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 چکیده

های فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود عرف كارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در كتاب

استنباط احکام در دلیل  را  به عنوان یک منبع و شمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آناست، برخی از دان

ا برخی دیگر ب كه كارایی استقاللی برای عرف قائل شده اند، انداجماع دانسته ، عقل وكنار كتاب، سنت

دمت سایر ادله. ای در خابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله به كارایی واند مرجعیت دانستن عرف مخالفت كرده

ی شارع مبنای اعتبار قوانین اراده های فقهی حقوقی اسالم در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ونظام

تکمیل  تأیید یا تعدیل و قراردادهای عرفی را امضا و دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد و

به  اجرای قواعد ارزنده است، و در مقام تطبیق ونقش عرف در نظام حقوقی اسالم  نموده است، لذا كاربرد و

كاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی بعضی  نظر

با شیوه توصیفی تحلیلی كاربرد و  این نوشتارحج به طور مفصل بیان شده است.  در وضو، تیمم،صالة و

 مم، صالة وحج( مورد بررسی قرار داده است.مصادیق عرف در عبادیات)وضو، تی
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 مقدمه

 ر، موضوع احکام شرعی،های مغیر حکم شرعی، عرفیات جامعه است. به بیانی دیگیکی از مؤلفه

ی ها، با واژه، از این پدیدهفقه شیعهباشد. در ادبیات ها به دست عرف میعناوینی است كه تعیین مصداق آن

نی، ینی سمناحس عادت نام برده شده است)فیض و عرف و عاده الناس،تعارف،  چون: اهل بلد،گوناگونی 

ب ها به حسكه ناشی از اختالف عرف تفاوت احکام را با تفاوت موضوعات، ،( در مواردی121، ص1387

او از ندگی زنوان مثال لفظ فقیر یعنی كسی كه سطح به ع كنیم.است، مشاهده میها مکان ها واختالف زمان

ین طریق كه های متفاوت، فرق دارد، به امکان های مختلف وتر است، در زمانسطح زندگی عموم مردم پایین

ده نشود، ای فقیر محسوب شود، ولی در زمان یا جامعه دیگر فقیر شمرممکن است فردی در زمانی یا جامعه

ت زكات تفاوت یاد شده، در تطبیق حکم وجوب پرداخ بر این اساس، آن جامعه دارد.این بستگی به عرف  و

 افیا وجغر ها،نژاد ها،بدیهی است كه عرف، به حسب فرهنگ (.714: 1408به فقرا مرثر است) شهید صدر، 

ب ناسماحکام  های مختلف، متفاوت است. مجتهد باید موضوعات عرفی را از عرف زمان خود، بگیرد وزمان

با تفاوت  مفاهیم عرفی ثابت، كه باگذشت زمان و ییک آن را استنباط كند. مفاهیم عرفی نیز دوگونه است:

ول در متن مصادیقی كه تح مفاهیم و شود، مانند مفهوم عدالت، وتغییری در آن حاصل نمی زبان؛ فرهنگ  و

مانند  مفاهیم عرفی متغیر: موتعیین مصداق آن، به مردم هر عصری واگذار شده است. د آن جای دارد، و

فهم عرفی  گذارد ومکان در تحول موضوع آن، اثر می اجتماعی اسالم، كه زمان و بسیاری از احکام سیاسی و

در اثر  برد، كه اگر توان از ملکیت نامبه عنوان نمونه می سازد.متفاوت می های گوناگون،زمان ها ورا در مکان

ت خواهد متفاو آن حاصل شود، الجرم احکام آن نیزتغییراتی در  ت جوامع،تحوال مقتضیات زمان و شرایط و

 از مواردی نفقه و... همچنین انفاق در راه خدا،تجدید فقر، كفویت در ازدواج، معاشرت نیکو با همسر، شد.

حکام ا وند.شها مختلف میها، فرهنگها، مکانبه اختالف زمان باشد، واست كه تعیین آن به عهده عرف می

ه تبع عرف، ها نیز ممکن است بمستثنی نبوده آن بینی شده هم، از این امرهای بدنی پیشمجازات جزایی و

م ها، احکاکانها ومبا اختالف زمان ها وها، به تفاوت عرفها ومجازاتتفاوت جرم دچار تغییراتی بشوند، و

حسینی  وفیض  ؛279-272: 1382كند)فیض،های مشابه تجویز میی مختلفی را نسبت به جرمجزای

 (.122: 1387سمنانی،
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 مبادی آن مفهوم شناسی عرف و تعریف و .1

 در لغت الف(عرف 

ه اجزای ی اجزای یک چیز ب: تتابع و اتصال و پی در پی بودن بعضعرف به معانی متعدد ذیل آمده است

ده و ؛ امر شناخته ش 281 :1404ابن فارس،؛ معرفت و شناخت)سکون و طمأنینه ، آرامش،دیگر آن؛ قرار

 :1392،فعل پسندیده از ناحیه عقل یا شرع)راغب اصفهانی  (532: 1414)خلیل بن احمد،متداول بین مردم

 (. 728: 1358)عمید،( و خوی و عادت239 :1405 ؛ابن منظور، 343

 ب(عرف در اصطالح :

 ی جاری در میان خویشهای نیکوها و روشای است كه عقالی جامعه آن را سنت( عرف پدیدهیک

 .(397: 1393)طباطبائی،شمارندكه عقل اجتماعی آن را ناپسند می برخالف امور نادری ،شناسندمی

ر آلوده م و غیگیرد و طبع سالها جای میست كه از ناحیة عقل در جان انساندو( عادت و عرف امری ا

 (.101: 1986پذیرد)ابن نجیم،به شهوات آن را می

ن عادت ای ،كننددم كه بر آن سیر كرده و زندگی میی است از عموم یا گروه خاص از مرسه( عرف عادت

 (.752: 1421تواند در شکل گفتار و یا كردار یا ترک سامان یابد)محمد صنقور،می

شأ آن گاهی بر چیزی، من -ه عاقلنداز آن جهت ك -چهار( عرف عام؛ عبارت است از استمرار عمل عقال

ت می ها نشأدارد؛ چنان كه گاه از فطرت انسانای وامی است كه عقال را بر طریقه ر خارجیقه جبر و

 (.192: 1406گیرد)كاظمی،

 ج( مفهوم شناسی عرف 

گردد، عرفیات جامعه)آنچه جامعه بدان خو تغییر آن باعث تغییر حکم شرعی میهایی كه یکی از مؤلفه

ها به دست عرف است. از ست كه تعیین مصادیق آنموضوع برخی از احکام شرعی عناوینی ا گرفته( است.

ای از ود. ممکن است امری نسبت به جامعهشات جامعه باعث تغییر حکم شرعی میاین رو تغییر در عرفی

تی ممکن است امری نسبت به عرفیات آن جامعه به حساب آید، ولی نسبت به جامعه دیگر چنین نباشد. یا ح

امر متعارف به شمار آید كه در زمان دیگر چنین نباشد. از باب مثال، شرط   واحد در زمانی به عنوانجامعه 

ضمنی) شرطی كه در ضمن عقد است، هر چند به آن تصریح نشده( از شرایطی است كه باید به آن عمل 

عرف همیشه یکسان  گردد. اما اینکه چه چیزی شرط ضمنی است، مربوط به نظر عرف است. روشن است كه

فقط  باشد. از منابع تشریع نمیمغنیه، عرف ذاتاً (. به نظر محمدجواد223: 1374ماند)زمانی،نمیوثابت باقی 

در این صورت نیز  حجیت دارد و او قرار نگرفته باشد، ردمورد  در صورتی كه در زمان شارع تحقق یافته و
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اال عرف به خودی گردد، وقریر شارع میت فعل و حجیت عرف از باب اخذ به سنت است كه شامل قول و

