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 ___________________________________________________________________________  ۲۱           ۴۰ـ۲۱ ، از صفحه۱۳۸۶ پاييز ،۸۵  مقاالت و بررسيها، دفتر
 
 
 

 بعد از حمد در نماز بازكاوي عدم وجوب قرائت سوره كامل
 

 ١٭محمد امامي
  علوم اسالمي رضويدانشگاهمربي 

 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهاي تا ـ۴/۹/۱۳۸۵ : مقالهتاريخ دريافت(

 
 چكيده

 ويـژه پيـروان مكتـب      بـه ،  ي مـسلمانان نمـازگزار    بـرا   مطـرح  االتؤكي از سـ   ي
 كه به   )ص (النبي و مسجد  الحرامگزاردن، در مسجد    در مورد نماز   )ع (اهل بيت 

ن ايـ  ,شودو گاه در آن سوره كامل خوانده نمي شودامامت اهل سنت اقامه مي  
در دو رکعت اول آن، خواندن يك سوره كامل بعد از حمـد واجـب       است كه آيا  

 در ايـن مقالـه     يـا خيـر؟      شـود مـي  موجـب را   است و اخالل به آن بطالن نماز      
شـده  پرداختـه    موضـوع به   )ع( و اهل بيت  ) ص( اكرم بر اساس روايات پيامبر   

بـر  مختلف مبني   تفاق نظر فقهاي مذاهب     ابه  با اشاره    ابتدا   به طوري كه،  . است
  بـه  الكتـاب  ةتحفادر دو رکعت اول بعد از        امل  سوره ك عدم وجوب قرائت يك     

نظر فقهاي  بيان  سپس   ، عجله و نيز در نمازهاي نافله،      بيماري،   ضرورت هنگام
 و نقـد و     ،یعـاد  شرايط   نماز واجب در   مذاهب در مورد لزوم تكميل سوره در      

 با توجه به    ،سورهواجب نبودن    مؤلف مبني بر   ديدگاه   آن و در خاتمه   بررسي  
 .مطرح شده استمربوط، ساير داليل  روايات و

 
 .آيه، نماز حمد، سوره،قرائت،  ها  هكليد واژ

 
 طرح مسأله

 ،فخرالمحققين ؛۱/۳۸ ،تحريراالحکام عالمه حلی، : نكـ  ( استيكي از واجبات نماز قرائت      
 آن مــورد اتفــاق فقهــاكــه وجــوب ) ۳/۳۱۱ ؛ رافعــی،۳/۳۳۰، المجمــوع نــووی،؛ ۱/۱۰۷
چـه بـر اسـاس        گـر  .تشرط صحت نماز اس    و) ۱/۱۱۴ ، الفقها ةذکرت عالمه حلی، : ـ  کن(

________________________________________________________ 
 Dr_imami@yahoo.com: Email                                               ۰۵۱۱ـ۲۲۲۶۸۲۸ :اكستلف ٭  
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۲۲

؛ شـهيد اول،    ۱/۱۰۷فخـرالمحققين، : نكــ   ( و فتوی رکن نيست   ) ۳/۳۴۷ ،كليني: نكـ  (نص  
 ترديدي وجـود نـدارد      لكن،. )۸/۹۰ بحرانی،   ؛۳/۲۹۷, ةعي في احكام الشر   ةعيلش ا الذکری

 ره فاتحـه در نمـاز، الزم اسـت خـواه طبـق نظـر مـشهور واجـب باشـد                    كه قرائت سو  
 ،المجمــوع، نــووی؛ ۱/۱۰۷، ، فخــرالمحققين۱/۳۸ ،تحريــر االحکــام حلــی، عالمــه: نكـــ (
 ،الرسائل العـشر   همو،؛  ۱/۳۲۷ ،الخالفشيخ طوسي،   : نكـ  (  يا شرط صحت آن    )۳/۳۶۱

؛ ۱/۱۰۵ ،المبـسوط  شـيخ طوسـي،   : نكــ   (باشـد    ١ فـرض  ههاطبق بعضی ديدگا   يا) ۱۴۶
 .)۱/۱۱۰، کاشانی

  
 داليل وجوب فاتحه

 : قرائت سوره فاتحه در نماز به داليل ذيل واجب است
از طريق عامه و خاصه که بين فريقين مـشهور           )ص( پيامبر اكرم  رسيده از  روايات. ۱

 »بالكتـا  ةتحفـا  بإال ةالصـال « :مـود فر يـن مـضمون كـه    ه ا  بـ  و متلقی به قبول اسـت،     
 )۱/۲۸۳ دارمی، ؛۵/۳۲۲ حنبل،ابن ؛۲/۹نيشابوری،   ؛۱/۱۸۴بخاری،   ؛۲/۲۱۸ احسايي،(

 ، ترمـذي  ؛۱/۱۸۸ داود،ابـي ؛  ۲/۹ ,نيـشابوری (» بالكتـا  ةتحفـا بيقرء  لمن ال  ةصالال«و  
  .)۲/۱۳۸، نسائي؛ ۱/۱۵۶

 و صحيح نبودن نماز در صورت فقدان آن ظهور           حمد اين روايات در وجوب سوره    
  نه ايـن   داندمي نماز ن  اصالًرا   حمدنماز بدون   ی جنس است و     برای نف " ال" زيرا   ،دارد

 . را نفی کندنکه بخواهد کمال آ
 :جود داردمدعا وقرايني براي اثبات اين 

 است شده وضعماهيت   نفينکره در سياق نفی، برای  از نظر لغوی،الف ـ 
 دانند بلکه بعضی آن را نص در نفی جنس می،)۱/۲۴۰ هشام،ابن: ـ نک(

________________________________________________________ 
 »الفرض االيجاب«: گويدچنان كه فراهيدي مي .روندرض و واجب اغلب به يک معنی به کار میف. ۱

ركن  گاهي هم به معني سنت يا .)۹۶ ،قلعجي(» الفرض االثبات، االلزام، :االيجاب« گفته شده يا) ۷/۲۸(
از نظر شرعی ، اما در محل بحث و )۷/۲۲۰: نكـ ( آمده است لسان العربچنان كه در . رودبه كار مي

 اندشمرده بقيه مذاهب آن دو را به يک معنی ,هاض به همان معني وجوب است و جز حنفيفر
دانند که طلب آن می ها بين آن دو فرق قائلند و فرض را چيزیحنفي. )۱/۹۹؛ آمدی، ۶۸حکيم، : نكـ (

قلعجي، : نكـ (با دليل قطعی ثابت شده، اما وجوب به معنی الزم است ي از سوی خداوند به طور جزم
 ).۱/۹۹؛ آمدی، ۳/۲۳۵؛ جصاص، ۱/۲۸۲؛ فاروقی، ۲۸۲ سعدی، ;۴۹۷
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۲۳

 ،برداشت  دستمعنیتوان از اين در صورتي ميو  )۱/۳۹۳ همدانی،عقيلابن: ـ کن(
 ;جود ندارد در محل بحث  كهباشد بر خالف آن ایکه قرينه

 ،معنـای لغـوی   ربـ  ی مذاهب شـيعه و سـنی   فقهااکثر  از سویحمل اين عبارت ـ  ب
 المـه حلـی،    ع ;۱/۳۲۷ ،الخالف شيخ طوسي،    :نکـ   (و فتوا بر طبق آن     استفاده وجوب 
ــام ــرالمحققين؛ ۱/۳۸ ،تحريراالحک ــووی،؛ ۱/۱۰۷، فخ ــوع  ن  ؛ رافعــی،۳/۳۳۰، المجم

 ؛)۳/۳۱۱
بـصير در مـورد    مثـل روايـت ابـي   ,ات ديگری که در اين زمينه وجـود دارد يروا ـ  ج

ان کان  «:فرمود ) ع( که حضرت صادقاست  را فراموش کرده  نکسي که خواندن آ
اعـادة   حال اگر خواندن فاتحه واجب نبـود،         .)۳/۳۴۷ ،کليني(» يرکع  فليعد ام القران    لم

تهـذيب  شيخ طوسـي،    : نكـ  ( روايت سماعه نيز به همين مضمون است      . نياز نبود آن  
 .)۲/۲۴۷ ،االحکام

) ع(مسلم كه از امام باقر     بن روايت محمد  ، مانند )ع(ت رسيده از طريق اهل بيت       ارواي. ۲
 لـه إال  ةالصال «:ند سؤال شد، حضرت فرمود  را نخوا  فاتحهسوره  در مورد كسي كه     

 روايت سماعه نيز همين مـضمون       .)۴/۷۳۲ ،حر عاملي  (»يقرأها في جهر أو إخفات    أن
 .)همان: نكـ ( را دارد

 شـيخ طوسـي،     :ـ  نکـ (  مشهور فقهـای اهـل سـنت       ةعالوهاجماع تمام علمای اماميه ب     .۳
 نـووی، ؛  ۱/۱۰۷ ،المحققينفخـر ؛  ۱/۳۸ ،تحريراالحکـام   عالمـه حلـی،    ؛۱/۳۲۷ ،الخالف
 .)۳/۳۱۱ ؛ رافعی،۳/۳۳۰، المجموع

