
١

  

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام ترتيب الصفحات 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

    

  

  

  الفقه

  السادس والثالثوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  الصومكتاب 

  اجلزء الثالث

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  ب الصومكتا

  اجلزء الثالث



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  شدة أملهأو  إلجيابه شدته أو طول برئه ،الذي يضره الصوم  عدم املرض أو الرمد:السادس

  

 أو ابه شدتهجي إل،ضره الصومي يالرمد الذ أو عدم املرض{: من شرائط صحة الصوم} السادس{

  : نينوع على املترقب أو  الضرر املوجود،}شدة أمله أو طول برئه

ما ك ،هيوز إلقاء اإلنسان نفسه فجيث ال يان حبك و،ادهجيإ أو وجب شدتهيان الصوم كما : األول

أنه إذا  أو تحمل عادة،يطول مرضه سنة وهو مرض ال يام أن يث إذا صام أوجب الصيحبضاً يان مركلو 

  .تحمل عادةيداً ال يصام مترض مرضاً شد

  . اجلملةشدة املرض شدة يف أو ،فاًيوجب مرضاً خفي وإمنا ،كوجب ذلي ال ان الصومكما : الثاين

ما لو كهم، يفاً ال يم له مرضاً طفاد الصوجيإ أو ادتهيون املرض املخوف زكيوهذا القسم إما أن 

 بالدرجة نيشرالع إىل شرمن العى ادة احلميز أو ، املزاج يفريسيالثقل ال أو ،فةي الطفىأوجب الصوم احلم

  .مثالً

 ال ،متوسطةى أسبوع محى ه محيوجب الصوم بالنسبة إليمن كف ي طفريون مرضاً غكيوإما أن 

  .درجة ونصف مثالً إىل  محاه من الدرجةمن إذا صام اشتدت أو ،فةيدة وال طفيشد

  .ام ثالثةكوجوده بسبب الصوم أح أو ادتهيوهلذه األقسام الثالثة من املرض املخوف ز

  .ان صومه باطالً ووجب القضاءكأنه إذا صام  حىت وجوب اإلفطار: األول



٨

  .اميوجوب الص: الثاين

  .امي اإلفطار والصني بيريالتخ: الثالث

د هلا يام وال مقيأدلة الصطالق فإل ،ف جداًي وهو املرض الطف القسم الثاينام يفيأما وجوب الص

ه ي علك ومع ذل،ضر اإلنسان مبثل هذا الضرريلب أن غية املستمرة فإن الصوم ري بل الس،املقام إىل بالنسبة

  : األدلة

  .)١(﴾دةٌ ِمن أَياٍم أُخر سفٍَر فَِع فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو على﴿: تعاىل فقوله ،تابكأما ال

  .ضةيات مستفي فروا،وأما السنة

  .هريه اجلواهر وغيما جزم بعدم اخلالف فك ،هري فقد صرح به املستند وغ،وأما اإلمجاع

  .شمله أدلة ال ضرر وال حرج وما أشبهية، بل ك التهل فالستقالله بقبح إلقاء النفس يف،وأما العقل

 باب ورات يفك املذ)٤( العالء وخرب أيب،)٣(ري عميبأ ومرسل ابن ،)٢(ير فمنها خرب الزه،أما السنة

  سقوط الصوم عن املسافر، 

                                                

   .١٨٤اآلية : سورة البقرة) ١(

.٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ٤ الباب ١٢٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٤ ح من يصح منه الصومأبواب من ٤ الباب ١٢٤ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح من يصح منه الصومأبواب من ٤ الباب ١٢٤ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٩

 ض يفي عن املرني سقوط الصوم املعن يفي الوارد)٢(اريح ابن مهزي وصح،)١(قليوخرب ابن الص

  .مسألة النذر

فمن مل : وجلعز  قول اهللا ث يفي حد يف)عليه السالم( جعفر أيب  عن، مسلمحممد بنح يوصح

   .)٣(عطاش أو مرض : قالناًيك مسنيستطع فإطعام ستي

ه من الرمد ينيع على الصائم إذا خاف: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،زيح حريوصح

  .)٤(أفطر

ه ي حال املرض فعليف أو  السفرفإن صام يف :)عليه السالم( ، عن السجادية الزهريوروا

  .ثي، احلد)٥(القضاء

  اناك فإن صاما مايض واملسافر الصيللمر وزجيال : يوالرضو

                                                

.٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٠ الباب ١٣٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٠ الباب ١٣٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(

.١ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٩ الباب ١٥٥ ص٧ ج:الوسائل) ٤(

.١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٢ الباب ١٦٠ ص٧ج: الوسائل) ٥(



١٠

  . )١(هما القضاءي وعليني عاص

  .)٢(ه القضاءيأمت الصالة فعل أو  سفرهيف أو  مرضهن من صام يفإ: يقال ورو

  .)٣( القضاءك ذله يفي حال املرض فعليف أو  السفرفإن صام يف:  موضع آخر منهويف

  .كتاب الوسائل واملستدرك ورة غالبها يفك تقدم بعضها، واملذ اليتاتيها من الرواري غإىل

اب جي ال اإليريالئم التخيأن رفع الصوم امتنان وهو  إىل ه باإلضافةيدل عليف: وأما القسم الثالث

 ريالغسل ضرراً غ أو  باب من أضره الوضوء يفيريروا مثله من التخك ولذا ذ،ضره ضرراً بالغاًيما ال يف

 ها مما دلري وغ،مرة باإلفطار جزماًاآل الطائفة املتقدمة ني بعضها شاهد اجلمع بضة يفيات مستفيابالغ، رو

 ما حد املرض إذا :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب:  مسلم، قالحممد بنة يرواكجواز اإلفطار، على 

  .)٤(صمي فليه هو أعلم بنفسه إذا قوي إلكذا: ام فقالي الصه يفقن

   د يفجي الرجل  يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،روموثق عما

                                                

.١ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ١(

  .٣ سطر ١٧ص: فقه الرضا) ٢(

.٣٣ سطر ٢٣ص: فقه الرضا) ٣(

  .٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٦ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١١

ى داً وإذا حم محيإذا صدع صداعاً شد: وز له اإلفطار؟ قالجيد هل يرأسه وجعاً من صداع شد

فإن ظاهر احللّ عدم الوجوب ال عدم . )١(داً فقد حلّ له اإلفطاريناه رمداً شديدة وإذا رمدت عيشد

  . مقابل احلرمة الشامل للجواز والوجوبان الظاهر أنه يفك وإن ،اجلواز

ء من املرض أضر يل شك: ث، قالي حد يف)عليه السالم( موسى هي عن أخ،ح ابن جعفريوصح

  .)٢( الصومكترسعه يبه الصوم فهو 

ما ك ،ه اإلفطاريصاحبه ف على بجي ي ما حد املرض الذ)عليه السالم( سألته: وخرب مساعة، قال

 فإن وجد ،هيه مفوض إليهو مؤمتن عل: ؟ قال)٣(﴾ سفٍَر  كانَ مريضاً أَو علىمن﴿ السفر ه يفيب علجي

  .)٤(انكان املرض ما ك ،صمي وإن وجد قوة فل،فطريضعفاً فل

                                                

.٦ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٧ ص٧ج: ئلالوسا) ١(

  .٩ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٨ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٣(

.٤ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٦ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٢

صاحبه  على بجي يث سأله عن حد املرض الذي ح)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريبص أيب وخرب

هو مؤمتن :  قال،﴾ سفٍَر من كانَ مريضاً أَو على﴿: تعاىلوله  ق السفر يفه يفيب علجيما ك ،ه اإلفطاريف

  .)١(انكان املرض ما ك ،صمي وإن وجد قوة فل،فطري فإن وجد ضعفاً فل،هيه مفوض إليعل

  .)عليه السالم(  عن الصادق)٢(ة الدعائميب منه روايوقر

الصوم وهو أبصر ى  عل وعلم أنه قادر،ل إذا وجد من نفسه خفةيصوم العليو: يوالرضو

  .)٣(بنفسه

 املراد ،ن من التسحركر أن جواز اإلفطار حده عدم التمكما ذ  منها اليت)٤(اتيها من الرواريغإىل 

وأنا  أيب سأله: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يزرة األيرواك، منه عدم التسحر من جهة املرض

  .هاريغ إىل ،)٥(تسحريستطع أن يإذا مل : وم؟ قاله الصي اإلنسان فكتري يأمسع من حد املرض الذ

                                                

.٢ حالصوم من يصح منه أبواب من ١٤ الباب ٥٦٨ ص١ج:  الوسائلكمستدر) ١(

  .ر الفطر للعلل العارضةك باب ذ٢٧٨ ص١ج: الدعائم) ٢(

.٢ الصيام سطر أبواب باب من ٢٥ص: فقه الرضا) ٣(

   .١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٦ ص٧ج: الوسائل) ٤(

  .١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٦ ص٧ج: الوسائل) ٥(



١٣

   بل أو االحتمال املوجب للخوف، سواء حصل اليقني بذلك أو الظن،أو حنو ذلك

  

 من ظهري ماك ،هايف الكاإلش ينبغي ال مما وجوازاً وحرمةً وجوباً الثالثة امكاألح أن والظاهر

 أو ،أمله شتدي مل وإن املرض شدة الصوم أوجب فإذا ،همريوغ املقاصد ىومنته واملستند واجلواهر احلدائق

 قسم مثل آخر، انكم إىل هيتعدك }كذل حنو أو{ وطوله شدته ستلزمي مل وإن أمله شدة أو ،برئه طول

  .عرفت ماك اجلواز أو احلرمة إىل اميالص وجوب عنه سقط ،اميالص عند ثركت اليت ةياجللد األمراض من

 ومهاً انك وإن عقالً، }للخوف املوجب االحتمال أو بل لظن،ا أو كبذل نيقيال حصل سواء{

 ألنه وهم، هنا اإلحتمال فإن املرض، بشدة بتلوني صوموني أشخاص ثالثة من واحداً بأن علم لو ماك

 من عشرة نيب املشتبه اإلناء شرب لو ولذا ،كذلك أيضاً العشرة من الواحد بل ،نياالثن مقابل يف واحد

نياملتأخر نيب اصوخصو املشهور هو وهذا السم، صادف إذا عمداً نفسه قتل ممن انك السم.  

 أيب إىل تبتك :قال ،ةنيأذ ابن حيوصح بل اخلوف، املناط جعل يالذ ،زيحر حةيصح هيعل دليو

 من الصالة صاحبه دعي يالذ واملرض ،صاحبه فطري يالذ املرض حد ما أسأله )عليه السالم( اهللا عبد

 الصالة دعي واملراد ،)١(بنفسه أعلم هو هيإل كذل :وقال ةريبص نفسه على نساناإل بل :فقال ام؟يق

  موثقة به صرح ماك ام،يق من

                                                

.٥ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٧ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٤

 يف اإلقدام عرفاً اإلنسان ضري ومما نفعه،يو ضرهي مبا اًريبص اإلنسان ونك عرفاً الظاهر فإن زرارة، 

  .الضرر احتمال مورد

 نتك ما قولي أن عذري مل ،النهب فأصابه قيالطر يف اللصوصب علم أن بعد سافر لو أنه ىتر أال

  .كذل حتتمل نتك أال :له قاليف ،نهبونيني أم أعلم

 من عدة هيف صاحبه على بجي يالذ املرض وحد :هيوف )عليه السالم( الصادق عن ،الدعائم وخرب

 علته يف زاد الصوم استطاع إن ونكي أو ،صومي أن عيستطي ال ليالعل ونكي أن :قال أن إىل أخر اميأ

  .)١(نفسه على وخاف

 العلم زانيامل انك لو أنه من :قالوا ما إىل مضافاً ه،يإل األمر ضيتفو على الدالة ثياألحاد ظاهر بل

 االمتنان خالف كوذل الظن، أو اإلحتمال إال ونكي ال ثركاأل يف إذ اً،ريثك الضرر يف اإلنسان وقوع لزم

 األلفاظ إن :قالي حىت الضرر الحتمال موضوع الضرر بأن :القول ليالدل ذا املراد سيول للضرر، الرافع

 مكاحل نةيبقر عرفاً املستفاد أن املراد بل أشبه، وما الةياخل ال ةياألمر النفس للمعاين موضوعات

  .خوفه أو نفسه من أعم فيلكللت الرافع الضرر أن ،واملوضوع

   هيعل لزم اخلوف ةيفاكب شخص قلي مل ولو

                                                

.٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٤ الباب ٥٦٨ ص١ج:  الوسائلكمستدر) ١(



١٥

  . لو خاف الصحيح من حدوث املرض مل يصح منهبل

  

  .ئاًيش احلق من غيني ال هذا على الظن إذ ،أيضاً الظن ةيفاكب قولي ال أن

 املوجود يالعقالئ ريغ االحتمال جمرد نفعي فال ،يالعقالئ اخلوف حبد االحتمال ونكي أن لزمي نعم

  .املستقبلة األمور ثركأ يف

 فيلكالت بثبوت ،باالحتمال تفاءكاال بعدم حيالتصر من اللمعة شرحعن  ما أن :ظهري تقدم ومما

  .اخلوف حد إىل الواصل ريغ يالعقالئ ريغ االحتمال أراد إذا إال اللهم حمله، يف سيل باملسقط العلم وعدم

 ةيحج أدلة ألن اخلربة، أهل خوف يفكي بل فقط، بنفسه خوفه على مكاحل علقي ال أنه الظاهر مث

 مؤمتن وأنه نفسه رصب على مكاحل قيتعل من ورد ماك بنفسه، اإلنسان خوف مقام اميللق موجبة قوهلم

  .املوضوع هذا يف مكاحل احنصار باب من ال ،األويل املوضوع على األمر إحالة باب من ،أشبه وما

 شفاء وجبي الصوم بأن القطع كذل قارن وإن ،ام ضرر من اخلوف اإلفطار جواز يف يفكيو

 لربئه موجب بأنه علم وإن ،الصوم من نفسه على افخي مما مزاج ورطوبة رمد له يالذك ،آخر مرض

  .املتقدمة األدلة لضعف الرطوبة، من

 خالفاً ،املشهور هو بل ال،كإش بال }منه صحي مل املرض حدوث من حيالصح خاف لو بل{

 الشاملة ضرر ال أدلةو يالقطع املناط إىل مضافاً والدعائم، زيحر يخرب من تقدم ملا ى،املنته لتردد

   للمقام،



١٦

 وكان وجوبه أهم يف ،وكذا إذا خاف من الضرر يف نفسه أو غريه أو عرضه أو عرض غريه أو يف مال جيب حفظه

  نظر الشارع من وجوب الصوم

  

 ىأخر مرتبة قبلها انتك سواء ،املرض من مرتبة حدوث املانع ونك األدلة ظاهر إن قالي رمبا بل

  .ال أم

 أمره همهي من }هريغ أو نفسه يف{ املرض ريغ }الضرر من خاف إذا{ الصوم صحي ال }ذاكو{

 يف أهم وجوبه انكو حفظه، بجي مال يف أو هريغ عرض أو عرضه أو{ حمترماً ونكي أن بشرط ،ال أم

  .اجلملة يف املشهور على }الصوم وجوب من الشارع نظر

 الو الْيسر ِبكُم اللَّه يريد﴿و ،)١(﴾حرٍج ِمن الديِن ِفي علَيكُم جعلَ ما﴿ :تعاىل قوله هيعل دليو

ريدي ِبكُم رس٢(﴾الْع(.  

  .)٣(ضرار وال ضرر ال :)وسلم وآله عليه اهللا صلى( وقوله

  .واجب له فاإلفطار الصوم به أضر لماك :زيحر حةيوصح

 اجلائر أضرر صام إذا ثيحب انك فلو ،ىوالفتو بالنص هيعل املدلول املرض إىل بالنسبة واملناط بل

  .الصوم له زجي مل ،بالغاً ضرراً ماله أو عرضه أو هريغ نفس أو ،ماله أو عرضه أو بنفسه

   :مسائل وهنا

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(

.١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٢(

  .٢ حتا إحياء املوأبواب من ٧ الباب ٣٣٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١٧

 الظاهر نكل اإلفطار، جواز يف الكإش وال صام، إذا بالقتل هدده إذا ماك ،به أضر لو ما :األوىل

 وجب الضرر ارتفع فلو اإلفطار، يف االستمرار يف افك ارالنه بعض يف وجوده أن يف املرضك سيل أنه

 وال بقدرها، تقدر الضرورات ألن املفطرات، بسائر ىأت أو مرات، عشر وشرب لكأ انك وإن كاإلمسا

 ديال رفعي حىت ،الضرر وجود مبجرد الصوم انبطال على أشبه وما والسفر ضيواحل املرض عدا ما يف ليدل

 داللة ال )١(رمضان شهر من وماًي أفطر أن من :)عليه السالم( وقوله .كسااإلم وجوب ليدل عن بسببه

  .خوفاً اإلفطار جاز إن اإلفطار استمرار على هيف

 أو مثالً، باللواط والغالم معها بالزنا املرأة هددت إذا ماك ،شخصه عرض من أعم العرض :ةيالثان

 كوذل صداقة، أو قرابة نهمايب نكي مل إنو حمترم إنسان عرض أو ،وزوجته ولدهك به رتبطي من عرض

 كهت الصوم سبب إذا ماك حفظه، اإلنسان همي يالذ األمر العرض من ذاكو شرعاً، مرفوع ضرر ألنه

 أو سب جمرد ال الشارع بنظر أهم انكو شرعاً، حتمله بجي ال أو وزجي ال امم وحنوه بالسباب له اجلائر

  .حنوه

 ضرراً صام إذا ماله يف هيإل املتوجه الضرر انكو ،ذهابه الصوم وجبوأ لنفسه انك إذا املال :الثالثة

   مما ماله عيمج ذهبي منك ،بالغاً

                                                

  .١ حه وجوب الصوم ونيتأبواب من ٥ باب ١٢ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٨

  وكذا إذا زامحه واجب آخر أهم منه

  

 زجي مل بالغاً الضرر نكي مل إذا وأما به، الصوم مكح رفع يف الكإش فال واملذلة، الفقر له سببي

 حمترم مسلم مال اجلائر أذهب صام فإذا ه،ريغ مال عرفي ومنه الشارع، نظر يف الصوم ةيألمه ،اإلفطار

  .نئذيح اإلفطار وزجي فإنه الشارع، رضاهي ال مبا وذلته فقره ماله ذهاب وجبي

 ونكي حىت ،نكمت إذا وحنوه بالسفر التخلص بجي أم ،اإلفطار الضرر صورة يف وزجي هل :الرابعة

 أن مثل فهو بالسفر، الفرار نكمت إذا الضرر صدق لعدم الثاين الظاهر اإلفطار، جواز موضوع يف داخالً

 ريغ االضطرار أدلة فإن بشرفها، لخي ال مبا املتعة من نتكومت ،العالج يف األجنيب مباشرة إىل املرأة تضطر

  .املقام مثل يف صادقة

 األضرار فمجرد وإالّ ،بالغاً ضرراً املتقدمة املقامات من ركذ مايف الضرر ونكي أن لزمي :اخلامسة

 وجبي قد الضرر أن املرض مسألة يف تقدم مما علم أنه ماك جتوزه، ال بل اإلفطار توجب ال ةريسيال

  .جداً اًريسي انك إذا معه اإلفطار وزجي ال وقد وزه،جي وقد اإلفطار

 على قيالغر إنقاذ توقف إذا ماك }منه أهم آخر{ واجب }زامحه إذا{ الصوم صحي ال }ذاكو{

 شيج سرك توقف إذا ومنه إنقاذه، على ىقوي حىت ئاًيش لكأي بأن وإما املاء، يف باالرمتاس إما اإلفطار،

  .مقابلتهم من يللتقو اإلفطار على نياملسلم أعداء

  .أيضا األول املقام يف تنفع بعضها مسائل وهنا

   وجبي وقد ن،كالتم عدم اإلفطار عدم وجبي قد :األوىل



١٩

 الضرر مع نكمت أو اإلفطار، بدون قيالغر إنقاذ من نكتمي مل إذا ماك ،احلرج وجبي وقد الضرر،

 ما على بجي بل اإلفطار، وزجي الصور هذه عيمج ويف دة،يالشد والصعوبة احلرج مع نكمت أو ،املرضك

  .السابق املبحث يف ليالتفص من علم

 أو بل إلفطار،ا على حفظه الواجب احملترم وانهيح قوت أو عائلته قوت أو قوته توقف إذا :ةيالثان

 القناعة على قدري ال ثيحب انكو ،باإلفطار إالّ العمل من نكتمي مل إذا ماك ،حفظه بجي مسلم قوت

 الواجب العمل على يللتقو اإلفطار له جاز ،وحنوه املال تيب استعطاء من وال ن،يالد من نكتمي وال

  .ةحمترم نفس أو نفسه حلفظ مقدمة

 الضرر توجب ال اليت القناعة من نكمت إذا نفسه قوت أو العائلة لقوت اإلفطار وزجي ال :الثالثة

 إىل ضطري يالذ اخلبازك ،العمل من نكتميل العامل إفطار جواز من األلسنة بعض يف يرجي فما البالغ،

 تقدم ما حتقق إذا إال االضطرار، لعدم ،حمله يف سيل الغالب يف أشبه، وما التنور حر ملقاسات املاء شرب

  .جداً ليقل وهو ،ةيالثان ألةاملس يف

 لكباأل األهم الواجب حتقق فإذا بقدره، األهم بالواجب املزامحة صورة يف اإلفطار قدري :الرابعة

  .تقدم ماك ،بقدرها تقدر الضرورات ألن ،ذاكوه نيمرت لكاأل له وزجي ال مرة

   الصوم ةيأمه أو للصوم املزاحم الواجب ةيأمه علم إذا :اخلامسة



٢٠

 يف الذباب دخول مسألة يف تقدم ماك ـ ةياألمه علمي مل وإن ال،كإش فال الواجب كذل على

 إخراجه أو الصوم، وإبطال الذباب ازدراد ،أهم همايأ أن علمي مل أنه فرضنا إذا ،الصالة حال احللق

  .يريالتخ القاعدة ىمقتض انك ـ مثالً للصالة املبطل لمكللت املوجب

 يف وقع صام إذا أنه علم فلو ،الواجب وفعل احلرام كتر من أعم هماأل بالواجب املراد :السادسة

  .اإلفطار الالزم انك اميالص فعل من أهم الشارع نظر يف احلرام كذل كتر انك حرام

 قعي فهل احتمل أو ظن إذا أما املزامحة، على قيالطر قام أو علم إذا مايف الكإش ال :السابعة

 انك إذا األول، والظاهر ،احتماالن ؟اميبالص الذمة شغل أصالة يجتر أم ،لإلفطار املوجب التزاحم

 واللصوص نياملهامج فاركال دفع على قوي مل فطري مل إذا أنه اًيعقالئ احتماالً احتمل فلو ،اًيعقالئ احتماالً

  .بالصوم املرض احتمال مسألة يف تقدم ملا اإلفطار، وجوب يف كذل ىفك عرضه دونيري نيالذ

 ،الضرر ريغ آخر بواجب واملزامحة بالضرر املزامحة نيب الفرق من كاملستمس يف ما أن علمي ومنه

  .الوجه معلوم ريغ ،الثاين دون األول يف االحتمال ةيفاكب

 من األصول يف قرر ملا الصوم، صح صام إذا األهم والواجب الصوم نيب تزاحمال صورة يف :الثامنة

  الضرر صورة يف أما العبادة، صحة يف ارياملع هو يالذ ،همامل يف كاملال انتفاء وجبي ال التزاحم أن



٢١

 الضد عن يبالنه املستند يف مبا كلذل االستدالل اأم الصوم، ةيمشروع لعدم صومه بطل صام لو

  .ضده بطالن الضد ابجيإ عدم من األصول يف حقق ماك فهو ،استدالالته سائر ضمن يف للعبادة املفسد

 حممول ،)١(ديعي وال صومه تمي :قال ،ضيمر وهو رمضان صام رجل عن: عقبة ةيروا أن ماك

عليه ( السجاد قولك الصوم، هذا مثل حرمة على الداللة من اتيالروا نفس يف ملا ،البالغ املرض ريغ على

  .ثياحلد )٢(القضاء هيفعل املرض حال يف أو السفر يف صام فإن :)السالم

  .التزاحم ومسائل الضرر،و املرض مسائل نيب الفرق عرفي تقدم ومما

 فةيالوظ من للفصل موجباً امهيص انك إذا ما والضرر احلرج باب من سيل أنه الظاهر :التاسعة

 ونكي أن املؤمن على بجي بل األزمنة، هذه يف اجلاهلون عتادهي ماك زمالئه، استهزاء مثار أو اجلائزة

  .الئم لومة اهللا يف تأخذه ال انمياإل صلب

                                                

.٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٢ الباب ١٦٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٢ الباب ١٦٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٢

   نعم لو كان مما ال يتحمل عادة جاز اإلفطار، وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة،فوال يكفي الضع

  

 لزوم فالظاهر ،مثالً اميأ عشرة اميص من نكمت وإمنا له،ك رمضان اميص من نكتمي مل إذا :العاشرة

  .كذل بعد ملا القدرة على حتفظاً لإلفطار وجه ال إذ ،نكأم مهما هميتقد

 أهم الثاين ونكي أن احتمال جاء ،متقطعة عشر مخسة أو ةيمتوال عشرة اميص نيب أمره دار إذا نعم

 للتحفظ امهيص على قادر ومي يف اإلفطار إذ ،أيضا مناقشة على انك وإن ألهم،ا ميتقد جوزيف ،األول من

  .جوازه سلمي مل نيومي اميلص القدرة على

  .ليالتطو خوف صفحاً عنها أضربنا أخر فروع وهنا

 وال الكإش بال }عادة تحملي دام ما مفرطاً انك وإن الضعف،{ اإلفطار جواز يف }يفكي وال{

 املفرط للضعف الصوم ابجيإ الغالب بل ،االستثناء ليدل دون من الصوم أدلة إطالق هيعل دليو خالف،

  .لةيالطو اميواأل فيصال مثل يف خصوصاً

 ثيح مساعة ثيوحد احلرج ليلدل }اإلفطار جاز عادة تحملي ال مما{ الضعف }انك لو نعم{

 ضعفاً وجد فإن :)عليه السالم( قال اإلفطار؟ هيف بجي يالذ املرض حد عن )عليه السالم( سأله

   قول ومفهوم ،)١(انك ما املرض انك ،صمهيفل قوة وجد وإن فطر،يفل

                                                

.٤ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٢ الباب ١٥٦ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٣

 ،حتياط بالقضاء فال يترك اال،ولو صام بزعم عدم الضرر فبان اخلالف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال

 وإذا حكم بعدم ضرره وعلم ،وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم املكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه

  . وجب عليه تركه وال يصح منه مضراًاملكلف أو ظن كونه

  

 فقال ام؟يالص يف نقه إذا ضياملر حد ما :سأله ثيح ،مسلم ابن ثيحد يف )عليه السالم( الصادق

  .)١(صميفل يقو إذا ،بنفسه أعلم هو ،هيإل كذل :)سالمعليه ال(

 يفف ،الصوم من الفراغ بعد{ ضاراً انك الصوم نأو }اخلالف فبان الضرر عدم بزعم صام ولو{

 وعلم مضر الصوم بأن بيالطب مكح وإذا ،بالقضاء اطياالحت كتري فال{ وجهه أيتيوس }الكإش الصحة

 بعدم مكح وإذا{ يموضوع ال يقيطر بيالطب قول ألن }صومه صحي الضرر عدم نفسه من لفكامل

 إىل األمر إلناطة }منه صحي وال هكتر هيعل وجب راًضم ونهك{ خاف أو }ظن أو لفكامل وعلم ضرره

 يف المكال ليوتفص ،هريوغ )٢(﴾بصريةٌ نفِْسِه  ىعلَ الِْإنسانُ بِل﴿ :تعاىل قولهيف  ورد ماك ،نفسه اإلنسان

   :فروع

                                                

  .٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٠ الباب ١٥٦ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١٤اآلية : لقيامةسورة ا) ٢(



٢٤

 القربة قصد منه ىمتش وقد الضرر، عدم نيتب مث فصام ضرهي الصوم أن اإلنسان قطع لو نهإ :األول

   .كش أو خاف أو ظن لو ما ومثله، الواقع مدار دائر مكاحل ألن ،الصحة فالظاهر

 ىمبقتض عمل ألنه فقط، القضاء هيعل انك الضرر عدم نيتب مث ضرهي بأنه القطع بعد صمي مل ولو

  .به متعبداً انك يالذ قطعه

 وعدم صومه ةيفاك يفف حتمله، وزجي ال يالذ الضرر نيتب مث فصام ضرهي ال الصوم أن قطع ولو

  .احتماالن ةيفاكال

 أنه قطع منك فهو به، لفاًكم نكي مل ضاراً انك الصوم نإ ثيوح الواقع، مدار دائر مكاحل أن من

 إن اًيثان احلج هيعل لزمي بل اإلسالم، ةحج عن هيفكي ال فإنه ،االستطاعة عدم نيتب مث فحج، عيمستط

  .باطل امهيص ألن ،القضاء الشخص هذا على جبيف هذا ىوعل، استطاع

 بصره، ما مدار مكاحل دوران ةريبص نفسه على اإلنسان بل :تعاىل قوله من الظاهر أن ومن

 بالبطالن مكواحل ،امتناين ضياملر من فيلكالت رفع أن إىل باإلضافة ،يقيطر ال يموضوع وشبهه فالعلم

  .االمتنان خالف هنا

 ال اًيقيطر العلم ونك العلم هيف أخذ مما الظاهر فإن ن،يوركاملذ نيالوجه يف ما خيفى ال نكول

 انكو وصام بالضرر علم لو ما يف ماك الرفع لزوم نيوب فيلكالت برفع االمتنان نيب منافاة وال اً،يموضوع

  .وقاعدة نصاً صومه بطلي فإنه واقعاً الضرر

  .اًيمتجر انك ،واقعاً الضرر وجود نيتب مث ،اًيجتر صمي فلم ضرهي ال الصوم أن قطع ولو



٢٥

 السنة من جزء يف صح فإن ،السنة طول ةيالواقع الصحة مدار دوري فإنه القضاء إىل بالنسبة أما

  .فال وإال القضاء وجب

 توجهي مل مثالً بساعة الضرر لقب أفطر إذا أنه حىت الصباح عن متأخراً الضرر انك لو :الثاين

 مما يالشمس بالصداع يابتل من مثالً ،الضرر نيح ريالتأخ لزمي أم ،كذل قبل اإلفطار وزجي فهل ،الضرر

 أن له وزجي هل ،الصداع أخذهي مل نيبساعت الظهر قبل أفطر نإ ثيحب ومي لك بساعة الظهر قبل أخذهي

 املرأة أو سافر،ي بأنه علمي يالذك أفطر، الظهر قبل اعتانالس زفت إذا حىت اميالص هيعل بجي أم صومي ال

  ؟نياملع الوقت قبل فطراي أن هلما وزجي ال فإنه الظهر، قبل ضيحت بأا تعلم اليت

 ال فإنه ،نياملثال خبالف املرض أدلة هيعل صدقيف ،عرفاً الشائع باحلمل ضيمر أنه من :احتماالن

  .األول األقوىو ام،يبالص الوقت كذل قبل تضرري ال أنه ومن ،حصوهلما قبل ضيواحل السفر ليدل صدقي

 من دةيشد موجة أن األنباء أخربت لو ماك ،وقته قبل العنوان هيعل صدقي ال ثيحب انك لو نعم

 علم وإن ،كذل قبل اإلفطار زجي مل فطري ال ملن املرض توجب بأا علمي مما الظهر عند تأيت تطاق ال احلر

  .للواقع مطابقاً مهلع ما انكو اًظهر اإلفطار بلزوم

 ،لإلفطار موجب الضرر أن علمي نكي مل بأن ،ماًكح جهل نهكل موضوعاً بالضرر علم لو :الثالث

  :احتماالن ال؟ أم صومه بطلي فهل



٢٦

 قوله من املستفاد املناط ومن حاً،يصح ظنه وإن باطل فصومه ،الواقع مدار دائر مكاحل أن من 

 األظهر نكل ،)وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب ي بلغه أن السفر يف اميالص ةمسأل يف )عليه السالم(

 سيل واملناط ،القاعدة حتت يالباق ىبقيف هيعل نص مما خرج ما منه خرج ،ةياألول للقاعدة البطالن

  .يبقطع

 موضوعاً الضرر يناس حال علمي ماك واملقصر، جهله يف القاصر نيب الفرق عدم علمي رناكذ ومما

  .ماًكح أو

 يف دخل نهكل حمرماً، اإلضرار كذل مثل انك إن حراماً فعل ،فطريل بنفسه الضرر أوقع لو :الرابع

 جواز بعدم قلنا وإن فإنه كتوع دةيالشد ىاحلم إبرة ضرب لو ماك اإلفطار، هيعل لزميف املتضرر موضوع

 ما بالنفس ضراراإل مطلق حرمة لىع ليدل ال إذ ،كذل جبواز نقول إذ ،ةريسيال األضرار مثل يف إال كذل

  .اإلفطار مهكح انك لإلفطار املوجب املرض موضوع إىل انتقل ثيح نهكل بالغاً، نكي مل

 ،ةياألول القاعدة من استثناء كذل إذ هلما، ميالتحر ببقاء قالي يالذ يوالعاد يبالباغ هذا قاسي وال

 اًيعرض أو ،ضراراإل موضوعك اًيطول انك سواء ـ آخر موضوع يف نفسه أدخل لفكم لك فإن

  .دياجلد املوضوع كذل ليدل شملهي ـ ريوالتقص اإلفطار إىل بالنسبة السفر موضوعك

 قبل أو النهار يف الطاهرة صنعت أو الفجر، قبل ضياحل احلائض قطعت لو ما حال علمي ومنه

  .الثاين يف اميالص هايعل وحرم األول، يف اميالص هايعل وجب ثيح نفاسها أو ضهايح وجبي ما الفجر



٢٧

 لزوم عدم فالظاهر ئاًيش فطري ومل الزوال قبل انك فإن ارتفع، مث حرج أو ررض انك لو :اخلامس

  .هيف المكال ليتفص أيتيوس ،الصوم ميوتتم ،ةيالن

 الفرع يف باللزوم القول على كسمي أو إفطاره على ىبقي فهل أفطر وقد الزوال قبل انك إن

 األقرب ولعل :احتماالت ؟كمسيف راهكاإل مثل نيوب كسمي فال املرض لمث نيب فصلي أو السابق،

 مثل خبالف ،كذل بعد له كاإلمسا ليدل بشمول علمي مل وأفطر الصوم مكح رفع ملا املرض إذ ،رياألخ

 هلا زجي مل اجلماع على زوجته رهكأ لو ولذا ،كذل بعد اإلفطار بحي ومل لكاأل أباح راهكاإل فإن راه،كاإل

 هذا من ةيتق اإلفطار ولعل روا،كذ ماك فارةكال هايعل انك األثناء يف تيرض لو بل اإلفطار، كلذ بعد

  .ليالقب

 ةيبالن الصوم انعقاد عدم من تقدم ملا ،فطري مل أم أفطر ،كاإلمسا هيعل بجي مل الزوال بعد انك وإن

  .خيفى ال ماك الزوال بعد ولو اإلفطار جاز احلرج أو الضرر طرأ ولو الزوال، بعد

 املفطر إىل اضطر فإذا ،ىوالفتو النص من ستفادي ماك واحد، كإمسا الصوم نإ ثيح :السادس

  .سوريامل قاعدة هنا يجتر وال ،املفطرات سائر له جاز

 كذل أشخاص سائر إىل بل األنواع، سائر إىل يالتعد له زجي مل خاص نوع على رهكألو  نعم

 له زجي مل نصفه شرب من نكومت ماء شربة اجلابر أعطاه فلو ،بقدره االضطرار ريتقد لزمي بل النوع،

  .عياجلم شرب



٢٨

 بجي فقد القضاء أما اإلفطار، جلواز مصداقاً انك اهللا غلب ما هيعل صدق لماك :السابع

  .هيعل ىاملغمك بجي ال وقد ،ضياملرك

  



٢٩

  يف الليليصح الصوم من النائم ولو يف متام النهار إذا سبقت منه النية ): ١مسألة (

  

 ليالل قبل بل }ليالل يف ةيالن منه سبقت إذا ،النهار متام يف ولو النائم من الصوم صحي :١ مسألة{

  .ةيالن مسألة يف حوله المكال سبق ماك ،كذل مثل ةيفاك على بناًء

 الظهر قبل ينوي أن إما والثاين ،ال أم ،ةيالن منه سبقي أن إما ألنه :أربع صور فللمسألة انك فيكو

  .املغرب بعد ما إىل النوم استمر أو بعده، أو

 أنه الفرق مع ،نيترياألخ يف يفكي وال ة،يوالثان األوىل الصورة يف الصوم يفكي أنه نهميب واملشهور

  .كاإلمسا لوجوب موقع ال إذ ،الرابعة دون ،والقضاء الثالثة يف كاإلمسا هيعل بجي

 واإلمجاع احملققة الشهرة إىل مضافاً ل،يالل إىل ومالن استمر وإن الفجر قبل ةيالن ةيفاك على دليو

 اًيشرع صومه سيول بالصوم لفكم ريغ النائم إن" :قال نهإ ثيح سيإدر ابن المك حمتمل عن إال ىاملدع

  .ىانته )١("

 بعد بالصوم النوم ضرر على ليدل وعدم ه،يف حنن ما على انطباقها بعد الصوم أدلة عمومات

  .هيف ةيالن نهام اليت الشرائط اجتماع

 ةيالقطع ةريوالس واإلمجاع الضرورة بعد ضار ريفغ قظيستي حىت النائم عن القلم رفع :ثيحد أما

   قال :قال صدقة، بن احلسن عن بسنده ايفكال يفف استحبابه، بل الصوم يف النوم جواز على واألخبار

                                                

  .١٢ سطر ٨٢ ص والسرائر٤١ باب الصوم سطر ٧٤ ص١ج: كاملسال) ١(



٣٠

  .)١(منامه يف هيسقيو الصائم طعمي اهللا فإن لوايق: )عليه السالم( احلسن أبو

  .)٢(حيتسب ونفسه عبادة الصائم نوم :)وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :املقنعة ومرسلة

 غتبي مل ما فراشه على نائماً انك وإن عبادة يف الصائم :)وسلم وآله عليه اهللا صلى( وقال

  .)٣(مسلماً

  .)٥(خيوالش )٤(الصدوق مرسال وحنومها

 ةيبالن الصوم وهو ياملقتض انك ثيوح حمله، يف سيل هيعل ىباملغم النائم اسيق أن علمي :ومنه

 إىل مضافاً ل،يالل إىل النوم استمر ولو مطلقاً، بالصحة القول القاعدة ىمقتض انك مفقوداً واملانع موجوداً

 إىل اداالمتد نيوب نهيب فرق وال الفجر، بعد ما إىل وامتد الفجر قبل ونام ىنو إذا الصوم صحة ضرورة

  .مثله فاملقدم ،قطعاً باطل التايل نكل اجلملة،ب ضري املمتد النوم ضر لو ألنه ل،يالل

                                                

.١٤ ح باب ما جاء يف فضل الصوم٦٥ ص٤ج: ايفكال) ١(

.٢ باب ثواب الصيام سطر ٤٩ص: املقنعة) ٢(

  .١٠ باب ثواب الصيام سطر ٤٩ص: املقنعة) ٣(

.٢ حيام باب فضل الص٢٢ الباب ٤٤ ص٢ج: من ال حيضره الفقيه) ٤(

  .٢ ح باب ثواب الصيام٤٦ الباب ١٩٠ ص٤ج: التهذيب) ٥(



٣١

  وأما إذا مل تسبق منه النية فإن استمر نومه إىل الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء

  

 مبار انك وإن ،حمله يف نكي مل ةيالن سبق إذا مايف البطالنقائل  مراد انك لو أنه ظهر تقدم ومما

 ةيبالن مشروط والصوم له، ةين ال النائم وبأن ه،يعل ىاملغم مع يوبالتساو القلم، رفع ثيحبد له استدل

 ال وبأنه األصل، حتت يالباق ىبقيو ،تدمي مل إذا الفجر قبل أو النهار، أثناء يف النوم من خرج ما منه خرج

 تسبق مل إذا الزوال قبل ةيالن ةيفاك على دليو صحة، نكت مل فيلكت نكي مل وإذا النائم فيلكت عقلي

  .عشرة ةيالثان املسألة يف تقدم مما الزوال بعد ةيفاكال وعدم ة،يالن منه

 إىل الصوم اجياحت املغرب بعد ما إىل النوم واستمر ةيالن منه تسبق مل إذا ما ةيفاك عدم على دليو

  .نوي ومل ةيالن

  .وإمجاعاً نصاً صومبال ضرره عدم عرفت فقد النهار بعض يف النوم أما

 ما استعمل أو شرب لو ماك ،يواالضطرار يارياالخت النوم نيب النوم ضرر عدم يف فرق وال

 فرض لو أنه حىت ،كذل قبل ةيالن منه سبق أن بعد متعددة اماًيأ ولو بل ،النهار لك يف ولو النوم وجبي

  .الشهر أول السابقة ةيالن فاهك الشهر متام النوم

 صومه بطل الزوال إىل نومه استمر فإن ةيالن منه تسبق مل إذا وأما{ :قوله وجه تعرف ركذ ومما

 احتمال سبق ماك ،نياملع الواجب يف النهار ةيبق كاإلمسا لزوم وجه سبق وقد }القضاء هيعل ووجب

   ةيفاك



٣٢

  .ا نوى واستيقظ قبل الغروب يصح إذ كما أنه لو كان مندوبا، وإن استيقظ قبله نوى وصحإذا كان واجباً

  

 انك إذا ما خبالف }واجباً انك إذا{ ورةكاملذ املسألة يف املتقدمة األدلة لبعض الزوال بعد ةيالن

 املسألة يف ىوالفتو النص هيعل سبق ماك ،الغروب قبل إىل ةيالن وقت امتداد يف الكإش ال فإنه مستحباً،

  .ورةكاملذ

مندوباً { الصوم }انك لو أنه ماك{ الصوم }وصح ىنو{ الزوال قبل أي }قبله قظياست وإن{

  .}ىنو إذا صحي الغروب قبل قظيواست

 قبل قام فإذا ،كذلك أيضا مكاحل انك أشبه وما اجلهل أو ان،يوالنس النوم األمران اجتمع إذا مث

 هاريغ إىل ى،فك ىونو الزوال قبل ركتذ ولو ،املندوب يف إال نفعي مل الزوال بعد ركتذ مث يونس الزوال

  .الفروع من

 لو نياملع الواجب يف أما املغرب، قبل ىنو إذا املندوب يف الكإش فال ةين بال عامداً عاملاً نام لو مث

 يناو مكح يف ألنه  الأو الزوال، قبل ةيالن قيمصاد من ألنه ،يفكي فهل ىونو الزوال قبل قظياست

  .املقام نفعي ما عشرة ةيالثان املسألة يف تقدم وقد ،احتماالن ،اإلفطار

  



٣٣

  يصح الصوم وسائر العبادات من الصيب املميز على األقوى): ٢مسألة (

  

 العبادات بعض تصح ماك }ىاألقو على زياملم الصيب من العبادات وسائر الصوم صحي :٢ مسألة{

  .خاص ليبدل احلجك زياملم ريغ عن

 وال هيف خالف فال ة،ينيوالتمر ةيالشرع من أعم منه هايتأت مبعىن العبادات وسائر الصوم صحة أما

 اتيالروا خصوص ،اإلطالقات إىل مضافاً هيعل دليو ضة،يمستف هيعل اإلمجاع ىدعو بل ال،كإش

  .نص هيف ردي مل مايف يالقطع املناط ووجود ها،ريوغ واحلج والصوم والصالة الطهارة أبواب يف الواردة

 اتيالروا نةيبقر العبادات، إىل بالنسبة الوجوب قلم برفع دهييتق فالالزم )١(القلم رفع ثيحد أما

 رفع إذ ،ةيالشرع أصل ال الوجوب إىل بالنسبة تحققي إمنا وهو امتناناً انك ملا الرفع إن :ونقول ورة،كاملذ

  .فقط الوجوب رفع على إالّ داالً ثياحلد نكي مل ،االمتنان خالف ةيالشرع أصل

 واملرأة، والرجل والقبح، احلسنك ،اًيبتدائا زاًييمت اءياألش نيب زيمي يالذ هو زياملم من املراد إن مث

 أثر، وال نيع اتيالروا يف منه سيل أنه مع ديالق ذا دوهيق وإمنا ،كذل أشبه وما ث،يواخلب بيوالط

  .هيإل ينيوالتمر االستحبايب حىت اخلطاب توجه صحي ال يالذ زياملم ريغ إلخراج

 مقامات عيمج يف املرجع يه اليت ةيملالع األصول إىل الرجوع الالزم انك زيالتم يف كش ولو

   املرجع أن والظاهر ،كالش

                                                

.ميتأرفع عن  حديث باب التسعة: اخلصال) ١(



٣٤

  من شرعية عباداته ويستحب مترينه عليها

  

 نكي مل إذا انون يف ذاكو ،واألدلة إلطالقاتا موضوع يف الفرد دخول يف كش ألنه ،العدم هنا

  .موضوعه مت إذا االستصحاب الالزم انك وإال ،طارئاً جنونه

 جمرد ألا باركال عباداتك أا مبعىن }عباداته ةيشرع من{ املختار على يه اإمن الصحة نإ مث

  .الشرح من آخر موضع يف املبحث حققنا وقد واالعتبار، بيالتدر ةيلغا شرعت صورة

 خالف، وال الكإش بال ،خاصة الصوم ىوعل عامة العبادات على أي }هايعل نهيمتر تحبسيو{

  .متواتر ـ هيعل دعواهك ـ اإلمجاع نقل بل

 على بالفتح مرن" :قالي ،والعادة الصالبة يوه املرانة، من ليعتف :كاملسال عن ماك نيوالتمر

 هنا واملراد صلبت، إذا العمل على دهي مرنت :قالي ،هيعل واستمر تعوده إذا :ومرانةً مروناً رنمي ءيالش

 يف القول ذاكو البلوغ، بعد مشقة هيف دجي فال هيعل صلبيو عتادهيل الصوم على ةيوالصب الصيب الويل محل

   .ىانته )١(" العبادات من هاريوغ الصالة

   :أقوال إىل نيالتمر زمان مبدأ يف الفقهاء اختلف وقد

  .اميأ ثالثة اميص على قدروا إذا ما املبدأ أن من ايفكسواإل دياملف اختاره ما :األول

  .اميالص وأطاق نيسن ست بلغ إذا أنه من املعترب عن ما :الثاين

                                                

  .١١ الصوم سطر أبواب من ٧٦ ص١ح: كاملسال) ١(



٣٥

  .واللمعة واملختلف والنافع املبسوط اختاره ،نيسن لسبع رنمي نهإ :الثالث

  .نيسن لتسع أنه من هيبابو بنااو ةيالنها اختاره ما :الرابع

  .ريوالتحر والقواعد الشرائع اختاره ،لسبع هيعل شدديو السبع قبل رنمي نهإ :اخلامس

 وتبعه اجلواهر اختاره ماك ،أطاقه إذا لسبع هيعل دشديو والصالة الصوم زيم إذا رنمي إنه :السادس

  .واحد ريوغ املصنف

 ينيلتع وإما ديللتشد إما بالسنوات ورةكاملذ داتيوالتحد والطاقة، زيالتم ارياملع نإ :والظاهر

 وال ،اجلملة يف األطفال اختالف جهة من اتيالروا يف واالختالف ق،يطي وقت أي يف وأنه املوضوع

 كذل فإن اإلفطار، جواز املراد سيول وم،يال بعض ونهكب املبتور اميالص للصيب الشارع رخص أنه خيفى

 مثل قبلي مل أنه حال وميال بعض يف صومهم ونكي أن قبل الشارع أن املراد بل مستحباً، ونهك ىمقتض

  .حنوه أو ضاًيمر انك إذا مايف لفكامل عن الصوم هذا

 اتيالروا ورةكاملذ واألقوال اتياخلصوص ىوعل ةياملشروع أصل على دلي ان،ك فيكو

  .)١(اميالص على يقو إذا :قال صوم؟ي مىت الصيب عن سألته :قال ،مساعة موثقك ضة،ياملستف

  

                                                

.٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٩ باب ١٦٧ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٦

 الصوم الصيب أطاق إذا :قال ثيحد يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عمار بن إسحاق وخرب

 إىل باإلضافة ،األخبار وهذه االحتالم أخبار نيب عاًمج دكالتأ أو الثبوت واملراد ،)١(اميالص هيعل وجب

  .)٢(البلوغ قبل الوجوب عدم على واإلمجاع الضرورة

 إذا :قال صوم؟ي مىت الصيب عن سئل أنه :)عليه السالم( الباقر عن مسلم، حممد بن وخرب

   .)٣(أطاقه

 الغالم أطاق إذا :قال ،)عليه السالم( اهللا عبدأيب  عن ،وينكالس رواه ما دياملف قول على دليو

  .)٤(رمضان شهر صوم هيعل وجب فقد متتابعة اميأ ثالثة صوم

 على الصالة عن سئل أنه :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن د،يوعب زرارة حيصح :املعترب قول ىوعل

 ست بنا انك إذا :فقال ه؟يعل الصالة جتب مىت :قلت .الصالة عقل إذا :قال ه؟يعل ىصلّي مىت الصيب

   الصالة نيب التالزم على بناًء ،)٥(أطاقه إذا اميوالص ،نيسن

                                                

.٨ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٩ باب ١٦٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٨ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٩ باب ١٦٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٩ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٩ باب ١٦٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(

.٨ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٩ باب ١٦٨ ص٧ج: الوسائل) ٤(

.١٣تاب الصوم السطر ك يف ٣١٠ ص وذيله يف،١٠ يف صالة اجلنازة السطر ٢١٩ص: املعترب) ٥(



٣٧

  .كذل يف ما خيفى ال نكل ام،يوالص

 ودعائم اتياجلعفر خربا الطاقة على اميوالص العقل على الصالة قيتعل يف حيالصح هذا من بيوقر

 عن إسحاق، خرب )١(اميللص والطاقة للصالة بالست صرح أنه ماك .)عليه السالم( علي عن ،اإلسالم

  .هريوغ )عليه السالم( الصادق

 اننايصب نأمر إنا :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصح صدر :املبسوط قول ىوعل

 كذل من ثركأ أو النهار نصف إىل انك فإن وم،يال اميص من أطاقوا مبا نيسن سبع بين انواك إذا اميبالص

 أبناء انواك إذا مكانيصب فمروا ،قوهيطيو اميالص تعودواي حىت ،أفطروا لغرثوا العطش غلبهم فإذا أقل أو

  .)٢(أفطروا العطش غلبهم فإذا ام،يص من أطاقوا مبا نيسن تسع

  .اجلوع والثاء والراء نيبالغ الغرث :أقول

  .الصدرك ليالذ يف السبع بلفظ حةيالصح ةيروا العالمة وعن

 انواك إذا أطاقوا ما اميوالص بالصالة اننايصب نأمر إنا :)لسالمعليه ا( الصادق عن الدعائم، وخرب

  .)٣(نيسن سبع أبناء

                                                

  . نقله باملعىن٢ سطر ١٩٤ ص١ج: الدعائم انظر) ١(

  .٣ حجيب على الصيب الصيامأبواب مىت  من ٢٨ باب ٢ج: االستبصار) ٢(

  .١٩٤ ص١ج: الدعائم) ٣(



٣٨

 الصادق قال :قال الصدوق، ومرسل ،العالمة ةيروا ريغ على حةيالصح ليذ :ةيالنها قول ىوعل

 بعده وأ الظهر إىل أطاق فإن قه،يطي ما قدر على نيسن تسع بلغ إذا اميبالص ؤخذي الصيب :)عليه السالم(

  .)١(أفطر والعطش اجلوع هيعل غلب فإذا الوقت، كذل إىل صام

 إىل طاقأ فإن ،قهيطي ما قدر على نيسن تسع بلغ إذا اميبالص ؤخذي الغالم أن واعلم :يوالرضو

 وال ،اميأ ثالثة صام وإذا ،أفطر والعطش اجلوع هيعل غلب فإذا ،الوقت كذل إىل صام بعده أو الظهر

  .)٢(لهك هرالش اميبص أخذهي

 على دل وما د،يالتشد وقت على السبع أخبار حبمل خباراأل نيب اجلمع :)٣(الشرائع قول ىوعل

  .هيعل ديتشد دون به األخذ على أطاق ما أو الست أخبارك السبع قبل به األخذ

 عن ىأخر عبارة فإنه بالصالة، األخذ يف العقل على دل ما نيب اجلمع :)٤(اجلواهر قول ىلوع

   مع السبع على دل ما نيوب ز،يالتم

                                                

  .١ ح احلد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصومأبواب من ٢٤ باب ٧٦ ص٢ج: من ال حيضره الفقيه) ١(

.٢٦ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

  .١٤٥ص: إلسالمشرائع ا) ٣(

.٣٤٨ ص١٦ج: اجلواهر) ٤(



٣٩

  .رق بني الذكر واألنثى يف ذلك كلهبل التشديد عليه لسبع من غري ف

  

  .}لسبع هايعل ديالتشد بل{ :قوله وجه ظهري تقدم ومما ،ديالتشد على الطاقة

 املشهور، هو ماك }لهك كذل يف نثىواأل ركالذ نيب فرق ريغ من{ عام وركاملذ مكاحل نإ مث

 ن،يالتمر أصل يف ةيوالصب الصيب نيب الفرق والحتمال ة،يالصب يف نيالتمر مبدأ يف كاملدار شةملناق خالفاً

 نكل ة،يالصب إىل بالنسبة احلج باب يف كذل مبثل نوقش ماك ة،يالصب ال الصيب اتيالروا يف املوضوع ألن

 تامة، ريغ أيضاً األوىل واملناقشة احلج، تابك يف الًيتفص رناهكذ ماك حملها، ريغ يف ةيالثان املناقشة

  .العقل املبدأ ونك من اجلواهر مبقالة قلنا إذا خصوصاً

 صوم وأما :هيف )عليه السالم( قال ،ليطو ثيحد) عليه السالم( السجاد عن يرو قد نهإ مث

  .)١(بفرض سيول باًيتأد الصوم قراه إذا الصيب ؤخذي فأن بيدالتأ

 مك يف )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :ةيمعاو لقا ،حيالصح يف )عليه السالم( الصادق وعن

 فدعه قبل صام هو فإن ،سنة عشرة وأربع ةسن عشرة مخس نيوب نهيب ما :قال ام؟يبالص الصيب ؤخذي

  .)٢(تهكفتر كذل قبل فالن ابين صام ولقد

   نيهذ نيب منافاة وال

                                                

  .٤ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٩ باب ١٦٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٢٩ باب ١٦٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٤٠

 نيهذ يف ديكاأل ديالتشد ونك ابقةالس نيوب نهمايب اجلمع ىمقتض إذ السابقة، ثيواألحاد نيثياحلد

  .نيالوقت

 قبل فطري أن بأس فال طاقته، بقدر هو إمنا الصيب صوم أن السابقة ثياألحاد من ظهر قد نهإ مث

  .املقصود نيالتمر صلحي الزمان من جزًء كواإلمسا ةيبالن فإن ل،يالل

 ملن خالفاً عبادته، سنف باعتبار املستحبو ،نيللتمر الواجب الصيب ينوي أن جواز الظاهر مث

  .حقه يف الصوم وجوب لعدم الثاين أوجب وملن به، إال نيالتمر حصول لعدم األول أوجب

  



٤١

  أن ال يكون عليه صوم واجب من قضاء ، إىل ما ذكريشترط يف صحة الصوم املندوب مضافاً): ٣مسألة (

  

 اميالص ملطلق العامة ئطالشرا من }ركذ ما إىل مضافاً املندوب الصوم صحة يف شترطي :٣ مسألة{

 يكللمح خالفاً مة،يعظ شهرة املشهور هو ماك رمضان }قضاء من واجب صوم هيعل ونكي ال أن{

 األصل مستندهم ولعل ،كذل وافأجاز مهاريوغ القواعد يف والعالمة عةيالوس املسائل يف ديالس عن

   :اتيالروا من ئفةطا يه اليت املشهور أدلة عارضاني ال المهاكو ،الصوم أدلة وإطالقات

 طائفة رمضان شهر من هيعل الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت: احلليب حيصحك

  .)١(رمضان شهر من هيعل ما يقضي حىت ،ال :)عليه السالم( فقال تطوع؟يأ

 قبل :)عليه السالم( قال الفجر؟ عيتكر عن سألته: )عليه السالم( جعفر أيب عن زرارة، حةيوصح

 كيعل دخل إذا تتطوع نتكأ رمضان شهر من كيعل انك لو سيتقا أن ديأتر :قال أن إىل رالفج

  .)٢(ضةيبالفر فابدأ ضةيالفر وقت

   الكواإلش ،احلليب حةيصح من بيقر وهو ،)٣(ناينكال وخرب

                                                

  .٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٨ باب ٢٥٣ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح رمضان شهرأحكام أبواب من ٢٨ باب ٢٥٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٨ باب ٢٥٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٤٢

  اأو نذر أو كفارة أو حنومه

  

 ريغ يوه الفجر قبل بالصالة كذل شبهت زرارة حةيصح ألن اإلطالقات، تقاوم ال بأا هايف

 خرب يف راهةكال نةيقر ونكت أن تصلح يوه به، نقول ال يالذ اسيالق على اشتماهلا إىل مضافاً الزمة،

  .ناينكوال احلليب

 انك ثيح األخر، اتيالروا بعض يف مثله ورد ماك ماً،يتعل انك إمنا اسيالق إذ خيفى، ال ما هيفو

 ومنه .هيعل سياملق داللة سقطي ال سياملق يف مكاحل لزوم دموع العامة، مع بالبحث ىمبتل هريوغ زرارة

  .ناينكوال احلليب خرب يف يالنه راهةك ةينيلقر زرارة خرب ةيصالح عدم ظهري

 آخر، وبعض كواملدار ينيلكال عن يكللمح خالفاً املشهور، على }حنومها أو فارةك أو نذر أو{

 يالنف أدلة واختصاص واإلطالقات، عداه، ما يف لألصل رمضان، بقضاء اجلواز عدم خصصوا ثيح

 واآلثار األخبار وردت هيالفق يف نكل ،ناينكال ةيوروا وزرارة احلليب حيتيصح يف عرفت ماك بالقضاء،

 وممن ،)١(الفرض من ءيش هيوعل اميبالص الرجل تطوعي أن وزجي ال أنه :)السالم عليهم( األئمة عن

  .)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناينكال الصباح وأبو احلليب كذل يرو

   أن وزجي ال أنه اعلم" املقنع، عن ،الوسائل عن ،كاملستمس ويف

                                                

.٢ -١ ح رجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرضأبواب من ٤٤ باب ٨٧ ص٢ج: من ال حيضره الفقيه) ١(



٤٣

  .مع التمكن من أدائه

 وقلنا جبواز الصوم املندوب يف السفر أو كان يف املدينة وأراد صيام وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافراً

  ثالثة أيام

  

  .ىانته )١("ثياألحاد لك يف وجدته كذلك الفرض، من ءيش هيوعل الرجل تطوعي

 يف الكواإلش ،ميبالتحر مكواحل االستناد يف افك القدر وهذا املعترب، عن حنوه نقل املستند ويف

 كذل انكو ،نيالسابقت ناينكوال احلليب يتيروا قصد هيالفق ونكي أن وباحتمال ،تارة باإلرسال كذل

 بعد ضري ال اإلرسال بأن مردود ،القضاء من النص يف ما صوصخ من اإلطالق فهم يف منه اجتهاداً

 نفعي ال واالحتمال واملعترب، املقنع المك بعد خصوصاً ،)٢(تابهك يف ملا ةياحلج ضمن يالذ هيالفق يف ونهك

  .النص مقابل يف

 من نكالتم مع{ واجب هيعل ممن املندوب صحي ال وإمنا املشهور، رهكذ ما األقوىف ،انك فيكو

 عدم العلة أن منه فهمي يالذ النص من املنصرف ألنه كوذل مها،ريوغ كواملدار الدروس عن ماك }ئهداأ

  .للفرض النفل مزامحة

 يف انك أو ،السفر يف املندوب الصوم جبواز وقلنا مسافراً انك إذا ماك ،منه نكالتم عدم مع وأما{

   اميأ ثالثة اميص وأراد نةياملد

                                                

  .٢٧٢ ص٨ج: كاملستمس) ١(

  ).املقدمة (١ج: من ال حيضره الفقيه انظر) ٢(



٤٤

  .للحاجة فاألقوى صحته

  ا إذا نسي الواجب وأتى باملندوب فإن األقوى صحتهوكذ

  

 تقدم ما مةكاحل ونكو ،اإلطالق بعد كلذل جمال ال نهإ :قالي رمبا نكل }صحته األقوىف للحاجة

 ريغ بصوم انياإلت وزجي ال أنه ىتر أال م،كاحل إطالق متنع ال النص من الفهم فرض على املزامحة عدم من

 عدم سببي مما حنوها، أو خوخةيش أو سفر أو ملرض لفكامل على بجي مل وإن رمضان شهر يف رمضان

 انياإلت وقت له سيول ،نيمتتابع نيشهر فارةكال صوم هيعل من إىل بالنسبة ذاكو رمضان، اميص وجوب

  .للواجب وقت له نكي مل وإن الندب صحة عدم الظاهر فإن شعبان، شهر دخل إذا ماك به،

 ه،ريغ واختاره اجلواهر يف ماك }صحته األقوى فإن ملندوببا ىوأت الواجب ينس إذا ذاكو{

 هو يالذ للمزاحم يالفعل فيلكالت عدم وجبي انيالنس ألن هنا، مزاحم وال م،كحم اإلطالق ألن كوذل

 األمر اجتماع بامتناع القائل عند، اناًينس ةيالغصب الدار يف الصالة حال هيف حنن ما حال ونكيف الواجب،

  .يوالنه

 مثل فإن التزاحم، ال وضوء، بال الصالة حال حاله ونكيف الشرط األدلة من الظاهر إن :هيف نكول

  .باالشتراط ليالدل صرح إذا ما يف ال ات،يالصغر بعض يف تصادما نيليدل ورود يف قالي إمنا كذل

   ولذا خيفى، ال ماك لكمش كوذل قطعاً، العلة فهمي أن إال اللهم



٤٥

 كما إذا كان ،إذا تذكر يف األثناء قطع وجيوز جتديد النية حينئذ للواجب مع بقاء حملها وأما ،إذا تذكر بعد الفراغ

قبله بعد ما صار   فيجوز أن يأيت باملنذور، ولو نذر التطوع على اإلطالق صح وإن كان عليه واجب،قبل الزوال

  واجباً

  

 وما يالعذر اجلهل يف مثله نقول أن لزم انيالنس يف كبذل قلنا ولو الصحة، عدم املشهور أطلق

 الصحة من سابقاً رهكذ ما ىومقتض ،الصوم }قطع األثناء يف ركتذ إذا وأما الفراغ بعد ركتذ إذا{ ،أشبه

 ىنو اًيباق للواجب ةيالن وقت انك إن ألنه مطلقاً، هنا بالصحة القول الواجب من نكتمي مل إذا مايف

 }الزوال قبل انك إذا ماك ،حملها بقاء مع اجبللو نئذيح ةيالن ديجتد وزجيو{ :قال ماك وصح الواجب

 األول من الواجب من نكتمي مل لو ما حال حاله ألن ،املندوب صح اًيباق ةيالن وقت نكي مل وإن

  .تقدم مما أشبه وما السفرك

 هيعل انك وإن صح{ وبعده الواجب قبل انياإلت شملي بنحو }اإلطالق على التطوع نذر ولو{

 جوزيف{ نئذيوح ،نذره صحة عن نعمي وال باملندوب انياإلت نعمي إمنا بالواجب مةالذ اشتغال إذ }واجب

 هيعل دل ما ألن كوذل }واجباً{ بالنذر املندوب }صار ما بعد{ الواجب قبل أي }قبله باملنذور أيتي أن

 ونهك عن املندوب رجخي النذر أن املعلوم ومن الفرض، قبل به ىؤتي أن صحي ال املطلق املندوب أن األدلة

   أن وزجي ال نهإ :)عليه السالم( قوله فإن ،مندوباً



٤٦

   معينة ال ميكن إتيان الواجب قبلهاوأما لو نذر أياماً، وكذا لو نذر أياما معينة ميكن إتيان الواجب قبلها

  

 شملهي فال الفرض لفظ يف املنذور دخلي ،)١(الفرض من ءيش هيوعل اميبالص الرجل تطوعي

تطوعي هميتقد انك فعالً واجباً أصالً املندوب صار إذا هيوعل فعالً، املستحب بالتطوع املراد ونكيف 

  .الفرض على التطوع ميتقد باب من ال فرض، على فرض ميتقد باب من يأصل فرض على

 ىري ،النص من رناهكذ ملا استضعافاً ،رمضان بقضاء مكاحل اختصاص ىري من قول على نعم

 أيضاً النصوص كتل من املنصرف إن :قالي أن إال وحنوه، بنذر فعالً واجباً انك وإن أصالً، الندب ارياملع

 كذلك انك وإن ،فعالً تطوعاً ونهك عن خارج ألنه القضاء، على املنذور ميتقد جوزيف فعالً الندب

  .باألصل

 اميأ عشرةك }نةيمع اماًيأ نذر لو{ مايف ،بالنذر الواجب ،باألصل النفل ميتقد وزجي }ذاكو{

 الشهر قبل ونذر ام،يأ عشرة القضاء من هيعل انك بأن }قبلها الواجب انيإت نكمي{ الشهر يف األوسط

  .يالقضائ الفرض قبل باملنذور أيتي أن نذر أن بعد له وزجي فإنه وم،يب

   نذر لو ماك }قبلها الواجب انيإت نكمي ال نةيمع اماًيأ نذر لو وأما{

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٨ باب ٢٥٢ ص٧ج: الوسائل) ١(



٤٧

 وال ، ومن أن التطوع قبل الفريضة غري جائز فال يصح نذره،ذر يصري واجباًففي صحته إشكال من أنه بعد الن

 ويكفي يف رجحان متعلق النذر رجحانه ولو ،يبعد أن يقال إنه ال جيوز بوصف التطوع وبالنذر خيرج عن الوصف

  . وصف الندب وبالنذر يرتفع املانع وبعبارة أخرى املانع هو،بالنذر

  

 يفف{ السابق الرمضان قضاء اميأ مخسة صوم هيوعل شعبان، أول اوعد شعبان، أول من الصوم

 بالتطوع انياإلت من نكي مل باملنذور جاء فإذا }واجباً ريصي النذر بعد أنه من الكإش{ النذر أي }صحته

 ءيلش نذر ألنه }نذره صحي فال جائز ريغ ضةيالفر قبل التطوع أن ومن{ نذره صحي ولذا الفرض، قبل

 بوصف{ القضاء قبل انهيإت }وزجي ال{ باألصل املندوب الصوم أي }إنه :قالي أن بعدي وال{ جائز ريغ

  .وركاملذ }الوصف عن رجخي وبالنذر التطوع

 عنوان يف ياألصل النفل دخل فإذا ،يفعل بفرض يفعل نفل زاحمي أن ردي مل الشارع نإ واحلاصل

 من كاملستمس يف فما قات،يامل قبل اماإلحر نذر حال فحاله بالفرض، النفل مزامحة من نكي مل الفرض

  .خمدوش ةياملعقول عدم

 وبعبارة ،بالنذر ولو رجحانه النذر متعلق رجحان يف يفكيو{ :بقوله املصنف أشار هذا وإىل

 قاتيامل قبل اإلحرام نيوب هيف حنن ما نيب والفرق }املانع رتفعي وبالنذر ،الندب وصف هو املانع ىأخر

   إذ موجود، أيضاً هنا ليالدل بأن مردود ،هيف نحن ما دون كهنا ليبالدل



٤٨

 حال هيف حنن ما فحال واإلطالق، العموم يفكي بل ،ىبالصغر حيالتصر ليالدل يف شترطي ال

 وبالنذر جائز، ريغ النذر قبل ونكي مما كذل أشبه وما السفر يف الصوم نذر وحال ،قاتيامل قبل اإلحرام

   .واجباً بل جائزاً ونكي

 إن :قالي حىت به املتطوع بالصوم ال بالذات تعلقي والنذر راجح، الصوم ذات إن :قالي ورمبا

 له انك وإن وهذا ،متعلقه يف الرجحان اشتراط مع النذر به تعلقي فيكف راجح، ريغ به املتطوع الصوم

  .تقدم ملا عنه غىن يف أننا إال وجه

 عشرة صوم نذر لو ماك اجلائز، ريوغ ئزباجلا تعلق لو أنه الظاهر النذر، ببطالن القول على نهإ مث

 انك ،مثالً اميأ ستة قضاء هيوعل ام،يأ مخسة إالّ ةيالثان ىمجاد من بقي ومل رجب شهر أول من اميأ

 إذا إال اللّهم، احناليل النذر فإن النذر، لك إىل بالنسبة ال واحد، ومي إىل بالنسبة البطالن القاعدة ىمقتض

  .احنالالً اءيأش لعشرة ال قةيحق واحد ءيلش نذرال ونكي ثيحب د،ييالتق ىنو

 التطوع ميتقد جوزيف ،ةيالفعل حالته لوحظ اًفرض ونهك عن الفرض خرج لو أنه الظاهر أن ماك

  .باألصل الفرض على ياألصل

 بيني أو له، شامل ريغ أو فارة،كالك اًريخم للفرض شامالً التطوع جواز بعدم مكاحل ونكي وهل

  أو ز،جي مل وإال النفل، ميتقد جاز أحدمها من نكمت فإن اإلطعام، أو تقالع من نهكمت على



٤٩

  .احتماالت جاز، العتق أو طعاماإل قصد وإن ،زجي مل اميالص قصد فإن قصده على بيني

، الوسط يف التطوع وزجي فهل أيتي وميو ىمض ومي نيب اإلمجايل بالعلم مردداً الواجب انك ولو

 بالنسبة ذاكو. نيالطرف الك على الواقع انطباق صحي ثيحب ،إمجاالً باملعلوم انياإلت للزوم العدم، الظاهر

  .واقعاً الفرض قبل به انياإلت صحي ال والتطوع الواقع، على املتوقفة اتياخلصوص إىل

  



٥٠

قدمي  وإن كان األحوط تالظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجارياً): ٤مسألة (

  .الواجب

  

 ألن }اًيجارياست الواجب الصوم من هيعل ما انك إذا بالصوم التطوع جواز الظاهر :٤ مسألة{

 سيل باالستئجار الواجب بأن عللي ورمبا الفرض، مطلق ال نفسه فرض النص يف الفرض من املنصرف

 ميتقد حوطاأل انك وإن{ هريغ على فرض هو ما يؤدي والنائب عنه وباملن على بل املتطوع على

  .معلوم ريغ واالنصراف ،ليالدل شملهيف فرض ألنه }الواجب

 انياإلت جواز يف الكاإلش ينبغي ال فإنه ،ريالغ عن بالقضاء التربع أراد وإمنا اًريأج نكي مل إذا نعم

  .ريالغ كذل عن بالقضاء انياإلت قبل القضاء صاحب تطوع أو نفسه بتطوع

 وهو تطوعاً ريالغ عن القضاء أراد لو ما الفرض على هميتقد وزجي ال يالذ التطوع صور ومن

 يف دخلهي ال ريالغ على الوجوب إذ فرض؛ هيعل ملن تطوع أنه لصدق ،شبهه أو بقضاء لنفسه ونيمد

   .الفرض ضمن

  .نيد هيوعل نذر لو مايف السابق المكال أيتي لنفسه نيد هيوعل ريالغ عن استأجر لو ما ويف

 وإن ابتداؤه هريغ على يالذو ،النذرك بالعرض لنفسه املتوجه الفرض نيب الفرقب قالي أن إال اللّهم

  .األول دون الثاين عن النص يف الفرض النصراف ،باالستئجار هيإل توجه

  استؤجر لو ماك ،ريللغ نافلة بالصوم انيلإلت أو ،ريالغ نوافل انيإلت استؤجر لو ما منه لكوأش



٥١

 اميبص انيلإلت استؤجر أو ،تيامل نوافل قضاء جبواز قلنا لو ،تيامل عن رجب اميص قضاء انيإلت 

  .جاريستاال هذا مثل بصحة قلنا إن ،تيللم رجب

  .ليالتطو خوف عنها أضربنا أخر فروع املقام ويف



٥٢



٥٣

  

  

  فصل

يف شرائط وجوب الصوم 

  :وهي أمور

   البلوغ والعقل:األول والثاين

  

  }فصل{

  }الصوم وجوب شرائط يف{

 انكإلم ،وجه من عموماً الصوم صحة شرائط نيوب الصوم وجوب شرائط نيب أن املعلوم من

 انكوإم افر،كال صوم يف ماك الصحة دون الوجوب انكوإم ،الصيب صوم يف ماك الوجوب دون الصحة

 ضياملر صوم يف ماك الوجوب وعدم الصحة عدم نكمي ماك البالغ، املسلم صوم يف ماك نهمايب اجلمع

  .بالغاً ضرراً الصوم ضرهي يالذ

  :} أموريوه{

 ضة،يمستف هيعل اإلمجاع ىدعو بل ال،كإش وال خالف بال }والعقل البلوغ :والثاين األول{

 حىت الصيب عن القلم رفع على دلّ ما هيعل دلي ماك له، زييمت ال منيف اجلملة يف العقل هيعل دليو

  تلم،حي



٥٤

 وجوب على دل ما ظاهر صرفي إلمجاعاك هاريوغ ةيالروا وذه ،)١(قيستفي حىت وانون 

  .االستحباب دكتأ إىل اإللزام معىن عن ،الصيب على يالشرع البلوغ قبل الصوم

 الشعر إنبات أو ،املين إنزال أو عشرة، السادسة يف الدخول عن عبارة حمله يف حقق ماك والبلوغ

  .العاشرة يف بالدخول البنت ويف الولد، يف اخلشن

 حىت ،الشهوة جيهي أو الشعر لقحي أنك ،بعالج واإلمناء اإلنبات ليحتص نيب فرق ال أنه والظاهرة

 ،خاص موضوع مدار دائراً انك إذا مكاحل ألن كوذل ال، أم ،وحنوه باجلماع هيمن رتليو شعره شنخي

  .موضوعه وجود عند مكاحل بوجود القول الالزم انك ،لهيحتص من لفكامل نكمت ثيحب

 علمي ثيحب انكو الشعر خروج منع فلو واخلروج، اخلشونة ةيبفعل بارعتاال ونك الظاهر أن ماك

  .مكاحل هيعل بجي مل هوحنو بالدواء اإلمناء عن نفسه منع أو ،خشناً انك خرج لو أنه

 بلَغوا﴿ :سبحانه لقوله القوة،ب هذه مثل يف ةيفاكال من اجلواهر صاحب مبقالة قالي أن إال اللّهم

كاح٢(﴾الن(، وقوله: ﴿لَغَ ِإذاوالْأَطْفالُ ب كُمِمن﴾)أو بالفعل رجخي مل وإن ،كذا نيح البلوغ صدقي فإنه )٣ 

  .املوضوع بانتفاء السالبة باب من ،بالفعل شنخي مل

   أن تقدم ثيوح

                                                

.ميت تسعأباب التسعة حديث رفع عن : اخلصال) ١(

.٦اآلية : سورة النساء) ٢(

.٥٩اآلية : سورة النور) ٣(



٥٥

 بعضهم حيوصر األصحاب ظاهر :احتماالن ال؟ أم زيمت له يالذ انون رنمي فهل ،رنمي الصيب

 فاألصل وإال املناط، فهمنا إن عذره زوال املرجو انون الصيب يف خصوصاً ن،يالتمر تملحيو العدم،

  .العدم

 إال ةياملوضوع الشبهات يف الفحص وجوب من أصلنا على بناًء ،الفحص لزم البلوغ يف كش ولو

  .مكاحمل هو االستصحاب انك كالش يبق بأن البلوغ إىل الفحص صلي مل فإن خرج، ما

 )عليه السالم( الباقر قولك ،ليبالدل كوالتمس الزم، ريغ أنه إال حسناً انك وإن فإنه اطياالحت أما

 ا؟ ؤخذيو هيعل قاميو التامة باحلدود ؤخذي أن الغالم على بجي مىت :له قلت :قال محران، ةيروا يف

 غبل أو احتلم إذا :)عليه السالم( قال به؟ عرفي حد كفلذل :قلت ،كوأدر تميال عنه خرج إذا :فقال

  .)١(كذل قبل أنبت أو أشعر أو سنة عشرة مخس

 مخس وبلغ كأدر إذا ارياخل له انك ،كدري ومل أبوه زوجه إذا الغالم نإ :يناسكال ديبر وحسنة

 يالذ ةياملصداق الشبهة يف بالعام كالتمس باب من ،)٢(عانته يف أنبت أو وجهه يف شعري أو سنة عشرة

  .تهيمتام عدم األصول يف ثبت

   يف املين لوجود بالبلوغ ينيالصب أحد علم ولو

                                                

  .٢ ح مقدمة العباداتأبواب من ٤ باب ٣٠ ص١ج: الوسائل) ١(

.٩ حاح وأولياء العقدك عقد النأبواب من ٦ باب ٢٠٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٥٦

  فال جيب على الصيب وانون إال أن يكمال قبل طلوع الفجر دون ما إذا كمال

  

 ريتأث لعدم نيالشخص أحد فيلكت عدم من حمله يف ثبت ملا ،امكباألح لفكي مل ،كاملشتر ثوما

  .هيإل اخلطاب يف كللش املقام مثل يف اإلمجايل العلم

 عدم استصحاب مكاحمل انك الفحص نكمي ومل واللحوق، بالسبق علمي مل نهكل باالحتالم معل ولو

  .التقدم

 البلوغ عدم استصحاب انك الفحص نكمي ومل اً،يمن واخلارج خشناً الشعر ونك يف كش ولو

 دق ماك الصغر، من خشناً نكي مل إذا مايف البلوغ على عالمة اخلشن الشعر ونكب مكحي وإمنا ماً،كحم

 مثالً اخلامسةك نهاأو ريغ يف املين خروج فرض لو أنه ماك ة،يالعالم عن سقط وإال عةيطب أو بعالج تفقي

  .تعاىل اهللا شاء إن احلجر باب يف املسائل هذه يف المكال ليوتفص عالمة، كذل نكي مل

 على جوبالو عدم نيب منافاة وال }الفجر طلوع قبل مالكي أن إال وانون الصيب على بجي فال{

 ديري ال مبعىن ةيالقطع اإلرادة الوجوب معىن فإن ،الوجوب نيوب العقاب نيب تالزم ال ألنه ،وضربه الصيب

 ريغ كتر على اآلخرة عقاب ونك البعض أجاز ولذا اً،يخارج أثراً ونكي أن نكمي والعقاب خالفه، املوىل

 ما على للصدوق األعمال عقاب ابتك يف األخبار من طائفة وردت ماك احملرم، ريغ فعل أو الواجب

 إذا كنكل قيالطر هذا من الذهاب عن كأا ال إين املوىل قال لو ماك وهذا مبحرم، سيل أو بواجب سيل

   أقطع أو السبع كلكأ ذهبت



٥٧

  . فإنه ال جيب عليهما وإن مل يأتيا باملفطر،بعده

  

  .مثالً كراتب

 ،وجويب ال استحبايب الويل به املأمور صيبال إىل املوجه الضرب ونك يف الكإش فال ،انك فيكو

 هو عرفاً الصيب بأمر لفكامل ونك اإلطالقات من والظاهر حراماً، هكتر ونكي ثيحب الويل على بجي فال

 بل ،احلد عن اخلارج الضرب جواز عدم األقرب أن ماك ،يالشرع بالويل كلذل اختصاص فال الضارب

  .يبدائ الضرب

 جواز ويف واجب، كفذل أشبه وما باحلائط هاكح أو أنامله بقطع رقس إذا مايف الصيب حد أما

  .احتماالن ،يالشرع مكاباحل خاص أو الويل إجراء

 فيلكالت قلم انك إذا نهإ قالي فال العقاب نيوب ةيفيلكالت احلرمة عدم نيب منافاة ال أنه عرفت وقد

  .احلرام ريغ فعله على عاقبي فيك البالغ ريغ عن موضوعاً

 الصوم وجوب يف خالف وال الكإش فال الفجر طلوع قبلـ  وانون الصيبـ  مالك إذا هنإ مث

 عن نيخارج الفجر قبل وماكو ،هلما الشامل الوجوب ليدل إلطالق اإلمجاع، الظاهر بل هما،يعل

