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در روايات اهل بيت ،:به شرکت در نماز جماعت اهل سنت توصيه شده است .از ديگر سو،
مشــهور فقهاي شيعه قرائت آيه عزيمه را در نماز جايز نميدانند .حال درباره وظيفه مکلف در
جايي که به امام جماعتي اقتدا کرده که در نماز آيه عزيمه تالوت نموده و ســجده را نيز انجام
داده اســت ،بين فقهاي اماميه دو نظريه کلي وجود دارد :طبــق نظر اول ،تبعيت از امام اقتضا
ميکند که مأموم نیز در حال نماز به سجده اقدام کند .نظر دوم اين است که مأموم نبايد سجده
کند و تبعيت در اين حال ،جايز نيســت .در اين حالت ،يا بدل سجده را انجام ميدهد؛ يعني ايما
و اشــاره جايگزين سجده ميشود يا هم از ايما استفاده ميکند و هم سجده را بعد از پايان نماز
انجام ميدهد يا فقط ســجده را بعد از نماز به جا ميآورد .اين مقاله ،که با مطالعه متون کهن،
مســتندات فقهي مسئله را به شــيوه تحليل منابع کتابخانهاي بررسي کرده ،با مطرحساختن
نظريههاي مربوط و داليل آنها ،نتيجه گرفته اســت که اگر امام در اثنای نماز بعد از قرائت آيه
ســجده به ســجده اقدام کند ،مأموم نيز بايد از او تبعيت کند و سجده را انجام دهد و نماز او نيز
صحيح است.
کليدواژهها :سوره عزيمه ،سجده ،نماز جماعت ،امام جماعت ،مأموم.

 .1دانشيار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي( )Dr.Imami@Razavi.ac.ir ( :نويسنده مسئول)
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مقدمه

از اموري که در آموزههاي اســامي به شدت بر آن تأکيد شده ،شرکت در نماز
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جماعت است .اســتحباب نماز جماعت ،به حدی است که پيامبر اکرم 9فرمود:
«هرکس گام بردارد به ســوي مسجدي که در آن نماز جماعت به پا داشته ميشود،
به ازاي هر گام او هفتاد هزار حســنه برايش در نظر گرفته ميشود( »...حر عاملي،

1403ق ،ج ،5ص .)372همچنیــن دربــاره اقتدا به ائمــه جماعات دیگر مذاهب

اسالمي ،بهويژه در مسجدالحرام و مســجدالنبي ،توصيه فراوان شده و در روايات

آمده است که امام صادق 7از اسحاق بن عمار پرسید« :آيا با آنها (اهل سنت) نماز
به جا ميآوري»؟ وي پاسخ داد« :آري» .سپس حضرت فرمود« :صل معهم فان املصيل

معهم يف الصف االول کالشاهر سيفه يف سبيل اهلل»؛ «با آنان نماز بخوان که نمازگزارنده
در صف اول با آنان ،همانند کســي اســت که در راه خدا شمشير کشيده» (همان،

ص.)381

از ديگر سو ،همهساله بسیاری از شيعيان برای شرکت در مراسم عظيم عبادي ـ

سياسي حج به ســرزمين وحي مشرف ميشوند و تعداد قابل توجهی نيز در طول
ســال براي انجام دادن عمره مفرده به اين مکان مقــدس پا ميگذارند و در مدت
حضورشان در آنجا عموم ًا در نماز جماعت برادران اهل سنت شرکت ميکنند .در

اين مدت ،چهبسا امام جماعت در قرائت نماز ،يکي از آيات عزيمه قرآن را بخواند
و در حال نماز ،سجده آن را انجام دهد که شيعيان نميدانند آيا از امام تبعيت کنند

و با او سجده بروند يا منتظر بمانند تا امام از سجده سر بردارد و دوباره به حال قيام
برگردد .پس از پايان نماز نيز درباره حکم وضعي نماز خود شک دارند و برايشان

اين پرسش مطرح میشود که آيا اعاده يا قضاي نماز بر آنها الزم است يا نه .از آنجا
که اين مسئله مورد ابتالی بسياري از شيعيان است و همچنین با توجه به ضرورت

نزديکي ديدگاههاي مذاهب اســامي ،در حد امکان ضرورت دارد که مباني و ادله

فقهي اين مسئله بررسي شود.

در اين مقاله به اين ســؤال پرداخته میشود که حکم تکليفي و وضعي مأمومين،

در صورت اقتدا به امام جماعتي که در نماز آيه سجده را تالوت کند ،چيست؟ آيا

اقتدا به چنين امامي جايز است؟ در صورت اقتدا آيا اين نماز صحيح خواهد بود؟
انجام دادن سجدة واجب اين آيه ،با توجه به اينکه مأموم در حال نماز است ،به چه

ميتوان پس از اتمام نماز آن را انجام داد؟ آيا ايما و اشاره ،جاي سجده را ميگيرد؟
بررسي اين مسئله ،ضمن مطالعه يک موضوع فقهي با نگاهي نو و به شيوه تحليل

کتابخانهاي بر مبناي منابع اسالمي ،دربردارنده طرح و بررسي ديدگاه فقهاي اماميه

حکم تکليفي مأمومين در مورد بحث و ديگری ،حکم وضعي نماز.

در صورت اقتداي پيروان مکتب اماميه به امام جماعت اهل سنت ،که در روايات

هم بر آن تأکيد شده است ،چنانچه امام جماعت در قرائت خود آيه سجده را تالوت

کند و بين نماز نیز به ســجده برود ،اين پرسش مطرح است که مأموم چگونه این
سجده را بايد انجام دهد و اين شخص چه کند تا هم تکليف خود را در برابر شنيدن
آيه عزيمه انجام داده باشد و هم نمازي را که شکستن آن حرام است ،قطع نکرده و

هم موجبات وهن مذهب شيعه را ميان مسلمين فراهم نیاورده باشد.

