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١

  مقدمه
 .است كه از تمام بدي ها پاك و منزه استادت آفرين و خالق خوبي ها تنها راه سعادت هر شخصي ارتباط با سع

 به دور از آلودگي ها به در  و هركس كه از روي اخالص و.داراي سخاوت و بخشش زياد مي باشدكسي كه 
  .مورد ياري او قرار خواهد گرفتخانه او برود 

 يعني نماز فرموده است نبايد اين عبادت مقرون به آلودگي ،رين عبادت بندگانبه همين خاطر خداوند در مهمت
  .بگيرد  تنها براي ذات خداوند انجام ، با نيت پاك و خالصالزم استباشد و در مكان غصبي صورت بگيرد و 

 در اين درس درباره شرط ؛ بحث كرديم-ستر عورت-ط نماز در درس گذشته در مورد يكي از شرايكه پس از آن
 مي استيكي از اجزاء نماز نيت كه  يعني مكان نمازگزار بحث خواهيم نمود و در پايان به بررسي ،ديگر نماز
  .پردازيم
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٢

 متن عربي 

  مكان المصلّي
و ال  .المشترك ألحد الشركاء بدون إذن البقية و ال في المكان. ن المغصوب إلّا إذا اذن المالكال تصح الصالة في المكا

   في المكان المتحرك الذي ال تتحقق فيه الطمأنينه
  :و المستند في ذلك

  .كن ان يقع مصداقا للواجبفالن المحرم ال يم ،اما عدم صحة الصالة في المغصوب.1
  .كن ان يكون مقربا المحرم ال يم:و بكلمة اخري

  .تبار اباحة خصوص المسجد دون غيرهو قيل باع
  .فلتحقّق اإلباحة للمأذون و اما الصحة مع االذن .2
   فيعتبر إذنه- لفرض االشاعة-فالن المالك لما كان هو المجموع  و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك.3
و قد يستدل له . متحركا بنحو ال تتحقق فيه الطمأنينه، فهو امر متسالم عليه و اما اعتبار ان ال يكون مكان المصلي .4

يكف عن القراءة في :  قال،ل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدمالرج«) عليه السالم(برواية السكوني عن ابي عبد اهللا 
، و مع اضطراب مصلي اثناء قرائتهر الطمأنينه ال فانها تدل علي اعتبا1»مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ

  .المكان ال يمكن تحققها 
امية كبري االنجبار بعمل حيث لم يوثق ال يضر بناء علي تم –الراوي عن السكوني  –و ضعف السند بالنوفلي 

  .المشهور
  اجزاء الصالة

  النية
  2و المراد منها كون الباعث الي الفعل المعين أمر اللّه سبحانه

  .الصالة إذا كانت صالحة لوجهينو يعتبر تعيين 
  .و ال تلزم نية القضاء و االداء عند عدم اشتغال الذمة بالقضاء أو عند تردد ما اشتغلت به بينهما

  .و عند شك المكلف في نيتها ظهرا أو عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها قبال و إلّا بطلت
  :و المستند في ذلك

                                                 
 .1حديث  صالة،من ابواب القرائة في ال34باب وسائل الشيعه؛ . 1
و ال يجب فيها التلفظ، ألنها أمر قلبي، كما ال يجب فيها االخطار أي الحديث الفكري و اإلحضار بالبال، بأن يرتّب في فكره و خزانة خياله مثال -.  ٢

 عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج أصلّي صالة فال نية امتثاال ألمره، بل يكفي الداعي و هو اإلرادة اإلجمالية المؤثرة في صدور الفعل المنبعثة
به عن الساهي و الغافل، و يدخل فعله في فعل الفاعل المختار، كسائر أفعاله اإلرادية و االختيارية، و يكون الباعث و المحرك للعمل االمتثال و 

 .)156 ص1؛ ج ،تحرير الوسيله(.نحوه
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٣

  . الفعل المعين امر اهللا سبحانه، فالن ذلك الزم العباديةلي اما انه يلزم كون الباعث ا.1
و بذلك يتّضح بطالن العبادة حالة الرياء لفقد الباعث المذكور، بل هو محرم و مبطل بقطع النظر عن ذلك، ففي 

