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 التخلي و مكروهاته.فصل في مستحبات 1
 در اینجا اول وارد مستحبات می شوند و بعد مکروهات. 

 أما األول فإن يطلب خلوة  

 نه تنها عورت او دیده نشود بلکه کل بدنش هم دیده نشود. 

 مثال در مرسل داریم:

 306؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

.  ال غَائِطَ  أَتَى  َمن   قَاَل َو قَاَل ع 3- 4 -803 تَتِر  4فَل يَس 
 

 
 . ۰۳/۰۲/۹۷ه دوشنب 1
أما األول فإن يطلب خلوة أو يبعد حتى ال يرى شخصه و أن يطلب مکانا مرتفعا للبول أو   فصل  في مستحبات التخلي و مکروهاته  ۲

الخالء و رجله اليمنى عند الخروج و أن يستر رأسه و أن يتقنع و يجزي عن ستر موضعا رخوا و أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت 
كشف العورة و أن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرج رجله اليمنى و أن يستبرئ بالکيفية التي مرت و  الرأس و أن يسمى عند

: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان عند الدخولأن يتنحنح قبل االستبراء و أن يقرأ األدعية المأثورة بأن يقول 
: الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية و أخرجه و األولى الجمع بينهما و عند خروج الغائط: الحمد لله الحافظ المؤدي أو يقولالرجيم 

: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم و عند رؤية الماء الل و جنبني عن الحرام: اللهم ارزقني الحو عند النظر إلى الغائط خبيثا  في عافية
 : اللهم حصن فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمني على النار و وفقني لما يقربني منك يا ذا الجالل و اإلكرامو عند االستنجاءيجعله نجسا

و عند القيام عن محل االستنجاء يمسح يده اليمنى على  من البالء و أماط عني األذى : الحمد لله الذي عافانيو عند الفراغ من االستنجاء
: الحمد لله الذي عرفني و عند الخروج أو بعده: الحمد لله الذي أماط عني األذى و هنأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى بطنه و يقول

و يستحب أن يقدم االستنجاء من  نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة ال يقدر القادرون قدرها لذته و أبقى في جسدي قوته و أخرج عني أذاه يا لها
الغائط على االستنجاء من البول و أن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا فلو لم ينق بالثالثة و أتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليکون 

و االستبراء باليد اليسرى و يستحب أن يعتبر و يتفكر في أن ما سعى و اجتهد في تحصيله   وترا و إن حصل النقاء بالرابع و أن يکون االستنجاء
 و تحسينه كيف صار أذية عليه و يالحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه األذية عنه و إراحته منها.

 .1۷شرح النفلية  -(1)  ۳
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مراد از غائط مکان منخفض می گویند استتار نه اینکه خود را بپوشاند بلکه جایی 
 باشد که کسی او را نبیند.

 روایت دیگر از شهید ثانی در کتاب شرح النفلیه:

 305؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ص وَ  1- 3 -802 حِ النَّف ِليَِّة َعِن النَّبِي  ل   َعلَىيَُر  لَم   أَنَّهُ  َرَوى الشَِّهيدُ الثَّانِي فِي َشر   2.َغائِط  َو ََل  بَو 

می دانید و لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسی به نبی اکرم مستحب است پس ال 
 اقل این استتار از باب تاسی می تواند مستحب باشد. 

چون مستحبات است نمی خواهیم مناقشه کنیم اما این استدالل درست نمی باشد 
سی است چرا که در اینجا استتار به ما هو مستحب نمی باشد بلکه از باب اینکه تا

مستحب است. لذا اگر از باب تاسی انجام نداد دیگر مستحب نمی باشد. ضمن اینکه 
السنن  این روایات هر دو سند ندارد و کسی که قائل شده است از باب تسامح فی ادلة

بوده است یا از باب اینکه به این روایات مشهور عمل کرده اند. اما ما در ادامه وارد 
فقط ادله ای که ممکن است به آن استناد کرده باشند را بیان می مناقشات نمی شویم و 

 کنیم نه اینکه ما این ادله را قبول داریم. 

یعنی حتی اگر این روایات که سندشان ضعیف است سندشان هم تمام بود داللت 
 اینها تمام نبود از باب اینکه دال بر استحباب فی نفسه نمی باشند.

شخص است خیر معلوم نمی باشد که هتک باشد  گفته نشود که این عمل هتک
 بله در بعضی از افراد خیلی محترم ممکن است هتک باشد. 
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 مراد این است که که به طرف سرازیری بنشیند و نه به سمت سرباالیی.

 رخو یعنی نرم که ترشح نکند به او. 

 روایت ابن مسکان:

 338؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

دِ  1- 2 -890 يَى َعن  ُمَحمَّ ِد ب ِن يَح  د  َعن  أَبِيِه َعن  ُمَحمَّ َمدَ ب ِن ُمَحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن َعِن ال ُمِفيِد َعن  أَح   ُمَحمَّ

ِ ب نِ  يَى َعن  َعِلي  َمدَ ب ِن يَح  ِ ع قَاَل:ب ِن أَح  َكاَن َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ ِ ب ِن ُمس  َماِعيَل َعن  َصف َواَن َعن  َعب ِد َّللاَّ   إِس 

ِ ص   لِ   النَّاِس   أََشدَّ َكاَن َرُسوُل َّللاَّ تََوق ِياً َعِن ال بَو 
لَ   أََرادَ َكاَن إِذَا    2 ِض   ال بَو  َر  تَِفع  ِمَن اْل  يَع ِمدُ إِلَى َمَكان  ُمر 

ُل. ِكنَِة يَُكوُن فِيِه التَُّراُب ال َكثِيُر َكَراِهيَةَ أَن  يَن ِضَح َعلَي ِه ال بَو  َم  أَو  إِلَى َمَكان  ِمَن اْل 
3

 

 این هم روایتی که می تواند مستند این حکم باشد. 

 

 و رجله اليمنى عند الخروج...  
مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودند استدالل شده است بر این مطلب به کونه 
مشهورا فتوای مشهوری بین اصحاب بوده است بعضی ها گفته اند که در استحباب این 
امر اجماع است. لذا مستند این کالم یکی شهرت فتوایی و یکی اجماع منقول است لذا 

 مستند روایی ندارد. 

 
 .8۷ -۳۳ -1التهذيب  -(4)  1

 للبول،) منه قده(. ۳6 -۲۲ -1في الفقيه  -(5)  ۲
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 مستند این حکم چیست؟ 

در کتاب معتبر و در کتاب ذکری محقق در معتبر و شهید در ذکری گفته اند االتفاق 
علیه در کتاب مقنعه شیخ مفید آمده است که سنة من سنن النبی است که ایشان تغطیة 

 الرأس می کردند در بیت الخالء. 

ست اما در قبل ایشان ثابت نمی در زمان امام صادق علیه السالم بیت الخالء بوده ا
 باشد. 

مقنعه همین است که زنها می پوشند مستحب است که در دستشوئي مقنعه داشته 
باشد یعنی جاهایی که مقنعه می پوشاند این ها را بپوشاند و احتمال دارد که مراد این 

 باشد که تمام سر را بپوشاند نه فقط موها را. 

 ان یستر راسه است که کاله که بپوشد أن یستر رأسه صدق می کند.   این غیر از

هر دو مستحب است. اگر تقنع کرد در آن تستر است و اگر تستر کرد دیگر تقنع 
 آن نمی باشد.   در

 البته باید برای معنای دقیق عرفی تقنع  دوباره رجوع کرد. 

 در روایت مرسل داریم:

 304؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

يَى  1- 2 -798 ِد ب ِن يَح  ِد ب ِن ال َحَسِن َعن  أَبِيِه َعن  ُمَحمَّ َمدَ ب ِن ُمَحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن َعِن ال ُمِفيِد َعن  أَح   ُمَحمَّ

بَاط  أَو  َرُجل   ِ ب ِن أَس  ِ َعن  َعِلي  َمدَ ب ِن أَبِي َعب ِد َّللاَّ يَى َعن  أَح  َمدَ ب ِن يَح  ِد ب ِن أَح  ن  َرَواهُ  َعن  ُمَحمَّ َعن هُ َعمَّ

 
 .6۲ -۲4 -1التهذيب  -(۳)  1



 6  صفحه: .............................. فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

6 

 

ِ ع ِ  ال َكنِيفَ  دََخلَ  إِذَا يَع َملُهُ  َكانَ  أَنَّهُ  َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ ِ َو بِاَّللَّ ِم َّللاَّ اً فِي نَف ِسِه بِس  يُقَن ُِع َرأ َسهُ َو يَقُوُل ِسر 

1تََماَم ال َحِديِث.
 

گفته اند که اگر معصوم کاری   کان یعمله یعنی مستمرا این کار را انجام می داده اند
را مستمرا انجام می دادند و نکته تکوینی نداشته است این دال بر استحباب است بخالف 
جایی که نکته تکوینی داشته باشد مثل اینکه کم غذا می خوردند که شاید به خاطر صحت 

 جسم بوده است:

 در روایت دیگر در وصیت به اباذر:

 304؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

تِي  2- 3 -799 نَاِدِه اْل  بَاِر بِإِس  َخ  دُ ب ُن ال َحَسِن فِي ال َمَجاِلِس َو اْل  ِ ص  3ُمَحمَّ َعن  أَبِي ذَر   َعن  َرُسوِل َّللاَّ

يِ  فِي َوِصيَّتِِه لَهُ قَاَل: تَح  يَا أَبَا ذَر   اس 
4  ِ َْلََظلُّ ِحيَن أَذ َهُب إِلَى ال غَائِِط  بِيَِدهِ  نَف ِسي الَِّذي وَ  فَإِن ِيِمَن َّللاَّ

 ً يَاءً  ُمتَقَن ِعا تِح  بِي اس  بِثَو 
فَقُل ُت نَعَم  فِدَاَك أَبِي  -ِمَن ال َملََكي ِن اللَّذَي ِن َمِعي يَا أَبَا ذَر   أَ تُِحبُّ أَن  تَد ُخَل ال َجنَّةَ  5

تَ  عَِل ال َمو  ََمَل َو اج  ي قَاَل فَاق ُصِر اْل  ِ َحقَّ ال َحَياِء. َو أُم ِ يِ ِمَن َّللاَّ تَح  َب َعي نَِك َو اس  6نُص 
 

فاقصر االمل دو معنا می تواند داشته باشد یکی اینکه آرزوهایت کوتاه باشد آرزوی 
فردا و  پس فردا را داشته باشد نه برای چند سال دیگر یا اینکه معنایش این استکه آرزوی 

 هایت را کم کن. 

 این هم سند ندارد. 
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 تقنع کفایت از ستر راس می کند. 

 بگوید بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم

 در مرسله صدوق است:  

 307؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِد ب ِن ال ُحَسي ِن َعِن ال َحَسِن ب ِن َعِلي   َعن  أَبِيِه َعن  آبَائِِه َعن  َجع فَر  ع قَاَل:  وَ  1- 4 -808 َعن هُ َعن  ُمَحمَّ

ل  أَو  َغي ِر ذَِلَك  قَاَل النَّبِيُّ ص مِ  فَل يَقُل  إِذَا ان َكَشَف أََحدُُكم  ِلبَو  ِ  بِس  2َرهُ.يَغُضُّ بَصَ  الشَّي َطانَ  فَإِنَ  َّللاَّ
 

»یغض بصره« دو معنا می تواند داشته باشد یا به عورت نگاه نمی کند یا در فکر 
 و فریب شخص نمی باشد. مثال به فکر امور نامناسب او را نیاندازد.   اغواء

با توجه به روایاتی که آمده بود از ملکین خودشان می پوشاندند این نشان می دهد 
ی کشیدند این کار را کنند لذا کسی جلوی دیگر که ظاهرا حضرات از ملکین خجالت م

این کار را نکند نه اینکه ملکین بدن حضرات را می دیدند با توجه به این بیان نمی توان 
گفت که این مستحباب مال آن زمان بوده است که بیت الخالء نبوده است و در بیابان 

 لکین بوده است. این کار را انجام می داده است چون بحث در مورد خجالت از م
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ذكره جملة من األصحاب )رضوان اللّه عليهم( و لم  »  مرحوم صاحب حدائق فرمودند :

. و قال العالمة  2أقف فيه على نص، و أسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي )صلى اللّه عليه و آله(

« یعنی من ۳)عليه السالم( علّم أصحابه االتكاء على اليسار« و هما اعلم بما قاال.في النهاية: »ألنه 

 روایتی ندیدم اما حتما روایتی بوده است. 

