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منبع  چهار  از  یکی  الفقیه«  الیحضره  »مــن  کتاب  چکیده: 
چهارم  قــرن  در  که  اســت  شیعه  حدیثی  مجموعه ی  معتبر 
کتاب  این  یافته است.  هجری توسط شیخ صدوق نگارش 
را  کتاب  مباحث  بیشتر  که  می شود  آغــاز  فقهی  باب های  با 
از عالمان  تشکیل می دهد، و در حقیقت به درخواست یکی 
را  او  تا خواسته ی  آمد  اهل فن معاصر صدوق به نگارش در 
کتابی در مسائل فقهی در صورت عدم دسترسی به فقیه  که 
کند، برآورده نماید. مؤلف باب های مختلف فقهی  کفایت  را 
نظرات  بیان  برای  که  نمود  تنظیم  خود  فتوای  اساس  بر  را 
خویش از احادیث معصومان؟مهع؟ بهره جسته است. با دقت 
در این کتاب می توان روش نگارش فتواهای او را دسته بندی 
کرد. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی پس از جمع آوری 
فیش برداری  کتاب خانه ای،  طریق  به  نیاز  مــورد  اطالعات 
چنین  را  صــدوق  فتواهای  روش  آنها  دسته بندی  با  و  کــرده 
یافته است: ۱- به اعتبار درجه ی قبول فتوا؛ ۲- نگارش فتوا 

به صورت بهره مندی از احادیث.

فتوای  الفقیه،  یحضره  ال  من  صــدوق،  شیخ  کلیدواژهها: 
شیخ.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰



مقدمه.  

بـزرگان  از  بـه شـیخ صـدوق  معـروف  قمـی )م ۳۸۱ ق(  محمدبن علی بن بابویـه 

کـه یکی  علمـای شـیعه در قـرن چهـارم هجـری و صاحـب تألیفـات بسـیار بـوده اسـت 

کـه بـه »مـن الیحضـر« یـا  کتـاب »مـن ال یحضـره الفقیـه« اسـت  از آثـار معـروف وی 

کتـاب بـه درخواسـت یکـی از عالمان بنـام »محمد  »الفقیـه« هـم معـروف اسـت. ایـن 

بـن حسـن بـن اسـحاق بن حسـین بن اسـحاق بن موسـی بـن جعفر؟ع؟« معـروف به 

کافـی و شـافی در فقـه  کتابـی  کـه  »نعمـت« نگاشـته شـد. خواسـته ی نعمـت ایـن بـود 

باشـد و همه ی مسـائل فقه و حالل و حرام، شـرایع و احکام را در بر داشـته باشـد و در 

کنـد و مـورد اطمینـان و اعتمـاد باشـد و بـه آن عمل نماید  صـورت نیـاز بـه آن مراجعـه 

)صـدوق، بی تـا، ج ۱، صـص ۲ و ۳(.

کتـاب  کنـار  گران قـدر همـواره مـورد توجـه عالمـان و محدثـان بـوده و در  ایـن اثـر 

کتـب  کلینـی و »تهذیبیـن« شـیخ طوسـی چهـار منبـع اصلـی شـیعه یعنـی  »الکافـی« 

کتـاب »مـن ال یحضـر« از زمـان نـگارش تـا بـه امروز بسـیار  اربعـه را تشـکیل می دهنـد. 

بـا ارزش و مـورد توجـه و تأییـد علمـا و بـزرگان دیـن بـوده اسـت. 

که مانند دیگر مصنفان همه ی روایات  شـیخ در مقدمه می نویسـد: نظر نداشـتم 

کـه بـه آنهـا فتـوا می دهـم و معتقـد بـه صحت آنها  را بیـاورم بلکـه آن دسـته از روایـات 
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کتـاب را میـان خـود و خـدای خـود حجـت قـرار داده  هسـتم را آورده ام. شـیخ؟حر؟ ایـن 

کـرده اسـت )اصـول  کـه از آنهـا در نـگارش ایـن مجموعـه حدیـث اخـذ  و منابعـی را 

کالم صـدوق  کتاب هـای معتبـر( را در مقدمـه ذکـر نمـوده اسـت )همـان، ص ۳(.  و 

کتـاب نـزد عالمـان بـوده اسـت و اصـواًل مطلـب حجـت  در مقدمـه، دلیـل اعتبـار ایـن 

کتابـش اسـت زیـرا او  کـه شـیخ از آن سـخن می گویـد دلیـل ارزش و جایـگاه  بودنـی 

خـود فـرد صالـح و صـادق بـوده اسـت. 