  .الواضحات من املسألة هذه بل البقاء، الزمي ال فيلكالت

 كفذل اإلنبات أما باالحتالم،الوالدة، و وقت علّم إذا مايف بالسن نكمم مالكال أن املعلوم ومن

اآلنامائية  الشبهة هيف جرت وإال ،آين يواقع له انك وإن لةيقل مدة يف سحي ال الشعر ختشن إذ لكمش

 ايأتي مل وإن{ وميال كذل صوم }همايعل بجي ال فإنه{ الفجر بعد أي }بعده مالك إذا ما دون{

   حال يف همايعل واجباً نكي مل أنه لوضوح }باملفطر



٥٨

  . معيناًوالقضاء إذا كان الصوم واجباً متام لكن األحوط مع عدم إتيان املفطر اإل،بل وإن نوى الصيب الصوم ندباً

  

 ،الوجوب عدم بعد الوجوب على ليالدل دلي ومل واحدة، وحدة والصوم تمال،كاإل عدم

 قاعدة ىمقتض بل طهرت، إذا احلائض على اسهمايق من بأوىل سيل حضر إذا باملسافر اسهمايوق

  .وحنوه املسافرك خرج ما إالّ مطلقاً الوجوب عدم االشتراط

 يفكي النهار من جزء يف الوجوب عدم ألن ،الزوال قبل بلغ مث }ندباً الصوم الصيب ىنو وإن بل{

 ريغ أحرم لو ماك ،الشرط عدم حال يف ندباً هعضب وقع واجب لك كذلكو مطلقاً، الوجوب لعدم

  .منه املقام سيول ليبالدل خرج ما إال ،ذاكوه استطاع مث عياملستط

 واجباً الصوم انك إذا{ للصيب }والقضاء اإلمتام املفطر انيإت عدم مع{ استحباباً }األحوط نكل{

 ثيح كواملدار واملعترب واخلالف ،ال أم الصوم ىنو سواء مطلقاً لةيللوس وفاقاً ،رمضان شهرك }ناًيمع

  .ندباً الصوم ىنو إذا جوببالو قالوا

 إلطالق الزماً صار البلوغ وبعد الزم، ريغ مشروعاً انك البلوغ قبل اميالص بأن كلذل واستدل

 :قوله ليبدل واحدة وحدة الصوم وأن البلوغ اشتراط حتقق أن بعد فإنه خيفى ال ما :هيوف اللزوم، أدلة

نيتبي حىت..  وأمتوا علمي ومنه اللزوم، عدم القاعدة ىمقتض انك شرطل فاقداً النهار من جزء انكو 

   مل واجباً نكي مل وإذا به، ىأت ما ىفك فقد واجباً اميالص انك إذا أوىل قيبطر القضاء يف اخلدشة



٥٩

  .ن حيصل يف النهار ولو يف جزء منهوال فرق يف اجلنون بني اإلطباقي واألدواري إذا كا

  .ق قبل الفجر فيجب عليهوأما لو كان دور جنونه يف الليل حبيث يفي

  

  .هيعل ليدل ال إذ للقضاء، وجه نكي

 قطر يف الصيب انك ولو أدائها، مبقدار إال الوقت من هلا سيل اليت الصالة أثناء يف بلغ لو ما ومثله

 للزوم ،اميالص الالزم انك ،بعد الفجر طلعي مل قطر إىل وسافر بلغ مث بالغ، ريغ وهو هيعل الفجر طلع

 مث الفجر، طلوع عند قطره يف اميالص البالغ ىنو لو ولذا والغروب، الشروق يف هلقطر حدأ لك اتباع

 هو يالذ واملغرب املشرق أي ،ومغربه مشرقه هيعل فإا ل،كاأل له جاز الفجر بعد طلعي مل قطر إىل سافر

  .خيفى ال ماك ،إقامته وحمل وطنه ال ،هيف

 إلطالق }منه جزء يف ولو النهار يف صلحي انك إذا يردواواأل ياإلطباق نيب اجلنون يف فرق وال{

  .الوجوب شرائط يف تقدم مما الصوم صحة يف العقل اشتراط أدلة

 ما نآ يف ولو }الفجر قبل قيفي ثيحب{ اًبعض أو الك }ليالل يف جنونه دور انك لو وأما{

  .منه صحيو الصوم }هيعل جبيف{

 ال وألنه ،رعذبال أوىل فهو هيعل اهللا غلب ما ألن ،انون على القضاء وجوب عدم الظاهر مث

   العدم، فاألصل الوجوب على ليدل



٦٠

نعم لو كان نوى الصوم قبل اإلغماء  . عدم اإلغماء فال جيب معه الصوم ولو حصل يف جزء من النهار:الثالث

  .فاألحوط إمتامه

   عدم املرض الذي يتضرر معه الصائم:الرابع

  

 واحتمال ،اخلالف أهل بعض من إال اخلالف عدي مل ثيح ه،يعل اعاإلمج رةكالتذ من ظهريو

 شهر يف به انياإلت من نكتمي مل فإذا سنة، لك يف شهراً اميالص سبحانه اهللا إرادة على دلّ ملا الوجوب

 نكي مل فإذا ،ديجد ليبدل انك وإن ،باألداء فيلكالت فرع القضاء إذ تام، ريغ هريغ يف به ىأت رمضان

 بل ريالصغ مثل ،قضاء نكي مل ض،ياحلك يخارج مانع لوجود ال الشخص، ةيقابل لعدم األداءب فيلكت

  .تعاىل اهللا شاء إن حمله يف المكال ليوتفص ه،يعل ىواملغم

 من جزء يف حصل ولو الصوم معه بجي فال ،اإلغماء عدم{ :الصوم وجوب شرائط من }الثالث{

  .السابق الفصل يف تقدم ملا }النهار

 اإلفاقة حصلت إذا أنه ماك }إمتامه{ استحباباً }فاألحوط اإلغماء قبل الصوم ىنو انك ول نعم{

 المكال ليتفص السابق املبحث يف تقدم وقد ،كذل قبل مبفطر أتي مل إذا واإلمتام ةيالن فاألحوط الظهر قبل

  .فراجع كذل حول

 مستقبالً، أو فعالً }الصائم منه تعذري يالذ املرض عدم{ :الصوم وجوب شرائط من }الرابع{

   املرض، أقسام حول المكال تقدم وقد



٦١

  . بعد الزوال ومل يفطر مل جيب عليه النية واإلمتامءولو بر

  . وإن كان األقوى عدم وجوبه، فاألحوط أن ينوي ويصوم، قبله ومل يتناول مفطراًءوأما لو بر

  

  .ضهابع يف وزجيو ،بعضها يف رمحيو ،األقسام بعض يف الصوم بجي وأنه

 تقدم وقد أفطر، قد انك إذا فيكف }واإلمتام ةيالن هيعل بجي مل فطري ومل الزوال بعد برء ولو{

  .كاإلمسا وجوب من )اهللا رمحه( دياملف عن ما ضعف ظهري ومنه ،كذل يف المكال

  .يالزهر ةيولروا السنن أدلة يف تساحماً ،ىللفتو االستحباب املشهور نعم

 ،املشهور كذل إىل ذهب وقد }صوميو ينوي أن فاألحوط ،مفطراً ناولتي ومل قبله ءبر لو وأما{

 ور،كاملذ وباإلمجاع ة،يالن وقت ببقاء كلذل واستدلوا ه،يعل اإلمجاع ىدعو ةريوالذخ كاملدار عن بل

  .طالقاتوباإل واملسافر، اجلاهل أدلة من املستفاد وباملناط

 القول أطلقا ثيح ومحزة زهرة بناك واحد، ريلغ وفاقاً }وجوبه عدم األقوى انك وإن{

 مل فإذا واحدة وحدة الصوم أن من السابقة املباحث بعض يف سبق ملا هم،ريوغ واملستند باالستحباب،

   .النهار ةيبق يف به انياإلت بجي مل خاص ليدل كهنا نكي ومل النهار، بعض يف به انياإلت من نكتمي

 أول ةيالن وقت وبقاء مظنونه، بل ستناد،الا حمتمل ألنه ى،ربكو ىصغر هيف مناقش واإلمجاع

   .العدم يقتضي فاالستصحاب كش ولو ،به مقطوع ريغ واملناط الم،كال

   شاملة ستيفل اإلطالقات أما



٦٢

  . وإن كان حصوهلما يف جزء من النهار، فال جيب معهما، اخللو من احليض والنفاس:اخلامس

 خبالف من كان وظيفته التمام كاملقيم ،ليه قصر الصالة فال جيب على املسافر الذي جيب ع، احلضر:السادس

 إذ املدار يف تقصري الصوم ، فإنه جيب عليه التمام، والعاصي بسفره، واملكاري وحنوه، أو املتردد ثالثني يوماً،عشراً

   فكل سفر يوجب قصر الصالة يوجب قصر الصوم،الصالةعلى تقصري 

  

 إىل الفجر أول من بشرائطه كاإلمسا عن عبارة هو يالذ الصوم هايف املوضوع ونك بعد للمقام

  .املغرب

 }معهما{ الصوم }بجي فال والنفاس ضياحل من اخللو{ :الصوم وجوب شرائط من }اخلامس{

 فعالً ةينق انتك وإن بأحدمها ومةكحم املرأة انتك بأن ماًكح أو ،موجوداً الدم انك بأن قةيحق

 تقدم وقد انتهاًء، أو ابتداًء }النهار من جزء يف حصوهلما ناك وإن{ العشرة نيب املتخلل اءقنتالاك

  .فراجع كذل حول المكال ليتفص

 انك من خبالف ،الصالة قصر هيعل بجي يالذ املسافر ىعل الصوم بجي فال ،احلضر :السادس{

 الواحد وميال يف أي ،}وماًي نيثالث املتردد أو ،عشراً مياملقك{ عرفاً مسافراً انك وإن }التمام فتهيوظ

 الصالة يف }التمام هيعل بجي فإنه ،بسفره يوالعاص{ ،واملالح السائقك }وحنوه ياركوامل{ ،نيوالثالث

 قصر وجبي الصالة قصر وجبي سفر لكف ،الصالة ريتقص على الصوم ريتقص يف املدار إذ{ اميوالص

   الصوم



٦٣

  .وبالعكس

  

 ،اآلخر دون أحدمها عن مانع كناه انك إذا إال الصالة، رقص الصوم رقص لماكف }سكوبالع

  .الصالة قصري وال الصوم قصري فإنه الصالة، يف السفر يف القصر مكحب اجلاهلك

 حمل عن خرج منك داً،يتقل ولو كيكالتف وزجي وال اآلخر، تبعه نيمكاحل بأحد علم لو أنه والظاهر

 فيتيو السفر، مكح نقض بوجي كذل بأن أحدمها فيتي هانيفق كهنا انكو العشرة، أثناء يف صيالترخ

 اميالص يف واآلخر تميف الصالة يف أحدمها قلدي أن لمقلدل وزجي ال فإنه التمام، على ىبقي بأنه اآلخر

  .واإلفطار ريالتقص نيب بالتالزم العلم بعد نيمكاحل أحد ببطالن علمي ألنه ،سكالع أو فطر،يف

 وقال معاً، واألذان اجلدران خفاء لترخصا حمل بأن أحدمها قال فإن ،ةيجيالتدر األمور يف كذلكو

 قلدي أو تم،يف ىأخر كذا قلديو قصريف مرة هذا قلدي أن له صحي ال فإنه ،أحدمها خفاء يفكي :اآلخر

 العلمك اإلمجايل العلم زيتنج من األصول يف حقق ملا ،مثالً الرجوع يف واآلخر الذهاب يف أحدمها

  .يليالتفص

 استصحب مث الصالة، فأمت ذاهباً الترخص حمل عن اخلروج عدم استصحب لو ما ليالقب هذا ومن

  .األمثلة من هاريغ إىل فقصر، األول انكامل نفس يف اًيجائ صيالترخ حمل إىل الوصول عدم

 فإنه وطنه إىل الظهر بعد وصل يالذك ،خارجة ألمور واإلفطار القصر نيب التالزم ينتفي رمبا نهإ مث

   فإنه الظهر بعد خرج أو ،فطري أنه مع الصالة تمي



٦٤

  .فراجع السابق الفصل يف املسألة هذه ليدل حول المكال سبق وقد صوم،ي أنه مع الصالة قصري

  



٦٥

 وإن كان بعده وجب ،فإن كان قبل الزوال وجب عليه اإلفطار،  فخرج إىل السفرإذا كان حاضراً): ١مسألة (

  .عليه البقاء على صومه

 فإن كان قبل الزوال ومل يتناول املفطر ، يعزم على اإلقامة فيه عشرة أيامبلداً وحضر بلده أو وإذا كان مسافراً

   وإن كان بعده أو تناول فال،وجب عليه الصوم

  

 ولو }اإلفطار هيعل وجب الزوال قبل انك فإن السفر، إىل فخرج حاضراً انك إذا :١ مسألة{

 مفصالً كذل يف المكال تقدم قد }صومه لىع البقاء هيعل وجب بعده انك وإن{ اميالص نوي مل بأن ةيبالن

  .فراجع

 بجي ،صور أربع فله }اميأ عشرة هيف اإلقامة على عزمي بلداً أو هبلد وحضر مسافراً انك وإذا{

 وجب املفطر تناولي ومل الزوال قبل{ وروده }انك فإن{ واحدة يف اميالص بجيو ثالث، يف اإلفطار

 وال الكإش بال صوم }فال{ بعده أو الزوال قبل انك ملفطرا }تناول أو بعده انك وإن ،الصوم هيعل

 عن نقلي رمبا انك وإن ،الثاين الشق على اإلمجاع ىدعو ياحلل عن بل ه،ريوغ املستند يف ماك خالف

 مبا مدفوع أو ،الزوال قبل ما على حممول فإنه الناقض، فعلي مل إذا الصوم وجوب إطالق من خيالش

  .الظهر بعد ورد أو لكأ إذا ما على حممول كاإلمسا استحباب إطالق من هرةز ابن عنما  أن ماك ،أيتي

  فطري ومل الزوال قبل قدم إن اميالص لزوم على دليف ،انك فيكو



٦٦

 إن :)عليه السالم( فقال رمضان، شهر يف سفر من قدمي الرجل عن سألته :قال ،ريبص أيب موثق 

  .)١(به تدعيو وميال كذل اميص هيفعل الشمس زوال قبل قدم

 لكأي وال أفطر الشمس زوال بعد قدم إن :قال )عليه السالم( أنه ثيحد يف ،مساعة وموثق

 بعدم ئةياملش واملراد .)٢(شاء إن وميال كذل اميص هيفعل الشمس زوال قبل سفره من قدم وإن ظاهراً،

  .دوالور قبل لكاأل

 طعمي ومل رمضان شهر يف سفر من دمق رجل عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت ،يالبزنط ةيوروا

  .)٣(صومي :)عليه السالم( قال الزوال؟ قبل ئاًيش

 تمي أن هيفعل لكأ نكي ومل الزوال قبل جنب وهو أهله دخلي املسافر يف قال :ونسي حيوصح

 أو يالراو أو اإلمام من إما ريالتفس وهذا ،)٤(احتالم من جنابته انك إذا عيني ،هيعل قضاء وال صومه

   خالفهم وعدم املشهور، بفهم املتعضدة األخبار وذه ،ينيلكال

                                                

  .٦ ح من يصح منه الصومأبواب من ٦ الباب ١٣٦ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٧ ح من يصح منه الصومأبواب من ٦ الباب ١٣٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح من يصح منه الصومأبواب من ٦ الباب ١٣٥ ص٧ج: الوسائل) ٣(

.٥ ح من يصح منه الصومأبواب من ٦ الباب ١٣٥ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٦٧

   :وعدمه اميالص نيب الشخص اريخ على الدالة اتيالروا من أيتي ما إطالق ديقي

 شهر يف سفر من قدمي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت مسلم، حممد بن حيصحك

 ومل خارج وهو الفجر طلع إذا :)عليه السالم( قال النهار؟ ارتفاع أو صبحي نيح أهله دخليف رمضان

 خارجاً ونهك حال اريباخل أنه منه الظاهر فإن ،)١(أفطر شاء وإن صام شاء إن اريباخل فهو أهله دخلي

  .صومي حىت يبقي وأ صومي فال لكأي بأن

 وهو جرالف طلوع قبل أرضاً دخل فإذا :)عليه السالم( اهللا عبد أيب نع ،اآلخر هحيصح كذلكو

  .)٢(صام شاء وإن هيعل اميص فال الفجر طلوع بعد دخل وإن وم،يال كذل صوم هيفعل ا اإلقامة ديري

 شهر يف قبلي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،ىموس بن رفاعة حةيوصح

 خارج وهو الفجر طلع إن :قال النهار؟ ارتفاع أو ضحوة أهله دخليس أنه ىري حىت سفر من ضانمر

   ،)٣(أفطر شاء وإن صام شاء إن اريباخل فهو دخلي ومل

                                                

  .٣ ح من يصح منه الصوموابأب من ٦ الباب ١٣٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٦ الباب ١٣٤ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ٦ الباب ١٣٥ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٦٨

  .الصوم هيعل انك الفجر قبل دخوله انك إذا أنه ومفهومه

 به، تأمل ال نهكل تيالتب زادت انتك وإن الدعائم ةيوروا املتقدمة، مساعة موثقة كذل ديؤي رمبا بل

 رمضان شهر يف املقام ا ينوي أرضاً املسافر دخل إذا :قال أنه )عليه السالم( الصادق عن يرو فقد

 أهله إىل فوصل سفره من قدم وإن :آخر موضع يف أضاف مث، وميال كذل اميص هيفعل الفجر طلوع قبل

 بعد دخل أو نوهي مل وإن ،قضهي ومل به اعتد ونواه امهيص تيوب وميال كذل أفطر نكي ومل الزوال قبل

  .)١(قضاه الزوال

  .ةيخصوص تييللتب أن ال ،اجلملة يف الصوم ةين املراد أن قالي أن إال اللهم

 ورد إن اميالص وجوب ـ املشهور فهم نةيبقر ولو ـ اتيالروا هذه من دياستف فقد ان،ك فيكو

  .لكأي أن قبل ورد إن اميالص ولزوم السفر، حال يف وعدمه لكاأل نيب ارهيواخت الفجر، قبل

 بن موثقة هيعل دليف ل،كأي مل أو لكأ سواء ،الشمس الزو بعد ورد إن اإلفطار وجوب وأما

 رمضان شهر يف العصر بعد سفر من قدمي الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مسلم

   عليه( قال واقعها؟يأ ضياحل من طهرت نيح امرأته بيصيف

                                                

  .ر الصوم يف السفر وذيله يف الصفحة ذااك يف ذ٢٧٧ ص١ج: الدعائم) ١(



٦٩

  وإن استحب له اإلمساك بقية النهار

  

   .)١(به بأس ال :)السالم

  .الدعائم ةيوروا املتقدمة، مساعة موثقةو

 بعد أو ،لكأ أن بعد الظهر قبل وروده انك سواء ،مطلقاً }النهار ةيبق كاإلمسا له استحب وإن{

 ظاهراً انك إن ،املتقدمة مساعة موثقةك النصوص من مجلة هيعل دليو خالف، وال الكإش بال الظهر

  .ةيخف مقابل يف ال تأدباً، مبعىن

 ينبغي ال :قال ل؟كأ وقد الشمس زوال قبل أهله دخل مسافر عن سألته :قال ى،خراأل وموثقته

  .)٢(أهل له انك إن رمضان شهر يف واقعي وال ئاً،يش كذل ومهي لكأي أن له

 عن فكي :قال دخوله؟ قبل لكأ وقد رمضان شهر يف أهله دخلي يالذ املسافر يف ،ونسي وخرب

  .)٣(القضاء هيوعل ومه،ي ةيبق لكاأل

 أول لكأ إذا املسافر كذلكو :)عليه السالم( قال ،)عليه السالم( السجاد عن ،يالزهر ةيوروا

  .)٤(بفرض سيول ومهي ةيبق كباإلمسا أمر ،أهله قدم مث النهار

                                                

.١٠ حنه الصوم من يصح مأبواب من ١٣ الباب ١٤٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ ح من يصح منه الصومأبوابمن  ٧ الباب ١٣٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ٧ الباب ١٣٦ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ٧ الباب ١٣٦ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٧٠

  .)١(ليالل إىل والشراب الطعام من كمسأف ومي ةيبق كيوعل السفر من قدمت فإذا: يوالرضو

 بلده قدمي مسافر يف :)عليه السالم( علي عن ،)السالم عليهم( مةاألئ بسند ،اتياجلعفر وخرب

  .)٢(يلّإ أحب الطعام عن فكي :قال الظهر؟ عند دخليف النهار أول مفطراً انك وقد

 املفطرات نيب ورةكاملذ امكاألح يف الفرق عدم ىوالفتاو النص من املستفاد املناط من الظاهر مث

 أقسام نيب الفرق عدم منهما الظاهر أن ماك املتقدمة، النصوص يف ببعضها إال صرحي مل وإن لها،ك

  .هاريوغ والقضاء فارةكوال رمضان اميالص

 إذا مايف أشبه وما نياملع النذرك ناًيمع واجباً الصوم انك إذا ما يف اإلفطار عدم وجوب بعدي ال نعم

  .نياملع الواجب عارضي ال يالطبع يريالتخ ألن الزوال، قبل ورد

 وعلم الزوال ساعة يف كش ولو السفر، استصحب الزوال ساعة وعلم القدوم وقت يف كش ولو

 بالسبق جهالً أو ،السابق أحدمها بأن العلم مع وحلوقاً سبقاً إما جهلهما ولو صام، القدوم وقت

 مرة ريغ رناهكذ ماك الفحص نكمي مل إذا لهك هذا خ،يالتار جمهويل يف املشهورة القاعدة ىأجر واللحوق

  .ةيمكاحل الشبهاتك ةياملوضوع الشبهات إىل بالنسبة تابكال هذا يف

                                                

  .٣ السطر ٣٥ص: فقه الرضا) ١(

  .ر يف باب صيام املساف٦١ص: اجلعفريات) ٢(



٧١

 وكذا يف الرجوع ، ال اخلروج عن حد الترخص،والظاهر أن املناط كون الشروع يف السفر قبل الزوال أو بعده

  .عده لكن ال يترك االحتياط باجلمع إذا كان الشروع قبل الزوال واخلروج عن حد الترخص ب،املناط دخول البلد

  .والدخول يف املرتل بعدهوكذا يف العود إذا كان الوصول إىل حد الترخص قبل الزوال 

  

 يف الشروع ونك{ وعدمه اإلفطار جواز يف }املناط نأ{ آخر وبعض املصنف عند }والظاهر{

 يف ذاكو الترخص، حد عن اخلروج ال{ الثاين دون األول يف فطريف }بعده أو الزوال قبل السفر

 باجلمع اطياالحت كتري ال نكل{ الترخص حد إىل الوصول ال }البلد دخول املناط{ البلد إىل }الرجوع

  .يقضيو صومي بأن }بعده الترخص حد عن واخلروج الزوال قبل{ السفر يف }الشروع انك إذا

 يف والدخول الزوال قبل الترخص حد إىل الوصول انك إذا{ باجلمع تاطحي }العود يف ذاكو{

  .}بعده املرتل

 امكأح أدلة إلطالق دةيمق واك الترخص حد أدلة من الظاهر بأن "كاملستمس يف كلذل واستدل

 ،ةًيوغا ابتداًء للسفر حداً الترخص حد ونكي يك البلد من احلد دون ما جبعل هايعل مةكحا ال املسافر

   .)١(ىانته ،"للسفر ال للترخص حد احلد بل

                                                

.٣٨١ ص٨ج: كاملستمس) ١(



٧٢

 ماك وركاملذ فاحلد ،البلد توابع من الترخص حد قبل ما ونك الترخص حد أدلة من الظاهر :أقول

 هايعل املبين وخروجه املسافر بقدوم املراد" :املستند يف قال ولذا للسفر، حد كذلك صيللترخ حد أنه

 من مر ملا ،داخالً أو خارجاً الترخص حد عن املتجاوز من الصالة حبث يف مر ما ورانكاملذ مانكاحل

  .الصالة باب يف ليوالتفص .ىانته )١("واإلفطار قصرال نيب التالزم

 وإذا: )عليه السالم( لقوله ال،كاإلش ينبغي فال الترخص، حمل عن اخلروج بعد اإلفطار ونك أما

  .القصر قبل اإلفطار وزجي فال ،اإلفطار مع مقارن يالفعل القصر ونك الظاهر فإن ،)٢(أفطرت قصرت

 وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول إن: )عليه السالم( اهللا عبد يبأ الصادق عن ياملرو دهيؤي ورمبا

 ميالغم راعك إىل ىانته فلما ،املشاة هميوف الناس ومعه رمضان شهر يف ةكم إىل نةياملد من خرج )وسلم

 وآله عليه اهللا صلى( هريتأخ فإن .ثياحلد ،)٣(وأفطر فشربه والعصر الظهر نيب مايف ماء من بقدح دعا

  .ترخصها حد قبل أو نةياملد نفس يف كذل جواز عدم يف النصك ميالغم راعك إىل إلفطارا )وسلم

  

                                                

.٢٣ السطر ١٢٥ ص٢ج: املستند) ١(

.١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٤ باب ١٣٠ ص٧ ج ويف،٨ ح صالة املسافرأبواب من ١٧ الباب ٥٣٢ ص٥ج: الوسائل) ٢(

  .٧ ح من يصح منه الصومأبواب من ٤ الباب ١٢٥ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٧٣

   :لكن يستثىن من ذلك موارد ،قد عرفت التالزم بني إمتام الصالة والصوم وقصرها واإلفطار): ٢مسألة (

  .صوم يتعني اإلفطار ويف ال، فإن املسافر يتخري فيها بني القصر والتمام يف الصالة، األماكن األربعة:أحدها

  . ما مر من اخلارج إىل السفر بعد الزوال فإنه يتعني عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر يف الصالة:الثاين

  . ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال جيب عليه اإلمتام مع أنه يتعني عليه اإلفطار:الثالث

  

  

 }كذل من ستثىني نكل ،واإلفطار وقصرها والصوم الصالة إمتام نيب التالزم عرفت قد :٢ مسألة{

  .}موارد{ التالزم

 فإن{ )عليه السالم( نياحلس وحائر وفةكال ومسجد نةيواملد ةكم }األربعة نكاألما :أحدها{

 كذل حول المكال تقدم ماك }اإلفطار نيتعي الصوم ويف ،الصالة يف والتمام القصر نيب هايف ريتخي املسافر

  .الصالة تابك يف مفصالً

 يف قصري أنه مع الصوم على البقاء هيعل نيتعي فإنه ،الزوال بعد السفر إىل اخلارج من مر ما :الثاين{

 منصرفة نكت مل لو التالزم وأدلة ،الصالة يف القصر وأدلة اميالص على البقاء ليدل نيب للجمع }الصالة

  .اميالص على البقاء على دل مبا دهاييتق لزم الصورة هذه عن

 نيتعي أنه مع ،اإلمتام هيعل بجي الزوال بعد رجع إن فإنه سفره، من الراجع من مر ما :الثالث{

  .}اإلفطار هيعل



٧٤

  .هيعل اإلفطار نيتع مع التمام هيعل نيتعي فإنه ،أفطر وقد الزوال قبل رجع إذا ما :الرابع

 يف ثالثة ونهكل واجباً أو ،مندوباً اًصوم ،استثناًء اميالص هيعل بجي أو وزجي اليت األسفار يف :اخلامس

  .القصر هيعل نيتعي أنه مع صومي فإنه ،تقدم مما أشبه ما أو احلج

  



٧٥

 وقد مر ،إال بعد الوصول إىل حد الترخص  ال جيوز له اإلفطار،إذا خرج إىل السفر يف شهر رمضان): ٣مسألة (

  . وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبلهسابقا

  

 حد إىل الوصول بعد إال اإلفطار له وزجي ال ،رمضان شهر يف السفر إىل خرج إذا :٣ مسألة{

 أفطر إن هيعل فارةكال وجوب{ فارةكال فصل من عشرة ةياحلاد املسألة يف }سابقاً مر وقد ،الترخص

  .فراجع }قبله

  



٧٦

  بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر،  يف شهر رمضانجيوز السفر اختياراً): ٤مسألة (

  

 على }مر ماك الصوم من للفرار انك ولو بل رمضان، شهر يف اراًياخت السفر وزجي :٤ مسألة{

 رمضان، شهر يف السفر جواز بعدم قال يالذ احلليب من إال اخلالف نقلي مل بل مة،يعظ شهرة املشهور

  .اًأيض القضاء وأوجبا والترته التلذذ سفر يف اإلفطار جواز بعدم قاال ثيح والعماين ايفكاإلس ومن

 عن ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،مسلم حممد بن حيصحك ،األخبار من مجلة املشهور على دليو

 فطريو سافري بأن بأس ال :فقال ام؟يأ منه ىمض وقد ميمق وهو رمضان شهر يف السفر له عرضي الرجل

  .)١(صومي وال

 وهو رمضان شهر دخلي الرجل عن سألته :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيوصح

 فقال ،مرة ريغ فسألته تكفس ،سافري أن رمضان شهر دخلي ما بعد له بدوي مث براحاً ديري ال ميمق

  .)٢(ماله على تخوفي أو هايف اخلروج من له بد ال حاجة له ونكت أن إالّ ،أفضل ميقي :)عليه السالم(

 أتلقاه رمضان شهر يف كوذل األعوض من خربه جاءين قد أصحايب من رجل :قال محاد، وحسن

  .)٣(فطرأو تلقاه :قال وأصوم؟ ميأق أو وأفطر أتلقاه :قلت .نعم :)عليه السالم( قال وأفطر؟

                                                

  .٢ ح من يصح منه الصومبأبوا من ٣ الباب ١٢٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من يصح منه الصومأبواب من ٣ الباب ١٢٨ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٦ ح... باب من ال جيب له اإلفطار١٢٩ ص٤ج: ايفكال) ٣(



٧٧

 أو نيومي ةريمس أخاه عيشي رجخي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبو سئل :قال املقنع، وخرب

 إن عه،يشي :قال عه؟يشي أو صومي أفضل اهميأ :قلت ،فطريفل رمضان شهر يف انك إن :فقال ثالثة؟

  .)١(عهيش إذا عنه الصوم وضع قد هاللّ

 أن حاضر وهو رمضان شهر أهلّ ملن رهك نهإ :)عليه السالم( حممد بن جعفر عن ،الدعائم وخرب

  .)٢(هيف مسافراً انك من تهيب إىل رجعي أن بأس وال ،منه بد ال ملا إالّ ،هيف سافري

عليه ( اهللا عبد أبا سألت :قال ،ريبص أيب خربك راهة،كال على املانعة األخبار ملحت األخبار وذه

 يف غزو أو ةكم إىل خروج ،به كأخرب مايف إال ال :فقال ،رمضان شهر دخل إذا اخلروج عن )السالم

  .)٣(واألم األب من أخاً سيل وأنه ه،كهال ختاف أخ أو ،هكهال ختاف مال أو اهللا، ليسب

  .)٤(وداعه ديتر أخ أو :ينيلكال ةيروا ويف

   ربعمائة،األ ثيحد يف )عليه السالم( علي عن اخلصال، وخرب

                                                

  .١٠تاب الصوم السطر ك يف ١٧ص: اجلوامع الفقهية، املقنع) ١(

  .١٩ر الصوم يف السفر السطر ك يف ذ٢٧٦ ص١ج: الدعائم) ٢(

  .٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ٣ الباب ١٢٩ ص٧ ج:الوسائل) ٣(

  .١ حراهية السفر يف شهر رمضانك باب ١٢٦ ص٤ج: ايفكال) ٤(



٧٨

 :وجل عز اهللا لقول ،رمضان شهر حضر إذا سفر يف رجخي أن للعبد سيل: )عليه السالم( قال

﴿نفَم ِهدش كُمِمن رهالش همصفَلْي)١( )٢(.  

 احلاضر وأن م،يالتقس مقام يف واك الظاهر ألن ،ميالتحر على ةياآل داللة عدم خيفى ال :أقول

  .منطوقاً ضيواملر مفهوماً حيللصح مهايتقس مثل ،اإلفطار مهكح واملسافر ام،يالص مهكح

 فللّه رمضان شهر دخل إذا :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،رجل عن سباط،أ بن علي وخرب

 أن رمضان شهر دخل إذا للرجل سيفل ،﴾فَلْيصمه الشهر ِمنكُم شِهد نفَم﴿ :تعاىل اهللا قال شرط، هيف

 مال إتالف يف رجخي أن له سيول ه،كهال افخي أخ أو تلفه، افخي مال أو عمرة، يف أو حج يف إالّ رجخي

  .)٣(شاء ثيح خرجيفل نيوعشر ثالث لةيل مضت فإذا ه،يأخ

 شهر يعل دخلي ،كفدا جعلت :له قلت :قال )يه السالمعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب وخرب

   أو ،اًيوجائ ذاهباً وأفطر فأزوره )عليه السالم( اهللا عبد أيب قرب ارةيز ةين فتحضرين بعضه فأصوم رمضان

                                                

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٦ السطر ٦١٤ صيف حديث األربعمائة: اخلصال) ٢(

  .٦ ح من يصح منه الصومأبواب من ٣ الباب ١٢٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٧٩

 ،تفطر حىت أقم :)عليه السالم( له فقال ،نيومي أو وميب أفطر ما بعد وأزوره أفطر، حىت ميأق

 الشهر ِمنكُم شِهد فَمن﴿ :اهللا تابك يف تقرأ أما نعم :قال أفضل؟ هوف كفدا جعلت له فقلت

همصفَلْي﴾)١(.  

  .لهايذ نةيبقر أدل املشهور يرأ على ةيالروا هذه نكل :أقول

 أو للحج إالّ رمضان يف خترج ال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،خمتار بن نيحس وخرب

  .)٢(حصاده نيحي لزرع أو الفوت هيعل ختاف مال أو العمرة

 شهر من نيوعشر ثالثاً الرجل صام إذا :قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبو انك :يوالرضو

  .)٣(أسفاره يف ءيجيو ذهبي أن له جاز رمضان

 أيب ابن إن :)عليه السالم( اهللا عبد أليب قلت :قال سبابة بن املصباح عن ،هريتفس يف ياشيوالع

 يف وأنا رمضان شهر دخل إذا :كل قولي :قال .يه وما :فقال ،مسائل عن كأسأل أن رينأم عفوري

   من :قولي اهللا إن :)عليه السالم( قال أسافر؟ أن يلأ  مرتيل

                                                

  .٧ ح من يصح منه الصومأبواب من ٣باب  ال١٣٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح من يصح منه الصومأبواب من ٣ الباب ١٣٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ٣ الباب ٥٦٧ ص١ج: كاملستدر) ٣(



٨٠

 حلج إالّ سافري أن له سيفل أهله يف وهو رمضان شهر هيعل دخل فمن صمهيفل الشهر مكمن شهد

  .)١(تلفه افخي مال طلب يف أو عمرة أو

 رجحي كذل وبدون ام،يالص على رجحي ةيويدن أو ةينيد حلاجة السفر أن األخبار هذه من الظاهر مث

  .هيعل اميالص

 أن بعدي ال نكول ،كذل نايفي )عليه السالم( نياحلس ارةيز يف املتقدم ريبص أيب خرب ظاهر نعم

 املستحبة العمرة من )لسالمعليه ا( نياحلس ارةيز ةيأفضل لوضوح ،كذل أوجبت ةيخصوص للسائل ونكي

  .هلا اخلروج األخبار يف رجح اليت

  .كذل نايفي ةميركال ةيباآل اخلرب يف االستشهاد إن :قالي أن إالّ اللهم

 نكت مل وإن السفر، األفضل انك ووداعه األخ استقبالك ةيفوت انتك لو احلاجة إن :قالي أو

 ارةيز إالّ أفضل الراجحة األسفار مطلق ونكي أن جداً ديالبع ومن اإلقامة، فاألفضل ارة،يالزك ةيفوت

  .)عليه السالم( نياحلس

 سباطأ ابن يخلرب فال، بعده أما ن،يوالعشر الثالث قبل ما إىل يه إمنا اإلقامة ةيفأفضل ان،ك فيكو

   ال انك وإن ،يوالرضو

                                                

  .١٨٦ ح٨٠ ص١ج: تفسري العياشي) ١(



٨١

  وأما غريه من الواجب املعني فاألقوى عدم جوازه إال مع الضرورة

  

 دييالتق عدم من األصول يف تقرر ملا راهة،كال أصل الرتفاع أخف، كذل بعد راهةكال ونك بعدي

  .رمضان شهر يف لهك هذا روهات،كوامل املستحبات باب يف

 فاألصل ،ليالدل لعدم ،راهةكبال أحد من قول عدم فالظاهر ،نياملع ريغ }الواجب من هريغ وأما{

  .راهةك بال جوازه

 إالّ{ لهيحتص جبيف الواجب، شرائط من احلضر ألن }جوازه عدم األقوىف نياملع{ الواجب وأما

  .}الضرورة مع

   :وأقوال احتماالت املسألة يف :أقول

 اجلواهر به أفىت يالذ هو وهذا مسافراً، انك إذا اإلقامة وجوب وعدم ،مطلقاً السفر جواز :األول

 قضاء نيب فرق ريغ من هم،ريوغ اينكيلباكال واجلمال كواملستمس يازريالش وادد ىاملرتض خيوالش

  .هاريغ أو فارةك أو نيمع نذر أو قيمض رمضان

 جواز مسألة يف مهاريوغ واملستند احلدائقك ،منهم مجاعة من ظهري ماك ،مطلقاً اجلواز عدم :الثاين

  .رمضان اءقض قيض صورة يف السفر

 يف القضاء من معه نكتمي ال سفر له عرض مث به وأخل القضاء من نكمت فلو" :احلدائق يف قال

   ،)١("هيعل اميالص قضاء ميتقد وجوب يف الكإش فال مستحباً أو مباحاً سفراً انك فإن نياملع الوقت كذل

                                                

.٣٠٦ ص١٣ج: احلدائق) ١(



٨٢

  .هيعل املستند وأقره .ىانته

 وال السفر، وعدم اإلقامة لزميف نةياملع الواجبات سائر نيوب ،لزمي فال النذر نيب ليالتفص :الثالث

  .القول هذا قرب بعدي

   :بأمور األول، للقول استدل

  .األصل :األول

 فإذا ،ناًيمع واجباً منهما واحد لك ونك مع ،السفر جواز يف هريوغ رمضان نيب الفرق عدم :الثاين

  .نياملع الصوم سائر من هريغ يف جاز رمضان شهر يف السفر جاز

  .كذلك أيضا هريغ ونك رمضان شهر يف السفر جواز من فهمي إنه :قلت شئت وإن

  .املناط وحدة بعد النذر يف الواردة النصوص من مجلة :الثالث

 بأنه األصل رد بعد ،لهيحتص جبيف الواجب شرائط من احلضر بأن تقدم مبا الثاين للقول واستدل

 باملناط القطع إىل تاجحي عنه يفالتعد ليبالدل خرج رمضان بأن الفرق عدم ورد ل،يالدل بعد له جمال ال

  .السند أو الداللة فةيضع نيب النذر اتيوروا ،قطع وال

 شرط احلضر أن من تقدم مبا النذر، ريغ يف السفر جواز لعدم استدل فقد :الثالث القول أما

   ايفكال يف وروده بعد ضار ريغ السند وضعف ،بالنصوص النذر يف وجبوازه له،يحتص جبيف الواجب



٨٣

 ،حاضر وأنا مونيم بن عباد ) السالمعليه( اهللا عبد أبا سأل :قال جندب، ابن خربك ب،يوالتهذ

 ،زرارة من مسعت :جندب بن اهللا عبد فقال ،احلج يف اخلروج وأراد صوم نذر نفسه على جعل رجل عن

 فحضرته هيف ىفمض صومي صوم نذر نفسه على جعل رجل عن سأله أنه )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن

 ىقض رجع فإذا قيالطر يف صومي وال رجخي :)عليه السالم( قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب ارةيز يف ةين

  .)١(كذل

 سبت، ومي لك أصوم أن نذرت ،يديس اي :سيإدر موىل بندار تبك :قال ار،يمهز ابن ةيوروا

 كيعل سيول ،علة من إالّ هكتتر ال :وقرأته )عليه السالم( تبكف ،فارةكال من لزميني ما أصمه مل أنا فإن

   .ثياحلد ،)٢(رضم وال سفر يف صومه

  .هيف الضرورة عدم على دال السفر جواز )عليه السالم( اإلمام إطالق فإن

 يبق ما دائماً )٣(اجلمعة من وماًي صومي أن نذر رجل يديس اي :هيإل تبتك :قال قل،يالص وخرب

   أو فطر ديع ومي وميال كذل فوافق

                                                

.٥ حمنه الصوم من يصح أبواب من ١٠ الباب ١٤٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٠ الباب ١٣٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .ل مجعك: ويف نسخه) ٣(



٨٤

  .مكانقامة إلتيانه مع اإل وجب عليه اإلكما أنه لو كان مسافراً

  

 فيك أو هؤقضا وميال كذل صوم هيعل هل ،مرض أو سفر أو قيتشر اميأ أو مجعة ومي أو ىأضح

 وماًي صوميو ،لهاك امياأل هذه يف اميالص كعن اهللا وضع قد :هيإل )عليه السالم( تبكف ؟يديس اي صنعي

   .)١(تعاىل اهللا شاء إن ومي بدل

  .السفر يف النذر صوم جواز عدم باب يف الوسائل يف ورةكاملذ النصوص من هاريغ إىل

 انك لو أنه ماك{ اميوالص بالبقاء النذر انك إذا إالّ اللّهم اراً،ياخت ولو السفر جاز هذا ىوعل

  .الواجب ملقدمة الًيحتص }انكاإلم مع انهيإلت اإلقامة هيعل وجب مسافراً

  .أيضاً النذر يف مكاحل هذا اطراد عدم أيضاً ظهري تقدم ومما

  

                                                

.٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٠ الباب ١٢٩ ص٧ج: الوسائل) ١(



٨٥

إال يف حج أو عمرة أو مال  ،الظاهر كراهة السفر يف شهر رمضان قبل أن ميضي ثالثة وعشرون يوماً: ٥ألة مس

  .خياف تلفه أو أخ خياف هالكه

  

 ثالثة يضمي أن قبل رمضان شهر يف{ فطارلإل املوجب }السفر راهةك الظاهر :٥ مسألة{

 افخي أخ أو تلفه افخي مال أو عمرة أو حج يف إالّ{ املتقدمة املسألة يف تقدم ملا }وماًي وعشرون

   .املتقدم ليالتفص على ،ناًيد أو اًيدن الراجحة، األمور من كذل شبهأ ما أو }هكهال

  



٨٦

 وكذا يكره ، من الطعام والشرابي التمل، بل كل من جيوز له اإلفطار،يكره للمسافر يف شهر رمضان: ٦مسألة 

  له اجلماع يف النهار

  

 الطعام من يالتمل ،اإلفطار له وزجي من لك بل رمضان، شهر يف افرللمس رهكي :٦ مسألة{

  .املشهور على }والشراب

 يالتمل راهةك على دل ما أما ات،يالروا من مجلة هيعل دليو ،}النهار يف اجلماع له رهكي ذاكو{

 سافرت إذا وإين: آخرها ويف )عليه السالم( اهللا عبد أيب الصادق عن سنان، بن اهللا عبد حةيصح يفه

  .)١(يالر لك أشرب وما القوت إالّ لكآ ما رمضان شهر يف

 أبا سألت :قال د،يزي بن عمر خرب منها اليت النصوص من فجملة اجلماع، جواز على دل ما وأما

 :)عليه السالم( قال النساء؟ من بيصي أن أله رمضان شهر يف سافري الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد

نعم)٢(.  

 شهر يف أهله ىأت رجل عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت :قال ه،يأب عن ،سهل د بنحمم وخرب

  .)٣(بأس ال :قال مسافر؟ وهو رمضان

                                                

  .٥ ح من يصح منه الصومأبوابمن  ١٣الباب  ١٤٧ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ حن يصح منه الصوم مأبواب من ١٣ الباب ١٤٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٣ الباب ١٤٦ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٨٧

 الرجل عن ،موسى عيني )عليه السالم( احلسن أبا سألت :قال ،ياهلامش عتبة بن كاملل عبد وخرب

  .)١(به بأس ال :قال رمضان؟ شهر يف وهو السفر يف أهله امعجي

 رمضان شهر يف ةيجار ومعه سافري الرجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،العباس أيب وخرب

  .)٢(نعم :قال ها؟يعل قعي هل

 رمضان شهر يف سافري الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،نياحلص بن وداد وخرب

  .)٣(نعم :قال ها؟يعل قعيأ ةيجار ومعه

 يف السفر يف أهله امعجي الرجل عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت :قال م،كاحل بن علي وخرب

  .)٤(به بأس ال :)عليه السالم( فقال رمضان؟ شهر

                                                

.٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٣ الباب ١٤٧ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٣ الباب ١٤٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٧ح  من يصح منه الصومأبواب من ١٣ الباب ١٤٨ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٩ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٣ الباب ١٤٨ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٨٨

  .ألحوط تركه وإن كان األقوى جوازهبل ا

  

 العصر بعد سفر من قدمي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال مسلم، حممد بن وخرب

  .)١(به بأس ال :قال واقعها؟يأ ضياحل من طهرت نيح امرأته بيصيف رمضان شهر يف

 من زوجها وجاء ضتهايح من اغتسلت يه وإن :قال )عليه السالم( علي عن ،اتياجلعفر وخرب

   .)٢(رمضان شهر يف جاء إذا إيلّ أحب فهو جمامعتها عن فكيفل سفر

 بعدم أفىت ثيح خيللش وفاقاً كلتربا اطيواالحت }جوازه األقوى انك وإن ،هكتر األحوط بل{

 شهر يف سافري الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال سنان ابن حةيبصح مستدالً اجلواز

 شهر حرمة هذا عرفي أما اهللا سبحان :فقال بالنهار؟ منهار بيصي أن أفله له ةيجار ومعه رمضان

 كتبار اهللا إن :قال قصر،يو شربيو لكأي أن له سيأل :قلت .الًيطو سبحاً ليالل يف له نإ ،رمضان

 ومل السفر، ووعث والنصب التعب ملوضع فاًيوختف رمحة ريوالتقص اإلفطار يف للمسافر رخص قد تعاىلو

 وجبي ومل اميالص قضاء هيعل وأوجب رمضان، شهر يف بالنهار السفر يف النساء جمامعة يف له رخصي

  .)٣(تقاس ال نةوالس :)عليه السالم( قال مث سفره من آب إذا الصالة متام قضاء هيعل

                                                

.١٠ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٣ الباب ١٤٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٤ يف باب املرأة احلائض تطهر السطر ٦١ص: اجلعفريات ) ٢(

.٥ ح١٣ الباب ١٤٧ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٨٩

 ما :فقال السفر؟ يف بالنهار رمضان شهر يف تهيجار أيتي الرجل عن سألته :قال اآلخر وخربه

  .)١(الًيطو سبحاً ليالل يف له نإ ،رمضان شهر حق هذا عرف

 فال رمضان شهر يف رجلال سافر إذا :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مسلم حممد بن وخرب

  .)٢(هيعل حمرم كذل فإن رمضان شهر يف بالنهار النساء قربي

  . )٣(شاء إن تهيجار أو أهله أيتي أن بأس فال املسافر أفطر إذا :قال املقنع، عن يواملرو

 ولفظ السابقة، اتيالروا نةيبقر راهةكال على اتيالروا هذه محل الالزم نكل ،ي هيف يرو وقد

 وذها،ذلش طرحها لوجب كذل عن النظر قطع لو نهإ :املستند يف قال بل روه،كامل يف ستعملي احملرم

 إىل املسافر هو يالذ اتيالروا مورد من الفقهاء ىتعد الشهر احترام األخبار هذه من فهم نهإ ثيوح

 زوجة هل انتك مايف البلوغ قبل الطفل وحىت بل ،كذل ريغ أو مرض أو ربكل اإلفطار له وزجي من لك

  .الكإش حمل هيإل بالنسبة يالتمل راهةك أما ،مثالً

                                                

  .٦ حيصح منه الصوم من أبواب من ١٣ الباب ١٤٧ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٣ الباب ١٤٨ ص٧ج: الوسائل) ٢(

. يف الصوم٩ السطر ١٧ص: املقنع يف اجلوامع الفقيهة) ٣(



٩٠

 من فهمي أن إالّ اللّهم نظر، حمل املفطرات من هاريغ إىل واجلماع والشراب لكاأل عن يالتعد أما

  .ديبع وهو املفطرات سائر حىت تنايف للشهر حرمة اتيالروا

  .واملفعول الفاعل نيب اجلماع يف الفرق عدم والظاهر

 فإن األصل، على النص مورد ريغ يف توقفاً العدم، الظاهر روهات؟كامل الصائم ريلغ هركي وهل

  .المكال هيإل ىامللق العرف عن خارج احلد هذا إىل االحترام وفهم ل،يدل بال قول راهةكال

 ال؟ أم ،عذر له انك ملن رمضان شهر يف باإلفطار اإلجهار وزجي هل أنه وهو ،ءيش يبق

 نئذيح اجلواز وعدم سبحانه، اهللا حلرمة اًكوهت يللتجر موجباً انك إن اجلواز عدم روالظاه ،احتماالن

 إىل بالنسبة )عليه السالم( علي لفعل ،إفطاره وجه عن املفطر سألي أن مكاحلا ىوعل ،يالثانو بالعنوان

 ركملنا لفاعل التعرض من الشرع من علم ما إىل باإلضافة هذا رمضان، شهر يف أفطروا نيالذ كأولئ

 ما فاعل يف الصحة على احلمل واحتمال له، تعرضي اخلمر شربي من فإن باملخرج، ىأت إذا إال ظاهراً،

 أو لشبهة بأنه علم إذا إال ردعه، بجي ةيأجنب جامع من فإن ة،يالشرع قةيالطر خالف ركاملن ظاهره

  .أشبه ما أو الصالة كتري أو الوقف عيب ديري من ذاكو ،مثالً اضطرار

 االرمتاس أو والشرب لكباأل انك سواء رمضان، شهر يف فطري ملن التعرض فالالزم هذا، ىوعل

  .اخلالف علمي مل إذا قوله قبول بعدي وال باملخرج، أيتي أن إال ،وحنوه

   فتح وزجي ال أنه علمي تقدم ومما



٩١

 حلرمة اًكهت انك إذا مايف قةًيحق نيللمسافر انك ولو رمضان، شهر يف أشبه وما واملطاعم ياملقاه

  .ةياملعص على الناس يلتجر موجباً انك أو ،رمضان شهر

 ،اًيمال أو اًيبدن ،آخر ضرراً سببي أو الطعام ظروف ركاملن عن يالناه سركي أن وزجي هل نهإ مث

 من ألنه صالحاً، العارف املسلم أو ،يالشرع مكاحلا راهي مبا اجلواز الظاهر احلرمة، كهت من إىل بالنسبة

 أو القتل إال اللّهم واجلرح، بالضرب انك ولو جائز أنه يالنه باب يف رواكذ وقد ر،كاملن عن يالنه

  .وشبهه العضو تلف من أشبه وما ةريثكال اجلراح

 ركاملن عن يالنه أدلة نإ :هيوف ،)ديال ىعل( لقاعدة ،والضمان اجلواز بعدم قالي فرمبا املال تلف أما

 إال ن،ياألمر نيب العريف للتالزم ضمان، فال شرعاً جاز وإذا عرفاً، قهاإطال من ستفادي ما على ،له شاملة

  .املخصمة عند الناس مال لكأك خرج، مايف

 انك أنه مع ،مسرة خنلة بقلع )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب أمر هيعل دلي بل اجلواز، ديؤي ورمبا

  .يالتأس أدلة من الظاهر خالف املطلقة ةيالوال باب من كذل يف مكاحل ونكو ،)١(متهايق لنقص موجباً

   انك من قدر )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب إراقة على دل ما أيضاً دهيؤيو

                                                

 .٢ ح باب الضرار٢٩٢ ص٥ج: ايفكال) ١(



٩٢

 يالناه ضمني مل إذا فإنه ة،يواألولو بل ،)١(األطعمة تابك يف وركمذ هو ماك احلمار، حلم طبخي

  .فتأمل ،أوىل قيبطر املال ضمني مل اجلراح

  

                                                

  .١ ح باب جامع يف الدواب٢٤٣ ص٦ج: ايفكال) ١(



٩٣

  

  فصل 

  . بل قد جيب،ة يف إفطار شهر رمضان ألشخاصوردت الرخص

   ومشقة فيجوز هلما اإلفطار الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجاً:األول والثاين

  

  }فصل{

 }بجي قد بل{ واإلفطار اميالص هلم جوزيف }ألشخاص رمضان شهر إفطار يف الرخصة وردت{

  .هميعل اإلفطار

 همايعل تعذر إذا{ كذلك واملرأة السن ريبكال الرجل ومها }خةيوالش خيالش :والثاين األول{

 إذ تلفهما، كذل يف انك ولو الصوم، همايعل بجي ال أنه هنا الرخصة ومعىن أصالً، قدراي مل نبأ }الصوم

 ومشقةً حرجاً انك أو{ التلف بلغ ولو اميبالص أمري أن للشارع فإن تعذر، من على حىت امتنان السقوط

  .أيضاً اميالص حرمة شمليف اميالص وجوب مقابل يف جوازاً }اإلفطار هلما جوزيف

 فوجود املوضوع، هذا يف والضعف السن ربك اشتراط فالظاهر خة،يوالش خيالش موضوع أما

  يف افك ريغ اآلخر دون أحدمها



٩٤

 بسن امسها ختصص اللغة فإن. اللغة يف ماك اراً،يمع وحده السن سيول هنا، خةيوالش خيالش صدق

  .خاصة بأسنان أشبه وما هلكوال افعيوال الطفل لفظ صهايتخصك خاص

 ألنه األول، على الثاين قدم العام العرف أو اللغة نيب األمر دار إذا أنه من حمله يف تقرر ملا كوذل

 صدور زمان يف سابقاً العام العرف أن يف كش ولو بلسانه، إال رسول أرسل ما يالذ القوم لسان

  .مةكحم النقل عدم أصالة انتك نآلاك انك اتيالروا

 إذا اإلفطار له جاز وإن مكاحل هذا يف دخلي مل الصوم عن ضعف إذا وحنوه فالشاب هذا ىوعل

 فهم إىل باإلضافة هذا اإلفطار، له زجي مل اميالص على يقو إذا خيوالش ،التعسر أو التعذر حد ضعفه بلغ

  .كذل يف ةياآلت راألخبا بعض وظهور واملوضوع مكاحل نيب املناسبة

 بل متواترة، هيعل اإلمجاع يدعاو بل هما،يعل وجوبه أو اإلفطار جواز يف الكإش فال مهاكح وأما

  .اتيالضرور من ونكي أن بعدي ال

 جعلَ ما﴿ :تعاىل وقوله ،)١(﴾ِبِه لَنا طاقَةَ ال ما تحملْنا ال﴿ :سبحانه قوله تاب،كال من هيعل دليو

كُملَيِفي ع يِنالد ٍج ِمنر٢(﴾ح(، ةيوآ بل :و﴿هطيقُوني لَى الَّذينع﴾)خ يات بالشي الرواه يفري تفس بناًء)٣

  .وحنوه

                                                

  .٢٨٦اآلية : سورة البقرة) ١(

.٧٨ية اآل: سورة احلج) ٢(

  .١٨٤اآلية : سورة البقرة) ٣(



٩٥

علَى الَّذين يطيقُونه ِفديةٌ طَعام ﴿و: تعاىل قول اهللا حة حممد يفيصحكومن السنة أخبار متواترة، 

  .)١(أخذه العطاشي ي والذريبكخ اليالش:  قال﴾ِمسكٍني

ام يقون الصيطيانوا كن يالذ:  قالقونهيطين ي الذىوعل :تعاىل قوله اهللا ، يفريكوموثقة ابن ب

  .)٢(وم مديل كهم لي، فعلكشبه ذل أو عطاش أو ربكوأصام 

هو :  قال،آخره إىل )قونهيطين ي الذىوعل عز وجلقول اهللا يف  ،ياشي العري عن تفسيواملرو

  .)٣(ضي واملر،عيستطي ال ي الذريبكخ اليالش

خ يولدها والش على املرأة ختاف:  قالقونهيطين ي الذىوعل: تعاىل قوله  يفأيضاه يوف

  .)٤(ريبكال

   حذف إما قونهيطيانوا كن يالذة يأن املراد باآلخيفى وال 

                                                

  .٣ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٧٧ ح٧٨ ص١ج: تفسري العياشي) ٣(

.١٨٠ ح٧٩ ص١ج: تفسري العياشي) ٤(



٩٦

ن ف وضعت دويالكفإن الت طاقتهم، ىاملراد أن الصوم منته أو ،قونهيطين ال يالذ أي "ال"لفظة 

ما ك ،جة املعىنيذا، فإن املراد ا نتكذا وتارة هك تارة هري وبالشاهد من بعض األخبار من التفس،الطاقة

  .ةي من اآليني متنافينين إرادة معنكميف يكل بأنه كستشي احملاورة، فال  يفريثكهو 

 ، شهر رمضانفطرا يفيهما أن ي به العطاش ال حرج علي والذريبكخ اليالش: حة حممديوصح

ء يقدرا فال شيهما، فإن مل يوم مبد من طعام وال قضاء عليل ك ل واحد منهما يفكتصدق يو

  .)١(همايعل

  .ن من طعاميمبد: مثلها، إال أنه قالى حته األخريوصح

وم يل كتصدق عن ي:  ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قالريبك عن رجل ،حة ابن سنانيوصح

  .)٢(نيك من طعام مسيزجيمبا 

 شهر رمضان؟  تضعف عن الصوم يف اليتريبك والعجوز الريبكخ الي عن الش،ياهلامشحة يوصح

  .)٣(وم مبد من حنطةيل كتصدق : قال

                                                

.١ ح من يصح منه الصومبأبوا من ١٥ الباب ١٤٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٩٧

 أو صوم من العطشياملرأة احلامل أن  أو الشاب املعلول أو خيأ للشيتهيوإذا مل : قال: يوالرضو

وم مبد من طعام يل كل واحد لك  وتصدق عن،عاً اإلفطاريهم مجياجلوع وخافت أن تضر بولدها فعل

  .)١(ه القضاءيس عليول

عليه ( ام؟ قاليقلت فالص: أن قالإىل  اخلالء إىل اميع القيستطيخ ال يرجل ش :يرخكة اليوروا

ل ك مد من طعام بدل ةانت له مقدرة فصدقك احلد فقد وضع اهللا عنه، فإن ك ذلان يفكإذا : )السالم

  .)٢(هيء علي فال شكسار ذليه ن لكيوإن مل  ، إيلوم أحبي

وعلَى ﴿ضة شهر رمضان وأنزل ي فرعز وجلملا أنزل اهللا :  قال)عليه السالم(علي   عن،والدعائم

 نيأ بكتوي ريبكخ ي ش)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاإىل ى أت ،﴾الَّذين يطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسكٍني

وم يل كطعم عن أل وكاذهب ف: ام؟ فقاليق الصيذا شهر مفروض وال أطا رسول اهللا هي:  فقال،نيرجل

   .)٣( وما قدرت فصمنيوميوم والي وإن قدرت أن تصوم ال،نصف صاع

  .اتي من الرواك ذلريغإىل 

                                                

.٢٨ باب من يصح منه الصوم سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ١(

.١٠ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.ر الفطر للعلل العارضةك باب ذ٢٧٨ ص١ج: الدعائم) ٣(



٩٨

   التكفري بدل كل يوم مبد من طعامأيضاًلكن جيب عليهما يف صورة املشقة بل يف صورة التعذر 

  

  .ات العامة الرافعة للضرر واحلرج وما أشبهيم الرواكاحل على دليما ك

  . وجوب القضاء إذا أطاقا مقدارها ويفة ويفي أصل وجوب الفدم اختلفوا يفإمث 

  صورة التعذرقة، بل يف صورة املشهما يفيب علجين كل {):رمحه اهللا(فقد قال املصنف : أما األول

  املستند اجلملة هو املشهور، بل يفة يفيفد وأصل وجوب ال،}وم مبد من طعاميل ك بدل ريفكالت أيضاً

  .هياإلمجاع عل

  .ة عن املختلف، وأنه قال باالستحباب مطلقاًياكالصالح ح أيب ه خالفري وغر املامقاينكن ذكل

ام متعذراً، أم ال جتب يان الصكة مطلقاً، ولو ي أنه هل جتب الفدمث القائلون بالوجوب اختلفوا يف

 ية واملبسوط واالقتصاد والقاضيان، والنهامياألول الصدوقان والقدإىل   صورة التعسر، ذهبإال يف

ص والتبصرة والدروس واللمعة واملهذب ي والتلخىواجلامع والشرائع والنافع واإلرشاد والقواعد واملنته

  .هاريوغ

 ك وابن زهرة واملختلف والروضة واملسال واحلليبي واحلليلميد والديد والسياملف:  الثاينوإىل

  .همري وغاحملقق الثاينو

  ثر، وعن كأنه مذهب األ رةك والتذىبل عن املنته



٩٩

  .هي اخلالف فينف ةيه، وعن الغنياإلمجاع عل االنتصار

  :  املقام أقوال ثالثةفتحصل يف

 يون إال للقادر الذكيام ال يف بالصيلك وأن الت،ستدل لعدم الوجوب باألصليالصالح، ف أبو أما

نة حتمل يام، وذه القريه الصيب علجيمن ال  على امي بدل الصي هة اليتيفدف جتب اليكسر له، فيتي

  .يرخكة اليده روايؤياالستحباب، ورمبا  على ةيأخبار الفد

  . املشهور قويلالم يفكحة، وإمنا الية الصححية والنصوص الصريبعد اآلخيفى ع ما ال ي اجلمن يفكل

 مسلم حممد بنحة ي، وصحيحة احللي، وصحكلحة عبد امليفالقائل بالوجوب مطلقاً استدل بصح

  . التعذر والتعسرها من املطلقات الشاملة لصوريتريغ إىل ،ريبص أيب يتية، وروايوالثاناألوىل 

 وابن ىد املرتضي السيالمك  يفى صورة التعذر استدل باإلمجاع املدعوالقائل بعدم الوجوب يف

ن ية، ألن الظاهر منها أن الذميركة اليل، ومبفهوم اآل التعذر والتعسر، وباألصنيل بيالتفص على زهرة،

 بعد يرخكة اليه، وبروايء عليطقه فال شي، فمن مل نيكهم إطعام مسيب علجين يقون الصوم هم الذيطي

  .صورة التعسر إىل منع اإلطالقات النصرافها

ة يمفهوم اآلل، وي واألصل ال جمال له بعد الدل،ىوصغر ىربكن اإلنصاف أن اإلمجاع خمدوش كل

  ن خرب مفسر هلا كيتم إذا مل ي



١٠٠

  واألحوط مدان

  

  املستندما يفك ـ ركفة، وجربها مبا ذي ضعيرخكة الي جمملة، ورواي وإال فهقونيطيانوا كـ ب

ن مل إة لصورة التعذر، فقول املصنف حيات صري معلوم، وال وجه ملنع اإلطالقات، بل بعض الرواريغـ 

  .حوطنه أأب ي فال رىن أقوكي

 عبد اهللا أيب عن:  قال،ك استحباباً، وال بأس بذلريبص أيب ةين بعض الفقهاء أفتوا مبضمون رواإمث 

فإن مل :  قلت،صوم عنه بعض ولدهي: صوم؟ فقاليقدر أن ي ال ريبكخ الي الش: قلت له)عليه السالم(

وم، فإن مل يل ك دق مبد يفتصي:  قال،ن له قرابةكيفإن مل : قلت. قرابته فأدىن:  قال،ن له ولدكي

  .)١(هيء عليء فال شين عنده شكي

مها ري وغيرخك والريبص أيب ةي ساقطة عنه، لرواية فهي عن الفدان عاجزاًكأنه لو  ما أن الظاهرك

آخر العمر، ألنه املنصرف من اإلطالق،  إىل زان للعجز نفس السنة اليون املكيبعد أن يمما تقدم، وال 

  .آخر العمر أم ال إىل  قادراًريصي أنه هل االستفصال يفان الالزم كوإال 

ة مد فقط، وإمنا ي أن الفده عدم اخلالف يفري املستند وغبل يف} مدان{بل األفضل } واألحوط{

  خ يأنّ املصنف إمنا احتاط للخروج عن خالف الشك مسلم املتقدمة، وحممد بنة يستحب املدان لرواي

                                                

  .١١ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥٢ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٠١

  من حنطة واألفضل كوا

  

خ، إذ ال شاهد هلذا يالم الشك ما يفخيفى ن ال كتفاوت مراتب القدرة، ل على نيمحل املد يالذ

  .اطير الصحة فال وجه إلطالق املصنف باالحتيتقد على أنه إىل اجلمع، مضافاً

 مثال ذب مفطراًكون الكة يما أن رواكة املد، يد مفهوم رواين تقية املديإن روا: قالياللهم إال أن 

  .اء فقطيأن املفطر ثالثة أش على  ما دلمفهومتقيد 

ه، بل الالزم القول من االستحبايب حىت اطيه، فالظاهر أنه ال وجه لالحتيما فخيفى ن ال كول

  .مراتب االستحباب على ة نصف صاع ال عامل هلا، وال بأس حبملهاية، وروايفضلباأل

األفضل،  على تضمن للحنطةمل ايما هو املشهور، حلمل خرب اهلامشك} وا من حنطةكواألفضل {

  صورة التنايف يفي تام، إذ القاعدة إمنا جترريد غيان قاعدة املطلق واملقيبعد قوة اإلطالقات، واحتمال جر

 املقام، ألن ا يفء منهية، وال شيشبهه من القرائن اخلارج أو اإلمجاع أو ين باإلثبات والنفيري اخلنيب

ونه من ك الحتمالة، يبعدم األفضل: قالية ال وجه له، بل رمبا احتمال وجوب احلنطف مثبتان نيليالدل

  .ةيباب املصداق ال أن له خصوص

  .لكال على م، إلطالق الطعامك واخلبز له هذا احلني والعجنيق والطحيوالظاهر أن الدق

اة بعد ك الباب لباب الزيال من جهة عدم صدق الطعام، ومن احتمال تساوكه إشيأما املال فف

  .ة املناطفهم وحد

  ات ي روا ملا ورد يف،راهةك هذه األزمنة فالظاهر الأما املدوراة املتداولة يف



١٠٢

  .واألقوى وجوب القضاء عليهما لو متكنا بعد ذلك

  

  . ألحدمها باآلخر ال ربطنيبأن الباب قالياللّهم إال أن  .ريللفقى راهة أخذ ما أعطكاة من كالز

 عن املشهور، يكما حك} كنا بعد ذلكهما لو متيلوجوب القضاء ع{ عند املصنف }ىواألقو{

 رمضان فهو ن يفكام شهر، فإن متي السنة صأن اهللا سبحانه أراد يف على لإلطالقات املتقدمة، وملا دل

  .هري غيوإال فف

 واحد ري وغك عن النافع واملداريك، وهو ظاهر احملنيخالفاً لوالد الصدوق وبعض آخر من املتقدم

 مسلم، حممد بنحة يه، وهذا القول هو األقرب، لصحري اختاره املستند وغيو الذن، وهيمن املتأخر

عطش  أو ربكان من كضه، وإن قي فلئان من مرض فإذا بركإن  :بن فرقد ة داودي، وروايوالرضو

  .هايم أدلة القضاء عليكل املوجب لتحيات عن التأويإباء هذه الرواخيفى ، وال )١(وم مديل كفبدل 

 النصراف ،ك نفس السنة ال بعد ذلن يفكما إذا متيالوجوب إمنا هو ف أو ر االستحبابالظاه مث

  .د الصوم بالسنةيما علم من اخلارج من حتد إىل ه، باإلضافةياإلطالقات إل

هما، اللهم إال يب علجي صورة التعسر، ال أنه ح هلما اإلفطار يفيخة إمنا أبيخ والشيأن الشخيفى وال 

ة، ولذا ورد ميعز املرض، وظاهر األدلة املتقدمة هو الرخصة ال الما تقدم يفكبالغاً، راً ضر ان ضاراًكإذا 

  ة الدعائم ي روايف

                                                

.١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٠ الباب ٣١٦ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٠٣

   سواء كان، من به داء العطش فإنه يفطر:الثالث

  

نيوميوم واليوإن قدرت أن تصوم ال آخره إىل.  

 على ان الالزمكلو ماً، مثالً كم ألضعفهما حكان احلكخوخة واملرض ينه لو اجتمع الشإمث 

ل يخ له، ودلي لشمول إطالق الش،خوخةيم للشكان احلك ،يخ إذا قويمع الربء دون الشالقضاء ض ياملر

  .األقوىل ينع دلمياألضعف 

 ذو العطاش ىسميو} من به داء العطش{: ن وردت الرخصة له إلفطار شهر رمضانمم} الثالث{

ه مجلة من النصوص، يدل علي، وةضيه مستفيمجاع علاإلى ال وال خالف، بل دعوكبال إش} فطريفإنه {

  .خي الش يفنيت مسلم املتقدمحممد بن حيتيصحك

قونه يطين يالذى وعل: عز وجل قول اهللا  يف)عليه السالم( جعفر أيب  عن، مسلمحممد بنوعن 

  .)١(أخذه العطاشي ي والذريبكخ اليالش:  قالنيكة طعام مسايفد

ى وعل: عز وجل قول اهللا  يف،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ابنا، عنن بعض أصحع ،ريكوعن ابن ب

 أو ربكقونه الصوم وأصام يطيانوا كن يالذ: )عليه السالم(  قال،نيكة طعام مساي فدهقونيطين يالذ

  .)٢(وم مديل كهم لي فعلكشبه ذل أو عطاش

                                                

  .٣ ح من يصح الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح من يصح الصومابأبو من ١٥ الباب ١٥١ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٠٤

  دحبيث ال يقدر على الصرب أو كان فيه مشقة وجيب عليه التصدق مب

  

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاإىل  ىأت:  قال)عليه السالم(علي   عن،ن الدعائمعو

  قال،كا رسول اهللا هذا شهر مفروض وال أصرب عن املاء ساعة إال ختوفت اهلالي: صاحب عطش فقال

  .)١(انطلق فافطر وإذا أطقت فصم: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

خ يالش: )عليه السالم( ة املتقدمة، قالي اآل يف)عليه السالم( عن الباقر ،هري تفس يفياشيوعن الع

  .)٢(أخذه العطاشي ي والذريبكال

 واملعطوش خ الفاينيالش:  قال،ة املتقدمةي اآل يف)عليه السالم( احلسن أيب عن ،ياريوعن الس

  .)٣(وميل كان كناً ميكطعم مسي و،السحور على ىقوي ال ي الذوالصيب

 ريما صرح به غك} ه مشقةيان فكأو {ام يالص على }الصرب على قدريث ال يان حبكسواء {

 ،ل احلرج والضرر وما أشبهيدلكاألدلة العامة  إىل  باإلضافة، إلطالق األدلة املتقدمةكواحد، وذل

  .ما هو املشهورك} ه التصدق مبديب علجيو{

                                                

  .٨ر الفطر للعل العارضة سطر ك من باب ذ٢٧٩ ص١١ج: الدعائم) ١(

  .١٧٦ ح٧٨ ص١ج: تفسري العياشي) ٢(

  .٥ ح من يصح الصومأبواب من ١١ الباب ٥٦٨ ص١ج:  الوسائلكمستدر) ٣(



١٠٥

  م الواألحوط مدان من غري فرق بني ما إذا كان مرجو الزوال أ

  

ن كة، ليحة ابن مسلم الثانيخ بصحيما عن الشك} واألحوط مدان {،ات املتقدمةيه الروايدل عليو

 ألن ،حةيات ذه الصحيد سائر الرواييات األخر، والقول بلزوم تقياالستحباب للروا على الالزم محله

وجوب املد  على ا دلد مبيقيور، وهذا املفهوم كد املذيالتحد على  عدم وجوب الزائدكاملفهوم من تل

ة احلقنة مثالً، مدفوع بأن داللة يمفطر على  مبا دلّفطر الصائم ثالثيإمنا د مفهوم يقيما ك، الثاين

ن، فالقول باالستحباب أقرب من يوجوب املد على حةي من داللة الصحىة املد أقويفاك على اتيالروا

  . أصالة العدمىاملد جمر على ادةي الز يفكحدة، فالش وانيتيون الرواكاحتمال  إىل ، مضافاًاًاطيونه احتك

ما دام ي فالرمضان الثاين إىل استمرار املرض على  ما دلأيضاًة مبد يلزوم الفد على دلينه إ مث ،هذا

إلطالق النص } ان مرجو الزوال أم الك ما إذا نيب{ة ي وجوب الفديف}  فرقريمن غ{ه يالعطاش إل

ة ي مرجو الزوال بعدم الفدني بفصالث يتبه وجامع املقاصد حك مجلة من  خالفاً للعالمة يفى،والفتو

  .ةيه بالفدري غنيوب

ه، واإلطالقات املتقدمة يفارة علك ال يض الذيونه من أقسام املركباألصل، و: استدلوا لألول

    حاالًون أسوأكيه، ألنه ال ي علفارةك فال ني رمضانني وصام بئ ومثله احتمال أنه إذا بر،هميحجة عل



١٠٦

  واألحوط بل األقوى وجوب القضاء عليه إذا متكن بعد ذلك

  

فارة كناب عدم اليه امتناناً عما ي عليفيم ختفكجعل حى ض، بل املستفاد من النص والفتويمن املر

  . منعه باإلطالق:هيه، وفيعل

  قال يف،ني الرمضاننيب} كن بعد ذلكه إذا متيجوب القضاء علواألقوى واألحوط بل {

ح يما عن ظاهر املختلف وصرك املستند بال خالف، ، وقال يف)١( ما هو املشهور ظاهراًك: كستمسامل

  .ى، انته)٢(ياحللّ

 املستند ومال بعض ، قال يفكه، خالفاً ملناقشة املدارياض عدم اخلالف في ظاهر الركذلكو

 ، اجلملةخ وسالر يفيالش  إىل، بل نسب هذا املقاماينكالسقوط، وقواه املستمس إىل ني املتأخريمتأخر

  .فراجع

 على  لألدلة الدالة، أوجب القضاءئان، فقد استدل املشهور بأن العطاش مرض إذا بركف يكو

  .)٣(﴾فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر﴿:  منها قوله سبحانه اليتكذل

العموم مها بوجود رياض واملستند وغي ابن مسلم، وأجاب عنها الرحيتي صح يفوحجة القول الثاين

املرض  إىل ه خاص، وباإلضافةارانقطاع املرض واستمر إىل ، إذ أدلة املشهور بالنسبةنيلي الدلنيمن وجه ب

  حصول  إىل ح بالنسبةيعام، والصح

                                                

.٣٩٠ ص٨ج: كاملستمس) ١(

.٣٣ سطر ١٢٧ ص٢ج: املستند) ٢(

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٣(



١٠٧

  .كما أن األحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة

  

 املشهور ح ألدلةي والترج،قع التعارضينقطاع واالستمرار عام، فاال إىل املرض خاص، وبالنسبة

  .ةيتاب والشهرة القطعكملوافقة ال

 ني، خاص من جهة الربء بني رمضانني مرضه بئلزوم القضاء إذا بر على ن ما دلإ: حهيتوض

 العطاش فقط، عام ي ذونه يفكح خاص من جهة يالصح و،هري، عام من جهة مشوله العطاش وغنيرمضان

قع ي ني رمضانني بئ بريرة العطاش الذ صوياستمرار املرض، فف أو ني رمضانني بءمن جهة الرب

  .التعارض

لهم عام وإمنا ي، إذ دلني رمضانني بءل املشهور خاص من جهة الربيم أن دليعدم تسل: واجلواب

ه، ري وغني رمضانني بئ وملن بر،هري العطاش وغيل عام شامل لذيل آخر، فهنا دلية من دليد اخلصوصيأف

  .نهماي لتحقق العموم املطلق ب،األول على  الثاينميقدح خاص بصورة العطاش، فالالزم تيصحالو

ة يبدلكوا بدالً عن الصوم كة الظاهر منها يده وجود الفديؤي و،فاألقرب عدم وجوب القضاء

 العطاش أسوأ حاالً من وون ذكية لزم أن يالقضاء عنه، بل ما تقدم من أنه لو وجب القضاء والفد

  .هيم امتناناً علكون احلك مع أن ظاهر األدلة ،ضياملر

ل، ومل أجده يالق إىل ما نسبك}  مقدار الضرورةىعل{ شربه املاء يف} قتصريما أن األحوط ك{

   جواز الشرب، إلطالق األدلة  علىبل مل جند خمالفاً إال من عنوان الوسائل للباب، وإال فاملشهور



١٠٨

  .تبعضي حمله من أن الصوم ال  وملا حتقق يف،املتقدمة

 حىت به العطشيصي الرجل يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب ة عمار، عني روايل فهيقأما مستند ال

  .)١(يروي حىت شربي به رمقه وال كسميشرب بقدر ما ي: )عليه السالم( نفسه؟ قال على افخي

ام من شدة يالص على قدرونياناً وبنات ال ين لنا فتإ: )عليه السالم( ة املفضل، عن الصادقياوور

  .)٢(ذرونحينفوسهم وما ى شربوا مبقدار ما ترويفل: )عليه السالم( م من العطش؟ قالبهيصيما 

به العطش يصي من ني العطاش، وبي ذنيات بية من هذه الروايفهم عدم اخلصوص على بناًء

  العطاش، ولو ال إعراض املشهور عنهما واخللل يفي ذريغ على همايم فك وإال فالظاهر أن احل،ديالشد

تبعض يون الصوم ال كد، ويقاوم املقي موردمها، ألن اإلطالق ال  اجلملة لزم القول ما يفالسند يف

  . فتأمل،استنباط من االستقراء الناقص

 على وجب محلهاي مما ،اًياً عرفي العطاش تنافية ألدلة ذي هذه الروابتنايف: قالياللهم إال أن 

  .االستحباب

                                                

  .١ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٦ الباب ١٥٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٦ الباب ١٥٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٠٩

  لصوم أو يضر محلها فتفطر احلامل املقرب اليت يضرها ا:الرابع

  

مقدار  على  أما الطعام وما أشبه فال قائل باستحباب االقتصار،م خاص باملاءكالظاهر أن احل مث

  . اجلملةاملفطر يف إىل  صورة االضطرارالضرورة يف

  .فطر إذا وقع عن عمدي فصل إمنا  يفك ذلالم يفكوقد تقدم ال

بال } ضر محلهاي أو ضرها الصومي امل املقرب اليتاحل {: إفطارهممن وردت الرخصة يف} الرابع{

} فتفطر{ احلرج والضرر، يل نفيمها، لدلري املستند واجلواهر وغما يفكال، بل إمجاعاً كخالف وال إش

لة ياحلامل املقرب واملرضعة القل: قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  مسلم، قالحممد بنحة يلصح

ل كهما أن تتصدق ي وعل،قان الصومي ألما ال تط، شهر رمضانرا يفهما أن تفطياللنب ال حرج عل

  .)١(انه بعديه تقضيوم أفطرتا فيل كهما قضاء ي وعل،ه مبد من طعاميوم تفطر فيل ك واحدة منهما يف

صلى اهللا عليه وآله ( وأتت رسول اهللا: ث قالي حد يف)عليه السالم(علي  وخرب الدعائم، عن

وهذا شهر رمضان مفروض وأنا أخاف على ما ى إين امرأة حبل  يا رسول اهللا: فقالتوأتته امرأة، )وسلم

  .فطري وإن أطقت فصوميأانطلقي ف: يف بطين إن صمت، فقال هلا

  

                                                

.١ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٧ الباب ١٥٣ ص٧ج: الوسائل) ١(



١١٠

 كهلي فينبنقطع ليهذا شهر مفروض وإن صمته خفت أن : ا رسول اهللايوأتته امرأة ترضع فقالت 

  .)١(ي وإذا أطقت فصومي فأفطريانطلق: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ؟ فقال هلايولد

 ،صوم من العطش واجلوعياملرأة احلامل أن  أو الشاب املعلول أو خيأ للشيتهيوإذا مل : يوالرضو

س يوم مبد من طعام وليل كل واحد لكتصدق عن يعاً اإلفطار، ويهم مجي فعل،خافت أن تضر لولدهاأو 

  .)٢(ه القضاءيعل

ة طعام يقونه فديطين ي الذىوعل: تعاىل قوله ، يف)عليه السالم(  اهللاعبد أيب وعن رفاعة، عن

  .)٣(ريبكخ الي والش،ولدها على املرأة ختاف:  قالنيكامس

  :  أمورالم يفكقع الي و،مك أصل احلال يفكان، فال إشكف يكو

تاسعة  المن دخلت يفيتحقق في و،ك العرف بذليفى سميالظاهر من  على املراد باملقرب: األول