ظاهر کالم صاحب حدائق این استکه روایتی را برخورد نکرده است شاید مرادشان 
ن کبری این استکه در کتب خاصه و امامیه روایتی نمی باشد اما در کتب عامه در سن 

 بیهقی وارد شده است از سراقة بن جشعم:

علمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا دخل أحدنا الخالء أن يعتمد اليسرى و  

 4ينصب اليمني«

پس این روایت در کتب عامه است اما در کتب خاصه نمی باشد. بنا بر نظر کسی   
 که تسامح در ادله سنن را می پذیرد روایات عامه می شود حجت. 

داللت هم اشکال دارد چرا که شاید نکته بهداشتی داشته است نه اینکه مطلوبیت 
 شرعی داشته باشد. 

می را می گویند اصل اولی در امر دینی اگر گفته شود که وقتی پیامبر و امام کال
است این معنایش این است که ظهور کالم اینها در این است که امر دینی است در حالیکه 
اگر یک عالم دینی یک کالمی را می گوید ظهورش اینطور است ؟!!! مثال می گویند که 

 
 .۰8/۰۲/۹۷شنبه  1
 ۲۰6ص  1في مجمع الزوائد للهيثمى ج   ۲

، بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في 68، ص:  ۲ة؛ جالحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهر  ۳
 ق ه 14۰5ايران، اول،  -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم  ۲5أحکام العترة الطاهرة، 

 حبات التخلی.فصل فی مست 451طهارت ص  ۳به نقل از تنقیح ج  86ص  1سنن بیهقی ج  4
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بلکه ممکن  سواره بر پیاده سالم کند این معنایش معلوم نمی باشد که استحباب دارد
است یک مطلوبیت عقالئیه یا اجتماعیه داشته باشد مثال ممکن است به خاطر این 
استکه تواضع باشد یا نکته دیگری  ظهور باید باشد و اینکه دیگر مستحبی نمی ماند و 
اکثر مستحبات مخدوش می شود این مشکل جدایی نمی باشد که بگوییم که پس ظهور 

ضمن اینکه در خیلی از مستحبات ثواب اخروی آمده است   در استحباب پیدا می کند و
یا مثال ثواب دنیوی مناسب استحباب دارد یعنی باید احتماالتی داشته باشد که از ظهور 
در استحباب بیاندازد اما در صورتی که نکته ای عقالئي و عرفی نداشته باشد و درعین 

است. استظهارات هر عرفی  حال ثواب اخروی هم ذکر نشده باشد باز استحباب ثابت
آن مدالیل عرفی و وضعی است اضافه بر معانی عرفیه   فقط آن مقدار اعتبار دارد که منشأ

دیگر حجت نمی باشد. مثال فرض می کنیم که اینهم ثابت نمی باشد فرض کنیم اصحاب 
 ائمه استحباب می فهمیده اند این در جای خودش گفته شده است که اعتبار ندارد. 

 دلیلش روایتی که در سنن بیهقی آمده است ان یعتمد الیسری و ینسب الیمنی.

کیفیت ما چطور بود سه تا سه تا بود که مجمنعا می شد نه تا مرحوم حکیم در 
استبرائي مشهور بین علماء مستمسک فرموده است علی المشهور یعنی استحباب چنین  

 به این کییفیت مستحب است نه اینکه ،،،،است یعنی خود استبراء

مرحوم شیخ در استبصار کالمی دارد که ظاهر کالمش این استکه نه تنها این کیفیت 
استبراء مستحب است بلکه واجب است دلیل این استحباب یا وجوب چه می تواند 

به نتر و عصر شده بود. در ذهن علمای ما این بوده باشد؟ روایات است که یکی امر 
 است که ظهور در وجوب یا استحباب دارد. 

 در صحیحه محمد بن مسلم داشتیم. 
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 320؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

اد  َعن  َحِريز  َعن  ُمحَ  1- 2 -841 ِ ب ِن إِب َراِهيَم َعن  أَبِيِه َعن  َحمَّ دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  َعِلي  ِلم  ُمَحمَّ ِد ب ِن ُمس  مَّ

َل ذََكِرِه إِلَى َطَرفِهِ   قَاَل: قُل ُت ِْلَبِي َجع فَر  ع َرُجٌل بَاَل َو لَم  يَُكن  َمعَهُ َماٌء قَاَل يَع ِصُر أَص 
ثَََلَث َعَصَرات    2

ِل َو لَِكنَّهُ ِمَن ال َحبَائِلِ فَإِن  َخَرَج بَع دَ ذَِلَك َشي   َطَرفَهُ  يَن تُرُ  وَ  ٌء فَلَي َس ِمَن ال بَو 
3.4 

 و در روایت حفص داشتیم:

  &&&& 
 گفتیم که ظهور در استحباب ندارد بلکه ارشاد می باشند. 

 و أن يتنحنح قبل االستبراء 
 ،،،، سه تنحنح اول دارد بعد مسح دارد و بعد عصر دارد و بعد نتر دارد جزء

را که خواستند نقل کنند اوال تنحنح را ذکر کنند اما سید با مسح شروع   کیفیتهای استبراء
 کردند. 

مرحوم صاحب حدائق فرمودها ست این استحباب تنحح یا اینکه جزئي از  استبراء 
 نکردم. است من مأخذ آن راپیدا 

 و أن يقرأ األدعية المأثورة  
این ادعیه سه دسته است دعای قبل از تخلی و دعای حین تخلی و دعای بعد از 

 تخلی که سید هم به این ترتیب ذکر می کند:

 : بأن يقول عند الدخول 

 
 .1 -1۹ -۳الکافي  -(4)  1

 طرف ذكره،) منه قده(. ۷1 -۲8 -1في نسخة التهذيب  -(5)  ۲

 .۳48 -5و مجمع البحرين  4۲عروق الظهر، المنتهى  -" الحبائل-في هامش المخطوط،) منه قده(. -(6)  ۳

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4
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 اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم

اما مجموعا   ت اما هر کدام عین متن سید نمی ابشددعای عند الدخول متعدد اس
 این کلمات را دارد: 

 بن عمار را داریم:در روایت معاویة

 306؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِد ب ِن ِعيَسى َعن  يُونَُس َعن  ُمعَاِويَةَ ب ِن   1- 1 -805 ِ ب ِن إِب َراِهيَم َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  َعِلي  ُمَحمَّ

ِ ع يَقُولُ  ار  قَاَل َسِمع ُت أَبَا َعب ِد َّللاَّ َرجَ  دََخل تَ  إِذَا َعمَّ ِ اللَُّهمَّ إِن ِي أَُعوذُ بِكَ  ال َمخ  ِم َّللاَّ ِمَن ال َخبِيِث  فَقُل  بِس 

ِجيمِ  ِس الشَّي َطاِن الرَّ ِس الن ِج  ج  بِِث الر ِ  2- ال ُمخ 

در کالم سید بسم الله نبود. در این روایت خبیث المخبث مقدم بر رجس نجس 
 شده است. 

 در روایت ابی بصیر داریم:

 307؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

َزةَ َعن  أَبِي  وَ  3- 2 -806 ِ ب ِن أَبِي َحم  د  َعن  َعِلي  نَاِدِه َعِن ال ُحَسي ِن ب ِن َسِعيد  َعِن ال قَاِسِم ب ِن ُمَحمَّ بِإِس 

بِِث ال  ال غَائِطَ   دََخل تَ   إِذَا  بَِصير  َعن  أََحِدِهَما ع قَاَل: ِس ال َخبِيِث ال ُمخ  ِس الن ِج  ج  ِ ِمَن الر ِ شَّي َطاِن  فَقُل  أَُعوذُ بِاَّللَّ

ِجيمِ   4- الرَّ

 در مرسل صدوق :

 307؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

 
 من أبواب الوضوء. ۲6من الباب  1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 -16 -۳الکافي  -(۷)  1

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 . 1۰۳8 -۳51 -1التهذيب  -(۲)  ۳

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4
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ِ ب ِن ال ُحَسي ِن قَاَل:  1- 5  -809 دُ ب ُن َعِلي  ِ ص    ُمَحمَّ إِ   دُُخولَ   أََرادَ   إِذَاَكاَن َرُسوُل َّللاَّ قَاَل اللَُّهمَّ إِن ِي   ال ُمتََوضَّ

َذَى َو أَعِ  ِجيِم اللَُّهمَّ أَِمط  َعن ِي اْل  بِِث الشَّي َطاِن الرَّ ِس ال َخبِيِث ال ُمخ  ِس الن ِج  ج   ذ نِي ِمنَ أَُعوذُ بَِك ِمَن الر ِ

ِجيم   2الشَّي َطاِن الرَّ

 امط عنی یعنی ابتعد عنی.

را هم می گویند لذا روایات  حاجت را مخرج می گویند و بیت الخالء محل قضاء
حاجت این دعا را بخواند  حاجت است و در محل قضاء زمان پیامبر مراد محل قضاء

 وجود ثابت نمی باشد.  چرا که بیت الخالء

 

 

 أو يقول

 : الحمد لله الحافظ المؤدي

المودی شاید کنایه از این باشد آن نجاست تا زمانی که نیاز است در بدن می ماند 
 و حفظ می شود و بعد دفع می کند. 

 در مرسل صدوق است:

 308؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

دُ َو َكاَن ع إِذَا دََخَل ال َخََلَء يَقُوُل  قَاَل: 3- 6 -810 ِ  ال َحم  ي ال َحافِظِ  َّلِلَّ  4-ال ُمَؤد ِ

 و األولى الجمع بينهما 
 

 .۳۷ -۲۳ -1الفقيه  -(6)  1

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 .4۰ -۲4 -1الفقيه  -(۲)  ۳

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4
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وجه اولویت این استکه که به هر دو روایت عمل شده است و در هر یک از روایات 
 شرط نشده است که دیگری خوانده نشود. 

 تا اینجا قبل از تخلی بود و ا الن شروع می کند در ادعیه حین تخلی است:

 

 أطعمنيه طيبا في عافية و أخرجه خبيثا في عافية : الحمد لله الذي 

 در مرسل صدوق داریم:

 308؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

تَنِيهِ  َكَما اللَُّهمَ  قَالَ  1َو إِذَا ان َزَحرَ  عَم  ً  أَط  . َعافِيَة   فِي  َطي ِبا هُ ِمن ِي َخبِيثاً فِي َعافِيَة  ِرج  فَأَخ 
2

 

 البته متنها مقداری تفاوت دارد. 

روایت دیگر نداریم لذا ممکن است که سید از کتاب فقهی نقل کرده است و در آن 
 کتاب فقهی متن را تغییر داده بودند. 