و ادخل لو ان عبدا عمل عمال يطلب به وجه اللّه و الدار اآلخرة «: صحيحة زرارة و حمران عن أبي جعفر عليه السالم
  .، فان التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي الزمها البطالن1»فيه رضا أحد من الناس كان مشركا

يا اشقياء : فيقول لهم  خازن النار ...يومر برجال الي النار«)  صلي اهللا عليه و آله(و في الحديث الصحيح عن رسول اهللا 
  2»خذو ثوابكم ممن عملتم له: لنا كنا نعمل لغير اهللا ، فقيل: ما كان حاللكم؟ قالو 

                                                 
 . 1 حديث ،باداتمن ابواب مقدمة الع11باب وسائل الشيعه؛. 1
  .2حديث ن ابواب الخلل الواقع في الصالة ، م19باب وسائل الشيعة ؛-  2
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٤

  1مكان نمازگزار 
  : در اين مسأله چهار عنوان بررسي مي شود

  2.نماز در مكان غصبي باطل است.1
  .ملك ديگران با اذن مالك صحيح است نماز در .2
  .لك مشاع بايد با اذن شركاء باشدنماز در م.3
  3.مكان نماز گزار بايد ثابت باشد.4

  مستند حكم اول 
 غصب و حرام است و اين ،ليل اينكه مكان نمازگزار بايد مباح باشد اين است كه نماز خواندن در ملك ديگراند

 و به عبارت ديگر در نماز قصد قربت شرط است و خواندن ؛عملي كه حرام است نمي تواند مصداق واجب باشد
تواند مقرب  نميكند و اين عملد قربت  انسان نمي تواند قص،نماز در مكان غصبي حرام مي باشد و با فعل حرام

  4.باشد
  نكته 

  . فقط بايد محل سجده مباح باشد؛ و الزم نيست كل مكان نمازگزار مباح باشد: برخي مي گويند
  مستند حكم دوم 

  .، مكان مباح مي شود زيرا با اجازه دادن مالك؛نماز در ملك ديگران با اجازه مالك صحيح مي باشد
  مستند حكم سوم 

 زيرا مجموع ؛ بايد همه اجازه بدهند تا نماز در آن مكان صحيح باشد،ي كه مال مشترك بين چند نفر باشد جايدر
  .اد مالك هستند و اذن همه شرط استافر

                                                 
 الصلَاةُ أَدركَتْنِي أَينَما طَهوراً تُرَابها و مسجِداً الْأَرض لِي جعِلَت« :ي زمين صحيح است و پيامبر فرمودنماز خواندن در هر كجا . ١

تلَّي5 ج ؛وسائل الشيعه( ، من نماز مي خوانمراي من طهور قرار داده شده است و هر جا موقع نماز باشدزمين براي من مسجد و خاك ب؛»ص، 
  .).119ص

 
 يعني نداند نماز در ، يعني نداند عصب حرام است و يا اينكه جاهل به حكم وضعي باشد، جاهل به حكم شرعي باشد،شخصكه هر چند . ٢

  )97 ص،1ج ؛شرح لمعه (مكان غصبي باطل است 
شرح ( مانعي براي او وجود ندارد ،اال شخص مضطر مثل كسي كه در مكان غصبي زنداني استحكام مربوط به حالت اختيار است وتمام اين ا. 3

  .).98 ص،1 ج ؛لمعه
 يا قَالَ«  :ايد؛ مثل روايتي كه در آن امير المؤمنين در وصيت به كميل مي فرمروايات هم داللت بر وجوب غصبي نبودن مكان نماز مي كنند. ٤

عليه (و مثل روايت امام صادق  .119ص، 5 ج؛وسائل الشيعه(»قَبولَ فَلَا حِلِّهِ و وجهِهِ مِنْ يكُنْ لَم إِنْ تُصلِّي ما علَى و تُصلِّي ما فِي انْظُرْ كُميلُ