فرماید: شرط ضمنی بر طبق تعبیر فقیهان الزم االجرا (. شهید صدر می117: 1381خود حجیتی ندارد)مغنیه،

ن تصریح نگردد. ولی كند؛ هرچند در عقد به آی است كه عرف عام بر آن داللت میونافذ است، وآن هر شرط

گاهی امری در عصری شرط ضمنی  كند، مختلف است.نوع این شروط، چون عرف آن را مشخص می

 (.97: 1401عقداست كه در عصردیگر چنین نیست)شهیدصدر،

 د( مبادی عرف

 :تحقق عرف و عادت به یکی از مبادی ذیل مستند است

ن یش عرف بیاها درک عقل به عنوان تنها منبع یا یکی از منابع پیدادر بسیاری از نوشته ،درک عقل یک(

به  اندلاز آن جهت كه عاق (. توجیه منطقی آن هم این است كه گاه مردم49: 1986گردیده است)ابن نجیم،

ک به عنوان ی نمایند و به تدریجاز این رو بر آن توافق می ،بینندن یا ترک عملی را دارای مصلحت میآورد

ند، این ادهمطابقت با مصلحت را آور« عرف» كسانی كه در تعریف ،رسدبه نظر می .آیدهنجار و عادت در می

 .(64-65 :1384) علیدوست ، اندنوع عرف را در نظر داشته

 فرماید:محقّق نائینی در این باره می فطرت، دو(

طبع  م در اذهان وطریقة عقال و بنای عرف گاه از فطرتی كه خداوندگار به مقتضای حکمت حفظ نظا

 (.193 :1406گیرد)كاظمی،سرچشمه می ،عقال نهاده است

ک در»را با  مقابلة آن ،و آن را برای حفظ نظام قرار دادن« المرتکزة فی اذهانهم »رت به البته وصف فط

نی در این محقق نائی ،رسدتر به نظر میبیش ،دهدمورد تردید قرار می ،كه در مورد پیشین بیان شد« عقل

ایگزین جفطرت را  و واژةرا وانهاده « درک عقل»هرچند تعبیر فنّی  سخن ناظر به منشأ عقالنی عرف است،

، در ستها در سخن نائینی اک عقل به عنوان منشأ بخشی از عرف؛ شاهد این مدّعا عدم ذكر دركرده است

می  حالی كه عدم توجه وی به این سرچشمه بسیار بعید است! به هر حال در وارسی منابع عرف و عادت

ی ال شناخته مآن چه مضرّ به حاختیاری از  به عنوان مثال فرار ؛ور فطرت و غریزه را به راحتی دیدتوان حض

برخی  .رچند عقل هم قضاوتی جز این نداردیک عرف است كه به فطرت و غریزه مستند است؛ ه ،شود

ل ا اینکه عقب ،دانندید در احکام را مستند به فطرت میوجوب اطاعت موال و وجوب احتیاط یا اجتهاد یا تقل

 (.65-66: 1384)علیدوست،فشاردب پای میبه این دو وجو –به تصریح ایشان –هم
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نجارها و هبدون تردید وحی و امر و اندیشة انبیا و اوصیا در پیدایش بسیاری از  ،وحی و شبه آنسه(

م و عت اسالعرف در صورتی كه منشأ االهی داشته باشد و مورد امضای شری .دات نیکو نقش داشته استعا

 (.66:برند)همانرا در مورد آن به كار می« شرعهمتسیرة »، عنوان عمل مسلمین قرار گیرد

ی مهای حاكم است، محقق نائینی ز علل پیدایش عرف قهر و جبر قدرتسلطة حاكمان، یکی ا چهار(

ای می قهت كه مردم زمان خویش را بر طریمبدأ طریقة عقال گاه قهر قاهر و جبر سلطان جائر اس فرماید:

ها ر ذهن آنگزینند تا آنجا كه درا به عنوان مشی برای خود بر می آنلکن عقال در زمان های بعد  ،گمارد

 (.192: 1406گردد)كاظمی،ها مینهادینه و از مرتکزات آن

ز امسامحه و راحت طلبی و اموری  ،تقلید از گذشتگان اغراض شخصی، عوامل گوناگون دیگر؛ پنج(

دارای منشأ  ها راتوان همة عرف(از این رو نمی128،ها است)حائریبیل نیز منشأ آفرینش بخشی از عرفاین ق

 (.67-68 :1384وحیانی و عقالنی، موافق مصلحت و فطرت دانست)علیدوست،

احکام  توان به عنوان دلیلی مستقل در استنباطبرد فراوانی در فقه دارد ولی نمیهر چند عرف كار

فهم برخی از  تشخیص مصادیق، ،، تشخیص مراد شارع استكاربرد عرف بلکه منظور از نقش و دانست،

ع در  این، عرف یک منبویژگیهای یک مسأله است. بنابر تبیین ابهاماتئ و فهم موضوعات عرفی و متون،

ینی دهای متون وآموزه كاربرد ابزاری برای فهم نصوص و بلکه نقش و اجماع نیست، ردیف كتاب، سنت و

 است. 

رف عات احکام به عواگذاری تشخیص موضو ن احکام واختیارات فقیه در بیا برخی انحصار وظیفه و

 (.3407 :1409هرمنوتیک در تفسیر متون دینی دانسته است)نک:محمود شمام، ترویج نوعی از

 

  محدوده کاربرد عرف در وضوء .مصادیق و2

موردی كه  و بین ،گذاشتن بین موردی كه اجزای آبی كه در دستش هست عرفاً آب محسوب شود فرق

صحیح و در صورت اول  صرف رطوبتی باشد كه عرفاً از كیفیات است بعید نیست، پس در صورت دوم

اعضای وضو رطوبتی از آب غصبی داشته باشد و  وضویش باطل است. همچنین است حکم در صورتی كه

 (.22-21 :1386)امام  خمینی ،مباح وضو بگیرد بخواهد قبل از خشک شدن آن با آب

. باید شود و به تمام اجزاء صورت برسد ه در شستن صورت واجب است این است كه آب جاریآنچ

كند چه آن انتقال به ه انتقال یک جزء از آب هم صدق میجریان آب طوری باشد كه غسل صدق كند و آن ب

ین در واقع هم ،رسد همین كه مسمی شستن صدق كندبه نظر می خودی خود باشد یا به كمک دست باشد.
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دروضوء شستن مقداری از موی  (.110: 1426كند) قاروبی تبریزی، غسل گویند كفایت میكه عرفاً به آن 

اما آن مقداری كه داخل در حد صورت است واجب است  ،ه از حد صورت خارج شده واجب نیستریش ك

پشت باشد و اما باطن آن واجب نیست چه اینکه ریش پر ،واجب است تنها شستن ظاهر ریش استو آنچه 

یعنی رساندن  -چه كم پشت البته این درصورتی است كه ریش عرفا صورت را پوشانیده باشد ولی تخلیل 

ها ها واجب است شستن آنو اما دست ،درخصوص ریش كم پشت احوط است -آب به زیر موی صورت 

ری از بازو بعنوان مقدمه اینجا نیز واجب است كمی باالتر از مرفق یعنی مقدا از مرفق تا نوک انگشتان در

)امام ماندبجائز نیست در شستن صورت و دو دست حتی مقدار یک سر مو ناشسته  ،شسته شود

اگر دست كسی نسبت به  .رستنگاه مو پیش سر تا چانه باشدشستن صورت باید از  (.18: 1386خمینی،

ه مردمان متعارف با دست باید مالحظه كند ك ،تر از حد متعارف مردم باشدتر یا بزرگصورتش كوچک

شویند، او هم تا همان جا بشوید و نیز اگر در ت متعارف تا كجای صورت خود را میمتعارف در صور

باید ببیند كه صورت متعارف رستنگاه موی سرش از كجاست او  ،و مو روئیده یا جلو سرش مو نداردپیشانی ا