گفتنی اســت که بنا بر بعضي ديدگاههاي فقهي ،اصوالً قرائت سوره سجده در

نماز جايز اســت و از حيث تالوت ســوره سجده ،نماز دچار هيچ مشکلي نيست
(ر.ک :امامي و همکاران ،1398 ،ص .)257اما اينکه بر اساس همين نظريه ،سجده
را چگونه باید انجام داد و همچنین بر اساس نظريه مشهور ،که قرائت سوره عزيمه
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گفتار اول :حکم تکليفي مأموم
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درباره این ســؤاالت اســت .اين ديدگاهها در دو بخش بررسي میشود :يکي بيان
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را جايــز نميداند ،مگر در صورت تقيه يا در صورت اقتدا به امام جماعتی از اهل

ســنت که سوره عزيمه تالوت ميکند ،در اين مسئله بين فقيهان شيعه ديدگاههاي
متفاوتي وجود دارد.
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نظريه اول :وجوب سجده بر مأموم در اثنای نماز

در ابتدا باید گفت که اقتدا به امام جماعت اهل سنت ،يا در شرايط عادي است

يا در شــرايط تقيه .فرض مورد نظر در اين جســتار ،جايي است که اقتدا به امامت
جماعت ســني جايز؛ بلکه داراي رجحان است که شامل هر دو حالت تقيه و غير

تقيه ميشود؛ هرچند در حال تقيه ،حکم مسئله روشنتر خواهد بود.

از کلمات برخي فقهاي اماميه ،استفاده ميشود که در صورت اقتدا به امام جماعت

اهل سنت و قرائت آيه سجده توسط او و انجام دادن سجده ،مأموم نيز بايد به تبعيت
از او ســجده را در وســط نماز انجام دهد .از آنها میتوان به محقق کرکي (محقق

کرکي1408 ،ق ،ج ،2ص )265و شــهيد ثاني (شهيد ثاني1410 ،ق ،ج ،1ص607؛

همو ،1380 ،ج ،2ص )707اشاره کرد.

کاشفالغطا هم همین دیدگاه را دارد .ایشان ميافزايد که حکم شنيدن آيه سجده

در نماز نيز همين است (کاشفالغطا ،1380 ،ج ،3ص.)181

برخي فقها از باب احتياط ،به وجوب سجده در اثنای نماز حکم کرده؛ ولي اعاده

نماز را نيز الزم دانستهاند .از دیدگاه ميرزاي قمي ،کسي که در حال نماز به قرائت

آيه ســجده گوش داده است ،بنا بر احتياط ،مکلف به سجده در اثنای نماز ،و اعاده

نماز است (قمي ،1375 ،ج ،2ص.)516
داليل نظريه اول

براي اثبات وجوب سجده در اثناي نماز ،به روايات متعددي استناد شده است.
دليل اول :از داليل مورد استناد اين قول ،عبارت «يصيل بصالته» در روايت عبداهلل

بن سنان است که گويد :از امام صادق 7درباره فردي پرسیدم که قرائت آيه سجده
را شنيد .امام فرمود« :ال يسجد إال أن يكون منصتا لقراءته مستمعا هلا أو يصيل بصالته»...؛
«ســجده نکند ،مگر درحاليکه ساکت باشد هنگام قرائت و به آن گوش فرا دهد يا

اينکه به نماز قرائتکننده اقتدا کرده باشد» (کليني ،1367 ،ج ،3ص.)318
نقد و بررسي سندي و داللي روايت:

اين روايت از نظر سند ،تمام و قابل قبول است؛ زيرا در سلسلهسند آن ،علي بن

طوسي ،1417 ،ص312؛ حلي ،1417 ،ص .)187محمد بن عيسي را برخي به این
دلیل که او غالی بوده اســت ،تضعيف کردهاند (ر.ک :طوسي ،1415 ،ص)448؛ اما
او نزد اهل رجال و فقها ،فوقالعاده محترم است و قولش را مثل قول امام 7تلقي

عبدالرحمان نيز ،گرچه ذمي وارد شده ،از بزرگان شيعه و از وکالي امام رضا 7و

مورد اعتماد اســت (ر.ک :نجاشي ،1416 ،ص)446؛ ازاینرو روايت ،صحيحالسند

است.

ْ
حديث تمام است؛ زيرا بر اساس ظاهر اين روايت ،امام 7در
از نظر داللت نيز

دو مورد ســجده تالوت را در نماز الزم دانستهاند :يکي از آن دو مورد جایی است

که مأموم به کســي اقتدا کند که آيه ســجده را ميخواند .طبق اين روايت ،چنانچه
مأموم پشت سر امام باشد و امام سوره عزيمه را بخواند ،سجده بر او واجب است.

برداشــت محقق کرکي از اين روايت ،اين اســت که مقتضاي اين روايت ،وجوب

سجده تالوت بر مأموم است عليکلحال (محقق کرکي1408 ،ق ،ج ،2ص.)311

شيخ بهائي بعد از آنکه بهصورت کلي اقتدا به امام جماعت اهل سنت را جايز
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 ،1416ص333؛ حلي ،1417 ،ص241؛ابنداود ،1392 ،ص .)274درباره يونس بن
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بر قبول کردند؛ زيرا از وکالي امام عســکري 7است .ایشان وکيل ناحيه در غيبت
صغراســت و فوقالعاده جاللت دارد و ُغ ُل ّوي هم از او ديده نشده (ر.ک :نجاشي،
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ميداند ،از عبارت «يصيل بصالته» ،عموم را برداشــت کرده و آن را هم شامل محل
بحث ،يعني نماز جماعت ،و هم شامل جايي که مأموم پشت سر امام ايستاده است و

هماهنگ با او نماز ميخواند؛ اما نيت فرادا کرده است ،دانسته و در هر دو صورت،
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تبعيت از امام جماعت سني را الزم ميشمارد (ر.ک :شيخ بهائي ،بيتا ،ص.)246

دليل دوم :ظهور برخي روايات ،از جمله روايتي اســت که راوي از امام باقر7

میپرسد« :اگر امام جماعت در نماز آيه سجده بخواند؛ ولي قبل از سجده وضويش
باطل شود ،چه کنيم»؟ امام 7در پاسخ ميفرمايند« :يک نفر از مأمومين جلو بايستد
و ســجده کند و ديگران هم سجده کنند و امام جماعت اول ،نماز را رها ميکند و

نماز بقيه صحيح است».

