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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1هلللعن علی اعدائهم اعداء اهلل الی یوم لقاء اللسالم والصاله علی رسول هلل و علی آله آل اهلل و ااالحمد هلل و

 مقدمه: 

ابتدا تا حال مطرح بوده است. درست است که اختالفاتی در نوع وضع آن وجود صوم از عباداتی است که بین جمیع ادیان توحیدی از 

بت دارد در تمام ادیان توحیدی وجود ه لذائذی که نفس انسان نسبت آن رغدارد، اما آن حقیقت امساک و خودداری از برخی یا هم

الصوم به اهمیت و ارزش باالی این فرضیه الهی با دارد. در اسالم صوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانکه ابتدای بحث کتاب 

 باشد ، تاکید بر روزه های مستحبی ، قرار گرفتن به ازاءاینکه یک ماه از سال روزه واجب می توجه به روایات مختلف پرداخته  می شود.

قها یگاه معنوی انسان بسیار موثر است. لذا فکفاره برخی گناهان و... از مجموعه اینها انسان متوجه می شود که این عبادت در باال بردن جا

فضلیت صوم پرداخته اند. مثال مرحوم صاحب جواهر )رضوان اهلل علیه( اینگونه شروع  صوم قبل از ورود به بحث از نیز در ابتدای کتاب ال

وزه همین ه روحانی برساند. برای رمی فرماید: اگر روزه همین یک خاصیت را داشت که انسان را از شهوات نفسانی به قله تشبه به مالئک

 2مورد بس بود. 

ند بحث شده است که گویی روزه مانمعلوم است فضل روزه خیلی بیشتر از اینها است. مضافاً بر اینکه به قدری در مورد فضل روزه 

   3خورشیدی است که در وسط آسمان می درخشد.

عرب مشهور است و آن هی ظهور الشس فی رابعه النهار است. در  لغت در شبیهییک توضیح ادبی: تذکر این نکته الزم است که یک 

ادبا عرب هم یک دعوی وجود دارد که ظهور الشمس فی رائعه النهار درست است یا ظهور الشمس فی رابعه النهاردر کتب هم هر  بین

ح و جلی است ، لیکن دعوی ادبا بر سر ضیعنی مثل خورشید در آسمان امر وا دو تعبیر وجود دارد. معنای عرفی این جمله واضح است

تعبیر است و آن اینکه در جای دیگر استعمال نشده است و تنها جایی که اشاره شده است همان تشبیه است. برخی از رابعه دفاع کرده اند 

سط آسمان بعه النهار یعنی وو برخی از رائعه. تفاوت در این است که اگر رابعه باشد، به معنای توسط است به معنای وسط آسمان بودن را

ر بخش بزرگی ی داگر رائعه باشد به معنای معظم است، یعن  آید.به چشم میوقتی خورشید وسط آسمان است از دیگر ساعات روز بیشتر 

 .ردگیاز آسمان قرار می

 

                                                           
 تقریر: دکترمحمدعلی معیرمحمدی -1 

الطاعات و أفضل القربات، و لو لم یکن فیه إال االرتقاء من حطیط النفس البهیمیه إلی ذروه الشبه بالمالئکه الروحانیه لکفی به کتاب الصوم الذی هو من أشرف  -2 

 686، ص 61. / رجوع کنید به جواهر الکالم ، جمنقبه و فضال

 686، ص 61رجوع کنید به جواهر الکالم ، ج / علی انه قد ورد فیه من االخبار ما ظهر بها علو مرتبته ظهور الشمس فی رابعه النهار -3 
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 1ح  و روشن است.که بسیار واض این ضرب المثل شده است برای اموریاین دو معنا تقریباً با یکدیگر قریب هستند.  

  2در ادامه مرحوم صاحب جواهر می فرماید: بدیهی است که صوم یکی از آن پنج چیزی است که اسالم بر آن بنا شده است.

است  کنند. این دسته روایات ، روایات مستفیضیدر اینجا اشاره به روایاتی می شود که محدثین از آن به روایات دعائم االسالم تعبیر می

ند مورد از آنها را بررسی کنیم چقبل از اینکه وارد متن این روایات شویم و  3رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( رسیده است.که از 

 ، چند نکته قابل تامل است:

در روایاتی که از طرق امامیه وارد شده است یکی از ارکان اسالم و آن پنج مورد والیت است به طوری که آمده است اسالم  .1

ت ست. زیرا والی اسکاه و والیت و بعد تاکید شده است که از همه اینها مهم تر والیت ازبنا شده است به : نماز ، روزه ، حج ، 

ثالً در ماست. اما در روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند اصالً والیت مطرح نشده است.  بر آنهاو راهنما و دلیل که ضامن بقیه 

برخی از آنها به جای والیت ، جهاد وارد شده است در برخی از روایات دیگر به طوری تقسیم شده است که یکی از آنها دو 

