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 مقدمه
ین  احلمدهلل رب العاملنی و صیل اهلل عیل حممد و آله الطاهر

که ... مدت و اما بعد که بعضی از دوستان و طالب علوم دینی  های مدیدی بود 
کالس کتابهای درس فقه ما شرکت میدر   کردند تقاضای نوشتن شرحی جامع بر 

گردد و باألخره پس از « دروس تمهیدیه» داشتند تا مواضع غامض آن به خوبی تبیین 
کمک کتابی  یس تصمیم بر آن شد تا  های زیر نوشته با ویژگی آموزشیچند دوره تدر

 شود:
گیرد. الف.  طرح درس صورت 

گردد. اصطالحات اصولی، ب.  فقهی، رجالی و حدیثی در هر درسی تبیین 
که  ج. ی نیازمند است، احساس شود عبارت متن به اعرابدر مواردی  گذار
گیرد تا طالب مبتدی سریعاعراب گردند.تر با ترجمهگذاری صورت   ی متن آشنا 
که خواننده بتواند مرجع ضمایر و مشارالیه اسماء  د. گردد  متن به نحوی شرح 

 اشاره را به دقت بیابد.
کافی داده شود. . در تبیین حکم و استدالل به آیات و روایاتهـ   توضیح 

 و. در پایان هر درس معانی لغات آن ذکر شود.
کمک کتاب  یم این مجموعه با اهداف باال بتواند به عنوان یک  آموزشی امیدوار

کتاب دروس تمهیدیه مؤثر در راستای یاری طالب در تحلیل بهتر و عمیق تر محتوای 
 باشد.

 سید رضا پیمبرپور
 ش.هـ 0931تابستان 
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 لغت و اصطالح فقه در
قالوا »ی در آیه «نفقه»ی فقه در لغت به معنی فهمیدن و دانستن است و شاید واژه

کثیرا مما تقول  به معنای لغوی باشد.  «یا شعیب مانفقه 
ی ی قوانین شرعی و فرعی است و شاید واژهفقه در اصطالح به معنی مجموعه

کل فرقة منهم»ی در آیه« لیتفقهوا» ی و واژه« طائفة لیتفقهوا فی الدین... فلوال نفر من 
به معنای اصطالحی باشد.  «من یرد اهلل به خیرا یفقهه فی الدین»در روایت « یفقهه»

گر به مجموعه ی احکام شرعی اختصاص نداشته باشد حداقل اطالق تفقه در دین ا
گر دین مجموعهآیه شامل آن می ی عقاید، اخالق و احکام باشد پس شود یعنی ا

 خشی از آن علم احکام خواهد بود.ب
گذشته اجتهاد را به معنی اعمال رأی و ظنون می دانستند ولی امروزه آن را به در 

معنی استنباط احکام شرعی و قدرت بر تحصیل احکام از مصادر اصلی آن یعنی 
دلتها حاا  الررییة الفرییة ین  العلم باأل»دانند بنابراین عبارت کتاب و سنت می

 است نه فقه. اجتهادتعریف  «یلیةالتفص

 ی رأیی نص و مدرسهمدرسه
کرم بعد از تکمیل رسالتش رحلت فرمود ولی به دنبال رحلتش دو راه  ؟ص؟پیامبر ا

کرد؛ راه نص و راه رأی  برداشت شخصی افراد از متون  یعنیبرای تبیین احکام بروز 
 دینی.

که در رأس  اهل بیت؟مهع؟توسط روش بیان احکام  ی نصمدرسهمراد از  است 
است و عالمت روشن این مدرسه،  ؟ع؟امیرالمؤمنین یلی بن ابی طالبآنان حضرت 
ی همین دو عنصر در حرکت است و اجتهاد در محدوده کتاب و سنتاعتمادش بر 

کتاب و سنت  است چون این مدرسه معتقد است احکام مورد نیاز مسلمانان در 
د نیاز مسلمانان را نزد امیرالمؤمنین و فرزندانش قوانین مور ؟ص؟موجود است و پیامبر

گذاشته است.  به ودیعه 
رئیس این « ی دو خلیفه»است.  روش شخصی خلفاءهمان راه و  ی ر یمدرسه

که ابوحنیفه به خاطر  مدرسه است و این روش بعد از او ادامه یافت و به جایی رسید 
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که نصرأی شخصی خود با  کرد به طوری   :گویدمی« ب بغدادیخطی»، مخالفت 
گر من و پیامبر»گفت: ابوحنیفه می کردیم، از نظر زمانی یادیگر را درک می ؟ص؟ا

پذیرفت چون دین چیزی غیر از برداشت زیبا از متون دینی خیلی از آراء مرا می ؟ص؟پیامبر
 «.نیست

کتاب و سنت بر آراء شخصی و برداشت های ظنی این روش اجتهاد، عالوه بر 
کتفا م کافی یا کتاب و سنت را برای تبیین قوانین مورد نیاز مسلمانان  کند چون 

وجود داشت. مثاًل در حدیث  ؟ص؟های این تفار در زمان حیات پیامبرریرهداند. نمی
نوشتم. قریش مرا شنید  میچه از پیامبر میآن»یبداهلل پسر یمرو پسر یاص آمده است: 

گفتند پیامبر کرد و  کار منع  برری )یادی( است و حاالت خرم و رضا دارد  ؟ص؟از این 
که در حالت غضب است از روی یقل سخن نمی کسی  ی گوید بلاه بر اساس قوه)و 

برداشتم  ؟ص؟گوید(. من نیز قانع شد  و دست از نوشتن سخنان پیامبرغضب سخن می
کرد و فرمود بن ؟ص؟گفتم، پیامبر ؟ص؟سپس به پیامبر ویس. با انگرتش به دهانش اشاره 

که جانم در دست اوست غیر از حق از این دهان خارج نمی  «.شودبه خدایی 
کتف  ؟ص؟پیامبر کرد چیزی )پوست یا  در آخرین روزهای عمرش درخواست 

گمراه نشوند ولی  که مسلمانان بعد از او هرگز  حیوان( بیاورند تا بر آن چیزی بنویسد 
گفت:  کرده و  کرده است  ؟ص؟پیامبر بیماری بر»رئیس این مدرسه جلوگیری  غلبه 

که نعوذ باهلل سخنان پیامبر  «. عاقالنه نیست( ؟ص؟)کنایه از این 
ی وی بزرگان مهاجر در حال احتضار بود در خانه ؟ص؟وقتی پیامبر»گوید: بخاری می

فرمود:  ؟ص؟الخطاب نیز بود. پیامبرو انصــــــار جمع شــــــده بودند و در میان آنان یمربن
گفت: چیزی بیاورید تا برا گمراه نرــوید. یمر  که هرگز بعد از آن  ی شــما مطلبی بنویســم 

کافی اســــــت. میان اهل خانه  ؟ص؟بیماری بر پیامبر ما  کتاب خدا برای  کرده و  به  غل
کردند و وقتی اختالر زیاد شـد و نزا   کرـمارـی پیدا شـد، بعضـی حرر یمر را تارار 

گرفت پیامبر کنیدفرمود از نزد من برخیزید سزاوار  ؟ص؟باال   «.نیست پیش من نزا  
که در آن مطلبی  ؟ص؟پیامبر»گوید: بخاری در جای دیگری می فرمود: چیزی بیاورید 

گفتند: پیامبر گمراه نروید؛  که هرگز بعد از آن   «.گوید)نعوذ باهلل( هذیان می ؟ص؟بنویسم 
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ی برای عده ؟ص؟مخالفت عمر در بیماری رسول خدا»گوید: شهرستانی می
کند  ؟ص؟داد. پیامبر دیگری هم رخ کنید. خداوند لعنت  فرمود: لشکر اسامه را مجهز 

کند. عده که از سپاه اسامه تخلف  گفتند: عمل به دستور پیامبرکسی را  بر ما  ؟ص؟ای 
گفتند:  گروه دیگری  واجب است و اسامه از مدینه برای جنگ خارج شده است. 

ی رسول خدا ی  ؟ص؟بیمار را ندارد،  ؟ص؟پیامبرشدید شده است دل ما طاقت دور
 «. رود؟(کنیم تا ببینیم چه پیش خواهد آمد )آیا پیامبر از دنیا میصبر می

ای از بزرگان صحابه نقل شده است مثل قضایایی از عده»گوید: احمد امین می
که با نظر آنان تصمیم می ید بن ثابت  دار این گرفتند و به نظر ما پرچمابوبکر و عمر و ز

 «.الخطاب بودمدرسه عمربن

کتاب و سنت داریم؟   چه نیازی به منبع سوم در استنباط احکام غیر از 
ی دالیل های شخصی به عنوان مصدر سوم در قانونظهور اعتماد بر برداشت گذار

سیاسی خاص خود را دارد ولی چرا این تفکر در تبیین احکام دینی حالت 
که به دست ابوخمیرمایه ی  گرفت به طور حنیفه نعمان بن ثابت اعتبار ای به خود 

کرده و حجیت یافت؟ بازگشت این تفکر و رشد آن به معضل دیگری وابسته  پیدا 
است و آن سیاست جلوگیری خلفاء از تدوین سنت رسول خداست و این سیاست 

یه استمرار یافت تا آن که در اواخر خالفت عمربن عبدالعزیز از این به دست معاو
تدوین سنت رسول  و او به ابن شهاب زهری دستورسیاست دست برداشته شد 

 را داد. ؟ص؟خدا
گفت ؟ص؟ی اول بعد از رحلت پیامبرخلیفه»گوید: ذهبی می کرد و   :مردم را جمع 

ید و مردم احادیثی را نقل می ؟ص؟ای مردم شما از پیامبر که در آن اختالف دار کنید 
نقل نکنید  ؟ص؟را از پیامبربعد از شما اختالفشان بیشتر خواهد شد پس هیچ حدیثی 

کم است پس حاللش را حالل  و هرکس از شما پرسید؛ بگویید: قرآن بین ما و شما حا
ید  «.و حرامش را حرام بشمار

ی دوم عبداهلل بن مسعود و ابوالدرداء و خلیفه»گوید: ذهبی در جای دیگری می
گفت ی را به زندان انداخت و به آنان  یاد حدیث  ؟ص؟یامبرشما از پ :ابو مسعود انصار ز
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کنید مگر در کم ؟ص؟گفت: از پیامبرکنید و به صحابه مینقل می تر حدیث نقل 
که به آن عمل می  «.شودموردی 

کس جایز نیست در زمان خلیفه کرد برای هیچ  ی منبر اعالم  ی رو ی سوم نیز و
که در زمان خلیفه کند  یه امر ی اول و دوم نشنیده باشد و در زمان معحدیثی را نقل  او

کرد و آن تشویق مردم به جعل حدیث در فضیلت خلفاء بود.  جدید ظهور 
یه در سال طبری می هجری مغیره بن شعبه را برای امارت  12گوید: وقتی معاو

گفت: سفارش ی  گرفت او را خواست و به و کار  که به خاطر کوفه به  یادی دارم  های ز
که نمیکنم ولی چند سفاها را ترک میهوشیاری تو آن ها را ترک توانم آنرش است 

 کنم و باید به تو بگویم:
 مذمت و دشنام دادن به علی را ترک نکن* 
گفتن( و استغفار داشته باش*  یاد ترحم )رحمة اهلل علیه   بر عثمان ز
کن و آنبر اصحاب علی خورده*  کنگیری   ها را به اطراف تبعید 
کرده و آنان را ب*  کن )و در از پیروان عثمان تمجید  ه دربار حکومتی نزدیک 

گیر(. کار   حکومت به 
یه، تو عملکرد مرا می گفت: ای معاو دانی و من نیز قبل از تو در عمل برای مغیره 

کسی هرگز مرا مذمت نکرده و تو هم به زودی خواهی دیگران خود را نشان داده ام 
کرد. که مرا ستایش یا سرزنش خواهی   فهمید 

گفت: حتمًا ان یه  ترین کنم بنابراین یکی از مهمشاءاهلل تو را ستایش میمعاو
 های این مدرسه جلوگیری از تدوین سنت است.گذاریسیاست

بینید چون امام ی رأی میی اهل بیت، راه و روش خود را مخالف مدرسهمدرسه
و « کنیدبنویسید، شما معارف دینی را جز با نوشتن حفط نمی»فرمود:  ؟ع؟صادق

کنید چون به زودی به آنمعالم دین » ارزش »و « شویدها نیازمند میرا با نوشتن حفظ 
که از ما نقل می بنابراین تدوین سنت از « کنند بشناسیدافراد را با مقدار روایاتی 

 های این مدرسه است.ویژگی
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 ی رأیی اهل بیت با مدرسهمبارزه
یاد و دقیقی با مدرسه ؟ع؟امام صادق روزی به ابوحنیفه  ی رأی دارد.مناقشات ز

گفت: « تر است یا زنا؟نزد خدا قتل مهم»فرمود:  پس »فرمود:  ؟ع؟امام«. قتل»ابوحنیفه 
کرده ولی در زنا چهار شاهد الزم  کتفا  چرا خداوند در اثبات قتل به دو شاهد ا

گفت: « تر است یا روزهنماز مهم»پرسید: ؟ع؟امام«. است؟ ی  « حتمًا نماز برتر است»و
که تو می»رمود: ف ؟ع؟امام دهی باید حائض نمازهای دوران حیض را قضا با مقیاسی 

کندهایش را ولی خداوند فرموده روزهکند نه روزه پرسید:  ؟ع؟سپس امام«. ها را قضا 
گفت: « آیا بول پلیدتر است یا منی؟» ی  کثیف»و با »فرمود:  ؟ع؟امام« تر استبول 

که تو دادی باید پس از بول حتما غ گیرد نه بعد از منی ولی معیاری  سل صورت 
کرده نه خروج بول تو »فرمود:  ؟ع؟سپس امام«. خداوند برای انزال منی غسل را واجب 

کتاب خدا فتوا میگمان می دانی. تو دهی؟ تو از قرآن چیزی نمیکنی با استنباط از 
کرکنی قدرت مقایسهگمان می که قیاس  کسی  د ی احکام را با یکدیگر داری. اولین 

 «.شیطان بود دین خدا بر اساس قیاس بنا نشده است
 :ه بفرمایدن  یی  م بن ع  ک  ها در حق ح  پس از این مناظره ؟ع؟آیا سزاوار نیست امام

م )با این معیارها در فهم دین( به شرق یا به غرب برود )چون دچار انحراف ک  باید ح  
گاه باشید به خدا سوگند علم دین فقط به اهل  که بیتی میشده است(. آ رسد 

 شده است.ها نازل میجبرئیل بر آن

 اهل بیت امتداد سنت پیامبرند 
که چگونه مدرسهجا سؤالی به ذهن میدر این  ی اهل بیت به سنت رسد 

کتفا می ؟ص؟پیامبر که بیشا  ؟ص؟معاصر با پیامبراهل بیت؟مهع؟ تر کند در صورتی 
 اند؟نبوده

که از جدشان به ارث بردهها وارث علگوییم: آندر پاسخ می و سینه  ومی هستند 
کتب زیر ها رسیده است. آنبه سینه به آن ها عالوه بر امدادهای غیبی، وارث علوم 

 هستند:
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که با امالء رسول خدا کتاب علی  و خط امیرالمؤمنین  ؟ص؟الف. 
 است و نزد آنان بوده است ؟ع؟علی

گوید:  م شروع ک  بودیم ح   ؟ع؟مام باقربا حکم بن عیینه در خدمت ا»عذافر صیرفی 
کرد امام باقر کرام می ؟ع؟به پرسش دینی  ی را ا ای با یکدیگر اختالف کرد تا در مسألهو

کتاب علی را ؟ع؟به فرزندش )امام صادق ؟ع؟کردند امام ( فرمود: فرزندم برخیز و 
کرد و در آن نگریست تا همان مس کتاب قطور بزرگی را آورد و باز  أله را بیاور. فرزندش 

م فرمود: ک  است و به ح   ؟ص؟فرمود: این خط علی و امالء پیامبر ؟ع؟آورد سپس امام باقر
ید به خدا سوگند علمی  گر تو و سلمه و ابوالمقدام به چپ و راست برو ای ابامحمد ا

که جبرئیل بر آنتر از این نمیمحکم گروهی است  شده ها نازل مییابید این علم نزد 
 «.است

کتاب جا  معهب. 
گوید:  گفتم فدایت شوم مسأله ؟ع؟بر امام صادق»ابوبصیر  ای دارم وارد شده و 

که سخن مرا بشنود؟کسی )نااهلی( در این که بین دو پرده ؟ع؟امام« جا نیست  ای را 
کنار زد و دید )کسی نیست(. فرمود: مسأله که برایت پیش آمده بپرس. اتاق بود  ای را 

بابی  ؟ع؟به علی بن ابی طالب ؟ص؟پیامبر :گویندیگفتم فدایت شوم شیعیان شما م
که از آن هزار باب باز می به  ؟ص؟فرمود: پیامبر ؟ع؟شود. امام باقراز علم را آموخت 

که از هر بابی هزار باب علمی باز می ؟ع؟علی گفتم به هزار باب علمی آموخت  شود. 
کت شد ای به زمین نگریستلحظه ؟ع؟خدا قسم علم همین است. سپس امام ه و سا

ی علم نیست سپس فرمود: ای ابوبصیر، علم جامعه و فرمود: این علم است ولی همه
گفتم: فدایت شوم علم جامعه نزد ماست. مردم چه می دانند علم جامعه چیست؟ 
که طول آن چیست؟ فرمود: صحیفه است و این  ؟ص؟ذراع به ذراع پیامبر 12ای است 

نوشته شده است. هر حالل و  ؟ع؟با دست علیخارج و  ؟ص؟علم از دو لب پیامبر
کسی  که به بدن  حرامی و هرچه مردم به آن نیازمندند در آن هست حتی ارش خراشی 

کرده و فرمود: اجازه می دهی ای ابامحمد؟ عرض بیفتد و با دستش به من اشاره 
خواهید انجام کردم؛ فدایت شوم بفرمایید، من در خدمت شما هستم هرچه می
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گرفت و فرمود: حتی ارش این نیشبه من نیش ؟ع؟س امامدهید سپ  گون.گونی 

 ج. علم جفر
دانند علم جفر فرمود: علم جفر نزد ماست. مردم چه می ؟ع؟امام صادق

که )رموز( علم  کردم آن چیست؟ فرمود ظرفی است از پوست  چیست؟ عرض 
گذشته بنی اسرائیل در آن اس  ت.پیامبران و اوصیای آنان و علم علمای 

 ؟اهع؟د. مصحف فاطمه
بعد از  ؟اهع؟چه بخواهید و نخواهید. فاطمهیابید آنشما در آن مصحف می

ن بود. جبرئیل بر او وارد می 15؟ص؟ پیامبر شد روز زنده بود و در فراغ پدرش بسیار محزو
ی را تعزیت و تسلیت می و جایگاهش به  ؟ص؟داد و از پیامبرو در فراغ پدرش و

که بعد از فاطمهداد و از آنمیخبر  ؟اهع؟فاطمه گذشت  ؟اهع؟چه  بر نسلش خواهد 
 است. ؟اهع؟نوشت و این مصحف فاطمهآن را می ؟ع؟کرد و علیگزارش می

کتب، وسائل غیبی در اختیار  که خداوند آنان را اهل بیت؟مهع؟ عالوه بر این  بود 
گاه می که در روایات آمده است: با این وسائل آ ی  که  هر»کرد همان طور زمانی 

گاه میند خداوند آننخواستند چیزی را بدامیبیت؟مهع؟ اهل و بدین سان « کردها را آ
که ی عدم معاصرت، جواب سؤال دیگری هم روشن میعالوه بر رفع شبهه شود 

گاهی میحاصل میبیت؟مهع؟ اهلچگونه علم برای   یافتند.شد و چگونه بر آن آ
به فرزندش  ؟ع؟د وصیت امیرالمؤمنین علیشاه»گوید: سلیم بن قیس هاللی می

که امام علی ؟ع؟امام حسن بر این وصیت، فرزندان دیگرش مثل امام  ؟ع؟بودم وقتی 
کتاب )قرآن(  ؟ع؟حسین گرفت در آن زمان  و محمد بن حنفیه و خاندانش را شاهد 

ی فرمود: فرزندم ؟ع؟و سالح )شمشیر( را به امام حسن به من  ؟ص؟پیامبر ،داد و به و
که پیامبر ی  کتابم را به تو بدهم همان طور کنم و سالح و  که به تو وصیت   ؟ص؟فرموده 

کتابش را به من داد. به تو فرمان می کرد و سالح و  که به من وصیت  گونه  دهم همان 
کتاب و سالح را به برادرت امام  ؟ص؟رسول خدا به من فرمود: وقتی مرگ تو نیز فرا رسید 

فرمود: تو نیز  ؟ص؟کرد و فرمود پیامبر ؟ع؟ه امام حسیندهی سپس رو بمی ؟ع؟حسین
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گرفت سپس ؟ع؟دهی و دست او )امام سجادکتاب و سالح را به این فرزندت می ( را 
کتاب و سالح را به فرزندت  ؟ص؟فرمود: پیامبر ؟ع؟به امام سجاد که این  فرمود 

او سالم به  ؟ص؟دهی و از طرف من و رسول خدا( می؟ع؟محمدبن علی )امام باقر
 «.رسانیمی

 ؟ع؟گذاری در فقه اهل بیتهای قانونریشه
 کتاب و سنت است. ؟مهع؟مصادر تشریع در فقه اهل بیت

ئیهی آیا اجماع و سیرهسؤال:   و اصول عملیه از مصادر نیستند؟ متشرعه و عقال
کاشف از موافقت پاسخ:  که  اجماع، مصدر مستقلی نیست چون اجماعی 

کاشفیت از سنت نباشد نزد  ؟ع؟معصوم ما ارزشی ندارد پس نقش اجماع، نقش 
 است.

که عقل به حرمت یا وجوب  برای عقل نیز حق تشریع وجود ندارد زیرا معنا ندارد 
کات احکام ندارد. بله در دو مورد  کند چون عقل راهی برای درک مال چیزی قطع پیدا 

 کند:عقل، قطع پیدا می
که در اصول از آن ب الف. کنند مثل یاد می« غیر مستقالت عقلیه»ه باب مالزمه، 

که عقل به مالزمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه و یا حرمت ضد آن قطع  جایی 
 کند.پیدا می
که از آن در اصول به  ب. یاد « مستقالت عقلیه»احکام بدیهی و واضحی 

که در همین دو مورد نیز می گفته نماند  کنند. مثل وجوب عدل و حرمت ظلم ولی نا
کید میدلها یم. تأ که نقش عقل در همین دو مورد نیز ی شرعی در اختیار دار کنیم 

کم و مؤسس و مشّرع.در  نقش م    ک است نه حا
ی متشرعه و عقالء نیز مصدری از مصادر تشریع نیستند زیرا حجیتشان سیره

کاشفیت از رأی معصوم ی پس بازگشت اجماع و سیره استیا تقریر  ؟ع؟ناشی از 
 است. ؟ع؟ی عقالء به حجیت قول و فعل و تقریر معصومهمچنین سیره متشرعه و

که همگی از سنت ناشی  استصحاب و سایر اصول عملیه نیز قواعدی هستند 
 اند و هیچ یک دلیل مستقلی نیستند.شده
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 ؟مهع؟ی اهل بیتی حقانیت مدرسهادله
که چه دلیلی بر حقانیت روش اهل ب کند  کسی خطور  یت ممکن است به ذهن 

 وجود دارد؟
حجت است ولی قول دیگران اهل بیت؟مهع؟ و سایر  ؟ع؟چرا رأی امام صادق

 حجت نیست؟
که به بعضی از آن یادی وجود دارد   کنیم.ها اشاره میدر این زمینه مستندات ز

 ؟ص؟در این آیه، پنج تن آل عبا یعنی پیامبراهل بیت؟مهع؟ . مراد از ی تطهیرآیه -2
ی او )امام و دو نوه ؟ع؟و وصی و دامادش علی بن ابی طالب ؟اهع؟و دخترش فاطمه

که اهل سنت در تفسیر این آیه دارند ؟ع؟و امام حسین ؟ع؟حسن ( هستند. روایاتی 
کنند از روایات شیعه بیشتر است. مثاًل احمد در مسند و مصداق اهل بیت معرفی می

که پیامبرخویش از ام سلمه نقل می ی بدر خانه ؟ص؟کند  ظرف  ؟اهع؟ود. فاطمهی و
فرمود: شوهر و دو  ؟اهع؟به فاطمه ؟ص؟وارد شد. پیامبر ؟ص؟ای آورد و بر پیامبرحریره

ی می کن. و آمدند و بر  ؟ع؟و حسین ؟ع؟و حسن ؟ع؟گوید: علیپسرت را صدا 
بر بستر خواب خویش  ؟ص؟وارد شدند و نشستند و از حریره خوردند و پیامبر ؟ص؟پیامبر

گوید: که در مکان بلندت ری بود و عبای خیبری زیراندازش بود؛ قرار داشت. ام سلمه 
که این آیه نازل شد؛ من در حجره، نماز می ید اهلل لیذهب عنکم »خواندم  امنا یر

ی آنگوشه ؟ص؟پیامبر«. الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا گرفت و رو ها ی عبا را 
کرد وفرمود: انداخت سپس دستش را از زیر عبا درآورد و به طرف آ اللهم »سمان بلند 

گوید: «. هوالء اهل بییت و خاصیت فاذهب عهنم الرجس و طهرهم تطهیرا ام سلمه 
گفتم آیا من هم با شما هستم؟ پیامبر کرده و  دو مرتبه فرمود:  ؟ص؟من سرم را داخل اتاق 

 تو )زن( خوبی هستی )ولی از اهل بیت نیستی(.
اسناد متعدد و در مواضع مختلف از  که اهل سنت آن را باحدیث ثقلین  -1

کرده ؟ص؟پیامبر ید بن ارقم نقل مینقل  کم نیشابوری از ز وقتی »کند: اند. مثاًل حا
گشت در غدیر خم فرود آمد و فرمان داد زیر درختانی الوداع برمی ةاز حج ؟ص؟پیامبر

ده ام )خبر مرگ به من رسیهمگی متوقف شدند و فرمود برای عالم آخرت دعوت شده
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کردم )به زودی از میان شما می گراناست( و من هم اجابت  بها میان روم(. دو چیز 
کتاب خدا و عترتم )اهل بیتم( بنگرید گذارم یکی از دیگری بزرگشما می تر است 

کرد؟ چون قرآن و اهل بیت از یکدیگر چگونه در مورد آن ها به جای من عمل خواهید 
کنار حوض برجدا نمی من وارد شوند. سپس فرمود: خداوند سرپرست و  شوند تا در 

گرفت و  ؟ع؟موالی من است و من سرپرست هر مؤمنی هستم سپس دست علی را 
یم پس این علی که من موال و سرپرست او موال و سرپرست اوست.  ؟ع؟فرمود: هرکس 

را دوست دارد و دشمن بدار هرکه با او دشمنی  ؟ع؟خدایا دوست بدار هرکس علی
 «.کندمی

گاهاز این حدیث استفاده می که اواًل اهل بیت از دیگران به قرآن آ ترند زیرا شود 
قرین یکدیگر قرار داد و ثانیًا تمسک به قرآن و عترت از وقوع در  ،اهل بیت را با قرآن

گرفتن از آنگمراهی جلوگیری می ها حرام و کند و ثالثًا دوری از اهل بیت و پیشی 
کت است پس امام منحصر است و رابعًا هرگز عترت اهل بیت؟مهع؟ ت در موجب هال

 شوند چون تا روز قیامت با قرآن هستند.از قرآن منحرف نمی
کمثل سفینة نوح. إمنا مثل أ»فرمود:  ؟ص؟. پیامبرحدیث سفینه -6 هل بییت فیکم 

