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حيِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ یَن  اْلَحْمُد ِللَّ ِبيَن الّطاِهِر يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

در فقه اجتماعى که  ر فقه فردز حکم اسثثثتحباب دارندبود که بسثثثيارز ان مبدوباه که د بثار دراینبحث  
شود این  مشثث  ننيم که مىشثوند  به هه ترتيب  ماالى ض واجب مىیک تکليف و یک فر آیبد، تبدیل بهمى

ه ب -باحزا  سوردر م صوصًا -س  که در قرآن کریم تاریخ اسَلم امعروفى در  همسثللموضثو  هوونه اسث   

نید،  هکه قبًَل نوج اسثثث  جحشنیبب بب  با رسثثثو و آن تزویج حضثثثره  آن پرداخته شثثثد  اسثثث 

جحش اندواج با بب  نید با پيشبهاد یا ببا به دستور رسو  خدا بود  اس   اکرمرسو   فرنندخواند 
ا ب در عرف عرب یک برد  آناد شد  اندواج، اندواجى ساختارشکن بود  اس   به دليل ایبکهخود این  اولً کرد  
ی، خَلف بزرگى به شمار مىکارعرب اندواج کرد  اس  و این  دختر صثاحب َنَسب و شرف ان بيوهیک   راآمد ن

  بود جاافتاد عرب  هدر عرف جامع قبح این کار

حضثثره خود،  امة برادر یعبى  را اندام دادند يز مشثثابه این کارن سثثدادامام  در تاریخ آمد  اسثث  که

در بعضى ان روایاه هم آمد   اند ودشان با یک امة اندواج کرد اند و خرا به اندواج کسثى در آورد  اکبرعلى

گویبد اسثم او ليَل بود  اس ، حا  اگر این که برخى مى-  را شثوهر دادنداکبراسث  که مادر حضثره على

ا در بعضى ام -ش امة بود  اسث خود اکبرگردد که مادر حضثره علىمطلب درسث  باشثد، مشث   مى
َمٌة ِلَعلّى بن»روایاه داریم که 

َ
هيد بکربَل  الحسثثينأ  هک و ظاهرًا همين روای  و نسثث ة دّوم اصثثح باشثثد «الشثثَّ

قدر این مطلب آن ا یک برد  و کبيز اندواج کردب ادامام سد وقتى  از داشته اس امة اکبرحضثره على
 ه گوش او که خليفه مملک  بود،این خبر را بمروان بن الملک ها و عيون عبدمهم بود  اسثثث  کثه جثاسثثثو 

 ه  تو ان بيوعيب نيسثث  !کبى اسثث  که تو مى کارزههاین : »الملک به امام نامه نوشثث  کهاند  عبدرسثثاند 
  و عبارتى ان این قبيل نوش « ! کبىواج مىبا یک امة اند کشىخدال  نمى و شأنى دارز،هستى عربى 

 این عاداتى که شثما دارید، عاداه جاهلى اس  و رسو  اکرم در پاسثخ به او نوشثتبد: سثدادامام 
 «ِانَّ لى فى رسوُ  الّله اسَوٌة حسَبة»این عاداه را برانداخ   فرقى بين عرب و عدم، مولى و غير مولى نيس  و 

 1 امکرد تأّسى  یعبى من در این مورد به رسو  خدا

                                                           
أّنه قا  کان بالمدیبة رجل من العرب له اّم ولد فماه عبها فتزّوجها عليّ بن الحسين : دعائم اإلسَلم عن جعفر بن محّمد481/ 41  مسثتدر  1
 فبلغ ذلك عبدالملك بن مروان، فکتب إليه أما کان لك في قریش وأفبا  العرب کفایة تحدز  عن اّم ولد رجل  فکتب إليه عليّ بن الحسين ، 

ه تبار  وتعالى رفع باإلسَلم  هال سيسة وأتّم به الباقصة ول لوم على امرزأّما بعد: فان اللَّ  ٍ  مسلم، واّنما الّلوم لوم الداهلّية، وقد أعتق رسو  اللَّ
َه َو اْلَيْوَم اْلِْخَر »عبد  نسا  من قریش  تزّوجها و أمبه و ْسَوٌة َحَسَبٌة ِلَمْن کاَن َیْرُجوا اللَّ

