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رضا مختاري

یادداشت
مقالة مبسوط »نقد و بررس��ي پاره اي از مسائل مناسك« در شماره هاي 57، 
58 و 61 منتش��ر ش��د و اكنون مطلب حاضر، به همان سبك و سياق، كه به 

نوعي استمرار همان گونه مباحث است، تقديم عالقمندان مي گردد: 
»ميقات حج«
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1. »نماز شکسته« یا »نماز قصر«؟
در دهه هاي اخير، در بارة »نماز مس��افر«، در رس��اله هاي عمليه و توضيح المسائل ها  و نيز در 
ديگر كتاب ها و سخنان، تعبيري نادرست يا مسامحه آميز به كار مي رود كه معلوم نيست چه كسي 
آن را رواج داده و از چه زماني بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت؟ و آن، تعبير نادرسِت »نماز شكسته« 
اس��ت. تعبير قرآني نماز مس��افر »قصر« )=كوتاه( و تعابير روايات »قصر« و »تقصير« است؛1 )َو ِإذا 

الة(.2 َضَرْبُتْم ِف ْاأَلْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ
در ترجمه هاي فارس��ي قديم و بيشتر ترجمه هاي فارس��ي جديد و نيز تفاسير فارسي كهن، در 
ترجمه و تفس��ير اين آية ش��ريفه، تعبير »نماز قصر« و »نماز كوتاه« به كار رفته وكس��ي تعبير »نماز 
شكس��ته« نياورده است. همچنين در متون فقهي گذش��ته كه به زبان فارسي نگاشته شده، تنها تعبير 
»نماز قصر« و »نماز كوتاه« و »تقصير« ديده مي ش��ود، نه »نماز شكس��ته«؛ از جمله در ترجمة فارسي 
»مختصر نافع« كه مرحوم محمد تقي دانش پژوه تصحيح و چاپ كرده است. همين طور در ترجمة 

فارسي »نهاية شيخ طوسي«، از سدة هفتم يا پيش از آن، عباراتي مانند عبارات زير ديده مي شود:
ـ  نماز كوتاه بكردن در سفر واجب است...

ـ  واجب باشد نماز كوتاه كردن...
ـ  مخير باشد در آن كه تمام بكند و تقصير كند.3

همچنين در كتاب »وجه دين« از ناصر خسرو قبادياني )م481( مي خوانيم:
ـ  نماز كوتاه نشايد كردن مسافر را، مگر كه اندر راه حج باشد يا اندر راه جهاد... .

ـ  ... و نيز گوييم اندر بيان تقصير مر اين سه نماز را : نماز پيشين و نماز ديگر و نماز 
خفتن  و كوتاه ناكردن نماز بامداد و نماز شام... .

ـ  و نيز گوييم كه نماز بامداد و شام پنج ركعت است و در آن دو، تقصير نيست.
ـ  ... و در نماز حضر تقصير نيست... .4

حتي در بس��ياري از آثار فقهِي فارس��ِي متأخر؛ مانند »جامع عباسي«5  از شيخ بهائي )م1030( 
و »جامع الش��تات« ميرزاي قمي )م1231( و »ذخيرة العباد«6  ميرزاي شيرازي دوم )م1338(، تعبير 

»قصر« به كار رفته است نه »شكسته«.
اما ش��يخ انصاري= در صراط النجاة7  با اين كه بارها تعبير »قصر« را آورده، تعبير »شكس��ته 

كند« را نيز فراوان به كار برده است.
بنابراين، براي اين كه ازتعبير مطابق قرآن كريم و روايات ش��ريف پيروي ش��ود، بايد بگوييم: 
»نماز قصر« يا »نماز كوتاه«، نه تعبير من درآوردي و نادرست و احياناً موهِن »نماز شكسته!«؛ زيرا 

غالباً تعبير »نماز را شكستن« به معناي ابطال نماز به كار مي رود. امير خسرو گويد:
ره غلط شد عنان بگردانم             قبله كژ شد نماز بشكستم.8
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ل و  غير ُمبطل«؟     2. »شک های باطل و صحِيح« یا »شک هاي ُمبِطِ

تعبير مس��امحه آميز و بلكه نادرس��ت ديگري كه در متون فقهِي پيشينيان نبوده و در دهه هاي 
اخير به رساله هاي عمليه راه يافته، تعبيري است كه در بحث شكيات نماز به كار مي رود و شك 
در شمار ركعات را به »شك هاي باطل« و »شك هاي صحيح« تقسيم مي كنند كه درست يا دقيق 
نيست. شك صحيح و باطل معنا ندارد، بلكه چون برخي از شك ها موجب بطالن نماز مي شود و 

برخي اين گونه نيستند، بايد گفت: »شك هاي ُمبِطل« و »شك هاي غير مبِطل« نه صحيح و باطل.
چنين تعبيري در متون فقهي گذش��تگان ديده نمي ش��ود؛ از جمله ش��يخ بهائي )م1030( در 

»جامع عباسي«، همچنين حاجي كلباسي )م1261( در »نخبه« تعبير »مبطل« آورده اند: 
»شك در نماز چهار ركعتي نيز مبطل است، مگر در هشت صورت...«

ولي شيخ انصاري )م1281( در »صراط النجاة« مي نويسد:
شكيات بيست و يك قسم است: پنج قسم آن اعتبار ندارد... و هشت صورت آن باطل است... 

و هشت صورت ديگر باطل نيست.9
همچنين صاحب عروه با اين كه در آغاز بحث »فصل ف الشك ف الركعات« به طور صحيح 
مي گويد: »الشكوك املوجبة لبطالن الصالة مثانية«؛10  در ادامة بحث تعبير »الشكوك الصحيحة« 
و »الش��كوك الباطلة« را مكّرر به كار مي برد؛ ازجمله: »الشكوك الصحيحة تسعة ف الرباعية«11 

و »إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة...«.12
همچنين ميرزاي شيرازي دوم )م1338( در ذخيرة العباد مي نويسد:

ـ شك در عدد ركعات نماز بر سه قسم است: قسم اّول: شك هايي كه اعتبار در آن ها 
نيســت؛ به اين معني  كه اعتنا به اين شــك نبايد نمود. قسم دوم: شك هايي كه )اگر( 
بعد از فكر و ترّوي در شــك ماند، باطل اســت. قسم سوم: صحيح است با شرايطي 

كه ذكر مي شود... .
ـ شك هايي كه در هر صورت نماز را باطل مي كند... .

ـ شــك هايي كه باطل كنندة نماز نيست و نماز درآن ها صحيح است، هشت صورت 
است.13

مالحظه مي ش��ود با اين كه ايش��ان در ادامة سخن، مفهوم ش��ك مبطل و غير مبطل را به كار 
مي برد اما در آغاز، تعبيرش »شك باطل« و »شك صحيح« است.
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3. اقسام شک در رکعتهاي نماز ...؟

مس��امحة ديگر اين اس��ت كه: معموالً شك در ركعات نماز را به س��ه دسته تقسيم مي كنند: 
1. ش��ك هاي باطل 2. ش��ك هايي كه نبايد به آن ها اعتنا كرد 3. شك هاي صحيح. در حالي كه 
درست تر آن است كه شك ها  به دو گروه تقسيم شود: الف( شك هاي مبِطل ب( شك هاي غير 

مبِطل؛ آنگاه شك هاي غير مبطل نيز به دو دسته تقسيم گردد:
الف( ش��ك هايي كه نبايد به آن ها اعتنا كرد  ب( ش��ك هايي كه سبب مي شود وظيفه اي بر 

عهدة نماز گزار بيايد )يا شك هايي كه موجب  وظيفه اي مي شود( و مانند آن.