 «من رکهبا جنا و من ختلف عهنا غرق
ق و أهل النجوم أمان الهل »فرمود:  ؟ص؟. پیامبرحدیث امان -1 االرض من الغر
وا حزب بییت أ مان المیت من االختالف فاذا خالفهتا قبیلة من العرب اختلفوا فصار
 «.ابلیس

ی به همراه پدرم بر . مسلم از جابر بن سمره نقل میحدیث اثنی یرر -5 کند روز
که پیامبر ؟ص؟پیامبر پذیرد تا فرمود: امر امامت پایان نمیمی ؟ص؟وارد شدیم. شنیدم 

که بر من پوشیده ماند!! به پدرم و کالمی را فرمود  قتی دوازده خلیفه بیایند. سپس 
گفت: همه ؟ص؟گفتم: پیامبر  ها از قریش خواهند بود.ی آنچه فرمود؟ 

 ؟ع؟ی فقه اهل بیتگانهادوار سه
گفتمی گذشته است.  :توان   بر فقه اهل بیت سه دوره 
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یان و اصـــــئاب ائمه ی اول: دورهدوره هجری )ابتدای غیبت  062تا ســــــال ی راو
 ( است. ؟جع؟صغرای اما  زمان

کنده است.  خصوصیات این دوره: فقه در قالب تدوین روایات و به صورت پرا
کتاب است و در نوشته ها تبویبی گاهی روایات باب طهارت و نکاح و دیات در یک 

کتاب ابو رافع صحابی رس ول صورت نگرفته است. شاید اولین تدوین فقهی، 
کتابی به نام  ؟ع؟و امیرالمؤمنین ؟ص؟خدا « السنن و االحکام و القضایا»است. ایشان 

کتابی در فنون فقهی مثل وضو و نماز و سایر ابواب دارد. تا زمان  ی نیز  دارد. فرزند و
که  ؟ع؟و صادق ؟ع؟امام باقر ی فقهی است و رساله 122کتب اربعماءه تدوین شد 

ها نسخه برداری شده است. مدینه در این از همین رسالهی امامیه اربعهروائی کتب 
یان حدیث بوده است و در این اثناء امام صادق توسط  ؟ع؟زمان پایتخت علمی و راو

کوفه تبعید می شود و به مدت دو سال، مرکز علمی از مدینه به ابوالعباس سفاح به 
 گردد.کوفه منتقل می

که همگی  استاد 122»گوید: حسن بن علی الوشاء می کردم  کوفه درک  را در مسجد 
و محمد بن  12222افرادی چون ابان بن تغلب «. گفتند حدثنی جعفر بن محمدمی

 کنند. نقل می ؟ع؟حدیث از امام 12222مسلم 
کرده است. امام صادق 1222را تا  ؟ع؟ابن عقده اصحاب امام صادق  ؟ع؟نفر ذکر 

گردانی مثل محمد بن مسلم و زراره و... را که در مورد آن شا بشر »ها فرموده: دارد 
یه العجلی و ابابصیر لیث البختری المرادی و محمد  المخبتین بالجنه برید بن معاو
بن مسلم و زراره اربعة نجباء امناء اهلل علی حالله و حرامه و لوال هؤالء انقطعت آثار 

 «.النبوة و اندرست
س بن عبدالرحمن. شخصی بعضی در احکام، فقیه و مرجع مردم بودند مثل یون

کرد:  ؟ع؟به امام که حوائج دینی»عرض  ام را از شما بپرسم. من دسترسی به شما ندارم 
آیا یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد شماست؟ مسائل دینی مورد نیازم را از او 

گاهی آن حضرت به ابان بن تغلب فرمان افتاء داده و «. بله»فرمود:  ؟ع؟امام« بپرسم؟
الناس فانی احب ان یری فی شیعتی   فت  اجلس فی مسجد الاوفه و »د: فرمومی
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ی به امام« مثلک به خدا سوگند مرگ ابان قلبم »رسید فرمود:  ؟ع؟و وقتی خبر مرگ و
 «.را به درد آورد

ی زیامت شـــــیخ شـــــود و تا دورههجری آغاز می 062ی دو : این دوره از ســـــال دوره
 یابد.طوسی ادامه می

دوره: در این دوره روایات با حذف اسناد و ثبت متون جمع  خصوصیات این
ک ی شده و به عنوان  کتاب ب فقهی در اختیار دیگران قرار میتاآور « شرایع»گیرد. مثل 

 از شیخ طوسی.« نهایه»از صدوق دوم و « هدایه»و « مقنع»صدوق اول و 
کتاب کتب فقهی همگی مبوب شده و همه ی ابواب فقهی را داراست مثل 

کرده « کافی» که به استدالالت عقلی در این دوره تمسک  کسانی  کلینی. البته  اثر 
کم هستند ولی افرادی چون عمانی و اسکافی به چشم می کتب باشند،  که در  خورند 

کرده  اند.خویش به استدالالت عقلی تمسک 
 در این دوره سه مدرسه وجود دارد:

تدالالت عقلی نیستند و از متون که اصاًل به دنبال اس ی قم و ریالف. مدرسه
 کنند.روایات تجاوز نمی

 اند.که به پناه استدالالت عقلی رفته ی یمانی و اساافیب. مدرسه
که بین دو مدرسهیا مدرسه ی بغدادج. مدرسه ی  گردان و ی ی شیخ مفید و شا

کرده کرده است یعنی هم به نصوص تمسک  اند و هم از استدالالت عقلی فوق جمع 
 اند.ه جستهبهر

کنون دوره  هم ادامه دارد.ی سو : این دوره از زمان شیخ طوسی آغاز شده و تا 
که الفاظ آن را خصوصیات این دوره: از نصوص تعدی می کنند و مقید نیستند 

کنند بلکه تفریعات جدیدی را نیز می که قباًل وجود نداشته است و با حفظ  آورند 
کردهنصوص، احکام آنگیری از استدالالت عقلی و بهره اند. شاید ها را استنباط 

کتاب اولین تصنیف با این ویژگی  شیخ طوسی است.« المبسوط»ها 
ی از سید مرتضی و شیخ طوسی به اجماع نیز توجه شایانی  در این دوره به پیرو

کتابی شده است؛ یا از باب قاعده که محقق تستری  ی لطف و یا از باب دیگر تا آن 
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کرد. ردرا در وجوه  کلمات بزرگانی پای اجماع را میحجیت اجماع تدوین  توان در 
اند بلکه مثل محقق و عالمه و شهیدین یافت ولی به تنهایی به اجماع تمسک نکرده

کرده ی همیشه شهرت فتوایی را به آن ضمیمه  کلمات شیخ انصار اند، خصوصًا در 
داند ولی در میان حجت میکه اجماع منقول را همراه شهرت محققه آورده و آن را 

ی دیگری نیز استفاده شده است و در این متأخرین به جای شهرت و اجماع از ادله
ی سیره»و « ارتکاز»کتاب )دروس تمهیدیه( نیز از این ادله استفاده شده است مثل 

گر و یا آن« ی عقالءسیره»و « متشرعه گویند مسأله مبتالبه است ا که در بعضی موارد 
 شد.یگری داشت باید نقل میحکم د

کرد تقسیم که محقق در شرایع االسالم  بندی ابواب فقهی است و تا کار مهمی 
ی ابتدا افعال مکلفین را کنون هم این تقسیم بندی مورد پذیرش بوده و ادامه دارد. و

ی بودن تقسیم نموده و سپس می ی مجموعهبه دنیوی یا اخرو ی فرماید اعمال اخرو
که آنعبادات است  نامد و یا ها را احکام میو اعمال دنیوی نیز یا به لفظ نیاز ندارد 

گر در یک طرف  گر نیاز به لفظ در دو طرف باشد آن را عقد نامیده و ا به لفظ نیاز دارد. ا
 نامد.باشد آن را ایقاع می

ن و تطبیقی نوشته  یاضیات در فقه بهره برده است و نوعی فقه مقار  عالمه از علم ر
 که بسیار قابل توجه است. است

یس و  ی از استدالالت بزرگانی چون شیخ طوسی و ابن ادر گفته نماند بسیار نا
کتب خود آورده که در  که جایگاه علمی عالمه و...  اند شبیه استحساناتی است 

که امروزه در فقه مورد توجه است عنایت به ابحاث  ندارند. خصوصیت دیگری 
کتاب  گیریسندی در روایات و بهره از علم رجال است. مثاًل شیخ انصاری در 

کم کرده است. البته در عصر حاضر هنوز روح همین دورهمکاسب  ی تر بحث سندی 
کم است. ولی تحولی در مسائل جانبی در آن به چشم می  خورد؛ مثل:سوم حا

 .الف. روش بحث بیشتر فنی است
 .ب. فروع بیشتری مورد توجه قرار داده شده است

کردهتر و محکمکاالت قویج. اش  .اندتری را مطرح 
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 .د. پیوند مسائل فقهی و اصولی بیشتر است
گذشته قوی  .تر استهـ . توجه به ابحاث سندی از 

کرده گذشته را رها  اند و به جای آن تفریعات جدیدی و. بعضی از تفریعات 
مستحدثه یاد  با عنوان مسائل که از آن اندی امروزی آوردهمتناسب با نیاز جامعه

 شود.می
 





 

 کتاب الطهارة
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 أحکامهاالمیاه و أقسام 

 «تقسیم الماء»
من  ر  ه   ط  لیس ب  يف نفسه و طاهر   املضاف  و .ضاف  م  و مطلق  إیل  املاء   م  نقس  ی  
س  ن  ًة ت  اس  يق جن  ذا الإو .ث  ب  وال من ال   ث  د  احل   ه مهما ج    م  ال  إ ه  کان مقدار   مجیع 
ن    داف  الت    س  فالی  ه. ج   مجیع 

 «و احکام آن هاانواع آب»
کلی به مطلق و مضاف تقسیم می  شود.آب در یک تقسیم بندی 

کننده ک  ک است ولی پا گرفتن یا آب مضاف، پا ی حدث و خبث نیست )وضو 
کردن با آ کبا نغسل  گر آب  شود(.نمی طل است و اشیای متنجس نیز با آن پا ا

کند تمام آن  آب مضاف که د مگر با تدافع )شومی نجسمضاف با نجاستی مالقات 
ی دیگر در جریان است( در این صورت به مجرد مالقات ای به نقطهبا فشار از نقطه

 شود.ی آن نجس نمیبا نجاست همه

 اصطالحات 
گردد  حدث: که با وضو و غسل و تیمم مرتفع می  گویند  آلودگی باطنی و معنوی را 

کبر و اصغر.   و دو نوع است ا
که  کبرحدث ا بدل از  غسل و تیممو با  رافع طهارتندمانند جنابت و حیض و... 

گردد و  که  حدث اصغرآن مرتفع می  بوده و  ناقض وضومثل خواب وبول و غائط و... 
گرفتن و تیممبا   گردد.بدل از آن بر طرف می وضو 

که در اثر مالقات با یکی از نجاسات خبث:  آلودگی ظاهری اشیاء یا بدن انسان 
ک می حاصل شده و  شود.با شستن، پا

که بیشتر فقها به آن فتوا دادهمرهور:  فتوای یا  قول مرهوریا  مرهوراند آن را حکمی 
 گویند. مرهور

گاهی از آن متسالم یلیه:  که مورد اتفاق اصحاب امامیه است و  گویند  به حکمی 
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 رد.فاد اجماع را دام   کنند ویاد می تسالم اصئابیا  تسالم فقهیبه 
فرمود: هر  ؟ع؟ی عمار ساباطی استفاده شده که در آن امام صادقاز موثقهقایدة الطهارة: 

شک داری( پاک است مگر علم به نجاستش پیدا کنی  شچیزی)که در طهارت و نجاست
 کنند.یاد می« صالة الطهارةأ»و یا  «ی طهارتقاعده»از آن به  گاهیو

 است کلف به چیزی )حکم یا موضوع(م حکم شارع به التزام عملی   استصئاب:
کرده است ،در استمرار حالت سابق سپسکه قباًل به آن یقین داشته و  متیقن » .شک 

 .می نامند «مستصحب»را  «سابق
گر به طهارت استصئاب الطهارة: یمدایقین چیزی  یگذشته ا سپس در بقاء  ر

ندی عملی به یقین بپای ،دهیممی تنّجس آن را ل  حتماکنیم زیرا اطهارتش شک می
 سابق )طهارت آن شئ( در زمان الحق را استصحاب طهارت خوانند.

تقسیم  معتبر و غیر معتبریا  صئیح و غیر صئیحروایات را در میان قدما به  موثقة:
ند ولی از زمان کردیح و معتبر عمل نموده و استناد میاند و به روایات صحکردهمی

 سته تقسیم نمودند:عالمه حلی روایات را به چهار د
که همه: . صئیح یا صئیئة0 ی سند دارای سلسله یانوای رروایتی است 

 مذهب امامی )اثنا عشری( و عادل باشند.

که حداقل یکی از روات سند. موثق یا موثقة: 2 غیر امامی  شروایتی است 
یدی یا اسماعیلی، یا فطحی یا واقفی و یا از فرق اهل سنت( بوده ولی )شیعه در ی ز

 نقل حدیث راستگو باشد.

که همه: حسن یا حسنة. 9 ی رواتش امامی باشند ولی حداقل یکی روایتی است 
کتب رجالی،از آن ها   مدح شده است.ولی توثیق نشده در 

که  ضعیفة:ضعیف یا . 4 گانهنه تنها روایتی است  ی هیچ یک از معیارهای سه 
گاهی فوق را ندارد ی یا رواتش جرح شده بلکه  که  .است راو الزم به ذکر است 

  دانند.فقط روایت ضعیف را معتبر نمی اصحاب امامیة
گویند در  :ید  الفصل گر موضوعی در دو حالت دارای دو حکم متفاوت باشد  ا

کسی قائل به تفصیل نشده  گر  مسأله، قول به فصل یا قول به تفصیل وجود دارد و ا
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 کنند.یاد می باشد از آن به عدم الفصل
 يف ذلك د  ستن  ال  و
ُ  الي   جدان    مضاف، فهو و   مطلق وإیل  املاء   سام  ا انق  أم   -1  .دلیل  إیل  تا
ٌ  املضاف م  عیل  املاء   لفظ   طالق  ، إلأج      تقسي   من باب   قسي  ، فالت   ا

إیل  الش  
 ه.یر  يل غ  إه ونفس  

 یک از این احکامدلیل هر 
زی به دلیل ندارد چون وجدانی ها به مطلق و مضاف نیا. تقسیم بندی آب2

 است.
کلمهسؤال:  گر در دلیلی  گفت مراد از آن هر یک از آمده باشد می« ماء»ی ا توان 

 هاست؟آب
ی است نه حقیقی و همیشه باید عناوین بندی م  خیر، زیرا این تقسیمپاسخ:  جاز

کرد مگر قرینهنی حقیقی  آناادله را بر مع د. بنابراین ای بر خالف آن پیدا شوها حمل 
کلمه گل« ماء»ی استعمال  گالب و آبدر آب  ها و... میوههای رنگین وآبآلود و 

گویند مانند  مجازی است )تقسیم هر چیزی به خودش و غیرش را تقسیم مجازی 
 به شیر و مرد شجاع(.« اسد»تقسیم 
 ار  م  ع   ة  ق  ث   و  من م   ة  د  فاست  ال   ة  هار  الط    ة  د  قاع  ل  يف نفسه، ف   ر  طاه   املضاف   ا أن  أم  و -2
 مت  ل  ذا ع  ، فإرذ  ه ق  أن   م  عل  ت  حیت  ظیف  ن   ء  ش   کل   : »؟ع؟اهلل  بد  يب ع  عن أ طي   اباالس  
 رض  ف      م   ة  هار  الط    صحاب  است  إیل  ضافاً . م  1«م فلیس علیكعل  ت  ما ملو ر  ذ  د ق  ق  ف  
  .األصل   هارة  ط  

 ثبات  کيف إلی  . واالصحاب   بنی   ، فهو املشهور  من احلدث ر  ه لیس مبطه   ا أن  وأم   -3
ُ  به ي   احلدث   فاع  ارت   ، فإن   ه للحدث  ت  ی   ع  يف راف   ك  د  الش   ر   ذلك م     -دلیل  إیل  تا

سل احلدث   قاء  الستصحاب ب   . وجود  م   م  د  الع  عیل  لیل  الد    بل   ،فقود  هو م  و - بعد الغ 

                                                      
 .1من ابواب النجاسات، حدیث  61وسائل الشیعة: باب  - 1
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عایله هو قول  و  .1بًا(ی   عیدًا ط  وا ص  م  م   ی  ماًء فت  دوا م ت  ل  : )... ف  ت 
کی آب مضاف دو دلیل دارد: 1  . پا

 ی طهارت.الف. قایده

گر اصل آن )آب مضافی مثل آبب. استصئاب طهارت:  ل را در نظر بگیرید ا گ 
ک بوده ک پا اند و پس از مخلوط شدن در طهارت آن، شک یعنی هر یک از آب و خا

لطهارت آب  -کنیم یقین قبلی خویش گ  کنیم( دلیل اول، را استصحاب می -و 
 ی اصولی است.ی فقهی و دلیل دوم، قاعدهقاعده
که آب مضاف6 ر   ،. فتوای مشهور فقهای امامیه آن است  حدث نیست. دو  مطّه 

 دلیل برای این حکم ذکر شده است.

  »الف.  
گر آبمی : ظاهر آیه«موا صعیدا طیبافتیم    وا ماًء د  فلم ت  مطلق( )فرماید: ا

کنید پس وضو با آب مضاف صحیح نیست و باید تیمم  ک تیمم  ک پا نیافتید با خا
 کرد.

کردید نه اعم از مطلق و « ماء»چرا عنوان سؤال:  را فقط بر آب مطلق، حمل 
 مضاف؟ 

ی مگر پاسخ:  کرد نه مجاز گفتیم عناوین ادله را باید بر معانی حقیقی حمل  قباًل 
گر آب مضاف رافع حدث بود حتمًا شارع آن را بیان ای بر خالف آن پیدا شوقرینه د. ا

 کرد.می
گرفت وب. استصئاب بقای حدث کسی با آب مضاف، وضو  کنید   لی: فرض 

تا بتواند اعمالی مثل  )آیا متطهر شد ؟این وضو، رافع حدث است یا نه ؛دنکمیشک 
که مشروط به طهارت است انجام دهد  شک ( مجرد ؟یا هنوز محدث استنماز را 

کند و به یقین قبلی خویشکافی است تا استصحاب ب  بندپای)حدث( قای حدث 
  باشد.
کيف یضًا. وی  أ االصحاب   نی  ب   ، فهو املشهور  من البث   ر  ه لیس مبطه   ا أن   وأم   -4

، وجود  العدم م  عیل  لیل  الد   بل   به، البث   ارتفاع  عیل  لیل  الد    ثبات ذلك عدم  إل
                                                      

 .16ء: النسا- 1
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وایة ب   ُ  ي  » :)علیه السالم( يب جعفر  عن أ معاویة   بن   ید  ر  کر سح  ال   من الغائط   ئز
ُ  ي  حجار، والباأل ه یر  غ  بنی البول و صل  الف   عدم   ه بضم   ن  ، فإ1« املاء  ال  ول إمن الب   ئز
من البث  هارة  الط    صول  ح   الکاشان    یض  الف  إیل  نسوب  ال  . هذا واملطلوب   ت  ثب  ی  

  
یل  م   سم  ج   بکل  یض  دی   الس   إیل  واملنسوب   .2ولو باملضاف   ة  جاس  ن   لل ئز رت  ه یخ  ش   وال 
   ة  جاس  الن    ة  زال  إ فایة  ک   م  د  : ع  فید  ال  

سل   نوان  ع   ق  د   من حتق   ل الب  ، ب  جسم   بکل   ال  إ الغ 
سل  ک   م  لز  ه ال ی  أن   کل   بل ی   باملاء   ون  الغ  کان هو املضاف   مائ    کيف   .3ولو 

ر   را فقهای امامیه آب مضاف . مشهور1 و دو دلیل برای آن  دانندیمخبث ن مطّه 
کر  :ندادهذکر 

کشیدن  »فرمود:  ؟ع؟: امام باقرالف. روایت برید بن معاویه  در تطهیر محل غائط، 
کافی است   .«)مطلق( استآب  ولی مطهر  بول فقط )حداقل( سه سنگ، 

که آب مضاف هیچ متنجسیاشاال:  ک  ادعای ما آن است  کند ولی نمیرا پا
گوید: فقط متنجس ب ک می ه سببروایت فوق می  شود و از تطهیر  بول با آب مطلق پا

کت است. متنجس با  )خون و منی و...( با آب مضاف سا
ک نمیبقیهسبب متنجس به پاسخ:  شود زیرا ی نجاسات نیز با آب مضاف پا

کسی فرقی بین متنجس به بول و غیر آن نگذاش گرعدم قول میان فقها  ته است پس ا
کنیم؛ ثابت به تفصیل )میان متنجس به بول وغیر آن( را به  روایت  فوق، ضمیمه 

ک نمیمی که آب مضاف هیچ متنجسی را پا کند و ذکر متنجس به بول در روایت شود 
کتاب حدائق دو قول  که در تطهیر متنجسات از  گفته نماند  از باب مثال است. نا

کاشانی منسوب بهیای  نیز نقل شده است دیگر که  فیض  ک تطهیراست  ی ازالهرا  مال
گرچه ازالهمی نجاست ی نجاست با سنگ یا چوب یا پارچه یا آب مضاف باشد داند 

سید مرتضی منسوب به  دیگریو فرقی بین متنجس با بول و غیر آن نگذاشته است و 
که  و استادش شیخ مفید ک در تطهیراست  دانند و مجرد می شستروی متنجسرا  مال

                                                      
 .1من احکام الخلوة، حدیث  62وسائل الشیعة: باب  - 1
 .2/121الحدائق الناضرة:  - 2
 .611/ 2الحدائق الناضرة:  - 3
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کافی نمی ک ازاله را  دانند پس معتقدند هر متنجسی با آب مضاف شستشو شود پا
یه از عنوان می استفاده « روایت»گردد. الزم به ذکر است در نقل حدیث برید بن معاو

یاد « خبر»گاهی از روایت ضعیف با عنوان  .قابل اعتماد نیست ،کرد چون سند آن
 کنند. می

استصحاب، مجرد  شک در رفع خبث و تحقق : در ی خبثب. استصئاب بقا
که متنجس را با آب مضاف شسته وسپس در تحقق  کسی  کافی است.  طهارت، 

ک شده یا هنوز متنجس است؟ استصحاب بقای طهارتش شک می که آیا پا کند 
کرده و به نجاستش، حکم می  کند.خبث 

ه ب   -5 س  نج   ي   مل   سات  القاة، فهو م  ال   د  ر   ج  وأما ت  ل  االست   ن  ک  علیه. و  ة  ق  ث   و  له ب   دال
 در  يف الق   ذاً إت وخ  ب  ط   در  عن ق   ل  ئ  س   ؟ع؟اً علی   أن  »:؟ع؟بیهعن أ عن جعفر ون   ک  الس   
ق  أر  ف   ر  : قال: ُي  ها ور  م   ة  غس  ق   ت  ثب  ی   الفصل   عدم   ه بضم   ،فإن  1«ل  ؤک  حم  وی  الل    ل  ی 

 . العموم  
هنج  الی      داف  لت   ه م  اا أن  وأم   -6 کان ی  ه ل  ، فألن  س  مجیع  إیل  ن العايلم    داف  ت  و 
ق  ث  ل م  اف  الس   ، فالی  الن    ت  اًل وال ه ن  ا إلم  افل  فقط: ا  الس   ل  العايل ب   س  ج   ن  ت  جاسة  السافل 

 ی      داف  م  الت   
يف    الع   ر  ظ  بالن    مائعنی  إیل  املائ    ل  و   ح  ت   مهاد  ح  أ س  ج   ن  م  ت   ب  الموج   ، ور

ت   ري ت   رف  الع   و ألن  س الثان، ا  ج   ن  ل  ة  رای  الس    ة  ی   یف  ک   ة  سأل  ر  العايل بالنجاسة، وم  أث   الی 
یل  ، فالبد   من ت  خاص    ص   د فهيا ن  ر  ی  مل حیث   .ما ی  عیل  هانئز  راه العرف 
گفت: آب مضاف به مج. به دو دلیل می5  رد مالقات با نجاست، نجستوان 

 دشویم
 الف. تسالم اصئاب. 