نقد و بررسي سند و داللت روايت:
اين روايت از نظر سند ،قابل قبول است؛ زيرا محمد بن يحيي از اجله شيعه در

زمان خود است؛ چنانکه هریک از رجالشناسان که از محمد بن يحيى عطار نامى

بردهانــد ،او را به بزرگى و عظمت ياد کــرده و به وثاقت و صداقت و علم و تقوا

ســتودهاند (ر.ک :نجاشي،1416 ،ص) .احمد بن محمد نيز محتمل است بين احمد
بن محمد بن خالد برقي و احمد بن محمد بن عيسی االشعري باشد که هر دو ،مورد
اعتماد و ثقه هســتند .احمد بن محمد بن خالد برقي ،هرچند از ضعفا نقل ميکند،
اين روايت داراي سند است و خود او نيز ثقه است و از اجله امامي و مورد اعتماد

(ابن الغضائري ،1422 ،ص39؛ طوسي ،1417 ،ص .)53احمد بن محمد بن عيسی
االشــعري نيز امامي و مورد اعتماد و صحيحالمذهب است (ر.ک :نجاشي،1416 ،

ص83؛ ابن داود ،1392 ،ص .)44موســي بن قاســم ،فردي موثق و امامي است و
مورد تجليل قرار گرفته (ر.ک :طوســي ،1415 ،ص378؛ نجاشي ،1416 ،ص405؛

حلي ،1417 ،ص .)272علي بن جعفر نيز ثقه و مورد تجليل و از بزرگان شيعه است
(ر.ک :نجاشــي ،1416 ،ص251؛ طوسي ،1417 ،ص151؛ حلي ،1417 ،ص.)185

بنابراین ،روايت صحيحه است.
روايت از نظر داللت نيز تمام است؛ زيرا از آن فهميده ميشود که سجده تالوت،

اعم از ســجده امام و سجده مأمومين ،در حال نماز انجام ميشود (صاحب جواهر،
 ،1367ج ،9ص.)346

دليل سوم :براي اثبات اين نظريه ،به مفهوم برخي روايات استناد شده؛ چهاينکه

در برخــي روايات آمده در صورت اقتدا به امام جماعت اهل ســنت و قرائت آيه

االيامء و الرکوع» (حر عاملي1403 ،ق ،ج ،4ص777؛ طوسي ،1365 ،ج ،2ص.)292
نقد و بررسي سند و داللت روايت:

که فردي ثقه ،امامي و جليلالقدر تلقي شده (ر.ک :طوسي1417 ،ق ،ص112؛ همو،
عيسي اســت که هرچند برخي مانند شيخ طوســي او را واقفي ميدانند (طوسي،
 ،1417ص ،)193بعضي ميگويند که او قب ً
ال واقفي بوده و بعد هدايت شده و ظاهر

اين اســت که مشايخ حديث در زمان صحت مذهب او ،احاديثش را ميپذيرفتهاند
(ر.ک :نجاشي ،1416 ،ص300؛ حلي ،1417 ،ص .)382همچنين سماعة بن مهران

در سند هست که او را نيز بعضي واقفي برشمردهاند (طوسي ،1415 ،ص)337؛ اما

نجاشي وي را ثقه و صحيحالمذهب معرفي ميکند (نجاشي ،1416 ،ص193؛ حلي،
 ،1417ص356؛ تفريشي ،1418 ،ج ،2ص .)373به نظر ميرسد سماعة بن مهران،

امامي است و اخذ مشايخ از عثمان بن عيسي نيز بعد از هدايت اوست .پس روايت
صحيحه اســت .به فرض هم که واقفي باشد ،ضرري نميزند؛ زیرا اين کالم براي

کساني مضر است که عدلترا در راوي ،شرط ميدانند؛ اما طبق مبنایي که ثقهبودن
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 ،1415ص355؛ حلي ،1417 ،ص .)114از ديگر افراد ســند اين روايت ،عثمان بن
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اين روايت از نظر سند ،قابل قبول است؛ زيرا در سند آن حسين بن سعيد هست

پژوهشنامه حج و زيارت

سجده توسط او و ترک سجده ،بر مأموم الزم است با ايما و اشاره سجده تالوت را
انجام دهد؛ مث ً
ال در روايت سماعه آمده است« :اذا ابتليت هبا مع امام ال يسجد فيجزيک

95

را شرط میداند ،هرچند واقفي يا فطحي باشد ،مضر نيست.
روایت از نظر داللت نيز تمام اســت؛ زيرا مفهوم آن دال بر مدعا است .صاحب

مصباح الفقاهه ميگويد که اين روايات ،در واقع ميخواهند به ما بفهمانند که لزوم
وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام

96

ايما در صورتي است که امام ،بهرغم خواندن آيه سجده ،در حال نماز سجده نکند؛

و إال اگر امام ســجده تالوت را در نماز انجام دهد ،بر مأموم واجب اســت که به

همراه او سجده کند و با اين عمل ،خللي به نماز او وارد نميشود (همداني ،بيتا،
ج ،2ص.)294

آیتاهلل فاضل لنکراني در تقريرات آيتاهلل بروجردي ،از روايت همین اســتفاده

را کردهاند (فاضــل لنکرانــي1420 ،ق ،ج ،2ص152؛ ر.ک :خميني ،بيتا ،ص8؛

محقق کرکي1408 ،ق ،ج ،2ص311؛ خوانساري ،1364 ،ج ،1ص384؛ اشتهاردي،
1417ق ،ج ،15ص.)466

نظريه دوم :عدم وجوب سجده در بين نماز

عده زيادي از فقها در فرض محل بحث ،سجده در وسط نماز را جايز ندانستهاند.

اين گروه ،از حیث جايگزين مناسب براي سجده ،به چند دسته تقسيم میشوند.
دسته اول :سجده با ايما و اشاره

به نظر برخي فقها در صورت تالوت آيه ســجده در نماز توســط امام ،سجده

واجب است؛ اما بايد با ايما و اشاره انجام شود و سجده بهصورت متعارف ،جايز

نيست .عالمه حلي ميفرمايد:

اگر امام جماعت ،اماميمذهب باشد و از روي فراموشي آيه سجده را بخواند ،هم

خودش و هم مأمومين بايد با اشاره سجده را انجام دهند و اگر امام از مخالفين

باشد و سجده را در نماز انجام دهد ،مأموم نبايد از او تبعيت کند؛ بلکه با اشاره
سجده نمايد (عالمه حلي1414 ،ق ،ج ،3ص219؛ همو1410 ،ق ،ج ،1ص.)497

حتي به نظر ابن جنيد ،که جواز قرائت ســوره عزيمه در نماز به وي نسبت داده

شده است ،سجده تالوت بايد با اشــاره صورت گيرد (ر.ک :شهيد اول1419 ،ق،

ج ،3ص323؛ حائري ،1362 ،ص165؛ فاضل هندي1416 ،ق ،ج ،4ص11؛ خوئي،
1410ق ،ج ،3ص.)340

در عينحال ،گروه ديگري از فقها بر آناند که اساســ ًا جواز اقتدا به غير امامي،

که در نماز سوره عزيمه را تالوت ميکند و به تبع آن سجدة با اشاره ،فقط به حال
داليل اين نظريه