وضوء برطرف كردن چركی كه روی بشره عضو را  در(. 111: 1426هم از همان جا بشوید) قاروبی تبریزی، 

م بر آن بکشند جرم زیادی كه جرمی نداشته باشد واجب نیست هر چند كه اگر كیسه حما گرفته در صورتی

همچنین واجب  ،گوید بشره صورت و دستها شسته شدهكه عرف ب البته این درصورتی است ،جمع شود

است  البته درصورتی د.ماند را برطرف كنثال آنان باقی میكه روی دست گچ كاران و ام نیست شوره سفیدی

اما اگر شک كند كه این شوره مانع از رسیدن آب به بشره  ،كه عرف بگوید آب به بشره دست رسیده است

(. در حد صورت كه باید شسته شود 19: 1386)امام خمینی، هست یا نیست برطرف كردنش واجب است

كنند و حذف می ها غالبا آن موهای نرم را میذیف به جهت این است كه زنالتحذیف است و نامیدنش به تح

است و . كه موضع تحذیف متصل به موی سر واقع شده است بین صدغ و نزع است كنند، موضع تحذیف

كارهای وضو را پی درپی انجام ندهد، و  (. اگر112: 1426شود) قاروبی تبریزی، عرفاً از موی سر شمرده نمی

هوا معتدل بود رطوبت  رطوبت اعضا باقی بماند به طوری كه اگر رطوبت هوا، حال به علت سردی وبا این 

قیماندن رطوبت با یا: چیز است بنابراین، معیار در صحت وضویکی از دو شد، وضو صحیح است.می خشک

شستن مقداری از پوست رسد در (. به نظر می23 :1386عرفی)امام خمینی، مراعات مواالت محسوس و یا

صورت كه دارای مو است، چه زیاد باشد چه كم اینکه مقداری از اطراف آن صدق عرفی شستن پوست 

عرض  از نظردر مسح پا  (.113: 1426كند) قاروبی تبریزی، همان یقین به شستن است كفایت می صورت كه

و بهتر و  ،صدق كند كافی است عرفا نكه عنوان دست كشید بنابراین همین، مقدار خاصی برایش معین نشده
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در مسح  (.20: 1386)امام خمینی،كه مسح به پهنای تمام كف دست انجام شود بلکه به احتیاط نزدیکتر آنست

بلکه  ،و آنرا تا آخر بکشد ،انگشتان دست و كف دست را روی انگشتان پا بگذارد ،كردن پاها واجب نیست

صدق عرفا كه مسح  مقداریه سپس آنرا ب ،روی همه پشت پا بگذاردرا  كه تمام كف دست و انگشتان همین

یی كه شستن و مسح در آن انجام مکان وضو ـ یعنی فضا احتیاط آن است كه (20)همان:كند بکشد كافی است

آن از  شود ـ مباح باشد و همچنین است مباح بودن محل ریزش آب وضو، در صورتی كه ریختن آب درمی

اگر عرفاً  ، امامحسوب شود صرف در محل مغصوب شمرده شده و یا جزء اخیر علت تامة تصرفنظر عرف ت

شود. بلکه اگرچه اقوی وضو باطل نمی بنابر تصرف و یا جزء اخیر علت تامة تصرف محسوب نشود

 . (21)همان:و در مکان غصبی خالی از قوت نیستمورد  محسوب هم شود باطل نبودن وضو در این

 

 تیمم محدوده کاربرد  عرف در .مصادیق و3

ین دو را برسد ترس یکی از ا یکی از مجوزات تیمم ترس از دزد یا درنده است یعنی اگر بخواند به آب

ه خود دارد ب جهاتی دیگر ترس ضرر برجان یا عرض یا مال معتده و یا ب ،ترسد مالش تلف شودو یا می ،دارد

ه طوری رسد در این مورد ترس در امور ذكر شدبه نظر می ئی داشته باشد.عقال أ شرطی كه ترسش منشه ب

 (. 81 :1386خمینی، باشد كه عرف چنین ترسی را عاقالنه بدانند)امام

و مشقت شدید و غیر قابل  حرجكه بدست آوردن آب و یا استعمال آن موجب  جائیجواز تیمم در

از همین قبیل است درخواست آب از كسی كه  ،ر نباشدهرچند كه ضرر و یا ترس از ضرر در كا، تحمل باشد

كه ناچار باشد برای خریدن آب بکاری  همچنین است جائی ،آب دادنش باعث منتی غیر قابل تحمل است

رسد مرجع در تشخیص مشقت شدید و غیر قابل به نظر می دست بزند كه موجب ذلت و خواریش باشد.

نحو متعارف مجموع دو كف هپیشانی همین كافی است كه ب در مسح(.  82-81،صتحمل، عرف باشد)همان

ست را و دست چپ سمت چپ مجموع پیشانی و دو شقیقه را مسح كند یعنی دست راست سمت را ،دست

ها باید )و الزم نیست كه راست و چپ پیشانی با كف هر دو دست مسح شود( و در پشت دسترا مسح كن

 1386خمینی، )امام عرض آنرا تا سر انگشتان مسح كند فتهطول كف دست بر پشت دست دیگری قرار گر

یعنی در شدت همین  ،گذاشتن دو كف دست بر زمین با شدتضرب در تیمم عبارت است از  (.85-86:

، از شدت كافی نیست) قاروبی تبریزیپس گذاشتن خالی  ،ی است كه در عرف به آن زدن گویندمقدار كاف

بر آن صادق  )وجه االرض(شود باید عنوان صعید یعنی روی زمینم مییزی كه با آن تیمچ (. 290 :1426

یا  ،یا خاک قبر ،یا آهک نپخته ،یا زمین گچ ،یا كلوخ ،یا سنگ ،یا ماسه ،حال چه این كه خاک باشد ،باشد

های دیگر و هرخاک دیگری كه عنوان یا خاک سرخ و كبود و رنگ ،خاكی كه قبال در تیمم استعمال شده
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لکن تیمم با خاک به  ،هرچند كه هنگام دست زدن به آن چیزی از آن بدست نچسبد ،صادق باشد آنزمین بر 

چون نباتات و طال و نقره و  ،عنوان روی زمین بر آن صادق نیستعرفا پس چیزی كه  .احتیاط نزدیکتر است

تیمم  ،از زمین بوده است رچند كه آن نیزو نیز مانند خاكستر ه هستند ز معادنی كه خارج از عنوان زمینغیره ا

ه تر به احتیاط این است كه بصورت تمکن از برف نزدیکدر (. 83: 1386خمینی، .)امامبا آن جائز نیست

 ،و نماز را در وقت بخواند ،های خود بمالد و با همان برف نیز تیمم كندقصد وضوء برف را بصورت و دست

رسد دلیل آن این است كه عرفا به شستن دست و نظر میبه  .و بعد از وقت آن را با وضوی صحیح قضاء كند

 .                                                          (.85:گویند)همانیخ، شستن نمی رت با برف و تگرگ وصو

 كشیدن ممسوح)پیشانی واین بنابر ها بکشد،ها باید ماسح)مثالً كف دست( را بر آندر مسح پیشانی و دست

 كند، ولی حركت مختصر ممسوح به طوری كه عرفاًنمی ها( كفایتها( زیر ماسح)كف دستپشت دست

رعایت كند و  واجب است كه در تیمم ترتیب را (.87)همان: رساندضرر نمی ها را بر آن كشید،بگویند دست

ند كه آن كارها از ه در عرف نگویای ك)به گونههم چنین افعال را پشت سر هم و بدون فاصله زیاد انجام دهد

تا منافات با هیئت و صورت تیمم نداشته باشد و معتبر است كه هم در پیشانی و هم در  (هم فاصله دارد

و نیز معتبر ، پائین كشیده ه عرف بگوید از باال بطوریکه ب ،پائین بکشده ها دست را از باالی عضو بدست