ی درباره ؟ع؟از امیرالمومنین علی»فرمود:  ؟ع؟امام باقر .ی ساونیموثقه. ب
که در آن غذا پخته می ک ی)مرده( در آن بود سؤال شدشد و موشدیگی  )آیا غذا پا

یخته شود آب  »فرمود: « است؟( ید زیرا متنجس است( گوشتش دور ر )و آن را نخور

                                                      
 .6من ابواب الماء المضاف، حدیث  5وسائل الشیعة: باب  - 1
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گوشت آن شس گر آب مضاف«. ده و مصرف شودته شولی  آبگوشت( به مجرد )ا
کرد آب  )موش مرده(، نجس نمیمالقات با نجاست گوشت  شود چرا آن حضرت امر 

 را دور بریزید؟
 )آب  ن روایت در مورد خاصی از آب مضافچو دلیل اخص از مدعاستاشاال: 

 هر نوع آب وارد شده است ولی مدعای ما تنجس )مردار(گوشت( ونجاست خاصی
کند. که با هر نجاستی مالقات   مضافی است 

کسی از فقهای امامیه بین حکم تنجس پاسخ:  روایت از باب نمونه و مثال است و 
گر این قول  های مضاف در مالقات با انواع نجاسات فرقی نگذاشتهانواع آب است و ا

کنیم مدعای ما ثابت می  شود.به عدم تفصیل را به روایت ضمیمه 
کند دارای دو اج که با فشارآب مضافی  .6 گر با نجاستی مالقات  ری است ا

 حالت است:
به دو کند: می ریزد و قسمت پایین با نجاست مالقاتالف. آب از باال به پایین می

شود اواًل؛ از دیدگاه شود و فقط قسمت پایین نجس میقسمت باال نجس نمی دلیل
گانه هر یک دارای حکم مستقلی اند پس عرفی قسمت باال و پایین دو آب جدا
بیند و ما نیز دلیلی بر از آب پایین نمی هستند و ثانیًا؛ عرف آب باال را منفعل و متأثر

کرد و عرف در  ی  کیفیت سرایت باید از نظر عرف پیرو یم و در  سرایت نجاست ندار
 پذیرد.این موارد، سرایت  نجاست را نمی

کند: باال با نجاست مالقات میلی قسمت ریزد وب. آب از باال به پایین می
 کند.ی آب را متنجس میکند و همهنجاست به قسمت پایین سرایت می

 لغات 
  جمع ماء، آبها میاه:

 فشار تدافع:
 بله ل:ج   

 تمیز، پاك  نظیف:
  مضاف را آب نامیدن المضار:ی اطالق لفظ الماءیل
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که نیازی و روشنیافتني, در اینجا مراد وضوح  وجداني:  به استدالل ندارد. است 
کر و جاری و چاه.  ماء مطلق: که مضاف نیست مانند آب باران و   آبی است 

که آن را از چیزی می ماء مضار: گالب و یا با آبی است  گیرند مانند آب  سیب و 
که آب بر آن، اطالق نشود. ک به طوری  کنند مثل آب و خا  چیزی مخلوط می 

ر   ذ  ( ق  ُذر  ر  و ق  ذ   .شد ، نجسشد ناپاكپلید و  :)ق 
 زمین ،خاك صعید:

 هاجمع حجر، سنگ  حجار:
ة:  موش فأر 

ُق: هر   ریزدمي ی 
ق: ر   آبگوشت م 

در: کماجدان، ظرف ق  گلی یا سفالی فلزی دیگچه،   پزند. که در آن غذا ميی یا 
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 «حکامهالمطلق و أ» 
 ال  إ ة  جاس  مبالقاة الن   س  ج   ن  ت  الی   ثیر  والک   قلیاًل. کون  ی  قد و کثیراً  کون  ی  قد  املطلق  

ر  أحد  ذا ت  إ  .ة  ي له ماد  الذ   ه القلیل  ك  ب  و ر   بالکثیر، الک   واملراد    .ة  الث  الث    ه  وصاف  أ غی  
کان م  إ ال  إ جاسة  الن    د مالقاة  مبجر    س  ج   ن  ت  ی   والقلیل    .قوال  أ الکر    قدار  يف م  و عًا.داف  ت  ذا 

 « آب مطلق و احکام آن»
کثیرآب م کثیر است و یا قلیل. آب  در اثر مالقات با نجاست متنجس  طلق یا 

که نمی کند مراد از گانهاز اوصاف سه یایشود مگر آن  اش )رنگ، بو و طعم( تغییر 
کر است کثیر همان آب  که دارای منابع )زیرآب  زمینی( است  زمینی یا رو . آب قلیلی 

کثیر است. آب قلیل به مجرد مالق شود مگر ات با نجاست متنجس میدر حکم آب 
کر اقوالی وجود دارد. که با فشار در جریان باشد. در مقدار حجم آب   آن 

 اصطالحات 
کثیر: کر، وحجم آن مکعبی به ابعاد یکی از اقسام آب مطلق و نام دیگرش آب  آب 

 وجب است.  5/6یا  6
کر است. :آب قلیل کمتر از آب  که حجمش    آبی 
گر مکلف به حکمی الزامی و منجزیت و معذر حجیت: گویند. ا یت دلیل را 

کرد ولی به آن عمل نکرد؛ مستحق مجازات است در چنین  منطبق با واقع، علم پیدا 
گویند دلیل، منجز گر مکلف به عل )و عقاب آور(موضعی  کرد است و ا م خویش عمل 

گویند بوده؛با واقع  مخالف ولی علمش  دلیل، معذر است. :در چنین صورتی 
کالم مدلول و :مفه مفهوم که « سه ئشنج  ی   ر   ک   در  ق   یکن املاء  اذا مل»مانند  .التزامی  

یة   است.بن عمار  صحیح معاو
که موجب تعمیم  حکم یا حاالت موضوع می اطالق:  شود. سکوت از قید 

 املستند یف ذلک و
 بن  م   صحیح  ل  ًا، ف  ر  ک   لغ  اذا ب   املاء   اسة  ا عدم  جن  أم   -1

ار عن أيب م  ع   عاویة 
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کان املاء  : »؟ع؟عبداهلل ه. و1« ءسه ش  نج   ی  مل ر   ک   در  ق   اذا   غیر 
ه ع  م  أو -2 س  یز  عن أيب عبداهلل، فلصحیحة ح  الثةالث   أحد   ر  ی   تغ   ند  ا تنج   : ؟ع؟ر
ما غ  » یح اجلیف  عیل  املاء   ب  ل  کل   أ من املاء وو  ت  ف   ة  ر ب فإض   عم  ر الط   تغی   املاء  و ر  ذا تغی   اشر 
أ منه والت  و  ت  فال ل  بإفت   املاء   بیعي   يف ط   هي واردة  . و2«بشر  ض   .ها الک  طالق  شم   ر  

 دلیل هر یک از این احکام
کر به مجرد  مالقات با نجاست، ظاهر روایت صحیحه2 ی . دلیل عدم تنجس آب 

یةبن عمار و روایات دیگر اس اید: فرممی ؟ع؟ت. در این روایت امام صادقمعاو
گر» کر بود،)حجم( آب به اندازها  «. کندهیچ نجاستی آن را نجس نمی ی 

گانه1 کر، در اثر برخورد با نجاست یکی از اوصاف سه  گر آب  )بو، رنگ و طعم( ی. ا
کند؛ نجس می آید. ی حریز به دست میشود این حکم از اطالق صحیحهآن تغییر 

گر آبی با نجاستی ما ؟ع؟امام صادق که آب فرمود: )ا کند( تا زمانی  نند مردار مالقات 
به خود نگرفته است( از آن وضو بگیر و بیاشام  را بر بوی مردار غالب است )و بوی مردار

گر تغییر یافت و طعم آن عوض شد از آن وضو نگیر و نیاشام. اطالق لفظ بویش  ولی ا
کر نیز میکه بر طبیعت « الماء»  شود.آب داللت دارد شامل آب 

 بن   بن   ، فلصحیحة حممد   بالکر    ة  ذي املاد    حلاق  ا إم  أو -3
ی   ب   امساعیل   بت  کت  : »ئز

ه أإیل  فس      واس   ئر  الب   فقال: ماء  ؟ع؟ضابا احلسن الر   أ سأل  ن ی  رجل أسأل   ال  إ ء  ه ش  د  الی 
ه  او ط  أ ي  ر  ر ی   غ  ح  عم  ن یت  نز  ه ألن   و یح  ب  الر  ذه  ی   منه حیت   ه فی  طیب  طعم  ، 3«ًة ه ماد   ل ی 
نف   كنی: عدم  ال احل  ک  عیل  تدل    ان  فإ نفعال  ال   د  مبجر    عال  اال  بعموم  و .ر  ی   غ  بالت    القاة واال
  إیل  ید  ع  ت  ی   علیل  الت  

 .ذي مادة   کل 
معاویة   صحیح   ملفهوم   د املالقاة، فهو املعروف  مبجر    القلیل   س  ا تنج   وأم   -4

                                                      
 .1من ابواب الماء المطلق، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1
 .2الماء المطلق، حدیث  من ابواب 6وسائل الشیعة: باب  - 2
 .1من ابواب الماء المطلق، حدیث  21وسائل الشیعة: باب  - 3
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 .1س  نج   الکاشان عدم  الت    یض  الف  و يب عقیل  ابن أإیل  نسوب  ال   . هذا ولکن   م  د   املتق  
 .يف املضاف   م  د   ق  ما ت  ل  ه ف  مجیع   س  تنج   ی  ال    داف  ه م  الت  ا أن  وأم   -5
که به منبعی مانند آب قنات، چاه، باران و...آب -6 دارای وصل باشند  هایی 

کر هستند زیرا در روایت صحیحه بن اسماعیل بن بزیع آمده ی محمد حکم آب 
 ؟ع؟به شخصی نامه نوشتم و از او خواستم تا این مسأله را از امام رضا»است: 

یاد است و هیچ نجاستی آن را نجس نمی» فرمود: ؟ع؟امام« بپرسد؟ کند آب چاه ز
کشیده شود تا  کند پس در آن صورت مقداری آب از چاه  مگر بو یا طعم آن تغییر 

گردد زیرا آب چاه دارای منبع استبوی)نجاست از( آب بر ک  این «. ود و طعمش پا
کر به مجرد مالقات با نجاست و  روایت بر دو حکم یعنی؛ کی و عدم انفعال آب  پا

گانه، داللت دارد. کی و تنجس آن در صورت تغییر یکی از اوصاف سه   ناپا

کر.این روایت در بارهاشاال:   ی آب چاه است نه آب 
که دارای و م اتعلیلی است ع« دةالن له الما»پاسخ:   کر  شامل هر آبی مانند آب 

 شود. منبع است، نیز می
حدیث صحیح مفهو  . دلیل تنجس آب قلیل به مجرد مالقات با نجاست، 1

یة بن عمار است ولی )با وجود این حدیث کی و عدم تنجس آب قلیلمعاو به  (، پا
 ، نسبت داده شده است.کاشانی ابن ابی یقیل و فیض

گر آب قلیل با فشار جاری5 کرد دو حالت دارد:  . ا  است و با نجاستی مالقات 

 شود.کند پس همین قسمت نجس میقسمت پایین با نجاست مالقات می الف.

شود و دلیل ی آب نجس میکند پس همهقسمت باال با نجاست مالقات می ب.
کردیم.  هر دو حالت را در آب مضاف بیان 

 :مهنا قوالن   . واملعروف  قوال  ، ففیه أة  ساح  بال   ر   الک دید  ا حت  وأم   -6
کل   حد  أ کان  742 شبارأ ساوي ثالثة  ی   الثة  الث    ه  بعاد  أمن  مها: ما 

8
ذلك  ة  تیج  ون   

 برًا.ش   22ر=الک   ن   أ

                                                      
 .622، 2/112الحدائق الناضرة:  - 1
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کل    کان   ن  ه أتیجت  صفًا. ون  شبار ون  أ ساوي ثالثة  بعاده الثالثة ی  من أ ثانهيما: ما 
742 الکر   

8
برًا.   بن   ، فتدل  ل  و  األ ول  ا الق  أم   ش 

 سألت  »جابر:  علیه صحیحة  امساعیل 
ک  ء  ه ش  س  ج   ن  ی  ذي الال   عن املاء  :؟ع؟با عبداهللأ ؟ قال: ر   : وما الک  . قلت  ر   ، فقال: 
یب  1«الثة  أشبار  يف ث   الثة  أشبار  ث   قتص أن   ، بتقر عد   کر  ذ  عیل  ار  اإل أن  عیل  یدل   ین  ب 
ش  ل، ق  أج   .ف  ذ  ذا ح  ساو  هلما، ول  م   الث  الث   ناق  مساعیل  ي  عن إالراو   ها بأن  د  ن  يف س   د ی 

ه، ت  ثاق  ت و  ثب  ت  مل ل  و  إن  األ حیث  ، واهلل  و عبد   د  حمم   بنی   د  د   ر  هو م  نان، وس   هو ابن  
ید  أن   ة  ی   ج   عن احل   ط  سق  فت   وایة   عویض  الت    مکان  إ بعد   ة  م   ه  غیر  م   ة  ش  ناق  ال   ه  هذ   ب   بر
 .2خريأ

ل   مکن  الثان، فی   ول  ا الق  م  أو وایة احلسن   االستدال يب وري عن أصالح الث    بن   له بر
کان املاء  يف الر   إ» :؟ع؟عبداهلل   ي   ک  ذا 

ک  . قلت  سه شء  نج   ی  ًا ملر  ک  ؟ قال: الکر    م  : و 
ها يف ثالثة  أشبار   ثالثة   ، عمق  هاأو نصف  یب  بالت    3«شبار و نصف  عرض   ق  اب  الس   قر
وایة   .مساعیل  إ ة  حیح  يف ص    ة  ثاق  و   وت  ب  ث   لعدم   - د  ن  الس    ة  عیف  ا ض  ن   إ حیث   املذکورة   والر
 .ض  عار  ًة بال م  ج   ح   ویلاأل ة  وای  الر    بیقت  ف   -وريالث   

کر 6 و 11دو قول معروف است؛ وجب است ولی  11. ما معتقدیم حجم آب 
7

42
8

  
که در آن اندازهروایت صحیحه قول اول،دلیل  ی هر ی اسماعیل بن جابر است 

که روایت از بیان بعد  گفته نماند  گانه )حجم(، سه وجب است نا یک از ابعاد سه 
کرده و آن را حذف  ی حذف آن، عرفی ینهاست ولی قر نمودهسوم حجم صرف نظر 

 وجب مکعب است. 11است بنا بر این حجم مکعب با ابعاد سه وجب 

                                                      
 .1من ابواب الماء المطلق، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1
 ینّجسه قلت ألبی عبداهلل )علیه السالم( : الماء الذی ال»و هی الصحیحة الثانیة إلسماعیل بن جابر:  - 2

 (.2من ابواب الماء المطلق، حدیث  1وسائل الشیعة: باب «)شيء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته
 و بیان داللتها یحتاج الی مستوی اعلی من البحث.

 .1من ابواب الماء المطلق، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 3
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است اولی توثیقی ندارد ولی « عبد اهلل»و « محمد»مردد بین  «ابن سنان»اشاال: 
 چون مراد معلوم نیست پسدومی ثقه است پس سند روایت مخدوش است 

 تواند مستند این حکم باشد.نمی
که سندش تام است توان از رمیپاسخ:  گرفت  وایت دیگر اسماعیل بن جابر بهره 

که متن روایت دیگر اسماعیل، ابعاد و می کرد. الزم به ذکر است  توان سند را تعویض 
بًا سه )تقریی ذراع و شبری( آن را به اندازهیک استوانه است و وسعت)قطر دهانه

کردهوجب( و عمق آن را دو ذراع که از نظر حجمی  )تقریبًا چهار وجب( معین  است 
کر بر اساس روایت دوم مکعب وجب  11معادل  است. در تعیین دقیق حجم 

گر وسعت را به معنی قطر دائره در نظر بگیریم پس شعاعش  گفته شده: ا اسماعیل 
 215/1= 11/11 ؛و حجمش 5/2×5/2× 21/6=  215/1وجب و مساحتش  5/2
کرده 21/6)ار عدداعش وجب خواهد شد ولی محقق خوئی از مقدار 1×  ( صرف نظر 

گرفته است.5/2×5/2×6×1= 11و حجم تقریبی)  ( را در نظر 

 لغات 
ئر:   مردار بوگرفته  جیفه:  آب چاه  ماءالب 

ح منه: کشیده مي ُینز  طیب:  شود.)آب( از چاه   شودپاك مي ی 

کتفا :ییل االقتصار  کردن به  ا
کر الُاّر:مساحت  حجم 

  آبی دارای هاجمع الرکّیه، چاه الّرکي:
 دست انسان از آرنج تا سر انگشتان، ساعد ذرا :

 ، در اینجا مراد نجس شدن آب به سبب مالقات با نجاست است. تأثیرپذیری انفعال:

گفتار نّص: که جز یك معنا از آن استنباط نشود،  ی کالم معتبر و صریح و آشکار 
 که تأویل نپذیرد ولی در اینجا مراد روایت است.

ب : شبار ج  بر، و  کوچك و بزرگ دست جمع ش  ب فاصله بین انگشت  ج  ها )و 
 متر(.یسانت 15ها باز بوده باشد، تقریبًا )ابهام( در حالیکه تمام انگشت
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 «ماء المطر» 
.ی   مادام   ة  القاال   د  مبجر    س  تنج   الی   ر   کالک   ر  ط  ال   ماء   ل  کان و کان  يف م      م  ذا اجت  إنئز 

کالک  ت  ی   ر  ط  ال   مفادام لیالً ق   ر  علیه فهو  ه  اليشء  املتنج    صاب  ذا أإو .ر   قاط  ، ط  ر بال س 
د  إعصر  إیل  حاجة   إ ذ  ف  ذا ن  إو تعد   ه  باطن   ه دون  ر  ظاه  إیل  ل  ص  ذا و  يف مجیعه. و ر ه، ط 
 ط.ق  ه ف  ر  ظاه  

 « آب باران»
که باران قطع نگشت ه و در حال یکی از اقسام آب مطلق، آب باران است مادامی 

کر است بارش است   گرچه قلیل باشد. مثل آب 

 اصطالحات
که  کبری االنجبار: قایدة کنند در صورتی  گر مشهور علما به روایت ضعیفی عمل  ا

ستدالل بر ضعف سند بدانیم روایت، حجیت یافته و قابلیت ااعمل مشهور را ج
کبری االنجبار یا کند. به این نظریه، قاعدهپیدا می گویند و  «ری الجابریةکب»ی 
عمل المشهور موجب لجبر ضعف »در تعبیر دیگری، چنین آمده است مفادش 

 «. السند
 واملستند یف ذلک

ا أن   -1 عن أيب  سامل   بن   شام  ه   ة  ، فلصحیحاملالقاة   د  مبجر    س  الیتنج    املطر   ماء   أم 
صیب   طح  الس   : »؟ع؟عبداهلل بال  علیه فت  ف  ه الس   ی  ک  ، فقال: ال صیفی   ماء  فی  ب  الثوب 

هاغ  و 1«منه ر  کث  ه من املاء أصاب  بأس به، ما أ ا تد  یر   املطر الیتنجس   أن  ماء  عیل  ل   ، فأن 
.الب   ه  ت  صاب  بإ  ول 

 دلیل هر یک از این احکام
شود و دلیل آن روایاتی مانند . آب باران به مجرد مالقات با نجاست نجس نمی2

                                                      
 .2من ابواب الماء المطلق، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1

ف  البیت: قّطر. ک   و 
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ی آن بول شده و »است در این روایت آمده  ی هشام بن سالمصحیحه پشت بامی رو
کرده از آنسپس باران برآن می که با بول مالقات   )سقف( قطره قطرهبارد و بارانی 

ک است؟(ریزدچکد و به لباس میمی فرمود:  ؟ع؟امام صادق« )آیا این قطرات پا
کی به لباس نیست» ک است( زیرابا که به لباس رسیده بیشتر ا )پا «. ز بول استآبی 

که آب باران در اثر مالقات با بول نجس نمیاز این روایت استفاده می شود ولی شود 
ی حریز شامل شود چون اطالق  روایت صحیحهبا تغییر بو یا رنگ یا طعم نجس می

 د.شومی آن
ا أن  ذلك مشروط  و -2 نق  بالن    أم  صد   طاع  ئزول، فألنه م  اال  نوان  ماء  علیه ع   ق  الی 

 ه.ك  له ح   ت  ثب  قلیاًل فی   یکون  و ر  ط  ل  ا
ا أن  و -3 کالک  عت  صیر  م  علیه ی   ر  قاط  منه بالت    لیل  الق   أم  مًا  ذا  ح  صب  ، فألنه ی  ر   ص 
ی   ب   يف صحیحة ابن   ه عموم  التعلیل  الوارد  ل  شم  مادة فی    .مة  املتقد   ئز

ک است 1 کرده در صورتی پا که با نجاست مالقات  بارش باران  که. آب بارانی 
گر باران قطع شده باشد عنوان قطع نشده باشد. دلیلش  که ا  «آب باران»آن است 

 را دارد. آب قلیل و حکم استکند پس آب قلیل صدق نمی

کمی از 6 که باران، قطره قطره بر آن ب بارانآب . مقدار  کربه شرطی   ،بارد مثل آب 
شود( با نجاست متنجس نمی به مجرد مالقاتو )شودانفعال ناپذیر و معتصم می

ی محمد بن اسماعیل بن بزیع چون دارای منبع شده است و عموم تعلیل صحیحه
 د.شومی شامل آن
ا أن  و -4 طه  للمتنج    ه  ت  صاب  ه بإأم  . ، فهو املشهور  د  د   ع  و ت  أ صر  ع  إیل  ر  بال حاجة  س ی 

وایة  الکاهيل عن ر تدل   و راه ماء  املطر شء  ی   ل   ک» :؟ع؟يب عبداهللعن أ جل  علیه ر
ها سند   عف  . وض  الطهارة   صول  يف ح   ؤیة  الر    د  مر    کفایة  عیل  ا تدل  فإن   ،1«ر  ه  فقد ط  
 .بار  بري االجن  ک   تسلي  عیل  ناًء ها ب  بق  ط  عیل  توي املشهور  بف   ر  ب  منج  
ا اعت   -5 نوان  ع   ق  صد  ی  ال ه  ه بدون  ، فألن  س  تنج   امل مجی  اجلسم  إیل  هفوذ  ن   بار  وأم 

                                                      
 .5من ابواب الماء المطلق، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1



43 

ب
کتا

 
ارة

طه
ال

 
 

 

ؤیة    .املجموع   حاظ  ل  ب   الر
ا أن   -6 ؤیة  ع   دق  ص  ل  له، ف   ر  ط  ة ال  صاب  إفقط ب ر  الظاه ر  طه  ه ی  وأم   ه.بلحاظ   نوان  الر
ن نیاز به 1 کند( بدو کاماًل آن را خیس  . آب باران به هر چیز متنجسی برسد )و 

ک می در روایت  .ول، مشهور استشود واین قفشار دادن یا تکرار )عمل تطهیر( پا
ک »فرمود:  ؟ع؟کاهلی، امام صادق که آب باران به آن برسد؛ پا هر چیز )متنجسی( 

یت )رسیدن آب باران به متنجس( را در  ؟ع؟. امام«است طهارت، تحقق مجرد رؤ
 کافی دانست.

کاهلی ضعیف است و قابلیت استدالل ندارد پس چگونه مستند سؤال:  روایت 
گرفته   است؟حکم قرار 

گر قاعدهپاسخ:   کبری االنجبار را بپذیریم روایت برای استنباط، اعتبار دارد.ا  ی 

ن آن، . نفوذ آب باران به همه5 ی جسم متنجس، شرط تطهیر آن است زیرا بدو
 کند.ی جسم متنجس صدق نمینسبت به همه« رؤیت»عنوان 

گر آب باران به ظاهر جسم متنجسی رسید ولی نجاست به عمق1 آن رفته است  . ا
ک نسبت به ظاهر جسم « رؤیت»د زیرا عنوان شومی در این صورت ظاهر آن پا

 کند.متنجس صدق می

 لغات 
 بارد. مي یتقاطر:
ُف: ا   کندچکه مي ی 
 فشار یصر:

م کسي، پناه برنده، معتص  ک، : چنگ زننده به دامن  که پا در اینجا مراد آن است 
نجاست،  بارد بمجرد مالقات باکه باران ميی لدر حای گرچه قلیل باشد ول آب باران
کر.ینجس نم  شود. مثل آب 
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 (1)أحکام التخلی 

 «ستر العورة»
  ت  ور  تر  ع  س   - يلخ  الت    مهنا حالة  و - احلاالت   يف مجی    ف  املکل   عیل  ب  ي   

کل   ه عن 
ُ  عدا الز    ز  ی   م    ر  ناظ    و و

 ها.ك  ما ب  و ة  وج  الز  
کنیزش، واجب است)نه تنها( در حالت  از زوج وبر هر مکلفی غیر  زوجه و موال و 

 ی ممیزی بپوشانند. ی حاالت، شرمگاه خویش را از هر بیننده)بلکه( در همهتخلی

 اصطالحات
که به مجرد تصورش، مورد  ستبداهت و روشنی حکمی نزد فقها ضرورت فقه:
 مانند وجوب پوشاندن شرمگاه. ،شودتصدیق واقع می

کاشف از رأی معصوم اجما : که   باشد. ؟ع؟اتفاق فقها بر حکمی است 
کثرت استعمال بوجود میانس ذهنی به حصه انصرار: که در اثر  آید. ای از معنا 

گردد فقط افراد عاقل و بالغ، مخاطب شود و ابالغ میمثاًل وقتی قانونی تصویب می
کودکان و دیوانگان بنابراین در چنین موارد قانون به افراد  :گویندی میقانون هستند نه 

کودک و دیوانه نمی  شود.بالغ و عاقل انصراف دارد و شامل 
که خوب و بد را از یکدیگر تمیز و تشخیص می :ممیز  دهد. کودکی 
 املستند یف ذلکو
وا من أغ  : )قل للمؤمننی ی  تعایل ، فلقولهتر  الس    جوب  ا و  م  أ -1 ظوا يف  م وه  بصار  ض 
 به األعم    راد  ل ی  نا ب  عدم  الز    صوص  ًة عن خ  نای  ک   فظ  احل   ون  ک   عدم  عیل  ناًء ب   1هم(روج  ف  
ور  ض  ول    قال رسول   ؟ع؟يب عبداهللة  عن أفاع  کصحیحة ر   ، وبعض  األخبار  الفقه   ة  ر
کان ی  : »؟ص؟اهلل  مب    احلمام   ل  دخ  ی  ، فالر  االخ   باهلل والیوم   ؤمن  من 

 ة  میم  ض  ب   ،2«ر  ئز  اال 
یز  وصحیح  ح   ر  ئز  ام وامل  م  للح   ة  صوصی   خ   بعدم   ط   الق  ر  نظ  الی  : »؟ع؟يب عبداهللعن أ ر

                                                      
 .62النور:  - 1
 .5من ابواب آداب الحمام، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 2
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ٌ  ، بعد ال  1«خیهأ ة  ور  ع  إیل  جل  الر     عدم  و تر  الس    وجوب  و ظر  الن    رمة  بنی ح   ة  رفی   الع   ة  م  ال
 ه.ل  اث  م  إیل  لج  الر    ر  ظ  لن   ة  الصوصی   

 دلیل هر یک از این احکام
 وجوب پوشاندن شرمگاه چهار دلیل دارد:. 2

به مؤمنین بگو «: يفظوا فروجهم بصارهم وقل للمومننی یغضوا من أ»یالف. آیه
گرفته و شرمگاه خود را بپوشانند. در صورتی آیه بر وجوب چشم های خود را فرو 

که مراد از  کنایه از منع زنا « يفظوا فروجهم»پوشاندن شرمگاه داللت دارد  فقط 
اشد بلکه اعم باشد یعنی شرمگاه خویش را از زنا و نگاه و لمس و... دیگران حفظ نب

گر مراد آیه، فقط منع از زنا باشد آیه بر وجوب پوشاندن شرمگاه داللت  کنید پس ا
کرد یعنی  ندارد چون می توان بین منع زنا و عدم لزوم پوشاندن شرمگاه، جمع 

 شرمگاه وجود ندارد. ای بین حرمت زنا و وجوب پوشاندنمالزمه
 ب. ضرورت فقه

کسی  ؟ص؟پیامبر خدا»فرمود:  ؟ع؟امام صادق فایه:ی رُ ج. صئیئه گر  فرمود: ا
ن لنگ )و پوشش( وارد حمام ) که ناظر محترم در آن وجود دارد( بشود به عمومی بدو

کنایه از عقا«. خدا و روز قیامت ایمان ندارد است و وقتی  ب و حرمت آنبی ایمانی 
ن پوشش در چنین مکانی حرام است پس پوشاندن شرمگاه واجب است. ورود   بدو

گاه در هر است یعنی مدعای شما وجوب پوشاندن شرماز مدعدلیل، اخص اشاال: 
 ی لنگ را الزم دانسته است.پوشش در حمام و به وسیله حالتی است ولی دلیل

یم مکانی مانند حمام و پوششی مثل لنگ، خصوپاسخ:  د نصیتی ندارما یقین دار
 ها از باب مثال است.و ذکر این

بین حرمت نگاه و وجوب « خیهعورة أإیل  الینظر الرجل» :ی حریزد. صئیئه
گر نگاه مردی به شرمگاه برادر)یا  پوشاندن شرمگاه، مالزمه وجود دارد پس ا

 خواهرش(حرام است قطعا پوشاندن آن بر دیگری واجب است.

                                                      
 .2من ابواب آداب الحمام، حدیث  6وسائل الشیعة: باب  - 1
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چون مدعای ما وجوب پوشاندن شرمگاه برای دلیل، اخص از مدعاست اشاال: 
هر مکلفی در برابر هرناظر محترمی است ولی دلیل در مورد حرمت نگاه مرد به شرمگاه 

 مرد دیگر است.
نگاه مرد به شرمگاه همجنس خویش خصوصیتی ندارد و بیان یک مورد پاسخ: 

 در روایت از باب ذکر مثال است.
 له. عور  ش  ال  جنون  کال   ونه  ک   ه بعد  یر  عن غ   ة  ل  األد   فإلنصراف   ز،ی   م  بال   قیید  ا الت   وأم   -2
هم هم لفروج   ین  والذ  : »تعایل، فلقوله ر  ک  ر عمن ذ  ست   الت    وجوب   وأما عدم   -3
واج  أعیل  إال   ظون  حاف   ٌ  وللم   «ميان  ت أک  و ما مل  هم أز  وعدم   طي  الو   واز  بنی ج   ة  م  ال

 .ر  ست   الت    وجوب  
 (حیوانات و)پس پوشاندن شرمگاه در برابرناظر باید )انسان( ممیز باشد  .1

کودکان غیر ممیز واجب نیست. دلیل این قید، انصراف ادله از غیر ممیز است عالوه 
ی ندارد. کودک غیر ممیز و دیوانه درک و شعور که   بر آن 

گروه به دو دلیل، . 6  :واجب نیستاز یکدیگر پوشاندن شرمگاه دو 

 استثنا کرده است. «يانماال عیل ازواجهم او ما ملکت أ»یر . قرآن همسران را با تعبالف 
گروه از یکدیگر، مالزمه  ب. بین جواز وطی و عدم وجوب پوشاندن شرمگاه این دو 

 وجود دارد یعنی وقتی وطی جایز است، ستر عورت وجوب ندارد. 

