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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به 

ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ 
کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی 

دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. 
نیازهای  با رصد دقیق  از تجربیات فراوان خود و  بهره مندی  با  افتخار دارد که  این مؤسسه 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

کتاب حاضر ترجمه ای است از کتاب اللمعه الدمشقیه تالیف مرحوم محمد بن مکی معروف به شهید 
اول)786-734ه.ق( که از دیر باز در حوزه های علمیه شیعه به عنوان متن درسی، مورد تدریس بوده است. 
پس از تاسیس دانشگاه در ایران و راه اندازی رشته حقوق نیز این کتاب مورد توجه اساتید دانشگاه قرار 
گرفت و این اقبال تاکنون نیز پابرجاست به طوری که می توان گفت در بیشتر قریب به اتفاق دانشکده های 
حقوق ایران، اللمعه الدمشقیه به عنوان متن آموزشی درس فقه مورد نظر و توجه است. البته این کتاب 
البهیه که توسط مرحوم شیخ زین الدین بن علی معروف به شهید  الروضه  با عنوان  دارای شرحی است 
ثانی )911-966ه.ق( نگاشته شده که به طور معمول، تعلیم و تعلم لمعه به همراه الروضه البهیه صورت 
می پذیرد. در ادامه ی مقدمه، پس از ارائه ی توضیحاِت مختصری برای آشنایی بیشتر خوانندگان ارجمند با 
علم فقه و ابواب آن، به معرفی شهید اول و شهید ثانی خواهیم پرداخت و در پایان نیز نکاتی را در خصوِص 

روِش ترجمه کتاِب حاضر، متذکر خواهیم شد.

گفتار اول: معرفی علم فقه
مفهوم علم فقه

فقه در لغت، به معنای دانستن و فهمیدن می باشد1 و در اصطالح عبارت است از علمی که به وسیله ی 
از نظر بیشتر علمای شیعه  ادله ی تفصیلی به دست می آوریم. »دالیل تفصیلی«  از  آن احکام شرعی را 

عبارتند از: قرآن، سّنت، اجماع و عقل.2 

احکام فقهی
در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می دهند.3 تقسیم 

احکام فقهی از این قرار است:
جائز: کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته اند:

مباح: انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد.
مکروه: ترک کردن آن کار مناسب است ولی انجام دادن آن نیز اجازه داده شده.

مستحب: انجام دادن آن کار مناسب است اما ترک آن نیز اجازه داده شده.
واجب: باید آن کار انجام شود.

غیر جائز: که حرام نامیده می شود یعنی نباید آن کار انجام شود.4 

1- صحاح اللّغه، ج6، ص2243؛ قاموس المحیط، ج4، ص289؛ معجم مقاییس اللغه، ابن فارس، واژه فقه. 
2- شب خیز، محمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم - ایران، اول، 1392 ه  ش

3- مظفر، محمد رضا. اصول الفقه. بوستان کتاب قم. 1388. ص21. 
4- سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغه و اصطالحاً، در یک جلد، دارالفکر، دمشق - سوریه، دوم، 1408 ه  ق مدخل های احکام پنج  گانه.



7 مقدمه مؤلف

ابواب و تقسيمات علم فقه
ساختار کتاب های فقهی بطور معمول به دو قسمت اصلی تقسیم شده است:1 

1- عبادات
2- معامالت )عام(

نامیده  کتاب  یا  باب  معمول،  طور  به  )که  بخش  چندین  به  اصلی  قسمت  دو  این  از  هریک  سپس 
می شوند( تقسیم می گردد. مثاًل باب  القضاء زیر مجموعه ای از معامالت )عام( است که در آن به احکام 

قضاوت پرداخته می شود. باب های اصلی کتب فقه از این قرار اند:
کتاب التقلید: احکام دسترسی به حکم شرعی.

کتاب الطهاره: احکام پاک نمودن.
کتاب الصاله: احکام نماز.
کتاب الصوم: احکام روزه.

کتاب الزکاه: احکام زکات )نوعی مالیات که باید صرف هزینه های جامعه اسالمی شود(.
کتاب الخمس: احکام خمس )نوعی مالیات که صرف گسترش اسالم می شود. این مسئله مخصوص 

شیعیان است(
کتاب الحج: احکام حج.