 امـا  ،در اين حكم بين فقهای مذاهب مختلف اسالمي اختالف چنـداني وجـود نـدارد              
در وجوب تالوت يك سوره كامل يا اكتفا به كمتر از آن، پس از قرائـت سـوره فاتحـه                    

کـاوی قـرار    بازدر ايـن جـستار مـورد         اول و دوم نمازهاي واجب روزانه،        هايرکعت
 الحراماهللا بيت زائرانبه ويژه    ت،گرفته و موضوعی است که براي پيروان مکتب اهل بي         

نها از ايـن جهـت      آ .شودكنند مطرح مي  در نماز جماعت حرمين شريفين شركت مي      كه  
. شـود كامـل قرائـت نمـي   ای هسـور  حمد، بعد ازدر نماز واجب     گاه در آنجا   كهنگرانند  

 ضمن مطالعه يک موضوع فقهی با نگـاهی نـو بـر مبنـای منـابع                 بررسي اين موضوع،  
 .از عوامل انسجام اسالمی است اسالمی، موجب تقريب مذاهب و

 بيـان شـده و در        آنها داليل  اقوال فقها و   سوره،شناسی  مفهومدر اين مقاله پس از      
سـنت و سـاير      ،بنهايت نويسنده نظر خود و داليل آن را بر مبنـای اسـتدالل بـه کتـا                

 .  استكردهمستندات فقهی بيان 
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۲۴

 سوره شناسی مفهوم
به دليل اين بعضي  . اشتقاق اين كلمه اقوال مختلفي وجود داردأمعناي لغوي و منش در
ه آن را از سـور بـ   )۲/۴۵۲ ريحی،ط: نكـ ( كرده قسمتي از آن را احاطه  نآقرسوره  كه  

 )۲/۴۵۲ طريحی،؛  ۷/۲۹۰ فراهيدی،: ـ  نک(  که يکی از معانی لغوی آن است       معني حصار 
كرده  به منزله دستواري آياتي از آن را احاطه  نآقرچون سوره   هم  بعضي   .انددانسته
 منظـور، ؛ ابـن  ۳/۲۸۴  زبيـدی،  :ـ  نکـ ( يعنی النگـو   ،به معني دستوار   سوار آن را از   است
 ؛۲/۴۲۸ اثيـر، ابـن  :نكــ   ( نظرات ديگري نيز وجـود دارد     . انددانسته )۸۳ حجتي،؛  ۴/۳۸۷

 اسـت بخشي از آيات قرآني      اما در اصطالح به معني     ,)۳/۲۸۳  زبيدی، ؛۲/۴۵۲ حی،طري
سوره بخـشي   : اند گفته رخي هم ب. )۸۴ـ۸۳ حجتي،: نكـ  ( انجامي است  كه داراي آغاز و   

 ، بـه هـر حـال      .)۱/۹۰ سيوطي،: نكـ  (  است كه ميان دو بسمله قرار دارد       قرآنياز آيات   
هوم دقيق آن در اين جـستار از اهميـت چنـداني            مف  و هستنددو تعريف فوق قابل جمع      

 . روشن است زيرا منظور فقها از سوره کامالًيست،برخوردار ن
 

 تحرير محل نزاع
 كـه لـزوم يـا       ای اشاره شود  لهأالزم است ابتدا به مس    ،  اين بازکاوی تبيين بيشتر   برای  

ايـن   ع موضو و در چند فرض قابل تصور است        ,عدم لزوم قرائت سوره كامل در نماز      
اي شـاره امـوارد غيرمربـوط   بـه  , تطويـل به علت عـدم  كه از آنها است      يکی فقطمقاله  

 :خواهيم داشت
 ؛هاي نافلهنماز  درقرائت سوره. ۱
 ؛ در حال ضرورتقرائت سوره. ۲
 ؛ در ضيق وقتقرائت سوره. ۳
 عجله؛ در حال  قرائت سوره.۴
 .شرايط طبيعی نماز واجب و در  قرائت سوره.۵
 رگانه اولدر موارد چهات سوره قرائحکم 
 . اند سوره فتوا دادهعدم وجوبرد فقهاي مذاهب مختلف فقهی، به ااين مو در

 داليل اين حکم
که در اين موارد خوانـدن سـوره يـا يـک سـوره       اجماع دارند    فقهای مذاهب مختلف  . ۱

 ؛۲/۱۷۱ ،المعتبـر  ,  همـو  ؛۱/۲۷۲،  منتهـی المطلـب    عالمه حلی، : نكـ  (کامل الزم نيست    
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۲۵

، شـيخ انـصاری   ؛۳۵۰و ۹/۳۳۶، نجفـی ؛ ۲/۲۰۱اردبيلـی،  ؛  ۱/۱۱۴ ،ء الفقهـا  ةتذکر, همو
،  نووی ؛۱/۶۴۲ يزدي،طباطبايي؛  ۲/۸۸خراسانی،   کاظمی ؛۶۰۱ و ۱/۵۹۹ ،ةکتاب الصال 

 ;)۱/۲۵۰جزيري،  ؛۲/۲۲۲ ،رعينی ؛۱/۴۱۰، بهوتی؛ ۳/۳۸۵ ،التهذيب
 بـه علـت عـدم        و شده آمـده اسـت    روايات خاصی که در مورد هر يک از موارد ياد         . ۲

 .)۷۳۷ـ۴/۷۳۴،  حر عاملی:ـ نک( از پرداختن به آنها معذوريم, مجال
 

 عادی شرايط نماز واجب و  در سورهحکم قرائت
 اكتفا به كمتر از يك سـوره كامـل   له  أکنکاش  پيرامون  مس     ,اين جستار موضوع بحث   

  اسـت  ار و در وسعت وقتهاي فريضه يوميه در حالت عادي، اختي     در نماز  ,بعداز حمد 
 .متفاوت است,  و آرای مذاهبكه در اين زمينه بين فقها اختالف نظر وجود دارد

 سنتديدگاه فقهاي اهل 
  را  مـستحب    عـادي  شـرايط     نمـاز واجـب و      در  سوره قرائتشافعيه، مالكيه و حنابله      

ه از نظر معني به حنابله بايد يك آيه مستقل را، كبه نظر دانند، البته با اين تفاوت كه مي
  هر مقدار معتقد است شافعيه.)۱/۴۱۰ ،بهوتي: نكـ ( دكرو بعد ارتباط ندارد، قرائت قبل 

 چند كوتاه باشـد افـضل اسـت      اما خواندن يك سوره كامل هر      ،قرائت شود كافي است   
يـك  هـم قرائـت     مالكيـه    .)۱/۳۵  الطـالبين،  ةضرو, همـو  ؛۳/۳۸۵ المجمـوع،  نووي،: نكـ  (

 هـا اين ميان بعضي از حنفي     در .)۲/۲۲۲ رعيني،: نكـ  ( دانندا مستحب مي  سوره كامل ر  
، سـمرقندی : نكــ   ( لنـد  قائ  سوره كامل، يك آيه طوالني يا سه آيـه كوتـاه           به تخيير بين  

ــاني؛ ۱/۹۳ ــري، ؛ ۱/۱۶۰ ،کاش ــمرقندي   ) ۱/۲۵۴جزي ــل س ــضي مث ــآنو بع  ب را واج
 ).۱/۱۲۹ ،سمرقندی: نكـ ( شمارندمي

 اسـت  ه فاتح سوره مطلوبيت قرائت مقداري از آن، بعد از     ،ن نظرات نقطه مشترك اي  
 .)۱/۲۵۴ ،جزيری :ـ نک(

  اماميهديدگاه فقهاي
 :ي مكتب اهل بيت دو قول وجود دارددر بين علما

 دروس ، شـهيد در )۱/۲۷۲: نكـ  (  منتهي عالمه در وجوب تالوت سوره کامل که قول       . ۱
ـــ ( ــامهنـــدي در ، فاضـــل)۳۸: نكـ ـــ ( كـــشف اللثـ  ريـــاض، صـــاحب )۱/۲۱۵: نكـ
اراکي  ،)۱/۱۶۵: نكـ ( مثل امام خمينی، و اكثر علماي معاصر) ۳/۳۸۴ طباطبايي،: نكـ  (
 ،خمينـی هاشـمی بنـی : ـ نکـ ( ... و )۱۸۷ ،توضـيح المـسائل   : نكــ   (فاضـل    ،)۱۷۹: نكـ  (
 .است )۱/۵۶۵
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۲۶

جنيـد،  ابـن " :گويـد  مـي  مـدارك االحكـام   صاحب   . يك سوره كامل   عدم وجوب قرائت  . ۲
 قائـل بـه اسـتحباب آن        معتبـر  و محقق حلي در كتاب       ةينهاو شيخ طوسي در      سالر
  .)۳/۳۴۷عاملي، : نكـ ( قول تمايل نشان داده است به همين منتهيعالمه در  اند وشده