ُ
ِه أ  «ِفي َرُسوِ  اللَّ
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 اميرالمژمبين حضرهکه موالى )ایرانيان ساکن عراق( براز عرض شکای  خدم   آمد  اس در روایاه 
 ههانا به بگيرند امما دختر مىان  حاضثر نيستبد به ما دختر بدهبد  این عشثایر عرب مدند و عرضثه داشثتبد کهآ

ها صثثحب  کردند که حضثثره راسثثاز عرب را جمع کردند و با آن  دهبدکه ما عدم هسثثتيم به ما دختر نمىایب
 هاآنبا حال  خشم ان مدلس  اميرالمؤمبينحضره  مردان عرب قبو  نکردند  بعد هماما این خَلف اس ، 

 آن رون رسوخ داشته اس   هبين جامعدهد که این عاداه تا این حد در این نشان مى خارج شد 
 :کریمه آمد  اس  هدر آی

َیَن َخَلْوا ِمْن » ِه ِفي الَّ َة اللَّ بَّ ُه َلُه سثثثُ ِبيِّ ِمْن َحَرٍج فيمثا َفَرَض اللَّ ِه َقَدرًا مثا کثاَن َعَلى البَّ ْمُر اللَّ
َ
َقْبُل َو کاَن أ

  2«َمْقُدوراً 

  بودخَلف عرف  جحش اندواج کبدبا نیبب بب  خداحضره رسو   ایبکه دستور وارد شد  اس  که

بعد ان طَلق  و درآوردنیبب را به عقد نید   را اندام داد  بود ىخَلف عرفکار  رسو حضره قبًَل هم  البته
اندواج به دسثثتور خدا  -بود اشفرنندخواند همسثثر  که-جحش بب نید ان نیبب، خوِد آن حضثثره با نیبب 

 زو دیوردخترز اصثثيل  عبد با یکى اندواج  اسثث صثثوره گرفته این اندواج دو خَلف عرف بزرگ در  کردند 
فرماید کبد و مىمى ا الغى را در سثثور  احزاب خداوند متعا  این فرنندخواندگ  اندواج با همسثثر فرنندخواند 

 صى رنند گرفتن ششود با َتَبّبى و به فنمى و پدرخواند ، احکام پدر واقعى انسان را ندارد این رسم غلطى اس  
براز شثکسثثتن این رسثثم غلل رسو  گرامى  پدر واقعى او شثد  لَا بعد ان ابَل  این حکم، خداوند دسثتور داد

 جحش اندواج کبد ب نیبب ب با اسَلم
ِبيِّ ِمْن َحَرٍج »فرماید: کریمه مى ها آیعمل مستحبى اس  ام شثرعاً  نفسثهفىاصثل اندواج که  ما کاَن َعَلى البَّ

َیَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل  ِه ِفي الَّ َة اللَّ بَّ ُه َلُه سثُ د  کم تبدیل به یک فرض شفردز براز حا سثب این «     فيما َفَرَض اللَّ
فردز براز حاکم به عبوان فرماند  و فرمانرواز نظام تبدیل به یک واجب  یک عمل مستحِب  گاهى یعبىاس   

 شود مى
، شودکه براز حاکم جامعه واجب مى اس  راز اعما  مستحب فردزاز بواضح و برجسته این ماا ، ماا 

نظم اجتماعى، نقش واجب این فعل مسثثتحب عمل کبد که این فعل مسثثتحب در باید طورز به در واقع حاکم 
 را ایفا کبد 

شود مى هطورارتباطش با بح  ما در این اس  که بوویيم  اما دیورز اسث   البته این ماا  مربوط به قاعد
 د کباز حاکم جامعه حکم دیورز پيدا مىدر فقه اجتماعى بر فقه فردز حکمى داردنفسه در فعلى که فى
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ها رفتار کبد که در جامعه لغو با آننظام باید طورز  اما اندمبدوبهاز فردز  سبدرسث  اس  که ببابراین 
ل به   تبدیه یک سثثب  اجتماعى لغو شثثود، آن سثثباگر حاکم یا حکوم  طورز رفتار کبد ک و برهيد  نشثثوند 

 خدا رسثثو  نکاح اسثث   ماا  واضثثح آن شثثود و رعای  آن واجب مى اجرایک واجب خواهد شثثد و 
 فرمایبد:مى

 3«ىى َفَليَس ِمبّ سبتى فمن رِغَب َعن سبتالّبکاح »
وضع جامعه به جایى اگر  را در نظر بويرید همين مسثتحب فردز  اما کسثى نوفته که اندواج واجب اسث 