۳ 

 

 الحرام : اللهم ارزقني الحالل و جنبني عن 

 این دعا در مرسل صدوق آمده است:

 
، الزحير ۳1۹  -4و في لسان العرب   668  -۲استطالق البطن) منه قده(. الصحاح    -تزحر، الزحير و الزحار  -في نسخة  -(1)    1

 إخراج الصوت أو النفس بانين عند عمل أو شدة. -و الزحار و الزحارة

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 .۰۹/۰۲/۹۷یکشنبه  ۳
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 333؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ب ِن ال ُحَسي ِن قَاَل َكاَن َعِليٌّ ع يَقُولُ  1- 1 -877 دُ ب ُن َعِلي  يَل ِوي  ُمَوكَّلٌ  َملَكٌ َما ِمن  َعب د  إَِلَّ َو ِبِه  ُمَحمَّ

قَُك فَان ُظر  ِمن  أَي َن أََخذ تَهُ َو إِلَى َما َصاَر    َحدَثِهِ َحتَّى يَن ُظَر إِلَى    ُعنُقَهُ  ثُمَّ يَقُوُل لَهُ ال َملَُك يَا اب َن آدََم َهذَا ِرز 

ُزق نِي ال َحََلَل َو َجن ِب نِي ال َحَراَم.  فَيَن بَِغي ِلل عَب ِد ِعن دَ ذَِلَك أَن  يَقُوَل اللَُّهمَّ ار 
2

 

ر این روایات عن الحرام نیامده است ولی در کالم سید عن الحرام آمده ست و د 
این به خاطر این بوده استکه انس ذهنی انسان این است که جنبنی با عن می آید لذا ممکن 

 است که به این خاطر مرحوم سید »عن« را آورده است. 

 

 طهورا و لم یجعله نجسا : الحمد لله الذي جعل الماء 

 این دعا در روایت عبد الحرمن کثیر الهاشمی وارد شده است:

 401؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

َمدَ ب    3- 1  -1046 يَى َو أَح  ِد ب ِن يَح  د  َعن  أَبِيِه َعن  ُمَحمَّ َمدَ ب ِن ُمَحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن َعِن ال ُمِفيِد َعن  أَح  ِن ُمَحمَّ

ِ ب ِن َحسَّانَ  ِ َعن  َعِلي  ِ ب ِن َعب ِد َّللاَّ يَى َعِن ال َحَسِن ب ِن َعِلي  َمدَ ب ِن يَح  ِد ب ِن أَح  ِه  إِد ِريَس َعن  ُمَحمَّ َعن  َعم ِ

ِ ع  ِد ب ِن َعِلي   َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ لَى ُمَحمَّ ِ َمو  َمِن ب ِن َكثِير  ال َهاِشِمي  ح  ِمنِينَ  أَِميرُ  بَي نَا :قَالَ َعب ِد الرَّ ع  ال ُمؤ 

م  َجاِلسٌ  ذَاَت يَو 
دُ  -4 ِد ب ِن ال َحنَِفيَِّة إِذ  قَاَل لَهُ يَا ُمَحمَّ ََلةِ فَأَتَاهُ  ائ تِنِ  -َمَع ُمَحمَّ أ  ِللصَّ ي بِإِنَاء  ِمن  َماء  أَتََوضَّ

فَاهُ  دٌ بِال َماِء فَأَك  ُمَحمَّ
نَى(  5 ِ الَِّذي  6فََصبَّهُ بِيَِدِه )ال يُس َرى َعلَى يَِدِه ال يُم  دُ َّلِلَّ ِ َو ال َحم  ِ َو بِاَّللَّ ِم َّللاَّ ثُمَّ قَاَل بِس 

عَ   7ل هُ نَِجساَجعََل ال َماَء َطُهوراً َو لَم  يَج 

 
 .۳8 -۲۳ -1الفقيه  -(4)  1

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 .15۳ -5۲ -1التهذيب  -(4)  ۳

 جالسا) هامش المخطوط(. -في نسخة -(5)  4

 کج کردن و مایل کردن. 5
 اليمنى على يده اليسرى) هامش المخطوط(. -و الثواب 84 -41 -1في الفقيه  -(6)  6

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۷
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در این روایت این دعا ذکر شده است اما نفرمودند که عند رویت الماء این دعا را 
این دعا را خواندند از این روایت خواندند بلکه ظاهرش این است که عند استعمال ماء

می فمد که هر زمانی که انسان با ماء بر می خورد و می خواهد رفع نجاست خبثی یا 
و فهم عرفی می گوید که مختص به این مورد نمی ابشد حدثی کند این دعا را بخواندد 

اما بوده است لذات اشکال نشود که که مورد ا ستنجاء نبوده است بلکه در مورد وضوء
 فعل امام اطالق و لسان ندارد چرا که فهم عرفی این رامی گوید. 

 

 

النار و وفقني لما یقربني منك  : اللهم حصن فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمني على  
 یا ذا الجالل و اإلكرام 

 شد.  یعنی هنگامی که مشغول تطهیر و استنجاء

 در روایت ابن کثیر هاشمی که االن خواندیم بخشی را در ذیل آن آمده است:

 401؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِجي َو أَِعفَّ  ن  فَر  تَن َجى فَقَاَل اللَُّهمَّ َحص ِ نِي َعلَى النَّار قَاَل ثُمَّ اس  م  َرتِي َو َحر ِ تُر  َعو  هُ َو اس 
1 

در این روایت نیامده است یا ذا الجالل و االکرام اما در مصباح المجتهد مرحوم 
 شیخ که به مناسبت بحث استنجاء کرده است این ادامه را در این دعا آورده است. 

 

 عافاني من البالء و أماط عني األذى : الحمد لله الذي 

 
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  1
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 این در روایت ابی بصیر داریم:

 307؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

َزةَ َعن  أَبِي  وَ  1- 2 -806 ِ ب ِن أَبِي َحم  د  َعن  َعِلي  نَاِدِه َعِن ال ُحَسي ِن ب ِن َسِعيد  َعِن ال قَاِسِم ب ِن ُمَحمَّ بِإِس 

بِِث الشَّ   بَِصير  َعن  أََحِدِهَما ع قَاَل: ِس ال َخبِيِث ال ُمخ  ِس الن ِج  ج  ِ ِمَن الر ِ ي َطاِن  إِذَا دََخل َت ال غَائَِط فَقُل  أَُعوذُ بِاَّللَّ

ِجيمِ  َذَى. فَقُلِ  فََرغ تَ  إِذَاَو  -الرَّ ِ الَِّذي َعافَانِي ِمَن ال بَََلِء َو أََماَط َعن ِي اْل  دُ َّلِلَّ 2ال َحم 
 

و دیگر فراغ در کالم امام فقط فراغ آمده بود و این دو احمال دارد فراغ از استنجاء
از تخلی باشد. در اینجا حتما  از تخلی است که انسب این استکه مراد این است فراغ

 تقدیری بوده است چرا که فراغ با من می آید انسب این است که آن مقدر تخلی باشد. 

 

 

 يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول

 : الحمد لله الذي أماط عني األذى و هنأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى 

 روایت در مصباح آمده است:این  

 7؛ ص 1مصباح المتهجد و سالح المتعبد ؛ ج

ِضِعهِ  ِمن   يَقُومُ  ثُمَ  نِهِ  َعلَى يَدَهُ  يُِمرُّ  وَ  َمو  َذَى َو َهنَّأَنِي َطعَاِمي   -َو يَقُولُ  بَط  ِ الَِّذي أََماَط َعن ِي اْل  دُ َّلِلَّ ال َحم 

َو َشَرابِي َو َعافَانِي ِمَن ال بَل َوى
3 

 
 . 1۰۳8 -۳51 -1التهذيب  -(۲)  1
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در مصباح ید را مقید به یمنی نکرده بود در حالی که سید گفتند که ید یمنی را بر 
 باشد:شکم بکشد. احتمال دارد که وجه سید یکی از این دو وجه  

نوعا دست چپ انسان خیس است لذا استظهار کرده است مراد ید یمنی   وجه اول:
 بودها ست. 

وجه دیگر که پیامبر در امور دانی از دست چپ استفاده می کرده است و سید این 
را از امور دانی نگرفته است چرا که دانی تطهیر مخرجین است و این چون از این دو نمی 

 منی ایشان فرمودند.باشد لذا با ید ی

 

 

و أبقى في جسدي قوته و أخرج عني أذاه یا لها نعمة یا لها نعمة یا لها نعمة ال یقدر  
 القادرون قدرها 

 307؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ب ِن   وَ  1- 3 -807 بُوب  َعِن ال عَبَّاِس يَع نِي اب َن َمع ُروف  َعن  َعب ِد َّللاَّ ِ ب ِن َمح  ِد ب ِن َعِلي  نَاِدِه َعن  ُمَحمَّ بِإِس 

ِ َعن  آبَائِِه َعن  َعِلي   ع  قَدَّاحِ َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ
ِ ب ِن َمي ُمون  ال   ِمنَ  َخَرجَ  إِذَا َكانَ  أَنَّهُ  ال ُمِغيَرةِ َعن  َعب ِد َّللاَّ

َرَج َعن ِي أَذَاهُ يَا لََها نِع   ال َخََلءِ  تَهُ فِي َجَسِدي َو أَخ  ِ الَِّذي َرَزقَنِي لَذَّتَهُ َو أَب قَى قُوَّ دُ َّلِلَّ 3ثَََلثاً.  2َمةً قَاَل ال َحم 
 

 دو احتمال در آن است: که سید دو احتمال را ذکر کردند.  اذا خرج من الخالء

که سه بار باشد ممکن است به خاطر این سه نعمتی استکه قبال ذکر شده است این  
اشاره به یکی از این نعمتها باشد یا اینکه سه بار مجموع را   و هر کدام از این یا لها نعمة

 شکر می کند. 

 
 . 1۰۳۹ -۳51 -1و التهذيب  ۷۷ -۲۹ -1التهذيب  -(۳)  1

 يا لها من نعمة. -في المصدر  -(4)  ۲

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -سن، وسائل الشيعة شيخ حر عاملى، محمد بن ح  ۳
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 این ثالثا که در آخر روایت آمده است کالم راوی است نه کالم امام. 

 روایت است:در مستدرک هم این 

،،،، 

در روایت وسائل ال یقدرون القادرون قدرها نیامده بود اما در مستمسک آمده بود 
و ضمن اینکه متن کالم سید با روایت با هم فرقی دارد شاید سید کالم سید مجموعی 

 از این دو روایت باشد. 

 
 

 در اینجا مراد جایی است که هر دو حدث باشد. 

 دلیل این روایت عمار ساباطی است: 

 323؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

َمدَ ب ِن ال َحَسِن ب ِن َعِلي     1- 1 -851 َمدَ َعن  أَح  ِد ب ِن أَح  َمدَ ب ِن إِد ِريَس َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  أَح  ُمَحمَّ

ار   ِق ب ِن َصدَقَةَ َعن  َعمَّ ِرو ب ِن َسِعيد  َعن  ُمَصد ِ ِ ع قَاَل: السَّابَاِطيِ َعن  َعم  َعِن َسأَل تُهُ  َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ

ُجِل إِذَا أََرادَ  تَن ِجيَ  أَن  الرَّ بِال َماءِ  يَس 
ِليِل. -2 ح  ِ ِليِل فَقَاَل بِال َمق عَدَةِ ثُمَّ بِاْل  ح  ِ يَب دَأُ بِال َمق عَدَةِ أَو  بِاْل 

3
 

 احلیل یعنی آلت.

این روایت سندش خوب است اما ممکن است در داللت خدشه کند ممکن است 
کوینا که در تطهیر راحتتر یا بهتر یا مطمئن تر است دیگر که نکته ای داشته باشد ت

 استحباب فهمیده نمی شود. 

 
 .4 -1۷ -۳الکافي  -(4)  1

 بايما) منه قده(. و كذا في المصدر. ۷6 -۲۹ -1في نسخة التهذيب  -(5)  ۲

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳
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  1شاید هم این به خاطر این بوده است که استبراء راحتتر انجام شود.

 

فلو لم ينق بالثالثة و أتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا و إن  
 حصل النقاء بالرابع...  