4. »مستحبي« یا »مستحب«؟ 

تعبيره��اي نادرس��ت ديگر مانند »نماز مس��تحبي« نيز در توضيح المس��ائل ها14  فراوان به كار 
مي رود، در حالي كه امروز در نثر فارسي مي گوييم: »نماز واجب«، »روزة مكروه« و مانند آن،  نه 
»نماز واجبي« و»روزة مكروهي«!  پس بايد بگوييم: »نماز مستحب«، »غسل مستحب« و مانند آن، 

نه »نماز مستحبي« و... . خالصه اين كه »يا« در چنين مواردي زايد است.
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5. سورة حمد و ترجمه های اشتباه

نمونة ديگر، مسامحه اي است كه در رساله هاي عملية فارسي و توضيح المسائل ها، در ترجمه 
فارس��ي سورة مباركة حمد رخ داده است. البته اين خطا منحصر به رساله هاي عمليه نيست، بلكه 
در اكثر قريب به اتفاق ترجمه هاي فارس��ي قرآن كريم و بس��ياري از تفسيرهاي فارسي هم ديده 
الِّني (  مي ش��ود و آن اين كه آية مباركة آخر سورة حمد: )َغْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َو اَل الضَّ
را چنين ترجمه كرده اند: »نه به راه كســاني كه غضب كرده اي برايشــان، 
و نه آن كســاني كه گمراه اند« يا »نه كساني كه برايشان غضب شده و نه 

گمراهان« و مانند آن.
چنان كه گذش��ت، در بيش��تر ترجمه هاي فارسي قرآن 
كريم اين اشتباه رخ داده است؛ از جمله ترجمه هاي الهي 
قمش��ه اي، مجتبوي و مع��ّزي4 و نيزس��راج، خواجوي، 
ياس��ري، پورجوادي، مصباح زاده، فارسي، كاويان پور، 
آيتي، اش��رفي، فوالدون��د، هدايت، امامي و خّرمش��اهي. تا 
آنجاك��ه بنده ديده ام، تنها مرحوم عالّمه ش��عراني، مرحوم فيض 
االس��الم )رض��وا اهلل عليهما( و جناب دكتر س��يد علي موس��وي 

گرمارودي، اين آيه را درست ترجمه كرده اند.
توضيح آن كه چنان كه مفّس��ران گفته اند، »غير« صفت يا بدل براي 
»الذين« است. بنابراين، واضح است كه ترجمة ياد شده خطا است. مرحوم 

امين االسالم طبرسي مي نويسد:

»َغْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم« بدل من »الَّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهم « علی معنی أّن املنعم عليهم 
هم الذين سلموا من غضب اهلل و الضالل، أو صفة علی معنی أّنهم مجعوا بني النعمة 

املطلقة و هي نعمة العصمة، و بني السالمة من غضب اهلل و الضالل...«15
زمخشري مي نويسد:

» َغْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم« ب��دل من »الَّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهم «، علی 
معن��ی أّن املنعم عليهم هم اّلذين س��لموا من غضب اهلل و 
الضالل، أو صفة علی معنی اّنهم مجعوا بني النعمة املطلقة و 

هي نعمة اإلميان، و بني السالمة من غضب اهلل و الضالل...«16
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همچنين شيخ ابوالفتوح رازي مي نويسد:
»غير« در اين جا صفت اس��ت. و »غير« هم صفت باش��د و هم استثنا، و اين جا صفت »الّذين« 
اس��ت... و »الّذين«، اگر چه معرفه است و »غير« نكره است، براي آن كه نه معرفه اي است مستقّل 
بنفسه فى التّعريف و محتاج است به صفت، چنان كه اسم نكره به صفت بعضى تعريف و تخصيص 
در او شود... از اين جا روا مى دارند:  »ال أجلس إاّلَ ِإَل العامل غي اجلاهل« و »مررُت بالذي قام غي 

الذي قعد« و روا نمي دارند »مررت بزيد غي الظريف«... .17
و هنگام��ي كه »غير« صفت يا بدل باش��د، ترجمه آن به »نه گمراهان و... .« خطاس��ت، بلكه 

ترجمة درست �  با قطع نظر از پاره اي جزئيات و ظرايف ترجمه �  چنين مي شود:
� »راه آنان كه به ايش��ان نعمت دادي، كه آن ها نه مورد خش��م قرار گرفته اند و نه گمراه اند.«  

)ترجمة دكتر موسوي گرمارودي(.
� »راه آن هايي كه بر ايشان انعام فرموده اي، نه آن ها مغضوب اند و نه گمراهان.« )ترجمة عاّلمه 

شعراني(.18
� »راه كس��اني كه نعمت به آن ها دادي، آن ها كس��اني نيس��تند كه مورد غضب و خشم واقع 

شدند و نه كساني كه گمراهانند.« )ترجمة مرحوم فيض االسالم(.
روشن است ترجمة »غير« )كه دراينجا اسم است( به »نه«، روا نيست و حاصل و مضمون آيه 

اين است كه »مُنعم َعلَيِهم« دو صفت ديگر هم دارند؛  نه »مغضوب عليهم«اند  و نه »ضاّل«. 

6.  توضيح برخي اصطالحات فقهي 

از مس��امحات ديگركه در بعضي از رساله هاي عمليه به چش��م مي خورد آن است كه گاهي 
تعبير و اصطالحي در آن ها به كار رفته كه در مقدمه، مقصود از آن تعبير بيان نش��ده و در نتيجه 

در فهم مراد مؤلّف اشتباه رخ مي نمايد.
در اين جا به دو نمونه اشاره مي شود:

1.  در برخي رس��اله هاي عمليه از جمله وس��يلة النجاة، گاهي اين تعبير ديده مي ش��ود: »علی 
األحوط لو مل يكن اأَلْقَوى « ازجمله:

�  »إذا كانت معتّدًة بعّدة الطالق أو الوفاة فوطئت شبهًة، أو وطئت ثّم طّلقها، أو مات 
عنها زوجها، فعليها عّدتان عند املشهور، و هو األحوط لو مل يكن األقوى «.19

»األحوط لو مل يكن األقوى وجوب رفع الصوت ف اخلطبة حبيث يسمع العدد...«.20 
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اين عبارت قابل حمل به سه معناست: 1. فتوي 2. احتياط واجب قابل رجوع به غير 3. احتياط 
واج��ب غير قابل رجوع ب��ه غير. از اين رو معناي اين اصطالح از ع��ده اي از فقهاي بزرگ، كتباً 
و ش��فاهاً سؤال شد. حضرت آيت اهلل ش��بيري زنجاني و حضرت آيت اهلل وحيد خراساني)دامت 
بركاتهما( ش��فاهي و به طور قاطع فرمودند: »مراد، احتياط واجب غير قابل رجوع به غير اس��ت.« 
مرحوم آيت اهلل تبريزي= هم در پاس��خ اس��تفتا مرقوم فرموده اند: »مقص��ود از عبارت مذكور، 

احتياطي است كه قابل رجوع به غير نيست.«
حضرت آيت اهلل وحيد خراس��اني در مقدمة مناسك عربي خود، اين اصطالح را معني كرده 

و نوشته اند:

»االحتياطات املسبوقة أو امللحوقة بالفتوى استحبابية فيجوز تركها، و أّما غي املسبوقة 
و امللحوق��ة، فيج��ب العمل بها، أو الرجوع فيها إل األعل��م فاألعلم. نعم فيما عّب 

باألحوط لو مل يكن أقوى يتعنّي العمل به«.
طب��ق قاعده بايد همين معني صحيح باش��د؛ زيرا اگر مقصود فتوا باش��د، بايد نوش��ت: »علي 
األق��وي« يا »علي األحوط بل األق��وي« و اگر احتياط واجب قابل رجوع به غير مراد باش��د، بايد 
نوش��ت: »علي األحوط«، مانند موارد فراوان ديگر در رس��اله هاي عملي��ه. بنابراين، از تعبير »علی 
األح��وط لومل يكن األقوى« بايد معنايي غي��ر از دو معناي مذكور اراده ش��ود كه همان »احتياط 

واجب غير قابل رجوع به غير« است.
بعض��ي از فقيهان هم درپاس��خ كتبي به اين اس��تفتا فرموده اند: »مراد ازاين تعبير، فتواس��ت.« 
عده اي هم نوش��ته اند: »احتياط واجب است.« برخي هم فرموده اند: »احتياط واجب قابل عدول به 

غير است.«
به هر حال، هر يك از اين احتماالت صحيح باشد، اشكال وارد است؛ زيرا وقتي ميان بزرگان 
اهل فن، در فهم يك اصطالح فقهي اختالف است، معلوم مي شود آنچنان واضح نيست كه بتوان 
به وضوحش واگذاش��ت. از اين رو، گوينده ضرورًة بايد مراد خود از آن را در مقدمة كتاب، يا 

جايي ديگر توضيح دهد.
2.  گاهي در آثار فقهي، پس از حكم به اس��تحباب عملي، گفته مي شود: »بل األحوط« يعني 

پس از حكم قطعي به استحباب، با »بل« اضراب و ترقّي به احتياط حكم كرده اند.
همچنين گاهي پس ازحكم قطعي به كراهت، گفته مي شود: »بل األحوط الترك«. براي نمونه 

دو مورد مي آوريم:



45

حج
قه 

ف
13

87
یز 

پای
 - 

65
ره 

شما

الف( استحباب
مرحوم صاحب جواهر )م1266( مي نويسد:

»و يستحّب وطء قزح برجله سّيما الّصرورة فی َحّجة اإلسالم بل األحوط ذلك «.21
آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و امام خميني0 در بحث قنوت گفته اند:

»يس��تحّب القنوت ف الفرائض اليومية و يتأّك��د ف اجلهرية، بل األحوط عدم تركه 
فيها«.22

نقطة ابهام و پرس��ش اين اس��ت كه احوط در اينجا چه احتياطي اس��ت، واجب يا مستحب؟ 
اگر بگوييم احتياط واجب است، با تصريح فقها به اين كه »احتياِط مسبوق به فتوا، احتياط واجب 
نيس��ت« منافات دارد و اگر بگوييم احتياط مس��تحب اس��ت، آيا معنا دارد پس از فتواي قطعي به 

استحباب كاري، همان كار مطابِق احوِط استحبابي باشد؟!

ب( مكروهات:
1. صاحب جواهر= )م1266( گويد:

� »يكره أن مينع أحد احلاّج و املعتمرين من سكنی دور مّكة، بل األحوط الرتك«.23

� »يكره أن يرفع أحد بناء فوق  الكعبة و لو بناء مسجد بل األحوط الرّتك«.24
مقصود از »بل األحوط الترك« چه احتياطي است، واجب يا مستحب؟ اگر گفته شود احتياط 
واجب است اشكال مي شود كه مسبوق به فتواست و اگر گفته شود احتياط مستحب است، سؤال 

اين است كه پس از »فتوا« به كراهت، احتياط مستحب در ترك چه معنايي دارد؟
در پاس��خ اين پرس��ش حضرت آية اهلل ش��بيري)دامت بركاته( به صورت ش��فاهي و مرحوم 

آيت اهلل تبريزي= به صورت كتبي فرموده اند:
مقصود از احتياط در موارد مذكور، احتياط مستحب است و معناي احتياط مستحب 
بعد از فتوا به استحباب يا كراهت، اين است كه به جهت احتمال حكم الزامي در بين، 
رعايت مورد مزبور موافق با احتياط است و اگر كسي بخواهد واقع را علي كّل تقدير 

درك كند بايد آن را رعايت نمايد.
به نظر مي رس��د همين معنا صحيح اس��ت. امّا برخي در پاس��خ به همين سؤال، به همين اكتفا 
كرده اند كه »احتياط اس��تحبابي اس��ت«. بعضي هم فرموده اند: »احتياط استحبابي مؤّكد است« و 
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گروهي نوش��ته اند: »مراد احتياط و جوبي است، چون با كلمة »بل« از احتياط مستحبي قبل عدول 
كرده است.« و البته پاسخ اخير قطعاً ناصواب است.

به هر حال، هر يك از اين احتماالت صحيح باشد، اشكال اين ناچيز وارد است.

7. اختالف تعبير در حکم یک مسأله...؟!

فقيه بلند مرتبه، آيت اهلل س��يد ابوالحس��ن اصفهاني)قدس اهلل نفس��ه الزكيه( مسأله اي را در دو 
جاي وس��يلة النجاة متذكر ش��ده؛ يك جا به صورت جازم فتوا داده و در جاي ديگر به صورت 

احتياط واجب:

الف( »لو وطئت شبهة فحملت و أحلق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغي ذلك. 
ثّم طّلقها الزوج أو طّلقها ثّم وطئت شبهة علی  حنو أحلق الولد بالواطئ كانت عليها 
عّدتان: عّدة لوطء الش��بهة تنقضي بالوضع، و عّدة للطالق تستأنفها فيما بعده، وكان 

مّدتها بعد انقضاء نفاسها«.25

ب( »إذا كانت معتّدًة بعّدة الطالق أو الوفاة فوطئت شبهًة أو وطئت ثّم طّلقها أو مات 
عنها زوجها، فعليها عّدتان عند املشهور، و هو األحوط لو مل يكن األقوى، فإن كانت 

حاماًل من أحدهما تقدم ]كذا[ عّدة احلمل، فبعد وضعه تستأنف العّدة اأُلخرى«.26
مالحظه مي ش��ود كه برخي از فروض مس��ألة دوم، عين فرض مسألة اّول است، ولي در عين 
حال در مس��ألة اّول به طور جزم فرموده اند: »كانت عليها عّدتان«؛ ولي در مس��أله دوم فرموده اند: 

»فعليها عّدتان عند املشهور، و هو األحوط لو  مل يكن اأَلْقَوى «.
آيت اهلل گلپايگاني1 در حاشية وسيلة النجاة متعّرض اين دوگانگي نشده اند. همچنين حضرت 
امام خميني1 اين دو مسأله را به همين شكل، با تصّرفي اندك در تحرير الوسيله آورده اند؛ يعني 

در مسألة اّول پس از پايان عبارت وسيله افزوده اند: 

»إذا اّتصل نفاسها بالوضع، و لو تأّخر دم النفاس حيسب النقاء املتخّلل بني الوضع و 
الدم قرء من العّدة الثانية و لو كان بلحظة«.