هر حدیث از دو بخش سند و متن تشکیل شده است. سند، سلسله ی افرادی 

است که حدیث را از معصوم نقل کرده اند به عبارت دیگر طریق و راه به متن حدیث 

سند آن است )شهید ثانی، ۱۴۱۳ ق، ص ۵۳؛ غروی نایینی، ۱۳۹۱ ش، ص ۲۱(. 

کـه قـوام و معنـای حدیث به آن اسـت یعنی:  متـن حدیثـف قسـمتی از کالم اسـت 

قـول معصـوم یـا کالم دربـاره ی فعـل یـا قـول یـا تقریرمعصوم )شـهید ثانـی، ۱۴۱۳ ق، 

ص ۵۲، مامقانـی، ۱۳۵۲ ش، ج ۱، ص ۴۷-۴۸، قاسـمی، ۱۴۰۷ ق، ص ۲۰۲( در 

کـه سـند بـه آن ختم می شـود، متن گویند  اصطـالح علمـای حدیـث بخشـی از کالم را 

)عتـر، ۱۴۰۶ ق، ص ۳۲۱(.

هنگامی کـه بـه صحـت صـدور متـن از پیامبـر؟ص؟ یـا معصـوم؟مهع؟ علـم حاصـل 

شـد، اطاعـت از آن بـر اسـاس فرمایـش الهـی در قـرآن واجـب اسـت. 

کـه امـر بـه اطاعـت از پیامبر یـا اولی االمر می کنند گویای این وجوب اسـت،  آیاتـی 

مثاًل:

ـْوا َفـِإّنَ اهَّلَل ال ُیِحـّبُ اْلکاِفریـَن< )آل عمـران، 
َ
ُسـوَل َفـِإْن َتَوّل طیُعـوا اهَّلَل َو الّرَ

َ
>ُقـْل أ

گـر روی گـردان شـدند،  کنیـد.« پـس ا ۳۲( یعنـی: بگـو: »خـدا و پیامبـر ]او[ را اطاعـت 
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کافـران را دوسـت نـدارد. قطعـًا خداونـد 

ْمِر ِمْنُکـْم َفِإْن َتناَزْعُتْم 
َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسـوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعـوا اهَّلَل َو أ

َ
ذیـَن آَمُنـوا أ

َ
َهـا اّل ّیُ

َ
>یـا أ

ِخـِر ذِلـَك َخْیـٌر َو 
ْ

ُکْنُتـْم ُتْؤِمُنـوَن ِبـاهَّلِل َو اْلَیـْوِم ال ُسـوِل ِإْن  وُه ِإَلـی اهَّلِل َو الّرَ
ُ

فـي َشـْی ٍء َفـُرّد

کـه ایمـان آورده ایـد، خـدا را اطاعـت  کسـانی  ویـاًل< )النسـاء، ۵۹( یعنـی: ای 
ْ
ْحَسـُن َتأ

َ
أ

گاه در امـری ]دینی [  کنیـد؛ پـس هـر  کنیـد و پیامبـر و اولیـای امـر خـود را ]نیـز[ اطاعـت 

گـر بـه خـدا و روز بازپسـین ایمان داریـد، آن را به ]کتـاب [ خدا و  اختـالف نظـر یافتیـد، ا

]سـنت [ پیامبـر ]او[ عرضـه بداریـد، ایـن بهتـر و نیک فرجام تـر اسـت .

ـالَة َو آتیـَن  ِقْمـَن الّصَ
َ
ولـی َو أ

ُ ْ
ـِة ال َج اْلجاِهِلّیَ ْجـَن َتَبـّرُ >َو َقـْرَن فـي ُبُیوِتُکـّنَ َو ال َتَبّرَ

َو  اْلَبْیـِت  ْهـَل 
َ
أ ْجـَس  الّرِ َعْنُکـُم  ِلُیْذِهـَب  اهَّلُل  ُیریـُد  مـا  ِإّنَ َرُسـوَلُه  َو  اهَّلَل  ِطْعـَن 

َ
أ َو  کاَة  الـّزَ

گیریـد و مانند روزگار  َرُکـْم َتْطهیـرًا< )الحـزاب، ۳۳( یعنـی: و در خانه هایتـان قـرار  ُیَطّهِ