 .1ســجده در وسط نماز ،باعث زيادي در نماز واجب میشود و اين کار ،جايز

ص)318؛ در نماز واجب ،ســوره عزيمه را نخوان؛ زيرا موجب زيادي در نماز واجب

است»؛ اما ،برخالف خود ســجده که به نظر برخي فقها موجب زيادي در فريضه

ميشود ،ســجدة با ايما و اشاره ،که بدل سجده است ،موجب ايجاد خلل در نماز

نيست و چنين نمازي صحيح است (همداني ،بيتا ،ج ،2ص.)294
ارزيابي اين دليل:

اوالً اين روايت ،هم از نظر ســند و هم از نظــر داللت ،ضعف دارد و ازاینرو،

نميتوان به آن استناد کرد .از نظر سندي ضعيف است؛ زيرا در سند آن قاسم بن عروه
هســت که مجهــول اســت (عاملــي1410 ،ق ،ج ،3ص .)352خــود ابن بکير

نيز ضعيف اســت (محقق حلي ،1364 ،ج ،2ص .)175از نظر داللت نيز ضعيف
اســت؛ زيرا با ادله دال بر جواز ،که قب ً
ال بيان شــد ،در تعارض است .محقق نراقي

ميفرمايد« :بهدلیل ضعف ادله حرمت اســت که کالم بعضي متأخرين ،اشــعار به
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َ
الس ُــجو َد ِز َيا َد ٌة ِف ْالَ ْكتُو َب ِة» (کلینی ،1367 ،ج،3
«ل َت ْق َر ْأ ِف ْالَ ْكتُو َب ِة بِ َش ٍْء ِم َن ا ْل َعزَائِ ِم َفإِنَّ ُّ
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نيست و باعث بطالن نماز میشود .ازهمينروست که در روايات از خواندن سوره
ســجده نهي شــده .مث ً
ال ابن بکير روايتي را نقل کرده که در آن امام 7فرمودند:
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تقيه اختصاص دارد (اشتهاردي1417 ،ق ،ج ،17ص.)149
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جواز دارد» (نراقي1415 ،ق ،ج ،5ص .)100فاضل هندي نيز روايات دال بر حرمت

را ضعيف دانســته اســت (فاضل هندي1405 ،ق ،ج ،4ص .)11صاحب مدارک

االحکام ميگويد:
وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام
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حق اين است که روايات دال بر منع ،ضعيف هستند و نميتوان به آنها تمسک

کرد .پس اگر بتوانيم بطالن نماز را با اســتفاده از اين نکته که افزودن سجده
مبطل است ثابت کنيم ،ميتوان قائل به منع شد؛ واال قول به جواز را کمااينکه
ظاهر روايات است ،بايد پذيرفت (عاملي1410 ،ق ،ج ،3ص.)353

ثاني ًا بر فرض بپذيريم که زيادي در نماز حرام و مبطل اســت ،ممکن است گفته

شــود افزودن ســجدهاي که بهقصد جزئيت نماز خوانده شود ،مبطل نماز و حرام

اســت؛ درحاليکه اين سجده ،بهقصد جزئيت خوانده نشده؛ بلکه بهقصد سجدة
قرآن انجام شــده و اين ،انجام وظيفه اســت ،نه اخالل به وظيفه؛ چنانکه در نماز

جماعت ،اضافه شدن يک رکوع بهقصد تبعیت از امام ،مخل و مبطل نيست.

صاحــب جواهر نیز منصرف از روايات را (در مــورد زيادي که باعث بطالن نماز

ميشود) ،فقط زيادي رکعات و رکوعات دانسته است ،نه مطلق زيادي .بنابراين ،زيادي
سجده تحت شمول آن نصوص قرار نميگيرد (صاحب جواهر ،1367 ،ج ،9ص.)346

 .2روايتی که در ادامه میآید نيز ميتواند دليلي براي قول به وجوب ســجده با

ايما و اشاره باشد:

ع ّ
يل بن جعفر يف كتابه عن أخيه 7قال  :سألته عن الرجل يكون يف صالة مجاعة

فيقرأ إنسان السجدة ،كيف يصنع؟ قال :يومئ برأسه .قال :وسألته عن الرجل

يكون يف صالته فيقرأ آخر الســجدة؟ فقال :يســجد إذا سمع شيئا من العزائم

فيتم صالته َّإل أن يكون يف فريضة فيومئ برأسه إيامء (حر عاملي،
ثم يقوم ّ
األربعَّ ،
1403ق ،ج ،4ص.)882

در عبــارت َّ
«إل أن يكون يف فريضة فيومئ برأســه إيامء» ،امام 7به طور مطلق بيان

فرمودند که در صورت شنيدن آيه سجده در حال نماز واجب ،بايد با اشاره سجده
تالوت را انجام داد.

نقد و بررسي سند و داللت روايت:
اين روايت از حيث ســند ،معتبر اســت و صحيحه تلقي ميشود؛ زيرا علي بن

جعفر ميان اعالم شــیعه ،بــه «وثاقت فضل» ،جاللت قدر ،عظمت ،شــدت ورع،

غايت اخالص ،تأ ّدب ،شــرافت و ...ستوده شده اســت و كتاب او در رديف آثار
ص251؛ طوسي ،1417 ،ص151؛ حلي ،1417 ،ص.)185

اما روایت از نظر داللت ،ناتمام است؛ زيرا از محل نزاع خارج است .اين روايت

در جايي اســت که فردي غير از امام جماعت آيه ســجده را ميخواند و مأموم آن
روايت فوق شامل محل بحث نميشود.

