
 
 
  
  
  
  
  

 
 

  اعتبار ،مفهوم، کارکرد: رخصت قاعدۀشیخ صدوق و 
  

 *مهدي مردانی

  **سید محمدکاظم طباطبایی
  

  :چکیده
جواز و ها  آن که مفاد مشترك رده، مجموعه احادیثی را نقل کمن الیحضره الفقیهدر کتاب  شیخ صدوق

فتوا  ،آن براساسو ا بنا نهاده راي  احادیث، بنیاد قاعدهگروه از وي با پذیرش این . است عمل اباحۀ
یی است که ها نام دارد، یکی از روش »رخصت« ،ین قاعده که در ادبیات شیخ صدوقا. صادر کرده است

اخـتالف   ي حلّها نسبت به دیگر روشلکن این قاعده . تعارض اخبار به کار گرفته است حلوي در 
مشخص در کاربست، از اعتبار الزم برخوردار  اي ضابطه فقدانبه دلیل و  فراگیر ندارداي  دامنه ،اخبار

 ۀقاعـد شناسـی   مفهوم. نتوان یاد کرد عمومیاي  عنوان قاعده هب ،رسد که از آن میبه نظر و  یستن
است  محورهاییه ازجمل ،رخصت ۀقاعدو اعتبارسنجی از منظر شیخ صدوق  آنتبیین کارکرد رخصت، 

  .ه استارزیابی شدتحلیل و  که در این پژوهش،

  .اصل رخصتتعادل و تراجیح، ، اخبار هاي حل تعارض روش، دیثاحا اختالف :ها هلیدواژک
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  tabakazem@gmail.com /استادیار دانشگاه قرآن و حدیث **

یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه  
1394 ستانبهار و تاب م،زدهسی ۀشمار م،هفت سال  

 110ـ97صفحه 
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  درآمد
ف در نقل احادیث پیامبر و تردید برخی روایـان در شـناخت احادیـث     بروز اخت

تـرین   کهـن  ،)210ۀ طبـ خق، 1414، رضـی سید  /62، ص1ج ق،1407 کلینی،(صحیح
فکه  اي است نمونه از  یکیترجیح  راه حلِ و ارائۀ احادیث ضرورت تبیین علل اخت
 و پیـامبر  روزگـار  از فاصـله گـرفتن   با. آورد میرا پدید  يبر دیگرمتعارض اخبار 

ف دامنۀ گسترش  مختلـف  احادیـث  با مواجهه هاي روش از سخن احادیث، در اخت
وه ،پسین هاي سده در و رونق گرفت ف عنوان با که مستقلی کتب بر ع  الحدیث اخت

 کتـب  در شـد،  نگاشـته ) 511 و 52ص، ق1420 طوسی، /327ق، ص1365جاشی، ن(
 رضوانی،: ك.ر(.یافت ثابتی جایگاه »تراجیـح« و »تعادل« چونهم نییواعن با نیز اصولی

  )5975ص ،15ج
ف  ۀمسئل محـدثان و   اره مورد توجهوهم ،حساساي  مسئلهحدیث به عنوان اخت

م  إلثق  چونهم شمندانیدانو  همتکلمان شیعه بود س ق، 1407کلینی، ( )ق 329(نىیکلا
 413(شـیخ مفیـد   و) 117ص، ق1414 صدوق،()ق 381(، ابن بابویه قمی)62، ص1ج
پـاکتچی،   :ك.ر(.نـد ا هداد  اختصاص  موضوع  نیبد را  بابى) 146ص، ق1414 مفید،()ق
ــان اهمیــت مضــاعفی  ) 2998، ص7ج ــه دســت دادن داردلکــن آنچــه در ایــن می ، ب

ف بین احادیث را برطـرف سـازد و موجبـات جمـع بـین       است یهای حل راه که اخت
کتاب دو با تألیف  )ق 460(شیخ طوسی ،در این میان .را فراهم آورد متعارض احادیث
ستبصارو حکام تهذیب استرگ  شـیعه  علمـی   ، به جامعـۀ من األخبارفیما اختلف  ا

فـات   فقهی شیعه حدیثی از میراث مهمیو بخش  دخدمت بزرگی کر را از گزند اخت
ف مسئلۀشناختی به  با رویکرد روشلکن اگر . مصون داشت بنگـریم و   احادیث اخت

برخی از این هنوز که خواهیم یافت در ،یمکن بازکاويشده را  ي ارائهو راهکارها ها شیوه
تحلیـل و ارزیـابی    ،گونه که سزاوار است و آن باید شناخته نشده که چنانها آن  روش
  . ندا نشده

ف  یکی از روش هنوز نـو و ناشـناخته    ،شکه به رغم قدمت احادیثهاي حل اخت
یحضره الفقیـه در کتاب است که شیخ صدوق اي  شیوهنماید،  می د و مطـرح کـر   من 

احادیثی بنا مجموعه  این روش بر پایۀ. یث مختلف پرداختبه جمع احاد ،آن براساس
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خـود دارد کـه    دراین باور بنیـادین را  و عمل است  اباحۀها  آن مشتركکه مفاد شده 
م، دین حنیفیه سمحه سهله است شیخ صدوق با ) 338، ص3ج ق،1414 مجلسی،(.اس

ف  ،رخصتشناسایی و نامگذاري این احادیث به  احادیـث  دیگـر  بـا  را هـا   آن اخـت
   1.درائه کرارا در حل تعارض اخبار  دیگري ، شیوۀو بدین طریقبرطرف ساخت 