»إذا اّتصل بالوضع و لو تأخر دم النفاس حيسب النقاء املتخّلل بني الوضع و الدم قرء 
من العّدة الثانية و لو كان بلحظة«.27
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و در مسألة دوم، تعبير »عند المشهور« را حذف فرموده و مرقوم داشته اند: 
»فعليها عّدتان علی  األحوط لو  مل يكن األقوى«.28

روشن است كه اختالف تعبير در حكم يك مسأله در رسالة عمليه، چندان سزاوار نيست.
نمونة ديگر: آيت اهلل س��يد ابوالحس��ن اصفهاني1  در جاي ديگر وس��يلة النجاة، در »كتاب 

المضاربه مي نويسد:

مسألة 1 : »يشرتط ف املتعاقدين البلوغ و العقل و االختيار...«.29
در كتاب المزارعه و كتاب المساقاة نيز گويد:

 مس��ألة 1: »يعتب فيها زائدًا علی  ما اعتب ف املتعاقدين ف سائر العقود من البلوغ و 
العقل و القصد و االختيار و الرشد ُأمور...«.30

� »و يعتب فيها � بعد ش��رائط املتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و االختيار و 
عدم احلجر،  أن...«.31

روش��ن اس��ت كه مضاربه و مس��اقات و مزارعه، از لحاظ شرايط ياد ش��ده، تفاوتي ندارند و 
يكسان اند، ولي ايشان در باب مضاربه »قصد« و »رشد« را در شرايط متعاقدين ذكر نكرده، اما در 
دو باب ديگر شرط دانسته است. امام خميني و مرحوم آيت اهلل گلپايگاني )أعلي اهلل مقامهما( در 
حاشية وسيله در مضاربه، »عدم الحجر في المالك« را افزوده اند،32  ولي از »قصد« يادي نكرده اند 
و بر اين دوگانگي ايرادي نگرفته اند. در نتيجه، عبارت وس��يله، به همان شكل � فقط با افزودن »و 

ف رّب املال عدم احلجر لفلس« �  در تحرير الوسيله هم باقي مانده است.33

8 . دوگانگى در فتوا !

شبيه دو گونگي قبل در مواردي از عروه هم رخ داده است:

نمونه اول: 

»إذا ح��ّج باعتقاد أّنه غي بالغ ندباً، فبان بعد احلّج أّنه كان بالغًا فهل جْيزُئ عن حّجة 
اإلسالم أو ال؟ )وجهان( أوجههما األول، و كذا إذا حّج الرجل باعتقاد عدم االستطاعة 

بنّية الندب ثّم ظهر كونه مستطيعًا حني احلّج«.34
در اينجا، در فرع دوم، چنين حّجي را مجزي از حجة االس��الم دانس��ته اس��ت مطلقاً و بدون 

تفصيل، اما در مسألة ديگري تفصيل داده و روشن است تفصيل با اطالق منافي است: 
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»إذا اعتقد أّنه غي مس��تطيع فحّج ندباً، فإن قصد امتثال األمر املتعّلق به فعاًل و ختّيل 
أّنه األمر الندبي، أجزأ عن حّجة اإلسالم؛ ألّنه حينئٍذ من باب االشتباه ف التطبيق، و 

إن قصد األمر الندبي علی وجه التقييد مل جيزئ عنها...«.35
درحواشي عروه هم نديدم كسي متعرض اين دوگانگي شده باشد. 

نمونه دوم

مس��ألة 60: »لو حّج من مال الغي غصبًا صّح و أج��زأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و 
طوافه و سعيه من املغصوب مل يصّح و كذا إذا كان مثن هديه غصباً«.36

مس��ألة 10: »ال جيوز احلّج باملال احلرام. لكن ال يبط��ل احلّج إذا كان لباس إحرامه، و 
طوافه، و مثن هديه من حالل«.37

در مس��ألة 60 براي صحت حج، مباح بودن لباس سعي را شرط دانسته اند، و لي در مسألة 10 
از اين شرط يادي نكرده اند.

نمونه سوم

مس��ألة 35 : »يستثنی من عدم جواز النظر من األجنيب و األجنبية مواضع: ... و منها: 
غي املمّيز من الصيّب و الصبّية فإّنه جيوز النظر إليهما بل اللمس و ال جيب التس��رتّ 
منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا مل يبلغا مبلغًا يرتّتب علی النظر 

منهما أو إليهما ثوران الشهوة...«38 
مفاد مسألة 35 آن است كه به صبيه و صبّي مميّز مي توان نگاه كرد، به اين شرط كه »لم يبلغا 
مبلغاً...«، ولي مفاد مس��ألة ذيل آن اس��ت كه نظر به مميّز علي األظهر مطلقاً جايز نيست، چه شرط 

ذيل مسألة 35 باشد و چه نباشد:

مسألة 5 : »...لو شك ف كون املنظور إليه أو للناظر حيواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب 
االحتياط. النصراف عموم وجوب الغّض إل خصوص اإلنس��ان. و إن كان الشّك ف 
كونه بالغاً أو صبياً، أو طفاًل ممّيزًا أو غي ممّيز، ففي وجوب االحتياط وجهان: من العموم 

علی الوجه الذي ذكرنا، و من إمكان دعوى االنصراف. و األظهر: األّول «.39
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نمونه چهارم
در بارة قضاي نماز آيات بر حائض، در كتاب الطهارة عروه آمده است: 

»أّما الصلوات اليومّية فليس عليها قضاؤها، خبالف غي اليومّية؛ مثل صالة اآليات فإّنه 
جيب قضائها علی األحوط بل األقوى«.40

ولي در كتاب الصالة، در بحث نماز آيات مي خوانيم:

»جتب هذه الصالة علی كّل مكّلف إاّل احلائض و النفس��اء، فيس��قط عنهما أداؤها، و 
األحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة«.41

مالحظه مي شود كه در مسألة اّول، فتوا به وجوب قضا داده اند و در مورد دوم، آن را احتياط 
واجب دانسته اند.

9. عبارات نارسا و برداشت خطا و اشتباه!

در بحث طالق »تحريرالوسيله« آمده است:

»لو غاب الزوج، فإن خرج حال حيضها، مل جيز طالقها إاّل بعد مضّي مّدة قطع بانقطاع 
ذلك احليض، أو كانت ذات العادة و مضت عادتها، فإن طّلقها بعد ذلك ف زمان مل يعلم 

بكونها حائضًا ف ذلك الزمان، صّح طالقها و إن تبنّي وقوعه ف حال احليض «.42
در زمان حيات حضرت امام خميني1  اين مس��أله اتفاق افتاد؛ يعني مردي همس��رش را پس 
از گذش��ت زمان عادت �  بدون علم به حائض بودن وي در آن زمان، ولي با تمّكن از اس��تعالم 
حال زن � طالق داد و س��پس معلوم شد طالق در حال حيض واقع شده است. دو تن از شاگردان 
معروف حضرت امام با استناد به اين مسأله گفتند: طالق صحيح است؛ چون اين مسأله مي گويد 
»صّح طالقها و إن تبنّي وقوعه ف حال احليض « ؛ ولّي فقيه محّقق حضرت آيت  اهلل شبيري زنجاني 
� دامت افاضاته � با استناد به تحريرالوسيله فرمود: اين طالق باطل است؛  زيرا در مسألة  قبل از اين 

مسأله، يعني مسألة  11 در تحرير آمده است:

»و ل��و كان غائبًا يصّح طالقها و إن وق��ع ف حال احليض؛ لكن إذا مل يعلم حاهلا من 
حيث الُطهر و احليض و تعّذر أو تعّسر عليه اْستعالمها، فلو علم أّنها ف حال احليض 
و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية علی األظهر، أو متّكن من استعالمها و طّلقها فتبنّي 

وقوعه ف حال احليض بطل«.43
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مفاد مسألة  11 اين است كه با تمّكن از استعالم حال زن، اگر طالق در حال حيض واقع شود، 
باطل اس��ت. وي افزود: بايد مس��ألة 11 را طوري معنا كنيم كه با مس��ألة 12 تنافي نداشته باشد و 

مقتضاي جمع بين اين دو مسأله، بطالن طالق مذكور است.
چون مس��أله محّل ابتال بود، از حضرت امام1  استفتا شد و ايشان نظر ياد شده را تأييد فرمود 

و نظر دو شاگرد معروف خود را مردود دانست.
به هر حال، مناسب آن است كه مسائل رسائل عمليه طوري تنظيم شود كه فهم آن ها متوقف 
بر مسأله اي ديگر و نيازمند جمع عرفي بين آن ها نباشد؛ به طوري كه حتي فقها هم در فهم آن به 

خطا روند، چه رسد به فضال و طالّب.

10. فرعي از فروع نماز جماعت

 ش��بيه مورد قبل در عروه و برخي از توضيح المس��ائل ها رخ داده است:  در عروه، در شرايط 
جماعت آمده است: »ال يضّر الفصل بالصيّب املمّيز ما مل يعلم بطالن صالته «. 44 اين مسأله به همين 

شكل ترجمه گرديده و به برخي توضيح المسائل هاي فارسي منتقل شده است:
مســأله 1417: اگر بين كســاني كه در يك صف ايستاده اند، بچة مميز؛ يعني بچه اي 
كه خوب و بد را مي فهمد، فاصله شــود، چنانچه ندانند نماز او باطل است، مي توانند 

اقتدا كنند.45
با اين كه اگر بچه مميز با يقين به بطالن نماز او، يا حتي مردي كه نمازش باطل اس��ت، فاصله 
ش��ود يا به اندازة  ايس��تادن يك مرد، صف خالي باشد، نماز جماعت صحيح، و اين مقدار فاصله 
معفّو اس��ت و مانع صحت جماعت نيس��ت؛ چنان كه هم در عروه و هم توضيح المسائل مذكور 

آمده است:
مســأله 1436: اگر مأموم به واســطه كسي كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده، به 
امام مّتصل باشــد و از جلو به امام مّتصل نباشد، چنانچه به اندازة گشادي بين دو 

قدم هم فاصله داشته باشند، نمازش صحيح است.46
مسألة 17 :  »إذا كان أهل الصفوف الالحقة غي الصّف األّول متفّرقني، بأن كان بني 
بعضهم مع البعض فصل أزيد من اخلطوة اليت متأل الفرج... مل يصّح اقتداؤهم، و إاّل 
ص��ّح، و أّما الصّف األّول فال بّد فيه من عدم الفصل بني أهله، فمعه ال يصّح اقتداء 

َمن َبُعد عن اإلمام أو عن املأموم من طرف اإلمام بالبعد املانع«.47
بنابراي��ن، فاصل��ة بين دو نفر در صف، به ان��دازة يك گام بزرگ )يا ح��دود يك متر، يا به 
اندازة جس��د انسان ساجد، بر حسب اختالف تعابير( مضّر به جماعت نيست. لذا فاصله شدن بچة 
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مميز حتي با يقين به بطالن نماز او، به طريق اولي مضّر به صحت جماعت نيست. از اين رو، بايد 
مس��ألة 1417 توضيح المس��ائل و مس��أله 22 عروه را بدين گونه معني كرد كه اگر افزون بر بُعد و 
فاصلة مجاز )حدود يك متر(، بچة مميز فاصله ش��ود، حكم چنين اس��ت؛ يعني با عنايت به مسألة 
1436 توضيح المس��ائل و مسألة 17 عروه، بايد اين مسأله را معني كرد؛ در حالي كه مسألة رسالة 
عمليه بايد به تنهايي و مس��تقالً  � بدون جمع عرفي با س��اير مسائل به تقييد و تخصيص � صحيح و 
قابل عمل باش��د؛ چون مخاطبان رسائل عمليه اغلب قادر بر جمع عرفي بين مسائل نيستند و چنين 
اش��رافي ندارند و به اش��تباه مي افتند. از اين رو، برخي فقها براي جلوگيري از اين اشتباه، به جاي 

عبارت مسأله 1417، بيان ديگري دارند؛ مثاًل مرحوم آيت اهلل گلپايگاني1 فرموده اند:
... اگر شــك در صحت نماز او ]مميز[ داشــته باشند و فاصله زياد باشد كه اتصال 
بقيه صف به امام به وســيله آن طفل باشد، اقتدا مشكل است، بلي، فاصله شدن يك 

طفل مانع نيست؛ هر چند نماز او باطل باشد.48
عبارت توضيح المسائل فقيه محّقق حضرت آيت اهلل شبيري زنجاني )دامت بركاته( هم دقيق، 

گويا و بي اشكال است:
مسأله 1416: اگر بين مأموم و امام، يا بين مأموم و مأموم ديگري كه واسطه اتصال 
مأموم با امام اســت، كمتر از مقدار جسد انســان در حال سجده كه حدود يك متر 
اســت فاصله گردد، مانعي ندارد، ولي اگر بيش از اين مقدار فاصله شود، جماعتش 
صحيح نيست. بنابراين اگر چند نفر كه نمازشان باطل است، فاصله شوند، نمي تواند 

اقتدا كند و بچه مميز ... اگر شرايط نماز را رعايت كند، نمازش صحيح است.49
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11. روزة مستحب در مدينه براي مسافر

در رس��الة توضيح المس��ائل حضرت امام خميني )أعلي اهلل کلمته( ذيل احکام روزة  مس��افر 
آمده است:

مسأله 1718: مس��افر مي تواند براي خواستن حاجت سه روز در مدينه طيبه روزه 
مستحبي بگيرد.

مفاد اين مس��أله آن اس��ت که فرقي نمي کند اين س��ه روز چه روزهايي باش��د؛ در حالي که 
حضرت امام در حاشية عروه � به گونة احتياط واجِب غيِر قابل رجوع به غير � فرموده اند: »متعين 
اس��ت که اين سه روز، چهارش��نبه و پنج شنبه و جمعه باش��د« و عبارت عروه را که مي گويد: »و 
األفض��ل إتيانه��ا يف األربعاء و اخلميس و اجلمعة« تقيي��د و تعليق کرده اند ب��ه: »بل املتعينّ َعَلی 

األحوط َلو مل َیكن َأْقَوى«.50 
بنابراين، معلوم مي شود کس��اني که توضيح المسائل را با فتاواي امام )تحرير و حاشية عروه( 

تطبيق مي داده اند، در اينجا دقت نکرده اند.