محقق حلي از ابن جنيد نقل کرده که در مورد بحث ،الزم است مأموم بين نماز،

با ايما و اشاره سجده کند و بعد از نماز ،سجده تالوت را انجامدهد (محقق حلي،
 ،1364ج ،2ص .)175از کالم برخي فقهای ديگر نيز همين مطلب به دست ميآيد
(ر.ک :تستري1406 ،ق ،ج ،2ص.)269

آيتاهلل جوادي آملي در پاسخ به استفتایي دراينباره ،فرمودهاند« :بايد نمازگزار

در صورت امکان ،با اشــاره ســجده نموده و بعد از نماز هم ،سجده را تکرار کند»

(استفتائات آيتاهلل جوادي آملي 24 ،آبان .)1388

وجه اشتراک اين نظر با نظر قبلي ،آن است که هر دو مورد ،سجدة در وسط نماز را

در محل بحث ،جايز نميدانند و معتقدند بهجاي سجده ،بايد از ايما و اشاره استفاده
کرد .در نهايت ،نظر دوم قائل است که بعد از نماز ،احتياط ًا بايد سجده را هم انجام داد.
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دسته دوم :لزوم ايما در نماز و انجام دادن سجده بعد از نماز
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را ميشــنود؛ ولي محل بحث جايي است که امام آيه سجده را تالوت ميکند .پس
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معتبر اماميه است و از مصادر اوليه حديثي به شمار مىرود (ر.ک :نجاشي،1416 ،

99

داليل اين قول

ظاهرا ً دليل اين قول ،همان داليل قول گذشــته ،و جواب آن نيز همان اشکاالتي
است که درباره نظريه دوم بيان شد.
وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام
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دسته سوم :لزوم انجام سجده بعد از سالم نماز

بر اســاس نظر ديگري ميان فقهاي اماميه ،در صورت شنيدن آيه سجده در نماز،
بايد سجده تالوت را بعد از سالم نماز انجام داد .صاحب مصباح الفقيه ،ضمن نقل
اين نظريه ،گفته است که «اگر بحث جايگزيني بدل سجده يعني اشاره و ايما نباشد،
اين قول ،قول خوبي است» (همداني ،بيتا ،ج ،2ص .)294گفتنی است که با فرض
قبول اين قول ،داللت آن در جايي که امام در اثنای نماز سجده نميکند ،در مقایسه با
جايي که امام سجده را در اثنای نماز انجام ميدهد ،آشکارتر است و استفاده وجوب
سجده مأموم بعد از سالم نماز در جايي که امام سجده را انجام ميدهد ،با تمسک
به اطالق ادله ،امکانپذير است.
داليل اين نظريه

اولين دليل ،استصحاب است؛ به اين بيان که قبل از شنيدن آيه سجده ،حرام است
که نمازگزار نمازش را قطع کند؛ بعد از شنيدن آيه سجده ،شک ميکند که آيا اين
حرمت برداشــته شــده و جاي خود را به وجوب داده يا حکم حرمت همچنان به
قوت خود باقي اســت؛ اگر حکم حرمت برداشته شده باشد ،الزم است نمازش را
قطع کند و سجده را بالفاصله به جا آورد و اگر حکم حرمت برداشته نشده باشد،
الزم اســت آن زمان ســجده نکند و آن را به بعد از نماز موکول کند .استصحاب
حکم حرمت ميکند و در نتيجه ،سجده به بعد از نماز موکول ميشود (ر.ک :فاضل
لنکراني1420 ،ق ،ج ،2ص.)153

دليل ديگر ،اصالةالبرائه اســت؛ با اين توضيح کــه پس از ادعاي انصراف ادله
فوريت ســجده بهصورت عدم اشــتغال به نماز ،يا تعــارض آن با ادله حرمت
شکستن نماز ،در صورت شک در وجوب سجده در حال نماز ،به اصل برائت از
تکليف در حال نماز تمســک ميشود و از سجده در حال نماز ،خودداري و آن
را به بعد از نماز موکول میکنیم؛ اما چنانچه بدليت ايما به جاي ســجده پذيرفته
شود ،مجالي براي اين قول نخواهد بود (همانجا).
اوالً در صورت امکان بايد بين دو دليل متعارض جمع عرفي کرد که در محل

پژوهشنامه حج و زيارت

ثاني ًا بــا وجود ادله لزوم تبعيت مأموم از امام و ادله تقيه ،اصول مورد اســتناد

شماره نهم

ارزيابي اين نظريه:
بحث ،ميتوان گفت انجام دادن ســجده در حال نماز ،از مصاديق ابطال نيست تا
تعارض کند؛ پس بين ادله تعارضي وجود ندارد.

ميدهد .بنابراين ،بايد گفت به تأخير انداختن ســجده تا بعد از نماز ،بر فرض که
تمام باشد ،مربوط به جايي است که امام سجده را ترک کرده باشد.
آيتاهلل خوئي ،ضمن تأکيد بر انجام سجده با ايما و اشاره در اثنای نماز ،در رد
اين قول ميگويد« :اگر تأخير ســجده به بعد از نماز جايز بود ،وجهي نداشت که
امام 7دستور دهند که سجدة با ايما ،که در صورت تعذر سجده ،بدل آن است،
انجام گيرد» (خوئي1410 ،ق ،ج ،4ص.)219
ثالث ًا استصحاب مورد اشاره ،اصل مثبت است؛ زيرا با استصحاب بقاي حرمت
نقض نماز ،ميخواهيم وجوب سجده بعد از نماز را اثبات کنیم و اين اصل مثبت
است.
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از فرض مذکور انصراف دارند و شــامل جايي نمیشــود که امام سجده را انجام
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گفتار دوم :حکم وضعي نماز

تاکنون دو نظريه کلي دربــاره وظيفه مکلف ،در جايي که به امام جماعتي اقتدا

کرده که در نماز آيه عزيمه را تالوت نموده و ســجده را نيز انجام داده است ،بيان
وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام

شــد .طبق نظر اول ،تبعيت از امام اقتضا ميکرد که مأموم هم در حال نماز سجده

کند .نظر دوم ،اين بود که مأموم نبايد سجده کند و تبعيت در اين حال ،جايز نيست.

در اين حالت ،يا بدل ســجده را انجام ميدهد ،يعني ايما و اشاره جايگزين سجده

میشود ،يا هم از ايما استفاده ميکند و هم سجده را بعد از پايان نماز انجام ميدهد

يا فقط سجده را بعد از نماز به جا ميآورد.