 ،مفــاتيح، محقــق كاشــاني در ذخيــرهمحقــق ســبزواري در  :گويــد مــيهنــدیفاضــل
 .)۱/۱۲۳ :ـ نک( اندفتهعقيل و ديلمي نيز آن را پذيرابيابن

فمن صلي بالحمد و حدها من غير عذر « :گويد در اين مورد ميةينهاشيخ طوسي در 
و ...  يجب عليـه اعادتهـا غيـر انـه يكـون قـد تـرك االفـضل         و لم  ةيضكانت صالته ما  

و « :نويـسد مـي  و نيز ) ۷۶(» قل من الحمد في حال من االحوال      اليجوز االقتصار علي ا   
 و هـو يحـسن تمامهـا فمـن اقتـصر علـي              ةان يقتصر علي بعض سور     كذالك اليجوز 

» يجـب عليـه اعادتهـا      و ان لـم    ةقص جميعها كانت صالته نـا     ةئبعض و هو متمكن لقرا    
 ).انهم(

گويـد   مـي در عـين حـال   دانـد و در اينجا، شيخ نماز بدون سوره كامل را ناقص مـي   
 اول است، كـه فرمـود نمـاز         اين جمله، بيانگر مفهوم جمله    . آن نيست نيازي به اعاده    

  تـرك افـضل    بايد  پس مراد از نقصان     . از فاتحه، ناقص است    بدون سوره كامل بعد   
 ةئمن المذهب ان قـرا     الظاهر«: است كردهبيان  چنين   مبسوطهمين نكته را در      .باشد
يجـوز مـع     او اكثرها ال   ة و ان بعض السور    ةجب بعد الحمد في الفرائض وا     ةمل كا ةسور

 او قرن بين السورتين بعد الحمد اليحكم ببطالن         ةقرأ بعض السور   انه ان  االختيار غير 
   .)۱/۱۰۷( »ةالصال

 قرائـت يـك     گويـد  مـي  به طـوري كـه،     .، صراحت در وجوب دارد    مبسوطاين عبارت   
كند كه جايز نيست به كمتـر از يـك       و باز تأكيد مي    "واجب است "سوره كامل با حمد     

پس ممكن است مـراد  .  نماز صحيح استتر ک کنيم،آن را اگر  كنل، كردسوره اكتفا  
چنـد    هر ، ترك سوره کامل   بنابراين،. ، نه حكم وضعي   باشدتكليفي  فقط وجوب   شيخ  

 چـون حکـم وضـعي       يست،موجب خدشه در نماز ن     ،به دليل حکم تکليفي حرام است     
 . ندارد

 .)۱/۵۶۵ ،خمينيهاشمیبنی :ـ نک( داندزنجانی آن را مستحب میاز معاصران نيز 
و ) ۱/۱۷۱ ،منهـاج الـصالحين  : نکــ   ( خـويی موسـوي  مثل ،صرابعضی از علمای مع  .۳

ــستاني ـــ  (سي ــان: نک ــ( بهجــت ،)۱/۲۰۶، هم ــسائل: ـ نک ــامع الم ــزی ،) ۳۶۸ ،ج  تبري
انـد نـه    مکارم خواندن آن را احتيـاط واجـب دانـسته          و )۱۷۵ ،توضيح المسائل : ـ  نک(

 .)۱/۵۶۵ ،خمينيهاشمی بنی:ـ نک( واجب
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۲۷

  وجوب سوره كامل يلدال
 )ص( روايات منقول از پيامبر اكرم

  فـي   يقـرأ  )آله صلّي اللّه عليه و   ( كان الّرسول «: گويده كه مي   روايت سمر  مانندرواياتي  
 قـرأ كـان ي  «و  ) ۵/۱۰۱،  حنبلابن( ذلك في الصّبح اطول من    و...   و الليل اذا يغشي    الظهر

 »ن الـّسور  همـا مـ   نحو و الطّـارق و     و الـّسماء   في الظّهر و العصر بالّسماء ذات البـروج       
ين مضمون وجـود دارد کـه       ه ا ديگری نيز ب    روايات .)۱/۱۹۰،  ترمذي؛  ۱/۱۸۶ ،داودابي(

 حنبـل،  ابن :ـ  نک( شودميآنها خودداری   پرداختن به    بحث از    تطويلبه منظور پرهيز از     
 .)۲/۶۰ ,سنن بيهقی،  بيهقی؛۲/۳۸، نيشابوری ؛۱۴۱۰،۱/۱۸۵ ،بخاری؛ ۴/۳۸۳

 كردهاستدالل   موارد مشابه ديگر    و  براي وجوب سوره كامل به اين روايات       نووی 
 . قرار گيرندبررسی بايد مورد که )۳/۳۸۲ ،المجموع: نكـ  (است
در اين روايات داللتي بر وجوب قرائت يك سـوره كامـل            . ۱ : اين روايات  استدالل به  نقد

شود، اين كه اين كـار مطلـوب،        تفاده مي ها اس شود و حداكثر چيزي كه از آن      ديده نمي 
 اسـت  بعضي از فقها     استحباب توسط     مؤيد اين مطلب برداشت    .استمستحب و سنت    

 ).۱/۱۲۴زاده،  شريف:ـ نک(
  بخـشي از  بـه )  ص( پيـامبر مبني بـر اكتفـاي      در قبال اين روايات، اخبار متعددي          

 ع بـين ايـن دو دسـته      جمـ  .)۶۰ــ ۲/۵۹ , سـنن بيهقـی    ، بيهقـی  :ـ  نکـ ( وجـود دارد  سوره  
  بـه ايـن دليـل معمـوالً         اسـت کـه     نماز کمال  و  دسته اول بر استحباب    حمل ،از روايات 

 ١.بر آن مداومت داشته است) ص(پيامبر 
 )ع( اهل بيتروايات منقول از 

 :هستندبر سه قسم اين روايات 
لبي از   ح  صحيحه مانند . دال بر جواز ترك سوره كامل در حال اضطرار يا عجله           روايات. ۱

فـي   الكتـاب  ةتحفـا  بةضيررأَ الّرجل فـي الفـ   يقالبأس بان«: كه فرمود  )ع(امام صادق   
بعضي از فقها   . ٢)۴/۷۳۴ ر عاملي، ح( »يئاًوف ش خ او ت  ةجه حا ب ن اذا ما اعجلت   يالّركعت

حالـت   اند كه اكتفا به كمتـر از سـوره كامـل، در           از مفهوم اين روايات استفاده كرده     
 ).  ۲/۱۴۵ ،ةعيلشمختلف ا  حلي،:ـ نک (عادي جايز نيست

________________________________________________________ 
 اما اگر بعضي از علماي اماميه در ،اند آنها را پذيرفتهروايات از طريق اهل سنت نقل شده و اكثراً        اين  . ۱

 .تواند مطرح باشديد براي دليل دوم ميؤ، حداقل به عنوان مكنندسند آن اشكال 
 د، در نمازهاي واجب،بترسيا از چيزي كند حاجتي عجله دليل يعني اشكال ندارد كه اگر انسان به . ۲

 الكتاب را بخواندتحة فقط فا
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۲۸

 در نخوانـدن سـوره بأسـي نيـست و           ، در صورت عجلـه    ،تاروايبنا بر    :نقد استدالل 
کـه وجـود بـاس اعـم از           حـال آن   .مفهوم آن وجود بأس در غير مورد عجله اسـت         

 بلکـه نهـی موجـود       كـرد، توان از آن حرمت را استفاده        و نمی  است و کراهت    حرمت
 ای هر نـوع عجلـه     ،تارواياين  اطالق  با توجه به     . و تنزيهی است   اعم از نهی تحريمی   

 .وجوب سازگاری ندارد  اين باكه را شامل است  ـ دنيوی و غيرمهمـ اعم از امور
سألته  «:گويداسماعيل که مي  روايت محمدبن  مانند .وجوب سوره كامل   روايات دال بر   .۲

 علي  ةبها االعراب ايصلي المكتو   في مواضع في  ة  فننزل للصال  ةمكقلت اكون في طريق     
؟ ة الكتـاب و الـسور     ةتح فيقرأ فا  ةحلاالرض فيقرأ اّم القرآن وحدها اّم يصلّي علي الّرا        

 احـبّ  —و غيرها و اذا قرأت الحمـد و الـسور          ةب المكتو ةحلااذا خفت فصلّ علي الر    : قال
، انـسان  اسـاس ايـن روايـت      بـر  .)۴/۷۳۷،  حر عاملي ( » و الاري بالّذي فعلت بأساً     الي

اما ، مخير است كه نماز را سواره و با حمد و سوره بخواند يا بر روي زمين بايستد           
انجـام نمـاز در حـال       : گوينـد  به اين حديث مـي     كنندگاناستدالل .حمد را بخواند  فقط  