ن که ایواجب اسثث  شثثدن بود، بر حکوم  لغو در حا  در بين مردم م رغبتى به نکاح نداشثثتبد و رسثثيد که مرد
واج کبد  این فعل مستحب که دحکوم  باید خيلى ان اش اص را ملزم به ان ایبدایعبى در  نکاح را واجب کبد 

حاکم باید کارز کبد که ببابراین  شود براز اشث اص مستحب اس   حفظش در جامعه براز حاکم واجب مى
ین مطلب خود ا کس نافله ن واند،ترویج شثثد که هي  هاگر در جامعیا  این مسثثتحب ان جامعه برهيد  نشثثود 

 قرار گرفته   در معرض تعطيلسثثبهون کارز شثثد  که  اما نافله خواندن مسثثتحب اسثث حرام اسث ، با ایبکه 
 و مسثثتحباههاز اجتماعى یا همان سثثب نباید  د باسثث ، این مطلب حرام اسثث  و حاکم باید مقابلش بياسثثت

 معّطل بماند  سب در سطح جامعه تحقير شوند، نباید عدم عمل به حّدز برسد که این  شرعىمبدوباه 
که قرار اسثث  این  آندایىو گفتيم در  اشثثار  کرد  مسثثتحباهروز همين اسثثا  اسثث  که به برخى ان بر 

هد در جامعه خوا سب تعطيل ها مبدر به سانز ساختمانبه شکل عمودز بسانیم، این عمودز ها راسثاختمان
ى در شود کسمور مى   براز ماا ها را در جلسه پيش بيان کردیمکه تعدادز ان آن مسثتحباتىشثد  مانبد همين 

اصًَل امکان  اندام دهد !را  مسثتحباهد ب واهد یک سثرز ان ببيبکه اصثًَل آسثمان را نمى مال نيویورک جایى
لبد ب شبنيمه، یا ب واهد در وجود ندارد  ماًَل اگر ب واهد اّو  ما  را استهَل  کبد مستحباهاز ان عمل به پار 

ابل ها قبا این سبک ساختمانرا ب واند « ِانَّ فى خلق الّسماواه و الرض ْلیاٌه »شود و به آسمان نوا  کبد که 
تعطيل یک عمل  مبدر به شثثود،مى سثثب ها موجب تعطيل ختمانعمل نيسثث   ببابراین این سثثبک ان سثثا

 تواننمى ليل دیورز اسث  که در نظام شثهرز اسَلمى  این دشثودنیادز مى مسثتحبمسثتحب، بلکه اعما  
عما  و امکان اندام ا  دافقى ساخته شوند تا آسمان دید  شبه صوره بلکه باید  درا به سم  بال برها ساختمان
 وجود داشته باشد  مستحبى

بووید تصميم دارم نمان شب  حتى اگر یک فرد وارد شثد  اسث ، سثب عطيل روایاه نیادز دا  بر تحریم ت
ام، توانم، نتوانسثثثتهگوید من نمىن وانم، خوِد این رفتار، رفتار نامشثثثروعى اسثثث   حال یک شثثث صثثثى مى
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ش صى حتى اگر تمام  هبيناینخوانم  مى شا اللهانوقتى فراهم شثود  داشثته باشثم و حالى اما اگر ام،ن واند 
نم اکه بووید تصميم دارم که نمان شب ن وایب اما  کببداش نمىعمرش هم یک رکع  نمان شثب ن واند مؤاخَ 

 ب سو هم تعطيل اجتماعى  سب ل فردز این اعراض ممبو  اس   هم تعطي و بود  سثب ان  تبعي اعراض ان 
ر به از مردم، دیوکه  ه بوویبدنامشرو  اس ، با ایبکه عمل و فعل مستحب اس   براز ماا  اگر به مردم جامع

 عطاز به سائل واجبا هرهبدنفسه عمل محّرمى اس  ، این مطلب فىبه سثائل کمک نکبيد فقرا کمک نکبيد
این  -ىاشد و هه اجتماعفردز بحا  هه این تصثميم -تصثميم بويریم به سثائل کمک نکبيم که ایب اما نيسث 

که بووید من تصثثميم دارم به ایب اما اگر گاهى به گدا پو  بدهد و گاهى ندهد اشثثکالى ندارد پسجایز نيسثث   
ياورند که دليل بى اگر آید  حتبه حساب مى سثب هي  گدایى کمک نکبم کار نامقبولى اسث  هون یک تعطيل 