  قاعدۀ رخصت پسینۀ پیشینه و .1
رخصت به دست  براي قاعدۀاي  شمندان شیعی پیش از شیخ صدوق، پیشینهدر میان دان

لذا این احتمال وجود دارد که شیخ صدوق مبدع و آغازگر ایـن روش در حـل    ،نیامد
، ق1413(چون شیخ مفیدهمفقیهانی  ،دوقلکن پس از شیخ ص. تنافی اخبار بوده است

ــی)240ص ح حلب ــزة ،)174ص، ق1403()ق447(، ابوالصــ ــن  حم رب ــ  )ق448(س
 ،)201 و 180، ص1ج، ق1406()ق481(بـن بـراج  العزیز عبد ،)64و 63ص، ق1404(

، ق1417()ق585( بـن زهـره   حمـزة  ،)23، ص1ج، ق1410()ق548(طبرسیفضل بن 
و دیگـران ایـن قاعـده را     )124، ص1ج، ق1410()ق598(حلـی  ابن ادریس ،)66ص

  . اند د بدان استناد کردهي خواو در فتاوپذیرفته 
د و در جمـع اخبـار   بیش از همه به این قاعده توجه کرشیخ طوسی  ،در این میان

ستناد ی که شیخ طوسی به این قاعده ادفعاتتعداد  که چنانمتعارض از آن استفاده کرد؛ 
حدر  بار 46کرده است، نزدیک به  ستبصاردر  بار 36و  کامتهذیب ا  بـراي . اسـت  ا

دو روایـت از امـام   » نـه ییصِ الْقَبـرِ و تَطْ یالنَّهی عنْ تَجص«شیخ طوسی در باب  ،نمونه
کاري قبـر بـر حـذر     کاري و گل از گچ نقل کرده است که در یکی امام کاظم

شیخ طوسی در جمع . کند میکاري قبر فرزندش سفارش  به گچ ،دارد و در دیگري می
اهت کرده و حدیث دوم را رخصـت خوانـده   این دو حدیث، خبر اول را حمل بر کر

إلِ رفْع الْحظْرِ عنْ فعلِ ذَلک و ضَـرْب مـنَ الرُّخْصـإلِ لـأَنَّ     یهذه الرِّوا یفَالْوجه ف« :است
  )217، ص1ج، ق1407طوسی، (».إلَ الْأُولَى وردت مورِد الْکَرَاهإلِ دونَ الْحظْریالرِّوا

دو روایـت   »نَ صلَاةِ الْغَداةیالْفَجرِ و ب ینَ رکْعتَیإلِ النَّومِ بیکَرَاه« او همچنین در باب
کند و دیگـري آن را   میکند که یکی از خواب بین نماز شب و نماز صبح نهی  مینقل 

استناد  قاعدۀ رخصتشیخ طوسی در جمع بین این دو روایت نیز به . شمارد میجایز 
إلُ جاءت رخْصإلً رفْعاً للْحظْرِ و الْأَفْضَلُ تَرْك النَّومِ علَى ما یه الرِّوافَهذ« :نویسد میکرده و 
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  )349، ص1جهمان، (».إلُ الْأُخْرَيیتَضَمنَتْه الرِّوا
  رخصت از منظر شیخ صدوق ۀقاعد .2
  مستندات .1ـ2

یحضره الفقیهقریب به بیست نمونه در کتاب  قاعـدۀ  دوق بـه  وجود دارد که شیخ ص من 
او در غالـب   2.آن به حلّ تنافی اخبـار فقهـی پرداختـه اسـت     استناد کرده، بر پایۀ رخصت

را هـا   آن کرد روایات دیگري کـه روایات رخصت بسنده کرده و از یاد به معرفی ،ها نمونه
نامیده، خودداري ورزیده است؛ تنها در چهار مورد از دو دسته روایـات متعـارض    »اصل«

  :و اصل یاد کرده و به ترجیح روایت مورد نظر پرداخته است رخصتبا عنوان 
  غسل جنابت بعد از رطوبت .1ـ1ـ2

کسی که بعد از غسل جنابت و قبل از بول، رطوبتی مشاهده کرده  ۀشیخ صدوق دربار
غسل و دیگري بر عدم وجوب  کند که یکی بر وجوب اعادۀ میدو روایت نقل  ،است

لت  دو حدیث، خبر دالّ بـر وجـوب    وي در جمع این 3.دارداعاده و کفایت وضو د
قَالَ مصنِّف هذَا «: غسل را اصل و دیگري را رخصت معرفی کرده و آورده است اعادۀ

رُ الثَّانالْخَب لٌ ولِ أَصةُ الْغُسادتَابِ إِعإلٌ یالْکخْص86، ص1ج، ق1413صدوق، (».ر(  
  نماز گزاردن در برابر آتش  .2ـ1ـ2

عـدم جـواز روشـن بـودن چـراغ در مقابـل        ۀکه حدیثی دربارخ صدوق بعد از آنشی
ف حکم نخست اسـت آورد که مفاد آن بر می، حدیثی کند مینمازگزار نقل  وي  4.خ

ك در عمل خوانده و روایت دال بر جـواز را بـه    خبر دال بر عدم جواز را اصل و م
علَم أَنَّ الْأَصلَ هو یکُنْ مخْطئاً بعد أَنْ یلَم فَمنْ أَخَذَ بِها «: کند میعنوان رخصت معرفی 