 يعني قيام است و اگر خواندن يـك سـوره   ،سواره موجب از بين رفتن يك ركن نماز     
 انـسان بـين آن دو       ، تـرك قيـام    وترك سوره   ساوي بين   با ت ايد  كامل واجب نبود، نب   

 ).۴/۷۳۶  حر عاملي،: ـ نک(شود مخير 
 سؤال شده و مشخص نيست از چه كسي "سألته": گويدراوي ميالف ـ   : استداللنقد
 ;است
 بـا ركـن   سـوره  ، كه بر فرض قرائـت سـوره واجـب باشـد     ديگر اين استايرادب ـ  

ي تفاوتي نداشته باشـد، بلكـه بـين ركـن و يـك              مساوي نيست تا فقدان يكي با ديگر      
توان گفت انسان بـين تـرك ركـن يـا           پس نمي  .تفاوت وجود دارد    واجب، جزو صرفاً 

، نه بـه خـاطر      سواره ممكن است اجازه خواندن نماز بر        ،اينبربنا. واجب مخير است  
وب به وج  مانند رسيدن به كاروان باشد و،امكان خواندن سوره، بلكه به دليلي ديگر   

 ;سوره ارتباط نداشته باشد
 ايـن   وروی راحلـه بخـوان    نماز را بر:فرمود) ع(که امام اشکال سوم اين است ج ـ  

  يعنـی قيـام  ،معلوم نيست به خاطر درک سوره، ولو به قيمت از بين رفتن يـک رکـن        
 يا خوف از عـاملی ديگـر        ماندن از قافله   آن، خوف از باز     بلکه ممکن است علت    ،باشد

 .دكرتوان حکمی را ثابت  وجود اين احتماالت نمیباشد و با
 ةبتقرأ في المكتـو   ال« :فرمود )ع( امام صادق حازم است که    منصوربناز   ديگرروايت  

 يعني در نماز واجـب، نـه كمتـر از           ،)۳/۳۱۴كليني،  ان؛  هم(» باكثر  و ال  ةباقلّ من سور  
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۲۹

 ظـاهر آن کـه   واست اين روايت مربوط به محل بحث . يك سوره بخوان و نه بيشتر 
داللـت  سوره کامل يا انجام بيش از آن        ک  نهي است، بر عدم جواز اکتفا به کمتر از ي         

 ).۱/۹۵ ، مظفر:ـ نک( دارد، زيرا نهی ظهور در حرمت دارد
 الحميـد عبدسـند ايـن روايـت اسـت محمـدبن          الحميد كـه در   عبدمحمدبن : استدالل نقد

نجاشـي  . اختالف علماي رجال اسـت    باشد، كه از نظر ثقه بودن مورد        مي عطارسالم
 سـالم عبدالحميـدبن محمـدبن « :گويـد پندار ثقه بودن اوست می     او سرمنشأ  که گفتار 

 و کـان ثقتـا مـن اصـحاب        ) ع(جعفر موسی   روی عبدالحميد عن ابی    عطار ابوجعفر، ال
يـن  انيز بعضی فقهـا      ديگر دانشمندان رجال و    بسياری از ). ۳۳۶نجاشي،   (»الکوفيين
  اسـت و  او را ثقه ندانستهيكي از فقها ، لكن.اند دانسته دليل بر ثقه بودن او را عبارت

 دانـد مـی  او، يعنـی سـالم عطـار       توثيق موجـود در ايـن عبـارت را مربـوط بـه پـدر              
به  ,اساس ظاهر نقل نجاشی    بر ).۱۷/۲۲۲ ،معجم رجال الحديث  خويي،  موسوي: نكـ  (

 در سـند ايـن روايـت جـاي     ،بنـابراين . صحيح باشد اين فقيهرسد که ديدگاه  نظر می 
 . وجود داردهخدشه و حداقل شك و شبه

قرائـت کمتـر و       زيرا متضمن نهـی از     ،کراهت حمل شود   الوه اين روايت بايد بر    عهب
 در يک   خرين جمع بين دو سوره    أ اکثر مت  ،در حالی که  . نيز بيشتر از يک سوره است     

پـس فقـره ديگـر آن نيـز بـه           ).۹/۳۵۴ نجفی، :ـ  نک(دانند نه حرام    رکعت را مکروه می   
وحدت سياق و برای پرهيز از استعمال لفظ مشترک در دو معنی، بايد همان حکم را      

 .داشته باشد
 تـوان صـحيحه   مـي  ،دليل حمـل نهـی از جمـع بـين دو سـوره بـر کراهـت                به عنوان   

در نماز واجب و مـستحب      در مورد جمع بين دو سوره       وي  که  را گفت   يقطين  بنعلی
 بعـضی   .)۱/۳۱۷ االستبـصار، شيخ طوسی،    (»ال بأس « :و حضرت فرمود  کرد  ال  سؤ

  محبـوب از امـام     بـن علـی ور در کراهت دارد مثل موثقـه محمـدبن        از روايات نيز ظه   
 » فالبـأس  ةفل، امـا النـا    ةضيانما يکره ان يجمع بـين الـسورتين فـی الفـر           «که  ) ع(باقر  

 بـين الـسورتين فـی       التقـرنن «کـه   ) ع(يحه زراره از امام باقر      صح و) ۳/۳۱۴کلينی،  (
که جمـع    نه صراحت دارد در اين    ) ۴/۷۴۲حر عاملی،    (» فانه افضل  ةكع في ر  ةضيالفر

بنابراين، به قرينه اين روايـات، بايـد        .  است نه چيزی ديگر    بين دو سوره ترک افضل    
، بـر کراهـت حمـل       هستحرمت از آن     امكان استفادة    آنچه را که دارای نهی است و      

آن جواز ترک يک سوره به منظـور عـدول بـه             ای ديگر نيز وجود دارد و     قرينه. دكر
 انـد ت برداشـت کـرده    ای ديگر است که ايـن حکـم نيـز بـا آنچـه از ايـن روايـ                  سوره
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۳۰

» فـاقرأوا مـا تيـسر مـن القـران         «عـالوه عمـوم      بـه  .)۵/۲۶۳نراقـی،    :ـ  نکـ ( سازدنمی
 .صل عدم حرمت نيز آن را شامل استو ا) ۲۰/مدثر(

سألته عن الّرجـل    «: گويداست که می  ) ع( از امام باقر يا صادق       روايت عالء، همچنين  
 .)۴/۷۴۱ حر عاملي،( »ة سورةكعال، لكل ر: ؟ فقالةكعيقرأ سورتين في الّر

اين روايت، در مقـام نهـي از خوانـدن دو سـوره بعـد از حمـد، در يـك                      : استدالل نقد
در مقـام   و )کراهـت حمـل شـود    گفته شد بايد بر قبلکه در نقد روايت     (استركعت  

 . به محل بحث ارتباط نداردبنابراين،. بيان عدم جواز اکتفا به کمتر از آن نيست
که ممکن است اين روايت در مقام بيـان اصـل تـشريع يـک سـوره                 شکال ديگر اين    ا

 نـه در مقـام بيـان وجـوب يـا اسـتحباب            ) ۶/۱۵۰حکـيم،    :ـ  نک(برای هر رکعت باشد     
  بـا وجـود ايـن احتمـاالت،        ، بنـابراين  .)۳/۲۹۴ ،ةکتـاب الـصال    ،خـويی موسـوي  :ـ  نک(

 .حكم كردتوان به استناد آن به بطالن نماز در صورت عدم تکميل سوره نمی
شيخ طوسـی،   ( »} سور ةكعلکل ر «به صورت    استبصار در   چون روايت  که ديگر اين 

ر در   ظهـو  ،پـس  . از نظر متن دارای تزلـزل اسـت        آمده،" ال"بدون حرف نفی     )۱/۳۱۴
) ۴/۷۴۱حـر عـاملی،      :ـ  نک (»ةكع ر }ال لکل سور  « اما در نسخه خطی آن       ،حرمت ندارد 

 نـسخه رايـج آن      .كردرداشت  توان وجوب سوره کامل را ب     نمیبنابراين،  . استآمده  
 .است »}سور ةكعال لکل ر«در منابع عبارت نيز 

 داليـل عـدم     بحـث  درايـن روايـات      .روايات دال بر جواز اكتفا به كمتر از يـك سـوره           . ۳
 .خواهد آمدوجوب سوره کامل 

 اصل احتياط
در غيـر   . شـود ، يقين به فراغ ذمه پيدا مـي       شوداگر بعد از حمد يك سوره كامل قرائت         

 يقين به اشتغال ذمه وجـود       ، در حالی که   .است در حصول فراغ ذمه شك       ،اين صورت 
ذمـه بـه حكـم عقـل         اشتغال   در صورت يقين به   و  ) ۱/۳۳۶ ،الخالف ،طوسي: نكـ  ( دارد

 .كردبايد فراغ يقيني حاصل 
کـارايی  و در صـورتي     دليلـی فقـاهتی اسـت         و اصل عملي  ، يك اشتغالل  اص :نقد دليل 