 لغات 
کردن، در اینجا مراد جماع اس الوطي:   ت. پایمال 

 پوشیده بودن، پوشش تسّتر:

 التخلي، احکام بول و غائط کردن شدن، در خلوت شدن و مراد از احکامی ته تخّلي:
 است.

ر: ئز   پوشاند.تا ساق پا را مي پوشش عورت است ومعمواًل از کمری که برای النگ، پارچه م 
کوتاه مي یغّضوامن  بصارهم: را)از نگاه خود ی کنند، چشمهامومنان نگاهشان را 

.گیرندینامحرمان( فرو م به
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 (2کام التخلی)حأ 

 «أحکام خاصة بالتخلی»
طه   يل.خ   ها حالة  الت   دبار  واست   بلة  الق   قبال  ست  ا حرمة   املشهور    ول     الب  وض  ر  م  وی 

طه   ا موض   تنی. وأم  قیل مر    ه باملاء فقط مرًة واحدًة. وسل  بغ   ر  ایضًا بکل الغائط فی 
به أإذا مل االستنجاء   ة ماء  هار  قیل بط   و ة.جاس  للن    قال    جسم   صح  زة  من ی   م  ت  جزاء  م  ت 
ص  ر وملتغی   ی  ومل ة  جاس  الن     ة  أخري.اس  به جن  ت 

 « ی تخلیاحکام ویژه» 
حرام است.  ،به قبله و یا پشت به قبله بودن روحال تخلی،  : درمشهور معتقدند

ک می تشوشسمرتبه موضع بول با یک   شود ولی موضع غائط عالوه بر شستشوبا آب، پا
کمک هر جسمی مثل سنگ و چوب و پارچه و...با آب، با ازاله ک نیزی نجاست به   پا

کی آب استنجاء، فتوا دادهبعضی شود. می ذرات ریز  ؛ اواًل؛اندبا سه شرط به پا
ثالثًا؛ تغییر نکند و  ،آبرنگ یا بو یا طعم  ثانیًا؛ نجاست همراه آب استنجاء نباشد و

 نجاست دیگری به آب استنجاء نرسد.

 اصطالحات
کلمات یک جمله  :سیاق بر معنای خاصی  کهاست ساختار و ترکیب خاصی از 

 کند.داللت می
ی آن را به معصوم مرفویة: که راو « رفعه»دهد و با تعبیر نسبت می ؟ع؟به روایتی 
گویندآورده شده ی الک ثال:م ،؛ مرفوعه  لینی عن علی بن ابراهیم و محمد بن رو

یحیی رفعه... چنین روایتی معتبر نیست چون وسائط بین محمد بن یحیی تا 
 برای ما معلوم نیست. ؟ع؟معصوم

که تعبدی باشد  اجما  مدرکی یا مئتمل المدرک: تنها اجماعی حجت است 
گذشتگان رسیده ولی به دست ما نرس که به دست  کاشف از دلیلی باشد  یده یعنی 

است و مجمعین قول خویش را به آیه یا روایت یا دلیل عقلی یا اصل عملی مستند 
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گر ما احتمال بدهیم  گرنه چنین اجماعی را مدرکی خوانند و ا نکرده باشند و 
اند چنین اجماعی را محتمل المدرک عین به یکی از این ادله، استناد جستهجم  م  

 مورد بررسی واقع شوند. آنهاباید مدرک گویند و این اجماعات، معتبر نیستند چون 
  در این جا مراد از اصل، استصحاب نجاست بول است. مقتضی االصل:

 املستند یف ذلکو
  ت  يل، فل  خ   حالة  الت    االستدبار  و االستقبال   ا حرمة  أم   -1

 علهيا إال   االصحاب   سامل 
ین  املتأخ    من بعض    سامل   هو الت    م   ه  وال   1.ة  راه  ک  الإیل  ب  ه  حیث ذ   ك  دار  ال   کصاحب   ر
کاش   ،منی  قد   املت   بنی   املذکور   ل   ع  من  د  ی  یدًا ب   احلکم   صول  فًا عن و  الذي قد ي 
کر  ند  الس    ضعیف   وایات  بنی   فالر   إال  و ؟ع؟املعصوم اذا : »؟ص؟يبعن الن   ي   یة اهلاش   وا، 

 أو ضعیف   2«بوار   و غ  قوا أر   رها ولکن ش  دب  ست  القبلة  والت   ل  قب  ست  ج  فالت  خر  لت  ال  خ  د  
ل  الد   کم  ند  الس    و ة  ال  الغائط   د   : ما ح  ؟ع؟بواحلسنأ ل  ئ  س  »يي: حممد بن ي ة  فوع  ر، 
تست  ستدب  والت   القبلة   ل  ستقب  ت  ال قال: یح  وال تستقبل الر  یاق  الس    ن   ، فإ3«رهادب  رها وال
ینة    ضعف   بعد   ل  أم   للت    ل  رمة قاب  باحل   علیه فاحلکم   و .ي   سالم  اإل األدب   رادة  إعیل  قر
  لهيا.إ عنی  جم  ال   ناد  احتمال  است  و وایات  الر  

 دلیل هر یک از این احکام
هنگام تخلی دو قول وجود متخلی،  م رو به قبله یا پشت به قبله بودنحک.در 2

کراهت.   دارد: حرمت و 

( بر حرمت و دلیل مهم نیز همین است زیرا : تسالم امامیه )اجماعدلیل قول اول
که این حکم از معصوم به دست ما رسیده است. روایاتی نیز  ؟ع؟کاشف از آن است 

کرده و نهی ظهور در حرمت دارد مانند هاشمی  که تخلی در این شرایط را نهی  یم  دار
کرده ؟ص؟که از پیامبر اسالم پشت  وقتی وارد محل تخلی شدید رو به قبله و» :روایت 

                                                      
 .251/ 2مدارك االحکام:  - 1
 .5بواب احکام الخلوة، حدیث من ا 1وسائل الشیعة: باب  - 2
 .1من ابواب احکام الخلوة، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 3
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کنید ی محمد بن و یا روایاتی مثل مرفوعه« به آن نکنید بلکه رو به مشرق یا مغرب 
کاظم» :یحیی رو » :فرمود «حد غائط )و حکم تخلی( چیست؟»سؤال شد  ؟ع؟ازامام 

ولی بعضی از « به قبله و پشت به آن و رو به )سمت وزش( باد و پشت به آن نکنید
ش ضعیف و بعضی مانند مرفوعه سند و این روایات مانند روایت هاشمی سند

ای بر بیان داللتش ضعیف است و قابلیت استدالل ندارند زیرا سیاق مرفوعه قرینه
کراهت تخلی رو به سمت وزش  که بر  یم  ادب اسالمی است چون روایات دیگری دار
کراهت دلیل اقامه شده است  باد و یا پشت به آن، داللت دارد پس در دو حالت، بر 

که در گوید: همهسیاق می و وحدت کالم واحد آمده است دارای یک این ی نواهی 
 معنا )کراهت( هستند. 

دلیل قول دوم: بعضی از متأخرین مثل صاحب مدارک بعد از پذیرش ضعف 
ی حمل  روایات و محتمل المدرک بودن اجماع، نهی در روایات را به معنای مجاز

کراهت فتوا داده  اند.کرده و به 
سله باملاء فقط، فلصحیحة ول  الب      وض  م   ا طهارة  أم  و -2 رارة  عن ايب  بغ  ز
یك من االستنجاء  وي   إال بطهور   ال صالة  : »؟ع؟جعفر  رت  بذلك ج   .حجار  ثالثة  أ ئز
ه د   فإنه الب   ا البول  . وام  ؟ص؟من رسول اهلل نة  الس    سل   قتیض  أن  ذلك م  عیل  1«من غ 

وایة.إیل  بال حاجة   األصل    ر
ک  وأم   -3 ه مرًة واحدًة ا  وایات  د  ، فلع  ون  کصحیحة مج  ة ر ُ  ر  بن د   یل  ،  ن ايب ع ا
ة  ر   ال   ل  یشم   ب   الص    طالق  ، فإن  إ2«املاء   ب   ص  ف   البول   ة  ت در   ع  ط  ذا انق  إ» :؟ع؟عبداهلل
 .الواحدة  

ک می1 که شود و دلیل آن اواًل؛ صحیحه. موضع بول فقط با آب پا ی زراره است 
ن وضو یا غسل یا تیمم باطل است و )حداقل( سه سنگ »فرمود:  ؟ع؟امام باقر نماز بدو

سنت رسول خدا بر همین جاری است ولی  .کافی است ،غائط در تطهیر موضع  
گر روایت صحیحه نیز وجود « با آب استن بول فقط در شست موضع   تطهیر   و ثانیًا؛ ا

                                                      
 .2من ابواب احکام الخلوة، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1
 .2من ابواب احکام الخلوة، حدیث  62وسائل الشیعة: باب  - 2
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که موضع بول  شود زیرا فقط با آب، تطهیر مینداشت مقتضای استصحاب آن بود 
ک  گر با سنگ یا پارچه و امثال آن پا  یم استصحابنکشک  شدر طهارت سپسد وشا

ی  بقای که موضع بول با غیر آب نمیاست پس نجاست موضع بول جار توان فتوا داد 
 .شودمیتطهیر نیز 

کافی است چون اطالق 6 . شستشوی یک مرتبه با آب در تطهیر موضع بول 
 ؟ع؟ی جمیل بر آن داللت دارد. امام صادقدر صحیحه« صّب  »ی فعل امر ماده

یختن آب را به تکرار مقید نکرد «. وقتی بول، قطع شد آب بریز»فرمود:  آن حضرت ر
 شود.پس یک مرتبه شستشو نیز موجب تطهیر می

ها بعد     و ابقة  وایة الّس الّر  ی ف ة  ر  ناق  الُم ی یل ّي  ن  ب  ، فم  د  عّدُ الّت   بایتبار   وُل ا الق   ّم  و -1  مثال 
ُع  المذکورة   من الناحیة   البیان   مقا   ی ها فون  ک    د  عّدُ التّ ی ضقت  صل، وهو ی  األإلی  فُیرج 

 .ة  جاس  الّن   الستصئاب  

   الغائط   وض   م   هارة  ا ط  وأم   -5
رارة  املتقدمة   ، فلصحیحة     قال   بکل  عیل  بناًء  ز

له:  قلت  : »؟ع؟يب احلسنعن أ ة  غیر  ال   ابن   ر. بل صحیحة  حجامن األ ة  ی   ثال  امل   هم  ف  
ة  ی   ؟ قال: ال،حد    لالستنجاء     ة  ی  ق  نحة  يف اعتبار  الت   واض   1«نّق  ما ث   

 
یل   ي   بأ ئز  .م 

کافی نیست و حداقل دو یا سه 1 . بعضی معتقدند یک مرتبه شستن در تطهیر 
ک و مرتبه الزم است گیری دو رکن اساسی اند زیرا در اطالقردهدر اطالق روایت مناقشه 
موال در مقام بیان تمام مراد خویش باشد ثانیًا؛ قیدی را ذکر نکرده باید وجود دارد اواًل؛ 

در مقام بیان دفعات شستشو نبوده بلکه در مقام بیان  ؟ع؟امام ؛معتقدند نآنا وباشد 
گر ب روایت اطالق ندارد وپس ،بوده استبا آب ن اصل شست ا یک مرتبه شستشو در ا

کنیم استصحاب   و  استنجاست آن موضع جاری  بقای طهارت موضع بول، شک 
که تحقق طهارت  تا  متوقف استبر تکرار شستشو مقتضای استصحاب آن است 

 .طهارت حاصل شود
کند مثل چوب، سنگ، . تطهیر موضع غائط با هر وسیله5 که نجاست را ازاله  ای 

کلمه شود.پارچه و... حاصل می که در آن  ی دلیل آن نه تنها روایت زراره است 
                                                      

 .2من ابواب احکام الخلوة، حدیث  26وسائل الشیعة: باب  - 1
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کاظمآمده است و جنبه« احجار» کالم امام  لت نیز بر آن دال ؟ع؟ی مثال دارد بلکه 
حدی ندارد هر »)شرعی تطهیر موضع( غائط، فرمود:  دارد زیرا در جواب سؤال از حد

که در آن چیزی دسترس انسان جا وجود دارد یعنی در )چوب، سنگ، پارچه و...( 
ک  ک طهارت موضع غائط« کندمیاست؛ پا  ی نجاست است.ازاله ،پس مال

 ة  میم  بض   - القیهم   هارة  ط  عیل  الة  الد   ، فلألخبار  االستنجاء   ماء   هارة  ا ط  وأم   -6
ٌ  ال   يب أعن  ل  کصحیحة األحو   -الیقال  و اليقال   ة  هار  بنی ط   ة  ی   العرف   ة  م  ال

ذي ال   ويب يف ذلك املاء  ث   ق   فی   نجي باملاء  الء فأست  ج  من ال  أخر  : »؟ع؟عبداهلل
 .1«یت  به فقال: ال بأس بهنج  است  

ک است. دلیل آن ظاهر روایت صحیحه1 ی احول است. . آب استنجاء پا
د را( با آب وسپس)خاز محل تخلی خارج شدم »پرسید:  ؟ع؟شخصی از امام صادق

کردم پ کرد)آیا لباسم نجس است؟(آب استنج اس لباسم بتطهیر  «. اء برخورد 
کب»فرمود:  ؟ع؟امام ک است()لببه لباس نیست یا گر مالقات «. است پا ا

ک است پس مالقات شونده ک باشد زیرا کننده)لباس( پا )آب استنجاء( باید پا
تفکیک بین طهارت لباس و آب استنجاء، بی معناست. این عدم تفکیک را 

گویند پس ظاهر مالزمه ی عرفی بر طهارت  ی مالزمهروایت احول به ضمیمهی عرفی 
 آب استنجاء داللت دارد.

 وصاف  بأ ر  غی   ت  ال   ة املاء  اس  جن  عیل  دل    ، فلعموم ماهر  غی   ت   عدم   ا اشتراط  أم   و -2
 «.هحکام  أو املطلق  » نوان  ع   حتت   املتقدم   س  ج  الن   

 من ناحیة   العفو  عیل  یدل    فو  الع   ل  دلی ، فألن  ة  ب  صاح  ال   عدم   ا اشتراط  وأم   -8
 .ر  کث  ، ال أهاع  وض  و هي يف م   ة  جاس  الن    إصابة  

 يض عدم  قت  ت   العفو   أخبار   فألن    أخري ة  اس  صابة جن  إ عدم   ا اشتراط  أم   و -9
نفعال    ة  من ناحی ة  صاب  اإلإیل  ة  ر  یر  ناظ  غ   حال  االستنجاء و ول  و الب  أ مبالقاة الغائط   اال

 باملالقاة. املاء القلیل   س  تنج   عیل  ما دل    طالق  بإ ك  س   م  ت  خري، فی  أ

                                                      
 .2من ابواب احکام الخلوة، حدیث  26ئل الشیعة: باب وسا - 1
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کی  آب استنجاء، عدم تغیر بو یا رنگ یا طعم آن است 1 دلیلش و . شرط اول پا
گذشت.  است بن بزیع بن اسماعیل ی محمدهمان صحیحه  که در درس دوم 

که اجزای نجا1 کی  آب استنجاء  آن است  ست، همراه آب . شرط دوم پا
کی  آب استنجاء از ناحیهاستنجاء نباشد. دلیل عفو )صحیحه ی ی احول( فقط بر پا

که اجزای برخورد با موضع نجاست، داللت دارد نه بیش تر یعنی دلیل عفو بر موردی 
 باشد؛ داللت ندارد. نیز نجاست همراه آب استنجاء

که با نجاست د1 کی  آب استنجاء آن است  یگری غیر از بول یا . شرط سوم پا
کی  آب استنجائی داللت دارد  غائط برخوردی نداشته باشد زیرا دلیل عفو فقط بر پا

شود و ناظر به مالقات  آب که در اثر مالقات با بول و غائط منفعل و متنجس نمی
 استنجاء با نجاست  دیگری نیست.

گر سؤال:  دیگری مثل آب استنجاء با نجاست یا غائط خون باشد و همراه بولا
کند چه حکمی دارد؟  خون مالقات 

که بر نجاست  آب قلیل در اثر مالقات با هر انجس است زیرا ادلهپاسخ:  ی 
)که قلیل است( نیز ئینجاستی داللت دارد؛ اطالق دارند و شامل آب استنجا

که اطالق دارد یعنی شود مثل مفهوم صحیحهمی یة بن عمار  اذا لم یکن »ی معاو
کان ماء استنجاء او غیرهالماء قدر   «.کّر ینجسه شٌئ سواء 

 لغات 
 روکردن به چیزي استقبال:    شده ذرات جدا اجزاء متمّیزة: 
کردن به چیز استدبار:  ج:           یپشت  خر   الخالست.مراد بیت  م 

ننده قالع: ک  کن  یشه  ننده، ر ک  کردن تأّمل: اسم فاعل از قلع،   فکر 
ّرةالبول:  کندپاك مي ُینّقي: بریز ُصّب:  ریزش بول د 

گفتگو المناقرة: ّمة:   جدال، مباحثه،     آنجا، آنطرف ث 
 مراد روایت صحیحه احول است. دلیل العفو:  از بین برنده ُمزیل:

ستنجاء:  کردن، موضع بول و غائط را با آب  ا  خالص شدن، خود را از نجاست پاك 
کردن  .یا سنگ و امثال آن پاك 
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 «وءکیفیة الوض» 
سل  الو   ب  ي    ن  طواًل، و عر  صاص الش   ما بنی ق   جه  يف الوضوء غ 

ق   هبام  ما بنی اإلوالذ 
 الیدین   .کس  الن    جواز   عدم   رضًا. واملشهور  سطي ع  الو  و

سل  مين من بتقدمي الی   مث غ 
م   مث    .کس  ن   دون  ب   صاب   أطراف األإیل  ق  رف  امل  

 مث     ي.م  س  مبقدار ال   الرأس   مسح  مقد  
ها والی  و مینمين بالی  الی   کذلك، م  مسح   عبنی  الک  إیل  جلنی  سح  الر   م    یسرتقدي 

. ویلز  . ویسربالی   ه بن  ک   م  يوز فیه النکس   .الوضوء   ة  داو  ون 

گرفتن»  « کیفیت وضوء 
یش مومحل در وضو، شستن )طول( صورت از  تا چانه و عرض آن )در  ی سررو

ابهام و وسطی، واجب است و مشهور معتقدند شستن ی( بین انگشت فاصله
سپس دست راست را از مرفق تا سر انگشتان و بعد دست  .ی آن جایز نیستوارونه

ن آن پس از آن جلوی سر را به مقدار مسمی  ، بشویدکه وارونه شستشو دهدچپ را بدو
که پای راست را با دس ی  ت راست و و بعد پاها را تا برآمدگی آن مسح نماید به طور

کند و مسح وارونه در پا و سر جایز است و حتمًا  .پای چپ را با دست چپ مسح 
 .(نه آب خارجی)وضو باشد آبرطوبت باید مسح سر و پا با 

 اصطالحات
اسم مکان و به معنی محل ذکر نام اساتید وجمع شیخ به معنی استاد المریخة: 

که شیخ صدوق)رنیز آمده است. مشیخه رساله کتاب ای است  من »ه( در پایان 
کتاب « الیحضره الفقیه « االستبصار»و « التهذیب»و شیخ طوسی)ره( در پایان 

گانه آورده کردهجدا کتاب به خاطر اختصار حذف  که در متن  اند اند و سند روایاتی را 
گردد. مثاًل در در این رساله متذکر شده اند تا روایت از ارسال، خارج شده و مسند 

الشیعه به نقل از شیخ صدوق، آمده است؛ محمد بن علی بن الحسین کتاب وسائل 
دانیم زراره از اصحاب امام می ... .؟ع؟باسناده عن زراره بن اعین انه قال البی جعفر

 ی زمانی شیخ صدوق تا زراره بیش ازاست و فاصله ؟ع؟و امام صادق ؟ع؟باقر
یست سال است و نمی ی حدیث ندو ن واسطه از و کتاب تواند بدو کند و حتمًا از  قل 
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کرده است ولی از طریق استادش و استاد استادش و... و از این  زراره حدیث را نقل 
ذکر شده است و  ،کتاب به زراره بیان شده است. در مشیخه این طریق سند   ،طریق

زرارة إلی  و طریق الصدوق»مصنف فرموده:  ؛چون تمام روات ثقه و امامی مذهبند
 .«ةصحیح فی المشیخ

که عمل معصوماالخبار البیانیة:  کند، اخبار بیانیه را حکایت می ؟ع؟به روایاتی 
 گویند.

گر مکلف یقین دارد تکلیفی بر عهده :شتغالاصالة اال ی او آمده است ولی به ا
ی نیاوردن جزئی از اجزای تکلیف و یا عملی اضافی و منافی با تکلیف و یا واسطه

که تاصل تکلیف، شک می در این  .ی او ساقط شده است یا نهکلیف از ذمهکند 
کند از عهده که یقین  اش ی آن برآمده و از ذمهموارد باید عمل را طوری انجام دهد 

گاهی از آن به س یاد « شتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینیاال»اقط شده است و 
که وضوی وارونه میمی کسی  کند از میخواند شک گیرد و نماز میکنند. مثاًل 

کرده است برآمده یا نه چون شک دارد وضوی عهده که خداوند بر او واجب  ی نمازی 
که باید مجددًا نماز را با وضوی ی اشتغال فتوا میاو صحیح است یا نه. با قاعده دهد 

 صحیح و واقعی بخواند.
برای فرار از شر دشمن که اقوال یا افعالی مخفی نگه داشتن آن بخش از  تقیة:

که آن قول یا فعل خالف ن سبت به خود یا مسلمان دیگری باید انجام داد در حالی 
 حق است.

 واملستند یف ذلک 
سلنی و ضوء  الو   ب  ک   ر  أما ت   -1 ُيا : )یا أتعایله علیه قول   نی، فیدل   سح  م  من غ 

کم واله فالصإیل  ذا مقمتالذین آمنوا إ امسحوا املرافق وإیل  کمأیدی  اغسلوا وجوه 
کم وب   ؤوس  ور   حمل  عیل  طف  ع   ل  رج  األ ، فإن   1الکعبنی(إیل  کمرجل  أ ر  کما املجر  ،

تیة  يف الر    یقتضیه الظهور  و رارة  اآل  (.3)م  ق  صحیحة  ز

                                                      
 .1: المائدة - 1
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 دلیل هر یک از این احکام 
که مرکب از دو شستشو )صورت و دست2 ها( و دو مسح )سر . وضو عملی است 

 باشد و دو دلیل دارد:و پاها( می
 یدیکمالصالة فاغسلوا وجوهکم و أإیل  متیا أُيا الذین آمنوا إذا مق» یالف. آیه

فرماید: برای نماز خداوند می«. الکعبنیإیل  أرجلکم املرافق وامسحوا برؤوسکم وإیل 
کنید.صورت و دست  ها را بشویید و سر و پاها را مسح 

 ،پس وضوعطف شده است « وجوهکم»منصوب است و بر « ارجلکم»اشاال: 
 مرکب از سه شستشو و یک مسح است.

« وجوهکم»است نه عطف بر ظاهر « رؤوسکم»عطف بر محل « ارجلکم»پاسخ: 
کرده است. ؛ظاهر آیه چنین اقتضایی دارد و ثانیاً  ؛زیرا اوالً   روایت زراره آن را تفسیر 

 ی زرارهب. صئیئه
رارة   ، فلصحیحة  ر  ک  مبا ذ   جه  الو   دید  ا حت  وأم   -2 ن عن : »؟ع؟يب جعفر  ن أع ز ر أخب 
، فقال: الوجه   الوجه   حد    وجل  أ الذي قال اهلل عز  وض   الذي قال اهلل  الذي ینبغي أن ی 
سل   ل   وج   ز  ع   اهلل   ر  أم  و ید  علیه والذي الال   ه  بغ  ئز ص  ینبغي ألحد  أن ی  نق  إن زاد  ،منه ی 

ؤج  علیه مل ، ما دار   قص  إن ن  ر وی  عر ش   صاص  من ق   اإلهبام  وسطي وت علیه المنه أمث  
ما دیرًا فهو من الوجه. وست  من الوجه م   عان  صب  ت علیه اإلما جر  ، ون  ق  الذ   إیل  الرأس
دغ  ذلك فلیس من الوجه   سوی یق   و .1«من الوجه؟ فقال: ال . فقال له: الص    طر

رارة  إیل  الصدوق    2شیخة.صحیح  يف ال   ز

یش موی سر و از جهت  ی بین. صورت از نظر طولی فاصله1 چانه تا محل رو
ی زراره باشد و دلیل آن صحیحهی بین انگشت ابهام و وسطی میعرضی فاصله

ی از امام باقر که باید شسته شود »خواست:  ؟ع؟است. و مرا از حد صورت، آن حدی 
کرده  کنو خداوند به آن امر  گاهم  که خداوند دستور »فرمود:  ؟ع؟امام« است؛ آ صورتی 

                                                      
 .2من ابواب الوضوء، حدیث  21وسائل الشیعة: باب  - 1
کتاب من ال یحضره الفقیه:  - 2  .1راجع: نهایة الجزء الرابع من 

ة: جمع شیخ. یخ  ش  ة و الم  خ  شی   والم 
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کند مأجور شستن  یاد  گر ز کند؛ ا یاد  کم و ز کسی حق ندارد آن را  آن را داده است )و( 
کرده )وضویش باطل است(؛  گناه  کمتر بشوید  گر  ی نیست و ا گردی صورت به مقدار

یش موی سر تا چانه بر آن دور میاست   و آب زندکه انگشت ابهام و وسطی از محل رو
ی  )داخل( و غیر ار این مقدار ورت استپس این )مقدار(، صشود، میبر آن آب جار

« )گیجگاه( جزء صورت است؟آیا صدغ»گفته شد:  ؟ع؟به امام.« صورت نیست
 .«خیر»فرمود: 

کرده است و چون اشاال:  کتاب زراره نقل  یانروایت را شیخ صدوق از  از زمان  راو
 شیخ تا زراره قطع شده است روایت اعتباری ندارد.