   م واملوضوع، بل اإلستفادات والداللة يفكن الظاهر املستفاد من مناسبة احلكمن أشهر احلمل، ل

                                                

.٣ر الفطر للعلل العارضة سطر ك باب يف ذ٢٧٩ ص١ج: الدعائم) ١(

  .٢٨سطر  ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

  .٨ ح من يصح منه الصومأبواب من ١٥ الباب ١٥١ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١١١

 ال  احلمل والضرر، فاحلامل املقرب اليت:ئانيار شيأن املعى ح مجلة من الفتاويات، وصريالروا

د بالقرب لغلبة يإمنا قام تفطر، ويضرها الصي  املقرب اليتريام، واحلامل غيها الصيب علجيضرها الصوم ي

  . مثلهاالضرر يف

ما ك بعض النصوص، وما صرح به يفك ،م بالضررللزم العي فال ، اإلفطار اخلوف يفيفكي: الثاين

 ولو مل تفطر ،ها القضاء فقطيان علك عدم الضرر ني املرض، مث إن خافت وأفطرت مث تبتقدم وجهه يف

  .صح صومها الّإ و،ان الالزم القضاءكصوم ه اليرم فحيان مما ك الضرر فإن ني تبكوبعد ذل

 رض الولدمي أو ث مترضيون حبكيالولد أن على  أو نفسها على الظاهر أن املراد باخلوف: الثالث

س له ي فلإا خائفة من الضرر، والضرر عريف: قاليما أشبه مما صح أن  أو ترتف الدم أو ضعفيأو 

  .زان خاص وقدر خمصوصيم

ب ين الطبك أما إذا مل ختف بأن قطعت بعدم الضرر، ل، أا إذا خافت أفطرتال يفكال إش: الرابع

 صورة قطعها بعدم الضرر، أما  الظاهر عدم اإلفطار يف،ها، فهل تفطر أم اليها خافوا علءأقربا أو احلاذق

خوف  أو شف خبوفهاكم دائر مدار الواقع املنك ألن احل،بعد اإلفطاريفال  فقط  صورة عدم خوفهايف

  .هل اخلربةأ

  ز اإلفطار إلطالق النص ي جتوم الضرر يفك حاحلرج يف: اخلامس



١١٢

  .ك واحد بذلريح غيوتصرى والفتو

  .ضرر ولدها أو  ضرر نفسهاني الضرر بال فرق يف: السادس

ان ك ولو ، ولو صامت بطل صومهاام،يز الصجيان ضرراً بالغاً مل كالظاهر أن الضرر لو : السابع

 للجواز ياً املقتضيم امتنانكون احلكقبل  ـ هيدل عليام، ويما جاز الصك اإلفطار  بالغ جازريضرراً غ

  . األدلة املتقدمةام واإلفطار يفيه جبواز الصيما صرح ف ـ  املرضما تقدم يفك

جوز للمرأة إحبال نفسها مبا ي ف،ي ال اضطرارياريم اختك احلمل حم يفكالظاهر أن احل: الثامن

 إلطالق األدلة، كام، وذليالص على ها املنع عن احلبل إبقاًء للقدرةيب علجي فال ضرها الصوم،يتعلم أنه 

ل يه، فاملوضوع من قبيلف إلقاء نفسه فكوز للمجي ال ي الذرل االضطرايوعدم فهم أن املوضوع من قب

  .ل املرضيالسفر ال من قب

 اإلبرة وما أشبه قي وتزري بشرب املقوكنت من ذلكوز التحصن ضد الضرر لو متجيهل : التاسع

 فهو من ،تحقق املوضوعين من التحصن ال ك ومع التميم ضرركم حكمن أن احل ،أم ال؟ احتماالن

  .ن الظاهر األولك ل، ومن صدق املوضوع،اميالص على قدريال  حىت تسحريل أن ال يقب



١١٣

  وتتصدق

  

ت وما ي البيفالعمل كاحلمل  إىل ائممان من جهة ضم بعض الضكالظاهر أن الضرر لو : العاشر

العمل  إىل انت مضطرةك إال إذا ،القدرة على  العمل حتفظاًك ذلكان الالزم تركأشبه مما تعتاده النساء، 

  .فيلكسقط التياً مما ياضطراراً شرع

ان ك ولو ى،الولد للنص والفتو على ان اخلوفكما إذا ي ف،ال وال خالفكبال إش} وتتصدق{

 مربوط ريغى وف من جهة احلمل وخوف من جهة أخر خ،نيقسم على نفسها فهو على اخلوف

  .باحلمل إطالقاً

ون اخلوف من جهة احلمل كى ة، ألن الظاهر من النص والفتوي عدم الفدال يفكفال إش: أما الثاين

  .اخلوف من الرمد مثالًكة يال من جهة أجنب

 ن ذهب آخرونكل، أيضاًة يه خالف، فالظاهر من مجاعة من الفقهاء وجوب الفديفف: وأما األول

 إىل  نسبتهكثر، بل عن املسالك عن ظاهر األاه الفاضل األصبهاينكة، بل حيعدم وجوب الفدإىل 

  .ة من املسلماتين عدم الفدإ: املشهور، بل عن ظاهر الدروس

  .ح املتقدمية بإطالق الصحياستدل لوجوب الفد ان، فقدكف يكو

ن أن كميف يكاحلامل، ف على ادة االمتنانيراد زن الشارع إمنا أأواستدل للقول اآلخر باألصل، وب

   مها أصعب، ألنكون حكي



١١٤

  ديند أو املُمن ماهلا باملُ

  

ورة كات املذياحلامل اخلائف، وبالروا على ةيف جتب الفديكه، فية علي احلامل ال فدرياخلائف غ

  .الولد على صورة اخلوف إىل إلنصرافلح ال إطالق له ي قالوا والصح،املصرحة باخلوف من الولد

حة، خصوصاً ي الصحل االمتنان صاحل لصرف اإلطالق يفيوهذا القول هو األظهر، فإن دل: أقول

  .أيضاة هنا ي املرضعة لعدم الفدة يفية السرائر اآلتية رواينيبعد قريبعد فهم املشهور، بل ال 

  .ما هو املشهورك} من ماهلا{

انت واجبة النفقة فالظاهر األمر كل، وأما إذا اكأحد فبال إش على ن واجبة النفقةكأما إذا مل ت

 شهر  اجلماع يفستفاد من املرأة املطاوعة لزوجها يفي، وملا ريالغ على بالتصدق، وألصالة عدم الوجوب

  .فارةكها اليبأن على ث صرح النص والفتويرمضان، ح

عد من النفقة ي ه، خصوصاً الزوج، ألنه ممايمن وجب نفقتها عل على فارةكورمبا احتمل وجوب ال

أنه  إىل فارة، مضافاًكل وجوب النفقة، فال جمال لألصل، وال ربط للمقام مبسألة اليشمله دليعرفاً، ف

ة يوالروا ،انت ذات زوجك من يف ، واحلمل من الزوج هناك ألن الرضا من نفسها هنا،اس مع الفارقيق

  . فتأمل،هاريغعلى   أوهايان أا علي مقام بان الصدقة ال يفي مقام ب يفيإمنا ه

}أو باملد والظاهر أن مراد املصنف .ريبكخ الي باب الشالم يفكما تقدم من ال على }نياملد 

  أنه ال خيفى ن ال كن، ولياالستحباب ملد



١١٥

  .وتقضي بعد ذلك

  

  .كه هنا وإن قلنا به هنايشاهد عل

 بن يخالفاً لعله، ياإلمجاع على ما هو املشهور، بل عن اخلالف دعوك} ك بعد ذليوتقض{

  .ه وسالر فقاال بعدم القضاءيبابو

 وأن املد ،الً للعدم، فاألصليون دلكين أن كميح املتقدم، وأما ما يأما املشهور، فقد استدلوا بالصح

  .ب القضاءجيف يكب األصل جي، وأنه إذا مل أيضاًلزم القضاء يف يكعوض ف

نفسها صوم  على  جعلت إن امرأيت:)عليه السالم(  احلسنأليب:  قلت، جعفرحممد بنح يوصح

 على وم مبديل كان كفلتتصدق م:  قال،الصوم على ها احلبل فلم تقوكن فرضعت ولدها وأدريشهر

  .)١(نيكمس

  .يالرضو حي وصر،تة عن القضاءكات املتقدمة السايوبعض الروا

  .خيفىع ما ال ي اجلمويف

 عدم وجوب ني مقابل النص، وال تالزم بون املد عوض اجتهاداً يفكل، ويدللإذ األصل مرفوع با

عارض يت فال كأنه سا إىل ضافة باِإلحيض والسفر وما أشبه، والصحياحلكاألصل وعدم وجوب الفرع 

ة، ي هذه اخلصوصم النذر ورمضان يفكن اختالف حكه، ومن املمي ما حنن فري غ،ه بالقضاءيما صرح ف

   يوالرضو ،ما عرفتك ضائر ريات غيوت بعض الرواكات األخر، وسيبعض اخلصوصك

                                                

.٢ ح ما يصح منه الصومأبواب من ١٧ باب ١٥٤ ص٧ج: الوسائل) ١(



١١٦

  .ثاًياً وحدمياملعمول به قد حي الصحئافكيم عدم إمجاله ال يبعد تسل

  :  املقام فروع يفيبق

املقاصد ى ه اجلواهر ومنتهيما نص علكمها، ريغ أو عطش أو  اخلوف جبوعنينه ال فرق بإ: األول

 عطش أو ون اخلوف جبوعكرة ة بصوي فالقول باختصاص الفدى، إلطالق النص والفتوكمها، وذلريوغ

ة ي فإنه ال فد،شرب دواء وحنوه إىل املرض احملوج على إشرافه أو مرض الولدك ك ذلريحنومها ال لغأو 

  . حملهري غلألصل، يف

 فالظاهر ، املاء واحلقنةاالرمتاس يفك ،ل والشربك األريرتفع مبفطر آخر غيان اخلوف كإذا : الثاين

 ام يفيف بالصيلك معه التي من االضطرار الباقكنهما، فاحتمال أن ذليلف بك املريخي يأنه من املفطر الذ

  . حملهريغ

 كنإ :هيوف ،ى انته)١("جاز اإلفطار وجب ألنه دافع للضرر مىت": كاملسال يك حمقال يف: الثالث

  . واحد من العلماءريما صرح به غك ،ن اجلواز دون الوجوبكقد عرفت أنه من املم

 وال ، ومصرفه مصرفها،فارةك اله هو الواجب يفري وغكما صرح به املسالكالطعام املراد ب: الرابع

  .ما تقدمكراهة ك على  وجتوز املداورة،ب التعدد ألصالة العدمجي

                                                

.٤ سطر ٨٢ ص١ج: كاملسال) ١(



١١٧

   املرضعة القليلة اللنب إذا أضر ا الصوم أو أضر بالولد:اخلامس

  

فر ك وتي فإا تفطر وتقض}لة اللنبياملرضعة القل{:  إفطارهممن وردت الرخصة يف} اخلامس{

ه يعلاإلمجاع  يال وال خالف، بل دعاوك إفطارها ال إشويف} أضر بالولد أو إذا أضر ا الصوم{

  .ضةيمستف

اتبة ابن كح ابن مسلم، وخرب الدعائم ورفاعة، وميصحكن النصوص املتقدمة مه مجلة يدل عليو

 أسأله عن )عليه السالم(  حممد علي بنعيني ،هيتبت إلك: ة عن مستطرفات السرائر، قاليار املرويمهز

ها وال يعلى غشي حىت  ترضعيها الصوم وهيشتد علي ف، شهر رمضان ولدها يفريامرأة ترضع ولدها وغ

انت ممن ال ك فإن ،تدع الرضاع وتصوم أو نهاكامها إذا أمي صي أترضع وتفطر وتقض،اميالص على تقدر

منها اختاذ ضئر كيانت ممن كإن : )عليه السالم( تبكف تصنع؟ فيكنها اختاذ من ترضع ولدها فكمي

 امهاينها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صكمي ال كان ذلكامها، وإن ياسترضعت ولدها وأمتت ص

  .)١(نهاكأمحىت 

انت ك أنه )عليه السالم(  عن الباقريث روي ح،اتي خرب اجلعفر يف)عليه السالم( ر اإلماميبل وتقر

وم يل كمروها تفطر وتطعم :  بن عمر بن اخلطاب فقالعبد اهللا فسئل ،اشله أم ولد فأصاا عط

   أن املراد بالعطاش على ، بناًء)٢(ناًيكمس

                                                

.١٥ سطر ٤٧٩ص: السرائر) ١(

.٦٢ص: اجلعفريات) ٢(



١١٨

  فرق بني أن يكون الولد هلا أو متربعة برضاعه أو مستأجرة وال

  

  .ورا ذات عطاشريالعطش من أثر الرضاع ال ص

  . احلاملالم يفكالكألخر املتقدمة فارة وبعض الفروع اك جهة القضاء والالم هنا يفكوال

لة ين اآلن قلكانت إذا صامت قل لبنها وإن مل تكة، بأن يالشأن أو ةيواملراد بقلة اللنب القلة الفعل

 أيضاًمرضها  أو م أعم من قلة اللنب، ففساد اللنب املوجب ملرض الطفلكون احلكما أن الظاهر كاللنب، 

  .خيفىما ال ك ضائر ريعدم مشول بعض النصوص غ وى،، إلطالق بعض النصوص والفتاوكذلك

املصاحلة كشبه املستأجرة  أو }مستأجرة أو متربعة برضاعه أو ون الولد هلاكي أن نيوال فرق ب{

خصوص  إىل  املستند، واحتمال انصراف النصما يفكثر كاألى  وفتو، إلطالق النصكوحنوها، وذل

قاوم وجوب الصوم، ي، وأن التربع مستحب فال هاريم أصالة عدم جواز اإلفطار لغكاألم، فاحمل

  . حملهري غ، يفكاألجرة وحنوها دون ما عدا ذل إىل انت مضطرةكوز إذا جيجار إمنا يواالست

 ة الدعائم وخرب رفاعده إضافة الولد يفيؤيان رمبا ك، وإن يان فهو بدوكإذ االنصراف لو 

ة ي باب الوالروا يفكما ذكع احلضر عن اإلفطار،  رفني االستحباب وبنياألم، وال منافاة ب إىل مهاريوغ

، والسر أن ميم بالتحركرفع احليقد  صورة قضاء حاجة اآلخر ل االستحباب يفيعن اجلائر، فإن دل

  م كان احلك وإال ،ل االستحباب أخصين دلكيما إذا مل ي فميقاوم الوجوب والتحرياالستحباب إمنا ال 



١١٩

  . من ماهلا والقضاء بعد ذلكين أيضاًوجيب عليها التصدق باملد أو املد

جرة من أبيه أو منها  أو بأواألحوط بل األقوى االقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها يف الرضاع تربعاً

  .أو من متربع

  

ح يصحكجار فإنه إذ مشله النص، يعلم اجلواب من االستي مرفوعاً به، ومنه ميالتحر أو بالوجوب

  .ل وجوب الصومي أخص من دلونكيه ريابن مسلم وغ

 كذلكما هو ك ،شبهة أو حرام أو ون الولد عن حاللك نيعرف وجه عدم الفرق بيرنا كومما ذ

  .لألصل ، باب الرضاعما فرضوا يفك ،رك لو در اللنب من الذكذلكاحلامل، وال  إىل بالنسبة

  .ر احتمالهيتقد على ة االنصرافي لبدائكذلكم كون احلكيبعد أن ير ال كنعم لو در من الب

  . احلامل املقربملا تقدم يف} كن من ماهلا والقضاء بعد ذليها التصدق باملد واملديب علجيو{

 أو  الرضاع تربعاًقوم مقامها يفيصورة عدم وجود من  على االقتصاراألقوى واألحوط بل {

د يي لتقية املقتضاتبكح املي لصرك واحد، وذلريما اختاره غك} من متربع أو منها أو هيبأجرة من أب

  .هريح وغيإطالق الصح

  ان، كصورة اإلم على حة ال تدليبأن الصح: قاليبل رمبا 



١٢٠

 نيهم بعدم الفرق بحي تصرني وبك ذلني، وال منافاة بقانيطيألما ال : ها، لقولهيل فيللتعل

  .حنصار لالكها ذلياملتربعة واألم، إذ املراد املرضعة جماناً وإن وجب عل

ها، ريحة وغي إلطالق األخبار الصحك والعدم، وذلريام الغي صورة قنيل بعدم الفرق بقايورمبا 

ام يق الصيراد به أا ال تطيحة ي الصحل بعدم الطاقة يفيد، لضعف سندها، والتعليياتبة ال تصلح للتقكوامل

ر صحة يقدت على االستحباب على اتبةكبعد محل املياإلرضاع، بل ال  إىل واإلرضاع، ال أا مضطرة

  .هريح وغي الصحسندها لقوة اإلطالق يف

 وجود نيبعدم الفرق بى الفتو أو وركم املذك احلال يفكشه فما عن مجلة من األواخر من اإليوعل

  . أما القوة فممنوعة جداً،كاط بذلياألمر االحتى لو من وجه، فمنتهخي األم وعدمها ال ريغ

سائر ما  أو اللنب افف أو وانيلنب احل أو  الطعامإعطاء أو  االسترضاعني فال فرق ب،انكف يكو

  .اباًجيإ أو ل سلباًيل اإلرضاع به، لوحدة الدلين تبدكمي

 ، أخذ األم األجرة أم النياالسترضاع والعدم، فال فرق ب على ون املناط القدرةكث عرفت يوح

ل ي من بعض التفاصكسال فما عن الدروس وامل،ها أم الريمن غ دي أخذها األجرة سواء أخذت أزنيوح

 )عليه السالم(  ألنه،وركل خالف ظاهر اخلرب املذيإن هذه التفاص":  احلدائقال، ولذا قال يفكحمل إش

   زادت ، أجرةريبغ أو نها اختاذ الظئر بأجرةكأم نة، فمىتك باملكأناط ذل



١٢١

   .ى انته،)١("اميها الصيها اختاذ الظئر ووجب عليأجرة املثل أم ال، وجب عل على األجرة

  .امهكواهللا العامل بأح

                                                

.٤٣١ ص١٣ج: احلدائق) ١(



١٢٢



١٢٣

  

  

  فصل 

  :وهي أمور، يف طرق ثبوت هالل رمضان وشوال للصوم واإلفطار

  . رؤية املكلف نفسه:األول

  

  }فصل{

ها من يترتب عليبل وسائر األشهر ملا  } للصوم واإلفطار، هالل رمضان وشوال طرق ثبوتيف{

  : } أموريوه{ام كاألح

ه ي اإلمجاع عليه، بل دعاوريره غيال، وإن مل كبال خالف وال إش} لف نفسهكة امليرؤ: األول{

  فمن رآه فقد شهد،)١(﴾فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه﴿: تعاىلشمله قوله ي و،النصوص متواترةك

  .الشهر

ر،  أهلة الشهويه: نه سئل عن األهلة فقالإ :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنفعن احلليب

  .)٢(فطرأته فيت اهلالل فصم وإذا رأيفإذا رأ

                                                

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣باب  ١٨٢ ص٧ج: وسائلال) ٢(



١٢٤

تموه ي وإذا رأ،تم اهلالل فصوموايإذا رأ: ، قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن مسلم،حممد بنوعن 

  .)١(ةين بالرؤك ول وال بالتظينيس بالرأيفطروا، ولأف

  .ثي احلد)٢(ةيفطر للرؤة واليالصوم للرؤ: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب العباس، عن أيب وعن

ة يصوموا للرؤ: ث قالي حد يف)عليه السالم( احلسن الرضا أيب  الفضل، عنحممد بنوعن 

  .)٣(ةيفطروا للرؤأو

  .)٤(س بالظنية وليام شهر رمضان بالرؤيص: قالوعن مساعة، 

 ،تهيفطر لرؤأ و،ة اهلالليصم لرؤ:  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن منصور بن حازم، عن

  .)٥(اه فاقضهيان بأما رأي شاهدان مرضكوإن شهد عند

إذا : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( جعفر أيب س، عني قحممد بنوعن 

  ها ريغ إىل ،)٦(فطرواأتم اهلالل فيرأ

                                                

  .٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ١٨٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ١٨٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ١٨٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح شهر رمضانكامأح أبواب من ٣ باب ١٨٣ ص٧ج: الوسائل) ٤(

.٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ١٨٣ ص٧ج: الوسائل) ٥(

.١٠ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ١٨٤ ص٧ج: الوسائل) ٦(



١٢٥

  . التواتر:الثاين

  

  .ةريثكات اليمن الروا

ة باآللة ي اآلفاق املعتدلة وحنوها، فالرؤة يفي اردة العادنية بالعي، الرؤةي الرؤار يفيأن املعخيفى وال 

ة وما أشبه ال ي اآلفاق الرحوة يفي، والرؤكذلك اخلارفة نية بالعيقبل خروجه عن حتت الشعاع، والرؤ

 أو فما أقرب بلد متعارإ متعارف ري بلد غ واالعتبار يف،رناهكما ذى اعتبار ا، ألن مصب النص والفتو

 ة لألفق النازل، ألن العايليون حجكته ال تيبلد فوق اجلبل فرؤكاً يان األفق عالكنة، وإذا ية واملدكأفق م

  .خيفىما ال ك حتت األفق ىري

 باب  يفكذلك األفق، و حجة ملن يفكن ذلكي الطائرة حتت األفق مل علم أنه لو رآه يفيومنه 

  .ذاك وه،ظهر لألفقي ظهر ملن فوق األفق قبل ماي فالصبح ،الصالة

روه كه، وإمنا ذريغ أو وجب العلم، والعلم حجة بنفسه سواء حصل بالتواتريفإنه } التواتر: الثاين{

ده يقيذب، ومل كال على همؤمن تواطؤية ريثك اهلالل، والتواتر هو إخبار مجاعة  يفق غاليبيألنه طر

ة يما أن رؤكنع عن العلم، ميلف مشوباً مبا كن املان ذهكده دائماً، إال إذ يفيد للعلم، ألنه يفاملصنف بامل

 كهذا فلو قام التواتر وشى ة، وعليد الرؤي مثله ال تف مدخولة، ويفنيانت العكد العلم إال إذا ياهلالل تف

  .هيعتماد علن االكمي ال يتواطئ أو ي أنه هل هو واقعلف يفكامل



١٢٦

اع يفد العلم فإن قلنا بأن الشي مل يتواتر الذد للعلم أنه علم، أما الي املفترة التوايحج على دليو

اع، وإن مل نقل يمن الشى  ألنه أقو،ق أوىليد للعلم واجب االتباع وجب اتباع التواتر بطري املفريغ

يتِبع غَير سبيِل ﴿و: تعاىلث قال ي، حنيل املؤمنيونه سبك يف أو  الشهادة فإن دخل التواتر يفكبذل

ِمننيؤان رمبا كجوازه، وإن  على لزوم اتباعه، بل وال على لين دلكي، وإال مل أيضاًم االتباع  لز)١(﴾الْم

عليه ( ستبانة، ولقولهع من االو، فإنه ننيستبي حىت: )عليه السالم( قال بوجوب االتباع لقولهي

  .)٣(﴾يؤِمن ِللْمؤِمنني﴿و: تعاىل، بل وقوله )٢( املؤمنون فصدقهمكإذا شهد عند: )السالم

ال تصم : ن من شعبان؟ فقالي تسع وعشرنا يفيغم علي عن هالل رمضان ،الرمحان وخلرب عبد

ستبعد ي وال ، بعضهأيتيه مما سري وحنوه غ،)٤( أهل األمصار فإن فعلوا فصمهيقضيوم إال أن ي الكذل

  .ركورث العلم لبعض ما ذية التواتر وإن مل يحج

  ى ان أدعك بأن ،لتواتر معلوماًن مستند اكيما إذا مل ي فكنعم ذل

                                                

.١١٥اآلية : سورة النساء ) ١(

.٦ ح الوديعةأحكام من ٦ باب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل) ٢(

  .٦١اآلية : سورة التوبة) ٣(

  .٣ و٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ الباب ٢١٢ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٢٧

   الشياع املفيد للعلم:الثالث

  

  .نه رآهإل أحد كقول ي يهم وبسببهم انتشر اخلرب، بل املراد التواتر الذيعتمد علية نفر مل يالرؤ

ة ي احلجال يفك اإلشينبغي فالظاهر أنه ال ،صل له العلم من التواتر لسبب الوسوسةحيأما إذا مل 

  .يالوسواس إىل م بالنسبةوعدم اعتبار العل

اع مطلقاً، ألنه ية الشيحج على دليد ما يتاب التقلك رنا يفكقد ذ} د للعلمياع املفيالش: الثالث{

  .فد العلمي وإن مل يق عقالئيطر

إن أفاد  اعية الشي حج،هري وغكاه املداركما حكمها، ري وغكرة واملسالك التذوقد اختار العالمة يف

مها، بل الظاهر ري وغي والقميدين الشهيما اختاره من املعاصركوهذا هو األقرب،  باب اهلالل، الظن يف

  . نفسه يفتهيحج

  . فتأمل، خرب الواحد وحنوهروا مثله يفكما ذك، يومرادهم الظن الغالب ال الظن الشخص

: ل، قا)عليه السالم( عبد اهللا أيب الرمحان بن  عن عبد،ب واالستبصاري التهذه هنا ما يفيدل عليو

: ن من شعبان؟ قالي تسع وعشرنا يفيغم علي عن هالل شهر رمضان )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت

فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه،ال تصم إال أن تراه )١(.  

                                                

.٨ حن شهر رمضان ال ينقص عن ثالثنيأ يف ٣٣ باب ٦٤ ص٢ج: االستبصار) ١(



١٢٨

 تسع نا يفي علمغي عن هالل رمضان )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وعن إسحاق بن عمار، قال

  .)١( فإن شهد أهل بلد آخر أم رأوه فاقضه،ال تصمه إال أن تراه: ن من شعبان؟ فقاليوعشر

 ،من شهر رمضانى قضي يوم الذي أنه سئل عن ال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريبص أيب وعن

  .)٢( أهل األمصار فإن فعلوا فصمهيقضيإال أن : فقال

 ،ها مخسمائة من الناسية في القرل يف اجلبون يفك أ:)عليه السالم( عبد اهللا ، قلت أليبيوعن األزد

  .)٣(فطر لفطرهمأامهم وي فصم لصكذلكان كإذا : فقال

صوم الناس ي نيصم ح :قولي )عليه السالم( علي حممد بنجعفر  أبا مسعمت: قال، يوعن العبد

  .)٤(تي جعل األهلة مواقعز وجلفطر الناس، فإن اهللا ي نيفطر حأو

إذا : ه؟ قاليفتلف خي شهر رمضان وم يفي عن ال)عليه السالم( اهللاعبد  أبا أنه سأل، وعن مساعة

  امه يص على رصاجتمع أهل م

                                                

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ باب ٢٠١ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ باب ٢١٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح شهر رمضانأحكام ابأبو من ١٢ باب ٢١٢ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ باب ٢١٢ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٢٩

 فمن حصل له العلم بأحد الوجوه املذكورة وجب عليه العمل ،ويف حكمه كل ما يفيد العلم ولو مبعاونة القرائن

  . احلاكم شهادته بل وإن شهد ورد، وإن مل يوافقه أحد،به

  

  .اتيها من الرواريغ إىل ،)١(ان أهل مصر مخسمائة إنسانكإذا ة فاقضه يللرؤ

عاً فاتفقوا ي عن اهلالل إذا رآه القوم مج)عليه السالم( عبد اهللا أبا أنه سأل، صيده ما رواه العيؤيو

  .)٢(نعم: )عليه السالم(  قال،كوز ذلجي أنيلتيأنه لل

عدم اشتراطهما  على دلياع، مما يل بالشة اهلالي الباب بثبوت رؤكوقد عنون الوسائل واملستدر

  .إفادة العلم

ان علم القطّاع ك حمله وإن ما قرر يفكفإن العلم حجة بنفسه، } د العلميفيل ما كمه ك حويف{

 على ان لإلنسان علمك أو ق،ي له حساب دقي املاهر الذيكالفلك} مبعاونة القرائن{أفاد العلم } ولو{

فمن حصل له العلم {لب الطّحان وما أشبه، ك قصة  يف)رمحه اهللا( يسخ عن الطويما نقله الشكاهلالل 

}  بل وإن،وافقه أحدي وإن مل ،ه العمل بهيوجب عل{اعاً يش أو تواتراً أو ةًيرؤ} ورةكبأحد الوجوه املذ

  هو املناط يفيوجب سقوط العلم الذيم للشهادة ال كإذ رد احلا} م شهادتهك احلاشهد ورد{ ورآه هو

  .العمل

    جعفر، علي بنفعن

                                                

  .٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ باب ٢١٣ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ باب ٢١٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٣٠

 فإنه جيب الصوم معه يف األول ، من هالل رمضان أو ثالثني يوماً، من هالل شعبان مضي ثالثني يوماً:الرابع

  .واإلفطار يف الثاين

  

 شهر رمضان وحده ال اهلالل يفى ري عن الرجل )عليه السالم( بن جعفر موسى أنه سأل أخاه

ذاه رواه الصدوق ك ه،)١(صم مع الناسي وإال فل،فطري فلكشي إذا مل: صوم؟ قاليه أله أن ريبصره غي

  .ومراده هالل شوال

 ،)٢(صم مع الناسي وإال فل،صميه فلي فكشيإذا مل :  إال أنه قال)عليه السالم( خ عنهيورواه الش

  .)٣( قرب اإلسناد يفيرية احلمي، ومثله روانيتيومراده هالل رمضان، والظاهر تعدد الروا

ب الصوم جي فإنه ،وماً من هالل رمضاني نيثالث أو ،وماً من هالل شعباني ني ثالثيمض: الرابع{

  .هيال وال خالف، بل اإلمجاع والضرورة علكبال إش}  الثاين األول واإلفطار يفمعه يف

  .نيانت علة فأمت شعبان ثالثكوإذا  : مسلمحممد بنحة ي صحيات، ففيه متواتر الروايدل عليو

   يفإن خف: )عليه السالم( ، عن الصادق موثق عمارويف

                                                

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٤ باب ١٨٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٩٦٣ ح يف الزيادات٧٢ باب ٣١٧ ص٤ج: تهذيبال) ٢(

  .١٠٣ص: سنادقرب اإل) ٣(



١٣١

  .)١(نيم فأمتوا الشهر األول ثالثكيعل

وماً مث ين يفإذا صمت تسعة وعشر: ) السالماعليهم(  مسلم، عن أحدمهاحممد بن موثق ويف

  .)٢(نيمت السماء فأمت العدة ثالثيتغ

وماً فأمتوا يت السماء يتغمفإن :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب د بن زرارة، عني موثق عبويف

  .)٣(العدة

وإن : )عليه السالم( ني املؤمنري، عن أم)عليه السالم( جعفر أيب س، عني قحممد بنح ي صحويف

  .)٤(لة مث أفطرواي لنيم فعدوا ثالثكيغم عل

:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن رسول اهللا)عليه السالم(علي  ، عنية الواسطي رواويف

ني وصوموا الواحد وثالث،وماًي ني الشهر فأمتوا العدة شعبان ثالثيإذا خفو)٥(.  

 أو ،ة اهلالليوماً من رؤي نيال تفطروا لتمام ثالث: ، أنه قال)عليه السالم(علي   الدعائم، عنويف

  .)٦(اهين أما رأيبشهادة شاهد

                                                

  .١٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ باب١٩٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ باب ١٨٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ باب ١٩١ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .١١ ح شهر رمضانأحكام أبوابمن ٥  باب١٩١ ص٧ج: الوسائل) ٤(

  .١٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ باب ١٩٢ ص٧ج: الوسائل) ٥(

  .١٦ر الفطر من الصوم سطر ك يف ذ٢٨٠ ص١ج: الدعائم) ٦(



١٣٢

 وأفطروا ،تهيصوموا لرؤ: ه قال أن)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيبى أنه روى وعن املرتض

  .)١(نيم فعدوا ثالثكي فإن غم عل،تهيلرؤ

 )سلم وآله وهياهللا على صل(ام رسول اهللا يصومون بصين الناس کانوا إ:  موضع آخروقال يف

 كاميا رسول اهللا کنا نصوم بصي:  قالوا ،بعض الغزوات راد مفارقتهم ىفأفلما  ،فطارهإبفطرون يو

 تهيؤصوموا لر: )سلم وآله وهياهللا على صل(ع ؟ قال نصن فما كنت ذاهب لوجهأها  وكنفطر بافطارو

  .)٢(نيثالثوا کم فعدي علن غمإ ف،تهيؤفطروا لرأو

  .اتيها من الرواريغإىل 

عليه ( عبد اهللابو أقال : قال، بد من محلها  الة هارون بن خارجةين رواأعلم يله كومن هذا 

 ةين کانت مصحإ و،صبح صائماًأ فةمين کانت متغإ ف،وماًين يوعشر ة شعبان تسععد :)السالم

 ات الواردة يفينة الرواي بقر،قصد آخر شعبانام بي، فإن املراد الص)٣(ئاً فأصبح مفطراًيتر شمل  وتبصرتهو

  .كوم الشيصوم 

    أوله،ة اهلالل يفي من شعبان برؤنيتص احتساب ثالثخيمث ال 

                                                

.١٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ٥٧١ ص١ج: الوسائل) ١(

.١٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ٥٧١ ص١ج: كمستدر) ٢(

.٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٦ باب ٢١٦ ص٧ج: الوسائل )٣(



١٣٣

  ي خرب عدلني البينة الشرعية وه:اخلامس

  

شهر رمضان  إىل  بالنسبةكذلكذا، وك وه، من رجبنيان أوله ثبت بالثالثك وإن كبل الالزم ذل

 السماء علة انت يفكما إذا ي فكذلكم، بل هو يس خاصاً بالغيم لك إذا غمت شهور متعددة، واحلمايف

نه أ أو ما أشبه، أو اًيوون األفق رحكن من االستعالم، ألجل كتمي موضع ال ان اإلنسان يفك أو ى،أخر

ى ن قضي وعشرةان تسعك أنه ني مث تبنيحنوه، وإذا عد شعبان ثالث أو  حبسأنه يف أو ،ما أشبهأو ى أعم

 د قضاًءيوم العيان قد صام كن ويان تسعة وعشرك أنه ني مث تبنيفارة، وإذا عد رمضان ثالثكوماً وال ي

  .فعنيحنوه مل أو 

ن ك عدم القبول مطلقاً، ليكاملشهور، ورمبا ح على }ني خرب عدلية وهينة الشرعيالب: اخلامس{

  :  املسألة أقوال أخرعرف قائله، ويفيمل 

ه من ي أما آخره فال بد ف، أول الشهرة العدل الواحد يفيفاك من ،ه سالريما ذهب إل: األول

  .نيشهادة عدل

ع أهل يره مجي السماء علة ومل ان يفك من أنه إن ،ة وابن الرباجي النهاخ يفيه الشيما ذهب إل: الثاين

 علة كن هناكاثنان عدالن من خارج البلد، وإن مل ت أو راه مخسون من أهل البلد،يالبلد فالالزم أن 

  .فالواجب مخسون من خارج البلد

   انت علةك من أنه إن ، املبسوطخ يفيره الشكما ذ: الثالث



١٣٤

  .خارجه أو خلمسون من البلدن علة فاك وإن مل ت،خارجه أو فالشاهدان من البلد

  .ر البلد وخارجهكذي ومل ، الصحو مخسون ويف، العلة اثنان من أنه يف،الصالح أيب عن: الرابع

ان الشاهد ك أو ان باملصر علةك من أهل البلد، أما إذا نيما عن املقنعة من اعتبار اخلمس: اخلامس

  .نيشهادة عدلى فكمن خارج البلد 

متواتر األخبار اخلاصة،  إىل  باإلضافة،نةية البيور إطالقات حجره املشهكما ذ على دليو

، تهيفطر لرؤأ و،ة اهلالليصم لرؤ:  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب حة منصور بن حازم، عنيصحك

  .)١(ضهقاه فايان بأما رأيم شاهدان مرضكفإن شهد عند

ه من شهر ي فيقضي يوم الذي سئل عن الأنه، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب حةيوصح

  .)٢(ان رأس الشهرك ع أهل الصالح مىتيثبت شاهدان عدالن من مجيال تقضه إال أن : رمضان؟ فقال

ال تقبل شهادة النساء : )عليه السالم(علي  قال:  قال)عليه السالم( ، عن الصادقحة احلليبيوصح

    شهادة إالّ،ة اهلاللي رؤيف

                                                

  .٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٨ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٣٥

  .)١(ني عدلنيرجل

ة ي رؤز يفيال أج: قوليان ك )عليه السالم( اًين علإ :أيضاً )عليه السالم( عنهى حته األخريوصح

  .)٢(ني عدلنياهلالل إال شهادة رجل

ز يال أج:  أنه قال)عليه السالم(علي   عن،)عليه السالم(  عن الصادق،عقوبيب بن يوحسن شع

  .)٣(ني اهلالل إال رجل الطالق وال يفيف

 فإذا ، أهلة الشهوريه:  أنه سئل عن األهلة؟ فقال)عليه السالم(  الشحام، عن الصادقحةيوصح

 كذل يوماً أقضين يان الشهر تسعة وعشركت إن يأرأ:  قلتته فأفطريت اهلالل فصم، وإذا رأيرأ

 ك فاقض ذلكنة عدول فإن شهدوا أم رأوا اهلالل قبل ذلي بكشهد لي إال أن ،ال: وم؟ فقاليال

  .)٤(وميال

 على طلقي، فإن اجلمع نياالثن على نة الثالثة وما أشبه ال بد من محلهيس املراد بالبينه لإث يوح

  .اًريثك نياالثن

                                                

.٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٨ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(

.٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ باب ١٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٣٦

وز جيال : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب ة محاد، عنحيوصح

  .)١(نيعدل نيوز إال شهادة رجلجي اهلالل، وال شهادة النساء يف

شهد ي أو ،ةيال تصم إال للرؤ :قوليمسعته : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب بن سنان، عناوخرب 

  .)٢(شاهدا عدل

 بشهادة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاى قض: ، قاليسي عحممد بنبن  وخرب أمحد

  .)٣( عدلي وأما اهلالل فال إال بشاهد،ني الد يفنيميالواحد وال

 :قلت:  قال،ثي حد يف)عليه السالم( ع، عن الصادقيبن الرب وخرب الدعائم املتقدم، وخرب عمر

شهد عدول أم رأوه، ي إال أن ، ال:قالوم؟ ي الكذل يوماً أقضين يان الشهر تسعة وعشركت إن يأرأ

  .)٤(ومي الكفإن شهدوا فاقض ذل

                                                

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢١١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢١١ ص٧ج: الوسائل) ٣(

.٧ ح شهر رمضانأحكام أبوابمن  ٤ باب ٥٧٢ ص١ج: كاملستدر) ٤(



١٣٧

نة عدول، فإن ي بكشهد ليإال أن : هيف مثله، و)عليه السالم( الصباح، عن الصادق أيب وخرب

  .)١(ومي الك فاقض ذلكشهدوا أم رأوا اهلالل قبل ذل

ته، وإن ية اهلالل وأفطر لرؤيصم لرؤ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب منصور بن حازم، عن

  .هاريغ إىل ،)٢(اه فاقضهيان بأما رأي شاهدان مرضكشهد عند

ان الشهر تسعة كت إن يأرأ: ث، قلتي حد يف)عليه السالم(  عن الصادق،ياشياه العووأما ما ر

 قبل لالول فإم إن شهدوا أم رأوا اهل إال أن تشهد ثالثة عد،ال: وم؟ قالي الك ذليقضين أيوعشر

ن ين أحد الشاهدكيإذا مل  حىت اط،يإرادة االحت على ، فال بد من محله)٣(ومي الك ذليقضي فإنه كذل

ه، وإال فقد قام اإلمجاع من اجلمعدالً سدعدم اشتراط الثالثة، ولعله اجتهاد من  على عي الثالث مسد

 أقل  يف)عليه السالم( المهك ملا فهم من ، فزاد لفظ الثالثةعدول )عليه السالم( ، بأن قال اإلماميواالر

  .اجلمع

   أنهك أول الشهر فبالواحد يفى تفك ايوأما قول سالّر الذ

                                                

  .٩ ح شهر رمضانأحكام أبوابمن  ٥ باب ١٩١ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ باب ١٨٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٢٠٨ ح٨٥ ص١ج: تفسري العياشي) ٣(



١٣٨

ات، ي ولبعض الروا،ق أوىلي مثل الشهر بطريام، ففك األحل الواحد يفوقبى ط، ولفحوايلالحت

تم يإذا رأ :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال)عليه السالم( جعفر أيب س، عني قحممد بنة يرواك

  .)١(نيه عدل من املسلميشهد عل أو اهلالل فأفطروا،

ال جتوز شهادة النساء : ث قالي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عننيبن احلص  داودةيوروا

  .)٢( الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة، وال بأس يفني عدلني الفطر إال شهادة رجليف

ت ي قد رأينإ :غالم وهو معتب  قال له،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عقوب، عنيونس بن ية يوروا

  .)٣(فاذهب فأعلمهم:  قال،اهلالل

عدم  على أنه معارض مبا دلّ إىل اً، مضافاًيالً شرعيس دلياط لي فإن االحتخيفى،ل ما ال ك الويف

اج ي احتال يفك إذ ال إش، مسلمة بل مسلم العدمري غىة شعبان، والفحوي إال بنكوم الشيجواز صوم 

   أن ، ولعل السركذل إىل امكاج األحي عدم احتال يفكما ال إشك، املتعدد إىل املوضوعات

                                                

  .١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ باب ١٩١ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢١١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ باب ١٩٢ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١٣٩

 كذلكس ي ول،امك لزم طرح أغلب األحكه ذليها التعدد، فلما اشترط فيصعب فيام كاألح

  .املوضوع

  : سي قحممد بنة يروا على رديو

  . أول الشهر، فهو خالف مطلوب املستدل ال يف، الفطربأنه يف: أوالً

أو : ذاكبعض ه ونقلها ه عدوليأو شهد عل: ذاك إذ نقلها بعض ه،بأن نسخها خمتلفة: اًيوثان

  .نة عدليه بيشهد عل

 الصوم بقول كذل  ومعىنال بأس: أا قالت إىل فة شاذة، مضافاًية داود بأا ضعيرواى وعل

  .ة رمضانيس معناه وجوب الصوم وأنه بنينة شعبان، ولي بكوم الشيات صوم ينة روايمطلق بقر

س معناه وجوب ي لعالماإل إذ ،هاي فأا ال داللة إىل فة، مضافاًيونس بأا ضعية يرواى وعل

 ضمن ون شهادته يفكت حىت ،هيعلم الفقأ اذهب و: اهلاللى أنه رأيدعيما نقول اآلن ملن كام، بل يالص

  .الشهادات

  .اتيمجلة من الروا إىل ة باإلضافةيعتباراالوأما األقوال األخر، فلهم بعض الوجوه 

ة ي رؤ يفيزجيم ك: قلت له، )عليه السالم( اهللاعبد  أيب م بن عثمان اخلزاز، عنيخرب إبراهك

  إن شهر : )عليه السالم( اهلالل؟ فقال



١٤٠

قول ي عدة فقومية اهلالل أن يس رؤي ول،ؤدوا بالتظينت فال تعاىلضة من فرائض اهللا يرمضان فر

ة ي رؤ يفيزجي رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف، وال ا إذ،مل نره قول اآلخرونيته ويقد رأ واحد

 ني السماء علة قبلت شهادة رجلانت يفك، وإذا ني السماء علة أقل من شهادة مخسن يفكياهلالل إذا مل 

  .)١(رجان من مصرخيدخالن وي

 نية اهلالل دون مخسي رؤال جتوز الشهادة يف: )عليه السالم( عبد اهللا أبو ، قاليوخرب اخلثعم

ان باملصر علة فأخربا أما كانا من خارج املصر وك إذا نيل وإمنا جتوز شهادة رج،رجالً عدد القسامة

  .)٢(ةية، وأفطروا للرؤياموا للرؤصاه وأخربا عن قوم يرأ

تموه ي وإذا رأ،تم اهلالل فصوموايإذا رأ:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  مسلم، عنحممد بنوخرب 

قول ينظروا فيقوم عشرة فيس أن ية ليرؤوال:  قال،ةين بالرؤك ول وال بالتظينيس بالرأي ول،فطرواأف

انت علة فأمت شعبان ك وإذا ،عشرة آالفرآه  إذا رآه واحد ،رونهينظر تسعة فال يواحد هو ذا هو و

  .)٣(وال مخسون:  ال أعلم إال قالذا هو قول رجل هويس أن يول :هي وزاد محاد فنيثالث

                                                

  .١٠ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢١٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١٤١

ة يس الرؤي ول،ةي والفطر للرؤ،ةيالصوم للرؤ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب العباس، عن أيب وخرب

  .)١(راه واحد وال اثنان وال مخسونيأن 

س ية، ولي وأفطر للرؤ،ةيصم للرؤ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريك بن بعبد اهللاوخرب 

قول القوم ي فتيقول القائل رأية أن ينا، إمنا الرؤيقوالن رأيء الرجل والرجالن فيجية اهلالل أن يرؤ

  .)٢(صدق

 رجالً نية اهلالل إال شهادة مخسي رؤال تقبل يف:  أنه قال)عليه السالم( ة، عن الصادقيوعن اهلدا

  وال تقبل شهادة النساء يف،انا خارج املصرك إذا نيشهادة عدل أو ، املصران يفكعدد القسامة إذا 

  .)٣(ة اهلاللي رؤالطالق وال يف

  : هايرد عليوهذه األخبار : أقول

  .ما عن املعتربك ،افةك نيا مناف لعمل املسلمإ: أوالً

  .ىما عن املنتهك ، مجلة منهاعدم صحة السند يف: اًيثان

  .ما عن املختلفك ، والتهمةك معرض الشبأا واردة يف: وثالثاً

                                                

  .١٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢١٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢١٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٦ الصوم سطر أبواب من ١ باب ٥٥ص: اهلداية) ٣(
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 من شهد عنده عدالن  فكل، شهادما أو شهدا ورد، أو مل يشهدا عنده،سواء شهدا عند احلاكم وقبل شهادما

   بل جيب عليه ترتيب األثر من الصوم أو اإلفطار،جيوز

  

 الصحو مع القطع  يفنيد العامة من االجتزاء بشهادة رجلي ضاً ملا يفيا وردت تعرإ: ورابعاً

  . اجلواهر يفكذل على ما نبهك ،نيثرة املطلعك وي واملرئي الرائذما باعتبار عدم العلة يفكب

  .ني بعضها عدم قبول اخلمس ويفني بعضها قبول اخلمسضارا فإن يفبت: وخامساً

نهما عموم مطلق، يان بكد، وإن ييثرا ال تقبل التقك لبأا معارضة باألخبار املتقدمة اليت: وسادساً

  .هذه على  أشهر، ولذا تقدميوه

ان بعض ك، وإن هي اجلملة منظور فهذه األخبار يف إىل كل املستند واملستمسيعرف مي كومن ذل

 ري غ،مهارياملقاصد وغى  اجلواهر ومنته املتتبع يفهدجيرناه مما ك ما ذرياالت الستة وغكرناه من اإلشكما ذ

  . واهللا العامل،ةيفاك اموع تام، إال أن يف

ل من ك ف، شهادما شهدا وردو أ، عندهاشهديمل  أو ،م وقبل شهادماكسواء شهدا عند احلا{

 كره العالمة واملداركما ذك} اإلفطار أو ب األثر من الصوميه ترتيب علجيوز، بل جين شهد عنده عدال

 املقام، م يفكاشتراط احلا على لي املقام خاصة، وال دلتهما عامة، ويفي إلطالق أدلة حجكمها، وذلريوغ

  .م إن شهدا عندهكاشتراط قبول احلا على وال



١٤٣

 ى،فك نين العادلية الشاهدينده، بل إذا علم برؤن عاشهد الشاهديلزم أن يالظاهر أنه ال  مث

، وعلم  منهم أفطرا غداًنيأن عدلى ة، مثالً إذا استهل مجاعة فرأية ال موضوعيقيلوضوح أن الشهادة طر

  .اع والتواتري باب الشم يفك احلكذلكسفر، و أو  من مرضك ذلريتهما ال غيأن السبب رؤ

 ينف على حنو العلم بالعدم، ال على نيثنان الشاهد ائطّخيشترط عدم تدافع الشهود بأن ينعم 

  .العلم

  .اع حصليش أو تواتر على اهلالل تقبل الشهادة على ما تقبل الشهادةكنه إمث 

أنه ثبت  على افلهمكخبار إت بيقبول أهل البكأما ما غلب من قبول الناس بشهادة واحد 

حنوه  أو هيربهم بأنه ثبت لدخيجع وريالعامل، ف  إىلرسلونهياف ممن يحنوها، وقبول أهل األر أو بالشهادة

  . ال من باب الشهادةي هو علم عادي إال من باب االطمئنان الذكس ذلي، فلكذل

د يريالشهادة عند من  أو الشاهد على  الطعن سبباً يفكون ذلكيم أن ال ك رد احلب يفجينه إمث 

انت كن كم الشهادة ولكبأن قبل احلا سكنعما أنه لو اكز له القبول، جيهما، وإال مل ياالعتماد عل

د يذا شهادة، مثالً إذا عرف زكه على عتماد االري الغكز لذلجي مل ،هريالشاهد مطعوناً عند غ أو الشهادة

د عدالتهما جاز يما أنه إذا علم زكم، كه احلايه وإن اعتمد عليعتماد علز له االجيعدم عدالة الشاهد مل 

   م شهادما لعدم ثبوتكد احلاهما وإن ريعتماد علله اال



١٤٤

  .بني وجود العلة يف السماء وعدمها و،وال فرق بني أن تكون البينة من البلد أو من خارجه

  توافقهما يف األوصاف نعم يشترط

  

 ،إلطالق أدلة الشهادة} من خارجه أو نة من البلديون البك أن تنيوال فرق ب {،عدالتهما عنده

  .صةوقد تقدم ضعف األدلة املخص

 ثبوت ون من خارج متحد األفق، أما من خارج خمتلف األفق فإا ال تنفع يفكشترط أن تينعم 

  .إلطالق األدلة، وقد عرفت ضعف املخصص}  السماء وعدمها وجود العلة يفنيوب{اهلالل هلذا األفق 

ن، ألن الالزم ي واحد من املتأخرريما صرح به غك}  األوصافشترط توافقهما يفينعم {

ء واحد، بل يش على رد الشاهداني األوصاف مل  واحد، فلو اختلفا يفيتهما عن وجود خارجياكح

رد ي مل يون اهلالل اخلارجكي أخربه الشاهد اآلخر، في الوجود الذريل واحد منهما عن وجود غك يكح

سار يطرف   النجمة، وأخرب اآلخر أنه رآه يفنيمي طرف ما لو أخرب أحدمها بأنه رآه يفكه شاهدان، يعل

  .الشمال إىل إن حدبته السماء، وقال اآلخر إىل نه رآه وحدبتهإ قال أحدمها أو النجمة،

ن أخربا عن األوصاف كانت متعارضة ولك أو ن األوصاف متعارضة،كأنه لو مل تخيفى ن ال كل

  . بشهادماكذلضر يبنحو تعدد املطلوب مل 



١٤٥

  .فلو اختلفا فيها ال اعتبار ا

  

 أو ته فوق األفق بباع،يرأ قال أحدمها أو ته فوق األفق بذراع،يرأ قال أحدمهاما إذا  األولفمثال 

، فإنه كته قبل املغرب خبمس دقائق وما أشبه ذليرأ ته قبل املغرب بربع ساعة، وقال اآلخريرأ قال أحدمها

  . رآه اآلخري الوقت الذري غراه أحدمها يفين أن كضر هذا االختالف، لعدم التعارض، إذ من املميال 

، الشمال إىل ته وحدبتهيرأ السماء، وقال اآلخر إىل ته وحدبتهيرأ  ما إذا قال أحدمهاومثال الثاين

 نيإذا تب حىت ،، بل أخربا عن الذات وعن الوصف بنحو تعدد املطلوبكة بذليد الرؤيقين مل كول

ضر هذا ي، فإنه ال الشهادة بذات املوصوف على  مصراًيق الشهادة بالوصف بللشاهد اخلطأ يف

 يء خارجيش على د الشاهدانريالذات، ف على الشهادةى ه وتبقيشهادتى سقط إحدياالختالف، ألنه 

  .واحد

 على ل منهماك فشهد ، وقطع اآلخر بأنه عمرو،دي وقطع أحدمها بأنه ز،إنساناً قطعاًرأيا ما إذا ك

ته يأصل رؤ على ة مل تسقط شهادتهيلفالنا على ونه فالناً، فإنه إذا سقطت شهادتهكى أصل اإلنسان وعل

} ها ال اعتبار ايفلو اختلفا ف {:هري فقول املصنف وغ،ةيثبت اجلامع وتسقط اخلصوصيلإلنسان، ولذا 

  .كاملقاصد واملستمسى  منتهكذل على ما نبهك ،إطالقه على سيل

  ن علمنا أن كحنو وحدة املطلوب، ول على مث إن أصر الشاهد
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  و وصف أحدمها وأطلق اآلخر كفىنعم لو أطلقا أ

  

حنو وحدة  حىت ضري به، ال د املشهو ال من باب االختالف يفك باب اختالف املدار منكذل

 ،إنه أثىن قول اآلخرير، وكإنه ذ قول أحدمهايواناً فيان حيريداً وعمرواً يأن زى املطلوب، مثالً إنا نر

اً، ريان صغكإنه  قول اآلخرياً، وريبكان كهلالل ن اإ قول أحدمهاي أو ه،يرأ على ل واحد منهماكصر يو

ل ي ال اختالف الواقع، فهو من قبكء عن اختالف املداري ألنه ناش،ضر بشهادماي ال كفإن مثل ذل

  .تعدد املطلوب

ره ينه إن مل إ ما لو قال أحدمهاكه، يوإن زعم الشاهدان أنه من باب وحدة املطلوب وأصرا عل

من قامت عنده الشهادة مالحظة  على  فالالزمره،ياً فلم ريره صغيإنه إن مل  اآلخرره، وقال ياً فلم ريبك

  .كذل

لب طاألوصاف، بل  على ربهجيم أن كق للحاحي وال ،رب بالوصفخيق للشاهد أن ال حينه إمث 

ت ي رأثرا اليتك على ات الشاهدي روارد يفينعة الشاهد، بل مل قه من باب تياألوصاف منه والدقة ف

ء ي شاألوصاف، بل وال إشارة يف) عليهم السالم(األئمة أو ) صلى اهللا عليه وآله( لة منها طلب النيبمج

  . مقام التهمة وحنوها إال يفك، فاألفضل التركذل على اتيمن الروا

 ألنه ال }ىفكأو وصف أحدمها وأطلق اآلخر {ة اهلالل بدون الوصف يرؤ} نعم لو أطلقا{

 أو  إما من باب العموم واخلصوصنياذبك متري غنين وصفكذا إذا وصفا لك ونهما فال حمذور،ياذب بكت

  ست طرف السماء، يته وحدبته ليرأ ما إذا قال أحدمهاكمن باب التخالف، 
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  وال يعترب احتادمها يف زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية يف الليل

  

ته وحدبته حنو يرأ ، وقال اآلخرته مرتفعاًيرأ قال أحدمها أو حدبته حنو الشمال، وقال اآلخر

  .أيضاًاذب ك لعدم التكالشمال، وذل

ته بعد يرأ بأن قال أحدمها} لي اللة يفيالرؤ على ة مع توافقهماي زمان الرؤعترب احتادمها يفيوال {

ون مراده أن كيتمل أن حيما تقدم، وكته بعد املغرب بنصف ساعة يرأ املغرب بساعة، وقال اآلخر

ء يش على تحقق الشاهدانيلة السبت، فإنه ال ير اآلخر أنه رآه لكلة اجلمعة، وذيه رآه لر أنكأحدمها ذ

  .كده املستمسي، وقد أكثبت ما ذلي مل ، السبت أنه من رمضان أم النا يفككواحد، فإذا ش

ما أن كوم السبت من رمضان، يإن  قوليلة اجلمعة يقول بأنه رآه ليإن من : قالين أن كمين كل

د يما إذا شهدا بأن الدار لزك، كذل على ، فهما متفقانأيضاً كقول بذليلة السبت يإنه رآه ل قوليمن 

وم السبت، فإنه عرفا يعلم أا له ينه إوم اجلمعة، وقال اآلخر يانت له كعلم أا ينه إ ن قال أحدمهاكل

، وشهد ني شعبان االثنةيعلم أنه لو شهد أحدمها برؤي كد، ومن ذليأن الدار لز على نيام الشاهديمن ق

، وإن خالفه را اختاره اجلواهمك، ني املع قبلت شهادما، التفاقهما يف،ة رمضان األربعاءياآلخر برؤ

  .ك املدارن يفيالً من األمرك ما شهد به أحدمها ملا شهد به اآلخر، واحتمل ةرياملستند ملغا

    حجة خبالف لوازمأيضاً األصول أن لوازم احلجة وقد تقرر يف



١٤٨

  وال يثبت بشهادة النساء

  

 ثبت أن له ،س له الداريأنه ل على البستان، وقام الشاهد أو د إما الدارياألصول، لو علمنا بأن لز

 ولو من باب داللة ،هيثبت العام التفاقهما فيعام وخاص فإنه  على ل شهادةك  يفكذلك و،البستان

 تواترهن جمردات أو اعهنين شهادن وإن ثبت بشبعنوا} بشهادة النساء{اهلالل } ثبتيوال  {،لتزاماال

  .ما صرحوا بهكمنضمات أو 

 واحد من الفقهاء، ملتواتر ري غكذل على اإلمجاعى ما ادعك، ين عدم الثبوت بشهادن إمجاعإمث 

  . تقدمت مجلة منهاالنصوص اليت

  .)١(ني عدلني اهلالل إال شهادة رجلز يفيال أج: حة احلليبيصحك

  .)٢(»ة اهلاللي رؤال تقبل شهادة النساء يف، ىخر األتهحيوصح

  .)٣( اهلاللوز شهادة النساء يفجيال :  محادةحيوصح

  .)٤(» اهلاللال جتوز شهادة النساء يف«: حة حممديوصح

 الطالق واهلالل لضعفهن  شهادة النساء يفكعلة تر: )عليه السالم( وخرب ابن سنان، عن الرضا

  .)٥(ةيعن الرؤ

                                                

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٧ ص٧ج: لوسائلا) ١(

.٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٨ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ باب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل) ٤(

  .٥٠ ح الشهاداتبوابأ من ٢٤ باب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل) ٥(



١٤٩

  .)١(ة اهلاللي رؤال جتوز شهادة النساء يف:  بن سنانعبد اهللا حيوصح

   .)٢( اهلاللاء يفسنال جتوز شهادة ال: ح العالءيوصح

  .، فراجعك الوسائل واملستدرورة يفكة املذريثكها من األخبار الريغإىل 

ه يما ذهب إلك أول الشهر، ة العدل الواحد يفيفاك مسألة  تقدم يفي الذنيبن احلس وأما خرب داود

  . فقد عرفت اجلواب عنه، أول الشهرسالر من قبول شهادة املرأة الواحدة يف

 مل ني املبسوط من القول بثبوت األهلة بشهادة رجل وامرأتخ يفيعرف أن ما عن الشيومما تقدم 

 نايفي، إذ ظاهر األدلة املتقدمة عدم قبول شهادا وحدها، فال منضمةون كيعلم وجهه، اللهم إال أن ي

 من القول د تقومان مقام رجل واحد فال بنيون املرأتك على لي الدلمث قايقبول شهادا منضمة، وح

  .به هنا

 شبه ك اجلملة، بل ذلإن ظاهر األدلة السابقة عدم قبول شهادن مطلقاً، ال عدم القبول يف: هيوف

  .اتيح مجلة من الروايصر

د يلما زك شروط الطالق، فإنه د يفي الطالق التشديفمث الظاهر أن وجه عدم قبول شهادة النساء 

  له يوجب تقليد مما يد زاد التشديالق

                                                

  .١٠ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ باب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل) ١(

.١٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ باب ٢٦٢ ص١٨ج: الوسائل) ٢(



١٥٠

  .وال بعدل واحد ولو مع ضم اليمني

  

ن اهلالل أمر عام أ اهلالل،  الطالق، ووجه عدم قبول شهادن يفما عرف من بناء الشارع يفك

الئم يص دائرا مبا ي ختصيتتضقية يا عاطفوك األمور العامة، ألن دخل املرأة يفيرد أن يوالشارع مل 

ة، ياألعم من الرؤ راد به املعىني، ةيلضعفهن عن الرؤ اخلرب السابق  يف)عليه السالم( قولهعتها، ولعل يطب

  .ة فقطية البصريال الرؤ

  .ك ذلاملرأة الواحدة لوجود املصلحة يف حىت نعم رمبا قبل الشارع شهادة

ص النص قبول الشهادة بالرجال، اللّهم إال أن يل ال تقبل شهادته، لتخصكشاملى مث الظاهر أن اخلنث

 اط يفيان االحتك وإن ،ديس بالبعي وهذا ل، مقابل النساء ال مطلقاً، فاألصل قبول شهادتهإنه يف: قالي

  .كالتر

س يان، فلاالطمئن أو دة وموجبة للعلميوا مؤك نايفياملرأة ال  إىل ن عدم قبول الشهادة بالنسبةإمث 

  .طمئنان والعلم أخذاً بشهادا، بل اتباعاً لالكذل

ما أشبه،  أو ني عادلني اشترطت رجلات اليتيملتواتر الروا} نيميوال بعدل واحد ولو مع ضم ال{

ة الواحد، وقد تقدم استدالل سالر يفاكعدم على  ـ  أول رمضانإال من سالر يف ـ ولذا قام اإلمجاع

  .نة فراجعيتبار الب أول اعواجلواب عنه يف

 املستند ما يفكة تقبل شهادما، يالرؤ على اع اليالش أو التواتر على نه لو شهد العدالنإمث 

 )عليه السالم(  عن الصادق،حة هشاميد العلم، ولصحيفيما  على مها، ألنه شهادةرياملقاصد وغى ومنته

  أنه 



١٥١

 نيأهل مصر أم صاموا الثالث على لةنة عاديانت له بكإن :  قال،نيمن صام تسعة وعشريف قال

  .)١(وماًيى ته قضيرؤعلى 

 أول رمضان وصام حق له انت الشهادة يفكها، فإن ري غيف أو ةي الرؤ اشتباه الشاهد يفنيولو تب

 أول شوال وصام انت الشهادة يفكفارة، وإن ك ولزمه قضاءيصم مل يفطر ولو بعد الظهر، وإن مل يأن 

 نيصم فإن تبيفارة، وإن مل كتمش منه قضاه وال ية صح صومه وال قضاء، وإن مل منه قصد القربى ومتش

  .فارةك قضاه وال ك بعد ذلنيفارة، وإن تبك وقضاه وال ك النهار أمساالشتباه يف

  .اًجيتدر أو ان التعارض دفعةًكان املرجع األصل، سواء ك و،نه لو تعارض الشاهدان تساقطاإمث 

ة، أما إذا قال ي الرؤاه، وشهد آخران بأما اشتبها يفيان بأما رأما إذا شهد اثنك: فاألول

 البلد ما إذا شهد اثنان بالتواتر يفك و.س من تعارض الشهادةياه فهذا ليرياآلخران بأما بأنفسهما مل 

  .ك وشهد آخران بعدم التواتر هناالفالين

قبله  أو  مث بعد الظهر، عنده الشاهدم من قااه مثالً فصاميما إذا شهد اثنان بأما رأك: والثاين

 املسألة م األصل يفكح إىل رجعي فإنه بعد التساقط ،ةي الرؤيجاءه شاهدان آخران شهدا باشتباه مدع

   اشتباه الشاهد، ني املسألة تبما تقدم يفك ،اإلفطار أو كاإلمسا أو اميمن الص

                                                

  .٣٥تاب الصوم سطر ك يف ١٢٩ ص٢ج: ما يف املستندك) ١(



١٥٢

 اشتباه ني تب،كما أشبه ذل أو  آخرمعارضته بشاهد أو  اشتباه الشاهد بإقراره بنفسهنيومثل تب

  .تهي صحة رؤ يفكش أو ،ك بأن رآه، مث علم بعد ذليالرائ

سا يأبه ما لزعمه أما ليس بأن شهدا فلم كانع أو ،ني عدم عدالة الشاهدني ما لو تبكومثل ذل

ما أنه لو ك ،نافذةه عدالتهما، أما لو شهدا ومها عادالن مث سقطا عن العدالة فالشهادة ي لدني مث تبنيعادل

 ايبقيب األثر وإن مل يالشهادة لزم ترت على اي فإن بقني مث صارا عادلني عادلريس بأن شهدا وهم غكعان

  . حالة عدم عدالتهماالشهادة فال اعتبار بشهادما السابقة يفعلى 

شاهد ل ك على  باب اهلالل، فإذا رآه اثنان فشهدالشهادة يف على ن الظاهر قبول الشهادةإمث 

 عن العالمة يك واحد، خالفاً للمحريشاهدان تقبل شهادة الفرع، إلطالقات أدلة الشهادة، واختاره غ

الشهادة عند علمائنا، ألصالة الرباءة واختصاص ورود القبول باألموال  على ثبت بالشهادةيال : فإنه قال

  .ينيوحقوق اآلدم

 الرباءة ال جمال له بعد اإلطالقات،  وأصلى،ربكوى فاإلمجاع خمدوش صغر ،خيفىه ما ال يوف

ز شهادة يجيان ال كنه إ: )عليه السالم(علي   عن،)عليه السالم( عبد اهللا أيب د، عنيخرب طلحة بن زك

  .)١(رجل على نيرجل إال شهادة رجل على رجل

                                                

.٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ باب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل) ١(



١٥٣

شهادة رجل فإن شهادته  على إذا شهد رجل: )عليه السالم( الصدوق أنه قال الصادقى ورو

  . )١(شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد على  وإن شهد رجالن عدالن، نصف شهادةيوهتقبل 

  .نةية البيإطالقات حج إىل مضافاً .ك ذلريغإىل 

ل ك على المهاكشهد اثنان يشاهد، وإما أن  على نيل اثنكشهد أربعة يه فالالزم إما أن يوعل

  .ىتارة أخر ي علشهادةى  وعل،مد تارةشهادة حم على د وعمرويشهد زي بأن ،نيواحد من الشاهد

 هذا الباب، ألن املستفاد من األدلة عدم إعطاء الشهادة يف على أنه ال تقبل شهادة النساء: والظاهر

  . باب شهادة اهلاللالشارع احلق للنساء يف

ة، يؤالر على الشهادة إىل تاجحيرمضان، وال  أو ديالع أو الفطر على ن الظاهر أنه تقبل الشهادةإمث 

 واملستند، ومستندمها كاملقاصد، وخالفاً للمدارى ة، وفاقاً للجواهر ومنتهي إلطالق أدلة احلجكوذل

  .راه السامع سبباًيما ال  إىل األصل، واحتمال استناد الشاهد

 املستند، واعترضه املستند بأن املوافقة  صورة علم السامع مبوافقه الشاهد له يف استثىنكن املداركل

  . املستند االشتباه يفينفيل ال  القويف

  .خيفىلهما ما ال ي دلويف

  ما يف ة، وأما االحتماليقاوم إطالقات احلجيأما األصل، فال 

                                                

.٥ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ باب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل) ١(



١٥٤

   حكم احلاكم:السادس

  

ه وإال لزم ي واقعاً وهو ال اختالف فكذلكونه كشهادته ى  اجلواهر من أن مقتضناقشه يف

ى ريها، إذ لعل الشاهد رية وغية والزوجية واحملرم والغصب والنجاسكل شهادة بامللك االستفصال يف

أنه خالف أدلة  إىل قول به أحد، مضافاًيوهذا مما ال  ،ذاكالسامع حتققه به وهى ري مبا ال كحتقق املل

  .قبول شهادة العلماء بالفسق والعدالة من دون استفصال السبب على ةرية الشهادة، وقد جرت السيحج

لزمه يراه السامع حجة مل يما ال يشهد في أقرب، نعم لو علمنا أنه  فالقول بالقبول،انكف يكو

 ذ يففنيس حبجة، فإنه ال يما ل إىل مبا هو مستند فيتيه ع فحاله حال ما إذا علم املقلد أن مرج،القبول

  .حقه فتواه

  . واهللا العامل، ذا القدريتفك مقام الشهادة فروع أخر نويف

 احلدائق عن ظاهر األصحاب، خالفاً لبعض اه يفك حيالذوهذا هو } مكم احلاكح: السادس{

  :  املسألة قوالنيه، واختاره املستند، ففين، ومال هو إلي املتأخريأفاضل متأخر

 أو ة،يام واإلفطار بالرؤيم، واستدل له باألصل، وحبصر األخبار الصكم احلاكة حيعدم حج: األول

 أو ،ك أمر اهلالل بالشة عن اإلقدام يفي، وباألخبار الناهوماً من الشهر السابقي ني ثالثيمض أو الشهود،

ا إذا حصل منه ميالم فكثر من الظن، إذ ال كصل منه أحيم ال كم احلاكاتباع الظن، ومن املعلوم أن ح

  .العلم

  ى  وعل،ست حاصرةيل، واألخبار ليث دليل حي إذ األصل أصخيفى،ل ما ال ك الويف



١٥٥

م مل كة قول احلاي األخبار، وإذ حتقق حجكتل على مةكم حاكاحلام كح على فرضها فاألدلة الدالة

  . واتباع الظنك من الشكن ذلكي

املقاصد أنه قام اإلمجاع ى  منته بل يف،وهذا هو املشهور، بل قد عرفت أنه ظاهر األصحاب: الثاين

  .اعيالش أو نةيالب إىل م باهلالل إذا استندكم احلاكاتباع ح ،هية علريوالس

  : نيل له بأمرفقد استد

وأما احلوادث عقوب، ي رواه إسحاق بن يع الذيالتوقكم، كم احلاكة حيعمومات حج: األول

د يفيبالالم ى  فإن اجلمع احملل،)١(م وأنا حجة اهللاكي علثنا فإم حجيتيرواة حد إىل هايالواقعة فارجعوا ف

ة، ومن املعلوم أن اهلالل من أظهر نينة الصارفة مدفوع بأصالة عدم القريالعموم، واحتمال وجود القر

، فإنه ال ابين إىل  احلوادثارجع يف: لعبده ما إذا قال املوىلي العرف فكشهد بذليما كاحلوادث الواقعة 

  .االشتباهى د وما أشبه لدي مثل أمر اهلالل والعه يفي لزوم الرجوع إل يفكشي

   .)٢(ماًكم حاكيجعلته عل قد فإين: بن حنظلة  مقبولة عمر يف)عليه السالم( قولهكو

                                                

.٩ حصفات القاضيأبواب  من ١١ الباب ١٠١ ص١٨ج: الوسائل) ١(

.٢ حالقاضيأبواب صفات  من ١١ الباب ٩٩ ص١٨ج: الوسائل) ٢(



١٥٦

 أن  يفك، فإنه ال ش)١(اًيم قاضكي قد جعلته علفإين: ةجيخد أيب  خرب يف)عليه السالم( قولهكو

صلى ( ان مربوطاً برسول اهللاكونه ك تبعاً ل، الزمانمي من قديم والقاضكأمر اهلالل وحنوه مربوط باحلا

 كذلك و،كذل على ات الدالةيما تقدم بعض الرواك ،)معليه السال( ني املؤمنريوأم) اهللا عليه وآله وسلم

  .ان شأن اخللفاءك

 خ، فمعىني التوارورات يفكالعباس وسائر املذ أيب  مع)عليه السالم( ه قصة الصادقيدل عليما ك

 قولهك و،اهلالل أمر ماً ارتباط الشؤون العامة به، ومن الشؤون العامةكحا أو اًيجعل اإلمام فالناً قاض

  .كق ذلي، فإن أمر اهلالل من أظهر مصاد)٢(د العلماء باهللاي األمور بيجمار: )السالمعليه (

  . د من هذا الشرحيتاب التقلك ه يفية الفقيرناه من أدلة والك مما ذك ذلريغإىل 

إذا شهد عند اإلمام : سي قحممد بنحة يصحك ، باب اهلالل بصورة خاصةما ورد يف: الثاين

انا شهدا قبل زوال كوم إذا ي الك أمر اإلمام بإفطار ذل،وماًي نيهلالل منذ ثالثا ايشاهدان أما رأ

، )٣(ىالغد فصلّ إىل وم، وأخر الصالةي الك وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر اإلمام بإفطار ذل،الشمس

  والقول بأن املراد باإلمام إمام األصل فقط خالف 

                                                

.٦ حالقاضيأبواب  من صفات ١١ الباب ١٠٠ ص١٨ج: الوسائل) ١(

.١٧٢ص: حتف العقول) ٢(

.١ حرمضان شهر أحكام أبواب من ٦ الباب ١٩٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١٥٧

 إمام كها، بل املراد بذلريام وغي باب احلج وباب الصات الواردة حول اإلمام يفياملستفاد من الروا

  . حملهما قرر يفك فاألصل اإلطالق كالعدل، ولو ش

اإلمام إن صمت صمنا وإن أفطرت  إىل كذا:  خرب رفاعة يف)عليه السالم( ومثله قول الصادق

ة ال يلكالى ربكة، إذ اليس هذا تقيف اإلمام، وليالك ظاهر أنه من تاإلمام إىل كذا فإن قوله ،)١(أفطرنا

مقدار  على هايقتصر فية ية، ألن التقي من باب التقإن صمت: ة، بل قولهيالتق على محلها إىل يداع

  . الدرسما قرره الوالد يفكة، يالتقعلى ى ربك محل الالضرورة، وال ضرورة يف

ة ي برؤ)يه وآله وسلمصلى اهللا عل( النيب  شهد عندي الذ)٢(ده خرب األعرايبيؤي أو كذل على دليو

 ،كمسيل فلك ومن أ،صميل فلكأيمن مل  :ينادياً ي مناد)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهلالل، فأمر النيب

  .ما قبل الزوال للمعذور إىل ةي النري مسألة تأخما مر يفك

وا وماً شهر رمضان، فرأين ية وعشريوفة مثانكنه صام بالإ: )عليه السالم(علي  وخرب محاد، عن

  اقضوا : ينادياً ياهلالل فأمر مناد

                                                

 .٥ك حمسا عنه الصائم وقت اإلك ما ميسأبواب من ٥٧ الباب ٩٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١٩٧ ص١٦ج: اجلواهر) ٢(



١٥٨

انا مصدر أمر ك ي والوصأن النيب على دالني، فإما )١(وماًيوماً، فإن الشهر تسعة وعشرون ي

 أول الشهر حسب الواقع، ولعله م يفكحي أن اإلمام مل  اخلرب الثاين يفصامـ ام واإلفطار، واملراد بيالص

  .مكمن بعده أزمة احل على وجب اإلثارةين مثل هذا األمر ال  أكم الناس بعد ذليان ملصلحة تعلك

 أراد ني ح)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا إىل ء الناسي الداللة ما تقدم من جمومثلهما يف

صلى اهللا عليه (ان الرسول كعملون ألم وقت ي عن ماذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( السفر وطلبهم منه

  .تبعونهي واانك) وآله وسلم

م لزم اهلرج كم احلاكة حيال حج  املسلّمات، بل لوالشبهة يفك ك ذل فالشبهة يف،انكف يكو

 مثل هذا األمر  يفى سدني املسلمكتري، ومن املعلوم أن الشارع مل كما صرح به املستمسكواملرج، 

  .همامل

علم نفسه،  أو اعيلشنة وايون مستنده البكي أن نيم بكم احلاك جواز حمث الظاهر أنه ال فرق يف

، ك املداريك حمه يفيم، وتردد فكة علم احلايفاكعدم  إىل ما عن املشهور، خالفاً للمستند، فذهبك

  .نيه وجهير أن فكفذ

ِإذا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا و﴿: تعاىلم، وقوله كم احلاكه إطالقات حيدل عليو

   يأم بالناس، وك فإنه ح)٢(﴾ِبالْعدِل

                                                

.١ ح شهر رمضانأحكام أبوابمن ١٤ الباب ٢١٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٥٨اآلية : سورة النساء) ٢(



١٥٩

 إىل مه املستندك أن ح يفكة ال ختص بفصل املنازعات، وال شيم اهلالل، فاآلكء أهم من حيش

ل، يما خرج بالدليه، ألنه نائبه إال فيذا الفقك، فك أن لإلمام ذل يفكم بالعدل، وأنه ال شكعلمه ح

  .دي باب التقل يفكما فصلنا ذلكس هذا مما خرج، يول

اإلمام  على الواجب: قوليمسعته :  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيب بن خالد، عننية احلسيوروا

   .ثي احلد)١(نة مع نظرهيب إىل تاجحيه احلد وال يم عليقيشرب اخلمر أن ي أو زينيرجل  إىل  نظراإذ

  .ك ذلريغإىل 

 ني اهلالل إال شهادة رجلز يفيال أج: )عليه السالم( م، من قولهكأما ما استدل به لعدم جواز احل

  .نظر نفسه إىل ة بالنسبةيراد به عدم احلجيره اجلواهر، ال أنه كما ذك، ه إضايفي، فاحلصر ف)٢(نيعدل

 اهلالل واضحاً، ألنه من األمور ن األمر يفكي إذا مل يه التصديالفق على بجين الظاهر أنه إمث 

ر، ودفع اهلرج كعن املن يه، وألنه باب من أبواب األمر باملعروف والنهيلف ا الفقك ة اليتياحلسب

  واملرج 

                                                

.٣ حلعامةها اأحكام مقدمات احلدود وأبواب من ٣٢ الباب ٣٤٤ ص١٨ج: الوسائل) ١(

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ الباب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٦٠

 احلوادث هم يفيه، ألم أمروا بالرجوع إليما أن الظاهر وجوب مراجعة الناس إلكوما أشبه، 

  .عدمه أو علم باهلالليآخره، اللهم إال ملن  أو  أول الشهر سواء يف، هذا من أمههاالواقعة اليت

 إىل حة واجبة بالنسبةي ألن النص،ة ملن رآهيفاكحنو ال على م أداء الشهادة عندهوذا الظاهر لزكوه

  .حةي، وهذا من أهم أقسام النصنياملسلم إىل ، وبالنسبةني املسلموايل

م، وإن كقوله هو حي بل ما ،مك وحنوها من مادة احلمتكحة لقوله يمث الظاهر أن ال خصوص

م بل كمادة احل على لي دل، ألنه الكما أشبه ذل أو من شوال، أو وم من رمضانيال: قال أو ،ثبت: قال

: هيقول الفقي أن ني، فالفرق بكم بذلكإنه ح قالي، يدار للمدعلا:  ولذا إذا قال،مكح قولهيما 

  . وجههنيما أشبه، مل نتب أو يثبت عند: قولي وأن ،متكح

م، ك لزوم اتباع احلاال يفكت فال إشكسيم واآلخر كحيان أحدمها كهان، فإن يولو اختلف فق

 كنا ذلي، وقد بنيقي الطرما هو نظرنا يفكهما؛ ي أخذ أني بيريضاد األول، فالظاهر التخيخر ان اآلكوإن 

م كمهم حكونوا فقهاء حكيه وإن مل يالء الفقك و، والظاهر أننين املتخالفي اتهدد يفيتاب التقلك يف

  . فراجعأيضاًد يتاب التقلك رناه يفكرناه، ملا ذكما ذيه فيالفق

  مه فحاله حال ما إذا رجع كمث رجع عن حه يم الفقكولو ح



١٦١

  الذي مل يعلم خطاؤه وال خطاء مستنده

  

  .ه فراجعيالم فك، وقد تقدم الكالش إىل إذا تبدل علم اإلنسان أو الشهود،

ة اإلنسان اخلطأ ي رؤ،}علم خطأه وال خطأ مستندهي مل يالذ{ـ م بكم احلاكد حين املصنف قإمث 

  : أربعة أقسام على مك احليف

تصف يم شرعاً، ألنه ال كس حباينه لإ أي ،مكم ملؤهالت احلكة احلايعدم متامى ريأن : األول

 ،الً عنهيكو أو م جمتهداًكن احلاكيما إذا مل كمه نافذاً، كون حكي أنه ال ، وال شبهة يفمكبصفات احلا

  .كما أشبه ذل أو ن عادالًكيمل أو 

 املسألة م مع أنه اجتهد يفك مقدمات احليف أو ألة املس االجتهاد يف يفأنه مقصرى ريأن : الثاين

اع باملقدار الواجب االجتهاد ي مسألة الشتهد يفجيم مل كما إذا علم اإلنسان بأن احلاكامالً، كاجتهاداً 

 بالسماع من ثالثة ىتفكاخلارج، بل ا على طبق اجتهادهين مل كامل لكعلم أنه اجتهد باملقدار ال أو ه،يف

 ينبغياع إال مبا فوق العشرة، وال يصل الشحيم نفسه أنه ال ك احلاينما رأي ب،اعاًياه ش ومسأنفار مثالً

  .عليهم السالم مهمكس حيقوله لي ألن ما ،مك عدم نفوذ احل يفأيضاالشبهة 

 ري إال أا عن تقص،الصورة السابقةك املوضوع، وهذا يف أو  املسألةأنه قاصر يفى ريأن : الثالث

  . وهذا عن قصور



١٦٢

ى ري وإمنا اجتهاده خالف ما ، وال قصورريح االجتهاد، فال تقصيون جمتهداً صحكيأن : الرابع

  .نيصورت على اإلنسان، وهذا

 ة يفية اجتهاديان رؤكة، سواء ية اجتهادياإلنسان رؤى ريون اجتهاده خالف ما كيأن : األوىل

م، ك احليف أو ه أنه عادل،يجتهاد الفق وا،داً الشاهد فاسقيان اجتهاد اإلنسان بأن زكما لو كاملوضوع، 

  .ه أنه حجةي واجتهاد الفق،س حبجةيد العلم ليفي ال ياع الذيان اجتهاد اإلنسان بأن الشكما لو ك

رون يسم الرتاع، إذ الطرفان حيم، وإال مل ك هذه الصورة اتباع احلايال فرعك ب يفجيوالظاهر أنه 

  .اعم حلسم الرتكنما جعل احلاي ب،أن احلق معهما

ما : قاليتباع، فال اً واجب االيماً شرعكم حاك حي الذكس ذلي األقسام الثالثة السابقة فلأما يف

  .تبعين قلتم بأنه ال ي األقسام الثالثة الذني وب،ث أوجبتم اتباعهي هذا القسم الرابع حنيالفرق ب

ما إذا علم كضوع  املوة، سواء يفية قطعياإلنسان رؤى ريون اجتهاده خالف ما كيأن : ةيالثان

ما إذا علم اإلنسان أن هذا كم ك احليف أو م أنه عادل،كاحلاى نما رأي ب،داً الشاهد فاسقياإلنسان أن ز

 هذه الصورة م بأنه من رمضان، والظاهر أنه يفكم احلاك اهلالل بنفسه، وحىوم من شوال، ألنه رأيال

سائر احلجج ك ،اًيس موضوعي وليقيم طركها عدم لزوم االتباع، ألن ظاهر األدلة أن احليال فرعكب

  م لزم كاحلاحلکم مارات، فإذا علم اإلنسان بالواقع املخالف واأل



١٦٣

   وال يثبت بقول املنجمني، الشياع الظينكما إذا استند إىل

  

ح كنيز أن جي الطالق فاسقان مل يه فلو علم اإلنسان أن شاهديم، وعلكالواقع ال اتباع احل اتباع

وم من شهر يما أنه إذا علم اإلنسان بأن الكعدالتهما، ى ة ألنه رأيم بأا خلكم احلاكاملطلقة، وإن ح

اً فوق مرتفع فزعما يا هالالً خشبيتهما اهلالل، بأن علم بأما رأي رؤ يفنيرمضان، ألنه علم اشتباه العادل

  .اإلفطاروز لإلنسان جيد، فإنه ال ي لشهادما بأنه عاًم تبعكم احلاك وح،أنه هالل شوال

صلى اهللا عليه ( اً، ولذا قالياً ال واقعيراد به ذهاباً ظاهري ،ان باحلقوقميأنه ذهبت األ على وما دلّ

 علم بأن مورثه حلف ي أحد بأن الوارث الذكشيوال . )١(فإمنا قطعت له قطعة من النار: )وآله وسلم

ع ألجله، بل يستطيمسه وخيه ويفتصرف يث ي املال للوارث حبكون ذلكياذباً وأخذ مال الناس ال ك

  .باب القضاء إىل ولكل موي هذا الباب طوالم يفكاملأخوذ منه ظلماً، وال على ردهيالالزم أن 

  : قول املصنفال يفكعلم اإلشيرنا كومما ذ

ه غالب يت علك وإن سك املستمسه يفيل علكولذا استش} اع الظينيالش إىل ما إذا استندك{

  .نياملعلق

 أن أول مي التقوثبتونه يفي يالذكوأصحاب األرصاد، } نيبقول املنجم{اهلالل } ثبتيوال {

   العلماء، بل ني، وهذا هو املشهور بيذائكوم الي هو الالشهر الفالين

                                                

  .١أحكام الدعوى حم وكيفية احلك أبواب من ٢ باب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل) ١(



١٦٤

 اخلالف عن شاذ منا من يك حمخ يفياه الشكعرف اخلالف إال ما حيون إمجاعاً، بل مل كياد أن ك

  .العمل باجلدول

ما تعلم القبلة ك وبأنه ،)١(﴾ِبالنجِم هم يهتدونَ ووعالماٍت﴿: له سبحانهه بقوورمبا استدل ل

  .يق عقالئي أوقات الشهر، وبأنه طركذلكوأوقات الصالة بالسماء 

 فإن أول الشهر ،نياالهتداء بالنجم ال العمل بقول املنجم على ة تدلي إذ اآلخيفى،ل ما ال ك الويف

 هياس ما حنن في لألدلة اخلاصة، وقية، ومعرفة القبلة ا إمنا هيالقواعد احلسابظهر من النجم، بل من يال 

، يق عقالئية، وال نسلّم أنه طريه، وأوقات الصالة إمنا تثبت بالقطع واألدلة الشرعيل علي ال دلكذلعلى 

  .حنوهاس ويما ردع عن القك للردع عنه ،املقام إىل عة بالنسبةي الشر ممنوع منه يفكولو سلم فذل

 أو نيشهادة الشاهد أو ةية احلاصرة لثبوت اهلالل بالرؤريثكات الي الروايل املشهور، فهيأما دل

ورث ي، ومن املعلوم أن قول املنجم بل علمه بنفسه ال ون بالتظينكيأن الشهر ال  على حنومها، وما دل

  .إال الظن

  ان حجة كنعم إذا فرضنا أن منجماً حصل له العلم من حسابه 

                                                

  .١٦اآلية : سورة النحل) ١(



١٦٥

، فهذا ني أقوال املنجمني التضارب الشائع بكد ذليؤي ألنه علم ال ألنه حساب، و،هيالنسبة إلب

  .ذاك وه،نه األربعاءإ: قولي كن أول الشهر الثالثاء، وذلإ: قولي

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رة مبا ورد عن رسول اهللاك التذيك الوسائل تبعاً حملورمبا استدل يف

صلى اهللا عليه وآله وسلم( حممد على افر مبا أنزلكمنجماً فهو   أواهناًكق من صد()١(.  