ادلـه اجتهـادي    اگر   . آيات و روايات وجود نداشته باشد       كه دليل اجتهادي از قبيل     ددار
الل بـه    و استد  رسدنوبت به جريان اصل عملي نمي     شته باشد   وجود دا در مورد بحث،    

چنانچه داليل اجتهـادی بـه دليـل تعـارض، اجمـال و عـدم امکـان         و آن پذيرفته نيست 
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۳۱

 بـاز در  ،لکـن  .رسداصول عمليه می  به  استفاده حکم از آنها از دور خارج شوند، نوبت          
له از موارد شک در اقـل       ، زيرا اين مسأ   اين صورت هم نوبت اصل احتياط نخواهد بود       

البته به نظر شيخ انصاری مراجعـه بـه   .اصل تخيير استو اکثر ارتباطی است که جای  
تخيير هم در صورت نبودن اطالقی است که بتوان عدم جزئيـت مـورد مـشکوک را از               

 .)۲/۴۷۶ شيخ انصاری،:ـ نک( كردآن استفاده 
 
  عدم وجوب سوره كامليلدال

 :از جمله. وجود داردعدم وجوب سوره کامل مبني بر استناد به داليل متعددی 
. داللـت دارنـد     ترک خواندن سـوره     بر جواز  که) ع( از ائمه    منقولبعضي از روايات     .۱

 : نقـل كـرده اسـت كـه        )ع (رئـاب از امـام صـادق      بـن  آنچه شيخ طوسي از علي     مانند
؛ ۱/۱۵۴ ،تهذيب االحكـام   طوسي،( »ةضيالفر في تجوز وحدها  ةتحسمعته يقول اّن فا   «

بر جواز اكتفا به فاتحـه بـه تنهـايي در           كه اين روايت به صراحت      ) ۴/۷۳۴ حرعاملي،
 .داللت دارد نمازهاي واجب

ماننـد  . که در مورد جواز اکتفا به بخشی از سوره رسيده اسـت           ) ع(ی از ائمه    تارواي .۲
شروع كرده و بعد دچار اشتباه       اي را يقطين در مورد شخصي كه سوره     بنعليخبر  
 رهـا كنـد و يـك سـوره ديگـر            ال شد كـه آيـا آن سـوره را         ؤس) ع(امام   از. شودمي

 )ع( امـام  داند رها كند و بقيه سوره را ادامـه دهـد؟          بخواند؟ يا آن قسمتي را كه نمي      
 ،)۴/۷۳۴، انهم(» يركع بها ركعان  فشاءة واحدةيقرأ آكل ذلك البأس به و ان« :فرمود

گاه يك آيـه      هر :فرمايدسپس امام به صورت كلي مي     . ها درست است  اين يعني همه 
 . به ركوع برود اشكال نداردو سپسبخواند 

 صـليت خلـف   « :گويـد اهللا مـي  عبـد أبـي بندر حديث ديگري نيز آمده است كه سليمان       
 فجاء أبـي فـسئل فقـال يـا     ةآي من البقر  الكتاب وةتحفقرأ بفا) عليه السالم ( جعفرأبي

 ).انهم( »يعلمكم بني إنما صنع ذا ليفقهكم و
أنـه سـئل   « :كهنقل شده است ) ع(از ابوبصير در باره امام صادق  ديگريدر روايت 
؟ قال نعم إذا كانت ست آيـات        ةضييصلي بها الرجل في ركعتين من الفر        أ ةعن السور 

 .)انهم(» ةني الثاةكعالنصف االخر في الر  وي االولةكعمنها في الرقرأ بالنصف 
عـدم  ) ۴/۷۳۴ همـو،  :ـ  نکـ (د  شـ آنها بيـان     ای از  که نمونه   صحيح،  اين روايات ظاهر  

 طرفیاز . آنها خدشه كرد   ظهور   توان در  و نمي   است از حمد  وجوب سوره كامل بعد   
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۳۲

که البتـه  در بخـش قبلـی ايـن مقالـه            ( وجود داشت که ظاهر در وجوب بود         رواياتی
و جمـع بـين     ) مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و داللت آنها بر وجوب پذيرفته نـشد             

 خوانساري پس از بررسي روايات دال بر . است آنها بر استحباب     اين دو دسته حمل   
 در مقابـل اخبـار دال بـر         :گويـد وجوب يك سوره كامل، با اشاره به اين مطلـب مـي           

  آنچنانچه داللـت .  صراحت داردر جواز ترك سورهب وجوب، اخبار زيادي است كه 
ند، جمع بين ايـن     آنها اعراض نكرده بود    اصحاب از  اگر،  تمام باشد اخبار بر وجوب    

 .)۱/۳۴۲: نكــ   ( د بر استحباب حمل شو     دسته اخبار، به اين صورت ممكن بود كه        دو
در  دانـست، داللت آنها بر وجوب شك دارد و اگـر داللـت آنهـا را تمـام مـي                  وي در 

 .دكرآمد آنها را بر استحباب حمل ميشهرت پيش نمي صورتي كه مخالفت با
 بـراي   وجوب اسـتدالل شـده اسـت       تي كه به آنها بر    روايا :گويدمي زاده نيز شريف 

 ت اسـتحباب  داللـت آن چـه بـراي اثبـا         ,طـرف ديگـر   از  . اثبات وجوب كـافي نيـست     
 مالحظـه ايـن كـه پيـامبر     ,لكـن .  بعد از حمد، اقامه شده واضح است     يك سوره كامل  

 سـوره كامـل    چـه نقـل شـده، نمـاز را بـا           بر اساس آن   عموماً) ع( و ائمه ) ص( اكرم
 :گويـد  مـي  وي در ادامـه    دارد،را از فتوي بر خالف مـشهور بـازمي          ما انداندهخومي

 .)۱/۳۳۶: نكـ  (احتياط طريق نجات است
 اجمـاالً  :گويـد اين باب مـي    مربوط به    روايات مختلف عالمه مجلسي نيز پس از طرح       

 احتيـاط در عـدم      , لكـن  .وب سوره كامل از جهت روايي اقوي اسـت        جقول به عدم و   
 .)۸۲/۱۲: نكـ ( كامل استترك سوره 

 ،ديده گرفتاها را نتوان آن و نمياست تمام ،بنابراين، داللت روايات بر عدم وجوب
اي كامـل، واجـب    اين كه ما شك داريم، آيا بعد از حمد، خوانـدن سـوره       . عملي اصل. ۳

 تا وقتي دليلي قطعي براي اثبات حكمي وجود نداشته باشـد، اصـل عـدم           است يا نه؟  
  اصل عدم تعيـين يـك سـوره كامـل اسـت            بنابراين،. ليف نسبت به آن است    اثبات تك 

 .)۳/۳۴۸ ،مدارك االحكام  عاملي،:ـ نک(
اين دليل يک اصل عملي و دليل فقاهتی است که رتبـه آن بعـد از دليـل                  . نقد اين دليل  

 بـا هـم مـساوي       ,الن به وجـوب و عـدم آن       در صورتي كه داليل قائ    . اجتهادی است 
 ند، نوبت  اصول عمليه خواهد بودشو يا مجمل كرده تعارض تساقط در اثر باشند و

البته همانگونه کـه گذشـت ايـن از بـاب           ).۱/۳۰۹ ،فرائد االصول شيخ انصاري،    :ـ  نک(
 .محل تخيير است اقل اکثر ارتباطی و
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۳۳

نماز مغـرب سـوره       كه نقل شده در    است) ص(مؤيد داليل فوق رفتار پيامبر اكرم        
الـسنن  بيهقـی،   ; ۲/۱۷۰،   نـسائي  :ـ  نکـ (د و در دو ركعت آن خواند        تقسيم کر  اعراف را 
 .)۲/۳۹۲ ،الکبری

 
 فقها توجيه روايات دال بر عدم وجوب از سوی بعضی از

  علما آنها را بـر برخی از  تمام بودن سند و داللت روايات دال بر عدم وجوب،  با وجود 
وسـايل الـشيعه   ، حتـي  اند نافله حمل كرده نماز يا بر تقيه يا بر حالت ضرورت و عجله        

در بابي تحت عنوان جواز اكتفا به حمد فقط يا كمتر از سـوره كامـل در مـورد               آنها را 
 .)۹/۳۳۶ نجفي،; ۴/۷۳۴  حرعاملي،:ـ نک(كرده است تقيه جمع آوري 

  توجيهبررسی اين نقد و
 بـا   پرهيـز از مخالفـت     بـرای    کـه احتمـاالً    ...  عجلـه و   , بر نافله  حملرسد   به نظر می   .۱

جمـع   ايـن در حـالی اسـت کـه         ،بطلبدرا   زيادي   هزينه  است  انجام شده  قدما روشهم
ييـد  أت بـر اي  قرينـه  که خواهد آمد، ميسر است و      ای ديگر، عرفی بين روايات به گونه    