12. برخي از فروع احرام

صاحب عروه۱ در بحث مُحِرم کردن صبّي غير مميز گويد:

»یستحبنّ للولينّ أن حيرم بالصيبنّ الغري ]كذا، والصواب: غري[ املمينّز... و املراد باإلحرام 
به جعله حمرما ال أن حيرم عنه فيلبس��ه ثوبي اإلحرام و یقول: اللهم إني أحرمت هذا 

الصيبنّ...«51
عبارت نيت، انش��اي خود صاحب عروه اس��ت، نه اين که نص روايت باشد و در آن خطايي 
هس��ت و نديدم محش��ين عروه تذکر داده باش��ند و آن اين که »أْحَرْمُت« به معناي »محرم شدم« 
اس��ت، نه »محرم کردم«؛ بنابراين، بايد گفت: »أْحَرْمُت بهذا الصيبنّ...«؛ همچنان که خود ايش��ان 

در صدر مسأله فرمود: »... أن حيِْرمَ  بالصيب...«.

13. ذکر فروع فقهِى نادر

پاره اي از فروع فقهي، که بس��يار نادر اتفاق مي افتد يا اساس��اً معلوم نيست اتفاق مي افتد يا نه، 
مناس��ب نيس��ت در رسائل عمليه ذکر ش��ود و وقت و فکر خواننده و نويسنده و امکانات چاپ و 
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كاغذ و ... را تلف كند، بدون اين كه ثمره اي بر آن مترتب باشد و به جاي آن بايد ده ها فرع فقهي 
مورد ابتال را كه اثري از آن ها در رسائل عمليه نيست، درج كرد. به عنوان نمونه، براي مسائل قسم 

اول )غير محل ابتال( به ذكر يك مورد اكتفا مي كنيم:

»... حّتی لو ُأدخلت حش��فة طفل رضيع فإّنهما جينبان، و كذا لو ُأدخلت ذكر مّيت أو 
ُأدخل ف مّيت، و األحوط ف وطء البهائم«.

»حّتی لو ُأدخلت حش��فة طفل رضيع فإّنهما جينب��ان... و إذا أدخل الرجل باخلنثی و 
اخلنثی باأُلنثی وجب الغسل علی اخلنثی دون الرجل و اأُلنثی«.52

14. تنافى در صدر و ذیل مسأله!؟

در توضيح المسائل مراجع )ج 1، ص 243(53 آمده است:
زنان سيده و غير سيده، هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال، يائسه مي شوند؛ يعني 
اگر خوني ببينند، خون حيض نيست. مگر زناني كه از قبيلة قريش محسوب مي شوند 

كه آن ها بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مي شوند.
واضح اس��ت كه اين مس��أله تنافي صدر و ذيل دارد؛ يعني در صدر مسأله آمده است: »زنان 
س��يده... بعد از تمام ش��دن پنجاه سال يائسه مي شوند« و مفاد ذيل مسأله آن است كه »زنان قرشي 
� كه همة زنان س��يده هم قرش��ي هستند �  بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مي شوند.« خالصه، 

چون زنان سيده عموماً قرشي محسوب مي شوند، اين تهافت رخ داده است.
درس��ت است كه در روايات بين زنان قريش��ي و غير قريشي در اين مسأله فرق گذاشته شده 
اس��ت، نه سيده و غير س��يده، ولي چون همة زنان سيده، قريشي هس��تند، صدر و ذيل اين مسأله 

متنافي است.
تعبير و طرح دقيق و صحيح مسأله در رساله توضيح المسائل حضرت آيت اهلل شبيري زنجاني 

)دامت بركاته( آمده است:
زن هاي قرشــيه پس از تمام شــدن شصت سال يائسه مي شــوند... و زن هايي كه 
قرشيه نيستند، بعد از تمام شــدن پنجاه سال يائسه مي شوند. بايد توجه داشت كه 

زن هاي سيده يكي از اقسام زنهاي قرشيه مي باشند.
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15. تفصيل غير ضروري 

در توضيح المسائل مراجع  )ج 1، ص 859 ، مسأله 1635( آمده است:
كسي كه مي خواهد قضاي روزة ]ماه[ رمضان را بگيرد، اگر بعد از اذان صبح بيدار 
شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده است؛ چنانچه وقت قضاي 
روزه تنگ اســت، مثاًل پنج روز روزة قضاي ]مــاه[ رمضان دارد و پنج روز نيز به 
]ماه[ رمضان مانده است، بعد از ]ماه[ رمضان عوض آن را به جا آورد و اگر وقت 
قضاي روزه تنگ نيســت، بايد روز ديگر روزه بگيرد و در هر صورت اين روز را 

الزم نيست روزه بگيرد.
دقّت در مسأله، آدمي را متوجه خلل آن مي كند، چون وقتي حكم هر دو صورت يكي است، 
تفصيل معني ندارد و بايد گفت كه چه وقت قضاي روزه تنگ باش��د، چه نباش��د، بايد بعد از ماه 

رمضان قضاي روزه را بگيرد و اين تشقيق شقوق و تفصيل با فرض اتحاد حكم، وجهي ندارد.
عل��ت اين موضوع آن اس��ت كه اصل عبارت مس��أله در توضيح المس��ائل مرحوم آيت اهلل 
بروجردي1 جور ديگر و با اين تفصيل س��ازگار اس��ت و هنگام درج حاشية صاحب اين فتوا در 
متن توضيح المسائل مرحوم بروجردي )اعلي اهلل مقامه( اين اختالف فتوا در تصحيح عبارت مّد 
نظر قرار نگرفته اس��ت. عبارت اصل؛ يعني توضيح المسائل آيت اهلل بروجردي )ص 258، مسأله 

1644( چنين است:
... چنانچــه وقت قضاي روزه تنگ اســت، بنابر احتياط واجب بايد آن روز را روزه 
بگيرد و بعد از ]ماه[ رمضان هم عوض آن را به جا آورد. و اگر وقت قضاي روزه 

تنگ نيست، روزة او باطل است...
و هنگام درج حاشيه مطابق فتواي فوق، دقت نشده كه عبارت اصل هم اصالح شود، بلكه به 

همان شكل مانده و فقط اختالف فتوا در آن لحاظ شده است.

16. تفصيل غيرضروري دیگر

در برخي از رساله هاي توضيح المسائل آمده است:
مسأله 302 : كسي كه مي داند وضو گرفته و حدثي هم از او سرزده، اگر نداند كدام 
جلوتر بوده، چنانچه پيش از نماز اســت، بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز است، 
بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد و اگر بعد از نماز است بايد وضو بگيرد و نمازي 

را كه خوانده دوباره بخواند.54
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روش��ن است وقتي حكم هر سه صورت يكي است تفصيل معني ندارد. اين مسأله شبيه مورد 
قبل اس��ت و علّت اين مسامحه نيز همان اس��ت كه در مورد مذكور بيان شد. اين مسأله در رسالة 

مرحوم آيت اهلل بروجردي1 چنين است:
مسأله 308 : ... چنانچه پيش از نماز است، بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز است، 
بايد نماز را بشــكند و وضو بگيرد و اگر بعد از نماز اســت، نمــازي را كه خوانده 

صحيح است و براي نمازهاي بعد، بايد وضو بگيرد.