 فِيما فَأَنْفَقُوه عنْه اللَّه نَهاهم ما أَخَذُوا لَو و مِنْهم قَبِلَه ما عنْه نَهاهم فِيما فَأَنْفَقُوه هِبِ اللَّه أَمرَهم ما أَخَذُوا النَّاس أَنَّ لَو « :كه فرمود) السالم
مرَهأَم ا بِهِ اللَّهم قَبِلَه متَّى مِنْهح أْخُذُوهقٍّ مِنْ يح و نْفِقُوهقٍّ فِي ي119 ص،5 ج ؛وسائل الشيعه(»ح.(. 
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٥

  مستند حكم چهارم 
 روايت نوفلي از  و ثانياً؛ اين حكم در بين فقهاء متسالم عليه است زيرا اوالً؛گزار بايد ثابت باشدمكان نماز

ه علتي مي خواهد شخص در حال نماز ب: را در اين روايت از حضرت سوال شد زي؛ بر آن داللت مي كند،كونيس
  .در حال حركت نبايد ذكر نماز بخواند: حضرت در جواب فرمود؟تواندحركت كند آيا مي

  نكته 
بر ضعف سند بدانيم، اين روايت هر چند ضعيف مي باشد؛ زيرا نوفلي توثيق نشده است؛ ولي اگر ما شهرت را جا

  . اين روايت معتبر خواهد بود؛ زيرا مشهور علماء به آن عمل كرده اند
Sco1:8:39 

  تطبيق
  مكان المصلّي

و  .المشترك ألحد الشركاء بدون إذن البقية  و ال في المكان. 2 إلّا إذا اذن المالك1ال تصح الصالة في المكان المغصوب
   .تحقق فيه الطمأنينهال في المكان المتحرك الذي ال ت

 مگر اينكه مالك اجازه بدهد و همچنين خواندن نماز در مكان مشترك توسط ؛نماز در مكام غصبي صحيح نيست
 و همچنين خواندن نماز در مكان متحركي كه طمأنينه در آن ؛يكي از شركاء بدون اذن بقيه صحيح نمي باشد

   .متحقق نمي شود صحيح نيست
  :و المستند في ذلك

  .رم ال يمكن ان يقع مصداقا للواجبفالن المح ،اما عدم صحة الصالة في المغصوب.1
  .المحرم ال يمكن ان يكون مقربا: و بكلمة اخري

  3.4و قيل باعتبار اباحة خصوص المسجد دون غيره 

                                                 
 .)147، ص1؛ ج تحرير الوسيله(ال تبطل الصالة تحت السقف المغصوب و في الخيمة المغصوبة.  ١
و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحا، بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال و   المدار في جواز التصرف و الصالة في ملك الغير على إحراز رضاه . ٢

تحرير (.ال يعتنى باحتمال خالفه، و ذلك كالمضائف المفتوحة األبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلكظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا 
.)148، ص1؛ ج الوسيله

دروس تمهيديه في الفقه (. و يعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو مما انبتته من غير المأكول و الملبوس أو من القرطاس. ٣
  .)207.ص،1 ج؛ علي مذهب الجعفرياالستداللي

اما انه ال يعتبر ذلك في غير  : گوينداين است كه مي ،دليل كساني كه اباحه را در خصوص محل سجده واجب مي دانند نه در غير آن. 4
ال تتواجد في : شخص يقال لهالسجود فالن مثل الركوع هيئة خاصة بين أجزاء اإلنسان و ال يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب، فال

و اما انه يعتبر ذلك في محل السجود فالن  .إذا تواجدت فال تنحن، و معه فال يكون محرّما بحرمة زائدة على أصل الكون: المغصوب و ال يقال له

  .)207 ص1، ج ؛ي علي مذهب الجعفري في الفقه االستداللةتمهيديدروس (السجود نحو من القاء الثقل على األرض و هو نحو من التصرّف الزائد فيها
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٦

  دليل اين احكام 
 و به .ب باشداما دليل صحيح نبودن نماز در مكان غصبي اين است كه فعل حرام نمي تواند مصداق واج