   4باشدو آن تحریف است.یتا حساب شود و از ان طرف والیت سقط شده است. وجه تمایز واضح م

ثها لصالة ثلااین سنخ روایات که در آنها ارکان اسالم بیان می شود و یا روایاتی که در باب صاله مطرح می شود ، مانند:  .2

 از این  6.نماز سه بخش است ، یک سوم طهور ، یک سوم سجود و یک سوم طهور 5الرّكوع وثلثها السّجود وثلثها الطّهور

                                                           

هار(، الکلمة )رابعة( شاعت حتى ال نکاد نسمع )رائعة النالنهار فی المعاجم تعنی معظمه، یقال : واضح وضوح الشمس فی رائعة النهار )أو فی رائعة الضحى(. "رائعة" -1 

( م 4581. ت) معصوم ابن الشاعر  .فی استقصائی حول )رابعة النهار( وجدت أن"لوهجک المتفرعوتراع رائعة النهار "لکنی قرأتها فی شعر خلیل مطران فی قوله:

وقضاؤه فی حل کل قضیة  کالشمس  (:4581وجدتها فی شعر جرمانوس الشمالی )ت.  :خُّصص بفضل واضح الشعار *** کالشمس فی رابعة النهارشعره فی قالها

 :، وهو من المتأخرین"خالصة األثر فی أعیان القرن الحادی عشر"استعمال )رابعة( لدى المحبّی فی کتابه   وجدتأما فی النثر فقد  فی رابعة النهار محقق

.مع ذلک فإن استعمالهم الکلمة ال یدل على صحتها، خاصة وهم من المتأخرین الذین ال تُروى "وکان الناس أشهر من الشمس فی رابعة النهار ال ُیجهل مقدارهم"

ی اللغة ن فذ لم ترد کلمة )رابعة( بهذا المعنى فی أی معجم من معاجم العربیة، بل وردت )رائعة(، التی وردت فی شعر شاعر القطرین، وهو من المجیدیعباراتهم، إ

اللحظات الرابعة من "إنها  مسة، کأن یقولقد یحاول أحدکم أن یجد تخریجًا تأویلیًا لکلمة )رابعة( التی تفید الترتیب التعددی، یقال: ثالثة ورابعة وخا العارفین بأصولها.

/ رجوع  .")رابعة النهار( غلط، وصوابه )رائعة النهار("لمحمود شاکر یقول: "تصویبات لغویة"، وفی ذلک تکلف، کأن النهار مجزوء إلى أجزاء.ثم إن کتاب "النهار

 مواسی فاروق. د. کنید به مقاله اقالم ثقافیه ا

 686،ص61/ رجوع کنید به جواهر الکالم ،جاحد الخمسه التی بنی اإلسالم علیها ضروره اشتمالها علی انه -2 

 دعائم االسالم به معنای ستون های اسالم می باشد. -3 

ابل تفکیک قه است ، یعنی در لبه یک معنای حقی معنی باطلی گنجانده شود که حق و باطل از هم بل تحریف در لغت به معنای حرف است و حرف نیز به معنای -4 

 ف است. یجلی تحر الهاینباشند. یعنی باطلی را به حق ممزوج کردن و مانحن فیه از مث

 و الوضوء، باغمنهااس سهم اسهم اربعة علی الصلوة بنیت:  فرمود ( صلی اهلل علیه و آله) نمونه دیگری از این دست روایت مانند این روایت است که پیامبر اسالم -5 

 خشوع -1. سجود -3.  رکوع -2.  کامل وضوی گرفتن -4: شد بنا بخش برچهار الخشوع یعنی: نماز منها سهم و السجود منها سهم و الرکوع منها سهم

بیان مسمّا و و همچنین روایاتی که بر رکنی تکبیر داللت دارد به هیچ وجه ظاهر در  "الصالة ثلثها الّرکوع وثلثها الّسجود وثلثها الطّهور"روایاتی که گفته است -6 

مّی تثلیت بر اراده مسمعنای مرکب نماز باشد بلکه داللت بر اهمیّت آن اجزا دارد که در هر کدام از آنها إخالل حاصل شود نماز باطل می شود بلکه حمل روایات 
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 . یعنی اگر یکخوردبه درد می. در باب تزاحم این روایات در مقام تعیین اهم روایات استفاده فقهی هم شده استاین دست 

 جزء این موارد نباشداجب تزاحم نماید با واجبی که وجمله واجباتی باشد که در این دست روایات آمده است. واین واجب از 

این سنخ روایات آمده است. مثالً در مورد صاله اگر امر دائر  درلسان شارع در آنجا بحثی دارند که یکی از طرق تشخیص اهم 

ده هردو با هم قابل امتثال نیست، در اینجا از روایتی که مذکور استفا را و شد به اینکه من قادر هستم رکوع را اتیان نمایم یا تشهد

 . شودو در امتثال مقدم می شود که رکوع اهم استمی

بنابراین تا اینجا دو محور بحث شد یکی اینکه این روایات از دو طریق نقل شده است و در طریق عامه اشاره ای به والیت نشده است 