و الزم  ،تی انگشتر و مثل آنرا بیرون آوردو هست برطرف سازد حاست قبل از تیمم اگر مانعی بر روی عض

بلکه بر روی  ،شودكه در محل روئیده مانع شمرده نمیو موئی  سح و ممسوح هر دو پاک باشدمااست عضو 

 كه خارج از حد متعارف باشد بله موئی كه از سر بر روی پیشانی افتاده درصورتی ،كشدهمان موی دست می

اما یک عدد و دو عدد مو عرفا حاجب  ،و واجب است آنرا برطرف كند ،شمرده شود مانع استو عرفا حائل 

هر مقدارش كه دشوار باشد ساقط اما با اضطرار  ،حال اختیار استه همه اینها كه گفته شد مربوط ب .نیست

            (.86: )همانگرددآن باعث سقوط مقدار ممکن آن نمی شود و سقوطمی

 

 صالة محدوده کاربرد  عرف در و .مصادیق4

ز در می ای طوالنی كه نماز را از صورت نماز را پی در پی بیاورد یعنی فاصلهواجب است اجزاء نما

 مقدار فاصله خواند كه اگر اینیح باشد بگوئیم این شخص نماز نمیطوری كه صحه ب ،ها نیندازدآورد بین آن

ماز پشت ناما رعایت مواالت عرفی باین معنا كه عرفا اجزاء  بدهد چه عمدا و چه سهوا نمازش باطل است.

رت ر صوورد ددر نتیجه اگر اجزاء نماز را پی در پی و پشت سر هم نیا ،سر هم بیاید بنابراحتیاط واجب است

 (.141: 1386)امام خمینی،ولی در صورت سهو باطل نیست ،عمد بنابراحتیاط باطل است
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قاطی نكند و مجموع ها طلوع میی كه آفتاب هر روز از یکی از آنمغرب و مشرق عرفی: مجموع نقاط

 ،ن قسمباشد و در اید، پس مغرب و مشرق وسیع و پهن میكنها غروب میكه آفتاب هر روز در یکی از آن

ی ه این معنخطی كه قطع كند خط نصف النهار را به طوری كه چهار زاویه قائمه به وجود آید مالحظه نشده ب

آن عرفاً  مشرقِ خط مدار رأس الجَدی را بگیریم و مغربِ خط مدار رأس السَرَطان را بگیریم، بهكه اگر 

یریم های هر روز كه بخواهیم بگچنین به عکس و یا در مشرق و مغربو هم .شودمغرب و مشرق گفته می

ی ق گفته مرب و مشركه مثالً مغرب خط برج دوم بهار را با مشرق خط برج دوم پاییز مثالً عرفاً به آن مغ

بلکه  ،طرف راست یا چپ یا پشت روگرداندن با همه بدن از قبله به(. 73 -72 :1426شود) قاروبی تبریزی ، 

ه وید این شخص رو به قبلروی گرداندن بسوی مابین قبله و سمت راست یا سمت چپ بطوری كه عرف بگ

 (.144 :1386خمینی،م )اماكنددر صورتی كه عمدی باشد نماز را باطل می ،نایستاده

باشد یعنی نماز نگ و حجم بدن پیدا است (جایز نمی) كه راندن با لباس نازک و بدن نما استنماز خو

یر لباس، ؛ زیرا پوشاندن عورت شرط نماز است و با پیدا بودن رنگ و حجم بدن از زدر آن صحیح نیست

نماز خواندن و پوشیدن لباسی كه از  (.115-114 :1426، )قاروبی تبریزیشدباعرفاً پوشاندن حاصل نمی

و در اینکه این پارچه خالص است یا مخلوط  ،مخلوطی از ابریشم و غیر ابریشم بافته شده اشکالی ندارد

هرچند كه خلیط یک دهم باشد و در آن خلیط از جهت نماز  ،است یمعیار تشخیص عرف و صدق مسم

ای از ابریشم بجامه زده در اینکه وصله .آن جائز استشرط است از جنس چیزی باشد كه نماز خواندن در 

شود و یا با ابریشم حاشیه دوزی كنند اگر آن وصله و این حاشیه دوزی به مقداری نباشد كه عرفا پوشیدن 

هرچند كه در حاشیه نزدیک تر به احتیاط آن است كه از چهار انگشت بسته بیشتر  ،حریر به آن گفته شود

(. دو 114 :1386خمینی، )امامها نیز این تقدیر رعایت شوداحتیاط آن است كه در وصله کتر بهنباشد و نزدی

دو حرف به طور  باشد، زیرا آنآید از جنس كالم نمیمثل سرفه و مانند آن به وجود می حرفی كه از صداهای

در اینجا  .كندیآیند، فلذا كالم بر آن صدق نمالی بیرون میباشند بلکه شبیه صدای خآشکار و واضح نمی

ی مبطل نماز پس به نظر عالمه حل ،گویندها كالم نمیبه دو حرفی كه از چنین صداهای باشد عرفاً به آن عرفاً

پوشیدن لباس شهرت و همچنین پوشیدن مرد لباس زن را و (. 179-178: 1426، نیست) قاروبی تبریزی

 رساند.ضرری نمی )صحیح بودن( نمازها بهشیدن آنط )واجب( حرام است ولو پواگرچه بنابر احتیا برعکس،

 114: 1386رسد معیار و مالک در تعیین لباس مردان و لباس زنان عرف باشد)امام خمینی،در اینجا به نظر می

كند، كاری است كه انسان با انجام دادن میهایی كه باید در نماز ترک شود و انجام آن نماز را باطل (. از چیز

، چه به خوانددر عرف بگویند آن  شخص نماز نمی نظر عرف از صورت نمازگزار خارج شود كه آن در
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انسان از صورت  ، در نظر عرفر انجام دادن، چون در هر دو صورتبسیار انجام دادن آن باشد و چه به یکبا

م دادن آن، زیرا چه گردد. پس حد و میزان در كثیر بودن فعل  نظر عرف است نه زیاد انجانمازگزار خارج می

، فعل قلیل محسوب شود كه مبطل نماز نیست ی انجام داده شود ولی در نظر عرفبسا كاری زیاد و پی در پ

مثل خاراندن بدن به دست و مثل بسیار حركت دادن انگشتان در یک لحظه كه در نظر عرف به نمازگزاری كه 

و بدین جهت كه شمردن ركعات  ،زار خارج شدهگویند از صورت نمازگیار انگشتانش را حركت دهد نمیبس

و چه بسا ممکن كاری  .گشتان است پی در پی اشکالی نداردنماز به انگشتان یا تسبیح كه موجب حركت ان

، فعل كثیر حساب شود و عرف او را از صورت نمازگزار خارج بداند م انجام داده شود ولی در نظر عرفك

 (.180 :1426یزی ، مثل یکبار جستن آشکار) قاروبی تبر

ست هرچند كه بعید نی ،در صورت ایستادن زن احتیاط آن است كه محل سجده زن پشت پای مرد باشد

اً اینکه عرف رسد چیزی كه از مشاهده جلوگیری كند و نیز. در اینجا به نظر میصرف تقدم و تأخر كافی باشد

مکلف  مکانی كه (.116 :1386خمینی،امام تقدم و تأخر هریک از مرد و زن صدق كند، اموری عرفی باشند)

یا خرمن  پس اگر در حال اختیار در كشتی یا روی تخت و ،حركت باشدخواند باید بیواجب می در آن نماز

خ راز حركتی و اگر تا آخر نم ،نماز بخواند و در بین نماز استقرار معتبر از او فوت شود نمازش باطل است

 هرچند كه ،حركت و ثبات نماز خواند نمازش صحیح استدر حال بی طوری كه عرف بگوید اوه نداد ب

ن واجب لک ،ها نماز را خوانده باشدر راه آهن باشد و در حال حركت آنمحل نمازش كشتی و طیاره و قطا

 (.118: )هماناست كه در چنین وضعی سایر شرائط معتبره از قبیل قبله و مانند آن را حفظ كند

ر وقتی این، روشن است كه جنباندن سر دبطل نماز است نظر عرف است. بنابره ممیزان در فعل كثیر ك

ه ماز پراكند، كه پی در پی باشد، پس اگر كاری در نبردان را از صورت نمازگزار بیرون میبه نظر عرف انس

ر والی و پی دتها ولی در مجموع آن ،نماز آن كار زیاد انجام داده شودانجام داده شود به طوری كه در تمام 

عربی ه ز بذكرهای واجب در نماز ج (.181: 1426كند) قاروبی تبریزی، پی بودن نباشد، نماز را باطل نمی

بانان زاذكار از نظر عرف عرب غلط بیان نمودن و تغییر معنای رسد مالک به نظر می صحیح جائز نیست.