کتاب المتاجر: احکام داد و ستد.
کتاب االجاره: احکام اجاره.

کتاب المضاربه: احکام مضاربه )نوعی سرمایه گذاری(.
کتاب المزارعه: احکام سرمایه گذاری در کشاورزی.

کتاب المساقاه: احکام سرمایه گذاری در آبیاری )باغداری(.
کتاب الضمان: احکام آنچه انسان ضامن انجام آن می شود.

کتاب الحواله.
کتاب النکاح: احکام ازدواج، محرم شدن.

کتاب الوصیه: احکام وصیت کردن.
کتاب القضاء: احکام داوری و قضاوت بین مردم که اکنون به آن دانش حقوق می گویند.

کتاب النذر: احکام نذر کردن.
کتاب الجهاد: احکام دفاع مظلومان و سرزمین های مسلمان نشین.

کتاب االمر بالعروف و النهی عن المنکر: احکام دعوت به اعمال نیک و دوری از بدی ها2 

قواعد فقه )قواعد فقهيه(
»قواعد فقه آن دسته از فرمول های کلی هستند که به وسیله آن ها می توان قوانین محدودتر را درک 

1- محقق حلی )متوفی 676( شرایع االسالم؛ شهید صدر. الفتاوی الواضحه. دارالبشیر. الطبعه االولی. ص 144، 143.
2- معروف به شهید ثانی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه اللمعه الدمشقیه و الّروضه البهّیه؛ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. 

العروه الوثقی.
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کرد و صرفاً به یک مورد خاص تعلق ندارند بلکه اساس فهم و درک بسیاری از قوانین قرار می گیرند. این 
قواعد از یک جهت، جزیی از مسائل فقه و از جهتی دیگر جزیی از مسائل دانش اصول به شمار می روند. 
قواعد فقه نه تنها واسطه برای کشف احکام هستند بلکه خود از احکام نیز به شمار می روند؛ )برخالف 
مسائل علم اصول که صرفاً واسطه ای برای کشف احکام هستند(. مثاًل قاعده الضرر و الضرار، یک حکم 
شرعی محسوب می شود. همچنین قواعد فقه اموری عام و شامل هستند بر خالف مسائل فقه، که خاص و 

موردی می باشند.«1  برخی از مهمترین قواعد فقهی به این شرح اند:
قاعده ید

قاعده ضمان ید
قاعده استیمان

قاعده اتالف
فاعده تسبیب
قاعده الضرر
قاعده غرور

قاعده تلف مبیع قبل از قبض
قاعده صحت

قاعده احترام مال مردم
قاعده اقدام

قاعده سلطنت بر اموال
قاعده مالزمه اذن در شی با اذن در لوازم شی

قاعده احیای موات
قاعده حیازت

قاعده التحجیر یفید االولویه
قاعده سبق

گفتار دوم: گزیده ای از حيات شهيد اول
شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف به شهید اول)786-734هق( 
از فقهای مشهور شیعه در قرن هشتم هجری قمری است. مهم ترین کتاب وی در فقه لمعه دمشقیه است 

که شروح متعددی بر آن نوشته شده است.
محمد بن مکي ملقب به شهید اول در سال )734 ق( در روستای جزین در جنوب جبل عامل لبنان 
زاده شده است. خانواده اي که وي در آن متولد شد همگي از عالمان ناموري بودند، از جمله پدر و اجدادش 
که همگي اهل دین و دانش بودند، وي تا شانزده سالگي در وطن خود جبل عامل زندگي مي کرد و نزد پدر 
مقدمات علوم فقهي را فرا گرفت و پس از آن به شهر شیعه نشین و فقیه پرور حلّه هجرت نمود و از کرسي 
فخرالمحققین فرزند عالمه حلي بهره جست، وي پنج سال در حله ماند و در محضر فقهاي شیعي بنام و 

1- سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی )مالکیت و مسئولیت(، مرکز نشر علوم اسالمی، ص2-3. 1394شمسی.
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مشهور آن دیار، علوم اسالمي را آموخت. شهید اول با دختر استاد و عموي پدرش شیخ اسدالدین صائغ 
ازدواج نمود. ثمره ی این پیوند، سه پسر و یک دختر گردید که همگي از ابرار و فرزانگان بنام شیعي بودند. 
وي در سال 751 ق در سن هفده سالگي موفق به دریافت گواهي اجتهاد از سوي فخرالمحققین مي شود. 
شهید اول در سال 755 ق در سن بیست و یک سالگي به زادگاهش باز مي گردد و مدرسه ي علمیه وسیع 
و گسترده اي تأسیس مي نماید و از این طریق، شاگردان و داوطلبان علوم دیني فراواني را تربیت مي نماید. 
از شهیداول آثار زیادي به جاي مانده که مي توان از جمله کتاب هاي »ذکري الشیعه في احکام الشریعه« 
و »اللمعه الدمشقیه« را نام برد که یک دوره ي فقه در احکام اسالم مي باشند، سرانجام شهید اول توسط 
معاندین کینه توز به طور مظلومانه در روز نهم جمادي االول سال 786 ق داخل قلعه ي دمشق اعدام و 
سپس بدن مطهر وي را به آتش کشیدند و بدین گونه به درجه ي رفیع شهادت نائل آمد. خداوند ایشان 

را غریق رحمت بي کران خود بنماید و با پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله محشور بفرماید.

استادان
وی از استادان بسیاری، مانند فخر المحققین پسر عالمه حلی و سّید ضیاءالدین عبداهلل حلی و سید 

عمید الدین بن عبد المطلب حلی، آموزش دید.
عالمه امینی در کتاب »شهداء الفضیله« زندگانی یکصد و سی شخصیت از علمای شیعه، از قرن چهارم 
اول کشته  شده اند، در عین  از شهید  آنها قبل  نفر  آورده است که چهل  را گرد  تا عصر خویش  هجری 
حال این دو شخصیت به شهید اول و ثانی ملقب شده اند. علت این نامگذاری و شهرت به شهید اول این 
است که جزینی ]شهید اول[ از شخصیت های طراز اول علما بوده و تا آن زمان سابقه نداشته که چنین 

شخصیت های بزرگ علمی را با آن وضع دلخراش به قتل برسانند.

شاگردان
حـوزه عـلمی پر برکت شهید اول بهره وران و شاگردان متعددی را پرورده است که هر کدام سند اعتبار 
و حجت وقت در علم و عمل بوده اند: 1. شیخ مقداد سیوری صاحب کتاب )التنقیح(؛ 2. شیخ حسن بن 
سلیمان حلی صاحب کتاب )مختصر بصائر الدرجات(؛ 3. سید بدرالدین حسن بن ایوب مشهور به نجم 
الدین اعرج الحسینی؛ 4. صاحب کتاب المحجه البیضا در طهارت؛ 5.  شیخ شمس الدین محمد مشهور به 

ابن عبدالعال کرکی عاملی؛ 6. شیخ زین الدین علی بن خازن حائری. 

کتب و تاليفات
شهید اول به تألیف کتاب های مهمی مانند »ذکري الشیعه في احکام الشریعه«، »الدروس الشرعیه في 
فقه االمامیه«، »غایه المرام في شرح نکت االرشاد« و »اللمعه الدمشقیه« پرداخته که کتاب اخیر را به 
در خواست شمس الدین محمد آوی از یاران سلطان علی بن مؤید آخرین حاکم سربداران خراسان برای 

شیعیان آن خّطه به نگارش درآورد.