جاهلّیـِت قدیـم زینت هـای خـود را آشـکار مکنیـد و نمـاز برپـا داریـد و زکات بدهیـد و 

خـدا و فرسـتاده اش را فرمـان بریـد. خـدا فقـط می خواهـد آلودگـی را از شـما خانـدان 

گردانـد. کیـزه  ]پیامبـر[ بزدایـد و شـما را پـاك و پا

ُسـوِل َو ِلـِذي اْلُقْربـی َو اْلَیتامی  ـِه َو ِللّرَ
َ
ْهـِل اْلُقـری َفِلّل

َ
فـاَء اهَّلُل َعلـی َرُسـوِلِه ِمـْن أ

َ
>مـا أ

ُسـوُل  ُکُم الّرَ ْغِنیـاِء ِمْنُکـْم َو ما آتا
َ ْ
َکـْي ال َیُکـوَن ُدوَلـًة َبْیـَن ال ـبیِل  کیِن َو اْبـِن الّسَ َو اْلَمسـا

 )۷ )حشـر،  اْلِعقـاِب<  َشـدیُد  اهَّلَل  ِإّنَ  اهَّلَل  ُقـوا  اّتَ َو  َفاْنَتُهـوا  َعْنـُه  ُکـْم  َنها مـا  َو  َفُخـُذوُه 

آِن  از  گردانیـد،  پیامبـرش  عایـد  قریه هـا  آن  کنان  ]دارایـِی [ سـا از  آنچـه خـدا  یعنـی: 

خـدا و از آِن پیامبـر ]او[ و متعّلـق بـه خویشـاوندان نزدیـك ]وی [ و یتیمـان و بینوایـان 

و درراه مانـدگان اسـت، تـا میـان توانگـران شـما دسـت بـه دسـت نگـردد. و آنچـه را 

فرسـتاده ]او[ بـه شـما داد، آن را بگیریـد و از آنچـه شـما را بـاز داشـت، بازایسـتید و از 
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کـه خـدا سـخت کیفر اسـت. خـدا پـروا بداریـد 

در این مقاله به بیان روش شیخ صدوق؟حر؟ در ذکر فتواهایش می پردازیم.

فتاوای شیخ صدوق؟حر؟ در الفقیه.  

کتاب »من ال یحضر« را به روش قدما و آنچه تا زمان او مرسـوم  شـیخ صدوق؟حر؟ 

کـرده و در آن فتواهـای  بـوده اسـت در بیـان احـکام فقهـی بـه صـورت حدیـث بیـان 

کتـاب چنـد گونـه اسـت. او بر اسـاس نصوص  کـه روش او در ایـن  خـود را گفتـه اسـت 

کـرده اسـت. آراء او را می تـوان بـه صـورت ذیـل تقسـیم کرد: اخبـار عمـل 

به اعتبار درجه قبول فتوا.   .  

ع است: این قسم از فتاوی خود بر سه نو

کـه مطابـق با ضرورت مذهب بوده و صحت آنها بدون کمترین  ۱-۱- فتواهایـی 

اختالفی مورد توافق همگان اسـت. 

کثـر مـوارد  گرفتـه و در ا کتـاب الفقیـه را در بـر  ع فتواهـا حجـم زیـادی از  ایـن نـو

جملـه: از  می شـود،  مشـاهده 

ک اسـت مگـر اینکه به نجاسـت آن علم حاصـل کنی )همان،  ۱-۱-۱-هـر آبـی پـا

ج ۱، ص ۱(.

گرفتـن بـا شـیر یـا دوغ جایـز نیسـت زیـرا وضو بـا آب مطلق صحیح  ۱-۱-۲- وضـو 

اسـت )همان، ج ۱، ص ۲۰(.

۱-۱-۳-دیه در ماه های حرام تغلیظ می شود )همان، ج ۴، ص ۷۰(.
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گرفتن بدان ضرر رساند، افطار بر آن واجب است. که روزه  ۱-۱-۴-هر چیزی 

همگانـی  توافـق  و  بـوده  امامیـه  فقهـای  اختـالف  محـل  کـه  فتواهایـی   -۲-۱

ع بـه کتـب فقهـی امامیـه هم چـون کتـب  ع فتواهـا را می تـوان بـا رجـو نیسـت. ایـن نـو

»السـرائر« حلـی و »مختلـف« عالمـه حلـی بـه دسـت آورد. 