 (. 142 :1386خمینی، )اماماست

ترک شود، سکوت طوالنی دو جور است؛ یک وقت به مقداری است كه  سکوت طوالنی باید در نماز

به مقدار یک آورد، مثل اینکه در اثناء قراءت حمد ر عرف از صورت نمازگزار بیرون میانسان را در نظ

و یکوقت سکوتش كمتر از مقدار سابق است كه ساعت مثالً سکوت كند، در این صورت نمازش باطل است 

آورد مثالً به مقدار پنج دقیقه در آورد ولی از قاری بودن بیرون مینمازگزار بیرون نمین را از صورت انسا
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باطل است  تشدر این صورت  فقط قرائ ،كنداو قرائت حمد نمی گویندوسط قرائتش سکوت كند كه عرفاً می

م بگوید) قاروبی تبریزی ون اینکه تکبیرة االحراتش را اعاده كند بدباشد، پس باید قرائاما اصل نماز باطل نمی

البته اعتدال و  ،در صورت امکان واجب است در حال قیام رعایت اعتدال و استقامت را بنماید (.182: 1426، 

تواند مستقیم بایستد ولی منحنی ایستاد یا به یکی از دو طرف پس اگر می .استقامت مناسب به حال خودش

(.  127 :1386خمینی،)امام ت نایستاده نمازش باطل استبه طوری كه عرف بگوید كه او درس ،خود كج شد

ذهن  هم اگر از ناحیه مستأجر كیفیت عمل از جهت آوردن مستحبات معین نشد و از نظر عرفدر اجاره نماز 

 یعنی وقتی سخن از آن عمل به میان آید ذهن شنوندگان منصرف به رو برهم و ،به كیفیت خاصی متوجه نشد

تنها بر اجیر آن مستحباتی واجب است كه متعارف در بین  در این صورت ،نمی شوداجبات و مستحبات آن 

و اما مستحبات دیگر كه گفتیم ذهن  مانند قنوت گرفتن و قبل از ركوع اهلل اكبر گفتن و امثال آن. ،عرف است

 (.178: 1386خمینی، )امامآن ها نمی شود بر اجیر واجب نیستعرف از شنیدن نماز منتقل به 

كند، نه یمگزار بیرون آورد نماز را باطل دن و آشامیدنی كه انسان را به نظر عرف از صورت نماز خور

امیدنی های فعل كثیر همان خوردن و آشمیدنی كه یک لقمه هم مبطل باشد. یکی از مثالهر خوردن و آشا

 (. در91-90 :1426) قاروبی تبریزی ، كندف از صورت نمازگزار خارج میاست كه انسان را به نظر عر

ین ها طوری بر زم)واجب( آن است كه دست سجده كردن باید باطن دو كف دست به زمین برسد و احتیاط

 (. 135-134: 1386خمینی، )امامروی زمین نهاده شده است هاشود كه عرفاً بگویند تمام كف دستنهاده 

به صورتی كه صدق جواب سالم و  نداختن آنفوری بودن عرفی در جواب سالم واجب است، پس تأخیر ا

ن اذان و : در ساقط شددر نماز جماعت اول و دوم اذان و اقامه(.  145 )همان:رد تحیّت نکند جایز نیست

شند دو داخل مسجد با اقامه از جماعت  دوم شرط است كه مکان جماعت اول و دوم یکی باشد مثالً هر

عت اول در یکجا بود، پس مثالً  اگر شبستان مسجد خیلی بزرگ بود و جمابگویند كه آن دو نماز در عرفاً 

ماز در شود كه مکان آن دو نو جماعت دوم در گوشه دیگر، عرفاً گفته مییک گوشه نماز خوانده بودند 

ا جمسجد بودند عرفاً دو یکجا بود برخالف اینکه یک جماعت در داخل مسجد و جماعت دیگر در حیاط 

 (. 212: 1426د) قاروبی تبریزی ،شومحسوب می

بخشیده شده،  پیشانی اش بر جایی قرار گیرد كه بلندی آن بیشتر از مقداری است كه در سجده، اگر

احتیاط و بهتر آن است كه پیشانی  چنانچه بلندی آن به قدری باشد كه با آن بلندی، عرفاً صدق سجده نکند،

سجده كه بعد از دو ركوع در هر نماز دو سجده  (.136: 1386مام خمینی، )ارا بردارد و به جای مجاز بگذارد

واجب است و در هر سجده باید اعضاء هفتگانه برزمین قرار گیرد، و كافی است از هر یک از آن اعضا اینکه 
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و  دق كندها كه به گذاشتن آن به زمین سجود تحقق یابد و صمسمای آنها به زمین بخورد، یعنی قدری از آن

 (.312: 1426در عرف بگویند سجده كرد)قاروبی تبریزی، 

و بعید نیست كه كثرت شک درباره ، مرجع در تشخیص اینکه كثیرالشک هست یا نیست عرف است

ین معنا البته در صدق اینکه مکلف كثیر الشک است ا ،كسی كه در سه نماز پشت سر هم شک كند تحقق یابد

ن كه آعروض عارضی از قبیل دلواپسی و غضب واندوه شکننده و امثال معتبر است كه كثرت شک او بخاطر 

تفرّق اگر در اثنای خطبة نماز جمعه م(. 1386:160خمینی، )امام باعث حواس پرتی می شود نبوده باشد

این است  آن كه مقدار واجب خطبه تحقق یافته است متفرّق شوند، ظاهر شوند، سپس برگردند چنانچه بعد از

ر بعد ها طول بکشد، چنان كه همین طور است اگنباشد، ولو این كه مدت تفرّق آن واجب اعادة خطبهكه 

ق واجب خطبه، متفرّ )اعادة خطبه الزم نیست(. و اگر قبل از تحقق مقدارخطبه متفرّق شوند، سپس برگردند از

حتیاط ااند اند، متفرّق شدهكرده نظر شده باشند، پس اگر به عنوان این كه از خواندن نماز جمعه صرف

ق شوند، چنانچه برای عذری، مانند باران مثالً، متفرّ )واجب( آن است كه مطلقا خطبه از نو خوانده شود و اگر

وحدت عرفی خطبه ضرری برساند، ظاهر آن است كه باید خطبه از  تفرّق به حدّی طول بکشد كه به

 (.179 :)همانگذارند و صحیح استرنه بنا را بر همان خطبه میوگ ،خوانده شود نو

نظر كرده، صرف  ، از آنجمعه ها، قبل از به جا آوردن مقدار مسمّای واجب خطبهاگر بعضی از آن 

برگردد، چنان كه امام در نبود او ساكت  )كه به وحدت خطبه مضر است( طول بکشدبدون آن كه زمان زیادی

)در نبود او( خطبه را ادامه داده و او هم و اگر امام ،شودمی از همان جا كه ساكت شده است مشغولبوده، 