چنانکه بيان شــد ،ممکن است امام جماعت خودش اص ً
ال در حال نماز ،سجده
تالوت را به جا نياورد .در این صورت ،باز در مسئله اقوال گوناگوني وجود دارد که
نقل و بررسي و نقد آنها مجال ديگري ميطلبد .اکنون اين سؤال مطرح ميشود که
حکم وضعي نماز کسی که در آن سوره عزيمه خوانده شده و وي بين نماز سجده

 102را انجام داده ،صحيح است يا باطل و نيازمند اعاده ،فرضهاي مختلفي قابل تصور
است.
فرض اول :سجده بين نماز به تبعيت از امام

اگر امام ســجده کند و مأموم هم به تبعيت از او سجده تالوت را در اثنای نماز
انجام دهد ،درباره صحت نمازش دو نظريه وجود دارد:
 .1شهيد ثاني در شرح لمعه ،بهصراحت ميفرمايد که اين نماز ،مورد قبول نيست
و بايد اعاده شود .وي نظريه خود را به سه دليل مستند کرده است:
الف) رواياتي که سجده تالوت را موجب زيادي در نماز ميدانند ،اطالق دارند
و شامل اين مورد نيز ميشوند و نماز با سجده زيادي ،باطل است.

ب) در اينجا مأموم مرتکب فعلي ميشود که از نظر او موجب بطالن نماز است
(شهيد ثاني1410 ،ق ،ج ،1ص.)608
ج) قاعده اشتغال ،مقتضي عدم اعتنا به اين نماز است؛ زيرا آنگونهکه شهيد در
شرح الفيه و روض الجنان اشاره ميکند ،اين نمازگزار علم به زيادي عمدي در نماز
پيدا کرده است ،بدون آنکه به بخشش اين زيادي يقين پيدا کند .بنابراين ،بر اساس
قاعده اشــتغال ،نميتوان به اين نماز اکتفا کرد (شهيد ثاني ،1378 ،ص253؛ همو،
به نظر محقق کرکي در جامع المقاصد نيز صحت اين نماز محل اشــکال است
(محقق کرکي1408 ،ق ،ج ،2ص.)265
اين نماز صحيح است .از کساني که اين عقيده را دارند ،ميتوان از آيتاهلل حکيم،
جوادی احتياط را در اعاده ميداند (جوادي آملي ،استفتائات 24 ،آبان  .)1388براي
صحت اين نماز از داليلي ميتوان بهره جست:
الف) روايتي که راوي میپرســد« :اگر امام جماعت در نماز آيه سجده بخواند،
ولي قبل از ســجده وضويش باطل شود ،چه کنيم»؟ امام در پاسخ ميفرمايند« :يک
نفر از مأمومين جلو ميايســتد و سجده ميکند و ديگران هم سجده ميکنند و امام
جماعــت اول ،به دنبال کار خود ميرود و نماز بقيه صحيح اســت» (حر عاملي،
1403ق ،ج ،4ص .)780اگرچه در اين روايت يکي از مأمومين جاي امام را گرفته
اســت ،هيچ فرقي بين اينکه امام جماعت خودش جلو باشــد يا شخص ديگري
جايگزين او شده باشد ،وجود ندارد .به نظر آيتاهلل حکيم نيز اين نماز صحيح است
(حکيم1415 ،ق ،ج ،1ص.)202
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آقارضــا همداني ،صاحب جواهر و آيتاهلل جــوادي آملي نام برد .هرچند آیتاهلل

شماره نهم

 .2ديدگاه ديگر ،که از نظر نگارندگان قويتر نيز به نظر ميرســد ،آن است که
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 ،1380ج ،2ص.)707
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ب) مفهوم روايت ابوبصير که امام 7امر فرمودهاند در صورت عدم سجده امام،

از ايما اســتفاده کنيد .مفهوم اين روايت ،آن است که در صورت سجده ،نماز باطل

نخواهد بود« :ومفهومها أنّه لو سجد اإلمام مل يبطل صالته وصالة من خلفه» (اشتهاردي،
وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام

1417ق ،ج ،15ص.)32

گفتنی است برخي فقها ،که در شرايط تقيه اقتدا را تجويز کردهاند ،اين نماز را

مکفي دانسته و سجده را مخل به آن ندانستهاند؛ مثال آقاي حکيم در اينباره گفته
است« :اگر امام سجده کند و مأموم هم به تبعيت از امام سجده تالوت را در اثنای
نماز انجام دهد ،اما اين کار در شرايط تقيه صورت گيرد ،اين نماز صحيح است»

(حکيم1415 ،ق ،ج ،1ص202؛ ر.ک :همداني ،بيتا ،ج ،2ص .)294از ديگرسو
به نظر فقهاي بســياري از جمله امام خميني ،تقيه فقط به موقعيتهاي اضطراري

منحصر نيســت که جان و مال انســان در خطر باشد؛ بلکه در وضعیت عادي که

خوفــي وجود ندارد نیــز ميتوان تقيه کرد و اعمالي که بر اســاس تقيه صورت

ميگيرد ،صحيح و مورد قبول اســت (خميني ،بيتا ،ص .)8ايشــان همچنين در

 104بحــث ايجاد خلل عمدي در نماز ،بــراي جايي که مکلف از روي تقيه ،خلل در
نمازش ايجاد کرده و منشأ تقيه خوف و اضطرار است ،به سجده عزيمه مثل زده
و در اين حالت نماز را صحيح دانسته است .آنگاه براي ادعاي خود ،به سه دليل
اســتناد کرده است که عبارتاند از .1 :حديث رفع؛  .2حديث التعاد؛  .3روايات

تقيه (همان ،ص.)5

صاحب جواهر در اعتراض به نظر شــهيد ثاني ،که در صحت اين نماز حتي در

حال تقيه خدشه کرده است ،ميفرمايد« :امر در تقيه ،وسيعتر از اين است که صحت

اين نماز را مورد ســؤال قرار دهيم»( .صاحب جواهر ،1367 ،ج ،9ص )351از اين

مطلب فهميده ميشــود که به نظر صاحب جواهــر اين نماز در حال تقيه ،صحيح
است؛ هرچند در اثنای آن سجده تالوت انجام شده است.

ج) اين سجده ،سجده زيادي در نماز شمرده نميشود تا در نماز خللي ايجاد کند

(ر.ک :همان ،ص )346و مؤيد اين مطلب ،همان روايتي اســت که در رديف الف

ذکر شد (حر عاملي1403 ،ق ،ج ،4ص.)780
نقد و بررسي داليل بطالن

الف) علت بطالن ،افزودن چيزي غير نماز به نماز است؛ درحاليکه چنانکه بيان

شد ،معلوم گرديد که سجده تالوت ،زيادي غير نماز در نماز نيست و سجده تالوت
بطالن نيز توجيهي ندارد؛ زيرا آنان دليل ديگر بطالن نماز را اين ميدانســتند که از
نظر مأموم ،نمازي که در وســط آن سجده تالوت انجام شود ،باطل است .در اين
منتفي باشد ،اين استدالل نيز منتفي خواهد بود.