کتاب سند شیخ صدوق به زرارپاسخ:  که در  « مشیخة»ه طریق صحیحی دارد 
 صحیح بوده و قابلیت استناد دارد. ،آمده است پس روایت فوق

سل   کس  الن    جواز   ا عدم  أم  و -3
تارًة باألخبار  له: ل   د  ست  الوجه، فقد ی   يف غ 

کصحیحة  یانیة  الب    ،  : رارة  کي لنا »ز  ح  د  عا بق  فد   ؟ص؟اهلل   ضوء  رسول  و   ؟ع؟بوجعفرأح 
ه  الی   ل  من ماء  فأدخ    ک   خذ  فأ مینید 

ا من ماء   فا ً هل  مث  جه  الو   عیلأمن  ه  وجه  عیل  فأسد 
ناء   سریالی   عاد  أمجیعًا، مث  بنی  بیده اجلان   ح  س  م    ح  س  ، مث م  الیمینعیل  اهل  سد  فأ يف اإل
ا، مث أج   هب  ناء   مینعاد الی  وان  اص   مث     يف اإل کما ص  هب    ن  فص   سریالی  عیل  هب    ن   ا 

ه و ّق   ما ب   ببقیة   سح  ، مث م  بالیمین یه و يف یدیه رأس  جل  د  ر  ع  ناءمل ی  حیث  1«مها يف اإل
 
قط    بالف   حیث   غال  االشت   ة  صال  بأ خریوا   .الوجه   عیلمن أ ل  سد  ه أت أن  دل   م   راغ  الی 
 .کس  الن   

  باطل است(:)وضو ی صورت)در وضو( جایز نیستشستن وارونهبه دو دلیل . 6
گرفتن رسول خدا ؟ع؟امام باقر»گوید: زراره می الف. اخبار بیانیه: ی را برا ؟ص؟وضو 

کرد؛ پیامبر گونه حکایت  خواهند، دست راست را داخل ظرف آبی می ؟ص؟ما این 
کفی از آب را بر کرده و  ریزد سپس دو طرف گیرد و از باال به صورتش میمی ظرف 

ی اجزای صورت شسته شود( پس دست چپ را در مهکشد )تا هصورت را دست می

                                                      
 .22 من ابواب الوضوء، حدیث 25وسائل الشیعة: باب  - 1
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ی اطراف ریزد و همهگیرد( و بر دست راست میبرده )و مشتی آب برمیظرف آب 
گیرد( کند بعد دست راست را در ظرف آب برده )و مشتی آب برمیدست را مسح می

کرده بود با دست و به دست چپ می که در دست راست عمل  ریزد و همان طوری 
که در دستکند و سپس با بقیهز عمل میچپ نی سر و دو  ،هایش ماندهی رطوبتی 

)برای مسح سر و پا( دیگر بار دو دستش را در ظرف آب فرو کند وپایش را مسح می
کرده رسول خدا«. بردنمی در شستن صورت از قسمت  ؟ص؟در این روایت تصریح 

یخت.  باالی صورت آب ر

 شتغالب. اصالة اال
سل   وب  ا وجو أم   -4

 .الوضوء   آیة   ، فهو مقتیضی املذکور   باملقدار   الیدین   غ 
عار   صیر  کاد أن ی  فهيما، ف کس  الن    جواز   ا عدم  أم  و -5 ب الشیعة ومل من ش  نس  ی 

 یانیةذلك من بعض األخبار الب   استفادة   کن  ي   و1ابن  ادریس. و املرتیضإیل  إال الالف  
ه الیسر س  م  مث غ  »...  س   الیمین ه  راع  ذ  عیل  غ  فر  رفًة فأهبا غ   ف  ر  غ  ف   یکف   ا هب ل  فغ 

ه من امل  ذ   هار  ی  ال ف   الک  إیل  قرف  راع  کید  ، فإ2«ق...رف  امل  إیل  د    ن  ک  ي   د   الر    عدم  عیل  ن التا
ية   االیة   ن   إ ذا قیل:إو منه ذلك. فاد  ست  أن ی   ة  « یلإ»ت بـ ر  ب   ع   الکر

 ة  رعی   ش  عیل  الدال  
ح  الن    طر  کان اجلار    مت    هذا ی   ن   أ :کان اجلواب   ها.ف  ما خال   کس فی  ـ متعل    لو  « لوافاغس  »قًا ب
سل   ة  ای  دیدًا لهن  حت   کون  ی  ل   کان قیدًا لـ ا ل  م دون   الغ  هلا  الید   ن   إ حیث  « کمیدی  أ»و 
ه مهنا الواجب   دید  املقدار  حت   «یلإ» لفظ   بذکر   راد  متعددة  وی   طالقات  إ سل  ما  نظیر   غ 

کان بالفعل   ق  عل   الت    أن   ذلك: د  ؤک   ا ی  وم    «.قف  الس   إیل  دار  اجل   غ  صب  إ»لو قیل:   م  لز  ی   لو 
لة   يه   االیة   دال  ل بذلك.ق  ی  حدًا ملأ أن    احلال   و کس  وجوب الن   عیل  الکر
تا سر انگشتان ها در وضو از مرفق ی وضو، مقدار شستن دست. به مقتضای آیه1

 دست است.
بیانیه  اخبار)وضو باطل است(. دلیل آن ها جایز نیستی دست. شستن وارونه5

                                                      
 .21، السرائر: 21االنتصار:  - 1
 .6من ابواب الوضوء، حدیث  25وسائل الشیعه: باب  - 2
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پرسیدند؛  ؟ص؟)کیفیت( وضوی پیامبرخدایدرباره ؟ع؟است. زراره و بکیر از امام باقر
کرده و مشتی آب برگرفته »... آن حضرت فرمود:  دست راستش را داخل ظرف آب می 

کف دست شستشو و بر دست راستش  یخته است و دستش را از مرفق به طرف  می ر
در این حدیث، «. کشیده استمی داده )و( دستش را در شستشو به طرف مرفق نمی

کید امام کرد؛ پیامبرمی« املرفقإیل  هاالیرد   »ی با جمله ؟ع؟از تأ در  ؟ص؟توان استفاده 
 .کرده استشستشوی دستش وارونه عمل نمی

ی وضو بر مشروعیت وضوی وارونه داللت دارد چون در آیه« الی» یکلمهاشاال: 
گر مفاد روایتی مخالف « المرافقإلی  فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم»...د: فرمایمی پس ا

کنار می یم چون مخالف قرآن است.آیه باشد؛ آن را   گذار
گر پاسخ:  یت و بود، اشکال وارد بود چون نها« فاغسلوا»متعلق به « الی المرافق»ا

است و به فعل محذوفی « ایدیکم»کرد ولی جار و مجرور، قید پایان شستشو را بیان می
کلمه« کان»مثل  گاهی به انگشتان « ید»ی متعلق است زیرا  یادی دارد؛  استعماالت ز

گاهی به  «و السارقة فاقطعوا ایدیهما السارق»ی مثل آیه ،شوددست اطالق می و 
گاهی به تمام دست تا زیر شود مثل آیهمیانگشتان دست تا مرفق اطالق  ی وضو و 

« ید»است تا مقدار « ایدیکم» برای تبیین« الی المرافق»شود بنابراین کتف اطالق می
کند و  برای بیان مقدار است نه نهایت و غایت شستشو پس آیه با « الی»را مشخص 

که به نقاشی بگویند دیوا ر را تا سقف اخبار بیانیه منافاتی ندارد مثل جایی 
کن در این صورت نقاش از باال به پایین رنگ میرنگ کلمه آمیزی  کند نه وارونه زیرا 

کید  کند نه غایت عمل نقاشی را.مقدار دیوار را معین می« تا» آنچه تفسیر ما را تأ
گر می که ا ی  بود باید شستشوی وارونه« فاغسلوا»متعلق به « الی المرافق»کند آن است 

ی امر است و ظهور در وجوب دارد پس صیغه« فاغسلوا»باشد زیرا دست واجب 
کس به ی  دست فتوا بدهند ولی هیچی فقها باید به وجوب شستشوی  وارونههمه

 وجوب آن فتوا نداده است و اهل تسنن نیز به استحباب آن معتقدند.
که استعمال فعل امر در استحباب، مجازی بوده و نیازمن د قرینه الزم به ذکر است 

کنیم.است و چون قرینه یم پس باید آن را بر معنای حقیقی )وجوب( حمل   ای ندار
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 حازم   بن   منصور   علیه صحیح   ل   علیه. وید   سامل   ت  : ف  مینالی   تقدمي   وم  ز  ا ل  م  أو -6
  الرجل  : »؟ع؟عن ايب عبداهلل

 
 الیمنی   ل  غس  الیمنی. قال: ی   قبل   مال  بالش    یتوضأ

وایة  وغیر   1«سار  ی  ال عید  وی   تد   املذکورة وغیر   ه. والر إن  ة  ن  قار  من ال   املن   عیل  لها ال
کما هو واضح  ن  مک  أ  .ت 

کان مقتیضعلیه أ سامل   ت  ، ف  الرأس   م  مقد   عیل  املسح   وأما لئزوم   -2 إن   یضًا و
ية   طالق  االیة  إ  املسح  ج   الکر

 ٌ يب لم عن أمس بن   د  حمم   ة  حیح  ص   ن  أ ال  ، إق  ف  ات    یف  ک   وا
  2«هم  مقد   عیل  الرأس   ح  س  م  : »؟ع؟عبداهلل

 .قیید  الت   عیل  تدل  

. در وضو واجب است ابتدا دست راست را بشوییم. دلیل آن روایت منصور بن 1
که صحیحه از شستشوی همزمان  که وجود دارد این است  حازم است تنها اشکالی 

 رن دو دست، منع نکرده است.او مق
 وضو واجب است جلو سر مسح شود.  . در1

ی وضو، اطالق دارد یعنی هر قسمتی از سر مسح شود عنوان آیهاشاال: 
  .امتثال شده است پس مسح جلو سر واجب نیست« وامسحوا»

که مقیدی نداشته باشد ولی روایت صحیحهپاسخ:  ی در صورتی آیه، اطالق دارد 
 محمد بن مسلم مقید آن است.

که مسح قسمت عقب سر را جایز می شمارد بنابراین اطالق روایاتی اشاال:  یم  دار
 آیه پابرجاست. 

اند و هیچ فقیهی بر ت عمل نکردهااصحاب امامیه به مضمون این روایپاسخ: 
ناچار ه ها فتوا نداده است و در تعارض بین روایت مقید و چنین روایاتی، بطبق آن

 نیم.کها را بر تقیه یا معنای دیگری حمل میآن
ک  وأم   -8 یس  ال   ة  فای  ا  ية   طالق  االیة  إه ثبات  کيف إل، فی  م   ل   ید   الباء   کر  ذ   ن  ، فإالکر
د فی  مل حیث   ، والرأس   سح  بعض  م   ب  لواج  ا أن  عیل  قی    صحیحة   أن  عیل  طالق  اإل ت  ثب  ی 

                                                      
 .1من ابواب الوضوء، حدیث  65وسائل الشیعه: باب  - 1
 .1من ابواب الوضوء، حدیث  11وسائل الشیعة: باب  - 2
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رارة   یر  و ز
ک  من  ء  و بيش  ك أمن رأس   بيشء   واذا مسحت  »... :؟ع؟يب جعفر  عن أ ب 

ک  م  د  ق    جز  فقد أ صاب   األ طراف  أإیل  یكعب  یك ما بنی 
 
ها واضحة  يف ذلك.و 1«كأ یر   غ 

 علیه. ال دلیل   2األذننی  حیت  الرأس ام  ت   من مسح   ة  ومعه مفا علیه بعض  العام  
کافی است  . در1  مسح سر، به سه دلیل، مسمای آن 

 ه مقدار خاصی مقید نکرده است ی وضو زیرا آن را بدر آیه« رؤوسکم»اطالق  الف.
کلمه ب. کم باشد؛)که بر مسح قسمتی از سر « برؤوسکم»در « باء» ذکر   (گر چه 

 نیز آمده است.« بعض»به معنی « جار»داللت دارد زیرا این حرف 
و اذا مسحت »آمده است  ؟ع؟ی زراره و بکیر از امام باقردر روایت صحیحه ج.

 .«بشئ من رأسک...
گوشمانآیا هسؤال:  که اهل تسنن معتقدند؛   سر محسوب ئی ازها جزطوری 

 ند و باید مسح شوند؟شومی
که آوردیم؛ عملکرد آنان دلیلی ندارد.پاسخ:   خیر، با توجه به سه دلیلی 

نی ال  الر    یف الواجب   ا أن  وأم   -9 سل   سح  دون  جل   - 3ة  الفًا ملا علیه العام  خ   - الغ 
ا ع   رجل  فإن األ واضح  فیه، اهلل   فکتاب   ؤوس  »لفظعیل  طف  إم   ها،حمل   عیل  وأ«کمر
ین ی   عیل اختالف القرائتنی، وعیل   أن  دعوي و .وجوب  املسح   ت  ثب  کال التقدیر

یکون ذلك من باب  ة اجلر   راء  ق  عیل  ه، غایت  سل  الغ   فیجب  « کموجوه  »عيل العطف  
حر  ض  » موهل   کق   ة  ر  جاو  ال   ر ب   ب   ج   طول   هلا بعد   السلي   وق  بإباء الذ    ة  ع  دفوم   «خ 

 .يب    جن  أ الم  بنی املعطوف واملعطوف علیه بک   الفصل  
 دانیم اهل تسنن پاها راها می. در وضو مسح پاها واجب است نه شستن آن1

دانند ولی امامیه معتقد یند چون وضو را مرکب از سه شستشو و یک مسح میشومی
گونه « ارجل»مسح پاها داللت دارد زیرا ممکن است ی وضو بر وجوب است آیه دو 

 قرائت شود:
                                                      

 .1من ابواب الوضوء، حدیث  16وسائل الشیعه: باب  - 1
 ، طبعة دارالکتب العلمیة.2/51ب األربعة: الفقه علی المذاه - 2
 .2/51الفقه علی المذاهب األربعة:  - 3
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 عطف شده است.« رؤوسکم»بر ظاهر « ارجلکم»در این صورت الف. مجرور: 
عطف شده است زیرا مفعول « رؤوسکم»محل  هدر این صورت بب. منصوب: 

عطف شده است پس بر وجوب « وامسحوا»است و در هر صورت بر مفعول « وامسحوا»
 داللت دارد. مسح

گفت میاشاال:  « وجوهکم»در هر دو حالت نصبی و جری بر « ارجلکم»توان 
که روشن است و  عطف شده است وشستن پاها واجب است زیرا در حالت نصبی 

گر چه در واقع بر « رؤوسکم»ی نیز از باب مجاورت با در حالت جّر  مجرور شده است 
خبر « خرب  »که در واقع « خرب   جحر ضب  »عطف شده است مثل « فاغسلوا»مفعول 

 مجرور خوانده شده است. ،است و باید خوانده شود ولی از باب مجاورت
یم این توجیه را هیچ عقل سلیمی نمیپاسخ:  پذیرد زیرا اواًل؛ هیچ دلیلی بر آن ندار

کالم عرب غیر فصیح، صحیح نیست و ثالثًا؛ در آیه  کالم خدا بر  و ثانیًا؛ حمل 
فاصله « برؤوسکم»و « ارجلکم»میان « واو»جود ندارد زیرا حرف مجاورت حقیقی و

ای وجود ندارد و رابعًا؛ در حالت فاصله« خرب»و « ضب»انداخته است ولی میان 
نصبی نیز توجیه صحیحی ندارد زیرا بین معطوف )ارجلکم( و معطوف علیه 

کالم اجنبی )و ایدیکم است و این المرافق و امسحوا( فاصله شده إلی  )وجوهکم(، 
 فاصله برخالف فصاحت و ادبیات عرب است.

ظاهر   ا ألن  ، فهو إم  ما يف املسح  دخال   إ بال لئزوم   عبنی  الک  إیل  املسح   ا أن  وأم   -11
رارة   و لصحیحة  أ ي  غ  يف ال   خول  عدم  الد   الغایة   . کیر  ب  و ز  السابقة 
ک  وأم   -11 یس  ال   ة  فای  ا   بناًء  الوضوء   آیة   تیضی ، فهو مقجلنی  رضًا يف مسح الر   ع   م 
عطفًا  صب  الن    ة  راء  ناًء عیل ق   ب  بذلک حیت   قال  بل قد ی   لتقدیر الباء   اجلر    ة  راء  ق  عیل 

  
 .عیل املحل 

تیة   ة  ار  رز ، فلصحیحة  الیمين بالیمین والیسری بالیسری ا مسح  وأم   -12  .اآل

ک22 ی پا( است . طول مقدار مسح پا )از سر انگشتان پا( تا  عبین )مراد بر آمدگی رو
کعبین داخل مسح پا نیست بلکه حد و مرز آن است و دو دلیل بر آن اقامه شده  و 

 است:
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که  یجمله. ظاهر الف غایت )کعبین( داخل در مقید به غایت آن است 
 مغیی)مقدار مسح پا( نیست.

در « ما بین»ی کلمهی زراره و بکیر بر آن داللت دارد زیرا روایت صحیحه ب.
کعبیک ...»عبارت  کعبین در مقدار مسح «اطرار االصابعإلی  ما بین  . نشان می دهد 

 پا داخل نیست.
کافی است زیرا قرائت 22 « ارجل». عرض مسح پا مقدار معینی ندارد و مسمای آن 

 از دو حال خارج نیست.
م( و مقدر است یعنی )و امسحوا برؤوسکم و بارجلک« ءبا». مجرور است پس الف

 جاره است.« باء»تبعیض یکی از معانی 
گر منصوب است پس بر محل  ب. عطف شده است و به اطالق آن « برؤوسکم»ا

کافی است.عمل می  کنیم بنابراین در مقدار عرض مسح پا، مسمای آن 
که پای راست با دست راست و پای چپ با دست چپ مسح 21 . واجب است 

 ی زراره است.شود و دلیل آن تصریح روایت صحیحه
: ؟ع؟يب عبداهللأ عن مسلم   بن   ، فلصحیحة حممد  الیمین مسح   ا تقدمي  وأم   -13

 .1«ن  ي  األ ق  أ بالش   ، وابد  القدمنی  عیل  ح  مس  إ»

ٌ  ا ج  وأم   -14 ية   ، فإلطالق االیة  دمنی  والق   أس  يف مسح الر    کس  الن    وا  .الکر
 البأس  : »؟ع؟يب عبداهللعن أ عثمان   بن   اد  ح    دمنی صحیحة  الق   يف مسح   ه  د  ک   ؤ  وی  

 .2«راً دب  م  اًل وقب  م   القدمنی   مبسح  
ک  ا ل  وأم   -15 رارة   ، فلصحیحة  ضوء  الو   مباء   دمنی  الرأس والق   ون  مسح  ئزوم   عن أيب  ز
ت   »... :؟ع؟جعفر   ی  ناك ناص  ة  ي 

ح  ببل   س   من ب   ّق   ما ب  ك، ووت 
 مینك الیهر  قدم  يناك ظ   ة  ل  

ها.غ  و 3«سریك الی  قدم   هر  سراك ظ  ی   ة  ببل    ح  س  ت  و  یر 
ابدأ »فرمود:  ؟ع؟. تقدیم مسح پای راست بر چپ واجب است زیرا امام صادق26

                                                      
 .1من ابواب الوضوء، حدیث  61وسائل الشیعة: باب  - 1
 .1من ابواب الوضوء، حدیث  12وسائل الشیعة: باب  - 2
 .1من ابواب الوضوء، حدیث  62وسائل الشیعة: باب  - 3
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 «.بالشق االیمن
ی سر و پاها جایز است چون نه تنها آیه اطالق دارد بلکه جواز، . مسح وارونه21

 ی حماد است.مفاد صریح صحیحه
ی سح سر و پاها با آب وضو باشد نه آب خارج از وضو زیرا در صحیحه. باید م25

گونه امر شده است.   زراره این 

 لغات 
عر:صاصقُ  یش مو در پیشان الر  ن:  یمکان رو ق   چانه  ذ 

بها : اس:     انگشت شست ا   وارونه الن 

ع، انگشتان  صابع:  سر انگشتان  االصابع:اطرار   جمع اصب 

داوة:   لو سرج مقّد  الراس:  رطوبت ن 

رافق:   گیجگاه، شقیقه ُصدغ: ق، آرنج م  رف   ها جمع م 

ح: د   آب ی مشت کّفًامن ماء:    کاسه بزرگ، پیاله ق 

ل: کرد  سد  یخت، رها  بخش راست الرق االیمن:   فرور

ر بها ُغرفًة: ر    آب برداشتی با دستش مشت غ 
ّب: ضوء    سوسمار ض   ب وضوآ :و 

 دیوار  الجدار:    گوش ُاُذن:
 دوري، ترك هجران:     ظرف إناء:

  یالنه حیوانات درنده و حشرات موذ ُجئر:
غ:    رطوبت  بّلة: کن  إصب    رنگ 

هر:  جلو سری پیشاني، مو ناصیة:   پشت، مقابل بطن ظ 
کعب: برآمدگ کعبین: کعب،  مچ پا، استخوان بندگاه پا و ساقی دو 
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 «شرائط الوضوء» 
ة  ضوء   الو  يف یلزم    -هسبحان   اهلل   مر  بداعي امتثال  أ الفعل   قصد   مبعین - : النی  

إهارة  املاء  وط   ه، و إباحت  ة  الترتیب  ه، وطالق  ، و  اعتبار   واملشهور   .ة  ر  باش  ، وال  ، واملواال
 شرعًا. املاء   عدم  املان  من استعمال  ، واألعضاء   طهارة  

 « شرایط صحت وضو»
کی آب و اباحه و اطالق آن و ترتیب و مواالت و شرایط وضو عبارت ند از: نیت و پا

گرفتن و عدم ممنوعیت شرعی  کی اعضای وضو قبل از وضو  مباشرت در اعمال و پا
 از استعمال آب.

  اصطالحات
ن آن از شئ  غساله: که پس از شستن چیزی با فشار دادن یا بدو  (متنجس)آبی 

 د.شومی خارج
که در آ کبیره: ی عذاب و دوری از رحمت الهی داده شده است ن وعدهگناهانی 

 مانند دروغ و غیبت وقتل نفس و زنا و...
که در ذهن دینداران تثبیت  المرتاز فی ذهن المترریه: آن دسته از احکام دینی 

گفته وگاهی از آن با  شده است و مسلمین به آن علم اجمالی دارند مرتکز متشرعه 
 .کنندارتکاز یاد می

موضوعی را به  حکم   در فقه به معنی تمثیل منطقی است، سرایت دادن   قیاس:
کی  موضوع دیگر، مانند قیاس وضو به غسل در  قبل از وضو  ی وضوی اعضاهمه پا

 چون در غسل چنین است. گرفتن، 
که به قصد قربت و نزدیکی به خدا انجام مییبادت:    گیرد.عملی 

  املستند یف ذلکو
ا لئزوم   - 1 م  العبادیة   اهلل  مر  أ الفعل بداعي امتثال   قصد   أم  . سبحانه، فألن  ذلك الز 
  للوضوء و یاء  الر    ة  ی   ل  بط  ضح م  ت   منه ت  و

 بائر  من الک   و م  بل هو حمر    عبادي    عمل   لکل 
 به وجه  اهلل   ب  طل  اًل ی  م  ع   ل  م  عبدًا ع   لو أن  : »فيف احلدیث   رکًا باهلل سبحانه.ونه ش  لک  
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کان م  فیه رضا أ ل  دخ  أ و رة  ار  االخ  والد    ، والزم  حرام   ، والشرك  1«کاً شر  حد  من الناس 
ا دًا، فقال: إمن  غ   جاة  فیما الن    ل  ئ  س  : »؟ص؟يف احلدیث عن النيبو .البطالن   احلرمة  
اد   النجاة   ، نه االيام  ل  ي  ـه وعد  ادع  اهلل  ي  کم فإنه من ي  خدع  ع  اهلل  فی  يف أن الخت  ن 

ع  ه ي   نفس  و ر. فقیل له: فکیف ي  لو ی   د  ید  مث ی   ه اهلل  مر  مبا أ ل  عم  ؟ قال: ی  ادع اهلل  شع   ر
یاء فإنه الشرك   قوا اهلل  ه. فات  به غیر   ب  أالقیامة ب یوم   یدعی رايئ ی  ال   باهلل. إن    يف الر  ة  ع  ر
کاف  أمساء   ك ط  ب  ، ح  ر  یا خاس   ر  یا غاد   ر  یا فاج   ر  : یا  ك، فال خ   ل  ط  ب  و عمل  لك  الص  اجر 
نت  ت  ك م   جر  س أم  فالت   الیوم   ک  يف  ؤال  عن الوجه  هذا، الس   بعد   بیقی  و .2«له ل  عم  ن 
 ، الکبیر  ة  ع  ر   ش  ت  ال   مجی    يف ذهن   ز  ک  رت  أن  ال   ذلك باعتبار   :واب  واجل   .ضوء  الو   ة  ی   باد  ع  

ٌ  هذا اال، وعبادة   وضوء  أن  ال رأة  ال  و ، الرجل  الصغیر  مهنم و ت   رتکا ه ع  ش  ن   ل  م  ال ي   ثاً ب  وؤ 
 ع   بال املعلول   صدور   ة  حال  الست   -

من  یدًا بید   ه  وصول   یله سو ة  ال عل  و - ة  ل  
 .؟ع؟املعصوم  

 یک از این احکام دلیل هر 
کار برای فرمانبرداری از دستور خداوند(: وضو عبادت . لزوم نیت2 )و قصد انجام 

که مکلف فعل را به قصد الزمه است و انجام فرمان خدا بیاورد  عبادی بودن آن است 
یاشومی و از این شرط، روشن که ر ، نه تنها وضو و هر )وخود نمائی و تظاهر در عمل( د 

کند)و حرمت وضعی دارد( بلکه حرام و از  )تکلیفی(عمل دیگر عبادی را باطل می 
کبیره است یا ،گناهان   ی( به خداست.)خفشرک ،زیرا ر

یا حرمت تکلیفی دارد؟سؤال:   چرا ر
گر بنده»زیرا در حدیث آمده است پاسخ:  ای عملی را به خاطر توجه)به فرمان( ا

)نیز( در آن وارد مردم را )کسب( سرای آخرت، انجام دهد ولی رضایت یکی ازخدا و
 بطالن )در عبادات(ی حرمتو شرک حرام است و الزمه« کرده است؛ مشرک است

 ؟ص؟دیثی از پیامبرشود. در حد، محبوب و مقرب نمیاست زیرا هرگز مبغوض و مبّع 
                                                      

 .22بواب مقدمة العبادات، حدیث من ا 22وسائل الشیعة: باب  - 1
 .21من ابواب مقدمة العبادات، حدیث  22وسائل الشیعة: باب  - 2
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که در »فرمود: « )ی قیامت( نجات در چیست؟سؤال شد فردا» نجات در این است 
که شما را می کس خدا را خیال خود به فکر فریب خدا نباشید  که هر  فریبد چون 

کند و بفهمد ع میفریبد و ایمانش را خلبفریبد خداوند او را می گر دقت  کند و ا
چگونه انسان، خداوند را »شد:  عرض ؟ص؟به پیامبر«. خویشتن را فریب داده است

)در ورای آن خشنودی( کند ولیدر ظاهر( به فرمان خدا عمل می»)فرمود: « فریبد؟می
کار  یا یا از خدا بترسید چون شرک به اوست. ر کرده است پس در مورد ر دیگری را اراده 

کشومی ر روز قیامت با چهار اسم خواندهد افر، ای فاجر)گناهکار(، ای د ای 
یانکار(، عملت نابود و مزدت از بین رفت امروز برایت راه غادر )فریبکار(، ای خاسر)ز

کسی د کار میگریزی از آتش جهنم نیست. از  که برای او  کن   «کردی.رخواست مزد 
کرد، وضو عملی چگونه میسؤال:   عبادی است؟توان ثابت 
کوچک و بزرگ، زن و مرد، ثابت می ارتکاز و ذهنیت  همه ابپاسخ:  ی دینداران، 

کنیم؛ وضو عبادت است و این ارتکاز، بیهوده تحقق نیافته زیرا وجود معلول 
که ابتدا مسلمین ،علتبی از  آن را محال است و تنها علت این ارتکاز آن است 

 اند و امروز به دست ما رسیده است.کرده گرفته و به یکدیگر منتقل ؟ع؟معصوم
ا اعتبار   -2 معه  رجل  : »؟ع؟يب عبداهللعن أ اعة  املاء، فلموثقة مس   طهارة   وأم 

دري أ    وق   ناءان فهيما ماء  إ ، الی  ر  ذ  ه. غ ماء  عیل  ر  قد  ما هو، ولیس ی  ُي  يف أحدمها ق  یر 
ما مجیعًا و ه  یق  ر ها من ا 1«م  م   ی  ت  ی  قال: ُي  وایات الکثیرة  وغیر   .ة  ر  وات  ت  ال   لر

ر إوأم   -3  ض   و  الت    ا یکون  ه بدون  ه، فألن  ت  باح  ا اعتبا 
 
ايل مًا وبالت  ًا حمر   غصبی   فاً تصر    أ

 ة.بالعبادی    صف  أن یت    ن  ک  الي  
کی  آب وضو را موثقه1 کرده است. امام صادق. شرطیت  پا  ؟ع؟ی سماعه بیان 