نشر چتر دانش/ ترجمه فارسی اللمعئ الدمشقیئ10

ماجرای کشته شدن
شهید اول در نشست های اهل سّنت و مراکز علمی آنان حضور می یافت. برخی عالمان دینی به وی اتهام 
ارتداد زده و طوماری را علیه وی امضا کردند و در دادگاهی علی رغم انکار و تکذیب از جانب شهید اول، وی 
را به اعدام محکوم کردند. شهید اول با وضع دلخراشی در روز پنج شنبه نهم جمادی االولی سال 786 هجری 
در عهد سلطنت برقوق، به فتوای قاضی برهان الدین مالکی و تأیید عباد بن جماعه شافعی در میدان قلعه 
دمشق با شمشیر کشته  شد. جسدش را به دار آویختند و تا عصر آن روز سنگباران کردند. سپس جسد را 
از دار پایین آورده و آتش زدند و خاکسترش را به باد دادند. تفصیل شهادت آن فقیه بزرگوار را می توان از 
کتاب امل اآلمل، ج 1، ص 182 نوشته ی مرحوم شیخ حر عاملی و نیز در کتاِب روضات الجنات فی احوال 

العلماء والسادات ص 12، جلد 7 نوشته ی سید محمدباقر خوانساری استفاده نمود.

گفتار سوم: گزیده ای از حيات شهيد ثانی
شیخ زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی )911-966ق(، معروف به شهید ثانی، از جمله نوابغ 

نامی و مجتهدین شیعی که در قرن دهم هجری می زیسته است.

والدت
شیخ زین الدین علی بن احمد معروف به شهید ثانی در سیزدهم شوال 911ق در روستای ُجَبع در 
منطقه شیعه نشین جبل عامل در لبنان به دنیا آمد. وی به ابن حاجه نحاریری معروف بوده و مشهور به 
شهید ثانی است. از برکات وجودی این شخصیت بزرگوار، فرزنِد نابغه اش شیخ حسن، مؤلف کتاِب معروف 
»معالِم« در اصول و دخترزاده اش، سید محمد علی عاملی است که دانشمندی محقق و مؤلف کتاب مشهور 

»مدارک« در فقه می باشد.

تحصيالت
وی همزمان با حیات پدر بزرگوارش، نورالدین علی بن احمد، تحصیالت مقدماتی را نزد او گذراند سپس به 
روستای میس رفت و نزد شیخ  علی بن عبدالعالی میسی )م 938 ه.ق( تحصیالت خود را ادامه داد و کتاب های 
شرائع االسالم محقق حلی، و ارشاد االذهان عالمه حلی، و کتاب قواعد عالمه را نزد او خواند. شاگردانش در 
احوالش نوشته اند که در ایام تدریس شب ها به هیزم کشی برای اعاشه خاندانش می رفت و صبح به تدریس 
می نشست. مدتی در بعلبک به پنج مذهب )جعفری، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی( تدریس می کرده است.

کتب و تاليفات
شهید ثانی حدود هفتاد اثر علمی از خود به جای گذاشته است از جمله:

 1. روض الجنان فی شرح ارشاد االذهان، که به تاریخ جمعه 25 ذی القعده 949 تالیف کرده است. 2. 
مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم که تاریخ پایان کتاب دیات آن 2 ربیع االول 964 است. 3. المقاصد 
العلیه فی شرح االلفیه، در 19 ربیع االول 950. 4. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، که آن را در 
مدت 6 ماه و 6 روز، یا 15 ماه تالیف کرده است. 5. تمهید القواعد االصولیه لتفریع االحکام الشرعیه. 6. 

مه
قد

 م
مولف
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منیه المرید فی آداب المفید و المستفید.
مرحوم خوانساری صاحب روضات الجنات، درباره شهید ثانی چنین می گوید: تاکنون در جمع دانشمندان 
بزرگ و برجسته شیعه کسی را به یاد ندارم که از لحاظ شکوه شخصیت، سعه صدر، خوش فهمی، حسن 
سلیقه، داشتن نظم و برنامه تحصیلی، کثرت اساتید، ظرافت طبع، معنویت سخن و پختگی و بی نقص بودن 
آثار علمی به پای او برسد، بلکه این استاد بزرگوار در تخلق به اخالق الهی و قرب منزلت، چنان می نمایاند که 

تالی تلو معصوم علیه السالم است و بالفاصله در رده پس از معصومان علیهم السالم قرار دارد.1 

اساتيد
به  داریم،  عالیقدر در دست  این شهید  زندگی  در  دیگری که  تاریخی  مدارک  و  ها  بحث  از مجموع 
این نتیجه می رسیم که شهید ثانی با مسافرت های متعدد خود، در صدد یافتن اساتیدی بود که بتواند 
بیشترین بهره های علمی را از محضر آنان بدست آورد. نام چند تن از این اساتید عبارتند از: پدر او، احمد 
عاملی جبعی )م 925 ه ق( در میس؛ شیخ علی بن عبدالعالی میسی )م 938 ه ق( در میس؛ شهاب الدین 

بن نجار حنبلی؛ زین الدین حری مالکی؛ شیخ ناصرالدین طالوی کفعمی.