  را کرد[ وان این کارت]بان هم نمى تصميم داریم که به هي  گدایى کمک نکبيم هون این کار گداپرورز اس  پس
ز وجوب جمع گدایان ان سثطح شثثهر  نباید در جامعه اسَلمى و دیور دو بح  اسث   یکى کراه  تکّدز

ه او مردم دس  دران کبد تا ببه سوز و  ر سثر ههاررا  ببشيبد و گدایى کبدکه شث صثى بگدا داشثته باشثيم، ایب
 حاکمي جامعه و  مدیری  هوظيف ان سثثطح شثثهرآورز گدایان معج اما از نيسثث ،، کار پسثثبدید کمک کببد

ان  ها راآن ها مسثثکن و کار آماد  کبد وبراز آنها نيانمبدند کمکشثثان کبد، ، حاکم باید ببيبد که اگر ایناسثث 
 گدایى مبع کبد تا دیور هبين کارز نکببد 

 در روای  آمد  اس :
ِد بْ » ُد ْبُن اْلَحَسِن ِبِإْسَباِدِ  َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن ُمَحمَّ ٍَ َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن َعاِئ

َ
ِد ْبِن ِعيَسى َعْن أ ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ِن أ

ِميَر 
َ
ِبي َحْمَزَة َعْن َرُجٍل َبَلَغ ِبِه أ

َ
ِميُر  اْلُمْؤِمِبيَن أ

َ
ُ  َفَقاَ  أ

َ
أ ْيٌخ َمْکُفوٌف َکِبيٌر َیسثثْ ا  اْلُمْؤِمِبيَن َقاَ : َمرَّ شثثَ ََ َما َه

ِمي
َ
ِميُر اْلُمْؤِمِبيَن َقاُلوا َیا أ

َ
َراِنيف َفَقاَ  أ ْنِفُقوا َعَلْيهِ  َر اْلُمْؤِمِبيَن َنصثثْ

َ
ى ِإَذا َکِبَر َو َعَدَز َمَبْعُتُموُ  أ َتْعَمْلُتُموُ  َحتَّ  ِمْن  اسثثْ

 4 «اْلَماِ   َبْيِ  

 کرد،مىگدایى  -یا به نقل برخى ان روایاه شثث   مسثثيحى-دیدند که فرد یهودز  المؤمبينوقتى امير
ید و آ، کارز ان دسثثتش برنمىآقا این فرد، پيرمردز مسثثيحى اسثث  :دبگفت !این کار او هه معبا دارد فرمودند: 

الما  ي ى ان بیعبمسيحى هس  که باشد  حضره فرمودند:   اش مدبور به گدایى شد  اس نندگىبراز تأمين 
  حال که پير شثثد  او را به حابود ان خدماه او اسثثتفاد  کردید، اما  تا نمانى که جوان هطور به او انفاق کبيد 

 اید!خود رها نمود 
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اید فرمایبد نبها به دس  حکوم  اس   حضره مىو رسثيدگى به آنآید که جمع گدایان ان این روای  برمى
ياجى به د تا دیور احتالما  شهریه مش   کبيدر حکوم  من گدا باشد، این پيرمرد را بويرید و برایش ان بي 

 گدایى نداشته باشد 
ها حق ندارند بوویبد ما تصميم داریم به هي  گدایى هيس   آن موظيفه مرد اما حاکم اس  هرسثيدگى وظيف

 رماید:فکمک نکبيم  خداوند متعا  در قرآن مى
اِئِل َو اْلَمْحُروم َو في» ْمواِلِهْم َحقف ِللسَّ

َ
 5«أ

  کبدحق ایداد مى اشد، خوِد سائل با درخواس  کردنشاگر در واقع مسثتحق نبى خوِد سثائل حق دارد حت
ما در بح  فقه اقتصثثادز  ممکن اسثث  تبدیل به حّق واجب شثثود  گاهى اما این حق، اسثثتحبابى اسثث  ابتداً 
 هک واجب دیورز هم وجود داردیک  نکاه و کّفاراه و غير ایم که عَلو  بر این واجباه معمولى خمس و گفته
ان درآمد ماهانه و سالنه خود، مقدار معّيبى  هرکسىکه واجب اس   وارد شد در روایاه  بيان شد  اس  تر کم