اة فالن ي موت فالن وحرب ا من أا تؤثر يفخيعتقد بآثار النجوم، ويم من يبالتنج ن املرادإ: هيوف

 العقرب وما سوف واخلسوف والقمر يفكق ما حسبه املنجم من أول الشهر واليوما أشبه، ال تصد

  .هري غه يفري وغ،اسبك امل يف)رمحه اهللا(رتضى خنا امليوضحه شما أكأشبه، 

ا ي أخربين: )عليه السالم( هيتب إلك أنه ،عمرو أيب اتبةك مبكه لذلري الوسائل وغما أنه استدل يفك

فطر الناس يها علة، ويست فيالسماء لى نا هالل شهر رمضان وال نراه، ونريل علك أنه رمبا أشيموال

 هل ،ة واألندلسيقينها مبصر وأفريلة بعي اللك تليفى رينه إ ل قوم من احلساب قبلناقويونفطر معهم، و

  ون صومهم كي ف،أهل األمصار على )٢(تلف العرضخي حىت  هذا الباب ما قاله احلساب يفيا مواليوز جي

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٥ باب ٢١٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

.منه دام ظله ، الفرض ظ) ٢(



١٦٦

  وال بغيبوبة الشفق يف الليلة األخرى

  

ته وصم ي أفطر لرؤ،ك الشتصومنال : )عليه السالم( خالف صومنا وفطرهم خالف فطرنا؟ فوقّع

  .)١(تهيلرؤ

 فال كالشى صل من قول احلساب سوحيون املراد به أنه ال ك على  مبينكن االستدالل بذلكل

صل من حي ما فسره به املستند من أن معناه أنه ال كاملقاصد، ورد بذلى  منتهره يفكما ذكتصومن، 

  .م فال تصومن ألجلهكبلدإىل   بالنسبةكه إال الشي مصر وأخرة يفيالرؤ

 أهل كشي و، هذا األفقظهر يفي مصر، وال ظهر يفينه إقولون يانوا كالظاهر أن احلساب : أقول

  : هذا األفق، وجواب اإلمام له قطعتان إىل  بالنسبةني صحة قول املنجمهذا األفق يف

  .كب الصوم بالشجينه ال إ: األوىل

  .ةين الصوم للرؤإ: ةيوالثان

 أنه ال جتب متابعة بلد يقتضيما كب الصوم، جين أخرب املنجم مل إ وك أنه لو شيقتضيه وإطالق

 على الًيث دليون هذا احلدكي البلد، وك ذل األفق هلذا البلد، وإن علم بظهور اهلالل يفآخر خمالف يف

  .مك احلعدم وحدة اآلفاق يف

 الًيث جعله بعضهم دلي ح،د الشفقبوبة اهلالل بعيغ أي }ىلة األخري اللبوبة الشفق يفيوال بغ{

   احلدائق واملستند ما يفك عالمة هو املشهور، كون ذلكلة سابقة، وعدم يأنه للعلى 

                                                

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٥ باب ٢١٥ ص٧ج: لالوسائ) ١(



١٦٧

لة وإن يوأعلم أن اهلالل إذا غاب قبل الشفق فهو لل":  املقنع، فإنه قالمها، خالفاً للصدوق يفريوغ

 فهو لثالث  ـ نور القمراء يفيأس األش ريأـ ه ظل الرأس يف ي وإن رؤ،نيلتيغاب بعد الشفق فهو لل

  .ى انته)١("اليل

  . األخبارني مجعاً ب، السماء علةان يفكخ محل هذا مبا إذا يوعن الش

 عبد اهللا أيب  عن،ل بن احلريان، فقد استدل للصدوق ببعض األخبار، مثل ما رواه إمساعكف يكو

  .)٢(نيلتي وإذا غاب بعد الشفق فهو لل،ةليإذا غاب اهلالل قبل الشفق فهو لل :قال )عليه السالم(

إذا تطوق اهلالل فهو :  قال)عليه السالم( ه، عن الصادقي مرازم، عن أبحممد بنحة يوصح

  .)٣(ه فهو لثالثي فكت ظل رأسي وإذا رأ،نيلتيلل

 راشد، علي بن أيب ل املشهور، وهو موثقي معرض عنه ومعارض بدلف، والثاينيواخلرب األول ضع

  احلسن  أيب  إىلتبك: قال

                                                

  .٧ باب رؤية اهلالل يف شهر رمضان سطر ١٦ص: املقنع) ١(

  .١٠ ح باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية٣٥ الباب ٧٨ ص٢ج: من ال حيضره الفقيه) ٢(

  .٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٩ باب ٢٠٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١٦٨

  وال برؤيته يوم الثالثني قبل الزوال فال حيكم بكون ذلك اليوم أول الشهر

  

 ني سنة اثنت يفكت من شعبان، وذليلة بقيوم الثالثاء لليتاباً وأرخه ك )عليه السالم( يركالعس

أم رأوا اهلالل  س وأخربوينيوم اخلمي فصام أهل بغداد كوم الشيوم األربعاء يان ك ونيتئ ومانيوثالث

س وأن الشهر يوم اخلميفاعتقدت أن الصوم :  قال،ليغب إال بعد الشفق بزمان طويس ومل يلة اخلميل

قاً فقد صمت ي توفتعاىل اهللا كزاد : إيل)عليه السالم( تبك ف: قال،وم األربعاءيان عندنا ببغداد ك

 إمنا صمت كيتب إلكمل أ أو: ال يلفق ، إيلتبت بهك فسألته عما كته بعد ذلي مث لق: قالامنايبص

اب بعد الشفق بزمان ي مع فرض الغكعدم االعتبار بذل على دلي، فإنه )١(ةيس وال تصم للرؤياخلم

  .ليطو

 فهو مجع ،نكي السماء علة، وما إذا مل ان يفكما إذا  على  باحلمل،ني الطائفتنيخ بيأما مجع الش

  . األخبارني دفعاً للتناقض بكان ذلكان إميخ أراد بيعار عن الشاهد، ولعل الش

 نه قولإ كفعن املدار} وم أول الشهري الكون ذلكم بكحي فال ، قبل الزوالنيوم الثالثيته يوال برؤ{

  اجلواهرنه املشهور، ويفإ  احلدائقثر علمائنا إال من شذ، ويفكأ إىل نسبتهى معظم األصحاب، وعن املنته

اً، خالفاً حيه صرياإلمجاع على ة دعوي اإلمجاع معها، وعن الغنلين حتصكميمة ينه املشهور شهرة عظإ

  .ني آخرنيلقول

                                                

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٩ باب ٢٠٣ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٦٩

لة املستقبلة، ي بعد الزوال فهو للية، وإن رؤيلة املاضيقبل الزوال فهو للّ  اهلاللينه إن رؤإ: األول

ة رية والذخيفاك املقنع، وأصحاب ال والصدوق يف، االنتصاريفى د املرتضي عن السيكوهذا هو احمل

  .ح، واختاره املستندي واملفاتوالوايف

فطر عند ي هالل شوال فال نيته قبل الزوال، وبيصوم عند رؤي هالل رمضان فنيل بيالتفص: الثاين

  . عن املختلفيكته قبل الزوال، حيرؤ

: تعاىل قبل الزوال، وبقوله يما إذا رؤياستدل للمشهور باألصل، الستصحاب الشهر السابق ف

﴿ِهدش نفَمهمصفَلْي رهالش كُمشهد الشهر أول األذان، ألن القمر مل ي ومن املعلوم أنه رمبا مل ،)١(﴾ ِمن

 فوجوبه عند اخلروج من حتت الشعاع قبل ،س بواجب صباحاًي من حتت الشعاع، فالصوم لرج بعدخي

  .لزم منه وجوب الصوم بدون الشهريالظهر 

وم من ي آخر  فإنه إذا ظهر القمر قبل الزوال يف)٢(﴾يام ِإلَى اللَّيِلثُم أَِتموا الص﴿: تعاىلوبقوله 

ة، وجبملة من يته عن الغنياكل، وباإلمجاع املتقدم حيالل إىل ب إمتام الصومجيالشهر فوجب اإلفطار مل 

  : اتيالروا

                                                

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(

.١٨٧اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٧٠

إذا : )سالمعليه ال( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب س، عني قحممد بنحة يصحك

، وإن مل تروا اهلالل إال نيهم عدوالً من املسلمي وأشهدوا عل،ه عدليشهد عل أو ،فطرواأتم اهلالل فيرأ

، )١(وماً مث أفطرواي نيم فعدوا ثالثكيل، وإن غم عليالل إىل اميآخره فأمتوا الص أو من وسط النهار

  .الظهر إىل ظهرب أن املراد بوسط النهار وقت ارتفاع النهار قبل اليبتقر

نا هالل شهر ي رمبا غم علك جعلت فدا:)عليه السالم( هيتبت إلك:  قالى،سي عحممد بنة يوروا

 ،ناه أم اليأن نفطر قبل الزوال رأى ناه بعد الزوال، فتريمن الغد اهلالل قبل الزوال، ورمبا رأى رمضان فنر

   .)٢( قبل الزواليان تاماً رؤكنه إن ل فإيالل إىل تتم: )عليه السالم( تبك؟ فك ذلف تأمر يفيكو

 تتم: )عليه السالم(  وقال،نصوم: قلي ومل نفطر: ث قاليب أن املراد هالل شوال، حيبتقر

ها، وجهالة يما أن داللتها ال غبار علكة جمبور بالشهرة، يتم الصوم، وسند الروايث ظاهره أنه يح

ما ال ك )عليه السالم( نه اإلمامأتبهم بعنوان ك العلماء يفه ال تضر بعد أن أودعها احملدثون ويتوب إلكامل

  .خيفى

  : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: ، قالينية جراح املدايوروا

                                                

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ باب ٢٠١ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ باب ٢٠١ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٧١

امهيتم صي رمضان فلهالل شوال بنهار يفى من رأ)شمل قبل الزواليفإن إطالقه . )١.  

م اراً فال كرآه ذوا عدل من أو تم اهلالليإذا رأ: )عليه السالم( ني املؤمنريه، عن أميومرسل الفق

 نيال تفطروا إال لتمام ثالث:  وقال، آخرهيف أو  أول النهار يفكان ذلك ،تغرب الشمس حىت تفطروا

  .)٢(نين عدليبشهادة شاهد أو ة اهلالليمن رؤ

  .)٣(ليلال إىل اميآخره فأمت الص أو ت اهلالل من وسط النهاري إذا رأيرو: ومرسل املقنع، قال

صوم  إىل نصرافها الةية واإلفطار للرؤيالصوم للرؤأنه  على  باألخبار الدالةأيضاًواستدل املشهور 

  .ةي العصر عند الرؤتمل أحد بالصوم واإلفطار يفحية، ولذا مل يوم الغد من الرؤيوم الغد وإفطار ي

  : اتي قبل الظهر وبعده، جبملة من الروانيل بياستدل من قال بالتفص

  :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب بن عثمان، عن ح محاديصحك

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ باب ٢٠١ ص٧ج: الوسائل) ١(

.يراجع، نقله باملعىن ٤ة والفطر للرؤية ح الصوم للرؤيأبواب من ٣٥ الباب ٧٦ ص٢ج: الفقيه) ٢(

  .٩ باب رؤية اهلالل سطر ١٦ص: املقنع) ٣(



١٧٢

لة املستقبلةي وإذا رأوه بعد الزوال فهو لل،ةيلة املاضيإذا رأوا اهلالل قبل الزوال فهو لل)١(.  

 اهلالل يإذا رؤ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: ، قاالريك بن بعبد اهللاد بن زرارة، ويوموثقة عب

  .)٢( من شهر رمضانك بعد الزوال فذلي وإذا رؤ،وم من شوالي الكل فذلقبل الزوا

 هالل شوال بالنهار قبل الزوال يوإذا رؤ: ث قالي حد يف)عليه السالم( جعفر أيب واملرسل، عن

  .)٣(وم من شهر رمضاني الك بعد الزوال فذليوم من شوال، وإذا رؤي الكفذل

ته من وسط يوإذا رأ : هالل رمضانث يفي حد يف)ه السالمعلي( عبد اهللا أيب وموثقة إسحاق، عن

  .أن املراد من وسط النهار وبعد الظهر على  بناًء،)٤(ليالل إىل النهار فأمت صومه

 كاهلالل قبل الزوال فذلى إذا رأ:  أنه قال)عليه السالم(  املقنع، عن الصادقة الصدوق يفيوروا

  اهلالل ى وم من شوال، وإذا رأيال

                                                

.٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ باب ٢٠٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ الباب ٢٠٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح من صح عندهم الرؤية للصومأبواب من ٥٧ الباب ١١٠ ص٢ج: الفقيه) ٣(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ الباب ٢٠١ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٧٣

  .)١(وم من شهر رمضاني الك الزوال فذلبعد

 بعض  بعضها، وبضعف الداللة يفات بضعف السند يفي هذه الروا الطعن يفيف ثر املشهوركوقد أ

 قول املشهور،  تقدم مجلة منها يفتاب والسنة، اليتكآخر، ومبوافقتها جلملة من العامة، ومبعارضتها لل

تبه، والصدوق كتاب واحد من ك د يفيفت ا إال السيمل أن من القدماء  حىت وبإعراض املشهور عنها،

 اجلمع ها يفيات املشهور علي روامي، وبتقد)٢(هي أول الفق، ألنه رجع عن التزامه يفكعلم فتواه بذليمل 

  .هارياملقاصد وغى  احلدائق واجلواهر واملستند ومنتهدها املتتبع يفجيها مما ريغ إىل ،الداليل

 د يفيعلم اخلالف إال من السيأنه مل  حىت ة،يمة القدمائي الشهرة العظال ن اإلنصاف أنه لوكل

عليه ( شمله قولهيات، فيعراض القدماء عن هذه الرواإعرف منه يتبه فقط، مما كتاب واحد من ك

مشوله لشهرة  على بناًء فيه بيه ال رين امع علأ، و)٣(ك أصحابنيخذ مبا اشتهر ب: )السالم

ح من أن األمر ي الشهرة مبا عن املصابطعن يفين قول املفصل مقدماً حسب الصناعة، وال اكل ،ةيالفتوائ

   نيها هيف

                                                

.٩ باب رؤية اهلالل سطر ١٦ص: املقنع) ١(

).املقدمة (٧ ص١ج: الفقيه) ٢(

.٤٢٨ ح باب ما يعاجل به تعارض الروايات٢٥٥ ص١ج: جامع األحاديث) ٣(



١٧٤

  وال بغري ذلك مما يفيد الظن ولو كان قوياً

  

 املسألة، إذ مل ن يفين هلم، وتردد آخريثر املتأخرك، وموافقة أني من أجالء املتقدمريثكبعد خمالفة 

ن إال ي واملستند، وال من املترددنين إال مجاعة من احملدثي وال من املتأخر،ى إال املرتضنينعرف من املتقدم

  .المه تردداًكتاب واحد، إن عد ك العالمة يف

 وإن ،الك أن املسألة ال ختلو عن إشكر املستمسكه، وقد ذك ترينبغياط ال يحتله فاالك كومع ذل

  .اهللا العامل و،قاميت تعلين رأياملنت املعلقون اآلخرون الذ على تكس

  : }اًيان قوكد الظن ولو يفي مما ك ذلريوال بغ{

 ،نيلتيون اهلالل للك كعلم بذليراً، فإنه ال ي أطراف جرمه مستدظهر النور يفيالتطوق بأن ك: ١

إن عدم اعتبار التطوق : ك املداريف ن قالكه، ولي الفقته يفير رواكنه ذإث يعن الصدوق، حى كحي يالذ

  .)١(هي الفقلتزم بالعمد مبا يفيه خمالفاً، وقد تقدم أن الصدوق مل يعلم فمذهب األصحاب ال أ

 احلدائق استظهر  بل يف،ة، فإنه هو املشهوري السنة املاضام من أول اهلالل يفي مخسة أعدكو: ٢

.هيعدم اخلالف ف

 ا القولالمه هذك يك حم ورمضان تاماً أبداً، وقد نسب املعترب يف،جعل شعبان ناقصاً أبداًكو: ٣

   شعر باإلمجاعيالمه ك و،ياحلشوإىل 

                                                

  .١تاب الصوم سطر ك ٣٣٨ص: كاملدار) ١(



١٧٥

.كتبه والصدوق العمل بذلك بعض د يفيعدمه عندنا، نعم عند املفعلى 

. بعض السنواتسة يفيبكمالحظة الكو: ٤

  .وماً من أول رجبي نيعد تسعة ومخسكو: ٥

 ضها حممولةعلم القول ا من أحد، وبعيلها معرض عنها، بل مل كنها ك ل،اتي رواكوإن ورد بذل

.االستحباب على  الوسائل محل بعضهاحمامل آخر، ويف أو ةيالتقعلى 

.بوبة بعد الشفقي مسألة الغح مرازم املتقدم يفيصح: فمن األول

نا يإن السماء تطبق عل: )عليه السالم( عبد اهللا أليب ، قلتة عمران الزعفراينيروا: ومن الثاين

ام ي مخسة أ فعد،ةي صمت من السنة املاضيوم الذيأفطر ال: وم؟ قالوم نصي ي والثالثة فأنيوميبالعراق ال

  .)١(وم اخلامسيوصم 

وم يوم اخلامس من ي العام املستقبل الصم يف:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنية اخلدريوروا

  .)٢(ه عام أوليصمت ف

                                                

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٠ الباب ٢٠٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٠ الباب ٢٠٤ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٧٦

وم معلوم فعد ي  يفيم املاض العاإذا صمت شهر رمضان يف: )عليه السالم(  قال،ومرسل الصدوق

  . )١(وم اخلامسيام وصم اليوم مخسة أي الك العام املستقبل من ذليف

عراض املشهور  إل،االستحباب على احملمولة أو الداللة، أو فة السنديها من األخبار الضعريغإىل 

  .عنها

وماً ال ين ثالثون شهر رمضا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب فة، عني ما رواه حذ:ومن الثالث

  .)٢(نقص أبداًي

نقص واهللا يوماً ال يشهر رمضان ثالثون :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ة معاذ، عنيوروا

  .)٣(أبداً

ال واهللا، ال واهللا، ال واهللا ما نقص : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: ة، قاليفة الثانية حذيوروا

  .)٤(لةي لنيوماً وثالثي نيالثنقص أبداً من ثيشهر رمضان وال 

                                                

.٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٠الباب  ٣٠٦ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٢٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٥ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٥ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢٩ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٥ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٧٧

الصوم :  قال)١(﴾وِلتكِْملُوا الِْعدةَ﴿: تعاىل قوله  يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب ة، عنية معاويوروا

  .)٢(وماًيثالثون 

إن : قولوني إن الناس :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب:  قال،هيب، عن أبيعقوب بن شعية يوروا

عليه ( فقال ،وماًي نيثر مما صام ثالثكوماً أين ي صام تسعة وعشر)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( رسول اهللا

 قول اهللا ك إالّ تاماً، وذل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ذبوا، ما صام رسول اهللاك: )الصالة والسالم

 وذو القعدة ثالثون ،اًوميوماً، وشوال تسعة وعشرون ي فشهر رمضان ثالثون ﴾وِلتكِْملُوا الِْعدةَ﴿: تعاىل

 وذو احلجة تسعة وعشرون ،)٣(﴾ ثَالثني لَيلَةً ىاعدنا موسوو﴿:  قالتعاىلنقص أبداً، ألن اهللا يوماً ال ي

  .)٤(تم أبداًي وشعبان ال ، شهر تام وشهر ناقصكمثل ذل على وماً، مث الشهوري

 قولون إن رسول اهللاي إن الناس :)معليه السال( عبد اهللا قلت أليب: ، قالريثكبن  ة معاذيوروا

   صام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

                                                

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٣١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥الباب ١٩٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٤٢اآلية : سورة األعراف) ٣(

  .٣٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥لباب  ا١٩٦ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٧٨

صلى اهللا عليه وآله (  ما صام رسول اهللا،ذبواك:  فقال،نيثر مما صام ثالثكن أيتسعة وعشر

وماً، وال نقص شهر رمضان منذ خلق اهللا ي نيأن قبضه أقل من ثالث إىل تعاىل منذ بعثه اهللا )وسلم

   .)١(لةيوماً ولي نيمن ثالثالسماوات واألرض 

  .ني ذه املضامي هات اليتيها من الرواريغإىل 

ون كيون بعض السنوات ك  يفكث ال شي ح،أنه خالف الوجدان إىل  باإلضافة،هيرد علين كل

  . من األخبارات خالف طوائفيه تاماً ورمضان ناقصاً، إن هذه الروايشعبان ف

  .سائر الشهورك ،ى وناقصاً أخر،ون تاماًكيأن شهر رمضان  على ما دلّ: األوىل

  .ر اهلالليأن شعبان تام إذا مل  على ما دلّ: ةيالثان

عليهما ( بن مسلم، عن أحدمها خرب حممدكون ناقصاً، كيأن شهر رمضان  على ما دلّ: الثالثة

مث وماً ين يب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة وعشريصيبه ما يصيشهر رمضان :  قال)السالم

  .)٢(نيمت السماء فأمت العدة ثالثيتغ

                                                

.٢٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٨٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٧٩

:  قالصلى اهللا عليه وآله وسلم إن رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب إسحاق، عن

قبض إصبعاً يذا مث كذا وهكذا وهكوه: بسطهما، مث قاليه ويفكلصق يذا كذا وهكذا وهكإن الشهر ه«

هو : شهر رمضان تام أبداً أم شهر من الشهور؟ فقال: لت اإلام، فقيه وهيدي آخر بسطة بواحدة يف

 ريا أمي: وماً فأتوه فقالواين يم تسعة وعشرك صام عند)عليه السالم( اًيإن عل: شهر من الشهور، مث قال

  .)١(»أفطروا: نا اهلالل؟ فقالي قد رأنياملؤمن

به يصيو شهر من الشهور ه : شهر رمضانيف نه قالإ )عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب محاد، عن

  .)٢(ب الشهور من النقصانيصيما 

 صمنا مع رسول اهللا: )عليه السالم(علي  قال:  قال)عليه السالم( جعفر أيب ، عنيوخرب الواسط

  . )٣(قضهيوماً ومل ين ي تسعة وعشر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

د، وابن ي، وعبة، واحلليبي، ومعاوليومثل هذه األخبار أخبار الشحام، وحممد، ومساعة، وابن الفض

   فوق ي هها من األخبار اليتريها وغريس، وإسحاق، وهشام، وغيق

                                                

 .٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٨٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.١٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١٨٠

  . فراجع،ك الوسائل واملستدرالتواتر واملوجودة يف

 قصور ن يفيانوا متنفذك فإم ،ة من أصحاب العدديالتق على والظاهر أن األخبار الدالة حممولة

  .خيع التارمن راجعلى خيفى ما ال كاخللفاء 

رراً، ومن كاحللف باهللا، بل احللف م على اً منها مشتملةريثك األخبار أن ك تلة يفيد التقيؤيو

ما ال كة ية والتقية النفس عن شبهة التورئانت ألجل تربكأا كاحللف، ف إىل تاجحيم ال كاملعلوم أن احل

ة ي فإن النسبة تبعد احتمال التور)سلمصلى اهللا عليه وآله و( رسول اهللا إىل ده النسبةيؤي بل وخيفى،

 كون ذلكيف يكسألوا أنه يث التمام مل ين رووا أحادي أن أحد هؤالء الرواة الذكد ذليؤية، ومما يوالتق

 يعيان من الطبكة لين اال جمال التقكياناً رمضان ناقصاً، ولو مل يأحى ري اخلارج من أنه مع الشاهد يف

  . اخلارجني قوله وبنيه التخالف بسأل عن اإلمام عن وجيأن 

ع أخبار ثبوت ي لزم بطالن مج،حاًي شعبان صح رمضان والنقص يفان أخبار التمام يفكنه لو إمث 

حتت هذه األخبار،  أو  عنها غىنيف أو لها باطلةك فوق مائة خرب مما يها، وهريها وغري وغ،نةياهلالل بالب

ات نافعة جداً فراجعها، ونقل يها رواير فكاب العدد ذأصح على رسالة ردى د املرتضيوقد ألّف الس

  .ه فراجعهاريرها الوسائل وغك بعض احملامل األخر ذك، وهناكشطراً منها املستدر

   إىلبن الفرج تب حممدك:  قال،ياريما رواه الس: ومن الرابع



١٨١

  يف)المعليهم الس( كبائآ الصوم عن  من احلساب يفيسأله عما روي )عليه السالم( يركالعس 

بع ل أرك ن عد يفكح، وليصح :تبك ف،أيتي ية الذية والسنة الثاني أول السنة املاضنيام بيد مخسة أع

 ، فإمنا هو مخسة مخسةك ذلى وما سو،واحلادثاألوىل  نيما بي السنة اخلامسة ستاً ف مخساً، ويفنيسن

ه يتب إلكو: حاً، قاليوه صحوقد حسبه أصحابنا فوجد: سة، قاليبك وهذه من جهة ال:ياريقال الس

ه إمنا هذا ملن يعمل علينسان أن إل كأ ليتهي هذا احلساب ال :ني ومائتني سنة مثان وثالثبن الفرج يف حممد

لة، فإذا صح يصح له هالل شهر رمضان أول ليسة، مث يبكانت سنة الك علم مىتي، ومن نيعرف السني

  .)١(  إن شاء اهللاك صح ذلنيلته وعرف السنياهلالل لل

  . من أصحاب العددةًيان تقكرناه من أن األمر ك ملا ذأيضاًل يوهذا دل: أقول

إذا صح هالل رجب فعد تسعة :  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ما رواه الصدوق: ومن اخلامس

   .)٢(نيوم الستيوماً، وصم ي نيومخس

   كأن ذلخيفى ها، وال ري وغ، خالدأيبومثله مرفوعة 

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٠ الباب ٢٠٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١١ حةية والفطر للرؤي باب الصوم للرؤ٣٥ الباب ٧٨ ص٢ج: هيالفق) ٢(



١٨٢

  .واحملبوسألسري إال ل

  

  .صوب الصواب إىل ي واهللا اهلاد،االستحباب على  الوسائلن محله يفإوافق أخبار العدد، وي أيضا

  .أيتيما سكوشبههما }  واحملبوسريال لألسإ{

  



١٨٣

  .بل شهدا شهادة علمية ،ال يثبت بشهادة العدلني إذا مل يشهدا بالرؤية): ١مسألة (

  

بأن } ةي بل شهدا شهادة علم،ةي بالرؤاشهدي إذا مل نيلبشهادة عد{اهلالل } ثبتيال : ١ مسألة{

من القرائن  أو ،اجلفر وحنومهاكق خارق يمن طر أو  علماً من احلساب،ةيقاال علمنا باهلالل بدون الرؤ

، ألن كما أشبه ذل أو ،ثر من ثالثةكون أكي آخر الشهر، إذ احملاق ال ام يفية اهلالل ثالثة أيعدم رؤك

ون عن ك باب اهلالل ال بد وأن تعلم، والشهادة يفي مل يه الذرينفع غي وال ،اإلنسان نفسهنفع يالعلم إمنا 

  . النصوص املتقدمةما يفكة، يالرؤ

فت، ألا كوماً ي نية اهلالل السابق قبل واحد وثالثيرؤ إىل ة مستندةيانت الشهادة العلمكنعم لو 

الشهادة كما هو حجة،  إىل دة الشهور مستندةانت شهاك إذا كذلك، وأيضاًة يالرؤ إىل شهادة مستندة

 على الشهادة أو التواتر، أو اعيالش على الشهادة أو م،كم حكم، بأن شهدا بأن احلاكم احلاكالتابعة حل

  . األموركة تليحجى ريمن  إىل بالنسبة، العدد واجلدول وما أشبه

فت، كشوال  أو م شهر رمضانويال:  قد علمت سابقاً أما لو شهدا شهادة مطلقة بأن قاالكنكل

  .)١(مها، لشمول مطلقات الشهادة ملثلهاريغ أو مكم احلاكح أو ةيالرؤ إىل وإن مل نعلم أا مستندة

                                                

.٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٠ الباب ٢٠٦ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٨٤

  :  القبول احتماالنيم، ففكم احلاكة واآلخر حبينه لو شهد أحدمها بالرؤإمث 

 على شهديا األمر أحدمهى ء واحد وهو شهر رمضان، منتهيش على شهدانيالقبول، ألما 

مخس  على  واآلخر،الرضاع احملرم على ما إذا شهد أحدمهاكق، ي الطريذ على شهدي واآلخر ،قيالطر

ومثله ما لو شهد  .ورثها أو أنه اشتراها على  واآلخر،ديأن الدار لز على شهد أحدمها أو عشرة رضعة،

   .ةيالرؤ على أنه من رمضان واآلخر على أحدمها

 أنه لو شهد ما تقدم عن بعض يفك ،موضوع واحد على ادما ال ترد ألن شه،وعدم القبول

  .وماًي نيهالل الشهر السابق قبل واحد وثالث على هالل هذا الشهر واآلخر على أحدمها

  .ن قد عرفت أن القبول أقربكل

 عتبار حبال ألن اال، مل تسقط الشهادة،ة بأن فسقيأحدمها عن األهل أو ولو شهدا باهلالل مث خرجا

  .الشهادة

ل قاعدة يون من قبكياا، فكة عن ميل الرؤيزي ك سقطت، ألن الشنيقي أحدمها بعد الكنعم لو ش

  .شهادته على  من موضعه، وظاهر أدلة الشهادة بقاء الشاهدنيقيالً لليها مزي فكون الشكي  اليتنيقيال

فت، ألما شهادة فعالً، كشهادما  على اية مث تأهلّاً وبقي حال عدم األهلولو شهدا باهلالل يف

  .ةي حجيوه

ة ين عدم األهلي، ولو تبايفكضر، لوجود العدد الي أحدهم مل ة يفي عدم األهلنيولو شهد ثالثة مث تب

  .خيفىما ال ك ضر ني اثنيف



١٨٥

  .ة مل تنفعيية، واآلخر شهادة رؤيأنه لو شهد أحدمها شهادة عمل علميومنه 

م، كس حبجة عند احلايما ل إىل ملستند واحلال أا مستندةر اكشهد بال ذيق للشاهد أن حيوهل 

  ؟وهو حجة عند الشاهد

: قوليق له أن حيه الدائن، فإنه يعلى نه وادعي د ويفيون الذي باب املدروا يفكما ذكتمل اجلواز حي

  .اهأنه أدى ن اعترف به مث ادعإلزمه ي ين الذيعتراف بالدختلصاً من اال ي، علنيال د

  .ريل التزويدم، ألنه من قبتمل العحيو

 ـ هريغ أو انكماً كحا ـ  الشاهد واملشهود لهيون رأكيل باب ك  يفأيتيالم كوهذا ال

نما ي بيالعقد الفارس أو ة املعاطاةيفاك أو ة الرضاع بعشرةيفاك يريان الشاهد كما إذا ك، نيمتخالف

بعد اجلواز، يال، وال  أو ة،يالزوج أو ةيكاملل أو احلرمة على ق هلما الشهادةحي، فهل كذلى ريم ال كاحلا

وال يأْب ﴿: تعاىل وقوله ،مثل هذا فاشهدى عل: )عليه السالم( ه قولهينطبق عليعلم فيألنه شهادة مبا 

تلف الشاهد خياً ما ريثك مع وضوح أنه ،ها من إطالقات أدلة الشهادةريغ إىل ،)١(﴾الشهداُء ِإذا ما دعوا

  . فتأمل،الم باب الشهادةك وموضوع ال، النظرم يفكواحلا

  

                                                

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة) ١(



١٨٦

وكذا إذا قامت البينة  . مث شهد عدالن برؤيته جيب قضاء ذلك اليوم،إذا مل يثبت اهلالل وترك الصوم): ٢مسألة (

  .لة بنفسهه يف تلك الليآعلى هالل شوال ليلة التاسع والعشرين من هالل رمضان أو ر

  

بال } ومي الكب قضاء ذلجي ،تهي مث شهد عدالن برؤ،صوم الكثبت اهلالل وتريإذا مل : ٢ مسألة{

بعده، فإذا قامت  أو فيلك وقت التنة حجة مطلقاً، سواء قامت يفي ألن البكال، وذلكخالف وال إش

لفاً كان مكن، ولو قامت أنه يالورثة أداء الد على وناً لعمرو، وجبيان مدكد أنه ينة بعد موت زيالب

األدلة  إىل ذا، هذا باإلضافةكهم القضاء عنه، وهيما أشبه وجب عل أو ءالقضا أو احلج أو فارةكبال

  .أيتي املقام مما اخلاصة يف

 ك تلرآه يف أو ،ن من هالل رمضانيلة التاسع والعشريهالل شوال ل على نةيذا إذا قامت البكو{

  .وماًي يقضي فإنه ،قامت سائر األدلة املثبتة للهالل أو }لة بنفسهيالل

ة يصم لرؤ:  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  ما رواه منصور بن حازم، عننيمكحلا على دليو

  .)١(اه فاقضهيان بأما رأيم شاهدان مرضكته، فإن شهد عنديوافطر لرؤاهلالل 

                                                

  .٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ الباب ٢٠٨ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٨٧

وماً شهر ين ية وعشريوفة مثانك بال)عليه السالم(علي  صام : عن رجل،وما رواه ابن سنان

  .)١(وماًيوماً فإن الشهر تسعة وعشرون ي اقضوا :ينادياً يفأمر مناد ، فرأوا اهلالل،رمضان

صلى اهللا عليه وآله ( ما قال رسول اهللاكفعلون يانوا ك )عليهم السالم( أن األئمةخيفى وال 

 إن، وكرد خالف ذلي مل )عليه السالم( أنهك ولذا ف،)٢(انمينات واأليم بالبكني بيإمنا أقض: )وسلم

ام كأت احليال  حىت ةيخ قواعد الرؤي ألجل ترسكل الشهر، ولعلّ ذلك صام )عليه السالم(  أنهك ذلنايفي

ان كراً لشهوام إذا ي ترب)عليه السالم( ون عملهكي ف،كقولون علمنا بذليعملون حسب أهوائهم يبعده و

  . عمل حسب عمله)عليه السالم( اإلمام

وماً ين يان الشهر تسعة وعشركت إن يأرأ:  قلت،)عليه السالم(  عن الصادق، خرب الشحامويف

 فاقض ك فإن شهدوا أم رأوا اهلالل قبل ذل،نة عدولي بكشهد ليال، إال أن : وم؟ فقاليال ك ذليقضأ

  .)٣(ومي الكذل

                                                

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٤ الباب ٢١٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ى ح الدعوأحكامم وكة احليفكي أبواب من ٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح شهر رمضانامأحك أبواب من ٥ الباب ١٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(



١٨٨

  .)عليه السالم(  عن الصادق،ان واحلليبكومثله خرب ابن مس

: ن، قاليمن صام تسعة وعشريف ل أنه قا)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مكوخرب هشام بن احل

 م صاموا ثالث على نة عادلةيانت له بكإنوماًيى ته قضيرؤ على نيأهل مصر أ)١(.  

 يقضأوماً ين يان الشهر تسعة وعشرك إن :قلت ،)عليه السالم(  خرب ابن سنان، عن الصادقويف

 ك فاقض ذلكا اهلالل قبل ذل فإن شهدوا أم رأو،نة عدولي بكال، إال أن تشهد ل: وم؟ قالي الكذل

  . )٢(وميال

ون شهر رمضان ك باب جواز  يفك الوسائل واملستدرورة يفكة املذريثكات اليها من الرواريغإىل 

  .ه من سائر األبوابريوماً، وغين يتسعة وعشر

ة، ألن املستفاد يها قدمت الرؤريم وغكالشهود واحلكمارات ة وسائر األينه إذا تضاربت الرؤإمث 

ره يات أنه لو رآه ومل ي مبا تقدم من رواكد ذلييتأ إىل ها، مضافاًي طرق إلي والباق، األدلة أا األصلمن

  .هريغ

                                                

  .١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١٩ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٨٩

ة، يم بعدم الرؤكم احلاك وح،اهيما إذا شهد الشاهدان بأما رأكمارات، أما إذا تضاربت سائر األ

 آخر الشهر، صومه يف على ىبقيو أوله، صوم يفياستصحاب الشهر، فال  إىل فالظاهر التساقط والرجوع

 اط بالسفر وحنوه، هذا بالنسبةي االحتك ترينبغيبعض، وال  على ماراتثبت شرعاً تقدم بعض األيألنه مل 

  . فراجع، بعض الصورم وأنه نافذ يفكم احلاك حرناه يفك ما ذريغإىل 



١٩٠

خر أيضا إذا مل يثبت عنده  احلاكم اآل بل هو نافذ بالنسبة إىل،ال خيتص اعتبار حكم احلاكم مبقلديه): ٣مسألة (

  .ةخالف

  

 إلطالق أدلة ،لك ال} بل هو نافذ بالنسبة إىل،هيم مبقلدكم احلاكتص اعتبار حخيال : ٣ مسألة{

هم يب علجيما ال ك ف،هميس حبجة علين، ألنه لي املقلدريغ إىل س بنافذ بالنسبةيالنفوذ، واحتمال أنه ل

 مردود بأن إطالقات أدلة النفوذ أنه جمعول ، اهلاللهم اتباعه يفيب علجي ال كذلكام منه كأخذ األح

  .مهك إطالق نفوذ حيقتضيالناس  على "اًيقاض" و"ماًكحا"

ن، ي املقلدريد ال تشمل غيألن أدلة التقل أو روه من األدلة،كد، فقد خرجت مبا ذيوأما مسألة التقل

د أنه ال يتاب التقلك  يف فقد تقدم مناكذلمن باب التخصص، ومع  أو صيواحلاصل أنه من باب التخص

  .مقلّد آخر رجع إىليد عن موادها، فللمقلد أن يصرف إطالقات التقليل يدل

وز له رده، جيه اتباعه، وال يفالواجب عل} أيضاًم اآلخر كاحلا{ إىل م بالنسبةكنفذ احلي كذلكو

 نيون املتخاصمك ا ظاهرة يفإث يإلطالقات األدلة، واستدل بعضهم خبصوص مقبولة بن حنظلة، ح

 أو اجتهاداً} ثبت عنده خالفهيإذا مل { أمرمها اإلمام باتباع اتهد كله، ومع ذلينة ذين، بقريجمتهد

  .  فراجعك ذلالم يفكه اتباعه، وقد تقدم اليب علجي وإال مل ،علماً

   ، املسألةن يفي اآلخرنيظهر أن القوليومما تقدم 



١٩١

  . لعدم إطالق األدلة،م اآلخركاحلاعلى  عدم وجوب اتباع: أحدمها

 إلطالق أدلة نفوذ ،م اآلخرك صورة ثبوت اخلالف عند احلايف حىت وجوب االتباع: والثاين

  .مكاحل

  .الك عن إشنلواخيال 

ب جي كم الشاكان احلاك ،خالف اآلخر على م أحدمهاك جمتهدون متعددون حكان هناكنعم إذا 

  .هما شاءيتمل جواز األخذ بأحيان كسائر الناس، وإن  إىل نسبةرناه بالكما ذكه االستصحاب، يعل

 مجاعة يد، وهذا هو رأيتاب التقلك رناه يفكما ذك ،قانيه الطريل مورد تعارض فك  يفكذلكو

  .تاب القضاءك ، منهم املصنف يفني املتعارضنيقي الطريف

  



١٩٢

  نا متقاربني كفى فإن كا، ومل يثبت يف بلده،إذا ثبت رؤيته يف بلد آخر): ٤مسألة (

  

ة يتالزم الرؤث يحب} نيانا متقاربك فإن ، بلدهثبت يفي بلد آخر ومل ته يفيإذا ثبت رؤ: ٤ مسألة{

 ة يفي تالزم الرؤي الشرقة يفين الرؤإث ي اآلخر حبيان أحدمها شرقك أو  اآلخر،ة يفي أحدمها الرؤيف

 ، بلد واحد يفنينئذ حال احمللتين حيال وال خالف، ألن حال البلدك بال إش}ىفك{س ك دون العغريبال

  . البالد دفعة واحدةكل تلك يفى ريللقطع بأنه 

من صام تسعة يف  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب م، عنكح هشام بن احليورمبا استدل له بصح

  .)١(وماًيى ته قضيرؤ على نيأهل مصر أم صاموا ثالث على نة عادلةيانت له بكإن :  قال،نيوعشر

 نا يفيغم علي عن هالل رمضان )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ة إسحاق بن عماريوروا

  .)٢(ال تصمه، إالّ أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أم رأوه فاقضه: ن من شعبان؟ فقاليتسع وعشر

 ،ن خارج املصرانا مك إذا نيوإمنا جتوز شهادة رجل: )عليه السالم(  عن الصادق،ية اخلثعميوروا

  اهيان باملصر علة فأخربا أما رأكو

                                                

  .١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٨ الباب ٢٠١ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٩٣

  .)١(ةية وأفطروا للرؤي وأخربا عن قوم صاموا للرؤ

 يقضيإال أن  ى،قضي يوم الذي الكال تصم ذل: )عليه السالم(  عن الصادق،ريبص أيب ةي رواويف

  .)٢(أهل األمصار فإن فعلوا فصمه

 عن هالل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال)لسالمعليه ا( عبد اهللا أيب الرمحان بن وخرب عبد

ال تصم إالّ أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر : ن من شعبان؟ فقالي تسع وعشرنا يفيغم عليرمضان 

  .)٣(فاقضه

 كال تصم ذل:  فقالك عن ذل)عليه السالم( أنه سأله ،)عليه السالم(  باإلسناد عنه، خرب آخرويف

  .)٤(إن فعلوا فصمه ف، أهل األمصاريقضيوم إالّ أن يال

  وم ي أنه سأله عن ال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب مساعة، عن

                                                

.١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١١ الباب ٢١٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ الباب ٢١١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ الباب ٢١٢ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ الباب ٢١٢ ص٧ج: الوسائل) ٤(



١٩٤

ان أهل ك إذا ،ة فاقضهيامه للرؤيص على إذا اجتمع أهل مصر: ه؟ قاليتلف فخي شهر رمضان يف

  .ك ذلريغ إىل ،)١(مصر مخسمائة إنسان

م ك وحدة حال يفكها ال خالف ظاهراً وال إشريستمرة وغة املريوهلذه األدلة العامة واخلاصة والس

  .كذل على  املستند اإلمجاعيفى  وادع، اجلواهر يفكذلكاملقاصد، وى  منتهما يفكالبالد املتقاربة، 

لمات الفقهاء، ال ألنه كتتبع يأنه ألجل أنه مل ك ف،م بالشهرةك احلدائق من وصف احلأما ما يف

  .كذلوجد املخالف، وإالّ لصرح ب

ة املصطنعة، وال احتاد اللغة ياسيس احلدود السيزان تقارب البالد وتباعدها لين املعلوم أن مإمث 

ذا، وإن اختلف كم وطهران وهقُك أو النجف واحللة وبغداد،ك والعرق وحنوها، بل التقارب العريف

  .عشر دقائق وما أشبهك اجلملة الطلوع والغروب يف

ب، إذ يب قريب القريقال قرين أكاس املساواة ال جمال له هنا، ي أن قال يفك اإلشينبغيما أنه ال ك

 إىل سان بالنسبةاب، مثالً خريب القرياآلخر قر إىل ون أحدمها بالنسبةكينهما بعد معتد به ين بيل بلدك

النجف  إىل ينتهي حىت ذاكقم، وه إىل  وطهران بالنسبة،طهران إىل  وهو بالنسبة،بيسبزوار قر

  .نين متباعديمها بلد عدال يفكأنه ال إش مع ،األشرف

                                                

.٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢باب  ال٢١٣ ص٧ج: الوسائل) ١(



١٩٥

  وإال فال

  

 كب لذليل قركان الالزم اتباع كربالء، كك بلد ثبت يفينة ومل ياملدك بلد فإذا ثبت اهلالل يف

 حىت بيل قرك االتباع ؤخذ يفيذا كنة، وهية تتبع املدك وم،ربالءكتبع يه، فبغداد ي في رؤيالبلد الذ

ن ينة، فإذا علمنا بأحد األمريمن توابع املد أو ربالءكل أنه من توابع ت مثالً هيوكالك، كصل الشحي

  .ان الالزم استصحاب الشهر السابقك وإال ،فهو

ان أحدمها تابعاً لبلد كما إذا ي اهلالل وعدمه، ف يفنيبين القرين اختالف البلدكميعلم أنه يومن هنا 

  .هير فياآلخر تابعاً لبلد مل وه، ي فيرؤ

 بغداد نيان بكد، وإن يتبع، ألنه تابع للموصل البعيربالء، أما سامراء فال كتبع ي فمثالً بغداد

ن ي بلدنيان بكام واإلفطار، فإذا ي الصران يفين أن ختتلف آفاق إكهذا فمن املمى وسامراء قرب، وعل

ث ي حبفاًيان ضعكه وي اهلالل في إذا رؤ منه الغريبيتبع الشرقي الشروق والغروب مل منه فصل ساعة يف

  .ن ظاهراً قبل ساعة مثالًكيقطع بأنه مل ي

ام وإفطار البلد اآلخر، ذهب ي ص أحدمها يفة يفي الرؤيفكت} فال{ نيون البلدان متقاربكي} وإالّ{

ن، خالفاً جلماعة منهم ي املتأخرنيما هو املشهور بكمها، ريخ والعالمة وغي تبعاً للش، واحد منهمريه غيإل

 أحدمها  أنه إذا ثبت يفدة يفيبة والبعي البالد القرنيبعدم الفرق ب:  فقالوانيعلقصاحب املستند وبعض امل

  .عي اجلمثبت يف



١٩٦

  . املسألةه خمالفاً يفن عدكميه بتسطح األرض، فال يرأوحدة البالد لى ريوأما صاحب احلدائق فهو 

  .ةريتاب والسنة والعقل والسك بال:استدل للمشهور

ه يظهر في مل يفإن األفق الذ ،)١(﴾فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه﴿ :تعاىلتاب، فقوله كأما ال

  .هيه الشهر فال صوم فيشهد فيالقمر مل 

ر ي مل ية، فإن األفق الذية والفطر للرؤيأن الصوم للرؤ على ة الدالةريثكات الي فالروا،وأما السنة

 األفق  املغرب، فإنه خاص يفلة يفيصلّ الغف أو ،كصلّ للدلو: قولي فهو مثل أن ،فال صوم وال فطر

 كيإمنا عل: )عليه السالم( إطالق قوله إىل االنصراف، باإلضافةمبعونة صار مغرباً ولو  أو ك دليالذ

  .)٢(بحثوايالناس أن  على سي ول،ك ومغربكمشرق

رقه ومغربه، ال ة املنوطة باملشرق واملغرب مبشيف الشرعيالكلف بالتكل إنسان مكفإن الظاهر أن 

  جواز  أو  الفجر،انتهاء السحور يف أو  أوقات الصلوات،ن ومغرم، سواء يفيمبشرق أناس آخر

                                                

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١٢ الباب ٢١٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(



١٩٧

 د،يصالة الع أو انتهاء العدة، وأوقات املتعة، أو  العرفات واملشعر،ون يفكال أو  املغرب،اإلفطار يف

  .ديام والعي الصك، ومن ذلك ذلريغ أو ون،يحلول اآلجال والدأو 

ف املعلق بشهر يلكء، فالتي الشكتبع ذليء ال بد وأن يف املعلق بشيلكأما العقد فلوضوح أن التو

 هذا األفق مل ل يفر اهلالين، واملفروض أنه إذا مل ين الشهريتبع هذيبشهر شوال ال بد وأن  أو رمضان

ل مفقود حسب يلالدل، وي دلكان هناك، إال إذا يفكخر ال تآ أفق ة يفيسم عرفاً ذا الشهر، والرؤي

  .الفرض

فطرون يصومون حسب أفقهم ويانوا كل أفق إمنا ك  أن أهايلال يفكة، فإنه ال إشريوأما الس

ة منذ ي الرؤ اختالف اآلفاق يف يفك مع أنه ال ش،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  منذ زمان الرسول،كذلك

  .الزمان األول

قدمت : ة بالشام، قاليمعاو إىل حلرث بعثتهن أم الفضل بنت اإ: بيركة ي رواكذل على دليو

 آخر نة يفيلة اجلمعة، مث قدمت املدينا اهلالل ليرمضان، فرأ ي عل واستهلّت ا حاجيتيالشام فقض

أنت : لة اجلمعة، فقاليل:  فقلت،تم اهلاللي رأمىت: ر اهلالل فقالك بن العباس وذعبد اهللا  فسألين،الشهر

 حىت لة السبت فال نزال نصوميناه لينا رأكل: ة، فقاليمعاوصام  واس وصاموانعم، ورآه الن: ته؟ فقلتيرأ

صلى ( ذا أمرنا رسول اهللاك ه،ال: قال. امهية وصية معاوي برؤيتفكال ت أو: نراه، فقلت أو مل العدةكن

  اهللا عليه 



١٩٨

  .)هوآل

ه، بأنه إذا لم حولك التينبغي ال يح األرض الذيواحتج للقول بوحدة اآلفاق، مع الغض عن تسط

  .امهيل صكم الكان حك بلد فقد دخل شهر رمضان، وإذا دخل شهر رمضان  اهلالل يفيرؤ

د دخل شهر يالم، وإن أركل اآلفاق فهو أول الكدخل شهر رمضان لى د بالصغرين أرإ: هيوف

  .ىربكآفاقهم مل تتم ال إىل رمضان بالنسبة

  . بلد آخر فاقضهأنه إن شهد أهل  على ات الدالةيومبا تقدم من الروا

 األزمنة السابقة أن ، إذ الشائع يفيعطم االنصراف القكالبلد املتعارف حب على ملحينه إ: هيوف

ة شهود يات حجيل تزاور البالد املتباعدة، فهذه مثل روايان من القلكتزاورون، ويانوا كالبالد املتقاربة 

  .بين املنصرف اخلارج القرإث يم البلد حياخلارج إذا تغ

ة البالد يأن رؤ على دلي، ف واحداًىع الناس مرئيتها جلميوجعلت رؤ: )عليه السالم( قولهوب

  .دةية البالد البعيرؤكبة يالقر

، نيلتي لون يفكة تيقول بأن الرؤي قبال من نه ال ربط له باملقام أصالً، إذ هذا االستدالل يفإ: هيوف

ة يفيكرون األجنم والشمس والقمر بي البالد املختلفة يلأن أها ال، فاملعىنكة بال إشيالروا س هذا معىنيول

 ب والشمس والقمر تطلع يفكوك، فالكذلكس ي وقت واحد، لبداهة أنه لروا يفيواحدة، ال أم 

  ن قبل طلوعها يفكأما



١٩٩

  .الغروب إىل  بالنسبةكذلكن أخر، وك أما

د وما أشبه يلة العيلة القدر وليلة رمضان وليون أول لكيم أن كاختالف احل على لزم بناًءيوبأنه 

  .ذاك وهنيلتي ل اهللا يفويل على ة ترتلكخمتلفة، مع أن ظاهر األدلة أا متحدة، فهل املالئ

ها أعمال خاصة يوم اجلمعة وعند طلوع الفجر وعند الغروب مما ورد فيالنقض بظهر : أوالً: هيوف

  .د وحنومهاي باب الشهر والعه يف تقولون هنا قولوا بيها، فالذيمع وضوح اختالف البالد ف

ان حسب كل مك ر يفيلة القدر والتقدي فل،نع من تعدد اآلثار حسب تعدد اآلفاقما أي نهإ: اًيوثان

ة ترتل حسب كأن املالئ أو لة لألفق اخلاص به،يل لك  اهللا يفويل على ةكأفقه، وال مانع من نزول املالئ

  . اهللاأفق ويل

 اهلالل فماذا ، فإن قلنا بوحدة اآلفاق يفأيضاً بل أنتم ،الكه اإلشيرد علينه لسنا حنن فقط إ: وثالثاً

الً يل أو الً سابقاًيل أو ة اراًكلة القدر، فهل ترتل املالئي لنيها ار حي فن اليتكاألما إىل تقولون بالنسبة

 مطْلَِع حتى﴿: تعاىلأن قوله  إىل م، مضافاًكي خالف ظواهر األدلة حسب رأكل ذلكالحقاً، 

ل حسب ك أو ان اإلمامكفجر م أو فجر خراسان أو ربالءك فجر ،قصد من الفجري ماذا )١(﴾الْفَجِر

  فجره، 

                                                

  .٥ة ياآل: سورة القدر) ١(



٢٠٠

  إال إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين

  

  .لة القدريل إىل ه قولوا بالنسبةيما تقولون فكف

  .االت فراجعكن إشلو مخيمذهبه مبا ال  على  االستداللن صاحب املستند أطال يفإمث 

 ومنهم من ،قول مبقالة املشهوري خمتلفون، فمنهم من أيضاظهر أن علماء العامة ي يما أن الذك

  . املشهورريقول مبقالة غي

 ،البالد املتقاربةكنئذ ية حيلوضوح وحدة الرؤ} نيانا متباعدكإال إذا علم توافق أفقهما وإن {

  . من خطوط الطول والعرضكلم ذلعيربالء، وكأصفهان و إىل قال بالنسبةيما ك

وجب تعدد يتلف أفقهما اختالفاً خيم واحد إذا مل كون هلا حكيعلم أن البالد املتقاربة إمنا ي ومنه

  .ةيالرؤ

 الشرق ال بد وأن  اهلالل يفية، ألنه إذا رؤياآلفاق الغرب على ة حجةيأن اآلفاق الشرقخيفى مث ال 

 يفى ريان أن كة، إلمياآلفاق الشرق على ست حجةية ليق الغربس فإن اآلفاك الغرب، خبالف العيفى ري

 فإذا ،ان أقلكبتعاد  ألن االيثر، دون الشرقكبتعاد عن الشمس صار أ واالرين السإث ياألفق الغرب ح

  . خراسان يفيأنه رؤ على ربالء فال داللةك  يفيأما إذا رؤ، ربالءك  يفي خراسان رؤ يفيرؤ

ام، وإن يه الصيلزم علي ال كر هنايخراسان واحلال أنه مل  إىل ربالء وسافرك اهلالل يفى نه لو رأإمث 

 لو خرج بعد الظهر من كذلكه رمضان، بل ويس فيأفق ل إىل  ألنه انتقل،وصل قبل الظهر وقصد اإلقامة

  ربالء ك



٢٠١

 ري من غ،ام أصالًيشمله أدلة وجوب الصيس بشهر رمضان، فال ي قبل الغروب، ألنه لكووصل هنا

  . قبل الظهر وبعدهنيرق بف

 إن مل كه اإلمسايب علجيربالء، فالظاهر أنه ك إىل صم وجاءي خراسان فلم ر اهلالل يفيولو مل 

فاه، ألنه عمل كام ويه الصيلزم علياإلقامة ى فطر ووصل قبل الظهر ونويمل إن  كذلك، وكفطر قبل ذلي

  .ه اآلني هو فيحسب أفق بلده الذ

ه قضاء يث الشهر بعد باق فالالزم عليخراسان ح إىل ربالء وسافرك  أول شوال يفولو أفطر يف

ربالء ك إىل ث الشهر وسافري خراسان حان يفك أفقه شهر رمضان، ولو  بلد يفوم، ألنه أفطر يفيهذا ال

  .ديأفق الع إىل د أفطر ألنه جاءيث العيح

وم يظاهر وجوب قضاء  فال،وماًين ية وعشريون شهر رمضان مثانكينه لو أوجب السفر أن إمث 

ن، ولو أوجب السفر أن ينقص عن تسعة وعشريه، ملا دلّ من األدلة املتواترة من أن شهر رمضان ال يعل

 تبعاً لألفق ،نيوم الواحد والثالثي الام يفيه الصيلزم علي فالظاهر أنه نيون شهر رمضان واحداً وثالثكي

  . هذا األفقن شهر رمضان يفوماً هو ميفطر يه اآلن، إذ ال وجه ألن ي هو فيالذ

د شهر رمضان يزي صامه أوالً زائداً عند الواقع، إذ ال يشهر الذلون من أول اكيبعد أن ينعم ال 

  .اتي حسب تواتر الروانيعن الثالث

ه فراجع رير بعض هذه املسائل العالمة وتبعه غكالتأمل، وقد ذ إىل تاجحي ني الفرعنيوالفرق ب

  .امكقائق األحلمام، واهللا العامل حبك

  



٢٠٢

 ، إذا حصل منه العلم إالّ،راف يف اإلخبار عن الرؤيةغال جيوز االعتماد على الربيد الربقي املسمى بالتل): ٥مسألة (

  .كم أو شهادة العدلني برؤيته هناكبأن كان البلدان متقاربني وحتقق حكم احلا

  

من } ةي األخبار عن الرؤغراف يف بالتلى املسميد الربقيالرب على عتمادوز االجيال : ٥ مسألة{

 ثقة وال عدل، ومن جهة أن الغالب ابتعاد البالد ري لآللة غكون احملرك من جهة أن الغالب ،نيجهت

  .املرسلة واملستقبلة

بأن  {ن، فارتفاع احملذور الثاينيون بارتفاع احملذوركيوحصول العلم } إال إذا حصل منه العلم{

م كحتقق ح{ ارتفاع احملذور األول بأن }و{اآلخر  إىل  حجة بالنسبةأحدمها} نيان البلدان متقاربك

راد  امل)العلم(:  ومن املعلوم أن قوله،}ته هنايبرؤ{ات للهالل تسائر املثب أو }نيشهادة العدل أو مكاحلا

 كذلكن، ويما إذا شهدت الشهود بتقارب البلدك ك، وذليلي والعلم الترتمنه األعم من العلم الوجداين

الشهادة، فإذا توفر العدد وسائر  على ون من الشهادةكينئذ ي فإنه ح،ثقة أو  لآللة عدالًكان احملرك إذا

  .ىفكالشرائط 

  .كرها املستمسكما ذك العبارة رناه ظهر عدم احلزازة يفكومبا ذ

 ك احملرريان الشاهد غكما إذا يالشهادة ف على التلغراف من جهة أنه شهادة على الكرد اإلشينعم 

علمائنا، مستدالً  إىل ك باب اهلالل، ونسب ذلالشهادة يف على  الشهادةل العالمة يفك وقد أش،آللةل

  بأصل 



٢٠٣

  .ينيالرباءة، واختصاص ورود القبول باألموال وحقوق األدم

ل، واالختصاص يث ال دليل حي املسألة، واألصل أص فإنه ال إمجاع قطعاً يفخيفى،ل ما ال ك الويف

 ات الواردة يفي والروا،)١(﴾وال يأْب الشهداُء ِإذا ما دعوا﴿: تعاىلقوله ك ،دلة العامةممنوع إلطالق األ

إذا شهد  :ةيمرسلة النهاك، وخصوص األدلة اخلاصة، )٢(نةيأو تقوم به الب: )عليه السالم( قولهكنة، يالب

شهادة  على ن نصف شهادة، وإن شهد رجالن عداليشهادة رجل فإن شهادته تقبل وه على رجل

  .)٣(رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد

رجل إال  على ز شهادة رجليجيان ال كنه إ: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ديوخرب طلحة بن ز

  .ك ذلريغ إىل .)٤(رجل على نيشهادة رجل

  .)٥(" نقل خالفريوبه جزم الشارح من غ":  مث قال، القول بالثبوتك املداريك حم يفيكولذا ح

  تاب ك ور يفكل مذيها تفصيالشهادة ف على ن الشهادةإمث 

                                                

.٢٨٢ة ياآل: سورة البقرة) ١(

  .٤ حتسب بهيك ما أبواب من ٤ الباب ٦٠ ص١٢ج: الوسائل) ٢(

  ...ية الشهادة فكي باب  يف٣٢٨ص: ة للطوسييالنها) ٣(

.٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل) ٤(

.٣ السطر ٣٧٠ص: كاملدار) ٥(



٢٠٤

حقوق اهللا ك ـ  بعض املوارد بعض املوارد، بال خالف، وال تقبل يفا تقبل يفإث يالشهادات ح

 ني اهللا وبنياً بكان احلق مشتركما إذا ك بعض املوارد، بال خالف، واختلف يف ـ مثل الزنا واللواط

  .حد السرقة وحنوهاك ياآلدم

 نقلناها عنه من عدم اليتى رة بالفتوك التذاملقاصد تفرد العالمة يفى  منتهيظهر من حواشيو

  . باب اهلاللالقبول يف

، وسائر اآلالت الناقلة حال التلغراف، فزيونو والتليس والرادك فحال التلفون والتل،انكف يكو

  .رناهاك ذ العلة اليتع يفي اجلمكالشترا

 بلد ة وحنوها يفي بالرؤياخلرب باآللة حمفوفاً بالقرائن املوجبة للعلم العادان كأنه لو خيفى مث ال 

 نيم حكمساع احلا أو ون،ي التلفزاع يفينا الشيما أنه إذا رأكالتعدد والعدالة،  إىل تجحي ومل ى،فكخبار اإل

  .واهللا العامل ،ىواسطة أخر إىل تجحي ومل ى،فكمه، وعلمنا أنه هو كح

  



٢٠٥

 ويف يوم الشك يف أنه من شعبان أو ،م الشك يف أنه من رمضان أو شوال جيب أن يصوميف يو): ٦مسألة (

   وجيوز،رمضان جيوز اإلفطار

  

ملا تقدم من استصحاب } صوميب أن جيشوال  أو  أنه من رمضان يفكشالوم ي يف{: ٦ مسألة{

ة، يام واإلفطار للرؤي الصالً منكأن  على ات الدالةية من الرواريبكطائفة  إىل الشهر، واإلمجاع، مضافاً

 يف:  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب رب إسحاق بن عمار، عنخكات، يوخصوص مجلة من الروا

م فأمتوا كيعل ي فإن خف، والظنك والشكايته، وإيفطر لرؤأته ويصم لرؤ): عليه السالم (يتاب علك

  .)١(نيالشهر األول ثالث

ه من ي فكشي يوم الذينة أسأله عن اليه وأنا باملديتبت إلك:  قال، حممد القاساين علي بنوخرب

فطر أة وي صم للرؤ،كه الشيدخل في ال نيقيال: )عليه السالم (تبكصام أم ال؟ فيرمضان هل 

  .اتي من الرواك ذلريغ إىل ،)٢(ةيللرؤ

  وز جيوز اإلفطار، وجيرمضان  أو  أنه من شعبان يفك الشويف{

                                                

  .١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ الباب ١٨٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ الباب ١٨٤ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٠٦

  . تفصيل الكالم فيه كما مر سابقاً،من رمضانأن يصوم لكن ال بقصد أنه 

  

  .}هيالم فكل اليما مر سابقاً تفصك ،ن ال بقصد أنه من رمضانكصوم ليأن 

 على ات الدالةي مجلة من الروا،جواز اإلفطار مع قطع النظر عن االستصحاب واإلمجاع على دلي

ث ي حد يف)عليه السالم( اهللاعبد  أيب خرب اخلزاز، عنك:  وخصوص أخبار خاصة،ةيالصوم للرؤأن 

  .)١(يضة من فرائض اهللا فال تؤدوا بالتظنيإن شهر رمضان فر: قال

ال وهذا أ: ثي حد يف)عليه السالم(علي  ، عن)عليه السالم( جعفر أيب ، عنيوخرب الواسط

وماً ي نيثالث الشهر فأمتوا العدة شعبان ي فإذا خف،تهيفطروا لرؤأته ويالشهر املفروض رمضان فصوموا لرؤ

  .ك ذلريغ إىل .)٢(نيوصوموا الواحد وثالث

 مجلة ، واإلمجاع،امي مع الغض عن مطلقات أدلة الص،ام ال بقصد رمضانيجواز الص على دليو

  .اتيمن الروا

 ،وماًين يعد شعبان تسعة وعشر: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: خرب هارون بن خارجة، قالك

   وإن ،بح صائماًمة فأصيانت متغكفإذا 

                                                

.١٦ ح شهر رمضانأحكام وابأب من ٣ الباب ١٨٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ الباب ١٨٥ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٠٧

  . سواء كان قبل الزوال أو بعده،طارولو تبني يف الصورة األوىل كونه من شوال وجب اإلف

  

ال كاالستحباب بال إش على  وهذا حممول.)١(ئاً فأصبح مفطراًية وتبصرت فلم تر شيانت مصحك

  .وال خالف

انت علة فأمت شعبان كا وإذ: ث قالي حد يف)عليه السالم( جعفر أيب  عن، مسلمحممد بنوخلرب 

  .)٢(نيثالث

: ل، قاليبن الفض صومه بقصد رمضان للنص واإلمجاع، وخصوص خرب حممديوز أن جيما ال ك

من  أو  أهو من شهر رمضانىدريه وال ي فكشي يوم الذي عن ال)عليه السالم( احلسن الرضا أبا سألت

ة ي حبث الن يفك ذلالم يفك وقد تقدم ال،)٣(وميام يتقدمه أحد بصي أن عجبينيوال ... : شعبان، فقال

  . فراجع،كوم الشي إىل بالنسبة

ان قبل كسواء {ة يولو بفسخ الن} ونه من شوال وجب اإلفطاركاألوىل  الصورة  يفنيولو تب{

ه يب علجيان من شوال مل ك أنه ني مث تبك حال الش ولو أفطر يف،وم صوميس بيألنه ل} بعده أو الزوال

  قضاء 

                                                

.١٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٣ الباب ١٨٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٢٠٨

 ، إذا مل يفطر ونوى قبل الزوال وكان صحيحاً، يف الصورة الثانية كونه من رمضان وجب اإلمساكولو تبني

  .وجيب قضاؤه إذا كان بعد الزوال

  

  .اًيان جتركما تقدم، نعم كفارة كوال 

حاً إذا مل يصح{صوماً } انك و،كونه من رمضان وجب اإلمساكة ي الصورة الثان يفنيولو تب{

بعد { نيالتب} انك{ أو كأفطر قبل ذل} ب قضاؤه إذاجيو ،الزوالقبل ى ونو {كقبل ذل} فطري

  . فراجعكل ذلك وقد تقدم ،}الزوال

  لقوله،ةيفاكستبعد اليان من رمضان مل ك أنه ني مث تب،كوم الشي الصوم من رمضان يفى وإذا نو

  .)١(نهيوم بعيال على وقع الصوم: )عليه السالم(

  

                                                

.٢٦٩ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٠٩

 حسب كل شهر ثالثني ما مل يعلم النقصان ، ومل ير اهلالل يف مجلة منها أو يف متامهالو غمت الشهور): ٧مسألة (

  .عادة

  

ن كوجب الفحص إن أم}  متامهايف أو  مجلة منهار اهلالل يفيلو غمت الشهور ومل {: ٧ مسألة{

هر ل شكحسب {ن الفحص كمي ملا سبق من وجوب الفحص، وإن مل ،البالد املتحدة أفقاً إىل باملراجعة

أن شهور السنة  على أن النص والقطع متطابقانخيفى  ال ،}علم النقصان عادةيما مل {وماً ي} نيثالث

ة شروقاً يام السنة متساوي أن أ يفكالشك ك ذل يفك، أما القطع فواضح، والشنيلها ثالثكست يل

 كشيما ال ك ،اً اختالف األشهر متاماً ونقص يفي إنسان عادكشية، فإنه ال يست متساويوغروباً أم ل

 متام السنة مثل استصحاب بقاء النهار ل شهر يفك لنيام طوالً وقصراً، فاستصحاب الثالثي اختالف األيف

  .المها خمالف للقطعك و،ام السنةيل أك ل ست عشرة ساعة يفيبقاء الل أو ست عشرة ساعة

اً تارة وناقصاً ون تامكي ،أن شهر رمضان شهر من الشهور على  ما دلّتيات، فهيوأما الروا

أن  على  السابق، وما دلترنا مجلة منها يفكة قد ذريثك ي، وهكذلكأن الشهور  على دليمما  ،ىأخر

  .وماًي نيمثائة وستام نقّصتا من ثاليستة أ

إن اهللا : ثي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب ه، عن الصادقيب، عن أبيعقوب بن شعيخرب ك

  مثائة نة ثال خلق الستعاىل



٢١٠

 فالسنة ،وماًي نيمثائة وست فحجزها من ثال،امي ستة أ وخلق السماوات واألرض يف،وماًي نيوست

  .)١(وماًيمثائة وأربعة ومخسون ثال

 خلق تعاىل وكإن اهللا تبار:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن بعض أصحابه، عن،ليوخرب إمساع

  .)٢(وماًيمثائة وأربعة ومخسون  والسنة ثالام السنة،ي مث اختزهلا عن أ،امي ستة أا يفيالدن

  .هاريغ إىل ، املتقدمياريوخرب الس

رناه، ملا هو ك ما ذنايفيقولون به من متام شهر رمضان ال يما ال  على اتيواشتمال هذه الروا

 ال يفكنه إن غمت بعض الشهور فال إشإ: قولن ك العمل، إذا عرفت ذلث يفيع احلديمعلوم من تقط

شهر :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب د بن زرارة، عنيخرب عبكتصحاب نصاً وإمجاعاً، لزوم االس

  .)٣(وماً فأمتوا العدةيمت السماء ي فإن تغ،ادة والنقصانيب الشهور من الزيصيبه ما يصيرمضان 

                                                

  .٣٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٧ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩١ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٢١١

تم يذا رأإ: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال)عليه السالم( جعفر أيب س، عنيبن ق وخرب حممد

لة مث ي لنيم فعدوا ثالثكيوإن غم عل: أن قالإىل  نيه عدل من املسلميشهد عل أو ،اهلالل فأفطروا

  .)١(أفطروا

م فأمتوا كي عليإن خف: ث قالي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب إسحاق بن عمار، عن

  .هاريغإىل . )٢(نيالشهر األول ثالث

  : ه أقوال ثالثةيون بعضها ناقصاً حسب العادة، ففكيثرها مما كأ أو وإن غمت متام الشهور

ثر، ومستنده أصالة عدم كاأل إىل ك، ونسب هذا القول املسالنيل شهر منها ثالثكعد : األول

  .ع األزماني مج خالف الواقع يفكالنقصان، مث اعترضه بأن ذل

 أنه ك املداريك حمل، ويفيالقلىل  إصة، وهذا منسوبينقص منها لقضاء العادة بالنقيأن : الثاين

  .اًيل شرعيس دلي فإن قضاء العادة ل،هيل عليه بعدم الدليل علكجمهول القائل مع جهالة قدر النقص، وأش

  ة يالعادة، ولرواى ة اخلمسة، ألنه مقتضيعمل بروايأن : الثالث

                                                

  .١١ح  شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩١ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ١٩٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢١٢

 والثالثة نيوميالعراق النا بيإن السماء تطبق عل: )عليه السالم( ، أنه سأل الصادقعمران الزعفراين

   .)١(وم اخلامسيوصم ال أن قالإىل   صمتيوم الذيانظروا ال: وم نصوم؟ قالي يفأ

  .لهى ة أخريب منها روايوقر

 أول املسألة من أنه خمالف للنص والقطع، فال جمال ه ما عرفت يفيأما القول األول، فف: أقول

  . آخرنيقيبل انقضه ب :ة االستصحابيل رواي ذلالستصحاب واحلال هذه، فإنه داخل يف

 ما أشبه، ألنه يف أو  وهو غمة متام الشهور،وأما القول الثالث، فهو خارج عن موضوع املسألة

ما عرفت من ك ى مثله باتباع االستصحاب نصاً وفتوال يفكومان والثالثة، وال إشيغم اليموضوع أن 

ها يال فكة واإلشي، هذا مع الغض عن ضعف الرواني ثالثجعل الشهر السابق على ات السابقة الدالةيالروا

  :  شعر هو سنة مما مجعته باحلروف األجبد يفنيل ثالثك  أحد عشر يفي هسة اليتيبكبأا ال تالئمه سنة ال

  )٢(اكها طي حجة في، ذكطوط         اكد من بعدكح يويج يز

   وألن ال ، وإالالقول الثاين أو القرعة أو اطيبق إال االحتيفلم 

                                                

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٥ الباب ٢٠٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

  ).منه دام ظله (كالثالثونأي : طح) ٢(



٢١٣

وفق  على ونهك، وجهالة القائل ال تضر بعد  القول الثاينىبقي فيقائل ما إطالقاً حسب تتبع

ة، واالستصحاب ي اخلمسة والستة والسبعة من السنة املاضني قدره، ألنه بما أنه ال جهالة يفكالقاعدة، 

  .ني هك ذليف

 ين االمتثال القطعكمي األصول من أنه إذا مل ما قرروا يفكقوم مقام العلم، يإن الظن : قاليبل رمبا 

شمل موضوعنا، ألا ي وحنوه ال  بالتظينىؤدي قائم عقالً مقامه، وأخبار أن الشهر ال فاالمتثال الظين

  .م وحنوهي صورة الغريغ إىل منصرفة

 من نإ: هي ف،اًيالً شرعيس دلي ألن قضاء العادة ل،هيل عليهذا القول بأنه ال دل على الكواإلش

 ،لها تامة بل بعضها ناقصكست ي فإنا نقطع بأن أشهر السنة ل،كاستدل بقضاء العادة أراد القطع بذل

  .نيقي املنقوض هنا بالكه من الشي ال بد في مقابل االستصحاب الذفهذا يف

ه، وقد أطال ي علنيتكن وجدم ساي الذنيظهر من املصنف وأغلب املعلقي يوهذا القول هو الذ

ه نقضاً يره ومواضع النظر علكنا ذكن موضعه األصول ترإث ي االستصحاب، وحالم يفكال كاملستمس

  .ورداً

 ،اميأربعة أ إىل  وال،ةيوم السنة املاضيس هالل هذا الشهر نفس ي أنه ليهذا فالعلم العادى وعل

 يم العادثر حسب العلكس الثامن فأي مع العلم أنه ل،السابع أو السادس أو احتمال أنه اخلامسى بقي

  ستصحبي شهر رمضان وم السابع، ويفيؤخذ الي أن يقتضي، فاألصل أيضا



٢١٤

 خالف املأخوذ عمل مبا سبق ك، فإن ظهر بعد ذلنيؤخذ شوال الواحد والثالثي ف،نيوم الثالثي إىل 

  .من القضاء وحنوه

  . آخر الشهر بالسفر ويف، أول الشهر بالصومتاط يفحيهذا واألحوط أن 

  