عبارت ديگر فعل حرام نمي تواند مقرب انسان به خداوند باشد و بعضي گفته اند كه فقط بايد محل سجده 
  .انسان مباح باشد نه ديگر محل هاي نماز 

  .فلتحقّق اإلباحة للمأذون و اما الصحة مع االذن .2
  . فيعتبر إذنه- لفرض االشاعة-لما كان هو المجموعفالن المالك   و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك.3
و قد يستدل له .  فهو امر متسالم عليه1ه، و اما اعتبار ان ال يكون مكان المصلي متحركا بنحو ال تتحقق فيه الطمأنين.4

راءة في يكف عن الق:  قال،ل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدمالرج«) عليه السالم(برواية السكوني عن ابي عبد اهللا 
مع اضطراب ، و ر الطمأنينه المصلي اثناء قرائته فانها تدل علي اعتبا2»مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ

  .المكان ال يمكن تحققها
حيث لم يوثق ال يضر بناء علي تمامية كبري االنجبار بعمل  –الراوي عن السكوني  –و ضعف السند بالنوفلي 

  .المشهور 
  . است كه به او اذن داده شده است به خاطر تحقق اباحه براي شخصي، بودن نماز در صورت اذن مالكاما صحيح

 – مي باشند اما اينكه اذن همه شركاء در مال مشترك شرط است به خاطر اين است كه چون مالك، مجموع افراد 
  .اذن مجموع شرط است بنا بر اين  - زيرا فرض اين است كه مال مشاع است

 اين اين است اوالً به خاطر سلب شود، كه طمأنينه طوري به ، دليل اينكه مكان نمازگزار نبايد متحرك باشداما
استدالل شده ) عليه السالم( و همچنين براي اين شرط به روايت سكوني از امام صادق .شرط متسالم عليه است

ا مي تواند آي(مي خواهد جلو بيايد ي نماز مي خواند بعد شخصي در جاي« آن از حضرت سوال شد است كه در
 مي خواهد برود و بعد  قرائت نداشته باشد تا به مكاني كه،در حال حركت :؟حضرت فرمود)اين كار را انجام دهد

متحرك باشد اين شرط اين روايت داللت بر اعتبار طمأنينه در حال قرائت مي كند و اگر مكان » قرائت بكند
 ضرر ،چون كه توثيق نشده است - كه از سكوني نقل مي كند –ه خاطر نوفلي و ضعف روايت ب .محقق نمي شود

  .، با عمل مشهور جبران مي شود بنا بر قبول اين كبري كه روايت ضعيف؛نمي رساند
Sco2:15:57 

  اجزاء نماز 
   جزء مي باشد8نماز داراي 

                                                 
و قال ابن ائرها، و الفعل منه اطمأن بالهمز  الطاء و بعدها ميم مفتوحة بهمزة ساكنة بعد الميم، و يجوز تخفيفها بقلبها ألفا كما في نظبضم :الطّمأنينة. ١

 سورة[ .»فَإِذَا اطْمأْنَنْتُم فَأَقِيموا الصالة «:.و قوله تعالى.يالإن يمكث إذا بلغ حد الركوع قل: و معنى الطمأنينة: »المغني« في -  رحمه اللّه- قدامة
  ).435 ص2، ج؛معجم مصطلحات و االلفاظ(.هي استقرار األعضاء زمنا ما: و الطمأنينة اصطالحا. أي إذا سكنت قلوبكم]: 103اآلية النساء، 

 
  .1حديث  ،من ابواب القرائة في الصالة34اب  بوسائل الشيعه؛. ٢
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٧

  .الم س.8؛ تشهد.7؛ سجده.6؛ ركوع.5؛ قرائت.4؛ قيام.3؛ تكبيرة االحرام2؛ نيت.1
  مسائل مربوط به نيت 

  .ماز بايد امتثال امر خداوند باشدمراد از نيت اين است كه انگيزه بر انجام ن.1
  1.قضا و اداء بايد در نيت معين شود مثل ؛ باشدصالحيت دو وجه داشتهدر صورتي كه نماز .2
ز قضا بر عهده اوست يا در صورتي كه نماز قضا بر عهده شخص نباشد و يا اينكه مردد باشد كه آيا نما.3