إلٌ یالنَّهمحإلَ رالرُّخْص إلٌ وخْصر وأَنَّ الْإِطْلَاقَ ه 250، ص1ج، همان(».و(  
  نماز در لباس آمیخته با موي خرگوش  .3ـ1ـ2
آمیختـه  که با مـوي خرگـوش   را دیگر، روایتی است که نماز گزاردن در لباسی  ونۀنم

رخصت خوانده و با استناد بـه  شیخ صدوق این حدیث را  5.جایز شمرده است ،شده
و هـذه  «: پدرش، عدم جواز نماز گزاردن در چنین لباسی را اصل دانسته اسـت  رسالۀ

ـ  یف اهللارحمه  یرخْصإلٌ الْآخذُ بِها مأْجور و رادها مأْثُوم و الْأَصلُ ما ذَکَرَه أَبِ  یرِسالَته إِلَ
"لِّ فص یو  ا لَمبِیالْخَزِّ مانرِ الْأَربغْشُوشاً بِو263، ص1ج، همان(»."کُنْ م(  
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  جهر قرائت در نماز ظهر روز جمعه  .4ـ1ـ2
خره وقتی شیخ صدوق  جواز جهر خواندن نماز در ظهر روز جمعه  روایتی دربارۀبا

ین حکم رخصت است و اصل در قرائـت نمـاز در   دارد که ا میتصریح  6،کند مینقل 
ها إِذَا یجهرُ فیو هذه رخْصإلٌ الْأَخْذُ بِها جائزٌ و الْأَصلُ أَنَّه إِنَّما «: روز جمعه، اخفات است

ـ سـائرِ الْأَ  یکَصلَاةِ الظُّهرِ ف یکَانَت خُطْبإلٌ فَإِذَا صلَّاها الْإِنْسانُ وحده فَهِ ـ یامِ ی یخْف ـا  یفه
  )418، ص1ج، همان(».الْقرَاءةَ

دیگر وجود دارد که شیخ صدوق در حـل   ۀرد، شانزده نمونچهار مواین از به غیر 
ف اخبا ایـات  رو عمدتاً ،او در این موارد 7.استناد کرده است قاعدۀ رخصتبه  ،راخت

ی نیـز وجـود   های مونهفتوا صادر کرده است، لکن نها  آن اصل را ترجیح داده و بر پایۀ
   8.روایات رخصت دارد رد که نشان از فتواي صدوق بر پایۀدا
    رخصت ۀواژشناسی  مفهوم .2ـ2

ابـن   /223ص ق،1414 فیـومی، (اسـت  تسهیل و تخفیـف رخصت در لغت به معناي 
رفتـه  بـه کـار   نیـز  گاه به معناي اذن بعـد از نهـی    که )500، ص2ج ق،1404 فارس،

بـه  ایـن واژه در کلمـات شـیخ صـدوق      امـا  ،)40، ص7ج ق،1414ابن منظور، (است
حی  و عام اي  که در عین برخورداري از معنایی مشترك، دامنهه دشمبدل خاص اصط

معنایی عـام و  به بیان دیگر، تعبیر رخصت در ادبیات شیخ صدوق داراي  .داردفراگیر 
ت  اتمامی  واحد دریک روح معنایی  ست؛ معنایی عام که به منزلۀخاص ا آن سـتعما

روح  .گردد میمتفاوت گوناگون ي ها جریان دارد و معنایی خاص که به حسب مصداق
ت واژۀمعنایی   »تخفیف و تجویز«رخصت جریان دارد،  مشترکی که در تمام استعما

موضوعات مختلفی که شیخ صدوق مطرح ساخته است، بار معنایی  است که به سبب
  . کشد میرا نیز به دوش  11وسعهو ت 10تقییدو  9ضرورتهمچون خاصی 

 اضـطرار بـه تخفیـف در حـال     ،رخصت در متون روایی واژۀشایان ذکر است که 
کسی که فاقد دارایی  ۀوجوب زکات از عهدساقط شدن  که چناناختصاص یافته است؛ 

ه ازجمل ،بیمار از عهدۀ در ماه رمضان حرمت خوردن و آشامیدن و برداشته شدناست 
 ،ش1362صدوق،  :ك.ر(.ر روایات با تعبیر رخصت یاد شده استمواردي است که د

  )144، ص2 ج ،ق1413همو، / 278، ص1 ج
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  رخصت  ۀقاعد دامنۀو  کارکرد .3ـ2
در متون روایی و نیز استناد فقیهان و محدثان شیعی  قاعدۀ رخصتبا توجه به مصادیق 

 ؛اسـت بـوده  ر رفع تعارض اخبا ،رخصت ۀکارکرد اصلی قاعدتوان گفت که  می به آن
ف اخبار و شیخ صدوق این قاعده را که ویژه آن به هدف ایجاد الفت به در مواضع اخت

بـه  نیـز   متـأخر بعضـی از محـدثان    که چنان 12؛ه استبین احادیث مختلف مطرح کرد
ه إعادة یالفق یو قال ف« :اند و آوردهتصریح کرده در آثار شیخ صدوق این روش کارکرد 

 فیض(».إلیإل و اآلتین األخبار الماضیجمع بیرخصإل أقول و به  یالثانالغسل أصل و الخبر 
 )415، ص6ج ق،1406 ،کاشانی

