
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه

  السابع والثالثوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   احلسيين الشريازيالسيد حممد

  دام ظله

  الصومكتاب 

  اجلزء الرابع

  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

  

  

  

  

  كتاب الصوم

  زء الرابعاجل



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

فصل

  واجب وندب: ةأربع الصوم أقسام

  

  }فصل{

ال } وندب{، ويف تركه العقاب ويف فعله الثواب مينع عن النقيض} واجب: ةأربع الصوم أقسام{

  . وليس يف تركه العقاب وإمنا يف فعله الثواب،مينع عن النقيض

 األعم من العتاب، بنعم احتمل بعض الفقهاء أن يكون هناك مستحبات يكون يف تركها العقا

 مثالً ذهاب العبد إىل السفر وإمنا الفرق بينه وبني الواجب أن الواجب فيه اإللزام وليس يف املندوب إلزام،

إذا سافرت افترسك :  عنه املوىل، وإمنا يقول لهى وقد ال ينه، عنه املوىل وإذا سافر ضربه سوطىقد ينه

  . وبني الثواب واألمر،السبع، فإنه ال تالزم بني العقاب والنهي

كما ورد يف  الدالة على العقاب يف بعض األمور غري الالزمة، الرواياتواستدلوا لذلك ببعض 

  إن من: )١(عقاب األعمال للصدوق

  

                                                  

.صابه مرضأ يف باب من ٢٨٢ص: عمالمال وعقاب األع ثواب األ)١(



٨

  ومكروه كراهة عبادة

  

  .ق مبنشار من نارمن جعل الشعر ومل يفرق فر، ومرض ومل يقرأ اإلخالص ومات دخل النار

  . الكثرية يف خمتلف أبواب الفقهالرواياتعد ناتف الشيب يف عداد احملرمات إىل غري ذلك من و

 وموضع املسألة الكتب ، ذلك، وقد أقاموا لذلك أدلة عقلية ونقليةهمؤيس بناللكن املشهور 

  .األصولية

 العقاب على قول املشهور، مع كون هفإن املكروه املطلق ما ليس يف فعل} ومكروه كراهة عبادة{

، ولكن حيث ال يتصور ذلك يف العبادة، إذ لو كان مرجوحاً مل يؤمر به اً والترك راجحاًالفعل مرجوح

 أمراً ندبياً يف غري ،دة، فإن معىن املكروه النهي الترتيهي عنه، ومعىن العبادة املقربية املالزمة لألمر بهأمر عبا

  .الواجب وأمراً إلزامياً يف الواجب، قالوا بأن الكراهة يف العبادة خالف الكراهة املطلقة

  :مث فسروا ذلك بتفسريين

واب، مثالً الصالة يف الدار هلا مائة درجة من ب املشهور بأن معىن كراهة العبادة أقلية الثفذه

ئة ومخسون، والصالة يف احلمام هلا مخسون، فالصالة يف الدار ليست االثواب، والصالة يف املسجد هلا م

  . ويف املسجد مستحبة، ويف احلمام مكروهة،مكروهة وال مستحبة

  وذهب بعض إىل أن املراد بالكراهة معارضة العبادة بأهم منها، 



٩

  .حمظورو

  صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل اهلدي يف حج: أقساموالواجب 

  

ن فيه التشبه ببين أمية أوجبت إمثالً صوم يوم عاشوراء هلا نفس ما لصوم سائر األيام، لكن حيث 

سائر األيام يف هذه املزامحة تسميته مكروهاً والنهي عنه، وإن كان إذا صام اإلنسان كان حاله حال صوم 

  .الثواب

 فمن يقول يف ،قل ثواباً وال مزامحاًأزة وإن مل يكن لث إىل أن املراد بالكراهة احلزاوذهب ثا

بصوت مرتفع ليس ما يقول أقل ثواباً من قوله يف سائر األماكن، وال مزامحاً " ال إله إال اهللا: "املرحاض

  .بأهم، وإمنا له نوع من احلزازة

  .ىل مظانهإ هذا املوضوع خارج عن مبحثنا فعلى الطالب أن يرجع ن الكالم يفإوحيث 

شارع ملا فيه من املفسدة، فإن األحكام الشرعية تابعة للمصاحل واملفاسد، كما لحرمه ا} وحمظور{

  .ىن العدلية، وإن ذهب بعضهم إىل املصلحة السلوكية، لكن املشهور خالف ذلكبهو م

يعقل بالنسبة إىل العبادة، إذ معىن العبادة املقربية ومعىن اإلباحة أما احلكم اخلاص وهو اإلباحة فال 

يب يف ع نعم يف غري العبادة األحكام مخسة خالفاً للك،عدم التقريب وال التبعيد، واجلمع بني األمرين حمال

  .شبهته

} وصوم القضاء{لرمضان أو غريه } صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة: أقساموالواجب {

  وصوم بدل اهلدي يف حج{ريه  لرمضان أو غ



١٠

  .يام االعتكافأجارة، وصوم اليوم الثالث من إو أالتمتع، وصوم النذر، والعهد، واليمني، وامللتزم بشرط، 

   .ما الواجب فقد مر مجلة منهأ

: أقسامما املندوب منه فأو

يام أ كصوم ،ما ال خيتص بسبب خمصوص وال زمان معني: منها

  

} وصوم النذر، والعهد، واليمني، وامللتزم بشرط{يف احلج وسبعة إذا رجعتم يام أثالثة } التمتع

}  أما الواجب فقد مر مجلة منه،عتكافيام االأوصوم اليوم الثالث من {أو حنوها } و إجارةأ{الزم 

   .ميان والنذورويذكر بعضها اآلخر يف خمتلف الكتب املرتبطة ا ككتاب احلج وكتاب األ

ما ال سبب له، وما له سبب، والثاين أما سببه زماين كأيام :  ةأربع} أقسامنه فوأما املندوب م{

و  ﴿:البيض، أو مكاين كثالثة أيام يف املدينة للحاجة، أو فعلي كالصوم ألجل قضاء احلاجة، قال تعاىل

ِر وبوا ِبالصعينتالِةاسوقد فسر الصرب بالصوم، فإنه مصداق من مصاديقه،)١(﴾الص .  

.ة اليت ذكرناهاربع األقسام من األأقساماملصنف تبع يف التقسيم املستند وغريه، فذكر ثالثة و

   كصوم أيام، وال زمان معني،ما ال خيتص بسبب خمصوص: منها{

                                                  

  .٤٥اآلية :  سورة البقرة)١(



١١

خبار الكثرية يف فضله من حيث هو يام التشريق ملن كان مبىن، فقد وردت األأالسنة عدا ما استثين من العيدين، و

  وحمبوبيته

  

أو من املكروه }  وأيام التشريق ملن كان مبىن،العيدين{احملرم كصوم } السنة عدا ما استثين من

فقد وردت األخبار الكثرية يف فضله من {كصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة ملن يضعفه الصوم الدعاء 

شكال يف إإنه ال د اختلفوا يف معىن احملبوبية، فقهللا تعاىل أو ألوليائه، ف} وحمبوبيته{صوم } حيث هو

شكال يف حتق االنقياد والتجري فيما مل يكن إحتقق اإلطاعة واملعصية بالنسبة إىل االمتثال وعدمه، كما ال 

راده، أو زعم أزعم أن املوىل يريد الشيء فأتى به واحلال أن املوىل مل يكن  هناك مطابقة للواقع، كما لو

 فإن األول انقياد باملعىن اازي، ى عنه، املوىل مل يكن أن الشيء الفالين منهي عنه فأتى به واحلال أن

مور نقياد احلقيقي إمنا هو يف اإلطاعة، فإن االنقياد واملنقاد صفة للفعل والفاعل ال يتحققان يف األإذ اال

 كما فصلوه يف ،املزعومة فإطالقهما إطالق جمازي، وقد اختلفوا يف التجري هل يوجب العقاب أم ال

  .األصولالكالم و

شكال يف عدم إوأما احملبوبية واملبغوضية فال إشكال يف حتققهما بالنسبة إىل املوىل العريف، كما ال 

حتققهما بالنسبة إىل اهللا سبحانه، ألنه تعاىل ليس حمالً للحوادث، فاملراد ما بالنسبة إليه تعاىل أحد أمور 

  .ثالثة

خوند يف بعض مباحث الكفاية الشبهية ن كالم اآلما أما بالنسبة إىل أوليائه، كما يستفاد مإ

  . باملقام



١٢

  .  بهيجازأنا أالصوم يل و: وفوائده ويكفي فيه ما ورد يف احلديث القدسي

  

  .، كما ذهب إليه املشهور)ئخذ الغايات واترك املباد(ما أن املراد النتائج، كما قالوا إو

ات وإن مل نتعقله حنن، كما ال نتعقل الذات، ما أن املراد شيء ليس حبادث ولكنه من صفات الذإو

 )١(﴾فَلَما آسفُونا انتقَمنا ِمنهم﴿: وهذا هو األظهر عندي، ويدل عليه ظواهر األدلة، كقوله سبحانه

أحب اهللا ، و)٢(وإن اهللا يرضى لرضى فاطمة): صلى اهللا عليه وآله( فاالنتقام واألسف شيئان، وقوله

  .خبار ال الدعاءـ إذا كان ذلك على وجه اإل )٣(من أحب حسينا

فاخللق .  كرتاً خمفياً فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق لكي أعرفكنت: ويف احلديث القدسي

   .وكيف كان فمحل املسألة األصول، غري احلب، واحلاصل أن املعنيني األولني خالف ظواهر هذه األدلة

 يجازأنا أالصوم يل و: ما ورد يف احلديث القدسيويكفي فيه {الدنيوية واألخروية } وفوائده{

  ، جزي عليهأ، أو أجزي بهت ذه العجالة جدلكن الذي و} )٤(به

                                                  

  .٥٥اآلية :  سورة الزخرف)١(

  .٩٣ ص٢ ج: كشف الغمة)٢(

  .٢١٨ ص٢ ج: كشف الغمة)٣(

  . يف ذكر وجوب الصوم٢٧٠ ص١ ج: كما يف الدعائم)٤(



١٣

   . ودعاؤه مستجاب، وعمله متقبل، وصمته تسبيح،ن نوم الصائم عبادةأن الصوم جنة من النار، وأوما ورد من 

الإوم نه لو مل يكن يف الصأونعم ما قال بعض العلماء، من 

  

 ـولعل املراد إعطاء اجلزاء بال واسطة، وإال فجزاء كل عمل هو الذي يعطيه سبحانه، واملراد ب

يل أقربيته إليه تعاىل، وإال فسائر العبادات أيضاً له تعاىل، والقول بأن للصوم خصوصية إذ ال ميكن 

  .ك كما ال خيفى إذ كل عبادة هي كذل،ر فيهوالصيام بدون النية املخفية عن الناس، منظ

 ونفسه )٢(} وصمته تسبيح،، وأن نوم الصائم عبادة)١(ة من النارنن الصوم جأوما ورد من {

  . )٤(} ودعاؤه مستجاب،وعمله متقبل{ أيضاً )٣(تسبيح

 الكثرية اليت هي فوق حد التواتر، مذكورة يف الوسائل واملستدرك الرواياتإىل غري ذلك من 

  .ة لكل صوم، كما هو واضح وهي مطلقة شامل،والبحار

  ونعم ما قال بعض العلماء، من أنه لو مل يكن يف الصوم إال{

                                                  

  .٨ ح من الصوم املندوب١ الباب ٢٩٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح ثواب الصائم٧٩ ص:مال ثواب األع)٢(

  .٣ ح من الصوم املندوب١ الباب ٢٨٩ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  ).٢٠٧ (١٢ ح٤٦ ص٢ ج: الفقيه)٤(



١٤

  . ومنقبة وشرفاًىل ذروة التشبه باملالئكة الروحانية لكفى به فضالًإاالرتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية 

  .دعيةما خيتص بسبب خمصوص، وهي كثرية مذكورة يف كتب األ: ومنها

  

حضيض حظوظ النفس البهيمية إىل ذروة التشبه باملالئكة الروحانية لكفى به فضالً رتقاء عن اال

فإن اإلنسان له روح وجسد، وكلما ضعف جانب قوي جانب آخر، والصوم مما } ومنقبة وشرفاً

يضعف اجلسد فيقوى جانب الروح، فإذا كان الصوم باحلق قوي جانب املالئكية يف اإلنسان، وإذا كان 

طل قوي جانب الشيطانية، وإذا قوي جانب الروح سواء كان باحلق أو بالباطل ارفت الصوم بالبا

 إن مالئكياً فيصل ،ىل قابلية االتصال بالروحانيات فرياهم ويسمع أصوامإاملشاعر حىت يصل اإلنسان 

  .ن شيطانياً فيصل إىل ذلك اجلانبإإىل هذا اجلانب، و

اصة  البدن غدد وهذه الغدد إذا شحذت تكون هلا آثار خن يفأبل حتقق يف علم األرواح احلديث، 

  : والصوم وما أشبه يشحذ هذه الغدد، قال الشاعر، وإدراك األشياء اخلفيةمن رؤية البعيد ومساع البعيد

  ذكار معتزالًالصمت واجلوع واأل

  وهكذا السهر منها رفعة حصلت

 ولكالصوم عند نز} دعية وهي كثرية مذكورة يف كتب األ،ما خيتص بسبب خمصوص: ومنها{

  ) عليه السالم( هللا الشدة، فعن أيب عبد



١٥

إذا زلت بالرجل : ، وقالالصرب الصيام:  قال)١(﴾استعينوا ِبالصبِرو﴿: وجليف قول اهللا عز

  .)٢(﴾ يعين الصياماستعينوا ِبالصبِرو﴿: النازلة والشديدة فليصم فإن اهللا عز وجل يقول

ليه إشكوت : ، قال)عليه السالم(  فعن علي بن سويد، عن أيب احلسن موسى، الفقروالصوم عند

  .)٣(صم وتصدق: ؟ فقاليضيق يد

وم يف صال: إين أحب من دنياكم ثالث :)عليه السالم( قد قال أمري املؤمننيفوالصوم يف احلر، 

  . احلديث)٤(الصيف

ام هللا عز وجل يوماً يف شدة احلر فأصابه ضمأ من ص): عليه السالم( اهللا وعن يونس، قال أبو عبد

 ما أطيب رحيك: ر قال اهللا عز وجل حىت إذا أفط،لف ملك ميسحون وجهه ويبشرونهأ به وكل اهللا

  .)٥(وروحك، مالئكيت اشهدوا أين قد غفرت له

  صلى اهللا عليه وآله ( صوم عن غلبة الشهوة، فعن رسول اهللالوا

                                                  

  .٤٥اآلية :  سورة البقرة)١(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٢ باب ٢٩٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٢ باب ٢٩٨ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ٢ الباب ٥٩١ ص١ ج:ك انظر املستدر)٤(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٣ باب ٢٩٩ ص٧ ج: الوسائل)٥(



١٦

نه أيام من كل شهر، فقد ورد أ صوم ثالثة : منها وهو أكدها،وهو يف مواضعما خيتص بوقت معني، : ومنها

  فضلأيعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، و

  

  .)١(هؤيا معشر الشباب عليكم بالباه، فإن مل تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجا: أنه قال) وسلم

الصوم يف الشتاء هو الغنيمة : قالأنه ) عليه السالم(  فقد روي عن الصادق،والصوم يف الشتاء

  .)٢(الباردة

ما أين مل أجد الكثرة اليت ككذا ذكر يف الوسائل واملستدرك من األبواب، ويف بعضها تأمل، 

  .ذكرها املصنف تبعاً للمستند

 صوم ثالثة أيام من كل شهر، : منها وهو أكدها،ما خيتص بوقت معني، وهو يف مواضع: ومنها{

  أمثاهلااملراد مع صيام شهر رمضان، إذ من جاء فله عشر والظاهر أن} دل صوم الدهرفقد ورد أنه يعا

ما الدهر إو، ما العمر باعتبار أن دهر اإلنسان هو عمرهإ واملراد بالدهر ،فالثالثة يف شهر يعادل ثالثني

  .حقيقة باعتبار أن اهللا يأمر املالئكة بكتابة حسنات اإلنسان حىت بعد موته

  وأفضل{ووسوسته } ر الصدرويذهب بوح{

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٤ باب ٣٠٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٦ باب ٣٠٢ ص٧ ج: الوسائل)٢(



١٧

ول مخيس من الشهر، وآخر مخيس منه، أن يصوم أخبار، وهو كيفياته ما عن املشهور، ويدل عليه مجلة من األ

  اء يف العشر الثاينأربعول أو

  

ويدل عليه مجلة من {وإن كان جيوز صومه كيف اتفق لإلطالقات } كيفياته ما عن املشهور

ويدل } اء يف العشر الثاينأربعيس من الشهر، وآخر مخيس منه، وأول  وهو أن يصوم أول مخ،األخبار

  :على ذلك متواتر النصوص

حىت ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( صام رسول اهللا: قال) عليه السالم( فعن محاد، عن الصادق

  مث قبضيوماً، ويوماً ال،) عليه السالم( ما يصوم، مث صام صوم داود: ما يفطر، مث أفطر حىت قيل: قيل

  .ويذهنب بوحر الصدر) الشهر( يعدلن صوم الدهر: على صيام ثالثة أيام يف الشهر، وقال) عليه السالم(

أول مخيس يف الشهر، :  قال؟وأي األيام هي: فقلت:  قال محاد،الوحر الوسوسة: وقال محاد

: ليت تصام؟ فقال األيام اههذ وكيف صارت: فقلت.  وآخر مخيس فيه،شر منهعاء بعد الأربعوأول 

صلى ( ألن من قبلنا من األمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل يف هذه األيام، فصام رسول اهللا

  .)١(هذه األيام ألا األيام املخوفة) اهللا عليه وآله وسلم

  :قال) عليه السالم( اهللا ن أيب عبداهللا بن سنان، ع وعن عبد

                                                  

  .١ حب الصوم املندوأبواب من ٧ باب ٣٠٣ ص٧ ج: الوسائل)١(



١٨

أما : اء؟ فقالأربعسئل عن صوم مخيسني بينهما ) له وسلمصلى اهللا عليه وآ( إن رسول اهللا

  . )١(اء فيوم خلقت فيه النار، وأما الصوم فجنةربعاخلميس فيوم تعرض فيه األعمال، وأما األ

  .إىل غريها من النصوص

والظاهر أنه إذا كان يف العشر األخري مخيسان جاز صوم أيهما، وإن كان األول أفضل باعتبار، 

  .ضل باعتباروالثاين أف

 قال يل أبو عبد:  قال،ما عن ابن سنان:  بذلك اليت منهاالرواياتوإن كان الثاين أكثر فضالً لتعدد 

إذا كان يف أول الشهر مخيسان فصم أوهلما فإنه أفضل، وإذا كان يف آخر الشهر ): عليه السالم( اهللا

  .)٢(مخيسان فضم آخرمها فإنه أفضل

عليه ( روي عن العامل، أنه سأل العامل:  قال،نه وبني رواية الصدوقومنه يعرف عدم املنافاة بي

  .)٣(صم األول فلعلك ال تلحق الثاين:  فقال،عن مخيسني يتفقان يف آخر العشر) السالم

                                                  

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ٣٠ باب ٣٠٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  . ٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٧ باب ٣٠٤ ص٢ ج: الوسائل)٢(

  .١٥ ح التطوع وثوابه يف األيام املتفرقةأبواب يف ٢٤ باب ٥١ ص٢ ج: الفقيه)٣(



١٩

) عليه السالم(عبد اهللا يب أكما أنه ال منافاة بني رواية محاد، وبني رواية إسحاق بن عمار، عن 

 فيستحب أن ،اء وسط الشهرربععاء، ألنه مل يعذب أمة فيما مضى إال يوم األب األرإمنا يصام يف يوم: قال

اء األغلبية ال الدائمية فاحلصر ربعن يكون املراد بالنسبة إىل يوم األأ ألنه ميكن ،)١(يصام ذلك اليوم

  .الرواياتإضايف، كما هو كثري يف 

 ما رواه أبو ،ثالثة فضل كيف كانويدل على أن هذا النحو أفضل الكيفيات، وإن كان يف كل 

: صيام ثالثة أيام من كل شهر: عن صوم السنة؟ فقال) عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: بصري، قال

 وإن شاء ،اء واخلميسبعاء، واخلميس يذهب ببالبل القلب ووحر الصدر، اخلميس واألرربعاخلميس واأل

 فإن ذلك ثالثون حسنة، وإن أحب أن ، عشرة يوماًاء واخلميس، وإن شاء صام يف كلربعاالثنني واأل

  .)٢(يزيد على ذلك فليزد

  :ويف املسالة أقوال أخر

  . اءينأربعاء بني مخيسني ومخيس بني أربع التخيري بني :فعن الشيخ

  . اءينأربع شهر كاملشهور، وشهر خبميس بني :وعن االسكايف

  .وسطاء باألخري من العشر األربع ختصيص األ:وعن العماين

  اء يف ربع واأل، إطالق اخلميس يف العشر األول:وعن احلليب

                                                  

  .٧ ح الصوم املندوبأبواب من ٧ باب ٣٠٦ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٧ باب ٣١١ ص٧ج : الوسائل)٢(



٢٠

  .ومن تركه يستحب له قضاؤه

  

  .العشر الثاين، واخلميس يف العشر الثالث

  . وعمالً ما تقدم لكن املشهور فتوى،ولبعض هذه األقوال شواهد

  : الروايات جلملة من ،بال خالف وال إشكال} ومن تركه يستحب له قضاؤه{

صوم ثالثة أيام يف ):  السالمماعليه( عبد اهللاأليب جعفر أو أليب حلسن بن أيب احلمزة، قلت فعن ا

  .)١(نعم فاحفظها): عليه السالم( الشهر أؤخره يف الصيف إىل الشتاء فإين أجده أهون علي؟ فقال

يتعمد الرجل ):  السالمماعليه(  أو أليب احلسنعبد اهللاقلت أليب : وعن احلسن بن راشد، قال

  .)٢(ال بأس: ؟ قالةشهر يف األيام القصار يصومه لسنأ

سألته عن الرجل تكون عليه من الثالثة : قال) عليه السالم( اهللا يب عبدأوعن عمار بن موسى، عن 

 إن شاء متوالية، وإن ،ما أحب: يام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها يف آخر الشهر؟ قالأ

  . إىل غريها،)٣(شاء فرق بينها

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٩ باب ٣١٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ٩ باب ٣١٤ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ٩ باب ٣١٥ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٢١

 كأن يصوم شوال عن السنة اآلتية، ،والظاهر أنه ال خصوصية للتأخري والقضاء، بل جيوز التقدمي

خري أوالت تيةإلطالق خرب حسن بن راشد، كما أن املناط يؤيد صحة التقدمي بالنسبة إىل السنوات اآل

  .خري مطلقاًألتوات السابقة، بل إطالق خرب عمار بن موسى يدل على انبالنسبة إىل الس

 ،و مسافراً أم الأمث الظاهر أنه ال فرق يف استحباب القضاء بني أن يكون حال األداء مريضاً 

 فيمن :يف حديث) عليه السالم( عبد اهللايب أ عن ،إلطالق األدلة، وخصوص خرب داود بن فرقد، عن أبيه

يقضه، وإن كان من كرب أو إن كان من مرض فإذا برأ فل:  فقال،ترك صوم ثالثة أيام يف كل شهر

عطش فبدل كل يوم مد)١(.  

  .)٢(إن كان من مرض فإذا قوي فليصمه: )عليه السالم( عبد اهللاوخرب حفص، عن أيب 

ومنه يعلم أن ما ورد من السقوط حممول على عدم تأكد االستحباب، كخرب سعد بن سعد 

ن صوم ثالثة أيام يف الشهر هل فيه قضاء سألته ع: قال) عليه السالم( شعري، عن أيب احلسن الرضااأل

  .)٣(ال: على املسافر؟ قال

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٠ باب ٣١٦ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٨ ح الصوم املندوبأبواب من ٨ باب ٣١٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ١٥٩ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٢٢

 أصوم هذه الثالثة األيام يف الشهر فرمبا سافرت :)عليه السالم( عبد اهللاأليب  عذافر، قلت وخرب

 فأما غري الفرض فأنت فيه ،إمنا جيب الفرض: فقال يل: ها؟ قالؤورمبا أصابتين علة فيجب علي قضا

ن شئت إاملرض قد وضعه اهللا عز وجل عنك، والسفر : فقال: قال. يف السفر واملرض:  قلت،باخليار

  .)١(فاقضه، وإن مل تقضه فال جناح عليك

 الروايات ومنه يعلم أن قول املدارك بعدم استحباب القضاء يف السفر واملرض حمل منع، وكون

  .نن ال يضر بعد التسامح يف أدلة السةالدالة على القضاء ضعيف

والكفر والطفولة وما أشبه، الظاهر ال، النصراف النص والفتوى عن  وهل يلحق بذلك اجلنون

  .مثله

يام البيض، فإذا أمث الظاهر التداخل بالنسبة إىل صوم رمضان وصوم الواجب بالنذر وحنوه أو صوم 

جل خلق النار، لصيام أل إذ ظاهر األدلة أن ا، أصالة عدم التداخلقصد األمرين أثيب هلما، وهذا ال يناىف

شبه، وذلك يتحقق مبجرد الصوم، كما أنه كذلك أأو عذاب األمم السابقة، أو عرض األعمال، أو ما 

ويف املقام أفىت  لة على ما اخترناه تبعاً جلماعة من الفقهاء كالفقيه اهلمداين،يبالنسبة إىل النافلة والغف

  .من اجلواهر امليل إليه ويظهر ،بالتداخل فخر احملققني ومنتهى املقاصد

                                                  

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ١٥٩ ص٧ ج: الوسائل)١(



٢٣

الظاهر عدم الثواب إذا مل يقصد الثالثة، ألن األعمال بالنيات، إال إذا كان هناك دليل يدل  نعم

على الثواب بدون النية، كما ورد يف عدم شرب اخلمر وأن اهللا يثيبه وإن مل يقصد بتركه أمر اهللا 

  .سبحانه

و الثالث، الظاهر جيوز هلا التقدمي أأو الثاين األول  ال تتمكن من صيام اويف احلائض اليت تعلم بأ

  . وإن كان التأخري من باب القضاء لعله أفضل، وكذلك غريها من سائر ذوي األعذار،والتأخري

نه حيث كان الصوم مستحباً جاز له النية بعد الظهر، كما جاز له اإلفطار بعد الظهر، ولو إمث 

  .الق أدلة هذه األحكام الشاملة ملا حنن فيهأفطره إنسان كان له ثواب مضاعف، إلط

وال فرق يف استحباب القضاء للتارك، بني أن يكون الترك عمداً أو جهالً أو غري ذلك، كما أن 

الظاهر أنه لو قدمه بناًء على ما ذكرناه استحب له اإلتيان يف وقته، إلطالق األدلة والعلة من عرض 

  .األعمال وحنوه

: حب قضاؤه عن امليت لعدم الدليل، بل العلة تؤيد العدم، اللهم إال أن يقالمث الظاهر أنه ال يست

 يف وقته، كما يوجب استحباب القضاء بالنسبة إليه كذلك يوجب استحباب القضاء يبأن وجود املقتض

  . عنهبالنسبة إىل احلي نيابةً

 تقدم يف بعض املباحث ويف استحباب استيجار الغري للنيابة عنه أداًء وقضاًء يف حال حياته ما

  .  واهللا العامل،السابقة فراجع



٢٤

  ومع العجز عن صومه لكرب وحنوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم مبد من طعام أو بدرهم

  

بال } ومع العجز عن صومه لكرب وحنوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم مبد من طعام أو بدرهم{

سألته عمن : ، كالذي رواه عيص بن القاسم، قالإشكال وال خالف، ويدلّ على ذلك األخبار الكثرية

مد من طعام يف كل : مل يصم الثالثة األيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال

  .)١(يوم

إين أصدع إذا صمت : فقلت) عليه السالم( عبد اهللاشكوت إىل أيب : وعن يزيد بن خليفة، قال

فاصنع كما أصنع، فإين إذا سافرت صدقت عن كل يوم مبد من : ال ق،يام ويشق عليهذه الثالثة األ

  .)٢(قوت أهلي الذي أقوم به

:  إن الصوم يشتد علي؟ فقال يل:)عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب : وعن عمر بن يزيد، قال

لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوممث قال ، :وما أحب أن تدعه)٣(.  

 إين قد اشتد علي صوم ثالثة أيام يف :)عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب : ، قالوعن إبراهيم بن املثىن

  كل شهر فما جيزي عين أن 

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١١ باب ٣١٧ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح الصوم املندوبابأبو من ١١ باب ٣١٧ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ١١ باب ٣١٧ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٢٥

  . )١(صدقة درهم أفضل من صيام يوم: يوم بدرهم؟ فقالكل أتصدق مكان 

  . اليت تدلّ اجلمع بينها على التخيري بني الدرهم واملد من الطعامالرواياتإىل غريها من 

اشتد :  وبني روايات القضاء التخيري بني الثالثة، إذ قولهالرواياتأن ظاهر اجلمع بني هذه كما 

عليشامل لغري املرض أيضاً، ولذا استفاد يف اجلواهر تبعاً للدروس استحباب هذا الفداء على كل حال ، 

  .على كل حالن الصوم مقدم أواإلشكال يف ذلك كما يف منتهى املقاصد ال وجه له، لكن الظاهر 

 ال ، أو العكس، والدرهم بدللصوهل الدرهم واملد متساويان فيما إذا تساويا قيمة، أو املد األ

 وجعل الدرهم بدالً عنه من جهة أنه حيصل به املد ،املد ن البدل للصيام هوأصل مبعىن يبعد كون املد األ

  .رخص مل يلزم الدرهم، بل جاز األقل، فإذا كان غالء مل يكف الدرهم وإذا كان الرواياتيف زمن 

  .ماتا رخص املد أو غال، كما يف سائر املق،إال أن ظاهر الفقهاء االختصاص

  .والظاهر أنه ال يسقط القضاء مع إعطاء البدل، إذ املستفاد من أخبار الصيام أمهية له

  .جل مشقة إعطاء املال فلعلّه أل،فضلأن الدرهم أأما ما ورد من 

   وجيوز إعطاؤها للسيد ولو من غري ،لصدقة املسكنيومورد هذه ا

                                                  

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ١١ باب ٣١٨ ص٧ ج: الوسائل)١(



٢٦

صح املشهور، يام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر، على األأصوم : ومنها

  ا الثالثة املتقدمةأوعن العماين 

  

ن السيد، وجيوز إعطاء املتعدد لواحد وإعطاء الواحد للمتعدد لإلطالق، واألفضل أن يكون م

  .أوسط الطعام لرواية يزيد بن خليفة

  .خر تعرف من الفدية يف اإلفطارأويف املقام مسائل 

صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر، على : ومنها{

 شكال وال خالف يف استحباب أيام البيض، بلإوال } األصح املشهور، وعن العماين أا الثالثة املتقدمة

أن صوم هذه  عن الغنية واملنتهى واملختلف دعوى اإلمجاع عليه، ولكن رمبا استشعر من كالم الصدوق

صلى اهللا عليه وآله ( اء، والتذكرة ملا دلّ على أن رسول اهللاأربعاخلميسني اللذين بينهما باأليام منسوخ 

  :لى املطلوب رواياتقبض على ذلك، ولكن يف داللته على النسخ نظر كما سيأيت، ويدلّ ع) وسلم

عن صوم أيام ) صلى اهللا عليه وآله(سئل رسول اهللا : قال) عليه السالم( كاملروي عن أمري املؤمنني

  .)١(صيام مقبول غري مردود:  فقال،البيض

                                                  

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ١٢ الباب ٣٢١ ص٧ ج: الوسائل)١(



٢٧

): صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم (واملروي عن احللواين، عن علي

يكتب لك بأول يوم تصومه عشرة آالف ،قل لعلي صم من كل شهر ثالثة أيام: لأتاين جربئيل فقا 

ذلك خاصة أم للناس  إىل  يا رسول اهللا:قلت.  وبالثالث مائة ألف سنة،لف سنةأسنة، وبالثاين ثالثون 

يام البيض من األ: ما هي يا رسول اهللا؟ قال: يعطيك اهللا ذلك وملن عمل مثل ذلك، فقلت: عامة؟ فقال

  .)١( وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر، شهركل

أهبط آدم إىل األرض إن اهللا : يف حديث) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن ابن مسعود، عن النيب

ن صم لربك أ: فنادى مناد من السماء:  إىل أن قالاً فلما رأته املالئكة ضجت وبكت وانتحبتدمسو

ن صم لربك أ: ن الشهر فذهب ثلث السواد، مث نودي يوم الرابع عشراليوم فصام فوافق ثالث عشر م

اليوم فصام فذهب ثلث السواد، مث نودي يوم اخلامس عشر بالصيام فصام وقد ذهب السواد كله، 

 يا آدم هذه :فسميت أيام البيض للذي رد اهللا عز وجل على آدم من بياضه، مث نادى مناد من السماء

  .)٢(فكأمنا صام الدهرشهر ك ولولدك من صامها يف كل الثالثة أيام جعلتها ل

  سن مكان) صلى اهللا عليه وآله(هذا اخلرب صحيح، ولكن رسول اهللا : قال الصدوق

                                                  

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ١٢ الباب ٣٢١ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٢ الباب ٣١٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(



٢٨

  .اء يف وسطه، ومخيساً يف آخرهأربعشهر، ولأيام البيض مخيساً يف أول ا

 املستفاد من بعض  مل يدلّ دليل على ذلك، بل الظاهر استحباب كال األمرين، وإن كان:أقول

أيام البيض أو ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا خر، وهل كانت سنة االكتفاء بأحدمها من اآلالروايات

  . املتقدمة دلّت على الثاين، ورواية قرب اإلسناد تدل على األولالرواياتبعض ، الثالثة املذكورة

صلى ( كان ينعت صيام رسول اهللا) معليه السال( إن علياً ):عليهما السالم (فعن جعفر عن أبيه

الدهر كله ما شاء اهللا، مث ترك ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( صام رسول اهللا: قال) اهللا عليه وآله وسلم

يوماً هللا، مث ترك ذلك وصام البيض ثالثة أيام من كل شهر، فلم ) عليه السالم( ذلك وصام صيام داود

، ال يبعد أن تكون سنته تارة هكذا، وتارة هكذا إىل حني )١(يزل ذلك صيامه حىت قبضه اهللا إليه

  .املمات، فإنه يصدق حينئذ كال األمرين

بني ) عليه السالم( بني يوم ويوم، ويزور العباس) عليه السالم( ن سنته أن يزور احلسنيكما أن م

  إن سنته أن يزور : يوم ويوم، يقال

                                                  

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ١٢ الباب ٣٢٠ ص٧ ج: الوسائل)١(



٢٩

 وعن ،ول على األصحوهو السابع عشر من ربيع األ) وآله وسلمصلى اهللا عليه ( صوم يوم مولد النيب: ومنها

  نه الثاين عشر منهإ: الكليين

  

  .إىل أن مات) عليه السالم( إىل أن مات، وأن يزور العباس) عليه السالم( احلسني

نه باعتبار أا مقمرة، لكن يف احلديث املتقدم إن الظاهر أن أيام البيض باعتبار الليايل، حيث إمث 

 كله فبشرته أخذت يف البياض سودا، فإن الظاهر أن آدم البشرةضاض آدم، ولعل التأنيث من جهة ابي

  .كل يوم ثلثاً

يام الثالثة، فيجوز لإلنسان أن نه ال تالزم بني األأن الظاهر خصوصاً من رواية احللواين يف إمث 

  . واهللا العامل،يصوم بعضها، وله ثواب ذلك البعض

وهو السابع عشر من ربيع األول على ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( مولد النيبصوم يوم : ومنها{

نه ال إشكال وال إوتبعه الشهيد يف فوائد القواعد ميالً، مث } األصح، وعن الكليين أنه الثاين عشر منه

 بأنه السابع عشر الروايات بذلك مستفيضة، كما أن الرواياتخالف يف استحباب صوم هذا اليوم، و

 وما قاله املدارك من أنه مل جيد رواية تصلح إلثيات أحد القولني أراد بذلك الرواية ،اً كذلكأيض

يف ) عليه السالم( ، عن أيب احلسن علي بن حممدعبد اهللالصحيحة يف اصطالحه، فعن إسحاق بن 

   منها ،أربعن األيام اليت تصام فيهن إ: حديث



٣٠

  .)١(بيع األولريوم السابع عشر من شهر ) مصلى اهللا عليه وآله وسل( يوم مولد النيب

من صام يوم السابع عشر من  :أم قالوا) عليهم السالم( روي عنهم: ويف مصباح املتهجد، قال

  .)٢(يع األول كتب اهللا له صيام سنةبشهر ر

وقد اختلفوا يف األيام اليت ) عليه السالم( ركب أيب وعموميت إىل أيب احلسن: وعن العريضي قال

جئتم تسألوين عن األيام اليت  :قرية قبل سريه إىل سر من رأى، فقال هلمبتصام يف السنة، وهو مقيم 

من ربيع األول، وهو اليوم الذي  اليوم السابع عشر:  ما جئناك إال هلذا؟ فقال:، فقالوا السنةتصام يف

  . احلديث)٣()صلى اهللا عليه وآله (ولد فيه رسول اهللا

صلى اهللا عليه ( يف اليوم السابع عشر من ربيع األول كان مولد رسول اهللا(: قالاملفيد أنه  وعن

على قدمي األوقات يعظمونه ويعرفون حقه ) عليه السالم( ومل يزل الصاحلون من آل حممد) وآله وسلم

  .)٤()ويرعون حرمته ويتطوعون بصيامه

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٩ الباب ٣٣٥ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٧٣٣ ص: مصباح املتهجد)٢(

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ١٩ الباب ٣٣٥ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ١٩ الباب ٣٣٦ ص٧ ج: الوسائل)٤(



٣١

  ومنها صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي احلجة

  

 إىل ،ة ايام يف السنةأربعبفضل صيام ) عليهما السالم( ورد اخلرب عن الصادقني: قنعة، قالوعن امل

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يوم السابع عشر من ربيع األول، وهو اليوم الذي ولد فيه النيب: أن قال

  . )١(فمن صامه كتب اهللا له صيام ستني سنة

  .)٢(ة، ومع ذكر الثواب ستني سنة عن روضة الواعظنيوقريب منه بدون الثواب عن مسار الشيع

ختالف يف الثواب باعتبار األفراد، فإمنا جيازى الناس على قدر  واال،الرواياتإىل غريها من 

عقوهلم، وعلى قدر نيام، كما ورد يف األخبار، وكذلك بالنسبة إىل وجود املوانع اخلارجية من طهارة 

  .رته عنهااإلنسان عن املعاصي، وعدم طها

  .ولو صام يف الثاين عشر بقصد الرجاء كان حسناً

بال إشكال وال خالف يف أصل } ومنها صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي احلجة{

  .الروايات ملتواتر ،الصوم ويف كونه يف هذا اليوم

الثامن عشر أن الغدير كان يف اليوم ) عليه السالم(  بعد تعيني الصادق،ففي رواية حسن بن راشد

  .)٣( شهراًصيام ستني: فما ملن صامه؟ قال: قلت: من ذي احلجة، قال

                                                  

  .١ة السطر ربع باب صيام األ٥٩ ص: املقنعة)١(

  .٧ ح الصوم املندوبأبواب من ١٩ الباب ٣٣٧ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٣ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٣٢

ة ربععد صوم الغدير من األيام األ): السالمعليه (، عن أيب احلسن اهلادي )١(ويف رواية العريضي

  .يصام فيهناليت 

ير خم يعدل صيام يوم غد: يقول) عليه السالم(  الصادقعبد اهللامسعت أبا : وعن العبدي قال

صيام عمر الدنيا، لو عاش إنسان مث صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه يعدل عند اهللا 

  .)٢(عز وجل يف كل عام مائة حجة ومائة عمرة مربورات متقبالت، وهو عيد اهللا األكرب

ة ستني صوم يوم غدير خم كفار: قال) عليه السالم( هللا وعن املفضل بن عمر، عن أيب عبد

  .)٣(سنة

  .)٤(والعمل فيه يعدل مثانني شهراً... ): عليه السالم( عبد اهللايب أويف رواية حسن بن راشد، عن 

:  كم للمسلمني من عيد؟ فقال:)عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب : وعن املفضل بن عمر، قال

ة أعيادأربع .فقال يل، قد عرفت العيدين واجلمعة:قلت: قال  :ثامن عشر من لها وأشرفها يوم اأعظم  

                                                  

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٤ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٥ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٦ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٥ ص٧ ج: الوسائل)٤(



٣٣

 أمري املؤمنني) صلى اهللا عليه وآله وسلم( قام فيه رسول اهللاأشهر ذي احلجة، وهو اليوم الذي 

  .)١(ومن صامه كان أفضل من عمل ستني سنة:  إىل أن قال،)عليه السالم(

 شهراً من أشهر إن صوم يوم الغدير يعدل ستني): عليه السالم( ويف رواية العبدي، عن الصادق

  .)٢(احلرام

صعد ) عليه السالم( إن أمري املؤمنني): عليه السالم( ويف رواية الطوسي، عن أيب احلسن الرضا

 فضائل كثرية كراملنرب يف يوم غدير صادف اجلمعة مخس ساعات من النهار وخطب خطبة طويلة، وذ

 ،اىل إليه، وجعل اجلزاء العظيم كفاًء له عنه تعهللاوصوم هذا اليوم مما ندب ا:  قالن إىل أليوم الغدير

 إذا ،حىت لو تعبد له عبد من العبيد يف الشبيبة من ابتداء الدنيا إىل تقضيها صائماً ارها، قائماً ليلها

  .)٣(أخلص املخلص يف صومه، لقصرت إليه أيام الدنيا عن كفائه

  ير خم من صام يوم غد: )عليهم السالم(  عنهم،ويف رواية الفتال

                                                  

  .٧ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٥ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١٠ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٦ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٦ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٣٤

  . )١(ومل يستبدل به كتب اهللا له صيام الدهر

  . الكثريةالرواياتإىل غريها من 

وليس غريباً أن يكون تعظيم يوم الغدير أكثر ثواباً من تعظيم يوم املولود واملبعث، لوضوح أن من 

ن أطاع قوله يف يطيع اهللا يف متام ما قال أعظم أجراً ممن يطيع يف بعض ما قال، مبعىن أنه سبحانه جعل مل

النيب مائة مثالً، وملن أطاع قوله يف الوصي أيضاً مائتني باعتبار أن البقاء أشق، وامتثال مجيع األوامر 

ىل إيف يوم عرفة قبل نظره ) عليه السالم( أصعب، كما أنه كذلك بالنسبة إىل نظر اهللا تعاىل لزوار احلسني

  .)٢(حجاج عرفات

أن يهتموا ليوم الغدير حىت جيعلوه كعاشوراء، فإن ) عليه السالم( مامن من الالزم على موايل اإلإمث 

اإلعالم األموي والعباسي ومن إليهم ضد اإلمام عمل عمله إىل أيامنا هذه، فكم من املسلمني واألجانب 

 ينظرون إىل اإلمام نظرة شزراء، فإن الذين غصبوا اخلالفة قد أسسوا أكرب أساس ملعاداة اإلمام، فقد كان

إن علي بن : أحد أتباع معاوية يركب الناقة ويطوف القرى واألرياف يف الشام وجيمع الناس ويقول هلم

، وكان جالوزة )عليه السالم( أيب طالب كان منافقاً، وأراد قتل الرسل فالعنوه، فيلعن الناس اإلمام

  معاوية يعطون 

                                                  

  .١٤ ح الصوم املندوبأبواب من ١٤ الباب ٣٢٩ ص٧ ج: الوسائل)١(

  . يوم عرفة) عليه السالم( يف ثواب زيارة احلسني٧٠ باب ١٧٠ ص: كامل الزيارات)٢(



٣٥

  ابع والعشرون من رجبوهو الس) صلى اهللا عليه وآله وسلم( صوم مبعث النيب: ومنها

  

نسوا ا األطفال، جاءهم إنسان شديد اللهجة كريه أاألطفال يف السكك األغنام اجلميلة، فإذا 

خذ األغنام من األطفال بالضرب والقسوة، إىل أوي) عليه السالم( املنظر، ويسمي نفسه باسم اإلمام علي

وشيعته مرميون بكل ما راق ألعداء، ويف مصر  وإىل اليوم اإلمام ،غري ذلك مما هو مدون يف كل التواريخ

  .قرب مالك األشتر يسمى بقرب الشيخ العجمي، واهللا املستعان

بال } وهو السابع والعشرون من رجب) صلى اهللا عليه وآله وسلم( صوم مبعث النيب: ومنها{

  : به متواترةالرواياتإشكال وال خالف، و

وال تدع صيام يوم سبعة : يف حديث قال) السالمعليه ( عبد اهللافعن حسن بن راشد، عن أيب 

وثوابه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعشرين من رجب، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على حممد

  .)١(مثل ستني شهراً لكم

وصوم ذلك اليوم كصوم سبعني : قال) عليه السالم( ويف رواية احلسن بن بكار، عن الرضا

  .)٢(عاماً

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٥ الباب ٣٢٩ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ١٥ الباب ٣٢٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(



٣٦

  رض من حتت الكعبة، وهو اليوم اخلامسيوم دحو األ: هاومن

  

  .)١(كتب اهللا له صيام سبعني سنة): عليه السالم(  بن طلحة، عن الصادقعبد اهللاوعن 

  . )٢(كان ثوابه ثواب من صام ستني شهراً): عليه السالم( عبد اهللاويف رواية كثري، عن أيب 

  ).عليه السالم(  احلسنومثله رواية سهل، عن بعض أصحابنا، عن أيب

بغداد، صام يوم بملا كان ) عليه السالم( صام أبو جعفر الثاين: وعن الريان بن الصلت، قال

  . )٣(سابع والعشرين منه، وصام معه مجيع حشمهلالنصف من رجب، ويوم ا

  .الرواياتإىل غريها من 

ن يف شهر رمضان، إذ من بعث يف السابع والعشرين ال ينايف نزول القرآلوال خيفى أن كون ا

بتبليغه، كما هو العادة عند احلكومات ) صلى اهللا عليه وآله(املمكن أن يرتل القرآن، وال يؤمر النيب 

  .حيث يعطى املوظف القرار، ولكن يؤمر تبليغه بعد أشهر وسنوات مثالً

  يوم دحو األرض من حتت الكعبة، وهو اليوم اخلامس: ومنها{

                                                  

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ١٥ الباب ٣٣٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ١٥ الباب ٣٣٠ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٧ ح الصوم املندوبأبواب من ١٥ الباب ٣٣٠ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٣٧

  دةوالعشرون من ذي القع

  

  :بال إشكال وال خالف، واألخبار به متواترة} والعشرون من ذي القعدة

ليلة ) عليه السالم( كنت مع أيب وأنا غالم فتعشينا عند الرضا:  قال،فعن احلسن بن علي الوشاء

عليه ( ليلة مخس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم :همخس وعشرين من ذي القعدة، فقال ل

 فمن صام ذلك اليوم كان ، فيها عيسى بن مرمي، وفيها دحيت األرض من حتت الكعبة، وولد)السالم

  .)١(كمن صام ستني شهرا

يف مخس وعشرين من ذي القعدة أنزل اهللا : قال) عليه السالم( ويف الفقيه، عن موسى بن جعفر

 يوم أنزل فيه عز وجل الكعبة البيت احلرام، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعني سنة، وهو أول

  .)٢()عليه السالم( الرمحة من السماء على آدم

شبه، نزلت من السماء إىل األرض، مث يف أيام أ الكعبة كانت قبة من نور أو درة أو ما :أقول

  .)عليه السالم( الطوفان رجعت إىل السماء، وبقي مكاا كثيب أمحر حىت بناها إبراهيم اخلليل

  عليه ( علي: الفضاء على حنو قوهلميف  أو الرمي إما البسط،: واملراد بالدحو

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٥ الباب ٣٣١ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح... يف ابتداء الكعبة٦٤ باب ١٥٦ ص٢ ج: من ال حيضره الفقيه)٢(



٣٨

 مبعىن أا اجلزء ،، واملراد على الثاين أن ابتداء الرمي كان من الكعبةداحي باب خيرب) السالم

  .األول يف احلركة رقبة، وإن كانت احلركة تكون دفعة واحدة زماناً

  .)١(ني شهراًكتب اهللا له صيام ست): عليه السالم( يب احلسنأويف رواية 

يف ) عليه السالم( يعين الرضا) عليه السالم( احلسن خرج علينا أبو:  الصيقل، قالهللا وروى عبد

جعلنا فداك أي يوم هو؟ : قلنا. صوموا فإين أصبحت صائماً: يوم مخس وعشرين من ذي القعدة، فقال

عليه ( هبط فيه آدم و،عبةك ونصبت فيه ال، ودحيت فيه األرض،يوم نشرت فيه الرمحة: قال

  .)٢()السالم

أول رمحة نزلت من السماء إىل : قال) عليه السالم( الرمحان السلمي، عن أمري املؤمنني وعن عبد

 فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة مائة سنة صام ،األرض يف مخس وعشرين من ذي القعدة

  .)٣(ارها وقام ليلها

  يف مخس وعشرين ليلة من ذي  :روايةويف : وعن اإلقبال، قال

                                                  

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ١٦ الباب ٣٣٢ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ١٦ الباب ٣٣٢ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٧ ح الصوم املندوبأبواب من ١٦  الباب٣٣٢ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٣٩

  .يوم عرفة ملن ال يضعفه الصوم عن الدعاء: ومنها

  

 فمن صام ذلك اليوم ،)عليه السالم( القعدة أنزلت الرمحة من السماء وأنزل تعظيم الكعبة على آدم

  .الروايات، إىل غريها من )١(استغفر له كل شيء بني السماء واألرض

ن إ حنو ، الكثريداً، وسبعني سنة، ومائة سنة وما أشبه، املبالغة مبعىن العدولعل املراد بستني شهر

كثر من العدد املذكور، وقد ذكرنا يف ما تقدم وجهاً آخر لذلك ، فال ينايف األستغفر هلم سبعني مرةت

  .فراجع

ل، وأضاف بعض الفقهاء اشتراط حتقق اهلال} يوم عرفة ملن ال يضعفه الصوم عن الدعاء: ومنها{

ولكن مجاعة من الفقهاء ذهبوا إىل أن صومه كسائر األيام ال خصوصية له إال مع عدم أحد الشرطني، 

  .أي الضعف أو عدم حتقق اهلالل فيكره

أنه سئل عن صوم ) عليهما السالم ( عن أحدمها،ويدل على االستحباب ما رواه حممد بن مسلم

  .)٢(ومسألةأنا أصومه اليوم فهو يوم دعاء : فة؟ فقالريوم ع

كان أيب يصوم يوم عرفة يف : يقول) عليه السالم( مسعت أبا احلسن: وعن سليمان اجلعفري، قال

  اليوم احلار يف املوقف 

                                                  

  .١٦السطر .. . يف دحو األرض٣١٢ ص: اإلقبال)١(

  .١ من أبواب الصوم املندوب ح٢٣ الباب ٣٤٣ ص٧ج: الوسائل )٢(



٤٠

  .)١(ن احلرويأمر بظل مرتفع فيضرب له، فيغتسل مما يبلغ منه م

من  :ل فقا،سألته عن صوم يوم عرفة: قال) عليه السالم( وعن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

قوي عليه فحسن إن مل مينعك من الدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن 

  .)٢(ذلك فال تصمه

صوم يوم عرفة : قال) عليه السالم( ، عن أيب احلسن)عليه السالم( عبد اهللالرمحان بن  وعن عبد

  .)٣()عليه السالم(  وصامه احلسني)عليه السالم (مل يصمه احلسن:  وقاليعدل السنة

  .يف إمامته مل يصمه) عليه السالم(  لعله إشارة إىل ما يايت من أن احلسن:أقول

فمن صام ) عليه السالم( أن يف تسع من ذي احلجة أنزلت توبة داودرويو: وعن الصدوق، قال

  .)٤(ذلك اليوم كان كفارة تسعني سنة

                                                  

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٣ الباب ٣٤٣ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٣ الباب ٣٤٣ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٣ الباب ٣٤٤ ص٧ ج:ل الوسائ)٣(

  .٩ ح يف صوم التطوع وثوابه٢٥ باب ٥٢ ص٢ ج: من ال حيضره الفقيه)٤(



٤١

  .من صام يوم عرفة حمتسباً فكأمنا صام الدهر: قال) عليه السالم( وعن دعائم اإلسالم، عن علي

إن : عن صومه؟ فقال حنواً من ذلك، إالّ أنه قال) عليهما السالم(  حممد بن عليروسئل أبو جعف

خشي من شهد املوقف أن يضعفه الصوم من الدعاء واملسألة والقيام، فال يصمه فإنه يوم دعاء 

  .)١(ومسألة

ة عشر أربعوصيام عرفة كصيام : أنه قال) صلى اهللا عليه وآله (اهللاوعن درر اللئايل، عن رسول 

  .)٢(شهراً

من صام يوم عرفة غفر اهللا له سنة خلفه : أنه قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن رسول اهللا

  .)٣(وسنة أمامه

  . املذكورة يف الوسائل واملستدرك وغريمهاالرواياتإىل غريها من 

  :الرواياتستحباب، فقد استدل جبملة من أما من قال بعدم اال

صلى اهللا عليه ( إن رسول اهللا: قال) عليه السالم( كاملروي عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

  .)٤(مل يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان) وآله وسلم

                                                  

  .٢٨٤ ص١ ج: الدعائم)١(

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ١٩ الباب ٥٩٥ ص١ ج: املستدرك)٢(

  .٦ ح الصوم املندوبأبواب من ١٩ الباب ٥٩٥ ص١ ج: املستدرك)٣(

  .٢ء ح باب صوم عرفة وعاشورا١٤ ص٤ ج:يف الكا)٤(



٤٢

وم عرفة قبل كان يص) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن الظاهر منه عدم وجوبه، ويدلّ على أنهإ: وفيه

وجاء يف صوم شعبان أنه : قال) رمحه اهللا( ذلك فهو مؤيد للمطلوب، فهذا احلديث مثل ما رواه الكليين

. )١(وال أحد من آبائي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ما صامه رسول اهللا: فقال) عليه السالم( سئل عنه

ن إفطاره يوجب أ كشهر رمضان، وفإن املراد صومه على وجه الوجوب، فإنه قال قوم بوجوب شعبان

  .الكفارة

م إجعلت فداك : صوم يوم عرفة، فقلت عن) عليه السالم( يب جعفرأسألت عن : وقال سدير

إن يوم : ومل ذاك جعلت فداك؟ قال: قلت. كان أيب ال يصومه: يزعمون أنه يعدل صوم سنة؟ فقال

وأكره أن أصومه وأختوف أن يكون يوم عرفة  ،عرفة يوم دعاء ومسألة، وأختوف أن يضعفين عن الدعاء

  .)٢(يوم أضحى وليس بيوم صوم

ن الظاهر منه أفضلية الدعاء والتخوف من احلرام، فيما كان من اشتباه املستحب باحلرام، إ: وفيه

  .وإن كان استصحاب عدم تقدم الشهر

  عليه ( عبد اهللاسألت أبا : وعن يعقوب بن شعيب، قال

                                                  

  .٦ ح)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  باب صوم رسول اهللا٩١ ص٤ ج: الكايف)١(

  .٦ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٣ الباب ٣٤٤ ص٧ ج: الوسائل)٢(



٤٣

  . )١(إن شئت صمت وإن شئت مل تصم: ؟ فقالة عرفعن صوم يوم) السالم

 ومنه يظهر ، وإال فال إشكال يف أن الصوم خري،نه من املعلوم كون املقصود نفي الوجوبإ :وفيه

ن من الصوم الذي صاحبه فيه باخليار، إن إ: )عليه السالم( وجه رواية الزهري، عن علي بن احلسني

  .)٢(ة صوم يوم عرف،شاء صام وإن شاء أفطر

حني كان ) عليه السالم( نه مل يصم احلسنإ: )عليه السالم( عبد اهللاويف رواية سامل، عن أيب 

 إماماً مل يصم، فلما سئل احلسني) عليه السالم(فلما صار احلسني ، )عليه السالم(إماماً، وصام احلسني 

 ،طر لئال يتخذ صومه سنةكان إماماً فأف) عليه السالم(إن احلسن «: عن ذلك؟ فقال) عليه السالم(

  .)٣(بض كنت أنا اإلمام فأردت أن ال يتخذ صومي سنة فتأسى الناس يبق فلما أن ،وليتأسى به الناس

واملراد دفع توهم الوجوب أو اجنبار الناس اجنباراً عرفياً على الصيام، فإن الناس على طريق 

فوجد أحدمها ) عليهما السالم( ن واحلسنين رجالً أتى احلسإ :كربائهم، ويؤيد ذلك ما رواه الفقيه

  .)٤(إن صمت فحسن، وإن مل تصم فجائز: صائماً واآلخر مفطراً، فسأهلما فقاال

                                                  

  .٨ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٣ الباب ٣٤٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١٢ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٣ الباب ٣٤٥ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٣ الباب ٣٤٥ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١٠ ح... يف صوم التطوع٢٥ الباب ٥٢ ص٢ ج: من ال حيضره الفقيه)٤(



٤٤

   من ذي احلجة، يوم املباهلة، وهو الرابع والعشرون: ومنها

  

يت من استحباب صوم كل يوم من تسعة أيام ذي احلجة، وأن صوم يوم أويؤيد االستحباب ما ي

لفي فرس حيمل عليها يف سبيل اهللا، وكفارة ستني سنة قبلها، أا يعادل ألفي رقبة وألفي بدنة وعرفة فيه

  .وستني بعدها

  .جزم املستند بعدم االستحباب اخلاص مستند إىل بعض ما تقدم حمل نظرأن ومما تقدم يظهر 

العشرون، لكنه إنه اخلامس و: وقيل}  من ذي احلجة يوم املباهلة، وهو الرابع والعشرون: ومنها{

  .غري معروف القائل

قف على استحباب صوم هذا أمل :  حيث قال)١(ويدلّ عليه بعد عدم اخلالف فيه إال من املدارك

اليوم على نص باخلصوص غري مرسل الصدوق من أن صومه كفارة سبعني سنة، وقد باهل يف هذا اليوم 

نصارى جنران ) عليهم السالم( ن واحلسنيوعلي وفاطمة واحلس) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

فَقُلْ تعالَوا ﴿:  ونزل يف ذلك قوله تعاىل،فامتنعوا عن مباهلتهم وأدوا اجلزية وخضعوا ألمر اإلسالم

عداآلية)٢(﴾ن .  

                                                  

  .٢١ السطر ٣٥٠ ص: املدارك)١(

  .٦١اآلية :  سورة آل عمران)٢(



٤٥

  و اجلمعة فقطأ ،كل مخيس ومجعة معا: ومنها

  

 استحباب صوم كل فقد ذهب املشهور إىل}  أو اجلمعة فقط،كل مخيس ومجعة معاً: ومنها{

  .مجعة، خالفاً لإلسكايف حيث أشكل يف استحبابه منفرداً إال أن يسبقه أو يلحقه بيوم

يف الرجل يريد أن ، )عليه السالم (ويدل على املشهور، ما رواه هشام بن احلكم، عن الصادق

ن ذلك يوم يستحب أن يكو): عليه السالم( يعمل شيئاً من اخلري مثل الصدقة والصوم وحنوها؟ قال

  .)١( فإن العمل يوم اجلمعة يضاعف،اجلمعة

من صام يوم  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: أنه قال) عليه السالم( وعن الرضا

  .)٢(اجلمعة صرباً واحتساباً، أعطي ثواب عشرة أيام غر زهر ال تشاكل أيام الدنيا

جعلت : رأيته صائماً يوم اجلمعة، فقلت له:  قال،)عليه السالم( وخرب ابن سنان، عن الصادق

أي ليس عيداً حيرم صومه ، )٣(ة إنه يوم خفض ودع،كال: ن الناس يزعمون أنه يوم عيد، فقالإفداك 

  . كالعيدين، وإال فقد وردت روايات أنه عيد كما ال خيفى

  :الروايات جبملة من استدل لإلسكايف

                                                  

  .١٤ ح صالة اجلمعةأبواب من ٤٠ الباب ٦٦ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٢الصوم املندوب ح أبواب من ٥ الباب ٣٠١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٥الصوم املندوب ح أبواب من ٥ الباب ٣٠١ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٤٦

 قال رسول اهللا: قال) عليهم السالم( عن آبائه، )سالمعليه ال(، عن الرضا ةفعن دارم بن قبيص

  .)١(ال تفردوا اجلمعة بصوم): صلى اهللا عليه وآله وسلم(

من صام يوم اجلمعة حمتسباً فكأنما صام : قال) صلوات اهللا عليه( وعن دعائم اإلسالم، عن علي

 ريه قبله أو بعده، ألن رسول اهللا إالّ أن يصوم معه غهما بني اجلمعتني، ولكن ال خيص يوم اجلمعة وحد

  .)٢(ى أن خيُص يوم اجلمعة بالصوم من بني األيام) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

وال يتعمد صوم يوم اجلمعة إالّ أن يكون من : يف حديث) عليه السالم( وعن أيب مرمي، عن علي

  .)٣(أيام صيامه

تحباب، فإن هذا هو املفهوم عرفاً من مجيع  الظاهر أن اجلمع ألجل الكمال، ال ألصل االس:أقول

ذلك  على التقية، لرواية أيب هريرة مثل الروايات بعضها إىل بعض، وال وجه حلمل هذه الرواياتهذه 

ن مل يصم اخلميس أو إهذا الكمال وكما ال خيفى، والظاهر تأدي ) صلى اهللا عليه وآله(عن الرسول 

   كأن يصوم يوماً دون يوم أو ما أشبه ذلك، ،م الصيامالسبت، بأن كان يوم اجلمعة يف ضمن أيا

                                                  

  .٣الصوم املندوب ح أبواب من ٥ الباب ٣٠١ ص٧ ج: الوسائل)١(

  . يف ذكر صيام السنة والنافلة٢٨٥ ص١ ج: الدعائم)٢(

  .٣م املندوب حالصو أبواب من ٤ الباب ٥٩١ ص٧ ج: املستدرك)٣(



٤٧

  ول ذي احلجة، بل كل يوم من التسع فيهأ: ومنها

  

، إذ الصيام مع فاصل يوم أو ما أشبه ال بد )عليهما السالم(  كونه صوم داود وصوم مرميهويؤيد

  .وأن يصادق صوم يوم اجلمعة

ال بالنسبة إىل يوم إبال إشكال وال خالف } أول ذي احلجة، بل كل يوم من التسع فيه: ومنها{

  .عرفة كما عرفت

 من ذي احلجة ولد إبراهيم مويف أول يو:  يف حديث قال)عليه السالم (ويدل عليه ما عن الرضا

  .)١(خليل الرمحان، فمن صام ذلك اليوم كتب اهللا له صيام ستني شهراً

، وال بد وأن يكون بعضها من )عليه السالم ( يف يوم ميالد إبراهيم اخلليلالروايات اختلفت :أقول

  .اشتباه الراوي

من صام أول يوم من العشر، عشر ذي احلجة، كتب : قال) عليه السالم( يب احلسن موسىأوعن 

  .)٢(اهللا له صوم مثانني شهراً، فإن صام التسع كتب اهللا له صوم الدهر

  .)٣(مثله) عليه السالم( عبد اهللاويف رواية أخرى، عن أيب 

فمن صام ذلك اليوم ـ أي أول ذي احلجة ـ كان كفارة ستني سنة، ويف : ويف مرسلة الفقيه

  تسع من ذي احلجة أنزلت توبة داود 

                                                  

  .٩ ح يف صوم التطوع٢٥ الباب ٥٢ ص٢ ج: الفقيه)١(

  .٧ ح٢٥ باب ٥٢ ص٢ج:  ويف الفقيه،٢ ح يف ثواب صيام ذي احلجة١٠١ ص: ثواب األعمال)٢(

  .٩ ح يف صوم التطوع٢٥ الباب ٥٢ ص٢ ج: انظر الفقيه)٣(



٤٨

  يوم النريوز،: ومنها

  

  .)١(صام ذلك اليوم كان كفارة تسعني سنة فمن) عليه السالم(

لشاب الذي كان يصوم إذا يف حديث ا) صلى اهللا عليه وآله(وعن ثواب األعمال، عن رسول اهللا 

فإن لك بكل يوم تصومه عدل عتق مائة ): صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( قال،أهل هالل ذي احلجة

رقبة ومائة بدنة ومائة فرس حيمل عليها يف سبيل اهللا، فإذا كان يوم التروية فلك عدل ألف رقبة، وألف 

عرفة فلك عدل ألفي رقبة وألفي بدنة وألفي  فإذا كان يوم ،هللابدنة وألف فرس حيمل عليها يف سبيل ا

  .)٢(فرس حيمل عليها يف سبيل اهللا، وكفارة ستني سنة قبلها وستني سنة بعدها

  .ومنه يظهر استحباب صوم كل يوم، وإن مل يصم سائر األيام

ذكره غري واحد من الفقهاء، لرواية الشيخ يف املصباح، عن املعلى بن } يوم النريوز: ومنها{

إذا كان يوم النريوز فاغتسل والبس أنظف : يف يوم النريوز، قال) عليه السالم(  عن الصادقخنيس،

، وقد ذكرنا يف بعض مباحث الفقه أن كون )٣(ثيابك وتطيب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائماً

  اً قبل اإلسالم ال ينايف إقرار دالنريوز عي

                                                  

  .٩ ح... يف صوم التطوع٢٥ الباب ٥٢ ص٢ ج: من ال حيضره الفقيه)١(

  .١ ح يف ثواب صيام عشر ذي احلجة١٠١ ص:اب األعمالو ث)٢(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٤ الباب ٣٤٦ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٤٩

  . من كل منهايوماً ولو و بعضاًأ صوم رجب وشعبان كالً: ومنها

  

  .كما أقر عيد اجلمعة الذي كان قبل اإلسالم) صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

 بال ،وخصوص بعض األيام} صوم رجب وشعبان كالً أو بعضاً ولو يوماً من كل منهما: ومنها{

  : بذلكالرواياتإشكال وال خالف لتواتر 

 صام يوم النصف ،ملا كان ببغداد) عليه السالم( صام أبو جعفر الثاين: فعن ريان بن الصلت، قال

  .)١( من رجب ويوم السابع والعشرون منه، وصام معه مجيع حشمه

إن نوحاً ركب السفينة أول يوم من رجب : قال) عليه السالم( عبد اهللا، عن أيب ءوعن كثري النوا

ليوم تباعدت عنه النار من صام ذلك ا:  وقال،من معه أن يصوموا ذلك اليوم) عليه السالم( فأمر

بواب أيام فتحت له أ ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النريان السبعة، ومن صام مثانية ،مسرية سنة

  .)٢(لته، ومن زاد زاده اهللا عز وجلأاجلنان الثمانية، ومن صام مخسة عشر يوماً أعطي مس

ى من لد بياضاً من اللنب وأحرجب ر يف اجلنة أش: قال) عليه السالم( وعن موسى بن جعفر

  .)٣(العسل، فمن صام يوماً من رجب سقاه اهللا من ذلك النهر

                                                  

  .٧ ح الصوم املندوبأبواب من ١٥ الباب ٣٣٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٦ الباب ٣٤٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح الصوم املندوببأبوا من ٢٦ الباب ٣٥٠ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٥٠

رجب شهر عظيم يضاعف اهللا فيه احلسنات وميحو فيه : قال) عليه السالم( ويف رواية أخرى عنه

 ومن صام ثالثة أيام وجبت له ، من صام يوماً من رجب تباعدت عنه النار مسرية سنة،السيئات

  .)١(نةاجل

  .إلنسان أن يطلع عليها يف الوسائل واملستدركل الكثرية اليت ينبغي الرواياتإىل غريها من 

من صام أول يوم من  :يقول) عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا : وأما شعبان، فعن األزدي قال

الدنيا ودام نظره إليه شعبان وجبت له اجلنة البتة، ومن صام يومني نظر اهللا إليه يف كل يوم وليلة يف دار 

  .)٢(ه من جنته يف كل يومشعريف يف اجلنة، ومن صام ثالثة أيام زار اهللا 

: كان يقول) صلى اهللا عليه وآله وسلم( أن رسول اهللا: )عليه السالم( ويف حديث عن الرضا

فمن صام فيه يوماً كنت شفيعه يوم القيامة، وهو أفضل الشهور بعد شهر رمضان،شعبان شهري )٣(.  

تتزين ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: ، قال)عليه السالم (وعن أمري املؤمنني

   : فتقول املالئكة،السماوات يف كل مخيس من شعبان

                                                  

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٦ الباب ٣٥٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٨ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٨ الباب ٣٦٣ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١٢ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٨ الباب ٣٦٣ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٥١

ومن صام فيه يوماً واحداً حرم اهللا جسده على :  إىل أن قالغفر لصائمه وأجب دعاءهماإهلنا 

  .)١(النار

 جعل اهللا نمن صام يوم االثنني واخلميس من شعبا: قال)  عليه وآله وسلمصلى اهللا( وعن النيب

تعاىل له نصيباً، ومن صام يوم االثنني واخلميس من شعبان قضى له عشرين حاجة من حوائج الدنيا، 

  .)٢(وعشرين حاجة من حوائج اآلخرة

  . الكثريةالرواياتإىل غريها من 

  .)٣(وم يوم من رجب ومن شعبان فراجع الوسائل فضل صوم كل ي:ويف روايتني طويلتني

كما أنه يستحب وصل شعبان برمضان، ففي أحاديث متعددة أنه توبة من اهللا، وأا كفارة ملا 

  .)٤(قبلهما وملا بعدمها من الذنوب

من صام ثالثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر : )عليه السالم( صادقلويف حديث عن ا

  ، ويف مجلة من األحاديث داللة على أن صوم شعبان )٥(وم شهرين متتابعنيرمضان كتب اهللا له ص

                                                  

  .٢٥ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٨ الباب ٣٦٦ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢٦ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٨ الباب ٣٦٦ ص٧ ج:وسائل ال)٢(

  . الصوم املندوبأبواب من ٢٨ الباب ٣٦٠ ص و،١٦ الباب ٣٤٨ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .أبواب الصوم املندوب من ٢٩ الباب ٣٦٨ ص٧ ج: الوسائل)٤(

  .٨ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٩ الباب ٣٧٠ ص٧ ج: الوسائل)٥(



٥٢

  ول يوم من احملرم وثالثة ورابعهأ: ومنها

  

  .أفضل من صوم رجب إىل غري ذلك

وتاسعه، كما ذكره مجلة من العلماء، بل كله، فعن } أول يوم من احملرم وثالثة ورابعه: ومنها{

جل، فمن صام ذلك اليوم استجاب اهللا به عز واحملرم دعا زكريا رروي يف أول يوم من : الصدوق قال

  .)١()عليه السالم( له كما استجاب لزكريا

إن زكريا دعا ربه لثلث مضني من احملرم فاستجاب اهللا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

  . )٢()لسالمعليه ا( له، فمن صام ذلك اليوم ودعا ربه استجيب دعوته كما استجيب لزكريا

  .يف كال اليومني) عليه السالم( ن دعاو إلمكان أن يك،وال منافاة بني اخلربين

 :سبة إىل أول يوم من احملرمنبال أنه قال) عليه السالم( ويف حديث الريان بن شبيب، عن الرضا

عليه السالم(  له كما استجاب لزكرياهللافمن صام هذا اليوم مث دعا اهللا عز وجل استجاب ا()٣(.  

  صلى( قال رسول اهللا: قال) عليه السالم( وعن املفيد، عن علي

                                                  

  .١٨ ح... يف باب صوم التطوع٢٥ الباب ٥٥ ص٢ ج: من ال حيضره الفقيه)١(

  .٣٤ يف باب الزيادات يف ذلك السطر ٥٩ ص: املقنعة)٢(

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٥ الباب ٣٤٧ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٥٣

 فإنه شهر تاب اهللا فيه ،إن كنت صائماً بعد شهر رمضان فصم احملرم: رجلل) اهللا عليه وآله وسلم

  .)١(على قوم ويتوب اهللا تعاىل فيه على آخرين

 صام يوماً من احملرم فله بكل يوم من: ، قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن اإلقبال، عن النيب

  .)٢(ثالثون يوماً

أن من صام يوماً من احملرم حمتسباً، جعل اهللا تعاىل بينه ): عليهم السالم(  وروي من طرقهم:قال

نة كما بني السماء واألرضوبني جنهم ج)٣(.  