٢١٥

  ن حتصيل العلم بالشهر عمال بالظنألسري واحملبوس إذا مل يتمكنا ما): ٨مسألة (

  

هما نفس يبأن اشتبه عل} ل العلم بالشهرينا من حتصكتمي واحملبوس إذا مل رياألس: ٨ مسألة{

هما ي واحملبوس إذا اشتبه علري األس ويف،ها أول الشهريما إذا اشتبه عليانت فك واملسألة السابقة ،األشهر

 ما يفكنهم ي خالف بريمن غ}  بالظنعمال{،  املسألة السابقةما تقدم يفكمهما كون حكيأول الشهر 

  .هياإلمجاع عل رةكوالتذى اجلواهر واملستند، وعن املنته

رجل أسرته الروم : )عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنعبد اهللا أيب الرمحان بن ح عبديه صحيدل عليو

ان الشهر ك فإن ،سبحيوى توخيصوم شهراً ي: شهر هو؟ قال  أيدريصح له شهر رمضان ومل يومل 

   .)١(ان بعد شهر رمضان أجزأهك وإن ،زهجي صامه قبل شهر رمضان مل يالذ

  .وحنوه مرسل املقنعة

نها معتضدة كس وهو جمهول، ليعب على املقاصد بأن سندها مشتملى ة منتهيالروا على لكوأش

ل، ووثقه يبأنه ثقة جل:  اخلالصة، بل قال العالمة يفكذلكس يبأنه ل: ةي احلاشباإلمجاع املنقول، ورده يف

  .يزة السيات ووجكز املشتري متيف

، ك املستمسما يفكنهما ي بكأن لفهم العرف املناط املشترك رين احلاق احملبوس باألسإهذا مث 

 فقد بصره يالذكل العلم بالشهر ين من حتصكتميل من ال ك، ومثلهما نيفالقول باإلحلاق هو املتع

  رةيجز أو ةي بران يفكن من االستطالع، ومن كتميولسانه وأذنه فال 

                                                

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٧ الباب ٢٠٠ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢١٦

  ومع عدمه ختريا

  

  .ك ذلريغ إىل ،منقطعاً عن الناس

 ما يفكنهم يه بيبال خالف ف} اريخت{عنده االحتمال ى عدم الظن بأن تساو أي }ومع عدمه{

  .هيل علي املستند أنه ال دلن يفكقطع األصحاب، ل إىل  نسبتهكاجلواهر، وعن املدار

 العمل مبا هو ي بأن الظاهر من التوخك املستمسه يفيل علك، وأشيرمبا استدل له بالتوخ: أقول

 وإال عمل ما ،فإن وجد األقرب فهوى توخين املفهوم عرفاً أنه إ: هيختص بالظن، وفيالواقع، ف إىل أقرب

فهم يعام األحسن لالشتراء، فإنه طال أو ،ىنكحسن للس املرتل األيحتر: أنه إذا قال املوىلى أراد، أال تر

ت كأنه هلذا سكحتمال، ود األحسن اختار أحد أطراف االجيعرفاً أنه إذا وجد األحسن اشتراه، وإن مل 

  .املنت على قامين وجدت تعلي الذنيأغلب املعلق

 ، شهر رمضانطلوب يفتعدد امل على  بأن األدلة دلتيريستدل للتخين أن كميأنه  إىل هذا مضافاً

 وجوب ين الشهر اخلاص بالتعذر بقكمي فإذا مل ، هذا الشهر اخلاصون يفكيام شهر وأن يب صجيوأنه 

  .أصل الشهر

 اجلواب فالعجز عنه عجز مسقط له، مع أن العجز إمنا هو عن د يفي قينيه بأن التعيال علكواإلش

  . وقتهصل العلم بأداء الواجب يفحيأن إىل  راركاط بالتي ال نفسه، فالالزم االحتينيالعلم بالتع

ده، أما ياملطلوب عدم سقوط أصل املطلوب بسقوط ق ل تعدديونه من قبك ىه بأن مقتضيرد علي

  روا من كه ما ذيد علرياط، فياالحت



٢١٧

   لهفيعينان شهراً يف كل سنة بني الشهور

  

 القربة ينويبعده ف أو ضانما شهر رمإعلم بأنه ي حىت ستصحبي بل ،اتي الزماناط يفيعدم االحت

ره كما ذك ـ يري التخيفهم من التوخيل من األداء والقضاء، واإلنصاف أنه لو مل ك على املنطبقة

  .قن الوجوبيتيأن  إىل ستصحاب عدم الشهر وعدم الوجوبرناه الكان الالزم ما ذكل ـ املشهور

 ، فهوالشهر اهلاليل على  إن قدر}نان شهراً لهيعي الشهور فنيل سنة بك يف{ون كي يرين التخإمث 

ما إعلم خبروج بعضه عن رمضان قطعاً، يعل أول شهر الصوم وسط الشهر، ألنه جيوز أن جينئذ ال يحو

  . آخرهيف أو  أولهيف

 ة يفيام حبجة أن املوافقة القطعيل شهر ثالثة أك أخذ يفيان كام ي أق الشهر يفيوز له تفرجيوال 

 على ليأنه ال دل إىل باإلضافة ،ىل، ألنه خمالف للنص والفتوك الة يفيال من املخالفة االحتمريجزء خ

 وا قالم فإ،د وعمروي زنية إذا دار أمرها بياحلقوق املالك بعض املوارد ره الفقهاء يفكنعم ذ، ةيلك الكتل

 ررال ضاط ألنه مشمول لقاعدة يب االحتجيالعدل واإلنصاف، وال ى نهما ألنه مقتضيم املال بيبتقس

  .تاب اخلمسك رناه مفصالً يفكما ذك

ة، ي األشهر الغربيما هو احلال اآلن، ألن األشهر املتعارفة هك الشهر اهلاليل على قدرينه إن مل إمث 

 وإن قطع ، صورة احتمال املوافقةال يفك بال إش، األشهركأخذ شهراً من تليوز له أن جيفالظاهر أنه 

  .تمالًوماً حمي نيبعدم املوافقة أخذ ثالث

  ستصحاب الشهر ن، الي ال تسع وعشرنيخذ ثالثأوالظاهر وجوب 



٢١٨

  وجيب مراعاة املطابقة بني الشهرين يف سنتني بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً

  

  .ه الشهوريمن غمت علك

، إمنا هو أ ولو ظهر متأخراً أجز،جزاء من أنه لو ظهر تقدم البعض اختص بعدم اإلك املسالوما يف

اراً، ألن ظاهر يأخذ من وسط الشهر اختيوز أن جيأنه  على دليه، فال رياشتباه الشهر بغ مفروض يف

  .تمل التطابق، فظهر خالفهحيان ك أنه )لو ظهر(: قوله

 أو تعدد،ي ألن شهر رمضان ال ،ار شهر واحديهم اختيب علجي فهل ، السجن مجاعةان يفكولو 

ل واحد ك صورة ختالف الظن، ألن  يفاالً، الظاهر الثايناحتم أو د ظناًيريتار ما خيل واحد أن كوز لجي

ليان ال دلكد وإن ي التوحاط يفي صورة االحتمال فاالحتلزوم الوحدة، أما يف على لي وال دلى،قد حتر 

  . فتأمل،ديريل حسب ما كعمل ي، بل كذلعلى 

 ، فإن ظن عمل به،غروبالطلوع وال إىل بالنسبةى ل من النهار توخيز املسجون الليميمل إن نه إمث 

حتمال بعد تعذر أخذ بااليظن فالظاهر أنه ي وإن مل ، صورة تعذر العلم يفق االمتثال العريفيألنه طر

أنه كن، وك أمثال هذه األمااط يفيعلم من الشارع إرادة االحتي هو عسر وحرج، بل مل ياط الذياالحت

ل ك صلون يفيانوا كمخسة، و إىل  األوقاتث قسمواي ح،نيانوا مسجونكن يون الذيتط العلوحيلذا مل 

  . واهللا العامل،راركتاطوا بالتحيوقت صالة بدون أن 

} نهما أحد عشر شهراًيون بكيبأن {ثر كاأل أو }ني سنتن يفي الشهرنيوجتب مراعاة املطابقة ب{

   هو ي الذيات التوخيألنه من مقتص



٢١٩

 نفس الشهر علم بأن  يف الرمضان الثاينصم يفيوضوح أنه إذا مل  إىل  مضافاً،األوىل إىل القصد

  . رمضانقع يفيأحدمها مل 

ى بعده بأنه أت أو  العمل الثايننيعلم حيعمل عمالً يوز لإلنسان أن جير بعض الفقهاء أنه ال كوقد ذ

 علمي كز له شربه، ألنه بذلجي أمامه اآلن مخر مل ياإلناء الذ أو  فلو شرب إناًء مث علم أنه،مبخالفة املوىل

ذا ك، وكقول حبرمة ذلي يرم التجرحي وألنه جتر، فمن ، مبال بأمر املوىلريعد عرفاً غي و،أنه شرب اخلمر

ه اجتناب يب علجيها غصب فإنه يذهب إلاليت ي ألن أحد الدور ،لة هذا الشهري مبحرم طيتأيما علم أنه يف

  . فراجعايل باب العلم اإلمج األصول يفور يفكل مذيالم طوك املقام ، ويفكل ذلك

 األول أن ان ظنه يفك ما إذا تبدل ظنه، مثالً يف حىت  أنه هل جتب املطابقةالم يفكالى بقينعم 

 أي  أنه يف يفكشيان كما ك ،الظن إىل إذا تبدل احتماله أو ، الشتاء مث ظن بأنه يف،في الصالشهر يف

 النص املأمور به يفى ألنه املتوخ الشتاء، الظاهر لزوم اتباع الظن ف مث ظن بأنه يفي الصفصل فصام يف

  . هذه الصورةيف حىت وجوب املراعاة على لي وال دلى،والفتو

  .ستبعد وجوب املطابقةياالحتمال مل  إىل نعم إذا تبدل الظن

 ظن أنه شهر ي شهر قمر بأن صام يف،امالًكان الشهر ك أنه صام ناقصاً ونيام تبيولو أنه بعد الص

  ان ك أن الشهر ني مث تب،ان ناقصاًكرمضان و



٢٢٠

  . فإن تبني سبقه كفاه ألنه حينئذ يكون ما أتى به قضاًء،ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره مل يكن رمضان

  

  .وم، ألدلة القضاءي الكه قضاء ذلي وجب عل،امالًكان كه وريغ

أشهر  إىل ةه، أما بالنسبري غصوم يفيز له أن جيف مثالً مل ي الصنه لو ظن أن شهر رمضان يفإمث 

 الظن تقوم مقام رية غيبعض، وهل املرجحات اخلارج على ترجح بعض األشهريف فهو خمتار إذا مل يالص

ان كما إذا ك ى، النص والفتو املأمور به يفي التوخ لزوم االتباع، الظاهر نعم، ألنه داخل يفالظن يف

  .ثالً أنه هو شهر رمضان مني هذا الشهر مدعصومون يفيالسجناء اآلخرون 

 ى،ء األخري مصداق للشاالً منهمك ألن ،نهماير بية ختيوإذا تعارض الظن واملرجحات اخلارج

  .نهما بنظر العرفيباألوىل تقدم  أو تمل تقدم الظن،حيورمبا 

ل يدل إىل فه، فاإلعادة حتتاجيلكة، ألنه عمل بتيب الصوم مرة ثانجيام مل يولو تبدل ظنه بعد الص

  .ن له ظنكيما مل يحتماالت ف صامه من باب أحد االيام الذيظن بعد الصما أنه إذا كمفقود، 

توخ، ولو صام املوهوم مث صار نفس يف ألنه مل كي مل ،نعم لو ظن وخالف ظنه وصام املوهوم

  . أم ال؟ احتماالنيقضي مظنوناً فهل كذل

 فإن ،ن رمضانكياختاره مل  أو ن ما ظنهأ{ئاً ياختار ش أو ءي ظن بشيالذ} كولو بان بعد ذل{

ى ومن املعلوم أن النص والفتو} به قضاًءى ون ما أتكينئذ يألنه ح{ال كبال إش} فاهك سبقه نيتب

   أو نقلب قضاًء،يف يكنه قصد األداء فإ: قاليشمله، فال وجه ألن ي
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  . وإن مل ميض أتى به،وإن تبني حلوقه وقد مضى قضاه

   فيأيت به قضاًءىت يتيقن أنه كان سابقاًوجيوز له يف صورة عدم حصول الظن أن ال يصوم ح

  

ره كما ذ إىل ، هذا مضافاًقضاء أو لذمة من أداء اقصد ما يفيلزم من األول أن ينه إ: قالي

  .دييحنو التق على ق الي التطب املقام من أجل االشتباه يفة األداء يفي ن من أن)١(كاملستمس

إلطالقات } بهى ض أتميوإن مل {ى فتوللنص وال} قضاه{ الشهر }ى حلوقه وقد مضنيوإن تب{

  .أدلة وجوب الصوم ملن شهد الشهر

  يفني ظنه الالحق قضاًء للشهر السابق، مثالً صام سنتينعم لو تعددت األشهر صار الشهر الذ

  .ون قضاًء عن الرمضان األولكي فإن صوم رجب الثاين ،واقعاً رجب

ان كد، وعلم بأن شهر رمضان يا صادف الع احلجة مميذ أو  صامه شوالي أن الشهر الذنيوإن تب

ء إال يب شجيان ناقصاً مل ك أن شهر رمضان نيد، وإن تبيوم لبطالن صوم العيه قضاء يامالً وجب علك

 أو امالًكان ك أنه نيتبيوماً، وإن مل ين ية وعشرينئذ مثاني صامه ناقصاً، ألنه صام حيان الشهر الذكإذا 

اط يحتواال ،ب إلطالق النص، هنا احتماالنجيال  أو تصحاب رمضانوم السيب قضاء جيناقصاً، فهل 

  . األوليف

}  به قضاًءأيتي فان سابقاًكقن أنه يتي حىت صومي صورة عدم حصول الظن أن ال وز له يفجيو{

  ان بعد أن مل يألصالة عدم وجوب اإلت

                                                

.٢ مسألة ٤١٦ ص٨ج: كاملستمس) ١(
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  واألحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه

  

ق يان عند الظن، بل هو طريفهم من النص وجوب اإلتين مل  بعد أ،علم أنه شهر رمضاني

، ولذا نياملنت بعض املعلق على تكنه خالف ظاهر النص واإلمجاع، وإن سإ: هين فكالتخلص، ل

  .هري وغكه املستمسيل علكاستش

 آخر السنة، صوم يفيأن ك ،هؤقضا أو علم أنه إما رمضاني حىت ؤخري جواز أن ال يفكنعم ال إش

  .رناه وإن مل تف العبارة بهكؤخر عن السنة فال، ولعلّ مراد املصنف ما ذيما أن أ

 فالظاهر وجوب اإلمتام، ألن شهر ،ل األطرافكولو ظن شهراً فصام بعضه مث ذهب ظنه واحتمل 

 أو آخر الشهر إىل امهيصعلى ى بقيوقت آخر، فهل  إىل رمضان متصل بعضه ببعض، أما إذا حتول ظنه

 ، مورد ظنه الثاين يفيصوم ما بقي أن يفكي أو سب ما صامه،حي مستأنفاً وال صوم شهراًيب أن جي

  .احتماالت

 ل أنه بالشروع يفيال ما احتمله، إذ ال دل} ما ظنه على ام شهر رمضانكواألحوط إجراء أح{

 ،ضانام شهر رمكاحملتمل أحي على  فال جتر،هريغ إىل د عنهيال رفعيه، فله أن ينطبق الواقع عليحتمال اال

  : ه ثالثة احتماالتيأما ما ظنه فف

ع يثبت له مجي ف، واحد من األصحابريما صرح به غكه، يام شهر رمضان علكإجراء أح: األول

  ام ولوازم وملزومات شهر رمضان كأح
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  . وإن بان اخلالف عمل مبقتضاه،اقياًمن الكفارة واملتابعة والفطرة وصالة العيد وحرمة صومه ما دام االشتباه ب

  

 وصالة ،والفطرة{ام، إذ شهر رمضان بعضه مع بعض يلأل} واملتابعة{لو أفطر } فارةكمن ال{

ما  {كل ذلكن ك ل،د رمضانيوم عيوم بعد الشهر، ألنه يأول  أي }وحرمة صومه{بعد انتهائه } ديالع

 ألن الظن }وإن بان اخلالف عمل مبقتضاه{ظهر تطابق ما صامه مع شهر رمضان  أو }اًيدام االشتباه باق

شف كنه لو انإ: )عليه السالم( ده قول اإلماميؤين للظن أثر، وكيشف الواقع مل ك فإذا ان،قاًيأخذ طر

  .ان ما صامه قبالً وجب القضاءكالف وخلا

وماً فقط، أما ي نيصوم ثالثيه النص أنه يأثر من شهر رمضان، إذ ما دلّ عل أي س لهينه لإ: الثاين

  . فاألصل عدمها،هاي النص عل يفام فال داللةكسائر األح

ات ظاهر يه التتابع ألنه من مقتضيب علجيما ك ،أيضاًه إعطاء الفطرة ألا واجبة ينعم جتب عل

  .النص

ان من لوازمه، فاللوازم ال تثبت ك وما ،ات شهر رمضانيان من مقتضك ما نيل بيالتفص: الثالث

ان من خواص شهر ك وما ،حرمة اإلفطاركت ات تثبيضتقان من املكد والفطرة، أما ما يصالة العك

  . املضمضة واإلصباح جنباً وما أشبهاحللق يف إىل ما إذا سبق املاءكرمضان، 

  فهم من النص إال لزوم أن ي، إذ ال ن األظهر هو القول الثاينكل
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 نكول": القول األول على  اجلواهر رداً فاألصل عدمه، ولذا قال يفكصوم شهراً، أما ما عدا ذلي

 من إطالق مرتلة وحنوها ك ذليقتضي املقام ما  هو العمدة يفي النص الذس يفي بأنه لكل ذلكشيقد 

  .)١("كوجمرد وجوب الصوم للظن أعم من ذل

 أراده اهللا منه بعنوان يونه شهر رمضان، بل الصوم الذكة الصوم ي عند نينويمث الظاهر أنه ال 

  .قصد رمضان على ليالشهر، ألنه ال دل

  

                                                

  .٣٨٣ ص١٦ج: هراجلوا) ١(
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 وإن كان ال يبعد ،فاألحوط صوم اجلميع ،إذا اشتبه شهر رمضان بني شهرين أو ثالثة أشهر مثال): ٩ألة مس(

  .إجراء حكم األسري واحملبوس

ما إن اشتبه الشهر املنذور صومه بني شهرين أو ثالثة فالظاهر وجوب االحتياط ما مل يستلزم احلرج ومعه يعمل أو

  بالظن

  

من } عي فاألحوط صوم اجلم،ثالثة أشهر مثالً أو ني شهرنيمضان بإذا اشتبه شهر ر: ٩ مسألة{

ه من يعل}  واحملبوسريم األسكبعد إجراء حيان ال كوإن { الشبهة احملصورة اط يفيباب قاعدة االحت

 من اشتباه رمضان يفى تعدي كذلكاحملبوس باملناط  إىل ريالفقهاء من األسى ما تعدك فإنه ،باب املناط

  .ن وثالثة، وهذا هو األقربي شهرتباهه يفل الشهور باشك

 ىألنه مقتض} اطيثالثة فالظاهر وجوب االحت أو ني شهرنيوأما إن اشتبه الشهر املنذور صومه ب{

مطلق اجلاهل بالزمان  إىل ري من مورد نص األسيهذا احلد، فالتعد إىل  النصعلم املناط يفيالقواعد، ومل 

وم ي نذر صومه هل هو يوم الذيون حاله حال ما إذا اشتبه الكي ف، ظاهرريالواجب صومه ولو بالنذر غ

ما { هذه اجلهة  الشهر يفنيوم الواحد وبي النيفرق ب أي امهما معاً، إذيب صجيث يالسبت ح أو اجلمعة

ألن } عمل بالظنيومعه {ام ثالثة أشهر بدل صوم شهر واحد يف من صيلكالرافع للت} ستلزم احلرجيمل 

  المتثال ق ايالظن هو طر
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  .ومع عدمه يتخري

  

  .ينيقيما تعذر االمتثال اليف

ان بعضه حرجاً ك أما لو ،الواجب حرجاً على ان الزائدكما إذا ياط فيرفع احلرج االحتينعم إمنا 

ن حرجاً لزم ين صوم شهركين مل كان صوم ثالثة أشهر حرجاً لك مثالً إذا ،رفع مبقدارهيفاحلرج 

  .نياط بصوم شهرياالحت

 صورة تعذر املوافقة ة يفيلوجوب املوافقة االحتمال} خريتي{ء يظن بشيبأن مل }  عدمهومع{

  .ق اإلطاعة عند تعذر الظنيألا طر ،ةيالظن
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أو اره ثالثة وليلة ستة أو  ، ستة أشهرهإذا فرض كون املكلف يف املكان الذي اره ستة أشهر وليل): ١٠مسألة (

   بني أفراد املتوسط يف صومه وصالته على البلدان املتعارفة املتوسطة خمرياً فال يبعد كون املدار،حنو ذلك

  

اره  أو ،له ستة أشهري اره ستة أشهر وليالذيف املكان لف كون املكإذا فرض : ١٠ مسألة{

 اجلملة، فجعل بعض ة يفية واآلفاق احلمالي اآلفاق الرحوما هو الواقع يفك} كحنو ذل أو له ستةيثالثة ول

 على  صومه وصالتهون املدار يفكبعد يفال  {،علم وجههية مل ي من املمتنعات العادك أمثال ذليحلواشا

  .} أفراد املتوسطنياً بري خم،البلدان املتعارفة املتوسطة

مس، إرادة الشارع للصالة اخلَ على ا دلام شهر فلميأصل الفرائض اخلمس وص إىل أما بالنسبة

د يحنو تعدد املطلوب، فإذا سقط الق على د باألوقات اخلاصة إمنا هويي والتق، السنةام يفيولشهر من الص

ة للنساء والعدة والبلوغ وآجال يالعادة الشهر إىل  بالنسبةكذلك كما أن ذلكد، يسقط ذات املقيمل 

 إىل ،اةكاخلمس والز إىل  بالنسبةكذلكان، وك املكذل إىل مث ذهبوا ـ انت هلا آجالكإذا  ـ ونيالد

  . من أن الوقت بنحو تعدد املطلوبكشي ال ام املوقوتة اليتكها من األحريغ

كَذِلك و﴿: تعاىلثر مالئمة لقوله كون املناط اآلفاق املتوسطة، فألنه األك إىل وأما بالنسبة

  عليه (  وقوله،)١(﴾جعلْناكُم أُمةً وسطاً

                                                

.١٤٣اآلية : سورة البقرة) ١(
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  م وكون الواجب صالة يوم واحد وليلة واحدةوأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصو

  

 )٢(﴾أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهليكُم﴿: ستأنس له بقوله سبحانهي و.)١( األمور أوسطهاريخ: )السالم

  .ما إذا تعذر االمتثال االحتمايلي فني هو املتعوقد عرفت أن االمتثال الظين، الظن إىل وحنوه، ألنه األقرب

ت ية هلا مواقيوميف والصلوات اليك ،ظهر هلذا وجهيال ":  من قولهكاملستمس  ظهر ما يفكوبذل

  .ى انته)٣("تهاي مواقري غف جتب يفيكور فك الفرض املذنة مفقودة يفيمع

نة ية واملدكآفاق م أو ، اآلفاقكتل إىل بةي احتمال وجوب اتباع آخر اآلفاق القرظهر ما يفيما ك

  .نهايتع على لية ال دليست متوسطة، والثانيلاألوىل ، إذ يباعتبار نزول الوح

حنو تعدد  على  عن األدلة أاألن الفهم العريف} ديفهما عنه فبعيلكوأما احتمال سقوط ت{

 أن ك، وال شك وأشباه ذلفأتوا منه ما استطعتم وكدريما ال  وسورياملاملطلوب، خصوصاً أدلة 

دون الصالة، ألنه ال } احتمال سقوط الصومك{وقات سوراً عن املتعذر من األين مكاملمى ريالعرف 

  .طلوع وال غروب فال موضوع للصوم

  } لة واحدةيوم واحد وليون الواجب صالة ك{بعد ي كذلك} و{

                                                

  .٢ ح الدوابأحكام أبواب من ٦ الباب ٣٤٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٨٩اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .٤١٧ ص٨ج: كاملستمس) ٣(
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  .ابقا إن كان له بلد سابقوحيتمل كون املدار بلده الذي كان متوطنا فيه س

  

 ه يفك ودلو،ره وغروبه واضحان ففج،لةيوم وليوم واحد، فله صالة يلغرض أن الستة األشهر 

 وسط  يفك األمر ال دلوى، منتهكل دور هلا دلوك ن يفإ: هيفف" كنه ال دلوإ "كالوسط، وقول املستمس

  .خيفىما ال كان ك، بل هلا دلو جانب السماءالسماء بل يف

الستصحاب } ان له بلد سابقكه سابقاً إن يان متوطناً فك يون املدار بلده الذكتمل حيو{

احملل  إىل ها قبل وصولهيصل إلي نة اليتكم األمك باستصحاب حكل ذلكشيف السابقة، مث يالكالت

ا عرفت من األدلة مبور منقوض كن االستصحاب املذكرناه، لكما ذفن له بلد سابق كياملفروض، وإن مل 

  .مه تابعاً حمللّه، واهللا العاملكون حكة لياملقتض



٢٣٠
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  فصل

يف أحكام القضاء

  

  ، واإلسالم، والعقل، البلوغ: وهي،الصوم ممن فاته بشروطجيب قضاء 

  

  }ام القضاءك أحيف فصل{

شمل املقام، وإال يحىت  ي ولو بدون املقتضكاملراد بالفوت التر} من فاته على ب قضاء الصومجي{

دة فوتاً، إال قبل الوال إىل بالنسبةى سمي، ولذا ال يه املقتضيان فكما  إىل فوتاً، النصرافهى سميفال 

  صحبة رسول اهللالقد فاتتين:  هذا الزمانقول اإلنسان يفيما ك، ك هو عدم اإلدراياألعم الذ باملعىن

شمل ي فإنه ال ضةيمن فاتته فر تظهر من إطالق يني املعننيجة بي والنت،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  . قضاء الصالة فراجعور يفكالم مذك اللي وانون وحنومها إذا تأهال بعد عدم التأهل، وتفصالصيب

   فإن ،انميواإل} البلوغ، والعقل، واإلسالم: يبشروط وه{
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  فال جيب على البالغ ما فاته أيام صباه

  

طبق  على  العملكان فعل ذلك إن ،ام خالفهيه قضاء ما فاته أيب علجياملخالف إذا استبصر ال 

 موضعه، وإمنا ور يفك مذك ذلل يفيتفصى  علح،ي صحريغ أو ح،ي صحيمذهب إسالم أو مذهبه،

ه يما دلّ علك ، قبول األعمالان شرط يفمي إذ اإل،حيس بصحي املؤمن لري املقام ألن عمل غأدرجناه يف

  .العقل والنقل

 ما يفك أيضاً بل ضرروة ، واحدريما ادعاه غكإمجاعاً } ام صباهيالبالغ ما فاته أ على بجيفال {

  .هري تبعاً لغكاملستمس

 كص ذلخيأنه كنه جعل القضاء له أفضل بل أحوط، وإث يل، حيعق أيب من ابنى كحيالفاً ملا خ

 حىت ديري وإال فمن املستعبد جداً أن ،ما إذا بلغ السبع وحنوهك حال الطفولة، ان مستحباً له يفكمبا 

أن  على  بناًءاتتهمن فبـ د االستدالل يريان أراد اإلطالق فلعله ك، فإن كستحب له ذلي ال ام اليتياأل

ام االستحباب فلعله أراد االستدالل بإطالق أدلة ياألعم للفوت، وإن أراد خصوص أ  فوت باملعىنكذل

 ك وتل،ه فوائد أداًء وقضاًءيأن الصوم ف إىل ه، باإلضافةؤب أن األصل إذا ثبت ثبت قضايالقضاء بتقر

 ما فاته بعد شهر صيبالاستحباب قضاء ستعبد ي أصالً وقضاًء، ولذا ال  الصيبالفوائد موجودة يف

ستحب، وإذا قلنا باالستحباب حال الصبا نقول به حال البلوغ، ي ري الصغب، ويفجي ريبك اليرمضان، فف

  .د عن مذاق املتشرعةينه بعكل

  ولذا مل أجد من قال باستحباب قضاء الصالة والصوم واحلج 
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 ان بقضاء الصالة إذا قام بعد الشمسيم الصبان املتعارف عندهم أمرهك وإن ،وحنوها بعد البلوغ

ن استحباب القضاء حال الصبا دون حال البلوغ، كن، فمن املمي األمرني، وال تالزم بكحنو ذلأو 

القضاء قبل البلوغ ى فتاو إىل تتبع وتأمل، ومل أجد من الفقهاء من تعرض هلا بالنسبة إىل واملسألة حمتاجة

  . وقتهقضاء الصالة والصوم قبل البلوغ إن فاما يفاستحباب  إىل وبعده، وبالنسبة

ث يحد ،ة واإلمجاع والضرورةريالس إىل باإلضافة ،عدم وجوب القضاء على دليان، فكف يكو

تلمحي حىت رفع القلم عن الصيب)ء إال يل شكث ليتاب عموم احلدك بعض مباحث الرنا يفك، وقد ذ)١

  حال الصغر،ف أداًء وقضاًء يفيلك رفع عنه قلم التفالصيب، أيضاًه يشمل وجوب القضاء علي ف،ما خرج

د أن القلم يأنه لو أر إىل  ال حاالً وال بعد البلوغ، هذا باإلضافة،اقض: قال لهي وال ـ،أد: قال لهيال أي 

شمله، ي ال من فاتتهل مفقود، وقد عرفت أن يدل إىل تاجحي كن ذلإ: قاليه بعد البلوغ، يوضع علي

  .يه املقتضيان فكما  إىل فوتالنصراف ال

 حال عدم القضاء يف على دلي بأنه إمنا ،ليهذا الدل على ال املستندكعرف أن إشي كومن ذل

  .هي منظور ف، ثبوته بعد ارتفاعهنايفيالصغر، فال 

  .الفرض على ، والقضاء إمنا هويبي تأدعدم الوجوب أن صوم الصيب على دليما أنه ك

                                                

.١١ ح مقدمة العباداتأبواب من ٤ الباب ٣٢ ص١ج: الوسائل) ١(



٢٣٤

   أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، بلغ فيه قبل طلوع فجرهنعم جيب قضاء اليوم الذي

  

ب يوأما صوم التأد:  قال)عليه السالم( ني احلس علي بن، عنية الزهريه روايدل عليف: أما األول

  .)١(س بفرضيباً ولي إذا راهق بالصوم تأدؤخذ الصيبين أف

أن  إىل  باإلضافة،)٢(ما فاتتهكقضها يضة فليمن فاتته فر: )عليه السالم( فلقوله: وأما الثاين

س املقام مما ي ول،احلائض وحنوهاكما خرج، ين قضاء إال فكين أداء مل كيالقضاء تابع لألداء، فإذا مل 

  .خرج

ه يال، ألنه وجب علكبال خالف وال إش} ه قبل طلوع فجرهي بلغ فيوم الذيب قضاء الجينعم {

 ستفاد من النصوص املتفرقة يفيما ك":  بقولهكره املستمسك ذما إىل الصوم، فتشمله األدلة، وال حاجة

: ن قولهإقة ي احلق، ويفكل بالغ تارك على الوجوبكات، يهيه من البدي، فإن الوجوب عل"ةريثكاملوارد ال

  .هذا الفرع إىل استثناء منقطع بالنسبة" نعم"

شمله يالغروب ف إىل لوعألنه جامع الشرائط من الط} أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه{

  .ليالدل

  من مجع  على اميإن ظاهر األدلة لزوم الص: قالياللهم إال أن 

                                                

  .٤ حلصومصح منه اي من أبواب من ٢٩ الباب ١٦٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

. باملعىن١ ح٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج:  ويف الوسائل،٢٣٣ ص٥ج: ما يف اجلواهرك) ٢(



٢٣٥

  .وأما لو بلغ بعد الطلوع يف أثناء النهار فال جيب قضاؤه وإن كان أحوط

  

 قول  يفإذاالشرائط من أول الطلوع، ومع املقارنة ال مجع للشرائط من الطلوع، فإن ظاهر 

ون االحتالم قبل ك، لزوم )١(»امي إذا احتلم الص الصيبىعل :ريبص أيب  خرب يف)سالمعليه ال( الصادق

 ةيرك صورة تقارن الل مجع يفكا، ولذا أشنهيحتالم فال مقارنة بالوجوب إذ الوجوب مشروط وتبع لال

 أن اإذ الستظهارهم من ،)٢(ءيجسه شنير مل كاملاء إذا بلغ قدر : )عليه السالم( والنجاسة، لقوله

تاب ك  يفك ذلالم يفكصلنا الفما إذا تقارنا، وقد ي فكون ذلكية، فال يركشرط عدم النجاسة سبق ال

  .الطهارة فراجع

ان األصل ك وجوب األداء  يفكما أنه إذا شك فاألصل عدم وجوب القضاء، ك ذل يفكولو ش

  . فتأمل،عدم وجوب األداء

ه ملا عرفت من ؤداأه يب علجيما ال ك} هؤب قضاجي  أثناء النهار فالوأما لو بلغ بعد الطلوع يف{

الحتمال وجوب األداء إذا مل } ان أحوطكوإن {ون املشروط بعد الشرط رتبة ك ة الظاهرة يفيالشرط

   جاء من يون حاله حال املسافر الذكي ف،تناول املفطر وبلغ قبل الظهري

                                                

.٧ حصح منه الصومي من أبواب من ٢٩ الباب ١٦٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ ـ ٥ ـ ٢ ـ ١ ح املاء املطلقأبواب من ٩ الباب ١١٧ ـ ١١٨ ص١ج: الوسائل) ٢(



٢٣٦

 وكذا مع اجلهل بتاريخ ،هما مل جيب القضاءولو شك يف كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع اجلهل بتارخي

  .البلوغ

  

 فصل شرائط وجوب الصوم  يفك ذلالم يفكتناول املفطر، وقد تقدم اليالسفر قبل الظهر ومل 

  .فراجع

علم أن الفجر يبأن مل } هماخي فمع اجلهل بتار،بعده أو ون البلوغ قبل الفجرك  يفكولو ش{

ث مل يان حبكو ،الرابعة أو  الساعة الثالثةعلم أن البلوغ صار يفيومل الرابعة  أو  الساعة الثالثةون يفكي

} بجيمل { ،ة إال ما خرجي الشبهات املوضوع ملا تقدم من وجوب الفحص يف،نه العلم بالفحصكمي

 قضاًء، وهذا هو املشهور عندهم يف أو ه أداًءيف إليلكصالة الرباءة عن توجه التأل} لقضاءا{األداء وال 

  .لي من هذا القبي ه سائر املقامات اليتويف ،املقام

  .كوك ال للمشك ألن األثر للش،فيلكوال جمال الستصحاب عدم الت

 الساعة الثالثة صار الفجر  بأن علم أنه يف،خ الطلوعيوالعلم بتار} خ البلوغيذا مع اجلهل بتاركو{

شمله أدلة ي فال ،بعد الفجرما  إىل  الستصحاب الصباك، وذلكبعد ذل أو كن جهل بأنه بلغ قبل ذلكول

ون البلوغ بعد كراد باالستصحاب إثبات يام، وال يشمله أدلة وجوب الصيما ال كوجوب القضاء، 

  .ون األصل مثبتاًكيالفجر ل



٢٣٧

 فاألحوط ، ومل يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم ال بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثالً،وأما مع اجلهل بتاريخ الطلوع

  .ه إشكاليف وجوب ولكن ،القضاء

  

علم ي ومل ،بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثالً{خ البلوغ يوالعلم بتار} خ الطلوعيوأما مع اجلهل بتار{

ثبت يما بعد البلوغ ف إىل ألصالة عدم طلوع الفجر}  فاألحوط القضاء،ان قد طلع الفجر أم الكأنه 

 وجوبه ن يفكول{ه ؤجب قضاي وهذا هو موضوع وجوب الصوم ف،ه وهو بالغيون الفجر طلع علك

ما  إىل ون الفجر حدث بعد البلوغ الزم الستصحاب عدم البلوغكألن األصل مثبت، فإن } الكإش

  .ست حجةي األصول أن لوازم األصول وملزوماا لوقد قرر يف، بعد الفجر

فاً ه، خالرياملقاصد وغى  تبعاً ملنته،مها عدم الوجوبريم واجلمال وغيكالسادة احلى ولذا قو

، ني احلادثيخيتار صورة اجلهل ب يفد الثايني العلم واجلهل، وللشه يفنيخي صورة اختالف التارجلماعة يف

د يالسك نيما أن مجلة من املعلقك عنه، يكما ح على ثبوت االقتران على  بعض مواردهفقد نبه يف

  .املنت، ولعلّه خروجاً عن خالف من أوجب على تواكه سري وغيالربوجرد

انا كب القضاء، سواء جيشهر رمضان وتأخره ال  على  تقدم البلوغ يفكعلم أنه لو شير ك ذومما

  رناه تبعاً ك مفروض املنت وما ذخ أوالً مث جهله يفيأحدمها معلوماً، ولو علم التار أو خي التارجمهويل



٢٣٨

  أو من فعله على وجه من غري فرق بني ما كان من اهللا ،وكذا ال جيب على انون ما فات منه أيام جنونه

  

خ شهر يتار أو خ الفجريعلم بتأخر تاريان كن احتمل أنه إ، وأيضافالظاهر عدم وجوب القضاء 

ام املردد ي الصلوات والصي قاضان، وإن احتمل يفيشمله العقاب بال بيخ البلوغ، ألنه يرمضان عن تار

ان كس عذراً إن يخ لي حفظ التاره يفريثر وجوب إبراء الذمة قطعاً، ألن جهله بعد تقصك األقل واألنيب

  .تاب الصالة فراجعك ال يفكه أجابوا عن هذا اإلشري وغه اهلمداينين الفقك ل، الواقعثر واجباً يفكاأل

ض يالعقل واخللو عن السفر واملرض واحلك ، سائر الشرائطالم يفك البلوغ الالم يفكومثل ال

  .ب القضاءجي أحدمها ال خيتار أو هماخي فمع اجلهل بتار،هاريوالنفاس وغ

 احلدائق، وإمجاعاً ما يفكال وال خالف اتفاقاً، كبال إش} انونى عل{القضاء } بجيذا ال كو{

ن قضاًء، إال إذا دلّ كي مل ن أداًءكيف، فإذا مل يلك التل اشتراط العقل يفي لدلكما عن الروضة، وذلك

  .املقام  مفقود يفكوجوب القضاء بدون األداء، وذل على ليالدل

ب جيال } ام جنونهيما فات منه أ{ـ  فق أوىلية بطريه نصوص اإلغماء اآلتيدل علي أو دهيؤيو

 ريمن غ{اً يدوارأ أو اًيان جنوناً إطباقكوم، وسواء ي بعض اليف أو ومي متام الان جمنوناً يفك، سواء هقضاء

   وجهى عل{من فعل إنسان آخر  أو }من فعله أو ان من اهللاك ما نيفرق ب



٢٣٩

   سواء نوى الصوم قبل اإلغماء أم ال، وكذا ال جيب على املغمى عليه،احلرمة أو على وجه اجلواز

  

نه إذا إ: دين عن ابن اجلنكرناها، ولك ذإلطالق أدلة عدم القضاء اليت} وجه اجلوازعلى  أو احلرمة

ه يما غلب اهللا عل: ليأنه لعدم مشول دلكوجه احلرمة وجب القضاء، و على ان اجلنون من فعل نفسهك

  يفكذلكه، وينفيل القضاء له، فاألصل يضر بعد عدم مشول دلي ال كن ذلك ملثله، لبالعذر فهو أوىل

  .هريباب الصالة وغ

  .هيالم فك الأيتيران ال انون، وسكالس ايفكون مراد اإلسكينه رمبا احتمل أن إمث 

ان صومه كجنونه، وإال  على ةيتقدم النلف بالقضاء إن مل تكخ أن انون مي عن الشيكنه حإمث 

  .كخالف ذل على ف واإلمجاعيالك التاشتراط العقل يف على ن النص الدالإ: هيحاً وال قضاء، وفيصح

ف ي إلخراج أمثال املعتوه ومن له جنون خفكمال العقل، وذلك د بعض الفقهاء بقوهلميوق

  . من أقسام انونكل أولئكمها، فإن ريوغ

ة ي عن النهايكوهو احمل} الصوم قبل اإلغماء أم الى  سواء نو،هيعلى املغم على بجيذا ال كو{

نه املشهور، إ ك احلدائق واملستمسويف ،املقاصدى  منتهما يفكن، يس وعامة املتأخريواملبسوط وابن إدر

 يكللمحه، خالفاً ي اإلمجاع عليمة، بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندينه املشهور شهرة عظإ  اجلواهرويف

   املسألة ث فصلوا يفي وابن الرباج، حي واخلالف وسالر والقاضىد واملرتضيعن املف



٢٤٠

  .ةي إذ مل تسبق منه النيقضية، وي إن سبقت منه النيقضيال : فقالوا

دوا يريبعد أن يه طول الشهر فيعلى ان مغمك النهار، أما من ه يفيعل ين إذا أغمظاهرهم م: أقول

ه ي عليمن أغمية وهو الفجر فيقبل وقت الن أو ة قبل شهر رمضان،يسبق النون قصدهم كي، بأن كذل

  .ل مثالًيمن نصف الل

ما ي، فبالعذر ه فهو أوىليما غلب اهللا علاملشهور أصل الرباءة، وقاعدة  على دلي ف،انكف يكو

  .ارهيان اإلغماء بدون اختك

ه يعلى سأله عن املغمأ )ه السالمعلي( احلسن الثالث أيب  إىلتبتك: وب بن نوح، قاليحة أيوصح

  .)١( الصالةيقضي الصوم، وال يقضيال : تبكال؟ ف أو  ما فاته من الصالةيقضيثر هل كأ أو وماًي

 أو وماًيه يعلى  عن املغم)عليه السالم( احلسن الثالث أي أبا  أنه سأله،اري مهز علي بنحةيوصح

  .)٢( الصالةيقضي الصوم وال يقضي ال: تبك ما فاته من الصالة أم ال؟ فيقضيثر هل كأ

  لما غلب اهللا كو:  قوله)عليه السالم( ات زادي بعض الرواويف

                                                

  .٢ حلصلوات قضاء اأبواب من ٣ الباب ٣٥٢ ص٥ج: الوسائل) ١(

  .١٨ ح قضاء الصلواتأبواب من ٣ الباب ٣٥٤ ص٥ج: لوسائلا) ٢(



٢٤١

  .)١(بالعذر ه فاهللا أوىليعل

  .ماني بن حممد بن سلياتبة علك مكذلكو

  .)٢( الصوميقضيال : اتبة القاساينك مويف

أنه ألم كة، فيه النيعلى بق من املغمصحة الصوم إذا س إىل ه ممن تقدم بالنسبةريد وغيل املفيأما دل

  .ضر اإلغماءي ال كذلكام يضر النوم بالصيما ال كالنوم، فكاً للصوم، فهو يرون اإلغماء منافيال 

ض إذ هو نوع منه، ياملركه القضاء، يجب عليصم فية فألنه مل يمن مل تسبق منه الن إىل وأما بالنسبة

  .)٣(﴾ سفٍَر فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر  مريضاً أَو علىفَمن كانَ ِمنكُم﴿: وقد قال سبحانه

 صالته يقضيه يعلى املغم:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنيح حفص بن البختريوصح

  .)٤(اميثالثة أ

 نيأربع أو ه شهراًيعلى  أنه سأله عن املغم)عليه السالم( عبد اهللا أيب ة منصور بن حازم، عنيوروا

  إن شئت : ؟ فقاللةيل

                                                

  .٣ ح قضاء الصلواتأبواب من ٣ الباب ٣٥٢ ص٥ج: الوسائل) ١(

  .٢ حصح منه الصومي من أبواب من ٢٤ الباب ١٦١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٨٤ة ياآل: سورة البقرة) ٣(

  .٧ حلوات قضاء الصأبواب من ٤ الباب ٣٥٧ ص٥ج: الوسائل) ٤(



٢٤٢

  .)١(كل ما فاتك ي أن تقضي وولدي مبا آمر به نفسكأخربت

ات ي ما فاته من الصالة إذا أفاق، فإن روايقضيه يعلى أن املغم على ه ما دلّيدل علي كذلكو

ف باألداء، وإذا يلكان تكف بالقضاء إال إذا يلكقضاء الصوم باملالزمة، إذ ال ت على قضاء الصالة تدل

  .قضاء الصوم باإلطالق على ة منصور دالةيلفاً بأداء الصوم، ورواكان مكلفاً بأداء الصالة كان مك

 إىل بةسل إبطال اإلغماء للصوم، وأما بالني دلة فلما تقدم يفيمن سبقت منه الن إىل أما بالنسبة: هيوف

 ،املرض اإلغماءشمل يفرض أن  على ةميركة اليات عدم القضاء أخص من اآليمن مل تسبق منه، فإن روا

  .هاية فية منصور مرسلة ال حجيات، ورواي الصوم والصالة ال وجه له بعد هذه الروانيوالتالزم ب

 ، حالة إغماء أم ال فرد أنه يف يفكة، وإن شيع العرفيسائر املواضك ن موضوع اإلغماء عريفإمث 

القاعدة استصحاب ى ضت له مبقي مع وجود بعض الوعيهذي يالذ إىل  بالنسبةكون الشكيما قد ك

  .احلالة السابقة

  .خ ومعلومهيما تقدم من مسألة جمهول التارى  تقدم وتأخر اإلغماء جر يفكولو ش

زرق نفسه إبرة اإلغماء قبل ي نفسه ألجل اإلفطار، بأن يغميق لإلنسان أن حيوالظاهر أنه ال 

  طلوع الفجر مثالً، 

                                                

  .١٣ ح قضاء الصلواتأبواب من ٤ الباب ٣٠٨ ص٥ج: الوسائل) ١(



٢٤٣

  م قبل الفجر ومل يصم ذلك اليوم فإنه جيب عليه قضاؤه إال إذا أسل،وكذا ال جيب على من أسلم عن كفر

  

ل السفر يس من قبي ول،هيدخل نفسه فيوز لإلنسان أن جي ال ي الذيألنه من املوضوع االضطرار

  . مع احلضري هو موضوع عرضيالذ

 ،ومي الكصم ذلي إال إذا أسلم قبل الفجر ومل ،فرك من أسلم عن ىعل{القضاء } بجيذا ال كو{

 نيان من املسلمك فهو واضح، ألنه إذا أسلم قبل الفجر  املستثىنم يفكأما احل} هؤه قضاي علبجيفإنه 

  .ام بال خمصصيفتشمله أدلة الص

 ما حقق يفكلفون بالفروع كفار مكألن ال هيب الصوم علجيمع أنه  ،هريغ على بجيما أنه ال أو

ل اجلب املتواتر سنداً ي أحد، ودلظهر خالف منيالمهم، ومل ك ض نقله يفيحملّه، فلإلمجاع املستف

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( تاب، ولوضوح أن النيبك بعض مباحث ال، وقد تعرضنا له يفوالواضح داللةً

 عدم  يفنيم املسلنية املستمرة بريام، والسين أسلموا بقضاء ما فام من الصالة والصيفار الذكأمر اليمل 

  .اتيلبعض الروافار إذا أسلموا بالقضاء، وكأمر ال

 النصف من شهر أنه سأل عن رجل أسلم يف: )عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنح احلليبيصحك

   .)١(هيه إال ما أسلم فيس عليل: امه؟ قاليه من صيرمضان ما عل

  ورواه الصدوق مرسالً إال أنه 

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٢ الباب ٢٣٩ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٤٤

  .)١(منهى  ما مضيقضيه أن يس عليول: هيزاد ف

 شهر  عن قوم أسلموا يف)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: لقا، ص بن القاسميح العيوصح

س يل: ه؟ قالي أسلموا فيومهم الذي أو منهى صوموا ما مضيهم أن ي هل عل،اميمنه أى رمضان وقد مض

  .)٢(ونوا أسلموا قبل طلوع الفجركيه إال أن ي أسلموا فيومهم الذيهم قضاء وال يعل

 اًيأن عل): عليهم السالم( بائهآ، عن )عليه السالم( بد اهللاع أيب وما رواه مسعدة بن صدقة، عن

  .)٣(ستقبليه إال ما يس علي إنه ل، نصف شهر رمضان رجل أسلم يفقول يفيان ك )عليه السالم(

ن رجالً أسلم إ: )عليه السالم (هي، عن أب)عليه السالم( الصادق إىل  بسنده،اتيوما رواه اجلعفر

  .)٤(كيت وال قضاء علكصم ما أدر: )عليه السالم(  له النصف من رمضان، فقاليف

   عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:قال، وأما رواه احلليب

                                                

  .٢٩ سطر ١٧ص: املقنع) ١(

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٢ الباب ٢٣٨ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤ حرمضان شهر أحكام أبواب من ٢٢ الباب ٢٣٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .سلميافر ك باب ال٦٢ص: اتياجلعفر) ٤(



٢٤٥

سلم أ من غري فرق بني ما لو ، وال عليه قضاؤه،ولو أسلم يف أثناء النهار مل جيب عليه صومه وإن مل يأت باملفطر

  قبل الزوال أو بعده

  

 الوسائل أنه ر يفك فقد ذ،)١(قض ما فاتهيل :ام؟ فقالير رمضان أما دخل شه رجل أسلم بعد

  .ون الفوات بعد اإلسالمك على خيمحله الش

ام اإلسالم ال بد وأن تفوته الصالة كعلم أحيافر إذا أسلم ومل ك إذ ال،ديس بالبعيهذا ل: أقول

املرتد  على ن محلهكميو": سائل زماننا، مث قال الومن أسلم يفي فكنا ذليما رأكام كام وسائر األحيوالص

  ".ستحباباالعلى  أو إذا أسلم

 ب ما قبلهجيأن اإلسالم  باب ث الواردة يفي هذا الباب بعض األحاد يفكر املستدركما ذك

  .فراجع

 فرق ريه، من غؤه قضايأت باملفطر، وال عليه صومه وإن مل يب علجي أثناء النهار مل ولو أسلم يف{

علم اخلالف إال من بعض، ي الفقهاء، بل مل ني وهذا هو املشهور ب،بعده أو الزوال ما لو أسلم قبل نيب

   عنهما، يكاحمل على  املعترب املبسوط، واحملقق يفخ يفيالشك

                                                

.٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٢ الباب ٢٣٩ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٤٦

  .ألحوط القضاء إذا كان قبل الزوالوإن كان ا

  

م ويهم قضاء اليب علجي أنه ال ص الناصة يفيحة العياملشهور ما تقدم، وخصوص صح على دليو

  .هي أسلموا فيالذ

ما بعد الظهر، وأنه  إىل افرك خرج منه ال،وأستدل ملن قال بوجوب صومه، بإطالق األمر بالصوم

  احلليبحهية، وبصحيئاً، وببقاء وقت النيتناوال شي وحضر قبل الظهر ومل ئض واملسافر إذا برياملرك

  .املتقدمة

  .خيفىل ما ال ك الويف

 على ملحي فال بد وأن ،ح احلليبيصحعلى  حىت عيماجل على  مقدمةصي العةحيإذ صح

 من رمضان، ال أن  النصف الثاينح احلليبي صح يفهيما أسلم ف ن معىنإقال ياالستحباب، بل رمبا 

األمر االحتمال املسقط عن ى د، منتهيس ببعي ولكره املستمسكذا ذكه، ي أسلم فيوم الذياملراد به ال

  .تدالل بهس عدم اال يفيفكي كالظهور، وذل

مع  املقام فال جمال لألدلة الثالثة السابقة، إمنا هو ص يفيحه العيم صحيكرناه من حتكن ما ذإمث 

  .ه شراح الشرائع فراجعيما نبه علك ، نفسها األدلة يفكة تليالغض عن عدم متام

ب األداء  وجواط يفيحت تبعاً لال،ئاًيتناول شيومل } ان قبل الزوالكان األحوط القضاء إذا كوإن {

  .خ واحملققيل الشي دل ملا عرفت يفكه، وذليعل

 عدم صحة أدائه نيافر، وبكال على  وجوب الصومنية اجلمع بيفيكتاب احلج ك رنا يفكنه قد ذإمث 

  وال قضائه قبل اإلسالم، وعدم 



٢٤٧

  .وجوب أدائه وال قضائه بعد اإلسالم

  . البلوغما تقدم يفك اإلسالم والفجر فمي تقد يفكولو ش

فرهم، كوم بك احملني باستثناء فرق املسلم،تاب الطهارةك روه يفكافر ما ذكن املراد بالإ مث

ل استبصار املخالف يشملهم دلي هنا، فني املسلماخلوارج والنواصب ومن أشبه، بل هؤالء داخلون يفك

  . املسألة الرابعة يفأيتيما سك للنص ك وذل،ما إذا استبصروايف

  



٢٤٨

  .رتد قضاء ما فاته أيام ردتهى املجيب عل): ١مسألة (

  

 املستند ما يفكال كبال خالف وال إش} ام ردتهياملرتد قضاء ما فاته أ على بجي: ١ مسألة{

 املستند بالعمومات واإلطالقات،  واستدل له يف،ينه قطعإ كن املدارع و،هارية وغريواجلواهر وعن الذخ

  .تاب والسنة واإلمجاعكه اليدل عليو

 ام يفيع شهر صيتشر على  مبعونة ما دلّ،)١(﴾كُِتب علَيكُم الصيام﴿: تعاىلله فقو: تابكأما ال

 فإن عمومه )٢(﴾وِلتكِْملُوا الِْعدةَ﴿: تعاىلاملطلوب، وقوله   شهر رمضان من باب تعددونه يفكالسنة وأن 

  .هيشامل ملا حنن ف

 خمتلف ه يفيه بعد اعتماد الفقهاء علضر إرسالي وال من فاتته: )عليه السالم(قوله : ومن السنة

 حىت  عمومه للمرتد وال وجه للتأمل يفه القضاءيمن أفطر متعمداً فعلمسائل القضاء، وعمومات 

  .ليالدل إىل تاجحيف يلكون االرتداد مسقطاً للتك، إذ ك املستمسما يفكالقاصر 

  .لفون بالفروعكفار مكأن ال على ه ما دلّيدل عليبل 

 يض واحلائض والنفساء وناسي املرات القضاء الواردة يفي روا باالستقراء يفأيضاً له ورمبا استدل

  هم من رياجلنابة وغ

                                                

.١٨٣ة ياآل: سورة البقرة) ١(

  .١٨٥ة ياآل: سورة البقرة) ٢(



٢٤٩

من کون ي وان استقراء ناقصاًك وإالّ ،ة فهويلكال على كنه إن قطعنا بذلإ: هين فكن، لياملعذور

  .اسيباب الق

مل  أو ات، سواء صام املرتد نفسها من الواضح، بل املسألة يفكذل إىل ان، فال حاجةكف يكو

: تعاىلقوله كان، مياشتراط األعمال باإلسالم واإل على  ملا دلّ،س مقبوالًيصم، إذ صومه حال ارتداده لي

﴿وهلَ ِمنقْبي الِم ديناً فَلَنالِْإس رِغ غَيتبي نمنها اخلمس اليت على ث بناء اإلسالميأحادك و،)١(﴾م 

  .)٣(قبل منهية مل يبدون الوالى اً لو صام وصل، وأن إنسان)٢(ةيالوال

ن كافر للمرتد، لك، وأدلة سقوط القضاء عن ال)٤(جب اإلسالمتمل ورود أدلة حينعم رمبا 

 ،نه ال وجه لهأ االنصراف بل يفكستشيان رمبا ك ال املرتد، وإن يافر األصلك النيلياملنصرف من الدل

ان ميفر بعد اإلك خصوصاً وال)٥(﴾منوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَرواِإنَّ الَّذين آ﴿: ده قوله سبحانهيؤيو

  هم كنجرفون مع األهواء مث تدارين تشملهم الفنت في الذداً، ويفي اإلسالم جددخلون يفين ي الذشائع يف

                                                

  .٨٥ة ياآل: سورة آل عمران) ١(

.٢١ ح باب اخلمسة٢٧٧ص: اخلصال) ٢(

  .٥ ح من مقدمة العبادات٢٧ الباب ١٩ ص١ج: كاملستدر انظر) ٣(

  .١٤٥ ح٥٤ ص٢ج: العوايل) ٤(

  .١٣٧ة ياآل: سورة النساء) ٥(



٢٥٠

  .سواء كان عن ملة أو فطرة

  

ن كما عرفت، لك إلطالق األدلة }فطرة أو ان عن ملةكسواء {جعون ريرمحة من اهللا سبحانه ف

املرتد عن  على  وجوب القضاءصل التوقف يفحيوقد ":  قالك املداريك حم يفي املرتد الفطرل يفكأش

 سقوط كذل على توجهيف به، بل يلكل التيستحي منه فكن قلنا بعدم قبول توبته باطناً المتناع ذلإفطرة 

  .)١( "ل جداًكلها عنه وهو مشكف يالكالت

 ف بالنسبةيلكتنع التمياره مل يان بسوء اختكث ي حكه بأن ذليال علك اإلش)٢(من اجلواهرظهر يو

  .اري االختنايفيار ال ي ألن االمتناع باالخت،إليه

لف من كيصح أن ي فهل ،لفكار امليان بسوء اختكف باحملال حمال، وإن يلكن التإ: هين فكل

  .ق بعدم قتل نفسهي وسط الطر يف،أسقط نفسه من شاهق

تاب ك رنا يفكه، وقد ذري جامع املقاصد وغكذل على ما نبهك ، صحة العقابال يفكنعم ال إش

ة ير من القتل وحنوه حدود شرعكوإمنا ما ذ ، وبته تقبل ظاهراً وباطناً، وأن تالطهارة عدم صحة املبىن

  .هري وغالزاين على  احلدودىما جتركه، ي علىجتر

  

                                                

.٤ السطر ٣٧٥ص: كاملدار) ١(

. يف وجوب قضاء الصوم١٥ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(



٢٥١

  .ا كان للتداوي أو على وجه احلراممن غري فرق بني م ،اته لسكرجيب القضاء على من ف): ٢مسألة (

  

بدون  أو اًيارياخت} انك ما ني فرق بري من غ،ركمن فاته لس على ب القضاءجي: ٢ مسألة{

 أو قاً،يتزر أو مشاً، أو شرباً،} وجه احلرامعلى  أو يللتداو{ان ك ما ني ال فرق بكذلكار، وياالخت

  .ر للصومكة القضاء، وقد تقدم منافاة الس لعموم أدلكل ذلكها، ريغ

  .ه لصحة صومهية فال قضاء علي سبق منه النيد الذقأما شارب املر

 اإلفاقة استصحب  يفكراناً فشكان سك استصحب العدم، ولو ،ر أم الك أنه س يفكولو ش

  .ان األصل الرباءة من القضاءكهما، ي تقدم أ يفكر والصوم وشكر، ولو علم بالسكالس

س يل،  مع صحة املشاعرك هو حالة ضعف وقلة إدرايباخلمار الذى سمي ير الذكا السياوبق

  . هنار للصوم ال تأيتك منافاة الس تقدمت يفر، واألدلة اليتكس بسير، ألنه لكم السكوماً حبكحم

ما تقدم كفارة مع االضطرار، كفارة، إذ ال ك الظهر يفي ي واالضطرارياري االختن الفرق يفإمث 

  .فارةكبحث ال ميف

ر، ولو ك بعضه، لعموم أدلة السر يفك والس،ل النهارك ر املستمر يفك السنينه ال فرق بإمث 

ه قضاء، ين علكي مل ،العام الثاين إىل املرض املستمر أو الصغر أو اجلنونكر ملا ال قضاء له كصادف الس

  .خيفىما ال كوجب امل على إذ املسقط مقدم

  



٢٥٢

  ائض والنفساء قضاء ما فاما حال احليض والنفاسجيب على احل): ٣مسألة (

  

ال وال كبال إش} ض والنفاسياحلائض والنفساء قضاء ما فاما حال احل على بجي: ٣ مسألة{

 إىل باإلضافة هيدل عليات الفقه، ويض، بل هو من ضروري مستفكذل على اإلمجاعى خالف، بل دعو

 ، وإىلما فاتتهكقضها يضة فليمن فاتته فرعموم   وإىل،ةملوا العدكولت: تعاىل قوله ل يفيعموم التعل

  : اتيض الروايمستف ،ه القضاءيمن أفطر فعلعمومات 

عند  أو ارتفاع النهار أو الدم غدوةى  عن املرأة تر،)عليه السالم( بن مسلم، عن الباقر خرب حممدك

  .)١(ومي الكولتقض ذل: أن قالإىل  ،الزوال

أن إىل  ،، عن امرأة رأت الطهر أول النهار)عليه السالم( عبد اهللا أيب الصادق، عن ريبص أيب وخرب

  .)٢(يوتقض: قال

ض ي حايطلع الفجر وهي املرأة  يف،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن الصادق ، موسىوخرب عمار بن

  .)٣(وال تعتد به: أن قالإىل  ، شهر رمضانيف

                                                

.٣ حصح منه الصومي من أبواب من ٢٨ الباب ١٦٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٥ حالصومصح منه ي من أبواب من ٢٨ الباب ١٦٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ حضي احلأبواب من ٥٠ الباب ٦٠١ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٢٥٣

  .ءوإذا فات منها فالقضا ،يها األداءوأما املستحاضة فيجب عل

  

عن املستحاضة تصوم شهر رمضان إالّ : )عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب مساعة، عن الصادق

  .)١(ها من بعدهيهن مث تقضيض فيانت حتك ام اليتياأل

وم أم ي الك عن املرأة تلد بعد العصر أتتم ذل)عليه السالم( احلسن أبا الرمحان، سألت وخرب عبد

  . )٢(ومي الك ذليتفطر وتقض: تفطر؟ قال

  .ك الوسائل واملستدردها الطالب يفجي ات اليتيها من الرواريغإىل 

ما تقدم كم الطاهرة ك ح ألا يف،ال وال خالفكبال إش} ها األداءيجب عليوأما املستحاضة ف{

اتبة كمه العمومات املتقدمة، وخصوص يدل عليال وال خالف، وكبال إش} وإذا فات منها فالقضاء{

 أن تعمل ما تعمله ريلّه من غكت وصامت شهر رمضان من استحاضت فصلّيار، الواردة فيابن مهز

  .)٣( صومهايتقض: )عليه السالم( قال...  نيل صالتكاملستحاضة من الغسل ل

  

                                                

  .١ حصح منه الصومي من أبواب من ٢٧ الباب ١٦٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ حصح منه الصومي من أبواب من ٢٦ الباب ١٦٤ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٧ حضي احلأبواب من ٤١ الباب ٥٩٠ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٢٥٤

  .يه به على وفق مذهبه فال قضاء عل وأما ما أتى،املخالف إذا استبصر جيب عليه قضاء ما فاته): ٤مسألة (

  

 أن كلعموم األدلة، وال ش} ه قضاء ما فاتهيب علجياملخالف إذا استبصر {: )٤ ـ مسألة{

 أو س بواجب عنده،يان عدم صومه ألنه لكلّف بالقضاء، سواء كصم يلف باألداء، فإذا مل كاملخالف م

  .كما أشبه ذل أو اناً،يصم عصيان واجباً عنده ومل ك

 أن ما عمله ،اةكعدم إعادة املخالف باستثناء الز على دلة الدالةإن املستفاد من األ: قالين رمبا كل

ان البلوغ عنده مثالً بعد البلوغ عند كحاً عنده مرفوع عنه، فإذا يان عدم عمله صحكعمله ويومل 

د، وإن مل أر ي بعريه القضاء، وهذا غيه ومذهبه مل جتب علي رأ بالغ يفري ألنه غمصي ومل صلّيعة فلم يالش

  .اًي له ال إثباتاً وال نفمن تعرض

  :  منهاة اليتريثكات اليللروا} هيوفق مذهبه فال قضاء عل على  بهىوأما ما أت{

  يف)عليهما السالم( ل، وزرارة، عن الباقر والصادقيد، والفضيبن مسلم، وبر حة حممديصح

عرف هذا األمر يتوب وية، مث ية والقدرية واملرجئة والعثمانياحلرورك بعض هذه األهواء، ون يفكيالرجل 

: ، قالكء من ذليه إعادة شيس عليل أو ،حج أو اةكز أو صوم أو ل صالة صالهاكد يعيه، أيسن رأحيو

موضعها، ري غاة يفكها ألنه وضع الزيؤدياة، وال بد أن ك الزري غكء من ذليه إعادة شيس عليل   



٢٥٥

  .)١(ةيوإمنا موضعها أهل الوال

 حال ل عمل عمله وهو يفك: ث، قالي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ديوما رواه بر

 ، مواضعهاري غضعها يفياة، ألنه كه إال الزيوجر علي فإنه ،ةيه وعرفه الوالي مث من اهللا عل،نصبه وضاللته

  .)٢(ه قضاءيس عليام فلية، وأما الصالة واحلج والصيألا ألهل الوال

  .ب الفقه فراجع بعض أبوارناه يفكمها مما ذريغإىل 

  .ها من الفروعريغإىل . ه قضاءين علكيوفق املذهب احلق مل  على رنا أنه إذا عمل اكما ذك

 ل األئمةكقولون بيع ممن ال يالتش إىل نيالفرق املنتحل إىل  بالنسبةكذلكم كون احلكيأن  بعديوال 

  .املناط أو  لإلطالق)عليهم السالم(

  

                                                

  .٢ حاةك للزني املستحقأبواب من ٣ الباب ١٤٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

.١ حاةك للزني املستحقأبواب من ٣ الباب ١٤٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٥٦

 . بأن كان نائما قبل الفجر إىل الغروب من غري سبق نية، فاته الصوم للنومجيب القضاء على من): ٥مسألة (

  .وكذا من فاته للغفلة كذلك

  

 ريالغروب من غ إىل ان نائماً قبل الفجرك بأن ،من فاته الصوم للنوم على ب القضاءجي: ٥ مسألة{

 واملفروض أنه ،ةيوم بالنن هذا صائماً، فإن الصكي إلطالقات أدلة القضاء، بعد أن مل ك وذل،}ةيسبق ن

  .فارة ملثلهكه لعدم مشول أدلة اليفارة علكن ال كس بصائم، ولية فهو ليال ن

، كفاه ذلكها يالياماً بليالشهر ونام أى فلو نو ،تهايفاكإذا قلنا ب ،ة الشهرية ني سبق الن يفيفكيو

ة ي مبحث النما تقدم يف على بيني ف،كه املستمسيما أشار الكالزوال إىل  أو الغروب إىل ون النومكأما 

  . حوله فراجعكلمنا هناكالغروب، وقد تإىل  أو الظهر إىل ةيمن أن وقت الن

  الفرع السابق، وال فرق يفل يفي املقام مع الدلل يفيحتاد الدلال} كذلكذا من فاته للغفلة كو{

  .ةيعن النالغفلة  أو علم أن الشهر قد صار،يوا غفلة عن الشهر بأن مل ك نيالغفلة ب

 فلم ،ةيالطهارة اخلبثك ي بأن ظن أن الصوم توصل،ان عن جهلكذا إذا كان، ويذا حال النسكو

  .نو القربةي مللو  ومثله ما ،نو أصالًي

  



٢٥٧

 ولكن ،جيوز له االكتفاء باألقل ،إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بني األقل واألكثر): ٦مسألة (

  األحوط قضاء األكثر

  

} تفاء باألقلكوز االجي ،ثرك األقل واألنيام من شهر رمضان ودار بيإذا علم أنه فاته أ: ٦ ألةمس{

  . للمسألةني املتعرضنيثر، وهذا هو املشهور بكألصالة عدم وجوب األ

د شهراً يريالستصحاب بقاء الوجوب، وملا دلّ من أن اهللا سبحانه } ثركن األحوط قضاء األكول{

  .به بعده، وإلطالقات أدلة القضاءى  شهر رمضان أتتحقق يفيمن الصوم، فإذا مل 

ه االستصحاب، ي فيرجي فال ،ان موضوعاً آخرك فإن املوقت إذا خرج وقته خيفى،ل ما ال ك الويف

ضر ي ال كن مثل ذلإ: هيفف، د مانع عن االستصحابي من أن حرمة صوم العكره املستمسكأما ما ذ

ى د األضحي بعد عكام، مث شيه قضاء عشرة أي شوال أن علعلم يف إذ حاله حال ما إذا ،باالستصحاب

  .االستصحاب إىل  هذا بالنسبة،ام أم الي األكأنه هل صام تل

 شهر رمضان من باب تعدد املطلوب، فإنه وإن ونه يفكام وأن يوأما أن املطلوب هو شهر من الص

ستدل ا ين أن كمي  النصوص اليتل، إذكن استفادته من ظاهر النصوص مشك نفسه لداً يفين بعكيمل 

  :  هذهي هكلذل

لف اهللا العباد فوق كما : قوليمسعته :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب هشام بن سامل

  .قونيطيما 



٢٥٨

  .)١(كثر من ذلكقون أيطيام شهر من السنة وهم يلفهم صكإمنا : أن قالإىل 

 شهر رمضان خاصة دون إمنا جعل الصوم يف: )معليه السال( وخرب فضل بن شاذان، عن الرضا

  .ثي احلد،)٢(ه القرآني أنزل اهللا فيسائر الشهور، ألن شهر رمضان هو الشهر الذ

 إىل اؤون جايهود الذي قصة اليف) عليه السالم( ني املؤمنرياإلمام أم إىل وما رواه الصدوق، بسنده

 ني بالنهار ثالثكأمت على  الصومعز وجلفرض اهللا ء ي شي وسألوه أل)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 ني بطنه ثالث يفيل من الشجرة بقك ملا أ)عليه السالم( إن آدم: )صلى اهللا عليه وآله( وماً؟ فقال النيبي

 عز وجلل تفضل من اهللا يلونه باللكأي ي والذ،وماً اجلوع والعطشي نيته ثالثيذر على  ففرض اهللا،وماًي

  .ثي احلد)٣(هميعل

 شهر رمضان ألجل نزول القرآن وما ، وأنه يفنيون الفرض ثالثكستأنس منها يها مما ريغإىل 

  . فتأمل،ديي مقام التأ يفيفكيل، بل يس مبثابة الدلي لكن ذلكأشبه، ل

                                                

.١٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١ الباب ١٧٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ١ الباب ١٧٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٤ حاميالص يف علة فرض ٢١ باب ٤٣ ص٢ج: هيضره الفقحيمن ال ) ٣(



٢٥٩

 كأن يشك يف أنه ، وكان شكه يف زمان زواله،خصوصا إذا كان الفوت ملانع من مرض أو سفر أو حنو ذلك

  .بعد مخسة أيام مثال من شهر رمضانعد أربعة أيام أو حضر من سفره ب

  

  .هي فكوكالفوت وهو مش على توقفي كن ذلإ: هي فف،وأما إطالقات أدلة القضاء

 بعد خروج الوقت، وقاعدة ك بقاعدة الش،ثركأصل الرباءة عن األ إىل نه رمبا استدل باإلضافةإمث 

 على كيضع أمر أخ: )عليه السالم(  قال،حيحالص على  بعد الفراغ، وقاعدة محل أمر املسلمكالش

  يفكما إذا شي اإلنسان فعتيني لوحدة املناط، ولذا ال ري النفس والغنيأنه ال فرق ب على  بناًء.)١(أحسنه

  .خيفىما ال كث أعم من الفعل ي احلد واألمر يف،م الأجراء انت جامعة للشرائط عند اإلكمعامالته هل 

ان الفوت كخصوصاً إذا {لو من مناقشة خيان بعضها ال كة، وإن يفاك اموع ي فف،انكف يكو

ان زمان كهل }  زمان زوالهه يفكان شكو{ض والنفاس ياحلك} كحنو ذل أو سفر أو ملانع من مرض

ام مثالً من شهر يبعد مخسة أ أو امي أنه حضر من سفره بعد أربعة أ يفكشين أك{بعداً  أو الزوال قبالً

وم يال إىل استصحاب بقاء السفر أو وم اخلامس،يال إىل صحاب عدم الصوم الستكوذل} رمضان

  .كه املستمسيما أشار إلكن االستصحاب مثبت، إ: هين فك القضاء، لكثبت بذلياخلامس، ل

                                                

.٣ ح٦١٤ ص٨ج: الوسائل) ١(



٢٦٠

 إىل  أنه هل سافر من أول الشهر يفكما لو شك من جهة املبدأ، ك ذل يفكان الشكأما إذا 

  .خيفىما ال كاط أصالً ياخلامس، فال جمال هلذا االحت إىل لثاينوم ايأنه سافر من ال أو اخلامس،

لزم يه فال ري غنيثر، وبكلزم األي هيها، ففيالً مث نسي ما إذا علم من قبل بعددها تفصنيفصل بيورمبا 

ه ي لزم عليثر، من أنه إذا علم ونسك األقل واألني قضاء الصلوات املرددة ب ملا تقدم يفكثر، وذلكاأل

  .علم من األولي، خبالف ما إذا مل فيلكالت

  يفيقوم مقام االمتثال القطعي ان بقدر الظن، ألن االمتثال الظينيبوجوب اإلت قاليما أنه رمبا ك

  .أمثال هذه املقامات

إذ ،  باب قضاء الصالةرمها بعض الفقهاء خصوصاً يفك وإن ذخيفى، ما ال نيحتمالال االك ويف

  .مةكالرباءة حم

علم بأدائه فالواجب يثر ومل كه األيثر بأنه وجب علك أن االستدالل لوجوب األومما تقدم ظهر

نفع يرنا ما ك أمثاله، وقد ذما يفك كذل على مكالفراغ وشبههما حم أو إفراغ الذمة، إذ أصل الصحة

  .ه فراجعريتاب احلج وغك ام يفقامل

  



٢٦١

  ال جيب الفور يف قضاء): ٧مسألة (

  

الصالح، بل  أيب ال وال خالف، إال عن حمتملكبال إش} القضاء ب الفور يفجيال : ٧ مسألة{

  فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو على﴿ :تعاىل ألصالة عدم الفور، ولقوله كه، وذليظهر عن بعض اإلمجاع علي

راٍم أُخأَي ةٌ ِمنفٍَر فَِعديفور وبالتراخصدق بالي ك وذل،)١(﴾س.  