  . يا قضا الزم نمي باشد، قصد اداءنماز اداء
 نيت ، بايد نماز نخوانده در صورتي كه قبالًر،اگر در اثناء نماز شك كند كه آيا نيت ظهر كرده است يا عص.4

  2.، اين نماز باطل مي باشد ولي اگر قبال ظهر را خوانده است كند؛ظهر
  مستند حكم اول

 بر  عالوه بر اينكه روايات هم داللت؛ عملي اين است كه به قصد قربت باشدودنالزمة عبادي ب
  .كنندي مي حرام و باطل بودن عبادات رياي

FG١  
  تطبيق

  اجزاء الصالة 
  3النية

  .و المراد منها كون الباعث الي الفعل المعين أمر اللّه سبحانه
  .و يعتبر تعيين الصالة إذا كانت صالحة لوجهين

و عند شك المكلف  . و االداء عند عدم اشتغال الذمة بالقضاء أو عند تردد ما اشتغلت به بينهما4م نية القضاءو ال تلز
  اجزاء في نيتها ظهرا أو عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها قبال و إلّا بطل

                                                 
  ).114- 115ص،  1ج ؛شرح لمعه .(اجب يا مستحب بودن نماز مشخص شودو همچنين بايد و. ١
  . مثل اذان و اقامه مي باشد كه انجام دادن آنها مستحب استنماز داراي مقدماتي . 2
م على الفعل، اسم من نويت نية و نوأة أي ء قصده و عزم عليه، و في المجمع النية هي القصد و العز  هي في اللغة بمعنى القصد يقال نوى الشي النية- ٣

و أما اإلخطار بالبال زم و اإلرادة المحركة نحو العمل، قصدت و عزمت انتهى، و هذه هي المراد بالداعي المذكور في كلمات األصحاب يريدون به الع
عمل ال يراد به أصل وجودها و صدور العمل باإلرادة، فإنه المذكور في كلمات البعض فهو من مقدمات النية و اإلرادة، و ما ستسمعه من اشتراطها في ال
  ).550، ص؛مصطلحات الفقه.(مما ال بد منه في كل عمل إرادي، بل المراد كون العلة الغائية في العمل التقرب و امتثال األمر

  
رسائل الشريف .( المماثلة إذا فاته األول كقضاء الجمعة إتيان مثل الفعل السابق به األمر في الصورة و الوجه أو ما يقدر فيه:القضاء في العبادة . ٤

  .).280 ص،2 ج ؛مرتضي
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  اجزاء نماز 
  نيت 

  .حان باشد، دستور خداوند سبمراد از نيت اين است كه انگيزه بر انجام فعل معين
و در صورتي كه ذمه شخص به اداء و يا  .را دارد بايد جهت آن معين شود دو جهت صالحيتدر صورتي كه نماز 
  .، نيت قضا و ادا الزم نيستذمه او به كدام مشغول استبين اينكه مردد است ؛ و يا قضا مشغول نيست

 نيت مي ، نخوانده استرتي كه ظهر را قبالًدر صو ،ز شك كند كه نيت ظهر كرده يا عصراگر مكلف در اثناء نما
  .، واال اين نماز باطل استكند كه اين نماز ظهر باشد

  :و المستند في ذلك
  .سبحانه ، فالن ذلك الزم العبادية اما انه يلزم كون الباعث الي الفعل المعين امر اهللا .1

ل هو محرم و مبطل بقطع النظر عن ذلك، ففي  لفقد الباعث المذكور، ب1و بذلك يتّضح بطالن العبادة حالة الرياء
لو ان عبدا عمل عمال يطلب به وجه اللّه و الدار اآلخرة و ادخل «: صحيحة زرارة و حمران عن أبي جعفر عليه السالم

  .، فان التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي الزمها البطالن»فيه رضا أحد من الناس كان مشركا
يا اشقياء :  فيقول لهم  خازن النا ...يومر برجال الي النار«)  صلي اهللا عليه و آله( رسول اهللا و في الحديث الصحيح عن