 عرصـۀ دو  شامل و این قاعده استفراگیر اي  دامنه ،قاعدۀ رخصتکاربست  دامنۀ
گاه با تصریح به اینکـه  شیخ صدوق  که چنان ؛است 13مستقرتعارض بدوي و تعارض 

لت ،متنافی دو روایتمفاد  قاعـدۀ  بـه   ،)تعارض بـدوي (بر تعمیم و تخصیص دارد د
مفاد  با اشاره به اینکهو گاه  )264، ص1ج، ق1413صدوق، (استاستناد کرده  رخصت

قاعـدۀ  از  ،)تعـارض مسـتقر  (متغیـر اسـت  بین جواز و عدم جواز  ،مختلفروایت دو 
  )307 و 260، ص1جهمان، (.ستا بهره جسته رخصت

ف    ها دیگر روش گفتنی است این قاعده نسبت به ي شیخ صـدوق در حـل اخـت
دارد و از مجموع مواردي  چشمگیري گسترۀ )105ـ93ص ش،1382 زاده، فتاحی(اخبار

ف اخبار  نمونه به این  27 شده، تقریباً پرداختهکه در آثار شیخ صدوق به موضوع اخت
  .قاعده اختصاص یافته است

بـراي  او گـاه   ؛فـاوت اسـت  مت قاعدۀ رخصتشیخ صدوق در استناد به  ۀشیو البته
، 1ج، ق1413صـدوق،  (کند میرا نقل  دو روایت متنافی ، متنقاعدۀ رخصتاستناد به 

 عبارتنقل به تنها ، مضمون یکی از دو دسته روایات نقلو گاه پس از  )250 و 85ص
اوقات پس از نقـل   برخیاو همچنین  )260، ص1ج، همان(.کند میاکتفا ها  آن از ییک

ف مضمون ، به یک روایت قاعدۀ بر مبناي سپس و  کردهبا فتواي پدرش اشاره  آناخت
شـیخ صـدوق در برخـی    ) 263، ص1ج، همان(.کند میبین دو حکم داوري  رخصت

ف نیز  موارد  ارتباطی باپردازد که  می یدو حدیثمضمون ذیل یک روایت به بیان اخت
هـا   آن به جمع میـان  خصتقاعدۀ ر استنادبه  ،و در این میانندارند  ،روایت نقل شده
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  )2/17و  271، ص1ج، همان(.پردازد می
  رخصت ۀمناط قاعدو  مالك .4ـ2

 را تـرجیح داده و روایات اصـل  لب اغ ،متعارض احادیثدر داوري بین شیخ صدوق 
تخصیص و تخفیف و / اضطرار، تقیید/ از معانی ضرورت یکی بررا  تروایات رخص

ف بناي اولیه، بر نیز گاهاما  14.کرده است حملاباحه  ل بر اصـ را  ترخصروایات خ
ناط شیخ د که مشو میطرح ال مؤاین س اینک. است فتوا دادهها  آن بقاطمشته و مقدم دا

چـه   براسـاس و وي  چـه بـوده اسـت    تل و یا رخصصدوق در ترجیح روایات اص
  است؟ یکی را بر دیگري مقدم داشته  ،معیاري

شـهرت   ویژگـی آیـد کـه دو    میدست  چنین به قاعدۀ رخصتبا بررسی مصادیق 
كه ازجمل سند قوتو  تروای که شیخ صدوق در ترجیح روایات است بوده یی ها م
در خصوص ترجیح روایـات  وي  ،راي نمونهب. کرده است میرعایت  ترخصیا  لاص
نقـل شـده    نماز گزاردن برابر آتـش عدم جواز  ۀرباکه دررا روایتی  ،تل بر رخصاص

ك عماصل  ،است اثبـات ضـعف    وبا نقـل روایـت رخصـت    خواند؛ آنگاه  میل و م
جِب أَنْ ی يهذَا هو الْأَصلُ الَّذ« :دهد میدلیل ترجیح روایت اصل را توضیح  دي آن،اسنا

رْوى عنْ ثَلَاثَإلٍ منَ یثٌ یفَهو حد ...اهللاعبد یعنْ أَبِ يروِ يثُ الَّذیعملَ بِه فَأَما الْحدی
نِ بنِ یو هو معرُوف عنِ الْحس یالْکُوف یه الْحسنُ بنُ علیرْوِینَ بِإِسنَاد منْقَطعٍ یمجهولالْ

 ». ...ثَیرْفَـع الْحـد  یو هـم مجهولُـونَ    یم الْهمـدان یه عنْ عمرِو بنِ إِبرَاهیعمرٍو عنْ أَبِ
  )264 و 263، ص1جهمان،  :ك.رنیز  /250، ص1ج، ق1413صدوق، (

ك تاو همچنین در ترجیح روایات رخص پیروي کـرده   ،شدهي یادها بر اصل نیز از م
بـر   لنـگ پوشیدن از پس از نقل روایتی که وي  که چنان. است دهکرعمل ها  آن براساسو 

ي پیراهن  ، با اشاره به شهرت روایـت رخصـت، بـه تـرجیح آن و     داشته استبر حذر با
ـ رو قَـد  و« :کرده اسـت مبناي آن تصریح  عمل بر ـ  رخْصـإلً  تی شُّـحِ  یفارِ  التَّوقَ  بِالْـإِزفَـو 