  .)٤(ل سيئةملن أمكنه صوم احملرم فإنه يعصم صائمه من ك: قال) عليه السالم( وعن الصادق

ن أفضل الصيام من بعد شهر رمضان صوم إ: يف حديث) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

  .)٥(شهر اهللا الذي يدعونه احملرم

  ن من صام اليوم الثالث من إ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعنه

                                                  

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٥ الباب ٣٤٧ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١١ السطر ٥٥٣ ص: اإلقبال)٢(

  .١٠سطر  ال٥٥٣ ص: اإلقبال)٣(

  .١٣ السطر ٥٥٤ ص: اإلقبال)٤(

  .١٦ السطر ٥٥٤ ص: اإلقبال)٥(



٥٤

  .التاسع والعشرون من ذي القعدة: ومنها

  حدها العيدأيام أطر بثالثة يام بعد عيد الفأصوم ستة : ومنها

  

  .)١(احملرم استجيبت دعوته

:  رأيت هالل احملرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماً، قالاإذ: وعن ابن عباس، قال

  .)٢(نعم: ؟ قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  كذلك كان صوم حممد رسول اهللا:قلت

  .ابع الذي ذكره املصنف على اليوم الرالروايات مل أجد نص يف :أقول

روي أن يف : ذكره مجع من العلماء، فعن الفقيه، قال} التاسع والعشرون من ذي القعدة: ومنها{

تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اهللا عز وجل الكعبة وهي أول رمحة نزلت، فمن صام ذلك اليوم كان 

  . )٣(كفارة سبعني سنة

ىل خمتلف إزول الكعبة يف يوم آخر، الحتمال الرتول دفعات وال منافاة بني هذه وبني ما تقدم من ن

  .املسافات

  } حدها العيدأيام أيام بعد عيد الفطر بثالثة أصوم ستة : ومنها{

                                                  

  .٤ باب فضل صوم الثالث من حمرم سطر ٥٥٤ ص:عمالقبال األإ )١(

  .١٠ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٨ باب ٣٤٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١٦ ح ثواب صوم التطوعأبواب من ٢٥ باب ٥٤ ص٢ ج: من ال حيضره الفقيه)٣(



٥٥

فاملراد الصيام من الرابع إىل التاسع، كما هو املشهور، ويدل عليه اجلمع بني ما دلّ على كراهة 

  .ب الصوم ستة أيامالصوم إىل ثالثة أيام، وما دلّ على استحبا

ال صيام بعد : )عليه السالم( عبد اهللاقال لنا أبو : ما عن زياد بن أيب احلالل، قال: فمن األول

  . )١( إا أيام أكل وشرب،يامأيام، وال بعد الفطر ثالثة أاألضحى ثالثة 

طوعاً إذا أفطرت من رمضان فال تصومن بعد الفطر ت: ، قال)عليهم السالم( وعن حريز، عنهم

  .)٢(إالّ بعد ثالث ميضني

عن اليومني اللذين بعد الفطر ) عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : الرمحان بن احلجاج، قال وعن عبد

  .)٣(امأكره لك أن تصومه: أيصامان أم ال؟ فقال

 صلى اهللا عليه( مسعت رسول اهللا: يب أيوب األنصاري، قالأما عن درر اللئايل، عن : ومن الثاين

  .)٤(يام من شوال فكأنما صام السنةأه ستة من صام رمضان وأتبع: يقول) وآله وسلم

                                                  

  .١ ح الصوم املكروهأبواب من ٣ باب ٣٨٧ ص٧ ج:ل الوسائ)١(

  .٣ ح الصوم املكروهأبواب من ٣ باب ٣٨٧ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح الصوم املكروهأبواب من ٣ باب ٣٨٧ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ٧ باب ٤٠٩ ص٩ ج:حاديث الشيعةأ جامع )٤(



٥٦

  . وىليوم النصف من مجادى األ: ومنها

  

بعه من صام رمضان وأت: أنه قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن غوايل اللئايل، عن رسول اهللا

  .)١(هربست من شوال فكأما صام الد

يف عداد الصيام املستحب ـ كما يظهر من ) عليه السالم( عن علي بن احلسنيي، رويف خرب الزه

  .)٢(وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان :السياق ـ

 وكأنه ألجل أنه مع شهر رمضان ستة وثالثون يوماً، فكل يوم يف عدال عشرة، فيعادل :أقول

اهللا يأمر املالئكة أن يكتبوا احلسنات بعد  ووجه كونه كالدهر ألن ،السنة، فهذا وجه كونه كالسنة ذلك

  .موت اإلنسان

ن أفىت به مجع من الفقهاء، ولعله إمل أجد بذلك رواية، و}  يوم النصف من مجادى األوىل: ومنها{

على أهل البصرة، وأنه ليوم ميالد اإلمام زين ) عليه السالم( من جهة أنه يوم ظفر اإلمام أمري املؤمنني

  .على قول مجع من العلماء) لسالمعليه ا(العابدين 

  .وكيف كان ففتوى الفقيه كاف يف االستحباب للتسامح يف أدلة السنن

  وهناك أيام أخر يستحب صومها مل يذكرها املصنف مع وجود 

                                                  

  .١١٢ ح٤٢٥ ص١ ج: العوايل)١(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٥ باب ٣٠٠ ص٧ ج:لئ الوسا)٢(



٥٧

  .األدلة عليها، كما يظهر ملن راجع الوسائل واملستدرك يف أبواب الصيام املستحب

ر برواية استحباب يوم االثنني مع وجوده يف الكتابني، كرواية كما أنه يظهر من املستند أنه مل يظف

  ).عليه السالم( الزهري، عن علي بن احلسني

يصوم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا: ويف املستدرك، عن ابن طاووس بسنده قال

مال ترفع كل اثنني ن األعإ:  مل ذلك؟ فقال:)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فقيل له،االثنني واخلميس

  .)١(ومخيس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم

  

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٨ باب ٥٩٤ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(



٥٨

  ىل املغربإفطار متام صوم التطوع بالشروع فيه، بل جيوز له اإلإال جيب ): ١مسألة (

  

بال إشكال }  ال جيب إمتام صوم التطوع بالشروع فيه، بل جيوز له اإلفطار إىل املغرب):مسألة {

ه، بل إمجاعاً كما يف كالم مجاعة، باستثناء صوم اإلعتكاف على قول، وال خالف، كما يف املستند وغري

  . كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

  :ويدل عليه غري واحد من النصوص

نه أيف الذي يقضي شهر رمضان : أنه قال) عليه السالم( عبد اهللافعن مجيل بن دراج، عن أيب 

  .)١( الليل باخليارباخليار إىل زوال الشمس، فإن كان تطوعاً فإنه إىل

إن  :، قالالصائم باخليار إىل زوال الشمس: يف قوله) عليه السالم( عبد اهللايب أوعن مساعة، عن 

  .)٢(ي وقت شاء إىل غروب الشمسأذلك يف الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر 

تفطر ما بينك  أنصوم النافلة لك : قال) عليه السالم( عبد اهللايب أ بن سنان، عن عبد اهللاوعن 

وبني الليل مىت ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إىل زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس 

  .)٣(لك أن تفطر

                                                  

  .٤ ح وجوب الصوم ونيتهأبواب من ٤ باب ٩ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٨ ح وجوب الصوم ونيتهأبواب من ٤ باب ١٠ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٩ حلصوم ونيته وجوب اأبواب من ٤ باب ١٠ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٥٩

    كان يكره بعد الزوالنإو

  

الذي يقضي شهر رمضان هو باخليار : قال) عليه السالم( عبد اهللايب أوعن إسحاق بن عمار، عن 

  . إىل غري ذلك،)١(ن تغيب الشمسأ ويف التطوع ما بينه وبني ، أن تزول الشمسيف اإلفطار ما بينه وبني

  .الرواياتجلملة من }  وإن كان يكره بعد الزوال{

وكذلك يف النوافل :  قال الراوي،يف حديث) عليه السالم( فعن معمر بن خالد، عن أيب احلسن

  .)٢(نعم): عليه السالم( ن أفطر بعد الظهر؟ قالأليس يل 

عليه ( أن علياً): عليه السالم(بيه أعن ) عليه السالم( عبد اهللاوعن مسعدة بن صدقة، عن أيب 

الصائم تطوعاً باخليار ما بينه وبني نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب : قال) السالم

  .)٣(الصوم

 :عرض له احلاجة قالعن الصائم املتطوع ت) عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : وعن أيب بصري، قال

هو باخليار ما بينه وبني العصر)٤(.  

  .  هذا مضافاً إىل األصل،يت يف املسألة اآلتيةأويدل على أصل املسألة ما ي

  

                                                  

  .١٠ ح وجوب الصوم ونيتهأبواب من ٤ باب ١٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح وجوب الصوم ونيتهأبواب من ٤ باب ٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١١ ح وجوب الصوم ونيتهأبواب من ٤ باب ١١ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح وجوب الصوم ونيتهأبواب من ٣ باب ٧ ص٧ ج: الوسائل)٤(



٦٠

   بكراهته حينئذقيلىل الطعام، بل إذا دعاه أخوه املؤمن إ  يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم): ٢مسألة (

  

بكراهته قيل  إذا دعاه أخوه املؤمن إىل الطعام، بل  طع الصوم يستحب للصائم تطوعاً ق:٢مسألة {

  .بال إشكال وال خالف، بل عن بعض دعوى اإلمجاع عليه} حينئذ

سألت أبا :  فعن اخلثعمي، قال، باإلضافة إىل إطالقات إجابة املؤمن،الرواياتويدل عليه مجلة من 

طر، أيفطر؟ فخوه الذي هو على أمره يسأله أن يعن الرجل ينوي الصيام فيلقاه أ) عليه السالم( عبد اهللا

  .)١( فريضة قضاهءإن كان تطوعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضا: قال

من نوى الصوم مث دخل على أخيه فسأله : قال) عليه السالم( يب جعفر أ بن حطيم، عنموعن جن

قول اهللا عز   وهو، عشرة أيام فليفطر فيلدخل عليه السرور، فإنه حيتسب له بذلك اليوم،أن يفطر عنده

  .)٣()٢(﴾من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثاِلها﴿: وجل

فطارك إ: قال) عليه السالم( عبد اهللاواستدل بعض أيضاً مبا رواه إسحاق بن عمار، عن أيب 

  ألخيك املؤمن أفضل من صيامك 

                                                  

  .٣ ح وجوب الصومأبواب من ٤ باب ٩ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١٦٠اآلية : نعام سورة األ)٢(

  .١ ح آداب الصائمأبواب من ٨ باب ١٠٩ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٦١

جل أمر أخيك باإلفطار، لكنه خالف ، وكأنه لفهم أن املراد إفطارك يف الصوم أل)١(تطوعاً

  .رهالظا

من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر ): عليه السالم( عبد اهللاقال أبو : وعن مجيل بن دراج، قال

  .)٢(عنده ومل يعلمه بصومه فيمن عليه كتب اهللا له صوم سنة

 فسأله األكل ا رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائمميأ: )عليه السالم( ويف روايته األخرى عنه

  .)٣(فلم خيربه بصيامه عليه بإفطاره كتب اهللا جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة

أخيك املسلم  إلفطارك يف مرتل: يقول) عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا : رقي، قاللوعن داود ا

  .)٤(فضل من صيامك سبعني ضعفاًأ

دخل على القوم وهم أ :)عليه السالم( قلت أليب احلسن املاضي:  بن جندب، قالعبد اهللاوعن 

  .)٥(أفطر فإنه أفضل:  فقال،يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون أفطر

                                                  

  .٣ ح آداب الصائمأبواب من ٨ باب ١٠٩ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح آداب الصائمأبواب من ٨ باب ١٠٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حب الصائم آداأبواب من ٨ باب ١١٠ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٦ ح آداب الصائمأبواب من ٨ باب ١١٠ ص٧ ج: الوسائل)٤(

  .٧ ح آداب الصائمأبواب من ٨ باب ١١٠ ص٧ ج: الوسائل)٥(



٦٢

من دخل على أخيه وهو : قال) عليهم السالم(  بن جندب، عن بعض الصادقنيعبد اهللاوعن 

  .)١( عليه وأجر إلدخال السرور، كان له أجران أجر لنيته لصيامه،صائم تطوعاً فأفطر

  .الرواياتإىل غريها من 

  .الرواياتوسع قبل الظهر للمناط يف هذه ملبل ال يبعد استحباب اإلفطار يف الصوم الواجب ا

 جعلت فداك :قلت له: قال) عليه السالم( ، عن أيب احلسنعبد اهللاوخلصوص ما رواه صاحل بن 

ريد الصيام فيجيئين بعض أصحابنا جعلت علي صيام شهرين خرج عمي من احلبس فخرج فأصبح وأنا أ

  . )٢(ال بأس: فأدعو بالغداء وأتغدى معه؟ قال

  .ابة دعوتهجفإنه إذا كان إكرام األخ يف اإلفطار معه مشل إكرامه باست

لة بني أن يدعوه إىل الطعام أو إعطائه مترة وحنوها، لشمول بعض أوالظاهر أنه ال فرق يف أصل املس

بأن ذلك ليس من مورد :  الذي قال)٣( خالفاً لصاحب احلدائق، املستند وغريه له، كما اختارهالروايات

 كما أن الظاهر أنه منه ما إذا عرض الصائم نفسه إىل من يفطره، لشمول بعض األخبار له، كما ،خباراأل

  إذا ذهب إىل مكان يعلم أم 

                                                  

  .٨ ح آداب الصائمأبواب من ٨ باب ١١١ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١٤ ح وجوب الصومأبواب من ٤ باب ١١ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٢٠٨ ص١٣ ج: احلدائق)٣(



٦٣

  ما املكروه منه مبعىن قلة الثوابأو

  

  . ففي مشول األدلة ملثله إشكال،عو إىل طعام الغداء مثالًيفطرونه، أما أن يصوم وهو مد

فطر ثواب نفس ذلك الصوم الذي نواه وأكثر إلطالق األدلة، وإمنا احتمل أ ملن ىمث الظاهر أنه يعط

املصنف الكراهة باعتبار أن رد دعوة املؤمن مكروه، وهل احلكم جار بالنسبة إىل املسلم الذي ليس 

  . وال يبعد األول، ومن خصوص بعضها بالنسبة إىل املؤمن،طالق بعض األدلةمن إ:  احتماالن،مبؤمن

  .شكال يف أنه ليس مشموالً لألدلةإأما الكافر فال 

 إىل اإلفطار، ألنه دعوة املسلم إىل اخلري، وهل يوالظاهر استحباب العمل بالنسبة إىل من دع

  . ومن بعض القرائن،من اإلطالق: تماالنيتعدى احلكم إىل دعوة املسلم غري املؤمن إىل اإلفطار؟ اح

  .خر تركناها خوف التطويلأويف املقام فروع 

نع متال اليت راهة االصطالحية مبعىن املبغوضية ن الكإ وحيث ،أي من الصوم} وأما املكروه منه{

د، أو مبعىن عن الفرد املعتا} مبعىن قلة الثواب{: من النقيض ال تالئم العبادية املوجبة للتقرب، قال املصنف

 احلزازة اامعة هلذا املعىن أو ذاك أو  السيد الربوجردي، أو مبعىنة كما يف تعليق،املزامحة مبا هو أفضل منه

 فليس ثوابه أقل وال شيء ،شيء ثالث وهو الكراهة العرفية، فإن اإلنسان قد يضيف إنساناً لكنه يكرهه

   ولكن املوىل ال يرغب ،آخر أفضل منه



٦٤

   منها صوم عاشوراء،أيضاًففي مواضع 

  

  .و ملزوم لهأفيه رغبة تامة ألمر مالزم أو الزم 

 وإال كان حراماً بال ،إذا مل يكن على وجه الشماتة}  منها صوم عاشوراء،ففي مواضع أيضاً{

  .الثاين إشكال وال خالف يف األمر

ب إذا كان على وجه نه إذا مل يكن على وجه الشماتة فقد اختلفوا فيه، فقال مجع باالستحباإمث 

  .اإلمجاع عليه: ال خالف يف ذلك، بل عن ظاهر الغنية: احلزن، بل قيل

  .بعدم االستحباب بل بالكراهة مطلقاً: وقال آخرون

بأنه ال بقصد اخلصوصية بل من حيث رجحان مطلق الصوم مكروه، وأما بقصد : وقال ثالث

  .اخلصوصية وإن مل يكن بقصد الشماتة فهو حرام

مشاتة مكروه، وأما إذا كان بقصد الشماتة فهو حرام، وإن كان  د حزن أوص أنه ال بقوالظاهر

 فما ، خالفاً للمشهور الذين قالوا باستحبابه حينئذ، وإن كان الكراهة أقرب،بقصد احلزن ففيه احتماالن

  . إذ مراده عدم قصد الشماتة قطعاً،ذهب إليه املصنف أقرب

 ، اآلمرة والناهية، فمن األوىل ما رواه أبو مهامالروايات مجعاً بني  املشهور إمنا أفتوا بذلك:أقول

  .)١(يوم عاشوراء) صلى اهللا عليه وآله وسلم( صام رسول اهللا: قال) عليه السالم( عن أيب احلسن

   عن أبيه ،)عليه السالم( عبد اهللاوعن مسعدة بن صدقة، عن أيب 

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٠ باب ٣٣٧ ص٧ج : الوسائل)١(



٦٥

صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب : لقا) عليه السالم( أن علياً): عليه السالم(

  .)١(سنة

صيام يوم عاشوراء :  قال،)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم( عبد اهللايب أوعن القداح، عن 

  .)٢(كفارة سنة

وكانت الوحش تصوم : يف حديث قال) عليه السالم(  عن جعفر بن حممد،وعن جعفر بن عثمان

  .)٣() عليه السالم (لى عهد داوديوم عاشوراء ع

لزقت السفينة يوم عاشوراء على اجلودي : قال) عليه السالم( وعن كثري النواء، عن أيب جعفر

أتدرون ما ): عليه السالم( أبو جعفر: ، قالفأمر نوح من معه من اجلن واإلنس أن يصوموا ذلك اليوم

 وهذا اليوم الذي فلق اهللا فيه البحر ،لى آدم وحواءهذا اليوم، هذا اليوم الذي تاب اهللا عز وجل فيه ع

فرعون، وهذا ) عليه السالم(  فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسىللنيب إسرائي

، )عليه السالم (، وهذا اليوم الذي تاب اهللا فيه على قوم يونس)عليه السالم( اليوم الذي ولد فيه إبراهيم

   فيه عيسى بن مرميوهذا اليوم الذي ولد

                                                  

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٠ باب ٣٣٧ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٠ باب ٣٣٧ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٠ باب ٣٣٧ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٦٦

  .)١() السالمعليه( ، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم)عليه السالم(

 :اخلياربيف عداد الصوم الذي صاحبه فيه ) عليه السالم( ويف حديث الزهري، عن علي بن احلسني

صوم عاشوراء)٢( .  

  .)٣(ومثله املروي عن الرضوي

 )عليه السالم (م وهو يوم عاشوراء أنزل اهللا توبة آدميف عشر من احملر :وروى الصدوق يف املقنع

  .)٤(يوم غفر له ذنوب سبعني سنة وغفر له مكامت عملهلفمن صام ذلك ا: إىل أن قال

عن صوم يوم ) عليه السالم( ما رواه زرارة وحممد بن مسلم، أما سأال الباقر: ومن الثانية

  .)٥(ا نزل شهر رمضان ترك فلم،كان صومه قبل شهر رمضان: عاشوراء فقال

 صيب فيه احلسنيأراء فيوم وشعاوأما يوم : قال) عليه السالم( ويف رواية عبد امللك، عن الصادق

   كال ، أفصوم يكون يف ذلك اليوم،صحابه صرعى حولهأصريعاً بني أصحابه، و) عليه السالم(

                                                  

  .٥ حب الصوم املندوأبواب من ٢٠ باب ٣٣٨ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح الصوم املندوبأبواب من ٢٠ باب ٣٣٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٢٨ سطر ٢٣ ص: فقه الرضا)٣(

  .٢ سطر ١٨ ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع)٤(

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ٣٣٩ ص٧ ج: الوسائل)٥(



٦٧

فمن صام أو : إىل أن قال ورب البيت احلرام ما هو يوم صوم، وما هو إال يوم حزن ومصيبة

  .، احلديث)١(تربك به حشره اهللا مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطاً عليه

عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس ) عليه السالم( سألت الرضا: ، قالىوعن جعفر بن عيس

عليه (  ذلك يوم صامه األدعياء من آل زياد لقتل احلسني،لينأ تسةعن صوم ابن مرجان:  فقال،فيه

 واليوم الذي ، به أهل اإلسالممويتشاء) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وهو يوم تشاءم به آل حممد) السالم

:  إىل أن قال ويوم االثنني يوم حنس قبض اهللا فيه نبيه،يتشاءم به أهل اإلسالم ال يصام وال يتربك به

ما لقي اهللا تبارك وتعاىل ممسوخ القلب حشره مع الذين سنوا صومهما   وكان،فمن صامهما أو تربك

  .)٢(والتربك ما

من صامه :  فقال،عن صوم يوم عاشوراء) عليه السالم( عبد اهللانه سأل أبا أ ،وعن عبيد بن زرارة

 وما كان حظهم من ذلك :قلت: قال. كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد

  .)٣(نار، ومن عمل يقرب من النارالنار أعاذنا اهللا من ال: اليوم؟ قال

                                                  

  .٢ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ٣٣٩ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ٣٤٠ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ٣٤٠ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٦٨

صوم متروك  : فقال،عن صوم يوم عاشوراء) عليه السالم( سألت أبا جعفر: وعن جنية، قال

) عليه السالم( من بعد أبيه) عليه السالم( عبد اهللافسألت أبا : قال جنية. برتول رمضان واملتروك بدعة

 ،ما أنه صوم يوم ما نزل به كتاب وال جرت به سنةأ... :  فأجانيب مبثل جواب أبيه، مث قال،عن ذلك

  .)١()عليه السالم( إالّ سنة آل زياد بقتل احلسني بن علي

ال تصم يف يوم عاشوراء وال عرفة : قاال) عليهما السالم( عبد اهللاوعن زرارة، عن أيب جعفر وأيب 

  .)٢(مبكة وال يف املدينة وال يف وطنك وال يف مصر من األمصار

فصوم يوم : يف حديث قلت) عليه السالم( عبد اهللايب غندر، عن أبيه، عن أيب أحلسني بن وعن ا

إن الصوم  : إىل أن قال، فإن كنت شامتاً فصم)عليه السالم( ذاك يوم قتل فيه احلسني: عاشوراء؟ قال

شوراء، فإن أصيب يوم عا) عليه السالم( ال يكون للمصيبة وال يكون إالّ شكراً للسالمة، وإن احلسني

  .)٣(كنت فيمن أصيب به فال تصم، وإن كنت شامتاً ممن سره سالمة بين أمية فصم شكراً هللا تعاىل

  .الرواياتإىل غريها من 

                                                  

  .٥ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ٣٤٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ٣٤١ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٧ح  الصوم املندوبأبواب من ٢١ باب ٣٤١ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٦٩

 باحلمل على الكراهة إذا مل يكن حزناً، وإالّ فاالستحباب، لكن الروايات املشهور مجعوا بني :أقول

 بل قد ورد يف بعض ما تقدم أن الصوم ال يكون ،ه إذ ال شاهد ل،شكالإهذا اجلمع ال خيلو من 

  .للمصيبة

  .مساك إىل العصر خالف الظاهركما أن اجلمع حبمل الصوم يف الطائفة األوىل على اإل

يف حديث ) عليه السالم(  عن الصادق، بن سنانعبد اهللاوإن كان رمبا يستشهد له برواية 

 وأفطره من غري تشميت، وال جتعله ،غري تبيتصمه من : ما تقول يف صومه؟ قال: عاشوراء، فقلت

  . احلديث)١( وليكن إفطارك بعد العصر بساعة ولو بشربة من ماء،يوماً كامالً

 الروايات عن ظاهرها، بل الالزم أن حتمل هذه الرواياتلكن هذا الشاهد ال يكفي لصرف تلك 

حزناً إن صام بقصد عاشوراء، أو صام الناهية على احلرمة يف صورة الشماتة والكراهة مطلقاً، وإن كان 

صوماً مطلقاً ال يقصد اخلصوصية، ولو ال شواهد الكراهة الداخلية واخلارجية لزم أن يقال باحلرمة 

مطلقاً، بل شواهد التقية متوفرة يف روايات اجلواز اليت منها تكذيب رواية جمالس الصدوق للرواية 

  .  فراجع،املتقدمة اليت فضائل يوم عاشوراء

                                                  

  .١ ح الصوم املندوبأبواب من ١٧ باب ٥٩٤ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(



٧٠

 وكذا مع الشك يف هالل ذي ،فضل من الصومأصوم عرفة ملن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو : ومنها

  .احلجة خوفاً من أن يكون يوم العيد

  ذن مضيفهإصوم الضيف بدون : ومنها

  

هذا مضافاً إىل أن روايات االستحباب غالبها مربوطة مبا قبل واقعة كربالء كما ال خيفى، وعلى 

 مل يكن بأس يف الروايات واملشهور حيث اعتمدوا على هذه ،صالًأتحباب ال وجه له هذا فاالس

  . واهللا سبحانه العامل،خمالفتهم

ملن أراد الدعاء، } صوم عرفة ملن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم: ومنها{

اهة مطلقاً ألنه حكمة وليست  وحتتمل الكر،أما إذا مل يرد الدعاء فالصوم وإن أضعفه مل يكن مكروهاً

  .بعلة

 ال شكاً يف أنه الثامن أو التاسع ، يف أنه عرفة أو عيدشكاً} وكذا مع الشك يف هالل ذي احلجة{

  .وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك} خوفاً من أن يكون يوم العيد{

مي لوالديبن زهرة ومحزة يف الصوم املستحب، وفاقاً ال} فهصوم الضيف بدون إذن مضي: ومنها{

  .والتذكرة والقواعد، بل نسب إىل املشهور

 نافع واإلرشاد والتلخيص وال ملن قال بالتحرمي، وهو احملكي عن الشيخني واحللّي واملعترباًخالفو

  .ن املعترب اإلمجاع عليهعوالتبصرة، بل 

  وبعض فصلوا بني ي املضيف فال جيوز، 



٧١

  .وعدم يه فيجوز

عليه ( عبد اهللا عن أيب ،ز باألصل، وللكراهة مبا رواه فضيل بن يساراستدل املشهور ألصل اجلوا

إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من ا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: قال) السالم

 لئال يعملوا له الشيء فيفسد ، وال ينبغي للضيف أن يصوم إالّ بإذم،من أهل دينه حىت يرحل عنهم

  .)١( لئال حيشمهم فيشتهي الطعام فيتركه هلم، ينبغي هلم أن يصوموا إالّ بإذن الضيفعليهم، وال

وال : يف حديث) عليهم السالم( واألئمة) صلى اهللا عليه وآله وسلم (وما رواه الفقيه، عن النيب

  .)٢(ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه

والضيف ال يصوم تطوعاً إالّ بإذن : يف حديث) عليه السالم( وعن الزهري، عن علي بن احلسني

  .)٣(صاحبه

ومن نزل على قوم فال يصومن تطوعاً إالّ ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال رسول اهللا

  .)٤(بإذم

                                                  

  .املكام: يف نسخهو ١ ح الصوم املكروهأبواب من ٩ باب ٣٩٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  ).قله باملعىنن( النذر أبواب من ٥٢ باب ٩٩ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  .١ ح الصوم احملرمأبواب من ١٠ باب ٣٩٥ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح الصوم احملرمأبواب من ١٠ باب ٣٩٥ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٧٢

صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا: قال) عليه السالم( اهللا  عن أيب عبد،احلكم وعن هشام بن

وإال كان الضيف : إىل أن قال بهح أن ال يصوم تطوعاً إالّ بإذن صامن فقه الضيف): وسلم

  .)١(جاهالً

صلى اهللا ( يف وصية النيب) عليهم السالم( عن آبائه) عليه السالم( وعن محاد وغريه، عن الصادق

  .)٢(وال يصوم الضيف تطوعاً إالّ بإذن صاحبه: يف حديث) عليه السالم( لعلي) عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليه ( والضيف ال يصوم إالّ بإذن صاحب البيت، فإن رسول اهللا: الرضوي، قالوعن 

  .)٣(من نزل على قوم فال يصومن تطوعاً إالّ بإذن صاحبهم: قال) وآله وسلم

، ومثل ال ينبغي:  سندها ضعيفة، وقرائن الكراهة فيها متوفرة، مثلالرواياتإن : قال املشهور

رداف احلكم بكون من نزل كان ضيفاً، إىل غري ذلك، فال بد إ، ومثل لضيف جاهالًوإال كان ا: قوله

  .من محلها على الكراهة

   بالتحرمي، فإنه استدل بالنواهي الظاهرة يف التحرمي، لأما القو

                                                  

  .٢ ح الصوم احملرمأبواب من ١٠ باب ٣٩٦ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح الصوم احملرمأبواب من ١٠ باب ٣٩٦ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٢٩ سطر ٢٣ ص: فقه الرضا)٣(



٧٣

  .ذنه أيضاًإ مع عدم   بل األحوط تركه،األحوط تركه مع يه

  

  .وفيه ما عرفت

  .فقد استدل له برواية هشام، ال جيوز وعدمه فيجوزأما املفصل بني وجود النهي ف

  . وإن ذهب إليه الشرائع وفخر احملققني، ما ال خيفى:وفيه

هو }  مع عدم إذنه أيضاً  بل األحوط تركه،األحوط تركه مع يه {:ومنه يظهر أن قول املصنف

لثاين بأنه ال يترك حمل مقتضى القاعدة يف باب الكراهة، وأن تعليق السيد الربوجردي على االحتياط ا

  .نظر

، وصرح به بعض الفقهاء أيضاً الرواياتمث الظاهر كراهة صوم املضيف أيضاً، كما تقدم يف بعض 

  .غفل الغالب ذكرهأوإن 

يف، الضيف املقيم ال الذي يأيت ساعة وما أشبه، ألجل زيارة وحنوها مث ضمث الظاهر أن املراد بال

  .يف يف املقام ألنه خالف املنصرف من الض،يذهب

 ال الضيف يف جمرد السكىن وحنوه، وكذلك ،أن الظاهر أن املراد بالضيف يف املأكل واملشرب كما

: الظاهر الضيف الذي يكون حبضرة املضيف، ال ما إذا مل يكن املضيف كما إذا أعطاه مفتاح داره وقال

  .د املغرب مثالًمتتع مبا يف الدار من املأكل واملشرب، وكأن يأيت املضيف كل يوم عن

ي احلكم إىل ما لو كان ضيفاً عنده ظهراً مثالً ويكره له الصوم؟ الظاهر نعم لرواية ر يسلوه

  .فضيل املتقدمة

 وبني ما كان الضيف نزل بطلب من ،نه ال فرق بني أن يكون املضيف مسلماً أو كافراًإ: والظاهر

  .املضيف وعدمه

  من العلة يف رواية فضيل، :  احتماالني احلكم إىل الصوم الواجب املوسعروهل يس



٧٤

  ذن والدهإصوم الولد بدون : ومنها

  

 لكن بناءهم على أن التقييد غري جار يف روايات ،الرواياتومن التقييد بالتطوع يف مجلة من 

  .الندب والكراهة

ان مث لو كانت الضيافة جلماعة فالظاهر اشتراط عدم النهي مطلقاً، فإن أجاز البعض دون البعض ك

  .داخالً يف الكراهة

 فإذا صام مث نزل عند مجاعة كره له ،والظاهر أنه كما يكره الصوم ابتداًء كذلك يكره استمراراً

  .استدامة الصيام للقرائن امللحقة له بالقسم األول، وخصوص خرب الفضيل

من  أو كرهاً ، سواء كان كرهاً من الضيف إىل املضيف،وهل ينسحب احلكم إىل الضيف بالكره

شكال يف خروج بعض أفراد الكره إنعم ال .  احتماالن،املضيف إىل الضيف بأن أنزله عنده كرهاً

  .النصراف األدلة عن مثله

 كذلك يصدق إذا كانت الضيافة لعشاء ،وكما يصدق الضيف فيما كانت الضيافة يف الغداء وحنوه

ملن كانت العادة أكله ليالً وإن  وهنعم ال يشمل الدليل الضيافة ألجل العشاء وحن،  لإلطالق)١(وحنوه

  .كانت الضيافة من الصباح

وهو احملكي عن الشرائع والقواعد واملنتهى والتذكرة، بل } صوم الولد بدون إذن والده: ومنها{

  .وغريهم، بل هو احملكي عن األكثر

تند خالفاً للمحكي عن النافع واإلرشاد والتلخيص والتبصرة وشرح اإلرشاد واحلدائق واملس

   بدون إذن األبوين حيرم، فأضافوا الوالدة على الوالد كما :وغريهم فحرموه، بل قال هؤالء

                                                  

  .مما يؤكل قبل املغرب الشرعي )١(



٧٥

  .حكاه عنهم املستند

  عن رسول اهللا،)عليه السالم(  عن الصادق، برواية هشام بن احلكم:استدل القائلون بالتحرمي

 إىل وم تطوعاً إالّ بإذن أبويه وأمرمهاومن بر الولد بأبويه أن ال يص: وفيها) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)١(وإال كان الولد عاقاً :أن قال

  .)٢(عاقاً قاطعاً للرحم :ومثلها املروي يف العلل إالّ أن فيها

 حرام، لكن القائل بالكراهة محل هاتني الروايتني مفإن بر الوالدين واجب، والعقوق وقطع الرح

نه ال دليل على أن كل بر إشكل يف الداللة أيضاً، حيث أبل على الكراهة، بعد عدم صحة سندمها، 

واجب، كما ال دليل على أن كل عقوق وقطع حرام، ورد اإلشكاالن بأن ضعف السند بعد وجود 

  .اخلربين يف الفقيه غري ضار، والداللة ظاهرة يف العقوق والقطع احملرمني، إذ املنصرف منهما الفرد احملرم

ى بذلك مشكل جداً بعد ذهاب األكثر ـ كما يف املدارك ـ إىل لكن اإلنصاف أن الفتو

ة األوالد الكبار، خصوصاً املتزوجني واملتزوجات زالكراهة، خصوصاً وأن سرية املسلمني عدم استجا

  حتياط يف مثل املنفصلني عن آبائهم يف بالد بعيدة أو ما أشبه يف الصيام، فاال

                                                  

  .٣ سطر ١٤٥ ص٢ ج: كما يف املستند)١(

  .٤ ح الصوم املندوبأبواب من ١١٥ باب ٣٨٥ ص:علل الشرائع )٢(



٧٦

  .يذاًء له من حيث شفقته عليهإذا كان إحيرم  بل ،بل األحوط تركه خصوصاً مع النهي

   هلا حيرم كما يف الوالديذاًءإ ومع كونه ،ذن الوالدةإ مراعاة  واألوىل،والظاهر جريان احلكم يف ولد الولد

  

بل األحوط تركه خصوصاً {: قرب، فقول املصنفأاألوالد الذين هم حتت عناية اآلباء ورعايتهم 

يذاًء له من إذا كان إبل حيرم {ياطاً وجوبياً بالنسبة إىل الفرد الذي ذكرنا ينبغي أن يكون احت} مع النهي

 املصنف من هخذأألن إيذاء الوالدين من أظهر مصاديق احلرام، والتعبري بالشفقة } حيث شفقته عليه

 النهي للشفقة ال ألن األب كاناجلواهر، وكأنه حيث تعليلي ال تقييدي، وحيتمل أن يريد التقييد بأن 

  . و ما أشبه ذلكأغري مبال فرييد أن ال يصوم ابنه، أو ألنه يريد استخدامه والصوم ينايف اخلدمة 

 إالّ أن يقال بانصراف النص والفتوى عن ،ألنه ولد شرعاً} والظاهر جريان احلكم يف ولد الولد{

لنص هشام } والدةمراعاة إذن ال واألوىل{د البنت بالنسبة إىل اجلد األمي المثله، كانصرافهما عن أو

 بل قد عرفت أن املستند نسبه إىل مجع، وإن كان الذي وجدناه يف كالمهم غالباً ذكر األب، ،بذلك

ومع كونه إيذاًء هلا حيرم كما يف  {،وعلى أي حال لو عمل بالرواية لزم القول بإحلاق الوالدة بالوالد

  .ملا تقدم من الدليل} الوالد

  ا كاف، ألن املستفاد من النص مث الظاهر أنه مع العلم بالرض



٧٧

أن االستجازة إمنا هي لكوا كاشفة عن الرضا، ال خلصوصية فيها، فليس املقام مثل : والفتوى

  .باب العقود الذي ال يفيد فيه الرضا

ستمراري ال ابتدائي  اولو أجاز مث سحب إجازته لزم اإلفطار على القول بالتحرمي، ألن الظاهر أنه

  . مل جيز مث أجاز والوقت باق ولو بعد العصر جاز أن ينوي لتحقق الصوم بذلكفقط، كما أنه لو

 وال فرق يف الوالدين بني احلر ، والواحد واملتعدد، واألنثى واخلنثىروال فرق يف الولد بني الذك

  :  احتماالن،والعبد، وهل احلكم يأيت بالنسبة إىل الوالد الكافر واملخالف وكذلك الوالدة

 ومن أن ،)١(﴾صاِحبهما ِفي الدنيا معروفاًو﴿: املعروف، قد قال تعاىلباملصاحبة من أنه من 

  .نصرف من النص والفتوى املؤمننيامل

  .ق النصد ألن عدم اإلذن من أحدمها كاف لص،ولو أذن أحد الوالدين ومل يأذن اآلخر مل جيز

طالن، ألن النهي يف العبادة يقتضي أن احلرمة هنا توجب الب: مث الظاهر املصرح به يف كالم بعض

ن ما يلزم من  أل، وإذا كان بطالن فال صوم فال ي،ذلك، وال يستشكل بأنه لو كان ي كان البطالن

 كما أجابوا بذلك عن ،ال النهي كان صحيحاً  ألن النهي متوجه إىل الشيء الذي لو،وجوده عدمه حمال

صول يف باب أن النهي يدل على  فراجع األ،ى الصحةقول بعض العامة القائلني بأن النهي يدل عل

  .الفساد

   أقسامن صوم الزوجة واململوك يايت من املصنف يف إمث 

                                                  

  .١٥اآلية :  سورة لقمان)١(



٧٨

  : ففي مواضع أيضاً،ما احملظور منهأو

  . الفطر واألضحى،صوم العيدين: أحدها

  

  .ظور إن شاء اهللا تعاىلالصوم احمل

 فهو حظر تكليفي إىل جانب ،والعقاب أيضاًأي من الصوم املوجب للبطالن } وأما احملظور منه{

 ، صوم العيدين: أحدها،ففي مواضع أيضاً{راً وضعياً كما يدل على ذلك النص والفتوى ظكونه ح

 بل دعوى اإلمجاع عليه مستفيض أو متواتر، بل ،وذلك بإمجاع علماء اإلسالم كافة} الفطر واألضحى

  .هو من ضروريات الدين

: يف حديث قال) عليه السالم(  عن علي بن احلسني،كحديث الزهري: ياتالروافيدل عليه متواتر 

احلرام فصوم يوم الفطر ويوم األضحى وأما الصوم)١(.  

أختوف أن يكون عرفة يوم أضحى : قال) عليه السالم(  عن الباقر، عن أبيه،ويف حديث حنان

  .)٢(وليس بيوم صوم

يا : )عليه السالم( لعلي) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يف وصية النيب:)عليه السالم( صادقلوعن ا

  .)٣(علي، صوم الفطر حرام وصوم يوم األضحى حرام

   عن آبائه،)عليه السالم(  عن الصادق،وعن حسني بن زيد

                                                  

  .١ ح الصوم احملرمأبواب من ٨ باب ٣٨٢ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح الصوم احملرمأبواب من ٨ باب ٣٨٢ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح الصوم احملرمأبواب من ٨ باب ٣٨٢ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٧٩

 يوم الفطر ،ى عن صيام ستة أيام) صلى اهللا عليه وآله وسلم( إن رسول اهللا: )عليهم السالم(

  . احلديث)١(ويوم الشك ويوم النحر

 فوافق ذلك اليوم ، رجل نذر أن يصوم يوماً من اجلمعة دائماً ما بقي،يا سيدي: لصيقلاومكاتبة 

فكتب إليه قد وضع اهللا عنك الصيام يف هذه  : إىل أن قالضحى أو أيام التشريقأيوم عيد فطر أو 

  .)٢(»األيام كلها وتصوم يوماً بدل يوم

عن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى رسول اهللا): عليه السالم( اهللاعبد قال أبو :  قال،وعن قتيبة

  .، احلديث)٣(صوم ستة أيام، العيدين وأيام التشريق

ين جعلت على نفسي أن أصوم حىت يقوم القائم؟ إ :)عليه السالم( عبد اهللاوعن كرام، قلت أليب 

  .  احلديث)٤(صم، وال تصم يف السفر وال العيدين): عليه السالم( فقال

 وذكره يف عداد صوم يوم الروايات يف بعض ال ينبغي والتعبري بلفظ ،الرواياتإىل غريها من 

 ِللرحمِن أَنْ  ما ينبغيو﴿:  كقوله تعاىل، يستعمل يف احلرام بل ويف احملالال ينبغي إذ ،الشك غري ضار

  .)٥(﴾يتِخذَ ولَداً

                                                  

  .٤ ح الصوم احملرمأبواب من ٨ باب ٣٨٢ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح الصوم احملرمأبواب من ٨ باب ٣٨٣ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٧ ح الصوم احملرمأبواب من ٨ باب ٣٨٣ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٨ ح الصوم احملرمأبواب من ٨ باب ٣٨٣ ص٧ ج: الوسائل)٤(

  .٩٢اآلية :  سورة مرمي)٥(



٨٠

  . وداللة والقول جبوازه للقاتل شاذ، والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً، احلرمن كان عن كفارة القتل يف أشهرإو

  

  .ومن املعلوم أن صوم يوم الشك باعتبار أنه من رمضان حرام

نه ال فرق يف احلكم املذكور بني العامل واجلاهل، والقاصر واملقصر، فإنه مل يوضع فيه الصيام إمث 

  . ولو عن قصور لقضاء أو كفارة أو ما أشبه مل يصح فإذا صامه جاهالً،كالصيام يف الليل

 وذهاب ،يتأإلطالق األدلة اليت تقدمت كما ر} وإن كان عن كفارة القتل يف أشهر احلرم{

فقد ذهب إليه الصدوق والشيخ وابن } والقول جبوازه للقاتل شاذ {،املشهور إىل عدم اجلواز مطلقاً

 .التوقفاملنتهى منتهى املقاصد، ويظهر من نفس محزة وصاحب املنتقى وصاحب احلدائق وحمش 

إذا قتل متعمداً يف أشهر احلرم ": قال الشيخ يف حمكي اخلالف} والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً وداللة{

 ،وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعني من أشهر احلرم وإن دخل فيهما األضحى وأيام التشريق

  . انتهى)١(" دليلنا إمجاع الفرقة وإخبارهم، فقالوا ال جيوز،وخالف مجيع الفقهاء يف ذلك

سألته عن رجل قتل رجالً خطأ يف الشهر : ، قال)عليه السالم(  عن أيب جعفر،ومراده زرارة

  فإنه : قلت. يغلّظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني من أشهر احلرم: احلرام؟ قال

                                                  

  .٥٢مسألة . .. يف مسائل الكفارة٥٤ ص٣ ج: اخلالف)١(



٨١

يصومه فإنه حق : يوم العيد وأيام الشتريق، قال:  قلت،وما هو: ل قا،يدخل يف هذا شيء

  .)١(لزمه

عليه دية :  قال،رجل قتل رجالً يف احلرم: )عليه السالم( قلت أليب جعفر: وصحيح زرارة، قال

يدخل : قلت: ، قال ويطعم ستني مسكيناً، ويعتق رقبة،شهر احلرمأوثلث، ويصوم شهرين متتابعني من 

  .)٢(يصوم فإنه حق لزمه: العيدان وأيام التشريق، قال:  قلت،وما يدخل:  قال،شيءيف هذا 

 ،عن رجل قتل رجالً خطأ يف الشهر احلرم) عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : وصحيح زرارة، قال

خل إن هذا يد: ، قلتتغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني من أشهر احلرم: قال

  .)٣(يصومه فإنه حق يلزمه: يف العيد وأيام التشريق، قال

 املذكورة بضعف السند وبضعف الرواياتوأشكل املشهور القائلني باحلرمة حىت يف املقام على 

 كما صرح بذلك الرواية الثانية، وبإعراض األصحاب عنها، ،الداللة، إذ ال يدخل يف ذلك العيدان

   القدمية واجلديدة، ومثلها ليس حبجة، وبالشذوذ ومبخالفة الشهرتني

                                                  

  .١ ح بقية الصوم الواجبأبواب من ٨ الباب ٢٧٨ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح بقية الصوم الواجبأبواب من ٨ الباب ٢٧٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح بقية الصوم الواجبأبواب من ٨ الباب ٢٧٨ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٨٢

  .ويف الكل ما ال خيفى

خران فهما من قسم الصحيح، فإن ن اخلرب األول ضعيف، وأما اخلربان اآلإ:  ففيه،أما ضعف السند

  .شم ال يوجب حسن اخلرب، ولو سلم فإنه من قسم احلسناإبراهيم بن ه

 ال أن املراد الفطر واألضحى، ورمبا ،العيد الكناية عن عيدان فاملراد بـ ،وأما ضعف الداللة

  . وقد كان الراوي يظن عدم استحباب صومه مثالً، فتأمل،احتمل األضحى والغدير

نه كيف يقال ذلك وقد ادعى الشيخ اإلمجاع عليه، وقد عرفت إ:  ففيه،وأما إعراض األصحاب

ا إهرة ال توجب الضعف، وحيث ذهاب مجلة من األعيان، ومنه يظهر أنه ال شذوذ، كما أن خمالفة الش

  .أخص مطلقاً من أخبار التحرمي لزم التقدمي عليها

بأن ضعف الداللة من جهة أن يوم العيد وأيام التشريق ال يضران بالستني، إذ أيام : نعم رمبا يقال

ول ذي  ويوم العيد ال ينايف التتابع، إذ صوم واحد وثالثني يوماً من أ،التشريق ليس مبحرم يف غري مىن

  .مبين على ذلك فتأمل) عليه السالم(  فجواب اإلمام،القعدة اليت هي من األشهر احلرم ال يصطدم بالعيد

  . فالالزم مراعاته، وإن كان وجه االحتياط واضحاً، فاملسألة يف غاية اإلشكال،وكيف كان



٨٣

  جة ملن كان مبىنيام التشريق وهي احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر من ذي احلأصوم : الثاين

  

صوم أيام التشريق وهي احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر  {:من الصوم احملظور} الثاين{

بال إشكال وال خالف يف اجلملة، بل دعوى اإلمجاع عليه مستفيضة، } من ذي احلجة ملن كان مبىن

  : الرواياتويدل عليه متواتر 

ثالثة أيام : يف عداد الصيام احملرم، قال) السالمعليه (  عن علي بن احلسني،ففي حديث الزهري

  . )١(من أيام التشريق

صلى اهللا (أن رسول اهللا ): عليهم السالم(آبائه  عن ،)عليه السالم(  عن الصادق،وعن احلسني

  .)٢(وأيام التشريق:  إىل أن قالى) عليه وآله

لة من األيام منها أيام التشريق؟ فكتب عن صيام مج) عليه السالم(  حيث سأله،ويف مكاتبة الصيقل

  .)٣( وتصوم يوماً بدل يوم،قد وضع اهللا عنك الصيام يف هذه األيام كلها: إليه

  ) صلى اهللا عليه وآله(ى رسول اهللا  :)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،ويف خرب قتيبة

                                                  

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١ الباب ٣٨٢ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١ الباب ٣٨٢ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١ الباب ٣٨٢ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٨٤

  .)١(»عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق

ال تصم يف السفر وال العيدين وال أيام : )عليه السالم(  الصادق عن،ويف حديث كرام

  .)٢(التشريق

  .)٣(يام التشريقأوال صيام  :ويف خرب مساعة

سألته عن صيام أيام التشريق؟ : قال) عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،وصحيحة معاوية بن عمار

  .)٤(أما باألمصار فال بأس، وأما مبىن فال: فقال

إمنا ى : عن صيام أيام التشريق؟ فقال) عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا :  قال،ته األخرىوصحيح

  .)٥( فأما بغريها فال بأس،عن صيامها مبىن) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

                                                  

  .٧ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١ الباب ٣٨٣ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٨ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١ الباب ٣٨٣ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١ الباب ٣٨٣ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٢ الباب ٣٨٥ ص٧ ج: الوسائل)٤(

  .٢ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٢ الباب ٣٨٥ ص٧ ج: الوسائل)٥(



٨٥

النحر مبىن ثالثة أيام فمن أراد الصوم : قال) عليه السالم( عبد اهللاوعن منصور بن حازم عن أيب 

  .)١( فمن أراد أن يصوم صام من الغد، والنحر باألمصار يوم، الثالثة األيامي يصم حىت متضمل

ة أربع: سألته عن األضحى مبىن؟ فقال:  قال،)عليه السالم (عبد اهللا عن أيب ،وعن عمار بن موسى

  .)٢(أيام

اء اخلزاعي على بعث بديل بن ورق) صلى اهللا عليه وآله وسلم( روي أن النيب: وعن املقنع قال

  .)٣(مجل أورق فأمره أن ينهي الناس عن صيام أيام مىن

، أنه قال رسول اهللا )عليه السالم( عن علي) عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،ويف حديث محاد

  .)٤(ال ال تصوموا فإا أيام أكل وشربأ :تنادي يف الناس): صلى اهللا عليه وآله(

                                                  

  .٣ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٢ الباب ٣٨٥ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٢ الباب ٣٨٥ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٩ سطر ٢٤ ص: املقنع)٣(

  .١٠ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٢ الباب ٣٨٦ ص٧ ج: الوسائل)٤(



٨٦

  ناسك وغريهوال فرق على األقوى بني ال

  

ال صيام بعد األضحى ثالثة  :)عليه السالم( عبد اهللاقال لنا أبو :  قال،وعن زياد بن أيب احلالل

  . إىل غريها،)١(أيام

 وا تقيد ، الصحيحة اشتملت على التقييد على كون الصائم مبىنالرواياتوقد عرفت أن مجلة من 

  .خبار املطلقةاأل

لى أن املراد بأيام التشريق احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر، ن النص واإلمجاع قد قام عإمث 

  .ة يراد به مع العيد كما ال خيفىربعفما يف رواية عمار بن موسى من ذكر األ

 إلطالق األدلة، خالفاً للعالمة حيث ،على املشهور} وال فرق على األقوى بني الناسك وغريه{

 وكأنه الحتمال االنصراف إىل الناسك، لكنه ال وجه له بعد ،شكل يف احلرمة بالنسبة إىل غري الناسكأ

  .اإلطالقات القوية وكلمات الفقهاء

 ،ن كان قد ذهب احلاج وذحبوا أم الأن كان مرتله يف مىن وغريه، وبني أومنه يعلم أنه ال فرق بني 

  .كل ذلك لإلطالق

  .يصح بالنسبة إليها مل ،ولو نذر أن يصوم أيام التشريق وأن يصوم الدهر وكان يف مىن

  مث الظاهر أنه إذا تسحر وخرج من مىن قبل الظهر صح الصوم، 

                                                  

  .٩ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٢ الباب ٣٨٦ ص٧ ج: الوسائل)١(



٨٧

  نه من شعبان فالأما بنية أ و،نه من رمضانأو رمضان بنية أنه من شعبان أصوم يوم الشك يف : الثالث

  

 وكأنه لذلك حكي ،ألنه ال دليل على حرمة الصوم بأن يكون حال الكون يف مىن حال احليض

يستحب صوم ثالثة أيام، يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن :  أنه قال)١(يخ يف النهايةعن الش

  .يام فليصم يوم احلصبة وهو يوم النفر ويومان بعده متواليانأفاته صوم هذه الثالثة 

 وفيه ما ، بأن يوم احلصبة من مجلة أيام التشريق)٢(واستشكل العالمة عليه يف حمكي التذكرة

سألته عن متمتع يدخل : ، قال)عليه السالم( عن الصادق ،عرفت، وقد ورد يف صحيح عيص بن القاسم

 ويتسحر ليلة احلصبة فيصبح ،فال يصوم ذلك اليوم، وال يوم عرفة:  قال،ة وليس معه هديييوم الترو

  .)٣( ويصوم يومني بعده،صائماً، وهو يوم النفر

أن قصد الصيام ال يضر : فتوى الشيخ وتعليقة جامع املقاصد والظاهر من هذه الرواية ومن :أقول

  .يف مىن إذا خرج

صوم يوم الشك يف أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من {:  الصوم احملظورأقساممن } الثالث{

   وأما بنية أنه من شعبان فال،رمضان

                                                  

  . باب الذبح٢٥٥ ص: النهاية)١(

  . يف ذكر بدل اهلدي٣٨٢ ص١ ج: التذكرة)٢(

  .٥ ح الذبائحأبواب من ٥٢ الباب ١٦٨ ص١٠ ج: الوسائل)٣(



٨٨

  .مانع منه كما مر

ذا ترك الواجب الفالين يقصد إو أكن من احلرام الفالين ذا متإن ينذر الصوم أ ب،صوم وفاء نذر املعصية: الرابع

  بذلك الشكر على تيسره

  

  .تفصيل الكالم فيه فراجع} مانع منه كما مر

 أو إذا ترك الواجب ، بأن ينذر الصوم إذا متكن من احلرام الفالين،صوم وفاء نذر املعصية: الرابع{

إشكال وال خالف كما ادعاه بعض، بل حكي بال } الشكر على تيسره{النذر }  يقصد بذلك،الفالين

  .عن بعض قطع األصحاب بذلك

  :واستدل لذلك بأمور ثالثة

 وال ميكن القربة يف مثل هذا الصوم، بل ال أمر ذا الصوم، إذ ،ن الصوم حيتاج إىل القربةإ :األول

شكر أله آخلمر، فإن مبالصوم ألجل شكره تعاىل على أن أشرب ا إىل ين أمتثل أمر اهللا املوجهإ ذلك ىنمع

 وقد نوقش يف هذا .اهللا على أن رزقك مخراً، فإن من املعلوم أن اهللا ال يرزق اخلمر حىت يشكر على ذلك

  .الدليل مناقشات مفصلة تأييداً ورداً كما ال خيفى على من راجع املفصالت

  . املناط بالنسبة إىل روايات صوم يوم عاشوراء:الثاين

   عن علي بن احلسني، كحديث الزهري،ة األخبار اخلاص:الثالث



٨٩

  .)١(وصوم نذر املعصية حرام: ، قال)عليه السالم(

 ،)عليهم السالم(  عن آبائه،)عليه السالم( وعن محاد وأنس بن حممد، عن أبيه مجيعاً، عن الصادق

  .)٢(اموصوم نذر املعصية حر: قال) عليه السالم( لعلي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( يف وصية النيب

  . )٣(وال نذر يف املعصية): عليه السالم( ويف حديث الثمايل، عن أيب جعفر

 فيكون اإلتيان بعنوان أنه واجب بالنذر تشريعاً حمرماً، كذا ،بتقريب أن حرمة النذر تقتضي بطالنه

  . هذاذكره يف منتهى املقاصد، والظاهر أن وجه استدالل احلدائق وذكر الوسائل له يف هذا الباب هو

، ويف املقنع )عليه السالم( وما يف الرضوي ويف اهلداية للصدوق، عن الزهري، عن علي بن احلسني

  .  ذكرها يف املستدرك،)٤(وصوم نذر املعصية حرام): عليه السالم( من قوله

                                                  

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٦ الباب ٣٩١ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٦ الباب ٣٩١ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حرم واملكروه الصوم احملأبواب من ٦ الباب ٣٩١ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح باب حترمي نذر املعصية٥ الباب ٦٠٠ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٤(



٩٠

و أت منه، ذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرإول ما  نعم يلحق باأل،ذا كان بقصد الزجر عنه فال بأس بهإما أو

  .عن معصية تركها

  

 سواء كان الزجر عن ، نذره صحيح وجيب صومه،}وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فال بأس به{

 واملكروه فعالً يصح النذر، كأن ينذر أنه إذا فعل ،ترك الواجب أو فعل احلرام، ويف املستحب تركاً

  .صوم زجراً، وحينئذ جيب الصوماملكروه الفالين يصوم زجراً، أو إذا ترك املستحب الفالين ي

ن فعل املستحب الفالين يصوم زجراً، أو إذا ترك املكروه الفالين يصوم زجراً، فالظاهر إأما إذا نذر 

عدم صحة النذر، وعدم وجوب الصوم، ألن متعلق النذر ليس براجح، وقد اشترط يف كتاب النذر لزوم 

وان تشريع، ألنه سبحانه مل يأمر ذا الصوم، ومنه يعلم الرجحان يف متعلقه، والصوم الذي يأيت ذا العن

أنه لو صامه للزجر عن املستحب أو عن ترك املكروه ـ بدون النذر ـ مل يصح الصوم أيضاً وكان 

  .حراماً

ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه، أو {الذي هو حرمة الصوم } نعم يلحق باألول{

صالة الفريضة فنوى الصوم للزجر عنه، أو ترك شراب اخلمر فنوى مثل أن صلى } عن معصية تركها

  .الصوم زجراً عن الترك

  .وإمنا يلحق باألول ألنه صوم مل يأمر به اهللا سبحانه فيكون تشريعاً، بل للمناط يف األخبار املتقدمة

  ومما تقدم يعلم أنه ال فرق هنا بني كون الزجر عن واجب أو مستحب أو ترك



٩١

  . مكروهحرام أو ترك

نه ال فرق بني العامل واجلاهل يف حرمة الصوم فيما ذكرنا حرمته، ألن احلكم مل يقيد بالعلم، إمث 

ن وفقه اهللا لشربه صام، أو باحلكم كما لو إسواء كان جهالً باملوضوع كأن مل يعلم أن هذا مخر ونذر 

  .علم بأنه مخر لكنه مل يعلم بأن اخلمر حرام

 بنفسه حرام ، أن نذر الصوم لترك واجب شكراً، أو فعل حمرم شكراًن صاحب اجلواهر ذكرإمث 

 عن ،رب الثمايل املتقدم، ولصحيحة حممد بن مسلمإذا أوقعه بقصد التقرب، وذلك ألنه تشريع، وخل

 أنه سئل عن امرأة جعلت ماهلا هدياً وكل مملوك هلا حراً إن كلمت أختها ،)عليهما السالم( أحدمها

  .)١( إمنا هذا وشبهه من خطوات الشياطني،مها وليس هذا بشيءتكل : قال،أبداً

ال تتِبعوا خطُواِت و﴿:  حيث ى عنها سبحانه بقوله،اشياطني حرام بتقريب أن خطوات

  . فتأمل،معيطان، والنهي يف اآلية لألشن كل لغو من خطوات الإ:  لكنه رمبا يقال،)٢(﴾الشيطاِن

   باب العهد واليمني والشرط وما وال خيفى أن حرمة الصوم يف

                                                  

  .٢ حيف املعصيةتنعقد  اليمني ال أبواب من ١١ الباب ١٣٩ ص١٦ ج: الوسائل)١(

  .١٤٢اآلية : نعاموسورة األ. ٢٠٨اآلية :  سورة البقرة)٢(



٩٢

 جبعله يف نيته من قيود ،و بعضهأن ينوي يف صومه السكوت عن الكالم يف متام النهار أصوم الصمت ب: اخلامس

  صومه

  

 لوحدة األدلة فيهما يف اجلملة، كما أن حرمة الصالة واحلج ،أشبه كحرمته يف باب النذر

  .عتكاف كحرمة الصومواال

 بأن ينوي يف صومه السكوت عن الكالم ،صوم الصمت{:  الصوم احملظورامأقسمن } اخلامس{

بال خالف، كما يف املستند ومنتهى املقاصد }  جبعله يف نيته من قيود صومه،يف متام النهار أو بعضه

، كرواية الزهري، الرواياتيف احلدائق وغريمها، ويدل عليه مجلة من ووغريمها، وإمجاعاً كما عن املنتهى 

  .)١(وصوم الصمت حرام: قال) عليه السالم( علي بن احلسنيعن 

 وال صمت يوماً إىل الليل): عليه السالم( يف وصيته لعلي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب وقول

  .)٢(وصوم الصمت حرام: إىل أن قال

                                                  

  .٢حملكروه ااحملرم و الصوم أبواب من ٥ الباب ٣٩٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣حاملكروه احملرم و الصوم أبواب من ٥ الباب ٣٩٠ ص٧ ج: الوسائل)٢(



٩٣

قال رسول : قال) عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( عبد اهللاوعن منصور بن حازم، عن أيب 

  .)١(وال وصال يف صيام، وال صمت يوماً إىل الليل: يف حديث) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

  .)٢(وال صمت يوماً إىل الليل: يف حديث قال) عليه السالم( عبد اهللايب أوعن زرارة، عن 

يس يف أميت رهبانية ل): صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: قال) عليه السالم( وعن علي

  .)٣(وال سياحة وال ذم يعين السكوت

  .)٤(وصوم الصمت حرام: وعن فقه الرضا واملقنع

                                                  

  .٢ واملكروه ح الصوم احملرمأبواب من ٤ الباب ٣٨٨ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ واملكروه ح الصوم احملرمأبواب من ٥ الباب ٣٩٠ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٤ملكروه ح وا الصوم احملرمأبواب من ٥ الباب ٣٩١ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٣٤ باب الصوم سطر ١٥ص: املقنع من اجلوامع الفقهية، ٢٦ سطر ٢٣ ص: فقه الرضا)٤(



٩٤

  ن كان يفإن صمت فال بأس به، بل وإ وذا مل جيعله قيداًإما أو

  

  .)١(وال صمت بعد صيام :كان يقول )عليه السالم(  عن علي،وعن اجلعفريات

وم يف اإلسالم نسخ الصمت الصومي الذي كان متعارفاً يف األمم  الظاهر أن املراد أن الص:أقول

وال صمت من ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن رسول اهللا)عليه السالم( السابقة، ويف حديث علي

  .)٢(غداة إىل الليل

  .)٣(وال صمت مع الصيام: قال) عليه السالم(  أنه،ويف نوادر الراوندي

إىل الصوم املقترن بالصمت، فاإلشكال فيها تشري  حبكم االنصراف واياتالروال خيفى أن كل هذه 

بأا تدل على حرمة الصمت ال حرمة الصوم املقترن بالصمت حمل منع، وحيث اإلطالق يف بعض هذه 

 ال فرق بني نية الصمت كل النهار أو بعضه، وما دلّ على التحرمي فيها إذا كان إىل الليل ال الروايات

  .اً، ألن املثبتني ال يقيد أحدمها اآلخر، ولذا قام عدم اخلالف على عدم الفرقيكون مقيد

  ن صمت فال بأس به، بل وإن كان يفإوأما إذا مل جيعله قيداً و{

                                                  

  . باب النهي عن الوصال٦١ ص: اجلعفريات)١(

  .٣ ح١٦ مسألة ٢٦٧ ص٩٣ ج: البحار)٢(

  .٣٧ص:  نوادر الراوندي)٣(



٩٥

  . يف صومه من املفطرات وتركه قيداًذا مل جيعل الكالم جزءاًإ على ذلك حال النية بانياً

  

إذا مل جيعل الكالم جزءاً من املفطرات وتركه قيداً يف  {بأن ال يتكلم} حال النية بانياً على ذلك

جيعل  وم، وال فرق يف أنه حرام بني أنصإذ جمرد قصد الصمت ال جيعل الصمت مربوطاً بال} صومه

 اً، جزء كراهة، ككراهة السعوط مثالً، أو جزًء جزء حترمي، كتحرمي األكل، أو شرطاًالصمت جزء

أنه ال فرق بني أن جيعل الصمت املطلق كذلك، أو الصمت عن لصدق صوم الصمت على الكل، كما 

  .كية، أو ترك التكلم يف األمور النحويةربعض الكالم كأن ينوي الصوم الذي جزؤه ترك التكلم بالت

مث الظاهر من النص والفتوى ـ وإن ناقش فيه بعض ـ كون الصوم كذلك باطالً، ال أنه صحيح 

  .تكليفاً فقط، باإلضافة إىل أنه تشريع والتشريع يوجب البطالنوإن قصد صمته أو فعل صمته حرام 

نه إن نوى الصوم كذلك مث نوى الصوم الصحيح يف وقت تصح النية فالظاهر الصحة، إذ ال إمث 

دليل على أن مثل هذه النية حاهلا حال احليض املوجب للبطالن ولو وقع يف بعض النهار، فإطالقات أدلة 

  .ملة لهصحة الصوم إذا نوى شا

  . نه إذا نوى الصمت بدون الصيام مل يكن ذلك من صوم الصمت كما ال خيفىإمث 



٩٦

  فطار يف البنيإو صوم يومني بال أ ،ىل السحرإ وهو صوم يوم وليلة ،صوم الوصال: السادس

  

 أو صوم ، وهو صوم يوم وليلة إىل السحر،صوم الوصال{:  الصوم احملظورأقسام نم} السادس{

 اإلمجاع عليه، إال ي وصوم الوصال ال إشكال وال خالف يف حرمته، بل ادع،}طار يف البنييومني بال إف

صلى اهللا ( ال يستحب صوم الوصال الدائم يف الصيام، لنهي النيب": من حمتمل كالم ابن اجلنيد حيث قال

 يصل الليلة اليت  ويكره أن، ويفطر يف السحرعن ذلك، فال بأس مبا كان منه يوماً وليلةً) عليه وآله وسلم

  .، انتهى)١("من أول الشهر باليوم الذي هو آخر الشهر

  . فاألخبار الواردة بذلك كثرية، باإلضافة إىل أنه تشريع،وكيف كان

ن قسماً من األخبار ى عن الوصال باملعىن األول، وقسماً منها ى عنه باملعىن الثاين، وقسماً إمث 

  :أن كلمات الفقهاء خمتلفةثالث ى عنه ياً مطلقاً، كما 

ه بالتفسري األول، كما عن الشيخني والصدوق والشرائع والنافع واإلرشاد رفمنهم من فس

  .كثر كما صرح به غري واحدواملختلف وغريهم، بل األ

  .ومنهم من فسره بالتفسري الثاين، كما عن االقتصار والسرائر واملعترب ونكاح املبسوط

ا كان أكثر من الفجر إىل الغروب، مم ، حرمة القسمني، بل غريمها أيضاًخبار يقتضيواجلمع بني األ

  .وقد أفىت بذلك غري واحد، بل رمبا نسب إىل قطع األصحاب

                                                  

  . باب حرمة صوم الوصال١٢٧ ص٧ ج: انظر اجلواهر)١(



٩٧

  .)١(ال وصال يف صيام: ، قال)عليه السالم( عبد اهللافعن زرارة، عن أيب 

 يوماً إىل  وال صمت،ال وصال يف صيام: قال) عليه السالم( وعن منصور بن حازم، عنه

  .)٢(الليل

 إىل أن وال وصال يف صيام): عليه السالم( لعلي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف وصية النيب

  .)٣(وصوم الوصال حرام: قال

عن الوصال يف الصيام، وكان يواصل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى رسول اهللا: وقال الصدوق

  .)٤( إين أظل عند ريب فيطعمين ويسقيين،دكمإين لست كأح: فقيل له يف ذلك؟ فقال

                                                  

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤باب  ال٣٨٧ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٨ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٨ ص٧ ج: الوسائل)٤(



٩٨

صلى اهللا ( ، كما يف الشرائع وغريه، وما قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  هذا من اختصاصه:أقول

 روحه يتلقى روحه من  الذي يسمونأ، قد ثبت يف العلم احلديث ىمن أنه يطعم ويسق) عليه وآله وسلم

، وقد ورد يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فكيف برسول اهللاعامل املعىن ما يسد به حاجات جسده، 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن االختصاص بالرسولأ فك، يف منامهماألحاديث أن اهللا سبحانه يطعم الصائ

  . واهللا العامل،من جهة األكملية

جيعل الرجل الوصال الذي ى عنه هو أن ): عليه السالم(  قال الصادق:)رمحه اهللا( قال الصدوق

  .)١(عشاه سحوره

  .)٢(وصوم الوصال حرام): عليه السالم( وعن الزهري، عن علي بن احلسني

  .)٣(الوصال يف الصيام أن جيعل عشاه سحوره: قال) عليه السالم( عبد اهللاوعن احلليب، عن أيب 

                                                  

  .٩ ح باب النوادر٥٨ باب ١١٢ ص٢ ج: من ال حيضره الفقيه)١(

  .٦ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٧ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٨ ص٧ ج: الوسائل)٣(



٩٩

ن إ: صيام؟ قال ما الوصال يف ال:)عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب :  قال،وعن حسان بن خمتار

  .، احلديث)١(ال وصال يف صيام: قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

الواصل يف الصيام يصوم يوماً وليلة ويفطر يف :  قال)عليه السالم (عبد اهللاوعن حفص، عن أيب 

  .)٢(السحر

 وإمنا قال رسول اهللا:  إىل أن قال،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،بيهأوعن حممد بن سليمان، عن 

ال وصال يف صيام، يعين ال يصوم الرجل يومني متواليني من غري إفطار، وقد ): صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣(يستحب للعبد أن ال يدع السحور

  .)٤(وال قران بني صومني: يف حديث قال) عليه السالم( وعن زرارة، عن أيب جعفر

                                                  

  .٨ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٩ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٩ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١٠ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٨٩ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١٢ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٤ الباب ٣٩٠ ص٧ ج: الوسائل)٤(



١٠٠

. فال بأس بهىل الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاًإو أىل السحر إطار فخر اإلأما لو أو

  

 ،كره صوم األبد، وكره الوصال يف الصوم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه  :ن دعائم اإلسالمعو

  .)١(يفطر من الليل وهو أن يصل يومني أو أكثر ال

 ،اصل الناس فنهاهمواصل يف صيام رمضان فو) صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه  :وعن الغوايل

  .)٢(سقىأطعم وأإين لست مثلكم إين : إنك تواصل؟ فقال: فقالوا

 فبدون النية مل يكن صوم وصال، ،مث الظاهر أن الشرط يف صدق الوصال إدخال جزء زائد بالنية

ال  فاً أو إىل الليلة الثانية مع قصد جعل تركه جزء،وأما لو أخر اإلفطار إىل السحر{: ولذا قال املصنف

 كما عن املسالك وغريه، بل عن املدارك نسبته إىل قطع األصحاب، مضافاً إىل السرية املستمرة، }بأس به

فرق بني التأخري إىل ساعة من الليل أو إىل  فإن غالب املتدينني يصلون قبل اإلفطار، ومن املعلوم أنه ال

  .السحر

 إذ ،يةن أي التأخري بدون ال،لكلكن االحتياط يقتضي اجتناب ذ": لكن قال يف حمكي املدارك

  املستفاد من الرواية حتقق الوصال 

   

                                                  

  .٢٨٥ ص١ ج:سالم دعائم اإل)١(

  .٤٤ ح١٣٨ ص١ ج: الغوايل)٢(



١٠١

  .ىل السحر مطلقاًإحوط عدم التأخري ن كان األإو

  

  . )١( "بتأخري اإلفطار إىل السحر مطلقاً

وقد أيده على ذلك االحتياط احلدائق واجلواهر، وقد أيد ذلك اجلواهر مبوثقة زرارة وفضيل، عن 

يف رمضان تصلي مث تفطر إال أن تكون مع قوم ينتظرون اإلفطار، فإن كنت معهم : )معليه السال(الباقر 

ألنه حضرك فرضان : ومل ذلك؟ قال: قلت.  وإال فابدأ بالصالةفطر مث صلّأفال ختالف عليهم و

تلك كتب صالتك تتصلي وأنت صائم ف: ، مث قالاإلفطار والصالة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصالة

  .)٢(م بالصوم أحب إيلوختت

 عن الصادق ،وجه التأييد أنه جعل اإلفطار أحد الفرضني، ومثله يف التأييد ما يف خرب ابن أيب عمري

  .، احلديث)٣(وقت سقوط القرص ووجوب اإلفطار من الصيام: قال) عليه السالم(

 ملتقدم بالنية، الن الظاهر من اخلربين املذكورين هو وجوب اإلفطار عن الصوم الشرعي اإ: وفيه

يدل على عدم  )٤(»ثُم أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل«: مطلق اإلمساك بال نية للصوم أصالً، فإن قوله سبحانه

وإن {: على وجوب اإلفطار بعده، ومنه يظهر أن قوله  ال،صوم  أي ال،وجوب الصوم بعد دخول الليل

  . حمل نظر، وإن ذهب إليه غري واحد}كان األحوط عدم التأخري إىل السحر مطلقاً

                                                  

  .١٨ سطر ٣٥٢ ص: املدارك)١(

  .٢ ح آداب الصائمأبواب من ٧ الباب ١٠٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح ما ميسك عنه الصائمأبواب من ٥٢ الباب ٨٩ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١٨٧:  سورة البقرة آية)٤(



١٠٢

  صوم الزوجة: السابع

  

مث الظاهر أنه لو نوى صوم الوصال كان باطالً، النصراف النص والفتوى إىل احلكمني التكليفي 

  .والوضعي معاً، كما تقدم يف صوم الصمت

يض الذي دليل على أنه كاحل نعم إذا جدد النية يف وقت يصح فيه جتديد النية مل يبطل، ألنه ال

  .مايوجب بطالن الصوم ولو كان آناً

ية بأن نواه بعد الظهر مثالً يف الصوم الواجب قضاًء، أو قبل الظهر نولو نوى الوصال بعد وقت ال

 من أنه تشريع فيبطل، كما إذا نوى الصوم الذي جزؤه ،يف صوم رمضان، فهل يبطل أم ال؟ احتماالن

اآلتية من الصوم تقع بصورة غري شرعية، وإذا بطل اجلزء بطل االجتناب عن النظر مثالً، فإن األجزاء 

  .الكل، ومن املنصرف من األدلة كون النية يف وقت نية الصوم، لكن األول أقرب

فرق يف بطالن صوم الوصال بني أن يلحق ما بعده به أو ما قبله، كما لو نوى الصيام من  وال

ن ينوي الصيام إىل أول الليل مث الصيام أ ك،ع قاطعنصف الليل إىل املغرب، وكذلك إذا كان الوصال م

يفهم منها   املبينة الالروايات و،بعد ساعة حبيث قيد األول بالثاين، كل ذلك إلطالق النصوص والتشريع

  .احلصر وإن كان رمبا قيل بأا تفيد احلصر

دم على حق  إذ الصوم الواجب مق، تطوعاً}صوم الزوجة{ : الصوم احملظورأقسام من }السابع{

  الزوج



١٠٣

  .مع املزامحة حلق الزوج

  

 كما ذكره غري واحد، بل عن املعترب دعوى اتفاق علماء اإلسالم على }مع املزامحة حلق الزوج{

  .ذلك، خالفاً جلمع آخر حيث كرهوا ذلك، وهو احملكي عن سالر وابن محزة والشيخ وغريهم

 من النهي يف العبادة، بصحيحة حممد بن استدل القائلون بالتحرمي املوجب للفساد أيضاً، ألنه

ليس للمرأة تصوم ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال النيب : ، قال)عليه السالم(مسلم، عن أيب جعفر 

  .)١(تطوعاً إال بإذن زوجها

 يا رسول اهللا :فقالت) صلى اهللا عليه وآله وسلم(جاءت امرأة إىل النيب : وبروايته األخرى، قال

تتصدق من بيته  تعصيه وال عه والطيأن ت): صلى اهللا عليه وآله وسلم(ج على املرأة؟ فقال ما حق الزو

  .)٢(متنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب  وال،تصوم تطوعاً إال بإذنه إال بإذنه، وال

له صلى اهللا عليه وآ(جاءت امرأة إىل النيب : ، قال)عليه السالم(وبرواية العزومي، عن أيب عبد اهللا 

  يا : فقالت) وسلم

                                                  

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٨ الباب ٣٩٣ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٨ الباب ٣٩٣ ص٧ ج: الوسائل)٢(



١٠٤

. هو أكثر من ذلك: ما حق الزوج على املرأة؟ فقال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  .)١(هليس هلا أن تصوم إال بإذن: أخربين بشيء من ذلك؟ فقال: فقالت

تصوم تطوعاً إال بإذن  املرأة ال، فإن )عليه السالم(وبرواية الزهري، عن علي بن احلسني 

  .)٢(جهازو

يا علي ال تصوم املرأة تطوعاً إال ): عليه السالم(لعلي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وبوصية النيب 

  .)٣(بإذن زوجها

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا : ، قال)عليه السالم(وبرواية هشام بن احلكم، عن الصادق 

  :  إىل أن قالوم تطوعاً إال بإذنه وأمرهتص ومن طاعة املرأة لزوجها أن ال:  إىل أن قال،)وسلم

                                                  

  .٤ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٨ الباب ٣٩٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١٠ الباب ٣٩٥ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١٠ الباب ٣٩٦ ص٧ ج: الوسائل)٣(



١٠٥

وإال كان الضيف جاهالً وكانت املرأة عاصية)١(.  