 مقدم  ال، در مقام امتثدر باب تزاحم واجباتی که در این نوع روایات آمده اندو دوم اینکه این روایات ثمره فقهی نیز دارد و آن اینکه 

، روزه ماه رمضان در این دست روایات به اتفاق اشاره شده است. چه در طریق عامه و چه در طریق اینجا این است که به مهم درنکته 

 . امامیه

 کنیم:در اینجا به بعضی از روایات اشاره می

 روایت اول:  صحیحه زراره از امام صادق )علیه السالم(: .1

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ 

قَالَ زُرَارَةُ فَقُلُْت  1. الْوَلَایَةِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ
یَلِی   لَّذِيلَیْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ اوَ أَيُّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ َفقَالَ الْوَلَایَةُ أَْفضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُُهنَّ وَ الْوَالِی هُوَ الدَّلِیلُ ع2َ

لِ قَالَ قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ دِینِكُمْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي یَلِیهَا فِی الْفَضْ ذَلِكَ فِی الْفَضْلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ ِإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

ضْلِ یهَا فِی الْفَبَ قُلْتُ وَ الَّذِي یَلِالزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةُ تُذْهِبُ الذُّنُو

لَّهَ غَنِیٌّ عَنِ  كَفَرَ فَإِنَّ القَالَ الَْحجُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ

ى فِیهِ اةً نَافِلَةً وَ مَنْ طَافَ بِهَذَا الَْبیْتِ طَوَافاً أَحْصَالْعالَمِینَ وَ َقالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحَجَّةٌ مَقْبُولَةٌ خَیْرٌ مِنْ ِعشْرِیَن صَلَ

الَ الصَّوْمُ قُلْتُ تُ فَمَا ذَا یَتْبَعُهُ قَأُسْبُوعَهُ وَ أَحْسَنَ رَكْعَتَیْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ قَالَ ِفی یَوْمِ عََرفَةَ وَ یَْومِ الْمُزْدَلِفَةِ مَا قَالَ قُلْ

لْأَشْیَاءِ فْضَلَ الصَّوْمِ صَارَ آخِرَ ذَلِكَ أَجْمَعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَِّه ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَوَ مَا بَالُ ا

                                                           
و افتتاح  ظر به اقسام و بخشهای مرکب بعد از دخولمعنایش آن است که تکبیر خارج از مسمّی است زیرا چیزی از مرکب باکی ماند تا جای تکبیر باشد و این که ن

مّی باشند بیان مسنماز باشد هم قابل قبول نیست زیرا یکی از سه بخش ذکر شده طهور است که جایش قبل از دخول در نماز است پس چنانچه این روایات در مقام 

بلکه أهمیت و رکنیت  قابل تقیید نیست بلکه باید قائل شد که مقصود از تثلیث تسمیه نیستتکبیر باید خارج از مسمّی باشد و تعبیر به تثلیث چون لفظی و صریح است 

/ رجوع کنید به درس خارج اصول  .در مقام امتثال و لزوم اعاده است مانند این گفته می شود سوره توحید ثلث قرآن است که به معنای ثواب ثلث قرآن می باشد

 88/10/29دی)دام ظله( حضرت آیت اهلل العظمی هاشمی شاهرو
ل نیست ند مقبواین والی است که به مردم صوم ، حج ، صاله و... صحیح را یاد می دهد. لذا است که از همین باب عبادات کسانی که از حکام جور تبعیت کرد -1

 عامی عبادات شخص گوییم:بر طبق آن می ت کهدر واقع علی القاعده چون والیت شرط صحت عبادت است. روایاتی مثل صحیحه سلیمان بن خالد وارد شده اس

 کاه که باید اعاده نماید.زدر زمان تسنن انجام داده است مجزی است به جزء  که
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یََْ یَقَعُ شَیْ لَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ لَمَا إِذَا فَاتَكَ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ تَوْبَةٌ دُونَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَیْهِ فَتُؤَدِّیَهُ بِعَیْنِهِ إِنَّ الصَّ

ذَّنْبَ اماً غَیْرَهَا وَ جَزَیْتَ ذَلِكَ الءٌ مَكَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَكَ أَوْ قَصَّرْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِیهِ أَدَّیْتَ مَكَانَهُ أَیَّ

ََ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ شَیْ ءٌ یُجْزِیكَ مَكَانَهُ غَیْرُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ ذِرْوَةُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةٍ وَ لَا قَ  سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَضَاءَ عَلَیْكَ وَ لَیْ

لَّهَ وَ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ ال وَ بَابُ الْأَشْیَاءِ وَ رَِضا الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

 جَمِیعَ دَهْرِِه جَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِ

 عَزَّ ح ٌٌَّّ فِی ثَوَابِهِ وَ وَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَكُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَ

 1 جَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ ثُمَّ قَالَ أُولَئِكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ یُدْخِلُهُ اللَّهُ الْ
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