نِ صِیالْقَمع دبحِ الْعالالص نْ ونِ یأَبِ عسالْح ثالثَّال نْ وفَرٍ یأَبِ ععج  یالثَّـان و 
  )384، ص2جهمان،  :ك.رنیز  /260، ص1ج، همان(». یأُفْت و آخُذُ بِها

  قاعدۀ رخصت یاعتبارسنج .4
ش کرد پیش در حل تعارض  قاعدۀ رخصته است تا از تر آوردیم که شیخ صدوق ت



 1394بهار و تابستان م، ، سال هفتم، شماره سیزده پژوهی لنامه حدیثصفدو     104

ف در همۀاین روش اخبار بهره ببرد، لکن  روایات  موارد موفق نبوده و بعضی از اخت
مـن  در  قاعدۀ رخصـت ستندات م مقایسۀبا  که چنان. برطرف نشده است قاعدهبا این 

حکامبا موارد مشابه در دو کتاب  یحضره الفقیه ستبصارو  تهذیب ا چنین به دست  ا
  . استانتظار را نداشته  قابل کارکرد ،موارد در همۀ قاعدۀ رخصتآید که  می

شیخ صدوق روایتی نقل کرده اسـت کـه خوانـدن نمـاز طـواف پـس از       ، نمونهبراي 
وي بـا  . دانسـته اسـت   مقام ابراهیم فراموشی و خروج از حرم را منوط به بازگشت به

اشاره به روایتی دیگر که به جا آوردن نماز طواف در منا و خارج حرم را اجازه داده است، 
  )408، ص2ج، همان(.آن را رخصت دانسته و بدین طریق بین دو روایت جمع کرده است

ت روایـا این در حالی است کـه حکـم جـواز نمـازگزاردن در غیـر مقـام ابـراهیم در        
لت با روایت مورد استناد متعددي آمده است که به سبب . شیخ صدوق متفاوت اسـت  د

ستبصارشیخ طوسی در کتاب  که چنان الطَّواف حتَّـى   یرکْعتَ یباب منْ نَس«تحت عنوان  ا
نُه روایت نقل کرده است که چهار حدیث بر لزوم بازگشت به مقام ابراهیم و پـنج   » خَرَج

لت دارد حدیث بر   )234، ص2ج، ق1390طوسی، (.عدم لزوم بازگشت د
آید که براي جمع بین این احادیث با  میچنین به دست  15با بررسی احادیث جواز

دیث جواز را به دو گروه تقسیم ل به تفصیل شد و احابایست قائ میدیگر احادیث باب 
است و گروه دوم  که عدم بازگشت به حرم مقید به حالت مشقت شده گروه اول: دکر

  )236 و 235، ص2ج، همان(.که فاقد چنین قیدي است
توان گفت که حکم عدم  میبا احادیث منع،  16بر این اساس، در جمع بین گروه اول

مربوط به شرایطی است که مشقت وجود داشته باشد  لزومِ بازگشت به مقام ابراهیم
آوردن نماز طواف به مقام  باید براي به جا ناسیمشقت،  ورت وجود نداشتنو در ص
با احادیث منـع   17و در جمع بین گروه دوم )235، ص2ج، همان(بازگردد ابراهیم

توان احادیثی که به جا آوردن نماز طواف را منوط به بازگشت به مقام ابـراهیم   مینیز 
د و احادیث عدم لزوم بازگشت را حمل بر ، حمل بر فضل و استحباب کردانسته است

  )236، ص2جهمان، (.جواز و رخصت
 ،تنها در خصوص گـروه دوم از روایـات   قاعدۀ رخصتد که بنابراین مشخص ش

کامل نبوده و  اول،اما اعتبار آن نسبت به گروه  ،قابل تطبیق است کارایی داشته و جواز
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  . قابل مناقشه است
حکم کسی که بعد از غسل جنابت و قبل از  ۀبارشیخ صدوق در کهدیگر آن نمونۀ

غسل  که یکی بر وجوب اعادۀ کند میدو روایت نقل  ،بول، رطوبتی مشاهده کرده است
لت دارد آنو دیگري بر عدم وجوب  وي به منظور  )86، ص1ج، ق1413صدوق، (.د

غسـل را اصـل و دیگـري را     دو حدیث، خبر دالّ بـر وجـوب اعـادۀ    جمع میان این
رطـوبتی   ،رو اگر کسی بعد از غسـل جنابـت   ازاین )جا همان(.کند میمعرفی  رخصت

چه از انجام بول متعسر و متعـذر بـوده    ي است، چنانمدمشاهده کند که نداند منی یا 
 )595، ص1ق، ج1414مجلسی، (.و نیازي به اعاده ندارد بوده، غسل وي صحیح باشد

احادیثی کـه بـه   یابیم که  مین باب درایدیگر روایات  ه با مطالعۀاین در حالی است ک
لت متعدد بوده و وجـه جمـع بـین    ،غسل اشاره دارند عدم وجوب اعادۀ  از جهت د

   .استغسل متفاوت  ۀو احادیث دال بر وجوب اعادها  آن
ستبصاردر کتاب  ـ  ،» وجوبِ الاستبرَاء منَ الْجنَابإلِ بِالْبولِ قَبلَ الْغُسل«ذیل باب  ،ا ه نُ

بر عـدم  حدیث غسل و چهار  بر وجوب اعادۀ حدیثکه پنج  است شدهنقل  حدیث
لت دارد لت دارند ان، احادیثی که بر عدم وجوب اعادۀدر این می. وجوب د  ،غسل د