ن رجالً شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه إ: )عليه السالم(وعن دعائم اإلسالم، عن علي 

  .)٢( إال يف واجب عليها أن تصومه،صوم هلا إال بإذنك ال: نفسها؟ فقال

هلا عتق  جيوز للمرأة يف ماوال: يقول) عليه السالم(مسعت الباقر : زيد اجلعفي، قاليبن وعن جابر 

  .)٣(جيوز هلا أن تصوم طوعاً إال بإذن زوجها بر إال بإذن زوجها، وال وال

 كما تراها صرحية الداللة وصحيحة السند يف اجلملة، وموافقة للمشهور ولدعوى الرواياتوهذه 

ستمتاع بالزوجة مملوكة للزوج، فال جيوز بأا موافقة للقاعدة أيضاً، ألن منافع االاإلمجاع، بل رمبا يقال 

أن تعرض نفسها للصرف ملا مينعه، وألنه إذا كان صومها علة تامة لترك تسليم نفسها للزوج كان مقدمة 

  .للحرام، ومقدمة احلرام حرام

  ه علي(أما القائلون بالكراهة، فقد استدلوا خبرب علي بن جعفر 

                                                  

  .٢ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١٠ الباب ٣٩٦ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١٠ سطر ٢٨٥ ص١ ج:سالم دعائم اإل)٢(

  .٢٦٢ ص٦٣ ج: البحار)٣(



١٠٦

سألته عن املرأة تصوم تطوعاً بغري إذن زوجها؟ قال : قال) عليه السالم(عن أخيه موسى ) السالم

  .)١(البأس) : عليه السالم(

عليه ( قال ،)عليه السالم( املروي يف الكايف، عن الصادق ،ورمبا يؤيده مرسل قاسم بن عروة

 ، ظاهر يف الكراهةيصلح ال فإن ،)٢(االيصلح للمرأة أن تصوم تطوعاً إال بإذن زوجه): السالم

  . على الكراهةالرواياتوبذلك محل هؤالء تلك 

 يف خرب علي بن جعفر، ولذا مجع صاحب احلدائق وغريه تطوعاً وكأن بعض النسخ مل يكن فيها

الزم بني الطائفتني حبمل الثانية على الصوم الواجب واألوىل على الصوم املندوب، ألن الثانية مطلقة فال

  .محلها على املقيدة، لكن النسخ الصحيحة مشتملة على التطوع

نه سأل إ: من استبعاد أن يسأل علي بن جعفر عن الصوم الواجب، وفيه: باإلضافة إىل ما رمبا يقال

عن الصوم املطلق، بل حىت وإن سأل عن الصوم الواجب مل يناف مقامه، ألنه أراد أن يعرف هل أن حق 

  .اهللا قدم حق الزوج على حق نفسهاهللا مقدم أو أن 

  وجه جلمع آخر ذكره  وكيف كان فال وجه هلذا اجلمع، كما ال

                                                  

  .٥ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٨ الباب ٣٩٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ح ،جيوز له صيام التطوع إال باإلذن  باب من ال١٥١ ص٤ ج: الكايف)٢(



١٠٧

بعض الفقهاء من محل خرب علي بن جعفر على ما إذا مل يزاحم حق الزوج، ومحل سائر األخبار 

  .على ما إذا زاحم حق الزوج، ألنه مجع تربعي

انه للباب، كما ترجح تعليقه منتهى املقاصد وقد توقف يف املسألة الوسائل كما يظهر منه عنو

  .الكراهة لتقدميه خرب علي بن جعفر

  . الصناعة ما ذكره القائلون بالكراهةىحتياط يف اتباع املشهور، وإن كان مقتضخيفى أن اال وال

ن املشهور بني قائل بتوقف الصوم على اإلذن، وبني قائل بأن املانع منه النهي، فإذا مل ينه إمث 

 خالية عن ذلك، وكأم إمنا استفادوا ذلك من القرائن العرفية املقتضية الرواياتج مل يكن به بأس، والزو

مزامحة، إذ لو كانت مزامحة لكان ي عن  لكون منع الشارع إمنا هو ألجل املزامحة، وبدون النهي ال

  .الصوم، فإذا مل ينه مل يكن وجه للحرمة والبطالن

 كاحملبوس ستمتاعيتمكن من اال  صغرياً أو غائباً أو مريضاً، أو حبيث الوعلى هذا فإذا كان الزوج

يريد اإلدخال، أو كانت املرأة مستعدة لبذل نفسها إن أراد  ستمتاع، أو اليريد اال  أو ال،والنائم والغافل

 بل  أو ما أشبه ذلك، مل جيب اإلذن،،يقدر يقدر كالعنني والضعيف الذي ال اإلدخال، أو كان حبيث ال

  .حيرم مع النهي، النتفاء املوضوع وال

فرق بني احلرة  فرق يف الزوجة بني الدائمة واملتمتع ا، كما نص عليه غري واحد، كما ال وال

  . القاعدة أن املطلقة الرجعية يف حكم الزوجة، كما أن الناشزة كذلك قطعاًىواألمة، ومقتض



١٠٨

  .ن مل يكن مزامحاً حلقهإط مع يه عنه ويترك االحتيا  بل ال،ذن منهإحوط تركه بال واأل

  

ستمتاع يف مقابل ن االإ حيث ، أو ما أشبه، فهل يسقط حقهاًعليها الزوج عصيانينفق أما إذا مل 

  . لإلطالق، احتماالن، أم ال،النفقة

ولو مل يأذن، أو ى مث أذن أو رفع النهي والوقت باق حق هلا الصيام، وإن كان قبل الغروب 

  .متداد وقت النية إىل ذلك الوقت ال،بلحظات

ج سقط حق الزوج بتقدم حق اهللا تعاىل، كما فصلنا الكالم اوإذا نذرت الصيام فإن كان قبل الزو

حول املسألة يف بعض أجزاء الفقه، وإن كان بعد الزواج فليس للزوج النهي، إال إذا أسقط النذر أو قلنا 

  .بتوقف النذر على إذنه

شكال يف كفاية رضا الزوج، إذ ليس املراد باإلذن إال الكاشف، كما هو ينبغي اإل نه الإمث 

  .املنصرف من النص والفتوى

  .ولو أذن حق له أن يرجع عن إذنه، إذ الدليل على وجوب البقاء

من املناط، ومن أن املمنوع صوم التطوع : وهل يتوقف الواجب غري املعني على اإلذن؟ احتماالن

  .وليس هذا منه

ام رمضان املستحب على املرأة من جهة كوا يف حالة يتخري هلا الصوم ملرض خفيف أو مث هل صي

  . الظاهر األول للمناط، ورمبا يقال بالثاين لإلنصراف،تحب مطلقاً أم الس حاله حال صوم امل،حنوه

يه يترك االحتياط مع   بل ال،واألحوط تركه بال إذن منه{: ومما تقدم تعرف وجه قول املصنف

   ولو تزوج يف } وإن مل يكن مزامحاً حلقههنع



١٠٩

   مع املزامحة حلق املولیكصوم اململو: الثامن

  

  .أثناء النهار كان للزوج اإلبطال لصدق األدلة

ولو صامت بدون اإلذن وقلنا بتوقفه على اإلذن مث طلق يف أثناء النهار كان صومها باطالً، ألنه 

النهي ليس مثل احليض، ولذا لو ى مث أجاز ووقت النية صادف عدم اإلذن، لكن األصح الصحة، ألن 

  .باق صح

لنا بأن حقه قولو كان الزوج صائماً صوماً وجوبياً أو حاجاً أو معتكفاً مل يكن له حق النهي إذا 

  .حق له يف الدخول فال مزامحة يف النهي من جهة املزامحة، إذ ال

لنهي أو مع املزامحة باطل، باإلضافة إىل أنه مث ظاهر النص والفتوى أن الصوم بال إذن أو مع ا

  .حرام

ولو شرطت الزوجة عند العقد أن تصوم تطوعاً كالسابق مل حيق له النهي، ولو ى مل يؤثر، ألن 

  . كما حقق يف حمله،الشرط يقتضي الوضع

العبد ينبغي اإلشكال يف ذلك، ملا دل على أن   ال}صوم اململوك مع املزامحة حلق املوىل: الثامن{

 عبداً مملوكاً ال﴿: للموىل، ومعىن امللكية أن أي تصرف منه بدون إذن املوىل يكون حراماً، قال تعاىل

  .)٢(فشيء الطالق أ): عليه السالم( وقال ،)١(﴾يقدر على شيء

                                                  

  .٧٥ آية : سورة النمل)١(

  .١ حت الطالق وشرائطه مقدماأبواب من ٤٥ باب ٣٤٣ ص١٥ ج: الوسائل)٢(



١١٠

  .أن الصوم املزاحم تصرف يف حق  املوىل وشيء فتشمله األدلة املانعةمن املعلوم 

دها صورة املزامحة، كحديث الزهري، عن ابار اخلاصة املطلقة اليت أظهر أفرهذا باإلضافة إىل األخ

 ـ أي الصوم الذي حيتاج إىل اإلذن وأما صوم اإلذن: يف حديث قال) عليه السالم(علي بن احلسني 

 يصوم تطوعاً إىل بإذن سيده، والضيف ال تصوم تطوعاً إال بإذن زوجها، والعبد ال بأن املرأة الـ 

  .)١(تطوعاً إالّ بإذن صاحبهيصوم 

ومن صالح العبد : ، يف حديث قال)عليه السالم(وعن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهللا 

كان العبد ... وإال :  إىل أن قاليصوم تطوعاً إالّ بإذن مواله وأمره حته ملواله أن اليوطاعته ونص

  .)٢(فاسقاً عاصياً

يصوم العبد تطوعاً إالّ بإذن  وال): عليه السالم(، لعلي )وسلمصلى اهللا عليه وآله (ويف وصية النيب 

  .)٣(مواله

                                                  

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١٠ باب ٣٩٥ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١٠ باب ٣٩٦ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ١٠ باب ٣٩٦ ص٧ ج: الوسائل)٣(



١١١

  ذنه إواألحوط ترکه من دونه 

  

  .)١(والعبد إالّ بإذن مواله: وعن الرضوي

  .)٢(والعبد اليصوم تطوعاً إالّ بإذن سيده): عليه السالم(وعن اهلداية واملقنع، عن السجاد 

نع مطلقاً حىت مع عدم املزامحة، كما أنه أيضاً مقتضى كونه مملوكاً بل ظاهر من األخبار ثبوت امل

  .ذاتاً وفعالً للموىل، وقد أفىت بذلك غري واحد، بل هو املشهور، بل عن املنتهى عدم اخلالف فيه

ولكن مع ذلك فاحملكي عن مجل السيد وابن زهرة وابن محزة وغري واحد من املتأخرين اجلواز، بل 

  .ى اإلمجاع عليه، وذلك حلمل روايات عدم اجلواز على الكراهةعن ابن زهرة دعو

واستدلوا لذلك باألصل وعمومات استحباب الصوم، وقصور أدلة امللك عن مشول ذلك، وأن 

  .النهي عن صوم اململوك ذكر يف عداد صوم الولد وما أشبه مما هو مكروه

يف أدلة امللك، والنهي   وال،اخلاصيزامحان الدليل  إذ األصل والعموم ال، ويف الكل ما الخيفى

واألحوط تركه {رات فرضاً مل يرفع اليد عنه يف سائرها ق وإذا مل يعمل به يف بعض الف،ظاهر يف احلرمة

   ملا عرفت من }نهذمن دون إ

                                                  

  .٢٩ سطر ٢٣ ص: فقه الرضا)١(

  .٣٦ سطر ١٥ص: واملقنع، ١٢ر  سط٥٦ ص: اهلداية)٢(



١١٢

  .يهط مع تياترک االح يالبل 

  

 لقوله بعد  وذلك،اشتراط اإلذن يف النصوص، والظاهر من املصنف أن هذا االحتياط استحبايب

 مل يكن وجه لإلضراب، وقد لظاهر يف االحتياط الوجويب، وإال ا}يترك االحتياط مع يه بل ال{ذلك 

  .يترك ال: فهم السيد الربوجردي ذلك حيث علق على االحتياط األول بقوله

وكيف كان فمقتضى القاعدة حرمة صومه إذا كان مزامحاً مطلقاً، وإذا مل يكن مزامحاً فإن كان 

صرفاً يف مال املوىل حرم أيضاً، وإن مل يكن تصرفاً عرفاً فاالحتياط يف احتياجه إىل اإلذن، وإمنا مل نفت ت

 فإن النصوص املذكورة منصرفة عرفاً من مثل ،نصراف إىل املزامحة وصدق التصرفبذلك الحتمال اال

  .حاجة ملواله فيه وما أشبه عبد ال

يعترب رضاه  ه برضى مواله، ففي مثل املوىل الصغري الذي الإن ذلك ألجل علم: اللهم إالّ أن يقال

  . فتأمل،اليأيت ذلك

  .ويأيت يف املقام مجلة من الفروع اليت تقدمت يف صوم الزوجة ويف صوم الولد

 ألن األدلة يف العبد املطلق، أو ليس له ذلك ألنه ،، فهل له أن يصومولو كان بعض العبد حراً

حيق يف  صل بني املهايا وغريه، فيحق يف األول يف زمانه دون زمان املوىل، والتصرف يف حق املوىل، أو يف

  . احتماالت،الثاين

  .نتعرض هلا ا خارجة فعالً عن حمل االبتالء الإ لكن حيث ،ويف املقام مسائل كثرية



١١٣

  .صوم الولد مع كونه موجباً لتأمل الوالدين وأذيتهما: التاسع

  .يضره الصومصوم املريض ومن كان : العاشر

  . يف الصور املستثناة على ما مر إالّ،صوم املسافر: احلادي عشر

  حىت العيدين على ما يف اخلربصوم الدهر : الثاين عشر

  

يف ذلك يف البحث  وقد تقدم }صوم الولد مع كونه موجباً لتأمل الوالدين وأذيتهما: التاسع{

  .الصوم املكروه

 وإن مل يكن فعالً مريضاً، وقد تقدم الكالم يف }الصومصوم املريض ومن كان يضره : العاشر{

  .ذلك يف أول الكتاب

  . وتقدم تفصيل الكالم يف ذلك} إالّ يف الصور املستثناة على ما مر،صوم املسافر: احلادي عشر{

 وقد اختلفوا يف ذلك ،}حىت العيدين على ما يف اخلرب{ أي متام العمر }صوم الدهر: الثاين عشر{

  .نه مبا هو هو، وإن مل يصم العيدينإ:  بأن التحرمي الشتماله على صوم العيدين، وقال آخرون:فقال مجع

وصوم  الدهر : ، قال)عليه السالم(واألخبار يف ذلك مطلقة، فعن الزهري، عن علي بن احلسني 

  .)١(حرام

  

                                                  

  .٢ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٧ باب ٣٩٢ ص٧ ج: الوسائل)١(



١١٤

  . هويث ال لکونه صوم الدهر من ح،مايه اشتماله عليثکون من ح ينأکن  مين کانإو

  

  .)١(وصوم الدهر حرام: ، قال)عليه السالم(لعلي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويف وصية النيب 

  .)٢(ن صوم الدهر حرامإ: وعن الرضوي

وإن كان ميكن أن يكون من حيث {:  كما أشار إليه املصنف بقوله،أما القائلون بعدم احلرمة

د محلوا روايات التحرمي على ذلك، واستدلوا  فق}لكونه صوم الدهر من حيث هو اشتماله عليهما ال

 ، والناصة على صوم املعصوم كل عمره، الناصة على الكراهة يف صوم الدهرالرواياتلذلك جبملة من 

  .بعد وضوح أن املعصوم مل يكن يصوم العيدين، وهذا القول هو األقرب

مل يزل  :، فقال، حيث سأله عن صوم الدهر)عليه السالم(فعن زرارة، عن أيب عبد اهللا 

  .)٣(مكروهاً

  .)٤(مل نزل نكرهه :حيث سأله عن صوم الدهر، فقال) عليه السالم( عنه ،ويف روايته األخرى

                                                  

  .٣ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٧ باب ٣٩٢ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢٦ سطر ٢٣ ص: فقه الرضا)٢(

  .١ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٧ باب ٣٩٢ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٧ باب ٣٩٢ص ٧ ج: الوسائل)٤(



١١٥

بأس أن يصوم يوماً ويفطر  ال :سألته عن صوم الدهر فكرهه، وقال: ومضمرة مساعة، قال

  .)١(يوماً

  . يكتب له صوم الدهروقد تقدم يف أحاديث صوم ثالثة أيام من كل شهر أن اهللا

  .)٢(نه كره صوم األبدإ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن دعائم اإلسالم، عن رسول اهللا 

صيام نوح الدهر كله إالّ يوم الفطر : ، أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عنه ،وعن درر اللئايل

  .)٣(ويوم األضحى

بكى على أبيه ) عليه السالم( زين العابدين نإ: )عليه السالم(وروى ابن طاووس، عن الصادق 

  .)٤(ني سنة صائماً اره قائماً ليلهأربع) عليه السالم(

  .قالت مثل ذلك) عليه السالم(ن جارية اإلمام زين العابدين إ: ويف رواية أخرى

 يف الوسائل يف باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم، عن ابن عباس، عن رسول اهللا ىوقد رو

  عليه (وإن كنت تريد صوم عيسى  :يف حديث ، أنه قال) عليه وآله وسلمصلى اهللا(

                                                  

  .٥ ح الصوم احملرم واملكروهأبواب من ٧ باب ٣٩٢ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١٨ سطر ٢٨٥ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٢(

  .٥ ح الصوم املكروهأبواب من ١ باب ٤٩٩ ص٩ ج: جامع األحاديث)٣(

  .٦ حكروه الصوم احملرم واملأبواب من ٧ باب ٣٩٣ ص٧ ج: الوسائل)٤(



١١٦

  .)١(يفطر منه شيئاً فإنه كان يصوم الدهر كله ال) السالم

دليل عليه إالّ ما رمبا يستفاد من مضرة  خيلو من إشكال، وال على هذا فالقول بالكراهة أيضاً ال

الدهر، بعد ) عليهم السالم( على صوم املعصومني مساعة، وهي ليست حبيث تقوى على مقابلة ما دلّ

  . ومحل الكراهة على التحرمي،محل مطلقات الكراهة على ما فيه العيدان

 أو ما أشبه ذلك، ،مث من قال باحلرمة أو الكراهة هل يقول بذلك إذا أفطر يف كل سنة يوماً

  .احتماالن

 أم ال؟ ،ام احليض واملرض وما أشبهوكذلك هل يصدق صوم الدهر بالنسبة إىل ما يستثىن منه أي

  .احتماالن

  

                                                  

  .٣ ح الصوم املندوبأبواب من ١٣ باب ٣٢٢ ص٧ ج: الوسائل)١(



١١٧

  : صوماً يف مواضع يف شهر رمضان وإن مل يكنتأدباًيستحب اإلمساك ): ٣مسألة (

وأما إذا ورد قبله ومل يفطر فقد ،  أو قبله وقد أفطر،املسافر إذا ورد أهله أو حمل اإلقامة بعد الزوال مطلقاً: أحدها

  مر أنه جيب عليه الصوم

  

 فإن املمسك مؤدب }تأدباً{نقياد  ففي اإلمساك الثواب له أو لال}يستحب اإلمساك: ٣لة مسأ{

  .ا يوجب األجر والثواباإلسالم وملتزم بأداء ما عليه ممبآداب 

 ذكرها الشرائع وغريه، بل يف }صوما يف مواضع{ اإلمساك }وإن مل يكن{يف شهر رمضان 

شكال حيتمل، ويف احلدائق نسبه إىل تصريح األصحاب، وعن منتهى املقاصد أنه ال خالف فيه ينقل وال إ

  .املدارك االتفاق عليه

 إذا كان حال ، سواء أفطر أم ال}املسافر إذا ورد أهله أو حمل اإلقامة بعد الزوال مطلقاً: أحدها{

أو الوطن  أما أذا سافر بعد الزوال من وطنه أو حمل إقامته فورد بعد الزوال حمل اإلقامة ،الظهر يف السفر

حتل  ذا أفطر حيث الإ حيث حتل له اإلفطار، أما }أو قبله وقد أفطر{فال إشكال يف وجوب الصوم عليه 

له، كما إذا أفطر يف بلده عصياناً مث سافر إىل مكان حمل إقامته ومل يفطر يف الطريق ووصل هناك قبل 

  .الظهر فعليه الصوم

   وقد }ب عليه الصوموأما إذا ورد قبله ومل يفطر فقد مر أنه جي{



١١٨

مر   بل قبله أيضاً على ما،مل يفطر إذا كان بعد الزوال وكذا لو،  يف أثناء النهار وقد أفطرئاملريض إذا بر: الثاين

  . وإن كان األحوط جتديد النية واإلمتام مث القضاء،من عدم صحة صومه

  احلائض والنفساء إذا طهرتا يف أثناء النهار: الثالث

  

  .يف ذلك يف فصل شرائط وجوب الصومتقدم الكالم 

ا مفي  ال،ن كان إفطاره يف حالة املرضأ بشرط } يف أثناء النهار وقد أفطرئاملريض إذا بر: الثاين{

  . كما تقدم مثله يف املسافر، قبل الزوالئإذا أفطر بدون العذر مث مرض مث بر

من عدم صحة صومه وإن كان مر   على ما،وكذا لومل يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضاً{

  . وقد مر تفصيل الكالم يف ذلك يف شرائط وجوب الصوم فراجع}األحوط جتديد النية واإلمتام مث القضاء

خالف كما تقدم، ويدل   بال إشكال وال}احلائض والنفساء إذا طهرتا يف أثناء النهار: الثالث{

فإنه يؤخذ الصيب : وأما صوم التأديب: قال) عليه السالم(عليه حديث الزهري، عن اإلمام زين العابدين 

 وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار مث قوي بقية يومه أمر ،إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض

  وكذلك املسافر إذا أكل من أول النهار مث قدم أهله أمر  باإلمساك بقية يومه تأديباً وليس بفرض،



١١٩

  .)١( بقية يومهاتفرض، وكذلك احلائض إذا طهرت أمسكباإلمساك بقية يومه تأديباً وليس ب

  . لنص األصحاب واشتراكهما يف أكثر األحكام كما قرر يف حمله،والنفساء كاحلائض: أقول

عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وعن أيب بصري يف حديث قال

  .)٢(تصلي وتتم يومها وتقضي :قال

يف املرأة يطلع الفجر وهي حائض يف شهر ) عليه السالم(مار بن موسى، عن الصادق وعن ع

 كيف تصنع يف ذلك اليوم الذي ، وقد أكلت مث صلت الظهر والعصر، فإذا أصبحت طهرت،رمضان

  .)٣(تعتد به تصوم وال: طهرت فيه؟ قال

سألت أبا عبد  :ن مسلم، قال ما رواه حممد ب،مر ما إىل لتأديب، مضافاً لويدل على أن اإلمساك 

  عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر يف شهر رمضان فيصيب امرأته حني طهرت ) عليه السالم(اهللا 

                                                  

  .١٥ سطر ١ ح وجوه الصومأبواب من ٦٧ باب ٢٩٦ ص٤ ج: التهذيب)١(

  .٥ ح ما يصح منه الصومأبواب من ٢٨ باب ١٦٦ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح ما يصح منه الصومأبواب من ٢٨ باب ١٦٥ ص٧ ج: الوسائل)٣(



١٢٠

  . أتى باملفطر أم ال،أثناء النهارالكافر إذا أسلم يف : الرابع

  .الصيب إذا بلغ يف أثناء النهار: اخلامس

  .نائهانون واملغمى عليه إذا أفاقا يف أث: السادس

  

  .)١(بأس به ال :من احليض أيواقعها؟ قال

  .} أتى باملفطر أم ال،الكافر إذا أسلم يف أثناء النهار: الرابع{

  }الصيب إذا بلغ يف أثناء النهار: اخلامس{

  ؟)انون واملغمى عليه إذا أفاقا يف أثنائه: السادس{

ضافاً إىل نص األصحاب وقد تقدم الكالم حول ذلك كله، ويدل على استحباب اإلمساك م

وكذا من أفطر لعلة أول  ):عليه السالم( عن السجاد ، رواية الزهري،املوجب لشمول أدلة التسامح له

  .)٢(النهار مث قوي بقية يومه

 ،ومنه يعلم أن دعوى بعض الفقهاء أنه مل جيد ما يدل عليه إال دليل املريض واملسافر واحلائض

  .ظور فيهامن، بضميمة عدم القول بالفصل

                                                  

  .١٠ ح ما يصح منه الصومأبواب من ١٣ باب ١٤٨ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ ح ما يصح منه الصومأبواب من ٢٣ باب ١٦٠ ص٧ ج: الوسائل)٢(



١٢١

 كما يظهر ملن ،مل يذكر مجلة من املسائل املتعلقة بباب الصوم) رمحه اهللا(خيفى أن املصنف  مث ال

  . واهللا املوفق املستعان،راجع اجلواهر وغريه، فعلى الطالب مراجعة املفصالت



١٢٢



١٢٣

  

  کتاب االعتکاف



١٢٤



١٢٥

  

  عتکافکتاب اال

  

هو لغة ، وكل علی االحتباس يسمی بذللطويحيث يشتمل اللبث اوهو عبارة عن االحتباس، و

املخمر يسمى   أو املسجدل يفجسماً أو روحاً، حسناً کان أو سيئاً، فاللبث الطويطلق علی اللبث ي

  .صنام يسمى اعتكافاً أو باألمة االعتقاد باهللاكذلك مالز، واعتكافاً

  .)١(ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون: قال اهللا تعاىل

  .)٢( أصنام هلمىيعكفون عل: جلوقال عزو

آداب خاصة، ولذا كلما مل يظهر له قيد أو  بشرائط واصطلح على البقاء يف املسجد: ويف الشريعة

لفاظ اليت حددها ىل معناه اللغوي، كما هو احلال كذلك يف الصوم وغريه من األإشرط شرعي رجع فيه 

عم الشامل للمواريث ت مبعناها األ يف باب املعامالكذلك احلالو.  لغوية أصاللفاظاًأبعد كوا الشارع 

  .والقضاء واجلنايات وغريها

   :ة على رجحان االعتكافربعدلة األوقد دلت األ

                                                  

  .٥٣اآلية :  األنبياء)١(

  .١٣٤اآلية : عراف األ)٢(



١٢٦

  وهو اللبث فی املسجد

  

  .)١(وأنتم عاكفون يف املساجد: قال سبحانه

  .)٢(وطهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود: وقال عز من قائل

يتني رجحان االعتكاف، خصوصاً الثانية حيث قرن بالطواف والركوع نساق من اآلن املإف

يئة البيت هلم عما يزامحهم مما يدل على ) ليهما السالمع( يامهاإىل أمره سبحانه إ مضافاً ،والسجود

  .حمبوبيته

  .ويف السنة املطهرة روايات متواترة حول االعتكاف، عمال وقوال، مما سيأيت مجلة منها

  .مجاع بني كافة املسلمني بال شبهةواإل

 ذلك يوجب تقوية الروح نإنسان نفسه عن امللذات مدة، فوالعقل يدل على حمبوبية حبس اإل

 ملا جيده من اللذة، ، وكل حبيب حيب ذلك،نه عكوف يف بيت احملبوبأىل إضافة ، باإلةرادوتركيز اإل

  .ولو مل يكن احملبوب موجوداً

  :قال الشاعر

   الديار ديار ليلىأمر على

  قبل ذا اجلدار وذا اجلداراأ

  وما حب الديار شغفن قليب

  ولكن حب من سكن الديارا

  .ضافة ووجه اإل)الكتاب(وقد ذكرنا يف كتاب الضمان وغريه معىن لفظ 

   الذي هو } املسجدوهو اللبث يف{: ومما تقدم ظهر وجه قول املنصف

                                                  

  .١٨٣اآلية :  البقرة)١(

  .١١٩اآلية :  البقرة)٢(



١٢٧

  بقصد العبادة

  

جل أن يكون مصاله، وقد نسان ىف داره ألملكان الذي يهيئه اإلمسجد شرعي، فال يشمل مثل ا

دلة،  صحة جعل املسجد املوقت والسيار يف الفضاء، وعليه فيشملها األ)الفقه(ذكرنا ىف بعض مباحث 

  . سيأيت تفصيل الكالم فيهكما

ادة  فلو مل يقصد عب،ىل قصد االعتكافإضافة خرى باإلأ بأن يكون يقصد عبادة }بقصد العبادة{

ما أشبه مل يتحقق االعتكاف، ويدل على هذا الشرط  دعاء أو يف حال االعتكاف من صالة أوصوم أو

ىل السرية، حيث إضافة نه املشهور بينهم، فقد شرط هذا الشرط احملقق والعالمة والشهيد وغريهم، باإلأ

  .ن املعتكفني يعتكفون بقصد العبادةإ

رية دليالن على هذا الشرط، لكن ال خيفى ضعف كال  أذهان الفقهاء والسفاملركوز يفوعليه 

م مل يريدوا جعل أىل احتمال إضافة ذ ذكر مجاعة من الفقهاء ال يدل على املركوز، باإلإالدليلني، 

أقم الصالة : خراج اللبث بدون قصد القربة، فكالمهم مثل قوله تعاىلإ قيداً، بل أرادوا بذلك )للعبادة(

  .الة بدون كوا ذكراً له سبحانه ليست بصالةن الصإ حيث )١(لذكري

  .نه اللبث املتطاول للعبادةإ: قال يف الشرائع

  .نه لبث خمصوص للعبادةإ: وقال يف التذكرة

  .  مسجد جامع ثالثة أيام فصاعداً صائماً للعبادةنه لبث يفإ: وقال يف الدروس

  .ىل غري ذلك من كلمامإ

                                                  

  .١٤ اآلية:  طه)١(



١٢٨

  س اللبث التعبد بنفدبل ال يبعد كفاية قص

  

  . قيداً)للعبادة(وهذه العبارات ال تدل على جعلهم 

الوجه، فمن  ذلك سرية بني املتشرعة غري ظاهر أن  غري ظاهر، كمااألول حال، فالدليل يوعلى أ

  .نفس اللبث عبادة أن ىيكون املركوز السرية عل أن ثبات السرية، بل ال يبعدإأين 

نه صالة عدم القيد الزائد، وأل أل} التعبد بنفس اللبثدبل ال يبعد كفاية قص{: ولذا قال املصنف

ية املباركة، حيث جعل االعتكاف قريناً للطواف والركوع والسجود، وكلها بذاا عبادة، الظاهر من اآل

  :اتطالقولبعض اإل

شهر رمضان يعدل حجتني  يف اعتكاف عشر:  قال)صلى اهللا عليه وآله( مثل املروي عن الرسول

  .نفسه يف استحبابه يف ا مثل الصالة كذا، والصوم كذا، ظاهر فإ،)١(وعمرتني

عليه (  أليب عبد اهللا كنت يف املدينة يف شهر رمضان فقلت:وأوضح منه صحيح داود بن سرحان

 إالّ خترج من املسجد ال: ذا أفرض على نفسي؟ فقال  وما،أقولذا  اعتكف فما أن ريدأين إ: )السالم

  .)٢(جملسك إىل وال تقعد حتت ظالل حىت تعودحلاجة ال بد منها، 

متام مهية االعتكاف، وحيث مل يذكر العبادة كان الظاهر عدم مدخليتها، ولذا  أنه ن ظاهرهإف

  .سكت املعلقون غالباً، أمثال السادة ابن العم والربوجردي واجلمال وغريهم على املنت

  فيصح االعتكاف

                                                  

  .٣ ح من االعتكاف١ الباب ٣٩٣ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من االعتكاف٧ الباب ٤٠٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(



١٢٩

كل وقت يصح  يف  ويصح،األول حوط لكن األ،جة عنهخرى خارأليه قصد عبادة إن مل يضم إو

  فيه الصوم

  

 كون )للعبادة(: املراد من قوله: اجلواهر يف  قال}خرى خارجة عنهأليه قصد عبادة إن مل يضم إو{

 أن يتوهم ة وحنوها، بل الءيتوهم مشول اللبث بعبادة خارجية كقرا اللبث على وجه التعبد به نفسه، فال

 االقتصار على قصد التعبد به يجيز كاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه حبيث الاملعترب يف االعت

  .خرى معهأمشروعيته لنفسه من غري اعتبار ضم قصد عبادة  يف خاصة ضرورة ظهور النصوص والفتاوى

  . خروجاً عن خالف من ظاهرهم اخلالف}األول حوطلكن األ{

ين معاً، وال األمريقصد  بأن ،قصد االعتكاف للعبادةيقصد العبادة باللبث، وي: وقال بعض املعلقني

  .بأس مبا قاله احتياطاً

 عليه، مجاع وال خالف، بل ظاهرهم اإلإشكال بال }كل وقت يصح فيه الصوم يف ويصح{

  . الدالة على حمبوبية االعتكاف ذاتاًدلة األطالقوذلك إل

عليه ( ات قولهطالقمن تلك اإلصح فيه الصوم، و إالّ إذا يصح نعم حيث يعترب فيه الصوم ال

اهللا عزوجل من صيام شهرين متتابعني  إىل أحبخ املؤمن ـ  ـ يعين األواهللا لقضاء حاجته: )السالم

  .)١(املسجد احلرام يف فهمااواعتك

  .مطلوبية نفس االعتكاف يف نه ظاهرإف

 أو  يصوم بعض الليلفاق اليتاآل يف ذا صامإتابع لكيفية الصوم ال لصوم خاص، ف أنه وال خيفى

  بعض النهار 

                                                  

  .٢ ح من االعتكاف١٢ الباب ٤١٣ ص٧ ج: الوسائل)١(



١٣٠

  وأفضل أوقاته شهر رمضان

  

  .حال طول وجوى الليل يصح االعتكاف أو فاق الرحوية، حال طول وجود الشمسكاآل

  كاملريض واحلامل املقرب والشيخ وحنوهم،،مل يقدر على الصوم إذا نعم يشكل صحة االعتكاف

ن كان إ، و)١(عتكاف والصوم، فال يشمله دليل امليسورالظاهر من النصوص والفتاوى املالزمة بني االإذ 

  .املسجد خصوصاً بكيفية خاصة حمبوب ذاتاً يف  البقاء ألن،ال ذلك مل يكن بعيداً لو

  . أدلتهطالقوكما يصح الصوم من الطفل كذلك يصح االعتكاف منه إل

كان مواظباً نه إ ، حيث)صلى اهللا عليه وآله(  للتأسي بالنيب}وأفضل أوقاته شهر رمضان{

  .باالعتكاف فيه

  مث اعتكف،األوىلالعشر  يف شهر رمضان يف  اعتكف)صلى اهللا عليه وآله( نهإ :اخلرب يف وقد ورد

العشر  يف واخر ومل يزل يعتكفالعشر األ يف الثالثة يف ، مث اعتكفىالعشر الوسط يف الثانيةيف 

  .)٢(واخراأل

) صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا:  يف حديث قال)معليه السال( عبد اهللاوعن احلليب، عن أيب 

 ،)٣(ر املئزر وطوى فراشه ومشّ،املسجد وضربت له قبة من شعر يف واخر اعتكفكان العشر األإذا 

  .احلديث

  .الرواياتغريمها من إىل 

  الرمضان  من فاته شهر رمضان يستحب قضاء ما يف ولتأكد االستحباب

                                                  

  .٢٠٥ ح٥٨ ص٤ ج: العوايل)١(

  .٢ ح من االعتكاف١ الباب ٣٩٧ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح: املصدر نفسه)٣(



١٣١

   ،واجب ومندوب إىل  وينقسم،نهواخر موأفضله العشر األ

  

  .الرمضان الالحق يف السابق

شهر رمضان ومل يعتكف رسول  يف كانت بدر: )عليه السالم( عبد اهللا  قال أبو:قال الصدوق

  .)١( عشراً لعامه وعشراً ملا فاته،كان من قابل اعتكف عشرين أن ، فلما)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  . أيضاً)محه اهللار( ورواه الكليين

يف العشرين من  إالّ ال اعتكاف:  قال)عليه السالم( عبد اهللارواه داود بن سرحان، عن أيب  أما ما

 ، وقضاء رسول اهللا)٣( فهو حممول على زيادة الفضل، بقرينة رواية اعتكاف شهرين،)٢(شهر رمضان

  . يؤيده أيضاًمجاع وغريمها، واإل)صلى اهللا عليه وآله(

ذكره املاتن، ولذا مل يعلق على املنت من  ال وجه لتأمل املستمسك يف ماه  أنومما تقدم ظهر

  .وجدناهم من املعلقني على كثرم

، خرب داود بن سرحان املتقدم يف  ملا تقدم من التأسي وغريه، بل}واخر منهوأفضله العشر األ{

  .)٤(واخر من شهر رمضانالعشر األ إالّ يف ال اعتكاف: برواية الكليين والشيخ

 ب والزوج واملالك فيقع باطال وحمرم، وهو االعتكاف مع ي األ}واجب ومندوب إىل وينقسم{

  العبادة، ومكروه كاالعتكاف  يف ه من النهيألن

                                                  

  .١ ح من االعتكاف١ الباب ٣٩٧ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح٣٩٨ ص: املصدر)٢(

  .٣ ح من االعتكاف١٢ الباب ٤١٣ ص٧ ج:وسائل ال)٣(

  .٤٣٣ ص١ ج: ، والتهذيب٢١٢ ص٣ ج: الكايف)٤(



١٣٢

ال ففي أصل الشرع إ و،حنو ذلك  أوإجارةأو  شرط يف ضمن عقد أو ميني أو عهد أو وجب بنذر والواجب منه ما

  ن نفسه وعن غريه امليتجيوز االتيان به ع و،مستحب

  

 كراهة جزء من االعتكاف  فإن أيام يكره فيه الصوم، كثالثة أيام أحديها عاشوراء، وغري ذلك،يف

  .اجلملة يف يوجب كراهة االعتكاف

 يف ا قد ذكرنا ألن الزم،}شرط يف ضمن عقد أو ميني أو عهد أو وجب بنذر والواجب منه ما{

خرين كان يف ضمن عقد الزم، وفاقاً جلمع، وخالفاً آل إالّ إذا زميل الشرط ال أن )الفقه(بعض مباحث 

  .حيث أوجبوه أيضاً

مكان  غري الزمة إلجارةكانت اإل إذا أما،  الزمةإجارة كما لو استأجره لالعتكاف }إجارةأو {

  . لزوم االعتكاف وعدمه الفسخ وعدمه، تبعفسخه

 ورات الشاملة لالعتكاف أيضاً، وال املذكأدلة طالق كالصلح عليه، وذلك إل}حنو ذلك أو{

  .خالف، كما يظهر من كلمام  يف كل ذلك والإشكال

خالف، كما يظهر من النص   والإشكال بال) ففي أصل الشرع مستحب( جهة عارضة }الإو{

  . املسلمني عليهإمجاعاجلواهر  يف  على ذلك، بلمجاعوالفتوى، وقد ادعى مجاعة اإل

 ن زعمه، كما لو اها زوجها، أوإثنائه احلرمة مل يكن السابق اعتكافاً وأ  يفأطر أنه إذا مث الظاهر

  .أجازا واعتكفا يوماً مثال أن اه أبوه بعد

نسان آخر، لعدم الدليل، بل إخر نسان، وبعضه اآلإيفعل بعضه  بأن ، التبعيض فيه}جيوز{ ال }و{

  . عدمهمجاعظاهر النص واإل

  هداء ثواب إ أو ، كالً} غريه امليتتيان به عن نفسه، وعناإل{وجيوز 



١٣٣

 فهو ،ه تبعي فإن وال يضر اشتراط الصوم فيه،،قوى بل هو األ،يبعد ذلك  ال،ويف جواز نيابة عن احلي قوالن

  .الطواف الذي جيوز فيه النيابة عن احلي يف كالصالة

  

  .حي أو ميت إىل بعضه

يأيت  أن ته، لعدم الدليل، فهو مثليأيت بعضه عن نفسه وبعضه عن آخر، فالظاهر عدم صح أن أما

  .صالة النافلة ركعة عن نفسه وركعة عن غريهب

 املنع كما عن كشف الغطاء، واجلواز كما يف ،} اليبعد ذلك،ويف جواز نيابة عن احلي قوالن{

  .الطواف وحنوها يف الصوم كالصالة يف فيه من النيابة يقدح ما وال: اجلواهر قال

 فأراد ،صار واجباً ـ كالثالث ـ عن احلي إذا بعاد الصوم، خصوصاًاست إىل كأنه نظر: أقول

  .بالتنظري رفع االستبعاد املذكور

 يف ه تبعي فهو كالصالة فإن وال يضر اشتراط الصوم فيه،،قوىبل هو األ{: ولذا قال املصنف

  .قوى وكيف كان فما قواه هو األ}الطواف الذي جيوز فيه النيابة عن احلي

 والشارع مل حيدث طريقة جديدة ،خرج ما إالّ كل شيء يف صحة النيابة عند العقالءصالة أل: أوال

  .االعتكاف يف دليل شرعي على عدم صحة النيابة لعدم الدليل عليها، ويف املقام ال

  .عدم املشروعية كما ذكره املستمسك  املشروعية ال أن األصلومنه يعلم

   :اتطالقمجلة من اإل: وثانياً

  تصدق عن أصلي وأأحج و: )عليه السالم( براهيمإ أليب  محزة، قلتمثل خرب أيب



١٣٤

  :أمورصحته  يف ويشترط

  . فال يصح من غريه،مياناإل: األول

  العقل: الثاين

  

نعم تصدق عنه، ولك أجر بصالتك : )عليه السالم( ؟ قالأصحايبموات عن قرابيت وحياء واألاأل

  .)١(ياهإ

يرب والديه حيني وميتني، يصلي عنهما،  أن مينع الرجل منكم ما: )عليه السالم( وقول الصادق

 فيزيد اهللا عزوجل ،ويتصدق عنهما، وحيج عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع هلما، وله مثل ذلك

  .)٢(بربه وصلته خرياً كثرياً

  . داعي له هداء الثواب، لكنه خالف الظاهر، والإورمبا محل ذلك على 

يستأجره ليكون جارة بأن ح التبعيض يف اإلصيستنيبه بأجر، وهل ي أن يصح أنه ومن ذلك يظهر

  . العدمحوطن كان األإ احتماالن، و،اعتكافه عن املستأجر وصومه عن قضاء أبيه مثال

  :}أمورصحته  يف ويشترط{

كتاب الصالة والصوم عدم صحة عبادات  يف  قد تقدم}ميان فال يصح من غريهاإل: األول{

  .خصميان باملعىن األاً، بل قد تقدم اشتراط الصحة باإلإمجاعوالكافر نصاً 

   أن  الدالة علىدلةخالف، وذلك لأل  والإشكال بال }العقل: الثاين{

                                                  

  .٩ ح من قضاء الصالة١٢ الباب ٣٦٧ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٧ ح١٥٩ ص٢ ج: والكايف.١ ح من قضاء الصالة١٢ الباب ٣٦٥ ص٥ ج: الوسائل)٢(



١٣٥

  . وال من السكران وغريه من فاقدي العقل،دوره يف فال يصح من انون ولو أدواراً

  

بعض  يف  ذكرنا تفصيل ذلك، وقد)١(تكليف بدون العقل نه الأبالعقل يثاب، وبه يعاقب، و

  .)الفقه(مباحث 

  ألنكله، أو  سواء صادف دوره بعض االعتكاف}دوره يف فال يصح من انون ولو أدواراً{

  . وببطالنه يبطل الكل،صادف اجلنون بطل ذلك البعض إذا بعض االعتكاف

الذي حاله  وأما الرقاد ، كشارب املرقد الذي رقد خالف املتعارف}وال من السكران وغريه{

 إذا كان خارج املتعارف، كما إالّ إذا يضر ضرورة، اللهم النوم الذي ال يف  للمناط،حال النوم فهو مثله

  . له هنا ويف باب الصوم بعيددلة مشول األ فإننام ثالثة أيام مثال،

 ،صحة االعتكاف يف  ولو بعض العقل كاملعتوه، نعم ال يضر السفه املايل}من فاقدي العقل{

  .غريمها و الصالة والصومأدلةول أدلته له كشمول لشم

الليل  يف اعتكف مث سكر إذا اجلملة، كما يف يشكل القول ببطالن االعتكاف بالسكرنه إ مث

  .ال دليل على بطالن االعتكاف بذلك إذ اضطراراً مبا مل يكن حراماً فاعلياً، وأاشتباهاً  حراماً، أو

نه ال قصد بدونه، والقصد من ضروريات أ بفقد العقل باملستمسك لبطالن االعتكاف واستدالل

   يف  حال السكر حال النوم، وأي دليل فإن املدعى،طالق إل،ظاهر الوجه العبادة غري

                                                  

  . كتاب العقل واجلهل١٠ ص١ ج: الكايف)١(



١٣٦

  تعدد إذا يني والتع،ه من العباداتغريما فی ك القربة نية: الثالث

  

  .مثل ما ذكرناه يف الفرق بينهما

ة قبل السكر فنوى مث سكر بشم ما يوجبه مث أفاق ال يبعد لو حتققت الني: ولذا قال بعض الفقهاء

  .الصحة

  .شرب املسكر عمداً أنه وإن  وقد عرفت:أقول

عمال القصدية، وليس مثل الطهارة والنجاسة  االعتكاف من األفإن} نية{ الـ }:الثالث{

 يف ردف اأيث ه عبادة حسب ما يستفاد من النصوص، حألن} القربة{ و،مجاعوامللكية بالضرورة واإل

  .، بل الضرورةمجاعذا قام على ذلك اإلكية الكرمية وغريه، واآل

  . وقد سبق تفصيل ذلك يف الطهارة والصالة والصوم}كما يف غريه من العبادات{

  به، واملستأجر عليه،ىثر، أمثال االعتكاف املنذور، واملوصاأل يف  تعدداً خمتلفاً}تعدد إذا والتعيني{

ه  فإنكان عليه مخس وزكاة وصدقة، إذا  به، كماأمورال مل يقع املأيت به عن املإ و،صد أيهاه البد من قفإن

 عنوان الوفاء بالنذر وعنوان النيابة وعنوان الوصية وغريها من العناوين  فإنال مل يقع أيها،إجيب التعيني، و

 يف كان اختالف إذا ال، هذاذا مل يقصد مل يقع االمتثإتحقق بدون القصد، فت أن القصدية اليت ال ميكن

  .ثراأل

 الثاين، أنه األول أو  مل يلزم قصد،نذرمها بأن كان عليه اعتكافان إذا مل يكن كذلك، كما إذا أما

شهر  يف كان عليه صوم يومني أفطرمها إذا ال خصوصية شرعاً زائدة على أصل اجلنس، وكذا احلالإذ 

  يقصد  أن رمضان مل يلزم



١٣٧

ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي  أن ن أرادإ و،غريه من العبادات يف ترب فيه قصد الوجه، كما وال يع،مجاالإولو 

  الوجوب، ويف املندوب ينوي الندب

  

كان عليه ديناران  إذا ال دليل على ذلك، وكذلك إذ  مثال،األول هو قضاء اليوم ن ما يأيت به أوالًأ

  .مثلةغري ذلك من األ  إىل دينار مخس مالبسه ودينار مخس كتبه،،مخساً

 غري ظاهر الوجه، ويؤيد لزوم التعيني مع التعدد املختلف احلقيقة ما )ذا تعددإ(  أن إطالقومنه يعلم

  .)١(فاتهملا  صام بعد عام بدر عشرة لعامه وعشرة )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللاأن  تقدم من

 ما استؤجر له ثانياً، أو ،ي ما وجب عليه أوالً كأن ينو}مجاالإولو {يكفي التعيني فيما يلزم نه إ مث

  .مجالة عن الزائد على أصل التعيني بعد حتقق االمتثال باإلء الربااألصل  ألنحنو ذلك،أو 

ات إطالق  فإنتقدم  تفصيله،  على ما}غريه من العبادات يف وال يعترب فيه قصد الوجه، كما{

  .لوجه يعطي عدم لزومهاار قصد ة بعد عدم دليل على اعتبءصالة الرباأدلة واأل

 ال }ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب، ويف املندوب ينوي الندب أن ن أرادإو{

ذات  بأن  يف نية الندب يف املندوب، وأما نية الوجوب يف الواجب بالعرض، فقد يستشكل عليهإشكال

  يقصد االعتكاف  أن الزم يف مثلهر الوجوب وجهاً له، فاليصي  والنذر وشبهه ال،االعتكاف مستحبة

                                                  

  .٢ ح من االعتكاف١ الباب ٣٩٧ ص٧ ج: الوسائل)١(



١٣٨

  ه من أحكامه  ألنيقدح يف ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً وال

  

  .عهده أو جارتهإ أو املندوب ذاتاً وفاًء لنذره

 أ، فاملراد بقصد الوجوب االعتكاف املستحب الذي طرمجايلقد تقدم كفاية القصد اإلنه إ :وفيه

  .تكاف الذي ذاته واجبةعليه الوجوب، ال االع

  .مل يشرع الشارع مثل هذا االعتكاف إذ قصد هكذا على وجه التقييد كان باطال، إذا نعم

منا إيصح له قصد الوجوب وجهاً، و ه ال فإنمباح صار واجباً بالعرض، أو وكذا يف كل مستحب

  .مجالياًإيصح له قصد الوجوب طريقاً 

  .اليوم الثالث واجب؟ أن  مع،بكيف ينوي الندب يف املندو: قلتن إ} و{

نه من أل{يقدح  منا الإ و،}يقدح يف ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً ال{: قلت

تيان باالعتكاف جيب اإل ذات الثالثة مستحبة، ولذا الن إ اجلواهر، أي يف  كما علله بذلك}أحكامه

 أن ، فالثالث مستحب ذاتاً واجب عرضاً، فلهتيان باليومني على الثالث الوجوب بعد اإلأن طرإأصال، و

ذا نوى الندب إينويهما معاً، ولكل ذلك وجه، ف أن ينوي العرض، وله أن ينوي يف الثالث الذات، وله

ن إن نوى الندب ليوميه والوجوب ليومه الثالث كان ناوياً للوجه، وإ كان ناوياً للوجه، ويف املندوب

  .ب للثالث كان ذلك وجهاًالندب ليوميه والندب والوجونوى 



١٣٩

 بل جتديد نية ، مالحظة ذلك حني الشروع فيهاألوىل ولكن ،قلنا بوجوا بعد الشروع فيها إذا فهو نظري النافلة

  إشكال ويف كفاية النية يف أول الليل كما يف صوم شهر رمضان ، ووقت النية قبل الفجر،الوجوب يف اليوم الثالث

  

 إذا متامهإ ونظري احلج املندوب، حيث جيب }نا بوجوا بعد الشروع فيهاقل إذا فهو نظري النافلة{

  .شرع فيه

ه ألن} حني الشروع فيه{تيان باليومني نه جيب الثالث بعد اإلأ و} مالحظة ذلكاألوىلولكن {

  .أراد قصد الوجه إذا الوجه الكامل

ه اهتمام بأمر  ألنن أوىل،ااألمرمنا كان إ و}جتديد نية الوجوب يف اليوم الثالث{ األوىل }بل{

  .املوىل، واالهتمام مطلوب ودليل على كامل االنقياد

ال وجه  إذ منا القبلية لتحققها مع أول جزء من العبادة،إ أي مقارناً له، و}ووقت النية قبل الفجر{

يف أول يأيت الكالم  إذ  النية داع غري وارد، ألنهذا الفرع ساقط، بأن  بعضهمإشكالللقبلية بذاا، و

  .وقت لزوم وجود الداعي يف النفس

حال  أن دليل على ه الألن} إشكال ،ويف كفاية النية يف أول الليل كما يف صوم شهر رمضان{

 أو للنبويمجاع أو ه يف شهر رمضان تصح النية أول الليل لإل فإنصوم االعتكاف حال صوم رمضان،

 به املقام، بل الالزم العمل هنا حسب القاعدة وهي لغري ذلك، كما تقدم الكالم فيه يف الصوم، وال يقاس

  .املقارنة



١٤٠

الندب  أو ، ولو نوى الوجوب يف املندوب،يف أثنائه نوى يف ذلك الوقت أو نعم لو كان الشروع فيه يف أول الليل

  . ال االشتباه يف التطبيق،كان على وجه التقييد، إالّ إذا يف الواجب اشتباهاً مل يضر

  

يف  إالّ املستفاد من فهم العرف تساوي املستحب للواجب أن ماذكرناه مكرراً من: لكن فيه أوالً

 كذلك يف الطهارة والصالة  أن األمرخرج بالدليل، فحال صوم االعتكاف حال صوم رمضان، كما ما

  .واحلج

ا مبلليل النية عبارة عن الداعي، وال فرق فيه بني املقارنة والتقدم ولو قبل أول ا أن قد سبق: وثانياً

  .يبقى ارتكازاً حني الشروع يف العمل

 إىل  لو نام يف بيته ناوياً ايء: املستمسك، حيث أشكل فيهاشكالال وجه إل أنه وبذلك يظهر

لو  إذ املسجد وهو نائم حىت طلع الفجر، إىل جيء به أنه املسجد عند الفجر واللبث فيه معتكفاً، مث اتفق

  .ال مل يكف ولو كان أول الليل يف املسجدإكفى، وكان الداعي موجوداً ارتكازاً 

ن إيكون من أول الليل، و أن الشروع ميكنن إ  يف االعتكاف، حيث}نعم لو كان الشروع فيه{

  .كان الالزم الصوم من أول الفجر

  . مل يكن اعتكافاً من ذلك احلنيالإ و} نوى يف ذلك الوقت،يف أثنائه أو يف أول الليل{

ه من اخلطأ يف ألن} الندب يف الواجب اشتباهاً مل يضر أو ،يف املندوبولو نوى الوجوب {

  .ماكنمنا يشتبه يف تسمية أمره بغري عنوانه، كسائر األإه يريد أمر اهللا سبحانه، و فإنالتطبيق،

  ه يبطل حينئذ فإن} كان على وجه التقييد ال االشتباه يف التطبيق إذا الإ{



١٤١

  صح بدونه يالصوم فال: الرابع

  

صالة الصبح  أو يصلي نافلة الصبح الواجبة أنه ىنو إذا نه ال أمر كذلك، فال امتثال، فهو كماأل

  .الشارع مل يشرعهما أن املستحبة، حيث

نه ال أثر للتقييد يف أمثال املقام، ولذا سكت أيف مجلة من التعليقات، حيث قالوا ب وبذلك يظهر ما

  .ابن العم واحلكيم والروجردي وغريهمعالم، كالسادة الوالد وعلى املنت غالب األ

خالف، بل يف   والإشكال بال }بدونه{ االعتكاف }الصوم فال يصح{ : من الشرائط}الرابع{

  :الروايات بقسميه عليه، وقد ادعى فيه الضرورة الدينية، ويدل عليه متواتر مجاعاجلواهر اإل

  .)١(بصوم إالّ ال اعتكاف: ففي صحيح احلليب

  .)٢(بالصوم إالّ ال اعتكاف: )عليه السالم (عيون، قال عليويف رواية ال

  .)٣(بصوم إالّ ال اعتكاف:  قال)عليه السالم (عبد اهللاويف رواية أيب داود، عن أيب 

  .)٤()عليه السالم (ومثله رواية حممد بن مسلم، عنه

  .)٥(من اعتكف صام:  قال)عليه السالم (عبد اهللاويف رواية أيب بصري، عن أيب 

   .)٦(بصيام إالّ ال اعتكاف:  قال)عليه السالم (ويف رواية حممد بن مسلم، عنه

                                                  

  .٣ ح من االعتكاف٢ الباب ٣٩٨ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح من االعتكاف٢ الباب ٣٩٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح من االعتكاف٢ الباب ٣٩٩ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من االعتكاف٢ الباب ٣٩٩ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٧ ح من االعتكاف٢ الباب ٣٩٩ ص٧ ج: الوسائل)٤(

  .٨ ح من االعتكاف٢ الباب ٣٩٩ ص٧ ج:الوسائل )٥(
  



١٤٢

 يف  وال، وال من احلائض والنفساء،وعلى هذا فال يصح وقوعه من املسافر يف غري املواضع اليت جيوز له الصوم فيها

  .ن كان غافال حني الدخولإ بل لو دخل فيه قبل العيد بيومني مل يصح و،العيدين

  

ا  أل،يقدر  هنا قاعدة امليسور ملن الي وال جتر}فال يصح بدونه{ الكثرية الرواياتغريها من إىل 

  .يرى اللبث بدون الصيام ميسوراً، ولذا مل يذكره أحد من الفقهاء عرفية، والعرف ال

جلواهر ا يف  لكن}وعلى هذا فال يصح وقوعه من املسافر يف غري املواضع اليت جيوز له الصوم فيها{

بادة ع حمتجني عليه بأنه ،السفر يف عن املختلف عن ابن بابويه والشيخ وابن ادريس استحباب االعتكاف

  . فجاز صومها يف السفر،مطلوبة للشارع ال يشترط فيها احلضر

يصح فيه الصوم متسكاً  ن أرادوا سفراً الإ، وإشكالأرادوا سفراً يصح فيه الصوم فال ن إ :أقول

 دليل قيد  فإنيصح من املسافر حمكمة،  كون الصوم الأدلة، بل إطالق النه إ :ففيه، كاف االعتإطالقب

 حال احليض والعيد وغري ذلك مع يف ال صح االعتكافإ املطلق، وإطالقالشرط حاكم على  أو اجلزء

م ال يقولون بهأ.  