مثـاًل: مؤلـف، حدیثـی بـا ایـن مضمـون نقـل می کنـد: رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: هـر 

کنـد … و مسـلمانی بـا  کنیفـی احـداث  کـه در راه عبـور مـردم مسـلمان ناودانـی نهـد یـا 

کننـده ی ضامـن اسـت )همـان، ج ۴،  کنـد و تلـف شـود، نصـب  یکـی از اینهـا برخـورد 

گـر ناودان بر سـر فردی  ص ۱۱۴(. دربـاره ی ضامـن بـودن، برخـی از فقهـا می گوینـد: ا

افتـد، صاحـب آن ضامـن اسـت و بـه همیـن خبـر تمسـک یافته انـد. امـا بعضـی دیگـر 

ج بودن مـی زاب و ناودان مورد  صاحـب آن را ضامـن نمی داننـد و می گوینـد جـواز خـار

گـر بیافتـد و خسـارتی  اتفـاق اسـت و عمـل و سـیره ی مسـلمانان همیـن بـوده اسـت و ا

ح می کننـد )همان، ج ۶،  ببـار آورد مربـوط بـه صاحبـش نیسـت و خبـر را توجیـه یا طر

ذیـل ح ۵۳۴۳(.

گاه به آنها  کـه دیگـر عالمـان در پذیـرش آنهـا تردیـد روا داشـته و  ۱-۳- فتواهایـی 

عنوان شـاذ داده اند. 

بـوده  نـادر معـروف  و  آراء شـاذ  بـه وجـود  میـان علمـای شـیعه  شـیخ صـدوق در 

از:  عبارتسـت  فتـوا  ایـن  از  نمونـه ای  اسـت۱. 

گالب  ۱-۳-۱ جواز وضو با 

کتابی با نام »التنبیه  ۱. یکی از دانشمندان به نام شیخ مفلح بن الحسن صمیری فتاوای غریب شیخ صدوق را در 

کرده است )معارف، ۱۳۷۴ ش، ص ۵۱۵(. علی به غراءب من ال یحضره الفقیه« جمع آوری 
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کان  »اذا  فرمـود:  کـه  امـام صـادق؟ع؟  از  روایتـی  نقـل  از  پـس  شـیخ صـدوق؟حر؟ 

المـاء قـدر قلتیـن لـم ینجسـه« )همـان، ج ۱، ص ۹( یعنـی: هـرگاه آب بـه انـدازه دو 

قلـه باشـد، چیـزی آن را نجـس نمی کنـد. چنیـن فتـوا می دهـد: »و ال بـأس بالوضـوء و 

کـی نیسـت بـه وضـو سـاختن و  ک بمـاء الـورد« یعنـی: با الغسـل مـن الجنابـه و االسـتیا

گالب )همـان(.  ک زدن بـا  کـردن و مسـوا غسـل جنابـت 

ح  کـه بـا گالب می تـوان وضـو گرفـت. مجلسـی اول در شـر کالم شـیخ تصریـح دارد 

کالم شـیخ صـدوق؟حر؟ را بـه جـای »و البـأس بالوضـوء« بـه صـورت:  »مـن الیحضـر« 

کـه  ح آن می گویـد: »بنابـر نسـخه ای  کـرده و در شـر »و ال بـأس بالوضـوء منـه« ضبـط 

کـر اسـت. یعنـی در وضـو سـاختن  لفـظ »منـه« در آن آمـده، مرجـع ضمیـردر منـه، آب 

کـی نیسـت و در واقـع ایـن سـخن صـدوق؟حر؟ رد بـاور  کـردن بـا آن با کـر و غسـل  بـا آب 

کـه معتقـد بـه عـدم جـواز ایـن امـر هسـتند.  حنفی هـا اسـت 

کراهـت  کـه داللـت بـر عـدم جـواز دارنـد، حمـل بـر تقیـه و یـا  امـا آن تعـداد اخبـاری 

ک بمـاء  گویـد: »و االسـتیا کـه  اسـت. امـا در خصـوص ایـن سـخن شـیخ صـدوق؟حر؟ 

کـه  گفـت: ایـن جملـه، جملـه ی اسـتینافی اسـت و بـه معنـی ایـن اسـت  الـورد« بایـد 