دسـته  دیـث  احاشیخ طوسی در جمع میان  که چنان ؛شوند میتقسیم  دستهخود به دو 
بـه تعـذر بـول تفسـیر کـرده      غسل را  دیگر احادیث باب، عدم وجوب اعادۀ با 18اول

در جمع میـان   و )145، ص1ج، ق1407همو،  /120، ص1ج، ق1390طوسی، (.است
به حالت نسیان بول  غسل را ، عدم وجوب اعادۀبا دیگر احادیث 19دوم ۀدستدیث احا

  )جا  همان(.اختصاص داده است
سیر شیخ صدوق تفکه  دشو می معلومشده از رخصت با توجه به معناي یادرو،  ازاین

لت  ۀاز روایاتی که بر عدم وجوب اعاد ـ  ،)قاعدۀ رخصت(کند میغسل د یـک   اتنها ب
گـروه دیگـر از احادیـث     امـا  ،کنـد  مـی مطابقت ) دوم دستۀ(مخالف گروه از احادیث

 یخارج بوده، ذیـل عنـوان روشـ    قاعدۀ رخصتاز قلمرو کارکرد ) اول دستۀ(مخالف
و ثابـت   یحل را به عنوان راه قاعدۀ رخصتتوان  مین به همین سببو  گنجد میدیگر 

  .در جمع بین روایات این باب پذیرفتمشترك 
وه بر  این را  قاعدۀ رخصـت که استناد شیخ صدوق به است ي دیگري ها نمونهع



 1394بهار و تابستان م، ، سال هفتم، شماره سیزده پژوهی لنامه حدیثصفدو     106

در بـاب   کـه  چنان ؛استرو ساخته  بهرو دشواريو پذیرش آن را با ده کر خدشهقابل 
ا از طلوع تا غـروب خورشـید   یات، مهلت جمار رکه اکثر رواوقت رمی جمرات با آن

شیخ صـدوق روایـت زوال را اصـل     ،)296، ص2ج، ق1390طوسی،  :ك.ر(اند دانسته
 )554، ص2ج، ق1413صدوق،  :ك.ر(.گرفته و روایات دیگر را رخصت خوانده است

ف اکثر روایات  :ك.ر(همچنین در باب قرائت نماز در روز جمعه، شیخ صدوق برخ
اخبار اخفاتیه را ـ که مفید تقیه است ـ اصل گرفته و   ) 416، ص1ج، ق1390طوسی، 

  )418، ص1ج، ق1413صدوق،  :ك.ر(.اخبار جهریه را رخصت خوانده است
  گیري نتیجه

ف اخبارها به عنوان یکی از روش قاعدۀ رخصت کارآمد و قابل اي  قاعده ،ي حل اخت
نیز مصادیق و شیعه خر متقدم و متأ فقیهان و محدثاناز  شماريدر آثار استناد است که 

مـن  گونـه کـه شـیخ صـدوق در      آنکارکرد این قاعـده   لکن. دارد يي متعددها نمونه
ي حل ها روش نسبت به دیگرو  بودهنه گسترد ،استناد کرده است بدان یحضره الفقیه

ف وه بر آن. فراگیر ندارداي  دامنهاخبار  ،اخت  کاربست درکه نبود معیاري مشخص ع
ق و ه کاستن آو کارایی اعتبار میزان از  ،قاعدۀ رخصت عام بر آن را اي  قاعدهعنوان اط

  .جه ساخته استابا مشکل مو
  

  :ها نوشت پی
در منابع فقهی و اصولی نیز به عنـوان یکـی از قواعـد فقهـی      قاعدۀ رخصتشایان ذکر است که  .1

 45ص ق،1416 شهید ثانی، :ك.ر.(استشناخته شده و از آن تعاریف گوناگونی به دست داده شده 
  )481ص ش،1389 جمعی از محققان، /46 و
یاد کرده  قاعدۀ رخصتها غیر از مواردي است که شیخ صدوق در دیگر آثار خود از  البته این نمونه. 2

همو،  /297ص، ش1362همو، / 277، ص1ج، ق1387همو،  /278ص، ق1403صدوق،  :ك.ر.(است
ــو،  /305، ص1ج، ش1385 ــو،  /643ص ،ش1376هم ، ق1415همــو،  /71، ص1ج، ق1395هم

  )453ص
أْ و إِنْ لَم و سئلَ عنِ الرَّجلِ یغْتَسلُ ثُم یجِد بعد ذَلک بلَلًا و قَد کَانَ بالَ قَبلَ أَنْ یغْتَسلَ قَالَ لیتَوضَّ«. 3

الَ       ] ي فی حدیث آخَرَو روِ[  یکُنْ بالَ قَبلَ الْغُسلِ فَلْیعد الْغُسلَ یکُـنْ بـ لَـم لَلًـا وأَى بر إِنْ کَـانَ قَـد
  )86، ص1ج، ق1413صدوق، (».إِنَّما ذَلک منَ الْحبائل فَلْیتَوضَّأْ و لَا یغْتَسلْ
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4 .» ی الْق فـ یهینَ یدب ضُوعوم رَاجالس لِّی وأَنْ یص لَه لُحلْ یصلِ هنِ الرَّجأَنْ      ع لَـه لُح لَـإلِ قَـالَ لَـا یصـب
 تَقْبِلَ النَّاریس]لَ بِهمأَنْ یع ي یجِبلُ الَّذالْأَص وذَا هنْ أَبِی] هوِي عي ریثُ الَّذدا الْحاهللاِ فَأَمدبع  أَنَّه