مبىن، وال ملن يضره  وال يف أيام التشريق ملن كان }العيدين يف  وال،وال من احلائض والنفساء{

  .غريهم إىل الصوم ضرراً حيرم عليه الصوم معه،

  .تفاء املركب بانتفاء جزئهنال} مل يصح{بيوم أو } بل لو دخل فيه قبل العيد بيومني{

   مقتضى  ألنناسياً، وذلك أو جاهالًأو }  حني الدخولن كان غافالًإو{



١٤٣

 ، كان على وجه التقييد بالتتابع مل يصح فإنمس منه العيداخلا أو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع نعم لو

  . بني أيام االعتكاف ال يبعد صحته فيكون العيد فاصالًطالقن كان على وجه اإلإو

  

ميكنه رفع مثل ذلك، كما حقق يف   اجلزء والشرط كوما واقعيني ال علميني، ودليل الرفع الأدلة

  .حمله

 كما لو نوى اعتكاف ستة }اخلامس منه العيد أو يوم الرابعنوى اعتكاف زمان يكون ال نعم لو{

مثل هذا  أن  ملا تقدم من}ن كان على وجه التقييد بالتتابع مل يصحإف{، أشبه ما أو أيام رابعه العيد

  .التقييد يوجب عدم االمتثال

  .ط لتوفر الشرائإشكالالسابق عن العيد، بال  إىل  يصح بالنسبة}طالقن كان على وجه اإلإو{

ال يبعد {، املتأخر عن العيد فعند املصنف فيما كان بعد العيد أقل من ثالثة أيام إىل وأما بالنسبة

 إالّ نه غري مقيدأ االعتكاف، وأدلة  إىل إطالق وكأنه نظر} بني أيام االعتكافصحته فيكون العيد فاصالً

 العيد ثالثة أيام مل يكن وجه لعدم ذا كان اموع ليس أقل وقد سبق علىإيام، فأمبا كان أقل من ثالثة 

  .الصحة

 ملا يظهر من النص من اعتبار توايل ،يكون اموع اعتكافاً واحداً بعد فصل العيد الن إ :لكن فيه

ة أيام مثال بعد العيد، وهذا أربعصح يومان قبل العيد و الإتوايل بعد العيد، و ال أنه ثالثة أيام، واملفروض

  ن سكت إ، وي بصحته، ولذا أشكل فيه السيدان احلكيم والربوجرديقول حىت املصنف ما ال



١٤٤

   بطلكذلك فلو نواه ،مأياون أقل من ثالثة ك يال أن :اخلامس

  

  .عليه السيدان اجلمال وابن العم

ال مل يصح الفاقد إيكون كل طرف من طريف العيد اعتكافاً بشرائطه، و أن الالزمن إ :واحلاصل

  .للشرائط

خالف، بل عليه   والإشكال بال }يكون أقل من ثالثة أيام أن ال{ :رائط من الش}اخلامس{

  : يف اجلواهر وغريه، ويدل عليه مستفيض النصوصمجاعاإل

  .)١(يكون االعتكاف أقل من ثالثة أيام ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللافعن أيب بصري، عن أيب 

االعتكاف : أسأل، فقال أن  من غري)لسالمعليه ا( عبد اهللا ين أبوأبد: وعن داود بن سرحان، قال

  .)٢(اهللا شاء نإثالثة أيام، يعين السنة 

يكون االعتكاف أقل من ثالثة  ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللاوعن عمر بن يزيد، عن أيب 

  .)٣(أيام

  .)٤(وأقل االعتكاف ثالثة أيام: قال أنه )عليه السالم( ، عن جعفر بن حممدسالموعن دعائم اإل

التطبيق،  يف كان من باب اخلطأ إالّ إذا قل، اللهماأل إىل ال أمر بالنسبةإذ } فلو نواه كذلك بطل{

  .وأحلق به الثالث، كما تقدم مثله

                                                  

  .٢ ح من االعتكاف٤ الباب ٤٠٤ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح من االعتكاف٤ الباب ٤٠٥ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح من االعتكاف٤ الباب ٤٠٥ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح من االعتكاف٤ الباب ٦٠١ ص١ ج: املستدرك)٤(



١٤٥

  هكثر وال حد أل،بعضها أو ليلة أو ،بعض يوم أو ن كان الزائد يوماًإزيد فال بأس به، ووأما األ

  

ال فال يكون اعتكافاً إ و، مع صومه}ن كان الزائد يوماًإ به، وفال بأس{ من الثالثة }زيدوأما األ{

  .كما هو واضح

صل  لأل}بعضها أو أو ليلة{ ، فصام مث رفع يده عن االعتكاف وعن الصوم}أو بعض يوم{

من اعتكف : حديث قال يف )عليه السالم(ات، وخصوص موثق أيب عبيدة، عن أيب جعفر طالقواإل

 أقام يومني  فإنن شاء خرج من املسجد،إخر، وأشاء زاد ثالثة أيام ن إ ع باخليارثالثة أيام فهو يوم الراب

  .)١(خرأبعد الثالثة فال خيرج من املسجد حىت يتم ثالثة أيام 

 فما عن بغية كاشف ،بعض ليله أو ن كان يف بعض اليوم الرابعإن ظاهره صحة اخلروج، وإف

ه ال صيام بعضي  ألن عدم صحة اعتكاف بعض اليوم،حظيف، وكأنه الالعدم ضع إىل الغطاء من امليل

بعض النهار، وأما بعد النص  إىل لو ال النص، لكنا نقول به بالنسبة أنه  والظاهر،فال اعتكاف بعضي

  .املذكور فال جمال ملثل ذلك

  .ومنه يعلم، عدم صحة تردد بعض املعلقني يف بعض اليوم والليل

 من ذكر من ذكر منهم له، مجاع، بل ميكن استظهار اإلخالف  والإشكال بال }هكثروال حد أل{

  .كثرقل من دون تعرض لأل يف طرف األالرواياتات، وكون التحديد يف طالقويقتضيه اإل

                                                  

  .٤ حالعتكاف من ا٤ الباب ٤٠٥ ص٧ ج: الوسائل)١(



١٤٦

 فلو اعتكف مثانية ،كلما زاد يومني وجب الثالث أنه : بل ذكر بعضهم،نعم لو اعتكف مخسة أيام وجب السادس

  أيام وجب اليوم التاسع وهكذا

  

نه من مرتكزات املتشرعة، فحاله أ من ذكر اعتكاف شهرين، والرواياتيده ما ورد يف بعض ويؤ

  .هاكثرال حد أل أنه حال الصالة والصيام وسائر العبادات من

  .زاحم شيئاً واجباً كان خارجاً عن مفروض الكالم إذا نعم

قدم، عن أيب  كما هو املشهور، وذلك للنص املت}نعم لو اعتكف مخسة أيام وجب السادس{

لث مل يكن اعتكافاً ثانياً، وهذا امل يزد الث أنه إذا لبيان حصول املهية، أي أنه ن كان احملتملإ و،)١(عبيدة

  .غري بعيد يف نظرنا، وسيأيت للكالم تتمة يف املسألة اخلامسة

ك واملدارك عدم القول بالفصل ل وعن املسا}كلما زاد يومني وجب الثالثنه  أبل ذكر بعضهم{

  .بني الثالث وكل ثالث

 يقتضي العدم، األصل و،ال فال وجه لوجوب العبادة املندوبةإ و،وكأم استظهروا ذلك من املوثق

 عدم الوجوب، بل قد عرفت عدم ظهور داللة املوثق على الوجوب حىت يف مورده، بل لو قلنا قوىفاأل

  .الكالمكون السادس مثاال لكل ثالث أول  ذإمورده مل نتعد عنه،  يف به

   } وهكذا،فلو اعتكف مثانية أيام وجب اليوم التاسع{: وعلى قول أولئك

                                                  

  .٣ ح من االعتكاف٤ الباب ٤٠٥ ص٧ ج: الوسائل)١(



١٤٧

  األوىلة ليلدخال الإشترط  ي فالية غروب احلمرة املشرقىلإم من طلوع الفجر يو وال، تأملفيهو

  

 اعتكاف إطالق بل منع كما عرفت، بل يقتضيه }وفيه تأمل{الثاين عشر وغريه  إىل بالنسبة

 روايات قضاء احلوائج  فإنمخسني يوماً، وقد يكونان تسعة أنه  مع،)١( املتقدمةالرواياتشهرين يف بعض 

واخر  العشر األ)صلى اهللا عليه وآله ( وقد يستفاد أيضاً من صوم رسول اهللا،)٢(تشعر بصحة مثل ذلك

  .)٣(وقبله بعد عام بدر

 ال فقد ذكرناإبذلك، وإالّ  يكون املقام، حيث فيه الصوم الذي اليف } واليوم من طلوع الفجر{

  .من أول الشمس أو من طلوع الفجر يف أنه  االختالف)الفقه(بعض مباحث يف 

  .فطار وهذا أيضاً على املشهور، كما ذكروا يف باب اإل}ىل غروب احلمرة املشرقيةإ{

لتني  وتشبيهها باللي، عدمهاألصلليه، وإينصرف   الطالقاإلإذ } األوىلدخال الليلة إفال يشترط {

 عن العالمة والشهيد يف بعض ياملتوسطتني قياس مع الفارق، وعدم الدخول هو املشهور، خالفاً ملا حك

اليوم يستعمل يف املركب منها ومن النهار، ولدخول الليلتني  بأن  واستدل لذلك،كتبهما من الدخول

  .املتوسطتني

  منا إوهلما القرينة، ودخ إىل الليل والنهار حيتاج يف استعمالهن إ :وفيه

                                                  

  . من االعتكاف١٢ الباب ٤١٣ ص٧ ج:الوسائل:  انظر)١(

  .املصدر نفسه:  انظر)٢(

  .٢ ح من االعتكاف١ الباب ٣٩٧ ص٧ ج:الوسائل:  انظر)٣(



١٤٨

  تان املتوسطتانليل الفيهدخل  وي،ن جاز ذلك كما عرفتإالرابعة و وال

  

 ،مريضاً أو السفر، يف االستمرار، مثل كان فالن ثالثة أيام يف مثل املقامدلة يف هو لقرينة ظهور األ

  .حمبوساً، فال وجه للقياسأو 

 احتمال صحابحكى عن بعض األه  أن، وعن املداركاألوىلالليلة  يف  ملا عرفت}وال الرابعة{

  . وهو بعيد جداً، بل مقطوع بفساده:دخوهلا، وقال بعد نقله

هذا اليوم لليلة  أن املغريية حيكمونن إ :)عليه السالم( ويف خرب عمر بن يزيد، قلت للصادق

قد دخل : وارأوا اهلالل قال إذا أهل بطن خنلةن إ ،كذبوا لليلة املاضية: )عليه السالم( املستقبلة؟ فقال

صلى اهللا عليه  (رسول اهللا إىل شهر احلرام، وبطن خنلة بني مكة والطائف، وهو املكان الذي استمع اجلن

  .)١()وآله

  . يعتقدون بقول أولئكافحام املغريية الذين كانو استشهد بكالمهم إل)عليه السالم( مامولعل اإل

 نه الأو، )٢(ال الليل سابق النهارو:  وجه قوله سبحانه)الفقه(وقد ذكرنا يف بعض مباحث 

سخرها : خر لتقدم الليل ذكرناها هناك، ويؤيد ماذكرناه قوله تعاىلأُشواهد  إىل ،ينايف تقدم الليل

  .)٣( يهم سبع ليال ومثانية أيامعل

  .زيد فال بأس بهوأما األ:  عند قوله}كما عرفت{دخال  اإل}ن جاز ذلكإو{

  ه  ألنمة،ي على املشهور شهرة عظ}انويدخل فيه الليلتان املتوسطت{

                                                  

  .٧ ححكام شهر رمضانأ من ٨ الباب ٢٠٢ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٤٠اآلية :  يس)٢(

  .٧اآلية : اقة احل)٣(



١٤٩

  .إشكالويف كفاية الثالثة التلفيقية 

  يكون يف املسجد اجلامع أن :السادس

  

، ومع ذلك حكي )صلى اهللا عليه وآله (، بل ظاهر روايات اعتكاف الرسولدلةاملنصرف من األ

  .عن اخلالف عدم الدخول خلروجهما عن اليومني

 وكذلك ترى نظريه يف ،مثلة اليت تقدمت االستمرارية كاألمورألخالف االنصراف يف انه إ :وفيه

  . وثالثة خيار احليوان، وغري ذلك،قامة العشرة، وثالثة أيام احليض وعشرتهإ

  .ثالثة ارات تامة ولو بقرينة الصيامدلة إىل  من انصراف األ}إشكالويف كفاية الثالثة التلفيقية {

قامة، وزمان اخليار  واإل،كور من الزمان، مثل أيام احليض والعادةاملراد املقدار املذ أن ومن احتمال

ينوي الصوم يف يوم ويقصد االعتكاف من ظهره مث ينوي الصوم اليوم  أن  فيصح،والرضاع وغريها

عدم زيادة نصف يوم بل ينهي  أو ،مغربه بزيادة نصف يوم مثالً أو إىل ظهره، إىل الرابع واالعتكاف

  .الظهر إىل االعتكاف

مثلة املذكورة فرق بني املورد، واأل نه الأ بعضهم بإشكال، لالنصراف املذكور، واألولقرب واأل

، ولذا )صلى اهللا عليه وآله (غري وارد بعد كون الفارق االنصراف، بل هو الظاهر من اعتكافات الرسول

عدم  إىل ستمسك امليلأفىت مشهور املعلقني، منهم السيدان اجلمال وابن العم بعدم الكفاية، وظاهر امل

  .الكفاية

 كما عن مجاعة كبرية من الفقهاء، منهم }أن يكون يف املسجد اجلامع{ : من الشرائط}السادس{

  املفيد واحملقق يف املعترب والشهيدين واملدارك، 



١٥٠

دلّ على  يصلح ما أن  بدون،وكثري من املتأخرين، وذلك للروايات املتواترة الدالة على ذلك

  .ييدهاخالفها لتق

  .)١(نتم عاكفون يف املساجدأو: قال تعاىل

يصح  ال: ل عن االعتكاف؟ فقالئس:  قال)عليه السالم( عبد اهللاوروي احلليب، عن أيب 

مسجد  أو مسجد الكوفة، أو ،)صلى اهللا عليه وآله (مسجد الرسول أو يف املسجد احلرام، إالّ االعتكاف

  .)٢(اجلماعة، وتصوم مادمت معتكفاً

ل عن االعتكاف يف رمضان يف العشر؟ ئس:  قال)عليه السالم( عبد اهللان أيب الصباح، عن أيب وع

 مسجد الرسول، أو يف املسجد احلرام، إالّ  االعتكافىأر ال:  كان يقول)عليه السالم( علياًن إ :قال

  .)٣(]صا :مجاعة [يف مسجد جامعأو 

  .)٤()عليه السالم( ، عن علي)عليه السالم( عبد اهللاوقريب منه رواية داود بن سرحان، عن أيب 

  .)٥(املعتكف يعتكف يف املسجد اجلامع:  قال)عليه السالم( ، عن أبيهعبد اهللاوعن علي، عن أيب 

  .)٦(يف مسجد مجاعة إالّ يكون اعتكاف ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللاوعن الرازي، عن أيب 

                                                  

  .١٨٣اآلية :  البقرة)١(

  .٧ ح من االعتكاف٣ الباب ٤٠١ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح من االعتكاف٣ الباب ٤٠١ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .١٠ ح٤٠٢ ص: املصدر)٤(

  .٤ ح نفسهالباب ٤٠١ ص٧ ج: الوسائل)٥(

  .٦ ح: املصدر نفسه)٦(



١٥١

 ال )صلى اهللا عليه وآله (االعتكاف عند آل رسول اهللا: لقا أنه وعن املختلف، عن ابن أيب عقيل،

، )صلى اهللا عليه وآله (املسجد احلرام، ومسجد الرسول يف يف املساجد، وأفضل االعتكاف إالّ يكون

  .مصار مساجد اجلماعاتومسجد الكوفة، وسائر األ

بصوم ويف مسجد  إالّ اعتكاف ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللاوعن املعترب، عن داود، عن أيب 

  .املصر الذي أنت فيه

إمام جواز االعتكاف يف كل مسجد مجع فيه  :)عليه السالم( عبد اهللا ابن سعيد، عن أيب ىورو

  .)١(وخطبةإمام عدل صالة مجاعة، ويف املسجد الذي تصلي فيه اجلمعة ب

  .الرواياتغريها من إىل 

مسجد : ةربعهم التخصيص بأحد املساجد األ واحلليب واحللّي وغريىلكن عن الشيخ واملرتض

ن وهو الذي يقع اآل، ، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة)صلى اهللا عليه وآله (احلرام، ومسجد الرسول

  .بني البصرة وبني الزبري

  . عليهمجاعبل عن اخلالف والتبيان واالنتصار والغنية وغريها اإل

ة فيصح ربعاأل إىل ملدائن، وعن ولده ضمهتبديل مسجد البصرة مبسجد ا: وعن علي بن بابويه

  .يريد براثا إالّ أن نثر اآلهذا املسجد غري ظاهر األ أن خيفى وال، االعتكاف يف مساجد مخسة

  :الرواياتواستدلوا لذلك جبملة من 

ما تقول يف االعتكاف ببغداد يف بعض : )عليه السالم(  أليب عبد اهللاكخرب عمر بن يزيد، قلت

  إمام يف مسجد مجاعة قد صلى فيه  إالّ ال اعتكاف: )عليه السالم( مساجدها؟ قال

                                                  

  .١١ ح نفسهالباب ٤٠٢ ص: املصدر)١(



١٥٢

يعكف يف مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد املدينة، ومسجد  أن بأس عدل صالة مجاعة، وال

  .)١(مكة

ة أربعوصي نيب، وهي  أو يف مسجد مجع فيه نيب، إالّ يكون االعتكاف الأنه  :وعن املقنعة روي

 ، ومسجد املدينة مجع فيه رسول اهللا)صلى اهللا عليه وآله (مجع فيه رسول اهللامسجد احلرام : مساجد

، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة مجع فيهما أمري )عليه السالم(  وأمري املؤمنني )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢()عليه السالم( املؤمنني

صلى  (رام، ومسجد الرسوليف املسجد احل: يف مخسة مساجد إالّ جيوز االعتكاف ال: ويف املقنع

 )صلى اهللا عليه وآله (، ومسجد الكوفة، ومسجد املدائن، ومسجد البصرة، وقد مجع النيب)اهللا عليه وآله

  .)٣( يف هذه املساجد)عليه السالم (مبكة واملدينة، وأمري املؤمنني

م، فالالزم محله  مقطوع العدمجاعاإل إذ دلتهم ملا تقدم يف دليل املشهور،أ عدم مقاومة ىوال خيف

  .الرسائل فراجعه يف ىعلى بعض احملامل اليت محل مثله الشيخ املرتض

عادل يف مقابل مساجد بغداد، حيث إمام وخرب عمر بن يزيد ظاهر يف اشتراط مسجد صلى فيه 

  . غالباً)٤(هؤيصلى فيها اخلليفة وعلما

                                                  

  .٨ ح من االعتكاف٣ الباب ٤٠١ص ٧ ج: الوسائل)١(

  .١٢ ح نفسهالباب ٤٠٢ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٤٠٣ ص: املصدر نفسه)٣(

  .١٠ ح نفسهالباب ٤٠١ ص: املصدر)٤(



١٥٣

  يف مسجد القبيلة والسوقوال فال يكفي يف غري املسجد 

  

  .فتواه أنه نه مرسل الأقلنا بن إ )١(ملقنعة ال حجية فيها، ومثله مرسل املقنع اهومثل

كل مسجد  إىل  واملشهور ذهبوا،مجاعة ويف بعضها اجلامع الرواياتوحيث ورد يف بعض 

 كون كثر األ ألنمجاعة عدل كان ذلك قرينة على محل اجلامع على املثال، ولعلهإمام يصلي فيه 

  .اجد الكبار، ال يف الصغاراالعتكاف يف املس

 جيمع فيه، ال املسجد اجلامع اصطالحاً، وذلك يكون املراد باملسجد اجلامع ما أن ومن احملتمل قريباً

 )يرمي(ه، فهو مثل إطالق يف قرينته للجامع من اجلامع لصرف اجلماعة عن أقوى مسجد مجاعة ألن

  .سديصرف يرمى عن ظاهره بواسطة األ سد، حيث الالصارف لأل

  .عادلإمام وكيف كان، فالظاهر كفاية كل مسجد صلى فيه 

  . بقسميه عليهمجاعخالف، بل اإل  والإشكال ال }فال يكفي يف غري املسجد{

ن كان غالب املعلقني وافقوا املصنف يف عدم إ و}يف مسجد القبيلة والسوق{ بأس به }وال{

ن كان إيه مجاعة يصح االعتكاف، وصحة االعتكاف فيهما، ففي كل قرية يكون فيها مسجد صلى ف

 ،)حياء املواتإ(مسجد موقتاً، كما استظهر صحة مثله املصنف، وأيدناه يف باب املساجد، ويف كتاب 

كان مسجداً يف الفضاء، لكن بالشرط املذكور، أي صالة اجلماعة  إذا بل وقد ذكرنا هناك صحة ذلك

  .فيه

                                                  

  .٢ ح٣ الباب ٤٠١ ص٧ ج: الوسائل)١(



١٥٤

 مسجد احلرام، ومسجد :ةربعمكان كونه يف أحد املساجد األمع اإل حوط ولكن األ،انهولو تعدد اجلامع ختري بي

   ومسجد البصرة،، ومسجد الكوفة)صلى اهللا عليه وآله (النيب

  

ن ال فيدخالإقامة اجلماعة فيها، وإ مع عدم اعتياد )والسوق(: قال املهذب للشارح للعروة عند قوله

  .خاص باملسجد اجلامع  أنه الطالقاإل إىل مييل أنه يف مورد الرتاع، وظاهره

  . الشامل لكل ذلكطالق لإل}اولو تعدد اجلامع ختري بينه{وكيف كان 

صلى  ( مسجد احلرام، ومسجد النيب:ةربعمكان كونه يف أحد املساجد األ مع اإلحوطولكن األ{

  .عظم، فال يشمل مثل مسجد السهلة وزيد وصعصعة وغريهااأل }، ومسجد الكوفة )اهللا عليه وآله

  . على ماتقدم بيان حمله}د البصرةومسج{

 )صلى اهللا عليه وآله ( من ذلك االقتصار على القدر الكائن من املسجدين يف زمان النيبحوطمث األ

 أن معصوم فيها ، كما وردإمام ، ال الزيادات املستحدثة بعدمها ولو ثبت صالة )عليه السالم( والوصي

 ى، فراد) السالممعليه( بصالم العربة باجلماعة ال إذ ل، كان يصلي عند الظال)عليه السالم( احلسن أبا

ن إ يف براثا، ويف مسجد رد الشمس ـ و)عليه السالم(ي فقد صلى عل وإالّ ،بصالم يف غري املسجدأو 

 صلى )صلى اهللا عليه وآله (النيب أن  ومل يذكر الفقهاء مسجد القبلتني مع،مل يكن ذلك الوقت مسجداً

 يف مجلة من )صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللاى وصلّ، حتويل القبلةذكروا تفصيله يف باب، كما فيه مجاعة

  .مساجد املدينة كما يف التاريخ



١٥٥

مكاتباً مل يتحرر منه شيء ومل يكن  أو اُم ولد أو مدبراً أو  سواء كان قناً،مملوكه إىل  السيد بالنسبةإذن: السابع

هاياه مواله من  إذا كان مبعضاً فيجوز منه يف نوبته أنه إذا  كما،كتساباً فال مانع منهكان ا إذا  وأما،اعتكافه اكتساباً

  أجريه اخلاص إىل  املستأجر بالنسبةإذن وكذا يعترب ، بل مع املنع منه أيضاً،إذندون 

  

مملوكة، بال  أو  مملوكاً،ةدسي أو  سيداً}مملوكه إىل  السيد بالنسبةإذن{ : من الشرائط}السابع{

مل يكن منافياً حلق  إذا  حىت،)١(يقدر على شيء ه مملوك ال ألن،مجاع وال خالف، بل عليه اإلكالإش

  . أدلتهطالق إل،املوىل

 طالقما مع تشبثهما باحلرية يشملهما اإلفإ} اُم ولد أو ،أو مدبراً{ خالصاً }سواء كان قناً{

  .قطال عبد يشمله اإله بعدألن} أو مكاتباً مل يتحرر منه شيء{

  . كما لو فعله تربعاً}ومل يكن اعتكافه اكتساباً{

املكاتب يكتسب حىت يؤدي ما إذ } فال مانع منه{كان أجرياً  إذا  كما}كان اكتساباً إذا وأما{

  .عليه، فهو يف احلقيقة مأذون يف عمله

 نوبته تسع كانتإذا } إذنهاياه مواله من دون  إذا ضاً فيجوز منه يف نوبتهكان مبع أنه إذا كما{

 عدم قدرته على أدلةه حق العبد، فال يشمله  ألن وذلك،االعتكاف ومل يكن االعتكاف يضر بنوبة املوىل

  .شيء

  .ال حق للموىل يف نوبة العبد حىت يؤثر منعهإذ } بل مع املنع منه أيضاً{

  كانت منافعه إذا } أجريه اخلاص إىل  املستأجر بالنسبةإذنوكذا يعترب {

                                                  

  .٧٥اآلية :  اقتباس من سورة النحل)١(



١٥٦

  كان منافياً حلقّه إذا الزوجة إىل  بالنسبة الزوجإذنو

  

ه تصرف يف ملك الغري فيكون منهياً  ألناالعتكاف،به ال ميلك منافعه حىت يأيت  ألنملكاً للمستأجر،

  .عنه، والنهي يف العبادة يقتضي فسادها

تكافه، اعإشكال يف مل يكن املستأجر ملك عليه كل املنافع حىت ينايف االعتكاف ذلك، فال  إذا أما

 مل يكن مانع عن ،حنو ذلك أو ة القرآنءلقرا أو كنس املسجد أو استأجره خلياطة ثوبه إذا كما

  .ذكرناه االعتكاف لعدم املنافاة، ولذا قيد املنت مجلة من الشراح واملعلقني مبثل ما

ه  ألنفه صح اعتكا، مع االعتكاف واعتكفجارةمل ميلك املستأجر عمله، وامنا نايف عمل اإل إذا أما

  . عن ضدهىينه  بالشيء ال أن األمرمن باب الضد، وقد قرر يف حمله

بطالن  يف يكفي ذلك وحده ال أن  الظاهر}كان منافياً حلقّه إذا الزوجة إىل  الزوج بالنسبةإذنو{

  .ه من باب الضد ألناالعتكاف،

كان  أو ،العبادةجتتمع مع  ه معصية، وهي الفإناستلزم االعتكاف كوا خارج البيت  إذا أما

كان  أو  الزوج،إذنيصح بدون  الصوم املستحب الن إ مثل شهر رمضان، حيث الصوم مستحباً، ال

جري اخلاص، فاالعتكاف يتوقف العبادة، مثل األ يف االعتكاف منافياً حلق الزوج، حيث يكون من النهي

  .هإذنعلى 

: مجلة من الفقهاء، ولذا قال يف اجلواهرن ذكره إه فليس عليه دليل، و إىل إذن االحتياجإطالقأما 

  .ه بعض مشاخيناإذنليس للمسألة مدرك على الظاهر، ولذا مل يعترب 



١٥٧

 مل يكن ،سفر وكان الصوم واجباً مثال إىل ذا كان سكنامها يف املسجد، وقد خرجإوعلى هذا، ف

  .ه إىل إذندليل لالحتياج

شيء يقتضي النهي عن الضد، وبأن منافع  بال بأن األمرمن قال باالحتياج فقد استدل لهأما 

  .هإذنالزوجة للزوج، وبأن اخلروج عن البيت والصوم املستحب مشروطان ب

  .خيفى ال ويف الكل ما

ما حقق يف حمله من عدم داللة  إىل يكون ضداً، مضافاً االعتكاف قد الن إ :األولذ يرد على إ

  . بالشيء على النهي عن ضدهاألمر

  .دليل على ذلك ال أن :وعلى الثاين

  .مبا تقدم: وعلى الثالث والرابع

  ألنه، إىل إذناملستقبل احتاج يف لو كان االعتكاف يسبب منع حق الزوج أنه مث مبا سبق ظهر

  .االعتكاف حيث كان دفعاً حلقّه كان منهياً عنه، والنهي يف العبادة يوجب الفساد

 حيث ،خلإكان االعتكاف  أو :دم من قولناتق أي ما، هذا ولكن رمبا يستشكل يف هذا ويف الثالث

  . فتأمل،ما ليسا شيئاً غري مسألة الضدأ

 كانت الزوجة متعة وال ينايف االعتكاف حقه، ال أو مل يعط النفقة للزوجة، إذا الزوجن إ مث

  .ماإذ يف عدم اشتراط إشكال

ن كان إج يف املنع، و فال حق للزو،اليوم الثالث وجب إىل االعتكاف لو وصل أن وهو: ءي شيبق

  ال أثر لنهيه يف الواجب،  إذ له ذلك قبل الثالث،



١٥٨

  ائهمايذان مستلزماً إل إذا كولدمها إىل الوالدة بالنسبة أو  الوالدإذنو

  

  .)١(طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق نه الوأل

ذكرناه يف  مث تزوجت كان للزوج حق املنع، ملا ،ولو نذرت املرأة االعتكاف كل عام قبل زواجها

  .يةاألولترفع العناوين  العناوين الثانوية كالنذر واليمني ال أن كتاب احلج وغريه من

 يصح دخل الوقت، ال إذا املغرب إىل ول الظهرأة القرآن من ءينذر قرا أن نسانيصح لإل فكما ال

ن كان إها، ويزحزح الصالة الواجبة عن مركز أن يتمكن  النذر ال فإنينذر ذلك قبل دخول الوقت،أن 

  .دخل الوقت وجبت الصالة والطهور إذا ه ألن،وجوب للصالة  حيث ال،النذر قبل دخول الوقت

صومه  أو  أصل االعتكاف}ذا كانإ{ لكن ذلك }ولدمها إىل الوالدة بالنسبة أو  الوالدإذنو{

 يف يحملرم، والنهيذاء امها حرام قطعاً، فيكون االعتكاف من مصاديق اإلؤيذاإإذ } يذائهمامستلزماً إل{

  .العبادة يوجب الفساد

ن منعا، إيذائهما، وإلعلمهما وعدم  أو لعدم علمهما، أما يذائهما،مل يكن مستلزماً إل إذا وأما

  .عادةاإل إىل ذلك يف باب الصوم فال حاجة يف فالظاهر الصحة، وحيث سبق تفصيل الكالم

والية للكافر على  ال إذ ما وان تأذيا،إذبوان كافرين، فالظاهر عدم اعتبار كان األ إذا أما

  .)٢(املسلم

  .وصاحبهما يف الدنيا معروفاً:  لقوله سبحانه،نعم رمبا حيتاط بالترك

                                                  

  .٤٨٥ ص٢ ج:واملستدرك،  من وجوب احلج٥٩ الباب ٦ ج:الوسائل:  انظر)١(

  .١٤١اآلية :  انظر سورة النساء)٢(



١٥٩

  الزوج والوالد إىل  خصوصاً بالنسبةأحوطن كان إ و،مإذيذاء فال يعترب وأما مع عدم املنافاة وعدم اإل

  

 بعد عدم طالقصل واإل لأل}مإذفال يعترب { هلما }يذاءوعدم اإل{ حلقه }وأما مع عدم املنافاة{

  .صحة ما قيل من التقييد

 الىت تقدمت يف باب الروايات خروجاً من خالف من أوجب، ولبعض }أحوطن كان إو{

  .الصوم

ن كان يف أدلتهم إ و، فقد كثر القائلون باالشتراط فيهما}الزوج والوالد إىل سبةخصوصاً بالن{

 ثالث مرات، مك أبر: )صلى اهللا عليه وآله ( لقوله،الدة قد يقال مبساوا للوالدن الوأنظر، خصوصاً و

أباك وبرفال خصوصية للوالد يف قباهلا)١(وما ورد من عظيم حقها.  مرة ،.  

مل يكن  إذا  كان اعتكاف الزوج من مسألة الضد،،كان حق الزوجة يضيع باالعتكافن إ مث

  .اإذب

 يف ي فيكون من النه،ه حمرم حينئذ ألنعدم االعتكاف، فالظاهر بطالنه،ولو شرط يف ضمن العقد 

  .العبادة، وليس املقام من مسألة الضد

 فال جيب ،خالفوا إذا  فهو باطل،يذاًء هلما كما تقدمإ أو مث لو كان االعتكاف منافياً حلق الزوج،

  .اليوم الثالث

كان  إذا أما . كان معيناً مل يؤثر يهم فإناء،يذيزامحه النهي واإل ذا كان واجباً عليهم حبيث الإو

 كان الالزم اختيار الشيء والزمان الذي ال ،غري معني زماناً أو ،الصالة أو نذر االعتكاف بأن ختيريياً

  .ينايف يهم

                                                  

  . باب الرب بالوالدين١٥٧ ص٢ ج: انظر الكايف)١(



١٦٠

   املسجديف استدامة اللبث: الثامن

  

  .ا هو واضح كم،أي زمان يف  سقط النهي وصح االعتكاف،وا عن كال الطرفني إذا نعم

  .ولد الزنا ففيه احتماالن أما ولد الشبهة يف حكم الولد احلالل،ن إ مث

 مجاع بل دعوى اإل،خالف  والإشكال بال }املسجد يف استدامة اللبث{ : من الشرائط}الثامن{

  :كالنصوص عليه متواترة

عليه (  أليب عبد اهللاشهر رمضان فقلت يف املدينة يف كنت: كصحيح داود بن سرحان، قلت

خترج من  ال: )عليه السالم( فرض على نفسي؟ فقالأذا   وماأقولذا  عتكف فماأ أن ريدأين إ: )السالم

  .)١(بد منها حلاجة ال إالّ املسجد

  .)٢(حاجة إالّ يف وال خيرج املعتكف من املسجد: )عليه السالم(وصحيح ابن سنان، عنه 

  .غريمهاإىل 

نه إ  على املنع، حيثالرواياتبعض  يف يالينبغمل لفظ  وغريها حيالرواياتوبقرينة هذه 

  .)٣(يتخذ ولداً أن وما ينبغى للرمحان: الكراهة واحلرمة واالمتناع، مثل يف يستعمل

 خيرج من املسجد أن  للمعتكفيينبغ ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا، عن أيب ففى صحيح احلليب

  . احلديث)٤(ءيش يف وال خيرج: قال أن ىلإ بد منها حلاجة الإالّ 

                                                  

  .٣ ح من االعتكاف٧ الباب ٤٠٨ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح٤٠٩ ص: املصدر)٢(

  .٩٢:  سورة مرمي)٣(

  .٢ ح من االعتكاف٧ الباب ٤٠٨ ص٧ ج: الوسائل)٤(



١٦١

  فرق بني العامل باحلكم واجلاهل به  من غري،سباب املبيحة بطلفلو خرج عمداً اختياراً لغري األ

  

  .)١(بد منها حلاجة ال إالّ خيرج من املسجد أن  للمعتكفيينبغ وال :)عليه السالم(  الرضويويف

 إىل ،)٢(بد منها حلاجة ال إالّ من املسجدخيرج  أن ينبغي للمعتكف ال: ويف رواية ابن سرحان

  .الرواياتغريها من 

 ظاهر  ألن وذلك،}بطل{ للخروج كما سيأيت }سباب املبيحةفلو خرج عمداً اختياراً لغري األ{

صلى اهللا عليه ( النيب ىفسية فتدل على الوضع، مثل ن  الالنواهي يف العبادات واملعامالت كوا غريية

  .ذلك ىل غري، إبطهور إالّ صالة ال: ، ومثل)٣(لغررعن بيع ا) وآله

 اخلاصة باملرأة، وال بني الروايات، وبعض طالق الرجل واملرأة، كما يقتضيه اإل}فرق بني من غري{

 كما فصلناه يف بعض ،غري البالغ املميز حاله حال البالغ يف االستجاب شرعاً متريناً إذ البالغ وغريه،

  .املباحث السابقة

 ، النص والفتوىطالق وذلك إل،تقصرياً أو  قصوراً}العامل باحلكم واجلاهل به{ن غري فرق بني وم

  خرج اجلاهل القاصر، أعلى املشهور، لكن بعضهم 

                                                  

  .٢ ح من االعتكاف٨ الباب ٦٠١ ص١ ج: املستدرك)١(

  .٣ ح من االعتكاف٧ الباب ٤٠٨ ص٧ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح من آداب التجارة٤٠ الباب ٤٠٨ ص١٢ ج: املصدر)٣(



١٦٢

 ركب أمراً ئمراأميا : )عليه السالم( ، ولقوله)١(بل ال يبعد خروج املقصر أيضاً حلديث الرفع

يف أوائل الشريعة  وال خيفى كثرم، ال، شمل حىت املقصر ظاهرمها ي فإن،)٢(جبهالة فالشيء عليه

  .ناآل إىل فحسب، بل

يثبت صحة عمل  أنه  يف حديث الرفع بأنه ينفي فعلية الواقع يف ظرف اجلهل، الشكالواإل

يثبت مع  املفهوم عرفاً من ذلك التسهيل امتناناً، فكما ال إذ مثبت، غري وارد، اجلاهل، فاحلديث رافع ال

 أو جهلت إذا :وامره، مث قالذكر آداباً وشرائط أل إذا  املوىل فإنيثبت معه بطالن، عقاب الاجلهل 

داب  به الفاقد لتلك اآلأمور املى فهم العرف منه عدم بطالن ما أت،نسيت رفعت الكلفة عليك

  .والشرائط

  .إمجاع اله  إىل أنضافةاملقصر امللتفت كالعامل حمتمل االستناد، باإل أن  علىمجاعوادعاء اإل

 خصوصاً يف باب ،شك يف الشهرة، لكنها ال تكفى يف رفع اليد عن الظاهر املذكور نعم ال

 أن  علىمجاع اإلينعم ادع:  مث قال،حكام بعدم ضرر اجلهل القصوريالعبادات، ولذا أفىت مهذب األ

ع كثرة املقصرين خصوصاً  االمتناين مطالقال فالعمل على اإلإ و، مت يعمل به فإناملقصر امللتفت كالعامل،

  . انتهى،يف أوائل الشريعة

  أما غالب املعلقني فقد تبعوا املصنف، وكذلك املستمسك، وقد ذكرنا 

                                                  

  .٣٤٥ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من اخللل٣٠ الباب ٣٤٤ ص٥ ج: الوسائل)٢(



١٦٣

  مكرهاً فال يبطل أو وأما لو خرج ناسياً

  

  .له نفع يف املقام يف كتاب الصالة ما

 الناسي، واستدل له دعى اجلواهر عدم اخلالف يفا وقد }مكرهاً فال يبطل أو وأما لو خرج ناسياً{

  .غريه إىل دل على الشرطية  وحديث الرفع وانصراف مااألصلب

 املقامني من واد  ألنلو مل نقل بشمول حديث الرفع للجاهل مل ميكن القول به هنا، أنه ىوال خيف

ثبات كما عرفت يف اجلاهل،  إ، وحديث الرفع نفي الطالقجمال له مع اإل  ال إذ األصلواحد،

  .يقولون به م الأال قيل به يف كل شرط وجزء، مع إوجه له و  الواالنصراف

اخلروج املبطل ما كان عن عمد واختيار، ال دلة أن املنساق من األ بأن نعم استدل بعضهم لذلك

  .عذارما كان عن عذر مقبول شرعاً وعرفاً، والنسيان والغفلة من قبيل األ

  . اجلاهل القاصرمت ذلك هنا كان الالزم القول به يف نإ :أقول

  .البابني من واد واحد، فال وجه لتفكيك املشهور بينهمان إ :واحلاصل

 املشهور الذين ال أما ،)١(كراه، فقد ظهر مما تقدم صحة االستدالل له حبديث الرفعوأما اإل

سوط  وقد خالف يف ذلك املب،ال اتفاق أن :وفيه،  فقد متسكوا تارة باالتفاقممثال املقايستدلون به أل

  . عنهمايواملعترب كما حك

                                                  

  .٢ ح٣٤٥ ص٥ ج:والوسائل، ٣٠٣ ص٥ ج: البحار)١(



١٦٤

، يف الرجل يستكره على اليمني فيحلف )عليه السالم( خرى بصحيح البزنطي، عن أيب احلسنأو

صلى اهللا عليه  ( قال رسول اهللا،ال: )عليه السالم( بالطالق والعتاق وصدقة ما ميلك، أيلزمه ذلك؟ فقال

  .)١(ؤواخطأا، وما ميت ما أكرهوا عليه، وما مل يطيقوأوضع عن : )وآله

، فيدل على عموم )٢(حديث الرفع إىل  أشار بذلك)عليه السالم( ماماإل أن الظاهر أن بتقريب

  .الرفع للتكليف والوضع فيشمل النسيان

  .شارة املذكورةدليل على اإل ال أن :وفيه أوال

  .لو مت لزم القول برفع اجلهل أيضاً، فما الفارق لدى املشهورنه إ :وثانياً

كل  فكما قد يكون احلاجة األ،كراه يف الضرورةدخال اإلإم استدل بعض املشهور لذلك بنع

دفع الضرر  بأن والشرب والرباز قد يكون احلاجة رفع الضرر املتوعد عليه، بل يف املستمسك قد يقال

  .انتهى، املتوعد عليه املكره من أعظم احلوائج وأمهها، فيشمله ما دل على جواز اخلروج للحاجة

  . ما عرفت:، وفيهطالقأما املبسوط واملعترب فاستدل هلما باإل

ن إخرج عمداً يف اليوم الثالث، حيث جيب الثالث كما تقدم بطل اعتكافه، ونه إذا إ مث الظاهر

  . مجعاً بني الدليلني،بطاله ال يؤثر يف تركهإن إ متام كما يف احلج، حيثوجب عليه اإل

                                                  

  .٣٠٤ ص٥ ج:حبار األنوار )١(

  .٣٠٣ ص٥ج: حبار األنوار )٢(



١٦٥

  عادةً أو رعاًش أو وكذا لو خرج لضرورة عقالً

  

  .يعيده، واهللا سبحانه العامل أن لو كان منذوراً وحنوه لزم أنه نعم، يؤثر البطالن يف

من  أنه  وال خالف، بل ظاهرهمإشكال بال }عادةً أو شرعاً أو وكذا لو خرج لضرورة عقالً{

 مجاعاإلإىل   مضافاً،وقد ظهر لك من النصوص السابقة:  اجلواهر مازجاً مع الشرائعاملسلمات، ويف

  .آخر كالمه إىل ،عادةً أو عقالً أو  الضرورية شرعاًموراجلملة لأل يف جيوز له اخلروج أنه بقسميه

 ولذا فهم الفقهاء ، مما يفهم منها عموم كل ضرورةمور مثلت مجلة من األالروايات  ألنوذلك

املسجد ما كان يتخلى  يف اتهاعتكاف يف )صلى اهللا عليه وآله (الرسول أن وضوح إىل ضافةمنها ذلك، باإل

  .ناء مث خيرج من املسجدإمثل  يف هناك حىت

العرف  يف ، بل ما يقال لهيمرادهم من الضرورة أعم من االضطرار االصطالح أن وال خيفى

  :ضرورة، كما يظهر من أمثلتهم التابعة للروايات

  .)١(حلاجة ال بد منها  إالّخترج من املسجد ال :)عليه السالم(  رواية داود، عن الصادقيفف

حلاجة ال بد  إالّ خيرج من املسجد أن  للمعتكفيال ينبغ: )عليه السالم (، عنه رواية احلليبويف

يعود مريضاً، وال جيلس حىت يرجع،  أو ،جلنازة إالّ يءش يف منها، مث ال جيلس حىت يرجع، وال خيرج

  .)٢(واعتكاف املرأة مثل ذلك

                                                  

  .٣ ح من االعتكاف٧ الباب ٤٠٨ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٢ح:  املصدر نفسه)٢(



١٦٦

بد منها،  حلاجة ال إالّ خيرج من املسجد أن  للمعتكفيوال ينبغ: )عليه السالم( والرضوي

اعتكاف املرأة مثل اعتكاف  و،)١(وتشييع اجلنازة، ويعود املريض، وال جيلس حىت يرجع من ساعته

  .)٢(الرجل

 إالّ إىل خيرج من املسجد أن ليس على املعتكف:  قال)عليه السالم( وعن ابن سنان، عن الصادق

  .)٣(غائط أو جنازة  أواجلمعة

 فأتاه )عليه السالم( كنت جالساً عند احلسن بن علي:  الفقيه، عن ميمون بن مهران، قالىورو

:  فقال،حيبسين أن فالناً له علي مال ويريدن إ )صلى اهللا عليه وآله (بن رسول اهللا يا: رجل فقال له

صلى  (بن رسول اهللا يا:  فقلت، نعله)معليه السال( فلبس:  قال، عنك فكلمهيواهللا ما عندي مال فأقض

 حيدث عن جدي )عليه السالم(  مسعت أيبنس ولكينأمل : نسيت اعتكافك؟ فقالأ )اهللا عليه وآله

 تسعة آالف سنة عبد اهللاحاجة أخيه املسلم فكأمنا  يف من سعى: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

  .)٤(صائماً اره قائماً ليله

يكون بىن  أن يدل على عدم منافاة ذلك اخلروج لالعتكاف، بل من اجلائز النه إ ستمسكوقول امل

 ولذا فهم الفقهاء ، مل ينقض اعتكافه)عليه السالم( أنه املنساق إذ على نقض اعتكافه، غري ظاهر الوجه،

  .منه ذلك

جد احلرام معتكفاً وهو  كان يف املس)عليه السالم( نهإ: فيه إالّ أن ويف رواية ابن عباس قريب منه،

  .)٥(يطوف بالكعبة

                                                  

  .٣ ح من االعتكاف٧ الباب ٤٠٨ ص٧ ج: املستدرك)١(

  .٥ ح من االعتكاف٧ الباب ٦٠١ ص١ ج: املستدرك)٢(

  .٦ ح من االعتكاف٧ الباب ٤٠٨ ص٧ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح٤٠٩ ص: املصدر)٤(

  .٣ حاالعتكاف من ٧ الباب ٦٠١ ص١ ج: املستدرك)٥(



١٦٧

وال خيرج املعتكف من : قال إىل أن  يف أي بيوا شاءياملعتكف مبكة يصلن إ :ويف رواية

  .)١(يف حاجة إالّ املسجد

بد منها، وال  حلاجة ال إالّ وال يصلي املعتكف يف بيته، وال خيرج من املسجد: ويف رواية الدعائم

  .)٢(حتيض إالّ أن  وكذلك املعتكفةجيلس حىت يرجع،

بيتها،  إىل ترجع: طمثت قال إذا  يف املعتكفة:)عليه السالم( ويف رواية أيب بصري، عن الصادق

   .)٣(ذا طهرت رجعت فقضت ما عليهاإو

  .الرواياتغريها من إىل 

ا، ورد قامتها ومقدمامإكل والشرب والغسل، وحتمل الشهادة وولذا مثل الفقهاء لذلك باأل

نقاذ الغريق واحملترق واملهدوم عليه، وعيادة املريض، وتشييع املؤمن احلي، إعانة املظلوم، وإالضال، و

 واالستحمام ،وجنازة امليت، والصالة عليه ودفنه وسننه، واستقبال املؤمن، وغسل النجاسات والقذارات

  .نقاذ حق، وما أشبهإ أو ته لدفع ظاملعانإ وقضاء حاجة املؤمن و،غسال الواجبة واملستحبةللنظافة، ولأل

املال الضائع والشارد واملسروق، وامتثال أمر الوالدين والزوج واملالك، واملخدوم خلادمه، ورد 

  جري ملستأجره، واملتعلم ملعلمه، ومعرفة واأل

                                                  

  .٣ ح من االعتكاف٨ الباب ٤١٠ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من االعتكاف٧ الباب ٦٠١ ص١ ج: املستدرك)٢(

  .١ ح من االعتكاف١١ الباب ٦٠١ ص١ ج: واملستدرك.٣ ح من االعتكاف١١ الباب ٤١٢ ص٧ ج:الوسائل:  انظر)٣(



١٦٨

تسال يف  وال جيب االغ،االستحاضة وحنو ذلك أو لالغتسال من اجلنابة أو غائط أو كقضاء احلاجة من بول

  ن أمكن من دون تلويثإاملسجد و

  

الوقت، واجلهاد والدفاع، ومصاحبة املريض واهلرم والطفل لالعتماد عليه هلم، والسؤال عن 

ذان، قرآن، وطلي النورة، واحلجامة والفصد، وصعود املنارة لأل أو دعاء أو أخذ كتاب علم أو مسألة،

 حيث مجع مجلة من أمثلة الشيخ )١( فراجع اجلواهر،مغري ذلك من أمثلته إىل ،ن كانت خارج املسجدإو

  .وغريهم البغيةواحملقق والعالمة وصاحب 

 ترجيح كل ما كان من هذا القبيل على )عليه السالم( ظاهر استدالل احلسن بن علي: مث قال

  .ويؤيد ذلك كله يسر الدين. آخر كالمه إىل االعتكاف،

 أو كان له خادم يتمكن من أمره بالشراء إذا ه، كمامكان عدمه وعدمإوال فرق يف جواز اخلروج 

، وال يقيد بالضرورة العقلية كما عرفت، ولذا جاز تشييع دلة األطالقحنو ذلك، إل أو مبصاحبة املريض

  .ما ليسا ضرورة غالبة لوجود آخرينأاجلنازة وعيادة املريض، مع وضوح 

 وكذا من }لالغتسال من اجلنابة أو ئطغا أو كقضاء احلاجة من بول{: طلق املصنف قولهأوقد 

 ملا }وال جيب االغتسال يف املسجد{غسال املستحبة  كاأل}أو االستحاضة وحنو ذلك{مس امليت 

  . وعدم استلزام املكث يف غري املسجدين}ن أمكن من دون تلويثإو{ ومناطها دلة األإطالقعرفت من 

                                                  

  .١٩٣ ص١٧ ج: اجلواهر)١(



١٦٩

  ن كان أحوطإو

  

  .روج حلرمة املكث كما هو واضحاستلزم الغسل املكث وجب اخل إذا أما

آخر ما ذكروه يف  إىل ، من االغتسال واخلروج، استيعاباً للوقتكثرأما يف املسجدين فيالحظ األ

  .جنب فيهماأباب من 

  .مكنأ حتفظاً على عدم اخلروج مهما }أحوطن كان إو{

لالحترام، وحيتمل اجلواز، هان املنايف ت ملا فيه من االم،طلق مجاعة املنعأ أنه أما ما عن املدارك من

  .هان، وعليه فحال الغسل الواجب حال الوضوء والتيمم والغسل املندوبتال امنه إ :ففيه

لضرورة والغسل ضرورة، وحرمة املكث وحىت  إالّ حرمة اخلروج: يف املقام أمرينن إ واحلاصل

اناً وجب اخلروج، وان  كان البقاء امته فإنالعبور يف املسجدين، فالالزم للذي جنب مالحظة ذلك،

  .كان اخلروج يستلزم زيادة املكث اغتسل هناك

لو توقف االغتسال يف خارج املسجد على لبث يف املسجد زائداً على ما : قال يف املستمسك

مث من جهة اللبث الزائد أ فلو خالف ، وجب حينئذ االغتسال يف املسجد،حيصل باالغتسال يف املسجد

يقاعه يف املسجد، بل إمكن االغتسال يف حال اخلروج بال لبث حمرم جاز أذا  أنه إوبطل اعتكافه، كما

  . انتهى،لعله جيب

  يوجب الفساد، وقد تقدمةالنهي يف العبادن إ  حيث،كان ملتفتاً إذا منا يكونإالبطالن ن إ :وفيه

  غري امللتفت  أن فقد عرفت الإاالعتكاف عبارة عن اللبث، وأن 



١٧٠

  .حنومها أو رأسه أو  فال ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده، اللبثقواملدار على صد

  

  .مرفوع عنه فال يبطل اعتكافه

فال ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من { عرفاً } اللبثقاملدار على صد{  كيف كان، فـ}و{

  .إشكالمع احلاجة فال  أما خرجها من باب املسجد بدون حاجة،أ كما لو }يده

خرج رجله بدون أ كما لو }أو حنومها{رجه من سطح املسجد للتفرج  كما لو أخ}أو رأسه{

 عن مثله، كما لو قال دلةصراف األن المنا جاز ذلكإ و،حاجة، وهذا هو الذي أفىت به غالب من ذكره

ه، فما أ عرفاً ولو أخرج جزه يعد ممتثالً فإنوقت كذا، إىل يف السوق أو يف املستشفى أو ابق يف الدار: له

  .لك من منافاة خروج اجلزء له كالكل غري ظاهرعن املسا



١٧١

 بل مطلقاً على ،كان يف أثناء النهار إذا ن تاب بعد ذلكإلو ارتد املعتكف يف أثناء اعتكافه بطل، و: ١مسألة 

  .حوطاأل

  

  كما هو املشهور، وذلك}ن تاب بعد ذلكإلو ارتد املعتكف يف أثناء اعتكافه بطل، و: ١ مسألة{

  . العبادات، والكفر مانع عن صحة العبادات االعتكاف منألن

  . فيكون ارتداده كال ارتداد)١(سالم وكأنه جلب اإل،وعن الشيخ عدم البطالن

ذا فقد إاجلب ال جيعل غري اجلزء جزءاً، واللبث كل جزء جزء منه عبادة يقوم الكل، فن إ :وفيه

  .فقد الكل

  . املوجب لبطالن االعتكاف لبطالن الصوم}يف أثناء النهار{ االرتداد }ذا كانإ{

 مقتضى كون الليلتني املتوسطتني من االعتكاف، }حوطعلى األ{ ولو كان يف الليل }بل مطلقاً{

النهار ملكان  أن  ولعل الفارق بنظره،كما تقدم منه، وعدم الفرق بني الليل والنهار يف مبطلية االرتداد

 ملخالفة الشيخ ـ مل يكن دليل على البطالن  يف العبادية يشمل الليل ـإمجاعالصوم أهم، وحيث ال 

 يقتضي البقاء وعدم البطالن، لكن ذلك خالف ما تقدم منه، بل ما هو طالق فاإل،تاب إذا باالرتداد

  .ن سكت عنه غالب املعلقنيإاملشهور، ولذا أشكل عليه املستمسك وغريه، و

                                                  

  .٢٣٠ ص٤٠ ج:نوارحبار األ:  انظر)١(



١٧٢

آخر  إىل  وال عن نيابة ميت،دا يف الوجوب والندبن احتإغريه، و إىل ال جيوز العدول بالنية من اعتكاف: ٢مسألة

  .العكس أو ،نفسه إىل عن نيابة غريه أو ، حيىل إأو

  

 ويف }ن احتدا يف الوجوب والندبإغريه، و إىل ال جيوز العدول بالنية من اعتكاف: ٢مسألة {

  .كان كالمها واجباً بالنذر مثال بأن اجلنس

 إىل أو عن نيابة غريه{حي  أو إىل ميت إىل من حي أو }حي إىل آخر أو إىل وال عن نيابة ميت{

قام هناك دليل، وليس يف املقام دليل، وقد  إالّ إذا صالة عدم االنتقال، كل ذلك أل}العكس أو نفسه

  .سبق حبث ذلك يف الصالة والصوم، ويأيت يف احلج أيضاً

 الّإاالعتكاف اجلديد، و عمل بشرائط االعتكاف صح  فإنعمل بطل االعتكاف السابق،نه إذا إ مث

  .ال جيوز معناه الوضع ال التكليف: بطل هو أيضاً، وقول املصنف

  . عليه كان تكليفاً أيضاً)١( كان معيناً إذا نعم

                                                  

  .أي واجباً معينا )١(



١٧٣

   من واحد يف اعتكاف واحدأكثرالظاهر عدم جواز النيابة عن : ٣مسألة 

  

صالة عدم  وذلك أل}احد من واحد يف اعتكاف وأكثرالظاهر عدم جواز النيابة عن : ٣مسألة {

  . يف املقام يشمل ذلكإطالقه تشريع مل يعلم جعل الشارع له، وال  ألنمشروعية االشتراك،

 املشروعية بعد كون االشتراك هو  إذ األصلين،األمرمكان اخلدشة يف كال  إل)الظاهر(: منا قالإو

ما خرج بالدليل، وال دليل   إالّ العرف يرون صحة االشتراك يف كل شيء فإن، القاعدة العرفيةىمقتض

يكون  أن وبلسام يقتضي  فكونه يكلم الناس على قدر عقوهلم،الشارع أحدث طريقة جديدة أن على

  . كذلك عنده، من غري فرق بني باب العبادات واملعامالتاألمر

 عنهما ويتصدق عنهما، ييصل :)عليه السالم(  فهو موجود، مثل قول الصادقطالقوأما اإل

املراد عن كل واحد  أن  واحتمال،)١( ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع هلما وله مثل ذلك،عنهماوحيج 

  .منهما خالف الظاهر

حياء  وأتصدق عن األيصلأأحج و: )عليه السالم( براهيمإ أليب ومثله خرب علي بن محزة، قلت

  .الروايات من غريمها إىل .)٢(نعم: )عليه السالم( ؟ قالأصحايب وموات من قرابيتواأل

  مقام بيان أصل تشريعها، فال يستمسك  يف الرواياتأمثال هذه  بأن والقول

                                                  

  .١٥ ح٣٦٨ ص٥ ج:الوسائل:  انظر)١(

  .٩ ح من قضاء الصالة١٢ الباب ٣٦٧ ص٥ ج: الوسائل)٢(



١٧٤

  خمتلفني أو أمواتاً أو متعددين أحياًء إىل هداء الثوابإنعم جيوز ذلك بعنوان 

  

  .ات من هذا القبيلطالقكل اإل أن ا لسائر اخلصوصيات، غري ظاهر الوجه، بعد

  . وسكت عليه املعلقون، ما ذكره املاتنحوطان األن كإقرب الصحة، ووعليه فاأل

 الثواب  ألن وذلك}خمتلفني أو أمواتاً أو متعددين أحياًء إىل هداء الثوابإنعم جيوز ذلك بعنوان {

 يف ن مل يرد دليل على ذلكإه و فإن، أو أكثرواحد إىل  وهو قابل لتفويضه،الرواياتحق للعامل حسب 

 يف  وورد مثله، القاعدة عند العقالءيخرين كما هجر آلعطاء األإن مكاإ إالّ أن خصوص االعتكاف،

  .االعتكاف كذلك أن ي يعط،باب العبادات

 ضافةباإل إذ سان آخر،ن إلنسانإ عدم وصول ثواب عمل ،نسان سعيهإلكل  أن مقتضى: فال يقال

ية على الطبيعة، ال نسان مما يوجب محل اآل يكون لغري اإليالشريعة كون السع يف موارد كثرية ثبتإىل 

يكون للعامل سعيه، وقد  أن آخرين مقتضى إىل هداء ثواب عملهإنسان من متكن اإل أن على االستغراق،

  . فراجع،للوارث رث يكون للدولة الاإل أن ويف رد من زعم)  االقتصاد ـالفقه( يف ذكرنا تفصيل ذلك



١٧٥

 فيجوز ،يكون صائماً أي صوم كان أن عترب فيه بل ي،جلهيكون أل أن صوم االعتكاف يف يعترب  ال:٤مسألة 

 أن  بل لو نذر االعتكاف جيوز له بعد ذلك،واجباً من جهة النذر وحنوه أو االعتكاف مع كون الصوم استيجارياً

  يؤجر نفسه للصوم ويعتكف يف ذلك الصوم

  

ر بل ظاه،  وال خالفإشكال بال }جلهيكون أل أن صوم االعتكاف يف يعترب ال: ٤مسألة {

ومل يدل على ، االعتكاف يف ا دلت على لزوم الصوم فإ،دلة األطالقوذلك إل، مجاع عليهاملعترب اإل

ما أشبه  أو زوجها أو مر موالهاملسجد واجباً أل يف كان لبثه إذا بل وكذا، لزوم كون الصوم لالعتكاف

  .مل يدل الدليل على لزوم كون اللبث لالعتكاف إذ ،صح االعتكاف

  .حنو ذلك أو كان حمبوساً يف املسجد إذا وكذا

 الرواياتو، سوةأ يف شهر رمضان وهو )صلى اهللا عليه وآله (اعتكاف النيب إىل هذا باالضافة

  .الالزم الصوم ال خصوص صوم رمضان أيضا أن الواردة يف االعتكاف يف شهر رمضان مما يفهم منه

  .لغريه أو  لنفسه،ستحباًم أو  واجباً}يكون صائماً أي صوم كان أن بل يعترب فيه{

كما لو ، خمتلفاًأو } واجباً من جهة النذر وحنوه أو فيجوز االعتكاف مع كون الصوم استيجارياً{

، غري ذلك إىل ،كان بعضه يصادف شهر رمضان أو ،ويوماً نذراً، ويوماً استيجاراً، صام يوماً ندباً

  . املذكور وغريهطالقلإل

  وكذا}يؤجر نفسه للصوم ويعتكف يف ذلك الصوم أن عد ذلكبل لو نذر االعتكاف جيوز له ب{

 منا يصح ذلك فيما الإو، ال يكون انصراف أن لكن بشرط،  مث نذر االعتكافأجر نفسه قبالًإذا 

   نذر االعتكاف تعلق  ألن،انصراف



١٧٦

بعنوان  أو هعم من كونه لجله هو الصوم األ الذي جيب أل فإن،وال يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر االعتكاف

  آخر

  

، يشرع  النذر ال فإن،واملفروض جواز االعتكاف بكل صوم بأي وجه وقع، مبا هو جائز شرعاً

حج  أو جيارإحج سالم أو يأيت بنذره حبج اإل أن مل يكن انصراف يصحإذا ه  فإن،ومثله لو نذر احلج

  .غري ذلك إىل ،ندب

 آخر يف م ال يصح جعل صو،ف ال لغريهيكون الصوم لالعتكا بأن نعم لو كان انصراف يف النذر

  . يف املسألة السادسة مزيد توضيح لذلكوسيأيت، أيام اعتكافه

  .جيار وتأخره عن النذرومما تقدم ظهر عدم الفرق بني تقدم اإل

 جل االعتكاف أي أل}جله الذي جيب أل فإن،وال يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر االعتكاف{

 أن  ويكون احلال كما لو نذر: قال يف املستمسك،}بعنوان آخر أو عم من كونه لههو الصوم األ{

غري  أو كفارةً أو قضاًء أو للنذر املطلقجارة أو يكون صائماً يف أيام رجب بأي عنوان كان وفاًء لإل

وال تنايف بني كون الصوم ، حد العناوين املذكورةيوقع الصوم يف رجب أل أن ه بالنذر جيب فإن،ذلك

  . انتهى، النديباألمرطاعة إ إىل  الوجويباألمر وواجباً بعنوان النذر فيدعو األويلانه مندوباً بعنو

إىل أنه نظر كه، فريرة وغكالتذكوجب الصوم بالنذر  يافكنذر االعت أن ركمن ذ أما :أقول

 نساناًإستأجر  يار، فمنجيب جداً، حاله حال اإلين قرياالنصراف يف الناذر إذ رناه،كاالنصراف الذي ذ

  نصرف  يللصالة وللصوم أو للحج



١٧٧

ن قطعه إ و،افهكقطعه مت اعت ي مل فإن،وز له قطعه جياف املنذور مطلقاً يف الصوم املندوب الذيكبأس باالعت بل ال

  .نافيه االستيانقطع ووجب عل

  

 تؤتی  ألنجارهيون استك ي أننكمأن إ، وجارةاإلألجل  العبادات كون تلك يأنإىل جاره ياست

 ن فرض املستأجرأل، صوم لنفسه مثال ي أنني وبجارة اإلنين اجلمع بك مي حتی،بادات فحسب العكبتل

 أو ة صفة من الوجوبيأي داع وبون صومه ألك ي أنهمه يد يف حال صوم واليون زك ينأ

اف املنذور كث جزم باملنع من جعل صوم االعتياالنصراف، حإىل ضاً نظر ي أكاالستحباب، ولعل املسال

  .مندوباً

 متعلق )يف( ،}يف الصوم املندوب{ أي نذراً مطلقاً }اف املنذور مطلقاًكبأس باالعت بل ال{

  .وز له قطعه جيان الصوم مندوباًكث ي الصوم، وحك أي قطع ذل}وز له قطعه جيالذي{اف كباالعت

ام من صومه يف رجب مستحباً يجعل ثالثة أي ف، جلمعه للشرائط}افهكقطعه مت اعت ين ملإف{

بقی علی صومه  ي أنوز له وجي،افكنعدم االعت يقطع الصوم حتی ي أنجوز لهي ف،فاً يف املسجداكاعت

  .بقی صومه املستحب ويافهكعتاده عن  يرفع ي أنوز له جيماكاف، كبقی االعت يحتی

احلال  أن ماكأيت، يما سك نياألول نيوميان يف ال إذا ك صومهطعوز ما قاله املاتن من ق جيمناإن كل

  .افكقطع االعت أو وز له قطع الصوم جيوم الثالث اليذا صار الإاف، فك قطع االعت يفكذلك

  وز قطع  جيمناإان النذر، وك مل}نافيه االستين قطعه انقطع ووجب علإو{



١٧٨

جوز ي ف،ناً ذا الوقتين معك ي نذره مل ألن،نياألول نيوميضاً يف الياف أكنقطع االعت يالصوم حتی

  .وقت آخرإىل له يله تبد

تصدق إىل  أو اف آخر،كاعتإىل له قطعه  التصدق مثال، جاز أو افكان النذر االعت أنه إذا كماك

  .نياألول نيوميضاً يف الي أكن ذلكآخر، ول

  



١٧٩

  ب الثالث جي ومع متامهما،نياألول نيومياف املندوب يف الكوز قطع االعت جي:٥مسألة 

  

اف مع بقاء كبقطع نفس االعت أو م، بقطع الصو}اف املندوبكوز قطع االعت جي:٥مسألة {

ث منعوا قطع يخ واحلليب وابن زهرة، حي علی املشهور، خالفاً للش}نياألول نيومييف ال{الصوم 

  .فيهاف مبجرد الشروع كاالعت

 واملعترب واملختلف واملنتهی، د واحلليبي علی املشهور، خالفاً للس}ب الثالث جيومع متامهما{

  .طع حتی يف الثالثث أجازوا القيخر، حآوبعض 

إذا  : قال)ه السالميعل(ح حممد بن مسلم، عن أيب جعفر ي لصحكوذل،  حمل نظرنيال القولكو

ن ك ي وملنيوم ين أقامإاف، وكفسخ االعت ينأرج و خي أنن اشترط، فلهك يوماً ومل يف الرجلكاعت

  .)١(اميافه حتی متضي ثالثة أكفسخ اعت ي أنس لهياشترط فل

  :أمور ومن تبعه، فقد استدل له بخيأما قول الش

  .ربیك و صغریفيه شكال اإل:فيه و،هي من ابن زهرة علمجاعدعوی اإل: األول

بطال املراد به اإلن إ :فيه و،)٢(مكالتبطلوا أعمال: بطال العمل مثلإما دل علی حرمة : الثاين

تاب ك يف كم يف ذلالك وقد فصل ال،ل مستحبك يف كذلكما هو كد، يرفع ال بفر وحنوه الكبال

  .الصالة

                                                  

  .١ حافك من االعت٤الباب  ٤٠٧ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣٣ يةاآل:  سورة حممد)٢(



١٨٠

س ظاهراً يف املنع عن يلنه إ :فيهام، ويفارة بالوقاع قبل متام ثالثة أكدل علی وجوب ال ما: الثالث

 ظاهرة، ولذا قال رين املالزمة غك حرمة القطع، لنيفارة وبك وجوب النيمن جهة املالزمة ب إالّ القطع

ن إ :اف املستحب، ولو سلمت املالزمة نقولكاالعت كفارة يف هتكال استبعاد يف وجوب ال: العالمة

  .دي للمطلق علی املقفارة محالًكل الي دلطالقد إليح مقيالصح

، عن )عليه السالم (ات، عن الصادقية اجلعفريمثل روا، ك الظاهرة يف ذلالرواياتبعض : الرابع

ين إاللهم : قول ي،انهكفه يف ماك اعتستثين ي أنفكنبغي للمعت ي:قول يان أيبك:  قال)ه السالميعل(ه يأب

  فإن،هافكا يف حل من اعتنأ فخوف أو  مبرضفيهتين ي ابتل فإنه،يعين علأ هذا فياف يف شهركد االعتيرأ

  .)١( فهو يف حلكأصابه شيء من ذل

ح يالصحن إ :فيهحل، وس يفيشترط فل يمل إذا نهأس يف حل، ويصبه فل يملن إ أنه ن الظاهر منهإف

  .د لهيمق

د عنه، يصح رفع ال ي واملندوب،بطال مطلقاً، فاستدل بأنه مندوبجواز اإلإىل من ذهب أما 

ح املتقدم يالصحن إ :فيهقتضي عدم حرمة القطع، و يةء، وأصل الربافيه يم وجوب املضدواستصحاب ع

  .كل ذلك لدع جماالً يال

عد بعد  يل الثالثيأول ل  فإنح املتقدم،يه الظاهر من الصح ألنلة الثالث،يوالتمام بالدخول يف ل

  .نيوميال

                                                  

  .١ حافكمن االعت ٩الباب  ٦٠١ ص١ ج:ك املستدر)١(



١٨١

  .املندوبكال فإ و،وز قطعه مطلقاً جيناً فاليان معك  فإنوأما املنذور

  

ه خمالفة للنذر، األول ألنوم  ي حتی من أول}وز قطعه مطلقاً جيناً فاليان معك  فإنوأما املنذور{

صراف النذر ن التابع أنه هرام؟ والظايمن أول فجر الص أو ،فيهب بالشروع  جيهل أنه الم يفكن الكل

فلو دخل يف ، ن نویإن عربة مبا قبل الفجر وك ين انصراف ملك ي مل فإنازاً،كالذي هو مقصود ارت

ون يف املسجد من كيه الرجوع قبل الفجر ليب عل جياته، نعميعمل مناف ويرج خي أن حق لهالًياف لكاالعت

  .وجب ما قبل الفجر يالنذر مل إذا أوله،

ما له ياملندوب فكان كمنا إ و،المهكما هو املنصرف من ك ،نه البدلكمأإذا } ملندوباك فالّإو{

  فإنبطاله،إس له ي فلفيهذا دخل إدخل يف الثالث، ف يبطاله ما دام ملإ بالشروع، فله نيتع يه ال ألنبدل

  .كذلأيت به بعد  ي أنهين وفاًء ووجب علك يبق مل ين ملإ، وان قد وىفكنذر  أنه تهيبقي علی ن

  .افكه ثالث االعت ألنس له يف الثالث نقضه،يوعلی أي حال، ل

 ظاهر الوجه ري غ، مبجرد الشروع يف املنذوريظهر من الشرائع من وجوب املض ي فما،انكف يكو

  .ني املعريغإىل بالنسبة 

  



١٨٢

صوم  ي أنز لهو جي،جارةجل اإلواجب أل أو ه صوم منذوريان علك و،نةيام معياف يف أك لو نذر االعت:٦مسألة 

ز عن  جيجله ملون الصوم له وألكام مع قصد ياف يف أك نعم لو نذر االعت،جارةاإل أو ام وفاًء عن النذري األكيف تل

  .جارةاإل أو النذر

  

} جارةجل اإلواجب أل أو ه صوم منذوريان علك و،نةيام معياف يف أكلو نذر االعت: ٦ مسألة{

اف مع ك ملا سبق من صحة االعت}جارةاإل أو ام وفاًء عن النذري األكصوم يف تل ي أنوز لهجي{ها ريغأو 

ما ك ،صوماً آخر افه من جهة نفس النذر الكون صوم اعتك ي أنان نذره إالّ إذا ك،ل صوم مشروعك

  .تقدم

امه ي ص}ز جيجله ملون الصوم له وألكام مع قصد ياف يف أكنعم لو نذر االعت{: ولذا قال

 قدوم نيح أو  مثال،أشهرصوم له بعد ثالثة  ويفكعت ي أنذا نذرإ و،}جارةإلا أو عن النذر{ايف كاالعت

 داًيان النذر مقك  فإن،ك حال النذر بذلجاهالً أو ان غافالًك يف شهر رمضان، وكد مثال، واتفق ذليز

ان علی حنو تعدد املطلوب صح نذره يف كن إد، ويتعذر املق يديمع تعذر الق إذ ون الصوم له بطل،ك يبأن

  .أيت به ي أنهياف ووجب علكاالعت

  



١٨٣

  أووم يده صح ووجب ضميق ين ملإ و،ادة بطل نذرهيد بعدم الزي ق فإننيوم ي أووم يافك لو نذر اعت:٧مسألة 

  .نيومي

  

ادة بطل يد بعدم الزين قإف{اف املعهود شرعاً ك االعت}نيوم ي أووم يافكلو نذر اعت: ٧مسألة {

اف بالبقاء يف املسجد كقصد املعنی اللغوي لالعت أما إذا صح النذر، ية املنذور فالي لعدم مشروع}نذره

  .عاًيس تشريه ل ألنه صحكل تروك كام وتريوالص

  ه؟كتعلق النذر بتر يفيكال مستحب، فيمثال اجلماع ل: قال يال

ل نذر بفعل ك و،ضاً مستحب، وقد تعلق النذر بهيجل العبادة أالبقاء يف املسجد أل: قال ينهأل

  . مستحب آخركصادفه تر ينأبد و  المستحب

 ووجب ضم{، ان الضمكمإان متعلقه راجحاً ب أن ك النذر بعدأدلة طالق إل}ده صحيق ين ملإو{

حرام نذراً مطلقاً نذر اإل إذا ماكل نذر مثله، كذا احلال يف ك، وهاألول يف }نيوم يأو{ يف الثاين }ومي

  .هيلإمرة الع أو عمال احلجبقية أانه بضم كمصح إل يهفإن

ان نذرها يف وقت بعده  إذا كماك، نيوم ي أووم ي منأكثرن له جمال ك يمل لو أنه ظهر يومما تقدم

  .كة ذلي بطل لعدم مشروع،نيوم ي أووميض بيح

د يف عدم يمبرتلة املقنه إ :ك، ففي املستمسداً وال مطلقاً، بل مهمالًيمق ن النذر الك يمل إذا مث

  .ةياملشروع

  .ن مشروعاًك ي لنذره ملإطالق ث اليه حنك ألوذل: أقول

  



١٨٤

ه يب عل جي وال، بطل من أصله،داًيون الثالث عك فاتفق ،ديأز أو نةيام معياف ثالثة أك لو نذر اعت:٨مسألة 

  .أحوطنه ك ل، لعدم انعقاد نذره،هؤقضا

  

ضحی األأو  للفطر }داًيون الثالث عك فاتفق ،ديأز أو نةيام معياف ثالثة أك لو نذر اعت:٨مسألة {

 أو ال علمه ي أنني املشروع بري مشروع، وال تفاوت يف غري مثل هذا النذر غ ألن،}بطل من أصله{

  .اجلهل ود بالعلميتق ام الكح األ ألن،يعلمه

 إالّ إذا وجوب، ث الي القضاء تابع للفوت، وال فوت يف املقام، حألن} هؤه قضايب عل جيوال{

  .ام رمضاني صما يف قضاء احلائضكل خاص يان دلك

فهم العرف  يث الين حك ل،ضي للمناط يف قضاء احلائض واملر}أحوطنه ك ل،لعدم انعقاد نذره{

  .تهيف غاياط ضعياملناط، فاالحت

 أن نه اتفقكام لياف ثالثة أكلو نذر اعت  ماكفة، ومثل ذليلها ضعكاط يل وجوه أخر لالحتيوقد ق

 ـ ني املعري الوقت غكجنی من السجن وقد انقضی ذل إذا ه فإنما أشبه، أو  لسجنكن من ذلكتم يال

  .ان ممتنعاًك املتعلق  ألن،ه القضاءيلزم عل يام يف هذه السنة ـ ملياف ثالثة أكنذر اعت إذا ماك

  .وحال احللف يف هذه املسألة وقبلها وبعدها حال النذر

  



١٨٥

وم  ياف ثاينك ولو نذر اعت،ل الفجروم قدومه قب يعلم ي إالّ أن،د بطليوم قدوم ز يافكلو نذر اعت: ٩مسألة 

  .ني آخرنيوم يه ضميقدومه صح ووجب عل

  

اً وال علماً يليعلماً تفص ، الكعلم ذل يذا ملإ }د بطليوم قدوم ز يافكلو نذر اعت: ٩مسألة {

  .نه استعالمهك مي وال ممااً منجزاً، ال حاالًيمجالإ

  .املسجد وسائر الشرائط إىلنه الذهاب ك وأم}وم قدومه قبل الفجر يعلم ي أنالإ{

 ته من النهاريفاكصم وقلنا ب يمل أو ان صامكد وقد ياف وجاء زكق يف االعتيفة التليفاكمث لو قلنا ب

ة يفاكل يف يون حال النهار حال اللكياف فكقصد االعتي، ففيهاملسجد يف ار أفطر إىل ذهب  يبأن

  .الًي وال تفصمجاالًإوم قدومه يعلم ب ين ملإ صح نذره و،فيهاف كاالعت

نجز  يبعد عشر سنوات ملإىل وم يد من اليلو علم قدوم ز إذ }اً منجزاًيمجالإعلماً {: منا قلناإو

  .اتيجي يف التدرمجايلله يف مسألة العلم اإليروا تفصكما ذكالعلم، 

ووجب {،  للعلم به بعد قدومه}صح{ثالثه كما أشبه أو } وم قدومه ياف ثاينكولو نذر اعت{

  .ما تقدمكالضم  إىل ال فال حاجةإ و،اف االصطالحيكان قصده االعتإذا ك} ني آخرنيوم يمه ضيعل

انت كأمي  أن ،)ه السالميعل(ث زرارة، عن أيب جعفر يد صحة مثل هذا النذر، حديؤ ينهإ مث

  انت ختاف كها بعض ولدها من شيء يرد اهللا علن إ ها نذراًيجعلت عل



١٨٦

ين إ ):ه السالميعل(؟ قال ك ذلكفتتر أ:قالأن إىل  ،فيهدم ق يوم الذيي الكتصوم ذل أن هيعل

  .)١(رهك ما تفيهتری يف الذي نذرت  أن أخاف

  

                                                  

  .٣ حمنه الصومصح  يمن ١٠الباب  ١٣٩ ص٧ ج: الوسائل)١(



١٨٧

  .نعقد ي ملني املتوسطتنيتليلم من دون الأيااف ثالثة ك لو نذر اعت:١٠مسألة 

  

} ني املتوسطتنيتليلدون ال{اف االصطالحي كاالعت }م منأيااف ثالثة ك لو نذر اعت:١٠مسألة {

ستعمل حمرمات  ي بأن،وم يدون بعض أو مها،احدإمن  أو ،دون بعض منهما أو مها،احدإدون أو 

اف عبادة خاصة قررها الشارع، فال كاالعت أن م مند ملا تق}نعقد يمل{ كما أشبه ذل أو ،فيهاف كاالعت

  . املتلقاة منهكيفية له دون اليةشرع

  



١٨٨

اف كنذر اعت إذا  خبالف ما،فيهی األولة ليلدخال الإب  جي مل،يدزأ أو مأيااف ثالثة كلو نذر اعت:  ١١مسألة 

  .ی جزء من الشهراألولة ليل ال فإنشهر

  

ملا تقدم من  }فيهی األولة ليلدخال الإب  جي مل،زيدأ أو مأيااف ثالثة كلو نذر اعت: ١١مسألة {

  .ازاًكولو ارت يهلإ بالقصد كون نذره قد مشل ذلك ي إالّ أنا خارجة عن الثالثة، اللهمأ

 وقد علق بعض الشراح }ی جزء من الشهراألولة ليل ال فإناف شهر،كنذر اعت إذا خبالف ما{

  .اف شهرك وال عرفاً وال شرعاً، وقد تعلق نذره باعتلغةً  من أحد، الفيه إشكالبال : بقوله

ان ك سواء ،هراًان يف املستشفی شكفالناً ن إ :قال يازاً، ولذاك تابع لقصده ولو ارتكذلن إ :فيهو

  .ةيقالمها حقكه، وليلأول  أو وم الشهر ي من أولفيه

دخال، بعد عدم وجوب اإل ي الطالق تابع لقصد الناذر، ومع اإلفيهم كاحل: نيولذا قال بعض املعلق

  .أحوطدخال ان اإلكن إو

  .طيتيا احكم بذلكاحلن إ :خرآوقال 

دة زياوجه لل ه ال ألنفی من أول النهار،ك ،ازاًكتة وال ارليلالإىل ن قصد ك يملن إ أنه الظاهر: أقول

  .كبعد حتقق النذر بذل

  أننذر إذا ماكل واجباً، كان الك بقصد النذر كثرجاء باأل إذا ،أكثر أقل وفيهن ك ميل نذركنعم 