17. نارسایي در عبارات

رات« آمده است: در برخي از رساله هاي توضيح المسائل، ذيل عنوان »مطهِّ
مسأله 148: ده چيز نجاست را پاك مي كند و آن ها را مطّهرات گويند:

اول: آب، دوم: زمين، ســوم: آفتاب، چهارم: اســتحاله، پنجم: انتقال، ششم: اسالم، 
هفتم: تبعيت، هشــتم: برطرف شده عين نجاست، نهم: استبراء حيوان نجاست خوار، 
دهم: غايب شــدن مســلمان. و احكام اين ها به طور تفصيل در مســائل آينده گفته 

مي شود.
ر  س��پس در مقام شمارش مطّهرات، 11 مطهر ذكر شده، نه ده تا، و غايب شدن مسلمان، مطهِّ
يازدهم ش��مرده شده است. علت اين اختالف آن اس��ت كه در مقام تفصيِل اجمال سابق، مطهر 
ديگري كه صاحب رس��اله مطّهر نمي دانند نيز مس��تقاًل، با ش��ماره گذاري جديد، جزو مطهرات 

شمرده شده است. بدين شكل:
1. آب... 2. زمين 3. آفتاب 4. اســتحاله 5. كم شــدن دو ســوم آب انگور 6 . انتقال 
7. اسالم 8 . تبعيت 9. برطرف شدن عين نجاست 10. استبراء حيوان نجاست خوار؛ 

11. غايب شدن مسلمان.
و ش��ماره پنجم در مقام اجمال آغاز بحث حذف شده، ولي در مقام تفصيل، بر اثرغفلت آن 

را حذف نكرده اند! درست مانند مثال قبل دربارة روزة قضاي ماه رمضان و به همان دليل.

18.  فروع غير مرتبط با عنوان

در بس��ياري از توضيح المس��ائل ها، ذيل عنوان »مطّهرات« آمده اس��ت: »...11. غايب شدن 
مس��لمان« و ذيل اين عنوان چهار مسأله درج شده كه سه مس��أله آن ربطي به عنوان؛ يعني غايب 

شدن مسلمان ندارد. آن سه مسأله اين ها است:
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مســألة 222 : اگر خود انســان يقين كند كه چيزي كه نجس بوده پاك شده است، يا 
دو عادل به پاك شــدن آن خبر دهند، آن چيز پاك است. و همچنين است اگر كسي 
كه چيز نجس در اختيار او است، بگويد آن چيز پاك شده، يا مسلماني چيز نجس را 

آب كشيده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه!
مســأله 223: كسي كه وكيل شده اســت تا لباس انسان را آب بكشد و لباس هم در 

تصرف او باشد، اگر بگويد كه آب كشيده است، آن لباس پاك است.
مســأله 224: اگر انسان حالي دارد كه در آب كشيدن چيز نجس، يقين پيدا نمي كند، 

مي تواند به گمان اكتفا كند.
در برخي از توضيح المس��ائل ها، ذيل عنوان »مطّهرات« آمده اس��ت: »9. برطرف ش��دن عين 
نجاس��ت«. سپس ذيل آن چهار مسأله ذكر ش��ده كه دو مسألة آن هيچ ربطي به اين عنوان ندارد. 

آن دو مسأله عبارت اند از:
مســأله 218 : جايي را كه انســان نمي داند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر نجس 

شود، الزم نيست آب بكشد، اگرچه آب كشيدن احوط است. 
مســأله 219 : اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اين ها بنشيند؛ چنانچه 
هر دو خشك باشند نجس نمي شود و اگر گرد و خاك يا لباس و مانند اين ها تر باشد 

بايد محل نشستن گرد و خاك را آب بكشد.
نيز در برخي از رساله هاي عمليه در بحث مكان نمازگزار آمده است:

 1. مباح باشــد... 2. بي حركت باشــد... سقف آن كوتاه نباشــد به طوري كه نتواند 
راست بايستد... 4. نجس مرطوب سيرايت كننده نباشد...

5 . جاي پيشــاني از جاي زانوها بيش از چهار انگشــت بســته پســت تر يا بلندتر 
نباشد...

و سپس ذيل شرط چهارم؛ يعني نجس بودن مكان نمازگزار، سه مسأله  آمده هيچ ارتباطي با 
عنوان ندارد و مربوط به فاصلة زن و مرد در نماز است.

از اين گونه نمونه ها در رس��الة عمليه كم نيس��ت و اس��تقصاي آن ها نيازمند مقاله اي مس��تقل 
است.
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19. تعبير »رمضان« بدون »شهر« و »ماه«!

مرحوم شهيد مي گويد:

فائدة � »نهی عن التلفظ برمضان، بل يقال »ش��هر رمضان«، ف أحاديث من أجودها 
ما أس��نده بعض األفاضل، إل الكاظم عن أبيه، عن آبائه: قال: ال تقولوا رمضان 
فإّنكم ال تدرون ما رمضان فمن قاله فليتصدَّْق َوْليُصْم َكّفارًة لقوله. و لكن قولوا كما 

قال اهلل عز و جل: َشْهُر َرَمضاَن«.
مراد ايشان از »بعض األفاضل«، رضي الدين سيد ابن طاووس در اقبال )ص 3( است.55

 سزاوارترين جا براي رعايت اين دستور، رساله هاي عمليه و توضيح المسائل هاست؛ ولي در 
بس��ياري از اين گونه رس��ائل، تعبير »رمضان« بدون »ش��هر« و »ماه« به كار مي رود كه البته مناسب 

نيست.

20. ضرورت بهترین نثر و ادبيات

سزاوار است نثر رساله هاي عمليه، از برترين و بهترين نثرها و عبارات باشد و لغزش هاي ادبي 
و استواري در آن ها ديده نشود.

همچنين مثال ها امروزي،  ملموس، گويا و متناسب با فهم مردم و مقلّدان باشد؛ مثاًل در بحث 
جعاله، مثال ذيل كه در برخي رس��اله ها آمده مناس��ب امروز نيس��ت و مي توان از مثال هاي محل 

ابتالي امروزي استفاده كرد:
اگــر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معين كند؛ مثاًل بگويد: »هر كس اســب مرا پيدا 
كند، اين گندم را به او مي دهم« الزم نيســت بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن 

چيست...
نيز در پاسخ استفتائات به خصوص استفتائات عمومي و محل ابتال شايسته است دقت شود كه 
با بهترين و دقيق ترين بيان و از لحاظ ادبي حداقل صحيح باش��د. براي نمونه به يك پاس��خ استفتا 

بسنده مي كنيم:
عمليات بانكي به صورت قرارداد كتبي به نحو فوق االشــاره بي اشكال است. و سود 
حاصله از معاملة مضاربه اي براي ســپرده گذار حالل اســت. و اصل سپرده اگر از 
درآمد كسب غير مخّمس بوده، خمس دارد. و سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت 
به ســفر حج قابل وصول نبوده، جزء درآمد سال وصول محسوب است كه اگر در 

همان سال به حساب هزينة سفر حج محسوب شود خمس ندارد.
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اوالً، »فوق االشاره« مانند »فوق الذكر« از خطاهاي فاحش ادبي است.
ثانياً، چه كسي گفته »سود« مؤنث است تا صفت آن هم »حاصله« مؤنث باشد، و بر فرض كه 

سود مؤنث باشد تطابق صفت و موصوف از اين جهت، در فارسي الزم نيست. 
ثالثاً، »به حس��اب هزينة سفر حج محسوب ش��ود« تطويل بال طائل و حشو است، بايد گفت: 

»اگر در همان سال براي سفر حج هزينه شود.«
رابعاً، در اين فرض الزم نيست حتماً براي سفر حج هزينه شود، بلكه اگر براي مؤونه ديگري 

هم هزينه شود، همان حكم را دارد.
آنچه گفتيم از باب نمونه بود، بررسي و موضوع مثال ها و نثر رساله هاي عمليه نيازمند تدوين 

مقاله اي مستقل است.