 به مسح از عدد وتر استفاده کند:  خالصه اینک ه در استنجاء

 316؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ َعن    وَ   3- 4  -832 ِ ب ِن ُزَراَرةَ َعن  ِعيَسى ب ِن َعب ِد َّللاَّ ِد ب ِن َعب ِد َّللاَّ ِد ب ِن ال ُحَسي ِن َعن  ُمَحمَّ  َعن هُ َعن  ُمَحمَّ

ِ ص ِه َعن  َعِلي   ع قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ تَن َجى أََحدُُكم  فَل يُوتِر  بَِها    أَبِيِه َعن  َجد ِ  4.ال َماءُ   يَُكنِ   م  لَ إِذَا    َوت راً إِذَا اس 

در مورد مثال تسبیحات داریم که وتر باشد و یا روایت داریم ان الله وتر و یحب 
وترا از مجموع اینها استفاده می شود در اعمالی که تکرار نیاز است مستحب است که 

 این اعمال را به صورت تعدد وتر و فرد انجام دهد. 

مام است و ظاهرش به مناسبت حکم و این روایت سند ندارد و اما داللتش ت
 موضوع استحباب است.  

 

 در حدیث مرسلی یونس بن عبد الرحمن داریم:

 
د که حرف خوبی بود که هم باعث می شود که دست متلوث نشود این پارگراف را استاد قبول نکردند و یکی از افاضل فرمودن 1

 هنگام استبراء و هم اینکه نیاز به تعدد در تطهیر مخرج بول نمی باشد. 
 . 1۰/۰۲/۹۷دوشنبه  ۲
 .148 -5۲ -1، و االستبصار 1۲6 -45 -1التهذيب  -(5)  ۳

 .ق 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4
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 321؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

َحابِنَا   1- 1  -842 ِد ب ِن ِعيَسى َعن  يُونَُس َعن  بَع ِض أَص  ِ ب ِن إِب َراِهيَم َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  َعِلي  ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل: ِ ص  نََهى َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ تَن ِجيَ  أَن  َرُسوُل َّللاَّ ُجلُ  يَس  بِيَِمينِِه.  الرَّ
2

 

روایت در مورد استنجی است و امکان دارد که از رجل الغاء خصوصیت شود و 
فرقی نمی باشد که شخص رجل باشد یا زن باشد. این روایت بر مطلب مرحوم سید 
داللتی ندارد سید فرمودند که استنجاء به ید یسری مستحب است و روایت  دال بر 

فرق است این روایت دال بر  با دست راست است. وبین این دو کراهت با استنجاء
 کراهت است اما دال بر استحباب استنجاء به ید یمین نمی باشد. 

 در روایت سکونی داریم:

 321؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ع قَاَل: وَ  3- 2 -843 ِ َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ ِ َعِن السَُّكونِي  فَِلي  ِ ب ِن إِب َراِهيَم َعن  أَبِيِه َعِن النَّو   َعن  َعِلي 

تِن َجاءُ  4ِمَن ال َجفَاِء. بِال يَِمينِ  اَِلس 
 

ی که د راینجا آمده است کنایه است  این روایت هم دال بر کراهت است و جفاء
 از ردع که به مناسبت حکم و موضوع ردعی تنزیهی است . 

 بود فقط.  تا اینجا این دو روایت در مورد استنجاء

 در یک روایت دیگر در مرسله صدوق داریم:

 322؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

 
 .5 -1۷ -۳الکافي  -(5)  1

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 .۷ -1۷ -۳الکافي  -(6)  ۳

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4



 21  صفحه: .............................. فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

21 

 

ُجلُ  بَالَ  إِذَا قَاَل َو قَاَل أَبُو َجع فَر  ع 1- 6 -847  2.بِيَِمينِهِ  ذََكَرهُ  َيَمسَ  فَََل  الرَّ

 است اما باز دال بر کراهت است ،،،،یمس اعم از استبراء و استنجاء

 روایت دیگر است :

 ،،،، سنن بیهقی در این کتاب است این روایت.  

ت کابردش در آن مکان کراهت بوده شاید به این جهت بوده است که دست راس
 ست باز استحباب استفاده نمی شود 

،،،، 

 کال وقتی یک شخصی که در یک مجتمعی محبوب باشد ،،،،

کنیم اما پیامبر با دست چپ ،،، موافق طبع این است که ما با دست راست استبراء
 استبراء می کردند ،،،، 

کنایه از این است که کارهای شریف   این کالم پیامبر حصر در این کارها نبوده است
را با دست راست انجام می داده است و کارهای دانی را با دست چپ انجام می داده 

 است. 

از استحباب خوردن غذا با دست راست نمی توان فهمید که با قاشق غذا خوردن 
 با دست راست هم مستحب است چرا که مهم این بوده است که دست برخورد نکند. 

و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذية عليه و يالحظ قدرة الله 
 تعالى في رفع هذه األذية عنه و إراحته منها...  

 
 .55 -۲8 -1الفقيه  -(1)  1

 ق. 14۰۹، چاپ: اول، قم -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
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کنایه از این است که خیلی به فکر شکم نباشد چرا که نوعا غذاهای خوشمزه گران 
 داریم قبال هم این روایت را داشتیم:قیمت است. در مرسل فقیه  

 333؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ب ِن ال ُحَسي ِن قَاَل َكاَن َعِليٌّ ع  1- 1 -877 دُ ب ُن َعِلي  يَل ِوي  ُمَوكَّلٌ  َملَكٌ إَِلَّ َو ِبِه  َعب د   ِمن   َما يَقُولُ ُمَحمَّ

قَُك فَان ُظر  ِمن  أَي َن أَخَ  ذ تَهُ َو إِلَى َما َصاَر  ُعنُقَهُ َحتَّى يَن ُظَر إِلَى َحدَثِِه ثُمَّ يَقُوُل لَهُ ال َملَُك يَا اب َن آدََم َهذَا ِرز 

ُزق نِي ال َحََلَل َو َجن ِب نِ  2ي ال َحَراَم. فَيَن بَِغي ِلل عَب ِد ِعن دَ ذَِلَك أَن  يَقُوَل اللَُّهمَّ ار 
 

 ابی اسامه داریم: در روایت  

 334؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ َعن  َجع فَِر ب ِن بَِشير  َعن    وَ  3- 5 -881 ن ِدي  د  َعن  َصاِلحِ ب ِن الس ِ َمدَ ب ِن ُمَحمَّ َعن  أَبِيِه َعن  َسع د  َعن  أَح 

َصبَّاح  
ِ ع فِي َحِديث   4 ن َساُن َعلَى تِل َك ال َحالِ  ال َحذَّاِء َعن  أَبِي أَُساَمةَ َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ ِ  أَنَّهُ قِيَل لَهُ اْل 

 

 335، ص: 1وسائل الشيعة، ج

لَّا وَ  يَعْنِي الْخَلَاءَ َو لَا يَصْبِرُ حَتَّى يَنْظُرَ اِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فََقالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِي الْاَرْضِ آدَمِيٌّ اِ
اِلَى مَا كُنْتَ   انْظُرْ  قَاال يَا ابْنَ آدَمَ مَعَهُ مَلَکَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ فَاِذَا كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ثَنَيَا رَقَبَتَهُ ثُم  

 6. صَائِرٌ هُوَ  مَا  اِلَى لَهُ فِي الدُّنْيَا   5تَكْدَحُ

تا اینجا بیان مستحباب بود و البته بعضی شبهه کراهت داشت که همین استنجاء 
 به ید یسری بود.  و. استبراء
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 فهي استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط 
 روایاتی که داریم که به آن روایات استناد شده است:

 روایت سکونی: 

 342ص؛  1وسائل الشيعة ؛ ج

فَلِ   2- 1  -902 ِ َعِن النَّو  قِي  َمدَ ال بَر  بُوب  َعن  أَح  ِ ب ِن َمح  ِد ب ِن َعِلي  نَاِدِه َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن بِإِس  ِ َعِن  ُمَحمَّ ي 

ِ َعن  َجع فَر  َعن  أَبِيِه َعن  آبَائِِه ع قَاَل: ِ  َرُسولُ  نََهى  السَُّكونِي  تَق بِلَ  أَن  ص  َّللاَّ َس َو ال قََمَر  يَس  ُجُل الشَّم  الرَّ

ِجِه َو ُهَو يَبُوُل. بِفَر 
3

 

 این روایت در مورد بول است و نه غائط و استدبار هم نداشت. 

 مرسل فقیه:

 342؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ب ِن ال ُحَسي ِن قَاَل َو فِي َخبَر  آَخرَ  4- 3 -904 دُ ب ُن َعِلي  تَق بِِل  ُمَحمَّ هُ  ََل  وَ  ال ِهََللَ ََل تَس  تَد بِر  يَع نِي فِي  تَس 

5التََّخل ِي. 
 

این در مورد هالل است که به اولویت ماه کامل را هم می گیرد. و اگر اولویت را 
شامل می کنیم. این روایت استدبار را دارد و   خصوصیت این حکم را  نپذیرفتیم به الغاء

 غائط را هم دارد اما شمس را ندارد. 

 ،،، سوال سید. 
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 دیگر:&&&&روایت  

 343؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

906- 5 -1  ً دُ ب ُن يَع قُوَب قَاَل َو ُرِوَي أَي ضا َس َو ََل ال قََمَر. ُمَحمَّ تَق بِِل الشَّم  2ََل تَس 
 

 همان باب روایت پنجم.  

در روایت دومی استقبال و استدبار به قمر ذکر شده بود اما استدبار شمس ذکر 
نشده است در روایت سومی استقبال به شمس و قمر ذکر شده است و استدبار ذکر 

 نشدها ست. 

ار قمر بود و استقبال شمس هم بود اما این سه روایت دال بر استقبال و استدب
 استقبال شمس چیزی نداشتیم. 

لذا سید فرمودند استقبال الشمس و القمر و استدبار را ذکر نکرده اند. اما اگر کسی 
خواست برای استقبال شمس وجهی ذکر کند باید یا الغاء خصوصیت کند از استقبال 

بول در مورد استدبار و استقبال شمس در هنگام قضاء حاجت چرا که در مورد مخرج 
روایت داشتیم اما نسبت به مخرج غائط استقبال روایت داشتیم اما استدبار نداشتیم اما 
نسبت به مخرج غائط فرقی بین استدبار و استقبال نمی باشد در هنگام استقبال مخرج 

 خصوصیت می شود.   غائط حالتش یکی است لذا این الغاء

 ،،،، سوال باقری. 

خصوصیت کنیم از استدبار قمر در استدبار قمر دلیل داشتیم و فهم   ی اینکه الغاءیک
عرفی این است که اگر پشت به ماه نشستن مکروه است فرقی بین ماه و شمس نمی باشد 
اگر اولویتی در کار نباشد. این بنا بر این است که کراهت را بپذیریم که اصلش ثابت نمی 

 کراهت این دو وجه را قبول می کنیم.   باشد. لذا بنا بر پذیرفتن
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به خصوص اینکه هر جا استقبال آمده ست استدبار هم آمده است مثال در مورد 
 قبله هم استقبال و هم استدبار داریم در مورد ریح هم هم استقبال و هم استدبار را داریم. 

پرستش شاید این بوده است که ماه در گذشته خیلی اهمیت داشته است تا جایی که  
می کردند چون اصال نوری در کار نبود و به منزله چراغ شب بود شاید به خاطر این بوده 

 است که استقبال یک نحو بی احترامی است خوب این نکته را هم استدبار دارد. 

 این نهیها ظهور در حرمت ندارد اگر حرام بود به ما می رسید. ،،،

 أو دخوله في بناء أو وراء حائط  و ترتفع بستر فرجه و لو بيده 
می فرمایند که اگر کسی که رو به شمس یا قمر نشسته است یا روی عورت را 

باشد در  بگیرد یا پشت دیوار باشد که دیوار بین شمس و قمر حائل شود یا داخل بناء
 این صورت کراهت برداشته می شود. 

و استدبار استقبال و استدبار مباشری است نه استقبال وراء  فهم عرفی از استقبال 
الحاجب و المانع. در  مورد قبله استقبال و استدبار به آن را مباشری نگفتیم چر اکه کعبه 
مرئي نمی باشد عادتا لذا مشخص است که مراد استقبال و استدبار مطلقا است کبخالف 

 شمس و قمر همیشه مرئی می باشند. 