  .».خذو ثوابكم ممن عملتم له:كنا نعمل لغير اهللا ، فقيل لنا  : الكم؟ قالوما كان حا
  مستند اين احكام 

 به خاطر اين است كه اين گونه ،بحان باشد معيت امتثال دستور خداوند س، فعلماما دليل اينكه بايد انگيزه بر انجا
  . است افعال عبادينيت كردن الزمه 
،  بلكه؛ زيرا داراي انگيزه ذكر شده نمي باشد؛ واضح مي شود كه عبادت در حالت ريا باطل است،و با اين توضيح

در چرا كه است و عمل ريائي حرام و مبطل عبادت  قربت الزمه عبادي بودن عمل است  نظر از اين، قصدبا قطع
اگر بنده اي عملي انجام دهد كه منظور از « نقل شده است كه  عليه السالمصحيحه زراره و حمران از امام صادق

پس همانا  » . ولي رضايت يكي از مردم را در آن داخل كند مشرك مي باشد،آن وجه اهللا و خانه آخرت باشد
  2.طالن عمل استمي كند كه الزمه آن بتعبير به شرك داللت بر حرمت 

                                                 
 الرياء في اللغة مصدر باب المفاعلة من رأى يرائي مراءاة و رياء، و رأيته أريته خالف ما أنا عليه، فالمفاعلة بمعنى السعي في المادة و إنهائها . ١

و كيف كان ال مصطلح خاص للرياء .  معناه يتعرضون الن يراهم الناساس، و يراؤون و يمنعون الماعونكالمكاتبة، و المرائي من يسعى في أن يراه الن
في الشرع و الفقه، بل هو بمعناه اللغوي مقيدا بوقوعه في عبادة اللّه تعالى، و قد وقع موضوعا للحكم تكليفا و وضعا و موردا للبحث، فالعمل الصادر 

من المعاصي الكبيرة، و عبر عنه في النصوص بالشرك و ذلك ألن ظاهر العبادة المرائي فيها للّه و باطنها لغيره فالصورة رياء محرم باطل شرعا بل هو 
  .).278 ص؛مصطلحات الفقه(.عبادة مقربة و المادة نفسانية مبعدة

   .»نهي از عبادت مقتضي فساد عبادت است« :دليل اين استدالل قاعده اصولي است كه مي گويد. ٢
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٩

به گروهي امر مي شود كه « :نقل شده است كه حضرت فرمود )صلی اهللا عليه و آله(و در حديث صحيح از رسول خدا 
 ما براي غير خدا :گفتند ؟ستاي اشقيا حال شما چگونه ا :و خازن آتش به آنها مي گويد...د داخل جهنم شوي

  .»، بگيريدكسي كه براي او عمل مي كرديد ثوابتان را از ،عمل مي كرديم و به ما گفته شد

Sco٣:٢٧:١٣ 
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  چكيده 
  .ن غصبي باطل استنماز در مكا.1
  .ديگران با اذن مالك صحيح مي باشدنماز در ملك .2
  .ركا بدون اذن باقي شركا باطل است توسط يكي از ش،نماز در ملك مشترك.3
  .مكان مصلي بايد ساكن باشد.4
  .قصد امتثال امر خداوند انجام دهدست كه انسان فعل را به مراد از نيت در نماز اين ا.5
  .قضا و اداء بايد در نيت معين شود داشته باشد مثل  رادو جهتصالحيت  در صورتي كه نماز .6
در صورتي كه نماز قضا بر عهده شخص نباشد و يا اينكه مردد باشد كه آيا نماز قضا بر عهده اوست يا نماز .7

  .يا قضا الزم نمي باشدقصد اداء و  ،اداء
  نيت مي كند كه، نماز نخواندهاگر در اثناء نماز شك كند كه آيا نيت ظهر كرده است يا عصر در صورتي كه قبالً.8

  . مي باشد اين نماز باطل، ظهر را خوانده است ولي اگر قبالً،اين نماز ظهر است
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  .ثابت باشد. 2