غایب بوده و آن را درک نکرده، باید اعاده نماید. و اگر برنگردد مگر بعد از  خطبه را نشنیده از همان جا كه او

به را اعاده كند. و اگر او برنگردد و دیگری به وحدت عرفی آن ضرر برساند باید خط زمان طوالنی كه

موقف و  در نماز جماعت شرط است كه (.180-179:)همانخوانده شود در هر حال باید از نو خطبه بیاید،

مگر آنکه تفاوت دو موقف بسیار اندک باشد كه عیبی ندارد  ،محل ایستادن امام باالتر از موقف مأمومین نباشد

حتیاط آن است كه این تفاوت آن قدر كم باشد كه عرف با اینکه مسامحه دارد امام را باالتر از و نزدیک تر به ا

البته زیاد  ،هرچند كه تفاوت زیاد باشد ،مامومین از موقف امام عیب ندارد و اما بلند بودن موقف. مردم نبیند

یستاده باشد و احتیاط آن است كه متعارف مثل اینکه امام در صحن مسجد در نماز ایستاده و ماموم پشت بام ا

ظاهرا معیار در گرفتگی  (.208-207 :همان) های متعارف در این زمان اقتداء نکندمأموم از باالی بام آپارتمان

یعنی همین كه عرف بگوید خورشید یا ماه گرفته كافی است كه نماز  ،خورشید و ماه صدق این عنوان است

سبب عادیش یعنی حایل شدن زمین بین ماه و خورشید و حائل شدن ه هرچند كه مستند ب ،آیات واجب شود
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اجرام هرچند كه بعضی از  ،شودمین كه كسوف رخ داد نماز واجب میپس ه. ماه بین زمین و خورشید نباشد

 (. 148 :)همانیا خسوف و كسوف بخاطر علتی دیگر رخ داده باشد ،آسمانی دیگر حائل شده باشد

 ،هرچند كه این قطع مسافت در چند روز حاصل شود ،دن مسافت شرعی استمعیار تصمیم بر طی كر

در راهش آن ق و توقف در بین )و حکم مسافر را از بین ببرد(شرطی كه یکی از قواطع سفر پیش بیایده البته ب

 ر مدت چنددهشت فرسخ را مثل كسی كه از منزل تصمیم گرفته  ،او را مسافر نخوانند اًطوالنی بشود كه عرف

ین صورت كه در ا ،را برای تفریح و امثال آن طی كندو روزی مقدار بسیار كمی از این مسافت  ،روز برود

نی هر ناتوا جهت سختی راه و پیری وه نمازش تمام است و احتیاط آن است كه جمع كند( نه آن كسی كه ب

 (.192: )همانكند كه نماز او شکسته استروز مقدار كمی طی می

سخ نیز ترخّص بگذرد، بلکه تا كمتر از چهار فر قصد داشته باشد كه از حد كسیت، اگرر نیّت اقامد

كه عرفاً  برگردد مثل این كه یک یا دو ساعت خارج شود ـ به طوری برود، چنان كه قصد داشته باشد كه زود

خصوصاً  اهد بیش از این،در آن محل خارج نشود ـ حکم مقیم را دارد، ولی اگر بخو از صدق اقامت ده روز

 (.200)همان: قصدش این باشد كه شب را در خارج شهر بماند، اشکال دارد اگر

ن آ ،رت بکندشود كه اوال تصمیم بر این كار بگیرد و ثانیا به این منظور مسافوقتی سفر شغل شمرده می

 .قدر كه عرف تصدیق كند كه او به چنین شغلی مشغول شده

عرف شغل  در این باب دو و سه بار سفر كردن نیست، بله بعید نیست در صورتی هم كه معیار ،بنابراین

فر سست كه در ه احتیاط آن اولی نزدیکتر ب ،او را سفر بداند در سفر اول واجب باشد نماز را شکسته بخواند

: )همانودمی شاش در تمام خواندن متعین یفهاما در سفر سوم وظ ،دوم هم شکسته بخواند و هم تمام اول و

مورد  خواندن نماز بعد از آن، قصد مسافت جدیدی كند و در شکستهسفر را قطع می ،عبور از وطن (.196

)غیر اصلی( باشد كه آن را محل سکونت و زادگاهش باشد، یا وطن جدید نیاز است، چه وطن اصلی و

معتبر  نوطن غیر اصلی و یا اقامت شش ماه در آخود قرار داده باشد. و مالک شدن چیزی در  زندگی دائمی

ست، امحل سکونت او  نیست، ولی باید آن قدر در وطن جدید اقامت كند كه عرفاً بگویند؛ آن جا وطن و

ن اقامت، داشته باشد، به خاطر طوالنی شد بلکه گاهی بدون این كه قصد اقامت دائمی یا قصد ترک جایی را

 (.198)همان:  سکونت او است د كه آن جا وطن و محلعرفاً صدق می كن

 

 محدوده کاربرد  عرف درحج .مصادیق و5  

دهد. به همین جهت اگر پانزده دقیقه ت آن فعل، توسعه در مواالت آن میدر طواف گاهی عرف به جه

ها پنج ی این سنگریزهجمرات اگر میان رم در رمی لیو  ،شودفاصله بیافتد، مواالت مختلّ نمی در میان طواف
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ختالل به مواالت امورد این صحیحه فرض  ،بنابراین .شودشود، به نظر عرف مواالت مختلّ میدقیقه فاصل 

درس خارج فقه  )است و حال كه مواالت مختلّ شده است، مشکلی ندارد كه تا هنگام غروب فاصله بیاندازد

 (. مدرسه فقاهت ، 2/95/ 4الجمار ،الحج)واجبات الحج(، رمی  آیت اهلل محمد تقی شهیدی،

گر او ، اكه وظیفه حج قران و یا افراد استفرسخ از مکه است  16كسی كه اهل مکه و یا در محدوده 

ر او ر وقتش بحج فورا د استطاعت عمره پیدا كرد باید بعد از حج، فورا عمره را انجام دهد همچنان كه انجام

ر ر اواخعنی دیست عمره مفرده را تأخیر اندازد تا پیش از ماه محرم  جایز ا :ولی شهید اول گفته .واجب است

وریت، ف، این مقدار تأخیر، منافات با وجوب فوری آن ندارد، چون مقصود از ماه ذی الحجه  انجام دهد

ت كه ی اس، بلکه مقصود فوریت عرفعمره را انجام دهد ،یست كه بالفاصله بعد از اتمام حجفوریت حقیقی ن

كند) یریت صدق م، در نظر عرف باز هم فوا پانزده روز مثالً فاصله اندازد، ده یین اگر بین عمره و حجبنابرا

عقب  ویک بار انجام دادن حج وجوب فوری دارد  ،(. بنا بر شرع اسالم، بر مستطیع323: 1426قاروبی ،

ام آن در ب مبادرت به انج، وجوانسان است؛ و مراد از فوری بودن انداختن آن گناه كبیره و موجب هالكت

ان رسد مراد از فوری بودن در صورت امکان همبه نظر می .ن سال استطاعت در صورت امکان استاولی

ه به كمقصود از توشه و مركب آن چیزی است  (.287: 1386صدق عرفی در فور و امکان باشد)امام خمینی،

ج به ح)اجتماعی او( در سفر و پایین بودن شأن )جسمی( و باالتوانمندی و ناتوانی حسب حال او از نظر

 (.228)همان: است همة این موارد عُرف تشخیص درمالک  ،كندو كمتر از آن كفایت نمی ،نیازمند است آن

هم نه مجموع وقت وقوفشان، بلکه به شوند آنیمركن  حج محسوب  -هر دو –وقوف در عرفات و مشعر 

اشد و بدو مکان است كه بگویند وقوف كرد، ركن می دق كند در هریک از اینمقدار مسمّای وقوف عرفا ص

م ست ولی تماوقوف از وقت ظهر تا غروب واجب ا ،توضیح اینکه .در مابقی وقت، واجب غیر ركنی است