نَ   ةُ بینَ یدیه لأَنَّ الَّذيیصلِّی الرَّجلُ و النَّار و السرَاج و الصور  لَا بأْس أَنْ: قَالَ مـ إِلَیه أَقْرَب لِّی لَهیص
  )250، ص1ج، همان(».الَّذي بینَ یدیه

5 .» ی الْخَزِّ یغَـشلَاةِ فنِ الصثَ ع عنِ الثَّالسا الْحلٌ أَبجأَلَ رقَالَ س ی أَنَّهرْمالص داونْ دوِي عر رِ   وببِـو
  )263، ص1ج، همان(». ...فَکَتَب یجوز ذَلک الْأَرانبِ

إلَ     قَالَ سئلَ أَبو عبداهللاِو روى حماد بنُ عثْمانَ عنْ عمرَانَ الْحلَبِی «. 6 عـملِّی الْج لِ یصـ نِ الرَّجـع
  )418، ص1ج، همان(».فی الثَّانیإلِ نَعم و الْقُنُوت :قَالَ ؟أَربع رکَعات أَ یجهرُ فیها بِالْقرَاءةِ

ه دو روایت نقل کرد ،زنی که در حال طواف عادت شده براي نمونه، شیخ صدوق در باب وظیفۀ. 7
لت دارد و یکی بر ادامـۀ طـواف و اعـادۀ    آن بعد از است که یکی بر قطع طواف و ادامۀ  طهارت د

، 2ج، همـان (.بدان فتوا داده استشیخ صدوق روایت نخست را رخصت خوانده و . اعمال بعد حج
جمعه و منافقین در نماز ظهر روز جمعه را  ۀوي همچنین در برابر روایاتی که خواندن سور )384ص

هـا را تنهـا در حـال     داند، روایات دالّ بر عدم وجوب را رخصت خوانده و عمـل بـه آن   میواجب 
ی جمرات نیز دو روایت نقل کرده زمان رم ۀاو دربار )307، ص1جهمان، (.ضرورت جایز دانسته است

است که یکی طلوع خورشید تا وقت زوال و دیگري آغاز روز تا پایان روز را مهلت رمی جمـرات  
م کرده است، شیخ صـدوق روایـت دوم را رخصـت دانسـته و بـه روایـت نخسـت فتـوا داده          اع

، 271، 264، 262، 111، ص1جهمان،  :ك.رها  براي آگاهی از دیگر نمونه )554، ص2جهمان، (.است
  .408و  407، 404، 341، 115، 17، ص2جو نیز  487و  415

ي پیـراهن، روایـت جـواز را        ۀثل، او پس از نقل دو روایت درباردر م .8 حکمِ بستن لنـگ بـر بـا
یصِ  فَـوقَ  بِالْإِزارِ التَّوشُّحِ فی رخْصإلً رویت قَد و«: رخصت خوانده و نگاشته است ـ  الْقَمـ نِع  د بـالْع 

،  1ج ،همان(» .أُفْتی و آخُذُ بِها و الثَّانی جعفَرٍ أَبِی عنْ و الثَّالث الْحسنِ أَبِی عنْ و الصالحِ
، آورده زنی که در حال طواف عادت شده ۀوي همچنین پس از نقل روایت رخصت دربار )260ص

و پـس  »  رواه الَّذي الْحدیث دونَ أُفْتی الْحدیث بِهذَا و عنْه اهللا یرض الْکتَابِ هذَا مصنِّف قَالَ«: است
 و رحمإلٌ و رخْصإلٌ الْأَولَ الْحدیثَ و منْقَطع إِسنَاده الْحدیثَ هذَا لأَنَّ«: از نقل روایت دوم افزوده است

هنَادلٌ إِستَّص384، ص2همان، ج(»... .م(  
دهـد، بـه    میکه به وجوب غسل جمعه براي مردان و زنان فتوا براي مثال، شیخ صدوق پس از آن. 9

ل که ترك آن را براي زنان اجازه داده است؛ لکـن او ایـن رخصـت را بـر حـا      کند میروایتی اشاره 
 اجِبو الْجمعإلِ یومِ غُسلُ و«: پذیرد میچون سفر همخاصی  ضرورت حمل کرده و تنها در وضعیت

فَرِ  فی للنِّساء صرخ أَنَّه إِلَّا الْحضَرِ و السفَرِ فی النِّساء و الرِّجالِ علَى إلِ  السـ اء  لقلـَّ 1 ج ،همـان (»...الْمـ ،
  )111ص
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دار در کنار همسرش  ایتی را در منع استراحت مرد روزهبراي نمونه، هنگامی که شیخ صدوق رو. 10
سال اجـازه داده اسـت، رخصـت وارده را بـه      ستناد خبري که آن را براي مرد کهنکند، به ا مینقل 

رْد  یجِد الرَّجلِ عنِ سأَلَه أَنَّه جعفَرٍ أَبِی عنْ مسلمٍ بنُ محمد روى و«: پذیرد میصورت مقید  أَ الْبـ 
نَانٍ  بنُ اهللا عبد روى قَد ثَوباً و بینَهما علُیج: قَالَ ؟صائم هو و لحاف فی أَهله مع یدخُلُ سـ  نْـهع 
  )115، ص2 ج ،همان(».الْمباشَرَة فی للشَّیخِ رخْصإلً