ل كان الك نيخط بقدر ذراع إذا أما، ن حتقق خبط قدر ذراعإه و فإنط خطاً ـ مع رجحان املتعلق ـخي

  .كثرقل واأل األبني يري يف مسألة التخكروا ذلكما ذكه مصداق النذر، ألن واجباً،

  



١٨٩

 ان مراده مقدار شهر وجب ثالثونك ولو ،ان ناقصاًكن إ ونياهلاللبني  ما يهز جياف شهركلو نذر اعت: ١٢مسألة 

  .وماًي

  

ه  ألن،كذلكف كعت ي أن، لزمية مشسأشهران ذا ك فإن} اف شهرك لو نذر اعت:١٢مسألة {

اجلامع  إالّ قصد يما، ومليه الشهر علطالق، إلريالقص أو ويلف الشهر الطكعت ي أنبني ريتخ ويمقصود،

  .ل واحد منهماكالصادق علی 

  . ملا عرفت}ان ناقصاًكن إ، ونياهلاللبني  ما يهزجي{ ية هاللأشهران ذا كوان 

  . يف نذرهطالقه، لإلغريصح  يماك النهار، ريم قصأياف يف كعت ي أنحيصو

 منع إطالق ف،فیك الإ و،ف امللفقك يآخره ملإىل ازاً من أول الشهر كمث لو قصد ولو ارت

 بأن  استدالله فإن ظاهر الوجه،غري،  أو أكثرنيان ثالثكن إ امللفق ويهز جيالنه إ : بقولهك لذلكاملستمس

  . اللغة والعرفيف  الناذر، النيةالم يف كال إذ ى، وعرفاً أخص من املدع لغةًكة يف ذليقالشهر حق

ف تسعة كعت ي أن صح له،ازاًكعم منه ومن الشهر ولو ارتاألأو } ان مراده مقدار شهركولو {

حدمها، وأعطی أحدمها أعطه مقدار أ: قال إذا هو مقدار شهر، فهو مثل ما إذ وماً ملفقاً، يرينوعش

  .نقصتحقق االمتثال باأل ييثخر، حنقص من اآلاأل

مقتضی ك بأن ن وجهه املستمسإظاهر الوجه، و غري }وماً يونوجب ثالث{: فقول املصنف

  . انتهی، زائدةيةعنا إىل ه حمتاجغري احلمل علی  فإنامل،ك محله علی خصوص الطالقاإل

  .املك ال احلمل علی اليري التخطالقذ مقتضی اإلإ

 األولان ك ناقصاً ،يتوم مثله من الشهر اآل ي إىلوماً من الشهر يفكعت ي أنورمبا احتمل وجوب

  .ن الزماًك يملن إو  وهو حسن،ملك يامال حتی أو كنقص، يحتی

  



١٩٠

 أن إىل  ثالثة ثالثةيق وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفر،اف شهر وجب التتابعكلو نذر اعت: ١٣مسألة 

ل ك يف كذلك األمر بل ،رين آخنيوم يل واحدك إىل ضم ويماًيووماً ف ييقبعد جواز التفر ي بل ال،وماً يمل ثالثونكي

  .ن املنساق منه هو التتابعك يمورد مل

  

} وجب التتابع{م ياان املنصرف منه الشهر املتتابع األكو }اف شهركلو نذر اعت: ١٣مسألة {

  .كذلكن ك يال ملإاز الناذر ما هو املنصرف، وك ارتألن

 ثالثة يقز له التفرجا{التتابع  إىل ازكن ارتك ي ملفإن} مقدار الشهر{اف ك اعت}وأما لو نذر{

 كقدار التتابع، بل املفهوم ذلاملفهم من  يه الك ألن وذل}وماً يمل ثالثونك يأنإىل {ما أشبه أو } ثالثة

  .سبوع، وسنة ومقدار سنةأسبوع ومقدار أ بنيالفرق ك ،ماًأياالقدر 

 واحد{وم  ي}لك إىل ضميو{، خمتلفاً أو ،نيوم يمنيو يأو} ماًيووماً ف ييقبعد جواز التفر يبل ال{

  .وماً آخر يمنيو يلك ىلإ و،}رين آخنيومي

ن املنساق منه هو ك يمل{ منيو يمنيو ويوم، يوم ي يف جواز}ل موردك يف كذلك األمربل {

  .اف ثالثةكون أقل االعتك يال أن  الشتراط،ه وفاء بالنذر ومتابعةك ألن وذل}التتابع

  .به الإ للنذر يان مؤدك يان املنساق منه التتابع مل إذا كأما

   أو  النذر هذا املقبل،نين يف ذهنه وحك ياف رجب وملكولو نذر اعت



١٩١

  .يهطباق النذر علن الاف أي رجب،ك جاز له اعت،أي رجب

ان منصرفه عند  إالّ إذا ك،ورك املذطالقف شهر رمضان لإلكعت ي أناف شهر، جازكولو نذر اعت

  .سألةالنذر شهراً صومه مستحب، وقد تقدم شبه هذه امل

  



١٩٢

 ،كان املنساق منه ذل أو ك سواء شرطه لفظاً،،زماناً علی وجه التتابع أو اف شهراًك لو نذر االعت:١٤مسألة 

  .فيه واستأنف آخر مع مراعاة التتابع ،مضی ثالثة فصاعداً ان ماكن إ و، بطلزيدأ أو ميوفأخل ب

  

ان  أو ك سواء شرطه لفظاً،،زماناً علی وجه التتابع أو اف شهراًك لو نذر االعت:١٤مسألة {

بالقصد  إالّ ونك يالنذر ال إذ ازاً،ك منذوراً ارتكذلون يك وأراد عند النذر املنساق ل}كاملنساق منه ذل

  .مجايل منهولو اإل

 من ،ازيكاالرت أو  باملنذور حسب شرطه اللفظييس ما أتی به لألن}  بطلزيدأ أو ميوفأخل ب{

عقلي  أو الضرر،كخالل من جهة شرعي ان اإلكسهواً، ولو  أو اًخالل عمدون اإلك ي أنبني فرق غري

ثبت  يآخره فلم إىل وم منه ياف شهر من أولكنذر اعت إذا ماكمر الظاهري، اتباعاً لأل أو الضرورة،ك

شف اخلالف، كمنا صام من غده، مث انإم ويو الكصم ذل ي فلم،غده أول الشهر بأن مكم احلاكح واهلالل

  .عذار فقطإ ويز تنجيةام الظاهركحاأل أن حمله من ملا حقق يف كوذل

 منيو يصام أن  عدم االنطباق بعدبني تفإن} ثالثة فصاعداً{افه ك من اعت}مضی ان ماكن إو{

 يثد، حيي علی وجه التقيومنيافه الكان اعت إالّ إذا ك،ن بالثالث ملا تقدم من وجوب الثالثتياوجب اإل

الغالب تعدد ن إ يثب الثالث، وح جي حتیيومنياف له يف الك فال اعت،مافيه يةعماله العبادأظهر بطالن ي

  .حلاق الثالثإ قلنا بلزوم نيةاملطلوب يف ال

  .اًينن معك ينذره مل أن  حسب نذره، واملفروض}فيهواستأنف آخر مع مراعاة التتابع {



١٩٣

  ه ؤ وجب قضازيدأ أو ميواً وقد أخل بينان معكن إو

  

 بال خالف بل ادعی بعضهم }هؤ وجب قضازيدأ أو ميوقد أخل باً وينمع{ نذره }انكن إو{

ة يضشمل الفر ينهإف .ما فاتتهكضها يقة فليضمن فاتته فر: ) السالميهعل( قوله يهدل عل وي،يه علمجاعاإل

  .اًيض أيةالعرض

 عن يك احتماالن، احمل،لحق به مثال يمنيو يوم واحد ومع يقضاء أو ،ل الشهركوهل الالزم قضاء 

 صل شهر متتابع، فالالزم حيوم مل يه ملا فاته ألنل الشهر،كرة قضاء ك يف املبسوط والعالمة يف التذيخشال

  .داءصل التتابع يف القضاء بعد ما فات التتابع يف األ حيل الشهر حتیكقضي  يأن

 ما فاته هو الذي فاته  ألن االقتصار علی قضاء ما أخل به،كاملدارك ووعن املختلف واملسال

  .يهقض يفته فلما ذا يما أتی به فلم أما ه،ؤب قضاجيف

  إالّ أنون،األولره كهما يف القضاء، فالالزم ما ذيلانه حتصكمإ وب،وم وتتابع يالذي فاته: أقول

  . القضاءبني علی التتابع ليلداء، وال د األبنيان كالتتابع : قالي

ل واحد من كالحظ  يارةتالناذر ن إ :كازاً، ولذا قال املستمسك الناذر ولو ارتنية فاملرجع يهوعل

  .كذلكالحظ انضمامه  يخریأم، وياما اتصل به من األ إىل ة لنفسه من دون اعتبار انضمامهينم املعيااأل

  .قضاء ما أخل به لفواته الّإ يه عليسصح ما أتی به ملطابقته للمنذور، ول ي:األولفعلی 

  ما أتی به مل  إذ )ل بهما أخ( ما أتی به يع قضاء مجيهعل: وعلی الثاين



١٩٤

  .اًيض التتابع أفيه حوطواأل

  . ابتداء القضاء منهحوطخالل فاألبطال باإل بعد اإلني الزمان املعكن بقي شيء من ذلإو

  

 قضاء نيتع ييهما اتصل به، وعل إىل  لفقده لالنضمام، حال النذرفيهت به علی وجهه امللحوظ يا

  . انتهی،ا فاتمك متتابعاً لوجوب قضاء الفائت يعاجلم

 ظاهر غري، يهوم علك لسني واحد من املعلقغري، وتبعه يع املصنف قضاء اجلم أن إطالقوذا ظهر

  .الوجه

ه حمقق ألن} اًيض التتابع أفيه{ )محه اهللار(ره كما ذك }حوطاأل{قوی ال رناه فاألك علی ما ذ}و{

  .لقضاء النذر

 ه ال ألنل،كما فات، ال ال إالّ عدم لزوم قضاء، فالظاهر نيان علی أي الوجه أنه كعلم يولو مل

  .ل الذي هو موضوع وجوب القضاءكعلم بالفوت للي

ل رجب كما لو نذر صوم ك }خاللبطال باإل بعد اإلني الزمان املعكن بقي شيء من ذلإو{

ه ألن}  ابتداء القضاء منهحوطفاأل{امل كأيت بشهر  ي أن، وبعد نصف رجب ظهر لزوميهوشرع من ثان

  .فيهن تياداء، فال بد من اإلور من األسيم

 ،از الناذرك حسب اختالف ارت، الزمغري بني، وفيهن تيا واجب اإلبني أنه ظهر يومما تقدم

  .التأمل إىل  حباجةاد هنا، واملسألة بعديرإط مطلقاً حمل تيافاالح

  



١٩٥

 وجب قضاء ،ان منساقاً من نذرهكشترط التتابع وال  يم فأخل بالرابع وملأياة أربعاف كلو نذر اعت: ١٥مسألة 

  . منها شاءأياان خمتاراً يف جعله كن إ أول الثالثة، ويجعل املقضی  واألول،رين آخمنيو يم وضميو الكذل

  

ان منساقاً من كشترط التتابع وال  ي ومل،م فأخل بالرابعأياة أربعاف ك لو نذر اعت:١٥مسألة {

ه مطابق لنذره بدون خلل،  ألناف يف الثالثة،كالعتازاً، صح اك ارتيهلإنصرف نذره  ييث حب}نذره

  .افكتحقق االعت ي حتی}رين آخمنيو يوضم{فات  قضاء ما لقاعدة }ميو الكوجب قضاء ذل{و

 ،} منها شاءأياان خمتاراً يف جعله كن إی جعل املقضي أول الثالثة، واألول{ أن  املصنف علی}و{

  قبلهمنيو يافك اعت ألنم الثالث،يو اليح جعل املقضص ينه الأ بك عن املداريك ما حيةواألولوجه 

تضمن الصوم  يافك االعت ألنم الثاين،يو عما يف ذمته، وال جعله الزياجمون ك يعل الثالث واجباً فالجي

  .نيشكالتخلص من اإل ي حتیاألولم يوعل املقضي ال جي أن فالالزم،قع مندوباً ممن يف ذمته واجب يفال

ن اخرمان اآليوب ال جي،وماً يافكون االعتك يوم قضاًء، وال يوجب أنه إذا تنووجه ما اختاره املا

ما،  إالّ أيت ي الثالث ال ألنومان قبله، ويه ثالث، ألنوم ي،م الثالثة واجبةيان القضاء فاألك مياً، حتیيضأ

  .ون القضاء أي الثالثةك ي أن قصدهبنيفال فرق 

  .ما يف اجلواهرك، كاملدارال قويل ك علی شكالورود اإل إىل مضافاً

  نايف  ياف ثالثاً الك االعتيمم الثالث لتتميووجوب الن إ :األولرد علی  يذإ



١٩٦

  .خریأوجوبه من جهة 

  .مطلق الواجب ع النافلة ممن يف ذمته قضاء رمضان الومنا هو وقإاملمتنع  بأن :وعلی الثاين

 ،ك من ذلأكثر، ال ك عن خالف املدارمنا هي خروجاًإورة ك املذيةواألولرناه فكوعلی ما ذ: أقول

 ، واحدغريت علی املنت ك ظاهر الوجه، ولذا سغري أحوط كان الربوجردي واجلمال ذليدفجعل الس

  .منهم ابن العم

  



١٩٧

  .نيت الثالثبنيفرق  أو  سواء تابع،ا سادساًيهلإضم  ي أنم وجبأيااف مخسة كلو نذر اعت: ١٦ مسألة

  

ملا دل علی وجوب الثالث  }ا سادساًيهلإضم  ي أنم وجبأياة اف مخسكلو نذر اعت: ١٦مسألة {

ه، وهذا هو املشهور عند من تعرض له، خالفاً غريشمل املنذور و يهإطالقما تقدم، وك نيل اثنكبعد 

 ه، واستدل لهيب، وعن احملقق تقريهلإما نسب كاته، يق يف بعض حتقيد الشهيهلإلقول بعد اللزوم، ومال ل

 وبأن الرابع واخلامس يف املندوب ، السادس خاصة باملندوب فال تشمل املنذوردل علی ضم مابأن 

  .يهلإوم ثالث  ياف آخر، ولذا لزم ضمكاعت

  .السادس إىل جتياعدم االحاألصل اف واحد، فال وجه لضم سادس، وبأن كل اعتكأما املنذور فال

قال بصحة صالة  ي أننك ميهلاملستحب الذي نذره، ف إالّ يساملنذور ل إذ فی، خيل ما الكويف ال

 ذا ملإ هذه املستحبات مل تشمل املنذورة منها، فأدلة  ألنوم، وحج بال طواف، يعة، وصوم نصفكر

 نه لوأ بك املستمسيهل علكن الفارق، ولذا أشياال فعلی املفرق بإ و،ن هناك مي ملك هناكن القول بذلكمي

  لزوم الثالثليل دإطالقالثالث باملندوب، و ليل الختصاص د، فقطمنيو يافك لصح نذر اعتكصح ذل

جمال   الك وبعد ذل،ن خبمسة استحباباً ملا عرفتتيااإل أو مأيااف مخسة ك نذر اعتبني الفرق ينفي

  .صللأل

 إذا ظهر حال ما ي ومما تقدم،}نيت الثالثبنيفرق  أو سواء تابع{: عرف وجه قول املصنف يومنه

  .فيهالم كل ثالث، وقد تقدم الكقلنا بوجوب ا  إذذاكم، وهأيا نيةاف مثاكنذر اعت

  



١٩٨

 ولو غمت ،هؤاضطراراً وجب قضا أو ناً،ياعص أو ناً،ياه نسك وتر،هغري أو  شهراً،اًيننذر زماناً مع لو: ١٧مسألة 

   عمل بالظنني املعك عنده ذلنيتع يالشهور فلم

  

عند قدوم  أو  شهر رجب، مثل}هغري أو  شهراً،اًينزماناً مع{اف كاالعت }نذر لو: ١٧مسألة {

 }اضطراراً أو ناً،ياعص أو ناً،ياه نسكوتر{  يف مسألة سابقةفيهالم كما تقدم الكان مضبوطاً، ك و،احلاج

  .يداف العكما تقدم يف نذر اعتكوجب عدم انعقاد النذر،  يك ذل فإنن قابال،ك يالوقت مل أن ال

وقد عمل ا  .)١(اتتهفما كضها يقلة فيضمن فاتته فر: ) السالميهعل( لقوله }هؤوجب قضا{

 احملقق مجاعاإل إىل ضافة باإل،تايب الصالة والصومك يف كالم يف ذلكرب سنده، وقد تقدم ال جياملشهور مما

 الذي تطمئن مجاع ظهور اإلك، ويف املستمسصحاب األبنيمقطوع به نه إ  حتی قال بعضهم،يف املقام

 وبأن ،اًإمجاعه نصاً وؤل علی الصوم، والصوم واجب قضااف مشتمكن االعتأالنفس بثبوت معقده، و

  .ما يف النص والفتاوی، وال قائل بالفصلكمها، غري ويضالقضاء ثابت يف احلائض واملر

 وجوب الصوم بنيال تالزم  أو أنه م من جهة عدم ثبوت املرسلة،ك علی احلإشكال فال يهوعل

، كال علم باملال إذ ،فيهدل علی ما حنن  ي اليضاملر يف قضاء احلائض وليلالد أو أن اف،كووجوب االعت

  .الزم القول بعدم الفصل يوعدم القول بالفصل ال

   يقه طرألن}  عمل بالظنني املعك عنده ذلنيتع يولو غمت الشهور فلم{

                                                  

  .من قضاء الصلوات ٦الباب  ٣٥٩ ص٥ ج: انظر الوسائل)١(



١٩٩

  . موارد االحتمالبني ريتخ يومع عدمه

  

  .ذا عللوهكط، تيان االحك ميمل أن االمتثال عقال بعد

 ماكان فالالزم العمل به،  أما إذا ك، العقالءيقمجايل طرن االمتثال اإلك يملنه إذا إ :الق ي أننكميو

  .يتاآل أو ه رجبيدما ب أن علم هل ي فلم،، مثال نذر صوم رجب مث حبس يف حمرمرين شهبنيتردد إذا 

  .أشهر  عشرةبنيتردد  إذا ماك جری االنسداد يف خصوص املسألة، يااً عقالئيقن طرك يمل إذا أما

ايب، أي لو جيتم يف عقده اإل يمناإ أنه فی خي وال، مدار العسر واحلرجاألمرا داروأومجاعة من الفقهاء 

 االمتثال عند يقن طرك يمل إذا ه، ملاإطالق ظاهر غرين عسراً وجب، فك يمل إذا أما .ب جيان عسراً ملك

  .العقالء

 بعد كم العقل بذلكه، وعللوه حبغري ويدما عن الشهك } موارد االحتمالبني ريتخ يومع عدمه{

  .يحعدم الترج

ون حمذور يف أطراف ك ي، وبأن اليااً عقالئيقون طرك يد املسألة بعدم العسر، وبأنييبعد تق: أقول

اف يف هذا احلال يف الشهر كبلزوم االعت: قال ياً يف بعض أطرافه، ورمبايضان مر إذا كماك، يريالتخ

ونه ك إىل ن هذا أقربكداء والقضاء، ل األبنيدائر نه إ يثتثال عقال، حاالم إىل ه أقرب ألن،ريخاأل

  يفأمور املك أي ش،غداً أو ميوائتين هذا ال: ذا قال لهإ، فك يف مثل ذليريرون التخ ي العقالء ألنطاً،تيااح

  .م الثاينيوذهب يف ال ي أن، اليةطاعة االحتمالرون العقالء اإل ي،مايهاملولی قال أأن 

السادة الربوجردي وابن العم ك ، والشراحنيها مجلة من املعلقيدأ أو ت علی املسألةكولذا س

  .همغري ويواجلمال واالصطهبانايت والسبزوار

  



٢٠٠

 أو نيانا متصلك سواء ،ينعله يف مسجد جي أنوز جي فال،اف الواحد وحدة املسجدكعترب يف االعت ي:١٨مسألة 

  نيمنفصل

  

ل بعد صدق ص لأل}اف الواحد وحدة املسجدكترب يف االعتيع{ال  أنه  الظاهر}:١٨مسألة {

  ظاهر بعدغريه لالنصراف، غري وك، وقول املصنف باالعتبار تبعاً للجواهر، وتبعهما املستمسطالقاإل

  .ه بدوييمبعد تسلأنه 

صلی (فعله  إذ ،ة املتشرعة فأبعدري وس) وآلهيهصلی اهللا عل( بفعل رسول اهللا كأما االستدالل لذل

  .ة معتربة يف املقامريس ال أنه ماك، طالق عن اإليدفع الري لينيدل علی التع ي ال) وآلهيه علاهللا

 أو نيانا متصلك سواء ،ينعله يف مسجد جي أنوز جيفال{: ظهر وجه النظر يف قوله يومنه

 جواز يثه، حذستاأ ية، خالفاً ملا نقله عن بغك اجلواهر، وتبعه املستمسك وقد تبع بذل}نيمنفصل

 يف اعتبار دلة جمد بعد فرض ظهور األغرياالتصال  بأن فيهل ك واستش،ني املتصلين املسجدبني يكالتشر

  .الوحدة

  .يةالم البغك يحلم يف تصحكالت إىل  مطلقاً، فال حاجةك عرفت عدم اعتبار ذليثح: أقول

ق الفوقاين، وقف أحدمها الطاب بأن خرأحدمها فوق اآلن اان املسجد إذا كايمعلم احلال ف يومنه

ما أعلم هل  يط للمسجد الواحد، ولو مليا حاهلما حال السطح واحل فإنخر الطابق التحتاين،واآل

 أو علم هل خرق الشارع املسجد، ي املسجد فلمبنيان شارع  إذا كما ك،نامسجد أو مسجد واحد

علم  أما إذا رط، يف حصول الشك للش،وز االنتقال جيالم املصنف الك فعلی ،ك قبل ذلينانا مسجدك

  .ما مسجد واحد ألوز، جيالمهكباخلرق فعلی 



٢٠١

  .عد مسجداً واحداً فال مانع ي علی وجهنيانا متصلكنعم لو 

  

انصراف   لصدق الوحدة مما ال} مسجداً واحداً فال مانععد ي علی وجهنيانا متصلكنعم لو {

ن اعد يهل أنه  يفكة به، ولو شرض املتصلوسع املسجد بوقف األ ما لوكون حاله ك وي عنه،دلةلأل

  . للزوم احراز الشرط،صح ي مل،واحداً أم ال

، جاز له ك هناياوماً ثان يفكمسجد، واعت إىل اف من مسجدكوم من االعت يلو انتقل بعدنه إ مث

  .م الثالثيواف املوجب لوجوب الكتحقق االعت يه مل ألن، علی رأي املصنفكالتر

ون ك يمنيو يلحق به ي أنيهلزم عل ي،وم الثالث يخريف املسجد اآلف ك، واعتيومنيولو فعل بعد ال

  .مأيابثالثة  إالّ افكصح االعت ي اليثمقدمة له، حن اخر واآل،أحدمها واجباً

  



٢٠٢

وجب  و بطل،كحنو ذل أو هدم أو  من خوف،فيهمتامه إف فی مسجد مث اتفق مانع من ك لو اعت:١٩مسألة 

  ارتفع عنه املانع إذا  املسجدكذل أو ،يف مسجد آخران واجباً ن كإ هؤقضا أو افهيناست

  

 }كحنو ذل أو هدم أو  من خوف،فيهمتامه إف فی مسجد مث اتفق مانع من كلو اعت: ١٩مسألة {

ظهر أه من  ألنافه يف مسجد آخر،كتم اعت يحتی علی لزوم وحدة املسجد أنه  فالظاهر،من املوانع

  .متام جبامع آخرتفاء باإلكاال واهرور عرفاً، ولذا احتمل يف اجليس امليقمصاد

 ، ما دل علی اعتبار الوحدةطالقه مناف إلألن} بطل{ يف وجه قول املصنف كأما قول املستمس

  .ه بفقد املشروط بانتفاء شرطهليلنسب تعان األك يف املقام، وإطالقال نه إ :فيهف

  أنملوقت املسجد، فالالزمصحة الوقف ا إىل  املصنفل مايثانتهی أمر املسجد، ح أن مث لو اتفق

  .)رمحه اهللا( عنده كذلكم كون احلكي

ا فات وقته يم ف}هؤأو قضا{  يف الواجب املطلق}افهينوجب است{ذا بطل إان، فك كيف }و{

  .}ارتفع عنه املانع إذا  املسجدكذل أو  يف مسجد آخر،ان واجباًكن إ{

، كانه بعد ذلكمإئس عن  ي إذااريج، فهل له االستكحنو ذل أو ه حبس ألند املسجد جيولو مل

   :احتماالن

 أ ): وآلهيهصلی اهللا عل(قال  :ينار احلي للديجمله ما روي يف باب استيش فينه د ألنالصحة،

  .ين ديكان علی أب إذا كيترأ

   ليل العدم، وال داألصل  ألن،وعدمها



٢٠٣

  .انع املسجد بعد رفع املكيف ذل أو ان يف مسجد آخرك سواء ، له البناءيسول

  

اف بنذر ك االعتيهل من وجب علكلة يف يا، وهذه املسألة سيد بعغري األولن كخمرج يف املقام، ل

  .ن بهتيان من اإلكتم يوحنوه ومل

  .طال الفصلإذا }  املسجدكيف ذل أو ان يف مسجد آخركسواء { يةيت بالبقيا ل} له البناءيسول{

 ولذا قال يف ، علی ضرر مثلهليل الدان حاله حال اخلروج حلاجة، لعدمكطل  يمل إذا أما

 افك للحاجة عدم قدح اخلروج يف صحة االعتجستفاد مما تقدم من جواز اخلرو ي أننك مي:كاملستمس

  . للصورةيان ماحك يطل ومل يملإذا 

ة املتلقاة من يقالطر أن اف، معكطال، فلعدم صدق وحدة االعت إذا عدم صحة البناء أما :أقول

  .ويلهما فصل طبينان كتشمل ما   الةدل، فاألكالشرع تل

  فال،نه خالف املتلقی من الشرع فأل،ويلانه بدون فصل طكمإ سلم  فإن،وأما مع حمو الصورة

  .}بعد رفع املانع{اً يض أطالقشمله اإلي

اً باملسجد الذي منع يداره مقيجاست أو ن نذرهك يمل إذا اف يف مسجد آخرينلزم االست يمناإنه إ مث

  . ملسجد آخر يف الثاينجارة، ولعدم مشول اإلاألول لتعذر املتعلق يف ،اريجبطل النذر واالستال إمنه، و

  



٢٠٤

ما لو كجعلت جزءاً منه،  إذا ذا مضافاتهك و،علم خروجها يمل مامنه  سطح املسجد وسردابه وحمرابه :٢٠مسألة 

  .فيهوسع 

  

 للظهور العريف }منه{  املساوي للسطح وعدمه}سطح املسجد وسردابه وحمرابه: ٢٠مسألة {

  . معاملة املسجدكل ذلكة املتشرعة يف معاملة ريه سيدؤ ويايف يف البناء،كال

 أو السردابما إ وقف يالواقف مل أن علم بأن مجاالًإ أو ،يالً علماً تفص}علم خروجها يمامل{

  .السطح

 اده ما ملونه مسجداً، فمرك يف كش ي ماية مقتضی االستصحاب عدم مسجد:كأما قول املستمس

 ما عن الدروس من حتقق اخلروج عن يهمل عل حي أنما هو واضح، وال بدكخری، أمارة أة ورين سكي

  .ره اجلواهركما ذكان واضح الضعف، كال إاملسجد بالصعود علی السطح، و

صح  ي فال،يةم املسجدكهدم جزء من املسجد وجعل يف الشارع ارتفع عنه ح أنه إذا مث الظاهر

  .ء املواتياأح تابك يف باب املساجد ويف يةرنا وجه خروجه عن املسجدك، وقد ذفيهاف كاالعت

ال إ و،عتربها ي لصدق الوحدة عند من}فيهما لو وسع كجعلت جزءاً منه،  إذا ذا مضافاتهكو{

  .دلةفقد عرفت عدم اعتبارها حسب ظاهر األ

ا أم ال؟ فيهاف ك االعتصح ية، هلربعونه يف املساجد األك، فمن اعترب ينأما مضافات املسجد

  أقرب،األولن كي، لاألصلما، ومن احتمال االختصاص باملسجد يه عليناحتماالن، من صدق املسجد

  دات، وال فرق يف زيا ومل تتعرض لعدم الصحة يف ال،مايهلإ يفضأقد ن ا وردت واملسجدالروايات ألن



٢٠٥

  .بعدها أو يةانت يف زمان الرواك ما بنيدة زياال

  .سطح أو  سردابينجعل للمسجدإذا  ذا احلالكو

  .جعل هلما حتتن إ ذاكعبة وسطحها من املسجد، بل وكوجوف ال

  .ركوفة والبصرة واملدائن حاهلما يف ما ذكوحال مساجد ال

 ليل ظاهر الد ألنا،فيهاف كم املساجد من صحة االعتكت يف حيساملشاهد املشرفة ل أن مث الظاهر

  .نفع املقام يمها عند تعرض املنت هلا ماكرنا حك وقد ذاملساجد املعنونة ذا العنوان،

ما هو كم سائر املساجد، ك فلها ح) السالميهعل( نيمسجد حرم احلسكأما املساجد يف املشاهد 

  .واضح

  



٢٠٦

  .ان قصده لغواًك ونيتع يافه ملك العت موضعاً خاصاً من املسجد حمالًنيعإذا : ٢١مسألة 

  

 وال ليل الدطالقإل }نيتع يافه ملك العتاً من املسجد حمالً موضعاً خاصنيعإذا : ٢١مسألة {

  .}ان قصده لغواًكو{استثناء له 

 ليل دطالق إل، لزمكاستؤجر لذل أو ان راجحاً إذا كماك ، له وجه شرعيينيان التعكنعم لو 

  .ك ذلنير مجاعة من الشراح واملعلقك ولذا ذ، وحنومهاجارةالنذر واإل

  



٢٠٧

  .وفة علی الظاهرك جزءاً من مسجد اليساين له وقرب مسلم: ٢٢مسألة 

  

 وال }وفة علی الظاهرك جزءاً من مسجد اليسل{ السالم مايهعل }هاين وقرب مسلم: ٢٢مسألة {

ا من يسما لأة املستمرة علی ري والس،ما خارجان عن سور املسجد أل،ينالقربمام أالساحة اليت 

  .املسجد

 وا مسجداً، فالكصالة عدم يف املسجد عند املتشرعة، وألموات عدم دفن األ إىل ضافةهذا باإل

  .افيهاف كصح االعتي

 كذلك راجحة، ويةا حاجة شرع فإ،، ملا تقدمكما؟ الظاهر ذلرزياذهاب لف الكوهل للمعت

  .ءياحرة األزيا لكما له ذلكموات، رة األزياف اخلروج لكق للمعتحي

  



٢٠٨

  .م املسجدك حيهر عل جي مل،من مرافقه أو جزء منهه  أن موضع من املسجد يفكش إذا :٢٣مسألة 

  

 أو  ظهوركن هناك يومل }من مرافقه أو جزء منه أنه  موضع من املسجد يفكشإذا : ٢٣مسألة {

 ية عنوان املسجد فإنصالة عدمه، أل}م املسجدك حيهر عل جيمل{ كذا أو من هذا أنه ة تعامل معهريس

  . العنوانعلم تعنون اجلزء ذا يعنوان خاص مل

 األمران ك، و، تساقطا مبسجديسلنه إ :مسجد، وقال بعضنه إ :ولو اختلف العرف فقال بعض

  . علی اعتبارهليل لعدم د،كالسابق، والظن يف املقام حاله حال الشك

 أنه ، فالظاهر  ـ حسب نظر الفقهاء ـيةاملسجد قرب امللوك فيهسقط مسجد عن الصالة  إذا مث

  .مه السابقكوم حبكحم

تصحب حالته يس فك الشاألمرن منتهی ك، لدلةه املنصرف من األ ألنه،يت جامعيةتمل فعل حينعم رمبا

 يةوطه عن املسجدقه سغريء املوات وياأح تابكيف  نا مل نستبعدكصارت أرضاً، لك إذا ذلكالسابقة، و

  .اًإطالق

ت وخمازن وما أشبه، اصطبال أو ،ني وفلسطياسبانإما يف كنائس، كفار املساجد كأما لو بدل ال

م كببقاء احليقولون ن غالب الفقهاء ك ل،يةا سقوطها عن املسجدين، فالظاهر لدني والصياما يف روسك

  .السابق

م كجراء حإ، فالظاهر ياك بترياصوفأياما يف مسجد كة مسجداً، يسنكولو بدل املسلمون ال

  .ونؤشا يفعلوا ا ما ي أنرثوا، فلهم يمني املسل ألن،يهاملسجد عل

  .)١(رهميام أرضهم ودكوأورث: قال سبحانه

                                                  

.٢٧ يةاآل: حزاب سورة األ)١(



٢٠٩

 وجنعلهم أئمة وجنعلهم   استضعفوا يف االرضينمنن علی الذ أن يدونر: وقال عزوجل

  . )١(نيالوارث

  .ك ذلغريإىل 

  

  

                                                  

.٥ يةاآل:  سورة القصص)١(



٢١٠

 ،يةرعة الشبينال أو ، للعلميدع املفياالش أو ،جامعاً بالعلم الوجداينأو ونه مسجداً كبد من ثبوت  ال: ٢٤مسألة 

  إشكال خرب العدل الواحد يةفاكويف 

  

مطلق املسجد يف  يةفاكقلنا بعدم إذا } جامعاًأو ونه مسجداً كبد من ثبوت   ال:٢٤مسألة {

  .ما حقق يف حملهكالرفع،  أو  للوضع قابالًيس عقلي ليقه طرألن} بالعلم الوجداين{اف كاالعت

العلم،  إىل اًيقونه غالباً طركقابل بالعلم ل يمناإ واً،يضه أورث العلم أألن}  للعلميدع املفياأو الش{

ه  ألن،فد العلم ين ملإع ويا مطلق الشيةفاك والقضاء والشهادات عدم بعد يدتب التقلكرنا يف كوقد ذ

 حتی كلها علی ذلكء ياشواأل: ) السالميهعل(مله قول الصادق يش عقالئي فيق، وطريةاستبانة عرف

  .دع عنهر ي والشارع مل،)١(بنيتست

 من أوجه ك ذلغري إىل ،دقهمص املؤمنون فكشهد عندإذا  :يلمساعإ البنه ) السالميهعل(وقوله 

  .ه يف نفسهيتحج

  .ها يف املوضوعاتيت حجإطالق من ني السابقبنيتاكرناه يف الك ملا ذ}يةة الشرعبينأو ال{

ردع عنه  ي عقالئي مليقر وط،استبانة أنه  من: احتماالن،}إشكال خرب العدل الواحد يةفاكويف {

  منا هو يف إ ريننف إىل جتيان االح إثيالشارع، ح

                                                  

.٤ حب بهست يكمما ٤الباب  ٥٩ ص١٢ ج: الوسائل)١(



٢١١

  .ي حكم احلاكم الشرعيةوالظاهر كفا

  

  .اً لهيدون خرب مسعدة رادعاً عنه، بل مؤك ي الرتاع، فالأياقض

  . علی عدم االعتماد علی الواحديةة الشرعريالس أن ومن

  . االعتماديةرجح أادات، والقضاء والشهيدالتقل: تايبكرنا يف كن ذكل

رناه يف كما ذكمه، ك ما دل علی ثبوت اعتبار حطالق إل}م الشرعيكم احلاك حيةفاكوالظاهر {

  .هاغري واهلالل والقضاء ويدالتقل

منا الثابت إام، وكن احلو من شؤيسه ل ألنونه جامعاً،ك خصوصاً ،ثبت به يال أنه ويف قبال الظاهر

  .األولقرب ن األكم، لوان من شؤكما 

  .اًيضالعلم أ إىل يقثار الظاهرة هلما، فهي طرجامعاً، اآل أو ونه مسجداًكطمئن به ل يممان إ مث

  



٢١٢

  . البطالنبني فبان اخلالف تيةاجلامع أو يةان باعتقاد املسجدكف يف مكلو اعت: ٢٥مسألة 

  

 ،ك بذليس لنهأو } فبان اخلالفيةاجلامع أو يةان باعتقاد املسجدكف يف مكلو اعت: ٢٥مسألة {

ما كم معلق علی الواقع ال العلم، ك احل ألن،} البطالنبنيت{ ك ذلغري أو الثقة، أو الشهادة، أو بالعلم،

 يف آخر بني، ولو تيدق له رفع ال حيظهر عدم الصحة، ولذا ي فمع ظهور اخلالف،يف سائر املوضوعات

  .ئذين بواجب حيسه ل ألن،ار الثالث

  



٢١٣

اف يف ك هلا االعتيس فل، الرجل واملرأةبنياف يف املسجد اجلامع كون االعتكوب فرق يف وج ال: ٢٦مسألة 

  .ة وحنوهايلالقبمسجد  بل وال يف ،هايتان الذي أعدته للصالة يف بكامل

  

 طالقإل } الرجل واملرأةبنياف يف املسجد اجلامع كون االعتكفرق يف وجوب  ال: ٢٦مسألة {

اف ك اخلاصة علی اعتالروايات وقد دلت ،اف يف املسجدكالعتناسب املرأة ا يال: قال يم، فالكاحل

  .املرأة

 ني فخرجت ح، زوجهاإذنفة بكان زوجها غائباً فقدم وهي معتكامرأة :  أيب والديةففي روا

  .)١(هايتب إىل بلغها قدومها من املسجد

  .)٢(هايتب إىل حاضت رجعت إذا اأ يف ة املتعددالرواياتها من غريإىل 

 قال يف اجلواهر نقال عن احلدائق، ،}هايتان الذي أعدته للصالة يف بكاف يف املكا االعت هليسفل{

 يف بعض ) السالميهعل(، وقوله كات وقاعدة االشتراطالق اإليهدل عل وي،يه علمجاع اإليلان حتصكمإ

  .)٣(كواملرأة مثل ذل: الروايات

جد السوق، فهو مبين علی اشتراط مسك }ة وحنوهايلالقبمسجد بل وال يف {: أما قول املصنف

اف يف أي مسجد، واهللا ك االعتإطالقاملستفاد من النص  أن اف باملسجد اجلامع، وقد عرفتكاالعت

  .سبحانه العامل

  

                                                  

  .٦ حافكمن االعت ٦الباب  ٤٠٧ ص٧ ج: الوسائل)١(

  .٣ حافكمن االعت ١١الباب  ٤١٢ ص: املصدر)٢(

  .١ حافكمن االعت ٧الباب  ٤٠٨ ص:ملصدر ا)٣(



٢١٤

   البلوغفيهشترط  ي فال،يزاف الصيب املمكقوی صحة اعت األ:٢٧مسألة 

  

من  ستفاد ي بل ملا،قاتطالاإل لشمول  ال}يزاف الصيب املمكقوی صحة اعتاأل: ٢٧مسألة {

 ال أنه  الرفع ظاهر يفليلال فدإ، وفيهعدم اخلالف  إىل ضافة، باإلك ذلغريصحة صومه وصالته وحجه و

  .يسالم اإليعنه قبل الشترأك وال وضع له مطلقاً، يفلكت

شرع يف  قال امل إذا ماك اقترانه بانون والنائم، فهو ،املتفاهم عرفاًأنه  إىل ضافة باإلكل علی ذليدو

  . هم خارج البالدينتشمل التبعة الذ مة الات جملس األيعتشر: مةجملس األ

خراجه، فقول مجع من إ علی ليلدل الد ما إالّ وضع للثالثة أو يفلك عدم أي تاألصلولذا ف

  ظاهرغري ،يع واالمتنان دون أصل التشريله املناسب للتسه ألنلزام، الرفع رفع اإلليلمقتضی د أن الفقهاء

  .)الفقه( يف بعض مباحث كرنا ذلك وقد ذ،يثمن احلد

صح  يال أنه  الظاهريز املمغري أن ماكشترط قطعاً،  ييسالرشد فلأما }  البلوغفيهشترط  يفال{

 إالّ أنه ان حمتمالكن إ يف املقام، واملناط ويه علليلصح جعله حمرماً، لعدم الد يانك ماكفاً، كجعله معت

  .ره الفقهاءك ومل أجد من ذ، ظاهرغري

 علی عدم وجود ليل يف دائرة انون الذي دل الدن داخالًك يمل إذا افهكصح اعت يفيهوالس

  .ات لهطالقشمول سائر اإلك يف املقام، طالقشمله اإل يهك ألن، وذليهلإ بالنسبة يفلكالت

  .احلجر تابكما فصل يف ك، ليل بالديةنعم خرج عنها تصرفاته املال

  .افه من جهة الرفع، وعدم القطع باملناطكالحتمال عدم صحة اعت} قویاأل{: ولعل قول املصنف

  



٢١٥

 إذن بفيه ولو شرع ،متامهإ يهب عل جيعتق يف أثنائه ملأ ولو ، املولی بطلإذنف العبد بدون كلو اعت: ٢٨مسألة 

 ،اف الواجبكون من االعتك يأن إالّ ،متام اإليهب عل جيالثاين ملاألول أو م يوان يف الك  فإنثناءعتق يف األأاملولی مث 

  .ان بعد متام اخلمسة وجب السادسكن إ الثالث، ويه وجب عليومنيان بعد متام الكن إو

  

قدر علی شيء، يه ال ألن} بطل{جازته إ وال } املولیإذنف العبد بدون ك لو اعت:٢٨مسألة {

 فاذا أجاز جاز، هيدمنا عصی سإعص اهللا و يمل: ) السالميهعل( من قوله يدجازة ملا استفمنا تصحح اإلإو

  .ك يف ذلإشكالعلی 

ان قبل كذا  إم الثالث، أمايوان يف الكن إ و}متامهإ يهب عل جيمل{ بعد املنع }عتق يف أثنائهأولو {

  .متام أظهر فعدم وجوب اإلكذل

 يهب عل جيالثاين ملاألول أو م يوان يف الك  فإن،ثناءعتق يف األأ املولی مث إذن بفيهولو شرع {

  .شملهما يدلة األإطالق  فإن يف احلر،كذلكما هو ك }متاماإل

ه يف غري حاله حال  فإن املولی،إذناستؤجر ب إذا ماك }اف الواجبكون من االعتك ي أنالإ{

  .نيمتام يف الواجب املعوجوب اإل

 }ان بعد متام اخلمسة وجب السادسكن إ الثالث، ويه وجب عليومنيان بعد متام الكن إو{

  .هماليل دقطالإل

  



٢١٦

 له الرجوع يس ول،ومان يض ميه ما ملإذنله الرجوع عن  اف جازك املولی لعبده يف االعت إذناإذ: ٢٩مسألة 

  . من العبدفيهاف واجباً بعد الشروع كان االعت إذا كوز له الرجوع جيذا الك و،ئذينمتامه حإ لوجوب ،بعدمها

  

يف { يف املسألة السابقة كذلكاً، ويض أمة الشامل لأل} املولی لعبده إذنا إذ:٢٩مسألة {

 له الرجوع يس ول،ومان يض ميما مل{ مبلزم يس لذن اإلألن} هإذنله الرجوع عن  اف جازكاالعت

  .ه يف احلجإذنما يف ك ،)١(ه اخلالقيتطاعة ملخلوق يف معص اله وجب وألن} بعدمها

 فاحتمال حقه يف الرجوع، }ئذينمتامه حإلوجوب {، يدف يرجوعه ال أن  له الرجوعيسومعنی ل

 ذا منعه عن التصرف ملإ املولی، فكنه تصرف يف ملأه بن وجإ و، ظاهر الوجهغري يقما يف بعض التعالك

  .متامن له اإلكي

، فال يانييان تع إذا ك بل ال حق له يف املنع}اف واجباًكان االعت إذا كوز له الرجوع جيذا الكو{

  .ه وعدمهذنأثر إل

ما ك ،)٢( شرط اهللا قبل شرطهألن ،حق للمولی قبله الأو }  من العبدفيهروع بعد الش{فسواء 

  .) وآله وسلميهصلی اهللا عل(يف النبوي 

  .ة مل نفصلها لعدم االبتالء به فعالريثكاف العبد كفروع اعت أن فیخيوال

  

                                                  

.٢ــ١ ح٨٣الباب  ٥٨٨ ص١٤ ج: الوسائل)١(

  .٦ حمن املصدر ١٩الباب  ٣١ ص١٥ ج:الوسائل:  انظر)٢(



٢١٧

 نيتع ين ملإع اجلنازة وييشلت أو حلضور اجلماعة أو قامة الشهادةف اخلروج من املسجد إلكوز للمعت جي:٣٠مسألة 

 يا الدنأمورانت متعلقة بك سواء ،الراجحة أو  الواجبةيةالشرع أو يةذا يف سائر الضرورات العرفك و،مور هذه األيهعل

  هغري إىل  أونفسه إىل رجع مصلحته يخرة ممااآلأو 

  

ن ك يملن إأو لتحملها، و }قامة الشهادةف اخلروج من املسجد إلكوز للمعت جي: ٣٠مسألة {

إذا  ة باجلمعة الواجبكيف ف، املستحبة}أو حلضور اجلماعة{ ،يةفاكاً وال ينع  اليهحدمها واجبة علأ

  . الدفننيح إىل }ع اجلنازةييأو لتش{ .انت واجبةك

 أو يةعقل أو ينيةل حاجة د أن ك ملا تقدم يف الشرط الثامن من}مور هذه األيه علنيتع ين ملإو{

  .ك هناكالم حول ذلكجلها، وقد فصلنا الوز له اخلروج أل جييةعرف

ه خالف  فإنة مثال،ليلوماً ب ياألمرطال  إذا ماك ، بعدم حمو الصورةكل ذلك يدق ي أننعم الالزم

  .ة املتلقاة من الشارعيقالطر

إمام ف كان املعت إذا كماك }الراجحة أو  الواجبةيةالشرع أو يةذا يف سائر الضرورات العرفكو{

  .كما أشبه ذل أو وم لوعظه، يلكرج  خيواعظاً أو قامتها،وم ثالث مرات إلي لكرج  خيمجاعة

 طالق إل}هغري إىل  أونفسه إىل رجع مصلحته يخرة ممااآل أو يا الدنأمورانت متعلقة بكسواء {

  مرض  أو خرج قسراً بسبب ظامل، إذا ذاك، وليلالد



٢١٨

  .وراتكراً بدون أمثال هذه املذتياوز اخلروج اخ جيوال

  

  .ك ذلغري إىل ح الصورة، ميالعالج مبامل إىل در علی اخلروج فأخرجيقا المب

  . عدم اخلروجإطالقدل من   ملا}وراتكراً بدون أمثال هذه املذتياوز اخلروج اخ جيوال{

 طالقه مشمول إل ألن، عدم اخلروجيهاحملظور لزم عل أو من اجلائز أنه  يف خروجكلو شنه إ مث

  .تصحبيسممتنعاً ف أو انت حالته السابقة جائزاًكذا إ و،طالق مع اإلاألصل، ف يف االستثناءكش وياملنع

 ك ذل فإنطاعة هلا،إا اخلروج يهللجماع وجب عل ها زوجها اليدر يفة امرأةكانت املعتكولو 

  .اخلروج إىل نفاق أهلهإتاج يف  حيان رجالك إذا كذلك و،داخل يف املستثنی

نه كمأ الوضوء مثال، ويدر يانكباخلروج، فلو  إالّ اجتهان قضاء حكمإشترط عدم  يالنه إ مث

ون بال كت أن لزم ياحلاجة أن  علیليل وال د،ه حاجة ألن جاز اخلروج،هخارج أو التوضي داخل املسجد

  .وز اخلروج هلا جيبدل حتی

الشرائط جزاء ووامر والنواهي املتعلقة باألاأل ألن افه،كخرج اعتباطاً، فالظاهر بطالن اعتنه إذا إ مث

  .ما حقق يف حملهكظاهرة يف الوضع، 

 يهن علك ي مل،رهاًكم أو ياناس أو ياساه أو غافالً أو خرج جاهالً أنه إذا نعم تقدم شبه مسألة

  .شيء

اف كوم ثالث جدد االعت يه أو ألنان واجباً عرضاً،ك  فإنافه يف اخلروج االعتباطيكذا بطل اعتإف

  .تحبساً للمكان تاركال إ و،مأياثالثة 

  . له ولو باملناطدلةن به بأس، لشمول األك ي مل،ولو زعم احلاجة فخرج فظهر عدمها

  



٢١٩

افه حلرمة كرج بطل اعت خي ولو مل، اخلروجيه وجب علفيهن االغتسال ك ميلو أجنب يف املسجد ومل: ٣١مسألة 

  .فيهلبثه 

  

 أو ،عدم املاءكلي عقمن جهة ما إ} فيهن االغتسال ك ميلو أجنب يف املسجد ومل: ٣١مسألة {

  .داب عرفاً لآلياونه منافككعريف  أو وجب جناسة املسجد، يون الغسلككشرعي 

ان وجوب اخلروج من كال إ و،ب اخلروج من جهة حرمة اللبث جيملن إ}  اخلروجيهوجب عل{

  .جهة حرمة لبث اجلنب

ـ لعدم احلاجة ن اللبث حراماً ك ي ملنيئذ ـ أي حينل جواز اخلروج حكش ي:كأما قول املستمس

  .ون احلاجة الزمةكت أن لزم يال أنه الالزمة، فقد عرفت

ايف عبادة، والنهي يف ك للنهي عن اللبث، واللبث االعت}فيهافه حلرمة لبثه كرج بطل اعت خيولو مل{

سد يفه فغري أو ضرر علی نفسه أو رم اللبث خلوف حيذا يف سائر املوارد اليتكوجب الفساد، و يالعبادة

  .افكاالعت

 تقارن اخلروج يثم الثالث حبيوخر الآة بلو صادف اجلنا أنه نير مجاعة من الشراح واملعلقكنعم ذ

ون اللبث ك وياف حبدوث اجلنابةكنتهي االعت ييف هذه الصورة إذ بطل، يواالغتسال وانقضاء الوقت مل

 فال ،افكبث من االعت اللية لالغتسال مانع من جزئية اجلناني وجوب اخلروج ح ألن،بعدها خارجاً عنه

  .افكتضر حرمته بصحة االعت

  .لزم اخلروج جلنابته ي يف املسجد، واليم وبقيمغتسل به ت ين ماءك يأجنب وملنه إذا إ مث

باب  إىل أيت ينه بعد ساعةكن لاً اآليدان املاء بعكاف، فلو كوز للزوم البقاء يف حال االعت جيوال

  اء امل إىل وج اخلربني فأمره دائر ،املسجد



٢٢٠

م يم ت،باب املسجد إىل أيت املاء يماً حتیيمبقی يف املسجد مت ي أواملاء، إىل  وصولهنيتسل حيغو

  فإن الذي هو البقاء يف املسجد،األصلاملة ـ أي الغسل ـ أولی من فقد كفقد الطهارة ال إذ ،يوبق

  .)١( باملعسوركتر يور اليسامل

اجلنابة  أن ينس أو جهل أو ،افكيف حالة االعتأنه  ينس أو ونه جنباً،ك ينس أو جهلنه إذا إ مث

ان يف كن ك ل،نه ماطل يف الذهاب لالغتسالك، لكل ذلكن بيفت أو اغتسل أنه زعم أو اف،كتنايف االعت

 اغتسل مبا زعمه ماًء طاهراً، ومل أو ،من املاء وال من التراب قدر ال ينك ي مليثه اشتباهاً، حينق يةيقاحلق

 يحافه صحك، فاعتكما أشبه ذل أو  اشتباهاً، باطالًاغتسل غسالً أو ن طاهراً،ك يملأو  ة،يقن ماًء حقكي

  .ل حالكيف 

 أن زعم ي أوشي يف املسجد،مي فأخذ ،اللبث معناه اجللوس أن زعم يانك إذا كذل أنه كماك

 ،بب اجلنابةس ياملسبوق بالبول ال غريالبول بعد الغسل  أو أن سبب اجلنابة، ينزال الدخال بدون اإلاإل

  .هغري وضر، خالفاً للماتن ياجلهل ال أن وقد تقدم مسألة

  .خری للمسألةأعرف فروع  يكومن ذل

  

                                                  

.٢٠٥ ح٥٨ ص٤ ج: العوايل)١(



٢٢١

  افهكقوی بطالن اعت فاأل،فيهأزاله وجلس  بأن ،هغري يهلإاناً من املسجد سبق كغصب م إذا :٣٢مسألة 

  

قوی بطالن  فاأل،فيهس أزاله وجل بأن ،هغري يهلإاناً من املسجد سبق كغصب مإذا : ٣٢مسألة {

وجب  يان حق السابق، فمنهي عنه، والنهي يف العبادةكان امل أن كه غصب بعدء بقاألن }افهكاعت

  .فساده

 أو ةينباملد أو ةكون مبك يالرجل : قلت) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،يلمساعإروي حممد بن 

 يهعل(انه؟ قال ك ميصريخر فآ يءيجف توضأي ا الفضل، فرمبا خرج الرجلفيهرجی  يأو املواضع اليت احلائر

  .)١(تهليلومه و يموضع فهو أحق به إىل من سبق: )السالم

  فمن سبق،مسجدهمك منيسوق املسل: ) السالميهعل( ني املؤمنري، قال أمزيدويف خرب طلحة بن 

  .)٢(ليلال إىل انه فهو أحق بهكمإىل 

قول أحد  ينه الأ ويف الداللة ب،ما قرر يف حملهك، يةف مدفوع باحلجع يف سندمها بالضشكالواإل

  مدفوعان،ان ملن دفعهكة امليبوجب غص يدل علی حق ثابت ي، وبأن أحق الليلمع ال أو ليلال إىل باحلق

 كرد ذل يمل إذا ما ، اليتاملب أو ليلال إىل  البقاءيدر يه ألن،ليلمع ال أو ليلال إىل رادتهإظاهره بأن 

: تابك يف كالم حول ذلك فصلنا اليثان غاصباً، وحك يهمن تعدی عل أن هر يف وبأن احلق ظا،وذهب

  .هاغري أو تشكاال اإلكلبعض تل} قویاأل{أن املصنف قال كعادته هنا، وإ إىل داعي  ال،ء املواتياحإ

                                                  

  .١ حام املساجدكحأمن  ٥٦الباب  ٥٤٢ ص٣ ج: الوسائل)١(

  .٢ حام املساجدكحأمن  ١الباب  ٣ ج: الوسائل)٢(



٢٢٢

  جلس علی فراش مغصوب إذا ذاكو

  

ا فصلناه يف مك ،عراض مسقط اإل ألنعرض وذهب سقط حقه،أف من سبق فكمث لو دفع املعت

عراض  دواعي اإلبنيض اعرسقاط احلق باإلإاً، وال فرق يف ثن لبك ي ودفعه مل،اًيضتاب أك الكذل

بطل  يه ال فإنعرض،أ ويقطفاء احلرداره احترقت فذهب إلن إ :فكقال له املعت إذا ماكسبابه، فهو أو

جرح  أو ،انهك أخذ ميداعذبه بكان ك، وكاذباً يف قوله ذلكان كن إانه، وكم إىل جاء إذا افهكاعت

  .انك حرمة املبنيقوله و أو  فعل احلرامبني وال تالزم ،ك ذلغري إىل اوي نفسه،يدجسم السابق فذهب ل

افه، كبطل اعت يانه الكخرجه وأخذ مأق له اللبث يف املسجد ف حيافر ال أنه كفكولو زعم املعت

  .ب جهالروا يف الصالة يف الثوب املغصوكما ذك احلرمة، يهلعدم فعل

ان كرجله يف م أو ده يذا وضعإ فيهوعل، الرجل من املسجد أو يدخراج الإمث قد تقدم عدم ضرر 

  .ان غاصباًكن إه، وفاكبطل اعت ي ملغريال

 األمرالسادة الربوجردي وابن العم واجلمال كعالم ظهر وجه النظر يف جعل مجلة من األ يومبا تقدم

  .فتوی طاً التيااح

اً يضمته وقضاه أأم الثالث يوان يف ال إذا ك، مثالبنيلزم مراعاة اجلان يطياتمث علی فرض االح

  .قضاء الثالث الواجب إىل وماه يميض ل،خرأم أيااف ثالثة كباعت

 ،هن استدل له مبا استدل لسابقإ فهو و}جلس علی فراش مغصوب إذا ذاكو{: أما قول املصنف

  ف يف التصرن إ يثهما فرقاً، حبين أن الظاهرإالّ أن 



٢٢٣

  زالتهإن ك مي االجتناب عن اجللوس علی أرض املسجد املفروش بتراب مغصوب علی وجه الحوطبل األ

  

حرمة يوجب  فال ايفكون االعتكتحد مع ال يناء املغصوب الالتصرف يف اإل إالّ كيسالفراش ل

 الفرع نف يفص وافقوا املين ولذا حتی الذ،افكوجب بطالن االعت وي عنهياون منهك ياللبث حتی

  .السابق خالفوه هنا

 االجتناب عن اجللوس علی أرض املسجد املفروش بتراب حوطبل األ{: علم احلال يف قوله يومنه

  .افكوجه الحتمال بطالن االعت ون قد تصرف يف احملرم، ولذا الك يمناإون مباح، وك الفإن} مغصوب

  .هخي ونقله عن بعض مشا،ولذا اختار صاحب اجلواهر اجلواز يف جناته

زالة اإل نك ميملن إ ن، بلك ميأو} زالتهإن ك ميعلی وجه ال{ون الفرش ك ي أنبني كوال فرق يف ذل

نع املانع عن  مي، فهلكة مبثل ذلكنع عن املرافق املشتر مينسان الاإلن إ يثان أولی باجلواز، حك

صلی (النيب  أو حلرام،فعل باملسجد اك إذا ذلك و، بالبالط املغصوبيقفرش اجلائر الطر بأن االستطراق

  .ك ذلغري إىل ) السالمميهعل( ةئممشاهد األ أو ) وآله وسلميهاهللا عل

ون يدستف يمنا همإمنا الذي فرش، وإ، وياعد غاصباً ومتعد ي والطائف الياملار واملصلن إ فيهوالوجه 

  .من حقهم

نسان  حق اإلإطالق ملهيش، فك، منصرفان عن مثل ذل)٢(توی يال، و)١(يدعلی الن إ :واحلاصل

   ) السالميهعل(مام فرش حرم اإلك إذا ذلكات، وكيف االستفادة من املشتر

                                                  

  .١٢حة يعمن الود ١الباب  ٥٠٤ ص٢ ج:كر املستد)١(

.٣ حمن الصلح ٥الباب  ٤٩٩ ص: املصدر نفسه)٢(



٢٢٤

 له فالظاهر عدم حامالً أو ان البساً لثوب مغصوب إذا ك وأما،حوطن توقف علی اخلروج خرج علی األإو

  .البطالن

  

 ، علی الفارش الغاصبمناإما، ويهضمان عل  والينع الزائر واملصل ميه ال فإنبفراش مغصوب، مثال

  .)ء املواتياحإ(: تابك يف ك ذليلرنا بعض تفصكمثلة، وقد ذ من األك ذلغريإىل 

 ليل الغصب عن دليل ديةقوائأنه ألك ف}حوطن توقف علی اخلروج خرج علی األإو{: أما قوله

احم ز ي فالياملستحب ال اقتضائن إ يث الثالث فال تعارض حغري أما اف يف الثالث،كوجوب االعت

  . الذي هو احلرامي االقتضائليلالد

ملا تقدم من عدم احتاده  } فالظاهر عدم البطالن،حامال له أو ان البساً لثوب مغصوب إذا كوأما{

  .افكايف، فال وجه لبطالن االعتكون االعتكمع ال

  الحتادمها يف، اجللوس علی الفراش املغصوب خفيبنيه وبينالفرق ك بأن  املستمسيهل علكوقد أش

  .ونكون احملرم شأناً من شئون الك

 يدسبب قتل حمقون الدم ب ي بأن،هغرينسان يف املسجد موجباً للخطر علی ون اإلكان نه إذا كإ مث

  .اًيضاف أكبطل االعت يكون حراماً، وبذلكان الكظامل مثال، 

ل  يف حاغري الكون ذلك بنيانه كه ولبث مغريزاح أاف من كفرق يف بطالن اعت ال أنه ماك

  .ك ذلغري أو ة القرآنءقرا أو الصالة أوالدعاء أو افكاالعت

حرم بطل  إذا ث عباديباف لكل آنات االعتك  ألن، أو أكثرانه ساعةك غصب مبنيوال فرق 

  .افكاالعت

  فال،افك وحبرمته بطل االعت،ون صار حمرماًك  ال ألن،كنفع رضی املزاح بعد ذل يال أنه والظاهر

  .قليبتنفع رضاه املسي

  .شمل املقام، واهللا سبحانه العامل ي الفضويل الليلود

  



٢٢٥

  .افهكبطل اعت يمضطراً مل أو رهاً،كم أو ،جاهالً أو ،ياجلس علی املغصوب ناسإذا : ٣٣مسألة 

  

 أو ،ياناس{العمد  والعلماف مع ك اجللوس املضر باالعت}جلس علی املغصوبإذا : ٣٣مسألة {

 يب الرفع علی التقريثما يف حدك، مور لرفع هذه األ}افهكبطل اعت يمضطراً مل أو رهاً،كم أو ،جاهالً

  .رناهكالذي ذ

ن الغصب يف مسألة يا فصلناه يف نس،هل هو مرفوع أم ال أنه الم يفكن الغاصب يامث يف نس

  .شمله ي الرفع أن إطالقالصالة، والظاهر

بطل  ويونكرم ال حيحتی، فال ي فعلي يةعذار ساقط عن الفعلجل هذه األان، فالنهي ألك كيفو

  .افهك اعتكبذل

  مل،دفع له الثمن ي ملك وبعد ذل، صحته)ءياحتاب اإلك(ا يف بين يثاشتری حق السابق ح إذا مث

  . غصباًيسان لك امل ألنافهكضر باعتي

  



٢٢٦

 ن واجب آخر متوقف علی اخلروج وملتياإل أو ،يهداء عل واجب األينداء د اخلروج أليهوجب عل إذا :٣٤مسألة 

  .قویافه علی األكبطل اعت ين الك أمث ول،رجخي

  

  

ن واجب آخر متوقف تياإل أو ،يهداء عل واجب األينداء د اخلروج أليهوجب عل إذا :٣٤مسألة {

بطل  ين الكول{ الواجب كه ترألن} رج أمث خيومل{ كذلحنو  أو يقحر أو يقنقاذ غرإك }علی اخلروج

  .نهی عن ضده ي بالشيء الاألمر ألن} قویافه علی األكاعت

 وقصده اخلروج ،ه البث يف املسجد ألنبطل، يرج مل خيحرم اخلروج فأخذ يف اخلروج وملأما إذا 

  .ن أخذ يف مقدماتهإضره و يال

 أو وجب خطراً علی نفسه ي أنهجلان آخر ألكم إىل ان من املسجدك االنتقال من ميهذا حرم علإو

  .ايفك لبثه االعتغريايل  لبثه االنتق ألنافه،كتقل بطل اعتنا ف،حمترم

منا اعتباطاً، إ احلاجة وكجلها فخرج بدون قصد تلانت له حاجة جائزة اخلروج ألنه إذا كإ مث

 أن خرج اعتباطاً فظهر إذا ان قاصداً احلاجة، فهو مثل ماكما  إىل دلةصراف األن ال،فالظاهر البطالن

  .جلهعلم به خرج أل إذا يثعاد حب ياًيض مركهنا

  



٢٢٧

مبقدار احلاجة  إالّ ثكب عدم امل وجي، مراعاة أقرب الطرقحوط فاأل،خرج عن املسجد لضرورة إذا :٣٥مسألة 

  لس حتت الظالل جيال أن اًيضب أ وجي،والضرورة

  

منا إ و}مراعاة أقرب الطرق{حباباً  است}حوط فاأل،خرج عن املسجد لضرورة إذا :٣٥مسألة {

بعد األك  بعد تعارف سلودلة األطالق، إلكجبوا ذلو أيثقلنا باالستحباب خالفاً لظاهر مجاعة ح

  . العدمليل دطالق مع اإليه، فعدم التنبيهان الزماً لزم التنبن كإ ه فإن،يهقرب وعدم التنبواأل

الضرورات تقدر بقدرها، ك بأن  قالوا مبراعاة أقرب الطرق، فقد استدلوا لذلينأما املشهور الذ

  ألنجب البطالن،يوثاً زائداً علی الضرورة فكون مك يبعداألك  سلكقرب ومع ذلن من األكذا متإو

  . منا دل علی استثناء قدر الضرورة فقطإ ليلالد

  .ط حسناًتياان االحكن إ و،ما عرفت: فيهو

 أما ه املستفاد من النص، ألن،كذلك }والضرورة{ ية العرف}مبقدار احلاجة إالّ ثكب عدم املجيو{

  . خارجة عن املتفاهمي فهية من العرفأكثر كالدقة يف ذل

ل ك ،ثك وامل،هايلإ يجاحت إذا  وقصراً، ووسائل النقل طوالًيق، والطركيفيةاملشي ن إ :واحلاصل

  .يطفراط وال التفر ال اإل،ا العرففيه ىراع يكذل

 ليل دطالق إل، يف نفس املسجدكن جاز ذلإ و}لس حتت الظالل جيال أن اًيضب أجيو{

  .ة يف املسجديمضرب له اخل يانك ) وآله وسلميهی اهللا علصل( ن النيباف، وألكاالعت

 ) وآله وسلميهصلی اهللا عل(ان رسول اهللا ك:  قال) السالميهعل( عبد اهللا، عن أيب يحففي الصح

  ان إذا ك



٢٢٨

  مكانمع اإل

  

  .يثاحلد، )١(ف يف املسجد وضربت له قبة من شعر ومشر املئزر وطوی فراشهكواخر اعتالعشر األ

 مجاع اإليلن حتصك ميبال خالف أجده، بل :لس حتت الظالل، فقد قال يف اجلواهر جياله  أنوأما

  .يهعل

 وال تقعد حتت ظالل حتی تعود: ) السالميهعل( عبد اهللا ابن سرحان، عن أيب يح صحيهل عليدو

  .)٢(كجملسإىل 

  الذي فإنان له،كمإ  عما الليل فالنصراف الد،ان العريفكم واملراد به اإل}انكممع اإل{: أما قوله

  .ون حتت الظاللك ي غالباًيضعود املر وي التخلي واالستحماميدري

سمی  يال إذ ، ويف وقت وجود السحاب وحنومها،ليالًلس حتت الظالل اراً ال  جيال أنه مث الظاهر

  . فتأمل،جمازاً إالّ ئذين ح ظالالًكذل

 ) وآله وسلميهصلی اهللا عل(النيب  أن  علیحرام، فلما دلأما قولنا بوجوب العدم مطلقاً يف اإل

ان البد من ك ليلب يف ال جيمل إذا ه فإنرفعون القبة عن احململ، يانواك ) السالمميهعل(ئمة وبعض األ

ت احلج ذوق احلر أيااً، ويف رويضن وماطرة يف بعضها أياحيل باردة يف بعض األيا، خصوصاً والليهالتنب

  .ك والنهار، وذا اختلف املقام عن ذلليل البني دل علی عدم الفرق يوالربد مما

                                                  

  .٢ حافكمن االعت ٥الباب  ٤٠٥ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حافكمن االعت ٣الباب  ٤٠٩ ص:املصدر) ٢(



٢٢٩

   عدم اجللوس مطلقاًحوطاً، بل األيض حتته أيش ميالحوط أن بل األ

  

م، وعن يهلإا نسب يم وآخرون، فيخره الشكما ذك }اًيض حتته أيش ميالبل األحوط أن {

 يف عدم اجللوس حتت  واستدل له باملناط،ستظل بسقف يف الكاملعت أن  علیمجاعاالنتصار دعوی اإل

  .الظالل

ات طالق واإلاألصل مقطوع به، ومقتضی غريربی، واملناط ك خمدوش صغری ومجاعن اإلكل

  .الزم اخلروج ياجلواز خصوصاً واملشي حتت الظل غالباً

ز له اجللوس وال املشي  جيخرج حلاجة مل إذا فكاملعت" بأن  من عنوان الباب)١(أما ما يف الوسائل

جللوس واملرور حتت الظالل دل علی عدم جواز ا يوتقدم ما: ال، مث يف املنت ق "راًياتحتت ظالل اخ

، ك عدم الوقوف علی ذل)ما تقدم وما تأخر( ني الوسائل اليت تعية وحاشكف، ففي املستمسكللمعت

لس  جيحلاجة وال إالّ رج من املسجد خيف الكباب املعت"ة يع الشيثولذا عنون الباب يف جامع أحاد

  .يش مير الك، بدون ذ" ظاللحتت

مان يف احلج، وعلی ما كن اختلف احلإم الرجل واملرأة هنا سواء، وكح أن ان، فالظاهرك كيفو

  .ط استحبايبتيا احكم بذلكتقدم فاحل

،  احلليبيح لصح،كثراأل إىل  واحد، بل نسبغريره كما ذك } عدم اجللوس مطلقاًحوطبل األ{

 بد منها، مث ال حلاجة ال إالّ رج من املسجد خي أنفك للمعتينبغ يال :) السالميهعل( عبد اهللاعن أيب 

  رج يف شيء خيرجع، وال يلس حتیجي

                                                  

.افكمن االعت ٨الباب  ٤١٠ ص٧ ج:الوسائل) ١(



٢٣٠

   مع الضرورةالّإ

  

  .)١(رجع يلس حتی جياً، واليضعود مر ي أوال جلنازة،إ

ع يي وتش،بد منها حلاجة ال إالّ رج من املسجد خي أنفكنبغي للمعت يال: ) السالميهعل(والرضوي 

  .)٢(رجع من ساعته يلس حتی جي وال،يضعود املر وي،جلنازةا

لس  جيبد منها، مث ال حلاجة ال إالّ رج من املسجد خي أنفكنبغي للمعت يال:  ابن سرحانيةوروا

  .)٣(رجع يحتی

 بد منها، وال حلاجة ال إالّ رج من املسجد خيه، واليتف يف بكصلي املعت يوال:  الدعائميةوروا

  .)٤(جعر يلس حتیجي

 ،يضدة املريا، وحال عي عن حالة الضرورة، مثل حال التخلليلصراف الدنال} ال مع الضرورةإ{

  .وحنومها

 إىل  تعودوال تقعد حتت ظالل حىت: ح داوديحده بصييووجه عدم جعله فتوی احتمال تق

  .)٥(كجملس

  .يد بعغرياملنصرف منه اجللوس الزائد علی مقدار احلاجة، هذا  أن أو

 عن اجللوس الزائد علی مقدار احلاجة، يون املراد منه النهك ي أنبعد ين الكل: ك يف املستمسقال

  .فيه ما حنن غريوهو 

  

                                                  

  .٢ حافك االعتأبوابمن  ٧الباب  ٤٠٨ ص:املصدر) ١(

  .١ حافك االعتأبوابمن  ٨الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ٢(

.١ حافك االعتأبوابمن  ٧الباب  ٤٠٨ ص٧ ج:الوسائل) ٣(

.١ حافك االعتأبوابمن  ٨الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ٤(

  .٣ حافك االعتأبوابمن  ٧الباب  ٤٠٩ ص٧ ج:الوسائل) ٥(



٢٣١

  .اف بطلك امنحت صورة االعتيثلو خرج لضرورة وطال خروجه حب: ٣٦مسألة 

  

ما هو ك، }اف بطلك امنحت صورة االعتيث لو خرج لضرورة وطال خروجه حب:٣٦مسألة {

شمل املاحي  ياخلارج منه ال أن ونه يف املسجد بعدك أدلة طالق إلكره، وذلكعند من ذاملشهور 