از مصادیـق  کـردن دهـان جایـز بـوده و  گالب بـه جهـت خوش بـو  بـا  ک زدن  مسـوا

که شـیخ  اسـراف محسـوب نمی شـود )مجلسـی، ۱۳۸۹ ق، ج ۱، ص ۴۱(. باید گفت 

کتـاب »الهدایـة« آورده اسـت: »و ال بـأس ان یتوضـأ بمـاء الـورد للصـالة«.  صـدوق در 

البتـه مجلسـی اول در ادامـه ی بحـث می نویسـد: بنابـر نسـخه ی اصل، سـخن شـیخ 

گالب داللـت می کنـد )مجلسـی،  کـردن بـا  ک  صـدوق بـر جـواز وضـو و غسـل و مسـوا

۱۳۸۹ ق، ج ۱، ص ۴۱(. شـاید دلیـل شـیخ در ایـن خبـر، روایـت امـام رضا؟ع؟ اسـت: 

»رواه محمـد بـن یعقـوب عـن علـی بـن محمـد عـن سـهل بـن زیـاد عـن محمـد بـن 
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عیسـی عـن یونـس عـن ابـی الحسـن؟ع؟ قـال قلـت لـه: الرجـل یغتسـل بمـاء الـورد 

و یتوضـاء بـه للصـالة؟ قـال: ال بـأس بذلـک« )طوسـی، ۱۳۷۶ ش، ج ۱، ص ۲۱۸(. 

شـیخ طوسـی؟حر؟ بعـد از ذکـر خبـر می نویسـد: ایـن خبـر از جملـه اخبـار شـاذ اسـت، 

گـر چـه در کتـب مکـرر آمـده اسـت. اصـل ایـن خبر از یونس از ابی الحسـن؟ع؟ اسـت  ا

کـه کسـی غیـر از یونـس آن را روایـت نکـرده و اجمـاع علمـا بـر تـرک عمل بـه ظاهر این 

روایـت قـرار گرفتـه اسـت )همـان، ص ۲۱۹(۱. 

۱-۳-۲-نماز در جامه ی شراب آلود 

شـیخ صـدوق؟حر؟ دربـاره ی نمـاز در جامـه ی آلـوده بـه شـراب چنیـن فتـوا می دهد: 

نمـاز خوانـدن در جامـه ی شـراب آلـود اشـکالی ندارد. خداوند متعال نوشـیدن شـراب 

ع نکرده اسـت و  کـه بـه آن آلوده شـده را ممنـو کـرده و نمـاز خوانـدن در لباسـی  را حـرام 

کـه در آن شـراب باشـد، بجـا آوردن نماز جایز نیسـت )صـدوق، بی تا،  امـا در خانـه ای 

ج ۱، ص ۴۳(. 

۱. »فهذا الخبر شاذ شدید الشذود و ان تکرر فی الکتب و االصول فانما أصله یونس عن الی الحسن؟ع؟ و لم یروه 

غیره و قد أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره و ما یکون هذا حکمه ال یعمل به، و لو سلم الحتمل أن یکون أراد 

به الوضوء الذی هو التحسین و قد بینا فیما تقدم ان ذلک یسمی و ضوءا و لیس لحد ان یقول ان فی الخبر انه سأله 

عن ماء الورد یتوضأ به للصالة لن ذلک ال ینافی ما قلناه، النه یجوز أن یستعمل للتحسین و مع هذا یقصد الدخول به 

کان أفضل من أن یقصد التلذذ  فی الصالة من حیث انه متی استعمل الرائحة الطیبة لدخوله فی الصالة و لمناجاة ربه 

به حسب دون وجه اهَّلل تعالی و فی هذا اسقاط ما ظنه السائل. و یحتمل ایضا أن یکون أراد؟ع؟ بقوله ماء الورد الماء 

کل شیء جاور غیره فانه یکسبه اسم  الذی وقع فیه الورد لن ذلک قد یسمی ماء ورد و ان لم یکن معتص را منه لن 

کانت هذه  کان المراد به المجاورة، أالتری انهم یقولون ماء الحب و ماء المصنع و ماء القرب و ان  االضافة الیه و ان 

االضافات انما هی اضافات المجاورة دن غیرها و فی هذا اسقاط ما ظنوه«.
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فتوا با بهره مندی از احادیث .   .  