ر دوقت است هرچند  باشد، بلکه آنکه ركن است همانا یک مقدار از مجموع آناین مدت، ركن حج نمی

كند  ، صدقلی است به مقداری كه مسمّای وقوفباشد بلکه كد، و این مقدار هم معین نمیحال حركت باش

 (.17: 1426كند) قاروبی تبریزی ، این به مثل نصف ساعت یا ربع ساعت، صدق میكه بگویند وقوف كرد و 

بسنده ت د، محاذی بودن با میقاگذرحج برود كه از میقات نمی كسی كه عازم حج است اگر از راهی به

ات منظور از محاذ .رودكسی قرار گیرد كه به طرف مکه می مراد این است كه عرفاً موازی و مقابل نماید ومی

ی خط مستقیم در طرف راست یا چپ او قرار م آن است كه در راهش به مکه به جایی برسدكه میقات با

ایی را جشت او شود. و معیار آن است كه عرف میقات متمایل به پ به طوری كه اگر از آن جا بگذرد، گیرد

 (. 317-316 :1386)امام خمینی،های عقلی محاذات میقات باشدطبق دقت محاذات بداند نه آن كه
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ه نیاز كامکان بازگشت به عرفات امکان عرفی است  و نیز قدرت مالی داشتن از نظر عرف منظور باشد 

جمره  امی هفت ریگ بهدر رمی جمره باید تم .(19: 1426زی ، اد نباشد) قاروبی تبریبه تحمل مشقت زی

 راگ ،بنابراین عرفا صدق كند.« ب كردن پرتا» ،ودش انجام دهد و باید بر این كاراین عمل را خ ،اصابت نماید

د ن صدق نکنسنگریزه را روی جمره بگذارد و یا آن را ز باال بر روی جمره رها كند به طوری كه پرتاب كرد

با  اهدخور مکلف شک كند كه آیا سنگی كه می(. اگ 53یرا باید اسم رمی صدق كند) همان :نیست؛ زكافی 

ابقه عدم زیرا حالت س ،دلیل آن استصحاب عدم استتواند با آن رمی كند، آن رمی كند بکر است یا نه می

ن حال جلوی ای ظاهربا این حال گاهی یم. كشانیاستعمال است و هنگام شک همان را به زمان حال م

عمل رود كه مستها بیشتر احتمال میهایی كه نزدیک جمره است در آنگیرد مثال سنگاستصحاب را می

به آن  وداند ظاهر حال را از امارات معتبر می عرف .گیردر حال، جلوی استصحاب را میباشند، این ظاه

 اعتنا نکند. داخل آن آورده شده است به آنها از خارج حرم به اما اگر احتمال دهد كه سنگ .كندقناعت می

و  دباشمیشود؛ زیرا ظاهر این است چیزی كه در حرم است مال خود حرم در اینجا ظاهر حال جاری می

ناعت می قداند و به آن حال را یکی از امارات معتبره می و عرف ظاهر .احتمال فوق خالف ظاهر حال است

 (.20/12/92شیرازی، باب حج ، كند) درس خارج فقه آیت اهلل مکارم

به آن  البته نه آن مقدار كوچکی كه عرفا ،سنگ ریزه  كوچک و بزرگ فرقی نیستدر رمی جمرات  بین 

 (.54: 1426ه از نام سنگریزه بودن بیرون آید)قاروبی تبریزی، سنگریزه نگویند و نه آن مقدار بزرگ ك

الغر  به، گمان وقتی كه از روی قول اهل خبره هر در حیوان قربانی شرط است كه الغر نبوده باشد؛

ری ندارد، كند، هرچند بعداً معلوم شود كه الغر بوده است و این كشف خالف ضرنبودن پیدا كرد كفایت می

ی دیگر نیست قربانشود و الزم عمل كرده پس تکلیف از او ساقط میچون وظیفه او عمل به گمانش بوده و 

 (.71بر الغر نبودن منظور باشد) همان:  جا عرف دالالن گوسفندرسد در اینكند. به نظر می

ر اینجا فرقی نیست . داش یک گوسفند استهاگر درخت كوچکی از درختان حَرَم را از ریشه بِکَنَد، كفار

برخالف  چون كندن درخت از محرمات حرم استمُحرِم بوده باشد یا غیر مُحرِم،  ،بین اینکه شخص

بزرگی و كوچکی درخت، با عرف است)  تشخیص .ها اختصاص به شخص مُحرِم داردمحرمات دیگر كه آن

(. با تکرار عمدی یا سهوی شکار و نیز تکرار پوشیدن لباس دوخته در مجالس متعدد و با  268-267 همان:

طوری كه عرفاچند زمان محسوب شوند، اگرچه در یک مکان چند بار سر تراشیدن در اوقات مختلف به 

اگر حاجی در  (.283-282شود) همان: در غیر این صورت كفاره تکرار نمیشود؛ فاره نیز مکرر میك ،باشد

و حتی نتواند از راه قرض تهیه كند،  ،ربانی خریداری و آن را ذبح نمایدمکه بهای قربانی را نداشته باشد تا ق
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و نیز نتواند یکی از اجناس  كند،و نیز نتواند در مکه یک كسب الیق به شأن برای پرداخت پول قربانی پیدا 

ها ندارد كه بفروشد و قربانی تهیه كند. باید خود بجز مستثنیات دَین را بفروشد بخاطر اینکه چیز اضافی بر آن

سب شأن شخص رسد كه تشخیص اینکه كسب منادر اینجا به نظر می .ه عوض قربانی دَه روز روزه بگیردب

 (.87است یا نه با عرف است)همان: 

، این در جایی است كه كمترین است به مقدار بهای آن صدقه بدهد اگر اُضحیه نایاب شود، مستحب

كند، افرادش در قیمت مساوی وانات برای قربانی كردن كفایت مینوع حیوانی كه در بین انواع سه گانه حی

اد گوسفند در قیمت مساوی باشد، پس اگر افرتر میمثل گوسفند كه نسبت به شتر و گاو، نوع پایینبوده باشد 

در اینجا به  .دبوده باشند بهای آن را صدقه بدهد كافی است، گرچه افراد غیر گوسفند در قیمت مساوی نباشن

واجب است كه سعی، از راه متعارف  (.109عرف بازاری است) همان:  ،رسد مرجع تعیین بهای حیواننظر می

ز نیست. بلی سعی كردن از طبقة فوقانی یا از طبقة تحتانی ـ با جای باشد پس انحراف زیاد از راه متعارف

ها ـ كوه باشد ـ نه باال یا پایین آن ای احداث شود ـ به شرط این كه سعی بین دوطبقه فرض این كه چنین

امام خمینی )سعی نماید باشد. و احتیاط آن است كه از راهی كه قبل از احداث دو طبقه متعارف بودهمی جایز

 یکسره، به شهر خود نرود بلکه دوباره به مکه برای انجام ،مستحب است كه حاجی از منی (.338 :1386،

رد به طوری وقت طواف وداع زمانی است كه قصد بیرون رفتن از مکه را دا .طواف وداع خانه خدا  برگردد

وسائل و مقدمات خروج از مکه و اگر بیشتر ، در مکه نماند مگر به مقدار آماده كردن  كه بعد از انجام طواف

ن وسایل الزم است  رسد مالک برای آماده كردطواف وداع مستحب است. به نظر می از این مدت بماند اعاده

و  ، یک خرما،كفاره كشتن ملخ، خرماست یعنی برای هر ملخ (.158: 1426قاروبی تبریزی،)زمان عرفی است

گوسفند باید یک  ،اگر چنانچه ملخ زیاد بکُشد .اندف دست از طعام دانستهآن را یک ك بعضی از فقهاء كفاره

، نظر عرف است و احتمال دارد كه میزان در آن، لغت باشد میزان در زیاد بودنو  .برای همه آنها كفاره بدهد