 يف ك علی الصحة، ولو شليلع بانتفاء الصورة عرفاً، وال دو ولذا عللوه بانعدام املوض،باالنصراف

  .افكصالة بقاء االعتأاالنعدام فالظاهر 

  



٢٣٢

 فالالزم ،كم واجللوس والنوم واملشي وحنو ذليا من الق،ونك أنواع البنيفرق يف اللبث يف املسجد   ال:٣٧مسألة 

  .انك بأي حنو ما فيهون كال

  

ن إ يثة، حرياً وسإمجاعضرورة و }ونك أنواع البنيفرق يف اللبث يف املسجد   ال:٣٧مسألة {

ة يعطب اليهقتض يماكم وقعود واستراحة، ياون من قكان له أنواع من الك ) وآله وسلميهصلی اهللا عل(النيب 

 ضافةم، باإليوال إىل ) وآله وسلميهصلی اهللا عل(ة من بعده ريذا جرت سكان خالفها لنقل، وهكمما لو 

  .ما هو واضحكراد به اجللوس،  ي الالروايات يف بعض السات، ولفظ طالقاإلإىل 

 }انك  بأي حنو مافيهون كفالالزم ال{وع كالرك }كم واجللوس والنوم واملشي وحنو ذليامن الق{

  .هاغريلم وكل والشرب والصالة والتكاألك خمتلف احلاالت كذلكو

  



٢٣٣

مرتهلا لالعتداد وبطل  إىل ا اخلروجيه وجب علياافها طالقاً رجعكفة يف أثناء اعتكطلقت املرأة املعت إذا :٣٨مسألة 

  افهاكاعت

  

اا املسجد كان مكن إف }ياافها طالقاً رجعكفة يف أثناء اعتكطلقت املرأة املعتإذا : ٣٨مسألة {

انتهت مدة متعتها  أو مات زوجها، إذا املرأة أن ماكافها، كضر الطالق باعت ي والك هنايتاخلادمة بقك

  .يف الدار مدة العدة وماكن شيء لعدم لزوم ك يمل

ما يف بعض السواح فال كان، كن هلا مك ي مل فإناا املسجد،كن مك ي وملياطلقت رجع وأما لو

  .شيء

ة، يمما هو املشهور شهرة عظك }مرتهلا لالعتداد إىل ا اخلروجيهوجب عل{ان هلا مرتل ا ك إذأما

  .مكوهو العمدة يف هذا احل: علمائنا أمجع، ويف اجلواهر قال إىل رة نسبتهكبل عن التذ

 أو  بالنذر وحنوه،نياملستحب، ويف الواجب املع وعلی القاعدة يف الواجب املوسع أنه ن الظاهركل

ما أصر كمن حقوق الزوج،  أنه خر، واحتمالحدمها علی اآلمرجح أل ال إذ ،يريون التخك يالثالثيف 

 زوجة، خالف يةاً بقوهلم املطلقة رجعيد مؤ،جاز خروجها جازأذا إ املاتن يف ملحقات العروة، فيهعل

  .تاب الطالقكالم كظاهر النص الدال علی وجوب بقائها، وحمل ال

، علمون يال رفع ما ملا تقدم من }افهاكوبطل اعت{: وجه لقوله ال الإعلمت بالطالق، و إذا هذا

  ب  جييثحنه أ ، ووجه البطالن)١(ن وحنوهيا يف النسكذلكو

                                                  

.٣٠٣ صاملعاد وتاب العدل ك٥ ج:نوارحبار األ) ١(



٢٣٤

متامه إ بني يريبعد التخ ياً فالينان واجباً مع إذا كن واجباً موسعاً بعد اخلروج من العدة، وأماان كإ افهينب استجيو

  بني معلومة يف اليةوال أمه،  بني فوراً لتزاحم الواجبطاله واخلروجإ و،مث اخلروج

  

  .ت املسألة من باب الظالليس فل،ثها خارجهاكرم م حيا البقاء يف الداريهعل

بضم  إالّ ىتأت ي الثالث ال ألن،منيو يفتكانت اعتكن إ و}ن واجباً موسعاًان كإ افهينتسب اجيو{

  .ما تقدمك رينآخ

أيت حبث اشتراط  يماك ،ن اشترطتك ومل ت}اًينان واجباً معا ك إذبعد اخلروج من العدة، وأما{

ق هلا  حين الك ل}متامه مث اخلروجإ بني يريبعد التخ يفال{، اًيقون واجباً مضك يمع الشرط ال إذ ،فكاملعت

 }بنيلتزاحم الواج{ يا عرف}بطاله واخلروج فوراًإو{ . منه مستحبنياألول يومني ال ألناف ثان،كاعت

  .ون يف الداركالمتام واإل

  البقاء يف الدار اليةهم علی املهم، واحتمال أمه توجب تقدم األيث حب}بني معلومة يف اليةوال أمه{

ان طالقتعارض اإل ييث، وحطالقوجب رفع اإل ياالحتمال ال إذ  مقتضی العدة،ميم بتقدكفي يف احلكي

 غري العدة، مياف يف تقدك يةمه األاحتمال بأن ، فقول بعض الشراحيريقع التخ يقدم أحدمها، بل يال

  .ظاهر الوجه

  استصحاب عدم  إىل رجع يليلنيبعد تساقط الدنه إ :كأما قول املستمس



٢٣٥

  .م العدةأياوا يف مرتهلا يف ك لعدم وجوب ،إشكالطلقت بائناً فال  إذا ماأو

  

مستند إذ  ،جمال لالستصحاب النه إ يهد علريفة قبل الطالق، فكجواز اخلروج الثابت للمعت

نقذ أنقذ هذا وأتساقط بقال  ي فهل، مث غرق عمروزيدغرق  إذا ماك، فهو ليلنياالستصحاب هو أحد الد

  .األول يقنقاذ الغرإاستصحاب  إىل جعريهذا، ف

م يوان الطالق ووقت الدخول يف ال إذا كماكون حالة سابقة، كت قد الأنه  إىل ضافةهذا باإل

  .ة السابقة االستحباب ال الوجوباحلالن إ يث، حنيالثالث متقارن

  مل،مبجرد علمها بالطالق أو طلقها مث راجعها فوراً، أما إذا  مطلقة،يتبق إذا منا هوإالم كالن إ مث

  .افكبطال االعتإن وجه للخروج وكي

وا يف مرتهلا يف كلعدم وجوب { بني املستحيومني حتی يف ال}إشكالطلقت بائناً فال  إذا ماأو{

وجب االستصحاب وحنوه،  ين شيء آخرك يرجعي ومل أو طالقها بائن أن ت يفك ولو ش.}م العدةأيا

 ان الدخول قبل البلوغ، أو كهل دخل ا أم ال؟ أنه  يفكاً من الشئ يف الطالق ناشكان الش إذا كماك

ث الثالكان الطالق حال وجوب البقاء  إذا ك فالالزم استصحاب عدم جواز اخلروج،س مثاليابعد الأو 

  . استصحب جواز البقاءالّإواملنذور وحنومها، و

نه رجعي أم بكم احلاكح إالّ إذا تعمل حسب ما تراه أن ولو تنازعا يف البائن والرجعي صح هلا

ك إذا ن ذلكم، لكم احلاك حيذقال بلزوم تنف ييث ح،ا اخلروجيه الالزم عل فإنحسب قول الزوج،

  .تكش



٢٣٦

  . آثار علمها، واهللا العامليبون هلا احلق يف ترتك ي أنظهرم، فاألكنت خبطأ احلايقت إذا أما

  



٢٣٧

ب مبجرد  جياألولما مندوب، فإ و،واجب موسع أو ،نيواجب معما إ افكاالعت أن قد عرفت: ٣٩مسألة 

  .يومنيمال الكإما جواز الرجوع قبل فيهقوی فاألن اريخ وأما األ،وز الرجوع عنه جيال و،، بل قبلهفيهالشروع 

  

 األولما مندوب، فإ و،واجب موسع أو ،نيواجب معما إ افكاالعت أن قد عرفت: ٣٩مسألة {

  . عدم الوجوباألصلان كمستحب  أو هل واجب أنه  يفكولو ش ،}، بل قبلهفيهب مبجرد الشروع جي

ب  جيمندوب مل أو واجب موسعما إ نهأق، ولو علم بيي عدم التضاألصل فبني الواجبني كولو ش

  .شرع إذا ي بواجب املضيس لنيال احلالكه علی  ألنمبجرد الشروع،

 يلان الواجب من قبك  فإن فلو رجع وخرج}وز الرجوع عنه جيال{ نيان، ففي املعك كيف }و{

ان كن إقع بعضه يف زمان الواجب، و ييث حبيداف من جدك واالعت،تعدد املطلوب لزم الرجوع فوراً

  .ما عرفت سابقاًك القضاء، يهمنا علإلزم الرجوع فوراً، و ي وحدة املطلوب مليلمن قب

ما تقدم، خالفاً ملن أوجب ك }يومنيمال الكإما جواز الرجوع قبل فيهقوی فاألن اريخوأما األ{

  .هليلمتام مبجرد الشروع، وقد سبق ضعف داإل

  .متام، الستصحاب عدم الثالثب اإل جي مل،الثاين أو ه هل هو الثالثيدب  يف ماكولو ش

  متام الستصحاب عدم الرابع، وجب اإل أو ه الثالثيدما بك أن ولو ش



٢٣٨

  . منهمااألولمتام بالشروع خصوصاً اً وجوب اإليضما أفيه حوطن األك ل،م الثالثيوب اليجوأما بعده ف

  

  . فتأمل،متام الثالثإمله ما دل علی لزوم يشالرابع ف

 }مافيه حوطن األكل{ن شرط، ك يمل إذا ،هليل بالدخول يف }م الثالثيوب اليجوأما بعده ف{

 } منهمااألول خصوصاً ،متام بالشروعاً وجوب اإليضأ{ن أوجب ن خالف مطاً مستحباً خروجاً ِمتيااح

  .ان مستحباًكمسرح له يف ما  ان االستصحاب الذي الك مل،أي الواجب املوسع

 ان حتیكوقته  أن اف هلكشروع يف االعت أن  بعدك وش،نياف واجب معك اعتيهان علكولو 

 جاز ،وز القطع جيمنا شرع يف املستحب حتیإن وك يملنه إ وز قطعه، أم جيشرع يف الواجب فالنه أ

ما خرج  إالّ يةلزم حتی يف الشبهات املوضوع ييث بعد الفحص حكن ذلكة، لءصالة الرباالقطع أل

  .نهيارر بكما تك ،ليلبالد

  .لواجب املوسع حمل نظرط الزماً يف اتيا الربوجردي االحيدجعل الس أن ظهر يومما تقدم

  



٢٣٩

   شاءىت الرجوع منية النيشترط ح يوز له أن جي٤٠مسألة 

  

 يه وال خالف، بل علإشكالبال  }شاءمىت  الرجوع نية النيشترط ح ي أنوز له جي:٤٠مسألة {

  :ك املدعی لتواتر النصوص بذلمجاعاإل

م، ومن أيااف أقل من ثالثة كون االعتك يال:  قال) السالميهعل( عبد اهللا، عن أيب ريفعن أيب بص

  .)١(رم حيشترط الذي يماكشترط،  ي أنفكاعت إذا فكنبغي للمعت ويف صام،كاعت

ما تشترط ك، كافك يف اعتكواشترط علی رب: يث يف حد) السالميهعل(، عنه زيد يوعن عمر بن

  .)٢( أمر اهللاك من علة ترتل بكعرض لن إ  عند عارضكافك من اعتكل حيك أنحرامإعند 

 فكنبغي للمعت ي:قول يان أيبك: ، قال) السالممايهعل( يهعن أب، ت، عن الصادقياوعن اجلعفر

 فيهين يت ابتل فإن،يهعين علأاف يف شهري هذا فك االعتيدرأين إاللهم : قول يانه،كافه يف مك اعتستثين يأن

  .)٣( فهو يف حلّك أصابه شيء من ذل فإنايف،كنت يف حل من اعتكخوف  أو مبرض

 يسن اشترط فلك ومل بمنيو ين أقامإو: يث يف حد) السالميهعل(وعن حممد بن مسلم، عن الباقر 

  .)٤(مأياافه حتی متضي ثالثة كفسخ اعت ي أنله

                                                  

.١ حافكمن االعت ٨الباب  ٤١١ ص٧ ج:وسائلال) ١(

.٢ ح:املصدر نفسه) ٢(

  .١ حافكمن االعت ٩الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ٣(

.١ حافكمن االعت ٤الباب  ٤٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٢٤٠

شاء حتی بال سبب مىت شترط الرجوع  يال، بل  سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو،م الثالثيوحتی يف ال

  عارض

  

ا ما علی يه عل فإنافها،كن اشترطت يف اعتكرجت من املسجد ومل تانت خن كإ :وعن أيب والد

  .يت بتمامها يف مسألة اجلماعياوس ،)١(املظاهر

ذا جعل إوجب العمل به، ف ي، والدلة األطالق إل،ل لغةكأيت ب يلفظ خاص له، بل الشرط الن إ مث

 إذا نيةشارة، بل وبالأيت باإل يشترط اللفظ، بل يال أن بعد يالشرط جاز له الفسخ وجاز له البقاء، وال

  . فتأمل،ا العقد وحنوهيه علبىن يما يف سائر الشرائط اليتكا، يهبنی عل

 دلة األطالقة، إليمما هو املشهور شهرة عظك }م الثالثيوحتی يف ال{ان، فله الفسخ ك كيفو

لی املنع يف الثالث، دل ع  ماطالقأنه إلك منع عنه يف الثالث، ويثالسابقة، خالفاً ملا عن املبسوط، ح

  . مبا تقدميدمق أنه فيهن كل

 ىتشترط الرجوع م يبل{ن عارض ك يملبأن } ال  أو،سواء علق الرجوع علی عروض عارض{

 يث السابقة، خالفاً جلماعة حالروايات بعض طالق وهذا هو املشهور إل}شاء حتی بال سبب عارض

  .حرام باإليهللتشبت، يا وعمر واجلعفرريت أيب بصأيا لرو،خصصوه بالعذر

 كذلكدل علی الفسخ بدون العذر، و ي أيب والديح صح فإنمن باب مفهوم اللقب،نه إ :فيهو

  . أبن مسلميحصح

   نياملع غرييف الثالث، ويف الواجب  إالّ ظهر أثر للشرط يال أنه فی خيوال

                                                  

.٣ حافكمن االعت  ٦الباب  ٤٠٧ ص:املصدر) ١(



٢٤١

  .هاف علی حالكاجلماع وحنوه مع بقاء االعتكت ياوز له اشتراط جواز املناف جيوال

   فال اعتبار بالشرط قبلهانيةور حال الكون الشرط املذك ي أنتربيعو

  

  .لكال إىل بالنذر بالنسبة

 حوطاف؟ األكامع يف حالة االعت جينأك ـ أم بفعل املنايف مطلقاً،نيةال إىل تاج الرجوع حيوهل

ذا قصد إعمال، فالفسخ العملي والرجوع يف العدة ك ،ه رجوع عملي ألنبعد الثاين يان الكن إ، واألول

.فعل املنايفك إذا ذلك و،ان رجوعاًكالرجوع 

  . اخلالفنيةاف بكقطاع االعتن ال،نفع ي، مث قصد البقاء ملنيةذا رجع بالإ فيهوعل

اف علی كاجلماع وحنوه مع بقاء االعتكت ياله اشتراط جواز املناف{نفذ  ي أي ال}وز جيوال{

اف كثبت شرعاً، واملناط يف نصوص حل االعت يرط مل مثل هذا الش ألن واحد،غريره كما ذك }حاله

  .ك ذلغري إىل يف الصوم املستحب مثال، أو شترط اجلماع يف احلج، ي أنمقطوع به، فهو مثل غري

 غرياف ك مثل هذا االعت ألن بطل،كاً بذليدافه مقكان اعتكذا شرط مثل هذا الشرط وإ فيهوعل

  .بطل يال ملإفعل مثل اجلماع بطل و  فإن صح،كافه بذلك اعتيدق ين ملإمشروع، و

اف ك االعتنيةبنی إالّ إذا }  فال اعتبار بالشرط قبلها،نيةور حال الكون الشرط املذك ي أنتربيعو{

  .يهعل

  ، املتقدمةدلةه املنصرف من األك ألنره مجع من الفقهاء، وذلكفقد ذ: األولأما 



٢٤٢

  الثم الثيوان قبل الدخول يف الكن إ، وفيهأو بعد الشروع 

  

  .)١(حبستينحيث  حلين أن :رم حي أنيدر ينيح وليق :ناينكمثل خرب ال

 هيهظاهر الوجه، وتوج غريم الثالث يو النيةوقته عند  أن  من احتمالييلردبوعلی هذا، فما عن األ

م يواحلل يف ال إذ ،يه وجغرين احلل بدون االشتراط، ك مي إذحاجة،  فقبله الالّإبأنه وقت الوجوب و

  .نياألول يومني عند الشروع، فال تنحصر الفائدة باحلل يف النيةتوقف علی ال يلثالثا

ر ياروا يف خكما ذك العقد، يهعلاملبين الشرط ك ،ورةك املذنيةشمل ال ين الشرطفأل: وأما الثاين

  . وحنوهيبالع

  . ملا تقدم}م الثالثيوان قبل الدخول يف الكن إ، وفيهأو بعد الشروع {

 أو ،نيةان عند الك هل كن شكنوی ل أنه ن علمإلعدم، وا األصلان ك ، أم ال هل نویكولو ش

  .فك ي مل،بعدها

  فإناً،يدافاً جدك اعتفيه يدر يم الرابع الذييواف، وعند الكشترط عند أول االعت ي أنصح ينهإ مث

  . الشرط الشامل هلماأدلة طالقصحح اخلروج يف السادس، إل يمايهلك

 ني املؤمنريحرام أمإ، وقد ورد مثله يف مجايلإه شرط  ألن،فىكان قد شرط كو  فالن،نيةكولو قال 

  .) وآله وسلميهصلی اهللا عل(هالل رسول اهللا إك:  قاليث ح) السالميهعل(

  اف عمرو، وأحدمها كاعت أو ك،زيداف كاعتكقال  أنه  يفكولو ش

                                                  

  .٤ ححراممن اإل ٢٣الباب  ٣٤ ج   ص:الوسائل) ١(



٢٤٣

 آثار يب ترتحوطان األكن إه و فالظاهر عدم سقوط،م شرطهك أسقط حك مث بعد ذلنية النيولو شرط ح

  .يومنيمال الكإمتام بعد السقوط من اإل

  

  .نية عدم الزائد علی أصل الاألصل  ألننفع، يشرط مل

خالفاً للجواهر،  } فالظاهر عدم سقوطه،م شرطهك أسقط حك مث بعد ذلنية النيولو شرط ح{

الشرط يف  أو أنه كراه حقاً، يأنهكط، وتيام بالسقوط به، ويف النجاة جعله وجهاً موافقاً لالحك حيثح

سقاط، فهو  لإل قابالًيسأمر شرعي ل أنه املستفاد عرفاً أن سقاط معالشارط له حق اإلن إ يثالعقد، ح

 األوىلان كن إسقاط، ومن احلقوق القابلة لإل أنه  علیليللعدم الد :كحق، ولذا قال املستمس م الكح

سقاط بعد ونه قابال لإل أن كونه حقاً حمل نظر، الكأصل  إذ من احلقوق، أنه  علیليلقول لعدم الد يأن

  .سقاطقبل اإل ي أنل حقك يف األصل  فإنالّإونه حقاً، وك

  .سقط يه مل ألنخذ بهذا أسقطه حق له األإان، فك كيفو

 أن  والظاهر}يومنيمال الكإمتام بعد  آثار السقوط من اإليبترت{ استحباباً }حوطان األكن إو{

 ليل الدك ألنعند اخلوف، وذل له عند املرض، ال حي أنهيت ننيشترط ح ي بأن،يضقابل للتبع غريالشرط 

  . فتأمل،دل علی الشرط املطلق ال الشرط يف اجلملة

  



٢٤٤

: قول يأنكوز اشتراطه يف نذره  جيكذلك ،هيت عقد ننياف حكوز اشتراط الرجوع يف االعت جيماك :٤١مسألة 

  مطلقاً، أو ذاكيل الرجوع عند عروض ون ك ي أنف بشرطكأعت أن هللا علي

  

وز اشتراطه يف  جيكذلك ،هيت عقد ننياف حكوز اشتراط الرجوع يف االعت جيماك: ٤١مسألة {

 كذلك، ونية للمناط عند الك، وذليه علمجاعواملستند اإل يحاملشهور، بل عن التنق إىل ما نسبك }نذره

  . حبسهيثله ح حي أن شرطهأدلةفهم يف باب احلج من ي

 غرياف فكاف والشرط يف نذر االعتك الشامل للشرط يف االعتدلة األطالقإل: أما قول بعضهم

 ية هو موضوعيثاف من حك لنذر االعتيسنه لأ بطالق اإليه يف توجيلن قإذا، وك هإطالقال  إذ ظاهر،

نفس  الشرط يف يةاف علی النحو املشروع، واملفروض شرعكن نفس االعتتياإ إىل يقخاصة، بل هو طر

  .نية عند الية الشرعغري عند النذر يةالشرعن إ :فيهذ  إ.افكاالعت

ان يف االستناد، خالفاً ك ى، املدعمجاع بالشهرة احملققة واإليدفالظهور العريف املؤ ،كان كيفو

السادة كقام ي ظفرت بتعلين الذني املعلقيةأكثر، ولذا فكال علی ذلك أشيث واحلدائق، حك املداريكحمل

  .توا علی املنتكهم سغريردي وابن العم واجلمال والربوج

 ظاهر ،}مطلقاً أو ذاكون يل الرجوع عند عروض ك ي أنف بشرطكأعت أن هللا علي: قول يأنك{

  مطلقاً،  ان جعل الشرط بعض العوارض الكمإالمه ك



٢٤٥

نذر يف جواز في االشتراط حال اليك ف،افك الشروع يف االعتنيشترط ح ين ملإوز له الرجوع، ويجئذ فينوح

  .اًيضر الشرط حال الشروع أك ذحوطن األكالرجوع، ل

 مع يعوز الرجوع يف اجلميج ف، متتابعةغري أو  متتابعة،ةين معغري أو ةينم معأيااف كون النذر اعتكوال فرق يف 

ور كالشرط املذ

  

  . الشرطيضاملستفاد من النص والفتوی عدم تبع أن وقد عرفت

  . النذرني شرط الرجوع لدی العارض حني أي ح}ئذينح{ان ك كيف }و{

 ملك إذا ذلكس كالع أن ماك }افك الشروع يف االعتنيشترط ح ين ملإوز له الرجوع، ويجف{

 الشرط أدلة طالقاً ـ صح له الرجوع، إلينن معك ياف ـ وملك االعتني النذر وشرط حنيشترط حي

  .الشامل للواجب املوسع واملستحب

  . يف وقتهنين باملعتيا لزوم اإلليلشمله د يمناإ الشرط منصرف عنه، وليلفد وحنوه، نيأما النذر املع

 }اًيضر الشرط حال الشروع أك ذحوطن األكفي االشتراط حال النذر يف جواز الرجوع، ليكف{

ده عن  يرفع ي أن بل الثايناألولم يوقل حال الشروع ـ بناًء علی لزومه ـ حق له يف ال يملن إنه إ مث

  أنصح وي،نيةر الشرط عند الكذ وياًيدافاً جدكعتا ئنش وي،نياملع غريالواجب  أو ستحبافه املكاعت

  .اف امللفقكقلنا بصحة االعت إذا اًيض يف وسط النهار أكعمل ذلي

 غري أو  متتابعة،ةين معغري أو ةينم معأيااف كون النذر اعتكيف {شرط عند النذر إذا } وال فرق{

  ور ك مع الشرط املذيعموز الرجوع يف اجليج ف،متتابعة



٢٤٦

  طالقاف مع اإلين وال االست،ينيب القضاء بعد الرجوع مع التع جي وال،يف النذر

  

ن، تيا الواجب بالنذر اإل ألنق له الشرط، حي ملاًينان النذر معكمع عدم الشرط وأما } يف النذر

  .ما تقدمكصرافه عنه ن ال،شمله ي الشرط الليل دإطالقو

 وال خالف، إشكال يف النذر، بال }ينيمع التع{اف ك عن االعت}د الرجوعب القضاء بع جيوال{

  .هؤب قضا جيفت املنذور حتی ي فلم،ذا القدر إالّ نك يالنذر مل إذ ،يه علمجاع اإليحبل عن التنق

  .كذل إالّ كنك يالنذر مل أن ما هو املشهور، ملا تقدم منك }طالقاف مع اإلينوال االست{

اف، ولعلهم أرادوا صورة تعدد املطلوب ينها وجوب االستغريرة وكملنتهی والتذنعم عن املعترب وا

 يذا حل بقإأراد، ف إذا ون له احللك ينأ أي حال، وىاف علكأيت باعت ي أنان نذره بأن ك،يف النذر

 ني من الشراح واملعلقريثك، ورين واحد من املتأخغريم يهل علك، ولذا أشكأيت به بعد ذل ينذره واجباً

  .توا علی املنتكس أو ميهلوا علكشأ

ذا احلال يف الشرط يف ضمن العقد ك، وك حال النذر لوحدة املالنييمحال العهد وال أن مث الظاهر

ط رش إالّ إذا وم الثالث، ي يف حلهكفي ذلك ين الكصح شرط احلل يف ضمن العقد، ل ييثوحنوه، ح

  .ما هو واضحك ،نيةحال ال

 يس الشرط العقدي ل ألن،نياألول يومنيعقد، جاز له احلل يف الشرط احلل يف شرط ال إذا نعم

  .مبشرع

  



٢٤٧

 ،فيهر الشرط ك الذي ذغرياف آخر له كون له الرجوع يف اعتك ي أنافكشترط يف اعت ي أنصح ي ال:٤٢مسألة 

  .أجنيب أو دهبع أو اف شخص آخر من ولدهكافه جواز فسخ اعتكشترط يف اعت ي أنصح يذا الكو

  

 الذي غرياف آخر له كون له الرجوع يف اعتك ي أنافكشترط يف اعت ي أنصح يال :٤٢مسألة {

اف، واحتمل يف اجلواهر ك يف صحة الشرط لنفس االعتليلصل بعد احنصار الدلأل }فيهر الشرط كذ

  .املؤمنون عند شروطهمالصحة، لعموم 

  . الصالة الواجبةيف أو م بعد الظهر،يا يف الصكقال مبثل ذل يعموم له، فهل النه إ :فيهو

  .يه وجغري باملناط مع عدم القطع به كوالتمس

 يهبعل حق جعل احلل أل جينأكرد هو،  ين ملإمتاره بأمر آخر واعل الشرط  جي أنصح ي الكذلكو

  .فسخ أبوه العقد إذا شترط االنفساخ ي بأن مثال،يعن صح مثله يف البإمثال و

 نيةيف الساعة الفال أو الثالث فقط، أو الثاينول أو األم يوح جعل الشرط الفسخ يف اليصذا الكوه

اف كم االعتأياآخر  إىل شمل يه فإناف،كل االعتكجعل الشرط الفسخ يف  أما إذا م الثالث،يومن ال

  .شمله يليل الدإطالقاف واحد، وكه اعت ألناف سنة،كان قصده االعتك ولو ،هايدر يالذي

اف كيف االعت ی علی صومه، سواء يف رمضان، أوبق وياف،ك فسخ االعتبنيتالزم  النه إ مث

  .الواجب أو املستحب

 أو دهبع أو اف شخص آخر من ولدهكافه جواز فسخ اعتكشترط يف اعت ي أنصح يذا الكو{

   ليلصل بعد عدم الد لأل، نافذغري هذا الشرط فإن} أجنيب



٢٤٨

ان شرط عند كستأنف، وقد اه، مث بينا يمه شهراً مثال، مث أفطر فميد ي أنف بقصدك، ولو اعتيهعل

  عد القطع؟باف الثاين ك يف االعتكسری ذل ياف، فهلكأول االعت

 القطع يف الوسط أن  علیليل الشرط، وال دليل دطالقشترط عند الثاين، إل ين ملإ، وكالظاهر ذل

  .املتصل يف مشول الشرط لهكفصل نالثاين، فامل إىل لغي فائدة الشرط بالنسبةي

  



٢٤٩

ه  فإنةين النيعلقه علی شرط معلوم احلصول ح إالّ إذا ، فلو علقه بطل،افك يف االعتيقوز التعل جيال: ٤٣مسألة 

  يقون من التعلك ية اليقيف احلق

  

 يف يهما نص علك ،نية لليا منافيقان التعلكا يمف }افك يف االعتيقوز التعل جيال: ٤٣مسألة {

 فرض يثشمل املقام، ح ي وحنوهنيةب إالّ ملال ع ليل دك ألنرسال املسلمات، وذلإاجلواهر، وأرسله 

  . هلايقمنافاة التعل

 ظاهر، لعدم منافاة غريه ليلدك بأن ظهر وجه النظر يف قول املستمس يك ومن ذل}فلو علقه بطل{

  إذاالمتثال اجلزمي،ك االمتثال الرجائي نوع من االمتثال  ألنة يف العبادات، املعتربنية حلصول اليقالتعل

، والرجاء جزم مبا نواه نية فال نية معناه عدم اجلزم باليق، فالتعليق التعلغرياالمتثال الرجائي أن  يهرد علي

  . موجودةنيةفال

 إذا ماك، }يقون من التعلك ية اليقه يف احلق فإن،ةين النيعلقه علی شرط معلوم احلصول ح إذا الإ{

 كوك ـ املشزيدجاء  أنه إذا نوي يدف، وقكم معتيوا من هذا النأ فطلعت الشمس غداً أنه إذا نوی

الشمس تطلع،  بأن اف لعلمهك ناو لالعتاألول  فإنف،كم معتيوا من هذا النأ ف ـ غداً،يهجمیئة لد

 كيفال أعلم، و: قول ي،فكسأل عنه هل أنت معت إذا اف، ولذاك ناو لالعتغرينه إخبالف الثاين ف

 أم يهتحقق املعلق عل ينه هلأ تبعاً لعدم علمه ب،الاف أم كعلم هل هو فاعل لالعت يال أنه  معنيةون كت

 يده السيدهم، وأغريت علی املنت أمثال السادة ابن العم والربوجردي واجلمال وك ولذا س،ال

  .يالسبزوار

  



٢٥٠



٢٥١

فصل 

  افكام االعتكيف أح

  : أمورف كرم علی املعتحي

  الدبر أو مباشرة النساء باجلماع يف القبل: اأحده

  

  }افكاالعتام كفصل يف أح{

 اً، أي مبطليضونه وضعاً أك إىل ضافةاً، باإلينان واجباً مع إذا كاًيفلك ت}أمورف كرم علی املعتحي{

  .مندوباً أو ان واجباً موسعاًك بأن كذلكن ك يمل إذا وجب القضاء، ووضعاً أي مبطل بدون حرمةي

 مجاع بل دعاوي اإل،الف وال خإشكال بال }ر النساء باجلماع يف القبل أو الدبمباشرة: اأحده{

  : متواتر النصوصيهدل عل وي،يه عليه بقسممجاع، ويف اجلواهر اإليهعل

  .)١( حدود اهللا فال تقربوهاكفون يف املساجد، تلكنتم عاأوال تباشروهن و: قال اهللا تعالی

                                                  

  .١٨٣ية اآل: البقرة) ١(



٢٥٢

: أيت أهله؟ فقال يفكسألته عن املعت: ، قال) السالميهعل(وعن احلسن بن جهم، عن أيب احلسن 

اراً وهو معت  والليالًأيت امرأته  يالفك)١(.  

 ما يهفعل فعلإذا  :امع أهله؟ قال جيفك عن املعت) السالميهعل(سألت أبا جعفر : وعن زرارة، قال

  .)٢(علی املظاهر

ف ك أهله وهو معتأوط إذا فكاملعت:  قال) السالميهعل(ه عن علي يت يف روا،تياوعن اجلعفر

  .)٣(ارفارة الظهك يهفعل

هو مبرتلة من : ف واقع أهله؟ فقالك عن معت) السالميهعل( عبد اهللاسألت أبا : وعن مساعة قال

  .)٤(وماً من شهر رمضان يأفطر

: ) السالميهعل(ف واقع أهله؟ قال كسألته عن معت:  قال) السالميهعل(خری، عنه ه األيتويف روا

طعام إ أو ،ني متتابعرينصوم شه أو  عتق رقبة،،مداًوماً من شهر رمضان متع ي ما علی الذي أفطريهعل

  .)٥(اًينك مسنيست

 عن رجل وطأ امرأته وهو ) السالميهعل( عبد اهللاسألت أبا : ، قالنيعلی بن أعاأل وعن عبد

 يهعل: ها اراً؟ قالأ وط فإن:قلت: ، قالفارةك اليهعل:  يف شهر رمضان؟ قالليالف كمعت

  .)٦(فارتانك

                                                  

  .٢ حافكمن االعت ٥الباب  ٤٠٥ ص٧ ج:الوسائل) ١(

.١ حافتكمن االع ٦الباب  ٤٠٦ ص:املصدر) ٢(

.١ حافكمن االعت ٦الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ٣(

  .٢ حافكمن االعت ٦الباب  ٧٠٦ ص٧ ج:الوسائل) ٤(

  .٥ ح٤٠٧ ص:املصدر) ٥(

  .٤ ح:املصدر) ٦(



٢٥٣

ن جامع إفارة واحدة، وك يه فعلليلجامع بالن إ  ـفكأي املعتـ نه إ وقد روي: يهلفققال يف ا

  .)١(فارتانك يهبالنهار فعل

ان زوجها غائباً فقدم وهي ك عن امرأة ) السالميهعل( عبد اهللاسألت أبا : وعن أيب والد، قال

 لزوجها حتی واقعها؟ فقال تياها فهيتب إىل  بلغها قدومه من املسجدني زوجها فخرجت حإذنفة بكمعت

ا ما يه عل فإنافها،كن اشترطت يف اعتكم ومل تأيامتضي ثالثة  أن انت خرجت قبلن كإ :) السالميهعل(

  .)٢(علی املظاهر

ه يتوشد املئزر، وبرز من ب: ) وآلهيهصلی اهللا عل(اف الرسول ك يف اعت،شيا ابن عيةويف روا

 يهعل(ما معنی شد املئزر؟ فقال : ، فقلتينء العشابني منه ةليلل كغتسل  يانكله، وكة ليل الوأحىي

  .)٣(نفيهعتزل النساء  يانك: )السالم

  .)٤(أيت النساء يوال:  الدعائميةويف روا

راد به عدم اعتزال جمالستهن  ي من عدم اعتزال النساءالرواياتيف بعض  ما أن عرف يكوبذل

  .وخمالطتهن

 يهعل( عبد اهللا النساء، فقال أبو ) وآلهيهصلی اهللا عل(واعتزل :  احلليب، وقال بعضهميحففي صح

  .)٥(اعتزال النساء فالأما  :)السالم

  .)٦(عتزهلن يانك ما ) وآلهيهصلی اهللا عل(نه إ :خریأ يةويف روا

                                                  

.٣ ح٤٠٦ ص:املصدر نفسه) ١(

.٦ ح:نفسهاملصدر ) ٢(

.٢٣ ص٢١ ص:قبالاإل) ٣(

  .٤ ح٢٨٦ ص١ ج:الدعائم) ٤(

.٢ حافكمن االعت ٥الباب  ٤٠٦ ص٧ ج:الوسائل) ٥(

  .٢٥ س٢١ ص:قبالاإل) ٦(



٢٥٤

   بشهوةيلوباللمس والتقب

  

ه املنصرف عنه  ألنقبل، ولذا فاحتمال اجلماع يف الينيه أحد املأت ألنالقبل،كالدبر  أن ىف خيمث ال

 تايبك يف فيهالم كسمی باجلماع، وقد تقدم ال يه ألنتحقق حتی ببعض احلشفة يدخال تام، واإلغري

  .الطهارة والصوم

دلة أو  بعض األطالق بشبهة والزنا إلئشمل الوط يها، بلغريم الزوجة دائمة وكص احل خيوال

  .نزال للصدقدخال اإليف اإللزم  ي للمناط، والكذلكاللواط  أن مناطها، والظاهر

  .ان احتماالنيو احلئويف وط

  . سواءيت احلي واملئوط أن والظاهر

، ولعله صحابمما قطع به األك أنه ما عن املشهور، بل عن املدارك } بشهوةيلوباللمس والتقب{

  .)١(فون يف املساجدكوال تباشروهن وأنتم عا: لقوله سبحانه

عدا اجلماع، وهو الذي ذهب   جواز مايبان ظاهر التهذكولذا املنصرف منه اجلماع، ن إ :فيهو

  .ان التسامحكراهة أشبه ملكم بالك، فاحلني وبعض املعلقك املستمسيهلإ

  .)٢(لم برفثكت يمرأة والالو مع  خيوال: ) السالميهعل(يف الدعائم من قوله  راهة ماكومثله يف ال

  ال  أنه  بل عن املنتهی يف جوازه،لاكشإان بدون شهوة، فال  إذا كوأما

                                                  

  .١٨٣ يةاآل: سورة البقرة) ١(

  .٥ ح٢٨٧ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٢٥٥

   بشهوةيلاللمس والتقب واً اجلماعيضفة أكرم علی املعتيح ف، الرجل واملرأةبني كوال فرق يف ذل

  

  .رف اخلالف يف اجلوازيع

 وال خالف، بل إشكالاف بال ك يف حرمة اجلماع يف االعت} الرجل واملرأةبني كوال فرق يف ذل{

  .كواملرأة مثل ذل: )٢( وابن سرحان)١(يت احلليبيحة بصحيداملؤ ك لقاعدة االشتراك، وذلمجاع اإليهعل

ا يهفة مث حرمت علكانت معتكوأي امرأة :  قال) السالميهعل( عبد اهللا، عن أيب ري أيب بصيةوروا

املسجد وتقضي  إىل امعها حتی تعود جي أننبغي لزوجها ييسالصالة فخرجت من املسجد فطهرت فل

  .)٣(افهاكاعت

، )٤(ا ما علی املظاهريه عل فإنافها،كن اشترطت يف اعتكومل ت: أيب والد املتقدم يحأما صح

 اخلروج للزوج حاجة،  ألنجل اجلماع، ألكذل أن تمل حيانكن إجل خروجها، و ألكذل أن فالظاهر

  . حمذورفيهمنا اجلماع إو

  .ن يف الداللةياافك ك احملقق واالشترامجاعان، فاإلك كيفو

  .الم السابقكها له الليويف ملسها وتقب

ره ك ي بل} بشهوةيلاللمس والتقب{ره ك ي}و{ ودبراً  قبالً}اً اجلماعيضفة أكرم علی املعتيحف{

  .اًيض الدعائم أيةما تقدم يف روا

                                                  

.٢ حافكمن االعت ٧الباب  ٤٠٨ ص٧ ج:الوسائل) ١(

.١ ح٣الباب  ٤٠٢ ص:املصدر نفسه) ٢(

  .٣ ح١١الباب  ٤١٢ ص:املصدر) ٣(

  .٦ ح٦الباب  ٤٠٧ ص:املصدر) ٤(



٢٥٦

  .اًيض اجتنابه أحوطان األكن إ و،يهلإوز النظر  جيمن إىل قوی عدم حرمة النظر بشهوةواأل

  .ته املوجب لهليلح إىل النظركان علی الوجه احلالل كن إ و،حوطاالستمناء علی األ: الثاين

  

  .ما هو املشهورك }يهلإوز النظر  جيمن إىل قوی عدم حرمة النظر بشهوةواأل{

 قاال باحلرمة، يث واملختلف، حيد خروجاً من خالف ابن اجلن}اًيض اجتنابه أحوطان األكن إو{

  .يلأنه للمناط يف اللمس والتقبكو

ن إر، وكر والتفكالتذ أما اف علی حرمتهما،ك ليلع باملناط، بل قد عرفت عدم دقط النه إ :فيهو

  .راهتهماك حتی علی ليلة فال دكأورثا احلر

 ماك ان حالالًكذا إاف فكبطل االعت يه مبطل للصوم، وببطالنه ألن يف النهار،}االستمناء: الثاين{

ه يداالستمناء بكان حراماً كن إن به بأس، وك ياً مليناف معكن االعتك يبزوجها ومل أو ان بزوجتهإذا ك

  .منيال فعل حراإ و، فهوني معغرياف كان االعتك  فإنافه،كفعل حراماً وبطل اعت

  .ان حراماً إذا كرم حيمناإاف، وكضر باالعت ي ملليلان االستمناء يف الكن إو

اجلماع، كنه أوب اخلالف، إمجاع بك واستدل لذل، القول حبرمة االستمناءإطالق واحد غريوعن 

رج من املسجد حلرمة لبث اجلنب  خي أنجنب وجب إذا نه واللمس بشهوة، وأليلوبأنه أولی من التقب

  .فيه

 النظركان علی الوجه احلالل كن إ و،حوطعلی األ{: ستقم شيء منها، قال املصنف ي مليثوح

    خمدوش صغریمجاعاإلإذ } ته املوجب لهليلحإىل 



٢٥٧

  انحيذا الركالتلذذ، و مع يبشم الط: الثالث

  

 يف حرمة شكال مقطوع، بل قد عرفت اإلغريس، واملناط يااجلماع أشبه بالقكونه ك، وربیكو

اف، بل كدل علی حرمته من جهة االعت ي بشهوة، وجمرد وجوب اخلروج عن املسجد اليلاللمس والتقب

  .حاله حال اخلروج لالحتالم

املدر املوجب للخروج عن املسجد للبول  أو ل شرب املسهيلنه من قبإ ":كقال يف املستمس

 إىل يباف بالتسبكتزم ببطالن االعتيلاً، فيضاف أك يف االعتكلتزم حبرمة مثل ذل ينأ إالّ والغائط، اللهم

ر تيا ما دل علی جواز اخلروج للحاجة ولو باالخإطالقرده  ينك ل،وجب اخلروج عن املسجد يما

  . انتهی،"يبوالتسب

 يف كذلك و،ان الفعل حراماًكمل متن مل تبطل، ولو  إذا ا فإم املساحقةك ظهر حومما تقدم: أقول

  .اف من جهة الصومكمنت اراً بطل االعتأ أما إذا منت،أن إ وليلال

   . احتماالن،ن ولو اراً ميمل إذا بطالوجب اإل ي اليثان حيوويف وطي احل

  . اخلالف والشهرة املتقدمةعإمجال واضح، خصوصاً بعد كط يف التيا االحيلهذا وسب

  . العدماألصل ف،خروج املين أو  يف الدخول،كولو ش

 مجاع بل عن اخلالف اإل، عن املشهوريكما حك }انحيذا الرك مع التلذذ، ويبشم الط: الثالث{

 ) السالميهعل(ة، عن أيب جعفر يد أيب عبيح لصحك، خالفاً ملا عن املبسوط من عدم حرمته، وذليهعل

   .)١(يعب يشتري وال ياري وال ميان والحيتلذذ بالر ي واليبشم الط يف الكعتامل: قال

   ورك املذيحن االعتماد علی الصحك ميال الشهرة احملققة مل لو أنه فی خيوال

                                                  

  .١ حافكمن االعت ١٠الباب  ٤١٢ ص٧ ج:الوسائل) ١(



٢٥٨

  .ان فاقداً حلاسة الشم مثال، فال بأس به إذا كماكوأما مع عدم التلذذ، 

  

 حلنها حلن أمثاهلا يف باب  فإنروهات،كمساق امل يثان مساق هذا احلدكيف استفادة احلرمة، بل 

  .تاب الصومكراهة، وقد تقدم مجلة منها يف كالصوم مما محلت علی ال

 ف الكاملعتن إ :قول يان أيبك: قال أنه ،) السالميهعل(ت، عن الصادق يا اجلعفرىويف املقام رو

  .)١(افهكن جملس اعتتحول م يغضب، وال ياري، وال ميادل، وال جيشتري، وال ي، واليعبي

ر اهللا، والتالوة، كلزم ذ ويف املسجد،كزم املعتيل:  قال) السالميهعل(وعن الدعائم، عن علي 

 ضر جنازة، وال حيشتري، وال ي واليعب ينشد الشعر، وال ي، واليا الدنيثتحدث بأحاد يوالصالة، وال

الم مع كف عن الكاري أحداً، وما  مي واللم برفث،كت يلو من امرأة، وال خياًيتدخل ب ياً، واليضعود مري

  .)٢( لهريالناس فهو خ

ره مجاعة من الفقهاء، كذ يالفتوی، خصوصاً ومل إىل ط منهتيااالح إىل م أقربكان، فاحلك كيفو

  .ما عرفتك يف اخلالف منقوض بفتواه يف املبسوط يخ الشإمجاعو

، فال بأس مثالً{ يبره مثل هذا الطك يوأ} ان فاقداً حلاسة الشم إذا كماكوأما مع عدم التلذذ، {

  املنساق من النص صورة  بأن  ملا علله يف اجلواهر}به

                                                  

  .٢ حافكمن االعت ١٠الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ١(

  .١ ح:املصدر نفسه) ٢(



٢٥٩

 من يوية الدنمور وال بأس باالشتغال باأل،حوط والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی األيعالب: الرابع

  املباحات

  

  :كرد علی ذل ينكلفتوی، ل يف النص وايبن من شم الطيقنه املتأه بغريالتلذذ، وعلله 

  .قولون مبثله يف باب احلج يم الإ: أوالً

  .انحي بتلذذ الريةنه قوبل يف الرواإب: ياوثان

 يب الط فإن التلذذ،ريان بالتلذذ هو االختالف يف تأثحيد الرييوتق: كقول املستمس أن علم يومنه

  . حمل نظر،انحي من الرفيه عارفاً أكثر وفيهأقوی 

  .)١(يبشم الط يال:  قاليثشمله النص، ح ياسد الشم فالف أما :أقول

 يف يه بقسممجاع اإليه هو املشهور، بل ادعی علاألول و} والشراء، بل مطلق التجارةيعالب: الرابع{

  . السابقةالروايات مجلة من يهدل عل وياجلواهر،

 والشراء، يععلی البا تشتمل أ له عن املرتضی، واستدل له بياكي عن املنتهی حاكح: والثاين

 والشراء ـ يع البغريت ـ يف ليال وشراء، ومثل هذه التعيعن بك يمل إذا ا أولی باملنع منهما حتیوأل

  . ظاهرغريه ليلدن إ  ولذا قال مجع،ط ال احلرمةتيااالح أو راهة،كتصلح لل

وجه ها علی ليلدم ديقمع الضرورة فأما } حوطمع عدم الضرورة علی األ{: وقال املصنف

  .طتيااالح

  روهات، ك الشاملة للم} من املباحاتيوية الدنموروال بأس باالشتغال باأل{

                                                  

  .١ حافكمن االعت ١٠الباب  ٤١٢ صج: الوسائل) ١(



٢٦٠

 إذا  والشراءيعبأس بالب  بل ال،ايهلإمع االضطرار ك إالّ  الترحوطان األكن إ و،طة والنساجة وحنومهاياحتی اخل

   أويلكل والشرب مع تعذر التوكما لأليهلإمست احلاجة 

  

الذي ك املتقدمة يثحاد له لبعض األيةبعد نوع مرجوح يصل، وان مل لألكلحنو ذ أو قصب يانك

  .)١(عن الدعائم

بد  ما ال إالّ طة وشبهها،يااخلك الصنائع املشغلة عن العبادة ميالوجه حتر أن أما ما عن املنتهی من

  .مناط قطعي النه إ :فيهوء، شراال ويعجل املناط يف البأنه ألكمنه، ف

ره ك يال أو رهك ي مما ال}طة والنساجة وحنومهاياحتی اخل{:  قاليثقوله حىل  إوقد نظر املصنف

 الحتمال املناط ،يا اضطراراً عرف}ايهلإمع االضطرار ك إالّ التر{ استحباباً }حوطان األكن إو{يف نفسه 

  .وركاملذ

والغطاء عائلته،  أو  لنفسه}ل والشربكما لأليهلإمست احلاجة  إذا  والشراءيعبأس بالب بل ال{

 يعب يفالن: ه، فإن قوهلمغري منصرفة عن مثل ذلك، ولذا استثناه يف اجلواهر ويةن الرواإف .كوحنو ذل

  . شتري ظاهر يف التجارة، ال يف اشتراء حلم وفاكهة لدارهوي

تاج  حياحلرمة، ولذا ال إىل راهة أشبه منهاكال إىل  وحنوهيحالصح أن ما عرفت من إىل ضافةهذا باإل

   أو يلكمع تعذر التو{: ره بقولهكما ذىل  إاألمر

                                                  

  .١ حافكتمن االع ١٠الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ١(



٢٦١

  .يع البغريالنقل ب

  ة،يلظهار الفضإ بقصد الغلبة وييند أو ييوعلی أمر دن دلةا اي أ،املماراة: اخلامس

  

فون كعت يينشخاص من الذت األئانسان محظ اإل، ولو الك أنه أحوطش  نعم ال}يع البغريالنقل ب

ه، لعلم غريالطعام و إىل  ارليلتاجون  وحيوفة،كوال)  وآلهيهعلصلی اهللا (ة، والرسول كيف مساجد م

  .ةيع الشريه علر املبينيسخالف الأنه  إىل ضافة عرفاً، باإليلكان التوكمإبعدم 

، )١(ة املتقدميد أيب عبيح لصحك، وذلفيهبال خالف أجده :  ويف اجلواهر،}املماراة: اخلامس{

  .)٢(تيا اجلعفريةوروا

 يف يثحادرمها معاً يف األك ظاهر الوجه بعد ذغري ف}دلةاأي ا{: نف هلا بقوله املصريأما تفس

  .رمها معاًكت ذيا اجلعفريثت، وقد تقدم يف حدياخالقباب األ

 ري هو تفس}ةيلظهار الفضإ بقصد الغلبة وييند أو ييوعلی أمر دن{: ره بقولهكما ذ أن ظاهرالو

ة، يلظهار الفضإن بقصد الغلبة وك ين ملإمه يف رد الطرف والكستمر علی  ي أناجلدال فهو أما للمراء،

  .ل مراءكل جدل مذموم، خبالف ك يسول

  .)٣(باليت هي أحسن إالّ تابكوال جتادلوا أهل ال: قال سبحانه

  .)٤(وجادهلم باليت هي أحسن: وقال

                                                  

  .١ حافكمن االعت ١٠الباب  ٤١٢ ج ص:الوسائل) ١(

  .١ حافكمن االعت ١٠الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ٢(

  .٤٦ يةاآل: بوتكالعن) ٣(

  .١٢٥ يةاآل: النحل) ٤(



٢٦٢

  ت فاملدار علی بل هو من أفضل الطاعا  فال بأس به،أ اخلصم عن اخلطظهار احلق وردإوأما بقصد 

  

 ،ورث العداء ينهإ يثقول ح ويقول ي أن حبسن، وهويسما ل أو  به املراءيدذا ذم اجلدال أرإو

  جدال منىرأ إذا ) وآلهيهصلی اهللا عل(الرسول  أن نسان يف خالف الواقع، ولذا وردقع اإل ياً ماريثكو

 أنه  اجلدال، الأقسامراد بعض أصنف ره املك فسر املماراة مبا ذيث حكالم، ولعل املسالك الكباحثه تري

  . جعلهما مبعنی واحدريأراد تفس

ون ابتداًء ك يه فإناعتراضاً، خبالف اجلدال إالّ ونك ياملراء ال أن  منيلان، فما قك كيفو

ذا كرد وه ويقول ي أنتمعان يف جي، اجلدال واملراء عموم من وجهبني، فك ظاهر املدرغريواعتراضاً، 

ان مراًء، كرد  ويقول ي أنة والغلبة بدونيلظهار الفضإان بقصد كذا إة والغلبة، ويلظهار الفضإبقصد 

 وبعرب عن هذا باليت ، المراًءان جداالًكة والغلبة يلظهار الفضإظهار احلق بدون رد إل ويقول يانكذا إو

  .ناألوال واحملرم مها القسمان ،هي أحسن

  .ع املراءان جمتمعاً مكان، فاحملرم من اجلدل ما ك كيفو

ما ك }بل هو من أفضل الطاعات  فال بأس به،أ اخلصم عن اخلطظهار احلق وردإوأما بقصد {

 ) وآلهيهصلی اهللا عل( ن النيبيدان دك، وميركتاب الك به يف الاألمره، وقد عرفت غري وكره املسالكذ

  . باليت هي أحسندلةا ا) السالمميهعل( رينئمة الطاهواأل

  قصد ين ملإذا قال وقال صدق اجلدال، وإصدق خارجاً، ف ال}فاملدار علی{



٢٦٣

  .شر أو ري ما نوی من خئل امرك فلنيةالقصد وال

ان كن إ وك وحنو ذليطزالة الشعر ولبس املخإ ويدرم علی احملرم من الص حيقوی عدم وجوب اجتناب ماواأل

أحوط

  

ذب كلم، مثال الكه املتقصد ين ملإ وياون خارجك ييث، حيةسائر املوضوعات اخلارجكاجلدال، 

  .لم أم الكن قصدمها املتياوالصدق خارج

 ما ئل امرك فل،نيةالقصد وال{بـ  إالّ تحقق يبصدق اخلارج الذي ال إالّ ون املراءك ينعم ال

  .المهكجل  ألليلاجه والتماس الدي، يف احت}شر أو ري من خ)١(نوی

 وحنو يطزالة الشعر ولبس املخإ ويد من الص،رم علی احملرم حيقوی عدم وجوب اجتناب ماواأل{

 يهصلی اهللا عل(النيب أن  إىل ضافة العدم، باإلاألصل، فليل لعدم الدكحرام، وذل من حمرمات اإل}كذل

ة ري السىلإ، وكال لنقل ذلإواحملرم فعله  يفعل ما ية ومليطبدل مالبسه املخ يف ملكاعت إذا انك )وآله

  .ب بعدم االجتنانيفك املعتبنياملستمرة 

  . وابن الرباج ومحزةيخي عن الشك الوهن، خالفاً ملا حيةطاً يف غاتيا اح}أحوطان كن إو{

 يب مبا تقدم من النهي عن اجلدال والطيدأتنبه احملرم، و جيتنب ما جي أنهروي: وعن املبسوط قال

، ولذا قال  ثابتةغري ية، والرواليالون دكت  المورن جمرد هذه األكواجلماع، واستحباب االشتراط، ول

 مل أنه هغريهم خالفه، ويف الشرائع وغريه وأصحابو) صلى اهللا عليه وآله(ة النيب رياملعهود من س: اجلواهر

   وعن ،ثبتي

                                                  

  .٣ حمن مقدمات الصالة ١الباب  ٧١١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٦٤

ل كزالة الشعر، وال أإ وال يط لبس املخيهرم عل حيه ال فإن العموم،ك املراد بذليسل أنه رةكالتذ

  .احك، وال عقد النيدالص

 يب عدم شم الطليل ود، مثل احملرميسافور، فلكف وجب غسله بالكاملعتذا مات إ فيهوعل: أقول

  .شمل املوت يال

ن يف ك ل،رواك العموم استحب ما ذكمراد أولئن إ يل وق،يهن التسامح بفتوی الفقياقلنا جبر إذا نعم

  . فال خالفيهوعل: رة قالك بعد نقل عبارة التذكاملستمس

  



٢٦٥

ل كاألك الصوم يث نعم احملرمات من ح، والنهارليل البنيف ك علی املعتوراتكفرق يف حرمة املذ ال: ١مسألة 

  والشرب واالرمتاس وحنوها خمتصة بالنهار

  

 طالق إل} والنهارليلال بني{فة ك واملعت}فكورات علی املعتكفرق يف حرمة املذ  ال:١مسألة {

  .مجاع اإليه، وعلدلةاأل

يت يا وس}الرمتاس وحنوها خمتصة بالنهارل والشرب واكاألك ، الصوميثنعم احملرمات من ح{

  .فارتانك فيهفارة، واراً فك فيه فليالً اجلماع بنيالفرق 

 ه،غريام رمضان عن كحأتلف بعض  خييثه اراً، حغرياف يف رمضان عن كتلف االعت خي أنهماك

  .ما هو واضحك ،امكح األك من تلغري ياف الك االعتفإن

  



٢٦٦

   يف املباح والنظر يف معاشه مع احلاجة وعدمهاف اخلوضكوز للمعت جي:٢مسألة 

  

 طالقإل }ف اخلوض يف املباح والنظر يف معاشه مع احلاجة وعدمهاكوز للمعت جي:٢مسألة {

  .دلةاأل

 مور األكاف عبادة، وتلكاالعت أن أنه لدعویك، ويهلإتاج  حيل مباح الكوعن احللي املنع عن 

  .صلح مستنداً ي الكن ذلك والشراء، ليعواملناط يف حرمة الب، )١( الدعائميث هلا، وقد تقدم حديةمناف

  

                                                  

.١ حافكمن االعت ١٠الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ١(



٢٦٧

وجب  ي فبطالنه،فيه اشتراط الصوم يثوقع يف النهار من ح إذا افكفسد االعت يفسد الصوم يلماك :٣مسألة 

ر  بطالنه بسائحوط بشهوة، بل األيلذا اللمس والتقبك و،النهار أو ليلان يف الكفسده اجلماع سواء  يذاكبطالنه، و

  ركها مما ذغري ويب والشراء وشم الطيعر من احملرمات من البكما ذ

  

 }فيه اشتراط الصوم يث من ح،وقع يف النهار إذا افكفسد االعت يفسد الصوم يلماك: ٣مسألة {

ن كمن املم إذ س،كاف، وال عك أي االعت}بطالنهجب يو{ أي الصوم }فبطالنه{اف كأي يف االعت

ل، علی قول املبطل ملس وقب أو يبشم الط أو خرج إذا ماكن بطالن الصوم، اف اراً بدوكبطالن االعت

  .كبذل

ان كسواء { .يه علمجاع دعوی اإلنية بل عن الغ، وال خالفإشكال بال }فسده اجلماع يذاكو{

  .ما تقدمك ، ظاهر النهي الوضعألن} النهار أو ليليف ال

 يف أصل شكالن قد عرفت اإلك، ل لظهور النهي يف الوضع} بشهوةيلذا اللمس والتقبكو{

، وما ورد من )١(كراد به ذل ي) وآلهيهصلی اهللا عل(ورد من عدم اعتزال الرسول  حرمتهما، ولعل ما

  .راد به اجلماع ياعتزاله

 }ركها مما ذغري ويب والشراء وشم الطيع من الب،ر من احملرماتك بطالنه بسائر ما ذحوطبل األ{

  فهم البطالن، و يف الالعر أن طاًتياونه احكووجه 

                                                  

.٢ حافكمن االعت ٥الباب  ٤٠٦ ص٧ ج:الوسائل) ١(



٢٦٨

  .اًيض أإشكاللو عن  خيان الكن إلو من قوة، و خيبل ال

ان أحسن كاف الواجب كورات يف االعتكصدر منه أحد املذك إذا قضاه بعد ذل أو وعلی هذا فلو أمته واستأنفه

  .وأوىل

  

  بتامةتيسظاهر النهي الوضع ل أن ورة منكاف، فالقاعدة املذكمنا هي حمرمات ختدش يف االعتإ

  .كمثل ذل إىل ملاعرها العرف، ولعل هذا أقرب، وقد تقدم اإل يملإذا 

بطل الصوم،  ياجلماع أن نية الغإمجاع إىل ضافة باإل،هغري اجلماع الذي نقول ببطالنه وبنيوالفرق 

رة فاك ليل يف الاألمربطال، منتهی ونه مثله يف اإلكفهم منه  ي للجماع بالنهارليل قورن اجلماع باليثوح

  .سائر احملرماتك اجلماع يسفارتان، فلكواحدة، ويف النهار 

  . الربوجردييد منهم السني مجاعة من املعلق}لو من قوة خيبل ال{: ل يف قولهكولذا أش

  . ملا عرفت}اًيض أإشكاللو عن  خيان الكن إو{

ثله ال ، ويف مي يف املقتضكنه من الشأبطال وعدمه استصحب البقاء، والقول ب يف اإلكولو ش

، ي يف املقتضكن االستصحاب يف الشيار من عدم جركستقم ما ذ ينه ملأ ب،فيهاستصحاب، منظور 

  . حمل منعي يف املقتضكمن الشأنه  إىل ضافةباإل

اف كورات يف االعتكصدر منه أحد املذ إذا ،كقضاه بعد ذل أو وعلی هذا، فلو أمته واستأنفه{

 يهعل(قال  .الوسوسة إىل ر جيمل إذا ل حالك حسن علی طتيا االحفإن} ان أحسن وأولیك ،الواجب

  .)١(كين فاحتط لدكين دكخوأ: )السالم

                                                  

.١٤ ح١٢٣ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٢٦٩

  تمه بقصد العبادة؟ يكيفمع احتمال البطالن : قال يال

اب ك عنه جاز ارتيدوز رفع ال جينياملع غرياف كاالعتن إ يث رجاًء، وحكبأس بذل ال: قال ينهأل

فرق  اف حال الصوم املستحب، الك فحال االعت،االستمناء احملرمكم ذاتاً  احملرغري ،ثنائهأ يف مورهذه األ

  .بطله يثنائه مباأامع يف  جي أوهيت عن نيدرفع ال ي أنبني

  



٢٧٠

  اجلماع إالّ افهكورة سهواً، فالظاهر عدم بطالن اعتكصدر منه أحد احملرمات املذإذا  :٤مسألة 

  

حتی  }افهك سهواً، فالظاهر عدم بطالن اعتورةكصدر منه أحد احملرمات املذإذا  :٤مسألة {

صالة  ألك، وذليه علمجاع عنه، بل ظاهر اجلواهر احتمال اإليك يف احملىما صرح به املنتهكاجلماع، 

  .رناهذك الذي يب بالتقر،اًيض أ)١( الرفعيثشمله حد يالعمد، بل إىل ليلالصحة بعد انصراف الد

ما : ) السالميهعل(، وقوله )٢(رزق رزقه اهللاأنه  فطر منأن الصائم فياه ما ورد يف نسيدویؤ

 عقاب  فإنعاقب، يال أنه  معنی بالعذريس ول،ن مما غلبيا النس فإن.)٣( فهو أولی بالعذريهغلب اهللا عل

ة علی يع ببناء الشرك ذليد ورمبا أُ، آثار الصحةيباالمتنان، بل ترت إىل تاج رفعه حي فاليحاملعذور قب

  .اف املشتمل علی حبس النفس واملشقةك يف مثل االعتالسهولة، خصوصاً

 فيهن وجه توقف املصنف أكف: ك فقد قال يف املستمس}ال اجلماعإ{: ره املصنف بقولهكأما ما ذ

  . انتهی، بالعمد فتأمليصالتخص إىل شارةإ من دون فيهثرة النصوص ك

، هنيا واجلماع منصوص لنسه، خصوصاًغري اجلماع وبنين فرق ك ي باالنصراف مليللو قنه إ :فيهو

نسی وهو صائم  ي عن الرجل) السالميهعل( عبد اهللاسأل أبا  أنه ، عن عمار بن موسی،يه الفقىفقد رو

  .يهتسل وال شيء عليغ: ) السالميهعل(فجامع أهله؟ فقال 

                                                  

.٣ حمن جهاد النفس ٥٦الباب  ٢٩٦ ص١١ ج:الوسائل) ١(

.١ ح عنه الصائمكس ميمما ٩الباب  ٣٣ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

.١١ ح٣٤ ص:املصدر نفسه) ٣(



٢٧١

 ويف املستحب ،بهمتام ما هو مشتغل إالقضاء مع  أو افين يف الواجب االستحوطاً، فاأليضنه لو جامع سهواً أإف

  .متاماإل

  

 عن رجل أتی ) السالميهعل( سألنا أبا جعفر :ري ورد مع اجلهل، قال زرارة وأبو بصكذلكبل و

 يه عليسل:  حالل له؟ قالكذل إالّ أن ری يأهله يف شهر رمضان، وأتی أهله وهو حمرم، وهو ال

  .هتاب الصوم فراجعكورة يف ك املذالرواياتمها من غري إىل .)١(شيء

متام ما هو مشتغل إالقضاء مع  أو ،افين يف الواجب االستحوطاً، فاأليضنه لو جامع سهواً أإف{

 بأن علی قول من قال إالّ متاموجه لإل الإذ } متامويف املستحب اإل{ ني االحتمالبنيه مجع فإن} به

 قد كنك القول، لك ذلعلی إالّ متام باإلفيهط تيايف املوسع ال اح أن ماكب،  جيفيهاف بالشروع كاالعت

  .فيهعرفت النظر 

  

                                                  

  .١٢ ح عنه الصائم كس ميمما ٩الباب  ٣٥ ص٧ ج:الوسائل) ١(



٢٧٢

 ني معغريان واجباً كن إ و،هؤاً وجب قضاينان واجباً معك  فإن،اف بأحد املفسداتكفسد االعت إذا :٥مسألة 

  .افهيناست أو هؤب قضا جيه ال فإنيف نذره الرجوع أو فيهان مشروطاً  إالّ إذا ك،افهينوجب است

  يومنيفساد بعد الان اإلكان مندوباً و إذا كهؤب قضا جيذاكو

  

سبق من  ملا }هؤاً وجب قضاينان واجباً معك  فإناف بأحد املفسداتكفسد االعت إذا :٥مسألة {

  .ري أيب بصيةأيت من روا يما إىل ضافةة، باإليضل فركوجوب قضاء 

ة طاعإ فلزم االمتثال دصل بالفاس حي االمتثال ملألن} افهين وجب استني معغريان واجباً كن إو{

  .افينمره وهو باالستأل

} الرجوع{ ، علی ما تقدم}أو يف نذره{، افك أي شرط عند االعت}فيهان مشروطاً  إذا كاال{

 الشرط رافع للوجوب، وقد ألن} افهيناست أو هؤب قضا جيال{فسد إذا } نهإف{مطلقاً  أو ،اضطرإذا 

  .رجوع عملينه إ ثيامع مثال، ح جي أو،فسده يرجع قصداً مث ي أنبنيفرق  ال أنه تقدم

 أو  للفساد املوجب للفوت املوجب للقضاء،لكيشن بقصده فك يمل أما إذا :كفقول املستمس

  .إشكالحمل .  انتهی،كون قد رجع بعد ذلك ي أنالإاف، اللهم يناالست

ون واجباً، ك يم الثالثيو الألن} يومنيفساد بعد الان اإلكان مندوباً و إذا كهؤب قضا جيذاكو{

  الدخول  أن  وقد تقدم رده، وتقدم،وجبه ين ملخالفاً مل



٢٧٣

  إشكالئذ ين قضائه حية بل يف مشروعيهان قبلهما فال شيء علأما إذا كو

  

  .متاموجب اإل ي الثالثليليف 

 الإذ } إشكالئذ ين قضائه حيةبل يف مشروع{فوت  الإذ } يهان قبلهما فال شيء علأما إذا كو{

  .ل وقت هو وقتهكون ك يمناإفوت و

 فللزمان )١(اف عام بدرك ما فاته من االعت) وآلهيهصلی اهللا عل(أما ما تقدم من قضاء الرسول و

ت علی املنت ك ولذا س، والنوافل املرتبة وما أشبهليل الةالذي هو مستحب خاص، فهو مثل قضاء صال

  .لمامك ظفرت بين الذنيافة املعلقك

م ال علی حنو أياة أربعاف ك، مثال نذر اعتافاتكون من اعت أن كصح ييف القضاء أن مث الظاهر

 يف ضمن العقد يهان الشرط علكاف مستحب، وكفطر يف ثالث اعتأم الرابع، ويوفطر الأ ف،دييالتق

  .اف ثالثة بقصد الثالثةكصح اعت يه فإنوم، يافكاعت

ذا إها، فيتب إىل ت ترجعثطم إذا فةكيف املعت: ) السالميهعل( عبد اهللا، عن أيب رية أيب بصقأما موث

  .)٢(ايهطهرت رجعت فقضت ما عل

 برء إذا يدع يه، مثيتأيت ب يه فإنفة،كت املرأة املعتثطم أو ف،كمرض املعتإذا  :) السالميهعل(وعنه 

  .)٣(صوموي

                                                  

.٢ حافكمن االعت ١الباب  ٣٩٧ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حافكمن االعت ١١الباب  ٤١٢ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح:املصدر نفسه) ٣(



٢٧٤

ة حممد بن مسلم، يحاف الواجب دون املستحب، ملا تقدم من صحكفمحموالن علی االعت

اف فواقعها كما بعد الثالث يف املرأة اليت خرجت عن االعت  إىلة أيب والد بالنسبةيحوملفهوم صح

  .زوجها

  



٢٧٥

  أحوطان كن إ يف القضاء، ورب الفو جيال: ٦مسألة 

  

  .}أحوطان كن إ يف القضاء، ورب الفو جيال: ٦مسألة {

 ن فتوامها الكط فلفتوی املبسوط واملنتهی به، لتياصل، وأما االحأما عدم وجوب الفور فلأل

  . استحباباً من باب التسامحاألمرطاً، منتهی تيام احكتوجب جعل احل

  

  



٢٧٦

  ،أحوطان كن إ القضاء، ويهب علی ول جيحنوه مل أو اف الواجب بنذركمات يف أثناء االعت إذا :٧مسألة 

  

واجباً موقتاً  أو ان مستحباًكن إف }حنوه أو اف الواجب بنذركمات يف أثناء االعتإذا : ٧مسألة {

 يهالوجوب عل إذ ان يف ثالث املستحب، إذا كفته شيء حتی يه مل ألنب القضاء، جيف يف وقته، ملكواعت

يف  أو وم رمضان، يمات يف إذا ماك، فهو ةيضمن فاتته فر ليلشمله د يفوت حتی أنه دل علی يال

  .ثناء صالة واجبة صالها يف أول وقتهاأ

أت  ين به فلمتيان من اإلكموسعاً متان واجباً  أو ك،يهقض يان واجباً موقتاً فات وقته وأخذكن إو

 أو يتعطاء الويل قضاء املإ إىل  الفوت له، هذا بالنسبةليل أتی، وجب القضاء، لشمول دكمث بعد ذل

  .عطاء قضائهإه بنفسه يتوص

  .ك علی ذلليلصل بعد عدم الد لأل} القضاءيهب علی ول جيمل{ه  فإنالولی إىل أما بالنسبة

 من الوجوب ، عنه يف املبسوطيخ علی نقل الش،صحابا عن بعض األعلم وجه النظر يف م يومنه

  .اًيريناً وال ختييتع اً، الإطالقال وجوب علی الويل  إذ نوب به عنه يرج من ماله من خي أوعلی الويل،

  .مال الضعفكط يف تياان هذا االحكن إ خروجاً من خالف من أوجب، و}أحوطان كن إو{

  . املايلغريالواجب  إىل ة بالنسبةكقضاء عن التروهذه املسألة تابعة لوجوب ال



٢٧٧

ون ك وي هو الصوميهئذ علين الواجب حألنؤه، فاً وجب علی الويل قضاكان املنذور الصوم معتكنعم لو 

 ،منا هو شرط يف صحتهإ، وفيه واجباً يس الصوم ل فإنافكلو نذر االعت  خبالف ما،اف واجباً من باب املقدمةكاالعت

  . ما فاته من العباداتيعمج  اليتلواجب علی الويل قضاء الصالة والصوم عن املا أن واملفروض

  

من مات أن   لعموم ما روي}هؤفاً وجب علی الويل قضاكان املنذور الصوم معتكنعم لو {

  .قضي عنه ي أنيه صوم واجب وجب علی وليهوعل

أيت صوم  يالإذ }  املقدمةاف واجباً من بابكون االعتك وي، هو الصوميهئذ علينن الواجب حأل{

  .افكباالعت إالّ افكاالعت

 أن  الظاهر}منا هو شرط يف صحتهإ، وفيه واجباً يس الصوم ل فإناف،كلو نذر االعت خبالف ما{

الصوم املستقل ال ما  إىل دلةصراف األن ال،يتم املو قضاء صليلشمله د يمنا الإشرط، و الصوم جزء ال