صلى اهللا ( ن نساء النيبك: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب ن، عيحة حفص بن البختريولصح

صلى اهللا ( نعن رسول اهللاميراهة أن ك ،شعبان إىل كام أخرن ذليهن صيان علك إذا )عليه وآله وسلم

  .)٢(ان شعبان صمن وصام معهنك، فإذا )عليه وآله

ء من صوم شهر يالرجل شى  علانكإذا :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنح احلليبيوصح

ام فإن يحص األي ول،ف شاءيكقضه يستطع فلي فإن مل ،اماً متتابعةيشهر شاء أ أي ضه يفقيرمضان فل

  .)٣(فرق فحسن، وإن تابع فحسن

  عليه ( عبد اهللا أيب ة، عن ابن سنان، عنريح ابن املغيوصح

                                                

.١٨٤ة ياآل: سورة البقرة) ١(

.٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٧ الباب ٢٥٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٤٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٢٦٢

تتابعاً فهو أفضل، وإن قضاه  عذر فإن قضاه مئاً من شهر رمضان يفيمن أفطر ش:  قال)السالم

  .عدم الفور الزمي ومن املعلوم أن املتفرق ،)١(متفرقاً فحسن

 ئ شهر رمضان فلما بر رجل مرض يف، يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب ة عقبة بن خالد، عنيوروا

ز له جي ان القضاء فوراً ملك فإنه إذا .)٢(صمهيإذا رجع فل: صنع بقضاء الصوم؟ قاليف يكأراد احلج 

  .ل عدم الفوري، فعدم االستفصال دلكذل على هأنبيالسفر، ولزم أن 

 أو  شوالان قضاء رمضان يفكوإن : )عليه السالم( ميبراهإ أيب محزة، عن أيب  علي بنةي رواويف

  .)٣(يقضي وكومه ذليفطر يالفجر فل ه فشرب بعدريغ

 نيقض بيأنه إن مل  على وما دل، ءإطالقات أدلة القضا إىل ات، مضافاًيها من الرواريغإىل 

  .ةيه الفديان علك نيرمضان

 نيما بكق، ينه خالف التحقإ: هي الفور، وفيقتضي الصالح، بأن األمر بالقضاء ستدل أليبيورمبا 

   يني التعني األصول، وبدوران األمر بيف

                                                

  .٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٤٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح باب يف قضاء شهر رمضان١٢١ص ٤ج: ايفكلا) ٢(

  .٣ ح عنه الصائمكسمي ما أبواب من ٤٥ الباب ٨٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٢٦٣

  .وال التتابع

  

  . مقابل النصنه اجتهاد يفإ ،يريون األصل التخك إىل مضافاً هي، وفيني واألصل التعيريوالتخ

ان األمر كهما للندب، ولو ين األمر فإ: هيوبأنه خالف املسارعة واالستباق املأمور ما، وف

  .رناها خمصصة لهك ذانت األخبار اليتكللوجوب ل

 أو ه بالشنق،يوم علكاحملكوت، مي القضاء إذا ضاق الوقت، بأن علم أنه سوف ب الفور يفجينعم 

 ك، وذلكما أشبه ذل أو ،الرمضان الثاين إىل امين من الصكتميسافر مبا ال ينه سوف علم أي يالذك

ل ككفوراً، بل هو ى سمين هذا ال ك، ل القضاء من الرمضان الثاينريعدم جواز تأخ على لألدلة الدالة

  .قه بسبب من األسبابيع علم ضأمر موس

ات واخلالف واملختلف، خالفاً ملا يصرال، بل إمجاعاً عن الناكبال خالف وال إش} وال التتابع{

  .جوب التتابعو من أيضاًالصالح  أيب عنى كحي

ح ي الفور، وصحح ابن سنان املتقدمان يفي وصحح احلليبيعدم وجوب التتابع صح على دليو

ام من شهر رمضان يه أيون علكي عن الرجل )عليه السالم( احلسن أبا سألت: مان بن جعفر، قاليسل

فارة الظهار كفرق ي ال يام الذي إمنا الص،ق قضاء شهر رمضانيال بأس بتفر: ة؟ قالها متفرقيقضيأ

  .)١(فارة الدمكو

    شهر رمضان منقطعاً؟ قاليقضي سألته عمن ،وموثق مساعة

                                                

  .١ ح باب يف قضاء شهر رمضان١٢٠ ص٤ج: ايفكال) ١(



٢٦٤

  .الستةعلى  أو يف الزائد ، ال التفريق فيه مطلقا،نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة

  

  .)١(امه فال بأسي حفظ أإذا: )عليه السالم(

متفرقاً جاز، ى والفائت من شهر رمضان إن قض:  قال)عليه السالم( وخرب األعمش، عن الصادق

  . )٢(ان أفضلكمتتابعاً ى وإن قض

  .ة املستمرةريإطالق األدلة وأصالة الرباءة عن التتابع والس إىل ، مضافاًك ذلريغإىل 

 قضائه ب يفجي، فإن شهر رمضان متتابع وضةيفاتته فرمن بـ الصالح فقد استدل له  أبو أما

 على ك ذل شهر رمضان، فال داللة يف اعتربها الشارع يفات اليتيفيكس من الين التتابع لإ: هيالتتابع، وف

  .وجوب التتابع

  .ةي الفور ما عرفت يف:هي التتابع، وفيقتضي ك وذليوبأن القضاء فور

نه هو إ :هيون القضاء متتابعاً، وفكيداء متتابعاً ان األكما ك، ف الوقتداء إالّ يفاألكوبأن القضاء 

ات يتها ال تقاوم الروايفرض متام على وراتكأن املذ إىل  هذا مضافاً، عرفت جوابهيل األول له الذيالدل

  .السابقة

 أو انتكستة } ه مطلقاًيق فيال التفر {،اميأ} ثر من ستةكان أك وإن ،هيستحب التتابع فينعم {

   يفف} الستة على  الزائدأو يف{ثر كأ

                                                

  .٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٤٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٥٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٦٥

  .قيستحب التفريالستة ف على  الزائد أما يف،قيستحب التفريالستة ال 

  : هريه املصنف تبعاً للشرائع وغيما أشار إلك املسألة أقوال ثالثة، يف: أقول

ها، ري وغك احلدائق واملستند واملستمسما يفك ، وهذا هو املشهور،استحباب التتابع مطلقاً: األول

  .هياإلمجاع على دعو لفختات واخلالف وامليه، بل عن الناصريل اإلمجاع علين حتصكمي  اجلواهربل يف

ان ال كإن : اثية غي روا وابن سنان وخرب األعمش املتقدمات، ويفح احلليبيه صحيدل عليو

  .)١(سرده فرقه على قدري

ه قضاء من شهر رمضان عشرة يات وعل، رجل م)عليه السالم( رياألخ إىل تبكة الصفّار أنه يوروا

فرق يضوح أنه ال  بعد و.)٢(تعاىل إن شاء اهللا ام والًءيه عشرة أييرب ولك عنه أيقضي: أن قالإىل  ام؟يأ

عدم وجوب الوالء،  على االستحباب لإلمجاع على ملحيب أن جيل والنائب، وهذا األمر ي األصك ذليف

  .عدم الوجوب على الةات الديما تقدم من الروا إىل باإلضافة

فارة كام يفرق إال ثالثة أيل صوم ك:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخرب ابن سنان

  .)٣(نيميال

                                                

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٤٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٧ الباب ٢٥٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٤٨ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٢٦٦

 إىل دي ذهاب املفن يفك املقنعة، لد يفياملف إىل ق مطلقاً، وهذا هو املنسوبياستحباب التفر: الثاين

م كقول باالستحباب مطلقاً، ألنه بعد احليأنه ال  على  أحدمها تدل،ني نظر، ألن املنقول عنه عبارتكذل

ومان يه يان علكإذا :  أنه قال)عليه السالم(  عن الصادقيوقد رو: ق قالي التتابع والتفرني بيريبالتخ

 كثر من ذلكأ أو اميه عشرة أيان علك فإن ،ام وما زاديه مخسة أيان علك إذا كذلكوم، وينهما بيفصل ب

 القضاء مل ام يفي الصنيله أنه إن تابع بك ك ذل والوجه يف.)١(يام إن شاء مث فرق الباقية أي الثماننيتابع ب

 نيقع الفرق بيام بإفطار لي األني فأوجبت السنة الفصل ب، القضاءني صومه وب الشهر يفنين فرق بكي

   .ىما وصفناه انتهكن، ياألمر

  .ق مطلقاًياستحباب التفرى  علليان فال دلكف يكاملقاصد، وى ق منتهيذا نقله تعلك

 نقله الشرائع والسرائر، واحتج له ، ستة والتتابع يف،الزائد من ستة على قياستحباب التفر: الثالث

ام من شهر رمضان يه أيون علكسألته عن الرجل ت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يمبوثق الساباط

نهما يفطر بيام فليه مخسة أيان علك وإن ،وماًينهما ي بفطريومان فليه يان علكإن : ها؟ فقاليقضيف يك

نها يعشرة أفطر ب أو امية أيه مثانيان علكة، وإن يام متواليثر من ستة أكصوم أيس له أن ياماً، وليأ

  .)٢(وماًي

                                                

.١٧ س٥٧ص: املقنعة) ١(

  .٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٤٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٦٧

  .وركالقول املذ على نطبقيومن املعلوم أن هذا ال 

سائر كة مستحبة يفيكمن هذه الل من التتابع وك، فأيضاًوال بأس بالقول باستحباب هذا 

  .املستحبات املتزامحة

ما كة، ي متوالريغ أو ةيام متواليون القضاء عن أكي أن ني استحباب التتابع بمث الظاهر أنه ال فرق يف

  . إلطالق أدلة التتابعكلو أفطر أول رمضان ووسطه وآخره، وذل

رمضان  إىل ، النصراف اإلطالقاتالك استحباب التتابع إشي فف،ثرك وأنيان من رمضانكنعم إذا 

  .واحد

استحباباً  أو ،ري واألجالويلكنائباً، وجوباً  أو الًيونه أصك ني استحباب التتابع بما ال فرق يفك

  .م القضاء مبا هو قضاءكأن هذا حى املتربع، ألن املستفاد من النص والفتوك

  . واهللا العامل، منهرسوي املع يف استحب التتاب،لك الالتتابع يف على قدريوالظاهر أنه إذا مل 

  



٢٦٨

   فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى،ال جيب تعيني األيام): ٨مسألة (

  

 ال يفك اإلشينبغي ال ،}ىفكام فصام بعددها يه أيان علك فلو ،امي األينيب تعجيال : ٨ مسألة{

، أما ي هيلصوم مبا هة اي ألن الواجب هو مهكتب، وذلك من اليما لديما مل أجد خمالفاً فك ،كذل

  :  وما أشبه فله ثالثة اعتباراتوم الثاينيوم األول والية اليخصوص

، بل كثر من ذلكأ على لي ألنه ال دل،ةي تعلق به الوجوب، وهذا صرف املهيعتبار الذاال: األول

أن اهللا على  ة اخلالف جهالً، وما دلّيضره ني ولذا ال ،نهيوم بعيال على أن الصوم وقع على ظواهر ما دلّ

قوله كوم، ي الكان من ذلك كأن ابتداء ذل  مبعىن)عليه السالم( فارة عمل آدمكام شهر ألجل يأراد ص

ون أثر كين أكآخر  مبعىن أو ل،يد قابيل بيب قتل هانيمن ح أي ،)١(﴾ِمن أَجِل ذِلك كَتبنا﴿: سبحانه

 : فساد النسل، ومثله شرب اخلمر يفريثل تأي من قبيال من باب األثر الوضعي األج يفيل بقك األكذل

﴿ِهملَيةً ِضعافاً خافُوا عيذُر لِْفِهمخ كُوا ِمنرت لَو الَّذين شخلْينايفي فال يراد األثر الوضعيث ي ح،)٢(﴾و 

  كُلُّ امِرٍئ ﴿:  وقوله،)٣(﴾ ال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرىو﴿: تعاىلقوله 

                                                

.٣٢ة ياآل: سورة املائدة) ١(

.٩ة ياآل: سورة النساء) ٢(

.١٨ة ياآل: سورة فاطر) ٣(



٢٦٩

  . بل ال جيب الترتيب أيضاً، والثاين وهكذاوإن مل يعني األول

  

هنير ب١(﴾ِبما كَس(،و ﴿فُِسكُمِلأَن متنسأَح متنسِإنْ أَح﴾)تب ك الور يفكآخر ما هو مذ إىل ،)٢

  .املتعرضة هلذه الشؤون

ام، فهو مثل ما إذا قال ية لألي وال خصوص،قة واحدةيظواهر هذه األدلة أن الصوم حق: أقول

ذا كة، وهيقة واملهي احلق ال ختتلف يفرين الدنانإث يد وآخر لعمرو وثالث خلالد، حيناراً لزيأعط د: وىلامل

  .قها وأفرادهاية مصادي ال تظهر من األدلة خصوصف اليتيالكسائر الت

نفس شهر رمضان، مثل استحباب  إىل  مبعث آثار بالنسبةي هة اليتيات اخلارجياخلصوص: الثاين

ذا، وهذه اآلثار خاصة بنفس ك وه،وم اخلامس عشري ال يفوم األول، والعمل الفاليني ال يفالعمل الفالين

  .ضاءقال إىل انسحاب هذه اآلثار على ليام ال بقضائها، إذ ال دلياأل

ما قالوا ك ،أيضاً القضاء  علم من ظواهر األدلة اعتبارها يفة اليتيات اخلارجياخلصوص: الثالث

 قلبها، وضاق ة والسنة اليتيه قضاءان، للسنة املاضيان علك، فإنه إذا  األول والثاينبالنسبة لقضاء الرمضان

ى فكه ي علام اليتي، فإذا صام بعدد األكذل على لي لداللة الدلكة، وذليقدم السنة املاضيالوقت لزم أن 

 ،هاريفارة وغك الصومك وقضاًء ًءسائر أقسام الصوم أدا إىل بالنسبة} ذاك وه األول والثايننيعيوإن مل {

  وم األول مث يفلو قصد ال} أيضاًب يب الترتجيبل ال {

                                                

.٢١ة ياآل: سورة الطور) ١(

.٧ة ياآل: سورة اإلسراء) ٢(



٢٧٠

  .أو األخري تعني ويترتب عليه أثرهفلو نوى الوسط 

  

 املستند عن مجلة من األصحاب، واختاره هو مث نقل اه يفك ح،أيضاًى فك وم الثالث مث الثاينيال

  .هيالفقى ثبت بفتوي له وجهاً إال أنى وال أر: ب، قاليعن بعض استحباب الترت

ه صوم يان علكما إذا كان له أثر، كما إذا يف} ه أثرهيترتب علي وني تعرياألخ أو الوسطى فلو نو{

 كق الوقت لقرب شهر رمضان، وذليصوم إذا تضيه أن يب علجية أوالً، فإنه ال ي، فصام السنة الثاننيسنت

ه من يام ألداء ما عليه الوقت وجب الصيق علي فإنه إذا تض،أوالً صوم السنة األوىلى خبالف ما إذا نو

  .ةيام للسنة الثانيالص

  .املنت على كال املستمسكرتفع إشي وبه ،"ترتب أثرهي" و"بجيبل ال "رنا ظهر وجه قوله كومبا ذ

من : )عليه السالم( ام أوالً فأوالً، بقولهي بلزوم قصد األكظهر أنه ال وجه للتمسيما أن تقدم ك

  .امية لألي القضاء، إذ قد عرفت أنه ال خصوصام داخلة يفية األيب أن خصوصيبتقر، ضةيفاتته فر

وم يه قضاء الين علكي أنه مل ني تبكذا، وبعد ذلك مث الثالث وهوم األول مث الثاينيقضاء الى ولو نو

مضان إذا  شهر رما أنه يفكد، ييالتقى اللهم إالّ إذا نو، وم آخر ملا تقدمية عن يفاك، فالظاهر الالثاين

  . فتأمل،وم الثالثيداً بأنه صوم الي مقوم الثاينيد بأن صام الييالتقى نو

  عات ك والر،ومي ساعات الالم يفكام الشهر، الي أالم يفكومثل ال



٢٧١

 باب  يفيالرم إىل ، واألحجار بالنسبةيالطواف والسع إىل ط بالنسبةا الصالة، واألشواملتشاة يف

  .ك ذلريغ إىل ،احلج

  



٢٧٢

 بل إذا تضيق الالحق بأن ، جيوز قضاء الالحق قبل السابق،لو كان عليه قضاء من رمضانني فصاعداً): ٩ألة مس(

   ولو أطلق يف نيته انصرف إىل السابق،صار قريبا من رمضان آخر كان األحوط تقدمي الالحق

  

ملا عرفت } وز قضاء الالحق قبل السابقجي ، فصاعداًنيه القضاء من رمضانيان علكلو : ٩ مسألة{

وماً يصوم يض بأن يوز التبعجيما كن، ي شهرني وال ب،ام شهر واحدي أنيب بيالترت على ليمن عدم الدل

  .وماً من الشهر الثاينيمن الشهر األول و

 من أيتيملا }  الالحقميان األحوط تقدك ،باً من رمضان آخريق الالحق بأن صار قريبل إذا تض{

  .ء شهر رمضانيعام قبل جم بالقضاء هلذا الأيتيلزوم أن 

 فلو ،نيمن الرمضان} السابق إىل ته انصرفي نولو أطلق يف{ما بعد رمضان  إىل هريوز تأخجيوال 

هذه السنة، ألن صومه  هو قضاء رمضان ي الذه صوم الشهر الثاينيق وقته لزم عليصام شهراً مث تض

  .املنصرف حجة و،ة منصرفةين أن الكأنّ وجه ذلك و،الرمضان للسنة األوىل إىل األول منصرف

ة، ولذا إذا فاتت يإطالق النى  أوالً لدأيتي، فإن الفائت أوالً ك فلشهادة العرف بذلى،أما الصغر

القول بلزوم  على  فتصح،وم األوليصالة الصبح من ال إىل  انصرفنيعتكبر ى فأتنيوميمنه صالة 

   كأت خبالف ذلي مل ين القاضإث ي الصلوات، وحنيب بيالترت



٢٧٣

  .وكذا يف األيام

  

  . املنصرفكذل على املنصرف وقع عمله

ة، مث يل األعمال اإلنشائك  يفكذلكما هو ك اخلارج، قع يفي ي فألن ما نواه هو الذى،ربكوأما ال

ناراً يد ديما إذا استدان من زك ،نكي آثار، وإال مل كان هناكما إذا يأن هذا االنصراف إمنا هو فخيفى ال 

  .ونه أداًء للقرض األولك إىل ن وجه النصرافهكيناراً، مل يا أعطاه دناراً، فإذيمث د

  .امي األ ملا تقدم من عدم اآلثار يف،}امي األذا يفكو{ : قولهل يفكستشيولذا 

 وم الثايني ال يفينوي األول مث ة مطلقة يفيصوم بني مثل أن ،اً بطلين أثره أنه لو نواه ثانإ :ليولو ق

  .وم األوليأنه قضاء لل

اً يناراً ثانيه ديعطي مث ،د من باب قرضهيناراً لزي ديعطيل أن يال نسلم البطالن، بل هو من قب: قلنا

ام يمن أ وماً قد وىفين، فإن الصائم يناري قرضه الد أنه وىف يفكمن باب دفع قرضه األول، فإنه ال ش

نهما تزاحم، يقع بيم األول، مل اً قضاء الصويثانى  فإذا نو،هريغى األول وعل على صومه القابل االنطباق

  .وم األولي الريغ على بل صح وانطبق قضاؤه األول

  



٢٧٤

 نعم ال جيوز ،والنذر وحنومها ال ترتيب بني صوم القضاء وغريه من أقسام الصوم الواجب كالكفارة): ١٠مسألة (

  .ملن عليه صوم واجب كما مرء التطوع بشي

  

فارة والنذر كالكه من أقسام الصوم الواجب ري صوم القضاء وغب يفيال ترت: ١٠ مسألة{

 ما يفك ظاهر س، بال خالفكالع أو كذا على قدم هذايه صح له أن يانا علكفإذا } اوحنومه

ه قضاء عن شهر رمضان، يفارة ملن علكال أو ل، فمنع عن صوم النذريعق أيب  عن ابن، إالّكاملستمس

رده عدم يات لقضاء شهر رمضان، وي الرواكة من تليمه الستفادة أ، بالصوم املندوبريأنه ألجل التنظكو

  . املقامم يفك فاألصل حم،يوجود مناط قطع

  . أواخر فصل شرائط صحة الصوميف} ما مركه صوم واجب يء ملن عليوز التطوع بشجينعم ال {

 ميوز تقدجيذا كالقضاء، و على ك تلميوز تقدجيما ك ،كتل على  القضاءميجوز تقدي ف،انكف يكو

بعض،  على  بعضهامي ألجل تقدي وجه خارجكان هناك إال إذا ،سكها، والعريفارة وغكال على نذرال

ان كداً والقضاء موسعاً، ولو يان النذر مقكس بأن كالع أو قاً،يان النذر مطلقاً والقضاء مضكما إذا ك

 أو ق وقتهما،يض ات يفياآل على ةيومي الميتقدك القضاء ألنه صاحب الوقت مي تقديقاً ففيالمها مضك

،  قضاءنيال احلالك على  إذ هو،ري والتأخميضره التقديبه أداًء، أما القضاء فهو ال ى ؤتي النذر ألنه ميتقد

   أداًء نيبأحد الواجبى ان أتكنه إن قدم النذر إ: وإن شئت قلت



٢٧٥

  . قضاًءنيال الواجبكبى وبأحدمها قضاًء، أما إن قدم القضاء أت

 ة أحدمهايعلم أمهي مل ني متزامحنيل واجبك  يفيري واألصل التخ،جبان متزامحان ألما وا،يريالتخأو 

  ؟اآلخرعلى 

  . القضاءميان األحوط تقدكوإن  ،احتماالت

  



٢٧٦

وأما لو ظهر له يف األثناء  .د الفراغ فراغ ذمته مل يقع لغريه مث تبني بع،إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه): ١١مسألة (

   جيوز العدول إىل غريهفإن كان بعد الزوال ال

  

من سائر } هريقع لغيالفراغ فراغ ذمته مل   بعدني مث تب،ه قضاًء فنواهيإذا اعتقد أن عل: ١١ مسألة{

  .ةي حبث النما سبق يفك الصوم ة معتربة يفيه، والنريغ إىل ة بالنسبةي لفقد النك وذل،هي عليام الذيالص

ة يبه بنى ه صوم فظنه القضاء فأتيان علكما إذا كق، ي التطبته من باب االشتباه يفيانت نكنعم لو 

  سائر موارد االشتباه يفما يفكنئذ، ية حي لتحقق الن،هري صح لغ،ه القضاءين ظن أن ما علك ل،هيما عل

  .ك املستمسه يفيما نبه علكق يالتطب

 االشتباه، نيمث تبجاراً وقضاًء ي االشتباه، ومثله ما لو صام استنينذراً مث تب أو فارةًكذا لو صام كو

ق ما دلّ من صحة شهر ي التطبان من باب االشتباه يفكد صحة ما إذا يؤيل من واد واحد، وكألن ال

  .تهي ال بنكوم الشيرمضان إذا صام 

بل بطل } هريغ إىل وز العدولجيبعد الزوال ال {الظهور } انك فإن ، األثناءوأما لو ظهر له يف{

الغروب، أما من  إىل ة للمندوبياملندوب، إذ قد عرفت سابقاً جواز الن إىل ان العدولكالصوم إال إذا 

  .أيضاً الواجب جوز العدول يفي ف،كذلك الواجب يف حىت ةيجواز النى ري



٢٧٧

  . وإن كان األحوط عدمه،نية لغريهوإن كان قبله فاألقوى جواز جتديد ال

  

ق ي التطبوجه اخلطأ يف على انكا إذا د، أمييوجه التق على انكما إذا ي إمنا هو فكأن ذلخيفى مث ال 

  .اًيس عدوالً واقعي إذ ليجاز العدول الصور

 ة يفية من امتداد وقت الني حبث النملا تقدم يف} هرية لغيد النيجواز جتداألقوى ان قبله فكوإن {

قبل ما  إىل ةيالحتمال صحة إنشاء الن} ان األحوط عدمهكوإن  {،الزوال إىل ان وما أشبهياجلهل والنس

صوم ثان، خالف  إىل كالظهر، ال العدول، إذ قد تلون قطعة من النهار بلون صوم آخر ناقالً به عن ذا

  .األصل

 إىل ةيه صوماً واجباً، عدل بالني مث ظهر له أن عل،هيصوم الندب بظن أنه ال واجب على ولو نو

  .ما عرفت على ما قبل الظهر إىل الواجب

 ،صوم االستعانة ألجل قضاء احلاجةكمندوب آخر،  إىل دوبوز العدول عن منجيوالظاهر أنه 

 أو افكصوم االعت إىل ،امي فقد فسر الصرب بالص،)١(﴾الصالِة واستعينوا ِبالصبِر﴿: ث قال سبحانهيح

  .سكالع

  

                                                

  .١٥٣ة ياآل: سورة البقرة) ١(



٢٧٨

  إذا فاته شهر رمضان أو بعضه مبرض أو حيض أو نفاس ومات فيه مل جيب القضاء عنه): ١٢مسألة (

  

ب القضاء جيه مل ينفاس ومات ف أو ضيح أو بعضه مبرض أو إذا فاته شهر رمضان: ١٢ مسألة{

 احلدائق واملستند ه، ويفيافة علكاتفاق العلماء ى دعوى ال، بل عن املنتهكبال خالف وال إش} عنه

ى  دعوك املستمساإلمجاع، ويفى املقاصد نقل دعوى قة منتهي تعله، ويفياإلمجاع على واجلواهر دعو

  : اتيه متواتر الروايدل عليان فكف يكطع، والق

ه رمضان وهو كسألته عن رجل أدر:  قال)عليهما السالم( بن مسلم، عن أحدمها حة حممديصحك

  .)١(يقضيوت قبل أن ميربأ مث ي يعن الذى قضين كء وليه شيس عليل: ربأ؟ قاليل أن ي قبض فتويفيمر

 شهر وت يفمي رجل  يف)عليه السالم( عبد اهللايب  أ، عن بعض أصحابنا، عنريك بن بعبد اهللاوعن 

زل يصم رمضان مث مل ي وإن مرض فلم ، من الشهري عنه ما بقيقضيه أن يول على سيل: رمضان؟ قال

ام، ي عنه الصيقضيه أن يول على سي فلك مرضه ذلض مث مات يفيرمضان وهو مرى مض حىت ضاًيمر

  ه أن يولى قضه مث مرض فمات فعليمل  وكذل صم شهر رمضان مث صح بعديفإن مرض فلم 

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ الباب ٢٤٠ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٧٩

  .)١(هيقض وجب علي عنه ألنه قد صح فلم يقضي

ئاً من شهر يإذا صام الرجل ش:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عني األنصارميمر أيب وعن

ان له مال كوإن صح مث مرض مث مات و ،قضاء ءيه شيس عليمات فل حىت ضاًيزل مريرمضان مث مل 

  .)٢(هين له مال صام عنه ولكي وإن مل ،وم مبديل كان كمتصدق عنه 

 شهر رمضان فال ض يفي عن املر)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن منصور بن حازم

  .)٣(عنهاى قضيال :  قال؟ شهر رمضانواحلائص متوت يف.  عنهيقضيال : وت؟ قالمي حىت صحي

ه شهر رمضان ي عن رجل دخل عل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن مساعة بن مهران

ه وال يام عليال ص:  قال، شهر شواليف أو  شهر رمضانام فمات يفيالص على قدريض ال يوهو مر

   ها شهر رمضان ومل تقدريفامرأة نفساء دخل عل: قلت. عنهى قضي

                                                

  .١٣ ح شهر رمضانأحكام بوابأ من ٢٣ الباب ٢٤٣ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ الباب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ الباب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٢٨٠

  .)١(عنهاى قضيال :  شوال؟ فقاليف أو  شهر رمضانالصوم فماتت يفعلى 

 ،موتي شهر رمضان فسافر يفي الرجل  يف،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن منصور بن حازم، عن

 شهر رمضان ض يفيقض عنها، واملري شهر رمضان فماتت مل  وأن امرأة حاضت يف،عنهى قضي: قال

  . )٢(عنهى قضيمات ال  حىت صحيمل 

ها، ولذا يسند وموثقة، وداللتها ال غبار علحة اليها صحيات فيات، وهذه الروايها من الرواريغإىل 

  .وركم املذك احلال يفك اإلشينبغيال 

رنا، وأنه ال ك بعضه اآلخر مما ذما إذا مرضت بعض الشهر وطمثت يفك ،م املتنوعكعلم حينه إمث 

  . شهر رمضان مثالًها إن ماتت يفيقضاء عل

ان كد مث مات، يام بعد العيعشرة أ يله مث شفكعلم مما تقدم أنه لو مرض شهر رمضان يما أنه ك

  .ذاكام وهيعنه عشرة أى قضيالواجب أن 

 أن نيما ال فرق بكاره، يمرض بدون اخت أو رض نفسه عمداً،مي أن نيوالظاهر أنه ال فرق ب

  حتقق املوضوع حتقق  اً، ألنه مىتيعيضاً طبيحاضت ح أو ضها،يوجب حتيتستعمل املرأة ما 

                                                

  .١٠ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ الباب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٥ حان شهر رمضأحكام أبواب من ٢٣ الباب ٢٤٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٨١

  . أدائهولكن يستحب النيابة عنه يف

  

  .ة ال وجه لهيعياألسباب الطب إىل م، والقول باالنصرافكاحل

 س وابن محزة والعالمة، ويفيخ وابن أدريما عن الشك}  أدائهابة عنه يفيستحب النين كول{

  .أصحابنا إىل أنه أسنده: ىالشرائع، بل عن املنته

  .قولوا باستحبابهي ث ملين، واختاره املستند حي املتأخريثر متأخرك عن أيكخالفاً للمح

ان ا عن يجوز اإلتيالصالة والصدقة وحنوها، فكاستدل القائلون باالستحباب بأن الصوم طاعة 

ام املعتادة مع أنه ال يان بالصلوات والصيستحب اإلتيما كان ا، يستحب اإلتيا عبادة إث يت، وحيامل

ن ال نقول كالرجحان، ل على ء الدالةما استدلوا بإطالقات أدلة القضاكاإلنسان ا،  على فيلكت

  .حاله على  أصل الرجحانىبقي األدلة املتقدمة للوجوب، فيبالوجوب لنف

 كت أن تصوم لنفسيفإن اشته: )عليه السالم( ث قالي ح،ةي اآلتريبص أيب حةيورمبا استدل بصح

  . تهاي وصي ال بداعكن تصوم عنها لنفسأ أي ،فصم

 أو ل خاصيدل إىل تاجحيورة، بأن االستحباب كاب ردوا األدلة املذدم االستحبعن القائلون بكول

أصل  على بق هلا داللةي الوجوب مل ي الوجوب، فإذا نف املقام، وأدلة القضاء ظاهرة يفس يفيعام، ول

  .س املطلوب أدلكع على حةيالرجحان، والصح

  :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريبصأبو ى فقد رو



٢٨٢

  . أن يكون بقصد إهداء الثوابألوىلوا

  

هل :  عنها؟ قالي أن أقض شوال فأوصتين شهر رمضان وماتت يفسألته عن امرأة مرضت يف

 فإين:  قلت،هايعله علجي فإن اهللا مل ،عنهاى قضيال :  قال،هيال ماتت ف: ؟ قلتبرئت من مرضها

ت أن يها، فإن اشتهيعله اهللا علجي ئاً ملي شيف تقضيكف:  قال،ك بذل عنها وقد أوصتيني أن أقضيأشته

   .)١( فصمكتصوم لنفس

بقضاء  أو  اإلنسان بقضاء صوم حمرم،أيتيع، مثل أن يان بالصوم عنها تشريفإن الظاهر منها أن اإلت

  . الوجوبي القضاء ال نفي نفما عرفت ظاهرة يفكد عن إنسان، واألخبار املتقدمة يصوم الع

وجب احتمال أم يه مما ي بعد ذهاب أعاظم الفقهاء إل،لك مشضاًأيبعدم االستحباب ى ن الفتوكل

 أدلة وللتسامح يف ة، أدلرأوا، ولعله ريبص أيب ةيان شاهداً للمراد من رواكه يل مل نعثر عليدل على عثروا

ون كيأن األوىل و {):رمحه اهللا(املنت، وإن قال املصنف  على نيثر املعلقكت أك س،هيالفقى السنن بفتو

  .اً باحتمال ما هو بدعةيون آتكيال  حىت } إهداء الثواببقصد

ام أخر، إذ ال يأل أو ،كت من االستحباب لذلي ذمة امل بقصد ما يفأيتي أن كمن ذلاألوىل ولعل 

 صومه، ولذا  صامه، الحتمال وجود خلل يفيام الذيالص إىل ت بالنسبةيابة عن املي صحة النال يفكإش

  لوا وصون بالقضاء عنهم، وإن صي

                                                

.١٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ الباب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٨٣

  .وصاموا هم بأنفسهم

 أول رمضاا سبعة  حاضت يفه صوم آخر، ال مثل املرأة اليتيمن وجب عليون فكي إمنا كنعم ذل

  .ديوم العي أول رمضان مث مات  مرض يفيض الذياملر أو ام مثالً مث ماتت،يأ

  أو بقصد القضاء عنه لشهر رمضانأيتي، وهو أن ك مثل ذليفى ن وجه صحة أخركمين كول

 استحباب ال يفكفإنه ال إش ، نفسهاام باعتبار صومها يفيإن قلنا باستحباب قضاء صوم سائر األ ،هريغ

 استحباب  للمناط يف،هؤحب له قضاصم استي، فإذا مل ك ذلريصوم اإلنسان شهر رجب وشعبان وغيأن 

قول يللنائب أن صح يه ي، وعلك ذلريلغ أو ام الواجبةي وجوب قضاء الصللمناط يف أو قضاء النوافل،

  . فتأمل،شعبان مثالً أو  وإال فعن رجب،أصوم عنه إن صح عن رمضان فهو

ضاً ين مركي مل ام عنهم مدة عمرهم ال بأس به، فإن املدة اليتيوصون بالصي يظهر أن الذيومنه 

ملدة  صوم املنوب عنه، وا اخللل يفالحتمالام يالصى ون النائب قد أدكي ،ث ال قضاء لهيوال حائضاً حب

  .ام املستحبة صومهايون صوماً عن سائر األكي ال قضاء له اليت

عليه ( عبد اهللا أيب ح ابن سنان، عنيام، صحيره املشهور من استحباب قضاء الصكد ما ذيؤيورمبا 

  ل كتصدق مبد ليض فلي رمضان آخر وهو مرك عذر مث أدرئاً من رمضان يفيمن أفطر ش:  قال)السالم



٢٨٤

  .)١( صمت وتصدقتإين فأما أنا فومي

:  فقال،صمهي مل كه رمضان قبل ذليه رمضان وعلكسألته عن رجل أدر: ة مساعة، قاليوروا

من طعاميان علك يوم من الرمضان الذيل كتصدق بدل ي فإذا أفطر ،هك أدريصم هذا الذي ول،ه مبد 

ت كهن مث أدري أصح فثالثة رمضانات مل ي علضاً فمرينت مرك  فإين،هيان علك يصم رمضان الذيفل

نة ي وبقر،)٢( وصمتهنتعاىل اهللا  مث عافاين،مبد من طعامى وم مما مضيل كرمضاناً آخر فتصدقت بدل 

  .هايان واجباً علكام عنها بعنوان أنه يالصي على النه على ريبص أيب حةين محل صحكمي نيتي الروانيهات

  . فالنيتي الروانيظهر من هاتي ماكع، أما بعنوان االستحباب ي تشركومن املعلوم أن ذل

ض يام البي صوم أيقضيأن ك ،لةيام ذات الفضيعلم مما تقدم عدم استبعاد استحباب قضاء األينه إمث 

  .وحنوها

وم ي الع يفيقضاء صوم أول الربك ،ها نص خاصيرد في مل ام اليتيأما استحباب قضاء صوم األ

 ري خي هقضاء الصالة اليتك بل هو ،للقضاء فال معىن نيومي صوم الىتساويال إذ كه إشي منه، ففالثاين

  .ة منهي الساعة الثانمن النهار يفاألوىل موضوع قضاء الساعة 

  

                                                

  .٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٥ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٨٥

فإن كان العذر هو املرض سقط  ،إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إىل رمضان آخر): ١٣مسألة (

  . وكفر عن كل يوم مبد،قضاؤه على األصح

  

ان العذر هو ك فإن ،رمضان آخر إىل بعضه لعذر واستمر أو اته شهر رمضانإذا ف: ١٣ مسألة{

أنه   املستند احلدائق أنه املشهور، ويفيف} وم مبديل كفر عن ك و،األصح على املرض سقط قضاؤه

ثر األصحاب نقالً عن كأ إىل  جامع املقاصد نسبتهأنه األشهر بل املشهور، ويف  اجلواهراألشهر، ويف

  .كاملدار

  وأيب،ليعق أيب ، وابنني عن الصدوقيكفارة، وهو احملكه وال يام عليالفاً ملن قال بوجوب الصخ

  .ري، والتحرى املنتهس، وابن زهرة، والعالمة يفيالصالح، وابن إدر

  .فارة معاًكد، وهو وجوب القضاء واليعن ابن اجلنى كحي قول ثالث كوهنا

 جعفر أيب حة زرارة، عنيصحكتواترها،  يا ادعات، بل رمبياملشهور مجلة من الروا على دليو

ه كدري حىت صحيض وال يرج عنه وهو مرخيه شهر رمضان وكدريرض فمي الرجل يف: )عليه السالم(

 حىت صمينهما ومل يما بيان صح فك فإن ،صوم الثاينيتصدق عن األول وي :شهر رمضان آخر؟ قال

  .)١(ولتصدق عن األيعاً ويه شهر رمضان آخر صامهما مجكأدر

    وأيب)عليه السالم( جعفر أيب بن مسلم، عن حة حممديوصح

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب٢٤٥ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٨٦

ه شهر رمضان آخر؟ كأدر حىت صميسألتهما عن رجل مرض فلم :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا

وم مبد يل كه، وتصدق عن ك أدريه الرمضان اآلخر صام الذكدريقبل أن  ان برأ مث تواىنكإن : فقاال

ه ك أدريه رمضان آخر صام الذكأدر حىت ضاًيزل مريان مل كه قضاؤه، وإن يل وعنيكمس على من طعام

  .)١(ه قضاؤهيس علي ولنيكمس على وم مديل كوتصدق عن األول ل

رمضان  إىل إذا مرض الرجل من رمضان: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أبو وما رواه

فارة ك  يفأيضاً كذلكو:  قال،نيكل مسكوهو مد لة طعام يوم أفطره فديل كه ليمث صح فإمنا عل

 فإن اون به ،امي الصيقضيه أن ي فإمنا علني الرمضاننيما بيداً مداً، وإن صح ففارة الظهار مك ونيميال

  .)٢( الرمضانكوم مداً إذا فرغ من ذليل كعاً ليام مجيه الصدقة والصيوقد صح فعل

: إن قال: )عليه السالم(  قال،ثي حد يف)عليه السالم( وما رواه الفضل بن شاذان، عن الرضا

ه يدخل علي حىت قو من مرضهيمل  أو رج من سفرهخي شهر رمضان فلم سافر يف أو  إذا مرض الرجلمفِل

قضه وجب يأقام ومل  أو نهمايه الفداء لألول وسقط القضاء، وإذا أفاق بيشهر رمضان آخر وجب عل

   كن ذل أل:لي ق؟،ه القضاء والفداءيعل

                                                

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٤ ص٧ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٢٨٧

لها كه السنة يفق فإنه ملا مر علي مل ي هذا الشهر، فأما الذ السنة يفك تله يفيالصوم إمنا وجب عل

 يالذى ه مثل املغمي ما غلب اهللا علكذلك ،أدائها سقط عنه إىل ليعل له السبجيه فلم يوقد غلب اهللا عل

ل ما غلب ك: )عليه السالم( لصادقما قال اكه قضاء الصلوات، يب علجيلة فال يوم ولي ه يفيعلى غمي

عه ييه الفداء لتضيصمه وجب علينهما ومل يما بيفإذا أفاق ف: أن قالإىل  العبد فهو أعذر له على اهللا

  .)١(والصوم الستطاعته

ه رمضانان يسألته عن رجل تتابع عل:  قال)عليه السالم( موسى هي جعفر، عن أخ علي بنوما رواه

وم يل كتصدق عن األول بصدقة لي وريصوم األخي: صنع؟ قاليف يك كد ذلهما مث صح بعيصح فيمل 

  .)٢(نيكل مسكمد من طعام ل

 ضاًيزل مري شهر رمضان فلم سألته عن رجل مرض يف:  قال)عليه السالم(  عنه،وخربه اآلخر

ل ك تصدق عن األولي و،هيربأ في يصوم الذي: صنع؟ قاليف يكه يه شهر رمضان آخر فربأ فكأدرحىت 

  .)٣(وم مبد من طعامي

                                                

.٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٦ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٩ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح شهر رمضانأحكام أبواب  من٢٥ الباب ٢٤٧ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٢٨٨

رمضان قابل ومل  إىل  عن رجل مرض من رمضان)عليه السالم( سألته: ، قالريبص أبو وما رواه

 مبد من طعام، وإن مل نيكمس على وم أفطريل كان كتصدق مي: طق الصوم؟ قالينهما ومل يصح بي

 يصوم الرمضان الذي فإن استطاع أن ،)١(﴾ِفديةٌ طَعام ِمسكٍني﴿:  وهو قول اهللا،ة فمد من مترطن حنكي

ما تصدق كتصدق يرمضان قابل فل حىت صحيه، فإن مل يقضيرمضان قابل ف إىل تربصياستقبل وإال فل

الرمضان اآلخر  جاء حىت هيقضيأن   فتواىنني الرمضاننيما بيداً مداً، فإن صح فوم أفطر ميل كان كم

  . )٢(امي الصكع ذليتصدق من أجل أنه ضيصوم و اليقضي ،عاًيه الصوم والصدقة مجيفإن عل

  .ها من األخبارريغإىل 

 ،ما غلب وبعموم ، بالرباءة:االستدالل ألجل سقوط القضاء إىل وبعد هذه األخبار ال حاجة

سقط يعلم به هنا، وبأن العذر قد استوعب وقت األداء والقضاء توجب أن يد ومل يوبأن القضاء بأمر جد

  .ةية وخارجي لقرائن داخلكن أخبار القضاء منصرفة عن ذلعنه القضاء، وبأ

 فإن )٣(﴾ سفٍَر فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو على﴿: تعاىل بقوله استدل للقول الثاين

  طب يإطالقها شامل ملا إذا مل 

                                                

.١٨٤اآلية : سورة البقرة) ١(

.١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٨٤اآلية : سورة البقرة) ٣(



٢٨٩

 آخر  نقلناها يفة مساعة اليتيه، وبرواريسقط بتأخين ال يوبأن العبادة د، إال بعد الرمضان الثاين

  .املسألة السابقة

السقوط فال جمال ألن  على لي النصوص، وإذ دلّ الدلكة خمصصة بتلي إذ اآلخيفى،ل ما ال ك الويف

ستدل للقول الثالث ي ا ة اليتياالستحباب، مثل الروا على ة حممولةيه، والرواريسقط بتأخين ال يالد قالي

  .ة السابق آخر املسألةناها يفي روحة ابن سنان اليتي صحية، وهي القضاء والفدني ب قال باجلمعيالذ

ه من شهر رمضان طائفة، ي عن رجل عل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ، قالناينكذا خرب الكو

ان ك فإن ،ناًيكوم مسيل كطعم يصوم وأن يه أن يعل: )عليه السالم(  قال،ه شهر رمضان قابلكمث أدر

 وإن تتابع املرض ،ام إن صحيه إال الصيس علي فل،ه شهر رمضان قابلكأدر حىت ك ذلنيما بيضاً فيرم

  .)١(ناًيكوم مسيل كطعم ليه أن يصح فعليه فلم يعل

 إمجال ناًيكوم مسيل كطعم يصوم وأن يه أن يعل: أن قوله على ة ال بد من محلهايوهذه الروا

  عليه   لقوله،صمي ومل ني الرمضاننيم ما إذا صح بك حضاًيان مركفإن : ، وقولهني اآلتنيال احلالكل

                                                

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ الباب ٢٤٥ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٩٠

دانواألحوط م  

  

 ، وإال فحملهاني رمضاننيصح بيم ما إذا مل ك حوإن تتابع املرض:  وقوله،إن صح: )السالم

 ةحيحة سنداً والصريات الصحيأهلها ألا معارضة مبا تقدم من الروا إىل  ال بد من رد علمهاكذلعلى 

  .ثاًياً وحدميداللة واملعمول ا قد

}أنه املشهور شهرة   اجلواهرثر، بل يفك فقد ذهب األ،ك ذلوقد اختلفوا يف} دانواألحوط م

  .كات بذليما مسعت تواتر الرواك ،أنه مد إىل مةيعظ

  .أنه مدان: خ، واجلمل، واالقتصاد، وابن محزة، والرباجية الشين عن اكول

ة من أنه ي النهان من طعام وأقله مد، ومراده ما قاله يفيوم مبديل كتصدق عن  : املبسوطوقال يف

  .ن فمدين مدكتميمل إن 

 ما يفو ،مدان ك منيدمر كث ذين بعض نسخ موثق مساعة حياملد على دلي ف،انكف يكو

ل كتصدق ي شهر رمضان وفطرا يفيهما أن ي به العطاش ال حرج علي والذريبكخ اليالش«: ح حممديصح

 العطاش وسائر أقسام املرض، فهو ي ذنيب أنه ال فرق بي بتقر،)١(»وم مبد من طعاميل كواحد منهما 

  .هما نظر واضحين فك ل،من باب املصداق

   فاألصل ، تتعارض النسختاننياملدم نسخة يفرض تسل على إذ

                                                

  .١ حصح منه الصومي ما أبواب من ١٥ باب ١٤٩ ص٧ج: الوسائل) ١(



٢٩١

  وال جيزي القضاء عن التكفري

  

 العطاش مل ي ذه، مع أنه لو مت يفريف بغيك ثابت فرياش غ العطي ذم يفكالرباءة عن الزائد، واحل

ثر، كأال  هو مد نيكة، إذ طعام املسميركة اليد باآلي خصوصاً وأنه مؤ،ات بأنه مديما تواترت الروايتم في

  .نفع املقام فراجعيوقد تقدم ما 

ث ير حيلتحر ا العالمة يفيكال وال خالف إال من حمكبال إش} ريفك القضاء عن التيزجيوال {

ة ي اآلنية وبي الفدني فإن اجلمع ب،)١(﴾ِلتكِْملُوا الِْعدةَو﴿: تعاىلأنه لقوله كالرخصة، و على ةيمحل الفد

 القضاء إن أطاق ذو العطاش واحلامل واملرضع ومن أشبه ات الواردة يفيده الروايؤيد أا بدل، ويفي

دات يية ملثل هذه التأي الفدني تعة يفحيقدمة الصرات املتيد عن الرواين رفع الكها، لريغ إىل ،الصوم

  .خالف القاعدة

نه إن مل إخ يالم الشك  ويف،هيل عليالقضاء، لعدم دل إىل رجعي مل ريفكن من التكتمينه لو مل إمث 

ن من بعض املد كن مطلقاً فإنه إن متكتمين الظاهر أن مراده إن مل كه، ليء علين من مد فال شكتمي

مد أو  ، مثالًنيوميما أفطر يف ومي إعطاء مد لنيسور وحنوها، ولو دار أمره بيدة امله لقاعيوجب عل

وم مث حصل مد يان له نصف مد فأعطاه عن كنعم لو . اط األولي فاالحت،وم نصف مديل ك أي نيوميل

  آخر 

                                                

.١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(



٢٩٢

اء وإن كان األحوط  وإن كان العذر غري املرض كالسفر وحنوه فاألقوى وجوب القض،نعم األحوط اجلمع بينهما

  .اجلمع بينه وبني املد

  

 أو وم األول،يا الي ذمته من بقااط إعطاؤه عما يفيان االحتك وإن ،وم ثانياحتمل إعطاؤه عن 

  . واهللا العامل،وم الثاينية اليفد

 )عليه السالم( س، وملا تقدم من تصدق اإلماميابن إدرى وفاقاً لفتو} نهماينعم األحوط اجلمع ب{

ة ياملد والروا على ات الدالةي الروانياجلمع بى  مقتضك أن ذلالحتمالاطاً يان احتكمعاً، وإمنا وقضائه 

 إذ ،اطاًيونه احتكالقضاء، وإال فال وجه ل على خ اإلمجاعيالشى ، خصوصاً بعد دعونياالثن على الدالة

  .اطيون سبباً لإلحتكياألمر املستحب ال 

رمضان آخر،  إىل واستمر} السفر وحنوهك املرض ريغ {املفوت لشهر رمضان} ان العذركوإن {

األقوى ف{ان باملخدر واملرقد كما إذا ك ، بدون املرضكذلكه ي عليأغم أو واملراد بنحوه ما إذا نام سنة

نه يان األحوط اجلمع بكوإن { وسبطه وبعض آخر د الثاينيما عن املختلف والشهك} وجوب القضاء

  . إحلاقاً للسفر وحنوه فقط،باملدملوافقة من قال }  املدنيوب

 هذه املسألة  لتظهر األقوال يفني القوسنيالم املستند مع شرحه بكوال بأس أن ننقل هنا قطعة من 

  :  قال،املةك

  : )فارة فقطكمن سقوط القضاء ووجوب ال( ما مر

ستمر املرض،  بأن ا، املرضأيضاً ني الرمضاننيان املانع بك و،إمنا هو إذا فات الصوم باملرض: ١

  سقط القضاء ي (كذلكم كوهل احل



٢٩٣

  .)فارة فقطكوجتب ال

.استمر العذر اآلخر أي ن من القضاء لعذر آخر،كتميلو فات باملرض ومل : ٢

.)الرمضان الثاين إىل بأن فات بعذر آخر واستمر املرض (س األمركأو ع: ٣

م كس احليل( ،أم ال )ول السنةان مسافراً طكما إذا ك( أو فات بعذر آخر واستمر هذا العذر: ٤

 كذلكم كأن احلأي (  واخلالف األول الدروس عن العماين يفيكح ،)، بل الواجب القضاءكذلك

هل ( التوقفى نا، وعن املعترب واملنتهخيواختاره صاحب احلدائق من مشا ،)فارة فقطكبسقوط القضاء وال

 يف )فارة فقطكسقوط القضاء وإمنا ال( ولم باألكن من حيومن املتأخر )فارة فقطكال أو مه القضاءكح

أي ( نيتيتعرض للباقيومل  )ن من القضاء لعذر آخركتميما إذا فاته باملرض ومل أي ( ة خاصةيالصورة الثان

 يفأي ( هايل فكومنهم من استش ) العذركفات لعذر آخر واستمر ذل أو فات لعذر آخر واستمر املرض،

 )تعرضيمل ( أو )الصورة الثالثة والصورة الرابعةأي ( نيتريلتعرض لألختردد مع عدم اأو  )ةيالصورة الثان

الم كى  انته،)االربع( ع الصوري مجيف )فارة فقطك وإمنا ال،سقوط القضاء( ظهر هو األولاألة، ورياألخ

.املستند



٢٩٤

ار، يدواماً بدون االخت أو ون العذر ابتداًءك صورة  أما يف،)١(ظهر ما اختاره املستنداألو: أقول

ون كل السقوط مع ي دل يفأيتيما  إىل  اجلملة، باإلضافة يفبالعذر ه فهو أوىليما غلب اهللا علل يفلدل

  .دواماً أو  املرض ابتداًءريالعذر غ

مرض مث  أو ،اراً مث مرضيما لو سافر اختكار، يدواماً مع االخت أو ون العذر ابتداًءك صورة وأما يف

ون والعلل يحة العيسقوط القضاء صح على دلياراً، في سفره اخت يفياراً وبقيسافر اخت أو ،اراًيسافر اخت

فق يمل  أو رج من سفرهخي شهر رمضان فلم سافر يف أو فلم إذا مرض الرجل: ها أنه قالياملتقدمة، وف

  .ثي احلد)٢(ه الفداء لألول وسقط القضاءيه شهر رمضان آخر وجب عليدخل علي حىت من مرضه

 رمضان آخر وهو ك عذر مث أدرئاً من رمضان يفيمن أفطر ش: ان املتقدمةحة ابن سنيوصح

  .وميل كتصدق مبد ليض فليمر

إطالق  إىل  استناداً، الصور الثالثوجوب القضاء يف إىل نعم ذهب صاحب اجلواهر وبعض آخر

   على ات الدالةي مجلة من الروا وإىل،)٣(﴾خر سفٍَر فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُ فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو على﴿ :ةياآل

                                                

.١٣ سطر ١٣٧ ص٢ج: املستند) ١(

.١١٦ ص٢ج: ون األخباريع) ٢(

.١٨٤اآلية : سورة البقرة) ٣(



٢٩٥

  . املرض وحنوهري غوجوب القضاء يف

 أو  شهر رمضانسألته عن امرأة مرضت يف:  قال)عليه السالم( جعفر أيب محزة، عن أيب ةيرواك

أما الطمث واملرض فال، : عنها؟ قالى قضيسافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل  أو طمثت

   .)١(موأما السفر فنع

  .)عليه السالم(  عن الصادق،ب منه ما رواه منصور بن حازميوقر

  .)عليه السالم(  عنه،بن مسلم ة حممدي رواكذلكو

ه ك شهر رمضان فأدر عن رجل سافر يف)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ، قالريبص أبو وما رواه

  .أيضاًشمل املقام يالقه  فإن إط،)٢(تهيه أفضل أهل بيقضي: ه؟ قاليقضياملوت قبل أن 

 بعد ك املستمسة، وتبعه يفيجوره بعد اعترافه بصحتهما باملنيحتيصاحب اجلواهر الصحى وقد رم

ة ساقط عنها يحلجا نفسه شرائط ث وإن مجع يفين احلدكل": ث ابن شاذان فقط قائالًير حدكأن ذ

  .)٣(" عرف قائل بهيباهلجر إذ مل 

  ما ك نيحتير من الصحك مبا ذدي مطلقة تقية فهيأما اآل: أقول

                                                

.٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤٣٤ص ٨ج: كاملستمس) ٣(



٢٩٦

  .رمضان ثان إىل  دام مرضهيض الذياملر إىل د بالنسبةيتق

ها، مثل ريما محلت غكاالستحباب  على  احلملنيحتي الصحنيا وبنهيث فاجلمع بيوأما األحاد

ت رمضاناً آخر كهن مث أدريثالثة رمضانات مل أصح ف ي علضاً فمرينت مرك فإين: خرب مساعة

  . وصمتهنتعاىل اهللا مد من طعام مث عافاينى وم مما مضيل كدل فتصدقت ب

  .هاري وغ، صمت وتصدقتما أنا فإينأ: ح ابن سناني صح يف)عليه السالم( وما تقدم من قوله

ثان ي، بل احلدكة ذلي اجلواهر هلما باهلجر فقد عرفت عن املستند واحلدائق عدم متاميوأما رم

  .هارياملقاصد وغى  ومنتهكن راجع احلدائق واملستند واملدار ملكظهر ذليما كمعمول ما، 

خ، ورجحه يها الشيبسقوط القضاء ف  املرض مث استمر املرض أفىتري صورة غ:انري األخويف

  املسألة إال العالمة يفر خمالفاً يفكذي، ومل كتاب بذلكال على قهي تعل، وقد عمل هو وولده يفكاملدار

حة معلّلة مبا ال ي خصوصاً وأن الصح،حة ابن سنان هذاي صحك ذلملستند يفروا أن اكتبه، وقد ذكبعض 

  .عرف قائل بهيث ابن شاذان مل ي أن حدكه فلم نعرف وجه قول املستمسيتمل الشبهة، وعلحي

   الصور األربع، وإمنا سقوط القضاء يفاألقوى  ف،انكف يكو



٢٩٧

غريه مستمرا من حني برئه إىل رمضان آخر أو وكذا إن كان سبب الفوت هو املرض وكان العذر يف التأخري 

  . واألحوط اجلمع خصوصا يف الثانية، فإنه جيب القضاء أيضا يف هاتني الصورتني على األقوى،العكس

  

  .فارة مع استحباب القضاءكالواجب ال

أعم  أو ،اًيضرور أو ان واجباًكوهل السفر املسقط استمراره للقضاء ما " : املستندنه قال يفإمث 

 على  شرحهن يفي املتأخري وصرح بعض متأخر،، وهو األظهر الثايننيتي ظاهر الروا،مهاريمنهما ومن غ

  .ى انته)١("الدروس باألول وهو األحوط

  . لإلطالق)رمحه اهللا(ره كالقاعدة ما ذى ومقتض

ان كان سبب الفوت هو املرض وكذا إن كو{:  قول املصنفومن ما تقدم تعرف مواضع النظر يف

  يفأيضاًب القضاء جي فإنه ،سكالع أو ،رمضان آخر إىل  برأهنيه مستمراً من حري غري التأخر يفالعذ

حة يلصح} ةي الثانخصوصاً يف{فارة ك القضاء والنيب}  واألحوط اجلمعاألقوى، على ني الصورتنيهات

  . واهللا العامل،ابن سنان املتقدمة

  

                                                

.١٦ سطر ١٣٧ ص٢ج: املستند) ١(



٢٩٨

 يف الترك ومل يأت بالقضاء إىل رمضان بل كان متعمداً ،ذرإذا فاته شهر رمضان أو بعضه ال لع): ١٤مسألة (

 بل ارتفع يف أثناء ومل يستمر ذلك العذر وكذا إن فاته لعذر ، وجب عليه اجلمع بني الكفارة والقضاء بعد الشهر،آخر

ه جيب حينئذ  فإن،عند الضيقالعذر  واتفق  أو متساحماً، وعازما على التركالسنة ومل يأت به إىل رمضان آخر متعمداً

  اجلمعأيضاً 

  

فعل حراماً } ك التران متعمداً يفك بل ،بعضه ال لعذر أو إذا فاته شهر رمضان: ١٤ مسألة{

 نيه اجلمع بيرمضان آخر وجب عل إىل أت بالقضاءيمل {إذا } و {،فارةكه القضاء واليووجب عل

فارة والقضاء معاً كجتب ال} اذكو {،ون القضاء بعد الرمضان الثاينكيو} فارة والقضاء بعد الشهركال

 إىل أت بهيومل {لفه عذر آخر خيومل }  أثناء السنة العذر بل ارتفع يفكستمر ذليإن فاته لعذر ومل {

نئذ يب حجيق فإنه ي الضواتفق العذر عند{متهاوناً } احماًمتس أو كالتر على عازماً أو رمضان آخر متعمداً

  .فارةك القضاء والنيب}  اجلمعأيضاً

  : نيقول إىل  مسألة ما لو أخر الصوم عن الرمضان الثاين اختلف الفقهاء يفوقد

 على ن عازماًكي ما إذا مل نيفارة، وبكان فال ياإلت على ان عازماًك ما إذا نيل بيالتفص: األول

  .فارةكالقضاء ال إىل ه باإلضافةيان ففياإلت

  .القضاء إىل فارة مطلقاً باإلضافةكه الين فإ: الثاين



٢٩٩

 ما عن الروضة،كن، بل هو املشهور ي واحملقق ومجاعة آخرنيخي عن الشيكلقول األول هو احملوا

  .كما عن املسالكن ي املتأخرنيهو املشهور خصوصاً بأو 

 كل واملعترب والدروس واملساليعق أيب ه وابنيالصالح وابن بابو أيب  عنيك حوالقول الثاين

  .همرية واحلدائق وغري والذخكوالروضة واملدار

سألتهما عن رجل مرض :  قال،بن مسلم حة حممديصحك: استدل للقول األول جبملة من األخبار

ه الرمضان اآلخر كدريقبل أن  ان برأ مث تواىنكإن : ه شهر رمضان آخر؟ فقاالكأدر حىت صميفلم 

زل يان مل ك وإن ،ه قضاؤهي وعلنيكمس على وم مبد من طعاميل كه وتصدق عن ك أدريصام الذ

 نيكمس على وم مديل كه وتصدق عن األول لك أدريه شهر رمضان آخر صام الذكأدر حىت ضاًيمر

  .ه قضاؤهيس عليول

  .)١(" ةيشعر بالعلي ينالتوا على بالصدقة مكاحل قيوتعل":  املختلفيك حمقال العالمة يف

  .هي ال صدقة عله الصدقة وبدون التوايني علأنه مع التواين فاملعىن: أقول

   عبد اهللا أبا سألت:  قال،ناينكالصباح ال أيب ةيوروا

                                                

  .٢ سطر ٢٤١ص: عةيخمتلف الش) ١(



٣٠٠

ه أن يعل: ه شهر رمضان قابل؟ فقالكه من شهر رمضان طائفة مث أدري عن رجل عل)عليه السالم(

س يه شهر رمضان قابل فلكأدر حىت ك ذلنيما بيضاً فيان مرك فإن ،ناًيكوم مسيل كطعم يصوم وأن ي

أن  على ، بناًءنيكوم مسيل كطعم ليه أن يصح فعليه فلم يرض عل وإن تتابع امل،ام إن صحيه إال الصيعل

  : امكثالثة أح على اخلرب اشتمل

  .فارةكه القضاء واليصح واون فعل: األول

  .ه القضاء فقطيتهاون فعليصح ومل : والثاين

  .فارة فقطكه اليصح فعليمل : والثالث

رمضان  إىل إذا مرض الرجل من رمضان:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريبص أيب ةيوروا

فارة ك  يفأيضا كذلكو: ، قالنيكل مسكة طعام وهو مد ليوم أفطر فديل كه ليمث صح فإمنا عل

ام فإن اون به ي الصيقضيه أن ي فإمنا علني الرمضاننيما بيفارة الظهار مداً مداً، وإن صح فك ونيميال

  .)١( الرمضانكوم مداً إذا فرغ من ذليل كلعاً يام مجيه الصدقة والصيوقد صح فعل

 حىت هيقضيأن   فتواىنني الرمضاننيما بيفإن صح ف: )عليه السالم( ، قالري بصأليبى ة أخريوروا

  ه يجاء الرمضان اآلخر، فإن عل

                                                

  .٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ باب ٢٤٦ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٠١

  .)١(امي الصكع ذليتصدق من أجل أنه ضيالصوم و يقضي ،عاًيالصوم والصدقة مج

 والصوم هعيه الفداء للتضيصمه وجب علينهما ومل يما بيفإن أفاق ف :هايون وفية العلل والعيوروا

  .)٢(ستطاعتهال

ته القضاء ي نقض ما فاته ويفينهما ومل يما بيان قد برأ فكوإن :  املستندة يفية وشا املرويوروا

  .)٣(فارة عن األولكه متهاوناً به ولزمه القضاء والك األول إن تريقضيصوم احلاضر وي

لمات كات مطلقة، ويالروا:  قالوا،ة وشايات باستثناء رواي بنفس هذه الروادل للقول الثاينواست

 القضاء كفارة، بل الظاهر منها جمرد ترك وأنه بدوا ال ،املفهوم على ع ال تدلييوالتهاون والتض التواين

زل يان مل كوإن : م بقولهة ابن مسلي رواشهد له مقابلته يفيما ك ،هين فكمي زمان ه يفيوعدم املبادرة إل

لنا أن نقول : املقاصدى  منتهاه احلدائق عن العالمة، بل قال يفك تبعاً ملا حكره املستمسكما ذك ضاًيمر

  ان به ياإلت على اًيون بانكي والتهاون هو أن إنّ أظهر أفراد التواين

                                                

  .١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ باب ٢٤٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .ري السطر األخ٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ باب ٢٤٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١ السطر ١٣٨ ص٢ج: املستند) ٣(



٣٠٢

 لكن ال يترك ،يق فال يبعد كفاية القضاء على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضوإما إن كان عازماً

  .االحتياط باجلمع أيضاً

  

  .زمان إىل  ومن زمان،وقت إىل تعلل من وقتيسوف ويف

 املقاصد عند قول ىقة منتهي تعلمها، وقال يفري الوسائل واحلدائق وغة وشا، فلم أجدها يفيوأما روا

هذه  على تب األخبار فلم أقفكقد تصفحت ": تب األخبار املعتربة ما لفظهك  وال أثر هلا يف:املاتن

  ." عنهيدأبه من حذف املرو على  املستندة وأوردها يفيالروا

وأما {:  العازم بقولهني وب،فارةك العازم فالقضاء والري غنيل املصنف بيرناه ظهر أن تفصكومما ذ

فقط } ة القضاءيفاكبعد يق فال ي الضذر فاتفق العذر عندالقضاء بعد ارتفاع الع على ان عازماًكإن 

 فأطلقوا نيه مجلة من املعلقيل علك، ولذا أشينبغيما  على سيل} أيضااط باجلمع ي االحتكترين ال كل{

  .فارةكوجوب القضاء وال

  : ئاني شيبق

مل  أو القضاء على ان عازماًك سواء ،فارة مطلقاًك وجوب الس يفينه قد خالف ابن إدرإ: األول

حاد، ورمبا استدل له فارة بأا أخبار آكال على بار الدالة األخي ورم،أصل الرباءة إىل ن عازماً، استناداًكي

    عن، عن رجل،ب واالستبصار عن سعد بن سعدي التهذخ يفيمبا رواه الش



٣٠٣

  وال فرق فيما ذكر بني كون

  

 كصح بعد ذليضاً شهر رمضان مث يون مركيسألته عن رجل : ، قال)عليه السالم( احلسنأيب 

ان كام، فإن يل الصيأحب له تعج: ؟ قالك ذله يفيثر ما علكأ أو كأقل من ذل أو لقضاء سنةؤخر ايف

  .)١(ءيه شيس عليفل

 نيبعض احملامل مجعاً ب على خيأنه معارض مبا عرفت، وقد محله الش إىل ف، مضافاًيواخلرب ضع

 إىل فارة فال حاجةكال  علىد مبا دلّي مقءيه شيس عليلقال بأن إطالق ين أن كاألخبار، ومن املم

  .احلمل أو الطرح

 ي الذكذلكم كبعضه متعمداً فاحل أو ره املصنف أوالً من أنه لو فاته شهر رمضانكما ذ: الثاين

هنا عدم األقوى : ه بقولهيث علق علي حيد الربوجردي، خالفاً للسنيه أغلب املعلقيت علك س،فاته لعذر

من أفطر يات املتقدمة الواردة فيملناط املستفاد من الرواره املصنف اكن وجه ما ذأكة، ويوجوب الفد

ون العامد مرجئاً كي مع أنه رمبا ،لكن القطع باملناط مشكفارة، لكبال لعذر بل أن املفطر عمداً أوىل

  .كاط ذلي أن االحتنعم ال شبهة يف .)٢(﴾من عاد فَينتِقم اللَّه ِمنهو﴿: ، قال سبحانهتعاىللعقاب اهللا 

  ون ك نير بكما ذيوال فرق ف{

                                                

.٥ حه رمضان آخركأدر قضه حىتيمن أفطر يف شهر رمضان فلم ي فأبواب من ٥٨ باب ١١٢ ص٢ج: االستبصار) ١(

.٩٥اآلية : سورة املائدة) ٢(



٣٠٤

 فتحصل مما ذكر يف هذه املسألة وسابقتها أن تأخري القضاء إىل رمضان آخر إما يوجب ،العذر هو املرض أو غريه

 وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور املذكورة ، وهي الصورة األوىل املذكورة يف املسألة السابقة،الكفارة فقط

ذكورة يف  نعم األحوط اجلمع يف الصور امل،بينهما وهي الصور املذكورة يف هذه املسألةوإما يوجب اجلمع ، فيها

  . كما عرفتالسابقة أيضاً

  

ات واملناط ي مجلة من الروا إلطالق العلة الواردة يف،ما هو املشهورك} هريغ أو العذر هو املرض

  : املصنفيرأ على }ان آخررمض إىل  القضاءري هذه املسألة وسابقتها أن تأخر يفكفتحصل مما ذ{

 يوه}  املسألة السابقةورة يفكاملذاألوىل  الصورة يوه{دون القضاء } فارة فقطكوجب اليما إ{

  .رمضان إىل ما إذا استمر العذر من رمضان

  . املسألة األوىليف أي }هايورة فكة الصورة املذي بقي وه،وجب القضاء فقطيما إو{

 نيب}  هذه املسألة، نعم األحوط اجلمعورة يفكصور املذ الي وه،نهمايوجب اجلمع بيما إو{

لتا ك وقد عرفت مواضع التأمل يف} ما عرفتك أيضا السابقة ورة يفك الصور املذيف{فارة كالقضاء وال

  .نياملسألت

  



٣٠٥

 وجبت كفارة لألوىل وكفارة أخرى ،إذا استمر املرض إىل ثالث سنني يعين الرمضان الثالث): ١٥مسألة (

   ،للثانية

  

 ني الرمضاننيون استمراره بكيا م املرض ممك حما هو يف أو }إذا استمر املرض: ١٥ مسألة{

 فارة لألوىلك وجبت ، الرمضان الثالثعيني ،نيثالث سن إىل{فارة كموجباً إلسقاط القضاء وإثبات ال

 واحدة، فارةكفارتان ال ك فالواجب ،ال وال خالف من عدم التداخلكبال إش} ةيللثانى فارة أخركو

  حقوقكيان هللا علكإذا : )عليه السالم( ل خاص، وقولهيثبت إال بدليإذ التداخل خالف األصل ال 

ام ياأل إىل صصه النص واإلمجاع بالنسبةخيما ك ،إذا قلنا بإطالقه ملثل املقام فالنص واإلمجاع خمصصان له

ما ك من التداخل كس ذلي له مرات فلري الفقهبهي مث ري للفقيعطياملتعددة للسنة الواحدة، أما املداورة بأن 

  .خيفىال 

،  وجب الفداء لألول والقضاء للثاينني أنه لو استمر املرض رمضانني عن الصدوقيكنه رمبا حإمث 

 ري، وهذا غك اجلزم بذلي، بل عن احللما إذا صح بعد الرمضان الثاين على المهماكبعد محل ين ال كل

وإذا مرض الرجل وفاته صوم :  نصه هذاي الذيالم الفقه الرضوكى الفتود، ألن املقنع نقل بعنوان يبع

ه ي دخل عليصوم هذا الذيه أن ي فعل،ه شهر رمضان من قابليدخل عليأن  إىل صمي ومل ،لهكرمضان 

  ه القضاء يس علي ول،وم مبد من طعاميل كتصدق عن األول ليو



٣٠٦

 ويقضي ، وإذا استمر إىل أربع سنني وجبت للثالثة أيضاً، برئإذا استمر إىل آخرها مثوجيب عليه القضاء للثالثة 

 وأما إذا أخر قضاء السنة األوىل إىل سنني عديدة فال تتكرر الكفارة ،للرابعة إذا استمر إىل آخرها أي الرمضان الرابع

  . بل تكفيه كفارة واحدة،بتكررها

  

تصدق عن يه أن يصم فعليومل  كذلكان ك، فإذا نين رمضاني شهرنيما بيون قد صح فكيإال أن 

 نين رمضاني فإن فاته شهر،األول بعدهى  قض، فإذا صام الثاينصوم الثاينيوم مبد من طعام ويل كاألول ل

وم مبد من يل كتصدق عن األول لي دخله ويصوم الذيه أن يض فعليدخل الشهر الثالث وهو مرحىت 

ما إذا صح ي ف أن املراد القضاء للثاين رآها واضحة يف هذه العبارة فإن من دقق يف،)١( الثاينيقضيطعام و

  .بعد الرمضان الثاين

}  وجبتنيأربع سن إىل  وإذا استمر،آخرها مث برأ إىل ه القضاء للثالثة إذا استمريب علجيو{

السنة اخلامسة  إىل ذاكوه} الرمضان الرابع أي آخرها إىل  للرابعة إذا استمريقضيللثالثة و{فارة كال

  .هاريوغ

فارة كه يفك بل ت،ررهاكفارة بتكرر الك فال تت،دةي عدنيسناألوىل إىل وأما إذا أخر قضاء السنة {

 ىكرة، فقد حك عن املبسوط والتذيك إال مما ح،الك اجلواهر وال إشما يفكبال خالف } واحدة

  اجلواهر

                                                

  .٣٠ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ١(



٣٠٧

روا كق املشهور، وقد ذ وافى املنتهفارة، مع أن العالمة يفكاملقاصد عنهما تعدد الى قة منتهي وتعل

  .به مستند أت ملا أفىتيرة مل كأن التذ

خ والعالمة استفاد يل، ولعل الشي أصالة الرباءة عن الزائد بعد عدم الدل:الم املشهورك على دليو

ما كن ال مناط كل عام، لك عام لكفارة بأن ذلك وإال فالني الرمضاننياملناط من أدلة وجوب القضاء ب

  .خيفىال 

حد التهاون  إىل ريوز التأخجي، نعم ال كذل على لية، لعدم الدليل الفديب تعججيهر أنه ال مث الظا

  . بعض املسائل السابقة ملا عرفت وجهه يف،واالستخفاف

تعلق به بعد، أما بعد يل قبل اإلفطار، ألنه مل يصح التعجي أنه ال ال يفكل، ال إشيوز التعججيوهل 

  : ه احتماالني، ففاينء الرمضان الثياإلفطار وقبل جم

ام إذا مل ية بدل عن الصيحنو القرض واالحتساب، ألن ظاهر األدلة أن الفد على عدم الصحة إال

 فيتيان ك، وذا ء الرمضان الثاينيتحقق بعد إال بعد جمي، فاملوضوع مل ني الرمضانني به بأيتيقدر أن ي

  ).رمحه اهللا(الوالد 

 بدل يما هو ظاهر األدلة، فهكام رمضان ي ألنه بدل عن ص،قدريما إذا علم أنه ال يوالصحة ف

 وهذا ، نفس شهر رمضانام جاز إعطاؤها بعد اإلفطار ولو يفيالص على قدري وإذا علم أنه ال ،طويل

  .ديس ببعيل

  



٣٠٨

  فال جيب إعطاء كل فقري مداً،من رمضان واحد أو أزيد لفقري واحد جيوز إعطاء كفارة أيام عديدة): ١٦مسألة (

  . ليوم واحداحداًو

  

انت كسواء }  واحدريد لفقيأز أو دة من رمضان واحديام عديفارة أكوز إعطاء جي: ١٦ مسألة{

 مداً واحداً ريل فقكب إعطاء جيفال  {،ال ظاهركها، بال إشريغ أو خوخةيالش أو السفر أو فارة املرضك

  . إلطالق األدلةكوذل} وم واحديل

سألته عن رجل :  قال،)عليه السالم( هي عن أخ، جعفر علي بنةي لروا،قيلزم التفريواحتمال أنه 

تصدق عن ي وريصوم األخي: صنع؟ قاليف يك كصح بعد ذليهما مث يصح فيه رمضانان مل يتتابع عل

   .)١(نيكل مسكوم مد من طعام ليل كاألول بصدقة ل

  .نيك مسيون املراد ألكي، الحتمال أن ك ذل لعدم ظهوره يف،هيمنظور ف

ات إال أصل وجوب يفهم من الروايد، إذ ال يس ببعي لنيكصح إعطاء أقل مد للمسيل وه

  .ان واحدك منيل طفلكاحتساب  على  خصوصاً مبعونة ما دلّ،اإلعطاء

  

                                                

.٩ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ باب ٢٤٧ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٠٩

 ففي األوىل إن ، من غري فرق بني كفارة التأخري وكفارة اإلفطار،ال جتب كفارة العبد على سيده): ١٧مسألة (

  . وإال استغفر بدال عنها، السيد أعطى من مالهكان له مال وأذن له

  

منفقهم،  على  النفقةفارة سائر واجيبك وال ،زوجها على الزوجة} فارةكال جتب : ١٧ مسألة{

اة كالز أو جوز هلم األخذ من اخلمسي ف،اًريفارة فقكه الياً ومن عليان املنفق غنك وإن ،ألصالة الرباءة

  .كجوز اإلعطاء هلم لذليففارة ألا من شؤوم، كوإعطاؤه 

 ه، قال يفي من النفقة الواجبة علكس ذلي ول،لألصل} دهيس على العبد{فارة كذا ال جتب كو

 ،فارةكوسائر ال} فارة اإلفطارك وريفارة التأخك ني فرق بريمن غ{ما لعله ظاهر ك: )١(كاملستمس

 وإال ، من مالهىد أعطيذن له السوأ{ان له ك وكلميبأن قلنا بأن العبد } ان له مالكإن األوىل  يفف{

  ال يقِْدر على﴿: د إلطالق أدلة احلجر، قال سبحانهيإذن الس إىل تاجحيوإمنا } استغفر بدالً عنها

ي٢(﴾ٍء ش(.  

س له املنع عن ي، ولذا لينيي الواجب التعريإا خمتصة بغ" :ك املستمسما يفك ،قالين رمبا كل

   .ى انته)٣("الصالة

أن  أو مم،يالت إىل جعريف ، مبالهكإذا احنصر ذل ،نعه عن الوضوء والغسلمين  أديل للسوهو تام، فه

   إىل ضطري السحور مما ل يفكنعه عن األمي أو اً،ي عاريصلي مالبسه فنعه عن الصالة يفمي

                                                

  .٤٣٩ ص٨ج: كاملستمس) ١(

.٧٥اآلية : النحلسورة ) ٢(

.٤٣٩ ص٨ج: كاملستمس) ٣(



٣١٠

 عشر  وإن عجز فصوم مثانية،ويف كفارة اإلفطار جيب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم املال واإلذن من السيد

  .رعجز فاالستغفا وإن ،يوما

  

  .ك ذلريغ إىل ، النهاراإلفطار يف

}  وإن عجز،دين مع عدم املال واإلذن من السيار صوم شهريه اختيب علجيفارة اإلفطار ك ويف{

  .} وإن عجز فاالستغفار،وماًية عشر يفصوم مثان{ن يعن الشهر

 إىل رجعيه ي وعل، نفسهه تصرف يف ألن،أيضاًد املنع عن الصوم يون للسكيتمل أن حينه إمث 

  .هين قد عرفت ما فكاالستغفار رأساً، ل

  .مذاق املصنف القائل بأن له حق املنع عن التصدق على الكصح هذا اإلشينعم 

  



٣١١

  .وإن كان ال دليل على حرمته ،األحوط عدم تأخري القضاء إىل رمضان آخر مع التمكن عمداً): ١٨مسألة (

  

 ليان ال دلك وإن ،ن عمداًكرمضان آخر مع التم إىل  القضاءري تأخاألحوط عدم: ١٨ مسألة{

  : نيالقول إىل ك ذل قد اختلفوا يف،}حرمتهعلى 

مات، وعن احملقق ه املشهور، بل أرسله بعضهم إرسال املسلّي، ذهب إلريعدم جواز التأخ: األول

  .هيعدم اخلالف ف: داملقاصى ام منتهيص على قتهي تعل يف الغنائم وتبعه املامقاين يفيالقم

ن لصاحب ياملقاصد ومجع من أجالء املعاصرى  وتبعه منته،ه املستندياجلواز، ذهب إل: والثاين

اطه ألجل اخلروج عن ي فاحت،"حرمته على ليال دل": نه قالإث ي حأيضاًظهر من املصنف يقة، ويالتعل

  .هري وغيجردد الربويالسك ني واحد من املعلقرياملنت غ على تكخالف املشهور، وس

 فإطالقه شامل للسنوات ،)١(﴾فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر﴿: تعاىل بعدم الوجوب، بقوله نياستدل للقائل

 على ح الفضل الداليل، وخصوص صحيصل الرباءة عن التعجأات القضاء، ويتة، وإطالقات رواياآل

  .جواز السفر طول السنة

   )عليه السالم( احلسن أيب  عن،بن سعد، عن رجل ة سعديوروا

                                                

.١٨٤اآلية : سورة البقرة) ١(



٣١٢

أقل  أو ؤخر القضاء سنةي فكصح بعد ذلي شهر رمضان مث ضاً يفيون مركيسألته عن رجل : قال

س يخره فلأان ك فإن ،اميل الصيأحب له تعج: )عليه السالم( ؟ قالك ذله يفيثر ما علكأ أو كمن ذل

 يل وبقيفارة بالدلكت ال وخرج،مهاريفارة وغكء شامل لإلمث والي الشيفنب أن ي بتقر،)١(ءيه شيعل

ما قرر كأنه لو سقطت هذه الفقرة باملعارضة مل تسقط سائر الفقرات  إىل  حتت اإلطالق، مضافاًيالباق

  . األصوليف

  .ب واالستبصاري التهذخ يفينعم اخلرب مرسل وإن رواها الش

الرافعة لألصل،  األدلة، وكات املخصصة لتلي، جبملة من الرواريواستدل القائلون بعدم جواز التأخ

 لكه بأن يع، وأورد عليي والتضلفظ التهاون والتواين على ات املشتملةيواملعارضة خلرب سعد، مثل الروا

ما ورد أنه من أخر كآخر الوقت،  إىل  من أخرهاة يفيومي عن أداء الاون وتواىن: قالي ، أعمكذل

 إىل  فهذه األلفاظ تقال للمؤخر سواء، اهللاكعي ضعتينيض: آخر الوقت تقول له الصالة إىل الصالة

  .ما بعد الوقتإىل  أو آخر الوقت

ه السنة ي مر علفق فإنه ملاي مل يفأما الذ: هي، وف)عليه السالم(  عن الرضا،ح الفضليومثل صح

  .)٢(أدائها سقط عنه إىل ليعل له السبجيه فلم ي علتعاىللها وقد غلب اهللا ك

                                                

  .٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ باب ٢٤٦ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٥ باب ٢٤٦ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٣١٣

 على دليل السنة، فال كقدر يمن ال  إىل ب بالنسبةجياء ال ه بأنه بصدد أن القضيوأورد عل

  .الرمضان الثاين إىل ميوجوب التقد

اض يالركشعار، ولذا ذهب األجلة من الفقهاء إات ال ختلو من يواإلنصاف أن بعض الروا

ل، ك مشكبذلى الوجوب، إال أن الفتوإىل  هميهم ومتأخريمن متقدم همريواحلدائق واجلواهر وغ

 اًري إال أنه مال أخ، ظاهرري غريل عدم جواز التأخين دلإ: ر أوالًك وإن ذكاط أقرب، واملستمسيواالحت

  .عدم اجلوازإىل 

ما إذا علمت املرأة أا ك، قدريعلم أنه ال يوقت  إىل ريوز التأخجيعدم اجلواز، ال  على وبناًء

ون حاله حال كير من القضاء، وقديللمرض وحنوه ال  أو للضعف أو علم اإلنسان أنه للحر أو ض،يحت

  . أول الوقتميه التقديب علجيقدر من الصالة آخر الوقت، فإنه يعلم أنه ال يمن 

 قدري بالصوم املستقبل، ألنه ال أيتيام السابق، وإما أن ي الصيقضيوإذا علم اإلنسان أنه إما أن 

اإلنسان ك .ريخي أو ألنه أهم، آليتاقدم شهر رمضان ي أو قدم القضاء ألنه وقته،يهما، فهل يلكعلى 

  ؟ مثل الظهرام يفي عن قنيعتكصالة ر على إال أو صوم نصف الشهر، على قدر إاليعلم أنه ال ي يالذ

 ة الالحقيأمه على لي ألنه وقته، وال دلك القضاء، وذلميان الظاهر لزوم تقدكوإن  ،احتماالت

 عدم جواز السفر إذا ني رمضانني بوجوب القضاء على ترتبي، وك حفظ القدرة لذلهيب علجيحىت 

  .هيففطر ي سفر ضاق الوقت يف



٣١٤

اناً، يون عصكينئذ ي إذ السفر ح،لزم من وجوده عدمهيإن عدم جواز السفر مما : قالياللهم إال أن 

  .ه فتأمليصام فية يوسفر املعص

ان كما إذا ي عدم جواز اإلفطار قبل الظهر، وإن جاز اإلفطار قبل الظهر فأيضاًه يترتب عليما ك

  .موسعاً

  .الوجوب على  من الفروع املترتبةك ذلريغإىل 

  



٣١٥

  من مرض أو سفر أو حنومها جيب على ويل امليت قضاء ما فاته من الصوم لعذر): ١٩مسألة (

  

 ،}حنومها أو سفر أو  من مرض،ت قضاء ما فاته من الصوم لعذري املويل على بجي: ١٩ مسألة{

 ك املقاصد وصف ذلنتهى احلدائق واملستند واجلواهر ومألصحاب، بل يف اني اجلملة معروف بم يفكاحل

ه، ي ف اخلالف إال من العماينية، بل عن بعض نفي وصفه باملعروفك املستمسة ويفيفاكبالشهرة، وعن ال

  .هياإلمجاع عل ىوعن اخلالف والسرائر واملنته

عليه ( عبد اهللا أيب ن، عيحة حفص بن البختريصحك ،اتياملشهور متواتر الروا على دليو

فإن :  قلت،اثهريالناس مب  عنه أوىليقضي: ام؟ قاليص أو ه صالةيوت وعلمي الرجل سألته يف: )السالم

  .)١( إال الرجال،ال: الناس امرأته، قال ان أوىلك

ه صوم شهر رمضان يإذا مات الرجل وعل:  أنه قال)عليه السالم( وما رواه الصدوق، عن الصادق

  .)٢(نه من شاء من أهلهقض عيفل

  ن كول: )عليهما السالم( بن مسلم، عن أحدمها ة حممدي رواويف

                                                

  .٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٣١٦

  .)١(يقضيوت قبل أن ميربأ مث ي ي عن الذيقضي

ه قضاء من شهر رمضان يعل و رجل مات:)عليه السالم( رياألخ إىل تبتك: اتبة الصفار، قالكوم

 ام اآلخر؟ فوقعي ومخسة أينيام أحد الوليعاً مخسة أيمجا عنه يقضيوز هلما أن جيان هل ي وله ول،اميعشرة أ

  .)٢( إن شاء اهللاام والًءيه عشرة أييرب ولك عنه أيقضي: )عليه السالم(

وت ميسألته عن الرجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ره، عنكبن عثمان، عمن ذ وما رواه محاد

به امرأته الناس  وىلأان كوإن : قلت. الناس به أوىل:  قال، عنهيقضين من شهر رمضان من يه ديوعل

  .)٣(ال، إال الرجال: قال

ه ك شهر رمضان فأدر عن رجل سافر يف)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ، قالريبص أبو وما رواه

  .)٤(تهيه أفضل أهل بيقضي: ه؟ قاليقضياملوت قبل أن 

                                                

  .٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .١١ حر رمضان شهأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٣١٧

صم شهر يفإن مرض فلم : )عليه السالم( ق عن بعض أصحابنا، عن الصاد،ريكة ابن بي رواويف

قض ي ألنه قد صح فلم ، عنهيقضيه أن يولى  فعل،قضه مث مرض فماتي ومل كرمضان مث صح بعد ذل

  .)١(هيووجب عل

ه أن يولى  فعل،ه صوم من شهر رمضانيإذا مات الرجل وعل: )عليه السالم( ، قاليوالرضو

ه، يصح فال قضاء علي مرضه من قبل أن ون مات يفكيأن  إال ، السفر إذا فاته يفكذلك عنه، ويقضي

ى  من الرجال قضن له ويلكي عنه، فإن مل يقضيربمها من الرجال أن ك أيان فعليت وليان للمكوإذا 

  . )٢(ه من النساءيعنه ول

  .اتيها من الرواريغإىل 

اتر األخبار به،  توى، وادعالويل على وجب القضاءي ومل ،ل فأوجب التصدق عنهيعق أيب أما ابن

:  وقوله،)٣(﴾كُلُّ امِرٍئ ِبما كَسب رهني﴿: تعاىل بأصل الرباءة عن القضاء، وبقوله :ستدل لهيورمبا 

﴿رىوأُخ رةٌ ِوزواِزر ِزر٤(﴾ال ت(.  