ای شود چون اقل جمع در لغت، سه تا است پس بربنابراین كشتن سه ملخ از نظر لغت، زیاد محسوب میكه 

یک خرما یا یک كف طعام بدهد.  ،در هر ملخ ،ند كفاره بدهد و برای كمتر از آنسه ملخ باید یک گوسف

مورد ذكر شد در صورتی است كه پرهیز از كشتن آن برای انسان ممکن باشد و این ای كه برای ملخ در كفاره

امکان  ،شود. مقصود از امکاناجب نمیای بر او در كشتن آن، وهیچ كفاره ،ما اگر پرهیز برای او ممکن نباشدا

)عقلی( نیست كه یعنی اصالً پرهیز ممکن نباشد، بلکه امکان عرفی است به این معنی اینقدر ملخ بر حقیقی

ر این صورت اگر بکشد ها پرهیز كند به مشقت زیاد خواهد افتاد دسر راه باشد كه اگر بخواهد از كشتن آن

كفاره مخصوص  ی كه در حال احرام نباشد اگر حیوانی بکشد در روایت،كس (.216-215 همان:)كفاره ندارد
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، و رتی كه آن حیوان قیمت داشته باشدبرای آن ذكر نشده است، باید قیمت آن حیوان را صدقه بدهد در صو

و اما كسی هم در حال احرام و هم در حَرَم بکُشد باید  .رد مثل كنه كفاره آن استغفار استاگر قیمت ندا

 )ت داشتن یا نداشتن حیوان عرف استرسد مالک قیمرا هم صدقه بدهد. در اینجا به نظر می قیمت

 (.218-217همان:

دق صاینکه اسم تراشیدن عرفا  ، و یا تراشیدن مو هرچند كم باشد به شرطبرای استعمال بوی خوش

باید یک مدّ  هراً برای آناظ ،ر یک مقدار از ناخن را كوتاه كنداگ (.265همان:  ، یک گوسفند الزم است)كند

 له اگر یکب. گیرد یک مدّ دیگر باید بدهدبدهد و اگر مقدار باقی مانده از ناخن را در وقت دیگر بكفاره 

ند رفته نه چناخن را چند دفعه بگیرد، اما در یک وقت باشد كه عرفاً بگوید این چند دفعه را در یک وقت گ

اگانه طعام جد ،ی است و الزم نیست برای هر دفعهمد طعام كافوقت در این صورت برای تمام دفعات، یک 

اش یک گوسفند است، نَد، كفارهدرختان حَرَم را از ریشه بِکَاگر درخت كوچکی از  (.267-266همان:  بدهد)

با عرف است یعنی  ،تشخیص بزرگی و كوچکی درخت ،یک گاو است ،و كفاره كندن درخت بزرگ حَرَم

، میزان در حرمی بودن آن كوچک است. و در درخت بزرگ و كوچکت بزرگ یا مردم بگویند این درخ

، پس شداش در حَرَم باحَرَم باشد چه اصل آن و چه شاخه همین مقدار كافی است كه یک چیزی از آن در

حرم  اش كه دراصل آن را به احترام شاخه ،اش در حرم باشدصل درخت در خارج از حَرَم و شاخهاگر ا

ر می ، كفاره آن نیز تکراتراشدباگر در چند وقت مختلف، سرش را  (. 268-267توان كَند) همان: است نمی

کی ی ، یکبار در صبح و یکی در ظهر وشود، هرچند در یک مجلس باشد)مثالً در یک روز در منزل خودش

 در یک ما اگر، اشود (شود، سه كفاره بر او واجب میا بتراشد كه عرفا سه وقت حساب می، سرش ردر شب

می نب است، كفاره تکرار ، چند بار بتراشد كه عرفا یک وقت محسووقت باشد، مثالً در عرض یک ساعت

جمرات  ، و رمیهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهمر چنانچه از بیتوته در منی در شباگ (.284شود)همان: 

او صحیح  حج شود، بلکهشامل آن نمی یابد و احکام صّدزهای آن ممنوع شود، صّد تحقق نمیسه گانه در رو

ید در وقت خودش اگر ممکن باشد نایب بگیرد و اگر در آن وقت ممکن نشد با ،است و باید برای رمی

ست كه به امکان عرفی ا ،رسد منظور از امکاندر اینجا به نظر می .ودش در سال آینده رمی را قضا كندخ

  (.306ان: كه شخص متحمل مشقت زیاد شود)همنحوی نباشد 
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 گیرینتیجه

 شود:نتایج زیر حاصل می از مباحثی كه بدان پرداخته شد،

مرجعیت  .كثرت كاربرد عرف در ابواب مختلف فقه مثل باب طهارت، صالة وحج دلیل بر منبع و1

ث و یدر احاد ن مراد شارعتعیی مستقل بودن آن در استنباط احکام نیست، بلکه نقش ابزاری در تبیین مفاهیم و

 مواردی عرف در تشخیص وسنت است. هر چند در  ، یعنی در خدمت سایر ادله مثل كتاب ومتون است

 تبیین مفاهیم مرجعیت دارد وحاكم به تحقق آن در خارج یافت شخصی مکلف است.

نظر عرف  موضوعات شرعی پذیرفته است، و را در كشف مفاهیم عرفی و .شارع مقدس، عرف عقال2ً

ی امسأله ،تعیین مصداق توسط فقیه مفهوم شناسی عرفی است. موضوع شناسی و سازی و مرجع در مفهوم

متعدد  مصادیق باره آن صورت گرفته است، مثل موضوعات واعتباری ویژه از جانب شارع در است كه تعبد و

ی سر در وضو یا محدوده شستن صورت، مفهوم وطن، كثیر الشک، سنگ ریزه در رم مقدار مسح پا و در

 .جمرات و..

ن . در مواردی كه از سوی شارع در تطبیق مفاهیم بر مصادیق تعبد صورت نگرفته است، اطمینا3

 له موارد ارتکاز اجمالی اهل عرف است.ممتعارف از ابزار تطبیق است. توسعه معانی الفاظ از ج

تعیین  در و شودپایگاه عقلی است، به درک عقل برگردانده می ها كه دارای. در مواردی بعضی عرف4

 .، عرف مالک استاهیم عرفیبعضی مصادیق برای مف
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 مطبعة التقدم العربی.

ر،سال ش(،))نقش زمان ومکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر((،مجله نقد ونظ1374زمانی، محمود)-

 دوم،شماره پنجم.

 بوعات.ق(، الفتاوی الواضحة، بیروت، انتشارات دار التعارف للمط1401شهید صدر، سیدمحمدباقر )-

 فی  تفسیر القرآن،بیروت:مؤسسة  االعلمی. ق( المیزان1393طباطبائی،محمد حسین)-

 ش(، فقه و عرف،تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه1384علیدوست،ابوالقاسم)-

 اسالمی . 

ش(،))بررسی عوامل پویایی فقه((،پژوهش نامه فقه 1387فیض، علیرضا،وبتول حسینی سمنانی)-

 وحقوق اسالمی،تهران،سال اول،شماره اول.

 ق(، النضید فی شرح روضة الشهید، قم : داوری.1424بی تبریزی، حسن)قارو-

 سالمی.ق(، فوائد االصول) تقریرات میرزای نائینی(،قم : مؤسسة النشر اال1406كاظمی،محمد علی)-

 ق(،المعجم االصولی، بی جا: مطبعة عترت.1421محمد صنقور علی)-

وره پنج، ، مجلة مجمع الفقه االسالمی،جدة، دق(، ))العرف بین الفقه والتطبیق((1409محمود شمام)-

 شماره پنج.

 قم. انتشارات مؤسسة انصاریان، ش(،فقه االمام جعفرالصادق)ع(،1381مغنیه، محمد جواد)-