شهادت
دو نفر از مردم جبع برای مرافعه و محاکمه به شهید ثانی مراجعه کردند او نیز طبق موازین دینی و 
ضوابط شرعی، دعوی را فیصله داد طبیعی است در مرافعات، هر دو طرف منتفع نیستند، نتیجه به نفع 
یکی از طرفین و به ضرر دیگری فیصله یافت. شخص محکوم از این داوری به خشم آمد و نزد قاضی صیدا 
رفت و از او سعایت کرد که شهید ثانی رافضی و شیعه است قاضی جریان را به سلطان سلیم اطالع داد. از 
طرف او برای دستگیر کردن شهید، شخصی مامور شد در پیگیری این ماموریت او وارد جبع شد، از مردم 

شهر سراغ شهید را می گرفت، به او گفتند که در شهر نیست.
همزمان با ورود مامور، استاد در انگورستان خود سرگرم تالیف کتاب بوده است این مامور موفق به 
دستگیری او نشد، چون به خاطر شهید گذشت که به سفر حج برود مقدمات سفر مکه را آماده ساخت و 

در محملی که با روپوش بود نشست تا کسی او را نبیند و نشناسد.
قاضی صیدا به سلطان روم )عثمانی( نامه ای نوشت که در بالد شام )سوریه( مردی عالم زندگی می کند 
که بدعت گزار و بیرون از مذاهب چهارگانه اهل سنت و دست اندر کار نشر و تبلیغ عقائد خود می باشد 
سلطان سلیم شخصی به نام رستم پاشا را که وزیر او بود، برای دستگیری شهید مامور ساخت و گفت باید 
او را زنده دستگیر کنی تا با دانشمندان استانبول )قسطنطنیه( مباحثه کند و از عقائد او تفتیش شود تا 
سرانجام از مذهب و آئین او مطلع گردند رستم پاشا به جبع آمد و از شـهید پرس و جو کرد به او گفتند 

که به سفر حج رفته است این مامور در اثنا راه مکه به شهید ثانی رسید و او را دستگیر کرد.
شهید ثانی به او گفت: به من مهلت ده تا سفر حج را به انجام رسانم و من فرار نمی کنم و مناسک حج 
را زیر نظر و مراقبت تو انجام می دهم پس از انجام مناسک به هر صورتی که دلخواه توست با من عمل کن.
رستم پاشا راضی شد که شهید ثانی مراسم حج را برگزار کند و پس از پایان مراسم حج، شهید را به 

1- روضات الجنات، ج 3، ص 352-387.
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روم )عثمانی( برد آن گاه که او را وارد کشور عثمانی نمود، در راه به شخصی برخوردند آن شخص از مامور 
سؤال کرد که این مرد کیست؟

گفت: از دانشمندان شیعه امامیه است که بر حسب ماموریت او را نزد سلطان می برم. آن شخص گفت: 
تو درباره این مرد در اثنا راه کوتاهی کرده و او را آزار رسانده ای، ممکن است در حضور سلطان از تو 
شکایت کند و دوستان و یاران او نیز به حمایت و دفاع از وی برخیزند و برای تو موجبات ناراحتی و احیاناً 
قتل فراهم کنند صالح در این است که در همین جا سرش را از بدن جدا کنی و سر بریده او را نزد سلطان 
ببری این مرد فرومایه و پست فطرت در کنار دریا, استاد بزرگوار را شهید کرد آن گاه سر بریده او را حضور 
سلطان آورد سلطان بر او برآشفت و سخت او را مورد توبیخ قرار داد و به وی گفت: من تو را مامور ساخته 