برائت يقيني را ميطلبد .با چنين نمازي ،انســان به برائت ذمه يقين پيدا نميکند.
براي يقين به برائت ،بايد دوباره نمازش را اعاده کند .پاســخ اين دليل نيز روشن
اســت .قاعده اشتغال ،در جايي جاري ميشود که دليلي نداشته باشيم؛ حال آنکه
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ب) دليل ديگر قائلين به بطالن نماز ،احتياط است .به نظر آنان ،تکليف يقيني،
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صورت ،مأموم نميتواند به نماز پشت سر چنين امامي اکتفا کند .وقتي بطالن نماز
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ن اساس ،دليل دوم قائلين به
در وســط نماز ،موجب باطل شدن آن نميشود .بر اي 

در مــورد بحث ،دليل بر صحت نماز داريم که عبارت بود از روايات و همچنين 105

وجوب تبعيــت از امام در نماز .بنابراين ،نوبت به اصل عملي و قاعده اشــتغال

نميرسد.

فرض دوم :انجام سجده بعد از نماز

اگر امام در نماز آيه ســجده را بخواند و در اثنای نماز ســجده کند؛ اما مأموم

از انجام ســجده خودداري کند و آن را بعد از سالم انجام دهد ،بر مبناي نظر ابن
جنيد ،نماز صحيح اســت .شــهيد ثاني بعد از نقل اين مطلب از ابن جنيد ،بر آن

اشــکال میکند و ميگويد« :هرچند از نظر زياد کردن رکن ،مشــکلي متوجه اين
نماز نيست؛ اما اشکال ديگري در آن وجود دارد که از نظر مأموم ،نماز اما ْم باطل
است و صالحيت اقتدا به او را ندارد» (شهيد ثاني1410 ،ق ،ج ،1ص.)608

وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام

نقد و بررسي اين نظريه

به نظر ميرســد نماز اين شخص ،باطل نيســت؛ اگرچه ب ه دليل عدم تبعيت از

امام ،معصيت کرده اســت؛ زيرا در نماز جماعت ،مأموم بايد از امام تبعيت کند و

اين تکليفی واجب ،و ترک تبعيت از امام ،معصيت اســت؛ اما موجب بطالن نماز
نميشود .اِشکال شهيد ثاني نيز قب ً
ال جواب داده شد و مشخص شد که نماز با انجام
سجده در وسط آن ،باطل نیست.

فرض سوم :ايما و اشاره در نماز و سجدة بعد از آن برخالف امام

اگر امام در نماز آيه ســجده را بخواند و در اثنای نماز سجده کند؛ اما مأموم با

اشــاره و ايما سجده را انجام دهد و بعد از نماز سجده کند ،به نظر آيتاهلل جوادي

 106آملي ،نمازش صحيح است (جوادي آملي ،استفتائات 24 ،آبان .)1388
نقد و بررسي اين نظريه

نماز در اين حالت ،همانند فرض قبلي صحيح است؛ ولي به نظر نگارندگان ،با

توجه به اينکه تبعيت مأموم از امام در نماز جماعت الزم است ،ضرورتي به ترک
سجده و اســتفاده از ايما و اشاره نبوده و ترک تبعيت از امام ،موجب معصيت و

گناه است.

فرض چهارم :عدم انجام سجده سهوا يا عمدا

اگر مأموم عمدا ً يا جه ً
ال يا سهوا ً درحاليکه امام آيه سجده را قرائت ،و در نماز

سجده کرده است ،از سجده خودداري کند ،نماز صحيح است (ر.ک :همانجا).

نقد و بررسي اين نظريه

اين فرض ،مانعي ندارد و چنانکه گفته شده ،اگر عمدا ً هم سجده را انجام ندهد،

نماز صحيح است .اگرچه اين کار معصيت تلقي ميشود ،معلوم نيست اين معصيت،
موجب بطالن نماز باشد و آن را فاسد کند؛ کمااينکه داليل گذشته نيز همين نظريه
را تأييد میکند.

نتيجهگيري
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تبعيت کند و با او به ســجده رود .لزوم تبعيت از امام و سجده در وسط نماز ،در
حال تقيه کام ً
ال روشــن اســت و کمتر مورد اختالف فقهاست؛ چه دايره تقيه به

شماره نهم

دين ،درباره شــرکت در نمازهاي جماعت اهل سنت ،بهويژه در مسجدالحرام و
مسجدالنبي ،و اقتدا به ائمه جماعات آنان ،چنانچه امام جماعت در قرائت نمازش

آيه عزيمه تالوت کند ،در صورت ســجده در اثنای نماز ،مأموم الزم است از او

جايي محدود باشــد که خوف تلف جان و مــال مؤمن وجود دارد و چه همانند

ديدگاه امام خميني ،دايره آن را گســترده در نظر بگيريم که شامل موقعیت فعلي
ما نيز بشــود .حتي از ظاهر کلمات کســاني که تقيه را شرط دانستهاند ،ميتوان
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با توجــه به توصيه امامان معصــوم :و به تبعيت از آنان ســفارش علماي

اينگونه برداشــت کرد که آوردن قيد تقيه توسط آنان ،براي احراز جواز اقتدا به 107

امام جماعت ســني است که باالتفاق در حال تقيه ،اين کار جايز است .حال ،اگر

دايره تقيه را گســترده دانستيم و حتي از اين هم باالتر ،در غير زمان تقيه نيز بنابر
توصيه برخي روايات ،اقتدا به امام جماعت ســني را جايز يا راجح شمرديم ،در

اينصورت تبعيت از امام واجب اســت و بايد به پيروي از امام جماعت ،سجده
را در حال نماز انجام دهيم .وانگهي مســتفاد از رواياتي که به شــرکت در نماز

جماعت مخالفان توصيه ميکند ،بر اساس مصلحتي است که در ايجاد وحدت و
همدلي بين مسلمانان وجود دارد يا مصلحتي که در پيشگيري از اتهام نامسلماني

بــه پيروان اهل بيت :يا وهن مذهب وجود دارد که اين مصلحت با عدم جواز
ســجده در بين نمــاز در فرضي که امام جماعت و دیگر مأمومين ســجده کنند،
ناســازگار است .همچنين با توجه به روايات صحيحي که از نظر داللت نيز تمام

وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام
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است ،بايد در بين نماز سجده را انجام داد و در همه موارد ذکرشده ،نماز مأمومين

صحيح است و به اعاده آن نيازی نيست.
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16.حکيم ،سيدمحمدسعيد (1415ق) .منهاج

فقه مذاهب اسالمي» ،پژوهشنامه مذاهب

 17.خميني ،ســيدروحاهلل (1390ق) .تحرير

چاپ اول.