 ل الريح بالبول بل بالغائط أيضا  و استقبا
 مکروه است که هنگام باد رو به باد به بول یا غائط بنشینیم. 

 در روایت ،،، داریم:

 301؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج
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نَاِدِه َرفَعَهُ قَاَل: وَ  1- 2 -791 يَى بِإِس  ِد ب ِن يَح  تَق بِِل  َعن  ُمَحمَّ ُسئَِل أَبُو ال َحَسِن ع َما َحدُّ ال غَائِِط قَاَل ََل تَس 

َها ََل  وَ ال ِقب لَةَ  تَد بِر  تَق بِِل  تَس  يحَ َو ََل تَس  َها. الر ِ تَد بِر  2َو ََل تَس 
 

ئط است و ضمن اینکه هم استقبال و در این روایت بول نیامده است در مورد غا
 استدبار است اما سید استدبار را نفرمودند. 

 247؛ ص 1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج

َل َو ال غَائَِط   َظُم   لَهُ   يَُجوزُ   َفََل فَإِذَا أََرادَ ال بَو  تَق بَِل ال ِقب لَةَ بِقُبُل  َو ََل دُبُر  َو ال ِعلَّةُ فِي ذَِلَك أَنَّ ال َكع بَةَ أَع  أَن  يَس 

َرتَي ِن ال قُبُِل َو الدُّبُِر ِلتَع ِظيِم آيَةِ  تَق بِل  بِال عَو  َمةً َو ََل تَس  ِضِه َو أََجلُّ ُحر  ِ فِي أَر  ِ  آيَة  َّلِلَّ ِ َو َحَرِم َّللاَّ  َو بَي ِت َّللاَّ

ِ قَاَل  تَق بَلُ  ََل  وَ َّللاَّ يح  يُس  الر ِ
3 

،،،،، 

 در مورد استقبال بول روایت نداریم. 

،،،، 

تمام بول بر می گردد به خودش اما به پشت به باد بشیند باد باعث می شود  که بول 
 از او دور تر بیافتد. 

روایت داشتیم اما  لذا ا گر بخواهیم به روایت عمل کنیم در مورد استقبال غائط
 خصوصیت به بول نمی شود.   الغاء

 و الجلوس في الشوارع  

شوارع ج شارع است که منظور راه اصلی است و اعظم است که تمام راهها به او 
منتهی می شود اما مراد سید طریق نافذ است خواه اصلی باشد یا فرعی باشد کوچه 
باشد. در عربی امروز به خیابان می گویند شارع به کوچه نمی گویند شارع اما مراد سید 
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بان باشد یا کوچه. به خاطر این که در روایت الطریق طریق نافذ است که آن طریق نافذ خیا
النافذ آمده است. ضمن اینکه آنچه زمان سید متعارف بود کوچه بود و ضمن اینکه در 

 آن زمان خیابان خیلی کم بود. 

 در صحیح عاصم بن حمید داریم:

در روایات ما حمید که آمده است ُحمَید مصغر است در عرب ظاهرا لفظ حمید 
 ه است اال عبد الحَمید که مراد از َحمید حق تعالی است. نیامد

 324؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

يَى   1- 1 -852 ِد ب ِن َعب ِد ال َجبَّاِر َعن  َصف َواَن ب ِن يَح  َمدَ ب ِن إِد ِريَس َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  أَح  ُمَحمَّ

 ِ ُ  أَي نَ ب ِن ال ُحَسي ِن ع  ِلعَِليِ  َرُجلٌ  قَالَ   ع قَاَل:َعن  َعاِصِم ب ِن ُحَمي د  َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ أ ال غَُربَاُء قَاَل  يَتََوضَّ

يَتَِّقي 
َجاِر ال ُمث ِمَرةِ َو َمَواِضَع اللَّع ِن فَِقيَل لَهُ َو أَ  2 َش  َت اْل  َن َهاِر َو الطُُّرَق النَّافِذَةَ َو تَح  ي َن ُشُطوَط اْل 

3ِن قَاَل أَب َواُب الدُّوِر.َمَواِضُع اللَّع  
 

 به قرینه غرباء فهمیده می شود که مراد از یتوضا قضاء حاجت است. 

 شط یعنی کناره. 

ابواب الدور یعنی درب خانه ها که وارد شونده بر خانه و خارج شونده شخص را 
لعنت می کند کما اینکه االن در مورد آشغال لعنت می کنند که البته بیشتر بر پدر و مادر 

 لعنت می کنند. 

حاجت کردن چرا که از عناوین قصدیه  هتک نمی باشد این درب خانه ها قضاء
دارد و ضمن این که ایذاء نمی باشد چرا که ادله ایذاء اطالقی است و کسی قصد هتک ن

ندارد که شامل این موارد شود. و جلوی درب خانه معلوم نمی باشد که از حریم بوده 
است ضمن اینکه از این روایت هم فهمیده می شود که از حریم خانه نبوده است. االن 
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نها از حریم نمی باشد. حریم را عرف هم بعید است حریم استفاده شود. در زماننا هذا ای
 تعیین می کند. ،،،، بیان این که از این روایت فهمیده می شود حریم نمی باشد. 

 چرا دال بر تحریم نمی باشد؟ ،،،،

 سندش خوب است 

مشروعیت لعن هم نمی رساند و مراد این نمی باشد که لعن اینها جایز است ساکت 
 است و امام ناظر به یک قضیه خارجی است.  

البته ما در داللت اینها خدشه کردیم شاید یک مطلب اخالقی و آداب اجتماعی 
 باشد نه اینکه لزوما یک حکم شرعی و دینی است.  

یعنی او الجلوس فی المشارع ج مشرعه که مراد مورد الماء است یعنی قسمتی که 
از آن آب بر می دارند از نهر چون همه جای نهر معموال برای برداشتن ماء مناسب نمی 

 باشد. 

صحیح عاصم که در آن بود یتقی شطوط االنهار در آنجا داشت که از کنار نهر 
شرع است لذا مشرع را هم می گیرد اگر نگوییم که این احتراز کند که شط النهر اعم از م

شط انصراف دارد به مشارع االنهار. البته این انصراف روشن نمی باشد با اینکه اصل 
 قضیه مشخص نشد استکه این دستورات دینی است یا آداب اجتماعی و اخالقی است. 

 براهیم است:محل نزول قافله که در مرفوع علی بن ا

 301؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج
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ِ ب ِن إِب َراِهيَم َرفَعَهُ قَاَل: 1- 1 -790 دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  َعِلي  ِ ع  َحنِيفَةَ  أَبُو َخَرجَ  ُمَحمَّ ِمن  ِعن ِد أَبِي َعب ِد َّللاَّ

يَا ُغََلُم أَي َن يََضُع ال غَِريُب بِبَلَِدُكم  فَقَاَل  -فَقَاَل لَهُ أَبُو َحنِيفَةَ  ُغََلمٌ  ُهوَ  وَ َو أَبُو ال َحَسِن ُموَسى ع قَاِئٌم 

َن َهاِر َو َمَساقَِط الث َِما تَنِب  أَف نِيَةَ ال َمَساِجِد َو ُشُطوَط اْل  تَق بِِل ال ِقب لَةَ بِغَائِط  َو اج  اِل َو ََل تَس  ِر َو َمنَاِزَل النُّزَّ

بََك َو َضع  َحي ُث ِشئ َت. فَع  ثَو  ل  َو ار  ََل بَو 
2

 

 شاهد مثال منازل النزال است. 

در این ارفع ثوبت و ضع حیث شئت یا مراد این استکه لباست را باال بگیر تا نجس 
 یعنی لباس را باال بزن و کارت را انجام بده.   نشود یا دنباله ضع حیث شئت

،،، 

 هر جایی که محل اجتماع مردم است به این ها هم می توان از این روایت الغاء
 خصوصیت کرد. 

 

دروب جمع درب است و مراد هم طریق است و هم باب است. مراد سید کدام 
است قطعی نمی توان گفت ممکن است رای باشد که به مسجد منتهی می شود یا درب 

 مسجد یا هر دو باشد. 

در مرفوع علی ابن ابراهیم که خوانده شد آمده بود اجتنب افنیة المساجد یعنی 
باشد اگر مراد سید باب باشد این افنیة المساجد این را پیرامون کنار و مقابل درب می 

 می گیرد و اگر طریق مراد باشد در صحیح عاصم بود و الطرق النافذة  

 اگر این امر متداول شود دیگر هتک نمی باشد.  

 أو الدور 

 
من أبواب أحکام  15من الباب  ۲، و أورده في الحديث ۷۹ -۳۰ -1، و رواه الشيخ في التهذيب 5 -16 -۳الکافي  -(۲)  1
 الخلوة.

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
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 مراد از دور ،،،،

 در صحیح عاصم آمده بود:

 و یتقی مواضع اللعن و قیل له ،،،ابواب الدور 

 أو تحت األشجار المثمرة  
 زیر درختان میوه 

دلیل در صحیح عاصم داشت و یتقی تحت األشجار المثمرة چون موجب آلودگی 
 میوه می شود. 

 ...و لو في غير أوان الثمر...
این آلودگی از می فرمایند که در جایی که فصل ثمر نمی باشد که تا رسیدن به ثمر  

 بین می رود. 

 وجه کالم سید:

فتوای بعضی از فقهاء که در اصول می خوانیم در بحث تسامح فی ادلة  وجه اول:
السنن فتوا هم به منزله خبر است اگر فقیهی فتوا داده است ولو آن فتوا در باب تکالیف 

اند فتوا حجت نمی باشد اما در مستحباب و مکروهات حجت است یعنی فقیه می تو
دهد به استحباب یا مکروهات مستندا به این فتوا. یعنی از اخبار استفاده شده است که 
در باب استحباب و مکروهات فتوای دیگران حتی می تواند مستند فتوای دیگر فقهاء 

 باشد. 

این در تسامح در ادله سنن در تنبیهات برائت می آید که این چنین نمی باشد که 
 به فتاوی فتوا دهد.  بتواند استنادا
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 یا اطالقی است که از برخی از روایات استفاده کرده اند یکی از آنها االشجار المثمرة
یعنی شجری که میوه می دهد نه اینکه االن ثمر داشته باشد. مثال به درخت سیب و زیتون 

 می گویند شجره مثمره یعنی درخت میوه ده. 

ثمار جایی که میوه ها می افتد گفته شده یا در روایت دیگر داشتیم و مساقط ال
است که این هم اطالق دارد مکان سقوط میوه اعم از این است که میوه ای در آنجا باشد 

 یا خیر. 

 پس مستند این فتوا یکی از این دو امر است. 

 یکی از مکروهات ایستاده بول کردن است که روایات متعدد است:

 سلم:صحیح محمد بن م

 329؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

بُوب  َعِن ال عَََلِء ب ِن   1- 1 -864 د  َعِن اب ِن َمح  َمدَ ب ِن ُمَحمَّ يَى َعن  أَح  ِد ب ِن يَح  دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ِلم   ِد ب ِن ُمس  ً أَو  بَاَل فِ  قَب ر   َعلَى  تََخلَّى َمن   ع قَاَل: َجع فَر   أَبِي َعن  َرِزين  َعن  ُمَحمَّ ي َماء  أَو  بَاَل قَائِما

دَهُ َو بَاَت َعلَى َغَمر   2قَائِم   أَو  َمَشى فِي ِحذَاء  َواِحد  أَو  َشِرَب قَائِماً أَو  َخََل ِفي بَي ت  َوح 
ٌء فَأََصابَهُ َشي   3

ن سَ  ِ َرُع َما يَُكوُن الشَّي َطاُن إِلَى اْل  ُ َو أَس  هُ إَِلَّ أَن  يََشاَء َّللاَّ اِن َو ُهَو َعلَى بَع ِض َهِذِه ِمَن الشَّي َطاِن لَم  يَدَع 

4ال َحاَلِت ال َحِديَث.
 

