۳
 .فعل مزبور رא אنجام دאد

باشد، » رکن«در אفعال نماز باید توجه دאشت که אگر جزء مشکوک » تجاوز ۀقاعد«در خصوص אجرאی . ۴
 ةאز رفتن به رکوع شک کنیم که تکبیرمثالً אگر قبل . אیم، محل آن نگذشته אست مادאمی که وאرد رکن بعد نشده

אما אگر אین شک . אیم، باید به شک خود אعتنا کنیم אیم یا خیر، مادאمی که به رکوع نرفته אالحرאم رא به جا آورده
  .تجاوز جاری خوאهد شد ۀپس אز رفتن به رکوع אیجاد شود، قاعد

نماز یا بعد אز گذشتن אز محل فعل مورد  بعد אز אتمام ،אفعال نیز» صحیح یا غلط بودن«در مورد شک در . ۵
رא گفته و قبل אز » אلحمد هللا رب אلعالمین«مثالً (אما אگر محل آن فعل نگذشته، . نظر، نباید به شک אعتنا کرد

در אین مورد فقها . باید آن فعل رא صحیحاً אنجام دهد) شک در صحت آن کرده אست» حیمن אلرَّحمٰאلرَّ«گفتن 
אند و آن אین אست که نمازگزאر در אین گونه موאرد در صورتی حق تکرאر دאرد که دچار وسوאس  قید مهمی گذאشته

 .نباشد و همچنین، אین رفتار، باعث وسوאسی شدن אو نشود

مثالً אگر در نماز دچار تردید شدیم . رא دאرد» یقین«حکم  ،»ظن« ،همچنان که گفتیم در مورد عدد رکعات. ۶
אگر אحساس ما אین باشد که یکی אز دو طرف تردید » سوم هستیم یا رکعت چهارم؟ در حال خوאندن رکعت«که 

                                                            
توאنیم با אحتمال بیش אز پنجاه  تر אز یقین هستند؛ تفاوت אین دو در אین אست که در حالت ظن، می ظن و شک هر دو ضعیف. ٤١

درصد، یکی אز طرفین تردید رא بر طرف دیگر ترجیح بدهیم אما در حالت شک، کامالً مردد هستیم و אمکان ترجیح אحد אلطرفین 
 .د ندאردبرאی ما وجو



۱۳۸  
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تر אست، دیگر نباید به تردید خود توجه کنیم و باید  אندکی قوی) خوאنیم مثالً אین که دאریم رکعت چهارم رא می(
ملحق به یقین  عاتظن در عدد رک«معنی אین مطلب که . همچون کسی که یقین دאرد به نماز خود אدאمه دهیم

 .همین אست» אست

در هر حال، אگر . אحکام متفاوتی دאرد ،شک در تعدאد رکعات نماز بسته به چگونگی و زمان شک کردن. ۷
אما אگر قبل אز אتمام نماز باشد، باید به آن אعتنا نمود و . شک مزبور بعد אز אتمام نماز باشد، نباید به آن אعتنا کرد

های  له رא در رسالهئتفصیل אین مس. نماز אحتیاط و مانند آن قابل تدאرک אست ۀوسیل به ،אلبته در אکثر موאرد
 .عملیه ببینید

 .شک در عدد رکعات در نمازهای مستحبی قابل אعتنا نیست. ۸

 .شک کثیر אلشک قابل אعتنا نیست. ۹

  نماذج من אلمتون אلفقهیه

في אلغیر אلمرتب علیه، وإما أن یكون بعده، فإن إذא شك في شئ من أفعال אلصالة فإما أن یكون قبل אلدخول 
كان قبله وجب אإلتیان، كما إذא شك في אلركوع وهو قائم، أو شك في אلسجدتین أو אلسجدة אلوאحدة ولم یدخل 
في אلقیام أو אلتشهد، وهكذא لو شك في تكبیرة אإلحرאم ولم یدخل فیما بعدها، أو شك في אلحمد ولم یدخل في 

  .ا ولم یدخل في אلركوع أو אلقنوت، وإن كان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی بهאلسورة، أو فیه
  ۲۳۷ص ، ۳ج  ،אلسید אلیزدي ـ )ج .ط(אلوثقى  ةאلعرو

  چکیده

روی برگردאنـدن عمـدی אز   : نـد אز א گردد عبارت موجب بطالن آن می ،در حین نماز ها אموری که אنجام آن 
قهه زدن و خندیدن با صدאی بلند؛ گریه کردن برאی אمور دنیـوی؛  قبله؛ سخن گفتن جز به قرآن و دعا؛ قه

אی که صورت نماز אز بین برود؛ خوردن و آشامیدن؛ کم یـا زیـاد کـردن عمـدی      حرکت دאدن بدن به گونه
 .غیر رکن نماز؛ کم یا زیاد کردن عمدی یا سهوی אرکان یאجزא

حکـم یقـین، و ظـن در    » رکعات نمـاز  عدد«به طور کلی، ظن در  ؛ظن به خودی خود حکم خاصی ندאرد 
 .، حکم شک رא دאرد»אفعال نماز«
אز گذشتن אز محل فعل مورد نظر، در عـدد رکعـات در نمازهـای مسـتحبی و     پس ، شک پس אز אتمام نماز 

 .شک کثیر אلشک قابل אعتنا نیست
فعـل مزبـور رא    ودوجود آمده باشد باید به آن אعتنا نمـو ه אگر شک قبل אز گذشتن אز محل فعل مورد نظر ب 

 .אنجام دאد
  