 فرع بـر تعـارض بـين روايـات اسـت و در          , زيرا حمل بر تقيه    ,وجود ندارد اين حمل   
 يعنـی حمـل دسـته اول بـر          ,بـا جمـع عرفـی      کندخويی نيز اشاره می   اينجا چنان که    

 مانـد جـايي بـرای حمـل بـر تقيـه بـاقی نمـی              رود و استحباب، تعـارض از بـين مـی       
  ;)۳/۲۹۹، ةکتاب الصال: نکـ (
اند  را پذيرفته  عدم وجوب  حلي    شيخ طوسي و محقق    مانند, بزرگاني از علماي شيعه   . ۲

تـوان بـه صـرف      ايات را نمي  اشد بر اين كه اين رو     تواند مؤيدي ب  ميپذيرش  اين  كه  
 ;ديده گرفتامخالفت با مشهور، ن

بـه   )۴/۷۳۷،  حـر عـاملي   ( »ةفلاكره و البأس به في النا     « يقطينبنتوجيه صحيحه علي  . ۳
  صادر شده   يا ضرورت  بگوييم در شرايط تقيه   مانند بعضي   : الف   :داردنياز  دو كار   
و ايـن كـار دشـواري       ) ۲/۲۰۶ اردبيلـی، : ـ  نکـ (اسـت   مراد از اكراه حرمت     : ب  ; است
از ظهـور روايـات در      كـشيدن   بـا دسـت   , توان با اعتماد به اينهـا     نمی, اينبربنا. است
 ;دكرآنها را توجيه , جواز

 امـام بـاقر يـا       :گويـد  است كه مي   فضلبناسماعيلتر از آن، توجيه صحيحه       مشكل . ۴
 آخـر سـوره     امامت جماعت ما را به عهده داشت و سـوره فاتحـه و            ) ع( امام صادق 

آگاه باشـيد كـه      !هان:  وقتي سالم داد به سوي ما بازگشت و فرمود         .مائده را خواند  
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۳۴

 روشن است کـه چـون خوانـدن سـوره کامـل             کامالً ١.را آموزش دهم   خواستم شما 
بر آن مداومت داشته است و بـرای ايـن         ) ع(مستحب و موجب کمال نماز است، امام        
 , و هم از روی گفتـار      به صورت عملي  ود هم   که مردم گمان نکنند واجب است نياز ب       

  .كنداين پندار را  دفع 
براي ايـن    »اردت ان اعلمكم  « عبارت از  و  اين احاديث را بعضي بر تقيه حمل كرده       

، زيرا اگـر نگـوييم ايـن        است اما اين توجيه خالف ظاهر روايت        ,اندتوجيه، كمك جسته  
كه  خواسته به مردم بفهماند )ع( امامكه  اقل ظهور در اين دارد  جمله صراحت دارد، حد   

 ديگـر آمـده اسـت كـه        يدر حـديث  , به طـوري كـه     .اكتفا به بعض سوره هم جايز است      
 الكتـاب  ةتحفقرأ بفا) عليه السالم(جعفر صليت خلف أبي «:گويدعبد اهللا مي بيابنسليمان

   ).انهم( »ميعلمك يفقهكم ولي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا  فجاء أبةآي من البقر و
 :چند دسته هستند روايات اين باب  اين کههخالص 
بـه  يـا    داللـت دارنـد   در نماز واجب     بعد از حمد  دادي بر عدم وجوب سوره كامل       تع. ۱

 ;دانندطور كلي حمد را كافي مي
  ;نخواندن سوره كامل است تعدادي دارای نهی از. ۲
 ;ا نافله استيعجله  تعدادي دال بر عدم وجوب در صورت ضرورت،. ۳
 ندارد و در نمـاز واجـب   نافله ترک سوره اشکال رواياتی دارای تفصيل است که در . ۴

 , و دوم تعـارض وجـود دارد   حال در مورد نماز واجب بين دسـته اول        . مکروه است 
زيرا دسته اول در عدم وجوب ظهور دارد و دسته دوم متضمن نهی از ترک سـوره     

 :مطرح شدها ين آناي جمع بسه راه حل بر .کامل است
 اکثـر آن  ي نافله، يا حالت اضطرار كـه نمازها جواز بر تقيه يا برحمل روايات الف ـ  

  اما اين حمل   ,)۲/۲۰۶: نكـ  ( كرده است ن اشاره   ه آ ب ةدئمجمع الفا  و ندايرفتهرا پذ 
 ;نداريمآن با ظاهر روايات سازگار نيست و توجيه قابل قبولي براي 

 في ةيالنها ;۱/۱۰۷ ،المبسوط :ـ نک( است سي فتوي داده آنچه شيخ طويرشذپب ـ 
بدون   سوره كامل بعد از حمد، يعنی وجوب تکليفی,)۷۶ ،الفتوي مجرد الفقه و
لزوم , لكناست،   نمازنقص  موجب چند ، هر عمدی آنتركکه . حکم وضعی

 ; را در پی ندارداعاده
________________________________________________________ 

 فلّما سلّم التفت ة المائدة الكتاب و آخر سورةتحاو ابوجعفر، فقرأ بفا )عليه الّسالم(صلي بنا ابوعبداللّه«. ۱
 .)۴/۷۳۸ حر عاملي،(»اعلّمكماما انّي اردت ان : الينا فقال
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۳۵

ظهـور   وجـوب  درامـل  سـوره ک اسـتحباب    اكمال فريضه وبری که رواياتحمل ج ـ  
و مـضمون   ) ۳/۳۵۰ عاملي، (نيز پسنديده است   مدارك   اين حمل را صاحب   . دارند

حـر  ( »ةفلاكره و ال بأس به في النا      « :فرمود) ع( يقطين است كه امام   بنروايت علي 
جمع , به اين ترتيب  .  و نيز نقطه مشترک بين روايات مختلف است        )۴/۷۳۱ ،عاملي

 .شودداللی بين روايات ميسر می
 راه حل  برگزيده

 بلکه با توجه به اشکاالتی که بر روايات دسته دوم وارد شـد              , بهترين ,راه حل سومين  
 و نيـز فقـدان   گرفتن ظهور دسـته اول در عـدم وجـوب      و با توجه به عدم امکان نديده        

 .استتوجيهي براي حمل آنها بر تقيه و مانند آن، تنها راه حل 
 

 داليل نظر برگزيده
موارد اين  . کاربرد زيادی دارد   ،امر در ندب و نهي در كراهت      ست که بدانيم    ضروری ا 

 نهي دال بر مطلـق      ةاند صيغ  گفته دانشمندان اصول  كه بعضي از     به حدي است  کاربرد  
 .)۱/۶۱ مظفـر، ; ۹۴جباعي،  عاملي: ـ  نک(  يعني حرمت  ,بيش از آن   است نه     ترک مطلوبيت

كـه دو تـاي آن    ـ   حمـل سـه روايـت   ,راهـت نهـي در ك کـاربرد  با عنايـت بـه فراوانـِي    
 بـا وجـود قـرائن کـافي     بـر كراهـت    ـ نـدارد ارتبـاط  يا به محل بحث است غيرصحيح 

 ت صـريح در جـواز     ا تا حمل رواي   شودمحسوب مي از مصاديق جمع عرفی      تر و ساده
 . هاي ديگرنماز نافله و توجيه بر

شترك بـين تمـام ايـن        نقطـه مـ    در واقـع   ای که برای اين حمل وجـود دارد و        قرينه
 )ع( يقطين كـه امـام    بنعليدال بر تفصيل است مثل روايت       ت  ا رواي  است، همان  روايات

مـورد   ر ايـن جـا در     د. »ةفلاكره و ال بأس به فـي النـا        « :فرموددر مورد تبعيض سوره     
حكـم  مورد نماز نافله، صريحاً بـه جـواز          در بعد و رفته، واجب، كلمه اكره به كار     نماز
 . بر نمازهاي نافله حمل كرد عبارت اکره راتواننميو  است شده

 :فرمـود  )ع( امـام صـادق   گويـد   حازم است که مـی     روايت منصوربن  ای ديگر قرينه
 .)۳/۳۱۴كليني، ; ۴/۷۳۱ ،حر عاملي: نكـ (» باكثر  و ال ة باقلّ من سور   ةبالتقرأ في المكتو  «

قرائت کمتر و نيز بيـشتر از    زيرا متضمن نهی از,اين روايت بايد بر کراهت حمل شود     
 دو سـوره در يـک رکعـت را    خرين جمـع بـين  أ اکثـر متـ    ,در حالی که   يک سوره است،  

پس فقره ديگر آن نيز به وحدت سياق و         . )۹/۳۵۴ نجفی، :ـ  نک(دانند نه حرام    مکروه می 
 .ی، بايد همان حکم را داشته باشدبرای پرهيز از استعمال لفظ مشترک در دو معن
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۳۶

 ١.وارد بود و مانع از پذيرش آن بود اشکاالتی است که بر حمل اول قرينه ديگر
بعـد از    ه،بـسمل عـدم وجـوب     اي است كـه دال بـر        روايات صحيحه , بعديای  قرينه