                                                

  .١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٣ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣٥ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

.٢١اآلية : سورة الطور) ٣(

.١٨اآلية : سورة فاطر) ٤(



٣١٨

  : اتيوجبملة من الروا

 صام عنهيه صوم يعل ورجل مات: ، قلت له)عليه السالم( جعفر الثاين أيب غ، عنيح ابن بزيصحك

  .)١(تصدق فإنه أفضلي:  قال،تصدقيأو 

ئاً من شهر يإذا صام الرجل ش:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عني األنصارميمر أيب حةيوصح

ان له مال تصدق كه قضاء، وإن صح مث مرض مث مات ويس عليمات فل حىت ضاًيزل مريرمضان مث مل 

  .)٢(هيل صام عنه ولن له ماكي وإن مل ،وم مبديل كان كعنه م

 حىت صحي شهر رمضان فلم من مرض يف:  قال)عليه السالم(علي  وخرب دعائم اإلسالم، عن

ه يستحب لوليمات ف حىت هيقض ما مرض في ومن مرض مث صح فلم ، القضاءنينه وبيل بيمات فقد ح

  .)٣( امرأة عن رجلي وال تقض،هي عنه ما مرض عليقضيأن 

ان كاإلنسان، سواء  على ف املقررةيالكراد ما التيان يالسابقة، واإلتواألصل مرفوع باألدلة 

   مثل األمر ،هريعة حتمل اإلنسان تبعة غي الشرثر يفكه، ولذا ريغ أو ف نفس اإلنسانيالك التكمبعث تل

                                                

.٣٩ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

  .٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .الفطر للعلل العارضةر ك يف ذ٢٧٩ ص١ج: الدعائم) ٣(



٣١٩

  .هاريغ إىل ،هاريلة وغقالعا على ةير والشهادة والدك عن املنيباملعروف والنه

 إىل  ال بد من رد علمها،، وصراحة الداللةني األولتنية سند االثنتيحجى  علورةكات املذيوالروا

ما ك مقدم ن اجلمع الداليلكة، ليالتق على ثاً، ورمبا محلتياً وحدمي بعد إعراض املشهور عنها قد،أهلها

ما ك ،اً اختالفاً ضاركس ذليإذ لخيفى ه ما ال ي، وفميمر أيب ةيباختالف نسخ روا: لي حمله، ورمبا ققرر يف

  .عرفه من راجع النسخ املختلفةي

حة يه القضاء، للصحيولى  وإال فعل،اب الصدقة إن خلف ماالًجي إ)١( عن االنتصاريكنه حإمث 

ه، ورده املعترب ريد غيما قاله الس إىل ذهبي بأنه مل يه احللّيل علك ادعاه، وأشي ولإلمجاع الذ،ورةكاملذ

علم ى  ودعو،الفضالء من األصحابى ة، وفتوحية الصريود الرواس ما قاله صواباً مع وجيول": قائالً

  .ى انته)٢("نهميون قوله ظاهراً بكيره فال أقل من أن كما ذ على  اإلمجاعىاهلد

 ني الطائفتني مجعاً ب، الصدقة والقضاءني بيريالتخ:  عن املبسوط واالقتصار واجلمليكما أنه حك

  .اتيمن الروا

  ان الالزم ك ل، املنتبه يف ما أفىت إىل املشهور من العلماءواإلنصاف أنه لو ال ذهاب 

                                                

.٢٣ سطر ٧٠ص: االنتصار) ١(

  .١٤ت سطر ياملى  يف القضاء عل٣١٥ص: املعترب) ٢(



٣٢٠

 ، وإن كان األحوط قضاء مجيع ما عليه، أو أتى به وكان باطال من جهة التقصري يف أخذ املسائلال ما تركه عمداً

  وإن كان من جهة الترك

  

وضوح  أو عائم سنداً،دمها الديؤي، ونيتية الرواية الصدقة حلجي، وأفضليريات بالتخي الروانياجلمع ب

 ال املستندكنهما ظاهر، وإشي بات املشهور، بل اجلمع الداليلي روانينهما وبيداللتهما، وعدم املنافاة ب

ما عرفت من العمل ما من مثل هؤالء   إعراض عنهما بعدكس هناي وارد، ولريهذا اجلمع غعلى 

  .عراضة ال طرحهما باإلين هلما بردود علمياألعاظم، ورد املتأخر

  .ان فاألحوط قول املشهوركف يكو

 عن يكما حك}  أخذ املسائل يفريان باطالً من جهة التقصكبه وى أت أو ،ه عمداًكال ما تر{

ن، يد الديخه عمي شه، وإىلينسبته إلى رك الذد يفيما عن الشهكة، ي املسائل البغدادمجاعة منهم احملقق يف

 اق األخبار يفياض احتمال ظهور سي الريك حم يفىعنه، وقو يك احمل يفك واختاره املدار،واختاره هو

  : ني بأمرك، واختاره احلدائق، واستدلوا لذلكذل

  .ما فاته لعذر إىل انصراف األخبار املطلقة: األول

 ي ه من األعذار اليتكه بالسبب املوجب للتريات وجوب القضاء منها ما صرح فيإن روا: والثاين

  .دياملق على حمل املطلقي ومنها ما هو مطلق ف،السفر أو املرض أو ضياحل

   كان من جهة التركه، وإن يع ما عليان األحوط قضاء مجكوإن {



٣٢١

 وإال فال ، نعم يشترط يف وجوب قضاء ما فات باملرض أن يكون قد متكن يف حال حياته من القضاء وأمهل،عمداً

  جيب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا

  

 ما يفكثر كاألى املقاصد، وظاهر فتوى  منتهما يفك الفقهاء نيهو املعروف ب واإلطالق ،}عمداً

  . لإلطالق النصوصكهم اختاروا هذا القول، وذلري وغكاملستمسكاملستند، ومها 

ن ال ية الذي أهل البادن، خصوصاً يفيوع املفطري لعذر ممنوع بعد شكون الترك إىل واالنصراف

 صوم منهم لعدم تعلم املسائل، وال وجه حلمل املطلقيالن صوم من وعاً بطيثر شكن، وأيهتمون بالدي

  . صورة التنايفهما، واحلمل إمنا هو يفي ظاهرد هنا، لعدم تنايفياملقعلى 

 لقوة احتمال االنصراف خصوصاً ، اإلطالق نظر، إذ يفاط الوجويبين األقرب هو االحتكهذا ول

  .يد الربوجرديره السك ذماك ،انيان والعصيوجه الطغ على كان التركإذا 

اته من ي حال حن يفكون قد متكيأن {وحنوه } ما فات باملرض  وجوب قضاءشترط يفينعم {

 اجلواهر، وال ما يفكبال خالف } ما عرفت سابقاًكنئذ يب لسقوط القضاء حجيالقضاء وأمهل، وإال فال 

  .ة املسائل السابق تقدمت يف للنصوص اليتك، وذلك املستمسما يفكال كإش

 حال الفوت يفك كون ذلكما فات ألجل السفر، وقد عرفت أن األقرب ينعم قد اختلفوا ف

  .حنومها وأ غفلةً وأاناً ينس أو ون اإلمهال عمداًكي أن نيما إذا أمهل بينه ال فرق فإض، مث ياحل



٣٢٢

  .وال فرق يف امليت بني األب واألم على األقوى

  

ى ريان ك وقت  الصوم عمداً يفرمتس يفيان كما إذا ك ،دهيتقل أو نعم لو أمهل لتبدل اجتهاده

ل يه القضاء، ألنه من قبيول على بجي مل ، مفطرريده فرآه غيتقل أو  اجتهادهري مث تغ،اإلرمتاس مبطالً

 بجيدمها ال يتقل أو ظهر أنه مع اختالف اجتهادمهايه من املفطرات، و يفت والويلياختالف اجتهاد امل

  .ك النصراف األدلة عن مثل ذلك القضاء، وذلالويلعلى 

صم يما أنه لو مل ك، إلطالق األدلة، الويل على بجيه القضاء، فالظاهر أنه ي أن عليوأما لو نس

  .ه القضاءيالغفلة عنه وجب عل أو ان الشهريلنس

املعظم،  إىل ثر، ورمبا نسبكاأل إىل ما نسبك }ىاألقو على  األب واألمنيت بي املوال فرق يف{

  .عدم وجوب القضاء واختاره املستند إىل ونوذهب آخر

 أو  عن املرأة إذا طمثتىقضيأنه  على ف، ومبا دليالك التكأما األولون فقد استدلوا بأدلة اشترا

قض يألنه قد صح فلم : ريك خرب ابن ب يف)عليه السالم( ن، وبقولهيأن الصوم د على مرضت، ومبا دل

  .ه فإنّ عموم العلة شامل ل)١(هيووجب عل

  الصالة :  قال)عليه السالم( ة ابن سنان، عن الصادقيوبروا

                                                

.١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٣ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٢٣

  .وكذا ال فرق بني ما إذا ترك امليت ما ميكن التصدق به عنه وعدمه

  

  .)١(الناس به عنه أوىل يقضيت يوت املمي دخل وقتها قبل أن اليت

  .ت للرجل واملرأةي الصوم والصالة، وإطالق امل بايبم يفكاحلاحتاد بعد 

  .لكال على ل القائلون بالعدمكوأش

 كهم، ال االشترايام املوجهة إلك األح النساء للرجال يفكاشترا على ، فبإنها تدلّكأما أدلة اإلشترا

  .دة بالرجليلها مقكات الباب يها بالرجل، فإن روايد املوضوع في قام اليتك األحمعهم يف

الزم ين وجوب القضاء عنها ال أ واملرض، فب حالة الطمث عنها يفىقضيأن املرأة  على وأما ما دلّ

  .الويل على وجوبه

  .الويل على ونهك نين وبي الدني فبأنه ال تالزم ب،نيأن الصوم د على وأما ما دلّ

  .ىوا عامة من هذه اجلهة، إذ مصب العلة جهة أخركعلم ي، فبأنه ال ريك خرب ابن بوأما العلة يف

 إىل م بالنسبةكبعد إطالق احليورة، بل ال كستواء من األدلة املذ باالبعد الفهم العريفين ال كهذا ل

 كنع ذلميم، اللهم إال أن كّ النص خصوص األب واألم، فاإلطالق حمر يفكذي، إذ مل ل ويلك

  . فتأمل،باالنصراف

ما هو املشهور، ك}  وعدمه،ن التصدق به عنهكميت ما ي املك ما إذا ترنيذا ال فرق بكو{

  ن، وعن السرائر يتأخر املنيخصوصاً ب

                                                

  .١٨ ح قضاء الصالةأبواب من ١٢ باب ٣٦٨ ص٥ج: الوسائل) ١(



٣٢٤

  . واملراد بالويل هو الولد األكرب،يف األول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء وإن كان األحوط

  

  .ما تقدمكه ياإلمجاع على دعو

الصدقة عنه برضا الوارث  {هن التصدق به عنكمي ما ك ما إذا تريف}  األولان األحوط يفكوإن {

حة، يالصدقة تبعاً للصح على اإلمجاعى  قد سبق أنه ادعيد الذيسخروجاً عن خالف ال} مع القضاء

 واردة، رية غيالروا على االتكالفضالء من األصحاب، وقد عرفت أن اإلشى ر املعترب مطابقته لفتوكوذ

  . اجلملةها يفيبعد العمل عليفال 

  : أقوال على ك ذلوقد اختلفوا يف} ربك هو الولد األواملراد بالويل{

  .ةرج سائر الورثخيه ياملعظم، وعل إىل ره املصنف، وقد نسب هذا القولك ذما: األول

هم من سائر الوراث، رية ال ختتص باألوالد، بل تشمل غي من أنّ الوال،دي عن املفيكما ح: الثاين

نه ظاهر إ: د قاليالم عن املفكة لإلناث، وعن الدروس أنه بعد نقل هذا اليون الوالكور تكومع فقد الذ

  .اءالقدم

 نيور منهم مقدمكذ وجعل ال،األوالدبة ي من أنه خصص الوال، عن ابن الرباجيكما ح: الثالث

  .اإلناثعلى 

 فال تشمل اإلناث أصالً، ،ل الطبقاتك ور مطلقاً يفكاث من الذريبامل ة لألوىليإن الوال: الرابع

  د،ي عن ابن اجلنيكوهو احمل



٣٢٥

  .همرياملستند وغ، واختاره احلدائق وكه واملداري بابووابين

 ،اءيل األولك الشامل لالويل على  إلطالق أدلة قضاء الصومكوهذا القول هو األقرب، وذل

 الرجل يف: )عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنيحة حفص بن البختريه صحيدل عليو، واستثناء النساء

 الناس به امرأة؟ ان أوىلك فإن: قلت. اثهريالناس مب  عنه أوىليقضي: ام؟ قاليص أو ه صالةيوت، وعلمي

  .)١( إال الرجال،ال: فقال

وت ميسألته عن الرجل : ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ره، عنكبن عثمان، عمن ذ ومرسلة محاد

 ،الناس به امرأة ان أوىلكإن ف: قلت. لناس به اأوىل: ه؟ قالي عليقضين من شهر رمضان من يه ديوعل

  .)٢( إال الرجال،ال: قال

  .)٣(هيصام عنه ول: ميمر أيب حةي صحويف

 ة باملعىنيس األفضلي بعد وضوح أن املراد ل،)٤(تهيه أفضل أهل بيقضي: ريبص أيب حةيبل وصح

  . املتعارف

                                                

  .٥ حن شهر رمضاأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٧ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ٣(

.١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٣٢٦

  .)١( عنهيقضيه أن يولى عل: ريكة ابن بي رواويف

  .)٢( عنهيقضيه أن يولى فعل: ي الفقه الرضوويف

  .)٣( عنهيقضين ستحب أيو:  الدعائمويف

  .ررهاكث ولذا مل نيوقد تقدمت هذه األحاد

ه يه، وفيات السابقة إلي الروا يفرب، فقد قالوا بانصراف الويلكر األكن قالوا بقضاء الولد الذيأما الذ

  .علم سبب واضح لدعواهم االنصراف مع ظهور اإلطالقيوضوح املنع عن اإلنصراف، ومل 

 يفالويل  نه ال داللة يفإ: هي وف،)٤(﴾ ِمن لَدنك وِليا فَهب يل﴿: عاىلت بقوله أيضاً كواستدلوا لذل

 يف هذا املعىن إىل وجب صرف الويلي ال كة، فذليه الداللة من القرائن اخلارجية، ولو فرض فميركة الياآل

  .انكل مك

ه قضاء من شهر يرجل مات وعل: )عليه السالم( رياألخ إىل ،اتبة الصفارك مبكما أنه استدل لذلك

   هل ،انيام وله وليرمضان عشرة أ

                                                

  .١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٣ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣٥طر  س٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

.ر الفطر للعلل العارضةك يف ذ٢٧٩ ص١ج: الدعائم) ٣(

.٥اآلية : ميسورة مر) ٤(



٣٢٧

: )عليه السالم( ام اآلخر؟ فوقعين ومخسة أييام أحد الولي مخسة أ،عاًيا عنه مجيقضيوز هلما أن جي

تعاىل إن شاء اهللا ام والًءيه عشرة أيرب ولدك عنه أيقضي.  

  .هيولد: سخةون النكأن ت على بناًء

 ال ،هييول: )٥( واالستبصار)٤(بي والتهذ)٣(هي والفق)٢(ايفك وال)١( الوسائليف ن املوجودكل

هيولد.  

الفاضل  على ةوصححة جداً، واملقر نسخة الوسائل املاملقاصد أن املوجود يفى قة منتهي تعلويف

  .هيولد ال هييول: )رمحه اهللا( يالس

 على لينه ال دلإ: هية، وفبوقابل احل مور بأنه يفكرب من الذكاأل على دوا الوجوبيما أنه رمبا أك

  .يم الشرعكون منشأ للحكي فال ،ره بعض الفقهاء استنباطاًك، بل هذا ما ذكذل

ن كيفإن مل : هي نقلناه سابقاً، وفي الذي فقد استدلوا بالرضو،أيضاًن قالوا بقضاء النساء يوأما الذ

  .)٦(ه من النساءيعنه ولى  من الرجال قضله ويل

  أما : هيات، وفي مجلة من الروا يفلة الويلوبإطالق أد

                                                

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٥ح... ميوت و باب الرجل ١٢٤ ص٤ج: ايفكال) ٢(

.٣ حتي يف قضاء الصوم عن امل٥٠ الباب ٩٨ ص٢ج: هيالفق) ٣(

.٦ ح.. . يف من أسلم يف شهر رمضان٦٠ الباب ٢٤٧ ص٤ج: بيالتهذ) ٤(

.٤ حم من مات يف شهر رمضانك يف ح٥٧ الباب ١٠٨ ص٢ج: االستبصار) ٥(

.ري السطر األخ٢٥ص: فقه الرضا) ٦(



٣٢٨

  . حني املوت بل وإن كان محالً أو جمنوناًوإن كان طفالً

  

ونه ك بدة الويلي مرت مقات املعتربة اليتيد بالروايف، وأما اإلطالق فهو مقي فهو ضعيالرضو

  .رجالً

، قد استدلّوا بإطالق الويلور، فكن ذكيم بالنساء من األوالد إن مل كم احلين قالوا بتعميوأما الذ

ون يت، فهم املعنيامل إىل  األوالد بأن األوالد أقربريغ على شمل النساء، واستدلوا لعدم الوجوبيفإنه 

 إىل ما أنه مطلق بالنسبةكونه امرأة، كد بعدم ي مقن الويلإ: هي، دون من سواهم من الورثة، وفبالويل

  . اإلرثاء يفيسائر مراتب األول

ثر حصة كقضاء الولد ألنه أ أو رب،كت أب وولد، فهل الواجب قضاء األب ألنه أيللمان كمث لو 

ثر حصة، واملراد كن أكيمل  ن أوىلكي ألنه لو مل ،رك ملا ذبعد الثاينيان ال كوإن  ،من األب، احتماالن

ل، ي املقام طوالم يفكوعشرة أوالد، وال  أباًما إذا خلفكثر كة، وإالّ فرمبا أخذ األب أيعية الطبيثركاأل

  .ت وقضاء صالتهي غسل املحمله

وفاقاً لصاحب اجلواهر وبعض آخر، } ان محالًك بل وإن ، املوتنيجمنوناً ح أو ان طفالًكوإن {

  .شف الغطاء، واملستندكح، ويضاة اإلرشاد، واإليد، وحاشي عن الشهيكوخالفاً للمح

  .قول املشهور على اةياً، وبأن له احلي ولمل صاركبإطالق األدلة، فإنه إذا أ: استدل للقول األول

  ه حال الوفاة، يب علجيبأنه ال : واستدل للقول الثاين



٣٢٩

  .مالهكستصحب عدم الوجوب بعد يف

أن االسصتحاب ال وجه له بعد تبدل خيفى ن ال ك املسألة، ل والروضة التردد يفكوعن املسال

  . فاإلطالق أقرب،موضوعه

  .هرية لغيانت الوالك ، جمنوناً وحنوهيبق أو طفلن مات وهو أكمل كينعم إذا مل 

  



٣٣٠

قضاء أكرب الذكور وإن كان األحوط  ،لو مل يكن للميت ولد مل جيب القضاء على أحد من الورثة): ٢٠مسألة (

  .من األقارب عنه

  

ان األحوط قضاء ك وإن ،أحد من الورثة على ب القضاءجيت ولد مل ين للمكيلو مل : ٢٠ مسألة{

  . املسألة السابقةعرفت يف ملا }ر من األقارب عنهوكرب الذكأ

م ك، فإنه صاحل للحيور، للرضوكن ذكيقال باستحباب قضاء النساء إن مل يبعد أن يمث ال 

 سيم لكه، وقد تقدم أن أصل احليالفقى  أدلة السنن، خصوصاً مع وجود فتولتسامح يفل االستحبايب

  .مقامهقوم التصدق ي، بل ينييل الوجوب التعيسبعلى 

  



٣٣١

  لو تعدد الويل اشتركا): ٢١مسألة (

  

 سائر  يفكذلك و، سن واحدان له ولدان يفكما لو ك} اك اشترلو تعدد الويل: ٢١ مسألة{

  .هماية إلي نسبة الوالي إنما هو لتساوك واالشترا،الطبقات

دلّ يما ك ،رب منهماك األميتقد على اإلمجاع يرب من اآلخر فقد ادعكان له ولدان أحدمها أكولو 

  .)١(تهيأفضل أهل ب: )عليه السالم( اتبة الصفار، بل وقولهك مأيضاه يعل

نة ياالستحباب بقر على  فحمله،)٢(والًء: )عليه السالم( اتبة الصفار من قولهك ميفما أما 

  .ربك األ الوجوب بالنسبة أصل حتمل الويلنايفية ال يخارج

وم من الصوم، فالظاهر وفاقاً يه يان علكما إذا كان، يتساوان امليان الولكما يسر فكان كنه لو إمث 

  .ةيفاكمها الوجوب ري وغكللمستند واملستمس

وم من باب ي نصف ،وميهما صوم يب علجيأحدمها و على وميل نصف كون كيأما احتمال أن 

ة، وهذا عيهذه الطب على فيلكالواجب ونصفه اآلخر من باب املقدمة، فمردود، إذ الظاهر أن هذا الت

  . عرفاًيفائكناسب الوجوب الي

   على قيقم عنده طريمل  أو ه فإذا عجز أحدمها عن الصوميوعل

                                                

  .١١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٣٣٢

  . أنه لو تربع أجنيب سقط عن الويل كما،وإن حتمل أحدمها كفى عن اآلخر

  

وإن حتمل  {):رمحه اهللا(ظهر وجه قوله يام، ومنه ياآلخر الق على ت بالصوم وجبياشتغال ذمة امل

  .كرض اآلخر بذليوإن مل } عن اآلخرى فكأحدمها 

تار ما شاء خي تعاىل وأن اهللا ،ةيفاكوم واحد، فالظاهر اليه يان علكما يالمها معاً فكولو صام 

  .ديام والصالة من جدي ووجوب الصنيقال ببطالن االثني فال ،هيالمها للصالة علكما إذا وقف كمنهما، 

 بانتفاء )١(ك، وعلله املستمسنيوفاقاً لغالب املعلق}  سقط عن الويلما أنه لو تربع أجنيبك{

  .ى انته،املوضوع

 احلق عدم السقوط عن الويل": ث قالي، خالفاً للمستند حكبذلى ؤدين ين والديأنه د إىل مضافاً

ت وال يربأ ذمة املي ريل بفعل الغي فإن ق،جار لألصليت باالستية امليوص أو جارهي وال باستريبتربع الغ

  .)٢(آخره إىل "مانعاً من قضاء متعدد عن واحدى ال أر:  عنه، قلتلقضاء الويل ه فال معىنيعلصوم 

  .اميه صيان علكما إذا يفى  وموضوع النص والفتو،هيام عليال صامليت نه مع براءة ذمة إ :هيوف

  سقط عني الطرف مل كأت ذليما إذا استأجر وحنوه ومل ينعم ف

                                                

  .٤٤٤ ص٨ج: كاملستمس )١(

  .٣٢ سطر ١٣٩ ص٢ج: املستند) ٢(



٣٣٣

  .ام خارجاًي بالقىان السقوط مراعك ىما أنه إذا أوصك ،ذمة الويل

ت ال ياملى  إذ أوصكذلكاً له، وكء مليس الشيام، إذ ليه عن القرينع غمي أن نه ال حق للويلإمث 

  .ى ممنوع صغر)١( مسلمئحق امرى تويال شمله ي املنع، واعتبار هذا حق ف يفيحق للوص

  .شمل الرجال والنساءي ك وذل،باًيان قرك ولو  الويلري غ املراد باألجنيبنمث إ

  

                                                

  .٣ ح من الصلح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ج: كاملستدر) ١(



٣٣٤

   وأن يأيت به مباشرة،جيوز للويل أن يستأجر من يصوم عن امليت): ٢٢مسألة (

  

ما هو املشهور، ك}  به مباشرةأيتي وأن ،تيصوم عن امليستأجر من ي أن وز للويلجي: ٢٢ مسألة{

 وقد تقدم عن صاحب جار،ي االستة من املناقشة والتردد يفيفاكح والي املفاتعن صاحيبى كحيخالفاً ملا 

  .تجارياملستند عدم صحة االس

 حىت اسية القي وعدم حج،هي لفقد نص ف،ه تردديجار، وفياملشهور صحة االست": حي املفاتقال يف

  .ى انته،)١(" باكطاً وال مري وعدم ثبوت اإلمجاع بس،التربععلى  أو احلج، على قاسي

ل يدل إىل ه عنه حتتاجرية قضاء غيفاك، فويلقضاء ال على ه باألصل، وبأن األدلة دلتريواستدل غ

  .وهو مفقود

أن  إىل اته، باإلضافةيجار، وهذا من صغرين الظاهر الصحة من باب صحة مطلق االستكهذا ول

 ملن أراد احلج )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مة قولهي بضم،اتي بعض الرواما يفكناً يونه دكاملفهوم من 

جاراً، ياست أو ان تربعاًك سواء ، له مطلقاًريان الغي، صحة إت)٢(ني دكيأب  علىانكت لو يأرأ: هيعن أب

ت، ال خصوص يغ ذمة املي أن املقصود تفرل يفي من ظهور الدل)٣(كره املستمسك املقام ما ذده يفيؤيو

  .ى، انتهك لذلمباشرة الويل

                                                

.٦٣٤ الباب ١٧٦ ص٢ج: ح الشرائعيمفات) ١(

.٣٨ ح صفات القاضيأبواب من ٦ باب ٣٤ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٤٤٤ ص٨ج: كاملستمس) ٣(



٣٣٥

  .و أتى به باطال مل يسقط عن الويلوإذا استأجر ومل يأت به املؤجر أ

  

إذا مات : )رمحه اهللا(ة الصدوق ي روا يف)عليه السالم( ظهور قول الصادق إىل ذا باإلضافةه

 وإذا صح التربع ، صحة التربع يف،)١(قض عنه من شاء من أهلهيه صوم شهر رمضان فليالرجل وعل

  .هماي فكصحت اإلجارة لوحدة املال

ل من كة واجلعالة وحنومها، ألن ال، ومثل اإلجارة املصاحلك ذل الشبهة يفينبغي فال ،انكف يكو

  .واد واحد

 ،ف الويليلكألنه ت} سقط عن الويليبه باطالً مل ى أت أو أت به املؤجريوإذا استأجر ومل {

ل ما يس هذا من قبي ذمته، ولاً يفيان باقكؤت به ي فإذا مل ،بهى ؤتيس باإلجارة بل بأن يوسقوطه عنه ل

سقط عن العامل ينه إث ي ح،عذراً أو انةًيأت ا خينه مل إعطاها ثقة مث ها فأيعطيللعامل العبادة لى إذا أعط

 عن املاتن كذلى كحيما ك، كف له فوق ذليلكالثقة، وقد فعل فال ت إىل صاهلايلّف بإكالواسطة، إذ أنه 

إن : )رمحه اهللا( فقال ،يريم أن تعطوها لغكي مل أفعلها فعل إين:ث قال له بعض من أخذ منه العبادةيح

   .ىف، انتهيلك التكي عليثقة وقد فعلت، وإمنا بق إىل ان أن أوصلهاك يفيلكت

انت كفه إال إذا يلك فإنه قد فعل ما هو ت،فعلهاي مث ظهر أنه مل ،الثقة إىل ي الوصى إذا أعطكذلكو

  . ال جمرد اإلعطاءيان اخلارجيث تقصد اإلتية حبيالوص

  

                                                

.٢ حتيامل قضاء الصوم عن أبواب من ٥٠ باب ٩٨ ص٢ج: هيالفق) ١(



٣٣٦

ولو علم به إمجاال وتردد بني األقل  ، مل جيب عليه شيء،يت وعدمهإذا شك الويل يف اشتغال ذمة امل): ٢٣مسألة (

  .ألكثر جاز له االقتصار على األقلوا

  

 رمضان إىل اًيان حكعلم هل يبأن مل }  وعدمه اشتغال ذمة الويل يف الويلكإذا ش: ٢٣ مسألة{

  .ألصالة فراغ ذمته} ءيه شيب علجيمل {ال أو 

ن مل كاً ليان حكما أشبه، وإذا علم بأنه  أو حج أو اةكز أو ه مخسيعلم هل وجب عليما إذا مل ك

   أنه هل قضاه أم ال؟  يفكن شكصم ليعلم بأنه مل  أو ،صميمل  أو علم هل صامي

نه كه مخس ليان علكما إذا علم أنه ي فكذلكح، ويالصح على  األول محل فعل املسلمإذ الظاهر يف

ما ك، ك شامل لذل)١(أحسنه على كيضع أمر أخ: )لسالمعليه ا(  فإن قوله،علم هل أداه أم اليمل 

  .ه مفصالًريتاب احلج وغك رناه يفكذ

صوموا ية بعدم القضاء عنهم، وإن علموا بأم مل ري، ولذا جرت السالثاين إىل  بالنسبةكذلكو

  .ال أو  أم هل قضواوا يفكمرض مث ش أو لسفر

 حتتاجى ن هذه الدعوك، لامليت ذمة ان يفكبأنه  صورة العلم أنّ النصوص ظاهرة يف يوربما ادع

  .تيان امليان أصالة عدم إتيعرف أنه ال جمال جلريالتأمل، ومما تقدم إىل 

   كوذل} األقل على ثر جاز له االقتصارك األقل واألنيوتردد ب{اماً يه صيبأن عل) ولو علم إمجاالً(

                                                

.٣ ح العشرةأحكام أبواب من ١٦١ باب ٦١٤ ص٨ج: الوسائل) ١(



٣٣٧

  .امليت جهة الوارث منعلى  أو ،هيف الزائد عليلكألصالة عدم الت

  . الذمةة ما يفي صام بن،فارة رمضانك أو ن مثالً، إما للقتليه صوم شهريولو علم أمجاالً أن عل

  .ان ماي لزم اإلتصالةً أو ه صوماًيولو علم إمجاالً بأن عل

اإلطعام، ألصالة بقاء  أو اميالص أو فارة شهر رمضان جاز للوارث العتقكت يامل على انكولو 

 ينيوجب تعي ألن الشروع ال ،ه أم الريغ أو امي الصشرع يفامليت ان ك أن ني فرق بري من غيريالتخ

  .الويل على  شهر رمضانريوجوب قضاء غ على ل هذا بناًءك ،هياملشروع ف

قضاء نفسه، فقد ذهب  إىل  بعد أن أمهل بالنسبةكمن شي هنا املسألة املشهورة فوالظاهر أنه تأيت

ان يجر إىل وجوب العمل بقدر الظن، وآخرون إىل ف الالزم ملزم، وبعضيلك أن احتمال التكبعض هنا

  . من واد واحدنيالرباءة، ألن املسألت

  



٣٣٨

 أداء األجري صحيحاًإذا أوصى امليت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصالة سقط عن الويل بشرط ): ٢٤مسألة (

  . وجب عليهوإالّ

  

 ،ليما قك} الصالة سقط عن الويل أو ه من الصومي علجار مايت باستياملى إذا أوص: ٢٤ مسألة{

 ميما إذا جعل القك ،فهيلك وله حق هذا الصرف ألنه ت،هريغ إىل ت صرف الواجب من الويليألن امل

شمله يأنه  إىل د، هذا باإلضافةيز إىل يم الشرعكمومة احلايصرف قي كداً مثالً، فإنه بذليأوالده زعلى 

إذ ال } حاًيبشرط أداء الواجب صح{ مشروط الظاهر أن السقوط عن الويلن كة، ليعموم وجوب الوص

م من ي إذ جعل الق،األوالد على مي جبعل القكقاس ذلي، وال ف الويليلكة تصرف تيأن الوص على ليدل

  . صاحلة للصرفرية غيت نصاً وإمجاعاً، خبالف املقام، وعمومات أدلة الوصيحق امل

وإالّ وجب {ى فكن باب أصالة الصحة  ملو و،حاًي به صحأيتي رياألج بأن ه فإذا علم الويليوعل

 العمل وإن ده يفي وتقلي اجتهاد الوصيفكي، والظاهر أنه امليتوجب فراغ ذمة يان وحنوه مما ياإلت} هيعل

ان عن ك وإن يف عمل الوصكي بالبطالن مل نعم إذا علم الويل .دهيتقل أو جتهاد الويلان خمالفاً الك

  .ديتقل أو داجتها

ان ك احتماالن وإن ،ةي أم ال لعمومات نفوذ الوص، حقهة ألا تصرف يفي إبطال الوصمث هل للويل

  . أقربالثاين

  



٣٣٩

   أو أقر به عند موته، أو شهدت به البينة،إمنا جيب على الويل قضاء ما علم اشتغال ذمة امليت به): ٢٥مسألة (

  

 أقر أو ،نةيشهدت به الب أو ، بهامليتعلم اشتغال ذمة  قضاء ما الويل على بجيإمنا : ٢٥ مسألة{

، "أنفسهم جائز على إقرار العقالء"حجة، ألن املوت ال قبل املوت مبدة، إذ اإلقرار عند } به عند موته

لّف ك بأنه ثر من علم الويلكس هذا أي املوت، فلنينه وبيبه بى ون أتكين أن كمي مبدة هأما إقراره قبل موت

  .يف عن الوصيلكوجب رفع التيح يالصح على ا قد عرفت أن محل فعلهبالقضاء مم

وم يأن تشهد قبل املوت بكاملوت،  إىل نة شهادة توجب بقاء الشغليعلم أن املراد شهادة البيومنه 

تشهد بعد املوت بأنه مات مشغول الذّمة، أما إذا شهدت قبل املوت  أو ام،يبأنه مشغول بشهر من الص

 ،ان مشغول الذّمةك نيشهدت بعد املوت بأنه قبل سن أو ،به بعد الشهادةى ون قد أتكين أن كميمبدة 

ان أصالة ي جلر،الويل على فاًيلكاته، ال توجب الشهادة تي حال حبه يفى ون قد أتكين أن كميث يحب

  .ما عرفتكالصحة 

 ،"أنفسهم على عقالءإقرار ال"شمله ي حىت  حق نفسه إقراره، فهل هو إقرار يفالم يفكالى بقينه إمث 

 ،الويل على بجيل أنه يان قبل املوت بقلكهذا اإلقرار خصوصاً إذ   إذ معىن،هري حق غأنه إقرار يفأو 

ون ي مثل ما إذا أقر بأنه مدكس ذلي، فلف الويليلك إذ ال أثر هلذا اإلقرار إالّ تبعد الثاينيوال  ،احتماالن

  ن الظاهر كالوارث، لى لل ضرراً عآه وإن صار بامليلفالن، ألن املال ماله اآلن وإقراره ضرر عل



٣٤٠

وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك يف إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه 

  .باستصحاب بقائه

  

ثبت ي من جهة أن اإلقرار ك ولعل ذل،ريا واألقاريقبول أمثال هذه الوصا على ة املتشرعةريأن س

  .التتبع والتأمل إىل انت املسألة حتتاجكوإن .  فتأمل،ف املقريلك فرع تف الويليلك وت،املقر على فيلكالت

 فالظاهر عدم ،بقاء شغل ذمته أو ،اتهيانه حال حي إت يفكه القضاء وشيوأما لو علم أنه عل{

  . }هيالوجوب عل

 ن أصل الصحة باملعىنملا تقدم من أ، }استصحاب بقائه{سبب } ـب{واحتمال الوجوب إمنا هو 

ت وإن يس أموال املي ختمالويل على قولون بأن الواجبي ولذا ال ،االستصحاب على رناه مقدمك ذيالذ

  .كاته وما أشبه ذلي حعلم تعلق اخلمس به يف

قوهلم  أو د ابن العميالسكاطهم ياحت أو يد الربوجرديالسك نيظهر أن توقف بعض املعلقيمنه و

  .ال، حمل منعد اجلميالسكبالوجوب 

 نيميها الين إال إذا انضم إلي الدعدم قبوهلا يف على نة مبا دلّية البيفاك على لكنه رمبا استشإمث 

 حق  فالالزم عدم القبول يف، هو أهمي حق الناس الذ يفكذلكان األمر كمعلّالً باحتمال الوفاء، فإذا 

  .)١("مللو من تأخينه ال كل: "ك املستمس هو مهم، قال يفياهللا الذ

                                                

  .٤٤٥ ص٨ج: كاملستمس) ١(



٣٤١

حىت مات فالظاهر وجوبه على نعم لو شك هو يف حال حياته وأجرى االستصحاب أو قاعدة الشغل ومل يأت به 

  .الويل

  

 منهى تعدي حىت يعلم املناط القطعي ومل ،لين خرج بدلينة والديوالظاهر أن وجهه إطالقات أدلة الب

  .نة هنا أقربي فقبول الب،تعاىلن اهللا يدإىل 

 ،مات حىت أت بهيقاعدة الشغل ومل  أو االستصحابى اته وأجري حال ح هو يفكنعم لو ش{

علم يلفاً ومل كت ميان املك وإذا ،تيامل على فيلكوجب التي كألن ذل، }الويل على فالظاهر وجوبه

 يالسادة ابن العم والربوجردك: ت املعلقونكه لألدلة السابقة، ولذا سيان واجباً علكفه يلك بعدم تالويل

  .املنت على جلمالوا

ت، يامل على  الثابتي هو الصوم الواقعالويل على  بأن الواجب)١(كال املستمسكأما إش

نه إ: الن مرتلة الواقع شرعاً، فقولهي إذ مها ترتخيفى،ه ما ال ي، ففكثبتان ذليواالستصحاب والقاعدة ال 

 الويل على لزمامليت ف ما علمه  خاللو علم الويل"ره من أنه كه، نعم ما ذي ظاهر األدلة منظور فريغ

حنوه مل  أو ه ملرضين علكي بأنه مل يام وعلم الوصيه الصيت بأن علي تام، فإذا علم امل" علمهاالعمل مب

 الويل على  وجب،ت الصوميامل على  بأنه وعلم الويليس عليبأنه لامليت ما أنه لو علم كه، ين علكي

  .انياإلت

  

                                                

  .املصدر نفسه) ١(



٣٤٢

 ، أو عمومه لكل صوم واجب قوالن،ب على الويل بقضاء شهر رمضانيف اختصاص ما وج): ٢٦مسألة (

  .مقتضى إطالق بعض األخبار الثاين وهو األحوط

  

ل صوم واجب كعمومه ل أو ، بقضاء شهر رمضانالويل على  اختصاص ما وجبيف: ٢٦ مسألة{

 خ يفيد والشيم املفالعمو إىل ه، واختاره املستند، وذهبي وابنا بابواالختصاص العماين إىل ذهب} قوالن

 اقتصر رةك التذه، ويفيل إليظاهر النصوص مشعراً بامل إىل خ، ونسبهيعن الشى  املنتهاملبسوط، ونقله يف

  .هريذا صرح بالعموم الشرائع وغكذا نقل عنهم املستند، وك ه،النسبة مؤذناً بالتوقفعلى 

 رمضان، وباختصاص غالب ري بقضاء غ ألصالة عدم اشتغال ذمة الويل،باألصل استدلّ لألول

  .دياملق على  محالً للمطلقكذل على هايحمل ما أطلق في ف،ات الباب برمضانيروا

 ،انهي بأيتيما سك ،خالف املطلوب أدل على أا إىل  باإلضافة،فةية فضعية وشا اآلتيوأما روا

 أيب  عن،يترح احلفص بن البخي وهو صح،} وهو األحوط إطالق بعض األخبار الثاينىمقتض{ن كول

  عنه أوىليقضي: )عليه السالم(  قال،اميص أو ه صالةيوت وعلمي الرجل يف: )عليه السالم( عبد اهللا

  .)١(اثهريالناس مب

                                                

.٥ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤١ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٤٣

ام يه صيإذا مات رجل وعل: )عليه السالم( احلسن الرضا أيب  عن،ة وشايروا إىل هذا باإلضافة

  .)١( الشهر الثاينيقضيهر األول وتصدق عن الشيه أن ي فعل، من علّةنين متتابعيشهر

 بعد ني دكيأب على انكت لو يأرأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قوله عموم العلة يفكذلكو

ن بالنص واإلمجاعيثبوت أن الصوم د.  

 عنها يف تقضيك :أن قالإىل  هايعله علجيفإن اهللا مل : ريبص أيب  خرب يف)عليه السالم( وقوله

  .)٢(هاي اهللا علعلهجيئاً مل يش

قض ووجب يقد صح فلم  ـ ضياملرأي ـ  ألنه: ريك مرسلة ابن ب يفل قضاء الويليوتعل

  .)٣(هيعل

  .وهذا القول هو األقرب

وجب يات الباب ال يل، واختصاص غالب رواي استدلّ به القائل األول مرفوع بالدليواألصل الذ

  .ه لعدم التنايفيمحل املطلق عل

الوجوب،  على  ال تدلّة اليتياجلملة اخلرب على ح اشتملي العموم بأنّ الصح أدلةال يفكواإلش

  ، رمضان إىل وباالنصراف

                                                

  .١ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٤ باب ٢٤٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٢ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.١٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٣٤٤

  .واالنصراف ممنوع .ةيفاك شرح الرناه يفكما ذك ، الوجوبة أظهر يفين اجلملة اخلربإ: هيف

، نيام شهري ص)عليه السالم( وجب اإلماميخالف املطلوب، إذ مل  على ة وشا تدليوبأن روا

  .هي عليالذ املراد من نيتبيفة، ومل يأا ضع إىل باإلضافة

االستثناء، والضعف جمبور ك فالتصدق ،املطلوب على  الداللةاف يفك اجلملة اب يفجين اإلإ: هيف

ة يوا رواكأن  إىل ، مضافاًايفك ال ربه يفنينه وبيداع ما هو حجة بي قد التزام بإي هلا الذينيلكة اليبروا

ما هو املفهوم ك  الويلهيعل  يفريروا، واملراد من الضمكما ذكه سهل ي واألمر ف،و باعتبار سهلإمنا ه

  .دةية مؤيون الرواكعرفاً، فال أقل من أن ت

  .هايات ال داللة فيوبأنّ سائر الروا

  . وال أقل من الداللة بعد اعتضاد بعضها ببعض، الداللةينه ال وجه لنفإ: هيف

أنه ى ان مقتضك وإن ،جار تأمليه باالستي وجب عليام الذيملثل الص حىت ة مشول األدلن يفكول

  .ن الوجوبيد

ام، باستثناء ي الص جاز التصدق يفالويل على ناًيي السابق عدم وجوب القضاء تعرنا يفكث ذينعم ح

ر، إذ جايام االستية، وباستثناء صي االستثناء، ملا عرفت من ضعف الرواال يفكإش على ة وشايمورد روا

  .ل فتأم، استأجروه ألجل إفراغ ذمتهيت الذيامل على الواجب أداء ما

  



٣٤٥

  .ال جيوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه اإلفطار بعد الزوال): ٢٧مسألة (

  

عن نفسه اإلفطار بعد {القضاء } انكوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا جيال : ٢٧ مسألة{

  .فارةكال أي يم الوضعكاحل إىل  بالنسبةك ذلالم يفكقد مر ال} الزوال

نه مذهب إ: )١(كنهم، بل عن املداري فاحلرمة بعد الزوال هو املشهور بيفيلكم التكوأما احل

ة ياألصح األشهر، بل عن االنتصار واخلالف والغنعلى : )٢( املستندويف. ه خمالفاًياألصحاب ال أعلم ف

  .هياإلمجاع عل

 ةية عمار اآلتيث محل روايفارة، حكرماه وإن أوجبا الحي فلم نيبيهذ عن ظاهر التيكخالفاً للمح

ه ي رمضان فعلفارة، خبالف من أفطر يفكه القضاء واليء من العقاب وإن وجب عليه شيس عليأنه لعلى 

خ يرها الشكذي  أن احملامل اليتكاملقاصد وتبعه املستمسى  منتهن يفكل. فارةكالعقاب والقضاء وال

  .عد خمالفاًي حىت  لهى مذاهب وفتاوستيلألخبار ل

  .القطع به أو هيل اإلمجاع علين حتصكمينه إ: )٣( اجلواهرولذا قال يف: أقول

                                                

  .٨ سطر ٣٥٤ص: كاملدار) ١(

  .١٠١ ص٢ج: املستند) ٢(

.٥٢ ص١٧ج: اجلواهر) ٣(



٣٤٦

 ال أيضاًالزوال ن اجلواز قبل أه، کما يشکال فاإلى نبغيبعد الظهر ال  فعدم اجلواز ،انكف يكو

ى ات العالّمة دعويشهر، بل عن مدننه األظهر األإ )١( املستنده فإنه هو املشهور، ويفي الشبهة فينبغي

ل وأبو الصالح وابن زهرة، يعق أيب ابن ه، خالفاً ملن قال حبرمة اإلفطار قبل الزوال، وهمياإلمجاع عل

  .ه اإلمجاعيابن زهرة على وقد ادع

عليه (  عن الصادق،حة ابن سنانيصحكضة، ياملستف اتي الروانيمكال احلك املشهور يف على دلّيو

 أن كضة لي وصوم قضاء الفر،ما شئت ل مىتي اللني وبكني أن تفطر ما بكصوم النافلة ل: ال ق)السالم

  .)٢( أن تفطركس لي فإذا زالت الشمس فل،زوال الشمس إىل تفطر

 شهر رمضان أنه يقضي ي الذيف:  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ل بن دراجيوعن مج

  .)٣(اريل باخليالل إىل ان تطوعاً فإنهك فإن ،زوال الشمس إىل اريباخل

ام مث بدا له أن يد الصيريمن أصبح وهو :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن ابن سنان، عن

   نينه وبيفطر ما بيفطر فله أن ي

                                                

.٢٧ سطر ١٠٣ ص٢ج: املستند) ١(

  .٩ حتهي وجوب الصوم ونأبواب من ٤ باب ١٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح وجوب الصومأبواب من ٤ب  البا٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٣٤٧

  .)١(ومي الك ذليقضينصف النهار مث 

إن :  قال،زوال الشمس إىل رايالصائم باخل:  قوله يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وعن مساعة

  .)٢(غروب الشمس إىل وقت شاء أي فطريضة فأما النافلة فله أن ي الفر يفكذل

ار ي شهر رمضان هو باخليقضي يالذ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن إسحاق بن عمار، عن

  .)٣( الشمسبي أن تغنينه وبي التطوع ما بتزول الشمس، ويفأن  نينه وبي اإلفطار ما بيف

 قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(علي   عن،)عليهم السالم(  بسند األئمة،اتية اجلعفريوروا

لف له أخوه املسلم طعاماً فدعاه وهو صائم كالرجل إذا ت على أفضل ما: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 ريغ إىل ،)٤(ل النهارمياه وما مل مساً نذر أو قضاًء أو ضةيوم فري الكامه ذلين صكيفطر ما مل يفأمره أن 

  .كذل

   ،االستحباب وحنوه على عدم اإلفطار قبل زوال الشمس على ات الدالةيات حتمل الروايوذه الروا

                                                

.٧ ح وجوب الصومأبواب من ٤ الباب ١٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح وجوب الصومأبواب من ٤ الباب ١٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.١٠ ح وجوب الصومأبواب من ٤ الباب ١٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٦٠ص: اتياجلعفر) ٤(



٣٤٨

ى  عن رجل صام قضاًء من شهر رمضان فأت)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،موثقة زرارةك

ام يوم عند اهللا من أي الك شهر رمضان ألن ذلاب يف أصيالذ على فارة ماكه من اليعل: النساء؟ قال

  .)١(رمضان

  .ب منها مرسلة حفصيوقر

ما  فطر بعدي رمضان أله أن يقضيسألت عن الرجل :  قال،وما رواه عبد الرمحان بن احلجاج

فطر يان من قضاء رمضان فال كل وي من اللكذلى ان نوكإذا :  له؟ فقالاصبح قبل الزوال إذا بدي

  .)٢(مهتم صويو

  .اتيدمها مبا تقدم من الرواييالقاعدة تقى  فمقتض،أن املوثقة واملرسلة مطلقتان إىل هذا مضافاً

 موثقة عمار، عنكبعض احملامل،  على جواز اإلفطار بعد الزوال حممول على ما أن ما استدل مباك

وم مث أفطر بعدما زالت الصى ام من شهر رمضان، سئل فإن نويه أيمن علي ف)عليه السالم( عبد اهللاأيب 

  .)٣(هيقضي أراد أن يوم الذي الكء إال قضاء ذليه شيس عليقد أساء ول: )عليه السالم( الشمس؟ قال

                                                

.٣ حضان شهر رمأحكام أبواب من ٢٩ الباب ٢٥٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٦ حتهي وجوب الصوم ونأبواب من ٤ الباب ٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٤ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٩ الباب ٢٥٤ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٣٤٩

  . ومع العجز عنه صيام ثالثة أيام،د وهي كما مر إطعام عشرة مساكني لكل مسكني م،بل جتب عليه الكفارة به

  ىوأما إذا كان عن غريه بإجارة أو تربع فاألقو

  

 رهها زوجهاكي شهر رمضان في املرأة تقض يف،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريبص أيب ةيوروا

  .)١(رهها بعد الزوالكي له أن ينبغيال :  فقال،اإلفطارعلى 

ة ي الثان يفينبغيال احلرمة، و على ليدلاألوىل   يفقد أساء، إذ نيتين الظاهر عدم داللة الرواكل

  .)٢(﴾ ِللرحمِن أَنْ يتِخذَ ولَداً ما ينبغيو﴿: تعاىلقوله ك احملال، ستعمل يفية، بل قد راهكأعم من ال

الزوجة جلواز اختالف  إىل الزوج وإن حرم بالنسبة إىل روهاً بالنسبةكون األمر مكيأما احتمال أن 

ة البعد، يد غاي فبع،جلوازالزوجة عدم اى الزوج اجلواز وترى رية ويما إذا عقدها بالفارسكام، كاألح

  .كه املستمسياملقاصد، ومال إلى ان هو الظاهر من منتهكوإن 

  .، وقد تقدمت املسألة مفصالً فراجعخالفاً للعماين} فارة بهكه اليبل جتب عل{

وقد تقدم } اميام ثالثة أي ومع العجز ص، مدنيكل مسك لنيكما مر إطعام عشرة مساك يوه{

  .كذلکل  الم يفكال

  األقوى تربع ف أو ه بإجارةريمن غ{ام يالص} انكأما إذا و{

                                                

.٢ حتهي وجوب الصوم ونأبواب من ٤ باب ٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٩٢اآلية : مرميسورة ) ٢(



٣٥٠

  . وإن كان األحوط الترك،جوازه

  

عم ي أو  لنفسهيم بالقاضكتص احلخيوهل ":  املستندقال يف} كان األحوط التركجوازه، وإن 

 األول عنها ، وتبادر من األخبار الثاينريثك إطالق ى، مقتضأيضاًإجارة  أو تربعاً أو ةًي وال،هري لغيالقاض

  .ى انته،)١("  حمققريه غي لإلنصراف إليوعه املقتضي، وشكذلكس يع لي اجلميممنوع، ولو سلّم فف

ة يء من الواليس شيس املتبادر إال القضاء لنفسه، ولياإلنصاف أن ل": قال: املقاصدى  منتهن يفكل

  .ى انته،"تبادر منهينساق من اللفظ ويوالتربع واإلجارة مما 

 استقر ام اليتكم وسائر األحك هذا احلنيوالفرق ب": م، بقولهيكد احليره السك ذيل الذيلأما التع

ثار آون من كيابة فال يالن على وجوب البقاء إىل  هو أن مرجعهريتها للفعل عن الغيتسر على بناؤهم

قطع ام، ومثله حرمة ك خبالف سائر األح،هيابة فير الناة، بل من آثيفيلكالت أو ةيالفعل الوضع

  .ى انته،)٢(ضةيالفر

لتزام به، والتبادر لو سلم لزم ظن االي، وال ايبيجواز قطع احلج النى ره اقتضكإن مت ما ذ: أقول

  وم الثالث، واحلاصل أنه إذا فهم من ي الاف يفكاإلعت إىل  بالنسبةكذلك احلج، ويف حىت كالقول بذل

                                                

  .١٠ سطر ١٤١ ص٢ج: املستند) ١(

  .٤٤٧ ص٨ج: كاملستمس) ٢(



٣٥١

  .ملوسعكما أن األقوى اجلواز يف سائر أقسام الصوم الواجب ا

  

أنه لذا ك و،قهيل مصادك م يفك احلكان ذلي لزم القول جبر،قةيحق إىل م بالنسبةكل وحدة احليالدل

ى مها علريغ واجلمال ون ابن العميدي کالسةن وافق مجاعإ واطاً مطلقاً،ي احتيد الربوجردياحتاط الس

  .التأمل إىل واملسألة حمتاجة ،املنت

املشهور،  إىل نسبيما رمبا ك} قسام الصوم الواجب املوسع سائر أاجلواز يفاألقوى ما أن ك{

 بن يه، ولعلريغ أو انكناً ي مع،هيل صوم واجب شرع فك  يفيث أوجب املضي الصالح، حخالفاً أليب

  .فارةك احلرمة بعد الزوال والاً لقضاء رمضان يفيث جعل قضاء النذر مساويه حيبابو

 )عليه السالم( فارة، وبقولهكاحلرمة وال على ليفقدان الدلبأصالة اجلواز بعد : استدلّ للقول األول

ن قضاء كيم إذا مل ك، فإن املفهوم منه عدم هذا احلان من قضاء رمضانكو: ة ابن احلجاجي روايف

  .رمضان

  .)١(﴾ال تبِطلُوا أَعمالَكُمو﴿: تعاىل بقوله :واستدل للقول الثاين

  يفكن ذلإ: ة مساعة املتقدمةي، ورواضةيوم قضاء الفروص: هايحة ابن سنان املتقدمة، وفيوصح

  .شمل املقامي فإطالقهما ،ضةيالفر

  صاحب اجلواهر ى ة، وقد ادعي داللة اآلما يفخيفى ن ال كل

                                                

  .٣٣اآلية : سورة حممد) ١(



٣٥٢

  .وإن كان األحوط الترك فيها أيضا

نذر أو اإلجارة أو وأما اإلفطار قبل الزوال فال مانع منه حىت يف قضاء شهر رمضان عن نفسه إال مع التعني بال

  . إن قلنا بعدم جواز التأخري إليه كما هو املشهور،رمضان آخرء  أو التضيق مبجي،حنومها

  

  .شمل املنذوري فال ،الواجب باألصالة إىل نيتي الرواضة يفيانصراف الفر

نصراف ب األنصراف، وقرقه بأنه ال وجه لالي تعله يفيل علكاملقاصد، وأشى هتالمه منكواستوجه 

ونه صوماً ال كضة بعنوان يان فركضة ما يون املراد من صوم الفركيبعد أن يب أنه ال ي بتقركملستمسا

  .النذر واإلجارة وأمر الوالد وحنوهاكبعنوان أمر آخر خارج عنه 

 هذا كتريفال } أيضاًها ي فكان األحوط التركوإن  {،باجلواز حمل تأملى ان، فالفتوكف يكو

  .اطياالحت

ملا سبق من النص }  قضاء شهر رمضان عن نفسهيف حىت ار قبل الزوال فال مانعوأما اإلفط{

 فإن ،هاري والصلح وغنيميالعهد والك} حنومها أو اإلجارة أو  بالنذرنيإال مع التع {كذل على والشهرة

ء رمضان آخر إن قلنا بعدم يق مبجييأو التض {،ل النذر واإلجارة وحنومهاينفوذ دلى  مقتضياحلرمة ه

  .ك ذلالم يفكوقد تقدم ال} ما هو املشهوركه ي إلريواز التأخج



٣٥٣

اطاً ندباً ياحتى م بالقضاء الواجب، فلو قضكاملقاصد اختصاص احلى مث الظاهر تبعاً للمستند ومنته

  .ه اإلفطار بعد الزوال، لعدم مشول األدلة لهيرم علحيمل 

 ،امهي بقضاء صالته وصيوصيمن يف فما هو املتعارك ،علم أنه لو استؤجر للقضاء النديبي ومنه

  .وماً آخريصوم ينه أن كمية يانت مدة اإلجارة باقكجاز له اإلفطار بعد الظهر إذا 

 احلرمة  يفك للش،فطري الظاهر جواز أن ،استحبايب أو  أن القضاء وجويب يفري األجكوإذا ش

  .ه مجعيهب إلوإن ذليس مبنجز ف املنجز يلكفاألصل عدمها، وقد عرفت أن احتمال الت

 ، أم الك بعد ذلكه اإلمسايب علجي فهل ،ان اإلفطار حراماًكما ينه لو أفطر بعد الظهر فإمث 

  : قوالن

  ولقوله،كما عن الدروس والروضة، الستصحاب وجوب اإلمساك، كوجوب اإلمسا: األول

  .)١(ام رمضانيوم عند اهللا من أي الكألن ذل: ة زرارةي روا يف)عليه السالم(

 عن ابن فهد، واختاره آخرون يك املستند واجلواهر، تبعاً للمحما يفكعدم الوجوب، : لثاينوا

 فإنه ،ر ملا قبل اإلفطاري تام، ألنه بعد اإلفطار مغاري، واالستصحاب غك، ألصالة عدم وجوب اإلمساأيضا

ع ي مجضان يفاملساواة لرم على ة ال تدليس بصوم، والروايان صوماً وبعد اإلفطار لكقبل اإلفطار 

  .امكاألح

                                                

.٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٩ الباب ٢٥٤ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٥٤

رر اإلفطار، خالفاً ملا عن الروضة من كفارة بتكرر الك فالظاهر عدم تكمث لو قلنا بوجوب اإلمسا

 مفطراً، س الثاينين السبب هو فعل املفطر ولإ: هين فكرر املسبب، لكرر السبب املوجب لتك لت،رركالت

  .ررك واحد عدم التريولذا اختار غ

ع ألنه يالتوز أو ،لكل أمر مشكل  ألا،م القرعةكرب من األوالد، فهل احلكنه لو اشتبه األإمث 

   ؟ املينيواجدكالرباءة  أو العدل واإلنصاف،ى مقتض

  .لكنها مشك ل،املقاصد الرباءةى منتهى ان قوكواألحوط األول، وإن  ،احتماالت

املانع  أو  مال للمورث،رث لعدميما إذا مل  حىت مكعم احلي أو ،م بالوارث فعالًكتص احلخيوهل 

  : القتل وحنوه، احتماالنك الوارث يف

باإلرث لعدم املوضوع من  س أوىليباإلرث، وهذا لوىل اَألحة حفص بي صحم يفكاحل ق علمن أنه

  .باإلرث فعالً ه أوىلريمن جهة املانع فغ أو جهة عدم اإلرث،

  .قربحتمال أونفسه، وهذا االى طبعاً لو خلاألوىل ومن أن املنصرف 

  .زولي حىت ة انتظريفر والعبودكالكزواله ى رجي مانع كان هناكوإذا 

سائر الواجبات ك ،رض مواله، ألن حق اهللا مقدميه القضاء وإن مل يب علجينعم الظاهر أن العبد 

ع، يالقاعدة التوزى ان مقتضكن بلغ أحدمها ك العمر لان يفيالولى علم أنه لو استويرنا كة، ومما ذينيالع

   ما يفكته، ي البالغ ألنه أفضل أهل بميتقد إىل ان ذهب بعضك وإن



٣٥٥

ان ك السن والبلوغ فإن رب، ولو اختلفا يفك البلوغ فاملقدم هو األال السن ة، ولو اختلفا يفيالروا

  . بلوغهنيح إىل نتظريرب وكاأل على مكان احلكان األصغر هو البالغ كال، ولو كرب هو البالغ فال إشكاأل

 فالظاهر السقوط كالشي على ال، وإن بقكبالنساء فال إش أو حلق بالرجالأن إل كملشا واخلثىن

  .الرجال على أنه واجب على عنه، للنص

ت يان املكعبداً، إلطالق األدلة، ولو  أو ان الوارث حراًك سواء ، عنهىقضيت عبداً يان املكوإن 

افر عن املسلم ألن ك قضاء اليفكي أنه ال ماكاملسلم،  إىل ىعنه النصراف النص والفتوى قضيافراً ال ك

  . حملّهما حقق يفك انميشرط الصحة اإل

  . خمالفاً واألب مستبصراًان الويلك إذا كذلك احتماالن، و،ال أو عنهى قضيان األب خمالفاً كولو 

 ريغ أو  مشغولةون ذمة الويلك أن تني بالويل على  وجوب القضاءمث الظاهر أنه ال فرق يف

انت ذمته ك عشر سنوات ويتد طول عمره، مثالً عمره الباقميانت مشغولة مبا ك إذا وحيتمشغولة، 

 إلطالق النص، وعدم وجوب القضاء مباشرة كل ذلك ،ام النذر واإلجارة وحنومهايمشغولة مبثله من ص

  .تينوب عن املي القضاء ملن يعطيف

س يبعد الظهر، ألن الواجب لفطر يوز ألحدمها أن جيوإذا صام اثنان عن واحد فالظاهر أنه 

ون هو كي أفطر ي معلوم، فلعله الذريتمل عدم اجلواز ألن املقبول منهما غحيهما بل أحدمها، ورمبا يلك

  .خيفىه ما ال ين فكه، وليتار أحبهما إلخي من باب أن اهللا ،الواجب

  وإذا علم الوارث 



٣٥٦

  .ون واقعاًيحدمها املد الذمة عن أة ما يفيصوم بني جاز أن ،ونيه مديبأن أحد مورث

ه من يالوارث، فال بد في على  ال أنه واجب أصل،تيابة عن امليأن هذا الصوم إمنا هو نخيفى مث ال 

ت، ألنه خالف ظاهر يامل إىل  الثوابيهدي مث تعاىلاهللا  إىل صوم قربةي أن يفكيما أنه ال كابة، ية النين

  .تيلة من لزوم القضاء عن املداملستفاد من األ

  . واهللا املوفق،تب املفصلةكال إىل رجعيالطالب أن  على ل،ي وتفاص، املقام مسائل آخريفو

  



٣٥٧

  فصل

يف صوم الكفارة

  

  ، وهي كفارة قتل العمد، منها ما جيب فيه الصوم مع غريه:وهو أقسام

  

  }فارةك صوم اليف فصل{

ال وال خالف، ك إشبال} فارة قتل العمدك يه، وهريه الصوم مع غيب فجيمنها ما : وهو أقسام{

  : شهد له مجلة من النصوصيه، وري اجلواهر وغما يفكه، يه عليبل اإلمجاع بقسم

 له ،قتل املؤمن متعمداًيسئل املؤمن ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  بن سنان، عنعبد اهللاح يصحك

ا يلسبب من أمر الدن أو هان قتله لغضبكانه فال توبة له، وإن ميان قتله إلكإن : )عليه السالم( توبة؟ فقال

اء املقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا يأول إىل ن علم به انطلقكيقاد منه، وإن مل يفإن توبته أن 

   .)١(ناًيك مسني، وأطعم ستنين متتابعية، وأعتق نسمة، وصام شهريقتلوه أعطاهم الديعنه فلم 

                                                

.١ ح باب من قتل مؤمنا٩ً الباب ١٩ ص١٩ج: الوسائل) ١(



٣٥٨

  . اخلصال الثالث فيهب فإنه جت،وكفارة من أفطر على حمرم يف شهر رمضان

   وهي كفار الظهار،العجز عن غريه  ما جيب فيه الصوم بعد:ومنها

  

ل ي بدل،)١(ا أشباه الرجال وال رجالي: ليم من قبكة احلي أشدال توبة لهأن املراد من خيفى وال 

ما أن املراد بأن توبته أن ك ،)٢(﴾ ِلمن يشاُءيغِفر ما دونَ ذِلك وِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه﴿: تعاىلقوله 

اهللا سبحانه معترفاً باخلطأ  إىل عن الندم والرجوع ةعبار، وإال فالتوبة كمال توبته ذلكقاد منه، إن ي

  .ها حمللّهاكات نتريتاب الدكن حمل املسألة إث ينادماً، وح

الم كوقد تقدم ال} صال الثالثه اخلي فإنه جتب ف، شهر رمضانحمرم يف على فارة من أفطركو{

  .ك ذليف

 ،ال وال خالفكبال إش} فارة الظهارك يه، وهريه الصوم بعد العجز عن غيب فجيما : ومنها{

والَّذين يظاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ ِلما ﴿: تعاىله قوله يألصل فاه متطابقان، ويوالنص واإلمجاع ف

قَبر ريرحظُونَ ِبِهقالُوا فَتوعت ا ذِلكُماسمتِل أَنْ يقَب ٍة ِمنو  فَِصيام ِجدي لَم نفَم بريلُونَ خمعِبما ت اللَّه

 رسوِلِه وشهريِن متتاِبعيِن ِمن قَبِل أَنْ يتماسا فَمن لَم يستِطع فَِإطْعام ِستني ِمسكيناً ذِلك ِلتؤِمنوا ِباللَِّه

و ِتلْك  

                                                

  .ج البالغة) ١(

.٤٨اآلية : النساءسورة ) ٢(



٣٥٩

  .أوكفارة قتل اخلط

  

  .)١(﴾ِللْكاِفرين عذاب أَليم وحدود اللَِّه

ظاهرت من  ،ا رسول اهللاي:  فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاإىل رجل  جاء:  املوثقويف

اذهب فصم : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، قاليس عنديل: قال. عتق رقبةأاذهب ف: ؟ فقالامرأيت

. ناًيك مسنياذهب فأطعم ست: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال ،ىال أقو: قال. نين متتابعيشهر

  .فاراتكتاب الكتاب الظهار وكها، وحمل املسألة ريغ إىل ،)٢( يس عنديل: فقال

  يفك عن املسالكذلكه، وي اخلالف فياملشهور، بل عن املبسوط نف على }فارة قتل اخلطأكو{

من قَتلَ  وما كانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمناً ِإالَّ خطَأًو﴿ :ث قال سبحانهي حني األولة يفي لآل،اتيتاب الدك

هريِن فَمن لَم يِجد فَِصيام ش﴿: قوله سبحانه إىل )٣(﴾ أَهِلِه ِديةٌ مسلَّمةٌ ِإىل ومؤِمناً خطَأً فَتحرير رقَبٍة مؤِمنٍة

  .)٤(﴾كانَ اللَّه عليماً حكيماً ومتتاِبعيِن توبةً ِمن اللَِّه

 إىل تهيدى إذا قتل خطأً أد: )عليه السالم( ح ابن سنان، عن الصادقيصحك، اتيوبعض الروا

   نين متتابعيد صام شهرجي فإن مل ،ائه مث أعتق رقبةيأول

                                                

  .٤ و٣اآلية : سورة اادلة) ١(

  .١ حتفاراك الأبواب من ١ الباب ٥٤٨ ص١٥ج: الوسائل) ٢(

.٩٢اآلية : سورة النساء) ٣(

.٩٢اآلية : سورة النساء) ٤(



٣٦٠

  .تقفإن وجوب الصوم فيها بعد العجز عن الع

  . فإن الصوم فيها بعد العجز عن اإلطعام كما عرفت،وكفارة اإلفطار يف قضاء رمضان

  ، وبعد العجز عنها فصيام ثالثة أيام، أو كسوم، أو إطعام عشرة مساكني،وكفارة اليمني وهي عتق رقبة

  

  .)١(ناً مداً مداًيك مسنيستطع أطعم ستيفإن مل 

ن إ:  اجلواهرما يفكة، وعن الرتهة ريفارة خمكن الإ: دين عن سالر وابن محزة وظاهر املفكول

  .اتيتاب الدك ل املسألة يفيل واإلمجاع، وتفصيالقول املزبور خمالف لظاهر الترت

  .ما عرفتك} ها بعد العجز من العتقيفإن وجوب الصوم ف{

 نيكلعشرة مسا} ها بعد العجز عن اإلطعامي قضاء رمضان فإن الصوم ففارة اإلفطار يفكو{

  .لهيتفص} ما عرفتك{

ام ي وبعد العجز عنها فص،سومك أو نيكإطعام عشرة مسا أو  عتق رقبةي وهنيميفارة الكو{

  .إمجاعاً وتاباً وسنةًك} اميثالثة أ

فَّارته لِكن يؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتم الْأَيمانَ فَكَ و أَيماِنكُم ال يؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِو يف﴿: قال سبحانه

 فَِصيام ِجدي لَم نٍة فَمقَبر ريرحت أَو مهتوِكس أَو ليكُمونَ أَهطِْعمِط ما تسأَو ِمن ساكنيِة مرشع ِإطْعام

ملَفْتِإذا ح ماِنكُمةُ أَيكَفَّار اٍم ذِلكثَالثَِة أَيا و نيبي كَذِلك كُممانفَظُوا أَياح للَّه  

                                                

.١ حفاراتك الأبواب من ١٠ الباب ٥٥٩ ص١٥ج: الوسائل) ١(



٣٦١

 ومع العجز ، فإن األول جتب فيه بدنة، وكفارة صيد الغزال، وكفارة صيد البقر الوحشي،وكفارة صيد النعامة

  عنها صيام مثانية عشر يوماً

  

  .)١(﴾لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تشكُرونَ

 نيل وفاق بفارة حمك هذه الم يفكاحل: ك املسال، بل يف)٢("هيبال خالف أجده ف":  اجلواهرقال يف

  . القرآنا منصوصة يفإث ي، من حنياملسلم

 ،ه بدنةي فإن األول جتب ف،د الغزاليفارة صك ويد البقر الوحشيفارة صكد النعامة ويفارة صكو{

 ه يفيان من الوحش فعلكإن : )عليه السالم(  عن اإلمام اجلواد،}وماًية عشر يومع العجز عنها صام مثان

فليصم مثانية عشر قدر يناً، فإن مل يك مسنيقدر فإطعام ستي النعامة، فإن مل يف كذلك وة،محار وحش بدن

  .)٣(يوماً

. بدنة:  عن حمرم أصاب نعامة أو محار وحش ما عليه؟ قال)عليه السالم(سألته : وقال أبو بصري

  :ق؟ قالفإن مل يقدر على أن يتصد: قلت. فليطعم ستني مسكيناً: فإن مل يقدر على بدنة؟ قال: قلت

                                                

  .٨٩اآلية : سورة املائدة) ١(

  .٥٤ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(

  .٢ حديفارات الصك أبواب من ٣ الباب ١٨٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٣٦٢

 ومع العجز عنها صوم ثالثة ، والثالث جيب فيه شاة، ومع العجز عنها صوم تسعة أيام،والثاين جيب فيه ذبح بقرة

  ،أيام

  

  .تاب احلجك تلوها يفي وما ةفارك هذه الالم يفكل الي وتفص.)١(وماية عشر يصم مثانيفل

 ة، عن الصادقيح معاوي صح يف،}امي ومع العجز عنها صوم تسعة أ،ه ذبح بقرةيب فجي والثاين{

 فإن مل ،ناًيك مسنيطعم ثالثيد فلجي، فإن مل  بقرةد فداؤهيء من الصيه شيان علكمن : )عليه السالم(

  .)٢(اميصم تسعة أيد فلجي

  .)٣( البقرة بقرةويف: ، قال)عليه السالم( ز، عن الصادقيح حري صحويف

 مان بن خالد، قاليح سلي صحي فف،}اميثة أ ومع العجز عنها صوم ثال،ه شاةيب فجي والثالث{

  .)٤( شاة الظيبيف: )عليه السالم(

: قلت. ه شاةيعل: اً؟ قاليفإن أصاب ظب:  قلت،)عليه السالم( ، عن الصادقريبص أيب  خربويف

  .)٥(اميام ثالثة أيه صيتصدق به فعليما  على قدري فإن مل ،نيكفإطعام عشرة مسا: قدر؟ قاليفإن مل 

                                                

.٣ حديفارات الصك أبواب من ٢ الباب ١٨٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

  .١١ حديفارات الصك أبواب من ٢ الباب ١٨٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  .١ حديفارات الصك أبواب من ٢ الباب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ٣(

  .٢ حديفارات الصك أبواب من ١ الباب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ٤(

  .٣ حديفارات الصك أبوابمن ٢ الباب ١٨٤ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٣٦٣

  . وبعد العجز عنها صيام مثانية عشر يوماً، وهي بدنة،كفارة اإلفاضة من عرفات قبل الغروب عمداًو

 أو ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته، ونتفها رأسها فيه،وكفارة خدش املرأة وجهها يف املصاب حىت أدمته

  . فإما ككفارة اليمني،ولده

  

ة عشر يام مثاني بدنة، وبعد العجز عنها صياً وهفارة اإلفاضة من عرفات قبل الغروب عمدكو{

سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن :  قال)عليه السالم( جعفر أيب س، عنيح ضريلصح} وماًي

  .)١(وماًية عشر يقدر صام مثانيوم النحر، فإن مل ينحرها يه بدنة يعل: ب الشمس؟ قاليتغ

 املصاب يف أي }هينتفها رأسها ف{فارة ك} ه وأدمت حىت  املصابفارة خدش املرأة وجهها يفكو{

ة خالد بن ياملشهور، لروا على }نيميفارة الككولده فإما  أو زوجته على فارة شق الرجال ثوبهكو{

فارته حنث كولده ف على والد أو امرأته على وإذا شق زوج:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ريسد

نتفته  أو جزت شعرها أو  فإذا خدشت املرأة وجهها،كبا من ذلتوي أو فّركي حىت  وال صالة هلمانيمي

  ،ناًيك مسنيإطعام ست أو نين متتابعيام شهريص أو  جز الشعر عتق رقبةيفف

                                                

  .٣ حفارات الوقوف بعرفةك أبواب من ٢٣ الباب ٣٠ ص١٠ج: الوسائل) ١(



٣٦٤

  ، وكفارة االعتكاف، وهي كفارة اإلفطار يف شهر رمضان، بينه وبني غريه ما جيب فيه الصوم خمرياً:ومنها

  

  .)١(نيميفارة حنث ك النتف  خدش الوجه إذا أدمت ويفويف

تاب ك إىل ولكل موي املسألة طوالم يفكة، والياألستحباب، لضعف الروا إىل ن ذهب بعضكول

  .هري فراجع اجلواهر وغ،فاراتكال

وقد تقدم }  شهر رمضانفارة اإلفطار يفك يه، وهري غنينه وبياً بريه الصوم خميب فجيومنها ما {

 اف واجباً،كعتان االكما ي اخلصال الثالث، فنية بريإا خمف} افكعتفارة االكو{ه يالم فكل اليتفص

ف واقع أهله؟ ك عن معت)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ة مساعة، قاليثر، لرواكه األيما ذهب إلعلى 

 أو نين متتابعيام شهريص أو  عتق رقبة،وماً من شهر رمضان متعمداًي أفطر يالذ على ه مايعل: قال

  .)٢(ناًيك مسنيإطعام ست

عليه ( جعفر أبا سألت: ح زرارة، قاليفارة مرتبة، لصحكن الإ: ه وتبعه بعض آخريوقال ابن بابو

   .)٣(املظاهر على ه ماي فعلكإذا فعل ذل: امع؟ قالجيف كتع عن امل)السالم

اف كعت االتايبكه يالم فكه نظر، وحمل الين فكة باإلعراض عنها، ليورمبا أسقطت هذه الروا

  .اراتفكوال

                                                

  .١ حفاراتك الأبواب من ٣١ الباب ٥٨٣ ص١٥ج: الوسائل) ١(

  .٥ حافك االعتأبواب من ٦ الباب ٤٠٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.١ حافك االعتأبواب من ٦ الباب ٤٠٦ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٣٦٥

  ، وكفارة جز املرأة شعرها يف املصاب،وكفارة النذر والعهد

  

 كاملشهور، خالفاً جلماعة منهم صاحب املدار على  اخلصالنية بريفإا خم} فارة النذركو{

  .ون من املرتبةك فتنيميفارة الككواحلدائق، فقالوا بأا 

ه يسألته عمن جعل اهللا عل:  قال)لسالمعليه ا( عبد اهللا أيب ، عنك خرب عبداملل:املشهور على دليو

صم يل أو عتق رقبةيفل: وال أعلمه إال قال ،ال :قال: )عليه السالم(  قال،بهكب حمرماً مساه فركريأن ال 

  .)١(ناًيك مسنيطعم ستيل أو نين متتابعيشهر

  .فاراتك النذر والتايبك ورة يفكات مذي فهو مجلة من الروانيميفارة كأا  على أما ما دلّ

 اعليهم(  عن أحدمها،ريبص أيب املشهور، خلرب على  اخلصالنية بريفإا خم} العهد{فارة ك} و{

ن يام شهريص أو ه عتق رقبةي فعل، أمر هللا طاعة فحنثثاقه يفيه عهد اهللا ميمن جعل عل:  قال)السالم

فارة كأا  إىل تبة، وملن ذهبفارة مركأا  إىل  خالفاً ملن ذهب،)٢(ناًيك مسنيإطعام ست أو نيمتتابع

  .فاراتكتاب الك ورة يفكات املذي لبعض الروا،نيمي

   مقابل قص الشعر يف أي ،} املصابفارة جز املرأة شعرها يفكو{

                                                

.٧ حفاراتك الأبواب من ٢٣ الباب ٥٧٥ ص١٥ج: الوسائل) ١(

  .٢ حفاراتك الأبواب من ٢٤ الباب ٥٧٦ ص١٥ج: الوسائل) ٢(



٣٦٦

  .فإن كل هذه خمرية بني اخلصال الثالث على األقوى

  .تة مساكني لكل واحد مدان وهي دم شاة أو صيام ثالثة أيام أو التصدق على س،وكفارة حلق الرأس يف اإلحرام

 فإا بدنة ، وهي كفارة الواطئ أمته احملرمة بإذنه، بينه وبني غريه خمرياً، على غريه ما جيب فيه الصوم مرتباً:ومنها

  .ع العجز فشاة أو صيام ثالثة أيام وم،أو بقرة

  

هور خرب خالد بن املش على دليو، فارة الظهاركفارة كإن ال: املشهور، خالفاً ملن قال على النتف،

  .ر املتقدميسد

  . عند املصنف واملشهور}ىاألقو على  اخلصال الثالثنية بريخم{فارات كال }ل هذهكفإن {

 نيكستة مسا على التصدق أو اميام ثالثة أيص أو  دم شاةي اإلحرام وهفارة حلق الرأس يفكو{

  .ميك القرآن احل يفكللنص بذل} ل واحد مدانكل

تحِلقُوا رؤسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو ِبِه أَذى ِمن وال ﴿: قال سبحانه

 املسألة ر، نعم يفكذ  بعض النصوص مبا وقد فسر يف،)١(﴾رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

  .تاب احلجكخالف فراجع 

 أمته احملرمة ئفارة الواطك يه، وهري غنينه وبياً بري خم،هريغ على ه الصوم مرتباًيب فجيما : ومنها{

  .}اميام ثالثة أيص أو  ومع العجز فشاة،بقرة أو  فإا بدنة،باذنه

                                                

.١٩٦اآلية : سورة البقرة) ١(



٣٦٧

 عن رجل  أخربين:)عليه السالم(  احلسنقلت أليب: حة إسحاق، قالي اجلملة صحه يفيدل عليو

هو  : قال،هاي فأجبين: ، قلتمعسراً أو مؤسراً: )عليه السالم( ن قالأإىل  أمة له حمرمة؟ على حملّ وقع

 أو ان مؤسراًكإن :  فقال،هماي فأجبين: ، قلتحرمت من قبل نفسها أو أمرهايمل  أو أمرها باإلحرام

أن إىل   وإن شاء بقرة وإن شاء شاةةه بدني أمرها باإلحرام فعليان هو الذك له وينبغيان عاملاً أنه ال ك

ان أمرها ك وإن ،معسراً أو انكه مؤسراً يء علين أمرها باإلحرام فال شكيوإن مل : )عليه السالم( قال

  .تاب احلجكالم ك وحمل ال.)١(اميص أو ه دم شاةيوهو معسر فعل

 ،امالًك اجلملة، ولذا مل نشرحها شرحاً ام يفيها الصيأن ف إىل رت هذه املسائل هنا لإلملاعكوإمنا ذ

  .املستعانواهللا 

  

                                                