21. عبارات غير دقيق و غير فّنى

تعبيرهاي بسياري در توضيح المسائل ها آمده كه فنّي و دقيق نيست؛ مثاًل :
مســأله 998 : كسي كه حمد و ســوره و چيزهاي ديگر نماز را به خوبي نمي داند و 

مي تواند ياد بگيرد؛ چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد ياد بگيرد.
پيداس��ت »چيزهاي ديگر نماز« گذش��ته از آن كه فنّي نيس��ت، دقيق هم نيس��ت؛ زيرا شامل 

مستحبات هم مي شود، در حالي كه مقصود در اينجا »واجبات نماز« است.
بررسي رسائل عمليه از اين نظر نيز نيازمند تدوين مقاله اي مبسوط و مستقل است.

22. فروع نادر

برخي از مس��ائل رساله هاي فارسي عمومي چندان محل ابتال نيست؛ يا براي برخي بدآموزي 
دارد و يا بايد همراه مقدمه اي در قبح شديد و عذاب اليم برخي معاصي باشد. جاي اينگونه مسائل 

رساله هاي عمليه تخصصي ويژه فضال و علماست نه رساله هاي عمومي.
اكنون چند نمونه از اين دس��ت مس��ائل را كه در بس��ياري از رس��اله هاي عمليه وجود دارد، 

مي آوريم:
مســأله 2394 : اگر انســان پيش از آن كه دختر عمه يا دختر خالة خود را بگيرد، با 

مادر آنان زنا كند ديگر نمي تواند با آنان ازدواج نمايد.
مســأله 2395 : اگر با دختر عمه يا دختر خالة خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با 

آنان نزديكي كند با مادرشان زنا نمايد، عقد آنان اشكالي ندارد.
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مسأله 2536 : اگر با زن نامحرمي به گمان اين كه عيال خود اوست نزديكي كند، چه 
زن بداند كه او شوهرش نيست يا گمان كند شوهرش مي باشد، بايد عّده نگه دارد.

مسأله 2537 : اگر با زني كه مي داند عيالش نيست، زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن 
مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عّده نگه دارد.

مسأله 2538 : اگر مرد زني را گول بزند كه از شوهرش طالق بگيرد و زن او شود، 
طالق و عقد آن زن صحيح است ولي هر دو معصيت بزرگي كرده اند.

23. برداشت ناصواب از رسائل عمليه

با توجه به اينكه افراد مختلف به توضيح المسائل مراجعه مي كنند نه فقط فاضالن و اهل فن، 
تعبيرات مس��ائل بايد گويا و روشن باشد و س��بِب به اشتباه افتادن مقلّدان نشود؛ از باب نمونه، در 

برخي رسائل توضيح المسائل آمده است:
غســل جنابت به خودي خود مستحب است و براي خواندن نماز واجب و مانند آن 

واجب مي شود. 
بنده مكرر شنيده ام كه برخي اين مسأله را اشتباه فهميده و پنداشته اند كه غسل جنابت � بدون 
جنب ش��دن � مستحب است و افرادي بدون اين كه جنب باش��ند، غسل جنابت كرده اند و آن را 

مستحب دانسته اند! مثل غسل جمعه كه مستحب است!
از اي��ن رو، در برخ��ي توضي��ح المس��ائل ها � از جمله توضيح المس��ائل حض��رت آيت اهلل 
صافي )دامت بركاته( � عبارت ذيل آمده كه بهتر اس��ت و موجب اشتباه مذكور نمي شود: »غسل 

جنابت براي تحصيل طهارت از جنابت مستحب است. 56
برخي از مس��ائل هم، چون س��بب اشتباه مي شود؛ يا اساساً نبايد در توضيح المسائل ذكر شود و 
يا بايد با توضيح كافي همراه باش��د؛ مثاًل در بيش��تر توضيح المسائل ها، ضمن كارهاي مكروه براي 
حائض آمده اس��ت: »خواندن قرآن ]به جز آيات س��جده يا سوره هاي س��جده دار كه حرام است[ 
براي حائض مكروه است«57 و بيشتر مردم مي پندارند كه چون مكروه است، پس نخواندن قرآن بر 
خواندن آن رجحان دارد!  پس اگر مقصود از كراهت »اندك بودن ثواب« است، بايد توضيح داد و 
اصاًل چه لزومي دارد اين مسأله و مانند آن در رسائل عملية عمومي ذكر شود. و شايد به همين دليل، 

اين مسأله در توضيح المسائل حضرت آيت اهلل بهجت )دامت بركاته( مذكور نيست.
البته در مثل اقتداي مس��افر به حاضر و بالعكس، اختالف نظر اس��ت و برخي كراهت آن را 
به معناي قلّت ثواب گرفته اند، ولّي فقيه محّقق، حضرت آيت اهلل ش��بيري زنجاني معتقدند كه به 

معناي قلّت ثواب نيست، بلكه نماز فرادا بر اقتداي مسافر به حاضر و بالعكس رجحان دارد.58
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24. سهو القلم محّشين

چند مورد س��هوالقلم در عروه ديده مي شود كه در دو جا هيچ يك از محّشين و در يك جا، 
به استثناي دو نفر، ديگر حاشيه نگاران متذكر نشده اند و خوب است در اينجا ياد شود:

الف( در بحث تكبيرة اإلحرام، مسألة 12 آمده است:

و يستحّب أيضًا أن يقول: ...بعد تكبية اإلحرام: »يا حمسن قد أتاك املسي ء، و قد أمرت 
احملسن ...«.59

در حال��ي كه در روايت، اي��ن جمالت، قبل از تكبيرة اإلحرام وارد ش��ده نه بعد از آن، و از 
حاش��يه نگاران ع��روه � تا آنجا كه من  دي��دم �  فقط دو نفر متعرض اين نكته ش��ده اند: از جمله 

حضرت آيت اهلل سيستاني )دامت بركاته(.
ب( در بحث مستحبات تشّهد، مسأله 4 آمده است:

يس��تحب ف التش��هد ُأمور: »...الثاني: أن يقول قبل الشروع ف الذكر: »احلمد هلل« أو 
يقول »بسم اهلل و باهلل و احلمد هلل و خي األمساء هلل« أو »األمساء احلسنی كلها هلل«.60

درحالي كه در روايات »الحمد هلل« در خصوص تشهد اول وارد شده است61 نه هر دو تشهد، 
مگر اين كه از باب مطلق ذكر در تش��هد اول گفته ش��ود، و نديدم كس��ي از حاشيه نگاران عروه 

متعرض اين نكته شده باشد. 62
ج( در كتاب حج گويد:

»صورة حّج التمّتع علی اإلمجال: أن حيرم ف أش��هر احلّج من امليقات بالعمرة املتمّتع 
بها إل احلّج، ثّم يدخل مّكة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، و يصّلي ركعتني ف املقام، ثّم 
يس��عی هلا بني الصفا و املروة سبعاً، ثّم يطوف للنساء احتياطًا و إن كان األصّح عدم 

وجوبه، و يقّصر، ثّم ينشئ إحرامًا للحج «.63
در حالي كه بر فرض، طواف نساء در عمرة تمتّع مطابق احتياط باشد، وقت آن پس از تقصير 
اس��ت نه قبل از آن. اين نكته در هيچ يك از حواش��ي عروه نيامده است و فقط به طور شفاهي از 

حضرت آيت اهلل شبيري زنجاني)دامت بركاته( شنيده ام.
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