تـوان  كه آنها را نيز نمـي     ) ۷۴۸ ،انهم: نكـ  ( هستند   سوره حمد و در ابتداي سوره بعد،      
 فهـم آن  ا واجب نـدانيم، مـشكل   سوره كامل ر  در مورد بحث   اگروانگهی  . ديده گرفت ان

شود، چه اين كه روايات دال بر وجوب بسم اللّـه بـر مـوردي حمـل               روايت نيز حل مي   
 كه انسان تصميم دارد بعد از حمد، يك سوره كامـل بخوانـد و روايـات عـدم                   شودمي
در .  كه قصد ندارد يك سوره كامل بخواند       كنيمد بسم اللّه را، بر موردي حمل مي       وجو

رت، روايات دال بر عدم وجوب بـسم اللّـه، نـه بـا روايـات وجـوب بـسم اللّـه                      اين صو 
.  دانـد منافـات دارد    اي از هر سوره مي    اللّه را آيه   تعارض دارد و نه با رواياتي كه بسم       

  نيز، كه روايات دال بر عدم لـزوم بـسم اللّـه را تمـام دانـسته،                 مدارك االحكام صاحب  
 ةئ عنـد قـرا    ةلبسمل ا ةئت انما تدل علي عدم وجوب قـرا       الحق ان هذه الروايا    و« :گويدمي

 .)۳/۳۴۱: نكـ (» ة السورةئ و ربما كان الوجه فيه عدم وجوب قراةالسور
 )ع( روايـاتي اسـت كـه در بحـث قرائـت سـور عـزائم آمـده و امـام                    قرينـه آخرين  

ا  غيرهـ  ةسور يقرأها و ان احّب ان يرجع فيقرأ       فال ةاذا بلغ موضع السجد   « :فرموده است 
 يعنـي وقتـي بـه   , )۴/۷۷۹ حـر عـاملي،  ( » فيرجـع الـي غيرهـا   ةو يدع الّتـي فيهـا الـسجد    

 سـوره ديگـر   ,گرددكـه بـاز    محل سجده رسيد، آن بخش را نخواند و اگر دوست دارد          
 بخواهـد    اگـر دلـش    :فرمود )ع(حال امام   . آن چه را كه سجده داشته رها كند        و بخواند

 مـام بـر   شـود و ا   ورت سـوره نـاقص مـي       كه در اين صـ     فقط موضع سجده را نخواند    
 تـا چنـين عملـی       اين كار صّحه گذاشنه است، پس بايد عدم اكمال سـوره جـايز باشـد              

 .يرفته باشدذپ
 
 نتيجه

 در نماز واجب و در شـرايط عـادي          بلکهنه تنها در نماز نافله و در صورت ضرورت،          
دن بخشي از يـك     توان به خوان  مي نيز، تكميل سوره بعد از قرائت حمد واجب نيست و         

د و اين كار موجب     كر اكتفا   ،نآ يا به اندازه كوچكترين سوره قر      ، شامل سه آيه   ،سوره
 .بطالن نماز نيست

________________________________________________________ 
 . ۱۴ و ۱۳ ،همين مقاله: ـ کن. ۱
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۳۷

 فهرست منابع
 ؛قرآن كريم. ۱
 ;   قه ۱۴۰۲, دمشق, مكتب االسالمي, اإلحكام في اصول األحكام, محمدبنعلي, آمدي. ۲

 زاوی، طاهراحمـد : تحقيـق  ، غريب الحديث   فی ةيالنها, محمدبنمبارک اثيرجزری،ابن. ۳
 ش؛ ه ۱۳۶۴اسماعيليان، قم، سسه مؤ
 ; بي تا,سعاده، مصر ، الکبریةنالمدو, انس، مالکابن .۴
 ;بي تا ،، دار صادر، بيروتحنبلبنمسند احمد احمد، حنبل،ابن. ۵
 بي تا؛, بي جا, بي نا, عقيلشرح ابن, عبداهللابهاءالدين, همدانيعقيلابن. ۶
 ;چاپ اول, شه  ۱۳۶۳ ،حوزه، قم نشر ادب ,لسان العرب .مكرمبن محمد،منظورابن. ۷
 ;ق ه ۱۴۰۵ قم،  مرعشی،اهللاتکتبه آي م،مغنی اللبيب ،الدينجمال, هشام انصاري ابن.۸
 ،م ۱۹۹۰ ،بيـروت  دارالفكـر،  ،داودسـنن ابـي    ،اشـعث سجـستاني   بنسليمان داود،واب. ۹

 ;چاپ اول
 ;چاپ اول, شه  ۱۳۶۲ ، قم،سيدالشهدا ،يلالآل  يغوال. جمهورياب، ابنياحساي. ۱۰
اشتهاردي  :تحقيق ، و البرهان في شرح ارشاد االذهانةمجمع الفايد ،احمد اردبيلي،. ۱۱

 ;ق ه ۱۴۰۳ قم، جامعه مدرسين، و عراقي،
 ،شه  ۱۳۸۵،  قـم  ، دينـي  سـسه مطبوعـات   ؤ، م فرائـد االصـول    ، مرتـضی  انصاری،. ۱۲

 ;چاپ چهارم
 ;چاپ اول, ق ه ۱۴۱۵ قم، سسه باقری،ؤم  التحقيق،ة لجن،ة، كتاب الصالهمو. ۱۳
 ;ق ه ۱۴۰۱ يروت،دار الفکر، ب صحيح بخاری، اسماعيل،بنمحمد بخاری،. ۱۴
دفتـر انتـشارات    ,  توضـيح المـسائل مراجـع      ,سيدمحمدحـسن , خمينـي هاشـمي بني. ۱۵

 چاپ چهارم؛, ش ه ۱۳۷۸, قم, اسالمي
 ،قه  ۱۴۱۸، دار الكتـب العلميـه، بيـروت،         كـشاف القنـاع   يـونس،   بنمنصور بهوتي،. ۱۶

 ;چاپ اول
 ; چاپ اول,بي تا، لبنان، ةف، دار المعرسنن البيهقيحسين، بكر احمدبنبيهقي، ابي. ۱۷
 ،ةفدار المعـر   ،بيـروت  مرعـشي،  يوسـف عبـدالرحمن   : تحقيـق , السنن الكبري همو،  . ۱۸

 ;چاپ اول, بي تا
 عبدالرحمن محمدعثمان،: ، تحقيقسنن الترمذي، ةسوربنسيعيترمذي، محمدبن. ۱۹

 ;قه  ۱۴۰۳دار الفكر، بيروت، 
 الكبـري، قـاهره،    ةي البخـار  ة مكتب،ةبعاالر الفقـه علـي المـذهب      عبدالرحمن، يري،زج. ۲۰

 ;چاپ سوم, بي تا
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۳۸

, بي نا , جاسم نمشي تحقيق عجل , الفصول في االصول  , رازيعلياحمدبن, جصاص. ۲۱
 ;چاپ اول, ق ه ۱۴۰۵, بي جا

ــماعيل . ۲۲ ــوهري، اس ــنج ــاد، ب ــاج ا حم ــصحاح ت ــ ةللغال ــق,ةيير و صــحاح الع  : تحقي
 ;ق، چاپ چهارمه  ۱۴۰۷ بيروت، ، دار العلم للماليين،عبدالغفور عطاراحمدبن

 ,اسـالمي، تهـران   دفتـر نـشر فرهنـگ        ،تـاريخ قـرآن كـريم     سيدمحمدباقر،   حجتي،. ۲۳
 ;شه  ۱۳۷۲

، ةيماالسـال  ةمكتب،  ةيعالـي مـسايل الـشر      ةعيلشوسايل ا حسن،  بنحّر عاملي، محمد  . ۲۴
 ;قه  ۱۴۰۳ ،تهران

 ;قه  ۱۴۰۴مرعشي، قم، سيد ةمكتب،  الوثقيةمستمسك العرو، سيدمحسن، حكيم. ۲۵
 ; تابي ، طوس، مشهد،تحرير االحكام ،]عالمه[ مطهربنيوسفنبحسن حلي،. ۲۶
 ;قه  ۱۴۱۴ ،قم التراث، حياء الالبيتآل سسهؤم ، الفقهاءةتذكر همو،. ۲۷
 ; چاپ اول،قه  ۱۴۱۳االسالمي، قم،   النشرهسسمؤ ،ةعيلشامختلف ، همو. ۲۸
 ;شه  ۱۳۳۳  تبريز،، حاج احمد، منتهي المطلب،همو. ۲۹
  قـم،  ,اسـماعيليان  ،رجائي سيدمهدي :تحقيق ، االحكام ةف االحكام في معر   ةينها ,همو. ۳۰

 ;قه  ۱۴۱۰
 ,مؤسـسه سيدالـشهدا   ،المعتبر في شـرح المختـصر   ،]محقق[ حسنجعفربن ،حلي. ۳۱