وید غير ان گکه قرآن مى« حٌقّ معلوم»هم واجب اسثثث   این  مسثثثتحبى، یعبى همين انفاقاه را کبثار بوثَارد
هاز متفّرقه کبار هر انسثثثان متدّیبى اسثثث  که ان درآمدش براز این نيانمبدز هخمس و نکثاه اسثثث   وظيفث

سهمى ان آن را  رساندها مى  خداوند سودز به آنکشاورنان و اهل تداره رسم بود که هرگا  سثابقًا بين بوَارد
 نبود  اس   ان باب خمس و نکاهاین صدقه دادند، البته به فقرا مى

دادند که ب شى ان دستور مى ایشان هبوام محصو در روای  اس  که    اسث  ن بودای رفتار امام صثادق
 کبم این کار را هر ساله مى»دند: فرمودیوار با  را خراب کببد تا مردم بيایبد و ان آن اسثتفاد  کببد  حضثره مى

از رمقدار نیادز پو  بکبم و پرداخ  مىفرائض خود را نيز  ذلکمعکببد، آیبد و رایوان اسثثتفاد  مىاز مىعّد 
 « ماندخودم باقى مى

 حضره یعقوب ان حضره یوسف هدورز ههل سال عّل  يلجبرئحضره در روای  اس  که ى حت
  و شثثد  اسثث غافلاند شثثبى آن حضثثره ان همسثثایوان خود که در گرسثثبوى بود  ،تبها را هبين فرمودند:

 براز فرنندان خود طبخ نمود  اس   گوسفبدز که کشته بود  را فقل
د، شثثومانروایان آن مطرح مىوقتى براز جامعه یا فر اما اندنفسثثه مسثثتحبموارد حقوقى هسثثتبد که فى این

 ایز نيس   ان جمله روای  برقىج سب گردد  اجماًل روایاه نیادز داریم که تعطيل تکاليف دیورز مطرح مى
 اس : در محاسن
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هِ َعْبُه َعْن َیعْ » َبا َعْبِد اللَّ
َ
ِبي ُعَمْيٍر َعْن ُمَراِنِم ْبِن َحِکيٍم َقاَ  َسِمْعُ  أ

َ
ِد ْبِن أ یَد َعْن ُمَحمَّ َیُقوُ   ُقوَب ْبِن َیِز

ٍد َفَقْد َکَفَر  َة ُمَحمَّ  6«َمْن َخاَلَف ُسبَّ
 کبار اصثثَلً  سثثب که بووید من با این یعبى ایب سثثب مسثثاوز با کفر اسثث ، م الف  با  سثثب م الف  با 

 توان استفاد  کرد:این آیه مىان آیم  البته قبل ان این حدی ، نمى
َه َکايراً  َلَقْد کاَن َلُکْم في» َه َو اْلَيْوَم اْلِْخَر َو َذَکَر اللَّ ْسَوٌة َحَسَبٌة ِلَمْن کاَن َیْرُجوا اللَّ

ُ
ِه أ  7«َرُسوِ  اللَّ

ى به پ که انسثثان کارز کبد که بوویبد او به رسثثو  ایبواجب اسثث    اسثثَلميامبر گرامى اصثثل تأسثثّ
ى نمى خدا  ِلمن کان»اس ، این مطلب ان عباره  ىحرامکار ایشان اعراض کرد  اس   سب و ان  کبدتأسثّ

 رسولش سثب رون قيام  دارد ان یعبى کسثى که ایمان به خدا و  شثود داشث  مىبر« یرجوا الله و اليوم اْلخرة
 ترز بيان شد  اس  مطلب در روایاه به صوره روشناین  اما کبد اعراض نمى

 وجود دارد: بار دراینب برقى روای  دیورز ان جبا

ِبي َعْبِد »
َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السثثثَّ هِ َعْبُه َعِن البَّ ِميُر اْلُمْؤِمِبيَن  َعْن آَباِئهِ  اللَّ

َ
ُة  َقاَ  َقاَ  أ بَّ السثثثة

ٌة ِفي  َتاِن ُسبَّ بَّ َُ ِبَها َفِضيَلٌة َو َتْرُکَهاسثُ ْخ
َ
یَضٍة اأْل ٌة ِفي َغْيِر َفِر َُ ِبَها ُهًدز َو َتْرُکَها َضََلَلٌة َو ُسبَّ ْخ