کـه شـیخ صدوق؟حر؟  کتـاب »مـن الیحضـره الفقیـه« مشـاهده می شـود  بـا دقـت در 

کـه در آن ۴ روش مشـاهده  کتـاب بـه کار نبـرده اسـت  روش واحـدی را در تصنیـف 

کـه عبارتنـد از:  می شـود 

که باب مستقلی را به خود اختصاص داده اند:  ۲-۱ -فتواهایی 

اسـت؛  نشـده  اشـاره  روایتـی  بـه  آنهـا  همـراه  بـه  کـه  اسـت  فتواهایـی  مقصـود 

کـه خوانـدن >قـل هو اهَّلل احـد< در آنها  چنان کـه شـیخ صـدوق؟حر؟ در بـاب »مواضعـی 

مسـتحب اسـت« می نویسـد: در هفـت موضـع خوانـدن >قـل هـو اهَّلل احـد< و >قـل یـا 

أیهـا الکافـرون< را تـرک مکـن: دو رکعـت اول نمـاز شـب، دو رکعـت نافلـه ی صبـح، 

دو رکعـت نافلـه ی ظهـر، دو رکعـت نافلـه ی اول مغـرب و دو رکعـت طـواف، دو رکعـت 

احـرام و دو رکعـت نمـاز صبـح )همـان، ص ۳۱۴، بـاب ۷۴(. 

شـیخ ایـن بـاب را بـا ایـن فتـوا بـه پایـان بـرده و حتـی بـه حدیـث واحـدی هـم در 

این خصوص اشـاره نکرده اسـت. ایشـان در ابواب زیر نیز به این روش عمل نموده 

است: 

کـه سـنت رسـول اهَّلل؟ص؟ بـر توجـه و اهتمام نسـبت بـه آنها جاری  بـاب نمازهایـی 

شـده اسـت )همان، ص ۳۰۷، باب ۷۰(

باب میراث زوج همراه با فرزند )همان، ج ۴، ص ۱۹۳، باب ۱۳۵(

باب میراث زوجه همراه با فرزند )همان، ص ۱۹۳، باب ۱۳۶( 

دیگر ابواب مواریث )همان، ابواب ۱۳۸، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۹، ۱۵۱(
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بـاب سـیاق مناسـک حـج )همـان، ج ۲، ص ۳۱۱، بـاب ۲۱۳( و بیشـتر مناسـک 

حـج ماننـد: تلبیـه، داخـل شـدن به مکه، داخل شـدن به مسـجد الحـرام، نظر کردن 

کـردن بـه حجر االسـود، طـواف و …  کعبـه، نظـر  بـه سـوی 

باب زکاة الغالت.

کـه بـر احادیـث یک باب مقدم شـده اسـت و برگرفته از احادیث  ۲-۲- فتواهایـی 

همان باب اسـت. 

ع فتاوا در »الفقیه« معدود است. نمونه آن عبارت است از:  این نو

در ابتـدای بـاب »نمـاز در مسـجد غدیـر خـم« می نویسـد: چـون بـه مسـجد غدیـر 

خـم رسـیدی بـه آنجـا داخـل شـو و هـر چه بـه خاطرت گذشـت نمـاز بگـذار …)همان، 

که این فتوا برگرفته  کتاب مالحظه می شـود  ج ۲، ص ۳۳۵، باب ۲۱۵(. با دقت در 

کـه در کتـاب آمده اسـت:  از روایـات زیـر اسـت 

امام صادق؟ع؟ فرمود: »یستحب الصالة فی مسجد الغدیر«)همان(. 

عبدالرحمـن بـن حجـاج می گویـد: از امام ابـو ابراهیم؟ع؟ درباره ی نمـاز خواندنم 

کردم. فرمود: »صل فیه فان  در مسـجد غدیر در روز، در حالی که مسـافر باشـم سـوال 

فیـه فضـال و قـد کان ابی یأمـر بذلک« )همان(. 

کـه بـر احادیـث بـاب مقـدم اسـت لکـن برگرفتـه از روایـاث آن  ۲-۳- فتواهایـی 

بـاب نیسـت: 

که شیخ صدوق؟حر؟  که چکیده و عصاره ی روایات دیگری است  گفت  می توان 

کرده است. در ابتدای باب  کتفا  به جای ذکر یکایک آنها به ذکر فتوای واحد خود ا
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کنند« می نویسد: »لیس علی  که زنان باید به هنگام نماز خواندن رعایت  »آدابی 

المرأة اذان و الاقامة و ال جمعة و ال جماعة« )همان، ج ۱، ص ۲۴۳، باب ۵۴(. 