 ;ش ه ۱۳۶۴ ,جابي
ايـضاح الفوائـد فـی شـرح        ،  ]فخـرالمحققين [مطهـر   بنيوسفبنحسنحلي، محمدبن . ۳۲

، مطبعـه علميـه، قـم،       ديگرانکرمانی و   سيدحسين موسوي : تحقيقاشکاالت القواعد،   
 ; اول، چاپق ه ۱۳۷۸

 الـصدوق،   ةمكتب،  المدارك في شرح المختـصر النـافع      جامع  خوانساري، سيداحمد،   . ۳۳
 ;چاپ دوم ,ش ه ۱۳۵۵تهران، 

 ;بي تا ،االعتدال، دمشق ةمطبع ،دارميالسنن  ،بهرامبندارمي، عبداهللا. ۳۴
 ;بي تا,  بي جادار الفکر، ،زيز فی شرح الوجيزعفتح ال رافعی، محمدعبدالکريم،. ۳۵
 ; چاپ اول،قه  ۱۴۱۶كتب العلميه، بيروت، ، دار ال، مواهب الجليلرعيني، حطاب. ۳۶
 , م ۱۹۹۰بيـروت،    دارالفكـر،  ،سـنن ابـي داود     ،اشعثبنداودسليمانابي سجستاني،. ۳۷

 ;چاپ اول
, ق ه ۱۴۰۸, دمـشق , داارالفكـر ,  و اصطالحاٌ  ةلغالقاموس الفقهي   , ابوحبيب, سعدي. ۳۸

 ;چاپ دوم
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۳۹

 ،قه  ۱۴۱۴ العلميه، بيروت، دار الكتب ، الفقهاة تحفعالءالدين، سمرقندي،. ۳۹
 ؛ دومچاپ 

ل ضمحمـد ابوالفـ   : تحقيـق  ،االتقان في علوم القرآن    عبدالرحمن،الدينجالل سيوطي،. ۴۰
 ;بي تا,  بي جا، منشورات الشريف الرضي،ابراهيم

 ;شه  ۱۳۷۳  تهران،مرتضوي، ،العرفان كنز علي ةيشالحا محمدباقر، زاده،شريف. ۴۱
 ;ق ه ۱۴۱۴سسه النشر االسالمي، قم، ؤ، مرياض المسائل ،سيدعلي طباطبايي،. ۴۲
ــايياطب. ۴۳ ــزدی،طب ــرو ,کاظم ســيدمحمدي ــوثقی،ةالع ــي،ؤم  ال ــروت، ســسه االعلم  بي

 ;، چاپ سومق ه ۱۴۰۹
 ةف نـشر الثقـا    سيداحمد حسينی، مکتـب   : ، تحقيق مجمع البحرين . ,طريحی، فخرالدين . ۴۴

 ;۱۴۰۸,  بي جااالسالميه،
، ش ه ۱۳۶۳قـم،  , ميهدار الكتب االسال   ،االستبصارحسن،  محمدبنجعفر  ابي طوسي،. ۴۵

 ;چاپ چهارم
 ;، چاپ چهارمش ه ۱۳۶۵ تهران، ،ميهدار الكتب االسال ،تهذيب االحكام همو،. ۴۶
 ;چاپ اول, ق ه ۱۴۱۷ نشر اسالمي، قم،ؤسسه ، مالخالفهمو، . ۴۷
 ;ق ه ۱۴۰۴ مدرسين، قم، جامعه خراساني،زادهواعظ: قتحقي ،الرسائل العشرهمو، . ۴۸
 ;قه  ۱۳۸۷ حيدريه، تهران، ،ةيماالماالمبسوط في فقه ، همو. ۴۹
 ;بي تا، دار اندلس، بيروت، الفتوي ي مجرد الفقه وف ةي النها,همو. ۵۰
 ; چاپ اول،قه  ۱۴۱۰ مهر، قم،. مدارك االحكام .سيدمحمد عاملي،. ۵۱
 ةيلعلماة لمكتب، ا المجتهـدين  و مـالذ  معـالم الـدين     الـدين،   زينبن،حسنجباعيعاملي. ۵۲

 ;ق ه ۱۳۷۸  تهران،,ةيماالسال
جامعـه   سـسه نـشر اسـالمي،    ؤم: تحقيـق  ،ةياللغومعجم الفروق   عسكري، ابوهالل،   . ۵۳

 ;چاپ اول, ق ه ۱۴۱۲ مدرسين، قم،
ــاروقي. ۵۴ ــارث, ف ــليمانح ــانوني , س ــم الق ــان , المعج ــة لبن ــروت, مكتب  ,قه ۱۴۱۰, بي

 ;چاپ دوم
  مرعـشي، قـم،    اهللا آيـت  ةمكتب،  كـشف اللثـام    حـسن، محمـدبن الدينبهاء دي،هنلفاض. ۵۵

 ;ق ه ۱۴۰۵
 ,ة الهجـر  هسـس  مؤ ،مهـدي مخزومـي   :  تحقيـق  ،كتاب العـين  . احمدبنفراهيدي، خليل . ۵۶

 ;ق، چاپ دومه  ۱۴۰۹، بي جا
 ;چاپ دوم, ق ه ۱۴۰۸ رياض، ، دار النفائس، الفقهاءةلغمعجم  قلعجي، محمد،. ۵۷
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۴۰

ــی. ۵۸ ــقم ــی بزواری،س ــنعل ــد،ب ــاق   محم ــالف و الوف ــامع الخ ــق ،ج ــسين: تحقي  ح
 ; چاپ اول,بي تا, بي جا, پاسدار اسالم بيرجندی،حسنی

 ;قه  ۱۴۰۹ پاكستان، ،ةيبيحب ةمكتب ،بدايع الصنائع. مسعودبنكاشاني، ابوبكر. ۵۹
مي، سسه نشر اسالؤ، م من افادات النائني ةكتاب الصال خراساني، محمدعلي،   كاظمي. ۶۰

 ; چاپ اول،ق ه ۱۴۱۱قم، 
 , بي جا  اكبر غفاري، دارالكتب االسالميه،   علي: ، تحقيق ، الكافي يعقوبكليني، محمدبن . ۶۱

 ;چاپ اول ، قه ۱۳۸۸
 ; بي تا نجف،،ةيالمرتضو ةلمطبعا، تنقيح المقال في علم الرجال، عبداهللا مامقاني،. ۶۲
 ; چاپ دوم، م۱۹۸۳ ,بيروت اء، الوفهسسؤ ، مبحار االنوار، محمدباقر، يمجلس. ۶۳
 ; چاپ چهارم،قه  ۱۳۸۶ ، مطابع دار النعمان، نجف،اصول الفقهمظفر، محمدرضا، . ۶۴
ــد . ۶۵ ــي، محم ــدروس   ،]شــهيد اول[مك ــشرال ــشراالسالميال ســسةمؤ ،ةيعال ــم،ن  ، ق

 ; چاپ اول،قه  ۱۴۱۴

, قـم , لتـراث مؤسـسه آل البيـت الحيـاء ا        ،ةعي في احكام الـشر    ةعيلش ا الذکری ،   همو. ۶۶
 ; اولچاپ , ق ه ۱۴۱۹

 ;بي تاقدس محمدي، قم، ، ةليستحرير الو، ]امام خميني[ اهللا خميني، روحموسوي. ۶۷
 ؛ سوم چاپ،ق ه ۱۴۱۰ قم، دار الهدی، ،ةکتاب الصال ، سيدابوالقاسم،خوييموسوي. ۶۸
 ؛ چاپ پنجم،قه  ۱۴۱۳ بي نا، بي جا،.  رجال الحديثمعجم،  همو. ۶۹
نشر ه سسزنجاني، مؤشبيري موسي: ، تحقيقرجال النجاشيعلي، احمدبن ،نجاشي. ۷۰

 ؛ چاپ اول،قه  ۱۴۱۶اسالمي، قم، 
، دار الكتـب االسـالميه،      جواهر الكالم في شرح شرايع االسـالم      نجفي، محمدحسن،   . ۷۱

 ؛ چاپ سوم،شه  ۱۳۶۵تهران،  
 ؛قه  ۱۴۰۸ قم، مکتبه بصيری، ،عوائد االيام حمد،نراقی، م. ۷۲
الرحمن سـيوطي،   الـدين عبـد   جـالل : شـرح  ،سـنن النـسائي    ،شـعيب بنحمدا نسائي،. ۷۳

 ؛ اولچاپ ،ق ه ۱۳۴۸دارالفكر، بيروت، 
احمـد عبـدالموجود، دار الكتـب        عـادل  :تحقيـق  ، الطـالبين  ةضروالدين،  محينووي،  . ۷۴

 بي تا؛ بيروت، ،العلميه
 ا؛بي ت، دارالفكر، بيروت، المجموع في شرح المهذب، همو. ۷۵
 .ا بي ت بيروت،،، دارالفكرصحيح مسلم حجاج،بنمسلم نيشابوري،. ۷۶
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