  .٢ حفارات االستمتاعك أبواب من ٨ الباب ٣٦٣ ص٩ج: الوسائل) ١(



٣٦٨

  جيب التتابع يف صوم شهرين من كفارة اجلمع أو كفارة التخيري): ١مسألة (

  

تاباً ك اجلملة، يف} يريفارة التخك أو فارة اجلمعكن من ي صوم شهرب التتابع يفجي: ١ مسألة{

م ايوأما الواجبة فص: ث قالي حد يف)عليه السالم( ني احلس علي بنعن ،يوسنة وإمجاعاً، فعن الزهر

الَّذين يظاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ﴿: تعاىل لقول اهللا ،فارة الظهارك  يفنين متتابعيام شهريشهر رمضان وص

اللَّه ِبما تعملُونَ خبري فَمن لَم  وثُم يعودونَ ِلما قالُوا فَتحرير رقَبٍة ِمن قَبِل أَنْ يتماسا ذِلكُم توعظُونَ ِبِه

ام يوماً من شهر رمضان، وصيمن أفطر ي فنين متتابعيم شهراي وص،)١(﴾د فَِصيام شهريِن متتاِبعيِنيِج

فَمن لَم يِجد ﴿: عز وجلقوله إىل : أن قالإىل  د العتق واجبجي قتل اخلطأ ملن مل  يفنين متتابعيشهر

فَِصيام ثَالثَِة ﴿: عز وجل قال اهللا ، واجبنيميفارة الك ام يفي وصوم ثالثة أ﴾فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن

ملَفْتِإذا ح ماِنكُمةُ أَيكَفَّار اٍم ذِلك٢(﴾أَي(، س مبتفرقي متتابع ولكل ذلكد اإلطعام جي هذا ملن ال)٣( 

  .ثياحلد

ن يه صوم شهريوإمنا وجب عل: ثي حد يف)عليه السالم( وعن فضل بن شاذان، عن الرضا

  .)٤(ستخف بهيه األداء فيهون علي لئال نيوإمنا جعلت متتابع: أن قالإىل  نيبعمتتا

                                                

  .٤و ٣اآلية : سورة اادلة) ١(

  .٨٩اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .١٧ سطر ١ حة الصومي بقأبواب من ١ الباب٢٦٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٢ الباب ٢٧٠ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٣٦٩

  ،ويكفي يف حصول التتابع فيهما صوم الشهر األول ويوم من الشهر الثاين

  

 ظهار شعبان  رجل صام يفيف  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب حة منصور بن حازم، عنيوصح

 ستأنف الصوم، فإن هو صام يفيصوم شهر رمضان وي: )يه السالمعل(  قال،ه شهر رمضانكمث أدر

  .)١(تهيبقى وماً قضي النصف الظهار فزاد يف

د جي شعبان ومل إن ظاهر يف: ث قالي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب بن مسلم، عن وعن حممد

ة ريثكات اليها من الرواريغ إىل ،)٢(نين متتابعيصوم شهريصوم رمضان مث ي حىت نتظري:  قال،عتقيما 

  .أيضا بعضها أيتي اليت

 الم هنا يفكوال} الشهر الثاينمن وم يهما صوم الشهر األول وي حصول التتابع ف يفيفكيو{

  : نيمقام

 ما يفك واملشهور هنا، ،ال أو وميوز اإلفطار بعد شهر وجي، وهو أنه هل يفيلكم التك احليف: األول

  .ي من اإلمث باإلفطار العمدين واحللّيدي والسنيخيملا عن الش خالفاً ،اجلواز هرياحلدائق وغ

ه يلزم علي أو  ما صامهيفكي هل ،ومي وهو أنه لو أفطر بعد شهر و،يم الوضعك احليف: الثاين

  .ةيفاك الال هنا يفكاإلعادة، وال إش

                                                

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٤ الباب ٢٧٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٢ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٤ الباب ٢٧٥ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٣٧٠

ى رة واملنتهكوالتذة ي اخلالف واالنتصار والسرائر والغن يفيكباإلمجاع احملقق واحمل":  املستندقال يف

  .)١("نيواملختلف وشرح فخر احملقق

  : ات املتواترةي الروا،ةيفاك اجلواز وال،نيال األمرك على دليو

ن ي الظهار شهر يفنيميفارة الكام يص:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنح احلليبيصحك

فطر يء ي فإن عرض له ش،ئاً منهيشأو  اماً،يصوم من الشهر اآلخر أيصوم شهراً وي، والتتابع أن نيمتتابع

ئاً يصوم من اآلخر شيء فأفطر قبل أن ي وإن صام شهراً مث عرض له ش،هي عليما بقى  مث قض،ه أفطريف

  .)٢(لهكام يتابع أعاد الصيفلم 

  .)٣(نهنيفصل بي متتابعات وال نيميفارة الك ام يفيام ثالثة أيص: وقال

  .حة منصور بن حازم السابقةيوصح

 ،امي األنيفرق بي أنين متتابعيه صوم شهريون علكيسألته عن الرجل : وثقة مساعة بن مهران قالوم

  ثر من شهر فوصله مث عرض كإذا صام أ: )عليه السالم( فقال

                                                

  .٨ سطر ١٤٩ ص٢ج: املستند) ١(

   .٢ حنيبعن متتايه صوم شهري باب من وجب عل١٣٨ ص٤ج: ايفكال) ٢(

  .٢ حنيميفارة الك باب صوم ١٤٠ ص٤ج: ايفكال) ٣(



٣٧١

  ،وكذا جيب التتابع يف الثمانية عشر بدل الشهرين

  

  .)١(اميد الصيعيه أن يشهر فعل أو ان أقل من شهركله أمر فأفطر فال بأس، فإن 

وال بأس إن صام شهراً مث صام من : )عليه السالم( عبد اهللا أيب وب، عنيأ أيب حةي صحويف

  . )٢(ني بعد متام الشهريقضيقطعه مث ياماً مث عرضت له علة أن يه أيلي يالشهر الذ

  .اتيها من الرواريغإىل 

، فاستدالل من كة ذليفاك على دلّي مما ،ك فسر التتابع بذلحة احلليبيف أن صحيكت يوقد رأ

 إذ ال ى،فكوجب اإلمث وإن ي كذلك فعدم التتابع ،نيبأن ظاهر األدلة تتابع متام الشهر ميقال بالتحر

  . حمل نظر،ع وقت النداءي البما يفكفاً، يلك الصحة وضعاً واإلمث تنيمنافاة ب

د يعية األمر أن يالصوم، فغاه يأخذ في ي الزمان الذام يفي الصنيعينه ال وجه لإلمث أصالً، إذ ال إمث 

  .اإلمث وهو مفقودي على ل قوي دلكان هناك إال إذ ،أقل أو ما إذا صام شهراًكمن رأس، 

  ألن الظاهر االقتصاركاملشهور، وذل على }نية عشر بدل الشهري الثمانب التتابع يفجيذا كو{

   إرفاقاً،هذا القدر منهماعلى 

                                                

.٥ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ الباب ٢٧٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

 .٨ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ الباب ٢٧٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٣٧٢

ه من ريه بالتتابع وغحي املقنعة بعد تصرد يفيما أرسله املف إىل اًنئذ متتابعة، مضافيون حكلف فتك بامل

  .)١( اجلواهرذا يفك ،ك بذل)عليهم السالم( ء األمثال عن األئمةيجم

 بأن اعتبار ك املداريك حمبأن األصل عدم وجوب التتابع، وزاد يف كذل على لكن رمبا أشكل

  .ليالتتابع خالف إطالق الدل

 جامع ريال، واملرسل غكلو من إشخيواالستظهار ال : املقاصدى عاً ملنته تب)٢(ك املستمسقال يف

  .ةيلشرائط احلج

دل عن بهذا القدر، بل هو  على س اقتصاراًية عشر ليهر من األدلة أن الثمانابل الظ: أقول

ن يام شهريه صيان علكسألته عن رجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب ام، فعنطعاإل

وماً ية عشر يصم مثانيفل: الصدقة، قال على قدريالعتق ومل  على قدريام ومل يالص على قدري فلم نيتتابعم

 ب التتابع يفجي فال ، اإلطعامب التتابع يفجيومن املعلوم أنه ال ، )٣(امي ثالثة أنيكل عشرة مساكعن 

  عليه ( قول الصادقكاألخبار احلاصرة  إىل بدله، هذا مضافاً

                                                

.٦٧ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

  .٤٥٢ ص٨ج: كاملستمس) ٢(

  .١ حة الصوم الواجبي بقابأبو من ٩ الباب ٢٧٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٣٧٣

  ألحوط يف صيام سائر الكفاراتبل هو ا

  

  .)١(نيميفارة الكام يفرق إال ثالثة أيل صوم ك: ح ابن سناني صح يف)السالم

 فارة الظهاركفرق صوم ي ال يام الذيإمنا الص: )عليه السالم( احلسن أيب ، عنيخرب اجلعفركو

  . داللتهماناقش يفيان رمبا ك وإن ،)٢(نيميفارة الكفارة الدم وكو

ان ك وإن ، بدل البدنة ملن أفاض من عرفاتة يفي ازيبل الظاهر أا ه: " اجلواهر قال يفنهإمث 

  .)٣("هيها عدم وجوب التتابع فحيصر أو ظاهر الدروس

  . فتأمل، ملا عرفت،ره الدروسكواألظهر ما ذ: أقول

ابع إال ه التتيلزم فيل صوم كو":  الشرائعقال يف} فاراتكام سائر الي صبل هو األحوط يف{

 ،دي وصوم القضاء، وصوم جزاء الص،عهد أو نيمي معناه من  وما يف،أربعة، صوم النذر ارد عن التتابع

  .ى انته،)٤("ي بدل اهلدوالسبعة يف

  فارات ك سائر الاط يفيوجه االحت

                                                

  .٣ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٤٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح شهر رمضانأحكام أبواب من ٢٦ الباب ٢٥٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٦٨ ص١٧ج: اجلواهر) ٣(

.١٤٣  مسألة١٥٠ص: شرائع اإلسالم) ٤(



٣٧٤

  .ن كان يف وجوبه فيها تأمل وإشكالوإ

  

  :  أمران،كبذلى الفتو إىل بعد ذهاب مجع

ث ي ح)عليه السالم(  خرب فضل بن شاذان، عن الرضافارة يفك وجوب الورة يفكملذالعلة ا: األول

  .فارةكل ك  فإن هذه العلة عامة يف،)١(ستخف بهيه األداء فيهون علي لئال نيوإمنا جعلت متتابع: قال

  .الصوم املتتابع إىل ره بعض من انصراف األدلةكما ذ: الثاين

عص صاحبه، إذ ال تالزم يما مل يب التتابع فجيست علة، ولذا يمة ولك حكإذ تل ى،فخيها ما ال يوف

ورة فأصالة عدم كة املذيلكال على لين دلكيان، واالنصراف ممنوع، وإذا مل ي العصنيفارة وبك النيب

ح بن سنان، يصح إىل مان، باإلضافةك مها احملعب املتتاريلمتتابع وغلوجوب التتابع وإطالق األدلة الشامل 

  : ، ولذا قال املصنفني املتقدميروخرب اجلعف

ى ، ومنتهك بل عدم الوجوب هو الظاهر من املستمس،}الكها تأمل وإشي وجوبه فان يفكوإن {

  . واهللا العامل،همريقه وغياملقاصد وتعل

  

                                                

.١ح ة الصوم الواجبي بقأبواب من ٢ الباب ٢٧٠ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٧٥

  . أو اشتراط التتابع فيهإذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد مل جيب التتابع إال مع االنصراف): ٢مسألة (

  

 ذهن الناذر يف} ب التتابع إال مع االنصرافجيد مل يأز أو أقل أو إذا نذر صوم شهر: ٢ مسألة{

ب التتابع إلطالق جيلفظاً، وإمنا مل } هيأو اشتراط التتابع ف{ املنصرف كذل على املوجب النصباب النذر

  .ه، وهذا هو املشهورريلمتتابع وغلالنذر الشامل 

  .بوجوب التتابع مطلقاً ث قاالي حي والقاض احلليب: مقابل املشهورويف

  .مالهكنه إن ابتدأ بالشهر لزمه إإمن نذر شهراً وأطلق يف ث قاليوأبو الصالح ح

 ان خمتاراً يفك وإن ،شترط املواالة فأفطر مضطراً بىنيمن نذر شهراً ومل يف ث قاليوابن زهرة ح

  . أيضاًد ي عن املفيكء، ورمبا حمث وجاز له البناأ  النصف الثاينان يفك وإن ،النصف األول استأنف

 الصادق أو  عن الباقر،ساريل بن ياط، وخرب فضي واالحت،التتابع إىل ستدل هلم باالنصرافيورمبا 

عليه (  فقال،وماً مث عرض له أمريه صوم شهر فصام منه مخسة عشر ي رجل جعل عليف، )عليهما السالم(

وماً مل يان أقل من مخسة عشر ك وإن ،ي ما بقيضقيوماً فله أن يان صام مخسة عشر كإن : )السالم

  .)١(صوم شهراً تاماًي حىت زهجي

   أقل ستشهد للزوم التتابع بفهم األصحاب التتابع يفيورمبا 

                                                

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٥ الباب ٢٧٦ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٧٦

 إىل ،طااألسو إىل اف، وعشرة اإلقامة، والعدة، وتتابع احلد بالنسبةكعتثره، ومدة االك وأضياحل

  .ك ذلريغ

عمل به يه بعد اإلطالق، واخلرب مل يصار إلياط ال يصراف ممنوع، واالحتنفاال، خيفىل ما ال ك الويف

 ةينة داخليان لقرك م، والفهم يفوإذا نذر صوم شهر هاليل: راد بهيستبعد أن يأنه ال  إىل بظاهره، مضافاً

و  لكقولون بذلي القرائن، ولذا ال كها تلي ال توجد فن اليتكسائر األما إىل عنهى تعدية ال يخارجأو 

ما أشبه  أو ،ضر عشرة جمالس وعظحي أو الفقراء ألف درهم، على نفقي أو ل القرآن،كقرأ ينذر أن 

صوم أربعة  أو وماً،ين ي ما إذا نذر صوم عشر يفكمبثل ذليقولون علم هل هؤالء القائلون ي، وال كذل

  .وماً مثالًيعشر 

ان بالناقص يس اإلتي ول،ديجدف الناقص، فإذا نقص لزم التكي انصراف مل كان هناكنه لو إمث 

  .خيفىما ال كفاً، يلكحراماً ت

 ماً بعضهضونه منك مث نذر نيما لو نذر ثالثكان من باب تعدد املطلوب، كولو شرط التتابع فإن 

ه ي، ولذا وجبت عل حصل املطلوب األول وفات متعلق النذر الثاين، متفرقاًنيبالثالثى بعض، فأتإىل 

  .هكتداري حىت لنذر األولفارة، إذ ال متعلق لكال

ه أن يوجب علو ، مبتعلق النذركن ذلكي مل ،به متفرقاًى ان من باب وحدة املطلوب مث أتكوإن 

  . مبتعلق النذرأيتي

  وماً مل ي ني وإن أراد ثالث،الشهر الناقص إىل بالنسبةى فكل الولو نذر صوم شهر فإن أراد اهل



٣٧٧

  .وماًي نيف إال ثالثكي

 هذه السنة صوم شهراً يفيما إذا نذر أن كه التتابع، ي النذر املطلق وجب فنه إن ضاق وقتإمث 

ه ي بالنذر مبقداره، وإمنا وجب علاماً فقد وىفيصم منه إال أين إذا مل ك ل،االنقضاء على فأشرفت السنة

  .قة النذري حقدخل يفي، إذ التتابع مل يما بق إىل القضاء بالنسبة

  . واهللا العامل، منه ذا القدريتفك ولذا ن،تاب النذركربوط بل مي فروع الباب طوالم يفكوال

  



٣٧٨

  .افاألحوط يف قضائه التتابع أيض ،إذا فاته النذر املعني أو املشروط فيه التتابع): ٣مسألة (

  

ذهب } أيضاقضائه التتابع  حوط ىففاأل ،ه التتابعياملشروط ف أو نيإذا فاته النذر املع: ٣ مسألة{

وجوب   الدروسد يفيالتتابع، فاألصل عدمه، وعن الشه على ليب التتابع، لعدم الدلعدم وجو إىل مجع

  .التتابع

فعل القضاء مثل األداء، ي الوقت، فالالزم أن ران يفيتغايواستدل له بأن القضاء هو األداء وإمنا 

عليه ( بقولهه، ويل التتابع فيب حتصجيب قضاء الصوم جيما كأصل الصوم، فك أيضاًوبأن التتابع منذور 

  .ما فاتتهكقضها يضة فليمن فاتته فر: )السالم

  .ه التتابعي قضاء النذر املشروط ف وجوب التتابع يف القواعد التردد يفن العالمة يفعو

  . قضائه التتابعيه التتابع ففي النذر املشروط فني وب، قضائه فال تتابع يفني النذر املعنيفصل بيورمبا 

 واجلمال كاملقاصد واملستمسى منتهك واحد ريالتتابع مطلقاً، وفاقاً لغن األقرب عدم وجوب كل

  .هم، إلطالق األدلة، وأصالة الرباءةريوغ

ان، يلزم اإلتيد يد، فبقدر األمر اجلديإن القضاء هو األداء ال وجه له، بل هو بأمر جد: وقوهلم

  . القضاءعلم به يفي  األداء، ومل وجب يفيقة الصوم؛ بل هو أمر خارجيس من حقيوالتتابع ل

 ال ،ضةي ذات الفرفاتتهقن من ي القضاء، واملت األداء ال يفعلم أن التتابع منذور يفي ومنه

   عن ة عرفاً خارجي هات اليتياخلصوص



٣٧٩

ب مالحظة جيامه ست عشرة ساعة مل يصوم رجب وهو وقت حار وأيالذات، ولذا لو نذر أن 

 كان األصل العدم، ومع ذلك القضاء جوب التتابع يف و يفك القضاء، ولو شات يفيهذه اخلصوص

  .ه التتابعياملشروط ف إىل التأمل بالنسبة إىل فاملسألة حمتاجة

ه عدم يوم، والنذر املشروط فيوماً دون يصوم رجب ي بأن نذر أن ، متفرقاًنين النذر املعإمث هل 

ى  مقتض،هما التفرق أم اليشترط في ،وميوم ويل ك نيام بفاصل شهر بيصوم ثالثة أيالتتابع بأن نذر أن 

  . هناأيتي التتابع القاعدة أن األقوال يف

  



٣٨٠

تخلل بمن وجب عليه الصوم الالزم فيه التتابع ال جيوز أن يشرع فيه يف زمان يعلم أنه ال يسلم له ): ٤مسألة (

  العيد أو ختلل يوم جيب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان

  

 فاملراد اجلواز ، بهيتفكيال  أي }وزجيه التتابع ال يه الصوم الالزم فيجب علمن و: ٤ مسألة{

 أو الً أو}ديبتخلل الع{التتابع } سلم لهيعلم أنه ال ي زمان ه يفيشرع فين أ {يفيلك ال اجلواز التيالوضع

 ال ختلل ما أو }شهر رمضان أو إجارة أو ه صوم آخر من نذريب فجيوم يأو ختلل {آخراً  أو وسطاً

التتابع ومل  على ل قامي ألن الدل، القاعدةى هو مقتضكم بذلكن احلإ مث ،صومه ملرض وحنوه على قدري

  .صلحي

ش بعد يعيعلم أنه ال  أو ،ل شهر مثالًكصوم أول ي بأن نذر أن ،كذل على قدر إالينعم لو مل 

ه يه ما وجب علي طرأ عل مث،ل شهركت أول يصوم عن املياً لري نفسه أجىأعط أو ،ديه العيتخلل فيشهر 

النذر  على فارة مقدمةكال قال بأنيسور وحنوها، وال يالصوم املتتابع، فإن الظاهر سقوط التتابع لقاعدة امل

  .ماًك فاملقدم زماناً مقدم ح،التقدم على لي ألنه ال دل،واإلجارة وما أشبه

  .ت التتابعيلتفوصح له اإلجارة والنذر املوجب ي مل الً أوه التتابعينعم لو وجب عل

وسطه بعدم  أو آخره أو  أولهنثلم التتابع يفي أن ني ال فرق ب،سلم له التتابعيمث الظاهر أنه لو مل 

   أحدها، ة يفياملز



٣٨١

 . أو أزيد من رجب بل جيب أن يصوم قبله يوماً،فمن وجب عليه شهران متتابعان ال جيوز له أن يبتدئ بشعبان

 لنقصان الشهرين ، أو على ذي احلجة مع يوم من احملرم،ل مع يوم من ذي القعدةوكذا ال جيوز أن يقتصر على شوا

  نعم لو مل يعلم من حني الشروع عدم السالمة فاتفق فال بأس على األصح .بالعيدين

  

ما ك ،ني األمرنيتار بخي أو قدم الفاصل األقلياألقل  أو ثرك الفاصل األنيوهل أنه إذا دار األمر ب

   ؟قدم ما فاصله أقلي ف،امي احلجة ثالثة أي ذوماً ويفي شوال يفان الفاصل كإذا 

  .بعد عدم الفرقيان ال كوإن  ،احتماالن

 أو وماًيصوم قبله يب أن جي بل ، بشعبانئبتديوز له أن جيه شهران متتابعان ال يفمن وجب عل{

  .وميتحقق شهر وي حىت }د من رجبيأز

 د يفيوماً جبهة العيإذ شوال ناقص }  القعدةين ذوم ميشوال مع  على قتصريوز أن جيذا ال كو{

لنقصان { وسطه د يفيوماً جبهة العيإذ ذو احلجة ناقص } وم من احملرمي احلجة مع يذ على أو{أوله 

  .ما عرفتك} نيدين بالعيالشهر

 }فاتفق{ام أول شعبان ي الصبأن غفل وشرع يف}  الشروع عدم السالمةنيعلم من حينعم لو مل {

  أنه لفهم كام، ية الصيببقى فإذا ذهب املانع أت} األصح على فال بأس{عدم السالمة حتقق أي 



٣٨٢

 ويستثىن مما ذكرنا من عدم اجلواز مورد واحد وهو صوم ثالثة أيام بدل هدي ،وإن كان األحوط عدم اإلجزاء

لعيد بال فصل أو بعد أيام التشريق  فيأيت بالثالث بعد ا،التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح وإن ختلل بينها العيد

  بال فصل ملن

  

ان كلما ك صورة مفاجأة العذر، وأنه ة املعللة عدم وجوب االبتداء يفيات اآلتياملناط من الروا

بطل، ومع عدم العلم ي مل ريان اإلفطار بدون تقصكلما كان آخذه، وك بطل ما رياإلفطار عن تقص

  .ريبالسالمة ال تقص

إن ما غلب اهللا  اتي الرواك فإن ظاهر تل، معلومريإذ املناط غ} دم اإلجزاءان األحوط عكوإن {

 ال اجلهل وحنوه، وهذا هو األقرب، سواء ،ه، ومن املعلوم أن املنصرف منه املرض وحنوهيه ال إعادة فيعل

  .الغفلة أو علم، مع التردديمل  أو علم بالعدم

د فاتفق خطأ ياعتقاد عدم اتفاق العو  أالغفلة صدق معينعم ":  من قولهك املستمسفما يف

  .الكلو من إشخي ال ،)١(" عتقاداال

  .د اجلماليقه السيظهر من تعليال ما ك اإلشومثله يف

مورد واحد، {" هيشرع فيوز أن جيال ":  قولنا أول املسألةيف} رنا من عدم اجلوازكمما ذ ستثىنيو{

صح يفإنه { احلجة يوهو الثامن من ذ} ةي الترووميه ي التمتع إذا شرع فيام بدل هديوهو صوم ثالثة أ

  ق بال فصل ملن يام التشريبعد أ أو ،ال فصلبد ي بالثالث بعد العأيتي ف،دينها العيوإن ختلل ب

                                                

  .٤٥٥ ص٨ج: كاملستمس) ١(



٣٨٣

  كان مبىن

  

 بل عن ،ور فهو موضع وفاقكامها، أما االستثناء املذيوز صجيال  ق مبىنيام التشري ألن أ}ان مبىنك

  خرب عبد يف)عليه السالم( قول الصادقك، كالستفاضة النصوص بذل ،هياإلمجاع على بعض دعو

وماً يصوم يه أن يزجي: )عليه السالم(  قال،وم عرفةية ويوم الترويمن صام ي ف،الرمحان ابن احلجاج

  .)١(آخر

ة يوم الترويسألته عن رجل قدم :  قال)عليه السالم( احلسن أيب  عن،موثقه أو األزرق ىيحيوخرب 

 ومثلهما )٢(قيام التشريوماً آخر بعد أيصوم ي:  قال،وم عرفةية ويوم التروي فصام يس له هديولمتمتعاً 

  .مهاريغ

  قال رسول اهللا،)عليه السالم(  عن الصادق،ح محاديد عن ظاهر مثل صحيات ترفع اليوذه الروا

 ،وم عرفةية ويوم التروية ويووم التري احلج قبل ام يفيام ثالثة أيص ي علاي: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 إذا ة بعده وسبعنيوميصبح صائماً ويو ـ لة النفري لعيني ـ لة احلصبةيتسحر لي فلكفمن فاته ذل

  .هري ومثله غ،)٣(رجع

ال كات بي فلورود مجلة من الروا،قيام التشريبعد أ أو دي قوله بعد العنيد املصنف بيوأما ترد

  .نياألمر

   .فقد تقدم: أما الثاين

  من فاته : )عليه السالم( ني املؤمنري عن أم،خرب إسحاقكف: وأما األول

                                                

  .١ ح الذبحأبواب من ٥٢ باب ١٦٧ ص١٠ج: الوسائل) ١(

.٢ ح الذبحأبواب من ٥٢ باب ١٦٧ ص١٠ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح الذبحأبواب من ٥٣ باب ١٦٩ ص١٠ج: الوسائل) ٣(



٣٨٤

تيناف كسائر موارد وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه يف عرفة مل يصح ووجب االس

  .وجوب التتابع

  

وحنوه خرب القداح، ، )١( جائز لهكق فإن ذليام التشريصمها أي احلج فل يفام اليتيام الثالثة أيص

  .فينه ضعك، ليعل أبو كبذل وقد أفىت

ام ي أعدم جواز الصوم يف على ات الدالةي جلملة من الروانيتي الروانيوقد أعرض األصحاب عن هات

  : قيالتشر

صوم ي:  قال،اًيد هدجي متتع ومل )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: قال،مان بن خالديح سليصحك

ان قول ك هذا إن ،)٢(صومهاي حىت ةكم مبيقين كال ول: ق؟ قاليام التشريها أي أف:ت له قل،اميثالثة أ

د يوم العيونه بعد كتصور ينه ال إ: هي ففداً لألمر الثاينيان قكن، وإن يداً لألمريق" ان مبىنكملن "املصنف 

 على قدريمل   مبنكذللّف لكتي اللهم إالّ أن ،ون مبىنكي يه هذا الصوم إمنا هو الذيب علجي يإذ الذ

  .تاب احلجكل موضعه ي املسألة طوالم يفكوال. وم النحر فتأمليبعد  مىن إىل الذهاب

صح ووجب ي مل ، عرفةه يفكة وتريوم السابع والترويصام  أو ،وم عرفةيه يوأما لو شرع ف{

  } سائر موارد وجوب التتابعكناف ياالست

                                                

.٥ ح الذبحأبواب من ٥١  باب١٦٥ ص١٠ج: الوسائل) ١(

.٢ ح الذبحأبواب من ٥١ باب ١٦٤ ص١٠ج: الوسائل) ٢(



٣٨٥

ه ي وخالف ف،وجوبه على عموم ما دلّ إىل جعري ف،نئذيسقوط التتابع ح على لي لعدم الدلكوذل

  .تاب احلج من الفقهك الم يفكل اليه، وتفصري اجلواهر وغما يفكبعض 

  



٣٨٦

وكذا إذا شرع فيه يف  .جيب استينافه  اختيارا،كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر يف أثنائه ال لعذر): ٥مسألة (

  زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من

  

بال } نافهيب استجي ،اراًي أثنائه ال لعذر اخت إذا أفطر يف،ه التتابعيشترط فيل صوم ك: ٥ مسألة{

 يأن التتابع مقوم، ال أنه من باب تعدد املطلوب، ففى ال وال خالف، فإن املستفاد من النص والفتوكإش

  .هري، ومثله غ)١(لهكتابع أعاد الصوم يفلم :  املتقدماحلليب حيصح

املطلوب ان يتإفوت ي بأن مل ،من باب تعدد املطلوب، وأراد الشارع املطلوب الثايننه إ بل لو قلنا

  .الً للمطلوب الثايني لزم اإلعادة حتص،األول موضعه

رتبط املقام حبصر يما ال كاً ال شرطاً للواجب، يونه واجباً تعبدكظهر أنه ال جمال لتوهم ي ومنه

  .خارج عن املبحث أصالًأنه ك ك املستمسره يفكمفسدات الصوم، فما ذ

 احتماالن، من أنه جامع لشرائط الصوم فهو ،به صوم أم الى ناف فهل ما أتينه إذا وجب االستإمث 

  .دييقصد خصوصاً إذا قصد التقيقع وما وقع مل ي ومن أن ما قصد مل ،صوم مستحب

  ه صوم واجب آخر من يتخلل في زمان ه يفيذا إذا شرع فكو{

                                                

.٩ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ الباب ٢٧٣ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٨٧

  .نذر وحنوه

  

ناف التتابع يث مل يان حبكإذا  أو  التتابع،نايفيث ي الصوم املتخلل حبكان ذلكإذا } وهنذر وحن

 أو  صام النذر،فارةكنع عن صوم الميوم نصف الشهر مما يصوم ينذر أنه ي مثالً قد ، األثناءنه قصده يفكل

 صومه يفينه ك لاًصوم صوماً مطلقينذر أن ي النذر، وقد ريصلح لصوم غينئذ مل ي ألنه ح،فارة أم الكال

 فال ،صوميال  أو ندباً، بل أو ون الصوم املتخلل صوماً وجوباًكي أن نيظهر أنه ال فرق بياألثناء، ومنه 

  .خيفىما ال كام الواجب، بل وال أصل الصوم ية للصيخصوص

فارة، كوم اليه يوم النصف من الشهر مث خالف وصام فيصوم يما إذا نذر أن يل فكستشينعم ورمبا 

 وقد ،هريام غينع من صميام النذر ال أنه يوجب صيضر بالتتابع، إذ النذر يالقاعدة أن ال ى ن مقتضفإ

  .املنت على  بعض مباحث شرحناحققنا هذه املسألة يف

ان املتخلل صوم رمضان، فإنه ال تصح كنعم املصداق الواضح لتخلل الصوم الواجب ما إذا 

إذا قصد  حىت قصد صوماً أصالً، إذيمل  أو فارة،كام اليصقصد  أو ام رمضان،يفارة، سواء قصد صكال

 الفقهاء نيأن املشهور ب حىت نه،يوم بعيال على ات من أن الصوم وقعي بعض الرواصح، ملا يفيفارة مل كال

صوم ي أن نيه بيري رمضان وجاز له الصوم لتخريه صوم غيب علجين تعرضوا هلذه املسألة أنه لو مل يالذ

 أو جاراًياست أو نذراً أو فارةك أو صوم ندباًيأن كه، ي رمضان فريصح صوم غيم فإنه ال صوي أن ال نيوب

  .هاريغ



٣٨٨

 كما إذا نذر التتابع ، وإن أمث باإلفطار،وأما ما مل يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو حنوه فال جيب استينافه

  .ن جهة خلف النذر صح وإن عصى م فإنه لو خالف وأتى به متفرقاً،يف قضاء رمضان

  

وإن {حنوها  أو جارياالست أو النذر املطلق أو قضاء شهر رمضانك} ه التتابعيشترط فيوأما ما مل {

ب جيفال {حلف،  أو عاهد أو  بقضاء رمضان متتابعاًأيتيما لو نذر أن ك} حنوه أو ه بنذريوجب ف

ما إذا نذر التتابع ك {،طار النذر وحنوهألنه خالف باإلف} وإن أمث باإلفطار{إذا صامه متفرقاً } نافهياست

مصداق و} خلف النذر من جهة أنه ىبه متفرقاً صح وإن عصى  قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتيف

  .مصداق للحنثى  مجاعة فإن صالته فراديصليما إذا نذر أن كللحنث، 

 ،ن حنثاًكيماً مل ن صوكي وإذا مل ،ن صوماًكي وإذا بطل مل ،ان مصداقاً للحنث بطلكنه لو إ: هيوف

 بعض مباحث الم يفكل هذا اليرنا تفصك وقد ذ،ونه حنث باطلك ف،لزم من وجوده عدمه باطليوما 

  .الفقه فراجع

ان التتابع من باب تعدد املطلوب ك فإن ،لتتابعلن له وقت كي إن مل ،ه التتابعيب علجي ين الذإمث 

 داً يفيما إذا نذر الصوم املتتابع قك ،دين باب القان التتابع مك وإن ،سوريل املي لدل، متتابعريصامه غ

   أو ،سوريالتتابع من باب امل على قدريب الصوم إذا مل جيالصوم، فهل 



٣٨٩

ان كون حاله حال ما إذا نذر الصالة فصام، احتماالن، وإن كي ف،س مبنذور أصالًيال ألنه ل

  .تاب النذرك  مثل هذه املسألة يفالم يفكل الي، وتفصهل النذر املتعذر متعلقي، فهو من قباألقرب الثاين

  



٣٩٠

كاملرض واحليض والنفاس والسفر  ،إذا أفطر يف أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من اإلعذار): ٦مسألة (

  . بل يبين على ما مضى، مل جيب استينافه،االضطراري دون االختياري

  

ض ياملرض واحلك ،لعذر من األعذار {إفطاراً} ه التتابعيشترط في أثناء ما إذا أفطر يف: ٦ مسألة{

ال وال كبال إش} ىما مض على بيني بل ،نافهيب استجي مل ،ياري دون االختيوالنفاس والسفر االضطرار

ما عن اخلالف كه، ي ونقل اإلمجاع عل،هين، بل قد استفاض نقل عدم اخلالف في الشهرخالف يف

  .نين واملعاصريتب املتأخرك ، ويفكسال واملىرة واملنتهكة والسرائر والتذيواالنتصار والغن

  . أقواهلم وأدلتهمأيتيما سك ، خالفاً لبعض،املشهورى ن فعلي الشهرري غأما يف

ام ي عن رجل ص،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،حة رفاعةين، صحي الشهرم يفكاحل على دليو

 نين متتابعيام شهريها صين علاك امرأة : قلت،اهللا حبسه:  فصام شهراً ومرض؟ قالنين متتابعيشهر

ض؟ يئست من احملي فإا قضتها مث :قلت. هايتقض: )عليه السالم( ضها؟ قاليام حيفصامت وأفطرت أ

نة ية بقري بالبقتأيت أي هايتقض: )عليه السالم( وقوله ،)١(كدها أجزأها ذليال تع: )عليه السالم( قال

  .دهايال تع: قوله

                                                

.١٠ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٤ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٩١

ام يه صيان علك عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،لدمان بن خايحة سليوصح

: له؟ قالكد صومه يعيصومه أم  على بينيوماً مث مرض فإذا برأ ين ي فصام مخسة وعشرنيتابعتن ميشهر

 ان صامكما  على بينيبل،عليه السالم(  مث قال( : ما غلب اهللا  على سيه ولي علتعاىلهذا مما غلب اهللا

  .)١(ءيه شي عللعز وج

؟ نين متتابعيها صوم شهري عن املرأة تنذر عل)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: قال،وعن رفاعة

ض يئست من احملي يت إن هي أرأ: قلت،نيتتم الشهر حىت  قعدتامها اليتيتصوم وتستأنف أقال 

  .)٢(ها األوليزجي يال تقض:  قال،هيأتقض

اماً يصوم أي رجل نذر أن ك جعلت فدا:)عليه السالم( الرضا  إىلنيتب احلسك ،ميحة أشيوصح

تسب مبا حي: هيتب إلك ف،ىتسب مبا مضحي صومه أم  يفئبتدي أ،معلومة فصام بعضها مث اعتل فأفطر

  .)٣(ىمض

ها صوم يسألته عن امرأة جتعل هللا عل:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،بن مسلم وعن حممد

  .)٤(هايزجيتصوم ما حاضت فهو :  قال،ضي فتحنين متتابعيشهر

                                                

  .١٢ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧١ ص٧ج: سائلالو) ٢(

   .٢ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧١ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٧ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٣ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٣٩٢

  .حة رفاعة األوىلي مثل صح)عليه السالم( جعفر أيب  عن،أيضاوعنه 

املظاهر إذا صام شهراً مث مرض اعتد :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وعن رفاعة

  .)١(امهيبص

هراً وصام من  فصام شنين متتابعياإلنسان صوم شهر على وجب فمىت:  قال،يوعن الرضو

صم من الشهر يأقل منه ومل  أو  وإن صام شهراً،ه فال بأسي علبينيه أن ي فعل،اماً مث أفطري أالشهر الثاين

  .)٢(ما صام ألن اهللا حبسه على بينيون قد أفطر ملرض فله أن كي إالّ أن ،صومهد يعيه أن يئاً علي شالثاين

ل كل صوم متتابع ولكم لكستفاد عموم احليات ي مجلة من هذه الروال يفي ومن التعل،هاريغإىل 

  .لفكون من قبل املكيعذر ال 

عليه (  عن الصادق،بن محران ل وحممديح مجي منها صح،لزوم اإلعادة على ات تدلي رواكنعم هنا

: )عليه السالم(  قال،رضميصوم شهراً مث ي ظهار ف يفنين متتابعيلزمه صوم شهري الرجل احلر  يف،)السالم

يما بق على  بىننيومي أو وماًيالشهر اآلخر  على ل فإن زادستقبي)٣(.  

                                                

  .١٣ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٤ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ سطر ٢٦ص: فقه الرضا) ٢(

  .٣ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٢ ص٧ج: الوسائل )٣(



٣٩٣

فارة الظهار ك ونيميفارة الك عن قطع صوم )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: قال،ريبص أيب وعن

 الشهر األول فإنّ مرض يف أو  فأفطرنين متتابعيام شهريرجل ص على انكإن :  فقال،فارة القتلكو

ه عذر فإن يئاً مث عرض له ماله في ش وإن صام الشهر األول وصام من الشهر الثاين،اميد الصيعيه أن يعل

  .)١(يقضيه أن يعل

وال بأس إن صام شهراً مث صام من الشهر : ثي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وبيوعن أ

  .)٢(ني بعد متام الشهريقضيقطعه مث ياماً مث عرضت علة أن يه أيلي يالذ

ء فأفطر يوإن صام شهراً مث عرض له ش: ثي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، احلليبوعن

  .)٣(لهكتابع أعاد الصوم يئاً فلم يصوم من اآلخر شيقبل أن 

 األخبار املتقدمة نينها وبي باجلمع الداليلى  فإنه مقتض،االستحباب على لزم محلهايوهذه األخبار 

  .ادة عدم وجوب اإلعة يفحيالصر

ه بعض املشقة، يان فك وإن ، املرض من الصومععدم من على أيضاًمحلها  هريخ وغيوعن الش

  االستحباب إمنا  على واستبعاد احلدائق محلها

                                                

  .٦ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٣ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٩ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٣٩٤

 من كعلم القائل بذليوإن مل ": ة قاليالتق على  وهو قد محلها، أمثال هذه املواردأصله يفعلى هو 

ض واملرض فأوجب ي احلنيه الفرق بي أحد قول يفيعن الشافعأن العالمة نقل على : " مث قال"العامة

  .)١("ضياإلعادة باملرض دون احل

  :  مسألة عدم قطع العذر للتتابع أقواالًمث إن يف

  ويف،ة عشري الثمان ويف، الشهر املنذور ويف، الشهر يف،قطع التتابع مطلقاًيإن العذر ال : األول

  .كل ذلك إمجاع، وقد عرفت مشول األدلة ل بعضها ويف، وهذا هو املشهور،الثالثة

 ملن صام يب تتابعها، إالّ ثالثة اهلدجيل ثالثة ك ناف مع اإلخالل باملتابعة يفيوجوب االست: الثاين

  . قيام التشريوم ثالث بعد أي بأيتيد، فإنه يان الثالث العك ونيومي

عليه ( وجهه، وبقول الصادق على هان باملأمور بيل ثالثة، بقاعدة عدم اإلتكستثناء وقد استدلوا ال

  .)٢(نيميفارة الك ام يفيفرق إالّ ثالثة أيل صوم ك: ح ابن سناني صحيف )السالم

فارة الظهار ك ،فرقي ال يام الذيإمنا الص: يح اجلعفري صح يف)عليه السالم( احلسن أيب وبقول

  .)٣(نيميفارة الكفارة الدم وكو

                                                

  .٣٤٢ ص١٣ج: احلدائق) ١(

.١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ١٠ باب ٢٨٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ١٠ باب ٢٨٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٣٩٥

 متتابعات وال نيميفارة الك ام يفيام ثالثة أيص: ح احلليبيصح  يف)عليه السالم( وبقول الصادق

  .)١(نهنيفصل بي

ه ي علعز وجلما غلب اهللا  على سيل: )عليه السالم(  أما عن القاعدة فبعموم قوله:واجلواب

  .)٢(ءيش

 انك ،ر األثناء لعذأما أنه إذا أفطر يف،  نفسه متتابعأن الصوم يف على ات فبأا تدليوأما عن الروا

 على مكه التتابع حميس عليأن ما غلب اهللا ل على دل ، فماةتك سايأن له البناء فه أو نافيه االستيعل

  .كذل

   . ألجل األدلة اخلاصة وقد تقدم بعضهاكمهم فذلك من حيأما استثناء ثالثة اهلد

ع اإلخالل ناف ميمن وجوب االست كه القواعد والدروس واملساليظهر أن ما ذهب إليرناه كومما ذ

  .ينبغيما  على سي الثالثة لباملتابعة يف

ن يه التتابع باستثناء الشهريع أقسام ما في مجناف مع اإلخالل باملتابعة يفيوجوب االست: الثالث

  .ن فلألدلة السابقةيفقط، أما استثناء الشهر

                                                

  .٤ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ١٠ باب ٢٨٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١٢ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٤ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٣٩٦

  .ف باٍقيلكأت باملأمور به فالتيتابع مل يمها فألنه إذا مل ري غوأما اإلخالل يف

وجد ي ي ثالثة اهلد إن يف،هي ما غلب اهللا علعموم العلة يف إىل  مضافاً:هي، وفك املداراستدل ذا يف

  .ما عرفتكل اخلاص يالدل

ه يالنصف، ذهب إل صل إىليما مل ي الشهر املنذور إذا أفطر لعذر، فناف يفيوجوب االست: الرابع

 ةياً، وبروايان به ثانيخارج عن املنذور، فالالزم اإلت بأنه بدون املتابعة كة، واستدل لذلي النهاخ يفيالش

ه صوم شهر فصام منه مخسة عشر ي رجل جعل عليف )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريكبن بموسى 

ان أقل من ك وإن ،ي ما بقيقضيوماً فله أن يان صام مخسة عشر كإن :  فقال،وماً مث عرض له أمري

  .)١(م شهراً تاماًصوي حىت زجيوماً مل يمخسة عشر 

عدم  على فة وحممولةية ضعيه، فال جمال للقاعدة، والرواين العلة مبا غلب اهللا شاملة ملا حنن فإ :هيوف

حة ابن ينة صحيبقر ،صاحب احلدائق مبىنعلى  ةيالتق أو االستحباب على  ومعرض عنها وحممولة،العذر

  .م املتقدمةيأش

  .وجب فسخ التتابعيه املشهور من أن املرض وحنوه ال يهذا فاملوافق للقواعد ما ذهب إلى وعل

خل ي فياري، أما السفر االختيل بالتتابع بالسفر االضطرارخي ال يد السفر الذين املصنف قإمث 

  . املسألة أقوالبالتتابع، ويف

                                                

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣  باب٢٧٦ ص٧ج: الوسائل) ١(



٣٩٧

لسفر ا إىل ه، فإن اإلنسان إذ اضطريس مما غلب اهللا علي ألنه ل،إخالل السفر بالتتابع مطلقاً: األول

اره، وهذا هو ي ألنه سافر باخته عرفاً،ين مما غلب اهللا علكيضه مل يعالج مر أو قهيجناة غر أو إلنقاذ ماله

  .ه، اختاره املستندياإلمجاع عل لة واملبسوط واجلمل واالقتصاد، بل عن السرائري عن اخلالف والوسيكاحمل

  : هيوف

ان كما إذا كه، ينسان آخر، بل مما غلب اهللا علار إياره وال اختيس باختين من السفر ما لإ: أوالً

  .ك وحنو ذل،حينة فجرت ا الري السفاً يفيسار

عالج  أو ما إذا أمره إلنقاذ مظلوم،كه، يان مما غلب علكنه إذا أمره اهللا سبحانه بالسفر إ: اًيوثان

إن اهللا شاء : )عليه السالم( ، ولذا قالتعاىلئة اهللا ي مبشكما أشبه، فإن ذل أو ،الفرار من ظامل أو ض،يمر

قول القائد يما ك، تعاىلة منه يعية تشري مش،ذهب حلفظ اإلسالم وإن قتلي، فإن أمره بأن الًي قتكراي نأ

، ينيوك والتيعيشمل التشريل إنقاذ البالد من األعداء، فإن غلب اهللا ي سبد أن تقتلوا يفي أرإين: للجنود

  .ذاكما إذا أمرهم باجلهاد وهي ف،شياجل على ريغلب األم قاليولذا 

ان بدون واسطة إنسان، كار إذا ي السفر بدون االخت صوريتال يفك اإلشينبغيهذا فال ى وعل

  ان كث ياً حيوالسفر اضطراراً شرع



٣٩٨

ح يما أبي والسفر ف،اًري السفر قهراً من ظامل بأن سفّره أس صوريتالسفر واجباً والبقاء حراماً، أما يف

 ح له السفر شرعاً لعسري أول شعبان فأب عشرة يفما نذر صوم شهر قبل رمضان مث صاما إذك ،له السفر

هما ي صدق ما غلب اهللا علي الصوم ألجلهما بالسفر، ففكوز ترجيام ويوز حتملهما والصجيحرج أو 

  .د من التتبع والتأمليمز إىل  واملسألة حتتاج،الكإش

ونه ك باعتبار )١( اختاره اجلواهر،ياريالسفر االخت  حىت،عدم إخالل السفر بالتتابع مطلقاً: الثاين

ون ما كي، فتعاىله منه ي باعتبار أن منع الصوم ف،هينئذ مما غلب اهللا عليحمبوساً عن الصوم معه، بل هو ح

 التتابع إال التعمد نايفيأنه ال   مبعىن،لفكن من قبل املكي الصوم إذا مل نايفيل ما كة عن يانكغلب 

ان عسراً وحرجاً، ولذا جاز وقوع السفر كناف يوجب االستا أ السفر، إذ بعد إذن اهللا يفلإلفطار، فإنه

ن إمث ، ياري واالختي السفر الضرورنيظهر أنه ال فرق بي كه، وبذليب التتابع فجي ي شهر رمضان الذيف

  .ةياجلواهر نقل هذا القول عن النها

ض وحنومها، أما مع ياملرض واحلك ،ار اإلنسانيع للصوم بدون اختاطن املستفاد مما غلب القإ: هيوف

  ان كار فهو خالف ظاهر ما غلب، ولذا إذا ياالخت

                                                

.٧٦ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



٣٩٩

  ومن العذر ما إذا نسي النية حىت فات

  

ن من كتمي، أما إذا مرض فلم يغلب اهللا عل: قوليصح أن يتاراً ال ين مستعجل فسافر اخيه ديعل

  .يغلب اهللا عل: قولينه صح أن ياخلروج ألداء د

 شهر رمضان وال وجه له بعد جواز  بالسفر يفري والتنظ، للتتابعه قطعنايفي السفر ال واإلذن يف

ان عسراً كناف مع االضطرار يم باالستكح  املقام، فإنه لوللعسر واحلرج يف ظهر معىني باألدلة، ومل كذل

  .صدق العسر واحلرجيمع العذر ال  حىت ار، بليوحرجاً ال مع االخت

 ال ي الذي دون السفر االضطرار،خل بالتتابعي فياري السفر االختنيالفرق ب :ألقوالمن ا الثالث

  .ما عن املعترب والعالمة والدروسكل بالتتابع، خي

 فإنه قد غلب اهللا ي خبالف السفر االضطرار،هيس مما غلب اهللا علي ليتاريإن السفر االخ: ووجهه

 ،ه حمل نظريل ما غلب اهللا علي من قبيسفر الضرورجعل ال": ث قاليره احلدائق حك ما ذ:هيه، وفيعل

قاعه صنع وال ي إس للعبد يفينه لإث ي حب،تعاىلان من فعل اهللا كفإن الظاهر من هذا اللفظ أن املراد به ما 

، كذلكس ياً ليان ضرورك والسفر وإن ،ار منهي اختري به من غتعاىل وأنه مما فعله اهللا ،ةيلكمدخل بال

   .ىانته )١("ما هو ظاهرك

  .رناهكن العمدة ما ذكل،  املسألةظهر من بعض األقوال األخر يفيو

  فات  حىت ةي النيومن العذر ما إذا نس{

                                                

  .٣٤٢ ص١٣ج: احلدائق) ١(



٤٠٠

   آخر ومل يتذكر إال بعد الزوال ما إذا نسي فنوى صوماً ومنه أيضاً،وقتها بأن تذكر بعد الزوال

  

 }ر إالّ بعد الزوالكتذي آخر ومل صوماًى  فنوي ما إذا نسأيضاً ومنه ،ر بعد الزوالكوقتها بأن تذ

 إىل ل وشرب، وقد ذهبكان قد أكنه ك ل،ر قبل الزوالكتذ أو ل،يدخل الل حىت ر أصالًكتذيمل أو 

  .همري وغك، واختاره اجلواهر وجامع املقاصد واملستمسك تبعاً للمسالكان املداريالقول بعدم إبطال النس

ث يبأن حد:  احلدائقه يفيل علك، وأش غلبماث ي، وحبدرفع القلمث ي حبدكواستدل لذل

ل ي بدل،طانيان من الشي ألن النس،شمل املقامي ال ما غلبث يرفع القلم خاص بالعقاب، وبأن حد

 بوجوب كد ذلي وأ،)٢(﴾ِإما ينِسينك الشيطانُو﴿:  وقوله،)١(﴾فَأَنساه الشيطانُ ِذكْر ربِه﴿: تعاىلقوله 

  . النجاسةيناس  علىالقضاء

، هيما غلب اهللا عل لصدق ،بطل التتابعيره املشهور ال كما ذكان يالظاهر أن النس: أقول

: تعاىل من فعل اإلنسان، لقوله أيضاًون املرض كطان، منقوض بين من الشايه بأن النسيال فكواإلش

﴿وفِْسكن ئٍَة فَِمنيس ِمن كي فف،ن من فعل اهللا سبحانهايأن النس  على ومردود مبا دلّ،)٣(﴾ما أَصاب 

  عليه (  عن احلسن،املقاصدى ره منتهكث ذيحد

                                                

.٤٢ة ياآل: وسفيسورة ) ١(

.٦٨ة ياآل: سورة األنعام) ٢(

.٧٩ة ياآل: سورة النساء) ٣(



٤٠١

   ما إذا نذر قبلومنه أيضاً

  

 ةرأس فؤاده حق على ما من أحد إالّ:  قال،رهكذيء مث يالشى نسي وقد سئل عن الرجل )السالم

  .)١(هارها فتحكذيها وإذا أراد أن يها طبق علينسيمفتوحة الرأس فإذا أراد أن 

 ومثلهما ،طانيان من الشيل نسكأن  على  ال تدالننيورتك املذنيتي فإن اآل،ني األمرني بوال تنايف

ن ك ومن املم،)٣(﴾لَم نِجد لَه عزماً وفَنِسي﴿: تعاىل وقوله ،)٢(﴾ما أَنسانيه ِإالَّ الشيطانُو﴿: تعاىلقوله 

 إىل انيأن نسبة النس إىل ان من اهللا، هذا مضافاًيلنس وبعض ا،طانيان من الشيون بعض النسكيأن 

ث ي احلد وإال فقد ورد يف،ةيطانيه اعتدال واستقامة جنبة شيس فيل ما لكطان إمنا هو باعتبار أن يالش

اني ومن جنوده اجلهل النس،إن اهللا خلق العقل واجلهل وزودمها جبنود)٤(.  

 ىنسيما لو أمهل عمداً مع علمه بأنه ك، ي عذرريان غيان النسكما إذا يل األمر فكشينعم قد 

 ري الغاصب غ يفكما قالوا مثل ذلك ،لك مشكذل على هي، فإن صدق حبسه اهللا وغلب علينس حىت

  . واهللا العاملاملبايل

   ما إذا نذر قبل أيضاً{بطل التتابع ي ال يالعذر الذ أي }ومنه{

                                                

   .املقاصدى منته) ١(

  .٦٣ة ياآل: هفكسورة ال) ٢(

.١١٥ة ياآل: سورة طه) ٣(

  .تاب العقل واجلهلك يف ٧٠ ـ ٦٦ ص١ج: مرآة العقول) ٤(



٤٠٢

 وال جيب عليه االنتقال إىل غري الصوم من ،لتتابع ال يضر به فإن ختلله يف أثناء ا،تعلق الكفارة صوم كل مخيس

ة اجته االنتقال إىل سائر  نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفار،اخلصال يف صوم الشهرين ألجل هذا التعذر

  .اخلصال

  

ر ضي أثناء التتابع ال فإن ختلله يف{ل أول شهر مثالً كصوم  أو }سيل مخكفارة صوم كتعلق ال

 كث أوجب ذلي لصدق احلبس، وغلب اهللا، فإن اهللا سبحانه حكه، وذلريره اجلواهر وغكما ذك} به

ن ألجل ي صوم الشهر الصوم من اخلصال يفريغ إىل ه االنتقاليب علجيوال  {،هيفقد حبسه وغلب عل

ل يتتابع هنا بدلن الشارع رفع الإ :هي إذ فى، التتابع فالالزم خصلة أخربتوهم أنه معذور يف} هذا التعذر

اف د أركإن الالزم من ذل: قالين رمبا كه، لي املتتابع فري العتق والصوم غني بيري املقام ختي فف،ما غلب

ه ي املتتابع فريار، ومن املعلوم أن الصوم غي طول االختار، واحلال أن األضطرار يفياالضطرار باالخت

  . ولعل هذا أقرب،ياضطرار

ره كما ذك} سائر اخلصال إىل فارة اجته االنتقالكر قبل تعلق الان نذر صوم الدهكنعم لو {

 سنة مثالً مما نين من الصوم أصالً، ومثله ما لو نذر صوم ثالثك لعدم التمك، وذلكاجلواهر واملستمس

  . ملا تقدم من عدم جواز االستهانة واالستخفاف بالواجبات، استهانة واستخفافاًريون التأخكيوجب أن ي

  



٤٠٣

 جيوز له  ويوما متتابعاً إذا صام شهراً،كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو خمرية): ٧مسألة (

   ولو اختيارا ال لعذر،التفريق يف البقية

  

 ك وذل،اًييريخت أو ،اًينيان وجوباً عكسواء } ه شهران متتابعانيل من وجب علك: ٧ مسألة{

  .ةيإلطالق النصوص اآلت

 أو ان الوجوب للنذر، ألن املنصرف من األدلة خصوص الوجوب لقتلكمبا إذا ل كستشينعم رمبا 

ما كه وجوب الوفاء بالنذر ي النصوص، واألصل فكس مشموالً لتليفارة رمضان، أما النذر فلك أو ظهار

م ة الصويفاك على ليما إذا نذر أربعة أشهر مثالً فإنه ال دليم فكعلم احلي  معلوم، ومنهرينذر، واملناط غ

  .}ةريخم أو ةنيفارة معكمن {: أنه هلذا قال املصنفكة، ويق البقيالزائد عن النصف متتابعاً وجواز تفر

ل يسب على هريعن غ أو ، ا عن نفسهون اآليتكي ن أني فرق بري من غ،أيتيما  هيرد علين كل

 إلطالق النص كل وذ،رياملتربع عن الغكل االستحباب يسبعلى  أو ،جار الويليالنائب باستك ،الوجوب

  .ضةيمن فاتته فرل يودلى والفتو

 ملا ، هو عبارة عن املتفرق لعذري الذيليان التتابع الترتكوإن } وماً متتابعاًيإذا صام شهراً و{

واملراد } اراً ال لعذرية ولو اختي البقق يفيوز له التفرجي {،قطع التتابعيعرفت من أن اإلفطار لعذر ال 

 ك فإن ذل، األثناءوز اإلفطار ولو يفجي، وإال فإنه يفيلكالتتابع املفروض، ال اجلواز التبضر يباجلواز أنه ال 

  .ك ذلالم يفكما تقدم الكفارة، كون ما وقع كوجب عدم ي



٤٠٤

اخلالف ك ،المهمك ه متواترة يفياإلمجاع على ال، بل دعوك بال إشكذلكق يوجواز التفر

شهد له قبل اإلمجاع يها، وري واجلواهر وغك واملسالىتهرة واملنكة والسرائر والتذيواالنتصار والغن

  : النصوص املتواترة

 رجل يف: )عليه السالم(  قال،ثي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،فعن منصور بن حازم

  .)١(تهيبقى وماً قضي النصف  ظهار فزاد يفصام يف

 ،امي األنيفرق بي أنين متتابعيشهره صوم يون علكيسألته عن الرجل :  قال،وعن مساعة بن مهران

شهراً  أو ان أقل من شهرك فإن ،ثر من شهر فوصله مث عرض له أمر فأفطر فال بأسكإذا صام أ: فقال

  .خيفىما ال ك واملراد بعروض أمر أعم من العذر ،)٢(اميد الصيعيه أن يفعل

 ظهار  يفنين متتابعيه صوم شهريان علك رجل  يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وبيوعن أ

 مث  مىنق يفيام التشريله إالّ أكصوم ذا احلجة ي:  قال،صنعيف يكه ذو احلجة يفصام ذا القعدة ودخل عل

  .ثي، احلد)٣(نين متتابعيون قد صام شهركيام فيتم ثالثة أي حىت وم من احملرمي أول ها يفيقضي

                                                

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٤ باب ٢٧٥ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٥ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب ٢٧٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٨ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب٢٧٣ ص٧ج: الوسائل) ٣(



٤٠٥

  .ديتخلّله عي وقت ا إذا ابتدأ يفميف فكيامالً مل كن يام الشهريان الواجب صكفإنه إذا 

  قال،فارة القتلكفارة الظهار وكث قطع ي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وعن احلليب

صوم من اآلخر يصوم شهراً وي والتتابع أن ،نين متتابعيام شهريرجل ص على انكإن : )عليه السالم(

  .)١(اماً منهيأ أو ئاًيش

فإن : ثي حد يف)عليه السالم(  عن الصادق،، وعن منصور بن حازمريعم أيب ومثله ما عن ابن

  .)٢(تهيبقى وماً قضي النصف  الظهار فزاد يفهو صام يف

 فصام شهراً وصام من الشهر نين متتابعياإلنسان صوم شهر على وجب ومىت: قال: يوالرضو

ئاً ي شصم من الشهر الثاينيأقل منه ومل و  أه وال بأس، وإن صام شهراًي علبينيه أن ياماً مث أفطر فعلي أالثاين

  .)٣(ما صام، ألن اهللا حبسه على بيني فله أن ،ون قد أفطر ملرضكي إالّ أن ،د صومهيعيه أن يعل

  خرب احلليب يف)عليه السالم(  ولقوله، للمناط،أيضاًالنذر  إىل وركم املذك احليقال بتعديورمبا 

  .آخره  إىلصوم شهراًيوالتتابع أن  :املتقدم

                                                

  .٩ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٣ باب٢٧٣ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٤ باب ٢٧٥ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٨ سطر ٢٦ص: فقه الرضا) ٣(



٤٠٦

 عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،، عن احلناطك املستدر يفيبن مسلم املرو وخرب حممد

 أي .)١(نعم أمر اهللا حبسه:  قال،دهيعي فصام شهراً مث مرض هل نين متتابعيه صوم شهريرجل جعل عل

  .ما هو الظاهركتم صومه ينعم 

  . فتأملأيضا العذر ري غم يفك وحدة احل العذرم يفكظهر من وحدة احليب أنه يبتقر

  .ني آخرني املسألة قوله يفرياملقاصد وغى منتهى كنه حإمث 

وم عمداً لزمه يأنه لو أخل باملتابعة بعد شهر و حىت ن،كم خمتص بصورة عدم التمكن احلإ: األول

ات املتقدمة املعلقة يده بعض الروايؤية، وي النهاخ يفيالم الشك عن حمتمل يكناف، وهذا هو احملياالست

  .العذر على نيلإلفطار بعد الواحد والثالث

 هذا القول عن يكناف، وحيلزمه االستي أمث ومل نينه لو أخل باملتابعة بعد الواحد والثالثإ: الثاين

ن يديس، وعن السية، وظهار املبسوط، وابن أدرينهالفارات اكان، وي التبخ يفين، والشيديد والسياملف

  .نيصوم شهريالتتابع هو أن  بأن معىن سيه، وعن ابن إدرياع علاإلمجى دعو

  .خيفىل ما ال ك الن يفكل

عليه ( خالفه، والتتابع فسره الصادق على إذ اإلمجاع مردود مبا عرفت من استفاضة اإلمجاع

  ثر من شهر، ك بالصوم أ)السالم

                                                

  .٣ من أبواب بقية الصوم الواجب ح٢ ب٥٨٨ج  ص: املستدرك) ١(



٤٠٧

  .مل يكن املنساق منه ذلك مجيعها ووكذا لو كان من نذر أو عهد مل يشترط فيه تتابع األيام

 جواز اإلفطار بال ان أظهر يفكد عنها مبا يرفع الي ،ون اإلفطار لعذرك على  تدلوالظواهر اليت

  .عذر

  .نيراهة عدم التتابع بعد الواحد والثالثك أو نعم الظاهر استحباب التتابع مطلقاً،

ة أنه يفاكال على إذ ظاهر ما دلّف، كياناً مل ي عصنينه لو أفطر بعد الظهر من الواحد والثالثإمث 

   .ما بعد الظهر إىل نه صامأ ال ،نيأمت الواحد والثالث

أما إذا صام بعد أول الشهر  .وميآخر الشهر الناقص وإىل ى فكان قد صام من أول الشهر كولو 

د يفياً، وال ان الشهر ناقصكة إذا يفاك الأيضاًان رمبا احتمل هنا كوماً، وإن ي نيفالظاهر لزوم واحد وثالث

ضر ما إذا ظن أنه مل يما ال ك، كذلكصم ي واحلال أنه مل نية ما لو ظن بأنه صام واحداً وثالثيفاك اليف

  .يم الواقعك إذ املناط هو احل،كذلكان صام ك وقد كذلكصم ي

ام جاز يفارة أكه يانت علكمن اخلصال، وإذا  أي ميفارة اجلمع جاز تقدكه يان علكنه إذا إمث 

  .فارة منهاكة ي أميوجوب تقد على لي لعدم الدلكل ذلك ،فارة املتأخرك ميتقد

ه يشترط فيعهد مل  أو من نذر{ن يوجوب الشهر} انكلو { ني صوم واحد وثالثيفكي} ذاكو{

  :  للمسألة صور ثالث،التتابع} كن املنساق منه ذلكيعها ومل يام مجيتتابع األ



٤٠٨

   منه جيوز فقالوا إذا تابع يف مخسة عشر يوماً،يه التتابعوأحلق املشهور بالشهرين الشهر املنذور ف

  

  .كذل إىل نصرف النذري أو ،لك ال التتابع يفنيعيأن : األوىل

  .التتابع إىل انصراف أو ديون النذر مطلقاً، بال قكيأن : الثاين

  .كد النذر بذليقي أو يقصد التتابع الشرعيأن : الثالث

 ألن الشارع قصد ،فارةك الالثة، وأن حاهلا حال التتابع يف الصورة الثال يفك اإلشينبغيوال 

  .هيف إل انصرو أدي، وقد فرض أن النذر قكبالتتابع ذل

س منذوراً ي ألنه ل،نيتتابع واحد وثالث حىت لزمية، وأنه ال ي الصورة الثانال يفك اإلشينبغيما ال ك

  .وال فرضه الشارع

فارة، ألن الشارع األقدس قد كالكأنه  إىل بعض فقد ذهب ، الصورة األوىلال يفكوإمنا اإلش

 تبعاً )١(ك املستمس وإن زعم صاحبه خالفه، قال يف،كون املراد واقعاً ذا اخلطاب ذلكشف عن ك

  .إذ األدلة املتقدمة تقصر عن التعرض للنذر وحنوهى ما تركنه ك ول:هريلغ

  .د املقام فراجعيفي، وقد تقدم ما كذلكوهو : أقول

ثر من كاأل إىل ان الرباءة بالنسبةي، فالظاهر جرياللغو أو يأنه هل نذر التتابع الشرع  يفكولو ش

ان األصل ك أصل التتابع  يفكما أنه إذا شكه، فاألصل عدمه، ي فكشيد زائد ي، ألنه قنيالواحد والثالث

  .عدمه

 فقالوا ،لتتابعه ايالشهر املنذور ف{ة صوم النصف عن التتابع يفاك يف} نيحلق املشهور بالشهرأو{

  وز جيوماً منه ي مخسة عشر إذا تابع يف

                                                

.٤٦١ ص٨ج: كاملستمس) ١(



٤٠٩

 وإن بقي منه لل اإلفطار عمداً وهو مشكل فال يترك االحتياط فيه باالستيناف مع خت،له التفريق يف البقية اختياراً

  .يوم

  

عليه ( عبد اهللا أيب ل، عني، عن الفضريكبن ب موسى حيلصح} اراًية اختي البقق يفيله التفر

ان كإن :  فقال،وماً مث عرض له أمريه صوم شهر فصام منه مخسة عشر ي رجل جعل عل يف،)السالم

صوم شهراً ي حىت زهجيوماً مل يان أقل من مخسة عشر ك، وإن ي ما بقيقضيوماً فله أن يصام مخسة عشر 

   .)١(تاماً

  .)عليه السالم( جعفر أيب ل، عنيته عن الفضيوحنوه روا

د جداً وخالف ي وهو بع،ان تعبداً من الشارعكذا قصد التتابع، وإال فإن الظاهر منهما ما إ

ناف مع ختلل يه باالستياط في االحتكتريفال { نيتيلضعف سند الروا} لكوهو مش{إطالقات أدلة النذر 

  .}ومي منه ياإلفطار عمداً وإن بق

لة ي وجه ملا عن وسما الك ، املسألة وتوقفه يفكال املداركمل فال وجه إلشعن الضعف جمبور بالكل

ه ما ين فكن، ليأنه للمناط املستفاد من الشهركوم، ويما إذا جاوز النصف ولو بية فيفاكابن محزة من ال

 ل يفي عن ابن زهرة من تفصا ال وجه ملكذلكوماً، ويام مخسة عشر ية بصيح الروايبعد تصر ،خيفىال 

  .ليه دليقم علياملسألة مل 

  عرض : ث قالية حي ظاهر الروابأن: ن بعض الفقهاء قالإمث 

                                                

  .١ حة الصوم الواجبي بقأبواب من ٥ باب ٢٧٦ ص٧ج: الوسائل) ١(



٤١٠

  .صف يف سائر أقسام الصوم املتتابع مع جتاوز النكما ال إشكال يف عدم جواز التفريق اختياراً

  

 ري أعم من العذر، فإنه إذا تغعرض له أمر  قد عرفت أنكنك ل،ون اإلفطار لعذركيأن  له أمر

 ،يس بعذر شرعيعرض له أمر، مع أنه ل قال لهي ،ما أشبه أو  الشتاءام يفيإرادة الص أو ه لقصد سفريرأ

  . وحنوهحبسه اهللامثله  على طلقيوال 

صوم نصفه ي ف،ثر من شهركأ أو ،نذر صوم أقل من شهر إىل ةيمن مورد الرواى تعديمث هل 

مورد  على هيقتصار فخالف القاعدة فالالزم اال على مك ومن أن احل،من املناط ،متتابعاً، احتماالن

  .النص

}  سائر أقسام الصوم املتتابعاراً مع جتاوز النصف يفيق اختي عدم جواز التفرال يفكما ال إشك{

 الصدقة ل، ومثله إذا نذر التتابع يفك ال بالتتابع يفي بعد لزوم الوفاء بالنذر القاض،اجلواز على ليلعدم الدل

 ،هري غ الصوم ويفيف أو  الصوم،يفة يقال باملناط وعدم فهم اخلصوصيحنوها، اللهم إال أن  أو و الصالةأ

  .لكنه مشكل

  



٤١١

فهي صحيحة وإن مل تكن امتثاال لألمر  إذا بطل التتابع يف األثناء ال يكشف عن بطالن األيام السابقة): ٨مسألة (

  . لكوا حمبوبة يف حد نفسها من حيث إا صوم،الوجويب وال النديب

  

شفه كمال احت وجه ،}ام السابقةيشف عن بطالن األكي األثناء ال إذا بطل التتابع يف: ٨ مسألة{

قع لعدم ياملندوب مل  أو ه من الصوم الواجبري وغ،قع لعدم التتابعيفارة مل كإن صوم ال: عن البطالن

  .قصديقع وما وقع ي فما قصد مل ،القصد

 من يتاآل} وال النديب{فارة ك من قبل الاآليت} ن امتثاالً لألمر الوجويبكحة وإن مل تي صحيفه{

 ألن االمتثال ك، وذلك وما أشبه ذل، أول الشهر ووسطه وآخرهام يفيض، وثالثة أيام البيقبل صوم أ

ا إث ي حد نفسها من حوا حمبوبة يفكل{ املقام، وإمنا قلنا بصحة الصوم ة املفقودة يفيالن على متوقف

 ك وذلصد اإلنسان عنواناً خاصاً،قي وإن مل ، نفسه حمبوبفإن املستفاد من األدلة أن الصوم يف} صوم

صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(  عن الباقريث املروياحلدكدلة، األإلطالقات 

  .)١(نة من النارالصوم ج: )وسلم

 قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ ،)عليهم السالم( بائهآ عن ،)عليه السالم( وعن الصادق

  ء إن يم بشكأال أخرب: ألصحابه

                                                

  .١ حلصوم املندوب اأبواب من ١ باب ٢٨٩ ص٧ج: الوسائل) ١(



٤١٢

الصوم : قال. ىبل:  قالوا،تباعد املشرق من املغربيما كم كطان عنيأنتم فعلتموه تباعد الش

  .)١(امياة األبدان الصكاة، وزكء زيل شكول :أن قالإىل  سود وجههي

:  قال)سلمصلى اهللا عليه وآله و( ، أن النيب)عليهم السالم ( عن آبائه،)عليه السالم( وعن الصادق

 نيته بالدعاء للصائمكل مالئكّ وعز وجلإن اهللا .وقال :ما أمرت : عن ربه أنه قالل يجربئ أخربين

  .)٢(هي إال استجبت هلم فيق بالدعاء ألحد من خليتكمالئ

 موسى اي :)عليه السالم( موسى  إىلعز وجل اهللا ىأوح: ثي حد يف)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٣(كح املسي من ريب عنديأطفم الصائم خللوف 

  .)٤(فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه ،للصائم فرحتان:  أنه قال)عليه السالم( وعنه

  .)٥(نة من النارن الصوم جإ ،ري اخلب بأبواكأال أخرب: ثي حد يف)عليه السالم( وعنه

                                                

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٨٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٨٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٤(

.٨ ح الصوم املندوبأبواب من ١ب  با٢٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٥(



٤١٣

ة صحيحة يف حد نفسها من حيث حمبوبيتها  فإن األذكار والقراء،وكذلك احلال يف الصالة إذا بطلت يف األثناء

  .لذاا

  

دخله اهللا به يد ما عند اهللا فيريوماً تطوعاً يصوم ين الرجل لإ : أيبقال:  قال)عليه السالم( وعنه

  .)١(اجلنة

 انك عبادة وإن الصائم يف: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( وعنه

  .)٢(غتب مسلماًي فراشه ما ملعلى 

: عز وجلقال اهللا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( وعن الباقر

بهي وأنا أجزالصوم يل )٣(.  

وماً تطوعاً يمن صام : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: ، قال)عليه السالم(علي  وعن

  . )٤( اجلنةعز وجلأدخله اهللا 

  . نفسهيفالصوم ة يحمبوب على ة الدالةريثكات اليها من الرواريغ إىل

وجه  على ن الغالب أنهكد، لييوجه التق على انكصح إذا يقع، إمنا يال بأن ما قصد مل كواإلش

فارة ك فإذا بطل أمر ال،فارة واجباًك نفسه عبادة، وقد صار لسبب أمر ال فإن الصوم يف،قي التطباخلطأ يف

  . نفسهدة يفونه عباك يبق

 حد نفسها من حة يفيار والقراءة صحكذ فإن األ، األثناء الصالة إذا بطلت يف احلال يفكذلكو{

  تها يث حمبوبيح

                                                

.١١ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٩١ ص٧ج: الوسائل) ١(

.١٢ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٩١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٥ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٩٢ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .١٨ ح الصوم املندوبأبواب من ١ باب ٢٩٢ ص٧ج: الوسائل) ٤(



٤١٤

  .}لذاا

 حد نفسها، وقد مر  املال فإا صدقة حمبوبة يفرياة، وقد صرف الفقك إذا بطلت الزكذلكو

  . واهللا العامل، باب الطهارة فراجعالم يفكال



٤١٥

  

  وياتاحملت

  ٧........................دم المرض الشرعيع: شرائط صحة الصوم

  ٢٩............................................. ـ صوم النائم١مسألة 

  ٣٤.................................... ـ صوم الصبي الممیز٢مسألة 

  ٤١........................... ـ شرائط صحة الصوم المندوب٣مسألة 

  ٥٠........................................... ـ صوم التطوع٤مسألة 

  فصل

  في شرائط وجوب الصوم

  ٩٢ ـ ٥٣

  ٦٥.................... ـ دخول المسافر بلده قبل الزوال وبعده١مسألة 

  ٧٣...................لتالزم بین الصالة والصوم ـ مستثنیات ا٢مسألة 

  ٧٥................. ـ عدم جواز اإلفطار إال إلى حد الترخص٣مسألة 

  ٧٦.........................ختیارا في شهر رمضانا ـ السفر ٤مسألة 

  ٨٥.......................... ـ كراهة السفر في شهر رمضان٥مسألة 

  ٨٦................. ـ آداب المفطر الشرعي في شهر رمضان٦مسألة 



٤١٦

  

  فصل

  في موارد اإلفطار

  ١٢٣ ـ ٩٣

  ٩٣.....................................یخةالشیخ والش: األول والثاني

  ١٠٣........................................من به داء العطش: الثالث

  ١٠٩............................................الحامل المقرب: الرابع

  ١١٧....................................المرضعة القلیلة اللبن: الخامس

  

  فصل

  في طرق ثبوت الهالل

  ٢٣٢ ـ ١٢٣

  ١٢٣.........................................رؤیة المكلف نفسه: األول

  ١٢٥....................................................التواتر: الثاني

  ١٢٧....................................................الشیاع: الثالث

  ١٣٠..............................مضي ثالثین یوما من شعبان: الرابع

  ١٣٣...........................................البینة الشرعیة: الخامس

  ١٥٠...................................لنساءاعدم ثبوت الهالل بشهادة 

  ١٥٢.......................م الیمینضعدم ثبوت الهالل بعدل واحد مع 

  ١٥٦.............................................حكم الحاكم: السادس

  ١٦٨...................................عدم ثبوت الهالل بغیبوبة الشفق

  ١٧٤............................................وال برؤیته یوم الثالثین

  ١٧٦..........................................وال بالطرق غیر الشرعیة



٤١٧

  ١٨٥.........................عتبار الشهادة بالرؤیة ال بالعلما ـ ١مسألة 

  ١٨٨...........ً ووجوب القضاء بدالً ترك الصوم قصورا ـ موارد٢مسألة 

  ١٩٢.................................. ـ دائرة نفوذ حكم الحاكم٣مسألة 

  ١٩٤............................ ـ ثبوت الهالل في بلد دون بلد٤مسألة 

  ٢٠٤.................................عتماد على التلغراف ـ اال٥مسألة 

  ٢٠٧.............................................. ـ یوم الشك٦مسألة 

  ٢١١.......ّ ـ لو غمت الشهور ولم یر الهالل فیها بعضا أو كال٧مسألة 

  ٢١٧..............ل بالنسبة إلى األسیر والمحبوس ـ ثبوت الهال٨مسألة 

  ٢٢٧...................... ـ إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین٩مسألة 

  ٢٢٩............................. ـ الصوم في اآلفاق الرحویة١٠مسألة 

  

  فصل

  في أحكام القضاء

  ٣٥٨ ـ ٢٣٣

  ٢٣٤......................................البلوغ: شروط وجوب القضاء

  ٢٤٠......................................العقل: وجوب القضاءشروط 

  ٢٤٥....................................اإلسالم: شروط وجوب القضاء

  ٢٥٠................مرتد قضاء ما فاته أیام ردته ـ یجب على ال١مسألة 

  ٢٥٣............................. ـ على السكران قضاء ما فاته٢مسألة 

  ٢٥٤.................................. ـ على الحائض والنفساء٣مسألة 

  ٢٥٦.................... ـ یجب على المستبصر قضاء ما فاته٤مسألة 

  ٢٥٨.................. ـ یجب على النائم والغافل قضاء ما فاته٥مسألة 

  ٢٥٩........................ ـ دوران القضاء بین األقل واألكثر٦مسألة 



٤١٨

  ٢٦٣...............................لفور والتتابع في القضاء ـ ا٧مسألة 

  ٢٧٠..................... ـ عدم وجوب تعیین األیام في القضاء٨مسألة 

  ٢٧٤......................... ـ جواز قضاء الالحق قبل السابق٩مسألة 

  ٢٧٦............................ ـ ال ترتیب في صوم القضاء١٠مسألة 

  ٢٧٨.................... ـ موارد تخلف المأتي به عن المكلف١١مسألة 

  ٢٨٠........................ ـ عدم وجوب القضاء عن المیت١٢مسألة 

  ٢٨٧........ستمراره إلى رمضان آخراالصوم بالعذر و ـ فوات ١٣مسألة 

  ٣٠٠............................ ـ الجمع بین الكفارة والقضاء١٤مسألة 

  ٣٠٧.............رض إلى ثالث أو أربع سنینملو استمر ال  ـ١٥مسألة 

  ٣١٠................عطاء أكثر من كفارة لفقیر واحدإ ـ جواز ١٦مسألة 

  ٣١١.....................د ـ عدم وجوب كفارة العبد على السی١٧مسألة 

  ٣١٣............لى رمضان آخر مع التمكن ـ تأخیر القضاء إ١٨مسألة 

  ٣١٧....................... ـ وجوب القضاء على ولي المیت١٩مسألة 

  ٣٣٢............. ـ وجوب القضاء على الورثة لو لم یكن ولي٢٠مسألة 

  ٣٣٣...................................... األولیاءد ـ لو تعد٢١مسألة 

  ٣٣٦................................ ـ للولي أن یستأجر غیره٢٢مسألة 

  ٣٣٨...........................شتغال ذمتها ـ شك الولي في ٢٣مسألة 

  ٣٤٠.........................لوصیة ـ سقوط الوجوب بشرط ا٢٤مسألة 

  ٣٤١............................هؤ ـ ما یجب على الولي قضا٢٥مسألة 

  ٣٤٤..... ـ هل على الولي قضاء رمضان أو كل صوم واجب٢٦مسألة 

  ٣٤٧....... ـ اإلفطار في قضاء رمضان بعد الزوال عن نفسه٢٧مسألة 



٤١٩

  فصل

  في صوم الكفارة

  ٤١٤ ـ ٣٥٩

  ٣٥٩...................................................كفارة قتل العمد

  ٣٦٠....................................ما یجب فیه الصوم بعد العجز

  ٣٦٦.........................................مخیراما یجب فیه الصوم 

  ٣٦٨.........................................ما یجب فیه الصوم مرتبا

  ٣٧٠................................. ـ التتابع في صوم شهرین١مسألة 

  ٣٧٧............................ ـ عدم وجوب التتابع في النذر٢مسألة 

  ٣٨٠................................. ـ التتابع في النذر المعین٣مسألة 

  ٣٨٢........................ ـ الشروع في صوم یلزم فیه التتابع٤مسألة 

  ٣٨٨.............................. ـ قطع الصوم التتابعي وغیره٥مسألة 

  ٣٩٢..............................تتابعي لعذر ـ قطع الصوم ال٦مسألة 

  ٤٠٥................................. ـ المیزان في أنواع التتابع٧مسألة 

  ٤١٣........................ ـ عدم بطالن الصوم من حیث هو٨مسألة 

  ٤١٧........................................................المحتویات

  

  

  

  

  