  .ان جزءاًك

 ما يعمج  اليتالواجب علی الويل قضاء الصالة والصوم عن امل أن ملفروضا{فـ ان ك كيف }و{

 غري أو صالة النافلة أو ) السالميهعل( نيرة احلسزيا أو ة القرآنءما لو نذر قراك }فاته من العبادات

  . علی الويلك عدم وجوب تلاألصل  فإن،كذل

  



٢٧٨

  .افهكن قلنا ببطالن اعتإه وؤ وشراهيعبطل ب ياف ملكاشتری يف حال االعت أو باع إذا :٨مسألة 

  

 ن النهي يف املعاملة الأل }هؤه وشرايعبطل ب ياف ملكاشتری يف حال االعت أو باع إذا :٨ مسألة{

 اخلمر يعبكالفساد  إىل رشاداًإان النهي  إالّ إذا ك وقت النداء،يعقتضي الفساد، مثل النهي عن البي

اف، وهذا هو الذي كتهما شاملة ملا وقع منهما حال االعتات أدلإطالق املقام منه، فيس، وليرواخلرت

  . القول بالبطالن عن بعضياكه حاغرياختاره اجلواهر و

  .ني البطالنبنيال تالزم إذ } افهكن قلنا ببطالن اعتإو{

  



٢٧٩

 إشكالويف وجوا يف سائر احملرمات ، فارةك الت وجبليالاف الواجب باجلماع ولو كأفسد االعت إذا :٩مسألة 

  .قوی عدمهواأل

  

 وال إشكالبال  }فارةك وجب الليالًاف الواجب باجلماع ولو كأفسد االعت إذا :٩مسألة {

  .ليل باليح النص، بل يف بعض النصوص تصرإطالق يهدل عل وي،مجاع دعوی اإليهخالف، بل عل

رتلة من هو مب: ف واقع أهله؟ فقالك عن معت) السالميهعل( عبد اهللا مساعة، سألت أبا يةففي روا

  .)١(وماً من شهر رمضان يأفطر

 يف ليالًف ك عن رجل وطأ امرأته وهو معت) السالميهعل( عبد اهللاسألت أبا : علی قالاأل وعن عبد

  .)٢(فارتانك يهعل: ها اراً؟ قالأ وط فإن:قلت: ، قالفارةك اليهعل: شهر رمضان؟ قال

ن جامع بالنهار إ و،فارة واحدةك يه فعلليلالجامع بن إ  ـفكأي املعتـ أنه  ، روييهويف الفق

  .)٣(فارتانك يهفعل

سها يا وق،ليلصل بعد عدم وجود الد املشهور العدم لأل}إشكالويف وجوا يف سائر احملرمات {

رة وجوا، كان والتذيد والسيد وعن مجاعة منهم املف،}قوی عدمهواأل{: ، ولذا قالليلباجلماع بال د

  .ما نظر واضحيهلك وباملناط يف اجلماع، ويف نيةلغ اإمجاعواستدل له ب

                                                  

.٢ حافكمن االعت ٦الباب  ٤٠٦ ص٧ ج:الوسائل) ١(

.٤ حافكمن االعت ٦الباب  ٤٠٧ص ٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح٤٠٦ ص:املصدر نفسه) ٣(



٢٨٠

فارة شهر رمضان ككفارته ك و،يومني حتی يف املندوب منه قبل متام الك ذلحوط بل األ، ثبواحوطان األكن إو

  قویعلی األ

  

  . خروجاً من خالف من أوجب} ثبواحوطان األكن إو{

 مل أن فارة بعدك الليل دطالق إل}يومني حتی يف املندوب منه قبل متام الك ذلحوطبل األ{

وجه  ال أنه ن الظاهرك، لكها قبل ذلغري هنا والرواياتما مسعت بعض ك بالواجب، ليلصص الدخي

  .هغريه بيديطاً بعد تقتياجلعله اح

 إىل رة نسبتهكما هو املشهور، وعن التذك }قویفارة شهر رمضان علی األككفارته كو{

  :الروايات بعض يهدل عل وي،يهل عمجاع اإلنيةعلمائنا، وعن الغ

 هو مبرتلة من أفطر: ف واقع أهله؟ فقالك عن معت) السالميهعل( عبد اهللاموثق مساعة، سألت أبا ك

  .)١(وماً من شهر رمضاني

 يهعل(ف واقع أهله؟ قال كسألته عن معت:  قال) السالميهعل( عبد اهللاخر، عن أيب  اآلهويف موثق

 أو ني متتابعرينصوم شه أو عتق رقبة، وماً من شهر رمضان متعمداً يي أفطر ما علی الذيهعل: )السالم

  .)٢(اًينك مسنيطعام ستإ

  .ناأصحاببعض  إىل فارة الظهار، وعن املبسوط نسبتهكا أرا كذ يث، حك واملداركخالفاً للمسال

  امع  جيفك عن املعت) السالميهعل(سألت أبا جعفر :  قال، زرارةيح صحيهل عليدو

                                                  

  .٢ ح:املصدر) ١(

  .٥ حافكمن االعت ٦الباب  ٤٠٧ ص٧ ج:الوسائل) ٢(



٢٨١

  .فارة الظهارككوا مرتبة ك حوطان األكن إو

  

  .)١( ما علی املظاهريه فعلكفعل ذلإذا  :أهله؟ قال

فارة ك يهف فعلكوطأ أهله وهو معت إذا فكاملعت : قال) السالميهعل(ت، عن علي ياوخرب اجلعفر

  .)٢(الظهار

انت ن كإ :) السالميهعل(افها فواقعها زوجها؟ قال ك يف امرأة خرجت عن اعت: أيب والديحوصح

  .)٣(ا ما علی املظاهريهان علكافها، كن اشترطت يف اعتكم ومل تأيامتضي ثالثة  أن خرجت قبل

ن إو{:  ولذا قال املصنف، علی االستحبابنية محل الثاني الطائفتبنياجلمع العريف  أن فی خيوال

  .}فارة الظهارككوا مرتبة ك حوطان األك

  .األولاف فسد باجلماع ك االعت ألنفارة،كرار الكظاهر عدم ترر اجلماع فالكلو نه إ مث

فاً، وال ك هو معتيسل إذ ا،يه وال عليهن شيء علك يفة دونه ملكها علی اجلماع وهي معتربجأولو 

  .سك لو انعكذلك و،ا جمبورة وقد رفع االضطرارأما ك علی حتمله عنها، ليلد

  

                                                  

  .١ ح٤٠٦ ص:املصدر) ١(

.١ حافكمن االعت ٦الباب  ٦٠١ ص١ ج:كاملستدر) ٢(

.٦ حافكمن االعت ٦الباب  ٤٠٧ ص٧ ج:الوسائل) ٣(



٢٨٢

حدامها أ ،فارتانك يهيف شهر رمضان وأفسده باجلماع يف النهار فعلان كاف واجباً وكان االعتإذا ك: ١٠مسألة 

 ،ان يف صوم قضاء شهر رمضان وأفطر باجلماع بعد الزوالكذا إذا كفطار يف ار رمضان، و لإلنية والثا،افكلالعت

  فارة قضاء شهر رمضانكاف وكفارة االعتك يهب عل جيهفإن

  

 يهيف شهر رمضان وأفسده باجلماع يف النهار فعلان كاف واجباً وكان االعتإذا ك: ١٠مسألة {

  .يه علمجاع اإلنية وال خالف، بل عن االنتصار واخلالف والغإشكالبال  }فارتانك

ونه مقتضی قاعدة ك إىل ضافةه باإلفإن} فطار يف ار رمضانلإل نية والثا،افكحدامها لالعتإ{

 عن رجل وطأ امرأته وهو ) السالميهعل( هللاعبد ا سألت أبا :علی خرب عبد األيهدل عل يعدم التداخل،

 يهعل: ها اراً؟ قالأ وط فإن:قلت:  قال،فارةك اليهعل:  يف شهر رمضان؟ قالليالًف كمعت

  .فارتانك

ن جامع بالنهار إ و،فارة واحدةك يه فعلليلجامع بالن إ  ـفكأي املعتـ أنه  وروي: يهقال الفق

  .فارتانك يهفعل

  . عنهيد الواجب له رفع الغري أن تقدم من اف الواجب ملا كته باالعيدمنا قإو

قبل أما } وأفطر باجلماع بعد الزوال{ املوسع }ان يف صوم قضاء شهر رمضانكذا إذا كو{

افه ك مث جامع فقد أفسد اعتل مثالًكأفطر بعد الظهر باأل أنه إذا ماك بواجب يف املوسع، يسالظهر فل

  .افهكبطل اعتأن  فارة للجماع بعدكل فال كباأل

  أما إذا } فارة قضاء شهر رمضانكاف وكفارة االعتك يهب عل جينهإف{



٢٨٣

 ،افكحداها لالعتإ :فاراتك ثالث يهع يف النهار وجب علااف يف شهر رمضان وأفسده باجلمكذا نذر االعتإو

  .فطار يف شهر رمضان والثالثة لإل، خللف النذرنيةوالثا

  فاراتك أربع حوطف يف ار رمضان فاألكمعتفة وهو كذا جامع امرأته املعتإو

  

  .فارة، ملا تقدمكاف واجباً فال كن االعتك ي وملليالًجامع 

 :فاراتك ثالث يهع يف النهار وجب علااف يف شهر رمضان وأفسده باجلمكذا نذر االعتإو{

اف واجباً يف ك االعتيسال فلإم الثالث، ويوالك جهة النذر غريان واجباً من إذا ك} افكحداها لالعتإ

  .فارةكفارة وهلذا كب هلذا  جيقبال النذر حتی

  .فارة لنذرهكاف آخر، فال ك عنه باعتيدان له رفع الكال إاً، وينان معإذا ك}  خللف النذرنيةوالثا{

  .فارة من جهة رمضانك فال ليالًان كذا إ و}فطار يف شهر رمضانوالثالثة لإل{

من جهة  ، اليهشيء عل  قبل الثالث الليالًعاً وجامع اف منذوراً موسكان االعتكذا إ، فيهوعل

  .اف، وال النذركرمضان، وال االعت

 يدما عن السك }فاراتك أربع حوطف يف ار رمضان فاألكفة وهو معتكذا جامع امرأته املعتإو{

 فارتان لنفسه،ك يه علك ألنظهر له خمالف، وذل يقول مشهور لعلمائنا مل أنه ، وعن املختلفيخوالش

  .فةكراه زوجته املعتكفارة رابعة إلك و،ما ثبت يف النصكراه زوجته الصائمة كفارة إلكو



٢٨٤

خری حدامها عن نفسه واألإفطار يف شهر رمضان  واثنتان لإل،افهكحداها العتإ : الثالثيةفاكبعد  يان الكن إو

 إالّ يه مل جتب علليللی اجلماع يف الرهها عكأ ولذا لو ،اف عنهاكفارة االعتك علی حتمل ليل وال د، عن امرأتهحتمالً

ن إ فارة واحدةكان يف النهار، ون كإ فارتانكل منهما كانت مطاوعة فعلی ك هذا ولو ،تحمل عنها ي وال،فارتهك

  .ليلان يف الك

  

ان واجباً إذا ك} افهكحداها العتإ{ واحد غري يهلإما ذهب ك } الثالثيةفاكبعد  يان الكن إو{

ما عن  أما ،} عن امرأتهخری حتمالًحدامها عن نفسه، واألإ ،فطار يف شهر رمضانواثنتان لإل{الثالث ك

 وهو صحاب بعمل األيدالنص مؤن إ :فيهفارة التحمل، فك ليل فقط لضعف دنيفارتكالشرائع من 

  .ارة الثالثةفكسقاط اله، فال وجه إلغريف وكشمل املعت يمطلق

رهها علی اجلماع ومها كأ إذا ماك، فيهن يألصلا ف}اف عنهاكفارة االعتك علی حتمل ليلوال د{

اف كاالعت أو رهته يف رمضانكأ بأن سكذا لو انعكفارة نذرها، وكتحمل  ي اليثناذرا الصوم، ح

  .النذر وحنوه أو الواجب

صل بعد  لأل}تحمل عنها يفارته وال إالّ كيه مل جتب علليلرهها علی اجلماع يف الكأولذا لو {

  .رهة بالفتحكانت مكا لو مي ف}هذا{ ليلعدم الد

فارة شهر كاف الواجب، وكفارة االعتك }فارتانكل منهما كانت مطاوعة فعلی كولو {

يف {ان اجلماع  إذا كاف الواجبك لالعت}انن كإ فارة واحدةكان يف النهار، وكن إ{ ،رمضان

  .}ليلال

  ان ار رمضان والنذر وثالث كذا إو



٢٨٥

راه كإفارة من جهة ك ثالث من جهة نفسه، و،فاراتك أربع يهان علك ،نييماف والكاالعت

  .زوجته

  : فرع

  . ملا تقدم يف مسألة عدم اشتراط البلوغ،افك االعتيزق للطفل املمحي

افه، ك العتمراآلان كن إ، ويه، وال علی وليهفارة علكصل فال  الثالث لأليهب عل جيف ملكذا اعتإو

  .واهللا سبحانه العامل، كقاس املقام باحلج، لعدم القطع باملال يوال

، والصالة ني، واحلمد هللا رب العاملنيصفون، وسالم علی املرسل ي رب العزة عماكسبحان رب

  .رينوالسالم علی حممد وآله الطاه

اف، كنا قد شرحناه قبل شرح االعتكاف كما بعد االعت إذ أن وهذا آخر ما شرحناه من العروة،

  .واهللا املتقبل

  .ة قم املقدسةين يف مدية هجر١٤٠٢ سنة ني العقدة االثنة ثالث ذييح صبكان ذلكو

  .خراًآ وهللا أوالً واحلمد

  يازري الشيين احلسيحممد بن املهد

  



٢٨٦



٢٨٧

  

  تاب احلجك



٢٨٨



٢٨٩



٢٩٠



٢٩١

  

  تاب احلجك

  

  

  .}تاب احلجك. يمبسم اهللا الرمحن الرح{: قال املصنف

ثرة كغلبة باحلجة وف والقدوم والك يف اللغة مبعنی القصد وال،سركبفتح احلاء املهملة وقد ت

 احلج يعظمه، ومس يمن إىل ثرة االختالفكاحلج : ليل، وعن اخلكة للنسكاالختالف والتردد وقصد م

 منی مث إىل نصرف يرة مثزيا لطواف اليهلإعود  ي مثيتالب إىل أيت قبل الوقوف بعرفة ي احلاج ألنحجاً

  .عود لطواف الوداعي

 يبني من القرريثكما يف ك ةل سنك يهلإذهب  ي أو،مرات أو وم مرة يلك يهلإذهب  يبل: أقول

  .يهلإ

ان معنی ن كإ ،كه للنسكم إىل  من جعل أحد معاين احلج القصدينيوغما تقدم عن بعض اللن إ مث

زادها اهللا (ه ك م ألنستبعد هذا يسائر املعاين فال وجه للقول بالنقل، والك موضوعاً له اللفظ يالغو

 ما قدك يا شرعياان معنی اصطالحكن إ فال بعد يف وضع لفظ خاص له، و،انت مقصداً للوفودك )شرفاً

 ،كسنة للكان احلج معناه قصد مكد لو يوجه ظاهراً للتقی ال إذ يتحج الب: ستشم من قوله تعالیي

  .، فهو منقولك املشترينيمن باب تعنه إ :قال ي إالّ أناللهم

 ادات ممايرإخر بس، وأورد بعضهم علی اآلك مطرد وال منعغري اً خاصاًيفل له تعركوقد أورد 

  .ضراب عنهی اإلاألول، ففيهفائدة  املعنی مما ال أو الرتاع يف اللفظ إىل رجعي

  شف ك اليفالغرض من أمثال هذه التعار أن ره اجلواهر منكما ما ذوأ



٢٩٢

 ،لنساء واخلناثی من الرجال وا،يةتل من استجمع الشرائط اآلك وهو واجب علی ، احلجينان الدكمن أر: فصل

  ،رينافك الكره يف سلك ومن،، بل بالضرورةمني املسليع من مجمجاعتاب والسنة واإلكبال

  

ادات بعضهم يرإخالف ظاهر نه إ :فيه ف. انتهی،)١(ية اللغويفيف اجلملة فهي أشبه شيء بالتعار

  .اسكاالنع أو عدم االطرادبعلی بعض 

 يهعل(قال الباقر . ا احلج علی مخس ومنهيناء الد ورد من بنملا}  احلجينان الدكمن أر: فصل{

، )٢(يةاة واحلج والصوم والوالك علی الصالة والز، علی مخسسالم اإلبين:  زرارةيح يف صح)السالم

  .ك الدالة علی ذلالروايات هذه من غريو

 من{تطاعة  واالسيةالعقل واحلر ومن البلوغ} يةتل من استجمع الشرائط اآلكوهو واجب علی {

، بل مني املسليع من مجمجاعتاب والسنة واإلكبال{ وعمومها دلة األطالقإل} یالرجال والنساء واخلناث

  .ر الضروريكفر منكتاب الطهارة كتنا يف ثبما أك} رينافك الكره يف سلكومن {ينمن الد} بالضرورة

 يه عن أخ،يت يف احلج، ففي خرب علي بن جعفر اآلكمجلة من النصوص الدالة علی ذل إىل مضافا

ن من قال هذا ك ول،ال: ) السالميهعل(فر؟ قال كج منا فقد  حي من مل:قلت:  قال) السالميهعل( ىموس

  . )٣(فركذا فقد ك هيسل

  .فركذا فقد ك هيسهذا ل أن زعم :اًيض أيتان بن خالد اآليمويف خرب سل

  : قال رجل،وعن القطب الراوندي

                                                  

  .٢٢٠ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

  .٢ ح مقدمة العباداتيف ١الباب  ٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١ حيف وجوب احلج ٢باب  ١٠ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٢٩٣

  اً به مبرتلتهمخفه عمداً مستكوتار

  

  .فركن من جحد احلق فقد كول، ال: فر؟ قالك احلج فقد كاهللا من تر  رسوليا

 يهدل عل وي، الواجب عن استخفافكالم يف تركوقد تقدم ال} اً به مبرتلتهمخفه عمداً مستكوتار{

ج حجة  حيمن مات ومل:  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ، ذربح احملاريبيحه يف املقام صحيدؤ يأو

 أو ياهود يتيمنعه فل ميسلطان أو  احلجفيه يقط يمرض ال أو ف بهجتح حاجة كنعه من ذل مي وملسالماإل

   .)١(يانصران

  .)٢(ك من ترعين يفركومن  : قاليث ح) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ، بن عماريةعن معاوو

 كقول اهللا تبار ويافر،ك يع احلج وهو مستطك علي تاريا: ) وآلهيهعلصلی اهللا (وعن رسول اهللا 

ا  ي،)٣(ني اهللا غين عن العامل فإنفرك ومن يالً سبيه من استطاع اليتوهللا علی الناس حج الب: وتعالی

  .)٤(يانصران أو يادوه يمةياوم الق يوت بعثه اهللا ميعلي من سوف احلج حتی

 يتن البك ياحلج مل الناس كرولو ت: يث يف حد) السالميهعل( نيملؤمن اريي، عن أموعن الطربس

  .)٥(هأياهم كفرون بترك يانواكن ك ولهأياهم كفر بتريكل

 ومل متنعه حاجة سالمج حجة اإل حيومل من مات: قال أنه ) وآلهيهصلی اهللا عل(وعن رسول اهللا 

  ياهود يءشان إ ء،ت علی أي حال شايمسلطان ظامل فل أو مرض حابس أو ظاهرة

                                                  

  .١ حيف وجوب احلج ٧باب  ٢٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حيف وجوب احلج ٧باب  ٢٠ ص٨ ج:املصدر) ٢(

.٩٧ يةآ: سورة آل عمران) ٣(

  .٣ حيف وجوب احلج ٧باب  ٢١ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ حيف وجوب احلج  ٧باب  ٢١ ص٨ ج:الوسائل) ٥(



٢٩٤

  ئرباك استخفاف من الغريه من كوتر

  

   .)١(ياأو نصران

  .مني الورادة ذه املضاالروايات من ك ذلغريإىل 

 كالتار إذ هو ظاهر املنت، امكخر اآل إىل كعلی التر إالّ تدل  الالرواياتهذه  أن فی خين الكول

  . مطلقاًك التريهصدق عل يال ملإخر، واآل إىل كاملطلق هو التار

 ، بن عماريةن معاوع ف،يهلة مجلة من النصوص عللدال} بائرك استخفاف من الغريه من كوتر{

 يهلإ من استطاع يتوهللا علی الناس حج الب :قال اهللا تعالی:  قال) السالميهعل( عبد اهللاعن أيب 

 كن مات علی ذلإسعه، و يان سوفه للتجارة فالكن إ و،ان عنده مال وصحةكهذه ملن :  قاليالسب

  . )٢(سالمة من شرائع اإليع شركفقد تر

 االستخفايف عبارة عن عدم كالتر إذ ة ظاهرة،ريبك استخفاف غري من كون التركوداللته علی 

  عذر خارجيكان له يف التركعن استخفاف مقابله الذي   الكن بال عذر، والترأاالعتناء بالش وةاملباال

  .يةمثل ا يف الرواالتجارة املك ،يان شرعك يولو مل

 الرجل التاجر ذا يتأرأ: قلت له:  قال) السالميهعل( عبد اهللايب أعن  ،ناينكومثله ما عن صباح ال

 سوف احلج، يعذر له ال: ؟ فقالينالد أو التجارة إالّ شغله عنه ييسل عام ولكسوف احلج  ينياملال ح

  .)٣(سالمة من شرائع اإليع شرك احلج فقد تركمات وقد ترن إ

                                                  

.٥ح يف وجوب احلج ٧باب  ٢١ ص٨ج :الوسائل) ١(

  .١ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٧ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٢٩٥

 له يسل: سوف احلج؟ قال يالتاجر :) السالميهعل(  أليب عبد اهللاقلت:  الشحام قالزيدوعن 

  .)١(سالمة من شرائع اإليع شرك مات فقد تر فإنعذر،

 يتوهللا علی الناس حج الب : يف قول اهللا) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ، بن عماريةوعن معاو

إن ، وكه ذلعسي  سوفه للتجارة فال فإنان عنده مال وصحة،كهذا ملن :  قاليال سبيهلإمن استطاع 

 إىل ن دعاه أحدإج به، و حيد ما جي احلج وهوكترسالم إذا ة من شرائع اإليع شرك فقد تركمات علی ذل

ومن  :بتر، وهو قول اهللاأرج ولو علی محار أجدع  خي إالّ أنهعس يه ال فإنفعل يمله فاستحی فال حيأن

من شرائع  ةيع شركفر وقد ترك يالفر، ومل ك فقد كومن تر:  قالني عن العامل اهللا غين فإنفرك

  .)٢(سالماإل

رجل له مائة :  فقال له،نا أمسعأ وريسأله أبو بص:  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،يبلكوعن 

 أما ري أبا بصيا: فقال ؟سالمج حج اإل حيه املوت وهو ملكدرأ ف، العام أحجج،لف فقال العام أحأ

ة من يض أعمی من فريالخرة أعمی وأضل سبأعمی فهو يف اآلان يف هذه كومن : مسعت قول اهللا

  .)٣(فرائض اهللا

 ية خصوصاً الروا،ةريبك استخفاف غري من كالتر أن الرواياتاملستفاد من هذه  أن فی خيوال: أقول

 غري املتقدمة املطلقة من الروايات وخصوصاً من ،ةريبكد يف النصوص ما صرح بلفظ الجننعم مل . ةريخاأل

 ، من عذر وبال استخفافكشمل التر يهاإطالق  فإن،يانصران أو ياهود يذر الدالة علی موتهع بعدم اليدق

  ن عن جامع كل

                                                  

.٦ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٨ ص٨ ج:املصدر) ١(

.١١ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٩ ص٨ ج:املصدر) ٢(

  .١٢ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٩ ص٨ ج:املصدر) ٣(



٢٩٦

 غري من كمث فرط يف ذل: قال يف احلج أنه ) وآلهيهصلی اهللا عل( خبار يف باب احلج عن النيباأل

صغرها أة مائة خطیئة ليلوم و يلك يهتب علك و،هؤستجاب دعا يمه والياقبل اهللا صالته وص يعذر ال

ه بين مات ما  فإنل درهم ثواب حجة وعمرة،كتب له بكن قام ا من عامه إابنته، و أو من زنی بأمهك

 وقضی له حوائج ،يدة ثواب شهليلوم و يلك القابل بنيه وبينتب له ما ك و،اًيد القابل مات شهبنيو

  .)١(خرة واآلياالدن

 مع قطع النظر عن ية للمعصاألويل حممولة علی العقاب الواقعي اياتالرومثل هذه  أن ن الظاهرإمث 

 مثال الزنا يف نفسه عقابه مائة سوط من النار، ومبالحظة توابعه ، املوجبة لشدة العقابية اخلارجموراأل

زين املزامه فساد لبشبه االستخفاف واستامللحق مر اهللا أ بالةوعدم املبامام ونه مثال خمالفة النيب واإلكمن 

ب قعا يونهك فاملراد ،لف سوطألف أ عقابه ك ذلغري إىل ه موت الفجأة مثالًيتتالف النطفة ومورثإا و

 يدذا شهكن له أجر أت الثواب وأياحتمل رو أن بد ال أنه ماك العدد من الزنا يف نفسه، كعقاب ذل

  .اًيض أكعلی ذل

منا مل إيف بايب الثواب والعقاب، وخبار  هذه الطائفة من األيهري يف توجك فيهلإا ما وصل ذه

  .ك ذلغريوري من أذهان املتشرعة واملخالف للضركوا كملها علی ظاهرها لحن

 يةامهم االحتضاركوم بأحكحم أنه يانصران أو ياهود ياملراد من املوت أن  فالظاهر،انك كيفو

 من الكفن والدفن منيسلاملم كحب عندنا وماًكحم ونهكال فضرورة إ و، يف اجلملةيةخرو واأليةوالقرب

  ه وحجه وحنوه مسلمة وقضاء صالت

                                                  

  .١٨٥ ص:خبارجامع األ) ١(



٢٩٧

 يه عل أي احلج الذي بين،سالمجة اإلحبوهو املسمی  ،ة واحدة يف متام العمرمر الإصل الشرع أب يف  جيوال

   مثل الصالة والصوم،سالماإل

  

 املوسر الرجل :قلت له :تاب العالء عن حممد بن مسلم قالكده ما عن يؤ ويل ظاهراً،كلدی ال

: ستغفر له؟ قال وييه عليج صل حين مات وملإو:  قلت،ال: وز شهادته؟ قال جيج هل حي النيث سنكمي

نعم)انتهی،)١ .  

 سالمم اإلكن أحيا جرنيان فاملتقك كيف، وفيه الوثوق يةفاكان وجه قبول الشهادة كو: أقول

ر كئذ فاملنينصل وجوبه، وحأر كنأذا من افر هكال أن بني و،فرهك ) السالميهعل(مام  ولذا نفی اإل،يهعل

  منيقان من أظهر مصادكرجع  ين ملإ و،كاألولار كناإل إىل رجعن إ خر مستخفاًاآل إىل كافر والتارك

 قوله يق ومن مصاد،كذلكوت  مي منيق، وبدون االستخفاف هو من مصاديانصران أو ياهود يوتمي

  .األولقوبة من نه أقل عكول، )٢(ان يف هذه أعمیكومن : تعالی

 يف املسألة فيهالم كيت اليا فسكن به بعد ذلتياة مع اإليد عدنيسن أو  يف عام االستطاعةكوأما التار

  .ة أم الريبكونه كالم يف كا الإمنه وإمثشبهة يف  ال أنه ی، وحاصلهاألول

ب يجفوأما السبب بالعارض ، }ة واحدة يف متام العمرمرإال صل الشرع أيف {احلج } ب جيوال{

   . وحنوهانييمفساد والتحمل والعهد والنذر والباإل

   مثل الصالة والصوم ،سالم اإليه عل أي احلج الذي بين،سالموهو املسمی حجة اإل{

                                                  

  .٢ ح٤١باب  ١٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر) ١(

.٧٢ يةاآل: سراءورة اإلس) ٢(



٢٩٨

  .اةكواخلمس والز

 مجاع علی فرض ثبوته شاذ خمالف لإل،ل عامكة دقل عن الصدوق يف العلل من وجوبه علی أهل اِجلنوما 

 أو دكرادة االستحباب املؤإ من ،خبار الواردة ذا املضموناألكض احملامل، ع محله علی بخبار، وال بد منواأل

.ذاكام الثاين وهعه ففي الكذا ترإ يف عامه ويهب عل جي أنهالوجوب علی البدل، مبعنی

 ناًكان متم إذا كل عامكل أحد يف ك علی يةفاكبعد وجوب احلج  يه ال فإنفائي،كن محلها علی الوجوب الكميو

خبار عبة عن احلج واألك اليلوز تعط جيال أنه خبار الدالة علی عن احلجاج، جلملة من األية خالةكتبقی م  اليثحب

  الدالة  

  

  . والنبوة واملعاديد علی التوحسالم بناء اإليل من قبيسالبناء لأن  إىل شارةإ} اةكواخلمس والز

  إضافة، حنويهبنائه عل  من جهة وجوبه به المسالاإل إىل  احلج إضافةوجه أن اًيبمث من احملتمل قر

 مالبسة يف دىنأ يةفاكنقول به يف باب الفطرة من  امك سالمانت مبعنی اإل إذا كالفطرة إىل اةكالز

  .ضافةاإل

 الدال من يف وختفيمسر اجلكب} ةدقل عن الصدوق يف العلل من وجوبه علی أهل اِجلنوما {

خبار،  واألمجاعشاذ خمالف لإل{أي صحة النقل } م علی فرض ثبوتهل عاك{الوجدان مبعنی أهل الثروة 

 أو دكرادة االستحباب املؤإخبار الواردة ذا املضمون من األكض احملامل، عوال بد من محله علی ب

  .}ذاكام الثاين وهه ففي العكذا ترإ يف عامه ويهب عل جي أنهالوجوب علی البدل، مبعنی

 ل عامكل أحد يف ك علی يةفاكبعد وجوب احلج  يه ال فإنفائي،كن محلها علی الوجوب الكميو{

 يلوز تعط جيال أنه خبار الدالة علیجلملة من األ عن احلجاج، ية خالةتبقی مك  اليثحب ناًكان متمإذا ك

  خبار الدالة   واأل،عبة عن احلجكال



٢٩٩

 ةك واملقام يف م،لناس علی احلجرب ا جي أن ـما يف آخرك وعلی الوايل ،ما يف بعضهاكـ مام علی اإل أن علی

  . املاليتم من بيهن هلم مال أنفق علك يملن إ واملقام عنده، وأنه)  وآلهيهصلی اهللا عل(رة الرسول زياو

  

رب الناس علی احلج  جيأنـ  ما يف آخركما يف بعضها وعلی الوايل كـ مام علی اإل أن علی

م يهن هلم مال أنفق علك يملن إ  واملقام عنده، وأنه)ه وآليهصلی اهللا عل(رة الرسول زيا وةكواملقام يف م

  .} املاليتمن ب

 علی عدم وجوب احلج ني من املؤمن فضالًمني من املسليه بقسممجاعره اإلكقال يف اجلواهر بعد ذ

 فما عن الصدوق يف العلل من:  ما لفظهك لذلتض مقاألمر إطالقن أ و،األصله بك ومتس، من مرةأكثر

  .ة واضح الضعفيضل عام فركة يف داحلج علی أهل اِجل أن  وأفتی بهيهي اعتمد علان الذمياإلأن 

 تثبت  مليةاك وهي ح، مرةل سنةك عن بعض الناس الوجوب يف يكح: قال ي املنتهیكويف حم

 بن يخرب علك ،كض النصوص املومهة لذلع بيهحممولة علی ما محل عل أو خل،إنة س والمجاعوخمالفة لإل

 ك وذل،ل عامكة يف دهل اِجلأاهللا تعالی فرض احلج علی ن إ :) السالميهعل( موسی هي عن أخ،جعفر

 اهللا غين عن  فإنفرك ومن يال سبيهلإ من استطاع يتوهللا علی الناس حج الب: قول اهللا عزوجل

  .فركذا فقد ك هيسن من قال هذا لكال ول :قال ر؟كفج منا فقد  حي من مل:قلت: قال. نيالعامل

ل كة يف دهل اِجلأاحلج فرض علی  ): السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،ة بن منصوريف حذوخرب

  . عام

وهللا علی الناس حج : ا أنزل اهللايمتاب اهللا عزوجل فكيف ن إ :اًيضمي عنه أيثومرسل امل

  .الم اجلواهركانتهی ، )١( يال سبيهلإمن استطاع ل عام ك يف يتالب

                                                  

  .٢٢٠ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٠٠

 يهعل( عبد اهللا عن أيب ، القميير عن أيب جر،رين ابن أيب عمع ف،ا املضمونخبار أخر ذأ كوهنا

  . )١(ل عامكة يف داحلج فرض علی أهل اِجل:  قال)السالم

  . )٢(ل عامك يف يهلإ يلاحلج واجب علی من وجد السب: فعه قالروعن العلل بسند 

 من يتوهللا علی الناس حج الب ): السالميهعل(قلت للعبد الصاحل : ان بن خالد قاليموعن سل

 فر؟كومن : ، قلتيال سبيهلإل عام من استطاع كهللا احلج علی خلقه يف :  قاليال سبيهلإاستطاع 

ذا ك هيسهذا ل أن ن من زعمك ول،فرك احلج منهم فقد ك من تريسان ليم سليا: ) السالميهعل(قال 

  . فركفقد 

ل ك يف ةن اهللا عزوجل أوجب علی أهل اجلدأا نأصحاب وسئل عما رواه ،رزياوعن علي بن مه

 يهلإ من استطاع يتهللا علی الناس حج الب: قال أنه ) السالميهعل( عبد اهللاا عن أيب ينرو: عام؟ فقال

ن ك ول،)٣( حجيلوجد السب إذا من احلجمد: وقال.  احلجيه فقد وجب عليل فمن وجد السبيالسب

  :املخبار علی أحد احلالبد من محل هذه األ

 عنیامل ال بالوجوب، فة ـ متعلقاً بأهل اجلدل عامكيف ون الظرف ـ أعين قوله ك ي أن:األول

 ،م احلج يف هذه السنةيهب عل جيم احلج، فأهل جدة هذه السنةيهب عل جيمال عكأهل اجلدة يف أن 

جدة السنة ب علی أهل  جييسذا، ولك وهيةتم احلج يف السنة اآليهب عل جييةتوأهل جدة السنة اآل

   السنة الالحقة، وهذا ة من أهل جديسه ل ألن،السابقة احلج مرة أخری يف السنة الالحقة

                                                  

.٤ حيف وجوب احلج ٢باب  ١١ ص٨ ج:الوسائل) ١(

. ٦ حيف وجوب احلج ٢باب  ١١ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح شرائط احلجأبوابيف  ٢باب  ٣ ص٢ ج:كاملستدر) ٣(



٣٠١

 نعم املنصرف بدواً هو تعلقه ،أهل اجلدةلمة ك لقرب الظرف من يةالقواعد العرب إىل قربأ

  .بالوجوب

  فلماألوىللسنة  احلج يف ايهن من وجب علأ و، البدليلون املراد الوجوب علی سبك ي أن:الثاين

المه، ك يك يف حم)رمحه اهللا( يخذا، احتمله الشكفعل وجب يف الثالثة وه ي مل فإننيةفعل وجب يف الثاي

نی الوجوب صحة عفم،  أجزاء الوقتيعلف صالة الظهر يف مجكل مكب علی  جي:ما لو قالكون يكف

ال د بيان كون الوجوب موسعاً وكل سنة، وهذا تعبري شائع، واحلاصل إن املرال جزء كن به يف تيااإل

ن يف تيا مثل املوقتات اليت تسقط عند عدم اإليس ول،دائي األيفلكمبعناه االصطالحي بل مبعنی بقاء الت

  .جزء من الزمان

 كة يف تلسنل كون الناس يف كفائي، مبعنی وجوب كن الوجوب الياون املراد بك ي أن:الثالث

عبة عن احلج، ووجوب ك اليلدل علی عدم جواز تعط يه مايدؤ وي البدل،يلة علی سبميركالشاهد ال

 هذا يس الوسائل، ولوا، فلذا احتمله صاحبنكتم يمل إذا  املاليتعطائهم من بإ، ويهجبار الناس علإ

يف الوسائل من محل هذه النصوص علی   مايبومن الغر: ن قال يف اجلواهرإ البعد، ويةاملعنی يف غا

 يذا التالميهم أيكلزم عل ي:وليقع مثل هذا االستعمال يف العرف، فيو لش،انتهی، )١(يةفاكالوجوب 

ان كلو الد خي ال:خرله اآلقوة رين بقيةفاك اليلون بعضهم علی سبكاً يدل عام، مركان يف كون يف الدكال

  .مكعن أحد

                                                  

.٢٢٢ ص١٧ج:  اجلواهر) ١(



٣٠٢

تص بوقت دون  خييسهذا الواجب ل أن املراد أن  من، الوالد يف الدرسيدما احتمله الس: الرابع

ل عشرة كب  جي مثل جلهاد املختص بوقت احلاجة، وال ممايسل سنة، فلكواجب يف  وقت، بل هو

  .ذا، بل هو واجب مستمرك مرة واحدة وه مثالًنيسن

 حجة يث يف حد) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ، عن احلليب،شييا العريه ما عن تفسيدؤ وي:أقول

 يترأأ ،ميومنا خلقنا الأكنا ينا رسول اهللا علمنا د ي:ناينكفقال سراقة بن جعشم ال: قالأن  إىل ،الوداع

بد ال، بل أل: ) وآلهيهصلی اهللا عل(فقال رسول اهللا  ل عام؟كل أو هلذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا

   .)١(بداأل

ون مثل الصالة والصوم ك يم خمتص ذه السنة، فالكهذا احل أن ون السؤال عنك الظاهر فإن

 ) وآلهيهصلی اهللا عل(ستفاد من جواب النيب  يماك ، باق أبداًكمثل تل أو مة،ياوم الق ي إىلتدةاة املمكوالز

دام العمر، ال   بأنه ما) وآلهيهصلی اهللا عل(جاب ل عام ألكحد أل كان مراد السائل وجوبه علی كلو  ذإ

  .بدبد األأل

ثرة استعمال هذه اللفظة كل بجي: ) السالميهعل(رادة االستحباب من قوله إاحتمال : اخلامس

  . بالوجوبري من التعب) السالميهعل( نيرة احلسزياما يف أخبار ك ،مبعنی االستحباب

ل ك عن الوجوب يف يدن يف رفع الياافك منيافة املسلك من مجاعالضرورة واإلف: انك كيفو

 أخباراً كهنا أن ، علی املتقدمةالرواياتما عرفت من ورود هذه االحتماالت اخلمسة يف  إىل سنة، مضافاً

  ل سنة كدالة علی عدم الوجوب يف 

                                                  

  .٢٣٠ ح٩٠ ص١ ج:شييا العريتفس) ١(



٣٠٣

:  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ، هشام بن سامليحب يف العمرة مرة واحدة، ففي صح جيوأنه

 ة مخس صلواتليلم واليولفهم يف الكمنا إون، يقط يما إالّ لف اهللا العبادكماقال أن ىل إ :لفهم كو

  .)١(ك من ذلأكثرن ويقط يحجة واحدة وهم

ك  من ذلأكثرمروا حبجة واحدة ال أمنا إ:  قال) السالميهعل( عن الرضا ،وعن الفضل بن شاذان

 يع القويس ل،عنی شاة يير من اهلديسفما است: ما قالك القوة،  اهللا وضع الفرائض علی أدىنألن

 الفرائض احلج املفروض كلان من تك القوم، فمنا وضعت علی أدىنإذا سائر الفرائض ك، ويفوالضع

  .)٢(واحداً مث رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم

تب من كا يم فيهلإتب ك ) السالميهعل( بن موسی الرضا يأبا احلسن علن إ :وعن حممد بن سنان

 القوم قوة،  اهللا تعالی وضع الفرائض علی أدىن ألنعلة فرض احلج مرة واحدة:  قال،جواب مسائله

  .)٣(ض احلج املفروض واحداً مث رغب أهل القوة علی قدر طاقتهم الفرائكفمن تل

ل سنة مرة واحدة ومن زاد كيف : سئل إذ قرع بن حابس لأل) السالميهعل(وأما قول الصادق 

 إذ سه أوضح،كدل علی املطلوب، بل داللته علی ع ي، مما استدل به صاحب اجلواهر فال)٤(فهو تطوع

   نيقابل مرتل سنة مرة واحدة مكونه يف ك

                                                  

.١ح يف وجوب احلج ٣باب  ١٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حيف وجوب احلج ٣باب  ١٢ ص٨ ج:املصدر) ٢(

  .٣ حيف وجوب احلج ٣باب  ١٣ ص٨ ج:املصدر) ٣(

.٤ حيف شرائط احلج ٣باب  ٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر) ٤(



٣٠٤

  . تأمال من وجه آخرفيه أن فی، مع خيما الكل سنة كال مقابل الوجوب يف 

ب علی العباد  جيوأما ما: قال أنه ) السالميهعل(ا عن جعفر بن حممد ينرو: سالموعن دعائم اإل

نفس م يف األيهنة واملشقة علكمم مرة واحدة لبعد األيهيف أعمارهم مرة واحدة فهو احلج، فرض عل

  .)١(ان له عذركمن  إالّ اًيعموال، فاحلج فرض علی الناس مجواأل

 يال سبيهلإ من استطاع يتوهللا علی الناس حج البملا نزلت : قال أنه ) السالميهعل( يوعن عل

 ، نعم لوجب ولو قلت،ال: ، فقالني مرتيهعادوا علأت، فكل عام؟ فسكا رسول اهللا أيف  ي:قال املؤمنون

  .)٢(مكم تسؤكتبدلن إ ءيا آمنوا ال تسألوا عن أشينا الذيهأ يا :زل اهللانأف

: قالأن  إىل .. ة من فرائض اهللايضاحلج فر أن  اهللاكرمح ياعلم: ) السالميهعل(وعن فقه الرضا 

ا من الثواب احلجة والعفو من الذنوبيهوقد وجب يف طول العمر مرة واحدة ووعد عل)٣(.  

 ) وآلهيهصلی اهللا عل(ملا خطبنا رسول اهللا :  ابن عباس قالىرو: ال ق،يد عن الشه،وعن الغوايل

 ولو ، نعم لوجب ولو قلت،ال: ؟ فقالا رسول اهللا يل عامك: قرع بن حابس فقالاأل يهلإباحلج قام 

  .)٤(منا احلج يف العمرة مرة واحدة فمن زاد تطوعإوجب مل تفعلوا، 

                                                  

.ر وجوب احلجكيف ذ ٢٨٨ ص١ ج:الدعائم) ١(

.٢٤ سطر٢ح يف شرائط احلج ٣ ص٢ ج:كاملستدر) ٢(

.١٨يف احلج سطر ٢٦ ص:ففه الرضا) ٣(

.٤ حيف وجوب احلج ٣باب  ٣ ص٢ ج:كاملستدر) ٤(



٣٠٥

 ل عامك :قرع بن حابس، فقال األم احلجيكتب علكاهللا  نإ :قال أنه ) وآلهيهصلی اهللا عل(وعنه 

نه حجة كون وليقسعون وال تط ت ال نعم لوجب مثلو قلتإذا  :ت مث قالكا رسول اهللا؟ فسي

  .)١(واحدة

 ) السالميهعل(اظم ك عن ال، ورجل آخريعفضل بن الرب، عن الوعن ابن شهر آشوب يف املناقب

 اهللا ـ كالفرض ـ رمحن إ : املسجد احلرام ملا سأله عن فرضه يفيدقال للرش أنه ويل طيثيف حد

وأما قويل فمن الدهر : ) السالميهعل(قال أن  إىل ،له واحدكومن الدهر : قالأن  إىل ،واحدة ومخسة

  .)٢(سالمله واحد فحجة اإلك

ان من جهة كوه ولو كتر إذا رب الناس علی احلج جيالوايلمام أو اإل أن  يف املقام شيء، وهويبق

 املال علی يتلزم علی الوايل الصرف من ب ي بل،ةدهل اِجلأتص ب خي فرضا، وهذا اجلرب اليععدم مستط

 اهللا يلمن سهم سب أن اةك ملا تقدم يف باب الز،اةك املال هنا أعم من الزيتهذه املصلحة، واملراد بب

 يف الدروس يهلإ أومأما ك } املاليتن بنفاق مأي باجلرب واإل{ ،ولعلنا نقول به: احلج، قال يف اجلواهر

 داً،كة استحباباً مؤين باملد) وآلهيهصلی اهللا عل(ره رسول اهللا زياهم غريستحب للحاج و وي:افيهقال 

 ابن عذان، ومنربون علی األ جيماك من اجلفاء احملرم، فيهوه، ملا ك لو تركالناس علی ذلمام رب اإلوجي

   :) وآلههيصلی اهللا عل( لقوله يف ضعيسادر

                                                  

.١٨٩ ح١٦٩ ص١ج: العوايل) ١(

.٥ ح٣باب  ٣ ص٢ ج:كاملستدر) ٢(



٣٠٦

وجبت له أ زائراً مة، ومن أتاينياوم الق ية فقد جفوتهيناملد إىل زرين ي ومل حاجاًةكمن أتی م

  .شفاعيت، ومن وجبت له شفاعيت وجبت له اجلنة

 ا إذذاك، وكربهم علی ذل جيمام أن الناس احلج وجب علی اإلكتر إذا :يخ قال الش،ويف املختلف

  .اًيضأا يهجبارهم علإ يهان علك)  وآلهيه علصلی اهللا( رة النيبزياوا كتر

  . واجبةغريا  ألجبارب اإل جي ال:يسوقال ابن ادر

  .)١(الم اجلواهرك انتهی ،ستلزم اجلفاء وهو حمرم ينهأ بيخواحتج الش

  : خبارجبار الوايل يف اجلملة طائفة من األإعبة وك اليلدل علی عدم جواز تعط وي:أقول

و أ،  الناس احلج ملا نوظروا العذابكلو تر:  قال) السالميهعل(  اهللاعبد عن أيب ،محسفعن األ

  .)٢(م العذابيهنزل علأ: قال

 بين ا ي:قول لولده ي)يهصلوات اهللا عل( يان علك:  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،وعن محاد

  .)٣(ال تناظروافم ك عنلونّ خيم فالك ربيتانظروا ب

لو عطلوه سنة :  فقاليت الب) السالميهعل(جعفر  أليب رتكذ:  قالهيبأ عن ،يروعن ابن سد

  .)٤(م العذابيهأنزل عل : آخريث ويف حد،ناظروا يواحدة مل

 ما قامت  قائماًينزال الد يال:  قال) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ، املراديريوعن أيب بص

  .)٥(عبةكال

                                                  

  .يف وجوب احلج ٢٢٢ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

.١ حيف وجوب احلج ٤باب  ١٣ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٢ حيف وجوب احلج ٤باب  ١٣ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٤ - ٣ حيف وجوب احلج ٤باب  ١٣ ص٨ ج:املصدر) ٤(

  .٥ حيف وجوب احلج ٤باب  ١٤ ص٨ ج:الوسائل) ٥(



٣٠٧

وا حج هذا كالناس لو ترأما أن  :قول ي) السالميهلع( عبد اهللامسعت أبا  : قالرييب بصأوعن 

  .)١(وظروانذاب وما ع لرتل م اليتالب

ناساً من هؤالء ن إ ): السالميهعل(  أليب عبد اهللاقلت:  قال،عبد اهللالرمحن بن أيب  وعن عبد

الناس ذبوا لو فعل هذا ك:  فقال،اً لهريان خكا حج الرجل حجة مث تصدق ووصل إذقولون  يالقصاص

  .)٢(ماً للناسيا قيتاهللا عزوجل جعل هذا البن إ ،يتلعطل هذا الب

 يهعل( نياملؤمن ريمأ يةان يف وصك:  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،ونيم بن معبد اهللاوعن 

 مل يا احلج حلاجة من حوائج الدنكمن تر: ، وقالواكهلتم فك ربيتوا حج بكال تتر:  قال)السالم

  .)٣(نياحمللق إىل نظري تقض حتی

 يتواهللا اهللا يف ب: )عليهما السالم (ني للحسن) السالميهعل( ني املؤمنري أمية يف وص،وعن النهج

  .)٤( مل تناظرواكترن إ ه فإنم،يتم ال ختلوه ما بقكرب

نظروا  ي الناس احلج ماكلو تر:  قال) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،يكوعن عثمان بن شر

  .)٥(بالعذاب

: ) السالميهعل( ني املؤمنري أميةاحلسن موسی بوص بوأ  إيلّبعث:  قال،الرمحن بن احلجاج وعن عبد

يمبسم اهللا الرمحن الرح، قالأن  إىل :م فالك ربيتاهللا اهللا يف ب  

                                                  

.٧ حيف وجوب احلج ٤باب  ١٤ ص٨ ج:املصدر )١(

.٨ حيف وجوب احلج ٤باب  ١٤ ص٨ ج:املصدر) ٢(

.٩ حيف وجوب احلج ٤باب  ١٥ ص٨ ج:املصدر) ٣(

  .ندلسمطبعة األ ١٤ السالم سطر يه له عليةومن وص ٥١١ ص٣ ج:ج البالغة) ٤(

.١ ح٤يف شرائط احلج باب  ٣ ص٢ ج:كاملستدر) ٥(



٣٠٨

  .)١(ر له ما سلفغف ي أنهمأن رجع به م يدنی ماأ و، مل تناظرواكترن إ ه فإنم،يتم ما بقكمن لوخي

تنا يعج من ش حيفع ممنيدن اهللا لإو:  قال) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،نياونس بن ظب يوعن

  .)٢(واك احلج هللكمجعوا علی ترأج منهم، ولو  حيعمن ال

  .)٣(تؤمه مل تناظروا أن يت هذا البيتمأت كترإذا  :قال أنه ) وآلهيهصلی اهللا عل(وعن رسول اهللا 

لو عطل الناس احلج لوجب علی :  قال) السالميهعل( عبد اهللايب أعن  ، بن سنانعبد اهللاوعن 

  .)٤(منا وضع للحجإ يت هذا الب فإن،بواأن إشاؤوا ون إ ربهم علی احلج جيمام أناإل

  أنان علی الوايلكوا احلج لكالناس تر أن لو:  قال) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،وعن مجاعة

 أن ان علی الوايلكل) صلى اهللا عليه وآله(رة النيب زياوا ك ولو تر، عنده وعلی املقامكربهم علی ذلجي

 إىل ،)٥(مني مال املسليتم من بيهنفق علأموال أن هلم ك ي مل فإن وعلی املقام عنده،كهجرهم علی ذلي

  .ك ذلغري

توقف حدها، ولو أة مع عدم ربع األمورلزام الناس ذه األإ يهوايل فعللل يفلكهذا ت أن والظاهر

  . املاليت علی املال صرف من بكذل

  

                                                  

  .٢حيف شرائط احلج  ٤باب  ٤ ص٢ ج:كاملستدر) ١(

.٣ حيف شرائط احلج ٤باب  ٤ ص٢ ج:املصدر) ٢(

.٤ حيف شرائط احلج ٤باب  ٤ ص٢ ج:املصدر )٣(

.١ حيف وجوب احلج ٥باب  ١٥ ص٨ ج:الوسائل )٤(

  .٢ حيف وجوب احلج ٥باب  ١٦ ص٨ ج:املصدر) ٥(



٣٠٩

 من األول ماع يف اليهلإب املبادرة  جي أنه مبعنیي، الشرائط فوريقوجوب احلج بعد حتق أن ال خالف يف: ١مسألة 

 ولو خالف ،خبار مجلة من األيهدل عل وي.ذاك العام الثاين وهي فففيهه كن ترإه عنه، وريوز تأخ جياالستطاعة، فال

كن استفادته من  وميما صرح به مجاعة،كة ريبكونه كبعد  ي بل الياون عاصك يعذر جود الشرائط بالخر مع وأو

  .خبارمجلة من األ

  

 يهلإب املبادرة  جي أنه مبعنیي، الشرائط فوريقوجوب احلج بعد حتق أن ال خالف يف: ١مسألة {

 يهدل عل وي،ذاك العام الثاين وهيفف فيهه كن ترإه عنه، وريوز تأخ جي من االستطاعة، فالاألولالعام يف 

 عن ياكحراز الشرائط علی الفور اتفاقاً حمإوجتب بعد فرض : )١( قال يف اجلواهر،قوالاأل }مجلة من

وقد تقدم مجلة منها عند قول } خباراأل{ و،رةك ويف التذيت واخلالف وشرح اجلمل للقاضياالناصر

خری أ وتأيت مجلة )بائرك استخفاف من الغريه من كر به مبرتلتهم وته عمداً مستخفاًكوتار(: املصنف

  .منها

ما صرح ك ،ةريبكونه كبعد  ي بل ال،ياون عاصك يعذر خر مع وجود الشرائط بالأولو خالف و{

 مع ريالتأخ أن  واحدغريما عن ك الشرائع يفف} خبار من مجلة من األن استفادتهك وميبه مجاعة،

  . واختاره يف اجلواهر،قيي التضليل د مطلقاًيدالوعك أن املدارة موبقة، وعن املنتهی وريبكالشرائط 

خبار  جامع األيةروا إالّ ،ةريبك ريون التأخك يف يح صاحل صرليلن علی داآلإىل قف أمل : أقول

  ه كان ترك األوىل نعم لو مات ولو بعد السنة ،املتقدمة

                                                  

  .٢٢٣ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣١٠

، نعم حرمته فيها يعان مستطك الذي ولاأل ولو الفتقاره بعد العام ،خراآل إىل ج حيمل ما لوكة ريبك

 ان سوفه للتجارة فالكن إو ): السالميهعل(قول الصادق ك ، ملا يف مجلة من النصوص،افيه إشكالال 

  .)١(سعهي

 ذي املال حني يسوف احلج كل عام وليس يشغله عنه إال التجارة أو  سئل عن الرجل التاجرنيوح

  . )٢(سوف احلج يلهعذر  ال: ) السالميهعل(؟ فقال الدين

ة من يع شرك فقد تركن مات علی ذلإ وكسعه ذل ي سوفه للتجارة فالفإن :) السالميهعل(وقوله 

  . )٣(سالمشرائع اإل

مر أجل فقد يعمن أراد احلج فل:  قال) وآلهيهصلی اهللا عل( عن النيب ، عن ابن عباس،ويف اخلالف

  . مما تقدمك ذلغري إىل .)٤(هيلبتعج

  .دلة األطالق إلكذلكخری أ إىل ل سنةكه من ريختأن إ مث

 راًن عذك ي ملريبكان يف الواقع عقاب مؤخر احلج عقاب الكلو  أنه يكذهب عل ين الكول: أقول

، خبالف ما لو تم ا احلجة للعبد علی املوىل ي فال،يثهذه النصوص جمملة من هذا احل إذ مة،ياوم الق يله

لو   ومثله ما،كاحلجة بذلمتامية ة لعدم ريبكصح عقاب ال يه ال فإنةغريصالشيء الفالين  بأن صرح املوىل

ة مائة ريبك حق عقابه بعقاب الان للموىلكه لو فعله  فإن،كذا فال عذر لكن فعلت إ : لعبدهقال املوىل

ة مخسون غريعقاب الص أن ه لو عاقبه مبائة واحلال فإن،ةغري صيةهذه معص: لو قال سوط مثال، خبالف ما

  .كن له احلق يف ذلك يمل

  

                                                  

.١ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٧ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

  .١١ حيف وجوب احلج ٦باب  ١٩ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ حيف وجوب احلج ٥باب  ٤ ص٢ ج:كاملستدر) ٤(



٣١١

بتنا يف باب ثمسألة العدالة، وقد أ إالّ ةغريص أو ةريب أنه كيق يف حتقيةال مثرة مهمة فقه أنه وقد تقدم

  . هو العامل واهللا تعاىل،عصار املتأخرةق املشتهر يف األيي ذا التضيسنه لأها وفي األمر سهولة يدالتقل

تبع القصد، ولو ت فنييمما حجة النذر والعهد والأ، سالمة اإلحج إىل منا هي بالنسبةإ يةالفورن إ مث

شاء اهللا  نإ فيهالم ك اليتيافساد فما حج اإلأالقرار، وتتبع ار يج العدم، وحجة االستاألصلان ك كش

  .تعاىل
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  وجب املبادرة،سبابهأ من السفر ویئة ،دراك احلج بعد حصول االستطاعة علی مقدماتإلو توقف : ٢مسألة 

  .درك احلج يف تلك السنة يا علی وجهتياإ ىلإ

  

 ،سبابهأ احلج بعد حصول االستطاعة علی مقدمات من السفر ویئة كدراإلو توقف : ٢مسألة {

 وجوب يقتض ين وجوب احلجأل}  السنةك احلج يف تلكدر يا علی وجهتياإ إىل وجب املبادرة

 ،يرل تقدكي علی غري ووجوا ،ب الوجوب الترشحيباما من إ و،من باب املقدمة املفوتة ماإ ،مقدماته

  .هاكه ال علی تركها معاقب علی ترك للحج بتركفالتار

 من سنة أكثر إىل سباباحتاجت یئة األ ال فلوإ من باب الغالب، و) السنةكيف تل(: نعم قوله

  .ان ولو بعد عشربن سنةكمصل يف أول أزمنة اإل حييثا حبيهلإت املبادرة بوج

ل سنة ك اًجيتدر إالّ يهلإدفع  يه الغاصب والك يف حال صغره فتمليه من أبان ورث ماالًكلو : مثال

صح له  يتمع عنده وال جيل سنة حىتك أخذه يف يه لزم عل،نكتم ي جزءاً مما بهرينمبقدار جزء من عش

صل  حيأن إىل ه االشتغال بيه من سنة لزم علأكثرمدة  إىل  داره الزائدةيعلو احتاج ب أنه ماكالتخلف، 

  .نياملال ولو بعد سنت

انت یئتها مقدار ك یئة املقدمات ولو يهلزم عل ياستطاع أنه يهل من صدق علن كإ :واحلاصل

  .كسنة من املسافرة لزم ذل إىل تاج حييثعن احلجاز حباحملل ما لو فرض بعد ك، نيتسن

 إىل تاج حينك ليعه مستط ألنذه وجباقالترافع يف استن إىل  واحتاجملان ماله عند ظاكلو  أنه ماك

  .مقدمة هي الترافع

  مقدمة أخذ جواز العبور  إىل ج احلجتيازمنة من احوحنوه علی ما هو املتداول يف هذه األ



٣١٣

 يهب عليج وشرعاً، ف وعرفاً علی مثل هذا الشخص لغةًيعل لصدق املستطكومة، كوحنوه من احل

  .مقدماتهجتب  وبوجوبه ،احلج

ترشح منه الوجوب علی مقدماته اليت  يكيف احلج فأشهرمنا هو يف إوجوب احلج   بأنلكش يوال

  وال، احلجأشهرتالف املال قبل إ جواز يهتفرع عل وي،ئذ فال وجوب قبلهاينوح،  احلجأشهرا قبل يمهي ف

  ؟هأشهر إىل بقاوهإ يهب علجي

وهللا علی : وله تعالی قطالق مجعه هلا، إلنيل من مجع الشرائط حكب احلج علی  جي:نا نقولأل

 اجتماعه نيطاب ح اخليهلإتوجه  وي، احلجيهب عل جييعل مستطك ف من استطاعيتالناس حج الب

ن كل متمكب علی  جي:ما لو قال املوىلك ،ا بعديممنا ظرف الواجب فإ وي فالوجوب فعل،للشرائط

  .زيدضر بعد سنة عند  حي أنمكمن

 قبل وقت ريب الس جيكيفن وجوب فك يال فلو ملإون منهم، كل متمك إىل  فعالًيفلكن التإف

 بنيها وبين املسافة ريغرق سست ية اليتيدالبالد البع إىل زمنة السابقة بالنسبة خصوصاً يف األ،ه وأشهراحلج

  .افة، وهذا خمالف للضرورةكم يهوالالزم عدم الوجوب عل.  مثالة من نصف سنأكثرة كم

 ،ري السبني حفظ املال وبنيال فرق  إذ ، حفظ املالكلذك واجب ولو قبل سنة ريالس أن ماك و

  .ب الثاينيج فاألول واملفروض وجوب ،ان حفظ املال الزماًك  الزماًريان السك فإن

  .نصاف انصراف االستطاعة عن بعض الصور املتقدمةن اإلكل

قدمات من لقول بوجوب املاان الالزم ك ، احلجأشهر قبل يفلكمث لو ترتلنا وقلنا بعدم توجه الت

 عدم وجوب حفظ املال بنيه وأشهر قبل ري وجوب السبنيوحنوها، فجمع بعض املفوتة باب املقدمة 

  .مني املتالزبني يككتف
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أول السنة، بل لو حصل عنده  أنه زعمبال اختصاص لوجوب حفظ املال باحملرم  أن وذا ظهر

  .احلجن اأو إىل  حفظهيهعلان الالزم ك قبل احملرم ،بعدها أو قبلها أو وم عرفة ياملال

 أو مرض أو عه عدونما لو مك ،الم الحتمال فقدان الشرائط حال احلجكال جمال هلذا ال: قال يال

تالف متوقفة حرمة اإلن إ  واحلاصل،وز له تلف املاليج فعال، فيهلإعلم بتوجه الوجوب  ي، فالكحنو ذل

ة كوكه مشأشهرانت االستطاعة يف كوملا  وهو متوقف علی االستطاعة حال احلج، ،علی توجه الوجوب

  .وز له صرف املال وجياكوك مشيهلإ يفلكان توجه التك

 الحق واالعتبار كوك املش ألن،استصحاب حصول الشرائط ال مانع منهأن  إىل مضافاً: نا نقولأل

 ن ملإال و فعيهلإ يفلك توجه التاًيعان يف الواقع مستطك منوط بالواقع، فلو يفلكالتن إ ،كبه ال بالش

مكلفاً ان ك يثه ح فإنصل وبقی مث جن يعات من الوقت مث ملك رأربع إىل علم ببقائه يمن الك ،علمي

  . بالبقاءية قاضيةصول العقالئاأل أن  علی، يف الوقت فتأملكعاقب بالتر ي نعم ال، القضاءيهب عل جيواقعاً

 ان احلج يف الواقع واجباًكه فإنبرء وتلف املال أ مث ،اًيض حصول املال مرنيان حكلو  علم ما يومنه

 احلج، يهستقر عل ي ففي هذه الصورء مث برءاطعا بعدم الربقان كلو  مثله ما، وعلم به ين ملك وليهعل

  .شاء اهللا تعالیإن ورة كالم يف بعض الفروع املذكيت الياوس
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  .اكدراإثقهم سالمة و أو اختار،ل منهمك مع رين من املسكولو تعددت الرفقة ومت

  

وعن الروضة } اًكدراإثقهم سالمة و أو اختار،ل منهمك مع رين من املسكولو تعددت الرفقة ومت{

ان كال إ و،يةه مع التالكدرأخر عنها وأ  فإن يف أوهلا،ريأنه لو تعددت الرفقة يف العام الواحد وجب الس

  .مؤخره عمداً يف استقرار احلجك

  .كي املدارك واستحسنه يف حم،هاغري مع ريثق باملسون إ األوىل عن ري التأخيزوعن الدروس جتو

 يا أوثق، وعدم جوازه مقدماألولان كن إوثق بالثاين، ون إ ريوفق بالقواعد جواز التأخواأل: أقول

  .يهمث واستقر احلج علأ كدر ين ملإ، وآمثاًن ك يوملبالثاين فإن أدرك مع ذلك صح وثق  يملن إ

  . مث اتفق وجوده وسار معهاألوىلذهب مع  يملخری وألو قطع بعدم رفقة  ومثله ما

  املقدمات يف بني وال فرق ،األوىلاملقدمة ك اًنه مقدمة ظاهر مع الوثوق بالثاين فألريجواز التأخأما 

 وال مستقراً اًآمثن ك ي مل،ياج به ثان حي مالن له بعدك ي وملكدر يئذ لو ذهب معها وملين وح،الوجوب

  .ل واحد منها عقالك كوز سلو جين ظاهراًايقما طر أل احلج،يهعل

ن ك ي مل،خره اآليق رفكصل وسل يحدمها وملأ كه لو سل فإننايق طركان هناكلو  أنه ال تریأ

  .هيق مع فرض وصول رفك دون ذايق هذا الطرك لوم وعقاب يف سلويهعل

 ال وىلأوثق ون األر وي،بالثقة إالّ ه ال اعتبار عند العقالء ألن،قثوأ وىلون األكما جوازه مع أو

 عدم وجوب يدهل اخلربة، وقد رجحنا يف باب التقلألثقة من اوثق ول من األك إىل رجعون يا، ولذاينمتع

  .لم هلذه اجلهةاألع يدتقل

  ن إ و،ما شاءيهأوز اصطحاب  جيينال الوفدكان ففي صورة الوثوق بك كيفو
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  . احلجيها وال مستقراً علآمثن ك ي ملكدر يه أوثق، ولو ملغريان ك

 نعم يف اصطحابه هلذا الوفد ،يةفاك يف الإشكال فال كدرأ  فإنحدمها وسار معهأثق ب يملن إ وأما

 كدر ينه مله فألإمثما ، أيهاستقرار احلج علوإمثه  يف إشكال فال كدر ين ملإعلم حرمته، و يالجتر شبه 

 وهلذا ،نه من احلبل املنقذكحلبل مع مت من ايقرغنقذ ال يأيت مبا ال يمنكون يكن مقدمة فك يه مل ألنعمداً

  .ية مقدمة عقالئيسل أنه  املفروض ألن لو احنصراألولول أ من يق هذا الطركنقول بعدم وجوب سلو

  .ار احلجر عمداً وهو مورد استقكاً وتريعان مستطكه  ألنيهما استقرار احلج علأو

 معها، ريالالزم القول بعدم وجوب السقة ا عند العقالء ف ثولو فرض احنصار الرفقة ذه اليت ال

من عنده املال كون يكان مقدمة واقعا ف أنه كاحتمال وهم اتفاقا،كدراإمث وال استقرار ولو فرض إفال 

 االستقرار فرع  فإن،يه عليسم يف املقك احليةاممت بعدم ،ج حتی تلف املال مردود حيعلم فال يوهو ال

 يف يتيا وس،عاًكا بعد ولو متسيم فيهب عل جييثستقر حب ي مل منجزاًيفلكت  اليثوح،  املنجزيفلكالت

  .ما العقاب فال جمال له قطعاًأ و،ذرععدم االستقرار مع الالستني املسألة اخلامسة و

من جهة إشكال إالّ  فال كدرأ  فإنسر مث حصل وسار معه يومل د آخرفما لو قطع بعدم وأو

ن إ و، ويف االستقرار احتماالن، عمديكه تر ألنمث يف اإللإشكاول فال األك درأ وكدر ين ملإ وي،التجر

  .اإلمث احتماالن  ويف، فال استقراراألول كدر يمل

  .أحوط نعم هو ،وثق مع األريفتحصل عدم وجوب الس
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  رين من املسكعلم التم يمل أو علم حصول أخری، يولو وجدت واحدة ومل

  

 الوفد الثاين علی كدراإ ووثق ب،هكدراإه يف كوثق خبروج هذا الوفد مع ش بأن ولو تقابل الوثوق

وز  جياحتمل مرضه مبا ال بأن ، يف سالمتهكوثق باخلروج وش أو ،ه يف خروجهك اخلروج مع شيرتقد

ال إ و،انن كإ خذ بذي املرجح منها فالالزم األ،هغري من ذهاب عضو وك وحنو ذل، حتملهشرعاً

  .فالتساوي

 كدرار، واملراد باإليالف باخلك فامليةالف اجلهات املتساوومع التساوي واخت: قال يف اجلواهر

 وجب اخلروج ك عن ذلري، فلو ضاق وقت التأخيةرتياانه االخكرأ بيد التمتع الذي هو فرض البعكدارإ

 لصدق ري بالتأخنيري أحد املوقفتيااخ أو ن علم فوات التمتعإخر عصی وصح حجه، وأ فلو ،مع السابق

  .ى انته،)١(رتياه سوء االخؤان منشكن إ وكل بذلاالضطرار املسوغ للعدو

 ،فيكن ا وتتياب اإل جيه فإنعة من الوقت،كمقدار ر إىل خر الصالةألو عصی و ه ماريونظ: أقول

  .اآمثان كن إ وءب القضا جيفال

 بعض املقدمات اليت يتوري ولو بتفتياشمل االخ ي، والرتيا ظاهر يف عدم االخكدرااإل أن وتوهم

 بسوء يتوفان التك ولو ك صادق علی املدركدرأمن   ألنسدي، فارتيان من االخكا متعاهرلو 

  .عة من الوقتك ركدرأمن عة من الوقت صدق ك ريره، ولذا لو بقتيااخ

  .نقلب متتعه قراناً ي ومنني االضطراري من املوقفكدراإالم يف باب كوتتمة ال

   رين من املسكعلم التم يمل أو خری،أعلم حصول  يولو وجدت واحدة ومل{

                                                  

.تاب احلجكيف  ٢٢٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(
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 ال أو ،كدراخری مبجرد احتمال اإلاأل إىل ريوز التأخ جي أو،األوىلب اخلروج مع  جي، فهلري للحج بالتأخكدراواإل

  .ريخقواها األأ أقولمع الوثوق؟  إالّ وزجي

 استقر ريلتأخ احلج بسبب اكدراإعدم  أو رين من املسكی واتفق عدم التماألولرج مع  خيمل إذا يروعلی أي تقد

  ی،األولنا من اخلروج مع كان متمكه  ألن،ريمثا بالتأخآن ك ين ملإ احلج ويهعل

  

خری مبجرد احتمال األ إىل ريوز التأخ جي أو،األوىلب اخلروج مع  جيفهل ،ري للحج بالتأخكدراواإل

  مع الوثوق؟ إالّ وز جيال أو ،كدرااإل

  . عنهميك والثالث يف الدورس علی احمل،رةكتذ والثاين يف ال، يف الروضةاألول اراخت: لاأقو

 واتفق عدم األوىلع مرج  خيمل إذا يروعلی أي تقد{، يةئقواوقد عرفت وجه األ} ريخقواها األأ{

 األوىلنه لو خرج مع أقطع ب يبسبب املرض وحنوه مما بسبب عدم رفقة أخری ال} رين من املسكالتم

 أن املفروض إذ  تأمل،فيه. } احلجيه استقر عل،ريب التأخ احلج بسبكدراإو عدم أ {كدر يان ملكا يضأ

مل علی حسب ع فقد ،نية الثاية علی عدم مقدمليلدل د يل واحد منها مقدمة حبسب الظاهر، وملك

  . الثاينكدراإ مع كدر يول الرفقة وملأا خرج مع يما فيضأ كس ذلكلزم ع ي أنهه الظاهري، علیيفلكت

   .اف يف عدم االستقرارك ولاأللزوم اخلروج مع : قال يال

 إالّ أنه ، اجلهاتيعن من مجياما متساوأ، لفرض األول علی لزوم اخلروج مع ليل ال د:قولنا ألن

  .عادي غري ملانع كذا أو صادف عدم وصول هذا

 املتأخر فقط، وما علل به استقرار كدرأ إذا مي بالتقدمثأ يال أنه ماك} ريا بالتأخمثآكن  ين ملإو{

  } األوىلا من اخلروج مع كنان متمكنه أل{: قولهاحلج ب
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  .اًيضه لو سار معهم أكدراإ عدم بنيت إذا الإ

  

يت يف املسألة يا موجب للسقوط، وسيري بل التخنيان مع عدم املعكمجمرد اإل إذ  االستقرار،يدف يال

  . عدم االستقرارليل دنياخلامسة والست

 لعدم ،ه يف هذه السنة باحلجيفلكملا سبق من عدم ت} اًضيأه لو سار معهم كدراإ عدم بنيت إذا الإ{

  .االستطاعة واقعاً

 املوسم ملن ال إىل  والبقاء،حد عشر شهراًأ ولو قبل احلج بةكم إىل الظاهر وجوب الذهابن إ مث

 إذا يهن من یئة مقدمة من مقدماته وجب علكل من متن كإ  واحلاصل،ا بعد من الذهابيمن فكتمي

 يل ولو بتحصيعهو مستط إذ  الوجوب له،أدلة ملا تقدم من مشول ، من یئتهاكن بعد ذلكتم يان ملك

  .مقدمة من املقدمات قبل مدة

 سقط للحرج ال لعدم مشول ،رفع الوجوب ي مبايا بعض املقدمات حرجيلان حتصكنعم لو 

  .ية الثانوينن العناوأما هو شك ، والعموم لهطالقاإل

  



٣٢٠
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  فصل

  :أمور ي وهسالم اإليف شرائط وجوب حجة

  ان مراهقاكن إ وب علی الصيب جيمال بالبلوغ والعقل، فالك ال:حدهاأ

  

  : أمور، وهي سالمفصل يف شرائط وجوب حجة اإل{

 مجاع قبل اإليهدل عل وي،}ان مراهقاًكن إ وب علی الصيب جيمال بالبلوغ والعقل، فالك ال:حدهاأ

  : خبارأ ،يه يف اجلواهر بقسمىاملدع

 يهعل: ج؟ قال حيني عن ابن عشر سن) السالميهعل(سألت أبا احلسن : ق بن عمار قالسحاإن عف

املراد باالحتالم والطمث  أن ، ومن املعلوم)١(تثطم إذا ايه علية اجلاركذلكاحتلم، وسالم إذا حجة اإل

  .البلوغ

 يهعل :ج؟ قال حينيسألته عن ابن عشر سن : قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،وعن شهاب

  .)٢(تثطم إذا ا احلجيه علية اجلاركذلكاحتلم، وسالم إذا حجة اإل

حج به فقد قضی  إذا الصيب: قول ي) السالميهعل( عبد اهللابا أمسعت :  قال،مكبان بن احلأوعن 

  ن ك لسالممبرتلة حجة اإل أنه عين ي :أقول. )٣(ربك ي حتیسالمحجة اإل

                                                  

  .١ حيف وجوب احلج ١٢باب   ٣٠ ص٨ ج:وسائلال) ١(

  .٢ حيف وجوب احلج ١٢باب  ٣٠ ص٨ ج:املصدر) ٢(

  .١ حيف وجوب احلج ١٣باب  ٣٠ ص٨ ج:املصدر) ٣(



٣٢٢

  عمالن متام األتياإفاقته بإف دور  يملذا  إيادوارأان كن إوال علی انون و

  

  .اًيعان مستطكج لو  احليهرب لزم علكذا إ ف،اًغريدام ص فائدا ما

الما حج عشر حجج مث غ أن لو:  قال)م الساليهعل( عبد اهللاأيب  عن ،كاملل وعن مسمع بن عبد

  .)١(سالمة اإليض فريهانت علكاحتلم 

  احلجيه عنه وعلكزي ذل جيال: بلغ؟ قال يج به وملحي يف الصيب :قال أنه ،) السالميهعل( يوعن عل

  .)٢(حج ا وهي طفلة إذا  املرأةكذلكبلغ، وإذا 

قال رسول :  قال)م السالميهعل(بائه آ عن ، عن موسی بن جعفر،يحسناده الصحإوعن الراوندي ب

استطاع سالم إذا ة اإليض فريهان علكج مث احتلم غالما حج عشر حج أن لو: ) وآلهيهصلی اهللا عل(اهللا 

  .)٣(يال سبيهلإ

  احلج علی الغين): السالميهعل(  أليب عبد اهللاقلت:  قال،الرمحن بن احلجاج وأما ما ورد عن عبد

  . )٤(ان له عذر عذره اهللاك فمن ،ارهمغبارهم وصك ،ايعج علی الناس مجاحل: ؟ فقالريوالفق

 ،يف مقابل الشريع الوضغرياملراد بالص أن ما علیإ و،اصل الثبوت ولو استحبابأعلی ما إ لوفمحم

  . يف السن مقابل اهلرم وحنوهغريما علی الصإو

مه من كوما يف ح }عمالن متام األتياإفاقته بإف دور  يمل إذا ياأدواران كن إوال عن انون و{

خبار  بالعموم األيهعلدل  وي،يه بقسميه علمجاعاملقدمات اليت تتوقف علی شخصه، وادعی يف اجلواهر اإل

 الدلة علی رفع القلم عن انون الروايات وخصوص ،يفالكلق التعورة يف باب اشتراط العقل يف تكذامل

   وقد قلنا ،يقف يحتی

                                                  

  .٢ حيف وجوب احلج ١٣باب  ٣١ ص٨ ج:املصدر) ١(

  .١ ح١١باب  ٥ص ٢ ج:كاملستدر) ٢(

  .يف وجوب احلج ١ ح١٢باب  ٥ ص٢ ج:كاملستدر) ٣(

  .٣ حيف وجوب احلج ٢باب  ١١ ص٨ج :الوسائل) ٤(



٣٢٣

ة يع والوضيفيةلكام التكحثار من األ اآليع الرفع رفع مجأدلةظاهر ن إ :هغرياة وكتاب الزكيف 

  .مها فراجعغريو

  :مرانأ يف املقام يبق

ن له ك ين ملإه عاقل و ألن،م انونك يف حيسصالح املال لإة ك له مليس الذي لفيهالسن إ: األول

  .هاإطالق ودلةا عموم األمملهيش ف،اًيزان متم إذا كيد الرشغريهذه املرتبة من الرشد، ومثله البالغ 

 يف همك حهفيالسصحاب أن  مجلة من األمالكاملفهوم من : تاب احلجركقال يف احلدائق يف 

  .ن من صرف املالك ميال إالّ أنه ن اتيا يف وجوب اإليدم الرشك الواجبة حية واملالنيةالعبادات البد

 وعلی الويل ،يهلإ املبادرة يهب عل جي بل،عهن م للويليس واجباً فليهان احلج علك ىتهذا فمى وعل

 كم ال، وال فرق يف ذلأراً ضنفقته ح سواء زادت نفقته سفراً علی ،هيلكو أو  بنفسهيهنفاق عل اإلتويل

لو حلف   مث تعرض للحج املندوب وما، علی احلجران النذر سابقاً إذا كحج النذرسالم أو  حجة اإلبني

  .ىوحنوه انته

، اًيض مريس وليه للحجر عل موجباً سفهاًفيه السكذلكو: ريان املسكمإوقال يف اجلواهر يف مسألة 

 ال ب أويااأل إىل يهأمنه عل ي إالّ أنيررسال حافظ معه عن التبذإلويل ن وجب علی اإ احلج ويهب عليجف

ذر بب يف مال امليااأل إىل  والنفقة الزائدة،بذره ي علی مازيدجرته ومؤنته تأ أن علم ي أود حافظاً متربعاًجي

  . انتهی،)١(ما هو واضحكد متربعاً  جيملن إ ةجرة احلافظ جزء من االستطاعأو

                                                  

  .يف وجوب االستنابة ٢٨١ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٢٤

ان بقدر املعظم كن كعمال احلج ولأفاقته بقدر متام إن دور ك يمل إذا دوارينون األان إ: الثاين

 فسار معهم مث جن ري السنيفاق حأما لو ك، كن من ذلكمت إذا يهان، فالظاهر الوجوب علكر األفيهمنه و

معاً  جكدرأمن : )سالمال يهعل( عبد اهللا قول أيب طالق، إلاألولبعد الوقوف  أو نيمث أفاق قبل الوقوف

  . احلجكدرأفقد 

 كان جمنونا يف ذلكن إ احلج ويه وجب علاألول الوقوف نيدور جنونه ح بأن لو علم أنه ماك

  .ذاك وهنياحل

ن متام تياإفاقته بإفي دور  يه من سقوط احلج عن انون الذي الغريفما يف املنت تبعاً للجواهر و

  .اديرإلو عن  خيعمال احلج الأ

عمال  باألنتيان من اإلكتم ييثن ساعة حب وجي ساعةيقف يمنك ليالً دور جنونه قانكومثله من 

  .يه علليلبطل باجلنون لعدم د يحرام ال واإل،دلةاأل ، لعمومنيل فعلك بنيفاقة ولو جن حال اإل

ته باملعظم من أعمال احلج قاإفدور يفي  يادوارأان كر، فلو ك يف متام ما ذيهومثل انون املغمی عل

 علی ياما تقدم مبتنكان كه ؤ وفابني مث تيف يب، ولو علم بأنه ال جي ملكف بذل ي ولو مل،يهجب علو

  .لة االستقرار علی زاعم عدم االستطاعة وعدمهسأم

  فلميه علي أغميض يف مر) السالممايهعل( عن أحدمها ،ناأصحاب عن بعض ، بن دراجيلوعن مج

  .)١(جلرم عنه رحي: ل حتی أتی املوقف؟ فقالقعي

  .ريخبار الصيب مثل هذا التعبأما يف بعض ك ،حرام رجل بهإون املراد به ك ي أنتمل حيوهذا: أقول

                                                  

  .٢ ححرام اإلأبوابمن  ٥٥باب  ٧٤ ص٩ ج: الوسائل) ١(



٣٢٥

 يعان واجداً جلمك و،قویما هو األكها يتن قلنا بصحة عباداته وشرعإ وسالمز عن حجة اإل جيولو حج الصيب مل

ما حج عشر حجج مث احتلم كان غال أن لو: ) السالميهعل( عن الصادق ،الشرائط سوی البلوغ، ففي خرب مسمع

سالمة اإليضفر يهعل
)١(

.  