اسرع علی بعض الحاالت یعنی در یکی از این حاالت کفایت می کند که شیطان 
 سراغ انسان بیاید یکی از این حاالت بال قائما بود. 

 
ام المالبس و يأتي تمامه في الحديث من أبواب أحک 44من الباب  ۲قطعة منه في الحديث  -تاتي ۲ -5۳۳ -6الکافي  -(۲)  1

 من أبواب األشربة المباحة. ۷من الباب  ۳من أبواب أحکام المساكن و قطعة منه في الحديث  ۲۰من الباب  1

 قائما) منه قده(. -في نسخة -(۳)  ۲

 (.۷۷۳ -۲الدهن و الزهومة من اللحم) منه قده(.) راجع الصحاح  -الغمر بالتحريك -(4)  ۳

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة شيخ حر  4
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خوب شیطان معموال به موارد حرام یا مکروه دعوت می کند لذا گفته اند که دال 
 . بر کراهت است و ضمن اینکه به مناسبت حکم و موضوع تناسب با حرمت ندارد 

 روایت دیگر مرسله صدوق:

 352؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ب ِن ال ُحَسي ِن قَاَل: قَاَل ع 1- 3 -934 دُ ب ُن َعِلي  لُ  ُمَحمَّ ً  ال بَو   2.3ِمَن ال َجفَاءِ  ِعلَّة   َغي رِ  ِمن   قَائِما

 مراد از علت می تواند مریضی باشد و می تواند به معنای عذر و سبب باشد. 

 و في الحمام 
مراد از حمام همان حمامهای قدیمی است نه حمامهای خانه های امروزی که حمام 

 در زمان شارع شامل این حمامهای امروزی نمی شود. 

حمام اسم بنائي بوده است که مردم برای استحمام به آنها رجوع می کردند. البته 
 شامل حمامهای عمومی االن می شود 

 در روایتی در خصال است:

 347؛ ص 15وسائل الشيعة ؛ ج

ِد ب نِ   وَ   4- 21  -20704 ِه ُمَحمَّ ِد ب ِن َعِلي   َماِجيلََوي ِه َعن  َعم ِ ِد فِي ال ِخَصاِل َعن  ُمَحمَّ  أَبِي ال قَاِسِم َعن  ُمَحمَّ

َمِن َعن  ثَابِِت ب ِن أَبِي َصفِ  ح  ِ ب ِن َعب ِد الرَّ ِد ب ِن ِزيَاد  َعن  َعب ِد َّللاَّ ِ َعن  ُمَحمَّ ِ َعن   ب ِن َعِلي   ال قَُرِشي  يَّةَ الثَُّماِلي 

ِر ب ِن َسِعيد  َعن  َسِعيِد ب ِن ِعََلقَةَ قَاَل َسِمع ُت أَِميَر  ِمنِيَن ع يَقُولُ ثَو  جِ ال عَن َكبُوِت فِي ال بَي ِت   ال ُمؤ  ُك نَس  تَر 

لُ يُوِرُث ال فَق َر َو  امِ  فِي ال بَو   5يُوِرُث ال فَق ر ال َحمَّ

 
 .51 -۲۷ -1الفقيه  -(۳)  1

 (.148 -14غلط الطبع و سوء الخلق.) لسان العرب  -الجفاء -(4)  ۲

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳

 من أبواب آداب الحمام. ۷4من الباب  1يث و أورد قطعة منه في الحد ۲ -5۰4 -الخصال -(۲)  4

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  5
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 و على األرض الصلبة 

 در روایت ابن مسکان:

 338؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

دِ  1- 2 -890 يَى َعن  ُمَحمَّ ِد ب ِن يَح  د  َعن  أَبِيِه َعن  ُمَحمَّ َمدَ ب ِن ُمَحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن َعِن ال ُمِفيِد َعن  أَح   ُمَحمَّ

َكاَن َعن  أَبِي َعب دِ  ِ ب ِن ُمس  َماِعيَل َعن  َصف َواَن َعن  َعب ِد َّللاَّ ِ ب ِن إِس  يَى َعن  َعِلي  َمدَ ب ِن يَح  ِ   ب ِن أَح    ع قَاَل:َّللاَّ

ِ ص   ً   النَّاِس   أََشدَّ َكاَن َرُسوُل َّللاَّ لِ   تََوق ِيا َعِن ال بَو 
ِض   2 َر  تَِفع  ِمَن اْل  َل يَع ِمدُ إِلَى َمَكان  ُمر  بَو 

َكاَن إِذَا أََرادَ ال 

ُل. ِكنَِة يَُكوُن فِيِه التَُّراُب ال َكثِيُر َكَراِهيَةَ أَن  يَن ِضَح َعلَي ِه ال بَو  َم  أَو  إِلَى َمَكان  ِمَن اْل 
3

 

ودش نکند. مکان مرتفع یعنی به سمت سراشیبی می نشست که ترشح به طرف خ
خوب از اینکه کراهت داشتن که نضح بول شود لذا در زمین صلب هم چون این امر 
است که این کراهت را فهمیده اند و ظاهرا ناظر به زمینی که موجب ترشح می شود 
هستند نه هر سببی که موجب ترشح بول شود از این روایت می توان استفاده کراهت 

بنشیند و بول به او بپاشد بتوانیم به این روایت برای کرد مثل اینکه اگر به طرف باد 
 کراهت استدالل کنیم. 

4 

 و في ثقوب الحشرات 

،،،، 

 
 .8۷ -۳۳ -1التهذيب  -(4)  1

 للبول،) منه قده(. ۳6 -۲۲ -1في الفقيه  -(5)  ۲

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳

 . 1۷/۰۲/۹۷دوشنبه  4
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 و في الماء 

،،،، 

 

 در این باب روایات زیادی آمده است من جمله:  

 341؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِد ب ِن أَبِي   وَ   1- 6  -901 ِد ب ِن ِعيَسى َعن  ُمَحمَّ َمدَ ب ِن ُمَحمَّ ِ َعن  أَح   فِي ال ِعلَِل َعن  أَبِيِه َعن  َسع ِد ب ِن َعب ِد َّللاَّ

ِ َعن  أَبِي  اد  َعِن ال َحلَبِي   ُعَمي ر  َعن  َحمَّ

 

 342، ص: 1وسائل الشيعة، ج

ائِمٌ َو لَا تَطُفْ بَِقبْرٍ َو لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ فَاِنَّهُ مَنْ فَعَلَ  لَا تَشْرَبْ َو اَنْتَ قَ عَبْدِ الل هِ ع قَالَ: 
 ۳يَُفارُِقهُ اِلَّا مَا شَاءَ الل هُ.   ۲َو مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَکَدْ   نَْفسَهُ  اِلَّا  يَلُومَنَ  فَلَاءٌ  ذَلِكَ فَاَصَابَهُ شَيْ

 روایت دیگر روایت حکم است:

 341؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِد ب ِن ِعيَسى َعن  َسع دَاَن   4- 2  -897 بُوب  َعن  ُمَحمَّ ِ ب ِن َمح  ِد ب ِن َعِلي  نَاِدِه َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن بِإِس  ُمَحمَّ

ِ ع فِي َحِديث  قَاَل: َعن   َرُجل   َعن  َعن  َحَكم   ُجلُ  يَبُولُ قُل ُت لَهُ  أَبِي َعب ِد َّللاَّ فِي ال َماِء قَاَل نَعَم  َو لَِكن   الرَّ

ُف َعلَي ِه ِمَن الشَّي َطاِن. يُتََخوَّ
5

 

 ترس این استکه شیطان متعرض شخص شود.
 

 من أبواب المزار. ۹۲من الباب  1، و أورد صدره في الحديث 1 -۲8۳ -علل الشرائع -(5)  1

 يکن. -في المصدر  -(1)  ۲

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳

 من أبواب أحکام الخلوة. ۳۳من الباب  ۷، و يأتي صدره في الحديث 1۰44 -۳5۲ -1التهذيب  -(1)  4

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  5
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 خصوصا الراكد
 صحیح فضیل:

 143؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

اد  َعن  ِرب ِعي   َعِن ال فَُضي ِل َعن  أَبِي   1- 1  -352 نَاِدِه َعِن ال ُحَسي ِن ب ِن َسِعيد  َعن  َحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن بِإِس    ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل: ُجُل  َعب ِد َّللاَّ اِكدِ َو ُكِرهَ أَن  يَبُوَل فِي ال َماِء  ال َجاِري ال َماءِ  فِيََل بَأ َس بِأَن  يَبُوَل الرَّ  2.الرَّ

&&&& 
 انسان اگر بخاهد رعایت کند اولی این استکه رعایت کند مکروهات شدیده را:

 

 الليل  و خصوصا في 
ما روایاتی در مورد لیل نداریم اما در کلمات فقهاء داریم چون گفته ششده است 
شبها مسکن اجنه است فال یبال فیه ،،،شاید روایات بوده است که آب مسکن اجنه است 
 لذا گفته اند که اگر بول در شب کند ممکن است از ناحیه اجنه مورد تعرض واقع شوند. 

مطلق ماء است یعنی کراهت شدیده دارد که در مطلق مراد ماء راکد نمی باشد بلکه  
 آب در شب ادرار کند. 

در مقابل جاری و نابع  در مقابل جاری است کما در ما نحن فیه و تارةراکد تارة
است. در بعضی از روایات داشتیم ماء النقیع یعنی مائی که برای شرب است لذا شامل 

 ی شود چون متعلق به شرب نمی باشد. ماء راکد مثال داخل دستشوئي فرنگی ها نم

 و التطميح بالبول أي البول في الهواء 

 
 .1۲1 -4۳ -1و التهذيب  81 -۳1 -1التهذيب  -(4)  1

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
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 مثال لب دیوار بایستد به این تطمیح می گویند

 در این مورد روایت داریم روایت سکونی:

 352؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ُجُل  َرُسولُ  نََهىَو  قَاَل: 1- 4 -935 َح الرَّ ِ ص أَن  يَُطم ِ ِلهِ َّللاَّ حِ أَو  ِمَن الشَّي   بِبَو 
ِء فِي ال َهَواِء ِمَن السَّط 

تَِفعِ. 2ال ُمر 
 

 و األكل و الشرب حال التخلي بل في بيت الخالء مطلقا
یک تخلی داریم یعنی زمانی که جلوس برای تخلی کرده است و لو در بین این 

 حاجت نباشد. مشغول قضاء

تخلی ممکن است در بیت الخالء باشد یا در غیر بیت الخالء باشد مثل بیابان یا 
در بیت الخالء ست اما مشغول تخلی نمی باشد مثال هنوز ننشسته است یا مشغول کاری 
دیگری است. سید می فرمایند در حال تخلی کراهت دارد اکل و شرب و در جایی که 

 نباشد اکل و شرب کراهت دارد.  است و لو مشغول تخلی  در بیت الخالء

 در اینجا روایتی داریم:

 361؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ب ِن ال ُحَسي ِن قَاَل: 3- 1  -957 دُ ب ُن َعِلي  فََوَجدَ لُق َمةَ ُخب ز  فِي ال قَذَِر   ال َخََلءَ ال بَاقُِر ع  َجع فَر   أَبُو دََخلَ  ُمَحمَّ

لُوِك فَأََخذََها َو َغَسلََها َو دَفَعَ  ا َخَرَج ع قَاَل ِلل َمم  ُت فََلمَّ لُوك  َمعَهُ فَقَاَل تَُكوُن َمعََك ِْلُكلََها إِذَا َخَرج  َها إَِلى َمم 
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 ِ ِف أََحد  إَِلَّ َوَجبَت  لَهُ ا -أَي َن اللُّق َمةُ فَقَاَل أََكل تَُها يَا اب َن َرُسوِل َّللاَّ ت  فِي َجو  تَقَرَّ ل َجنَّةُ فَقَاَل ع إِنََّها َما اس 

ِل ال َجنَّةِ  ِدَم َرُجًَل ِمن  أَه  تَخ  َرهُ أَن  أَس   1.2فَاذ َهب  فَأَن َت ُحرٌّ فَإِن ِي أَك 

چهار دیواریی بود که در داخل آن قضاء حاجت می کردند و  در قدیم بیت الخالء
بعد از مدتی م مقداری خودش مزمحل می شود و ما بقی را جمع می کردند مراد از لقمة 
خبز قی القذر نه اینکه آلوده بوده است و روی قذر بوده است یعنی در مکان قذر بوده 

 است. 