َ
یَضٍة اأْل َلى َغْيِرَها إِ  َفِر

 8«َخِطيَلٌة 
ى بتسهدای  و ترکش سبب گمراهى اس  و  همای ى در واجباه که عمل به آنسبتداریم   سثب  یعبى دو نو 

  به حساب بياید( سب )اگر اعراض ان اس  فضيل  و ترکش گبا  جباه که عمل به آن در غير وا

 اس : روای  دیور ان اميرالمؤمبين

ِبي َعْبِد »
َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السثثثَّ ُه َعِن البَّ هِ َعبثْ ِميُر اْلُمْؤِمِبيَن  آَباِئهِ َعْن  اللَّ

َ
َثََلٌث  َقاَ  َقاَ  أ

ِة َو ِفَراُق اْلَدَماَعةِ ُموِبَقاٌه َنْکُ   بَّ ْفَقِة َو َتْرُ  السة  9«الصَّ
 گيرز ان جماع و کبار  سثثب انداند  شثثکسثثتن پيمان، ترک که انسثثان را به هَلک  مىسثثه هيز اسثث  

  «(دور امام مشرو  جمع باشد)جماعتى که 

 اس : دیورز ان امام باقر روای 
ِن ِبِإْسَباِدِ  » ُد ْبُن اْلَحسثَ َذْیَبَة َعْن ُنَراَرَة َقاَ : ُقْلُ  ُمَحمَّ

ُ
ِبي ُعَمْيٍر َعِن اْبِن أ

َ
َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعِن اْبِن أ

ِبي َجْعَفرٍ 
َ
َواِ  َو َکْم تُ  أِل ََلِة الزَّ َواِ  َو اْلُمَحاَفَظِة َعَلى صثثَ ِدُر َفَکْيَف ِلي ِبالزَّ تَّ

َ
ْخَتِلُف َو أ

َ
ي َرُجٌل َتاِجٌر أ ى ِإنِّ لَّ اَ  قَ صثثَ
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 َِ ْهِر َو َرْکَعَتْيِن َقْبَل اْلَعْصِر َفَه ْمُس َو َرْکَعَتْيِن َبْعَد الظة ي َثَماِنيَ َرَکَعاٍه ِإَذا َناَلِ  الشثَّ لِّ ي ِ  اْثَبَتا َعْشَرَة َرْکَعًة َو ُتصثَ  ُتَصلِّ
ْيُل َثََلَث َعْشَرةَ  ُف اللَّ  َرْکَعًة ِمْبَها اْلَوْتُر َو ِمْبَها َرْکَعَتا اْلَفْدِر َفِتْلَك َسْبٌع َو ِعْشُروَن  َبْعَد اْلَمْغِرِب َرْکَعَتْيِن َو َبْعَد َما َیْبَتصثِ

ِة َکاِفٌر َو إِ  ٌ  َو َلْيَس ِبَمْفُروٍض ِإنَّ َتاِرَ  اْلَفِریضثثَ ُه َتَطوة ا ُکلة ََ َما َه ِة َو ِإنَّ َوز اْلَفِریضثثَ ا َلْيَس ِبَکاِفٍر َو َرْکَعًة سثثِ ََ نَّ َتاِرَ  َه
ْن َیُدوَم َعَلْيِه َلِک 

َ
ُجُل َعَمًَل ِمَن اْلَ ْيِر أ ُه ُیْسَتَحبة ِإَذا َعِمَل الرَّ نَّ

َ
َها َمْعِصَيٌة أِل  10«بَّ

 ماا تارک نافله کافر نيس  اما ها فضثل اسث  و واجب نيسث   هراکه تارک واجباه، کافر اس نافله ههم
پس درسث  اس  که عمل به یک سب  واجب نيس  اما   (اعراض کبد کلىبه  کهدرصثورتى) گبا  کرد  اسث 

 کبار گَاشتن آن هم جایز نيس  
راز تر بمتأسفانه کم اما اسث  مهمى، ادب بسثيار که ترک هميشثوى یک مسثتحب جایز نيسث  این مطلب

 متدّیبين توجه به این حکم ندارند خيلى ان  کهطورزبهة مردم تبيين شد  اس  عامّ 
ان  همه یا بعضثثىکه سثثاختار شثثهرز را طورز قرار دهيم که نشثثود ایز نيسثث  و ایبج سثثب ببابراین تعطيل 

  نيس را اندام داد نيز جایز  مستحباه
 و صلى الله على محمد آله و سلم
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