مصنـف پـس از آن بـه ذکـر روایاتـی دربـاره ی پوشـش زنـان در نمـاز می پـردازد و 

هیـچ روایتـی در خصـوص اذان و اقامـه و نمـاز جمعه و جماعت در این باب به چشـم 

نمی خـورد. 

کـرده اسـت: میـراث فرزنـد  شـیخ؟حر؟ در ابـواب دیگـری هـم بـه ایـن طریـق عمـل 

صلبـی )همـان، ج ۴، ص ۱۹۰، بـاب ۱۳۱(، میـراث پـدر و مـادر همـراه بـا زوج )همان، 

ص ۱۹۳، بـاب ۱۳۹(، میـراث پـدر و مـادر همـراه با زوجه )همـان، باب ۱۳۹(، میراث 

اهـل الملـل )همـان، ص ۲۵۰، باب ۱۷۱(، میـراث المجوس )همان، ص ۲۵۵، باب 

۱۷۴(، میـراث خواهـران و بـرادران )همـان، ص ۲۰۱، بـاب ۱۴۶(، غسـل مـس میـت 

)همـان، ج ۱، ص ۸۷، بـاب ۲۴( و … 

کنده است:  که میان احادیث ابواب پرا ۲-۴- فتواهایی 

کـه بـه نظـر می رسـد  برخـی از فتواهـای شـیخ صـدوق در میـان احادیـث قـرار دارد 

گاه بـا عبـارت »و قـال  کـه  گفتـه اسـت  شـیخ آنهـا را بـرای توضیـح و متمـم روایـات 

گاهـی بـدون آن ذکـر شـده اسـت.  المصنـف هـذا الکتـاب« و 

به عنوان نمونه موارد ذیل است: 

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ال تجالسـوا شـراب الخمـر فـان اللعنـة اذا نزلـت عمـت 

مـن فی المجلـس« )همـان، ج ۴، ص ۴۱، بـاب ۱۱( 

کـه در آن جـام و  گـزاردن در خانـه ای  نمـاز  روایـت شـیخ می نویسـد:  ایـن  ذیـل 
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کـه خمـر بـدان ریختـه )پاشـیده(  پیالـه ای از خمـر اسـت، جایـز نیسـت ولـی بـا لباسـی 

گـزاردن اشـکال نـدارد.  نمـاز 

جمیـل بـن دراج از امـام صـادق؟ع؟ روایت کرده اسـت که فرمود: »من دخل علی 

کتـب اهَّلل لـه صـوم  اخیـه و هـو صائـم فافطـر عنـده و لـم یعلمـه بصومـه فیمـن علیـه 

سـنة« )همان، ج ۲، ص ۵۲، باب ۲۴(. سـپس صدوق؟حر؟ می نویسـد: »قال مصنف 

ع«. یعنی: برای روزه مسـتحبی اسـت.  هـذا الکتـاب رحمـه اهَّلل هـذا فی السـنة و التطو

نتیجه گیری.  

شـیخ  فتواهـای  کـه  شـد  معلـوم  الفقیـه«  یحضـره  ال  »مـن  کتـاب  در  دقـت  بـا 

ع: بـه اعتبـار درجـه ی قبـول فتـوا و فتـوا بـه سـبب بهره منـدی از  صـدوق؟حر؟ بـه دو نـو

ع دوم و سـوم در »الفقیه« بسـیار اندک  احادیث تقسـیم می شـود و تعداد فتواهای نو

ع اول و چهـارم فـراوان اسـت. و نـو

هم چنیـن فتواهـا بـا بهره منـدی از احادیـث را می تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم 

کـه باب مسـتقلی را به خود اختصـاص داده اند، ۲- فتواهایی که  کـرد: ۱ -فتواهایـی 

بـر احادیـث یـک بـاب مقـدم شـده اسـت و برگرفتـه از احادیـث همـان بـاب اسـت. ۳- 

کـه بـر احادیـث بـاب مقـدم اسـت لکـن برگرفتـه از روایاث آن باب نیسـت و  فتواهایـی 

کنده اسـت.  کـه میـان احادیـث ابـواب پرا ۴- فتواهایـی 

منابع
کریم. ۱  قرآن 
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