رت در بیت الخالء میل نفرمودند و فرمودند که بگذار از این قسمت روایت که حض
 خارج شوم کراهت رابرداشت کرده اند. 

نهایتا داللت می کند بر کراهت در بیت الخالء  است نه حال تخلی اال ،،،اینکه 
گفته شود که فهم عرفی این استکه این مکان معد لتخلی است کراهتش به خاطر خود 

و  حکم را استفاده کرده اند یکی کراهت در بیت الخالءتخلی است لذا این روایت دو 
 دیگر کراهت در حال تخلی.  

این روایت در مورد شرب نیامده است و این از مواردی است که فقهاء الغاء 
از بیت  خصوصیت کرده اند و در واقع اکل و شرب از یک سنخ می باشند. پس فقهاء

 خصوصیت کرده اند.   اءبه حال تخلی و از اکل به شرب الغ  الخالء

البته واقعا داللت ندارد چرا که نخوردن موافق طبع است که در آنجا انسان اصال 
 طبعش نمی کشد که اکل و شرب کند لذا مکروهات شرعی استفاده نمی شود. 

ازاین روایت به خاطر وعده ای که برای جنت داده است نمی توان استفاده کرد که 
ن است مستحب است چرا که نمی توان استفاده کرد که هر چیزی اکل نانی که در این مکا

که بر آن وعده بهشت داده شده است مستحب است ممکن است این از مصادیق تکریم 

 
كل اللقمة المطر-في هامش المخطوط، منه قده -(۳)  1 وحة و هي لقطة، و فيه استحباب عتق المملوك الصالح، و " فيه جواز أ

 إن تاخير أكل اللقمة مع ترتب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة األكل في الخالء و فيه نظر". -كراهة استخدامه، و قد قيل
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خداوند و نعمتهای خداوندی است. لذا اگر مستحب باشد از باب مصادیق تکریم الهی 
 می باشد.  است نه به عنوان اکل طعامی که در بیت الخالء

 

 و االستنجاء باليمين 

 یعنی بادست راست تطهیر کند و مسح کند. 

 روایت یونس دارد:

 321؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِد ب ِن ِعيَسى َعن  يُونَُس    1- 1  -842 ِ ب ِن إِب َراِهيَم َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  َعِلي  َحابِنَا   بَع ِض   َعن  ُمَحمَّ  أَص 

ِ ع قَاَل: ِ  َرُسولُ  نََهى َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ ُجُل  َّللاَّ تَن ِجَي الرَّ  2.بِيَِمينِهِ ص أَن  يَس 

 

 شد بلکه در روایات دیگر هم است. متعین در این روایات نمی با

 

 و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله 

بکله در روایت داریم که انگشتر را از دست چپ در بیاورد و به دست راست بکند 
 و با دست چپ تطهیر کند. 

این از مصادیق هتک نمی باشد و مائي که به آن می رسد طاهر است و اجزاء 
نجاست هم معلوم نمی باشد همراه آن باشد. و ضمن اینکه تماس با بدن هم ندارد نوعا 

 ر است. ضمن اینکه نوعا استنجاء بالمسحات بوده است. چون نگین طرف دیگ
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 روایاتی  داریم مثل روایت ابی بصیر:

 331؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِه ال َحَسِن ب ِن َراِشد   وَ  1- 4 -870 يَى َعن  َجد ِ د  َعِن ال قَاِسِم ب ِن يَح  َمدَ ب ِن ُمَحمَّ يَى َعن  أَح  ِد ب ِن يَح  َعن  ُمَحمَّ

ِمنِيَن ع  َعن  أَبِي ِ ع قَاَل: قَاَل أَِميُر ال ُمؤ  مَ  َخاتَِمهِ  َعلَى  نَقَشَ  َمن   بَِصير  َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ ِ  اس  ل هُ  َّللاَّ ِ فَل يَُحو 

إِ.  تَن ِجي بَِها فِي ال ُمتََوضَّ 2َعِن ال يَِد الَّتِي يَس 
 

 

 درست است که در روایت امر آمده است اما متفاهم عرفی کراهت است.  

،،،، 

در مقابل ما روایاتی دارریم که گفته است مشکلی ندارد که اسم الله در انگشتر باشد 
 و استنجاء کند. روایت ابو البختری:

 332؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ع قَاَل:  وَ  3- 8 -874 ِ َعن  َوه ِب ب ِن َوه ب  َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ قِي  د  َعِن ال بَر  َمدَ ب ِن ُمَحمَّ نَاِدِه َعن  أَح   بِإِس 

تَن ِجي بَِها َو َكاَن نَق ُش َخاتَِم أَِميِر ال    -أَبِي  َخاتَمِ   نَق شُ   َكانَ  ِ َجِميعاً َو َكاَن فِي يََساِرِه يَس  ةُ َّلِلَّ ِمنِيَن ع ال ِعزَّ ُمؤ 

تَن ِجي بَِها.  ِ َو َكاَن فِي يَِدِه ال يُس َرى يَس  4ال ُمل ُك َّلِلَّ
 

این وهب بن وهب در کتب رجال در تضعیف بی نظیر است از بس که از این 
روایات نقل کرده است لذا گفته اند اکذب ،،،، عامی هم است از خود این روایت می 

 توان کذب را فهمید کما اینکه ما در روایت داریم که ائمه تختم به یسار نمی کردند. 
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 و طول المكث في بيت الخالء 1

،،،، 

 التخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاو 
،،،، 

&&&& 

در این چهار روایت قید مومن نیامده بود شاید قید مومن در عبارات فقهاء آمده 
 است. 

 و إال كان حراما  

،،،، 

اگر عرف این کار را هتک ببیند روایات غیبت به اولویت دال بر حرمت هتک مومن 
 می کند. 

 و استصحاب الدراهم البيض 

 332؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

يَى  وَ  2- 7 -873 ِد ب ِن يَح  ِد ب ِن ال ُحَسي ِن َعن  ُمَحمَّ بُوب  َعن  ُمَحمَّ ِ ب ِن َمح  ِد ب ِن َعِلي  نَاِدِه َعن  ُمَحمَّ بِإِس 

اِز َعن  ِغيَاث  َعن  َجع فَر  َعن  أَبِيِه ع َهٌم أَب يَُض إَِلَّ أَن  يَكُ  ال َخزَّ وَن أَنَّهُ َكِرَه أَن  يَد ُخَل ال َخََلَء َو َمعَهُ ِدر 

ُروراً. 3َمص 
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مراد درهم نقره است و چون در آنزمان متعارف بوده استک ه روی سکه ها ال اله 
 اال الله نوشته می شد

 

 بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر 

چون از روایت قبلی فهمیده می شود که نقره بودن و ابیض بودن خصوصیت ندارد 
 بلکه نکته به خاطر آن اسم الله و پیامبر اکرمی بوده است که روی آن بوده است. 

 إال أن يكون مستورا 
از همان روایت قبل استفاده می شود که مصرور بودن خصوصیت ندارد بلکه نکته 

جیب بودن مستور صدق نمی کند مشخص است که حضرات   مستور بودن آن است. در
که با خودشان می بردند در دست نمی گرفتند اما در عین حال فرمودند که کراهت 

 داشتند اال اینکه در صره بوده است. 

 و الكالم في غير الضرورة 

 سخن گفتن در غیر ضرورت:

 روایت صفوان:

 309؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج
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يَى َعن  إِب َراِهيَم ب ِن َهاِشم  أَو  َغي ِرهِ   1- 1  -815 َمدَ ب ِن يَح  ِد ب ِن أَح  نَاِدِه َعن  ُمَحمَّ دُ ب ُن ال َحَسِن بِإِس  َعن    ُمَحمَّ

َضا ع أَنَّهُ قَاَل: ِ  َرُسولُ  نََهى َصف َواَن َعن  أَبِي ال َحَسِن الر ِ ُجُل آَخرَ  يُِجيبَ  أَن  ص  َّللاَّ َعلَى  َو ُهوَ  -2الرَّ

ال غَائِِط أَو  يَُكل َِمهُ َحتَّى يَف ُرغَ.
3 

از این روایت کراهت را فهمیده اند اما قید ضروره در روایت نبوده است چرا که 
 اضافه کرده اند چرا که این روایت اطالقی ندارد که ضرروت را هم بگیرد. 

&&&& 

 إال بذكر الله 

&&& 

 310؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

بُوب    4- 1  -817 ِد ب ِن ِعيَسى َعِن ال َحَسِن ب ِن َمح  َمدَ ب ِن ُمَحمَّ يَى َعن  أَح  ِد ب ِن يَح  دُ ب ُن يَع قُوَب َعن  ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َزةَ َعن  أَبِي َجع فَر  ع قَاَل: ِ ب ِن ِسنَان  َعن  أَبِي َحم  تُوٌب    َعن  َعب ِد َّللاَّ َراةِ   فِيَمك  أَنَّ ُموَسى   تُغَيَّر    لَم    الَّتِي  التَّو 

َك َو أُِجلَُّك أَن  أَذ ُكَرَك فِيَها فَقَاَل يَا مُ  تِي َعلَيَّ َمَجاِلُس أُِعزُّ
وَسى إِنَّ ِذك ِري َسأََل َربَّهُ فَقَاَل إِلَِهي إِنَّهُ يَأ 

. َحَسٌن َعلَى ُكل ِ َحال 
5

 

 

 

 أو تسميت العاطس.  أو آية الكرسي أو حكاية األذان
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  ره حبس البول أو الغائط: يك 1مسألة 1

یکی از مکروهات این است که انسان نیاز به قضاء حاجت  داشته باشد و آن را 
 حبس بکند ااین را سید در مکروهات تخلی نگفتند چرا که متعلق به قبل از تخلی است:

ت که معروف است به طب الرضا که معروف است امام رضا در رساله ذهبیه اس
الذهبیه می گویند بعد از یانکه  درخواست مامون نوشته است و رسالةعلیه السالم به 

 :مامون دید خیلی خوشش آمد و دستور داد که با آب طال این را بنویسند
&&&& 

 فقه الرضوی:
&&& 

 

سید می فرماین که انی حبس اگر ضرر نداشته باشد مکروه است و اال اگر ضرر 
این است  داشته ابشد حرم است آیا اضرار به خود حرام است یاخیر؟ مشهور بین فقهاء

که اضرار بر خود در اسالم از محرمات است ظاهرا دلیل بر حرمت اضرار بهنفس نداریم 
مثال گسی بولش را نگه دار دکه مثانه او دچار مشکل بشود یا مثال چشم او ضعیف شود 

ال در جایی که این اضرار به حد جنایت بر نفس باشد مثل ما دلیلی بر حرمت نداریم ا
 اینکه چشمش را کور کند این محرم است به یکی از این دو وجه:

یکی استذواق که مذاق شارع به این اطمینان می رسد که شارع این را حرام کرده 
 است. 

 خصوصیت شامل خودش می شود لذا در بین  ادله حرمت جنایت بر مومن به الغاء
متاخرین مشهور این است مثل مرحوم خوئی و تبریزی که اگر ضرر جنایت بر نفس باشد 

 
 . ۲۲/۰۲/۹۷شنبه 1
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یا معتد به باشد این حرام است اما دون این مقدار حرمتش ثابت نمی باشد مرحوم سید 
 از کسانی اس تکه مطلقا اضرار به نفس را حرام می داند. 