کنـد، از   مـی نمونه، آنگاه که شیخ صدوق روایتی در جمع بـین نمـاز ظهـر و عصـر نقـل       براي .11
تعبیر رخصت یـاد کـرده و عنـوان روایـت را      با ،براي امت خود قائل شدند اي که پیامبر توسعه

تین«: چنین انتخاب کرده است داهللا  عنْ أَبِی: باب علإل الرخصإل فی الجمع بین الص بـع  َإِنَّ   :قَـال
رَأَ   و :فَقَالَ لَه عمرُ ؛صلَّى الظُّهرَ و الْعصرَ فی مکَانٍ واحد منْ غَیرِ علَّإلٍ و لَا سببٍ اهللارسولَ  کَانَ أَجـ

ی  :قَالَ ؟ء الْقَومِ علَیه أَ حدثَ فی الصلَاةِ شَی تـلَى أُمع عسأَنْ أُو تدنْ أَرلَک ش1385صـدوق،  (». لَا و ،
  )321، ص2 ج

فی بین روایـات نبـوده    قاعدۀ رخصتالبته شیخ صدوق در مواردي نیز به . 12 استناد کرده که اخت
  )297، ص1ج، ش1362، صدوق :ك.ر.(است

یا تضاد باشـد و   ز نوع تناقضتعارضی است که تنافی میان دو دلیل ا» تعارض مستقر«منظور از . 13
تعارضی است کـه  » تعارض بدوي«یک از قواعد جمع عرفی نیز قابل حل نباشد و مقصود از  با هیچ

 /620، ص7جمی، هاشـ   :ك.ر.(پـذیر باشـد   یل از طریق قواعـد جمـع عرفـی امکـان    جمع بین دو دل
  )14ص ق،1427 فر، احسانی

یحضره الفقیهاي که در کتاب  از مجموعه بیست نمونه که چنان. 14 آمده است، در هجده مورد  من 
رخصت یازده مرتبه بـه معنـاي    ۀدر این میان، واژ. ول بر رخص ترجیح پیدا کرده استروایات اص

و سه مرتبه به معناي اباحه و تخفیـف بـه    تخصیص/ اضطرار، چهار مرتبه به معناي تقیید/ ضرورت
  .کار رفته است

احادیث «دال بر عدم لزوم بازگشت به مقام ابراهیم به  گانۀ رعایت اختصار، از احادیث پنج براي. 15
یـاد  » احادیـث منـع  «بـه   و از احادیث چهارگانه دال بر لزوم بازگشت بـه مقـام ابـراهیم   » جواز

  .کنیم می
16 .»صنْ أَبِی برٍ قَالَیع :دبا عأَب أَلْتاهللاس افتَی طَوکْعلِّی ری أَنْ یصلٍ نَسجنْ رع   الْفَرِیضَإلِ خَلْف

حتَّى ارتَحلَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ارتَحلَ فَإِنِّی لَـا    و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى  تَعالَى اهللالْمقَامِ و قَد قَالَ 
  )236 و 235، ص2ج، ق1390طوسی، (».شُقُّ علَیه و لَا آمرُه أَنْ یرْجِع و لَکنْ یصلِّی حیثُ یذْکُرُأَ

أَنَّه سأَلَه عنْ رجلٍ نَسی أَنْ یصلِّی الـرَّکْعتَینِ رکْعتَـی الْفَرِیضَـإلِ      اهللاعبد عمرُ بنُ یزِید عنْ أَبِی. 17
  )جا همان(».حتَّى أَتَى منًى قَالَ یصلِّیهِما بِمنًى مبرَاهیعنْد مقَامِ إِ

18) .1 (»دبنْ علَالٍ قَالَ اهللاعنِ هب :دبا عأَب أَلْتاهللاس     ْلَ أَن لُ قَبـ یغْتَسـ ثُـم لَهأَه عاملِ یجنِ الرَّجع
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نْ زیـد   «) 2( .عنْـه  اهللاء علَیه إِنَّ ذَلک مما وضَعه  لَا شَی :قَالَفَ ،ء بعد الْغُسلِ یبولَ ثُم یخْرُج منْه شَی عـ
لَـا   :قَالَ ؛سأَلْتُه عنْ رجلٍ أَجنَب ثُم اغْتَسلَ قَبلَ أَنْ یبولَ ثُم رأَى شَیئاً: قَالَ اهللاعبد الشَّحامِ عنْ أَبِی

  )120، ص1همان، ج(».لَّذي رأَى شَیئاًیعید الْغُسلَ لَیس ذَلک ا
ولَ     اهللاسأَلْت أَبا عبد:  جٍ قَالعنْ جمیلِ بنِ درا«) 3. (19 ى أَنْ یبـ إلُ فَینْسـ نَابـالْج هیبلِ تُصنِ الرَّجع

 عنْ«) 4( »تَعصرَت و نَزَلَ منَ الْحبائللَا قَد  :قَالَ ؛حتَّى یغْتَسلَ ثُم یرَى بعد الْغُسلِ شَیئاً أَ یغْتَسلُ أَیضاً
دمنِ أَحلَالٍ بیاً : قَالَ هلِ إِلَّا أَنْ یکُونَ نَاسوالْب دعلَ بأَنَّ الْغُس ولَ فَکَتَبلَ أَنْ یبلَ قَبلٍ اغْتَسجنْ رع أَلْتُهس

  )جا همان(».فَلَا یعید منْه الْغُسلَ
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