بودم که او را زنده بیاوری، بنابراین به چه مجوزی او را کشتی؟
سید عبدالرحیم عباسی که با شهید ثانی سابقه دوستی و آشنایی داشت، با دیدن سر بریده شهید 
ثانی سخت متاثر گردید و سعی کرد تا سلطان را وادارد که این مرد پلید را به قصاص خود برساند باالخره 

مساعی او مؤثر واقع شد و رستم پاشا به جرم این جرم بزرگ، محکوم به مرگ گردید.
مدت سه روز جسد او بر روی زمین ماند و کسی او را دفن نکرد سرانجام جسد شریف او را به دریا 
افکندند خدای متعال غریق رحمتش فرماید و با امامان معصوم علیهم السالم محشور فرماید که در تحقق 

آرمانشان، خویشتن را قربانی ساخت و طعمه ماهیان دریا گردید.1 
مرحوم شیخ ُحر عاملی، دانشمند نامی و هموطن او در کتاب »امل اآلمل« که قسمت اول آن راجع به 
زندگانی علمای جبل عامل است، می نویسد: شیخ اجل زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، شهید 
ثانی، شخصیت وی از لحاظ وثوق و علم و فضل و زهد و عبادت و ورع و تحقیق و تبحر و جاللت قدر و 
عظمت شأن و جمیع فضایل و کماالت مشهورتر از آنست که ذکر شود، و خوبی ها و اوصاف حمیده اش 
بیشتر از آنست که به شمارش آید، مصنفاتش نیز مشهور می باشد. از جماعت بسیاری از علماء خاصه و 

عامه در شام و مصر و بغداد و قسطنطنیه و غیره روایت کرده است.2 
صاحب کتاب »لؤلؤه البحرین« می نویسد: در یکی از کتب معتبر دیدم نوشته بود: شهید را در ربیع االول 
سال 965 در مکه مشرفه به امر سلطان سلیم )سلیمان( پادشاه روم )عثمانی( گرفتند و به یکی از خانه های 
مکه بردند و یک ماه و ده روز زندانی کردند، سپس او را از راه دریا به قسطنطنیه )اسالمبول( پایتخت روم بردند. 
آنگاه در کنار دریا سرش را از تن جدا ساختند و بدنش را سه روز روی زمین انداختند، و بعد به دریا افکندند!!3 

گفتار چهارم: توضيحی در باب ترجمه حاضر
ترجمه لمعه ای که اکنون در اختیار شماست، دارای امتیازاتی است که ذکر این امتیازات می تواند برای 

خوانندگان ارجمند، سودمند باشد:
فارسی در  ِترجمه ی  و متن  راست  اصلی عربی در صفحاِت سمِت  اثر، متن  این  بندی  1. در صفحه 

1- معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 372 تا 377؛ محدث عالیقدر شیخ حر عاملی در »امل اآلمل« به تفصیل درباره علت و چگونگی 
شهادت شهید به نقل از استادش سخن گفته است.

2- امل اآلمل، جلد 1، ص85.
3- لؤلؤة البحرین، ص34.
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صفحاِت سمِت چپ، به صورت قرینه و مطابق با یکدیگر، بدون تقدم و تأخر قرار گرفته است.
2. تالش شده که ترجمه ای روان همراه با توضیحات تکمیلی و مثال هایی در داخل قالب ها ] [ ارائه 

گردد تا مراد مرحوم شهید اول به بهترین شکل ممکن، واضح گردد.
3. متِن ترجمه ی فارسی، مورِد ویراسِت ادبی قرار گرفته و اشتباهاِت اِمالیی، دستوری و ساختاری به 

حداقِل ممکن، کاهش یافته است.
4. در برخی موارد، از مطابقِت کامل و تحت اللفظِی ترجمه ی فارسی با متِن اصلِی عربی اجتناب شده به 
ترتیبی که ترجمه فارسی با تقدیم و تأخیر از عبارت عربی آورده شده، تا مراد شهید اول، بهتر، واضح شود.
5. در اکثر مواردی که مساله ای مورد بحث قرار گرفته، برای ارائه حکِم فقهی آن مساله، از نشانه ی دو 