ت نمی باشد را شامل می گفته نشود که دلیل دوم حتی اضرار به دیگری و لو جنای
شود لذا در صورتی که الغاء خصوصیت شود باید شامل ضرر غیر جنایتی شود  این 
درست نمی باشد چرا که ما سیره داریم مطلق ضرر حرام نمی باشد مثل پرخوری یا زیاد 
خوابیدن که اینها ضرر دارد و می دانیم به سیره حرام نمی باشد. این سیره باعث می شود 

خصوصیت بیش ازآن مقداری را که گفته ایم می گیرد و جلوی استذواق را الغاءجلوی 
 هم می گیرد. 

ال ضرر می گوید احکام ضرری در اسالم نمی باشد یعنی تکلیف وجوب و حرمت 
خودش باید ضرری باشد یعنی اگر امتثال تکلیف ضرر داشته باشد شارع برای شخص 

 ر به این نمی باشد. متضرر این وجوب را برداشته است و ناظ

روایاتی که استذواق کرده اند مثل تاکید شارع به مواظبت و بهداشتی مثال به کم 
خوردن و مسواک زدن سفارش کرده است برای بول و ... سفارش کرده است اینها 

 استذواق ما می شود. منشأ

 این موارد در حد خودش فوق استفاضه است.  

توضئا و لم يسع الوقت للتوضي بعدهما و و قد يكون واجبا كما إذا كان م
 الصالة 

این وجوبش وجوب مقدمی است اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب است می 
شود وجوب شرعی اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب نمی باشد وجوبش عقلی است 

 به عقل نظری یعنی برای امتثال حبس ضروری است. 
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 1.عليهو قد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم 
فرض کردیم که این حبس بول مکروه است اما مثال اگر حبس بول کند می تواند 
نماز شب بخواند و اگر بول کند دیگر نمی تواند نماز شب بخواند و با فرض این که 
استبحاب نماز شب از کراهت حبس بول باالتر اس تو این متوقف بر این است که مقدمه 

 ی مقدمه واجب است. مستحب مستحب است که مبتنی بر وجوب شرع

لذا ما مقدمه واجب را واجب عقلی می دانیم از باب عقل نظری نه عقل عملی لذا 
مقدمه مستحب را هم مستحب شرعی نمی دانیم اما ممکن است قائل به استحباب 

 عقلی به عقل عملی شویم اما استحباب عقل نظری نداریم. 

عقل عملی نه از باب این   در وجوب عقلی که قائل به وجوب عقل نظری شدیم نه
بود که اگر کسی قائل به وجوب عقل عملی شود الزمه  آن قول به وجوب شرعی مقدمه 

نگرفت و نماز نخواند این شخص را  است خیر به خاطر این است که اگر کسی وضوء
مذمت نمی کنند بلکه بر نخواندن نماز مذمت می کنند فقط نه ترک  بر نگرفتن وضوء

نماز دو سرزنش بکنند. عقل نظری مستحب ندارد فقط امتناع و ضرورت   و ترک  وضوء
 دارد. 

اهمیت مستحب را از ارتکازات و روایات می فهمیم البته این ارتکازات می تواند 
از فتاوا باشد یا سینه به سینه به بعدی ها رسیده است که شارع به این نماز شب خیلی 

 اهمیت می داده است. 
 

 
حراما إذا كان مضرا و قد يکون واجبا كما إذا كان متوضئا و لم يسع الوقت للتوضي : يکره حبس البول أو الغائط و قد يکون  1مسألة  1

 بعدهما و الصالة و قد يکون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
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  1البول حين إرادة الصالة... : يستحب 2مسألة

 حاجت نباشد.   و لو نیاز به قضاء

شارحین فرموده اند ما در اینجا دلیلی نداریم و هیچ روایتی نداریم که دال بر 
استحباب بول قبل از نماز باشد لعل مناسبتی بوده است که آن عنوان را براین انطباق 
داده است مثال در روایت آمده باشد انسان قبل از نماز خود را مهیا کند برای حضور 

است که یکی از موارد مهیا کردن برای نماز این بول قلب و سکون و سید تطبیق کرد ه
کردن است یا به خاطر این که یا دیگر احتیاج به بول کردن پیدا نمی کند یا اگر می کندن 

 خیلی خیلی کم است که مزاحم حضور قلب و طمانیه نمی شود. 

که یا امثال این عناوین باشد  فرض کنیم این فرمایشی باشد مثال این مصداق تهیأ
یکی از این مصادیقش تبول است مثالدر روایت آمده است که شواغل و موانع را برطرف 
کند دیده است بر تبول این عنوان منطبق می شود دقت کنید اگر این عنوان راداشته باشیم 
باز دال بر استحباب تبول نمی باشد چرا ک وقتی عنوانی به عنوان واجب یا مستحب یا 

د ظهورش این است که به این عنوان حرام یا مستحب و ... است مکروه و ححرام می آی
و اال به عنوان ثانوی با عهد و قسم و نذر می توانیم تمام اعمال را مستحب و مکروه و 

 حرام و واجب کنیم.  

 در روایت خصال داریم:

 
قبل إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و  -: ...و عند النوم و قبل الجماع و بعد خروج المني و قبل الركوب على الدابة۲مسألة  1

 ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.

 . ۲۳/۰۲/۹۷یکشنبه ۲
 : يستحب البول حين إرادة الصالة ...۲مسألة  ۳

إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و قبل ركوب السفينة   -: ... و قبل الجماع و بعد خروج المني و قبل الركوب على الدابة۲مسألة  4
 إذا كان الخروج صعبا.
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 245؛ ص 24وسائل الشيعة ؛ ج

وَ ِفي اْلخِصَاِل َعنْ عَلِيِّ بْنِ اَْحمَدَ بْنِ مُوسَى َعنْ اَْحَمدَ ْبنِ يَْحيَى  8-1 - ۳۰451
َكِري ا َعنْ َبکْرِ ْبنِ عَْبدِ الل هِ ْبنِ حَِبيبٍ عَنْ عُْثمَانَ ْبنِ عَُبيْدٍ عَنْ هُْدبَةَ ْبنِ خَالِدٍ َعنْ ُمَب اَرِك بْنِ زَ

اَ لَا ُاعَل ُِمكَ اَْربََع  َباتَةَ قَاَل: قَاَل اَِميرُ الْمُوْمِِنيَن ع لِلْحَسَِن عبْنِ فَضَاَلةَ عَنِ الَْاْصَبِغ بْنِ نُ
َو لَا  جَاِئعٌ اَنْتَ وَ اِلَّا خِصَاٍل تَْستَْغِني ِبَها عَِن الط ِّبِ قَاَل بَلَى قَاَل لَا تَجْلِسْ عَلَى الطََّعامِ 

تَقُمْ عَِن الطََّعاِم اِلَّا َو اَْنتَ تَْشتَِهيِه وَ جَّوِِد الَْمْضغَ َو ِاَذا نِمَْت فَاعْرِْض َنفْسَكَ عَلَى الْخَلَاِء 
 ۲فَاَِذا اْستَْعمَلْتَ هََذا اسَْتْغَنيْتَ عَِن الط ِبِّ.

 خوب اظهر این روایت اختصاص به بول ندارد و اعم از بول و غائط است.

علوم نمی باشد که استحباب باشد و شاید صرف یک دستور بهداشتی باشد کما اینکه م
 ظهور در این هم دارد. این اموری است که به تجربه ثابت شده است که مفید است. 

 

گفته اند به حسب روایات ماخذ آ« روشن نمی باشد یعنی ما روایتی نداریم که گفته 
 باشد که قبل از جماع بول کردن مستحب می باشد. 

 در روایت فقیه داریم:

 
 .6۷ -۲۲8الخصال  -(1)  1

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 : يستحب البول حين إرادة الصالة و عند النوم ...۲مسألة ۳
كان  إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و قبل ركوب السفينة إذا -: ... و بعد خروج المني و قبل الركوب على الدابة۲مسألة 4

 الخروج صعبا.

 : يستحب البول حين إرادة الصالة و عند النوم و قبل الجماع ....۲مسألة 5

 إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا. -: ... و قبل الركوب على الدابة۲مسألة 6
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 83؛ ص 1من ال يحضره الفقيه ؛ ج

لَ  تََركَ  َمن  َو  َشَك أَن  يَتََردَّدَ بَِقيَّةُ ال َماِء فِي بَدَنِِه فَيُوِرثَهُ الدَّاَء الَِّذي ََل دََواَء  ال بَو  1لَهَعلَى أَثَِر ال َجنَابَِة أَو 
 

 

 

 

  3 ...إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه
یا به خاطر سرما و پیری و .... این موافق اعتبار است. این هم مأخذش هم غیر 

 معلوم است. 

بوده یا عنوان عامی پیدا کرده اند که منطبق بر این می شده است یا فتوای فقهاء
 است. 

 إذا كان الخروج صعبا.
خوب در قدیم در کشتی بعید بوده ست که دستشوئي داشته است این هم مأخذ 
مشخص نمی باشد به نقل مرحوم خوئی و مرحوم حکیم که گفته اند سندی روایی نداریم 

 خودم تتبع نکرد. 

 
 ق. 141۳دوم،  قم، چاپ: -ابن بابويه، محمد بن على، من ال يحضره الفقيه  1

 : يستحب البول حين إرادة الصالة و عند النوم و قبل الجماع و بعد خروج المني ...۲مسألة ۲
 : ... و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.۲مسألة ۳

إذا كان النزول   -ة: يستحب البول حين إرادة الصالة و عند النوم و قبل الجماع و بعد خروج المني و قبل الركوب على الداب۲مسألة  4
 و الركوب صعبا عليه ...
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  : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخالء3مسألة

نه اینکه تک تک اینها مستحب است اگر همه را انجام دهد چهار مستحب انجام 
داده است خیر مجموع اینها یک مستحب است. اگر یکی از آنها را انجام ندهد دیگر 

 استحباب آن اثبات نمی باشد. 

 در روایتی که قبال داشتیم دارد:

   مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: 1-2 -957

فِي الْقََذرِ فَأَخََذهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا   خُبْزٍ  لُقْمَةَالْبَاقِرُ ع الْخَلَاءَ فَوَجَدَ  جَعْفَرٍ أَبُو دَخَلَ

رَجَ ع قَالَ لِلْمَمْلُوكِ أَيْنَ اللُّقْمَةُ  إِلَى مَمْلُوكٍ مَعَهُ فَقَالَ تَكُونُ مَعَكَ آلِكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَ

فَقَالَ ع إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ   -فَقَالَ أَكَلْتُهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

 3.4لِ الْجَنَّةِ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْ

از اینکه به مملوک داده است مشخص است که خارج کرده ست چرا که با مملوک 
 حاجت نمی روند.   که برای قضاء

ظاهر این روایت این است که اگر کسی شکر گذار باشد و قدردان نعمت الهی 
باشد این کار را بکند این اثری دارد. و این عبد هم فهمیده است حضرت به خاطر تعظیم 
فرموده اند که نخورید لذا عبد خورده است نه اینکه احتمال دهیم که عبد از گرسنگی 

 وایت داریم. مضطر بوده است لذا این حکم را در ر

 
 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخالء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم  أكلها۳مسألة 1

 .4۹ -۲۷ -1الفقيه  -(۲)  ۲
كل اللقمة المطروحة و هي لقطة، و فيه استحباب عتق المملوك الصال-في هامش المخطوط، منه قده -(۳)  ۳ ح، و " فيه جواز أ

 إن تاخير أكل اللقمة مع ترتب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة األكل في الخالء و فيه نظر". -كراهة استخدامه، و قد قيل
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ۳61؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 4
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  هذا تمام الکالم فی التخلی.

 از طهارت خبثی فارغ شدیم. 

 وارد می شویم در بحث وضو و طهارت حدثی.  
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