حکم قرائت سوره عزيمه در نماز از منظر
اسالمي ،ســال ،11قم ،دانشگاه اديان و

مذاهب.

8.بحراني ،يوسف (بيتا) .الحدائق الناضرة،

العربي ،چاپ پنجم.

الصالحين ،بيروت ،دارالصفوة ،چاپ اول.

الوسيلة ،نجف ،مطبعة اآلداب ،چاپ دوم.

18.ــــــــــــــــــ (بيتــا) .الخلل في
الصالة ،قم ،چاپخانه مهر.
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رجال ابن الغضائري ،قم ،دارالحديث،

شــرح اللمعة ،تهران ،مکتبة الصدوق،

شماره نهم

الحيدرية.

 11.تستري ،محمدتقي (1406ق) .النجعة في

پژوهشنامه حج و زيارت

(1410ق) .الســرائر ،قم ،مؤسسة النشر

إصباح الشــيعة بمصباح الشريعة ،قم،
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19.خوانســاري ،ســيداحمد ( .)1364جامع
المدارك ،تهــران ،مکتبة الصدق ،چاپ

دوم.

 20.خوئي ،سيدابوالقاســم (1410ق) .کتاب
وظيفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزيمه توسط امام
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الصالة ،قم ،دارالهادي للمطبوعات ،چاپ

سوم.

 21.ســبزواري ،ســيدعبداالعلي (1413ق).

جواهــر الــكالم ،تهــران ،دارالکتب
االسالميه ،چاپ سوم.

28.طوسي ،محمد بن حسن ( .)1365تهذيب
االحكام ،تهران ،دارالكتب االســامية،
چاپ چهارم.

1415( ، ______29.ق) .رجال الطوسي،
قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،چاپ اول.

مهــذب األحــكام في بيــان الحالل

 30.ــــــــــــــــــ (1417ق) .الفهرست،

السبزواري ،چاپ چهارم.

 31.ــــــــــــــــــ ( .)1387المبسوط،

والحرام ،قم ،مكتب آيتاهللالعظمي السيد

 22.شــهيد اول ،محمد بن مکــي (1419ق).
ذکري الشيعة في احکام الشريعة ،قم،
ستاره ،چاپ اول.

 23.شهيد ثاني ،زينالدين بن علی (1410ق).
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،
قم ،انتشارات داوري ،چاپ اول.

 24.ــــــــــــــــــــ ( .)1380روض

قم ،مؤسسة النشر االسالمي ،چاپ اول.
تهران ،چاپخانه حيدري ،چاپ سوم.

 32.عاملي ،محمد بن حســين (بيتا) .الحبل
المتين (ط.ق) ،قم ،انتشارات بصيرتي.

 33.عالمه حلي ،حسن بنيوسف (1414ق).
تذكرة الفقهاء ،قم ،مؤسســة آل البيت
الحياء التراث ،چاپ اول.

 34.ــــــــــــــــــــ (1417ق) .خالصة

الجنان في شرح ارشاد األذهان (ط.ج)،

االقوال ،قم ،مؤسســة النشر االسالمي،

25.ــــــــــــــــــــ (1413ق) .مسالك

35.ــــــــــــــــــــ (1412ق) .منتهي

قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.

األفهام ،قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمية،
چاپ اول.

26.ــــــــــــــــــــ ( .)1378المقاصد
العلية في شــرح الرســالة األلفية ،قم،
انتشــارات دفتر تبليغات اسالمي ،چاپ

اول.

 27.صاحب جواهر ،محمدحســن (.)1367

چاپ اول.

المطلب ،مشــهد ،بنيــاد پژوهشهاي

اسالمي ،چاپ اول.

36.ــــــــــــــــــــ (1410ق) .نهايــة
االحكام فــي معرفة االحــكام ،قم،
اسماعيليان ،چاپ دوم.

 37.علمالهدي ،سيدمرتضي (1405ق) .رسائل
الشــريف المرتضي ،قــم ،دار القرآن

الکريم.

38.فاضل لنکراني ،محمــد (1420ق) .نهاية
التقرير في مباحث الصالة ،قم ،مركز فقه
األئمة األطهار ،:چاپ سوم.

المشرفة.

 47.موسوی عاملي ،محمد بن علی (1410ق).
مــدارك األحــكام ،قم ،مؤسســة آل
البيت :إلحياء التراث ،چاپ اول.

39.فاضل هندي ،محمد بنحسن (1405ق).

48.نجاشــي (1416ق) .رجال النجاشي ،قم،

 40.قمي ،ابوالقاسم ( .)1375غنائم األيام في

49.نراقي ،احمد بنمحمد (1415ق) .مستند

كشف اللثام ،قم ،مكتبة آيةاهلل مرعشي.

اسالمي ،چاپ اول.

 41.کاشــفالغطا ،جعفر ( .)1380کشــف
الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،قم،
مرکز انتشــارات دفتر تبليغات اسالمي،

 42.کليني ،محمد بن يعقوب ( .)1367الكافي،
 43.محقــق حلي ،جعفر بنحســن (.)1364
المعتبر في شرح المختصر ،قم ،مؤسسه
سيدالشهدا.

 44.محقق کرکي ،علي بن الحسين (1408ق).
جامع المقاصد ،قم ،مؤسســه آل البيت
الحياء التراث ،چاپ اول.

45.مرواريد ،علياصغر (1410ق) .سلســلة
الينابيع الفقهية ،بيروت ،دارالتراث ،چاپ
اول.

46.مقــدس اردبيلي ،احمد (بيتــا) .مجمع
الفائدة و البرهان ،قم ،مؤسســة النشــر

اإلســامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

(ط.ق) ،تهران ،مکتبة الصدر.

51. http://javadi.esra.ir.
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تهران ،دارالکتب االسالميه ،چاپ سوم.

 50.همدانــي ،رضا (بيتا) .مصبــاح الفقيه

شماره نهم

چاپ اول.

الشيعه ،قم ،مؤسسة آل البيت.

پژوهشنامه حج و زيارت

مسائل الحالل والحرام ،قم ،دفتر تبليغات

مؤسسة النشر االسالمي.
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