که دو ظرف درباره دارد( یکی از آن دو  )علم اجمالیداندآب دارد و میی شخصی 
ک دیگری در اختیار ندارد( فرمود: نجس شده است هر دو را بریزد و تیمم »)و آب پا

یختن آب، امر ارشادی است یعنی سماعه را راهنمایی می«. کند که فرمان  دور ر کند 
گرفت و به تعبیر دیگر طهارت آب، شرط صبا آب نجس نمی حت توان وضو 

                                                      
 .1من ابواب الماء المطلق، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1
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 وضوست.
. آب وضو باید مباح باشد زیرا وضو با آب غصبی حرام است و تصرف در 6

غصب نهی شده است و نهی در عبادات موجب بطالن عمل است یعنی ارشاد 
که غصب مانع صحت عمل است و به تعبیر دیگرمی  شرط ،ی آباباحه ؛کند 

 ست.صحت وضو
ل  اإلس ن  مک  ه، فی  طالق  إ ا اعتبار  وأم   -4  تدوا ماًء )فلم تعایله قول   طالق  له بإ تدال
 .1موا...(م   ی  فت  

: ا اعتبار الترتیب  وأم   -5 رارة   عن رجل   ؟ع؟مهاحد  ئل أس  »، فیقتضیه صحیح  ز
یه قبل  وجه   أ بیده قبل  د  ب   جل   بد  یدیه. قال: ی   ه، وبر 

 
د  به ولی   أ اهلل  د  مبا ب   أ کان ع   2«ما

 الیمین الید   سل  غ   تقدمي   لئزوم  عیل  ال یدل    - واضح   هو کما - کور  املذ الصحیح  و ه.غیر  و
ه يکن   ل   إال  أن   .املتقدم   حازم   بن   منصور   لذلك بصحیح   االستدال

فلم تجدوا ماء فتیمموا »ی . آب وضو باید مطلق باشد و دلیل آن اطالق آیه1
نیز  «ماء» آب مضاف نکرده و لفظ است چون تیمم را مقید به نداشتن  « صعیدًا طیبا
 است.  «مطلق آب  »حقیقت در 

. شرط صحت وضو، ترتیب در غسالت و مسحات است. زراره از امام 5
که از آن حضرت پرسید:  ؟ع؟یا امام باقر ؟ع؟صادق کسی  مردی قبل از »در جواب 

کرده ها را شسته و قبل از شستن دستشستن صورت، دست ها، پاهای خود را مسح 
ابتدا باید  :زیرا در قرآن آمدهخیر( »)فرمود: « است؟(است)آیا وضوی او صحیح 

 «.ها و بعد مسح سر و پا انجام دهدصورت و سپس دست
در این روایت نفرموده شستن دست راست قبل از چپ است و از طرفی اشاال: 

 شود.ی قرآن نیز تقدم دست راست بر چپ، استفاده نمیاز آیه
گرپاسخ:  صحیح منصور بن حازم، لزوم این  ه، ولی باچه در این روایت نفرمودبله، 

 تقدم نیز قابل اثبات است.
                                                      

 .1المائده:  - 1
 .2من ابواب الوضوء، حدیث  65وسائل الشیعة: باب  - 2
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ة  ال   ا اعتبار  وأم   -6 ية عدم   طالق  إ ، مفقتیضواال  صحیحة    أن  ه إال  االیة الکر
یة  فأبط  ع  د  ف   املاء   د  ف  ن  أت  ف  وض   ا ت  مب  : ر  ؟ع؟يب عبداهللقلت أل: »معاویة    أتوت  اجلار

ج   دض  و  ف   عيل   باملاء فی  ة  ال   اعتبار  عیل  دلت 1«ويئ. قال: أع   .فاف  اجل   عدم   مبعین واال
 ق  حق   ت  ا الی  ذ بدون  ، إالوضوء   ه من آیة  استفادت   ، فیمکن  ة  ر  ر املباش  ا اعتبا  وأم   -2

 االیة. ظاهر   هاعتبارعیل  الفاعل الذي یدل   إیل  الفعل   سناد  إ
ن فاصل1 ه، انجام شود. دلیل آن حدیث . اعمال وضو باید پی در پی و بدو

ی می یة بن عمار است. و کردم:  ؟ع؟گوید به امام صادقصحیح معاو چه بسا »عرض 
کنیزم را صدا میگیرم و آب تمام میوضو می کندی شود سپس  کنم )که آب بیاورد( او 

حضرت فرمود: « صحیح است؟(شود )وضویم کند و)آب( وضویم خشک میمی
کن» که نباید اعمال وضو را با فاصله جوب اعاده نشان میو «.وضویت را اعاده  دهد 

 ارشاد به شرطیت  مواالت دارد. ،ی وضواز یکدیگر انجام داد و دستور اعاده
 مواالت داللت دارد؟ ی قرآن بر شرطیت  آیهسؤال: 
 زند.خیر، چون آیه اطالق دارد و روایت آن را تقیید میپاسخ: 
یة بن عمار برسؤال:   چه نوع مواالتی داللت دارد؟ روایت معاو
گاهی به معنی مواالت مطلق است؛ خواه آب وضو پاسخ:  موالت دو نوع است. 

که آب وضو  گاهی به معنی مواالتی است  در اثر فاصله افتادن، خشک شود یا نشود و 
خشک نشود. روایت بر مواالت نوع دوم داللت دارد یعنی رعایت مواالت عرفی الزم 

 قلی.است نه مواالت ع
. مباشرت در اعمال، شرط صحت وضوست یعنی اعمال وضو را خودش باید 1

که ی وضو نشان میکه دیگری برای او انجام دهد زیرا ظاهر آیهانجام دهد نه آن دهد 
گرفتن(، مستند به باید فعل ن آن)وضو  که فاعل )وضوگیرنده( باشد و بدو )در صورتی 

 تند نخواهد بود.ای وجود دارد( فعل به فاعل مسوضودهنده
وي له س   . وال دلیل  لیه املشهور  إ، فقد ذهب األعضاء   هارة  ط   ا اعتبار  وأم   -8

                                                      
 .6 من ابواب الوضوء، حدیث 66وسائل الشیعة: باب  - 1
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سل  عیل  القیاس  
رارة   صحیحة   دلت الذي - ة  ناب  اجل   غ  سل   لئزوم  عیل  هاغیر  و 1ز

 غ 
ه سة  املتنج    املواض    بل  س  األ ن   او أل - ق  س  املاء   م  یستلز   عضاء  تنج    مها قابل  وکال .تنج  
ق   : فالحتمال  ا االول   أم   .ل  للتأم     .الفار
 االرتاس   کما یف ،احلاالت   بعض   یف املاء   س  تنج    عدم   فرض   فإلمکان  ا الثان: وأم  

سالة   طهارة   و فرض  أ يف الکثیر      بطهارة   بة  ق   املتع   الغ 
 العتبار   جه  وعلیه فال و .املحل 

س  املاء  س  م من تنج   ز  ل  ی  إذا مل االعضاء   طهارة    .ها تنج  
ک باشد و دلیل آن 1 گرفتن باید پا که اعضای وضو قبل از وضو  . مشهور است 

 یکی از دو امر زیر است:
کردن  الف. قیاس وضو به غسل: که بدن قبل از غسل  در روایت زراره آمده است 

ک باشد و وضو نیز مانند غسل استباید پ  )چون هر دو مصداق طهور است( پسا
ک باشد.  باید اعضای وضو نیز پا

گر با آب قلیل ب. تنجس آب قلیل در وضو به مجرد مالقات با نجاست: وضو  ا
تنجس  موجب   ،آب قلیل شود و تنجس  بگیریم آب قلیل با مالقات متنجس می

 شود.اعضای وضو می
باطل است چون  ،این دو دلیل قابل تأمل و مناقشه است زیرا قیاس وضو به غسل

که ل دارد وضو با غسل فرق داشته باشد و از طرفی میاحتما کرد  توان موردی را فرض 
کر وضوی ارتماسی  ،آب وضو به مجرد مالقات با نجاست نجس نشود مثاًل در آب 

گر آب، قلیل است و وضومی گیرنده(گیردترتیبی صورت می یگیریم و یا ا  ، )وضو 
که کسی  گر تنجس اعضافتوا میی آب قلیل غساله به طهارت  است   ،دهد پس ا

که شرطیت  طهارت اعضای وضو را  ؛موجب تنجس آب نشود دلیلی وجود ندارد 
کند.  ثابت 

لصحیحة  العطش   فرض   يف خصوص حالة   ، فهو تام   املان    عدم   ا اعتبار  وأم   -9
 به خاف   ل  ن هو اغتس  معه املاء  القلیل  فإ یکون   جل  الر   : »؟ع؟يب عبداهللاحلليب عن أ

                                                      
 .5من ابواب الجنابة، حدیث  11وسائل الشیعة: باب  - 1
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. أط  الع   ، حیث 1«الوضوء   راد  ، وکذلك إذا أم  ؟ فقال: بل یتیم   م  م   ی  ت  و ی  به أ ل  س  غت  ی  ش 
 ه، وال باملالك  ه ال به لعدم  تصحیح   کن  بالوضوء، ومعه فال ي   مر  األ ارتفاع  عیل  دلت
 عنه. الکاشف   لعدم  
کت  . استعمال آب نباید منع شرعی داشته باشد. این شرط در موارد ترس از1 هال

یاد یا ضرر وجود دارد.  سان مبتال به مرض ی اندرباره ؟ع؟امام صادق ازیا مشقت ز
کردهدیابت)عطش که در بیابان مقداری آب داشته و نیاز به غسل پیدا  سؤال شده  ؛( 

کند»اش چیست؟(. فرمود: است)که وظیفه  :سپس فرمود (و آب را نگه دارد)تیمم 
 «. ای همین حکم استغسل خصوصیتی ندارد، وضو نیز دار

کسی با وجود چنین شرایطی وضو بگیرد آیا وضوی او صحیح است؟سؤال:  گر   ا
 یابد:کدام تحقق نمیدو راه برای تصحیح وضو وجود دارد ولی هیچپاسخ: 

دانیم وضو عبادت است و صحت وضو، دایرمدار وجود امر میالف. وجود امر: 
امر ندارد زیرا امام فرمان تیمم  ،یط وضودر این شرا»گوید: است ولی صحیح حلبی می

 .«داده است
ک: ک نیز جز از طریق امر، راه دیگری ندارد و وقتی امر  ب. وجود مال کشف مال

یم ک نیز  ،ندار وضو  صحت   شرط   ندارد پس وضوی او باطل است بنابراینکاشفی مال
که استعمال آب  منع شرعی نداشته باشد. ،آن است 

 لغات 
کار المرائي:  موجب، سببانگیزه،  دایي: یا  گرمکار، حیله غادر: ر
: ط  ب  :   از بین رفت، نابود و هالك شد ح  د  ف  ت:  تمام شد ن 

 
أ  کردی کند  بط 

ُجّف: ن واسطه  المباشرة:  شودخشك مي ی    فرورفتن ارتماس: بدو
کار است، پي مواالة:  درپي، به دنبال همدر اینجا مراد پشت سر هم انجام دادن 

 شسته، آب مستعمل به شستن چیزي، آنچه از شستنی آب دست و رو غسالة:ال
ث:            برآید.ی چیز ب    بیهوده، پوچ ی 

                                                      
 .1من ابواب التیمم، حدیث  15وسائل الشیعة: باب  -1
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 «نواقض الوضوء» 
ُ  الر  ، والغائط  : بالبول  ضوء  الو   ض  نتق  ی   و ، و، والن   یح  ، وخر   وم 

،  کل  یل  العقل  ئز ما ی 
 ل  ل  ، الب  ول  الب   ويف حکم   .نابة  ، واجل  ، بل والکبیرة  املتوسطة  و القلیلة   واالستحاضة  

 االستبراء. قبل   شتبه  ال  

 « نواقض وضو» 
که موجب زوال  کردن، خروج باد )روده(، خوابیدن، هر چیزی  وضو با بول و غائط 

کبیره و جنابت، نقض و شکسته میعقل است، استحاضه شود. ی قلیله، متوسطه، 
 در حکم بول و در نتیجه ناقض وضوست. رطوبت مشتبه به بول قبل از استبراء 

 اصطالحات
گر حکمی برای مصاداولویت: ق ضعیفی از یک موضوع ثابت شد سزاوار است ی. ا

ی قلیله و متوسطه ناقض که برای مصداق قوی نیز ثابت شود. مثاًل وقتی استحاضه
کثیره ناقض آن است.وضوست به طریق اولی استحاضه قیاس »گاهی از آن به  ی 

 کنندنیز یاد می« فحوای خطاب»یا « یتاولو
ن آمدن بول انجام می استبراء: که مردها بعد از بیرو دهند عملی است مستحب 

کنند بولی در مجرا باقی نما که یک قسم آن نتا یقین  ده است و دارای اقسامی است 
که چند مرتبه از بیخ آلت تا باال دست می کشند و قسمت باال را به این ترتیب است 

ی قطرات بول خارج شود. استبراء از منی آن ماندهدهند تا باقیند مرتبه فشار میچ
کند تا ذرات باقی که بعد از خروج آن، بول   ی منی خارج شوند.ماندهاست 

 :املستند یف ذلکو
نتقاض  أم   -1 رارة   ستفاد  علیه. وی   يل، مفتسامل   و  األ باألربعه   ا اال  :من صحیحة ز
؟ فقاال: ما ي   ض  نق  : ما ی  ؟ع؟عبداهلليبأ جعفر ويبقلت أل» فیك ر  من ط   رج  الوضوء 

یح  والن   أ ين    و م  ول  أوالب   الغائط  من  ر  ب  والد    ر  ک  من الذ    االسفلنی   ذهب  حیت  وم  و ر ی 
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ها من االخبار الکثیرة.1.«..العقل    وغیر 
يکن  -2 ، فامر متسامل علیه. و یل العقل  ئز نتقاض مبا ی  ان یستفاد من ذیل وأما اال

 الصحیحة املتقدمة.

 دلیل هر یک از این احکام 
. انتقاض وضو با چهار عنوان اول )بول و غائط و خروج باد و خواب( دو دلیل 2 

 دارد:
 الف. تسالم فقهی وجود دارد.

یادی مثل صحیحه ی ی زراره بر آن داللت دارد.ب. روایات ز گوید به امام  و
کند؟هچ: »گفتم ؟ع؟و امام صادق ؟ع؟باقر فرمودند:  «)چیزهائی( وضو را نقض می 

که از دو عضو اسفل یعنی ذکر و دبر، خارج میآنچه» شود و )بول و غائط و منی وباد( 
که عقل  «.دوبر )هوش(خواب به طوری 

که موجب 1 کند ناقض وضوست مثل مصرف مسکرات  . هر چه عقل را زایل 
که بی هوشی می  رد و... و دو دلیل دارد:آومستی و یا تزریق آمپولی 

 .الف. تسالم فقهی
کرد از ذیل صحیحه نیز می .ب خواب را به عنوان مثال و یکی  زیراتوان استفاده 

 ازعوامل زوال عقل بر شمرده است.
نتقاض  وأم   -3 يب عن أ ار  عم   بن   معاویة   ، فلصحیحة  القلیلة  ة   باالستحاض   ا اال
کان الدم  و: »... ؟ع؟عبداهلل ت املسجد  وصل    ت  أت ودخل  وض   ف  ت  رس  الک   ب  ثق  ی  ال إن 

نتقاض باالستحاضة املتوسطة  أم  و .2«صالة  بوضوء   کل    يب عن أ اعة  قة مس  ، فلموث   ا اال
م  الکرسف  اغتسل ب  ق  اذا ث   املستحاضة  : »؟ع؟عبداهلل    تالد 

للفجر صالتنی و لکل 
إ ساًل، و ز الدم  ن ملغ    ف  فعلهيا الغرس  الک   ي  

   مرًة والوضوء   یوم   سل  لکل 
 لکل 

                                                      
 .1من ابواب نواقض الوضوء، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1
 .2من ابواب االستحاضة، حدیث  2وسائل الشیعة: باب  - 2
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ها يف حق    الوضوء   وجوب   بعدم   القول   مکن  ، فی  الکبیرة   ا املستحاضة  أم  و 1..«.صالة  
کما تدل    مرات   ثالث   سل  بل علهيا الغ   . وق  ذلك، املوث   عیل  بوضوح   فقط  هل ة 

ها باستحاضهت   قض  نت  ی    القلیلة   ، فإن   ة  ی   و  ول  کًا باألذلك تس    د  ا؟ الیبع  وضوء 
کانت ناق   ، غای   ویلًة فباألض  واملتوسطة إذا  ه الالکبیرة   علهيا الوضوء  إلجزاء   يب  ت 

سل   کان االحتیاط   الغ  إن   ة  ف  ال  ظًا من م  ف   مًا، حت   بًا بل الز  ه أمرًا مناس  بفعل   عن ذلك و
 بذلك. القائل   املشهور  

یة. صحیحه6 امام  .داندقلیله را ناقض وضو میی بن عمار استحاضه ی معاو
ن پنبه نرسید»ود: فرم ؟ع؟صادق گر خون به درو کرده است( ا ی آن را آلوده  )و فقط رو

)می تواند( وارد مسجد شده و هر نمازی را با یک وضو  گیرد ووضو می ،مستحاضه
ی متوسطه داللت ی سماعه بر ناقضیت  استحاضهی دوم موثقهو فقره«. خواندب

گر خون از پنبه تجاوز نکرد این زن، مستحاضه»فرمود:  ؟ع؟مام صادقا .دارد ی و ا
ی یک غسل بر او واج ب است و برای هر نمازی یک وضو متوسطه است و فقط روز

کبیره ممکن است بگوییم وضو بر او واجب نیست بلکه در مستحاضه .«گیردمی ی 
کردن بر او واجب است چون فقره ی سماعه موثقهی اول فقط سه مرتبه غسل 

کرده»گوید: می ن پنبه نفوذ  گر خون به درو گذشت( این زن، مستحاضها ی )و از آن 
گانه( یک غسل  کثیره است و برای هر یک از نمازهای ظهرین وعشائین و صبح )جدا

ن فاصله با نماز عصر می که نماز ظهر را بدو کرد به شرطی  کند )پس سه غسل خواهد 
گرنه باید پنج غسل بجا آورد(بخواند و همین طور نماز م  «.غرب و عشا را و 

کبیرهآیا با استحاضهسؤال:   شود؟وضو نقض می ،ی 
بعید نیست نقض شود؛ زیرا وقتی قلیله و متوسطه ناقض وضوست پس پاسخ: 

که وضو بر  ،کبیره به طریق اولی کسی فتوا دهد  ناقض خواهد بود البته ممکن است 
کبیره واجب نیست چومستحاضه کفایت میی  گرچه وضو ن غسل از وضو  کند ا

گرفتن برای  ،با احتیاط نه تنها گرفتن مناسب بلکه الزم است زیرا فتوا به وجوب وضو 
 پرهیز از مخالفت با مشهور است.

                                                      
 .1دیث من ابواب االستحاضة، ح 2وسائل الشیعة: باب  - 1
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نتقاض خبروُ املين، ف   -4 رارة   صحیحه  ل  وأما اال نتقاض  وأم   .السابقة   ز  ا اال
مي  ، فلصحیحة أماع  باجل    یتوض    ل  ج  الر    : ما تقول يف؟ع؟ جعفر  يبأل قلت  »:يب مر

 
 مث     أ

ه فت  دع  ی   یت  ي  ی  حیت  بیده أخذ  و جار ا ون أن   م  زع  ن عندنا ی  م   املسجد، فإن   إیل  نهت 
عینمب  ر   ، ما بذلك بأس، واهلل  ، فقال: ال و  ة  س  الم  ال   ه، وما ی  ة  يف ع  واق   ال  ال  إهبذا  ا فعلت 

 .1«الفرج
کمة   ول، الب   هو بکم   براء  االست   قبل   به  شت  ال   ل  ل  لب  ا ن   ا أوأم   -5 وایات احلا  فللر

کم  املشتبه   ة  ی   ول  ب  و ب  أ هارة  الط    بانتقاض   يب أل قلت  : »مسلم   بن   حممد   صحیحة   فهوم  ، 
ر  ومل یکن معه ماء   بال   : رجل  ؟ع؟جعفر   عص  ه ثالث  ف  ر  ط  إیل  ه  ر  ک  صل  ذ  أ . قال: ی 

ر  ، و عصرات   نت  ه من ولکن    فلیس من البول   بعد ذلك شء   ن خرج  ه، فإف  ر  ط   ی 
 .2«بائل  احل  

ی زراره خروج منی، ناقض وضو است ولی نقض وضو با . به دلیل صحیحه1
گوید: جماع به دلیل صحیحه ی  کردم  ؟ع؟به امام باقر»ی ابی مریم است. و عرض 

یه گرفته است و جار که وضو  کند تا دستش را بگیرد و به دا میاش را صدر مورد مردی 
گمان میمسجد برساند شما چه می که این فرمایید؟ چون بعضی از شیعیان  کنند 

او المستم »...ی وضو ای است )که در آیهعمل )مجرد لمس دست زن( همان مالمسه
نه، به خدا سوگند چنین نیست. این »پس حضرت فرمود: « است(آمده « النساء...

کرده لمس، اشکالی کار را  ام. مراد قرآن از مالمسه، معنایی ندارد چه بسا من هم این 
  .«غیر از جماع نیست

گر انسان قبل از استبراء، رطوبتی مشتبه ببیند؛ در حکم بول است یعنی 5 . ا
که بر نقض طهارت یا به بول بودن آن، حکم  ناقض وضو است. دلیل آن روایاتی است 

که مفهومش برتعیین موضوع یعنی بولی محمد کرده است مثل صحیحه  ،بن مسلم 
گوید:  ی  کردم مردی بو ؟ع؟به امام باقر»داللت دارد. و کرده است و آبی به عرض  ل 

                                                      
 .1وسائل الشیعة: من ابواب نواقض الوضوء، حدیث  - 1
 .1من ابواب احکام الخلوة، حدیث  22وسائل الشیعة: باب  - 2
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کند؟همراه ندارد کند( چه  گر استبرا»آن حضرت فرمود: « )که خود را تطهیر  کند و ا ء 
های داخل )رطوبتی( از او خارج شد بول نیست بلکه از رطوبتبعد از استبراء چیزی

ک( استآلت گر قبل از استبرا، رطوبتی مشتبه ببیند .«)و پا که ا  ؛مفهومش این است 
 بول است پس حکم آن را دارد یعنی ناقض وضو است.

 لغات 
یل:   آخر هر چیزي، دنبال آن ذ 

ثُقب:  کندسوراخ مي ی 

    پنبه ُکرُسف:
 ازی دور تئفظًامن:

یشه اصل:   بیخ، ر
نُتر:  کشدميی به سخت ی 

ة، رگها حبائل: بال  ی تناسلی آلت نري، مراد رشته رطوبت داخل مجرای جمع ح 
 است. 
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 «متی یجب الوضوء» 
، ة  ی   نس  ال   ولألجزاء - ت  ی   ال  عیل  الصالة   ماعدا - الواجبة   للصالة   الوضوء   ب  ي   

 یه.و  خ  أو ، وبالنذر  الواجب   ، وللطواف  لصالة االحتیاط  و
و برای اجزای فراموش شده و نماز احتیاط  -غیر از نماز میت -برای نماز  واجب 

 شود.و طواف واجب و برای نذر و عهد و قسم، وضو واجب می

 اصطالحات
گر فراموش شوند باید بعد از نماز قضا  اجزاء منسیه: که ا مراد اجزای واجبی است 

 شوند مثل سجده یا تشهد فراموش شده. 
گویند. به هر یک از وضو و غسل طهور:  و تیمم، طهور 

 املستند یف ذلکو 
عیل  حادیث  وما دل  من األ 1الوضوء   الوضوء للصالة الواجبة، فآلیة   ا وجوب  أم   -1
 .2«هور  إال بط   ال صالة  »ه: أن   

 عنه. أيت عند البحث  ما ی  ل  ه يف املستثين، ف  وجوب   ا عدم  وأم   -2
 .من الصالة   فألنما جزء   تیاط،  ة وصالة االحنسی   ه لألجزاء ال  ا وجوب  وأم   -3
: ؟ع؟خیهعن أ جعفر   بن   ، فلصحیح عيل   ا وجوبه للطواف الواجب  وأم   -4
قط  وضوء   غیر   ه عیلأن    ر  ک  ذ   مث     طاف   ه عن رجل  وسألت  »... ه و    . قال: ی  عتد   طواف   الی 
 .3«به

ا وجوب   -5  یه.و  أخ  و بالنذر   الوفاء   ، فلوجوب  األخیر   د  ور  ه يف ال  وأم 

 دلیل هریک از این احکام
ی نمازهای واجب )مانند نمازهای یومیه، جمعه، آیات و...( به دو . برای همه2

                                                      
 .1المائده:  - 1
 .2من ابواب الوضوء، حدیث  2وسائل الشیعة: باب  - 2
 .1من ابواب الطواف الواجب، حدیث  61وسائل الشیعة: باب  - 3
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گرفت.  دلیل باید وضو 
 وضو. آیه الف.

 «. ال صالة اال بطهور»روایاتی مثل  ب.
گرفتن برای نماز میت واجب نیست زیرا نماز میت درحقیقت نوعی 1 . وضو 

که بزودی کرد. دعاست   از آن بحث خواهیم 
. وضو برای اجزای منسیه و نماز احتیاط، واجب است چون اجزای نماز مانند 6

 نمازند.
گرفتن واجب است زیرا علی بن جعفر درحدیث 1 . برای طواف واجب، وضو 

شخصی)چند شوط( »پرسیدم:  ؟ع؟از برادرم موسی بن جعفر»فرماید: صحیح می
کرده و یادش می که وطواف  فرمود: « )آیا طوافش صحیح است؟(ضو نداردآید 

کند و آن» چه را انجام داده است به حساب نیاورد )زیرا باطل بوده طوافش را قطع 
 «.است(

که وضو بگیرد؛ وضو 5 کرد و یا با خدا عهد بست و یا قسم خورد  کسی نذر  گر  . ا
آن را واجب  ی وفای به نذر و عهد و قسمشود چون مقتضای ادلهگرفتن بر او واجب می

 کند.می
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 «ة بالوضوءأحکام خاص  » 
ن وم   .احلالة السابقة   ین عیلب   کس  و بالع  أ هارة  يف الط   ك   و ش   احلدث   ن  ق   ی  ن ت  م  
ا فهيا  ن شك   وم   أيت.ا ی  أ ل  وض   ت  ا وهت  صح    عیل ینب   الصالة   بعد   هارة  يف الط    شك    أثناَئ 
يف  ومن شك   .الوضوء   ها بعد  ف  أن  ها واست  ع  ط  اهرًا ق  ظ هارة  کومًا بالط   ن حم  ک  ی  ومل

ه، فأو الوضوء أ قبل   و يف وجود احلاجب  أ وجود  ال   ة  ی   ب  حاج    له من حتصیل   البد   ثناء 
کان بعد  بعد   ئنان  طم  و االأ الیقنی   کان بعض   ه.ت  صح   عیل  ينه ب  ه. ولو  عضاء أ ومن 

ة فیجب جاس  الن    قاء  وب   الصحة   ین عیلها ب   تطهیر  يف أ مث  شك  سًا وتوض   ج   ن  ت  وضوئه م  
ها ملا یأيت من أ سل   .عمال  غ 

که در زمان سابق یقین به حدث یا طهارت دارد و در زمان الحق در  کسی 
که )استمرار( آن شک می کسی  کند باید بنا را بر ادامه حالت سابق خویش بگذارد. 

که را با وضو خواند یا بید آیا نمازش نکمینمازش را خواند سپس شک  ی  وضو، نماز
که در اثنای  کسی  خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد. 