نقطه » : «  استفاده شده است.
از تمامی دانش پژوهان گرامی استدعا می نماییم که پس از مطالعه این کتاب، نظرات عالمانه خود را به نگارنده 
انتقال دهند تا در صورت لزوم در چاپ های بعدی اشکاالت و ایرادات احتمالی مرتفع گشته وقابلیت بهرمندی از 

a2sahid@yahoo.com :این مجموعه بیش از گذشته برای مخاطبان فراهم شود. ایمیل نگارنده

والسالم علی من اتبع الهدی
                                                                                                        حمید نیک فکر

                                                                                                          پاییز 1395 شمسی
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کتاب طهارت
1   طهارت در لغت؛ یعنی نظافت ]پاکی از پلیدی[ و طهارت در شرع؛ یعنی به کار بردن پاک کننده به شرط اینکه 

همراه با نیت و قصد طهارت باشد.
پاک کننده ها دو قسمند: 1. آب 2. خاک. ]دلیل پاک کننده بودن آب، آیه قرآن است که می فرماید[: و نازل کردیم از 
آسمان آبی که پاک کننده است و ]دلیل پاک کننده بودن خاک، روایت است که می فرماید[: زمین برای من سجده 

گاه و پاک کننده قرار داده شده است.
2  آب ]مراد آب مطلق است نه مضاف[ دو خصوصیت دارد: 

1ـ پاک کننده از حدث است ]یعنی سببی که انجام دادن وضو یا غسل را برای فرد ایجاد کرده است[.
2ـ پاک کننده از پلیدی است ]یعنی نجاست مثل خون و بول را برطرف می کند[. 

آب ]به تمام اقسام فقهی اش[ اگر به واسطه ی نجاست تغییر پیدا کند ]یعنی رنگ و طعم و بوی آن تغییر کند[ نجس می گردد.
آبی که نجس شده است اگر جاری باشد، به واسطه ی زوال تغییر پاک می گردد و ]اگر غیر جاری یعنی قلیل باشد، بعد 

از زوال تغییرش[ به واسطه ی مالقات با آب کر پاک می گردد. مقدار آب کر برابر با هزار و دویست رطل عراقی است.
3  آب قلیل ]کمتر از کر[ و آب چاه به واسطه ی مالقات با نجس، نجس می شوند و طهارت آب قلیل به آن چه که 
ذکر شد ]بعد از زوال تغییر، به آب کر متصل گردد[ می باشد و طهارت آب چاه به سبب ]دو چیز است: 1. به سبب 

مطهرات، غیر از آب قلیل 2[ کشیدن و خالی کردن از آب چاه می باشد.

مواردی که برای طاهر شدن چاه نجس، می بایست از آن، آب خارج کرد: 
در چند مورد همه ی آب چاه خارج می شود:

1. برای افتادن شتر ]اگر در چاه بمیرد[ و گاو نر؛ 
2. شراب و مست کننده ای که مایع باشد؛ 

3. خون حدث ]یعنی خونهای سه گانه: نفاس، استحاضه و حیض[؛ 
4. آب جو. 

در چند مورد به میزان کر از آب چاه خارج می شود: 
1. برای حیوان ]اسب اگر در چاه بمیرد[؛

2. االغ؛
3. گاو ماده. 

]به میزان[ هفتاد سطل معمولی از آب چاه خارج می شود: در مورد انسان ]اگر در چاه بمیرد[.
به میزان پنجاه سطل از آب چاه خارج می شود: 

1. در صورتی که خون فراوان ]مثل خونی که از ذبح گوسفند باشد[ وارد چاه شود البته غیر از خون های سه گانه 
]حیض و نفاس و استحاضه[؛

2. در صورتی که مدفوع تازه انسان در آب چاه بیافند ]یعنی اجزائش در آب جدا شوند و در آب چاه، پخش شوند[.
4  به میزان چهل سطل ]از آب چاه خارج می شود در هفت مورد[: 1. برای روباه و 2. خرگوش و 3. گوسفند و 4. خوک 

و 5. سگ و 6. گربه ]اگر در آن چاه بمیرند[ 7. بول مرد.