گرفته یا نه ونماز شک می )به حالت سابق خویش نیز علم ندارد تا کند وضو 
کند پس( طهارت ظاهری ندارد باید نمازش را قطع نموده و پس از وضو  ،استصحاب 

که قبل از وضو گرفتن نمازش کسی  )که یا در اثنای وضو در مانعیت چیزی را بخواند. 
کند ،بر عضوی از اعضای وضو وجود دارد( و یا در وجود مانع کند باید یقین  یا  شک 

گر همین شخص بعد از نماز، چنین هیچ مطمئن شود؛ گونه مانعی وجود ندارد ولی ا
که بعضی کسی  که خوانده صحیح است.  کند نمازی  از اعضای وضویش  شکی 

کند آیا آن عضو متنجس را قبل از وضو  گرفته سپس شک می  متنجس بوده و وضو 
گرفت یا نه کرد و وضو  وضویش صحیح است ولی برای انجام اعمالی  ؟گرفتن تطهیر 

که طهارت از خبث در آن شرط است؛ باید آن عضو متنجس را بشوید.  مثل نماز 

 اصطالحات
که از  مانعیدر وجود شک  الرک فی وجود الئاجب: مانند قیر و چسب و... 

 کند. رسیدن آب به پوست حتمًا جلوگیری می
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گر  الرک فی حاجبیة الموجود: های طبیعی یا رنگ چیزی مانند بعضی از رنگا
ی عضوی از اعضای وضو وجود دارد  مانع از  آیا کنیممیو ما شک خودکار و... رو

گویند. به چنین شک ؟شودبه بشره می رسیدن آب  ی، شک در حاجبیة الموجود 
گر عملی عبادی مثل نماز، وضو، غسل و...  قایدة الفراغ: را انجام دادیم سپس ا

کنیم چون احتمال میدر صحتش  ؛ایمدهیم جزئی یا شرطی از آن را نیاورده، شک 
کنیم این قاعده، مفاد ی فراغ، تصحیح میاین عمل مشکوک الصحة را با قاعده

که امام باقرند موثقهروایاتی مان فرمود: در هر  ؟ع؟ی محمد بن مسلم است 
که انجام داده آن را  ی،دکر)بعد از پایان عمل( در صحتش شک ای وعمل)عبادی( 

کرده کنید مسح  اید یا نه؟ یا پس از غسل، صحیح بشمار. مثاًل پس از وضو، شک می 
ی ، شک میاید یا نه؟ و یا پس از نمازکنید طرف راست را شستهشک می کنید نماز

که خوانده ی فراغ ی این موارد با جریان قاعدهاید با وضو بوده است یا نه؟ در همهرا 
 کنند.نیز یاد می« اصالة الصحة»به صحت عمل فتوا می دهند.گاهی از این قاعده به 

لوازم عقلی و عرفی و عادی در اصول  ید  الئجیة فی اثبات لوازمها )اصل مثبت(:
گر مکلفی نمازش انند استصحاب و قاعدهعملیه م ی فراغ و... حجیت ندارد. مثاًل ا

کرد الزمهرا با قاعده که، این نماز ی فراغ تصحیح  ی عقلی این تصحیح، آن است 
ی به ی اجزا و شرایطدارای همه )مانند وضو( باشد پس شما برای نمازهای دیگر نیاز

ید ولی در علم اصول ثابت می کوضو ندار ه دلیل این قاعده فقط ناظر به کنند 
تصحیح عمل است و ناظر به اثبات وجود تکوینی طهارت نیست یعنی شارع آن را 
به جای عمل صحیح از مکلف پذیرفته است پس برای اعمال بعدی باید وضو بگیرد 

کمکچون قبل از عمل، باید شرط احراز شود و شما  ی فراغ به وجود شرط قاعده به 
گر پسر بچهکنیدپیدا نمیاطمینان  یا جزء، یقین یا ای در نزدیکی بلوغ، غائب شده . ا

ی نمی کردیم با استصحاب حیات و ی شک  توان آثار و پس از چند ماه در حیات و
عادی چون رشد جسمانی و ازدیاد وزن و آثار عقلی چون تنفس و تحیز و آثار عرفی 

کرد.چون رسیدن به بلوغ فکری و اقتصادی )رشد( را بر آن مت  رتب 
 و املستند یف ذلک
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 .، فلالستصحاب  احلالة السابقة املتیقنة  عیل  ناء  ا الب  أم   -1
ها، فل   يف الطهارة   ملن شك   الصحة  عیل  ناء  ا الب  وأم   -2 فادة  ست  ال   راغ  الف   قاعدة  بعد 

يض ا قد م  فیه م   ککت  کل   ما ش  : »؟ع؟يب جعفر  عن أ من موثقة حممد بن مسلم  
ا ه ف   وغیرها. 1«کما هومض 

 عدم   فرض   بعد   العمل   شرط   حراز  إ فللئزوم  ا یايت،الوضوء ل   ا وجوب  وأم   -3
 ه.بلحاظ   الفراغ   قاعدة   یان  ر  ج  

 وم  ز  ل  ل  یکن حمکومًا بذلك ظاهرًا، ف  ومل ثناء  يف األ ملن شك   الوضوء   وب  ا وجوأم   -4
 أيت. ما ی   بلحاظ   الشرط   حراز  إ

 ن احکامدلیل هر یک از ای
که قباًل محدث بوده سپس شک می2 کسی  تیمم( کند)با وضو یا غسل و یا . 

)با وضو یا غسل یا تیمم( متطهر بوده سپس در حدوث رافع متطهر شد یا نه و یا قبالً 
 ماند.کند با استصحاب بر حالت سابق خویش باقی میشک می

که بعد از نماز در صحت آن شک می1  کسی  اند وضو داشته دکند زیرا نمی. 
 بند باشد. ی فراغ باید به صحت آن نماز پایاست یا نه به دلیل قاعده

که نیازمند طهارت است باید وضو بگیرد 6  کی برای اعمال بعدی  . چنین شا
کند و احرازش با وضو چون وقتی قاعده ی نیست باید شرط عمل را احراز  ی فراغ جار

 گرفتن است.

که در اثنای نماز 1  کسی  کند و طهارت ظاهری استصحابی نیز .  چنین شکی 
که د باید وضو بگیرد زیرا شرط طهارتندار هنوز )حداقل( نسبت به بخشی از عمل 

ی نیامده است؛ احراز نشده است که بگوییم قاعده جار )البته صحیح آن است 
 شود زیرا شرط جریان قاعده، فارغ شدن از اصل عمل و پایان یافتن آن است(.نمی
 ه حتصیل  الیقنی  م  لز  ی   احلاجب   و يف وجود  أ وجود  ال   ة  ی   ب  يف حاج   اك  الش   ا أن   م  أ و -5

، ف  و سل   ة  م   الذ    غال  شت  ال  االطمئنان   راغ  بف   الیقنی   صیل  من حت   د   الب   ، وو الیدین   جه  الو   بغ 
                                                      

 .6من ابواب الخلل فی الصالة، حدیث  16وسائل الشیعة: باب  - 1
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 اجلزم بعدم احلاجب. اال م    ق  ق   من ذلك، وهو الیتح   مة  الذ   
کان الشك بعد الفراغ، فلقاعدة الفراغ.عیل  بناءوأما ال -6 وهل  الصحة اذا 

لتفات  غیر  و يف هذا الفرع   راغ  الف   یان قاعدة  ر  يف ج   رط  شت  ی   حنی العمل؟  ه احتمال  اال
 يف ذلك خالف بنی األعالم.

 يف احلکم ببقاء   الوجه  و .الفراغ   ، فلقاعدة  يف الفرع األخیر   بالصحة   ا احلکم  وأم   -2
 هو - التطهیر   الوضويئ لتحقق   سل  کفایة الغ   عدم   فرضعیل  - ةجاس  لن   ا

 ها.ثبات لوازم  يف إ حجیة القاعدة   عدم   بعد   االستصحاب  
کند، الزم است یقین یا 5 که در حاجبیت موجود یا وجود حاجب شک  کسی   .

که نه مانعی وجود دارد و نه شئ موجود، مانعیتی دارد زیرا ذمه کند  ی اطمینان 
ها مشغول است و باید به فراغ ذمه خویش یقین مکلف به شستن صورت و دست

کند و وقتی یقین یا اطمینان حاصل می کند؛ حاجبی پیدا  که مکلف جزم پیدا  شود 
 وجود ندارد.

گر بعد از نماز یا وضو در صحت  آن، شک نماید به دلیل قاعده1 ی فراغ، به . ا
 د.شومی صحت آن ملتزم

که مکلف هنگام انجام  عمل، آنی فراغ، جریان قاعدهشرط  آیاسؤال:  ست 
  ملتفت بوده است؟ ؛احتمال بدهد

 دانند.التفات را شرط میاحتمال در میان علما اختالف است؛ بعضی پاسخ: 
گرفته 1 که یکی از اعضای وضویش متنجس بوده و سپس وضو  کسی  . در مورد 

ی و، عضو متنجس را شسته یا نه؛ قاعدهکند آیا قبل از وضاست و بعد از آن شک می
که شرط صحت وضو،  -گوید؛ وضویش صحیح است ولیفراغ می گر بپذیریم  ا

گرفتن است  استصحاب عضو متنجس جاری است. -طهارت اعضا قبل از وضو 
کردیم الزمهاشاال:  کمک قاعده، وضو را تصحیح  گر به  طهارت آن  ،آنی عقلی ا
 عضو است.

استصحاب بقای نجاست و ی فراغ حجت نیست اعدهلوازم عقلی قپاسخ: 
 جاری است. ،عضو
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 لغات 
  مانع حاجب:
گرفت استأنف:  از سر بگیرد. - از سر 

 بدست آوردن، حصول احراز:
ز :  قصد، عزم، قطع ج 

  توّجه التفات:
 زن  با آمیزش جماع، الفرج:المواقعة في

 را آورد آنبشمار نمي به: الیعتّد 
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 الُغسل 

 لجنابة و سببهغسل ا
 .ت  املی    ، ومس   املوت  ، واالستحاضة  ، وفاس  الن   ، ویض  احل  ، ونابة  للج   الغسل   يب  

ُ   بأحد    نابة  اجل   ق  ق   ح  ت  ت   و ل   ماع  ، واجل  املين    سببنی: خر ب 
 ق  لح  وی   .ر  ب  و الد   أ املرأة   يف ق 

ُ  الرطوبة   باألول   و سل   املشتهبة   خر بل   بعد الغ  سل   تبراء  بالبول  االس و ق   و يب الغ 
  
 ذا وجب.بالطهارة إ مشروط   لکل 

جنابت، حیض، نفاس، استحاضه،  شود:غسل، برای اسباب زیر واجب می
 مرگ و مس میت.

که به منی  تحقق جنابت دو سبب دارد، خروج منی و جماع با زن. رطوبتی 
گر بعد از غسل و قبل از استبراء خارج شده است حکم منی را دارد. بر  مشتبه است ا

که به طهارت مشروط است؛ غسل  انسان جنب، واجب است برای تمام اعمالی 
کند.   جنابت 

 اصطالحات
که در جعل و تشریعش شک خالی بودن ذمه صالة البرائة:  ی مکلف از هر تکلیفی 

کنند و پس از جستجو به  گر در وجوب نفسی غسل جنابت شک  داشته باشیم. مثاًل ا
این زمینه دست نیافتند با جریان اصالة البرائة به عدم وجوب غسل   هیچ دلیلی در

  دهند.جنابت، فتوا می
 و املستند یف ذلک

ُ   ة  ی   ب  ب  ا س  أم   -1 و عن  ؟ع؟بداهللبا عأ سألت  : »احلليب    ، فلصحیحة  املين    خر
خ    ف  ها.و 1«ذا أنئزل  إ؟ قال: نعم سل  ، علیه غ  ذ  ال   غیر 

 کامدلیل هر یک از این اح
گوید است. جنابت سبب  . خروج منی 2 ی در باره ؟ع؟از امام صادق :حلبی 

                                                      
 .2من ابواب الجنابة، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 1
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که با استفاده از ران دیگری التذاذ جنسی برده( پرسیدممفّخذ غسل جنابت  ؛)کسی 
که  شود.منی خارج شود غسل بر او واجب می بر او واجب است؟ فرمود: در صورتی 

؟ یضاً أ ة  ناب  ب  للج  موج   - الکبائر   من هو الذي - ر  ک  ر الذ   ب  يف د   طي  الو   ل  وه   -2
 بإطالق  و 1املرتیض د  ی   الس    ل  ب  من ق   عید   مجاع ال  باإل له: دل   ست  ذلك. وقد ی   املشهور  
سل   ه میتسألت  : »؟ع؟مهاحد  أعن  مسلم   بن   حممد   صحیحة    الرجل  عیل  يب الغ 
وایة أو 2«جم  والر    هر  وال   سل  ه فقد وجب الغ  ل  دخ  إذا أ؟ فقال: واملرأة    مي   ضر  احل   بکر  يببر
بًا ن  ج   : من جام    غالمًا جاء یوم  القیامة  ؟ع؟قال رسول اهلل: »؟ع؟يب عبداهللعن أ
ن   یه ماء  الد   الی  صیرًا. مث قال: ساءت م   وهلم جهن     د   ع  أه ون  لع  علیه و اهلل   ب  ض  غ  نیا، وق 
و بعضًا أ کال ً  ت هذه الوجوه  ذا ت   إو .3«لذلك العرش   ز   ت  هي  ف   ر  ک  الذ    ب  رک  ی   ر  ک  الذ    إن   
 سل  بًا، وهو یتحقق باجلم  بنی الغ  مرًا مناس  أ االحتیاط   بیق ی  ال  إو نابة  نا باجل  ك  ح  

فر  ذا ملإفیما  والوضوء   ک  ال  إو بق  الوضوء  ض س  ی   .کما هو واضح   سل  يف الغ   

 اع در قبل یا دبر زن عبارتند از: ی جمی تحقق جنابت به وسیله. ادله1

زیرا مراد از لمس، مطلق مواقعه « او المستم النساء...»... ی اطالق آیه الف.
 است.

 ب. روایات.
کبیره است -آیا لواط سؤال:  گناهان   نیز محقق جنابت است؟ -که از 
دانند و دو نظر وجود دارد مشهور)برخالف بعضی( آن را محقق جنابت میپاسخ: 

 اند:دلیل برای آن آوردهسه 
کرده است.  الف. که سید مرتضی آن را نقل   اجماعی 

 ؟ع؟یا صادق ؟ع؟گوید از امام باقری محمد بن مسلم: میاطالق صحیحه ب.
اذا »شود؟ فرمود: در چه زمانی بر زن و مرد، غسل جنابت واجب می ؛پرسیدم

ش محذوف است و مرجع ضمیر مفعولی، آلت مرد است و متعلق دیگر« ادخله...
                                                      

 .2/111، مدارك االحکام: 2/12نقله عنه فی المعتبر:  - 1
 .2من ابواب الجنابة، حدیث  1وسائل الشیعة: باب  - 2
 .2من ابواب النکاح المحرم، حدیث  21وسائل الشیعه: باب  - 3
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 شود.ر زن و دبر مرد میب  ل و د  ب  حذف متعلق بر عمومیت، داللت دارد یعنی شامل  ق  
نقل  ؟ع؟او از امام صادق لفظ جنب بر الطی در روایت ابوبکر حضرمی: طالقا ج.

که پیامبر خدامی که با نوجوانی )ازجنس مذکر( لواط »فرمود:  ؟ص؟کند  کند روز کسی 
ک نمیحشر میقیامت، جنب وارد م کند و خداوند شود و آب دنیا او را از جنابت پا

کرده است و بد سرنوشتی  کرده و او را لعنت نموده و دوزخ را برایش آماده  براو غضب 
کند عرش با این عمل شنیع به لزره می افتد.  است. سپس فرمود: وقتی مردی لواط 

بنابراین لواط، محقق  «در لواط استفاده شده است« جنب»در این روایت از لفظ 
 جنابت است.

گر   به جنابت الطی حکم  همه یا بعضی از این وجوه تمام باشداستدالل به ا
گرنهمی رود اجماع، مدرکی باشد و اطالق  روایت محمد بن )چون احتمال میکنیم و 

کلمه قرینه بر « مهر»ی مسلم شامل زن و مرد نشده بلکه فقط شامل زن شود زیرا 
امر مناسبی  ،احتیاط الق است و روایت ابی بکر نیز ضعف  سند دارد(انصراف  اط

گر قباًل وضو نگرفته باشد و  است و تحقق احتیاط در جمع بین غسل و وضوست ا
 کافی است. ،گرنه غسل جنابت

: حممد بن مسلم   لصحیحة  حكًا، ف   ين    بال   املشتهبة   الرطوبة   وق  ا حل  م  أو -3
. قال: ش   ل  س  ما اغت   ه بعد  حلیل  من إ ج  ر  ي   جل  عن الر    ؟ع؟با عبداهللأ سألت  » ء 
هغ   عید  ی  فإنه ال ل  س  غت  أن ی   قبل   بال    أن یکون  ال  الصالة  إ عید  وی   ل  س  غت  ی    .1«سل 

سل   وجوب   ا عدم  وأم   -4
 عیل الدلیل   عدم   بعد   راءة  الب   صل  أل  ف   يف نفسه نابة  اجل   غ 

 .الوجوب  

و ول   الواجب   مقدمة   وجوب   ، فهو مقتیضبالطهارة   املشروط   لواجب  ه لا وجوب  وأم  
 عقاًل.
که به منی مشتبه است به منی ملحق است دلیلش صحیحه6 ی . رطوبتی 

گوید ی  که پس از غسل در باره ؟ع؟از امام صادق :محمد بن مسلم است و ی مردی 

                                                      
 .1من ابواب الجنابة، حدیث  61الشیعه: باب  وسائل - 1
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» دارد؟( فرمود:  )چه حکمیبه به منی از او خارج شده پرسیدمجنابت، رطوبتی مشت
کند مگر قبل از غسل، بول )استبراء(  ی خوانده بوده( اعاده  گر نماز کند و )ا غسل 

 «.کرده باشد در این صورت غسلش اعاده ندارد
. غسل جنابت بخودی خود وجوب ندارد زیرا وقتی دلیلی بر وجوبش در دست 1

یم اصل برائت از وجوبشک نیست و در تکلیف   جاری است.  ،دار
که مشروط به طهارت  ،ب غسل جنابتوجو وجوب مقدمی است و برای واجبی 

که به مشهور نسبت شود پس یا وجوبش، شرعی است همانیاست واجب م گونه 
که بعضی از متأخرین  داده شده است و یا وجوبش، عقلی است همان طوری 

 اند. پذیرفته

 لغات 
   جلو، پیش، فرج ُقُبل:
 عقب، پشت، مقعد ُدُبر:

ج   سنگسارکردن م:ر 
 سازداو را پاك نمي الُینّقیه:

ذ:  ّخ  کس الُمف  که آلت نری مراد   قرار دهد.ی را بین دو ران زن یا مردی است 

   لرزدیجنبد، میم یهتّز:
 یآلت مرد احلیل:
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 «حکامهبعض أ ة وغسل الجناب» 
ِ    حنوین: ارت   عیل سل  الغ   س فیه مجی   البدن   ا غم   ترتیيب    ، وًة ی   فعًة عرف  د املاء  يف ی 

غسل فیه الرأس  والر    ة   ر  ب  عت  والت   .ر  یس  مث األ ن  ي  األ ف  ر  الط   واًل مث   أ ة  قب  ی   عدم   وال املواال
   کس  الن   

کل  ئزي عن الوضوء   سل  غ   فیه بل يف   يف صدور   ف  املکل    ك  ذا ش  إو .کما أنه ي 
ین عیل راغ  الف   ه بعد  ت  ح   يف ص ذا شك  إو ه.عاد  أنابة منه اجل   سل  غ   ذا إو صحته. منه ب 

م   يف صدوره بعد الصالة   شك    ک  ه ملا یأيت. م  ز  ل  ا وهت  بصح    ح   فعل 
گونه است:  یک دفعه در آب فرو  ی بدن راکه همه «ارتماسی»غسل جنابت دو 

گردن سپس )نیمه «ترتیبی»برد و می ی( ی( طرف راست و سپس )نیمهکه ابتدا سر و 
شوید. نه تنها در غسل جنابت بلکه در هر غسلی، مواالت و عدم چپ را می طرف

کفایت میشستشوی وارونه شرط  گر مکلف در نیست. غسل جنابت از وضو  کند. ا
کردن در  گر بعد از غسل  کند ولی ا کند باید غسل را اعاده  کردن شک  اصل غسل 

کند  گر بعد از نمازش شک  کند غسلش، صحیح است و ا که آیا با صحتش شک 
که خوانده صحیح است ولی برای  ن غسل نماز خوانده است، نمازی  غسل یا بدو

کند.  نمازهای بعدی باید غسل 

 اصطالحات
ی از معصوم مضمرة: که راو گویند  برد بلکه به صریحًا نام نمی ؟ع؟به روایتی 

 ... .و« قال»و « سألته»کند. مانند عبارات صورت ضمیر از او یاد می
گون یک موضوع، احکام  اطع للررکة:التفصیل ق گونا گاهی شارع برای حاالت 

که از تفصیل شارع با عنوان  کنند. یاد می« التفصیل قاطع للشرکة»متفاوتی می دهد، 
گذاشته  کبر و اصغر تفاوت  مثاًل خداوند برای ورود به نماز برای محدث به حدث ا

کند و دومی باید وضو بگیرد. این که تفصیل نشان می است؛ اولی باید غسل  دهد 
کبر و اصغر   نیستند. یحکم یکسانای رادبرای ورود به نماز محدث به حدث ا

کم یلیه)حاومت(: که یکی نسبت به دیگر  یوجد حا گر دو دلیل داشته باشیم  ا
ر، جنبه ر نباشد، دلیل ناظر و مفّس  گر دلیل مفّس  که ا ی نظارتی و تفسیری دارد به طوری 
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کم»ناظر را  لغو خواهد بود دلیل گویند. یکی از موارد  «محکوم»و دلیل دیگر را  «حا
کم بر محکوم است. الزم است  جمع عرفی در تعارض غیر مستقر، تقدم دلیل حا

گاهی دلیل ناظر، موضوع دلیل دیگر را توسعه می گاهی تضییق میبدانیم  کند. دهد و 
کند و در یک روایت  گر نمازگزار در رکعات نماز شک  اذا شککت فابن علی »مثاًل ا

کثر «. الشک لکثیرالشک» :آمده باشد« کثیرالشک»ی و در روایت دیگر درباره« اال
که تعبدًا روایت دوم به مکلف پیام می ک ببیند در « کثیرالشک»دهد  را غیر شا

که می دانیم  ک است و بیش از افراد معمولی شک « کثیرالشک»صورتی  حقیقتًا شا
کرده و تضییق میکند، پس روایت دوم مومی که مراد ضوع روایت اول را تفسیر  نماید 

کثر بگذارد؛ غیر از  از موضوع   که باید بنا را بر ا گر در « کثیرالشک»روایت اول  است و یا ا
 .«الطواف بالبیت صالة»و در روایت دیگری فرمود: « الصالة اال بطهور»روایتی فرمود: 

کم دروایت دوم موضوع روایت اول را توسعه می هد بنابراین دلیل دوم بر دلیل اول حا
 است.

در این درس آمده است؛ شخصی جنب، نمازی خوانده سپس شک نموده، آیا 
ن غسل نماز خواند کرد یا بدو ی است مقتضای قاعده ،غسل  ی فراغ، صحت نماز

کم است یعنی  ،ی فراغ بر دلیل استصحابکه خوانده است زیرا دلیل قاعده حا
بندی عملی به حالت دهد پس استصحاب و پایرا توسعه می موضوع دلیل محکوم

کند و نماز  سابق، در کارآیی ندارد ولی مکلف برای نمازهای بعدی باید غسل  این جا 
ی نیست و با تمسک به بخواند چون در ارتباط با نمازهای بعدی قاعده ی فراغ جار

ون باید شود چ، وجوب غسل برای نمازهای بعدی ثابت می«استصحاب حدث»
 شروط عمل، قبل از آن احراز شوند.

 و املستند یف ذلک
ٌ  ا ج  أم   -1 اًل جنبًا رج   لو أن   : »؟ع؟يب عبداهللأعن  ة  رار  ز   صحیحة  ، فل  االرتاس   وا
هإن مل  أه ذلك وجز  أ واحدًة  ارتاسًة س يف املاء ارت    ك جسد  دل  من ذلك و ها.وغیر   1«ی 
 ًة اس  ارت  : »؟ع؟من قوله ة، فإن ذلك هو املفهوم  العرفی   فعة  الد    يف اعتبار   الوجه   ظهر  ی  

                                                      
 .5من ابواب الجنابة، حدیث  11وسائل الشیعة: باب  - 1
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 «.واحدًة 

 دلیل هر یک از این احکام
فرمود  ؟ع؟اره است. امام صادقی زر. دلیل صحت غسل ارتماسی، صحیحه2

گر کفایت ا ( جنب)برای غسل( یک دفعه)ودر یک زمان( در آب فرو رود او را  )تمام بدن 
گرچه به بدنش دست می گردد شرط معلوم می« ارتماسة واحدة»نکشد. از تعبیر کند 

 تحقق  دفعی  ارتماس، عرفی است نه عقلی. 
ٌ  أم  و -2 رارة   ة  ، فلصحیحالترتیب   ا جوا ک  ت  قل»االخري:  ز ؟ ب  ن  اجل   ل  س  غت  ی   یف  : 

ه ئش    یکن أصاب  فقال: إن مل ر   ه فأنقاه بثالث  رج  أ بف  د  ها يف املاء مث ب  س  م  غ   کف   مث  ف  غ 
ف    ه ثالث  رأس   عیل ب   ص   ک  به   عیل مث صب    أ نک   ر  یس  ه األب  نک  م   عیل و تنی  ر   م   ن  ي  األ م 
من  ر  ضم  کون ال   بعد   ها اإلضمار  ر   ض  ی  الو .1«أهجز  أفقد  علیه املاء   ریتنی مفا ج  مر   
ء  أ وایة  عن غیر االمام تلیق  الذین ال االصحاب   جال   اعتبار   ملشهور  مث إن  ا .؟ع؟هبم الر

سل    تقدمي    ذلك. لئزوم   بعدم   ، ولکن هناك قول  ر  األیس   عیل ن  األي  ف   ر  الط  غ 
عرض  ؟ع؟ی دیگر زراره است. به امام. دلیل صحت غسل ترتیبی، صحیحه1

کند؟»کردم:  گر چیزی)از منی( به دستش نرسیده »فرمود: « جنب چگونه غسل  ا
بشوید سپس سه مگاهش را با سه مشت آب برده و ابتدا شر ودستش را در آب فر

که همهمشت آب بر سر بریزد کتف راستش دو )به طوری  ی سر شسته شود( سپس بر 
کتف چپ نیز دو مرتبه مرتبه آب یخته و بر  ی آن ریزد( پس وقتی آب بر همه)آب میر

کفایت می  «.کندجاری شد اورا 
ی نداشاال:   ارد.روایت مضمره است و برای استدالل اعتبار
زند چون وقتی مضمر شخصیتی مثل زراره است؛ اضمارش ضرری نمیپاسخ: 

کردن از غیر امام با شخصیت او مناسب  ی از بزرگان اصحاب است و روایت  و
 نیست.

د ولی به داننمشهور تقدم شستن طرف راست را در غسل بر طرف چپ، شرط می
                                                      

 .1من ابواب الجنابة، حدیث  11وسائل الشیعة: باب  - 1
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 ای( الزم نیست.)عدهنظر
براهي  بن عمر  الیمان عن ايب ة، فلصحیحة إاملواال اعتبار   ا عدم  أم  و -3
ر  بأسًا أن ی  مل ؟ع؟علیاً  أن   : »؟ع؟عبداهلل سائر   ل  و یغس   ًة دو  ه غ  رأس   ب  ن  اجل   ل  غس  ی 
 .1«ه عند الصالة  جسد  
 مث   : »؟ع؟يب عبداهللاعة  عن أ، فلموثقة مس  عیلباأل دأة  الب   وجوب   ا عدم  أم  و -4
ألً  ات  مر   رأسه ثالث   عیل ب   ص  لی    ک   م 

 ف   ک  ه وصدر   عیل من ماء   ف   بک   ب  ضر  ی   یه، مث   ف  
ک    عیلأمن  ب   ولو من دون ص   ق  صد  الصدر ی   عیل ب   الص    طالق  إ ن   فإ 2«یهتف  بنی 

 فیه. ة  قط  ن  
   اعتبار   ا عدم  أم  و -5

کل  سل   ذلك يف 
ک  ر  ت  ه مل، فألن   غ    سل  للغ   خاصة   ه  ی   یف  د 

یرما غ 
کان ذلك معتب  أن    عیل .نابة  اجل    غسل  ورد يف  اإلبتالء بغیر   ة  لشد    ر  واشهت    ذاع  رًا ل  ه لو 

 یضًا.أ نابة  اجل   سل  غ  
ی ابراهیم بن عمر الیمانی است. . دلیل عدم شرط مواالت در غسل، صحیحه6

که جنب به هنگام صبح عیبی نمی ؟ع؟حضرت امیر»فرمود:  ؟ع؟امام صادق دید 
 «.شستشو دهد  عضای بدنش را وقت نمازا یو بقیهسرش 

که از قسمت باال1 ی سماعة است. آب بریزد. دلیل آن موثقه ،. واجب نیست 
اش بر سینهمشتی پر از آب بریزد سپس  سه مرتبهبر سرش »فرمود:  ؟ع؟امام صادق

کتفشمشت یختن « صب»ی کلمه«. ی آب بریزد و مشتی را بین دو  اطالق دارد یعنی ر
 شود.تا باالترین آن را شامل می ینهی سترین نقطهایینآب از پ

چه در غسل . مواالت در هیچ غسلی شرط نیست زیرا برای غسل غیر از آن5
کیفیت خاص دیگری نقل نشده است عالوه بر آن گر  جنابت وارد شده است  که ا

 مواالت شرط بود باید واضح بوده و شیوع داشته باشد چون مردم به غیر از غسل
 ها نیز به شدت مبتال هستند.جنابت به سایر غسل

                                                      
 .6من ابواب الجنابة، حدیث  11وسائل الشیعة: باب  - 1
 .1من ابواب الجنابة، حدیث  11وسائل الشیعة: باب  - 2
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ا الذین آمنوا اذا مقمت... وان  :تعایله ، فلقول  ه عن الوضوء  ا إجزاؤ  و أم   -6 )یا اُي 
وا(ه  کنمت جنبًا فاط   ، ه الوضوء  غیر   وظیفة  و سل  الغ   ب  ن  اجل   ظیفة  و   أن    عیل ال  الد   1ر

 .ة  رک  للش   قاط    والتفصیل  
 عدم   يف صدوره، فالستصحاب   عندالشك    ه من جدید  فعل   ب  ا وجوأم  و -2
 ه.حتقق  
 املستفادة   الفراغ   منه، فلقاعدة   الفراغ   فهيا بعد   ك   ه لو ش  ت  صح    عیل ناء  ا الب  وأم   -8

 یضا قد م  فیه م   ما شککت   کل   : »؟ع؟يب جعفر  أعن  مسلم   بن   حممد   من موثقة  
کما هوامض  ف    .2«ه 

یا ایها الذین آمنوا »فرماید: ضو مجزی است چون خداوند در قرآن می. غسل از و1
کنتم جنبًا فاّطهروا کردن فرماید: وظیفهاین آیه می« إذا قمتم... و ان  ی جنب،غسل 

گرفتن است و تفصیل جنب،ی غیر و وظیفه قاطع شرکت در حکم یکسان  ،وضو 
 است.
کرده است  .1 که در تحقق غسل شک  کنکسی  استصحاب  د چونباید غسل 
 جاری است. ،غسلتحقق عدم 
کند به دلیل قاعده .1 کسی بعد از پایان غسل در صحت آن شک  گر  ی فراغ به ا

 دهد.غسل، فتوا می صحت آن
یة  سل  الغ  ها يف صدور  بعد   شك    لو الصالة   حة  ا ص  أم  و -9  ، فلقاعدة الفراغ اجلار
 ذا قیل: إن   إ و ه.ق  حتق    عدم   ه ملا یأيت فالستصحاب  إعادت   ا لئزوم  وأم   فهيا.

م  بصح    یضًا، فکیف  أ االویل الصالة   جار  بلحاظ   املذکور   االستصحاب   ک   ا دون  هت  ح 
کم   د  یوج   االویل ه بلحاظ  ن   إقلنا:  ها؟ما بعد   خبالفه  الفراغ   علیه، وهو قاعدة   حا
 .الصلوات   بقیة  إیل  بالنسبة  

ک .1 کند  کسی بعد از نماز شک  گر  ن غسل برای ا ه نمازش با غسل بوده یا بدو

                                                      
 .1ه: المائد - 1
 .6من ابواب الخلل، حدیث  16وسائل الشیعة: باب  - 2
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که خوانده است ی استقاعده صحت نمازی  ولی برای نمازهای بعدی  ی فراغ جار
کند چون استصحاب عدم تحقق غسل  جاری است. ،باید غسلش را اعاده 

که خوانده است نیز جاری است پس اشاال:  این استصحاب نسبت به نمازی 
 را باطل دانستید؟ چرا آن را صحیح و نمازهای بعدی

که خوانده استپاسخ:  است  ی فراغقاعده محکوم استصحاب نسبت به نمازی 
کم است ولی در نمازهای بعدی  و به عبارت دیگر قاعده بر دلیل استصحاب حا

 .نیست ریاج ،ی فراغقاعده

 لغات 
س: غم             سازدور ميبرد، غوطهفرو مي ی 

ة: ب  ق   گردن ر 
دُلك: که دست به بدن خویش نکشیده باشد.نما لم ی   لیده، مراد آن است 

ر:  رفة، مشت هاُغر                   جمع غ 
کرد و شستسو داد نقا:   پاك 

د :  کردب                          شروع 
ب:  نا   کتف، شانه م 

             سزاوار و شایسته نیستالتلیق: 
ة:   صبح، بامدادُغدو 

کفّیه: أل   دومشت پر م 
  



93 

ب
کتا

 
ارة

طه
ال

 
 

 

 «المحرمات علی الجنب» 
 اجلنب: عیل م  ر  ي  
ک   -أ مي   تابة  مس    والصفات   بذلك لفظ  اجلاللة   أحلق  املشهور  : والقرآن الکر

 .ة  س  د   املق   بالذات   الاصة  
 الالف. مهنا عیل جدة  الس    آیة   صوص  و خ  أ زائ  الع   ر  و  س   قراءة   -ب

ُ  و من باب   خول  الد   ب  بنحو اإلجتیاز  إال   املساجد   دخول   -ُ و  إال   ر  من آخ   الر
یفنی   املسجدین  إیل  بالنسبة  یضًا.أذلك فهيما  م  ه ير  . فإن  الشر
ر   و   د   باملساجد. ة  ف  ر   ش  ال   شاهد  إحلاق  ال   ي 
 يف املساجد. شء   ض   و   -د

 چند چیز بر جنب حرام است:
که )و نامرآن. مشهور، مس لفظ جالله و صفاتمس خط ق الف. هایی( 

کرده ،مخصوص خداست را به مس خط قرآن  اند.ملحق 
که سجدهخواندن سوره ب.  ی سجده. ی واجب دارد و یا فقط آیههایی 
که دو در دارند و  ج. یک در وارد و از در جنب از ورود به مساجد مگر مساجدی 

 ؟ص؟دیگر خارج شود ولی دخول از یک در وخروج از درب دیگر نسبت به مسجد پیامبر
که مشاهد مشرفه به  در مدینه و مسجدالحرام در مکه، حرام است. مناسب است 

 ملحق شوند. ،مساجد
 گذاشتن چیزی در مسجد. د.

 اصطالحات 
و... است « بدیع»، «رحمن»مراد صفاتی مثل  الصفات الخاصة بالذات المقدسة:

، «خالق»که مخصوص ذات خدای تعالی است. در برابر صفات مشترک مثل 
که بر غیر خدا نیز صادق است.« انعص»  و... 

گر دلیل لفظی دارای معنای واحدی باشد آن را  اجمال: گویند « صریح»یا « نص»ا
که معانی در طول یکدیگر « ال بأس»مثل  گر بیش از یک معنا داشته باشد به طوری  و ا
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ی تر به ذهن منتقل شود، معنای حقیقی خواهد بود و بقیهباشند، هر معنایی سریع
بر معنای مجازی حمل خواهد شد و این دلیل « ی صارفهقرینه»معانی، مجازی و با 

گر معانی خوانند، مثل صیغه« ظاهر»را  که بر وجوب و استحباب داللت دارد و ا ی امر 
ی معانی  چنین لفظی، خوانند و همه« مشترک لفظی»در عرض یکدیگر باشند آن را 

که هیچ « ی معینهقرینه»نیاز به اند و برای تعیین یک معنا حقیقی یم و در صورتی  دار
گویند. « مجمل» را  ای وجود نداشته باشد آنقرینه و عدم تعین در یک معنا را اجمال 

که باید بر همان قدر متیقن حمل شود.از قدر متیقنی بهره« مجمل»گاهی   مند است 
 املستند یف ذلکو
کتابة   ا حرمة  ام   -1 مي، مس    با أ ألت  س  : »يب بصیر  أ قة  فلموث    القرآن الکر

 س   ، قال ال بأس والي   وضوء   یر  غ   و هو عیل رأ يف املصحف  ن ق  عم    ؟ع؟عبداهلل
 له. ملن ال وضوء   صداق  م   اجلنب   ن   أو أ ة  وی   ضم   األول   بعد   1«الکتاب  

 دلیل هر یک از این احکام
کسدرباره ؟ع؟گوید از امام صادق. ابو بصیر می2 ن وضو قرآن ی  که بدو ی 

«. قرآن را مس نکند عیبی ندارد. خط»ز است؟(. فرمود: خواند، پرسیدم )آیا جایمی
توان از این موثقه برای اثبات حرمت مس خطوط قرآن برای جنب استفاده از دو را می

 کرد:
وضو( حرام الف. دلیل اولویت: وقتی مس خطوط قرآن برای محدث به حدث اصغر )بی

 ه طریق اولی برای محدث به حدث اکبر )جنب و...( حرام است.باشد پس ب
که یکی از آنب. بی  ها جنب است. وضو دو مصداق دارد: 

موِ  بن   ار  له ملوثقة عم   ب  ن  مس   اجل   جواز   عدم   ، فاملشهور  اللة  اجل   ا لفظ  ام  و -2
يف  ن   أال إ 2«اهلل   ال دینارًا علیه اسم   درمهًا و اجلنب   اليس   : »؟ع؟يب عبداهللعن أ

 امث  والط   ه عن اجلنب  سألت  »: ؟ع؟براهي   إيبأعن  ار  عم   اسحاق  بن   مقابلها موثقة  

                                                      
 .2من ابواب الوضوء، حدیث  21وسائل الشیعه: باب  - 1
 .5من احکام الخلوة، حدیث  21وسائل الشیعة: باب  - 2
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 مس    عیلاألویل  بیهنما بمل    ومج    .1«، قال: ال بأسما الدراهم  البیض  یدُي  أ ان  س  ي  
ه. امس   س   م   ون  من د اجلاللة   الذي فیه اسم   الدرهم   مس   عیل  والثانیة   اجلاللة   اسم  
، اجلم   بمل   فاملناس  ال  إو شکال  إن ت    فال إوهذا  لصراحة  الکراهة   ویل عیلاأل ب 
رف    الید  عن ظهور األيف اجل الثانیة    .الکراهة  عیل  باحلمل   يف احلرمة   ویلواز، فت 

 دانند. امامحرام میبر جنب مس لفظ جاللة را  ،ی عمار. مشهور به دلیل موثقه1
که اسم »فرمود:  ؟ع؟صادق ی آن است، مس نکند« اهلل»جنب درهم و دیناری را   «.رو

کاظم ؛گویداسحاق بن عمار میاشاال:  آیا جنب و حائض »پرسیدم:  ؟ع؟از امام 
کنند؟های نقرهتوانند با دستشان درهممی با «. اشکالی ندارد»فرمود: « ای را مس 

ی درهمتوجه به آن بوده است، این حدیث معارض حدیث عمار ها لفظ جالله که رو
 است.

گفتهپاسخ:  که اسم جالله دارد، داللت  مس   روایت اول بر ؛اندبعضی  درهمی 
که اسم جالله داشته داشته و حرام است ولی روایت دوم بر مس درهمی حمل می شود 

گر این (، مس شده است نه سطح آن)محیط درهممس نشده است ،ولی آن اسم . ا
گر آن را نپذیریم چون جمع تبرعی است نه  جمع عرفی صحیح باشد عیبی ندارد ولی ا

حمل »ی جمع عرفی  قاعدهاز بین این دو روایت  برای رفع تعارض جمع عرفی پس باید
نفی در مقام « الیمس»: روایت اول، نیمکمیچنین جمع استفاده نموده و « نص بر ظاهر

نص در جواز است پس به « البأس» نهی است و ظهور در حرمت دارد و روایت دوم
اش یعنی ی نص، دست از ظهور دلیل اول برداشته و آن را بر معنای مجازیوسیله

کراهت خواهد داشت.کراهت حمل   کنیم پس با این جمع، مس لفظ جالله، 
 و ة  ی   م  ل  حد   الع  إیل  لت  ص  ، فإن و  الاصة   الصفات  عیل  الدالة   لفاظ  ا األام  و -3

هاع    ّق    ب  ال  إ اجلاللة و لفظ   ها حکم  کان حك   و ار  عم   ا موثقة  هت  ل  ه ش   مسائ  أمسًا من إ د  
 .صالة البراءة  ها مشمواًل ألمس    حکم  
ها هبا ق  يف تعل    ا الالف  من  إفیه و ا ال خالف  ، مفم  السجدة   آیة   قراءة   ا حرمة  وام   -4

                                                      
 .1من ابواب الجنابة، حدیث  21وسائل الشیعة: باب  - 1
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رارة   ول صحیحة  األعیل  تدل   و .العزائ   ر  و  س   من آیات   واحدة   ي   بالصوص أو بقرائة أ  ز
شیئًا؟ قال: نعم ما  القرآن   ن  م   آن  قر  هل ی   واجلنب   احلائض  : »... ؟ع؟يب جعفر  عن أ
ها، فو 1« السجدة  ال  شاءا إ  يف خصوص آیة   تکن ظاهرًة ن ملإ« السجدة» کلمة   ن   إغیر 

قتصار  ، والزم  والسورة   ها بنی اآلیةد  رد   ا وت  مجال  إمن  قل   فال أ السجدة   ، ن  ق   املتی  عیل  ه اال
رج  فیما زاد، ووهو األیة   من قبیل  للقرآن، اجلنب   جواز قراءة  عیل  ما دل   طالق  إإیل  ی 
ید   صحیحة   ام   ز  واجلنب   ، والنفساء  تقرأ القرآن   احلائض  : »؟ع؟يب عبداهللعن أ الشح 

 .2«یضاً أ
که بر صفات مخصوص خدا 6  گر آن صفات در حد . مس الفاظی  داللت دارد ا

ی عمار شامل آن اسم خاص )علم( درآید و اسمی از اسماء خدا شمرده شود، موثقه
گرنه مس آن به دلیل اصل و شود و در حکم  لفظ  جالله است می مس آن حرام است و 

 برائت جایز است و حرمتی ندارد.
ختالف در آن ی سجده، توسط جنب،اتفاقی است فقط ا. حرمت قرائت آیه1

که آیا حرمت مخصوص آیه که در این ی سجده است یا سورهاست  ی سجده 
گر بگوییم فقط قرائت آیهصورت، قرائت هر آیه ی سجده ای از آن حرام خواهد بود. ا

که امامحرام است دلیل آن صحیحه که از  ؟ع؟ی زراره است  در جواب شخصی 
د نخواهچه از قرآن میآن»مود: قرائت قرآن توسط حائض و جنب پرسیده بود، فر

گر در آیه« سجده»کلمه «. را د مگر سجدهنبخوان ی سجده، ظهور نداشته باشد ا
حداقل اجمال دارد یعنی معنایش مردد بین آیه و سوره است و چون قدر متیقن دارد 
کتفا شود یعنی خواندن آیه قطعًا حرام است و نسبت به  الزم است به مقدار متیقن ا

که قرائت قرآن را بر جنب جایز شمرده است، ائت دیگر آیات به اطالق ادلهجواز قر ای 
که در آن امام صادقکنیم مثل صحیحهمراجعه می ید شحام  فرمود:  ؟ع؟ی ز

 «.حائض و نفسا و جنب )جایز است( قرآن بخوانند»
يف غیر املسجدین، فلصحیحة  االجتیاز   ال بنحو  املساجد إ دخول   ا حرمة  ام  و -5

                                                      
 .1من ابواب الجنابة، حدیث  21وسائل الشیعة: باب  - 1
 .2من ابواب الجنابة، حدیث  21وسائل الشیعة: باب  - 2
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املسجد  ویدخالن  ئض: يف حدیث اجلنب واحلا ؟ع؟بوجعفر  قال أ: »بن مسلم   مدحم
ین   ها و 1«املسجدین احلرمنی   بان  قر  ی  فیه وال دان  والیقع   متاز  ذلك يف عیل  بل یدلغیر 

بوا الصالة وتعایله قول   غیر املسجدین   تقر حیت  نمت سکاریأ: )یا اُيا الذین آمنوا ال
 .2ال عابري سبیل(نبًا إال جتعلموا ماتقولون و

 ادر مساجد غیر از مسجدالحرام و مسجدالنبی، حرام است مگر بجنب . دخول 5
که در ورود از یک در و خروج از درب دیگر. دلیل آن صحیحه ی محمد بن مسلم است 

توانند داخل شوند ولی در جنب و حائض برای عبور از مسجد می»فرمود:  ؟ع؟آن امام باقر
ا الذین آمنوا یا ایه»ی آیه«. لی نزدیک مسجدالحرام و مسجدالنبی نشوندآن ننشینند و

بر حرمت « الجنبًا اال عابری سبیلسکاری حتی تعلموا ما تقولون وانتم التقربوا الصالة و
 دخول و جواز عبور به جز مسجدالنبی و مسجدالحرام نیز داللت دارد.

 و – املسجدیة   روح   ا ألن  م  إقها باملساجد ، فقیل باحلاة  ف  ر   ش  ال   ا املشاهد  ام   و -6
 کث  م   ترك   و ألن   أ، أت    فهيا بنحو   قة  متحق    - للعبادة ال ً ه حم   ون  وک   املکان   هي شرافة  

و ، أالقلوب   یه اليت هي من تقوسبحان   اهلل   لشعائر   تعظي   ه فهيا حنو  ودخول   اجلنب  
ید  ینة ن  جنا من املدر  خ  : »بن حممد   کر  لصحیحة ب   نا  ؟ع؟بداهلليب عأ منئزل   ر ق  ح  ل  ف 

ٌ   بوبصیر  أ ، ؟ع؟يب عبداهللأعیل  لناخ  د  حیت  نعلم   حنن ال و وهو جنب   قاق  خارجًا من 
 ن یدخل  أ ه الینبغي جلنب  ن  أ أما تعلم   با حممد  أیا فقال:  يب بصیر  أإیل  قال: فرف  رأسه

 .3«لناخ  ود   بوبصیر  أ    ج  ؟! قال: فر  نبیاء  األ وت  ی  ب  
: اهلل بن سنان  عبد   ة  ه لصحیحيف حرمت   يف املسجد، فال خالف   شء   ا وض   ام  و -2

یکون فیه؟  من املسجد املتاع   الن  احلائض یتناو  عن اجلنب و ؟ع؟با عبداهللأ سألت  »
 ها.وغیر   4«یف املسجد شیئاً  ضعان  قال: نعم، ولکن ی  

 دخول در مساجد است و سه دلیل دارد: دخول جنب در مشاهد مشرفه مانند :. گفته شده1
                                                      

 .21من ابواب الجنابة حدیث  25وسائل الشیعة باب  - 1
 .16سورة النساء:  - 2
 .2من ابواب الجنابة، حدیث  21وسائل الشیعة: باب  - 3
 .2من ابواب الجنابة، حدیث 21وسائل الشیعة: باب  - 4
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ک حرمت دخول در مساجد،  الف. ت و شرافت مکان و محل روح مسجدیمال
ک در این امکنه، به طور اتم متحقق است.عبودیت خدا  ست: این مال

وجوب تعظیم شعائر الهی: نماندن جنب در این امکنه و وارد نشدن به این  ب.
 ر الهی است.مشاهد، نوعی تعظیم و بزرگداشت شعائ

گوید: از مدینه به قصد خانهصحیحه ج. ی  ی امام ی بکر بن محمد: و
کوچه ؟ع؟صادق ن از  که خارج شدیم. ابوبصیر بیرو ای به ما ملحق شد در حالی 

ی بر امام صادقجنب بود و ما نمی که و وارد شد. سپس امام  ؟ع؟دانستیم تا وقتی 
کرد و فرمود:  ؟ع؟صادق که شایسته نیست امحمد آیا نمیای اب»رو به ابوبصیر  دانی 

گوید: ابوبصیر برگشت و ما وارد شدیم. « ی انبیاء شود؟جنب وارد خانه بکر بن محمد 
که   باشد(.« یحرم»به معنای « الینبغی»)این روایت به شرطی بر حکم داللت دارد 

گذاشتن هر چیزی در مسجد بر جنب حرام است و هیچ اختالفی در حرمتش 1  .
گوید از امام صادقنیست. ع که متاع درباره ؟ع؟بداهلل بن سنان  ی حائض و جنبی 

دارند پرسیدم )آیا جایز است داخل مسجد شوند و متاع خود می خود را از مسجد بر
 «.بله، ولی چیزی در مسجد نگذارند»را بردارند؟(. فرمود: 

 لغات 
کلمهلفظ الجاللة:    حائض طامث:  است« اهلل»ی مراد 

 کاال، اسباب و اثاثیه، بارو بنه متا :   عبورکردن اجتیاز:
یافت ممي یتناول:  کوچه  ُزقاق:  داردیکند، برمیگیرد، در

ی و ائمه ؟اهع؟ی زهراو فاطمه ؟ص؟مراد حرم پیامبر المراهد المررفة:
 است.  ؟ع؟معصومین

 یکه دارای سجده «علق»و « نجم»، «سجده»، «فصلت»ی هاسوره سور العزائم:
  واجب است.
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 «بعض أحکامه الخاصة الحیض و» 
   من املرأة   رج  ي   دم   احلیض  

کل   ج  ير   بیط  ع   حار    حر  أو أ سود  هو أغالبًا. و شهر   يف 
فـق   ة  يف الغالب. بد  رق  عرفًا  ر فیه االستمرار  عتب  ی  . وه عشرة  کثر  وأ ایام   ه ثالثة  قل   أو وح 

 من احلائض الصالة   صح   والت   .الیأس   وقبل   البلوغ   بعد   أن یکون  واألویل  يف الثالثة  
نقطاع    بعد  ال  إ واالعتکاف   والطواف   وم  والص     دون    الصوم  قيض  وت   .واالغتسال   اال

 کما الیصح    االنقطاع. ها قبل  اجلنب. ويرم وطؤ  عیل  م  علهيا ما ير   م  ر  . ي  الصالة  
سل   کیفیة  و يف الطالق. مذکور   تفصیل  عیل  هاالق  ط   کغ  غ   اجلنابة. سل  ها 

 «ی آن ازاحکام ویژه حیض و بعضی» 
که غالبًا در هر ماهی از زن خارج می شود. رنگش سیاه یا سرخ حیض خونی است 

شود. حد اقل  زمانش سه روز و گرم، تازه و غالبًا با جهش و سوزش خارج می ،)تیره(
کثر ده روز است. استمرار عرفی در سه روز او که بعد  .ل، شرط استحد ا خونی است 

از بلوغ دختر و قبل از یائسگی است.نماز و روزه و طواف و اعتکاف  حائض، صحیح 
نیست مگر بعد از انقطاع خون و غسل حیض. نماز حائض قضا ندارد ولی قضای 

اش واجب است. آن چه بر جنب حرام است بر حائض نیز حرام است و جماع روزه
که طالق حائض باطل است و  با او قبل از انقطاع   ی  خون، حرام است همان طور

 کیفیت غسل حائض مثل غسل جنابت است. 

 اصطالحات
که چند ماه حیض شده ولی عادت معینی پیدا نکرده است و یا المضطربة : زنی 

 عادت معینی داشته ولی عادتش بهم خورده است.
که در سنین خاصی )معمواًل از پنجاه سالگی به یائسه: باال( دیگر حیض  زنی 

 شود.نمی
که در میان مسلمین روشن و بدیهی است و  :االمور املسلمة)مسلمات( حکمی 

 خوانند. «مسلمات»نیازی به استدالل ندارد از 
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 واملستند یف ذلک
 بالغالب   والتقیید   بذلك. الارجي    الواق    ضاء  ق  ل  ف   ر  ک  مبا ذ   احلیض   ا تفسیر  أم   -1
  ٌ کما يف املضطربة  عن بعض احلا احترا  ها.حنو  و الت، 

عیل  تل  خ  د  »:ري   خت  ، فلصحیحة حفص بن الب  ه بالصفات املذکورةا أن  و أم   -2
، فسأل   ؟ع؟أيب عبداهلل ه. و غیر  هو أ تدري حیض  فال م  هبا الد    یستمر    رأة  ه عن ال  تـامرأة 

 صفر  أ االستحاضة   دم  ، وة  ار  حرو له دف    سود  أ *عبیط   حار    احلیض   دم   قال: فقال هلا: إن   
کان للدمبارد   . قال: ف   واد  و س   ف   د  حرارة  و ، فاذا  دع  الصالة 

لت  : هي تقول  و تج  ر  خ  ف 
کان امرأًة  اهلل  و   یدة و اال  واملراد بالسواد، احلمرة الشد ها.وغیر   1«هذاعیل  ما زاد   أن لو 

کالفحم.  فلم یردم أسود 

 دلیل هر یک از این احکام
گذشت؛ واقعیت خارجی آن است و قید  .2 که  دلیل تعریف حیض به نحوی 

ی از بعضی که در تفسیرش آمد به واسطه« غالباً » مانند مضطربه و مبتدئه افراد ی دور
 ی آن شروط را نداشته باشند ولی حائض نیز باشند.چون ممکن است همهاست 
گوید: زنی بر امام صادق1 ی در باره ؟ع؟از اماموارد شد و  ؟ع؟. حفص بن بختری 

که خونریزی او مستمر است که زن نمی ،زنی  داند آیا این خون حیض است یا پرسید 
گرم، تازه و سیاه و »به او فرمود:  ؟ع؟نه؟ امام جهش و سوزش است و  باخون حیض 

گرمی و جهش و سیاه رنگ)سرخ پر  خون استحاضه زرد و سرد است وقتی خون با 
ک رنگ( است گفت: زن از محضر امام« ننماز را رها  خرج شد و می  ؟ع؟حفص 

گر امام» گفت: اطالع نداشت و(  زن بود بیش از این )از حال زن ؟ع؟به خدا سوگند ا
مانند ذغال  رنگ،مراد از سیاه، سرخ تیره است وگرنه هرگز خون سیاه «. فرمودنمی

 دیده نشده است.
بدون  ة  ی   یض  علیه باحل   م  ک  ي   الذي م  لالحتراز عن الد  « الغالب»بـ  والتقیید   -3

                                                      
 عبیط: طري. -* 
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