يهعل): عليه السالم(ج؟ قال  حيني سنعشر عن ابن ) السالميهعل(عن أيب احلسن  ،سحاق بن عمارإويف خرب 

  

طاف  ويرمی عنه ييه املغلوب واملغمی عليضاملر:  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،يزوعن حر

  .)٢(عنه

  . والصيبيه واملغمی عليضروها يف باب الرمي عن املرك اليت ذالروايات من ك ذلغري إىل

تبت ك:  قال، علي بن راشدتبةاكم إىل  مضافاًألصللز،  جي املواقف مليعراناً يف مجكان سكولو 

تم  يال: تبكره؟ فكم حجته علی سيتأران ك وهو سكر وشهد املناسك عن رجل حمرم سه أساليهلإ

  . )٣(حجه

 واهللا يفك يان منهاكراأل أو عمال األيعأيت جبم ييثر يف بعض املواضع حبكالس أن هرلظان اكول

  .العامل

} قویما هو األكها يتن قلنا بصحة عباداته وشرعإ وسالمز عن حجة اإل جيولو حج الصيب مل{

عن {تقدم امل}  الشرائط سوی البلوغ، ففي خرب مسمعيعان واجداً جلمكو{ا فيهالم كوقد تقدم ال

ويف خرب . )٤(سالمة اإليض فريهان علكما حج عشر حجج مث احتلم غالً أن لو: ) السالميهعل(الصادق 

 يهعل(ج؟ قال  حينيسنعشر  عن ابن ) السالميهعل( احلسن عن أيب{اً يضاملتقدم أ }سحاق بن عمارإ

   يهعل: )السالم

                                                  

.٤ حيف وجوب احلج ١٣باب  ٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الطوافأبوابمن  ٤٩باب  ٤٥٨ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.١ح حرام اإلأبوابمن  ٥٥باب  ٧٤ ص٩ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ حيف وجوب احلج ١٣باب  ٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٢٦

  .طمثتا  إذا احلجيه عليةذا اجلارك و،احتلمسالم إذا حجة اإل

  

  .})١(تا احلج إذا طمثيه علية وكذا اجلار،احتلمسالم إذا حجة اإل

عمال تبعاً  بصورة األىن أتإنه ومة قرب لعدم متشي ال، من البالغيز املمغري أو ،ومثلها انون لو حج

  .هغريل

  

                                                  

.١ حيف وجوب احلج ١٣باب  ٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٢٧

 إذنی عل كقف ذلتو ين هلك ول،سالم عن حجة اإلزيان جمك ين ملإج و حين أيزستحب للصيب املم ي:١مسألة 

فارة، ك ولليحوال للهده الستتباعه املال يف بعض األإذنمشروط ب أنه فيهخالف  ل اليال؟ املشهور بل ق الويل أو

ان كن إ ويا تصرفا ماليسلنه إ :فيه و،نيق علی املتفيهب االقتصار يجصل فنه عبادة متلقاة من الشرع خمالف لألوأل

  ن العموماتأ و،ستتبع املال يرمبا

  

 يف ) السالميهعل( ظاهر قول الصادق يهل عليدو}ج حين أيزستحب للصيب املم ي:١مسألة {

  :   املتقدميثاحلد

بارهم وصغارهمك ،اًيعاحلج علی الناس مج،لمة ك علی ما هو الظاهر من محل  بناًءعلی علی 

مام من حج اإلما عن ابن شهر آشوب يف املناقب عن مجع  و،ارهمغصلمة كالثبوت ال التصرف يف 

 ييب حب:فقلت :) السالميهعل(ويف مجلته قال الراوي له مثاين  أو  وهو صيب سباعي) السالميهعل(السجاد 

  .يث احلد)١(ر سناً مين ماتغ من هو أصيت ما رأيخ شيا:  فقال، فرض وال سنةيك عليس ل صيبكنإ

حج عشر  إذا الغالم أن ة علی الدالالروايات ملا تقدم من }سالم عن حجة اإلزيان جمك ين ملإو{

  .سالمة اإليض فريهان علك مث احتلم جحج

} هإذنمشروط بنه إ فيهخالف  ل اليال؟ املشهور بل ق  الويل أوإذنعلى  كتوقف ذل ين هلكول{

نه عبادة متلقاة فارة، وألك ولليحوال للهدالستتباعه املال يف بعض األ{رة كي املنتهی والتذكما يف حمك

 فيهب االقتصار يجف{  االستحبايباألمر حتی ب الصيبيفلك عدم تاألصلذ  إ}صللف لألمن الشرع خما

  .  الويلإذنوهو صورة } نيقعلی املت

 ،فارة وحنوهاك واهلدي واليقلنفقة الطر} ستتبع املال يان رمباكن إ ويا تصرفا ماليسلنه إ :فيهو{

  ن العمومات أو{

                                                  

  .١١ ح٦ ص٢ ج:كاملستدر) ١(



٣٢٨

  ه مطلقا،يت يف صحته وشرعيةافك

  

  .نيقالقدر املت إىل رجع يمجال حتیإ ساقط ا، وال األصلف} ه مطلقاًيتصحته وشرع يف يةافك

 لو حج عشر حجج صيبال أن دل علی ما إالّ ال عمومات يف املقام أن فی خين الكول: أقول

 بل هي مسوقة ، تصح حج الصيب وما هي شرائطهكيف أنه نيات يف مقام بيسا لأوحنوه، ومن املعلوم 

اً يز مم،ه مطلقاًإذن اشترط باًأان الويل ن كإ قوی يف املسألة واأل،سالم حجه عن حجة اإليةفاكن عدم يالب

  .ا أراد احلج االستحبايبيم ف،ان أم بالغاًكبالغ  غري ،يز ممغريان أم ك

 عبد اهللا عن أيب ،مك بسنده عن هشام بن احل،تاب العللكرواه الصدوق يف   ماكل علی ذليدو

 إذنب إالّ صوم تطوعاً يال أن يفمن فقه الض: ) وآلهيهصلی اهللا عل(قال رسول اهللا : ل قا) السالميهعل(

 ومن صالح العبد وطاعته ، زوجهاإذنب إالّ ال تصوم تطوعاً أن صاحبه، ومن طاعة املرأة لزوجها

ج  حي والصوم تطوعاً يال أن مره، ومن بر الولدأومواله  إذنب إالّ صوم تطوعاً يال أن صحه ملوالهنو

ان ك، ويةانت املرأة عاصك، و جاهالًيفان الضكال إ وأمرمها، ويه أبوإذنب إالّ صلي تطوعاً ي والتطوعاً

  .)١( للرحم قاطعاًان الولد عاقاًك، وياالعبد فاسقاً عاص

  :رينمأ بكورد علی ذل يورمبا

صوم  يال أن ولدومن بر ال):  وآلهيهصلی اهللا عل( عن قوله يهافی والفقك الييت خلو روا:األول

  .)٢(مرمهاأ ويهبوبأ إذنب إالّ صلي تطوعا يج تطوعا وال حيتطوعا وال

                                                  

  .٤ ح١١٥باب  ٣٨٥ ص:علل الشرائع ) ١(

  .٢ذن حيف صوم اإل ٥٢باب  ٩٩ ص٢ ج:يهالفق .٢حم التطوع ياوز له ص جيباب من ال ١٥١ ص٤ ج:ايفكال) ٢(



٣٢٩

 صحابن األيدمن د أن عدم صدوره، مععلى دل  يتب له الكعدم اشتمال بعض الن إ :فيهو

دة والنقصان زيا البني األمرا دار يمف أنه ر، خصوصاً وقد تقرر يف حملهثكأ أو يثحذف مجلة من احلد

  . من هذه اجلهةية علی الرواإشكالان فال ك كيف و،هغرير وكروه يف باب الكما ذك ، الثايناألصلف

 يثن العمل باحلدك مي فال،ةري خمالف للسين الوالدإذن علی يةبتوقف صالة الولد الندن إ :الثاين

  .حدأقول به  يال الشتماله علی ما

مه ياب يف قة علی خمالفة الولد لألري، وال سذنم اإلك النفس يف حيبون طكاملعلوم ن إ :فيهو

عمال  باألينخالفه بالنادر الشاذ رضا الوالديلحق منا الغالب الذي إتطوع ا بدون رضامها، وبالصالة امل

رتدعون عن  ييننيتدا بعض املينرأ  هلا أصال، بل قدةمؤون  مبا ال،، وخصوصا الصالة وحنوهايةالتطوع

  .كا مضرة يف ذلمراهة لزعمهكا المحرز منهأ إذا خصوصاً وم،األ أو برة والصالة وحنومها مبنع األزياال

المها حمل كه، ويف املقام يرتقر ومنا هي التصاهلا بزمان املعصومإة ري السيةحجأن  إىل مضافاً

زمان  إىل قامتها بدون رضامهاإ يف الصالة املتطوع ا ويهبوثبات خمالفة الولد ألإ لنا ينأمن  إذ ،إشكال

 معمول غري علی مجلة يةاشتمال الروا أن  مع،فی خيما الك يف الردع يةافك ية، ولو فرض فالروااملعصوم

ة الفقهاء ري جرت سيه وعل،صولمقرر يف األ ما هوك ، عن العمل بسائر فقراايد موجب لرفع الغريا 

  .الروايات من ريثكيف 



٣٣٠

 بالنص والفتوی ين الوالدإذنعلی  اًفان متوق إذا كيةفاكاجلهاد الذي هو من فروض ال أن علی

 ايفك بقول مطلق ـ مثل ما رواه يف الينعة الوالداطإدل علی وجوب  ، بل ماك بذلان التطوع أوىلك

صلی اهللا ( النيب ىرجال أتن إ :قول ي) السالميهعل( عبد اهللامسعت أبا : بسنده عن حممد بن مروان قال

 إالّ ن حرقت بالنار وعذبتإ باهللا شیئاً وكتشر ال:  فقال،رسول اهللا أوصينيا : فقال)  وآلهيهعل

 كخترج من أهلك أن ن أمراإ، ويتنيم أو اناك ينيعهما وبرمها حأط فيك ووالد،انمي مطمئن باإلكوقلب

  .)١(انمي من اإلك ذل فإن فافعلكومال

لرسول يف والنيب وامام  مثل أطع اإلكأطع والد  فإن،ون العمل برضامها مطلقاًكل علی لزوم يد

 ، والنهي فقطاألمرطاعة إ املعنی يس ول،طاعتهما مطلقاإالعمل ناشئاً عن  ون فهم العرف لزوم صدورك

  .فتأمل

 فمن املسلم داللته علی عدم اجلواز مع املنع، ومحل ،ماإذدل علی اشتراط  يال أنه ولو سلم

  .اف لصدرهان علی االستحباب ميةالروا

  ها؟ يل نصنع بذكيفف: ن قلتإ

 انمي من اإلكن ذلإف):  وآلهيهصلی اهللا عل(ة االستحباب له بقوله رينوجود ق إىل مضافاً: قلت

  .ما تقدمك عن ظهور سائر الفقرات يدوز رفع ال جي عن فقرة ملعارض أقوی اليد رفع اليرعلی تقدأنه 

، سواء اعمج بالنص واإليهحمجور علـ أي الغالم ـ وهو : قال أنه رة منكي عن التذكوأما ما ح

ال يصإه ويته ووصريحرامه وتدبإه وإسالمعباداته وك ما استثين إالّ  التصرفاتيعال يف مج اً أويزان ممك

  ه يف دخول الدار علی إذن ويةاهلد

                                                  

  .٢ين حباب الرب بالوالد ١٥٨ ص٢ ج:ايفكال) ١(



٣٣١

  . انتهی،)١(كخالف يف ذل

دل  ويره،ك مما ذريثك لوضوح اخلالف يف ، منه ال املستثىنمجال علی املستثىنادعاه اإل أن فالظاهر

 داخل يف املستثىنـ وهو احلج ـ حمل الشاهد  أن  علی، ذهاب املشهور علی االشتراط يف احلجيهعل

  . ظاهر العبارةيهقتض يماكه، إذنحرام فقط بعد جواز أصل احلج و اإلمنا املستثىنإ و،منه

 ني املؤمنري عن أم،صبغ بن نباتة عن األ،يبرواه يف التهذ  مايهدل عل ي احلجر املطلق بليدویؤ

  . عقل يجر علی الغالم حتی حي أنقضی هنإ ): السالميهلع(

  .يةة الغارين خصوصا بق، ال جمرد ماله،رتبط به ي مايعشمل مج ي احلجرإطالقو

زوجه أبوه  إذا الغالمن إ :ناسيك الزيدي يف حسنة ) السالميهعل( منه يف الداللة قول الباقر يبوقر

  .يث احلد)٢(سنةبلغ مخس عشرة ك أو أدر إذا رياان له اخلك

ر بعد يان للولد اخلك ي ومليجن له التزوك يموال ملر للويل منحصراً يف األتياان االخكنه لو إف

  .البلوغ

انت مسوقة كن إ ويةا، والرويهب مطلقاً ال سترة عل األإذناشتراط  أن  فالظاهر،انك كيفو

 يف يةافكخر باتة وبعض الشواهد األصبغ بن ن األية رواةيم بضمية القطعيةو إالّ أن األوليزم املمكحل

  .يز املمغري إىل مكانسحاب احل

  .نثیر واألك الذبنيعلم عدم الفرق  يكومن ذل

 يث للحد،اًيض أذن أب فالظاهر اشتراطه باإلغريان كلو  أما ،ان الويل أباً إذا كايمله فكهذا 

  .صبغاملتقدم عن األ

                                                  

  .تاب احلج ك٢٩٧ ص١ ج:رةكالتذ) ١(

  .٩ حاحك عقد النأبوابمن  ٦باب  ٢٠٩ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٢

 الوصي ية والك املداريدعد نقله عن العالمة وسره يف احلدائق بكموقع ملا ذ ال أنه ظهر يوذا

ون الوصي كب واجلد له، وجمرد منا هو األإلويل يف هذا املقام املتبادر من ا إذ  توقف،فيهوعندي : بقوله

ظهر من  يستلزم التصرف يف املال والبدن، ورمبا ي احلج ألن البدن،يةلزم انسحابه يف وال ي املال اليةوالله 

 ما عرفت، بل فيهو: قالأن  إىل . املاليةله والأن  إىل م بالنظرك يف هذا املقام للحايةوالالمهم ثبوت الك

  . انتهی،)١(بعد من الدخول يف هذا املقامأهو 

 احلجر ليلج هنا هو دتيا االحليل، بل دذباًك وم مداره صدقاًكدور احل يلفظ الويل الأن  إىل مضافاً

 غري من ،ية أعماله بنظر من له الواليعون مجكجر علی شخصه  البالغ مطلقا، ومن لوازم احلغريعلی 

  .همغريم وك واحلايلكب واجلد والوصي والو األبنيفرق 

   أم ال؟ ك ذليةم هل هلا والاألن إ مث

قواه، ويف  أنه  وعن الفخر.احكها يف املال والنيتتفاء والن ال، هلايةوال ا الأ يسي عن ابن ادركاحمل

  .هيض مشعراً بتمريلالق  إىلالشرائع نسبته

وا هلا، ك واملختلف والدروس ير للمبسوط واخلالف واملعترب واملنتهی والتحرقوی وفاقاًن األكول

صلی اهللا (مر رسول اهللا : قول يمسعته : قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ، بن سنانعبد اهللا يحلصح

 ؟ج عن مثل هذاحيا رسول اهللا أ ي:ا صيب هلا فقالت امرأة ومعهيهلإ فقامت ،ة وهو حاجيث برو) وآلهيهعل

  ها غريمرة لآ أو وا حمرمة بهكجر هلا األ ضرورة اقتضاء. )٢(جرهأ ك نعم ول:قال

                                                  

  .الويل يف حج الصيب ٦٨ ص١٤ ج:احلدائق) ١(

  .١ ح وجوب احلجأبوابمن  ٢٠باب  ٣٧ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٣

عترب يف حجه املندوب  ي وأما البالغ فال،ان يف بعض الصوريذوجب االستن إ وقوی عدم االشترط يف صحتهفاأل

  .همايتذفر املشتمل علی اخلطر املوجب أل للسن مستلزماًك يملن إ ينبواألإذن 

  

  . فتأمل،حرامه بهإال ثواب يف  إذ ، ال أجر لهيه ولغريو

ذهب هو بنفسه فالظاهر بطالن حجه، ال القتضاء  أو ،هإذن الويل بدون غريمث لو حج بالصبی 

 مثل هذا ةيفاكصول عدم  ذا احلج، وقد أوضحنا يف األاألمر بل لعدم ، بالشيء النهي عن ضدهاألمر

  . املولیإذنحج العبد بدون كون حجه يك ف، حمرز يف املقامغريأنه  إىل  مضافاً،كاملال

 بل هو ،ك للويل ذل ألن يف هذا العمل،يلكصح التو يكذلكج الويل بالصيب  حي أنصح يماكو

 هيعل( عن الصادق ،الرمحن بن احلجاج  عبديحيت من صحياما س إىل  مضافاً،يةشأن من شؤون الوال

  .)١(يث احلديتتطوف به بالب أن يةومري اجلار): السالم

  .شاء اهللا تعالی نإ يف املسألة الرابعة يلكالم يف الويل والوكيت طرف من الياوس

 يهلإ فما ذهب ، الويل يف صحة حج الصيبإذنما عرفت اشتراط ك} قویفاأل{ان ك كيفو

صورة ك} ان يف بعض الصوريذوجب االستن إ و،عدم االشترط يف صحته{املصنف تبعاً للمستند من 

  .وجه له  ال،فعه وحنوهداخلطر الذي نصب الويل ل

 للسفر املشتمل علی اخلطر ن مستلزماًك يملن إ ينبواألإذن عترب يف حجه املندوب  يوأما البالغ فال{

   يخي عن الشك للمحاًقوفا} همايتذاملوجب أل

                                                  

.١ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٣٤

  . امايذطلقوا عدم استأ فك واملداريدوالشه

ن ك يا مليمم فأل عن ا فضالً،ب يف املندوب منه األإذنقوی عدم اعتبار البالغ فاأل أما :ويف اجلواهر

  . انتهی،)١(ما عنهيهسبق  أو ائهما باعتبار مفارقتهيذإ إىل  للسفر املؤديمستلزماً

ی  توقفه علك الثاين يف املساليدب خاصة، وعن الشه األإذنوعن العالمة يف القواعد اشتراط 

عدم اعتبار  أن ما، وعن الروضةإذللسفر املشتمل علی اخلطر احلج مستلزماً نك يمل إذا ما حسنإذ 

  . يف املسألةشكالة اإلري وعن الذخ،ال فاالشتراط حسنإو

ها مجلة من يدؤ وي العلل املتقدمة،ية لروا،ه االشتراط مطلقاًغري لصاحب احلدائق وقوی وفاقاًواأل

:  املتقدمةيفاك الية يف روا) وآلهيهصلی اهللا عل( خصوصاً قول النيب ، لزوم برمهاخبار الدالة علیاأل

أطعهاون الصدور عن ك طاعة عرفاً املستفاد من وجوب اإل فإنماإذ.  

: ذاكجاء هذا اخلرب ه:  املتقدمة قاليةر الرواكبعد ما ذ أنه  من)رمحه اهللا(ما ما عن الصدوق أو

وال يف ، الصالةكة، وال يف تريضفر أو انك ه احلج تطوعاًكولد طاعة يف تر علی الين للوالديسن لكل 

 عن يدرفع ال يالنه إ :فيهف. ، انتهى)٢( الطاعاتكة وال يف شيء من تريضفر أو انك الصوم تطوعا كتر

م، خصوصاً وقد أفتی علی طبق ك حاليلد أو  حجة أو إمجاع شاهد من ضرورةغريظاهر اخلرب ب

   .صحابها مجلة من األغري ىلإا ويهلإتناد مضموا باالس

  ون ك و، والوالد والوالدةى،ثنر واألك الذبني فالظاهر عدم الفرق ،ان ككيفو

                                                  

  .يز املمغريحرام إ كيفيةيف  ٢٣٥ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

  .١١٥باب  ٣٨٥ ص٢ ج:العلل) ٢(



٣٣٥

  إشكالوأما يف حجه الواجب فال 

  

ما فالظاهر عدم صحة احلج لعدم إذ علی اخلطر وعدمه، وعلی هذا فلو حج بدون السفر مشتمالً

  .مر ماكا به ينتفك ولو اكحراز املالإ به، مع عدم األمر

 ولو ،إشكال حق اهللا مقدم بال  ألن،ذنيف عدم اشتراط اإل} إشكالوأما يف حجه الواجب فال {

 وما ورد من عدم اجلهاد بدون رضامها مع ، اخلالقيةال طاعة للمخلوق يف معصنه منعناه يف املندوب أل

 يينقدم الواجب الع ي، ومع التعارضاًينة واجبة عطاع واإليافائك ون اجلهاد واجباًك، فلون اجلهاد واجباًك

 أمر آخر مل أو مني لقلة املسلاًين عيه علولذا لوصار واجباً . بدليين للعيس ولفائي بدالًك لل ألن،بال شبهة

  .ر يف باب اجلهادكما ذكه ملنعهما كز ترجي

طاعتهما لوجوب احلج يف إز  جي مل،العام الثاين إىل األولرجاء من العام اه يف اإلذنأوعلی هذا فلو 

الصوم يف رمضان ك ن به يف العام الثاين من باب التعدد املطلويبتياب اإل جيمناإ، واًينعام االستطاعة ع

  .وقضائه بعده

  



٣٣٦

  خبار جلملة من األ، بال خالف،يز املمغريرم بالصيب  حي أنستحب للويل ي:٢مسألة 

  

 يحصحك }خبار جلملة من األ، بال خالفيزم املغريرم بالصيب  حي أنستحب للويل ي:٢ مسألة{

 مولوداً يامعنا صبن إ :قلت له : قاليث يف حد) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،الرمحن بن احلجاج عبد

 تصنع؟ كيفلتها أ فس،ايا تصنع بصبكيففتسأهلا ة يدمه تلقی مح أمر:  نصنع به؟ فقالكيفف

 انكذا إرد احملرم وقفوا به املواقف، ف جيماك وجردوه وغسلوه حرموا عنهأ فيةوم الترو يان إذا ك:فقالت

 الصفا بني ويتتطوف به الب أن ية اجلاري، ومريت مث تزوروا به الب،وم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسهي

  .)١(واملروة

 ةك عن غلمان لنا دخلوا معنا م) السالميهعل( عبد اهللاسألت أبا :  قال،سحاق بن عمارإ يحوصح

ما كرمون واذحبوا عنهم  حيتسلون مثغ ي:قل هلم: حرام؟ قالإ غريعرفات ب إىل رة وخرجوا معنابعم

  .)٢(مكنفسأتذحبون عن 

م من كان معكانظروا من :  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ، بن عمارية معاويحوصح

رمی عنهم، ومن  ويطاف موي ،صنع باحملرم يصنع م ما ويبطن مر، إىل  أواجلحفة إىل ن فقدموهياالصب

  .)٣( مىعيسو: اف ميط بعد قوله الرواياتويف بعض . يهم عنه وليص منهم فليد اهلد جيال

  قبض  يد الصيب مث ي يفنيكضع الس ي) السالميهعل( نيان علي بن احلسك :وعن الصدوق

                                                  

  .١ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٧ص ٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٧ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٧ص ٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٧

  .)١(بحيذ الرجل فيهد يعلی

  أنأمره يه فإنغريحج الرجل بابنه وهو صإذا  : قال) السالممايهعل( عن أحدمها ، زرارةيحوصح

 ،ذحبون ي هلم مايسل: قلت. صلی عنه ويطاف به ويليب لبوا عنه، ي أنسن حي مل فإنفرض احلج، ويليبي

ن قتل إ، ويبب والطياتقی علی احملرم من الث يم مايهتقی عل ويباركصوم ال ويبح عن الصغاريذ: قال

  .)٢(يه أبىاً فعليدص

ان ك: ن؟ فقاليا جترد الصبينأ من ) السالميهعل( عبد اهللابو أسئل :  قال،ميدأب أخي يون أوع

  .)٣(ردهم من فخ جيأيب

نا أخاف أاراً وغ صيةمعي صبن إ :) السالميهعل(  أليب عبد اهللا قلت:عقوب قال يونس بن يوموثقة

 م العرج وقعت يف يتأت فإنك إذا رموا منهايحت م العرج فلائ: رمون؟ قال حيينم الربد فمن أيهعل

  .)٤(م فائت م اجلحفةيه خفت علفإن : مث قال،امة

 :رم به؟ قال حيعن الصيب متی)  السالميهعل(سألت أبا جعفر الثاين :  قاليلوعن حممد بن الفض

 أثغرإذا)٥(.  

ذبح  ي أنيه فعلمن متتع بصيب: قال أنه ) السالميهعل( عن جعفر بن حممد ،سالموعن دعائم اإل

  .)٦(عنه

                                                  

  .٤ حنياباب حج الصب ١٥٥باب  ٢٦٦ ص٢ ج:يهالفق) ١(

  .٥ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٨ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٩ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

  .٨ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٩ ص٨ ج:الوسائل )٥(

  .٣١٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٦(



٣٣٨

  ا صاحب املستند،فيهل كن استشإة ويبذا الصكبل و

  

بطن مر،  إىل  أواجلحفة إىل ن فقدموهيام من الصبكان معكومن : )عليه السالم (وعن فقه الرضا

   .)١(م عنهيص فليامنهم هد د جيرمی عنهم، ومن مل وي،طاف م وي،صنع باحملرم ينع م مايصف

ده الرجل  يقبض علی ي مثد الصيب ي يفنيكمل الس حي) السالميهعل( ني بن احلسان عليك و

  .)٢(بحيذف

  .ج عن الصيب حيأنة يث لرو) وآلهيهصلی اهللا عل( بن سنان يف أمر النيب عبد اهللا يثوتقدم حد

  .}ا صاحب املستندفيهل كن استشإة ويبذا الصكبل و{

 . يف معناهيةالصب أن يب خمتص بالصيب، وال راياتالروا يف املسألة من يهل ما وقفت علقي: قال

إسحاق املتقدمني،  شهاب وموثقة ية بروايةستدل للصب يورمبا. ونه يف معناهك ليلحد مطالبته بدأل: أقول

اً، يضا حج الصيب أفيه يس بل ل،كا ذلفيه يسولويف داللتهما نظر ألا إمنا هي إذا انضمت حج الصبية 

ون السؤال عن ك ي أننه بعد االحتالم والطمث، الأعن وجوب احلج، فأجاب بون السؤال ك ي أنجلواز

 صغاراً يةن معي صبإ: عقوب ياً مبوثقة ابنيضستدل أ يوقد .ير بالتقرفيه كن التمسك مياحلج الدائم حتی

ت الثاب أن ىف خي وال،)٣(رموا منهايحت م العرج فلائ:  قال،رمون حيينأم الربد فمن يهخاف علأنا أو

  اً يضأثبت من العمومات  ي، وهوية هو حج الصبينياألول بل يةمن هذه الروا

                                                  

  .١٠ سطر ٧٣ ص:فقه الرضا) ١(

  .١ ح١٥باب  ١٩ ص٢ ج:كاملستدر) ٢(

  .٧ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٩ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٩

  يهتحق الثواب عليس باخلصوص ففيه لعدم نص إشكاللو عن خيان الكذا انون، وان كو

  

  . انتهی،ال احلج به

  . فی خيال ماكالمه مواقع للنظر كيف : أقول

ج به  حيقال يف الصيب أنه ) السالميهعل( يعن علالم فقد تقدم ك اليت هي حمل اليةما احلج بالصبأو

حج ا وهي  إذا  املرأةكذلكبلغ، و إذا  احلجيه وعل، عنهكزي ذل جيال ): السالميهعل( قال ،بلغ يومل

  .)١(طفلة

 إالّ أن نيان اختصت بالصبإ وحنوها والرواياتوهذه : ره احلدائق بقولهكما ذ إىل هذا مضافاً

بواب أ يعام يف مجكح األأكثر  فإنيد وهو ج،ية الصيب والصببنيام كح هذه األفرقوا يف ي ملصحاباأل

  .)٢(إشكالجرائها يف النساء وال إال خالف يف  أنه منا خرجت يف الرجال معإالفقه 

} يهتحق الثواب عليس ف، باخلصوصفيه لعدم نص ،إشكاللو عن  خيان الكن إذا انون، وكو{

  . يه علليلة لعدم دملشروعي الظاهر لزوم القول بعدم ابل

 من خفض حاالًأ يس يف املنتهی بأنه ليه انون، واستدل علصحابأحلق األ: قال يف احلدائق

  . انتهی)٣(س مع الفارقياق أنه س معيارج عن الق خيه ال فإن،يفالصيب، وهو ضع

 من الصيب، خفض حاالًأ يسنه لأ بالصيب انون، واستدل له بصحابأحلق األ: وقال يف املستند

  ان كملا ك إالّ أنه ذلكس، وهو يانه قأورد ب

                                                  

  .١١باب  ٥ ص٢ ج:كاملستدر) ١(

  .٦٥ ص١٢ ج:احلدائق) ٢(

  .املصدر نفسه) ٣(



٣٤٠

 إىل ،حرمت هذا الصيبأين إاللهم : قول ويحرامبسه ثويب األيل ف،رم عنه حي أن ال،حرام به جعله حمرماًواملراد باإل

علی احملرم االجتناب ب  جيل ماكنبه عن  وجي،ليب عنه ين قابالًك ي وإن مل،هاأيالقنه  ي أن مبعنیيةأمره بالتلب وي،آخره

  أمره وي،عنه

  

  . انتهی،)١( بهصحاب من األريثكمه فتوی كفي يف حك ياملقام مقام املساحمة

  .ية هذا القول وقوله السابق يف الصببني باملنافاة ريوأنت خب: أقول

 من ريثكقاس بالصيب للفرق يف  ي، واليه علليل فالقول باستحباب احلج بانون ال د،انك كيفو

مامة قامة واإلذان واإلاأل إىل ذا بالنسبةكمره بالصالة دونه، و فواضح أليزالصيب املم أما ا،مامهكحأ

ب واجلد  من قبل األيه علية ففي الواليز املمغريها يف اجلملة، وأما الصيب غري ويةن والصوم والوصياللصب

  .خرام األكحذا مجلة من األكما دونه علی خالف، ويهووص

بسه يلف {يهلداللة مجلة من النصوص املتقدمة عل} رم عنه حي أن ال،ام به جعله حمرماًحرواملراد باإل{

 لداللة مجلة من النصوص ،صيبلذا ا أو }آخره إىل ،حرمت هذا الصيبأين إاللهم : قول وي،حرامثويب اإل

ليب  ين قابالًكي  وإن مل،هاأيالقنه  ي أن مبعنی،يةمره بالتلبأيو {، والرضويية وخصوص خرب معاو،شعاراًإ

  .)ما السالميهعل( زرارة عن أحدمها يةملا تقدم يف روا} عنه

 م مايهقی علتيو:  زرارةيثملا تقدم يف حد} ب علی احملرم االجتناب عنه جيل ماكنبه عن جيو{

يبب والطياتقی علی احملرم من الثيهيل ذليل وهذان من باب املثال بد.  

                                                  

  .٢٣سطر  ١٥٥ ص٢ ج:املستند) ١(



٣٤١

  .نكتم يال ل ماكنوب عنه يف وي ،ن منهكتم يفعال احلجأل من كب

  أمره بالرمي وي،قف به يف عرفات ومنی وي، الصفا واملروةبني به ىسع وي،وف بهيطو

  

ما عن القواعد ك }نكتم يال ل ماكنوب عنه يف  وي،ن منهكتم يفعال احلجأل من كمره بياو{

  .  انتهی،ال فعله الويل عنهإ و،ها فعلهغري والطواف ويةن الصيب من فعله من التلبكتم يل مان كإ :هاغريو

  . اجلملةمها شاهد له يفغري و) السالميهعل( ني بن احلسيوخرب زرارة وما عن عل: أقول

  .ه مجلة من النصوص املتقدمةيما اشتمل علك}  الصفا واملروةني به بىسعيوف به ويطو{

 ريرط مصاحبة غشتي أو ه،يلزم علی الويل مصاحبة الصيب مطلقاً يف حال طوافه وسعيهل نه إ مث

  شترط مطلقاً؟ي ال أو ز فقط،ياملم

سعی به  أو به محاراً فطاف بهكرساله، فلو أرإته عند يشترط ني نعم ،ريخقوی األ واأل،احتماالت

  .ن املتعارفيا لبيةوما ظاهره املع .ل علی لزوم املصاحبةي لعدم الدلكفی، وذلك

ال وقع إ و،يز املمغرية فطاإه عند يتقوی ناأل  أنماك، يزرسال املمإه عند يت اشتراط نحوطن األكول

 ونه سائقاًكرة والدروس من وجوب كا عن التذيم وذا ظهر موقع النظر ف، وهو مبطل لهنيةالعمل بال 

  . وهو حسن)هر( قال يف ،يز املمغريال قصد ل إذ قائداً،أو 

، وهل ريبكم الكري حتيامه يف االضطراري واالخكحوواملشعر، } ف به يف عرفات ومنیيقو{

  للصيب يسه ل ألنان الظاهر العدمكن إ و، ترددفيه ،م الأعمده ك عرفات كدراإعمد الويل يف عدم 

  . عمد

 عن الصادق ،سحاق بن عمارإ يث، ملا تقدم من حدفيه إشكالعرفات فال  إىل حرام اإلريوأما تأخ

   .) السالميهعل(

 ميلها متضمنة للركر الرمي كملشتملة علی ذ من النصوص ا، علی تردد،قدرن إ }مره بالرميأيو{

 فعن أيب ،ك بذلالرواياتقدر، بل صرح يف بعض  يايمشعار مجلة من النصوص بفعل نفسه فإعنه، ومن 

   ياًعلن إ): عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم( عن جعفر بن حممد ،البختري



٣٤٢

  أمره بصالة الطواف يذاكرمی عنه، وه يقدر ين ملإو

  

  .قویوهذا هو األ: أقول .)١(يمري احلصی فىعط ي والصيب،ی عنهرم ييضاملر:  قال) السالميهعل(

 كستحب له تر يويف القواعد وحمكي املبسوط أنه: قال يف اجلواهر} رمی عنه يقدر ين ملإو{

  . ن مل نظفر له مبستندك ول،ده يخذها منأبعد   الويل أييرم ي مث،يز املمغريد  ياحلصی يف

هو : قلت. ان حسناًٌكلة اآلكده  يرمی ا فجعل ويغريالصيد ن وضعها يف إو: ي املنتهیكويف حم

  . اتنهی)٢(فعال احلجأ من ي الرم ألن، حمافظة علی الصورة منهكذلك

 ما تقدم من فيهنا ينكد الصيب، ول ي يفنيك الس) السالميهعل( نيبن احلس ه وضع علييدؤ وي:أقول

  . عنهميمري ): السالمميهعل(قوهلم 

  .  التردد املتقدمفيهقدر، ون إ }وافأمره بصالة الط يوهكذا{

ة زرارة، واحتمل يف الدروس يحما تضمنته صحكصلي عنه  يه فإنما الصالةأو: قال يف احلدائق

  .)٣(ك يف املداريدن نفی عنه البأس السإ ويفالطواف، وهو ضعكا يضأن بصورة الصالة تيامره باإلأ

ن يف الدروس وعلی ما قاله ك ل،يف خرب زرارة وأما الصالة فقد مسعت ما: وقال يف اجلواهر

أيت بصورة  يماكأيت بصورة الصالة  ييلشترط نقصه عنها، ولو ق يمر ابن ست بالصالةأ من صحاباأل

  . انتهی،)٤(نه اجتهاد يف مقابلة النصأكن، وكمأالطواف 

  عرف ما يف دعواه  يهوذا االختالف املتقدم علی صاحب املستند واملتأخر عن

                                                  

  .١٢حيف رمي مجرة العقبة  ١٧باب  ٨٥ ص١٠ج :الوسائل) ١(

  .يز املمغري حج كيفيةيف  ٢٣٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(

  .يف حج الصيب ٦٤ ص١٤ ج:احلدائق) ٣(

  .يز املمغري حج كيفيةيف  ٢٣٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ٤(



٣٤٣

  . هو عنهأضوتيكن ف مين ملإكون طاهراً ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء و ي وال بد من أن،صلي عنه يقدر ين ملإو

  

 ..كباشره احلاج من املناس يباشر بنفسه ما ي أنيز أي املماألول حج كيفيةو:  قاليث حمجاعاإل

فرض  ويليب ي أنمرهأي :ة زرارةيحوقوله يف صح. ايهلإ العمومات املشار األولدل علی  وي:قالأن إىل 

  . انتهی)١(كب يف تتمة املناسك املرمجاعة اإليم بضماحلج

عد مشوهلا يب ا فی كالمه، فإنه اليهلإ للعمومات املشار ، فقطيز عمل املميةنعم ال بأس بالقول بكفا

ن كان إة من النصوص بذلك، وشعار مجلإ بعد ها، خصوصاًغريجزاء و كشمول الشرائط واألفيهملا حنن 

  .  عمل الويل وعمله بنفسهبنياألحوط اجلمع 

ونه مقتضی ك إىل  ما تقدم من بعض النصوص، مضافاًيهدل عل وي}صلي عنه يقدر ين ملإو{

ان جنباً ك بل لو ،من احلدث} ومتوضئاً{بث من اخل} ون طاهراًك ي أنوال بد من {،يةالقاعدة الثانو

ويف املسألة خالف }  هو عنهأضوتين فك مين ملإو{والغسل } الوضوءولو بصورة {لزم غسله 

  .واحتماالت

 ، ويف الدروسيةانت الطهارة من الطفل صوركن إ ورينونا يف الطواف متطهيكول: قال يف اجلواهر

رة كما قطع به يف التذك وعلی من طاف به الطهارة، :شف اللثامكتمل االجتزاء بطهارة الويل، ويف حي

  .والدروس

ا أرة من كما يف الدروس، وظاهر التذكوجهان  اع صورا بالطفل وانون؟يقإب  جيوهل

   أن يه وعل:رةكه طواف باحملمول، ويف التذ ألنطوافه أنه  ومن،األصلت طهارة مع يسل

                                                  

  .٨٦سطر  ١٥٥ ص٢ ج:املستند) ١(



٣٤٤

ان الصيب متطهراً والويل كن إ و،ز الطواف جي ملني متوضئغريانا ك  فإنتوضاه، ويوضا للطوافيت

ان الويل متطهراً كن إبطهارة، و إالّ حيص صح والطواف ال يالويلمبعونة  الطواف  ألناًيضزه أ جيحمدثا مل

ن يقه املت ألن طهارما معاًحوطاأل أن  يفيبر  ال:قلت .يزجي حدمها الأ وجهان يةوالصيب حمدثاً فللشافع

يف   مايهلإ يوم يماكويل تفاء بطهارة الكاال قوی يف النظر يانكن إصل، وم املخالف لألكمن هذا احل

 ةب مراعايجفعال احلج نفسها وشرائطها فأ بنيخرب زرارة من االجتزاء بالصالة عنه، ولعله فرق 

  . انتهی،)١(اًيد دون الثاين فتأمل جاألولالصوري منه يف 

ما إ  أعمال احلجيعن جبمتياالالزم اإل إذ ،ء بصورة الوضويهقرب حبسب النظر لزوم توضاأل: أقول

  .الرمحن  عبديحيف صح حرامه لإليل تغسيهلإرشد  يماكصورة،  أو ةقيحق

 طف معه، ولو طاف مل ين ملإن الصيب من الصالة لزم علی الويل طهارته للصالة وكتم يمل نعم لو

  . من الصورةزيدأ املطلوب منه يس لنفسه بل مقدمي، وما هو لنفسه ليسه ل ألن،لزم طهارته للطوافي

سائر  و هذا الشرطبنيأي فرق نه إ :فيه لعدم لزوم الطهارة علی الصيب، فاألصل بكوأما التمس

علی  إالّ دل يعمال، وخرب زرارة مل األيعري يف مج جيصورة الإت يسا لجزاء، والقول بأالشرائط واأل

 خمالف يهدل عل يا مليمالتحمل فأن  إىل مضافاً ،عر بطهارته حال الطوافيش  الكالصالة عنه وذل

  دخاله يف املسجد إز  جيال ملإان علی الصيب، وكسله من اجلنابة لو غ ي أنلزم يذاكوصل، لأل

                                                  

  .٢٣٦ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٤٥

  .عمال األيعذا مجكلق رأسه، وهحيو

  

  . لو قلنا باالشتراط بهيتذا الغسل عن مس املكاشتراط الطهارة، و إىل مضافاً

 يه عليهرطاً لزم التنبان شكلو  أنه ما االختتان فالظاهر لزومه ملا تقدم من عموم الشرط، واحتمالأو

 ما إالّ يةجزاء متساوالشرائط واأل أن  القول باحلج بهإطالقالظاهر من أن  إىل مضافاً منقوض بالطهارة،

  .)١(صنع باحملرم ينع م مايص: ه الرضوييدؤ وي علی الفرق،ليلدل الد

صل ونه موافقاً لألك  إىل مضافاًيهلإرشد  ويعمال، يف هذه األيلكالوالويل خذ أالظاهر صحة ن إ مث

  .خرشعارات األ وبعض اإل،الرمحن  عبديحصح

 يف اجلملة كدل علی ذل وي،ريم التقصك حكذلكاً، ويزان ممن كإك أمره بذل ي أو}لق رأسهحيو{

  . علی خروجهاليلام نادرة دل الدكحأ إالّ }عمال األيعذا مجكوه{ املتقدم يحالصح

  .لظاهر نعما ؟ريبكم الكفساد باجلماع حم اإلكوهل ح

حرام بقی علی اإل وي،م الرجلكم الصيب حك وح،م املرأةك يف موارد االختالف حيةم الصبكوح

  .طف طواف النساء يلو مل

منا إ أعمد الصيب خط: ) السالميهعل(وقوله  .ريبك مثل الماًكله موضوعاً أوحهوعمده وسهوه وج

  واحلاصل،ك ذلغري إىل ،يرالتعز أو وجب احلد يماابه كؤدب يف ارت يال ملإ ولة،محل العاق إىل هو بالنسبة

  .ا استثينيمف إالّ ريبك حال الغريحال الصأن 

  

                                                  

  .١٠سطر  ٧٣ ص:فقه الرضا) ١(



٣٤٦

  .ان حمالكن إ وكوز له ذل جي بل،حرام بالصيب يف اإل حمرماًون الويلكزم يل ال: ٣مسألة 

  

 وعن }ان حمالكن إ وكوز له ذل جي بل،حرام بالصيب يف اإل حمرماًون الويلكزم يل ال: ٣مسألة {

بة عنه ياعمال ننه ببعض األتياإحرامه، ولزوم إ علی اشتراط ليل لعدم الدك وذل،ك بذليح واحد التصرغري

  .حرامهإتلزم يس ال

  



٣٤٧

ب واجلد والوصي الويل الشرعي من األـ  يز املمغريحرام بالصيب يف اإلـ  املراد بالويل أن  املشهور:٤مسألة 

م  األرينوك نعم أحلقوا باملذ،جنيبال وحنومها واأل ال مثل العم واخل،رينوكاملذ أحد يلكو أو همينأم وكحدمها واحلاأل

 رينوك القاعدة فالالزم االقتصار علی املذفم علی خالك احل ألن قالوا،افيه للنص اخلاص ،ياً شرعياًن ولكن مل تإو

  همغريان املتصدي  إذا كحرامام اإلكحأترتب  يفال

  

ب الويل الشرعي من األـ  يز املمغريحرام بالصيب يف اإلـ  بالويلاملراد  أن املشهور: ٤مسألة {

  .}رينوك أحد املذيلكو أو ،همينأ و،مك واحلا،حدمها والوصي أل،واجلد

  .يه علمجاعرة اإلكما، بل عن التذفيهب واجلد فادعی يف اجلواهر عدم اخلالف األأما 

 يخي عن الشكم فهو احملكوأما احلا ،صحابالم األكمقطوع به يف ك أنه ن املدارع فيوأما الوص

 أحد يلكمها، وأما وغري والعالمة و)رمحه اهللا( يخالم الشكم فهو مستفاد من ك احلامنيأومجاعة، وأما 

  .بةياه فعل تدخله الن ألن، من الثالثةيلك جبواز التويح التصريد فعن الشهرينوكاملذ

خ والعم وابن ابن األ وخاأل أن املبسوط يف يخوعن الش} جنيبال وحنومها واألال مثل العم واخل{

انوا ك ياً وال وصياًحدهم ولأن ك ين ملإب، وا فهو مبرتلة األيه وليه عليةله وال وأ ياًان وصن كإ العم

  . وحنوه عن السرائر،جانبسائر األك

م واملراد بالنص ما تقد }افيه للنص اخلاص ياً شرعياًن ولكن مل تإم و األرينوكحلقوا باملذنعم أ{

  . املتقدميب بن سنان علی التقرعبد اهللا يحمن صح

علی {حرام الصيب إب} مكن احلأل{: رينوكحد املذأ ون املتويلك يف وجه اشتراط }قالوا{و

  فال  {يةممن له الوال} رينوك القاعدة، فالالزم االقتصار علی املذفخال



٣٤٨

):  السالميهعل(، لقوله ياً شرعياًن ولك ين ملإله وفكت ويمر الصيبأ توىل يعم منهم ومنون املراد األكعد يب ن الكول

 بطن مرىل إاجلحفة أو إىل نيام من الصبكان معكقدموا من  اًيضأ الويل الشرعي غريشمل  يه فإن،خلإ  

  

 دلة، وهو األكن قد تقدم وجه آخر لذلكول، }همغريان املتصدي  إذا كحرامام اإلكحأرتب يت

  .احلجر علی ماله  فراجعك للحجر علی نقسه ياً املقتض البالغ مطلقغريالدالة علی حجر 

، ياً شرعياًن ولك ين ملإفله وكت ويمر الصيبأ توىل يعم منهم ومنون املراد األكعد يب ن الكول{

 ء الرايدبتشد }خلإ  بطن مرىل إاجلحفة أو إىل نيام من الصبكان معكقدموا من ):  السالميهعل(لقوله 

} اًيضأ الويل الشرعي غريشمل  ينهإف{ة من جهة الشام حنو مرحلة كم موضع بقرب من ،وزن فلس

  . واحد من الفروعغري صاحب املستند علی عادته يف كواملصنف تبع يف ذل

ه، ينه، مث اختلفوا يف تعيبستن ويأمره يمن أو  الويل،يز املمغرياملباشر للحج ب أن ظاهرهم: قال

 أو يهان مع ولكعم ممن أ نيام من الصبكان معكمن  : قوله ألنيص دالة علی التخصغريخبار واأل

 فيه مجاع ثبت اإل فإن،ك ذلغري وفجردوا ولبوا عنه وقدموا : بقولهاألمرذا االختصاص يف ك و،هغري

ون علی ك ي بالطفل بلمر مايلأعلق يت الاألمر أنه  يةال، غاففل طكت يل منكال فالظاهر جوازه لإ و،فهو

  .انتهی ،)١(املباشر فتأمل

 قدموا):  السالميهعل(قوله  أما ا استدل به املصنف وصاحب املستند،يم أبداً فإطالقال : أقول

   أمورون املكاً يب ومن احملتمل قر،مرخاصأنه وحنوه فأل

                                                  

  .٢٣٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٤٩

  .ذنحرامه اإلإاعتربنا يف صحة ن إ  الشرعي الويلإذن فالالزم يزوأما يف املم

  

 ) السالميهعل(ون املصاحب معه كثبت  يينأ، ومن ) السالميهلع(انوا معه ك ينء الذيااألولم هم 

  .ءيااألول غريبعض 

 يهعل(طالق قوله إ بكتمس ي مث،وا مال خالديع ب: جلماعة) السالميهعل(مام قول اإل ي أنوهذا مثل

  .هغريه أعم من ااز له و ألنهغري ااز له مال غري يع جلواز ب،وايع ب)المسال

 ،صالأ له إطالق اخلارجي ال األمر بل ، مبخصصيساملورد ل: قال يورداً حتیرناه مك ما ذيسول

  .املفروض استفادته من اللفظ ال من القطع إذ  خلف،كقطع بعدم الفرق وذل يإالّ أن

النقض  إىل  مضافاً،هيل صدره وذيحما هو صركه نبون الرجل حاج باك فهو يف فرض لبواوأما 

 املشهور، بل يهلإ هو ما صار نياملتع أن  وذا ظهر، املدعیطالقا بعد اإلهمينه أي فارق ب فإن،يزباملم

  .یك يف اجلملة علی ما حيعاجلم

ما هو مقتضی ما ك} ذنحرامه اإلإاعتربنا يف صحة ن إ  الشرعي الويلإذن فالالزم يزوأما يف املم{

  .دلةتقدم من األ

  



٣٥٠

   من مال الصيب ال النفقة الزائدة علی نفقة احلضر علی الويل:٥مسألة 

  

ما يف كبال خالف  } ال من مال الصيب النفقة الزائدة علی نفقة احلضر علی الويل:٥مسألة {

 وعدم االنتفاع به ،ك بذليز املمغري، ضرورة عدم الثواب ليهلإه هو السبب والنفع عائد  ألن: قال،اجلواهر

  . انتهی،)١(زرارة يف خرب يه الذي نص عليد من فداء الصوىلأنه رب، وألكيف حال ال

لعدم ثبوت جواز  سافر به، يلزمه يف احلضر علی من يونفقته الزائدة علی ما: املستند وقال يف

  . انتهی،)٢(زائد يف مال الطفلالالتصرف يف القدر 

 مسلم غري وهو مجاعاإلما إدلة توهم من األ يما إذ ،ك صاحل لذلليل لعدم د، ترددفيهن كول: أقول

 قوال استناد األلاحتما إىل صال، مضافاًأ للمسألة ء لعدم تعرض بعض الفقها،لم العدميف املسألة، بل مس

صول، ما قرر يف األك ية احملتمل االستناد ساقط عن احلجمجاع، واإليةت اآليةاآلك ية اللفظدلةبعض األإىل 

شف ك يمل  مالك اتفاق الفيهان ك ولو ،ات مطلقاًمجاع هذه اإليةمرة من عدم حج غريمع ما تقدم منا 

  .ك ما سوی ذلية علی حجليل، لعدم دفيه ) السالميهعل(دخول املعصوم  أو  معتربليل عن دقطعاً

 الغرامة يهون علك يمناإالسبب  إذ ،يه علةون النفقك مقتض لغري كون الويل هو السبب فذلكوأما 

  .المك وهو أول ال،ن علی املباشركلو مل ت

 النقض يف اجلملة ،ه عن املدعیيتخصأ مع :فيه، فيز املمغري الثواب ل لعدميهلإون النفع عائداً كوأما 

  فعلها الصيب  يها اليتغري وية من املستحبات املالريثكب

                                                  

  .٢٣٩ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

  .١٥٥ ص٢ ج:املستند) ٢(



٣٥١

أتی علی الغالم إذا  : قال) السالميهعل( عن أيب جعفر ،فعن زرارة ،قبل البلوغ مع عدم الثواب له

  .)١( حد معروف وحق فهو جائزىوصی علأو  أتصدق أو عتقأوز له يف ماله ما  جيه فإننيعشر سن

 نعم ال بأس به: تلم؟ قال حيمل إذا  عن صدقة الغالم) السالميهعل(سأل الصادق  أنه ،وعن احلليب

  .ك ذلغري إىل ،)٢(وضعها موضع الصدقةإذا 

حج به فقد  إذا الصيب: مكبان بن احلأ يف خرب ) السالميهعل(الظاهر من قول الصادق  بأن واحلل

ا يعاحلج علی الناس مج :الرمحن  عبديث يف حد) السالميهعل( وقوله ،)٣(ربك ي حتیسالمقضی حجة اإل

ون احلج بنفسه ذا أثر كجر للويل وون األك بنينه حج لنفس الصيب، وال منافاة إ. )٤(بارهم وصغارهمك

  .ه لنفس الصيبغري أو وضعي

 هنا علة يسال فلإه للقاطع، ويت القطع فحجوجبأن إ نهإ :فيه فيد من فداء الصوىلأونه كما أو

م يص منهم فليد اهلد جيومن ال: ية يف خرب معاو) السالميهعل(تعدی عنها، بل قول الصادق  يمنصوصة

 ذإ علی نفس الصيب، يون اهلدك مشعر بم عنهيص فلياًد منهم هد جيومن مل :ي ويف الرضو،يهعنه ول

  .ئهمياولفسهم ال أل ألنيون اهلدكهر يف ن ظاياالصب إىل  املضافياهلد أن وجد

 قدراً زائداً علی يسلنه إ :فيهما ما يف املستند من عدم ثبوت جواز التصرف يف القدر الزائد، فأو

   علی قدر يةن باملستحبات املالتيا اإل ألناملصلحة،

                                                  

  .١ حام الوقوفكحأيف  ١٥باب  ٣٢١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حام الوقوفكحأيف  ١٥باب  ٣٢١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح وجوب احلجأبوابمن  ١٣باب  ٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ح وجوب احلج أبوابمن  ٢باب  ١١ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٥٢

  .ون السفر مصلحة لهك يوأ علی السفر به ان حفظه موقوفاً إذا كالإ

  

  .من املصلحةـ  يف خرب زرارة يه علما نصكـ معروف 

ن علی قدر املعروف، فلو ك ول،ون النفقة الزائدة من مال الصيبكرجح يف النظر وعلی هذا فاأل

  .ز جيبقی بال نفقة وحمتاجاً مل ييثوجب احلج ذهاب ماله حبأ

 باليت هيالّ  إيميتوال تقربوا مال ال:  بقوله تعالیية يف اآلحسن املستثىن من األيسلنه إ :قال يال

  .)١(حسنأ

 يةفاك ،يك له علی احملرين املعاصنيساطنا املرتضی ومجاعة من األيخقوی وفاقاً لشاأل:  نقولاألن

  .عدم املفسدة

خبار احلج ال مفسدة أشعر ا  يماك يوية ودنينية املشتمل علی فوائد داحلج بالصيب أن ومن املعلوم

  .مصلحة أنه مل نقلن إ فيه

 واحد غريما عن ك }ون السفر مصلحة لهك يو، أ علی السفر بهحفظه موقوفاًان  إذا كالإ{

توقف حفظ الصيب  إذا ايمم املزبور فكتوقف يف احل ينعم قد:  به، وال وجه لتوقف اجلواهر بقولهيحالتصر

  . انتهی،)٢(ك ذلغري مرتل علی صحاب األإطالقانت مصلحته، ولعل كه علی السفر ويتفالته وتربكو

 ةن نفقكمل ت إذا د املستثنی مبايي تق،خذ من مال الصيبن الالزم بناًء علی املنع عن األكلو: أقول

 صحابالم األكور يف ك جلهة املصلحة، الحتاد املناط املذيةفاكسفار اله من األغري من نفقة زيدأاحلج 

  .مافيه

  

                                                  

  .١٥٢ يةآ: نعامسورة األ) ١(

  .٢٣٩ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



٣٥٣

   علی الويل،ي اهلد: ٦ مسألة

  

 ،تياا عن الصيب يف اجلملة رويل علی وجوب اهلدد ويملا تقدم،}  علی الويلياهلد: ٦مسألة {

ة بعمرة ك دخلوا معنا ملنا عن غلمان ) السالميهعل( عبد اهللابا أسألت : فعن احلسن بن عمار قال

ما تذحبون عن كرمون واذحبوا عنهم  حيغتسلون مث يقل هلم: قال حرام؟إ غريعرفات ب إىل وخرجوا معنا

  .)١(مكنفسأ

 ومن ال: ن قالياحرام بالصب اإليث يف حد) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ، بن عماريةوعن معاو

  .)٢(يهم عنه وليص فلياًد منهم هدجي

 إذا يهصوم عن الصيب ولي : قال) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،عبد اهللايب أالرمحن بن  وعن عبد

  .)٣(ان متمتعاًك وياًد له هد جيمل

ضاحي فأصبنا شاة بعد شاة ن فعزت األياصب حججنا سنة ومعنا : قالنيعأالرمحن بن  وعن عبد

 أن نبغي يانكمنا إ:  فقال، فسأله) السالميهعل( عبد اهللابا أ ريكننا، فأيت بيانا صبكفسنا وتر ألنفذحبنا

  .)٤(يهم ولكل صيب منكم عن يصذا مل تفعلوا فلإم، فكسأنفعن أنتم ن وتصوموا ياتذحبوا عن الصب

:  قال،قدروا علی الغنم ينا وملبينما لكا وبن فأحرموا ولياحرمنا ومعنا صبأتعنا فمت:  قال،وعنه

يهل صيب ولك نم عيصفل)٥(.  

                                                  

  .٢ حاحلج أقساميف  ١٧باب  ٢٠٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح احلجأقساميف  ١٧باب  ٢٠٧ ص٨ ج:املصدر) ٢(

  .٢ ححب الذأبوابيف  ٣باب  ٩١ ص١٠ ج:املصدر) ٣(

  .٣ ححب الذأبوابيف  ٣باب  ٩١ ص١٠ ج:املصدر) ٤(

  .٤ ححب الذأبوابيف  ٣باب  ٩١ ص١٠ ج:املصدر) ٥(



٣٥٤

  .)١(ياد هد جيمل إذا يهصوم عنه ول يالصيب:  قال) السالميهعل(يب جعفر أ عن ،وعنه

  .)٢(بح عنهيذمن متتع بصيب فل: قال أنه ) السالميهعل(وعن جعفر بن حممد 

هم يف وجوبه علی بينخالف  نه الأك بسبب احلج فيهترتب عل ي الذييما اهلدأو: ال يف اجلواهرق

  . انتهی،)٣(  زرارةيحالويل الذي هو السبب يف حجه، وقد صرح به يف صح

 يهعل(ذحبون؟ قال  ي هلم مايس ل:قلت: ه قال ألن،كاً يف ذلحي صريس زرارة ليحصح: أقول

 أو  علی الصيبيون اهلدكن يا يف مقام بيسل أنه ومن املعلوم. باركصوم الي وذبح عن الصغار ي:)السالم

، بل  علی الصيبيون اهلدك والرضوي بية معاويةشعار رواإقابله  ويشعارإلو عن خي  نعم ال،الويل

  .هيبما تقدم تقركمها ظهور

، ومن تهيا خصوصيعاً جبميفلك بشيء ولو استحباباً تيفلكون التك أن األصل إىل مضافاً

وال وبالذات علی أون املوضوع ك يف ريبك يف الياهلدك ريغص يف الي، فاهلديت احلج اهلدياصخصو

 ين اهلدك ي ولو مل، ذبح الويل عنهي هدن للصيبك يلو مل أنه  زرارةيح نعم املستفاد من صح،نفسه

  : الصيب ثالث إىل  بالنسبةي هلما صام الويل عن نفسه، فمراتب اهلدياافك

  . من مالهياهلد :األول

  .يه ولي من مال اهلد:الثاين

  . صوم الويل عنه:الثالث

                                                  

  .٨٥ ححب الذأبوابيف  ٣باب  ٩٢ ص١٠ ج:املصدر) ١(

  .٢ ح١٥باب  ١٩ ص٢ ج:كاملستدر) ٢(

.٢٣٩ ص١٧ ج:اجلواهر) ٣(



٣٥٥

  صاد الصيب إذا يدفارة الصكذا كو

  

صوم  ي بلي،وم هو بدل اهلديص ان قادراً علی الصوم الكالصيب لو  بأن اضق دلة األن إطالقإ مث

  .  عنهيهول

  . تقدمة زرارة امليحما صرح به يف صحك} د الصيبصا إذا يدفارة الصكذا كو{

، ألف يف حاليت العمد واخلطكمال فرق يف لزومه لل ل ماك يف كثر األفىتأوبه : قال يف اجلواهر

ه، غريتلف مال أما لو كان كه، فيتداء لوجوبه جبناف الصيب الىرة، فعلكي التذكخالفاً للفاضل يف حم

  . انتهی،)١(أنه اجتهاد يف مقابلة النص املعتربكو

ان ك مل،فيهل اكش فال وجه لإل، يف اجلملةباًأان  إذا ك علی الويليدارة الصفكون كلزوم  أما :أقول

  .النص املعترب

ب يف باأل أو ما هو مورد النص،ك، ب املصاحب لالبنتص باأل خيفارةكبتحمل الاحلكم وهل 

ه من غريب وعم من األاأل أو ب مطلقاً والولد مطلقاً،باأل أو ن مصاحباً،ك يصورة حج االبن ولو مل

 إىل فارةكم بالك عدم توجه احليروعلی تقد ؟بنيونوا مصاحك يولو مل أو ،بنيء املصاحيااألولسائر 

  ؟ يهالوضع عل أن  مبعنی،غريلف هو الصك فهل امل،شخص

فارة كدل علی سقوط  ييت ماأي وس،ه ترددغريم يف مورد النص، ويف ك يف احلإشكال ال ،وجوه

  زرارة خمصصاً ملايثون حديك ف،يهبأعلی  أنه  زرارةية روابنيه وبين اجلمع ى ومقتض، عن الصيبيدالص

  .فيهيت مقتضی القاعدة أي وس،أيت من السقوط مطلقاًي

م عمده وسهوه كتلف ح خيايمن اختلفوا فإه، وئ عمد الصبی وخطبنيوال فرق يف مورد النص 

   )رمحه اهللا( يخي عن الشك، فاحملتعمده الصيب إذا  واللبسطيالوك

                                                  

  .٢٣٩ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٥٦

 عنهم ي ملا رو ـعلق به شيءيت ن قلنا الإ و،يهفارة علی ولكتعلق به ال ي أنهالظاهر: نه قالأ

 نيفارة من البالغكتعلق به  يء الياش يف هذه األأ، واخلطه واحدأعمد الصيب وخطأن  ): السالمميهعل(

  .ياان قوك ـ

  ألن، واضحغريه نك ل،ه علی وجه العمومأخط و لو ثبت احتاد عمد الصيبيدجنه إ :كوعن املدار

  .)١(ت خاصةيامنا ثبت يف الدإ كذل

 علی موضع النص، األصلا خالف يمقرب عدم الوجوب اقتصاراً فان األكن إ و،واملسألة حمل تردد

  .يدوهو الص

 عمدهن إ  قلنا فإن، متعمداًنيحد املوقفأ قبل ألو وط  مانيتفرع علی الوجه ي أنهيخل عن الشنقو

: لزمه القضاء، مث قال وين عمده عمد فسد حجهإن قلنا إفساد احلج، وتعلق به  ي ملءه سواأخطو

  . انتهی،لفك مبيسلف وهو لكامل إىل توجهيضاء قاب الجيإ األول ألنقوی واأل

  .ة زرارة املتقدمةيح صحى خللوها عن النص سو،وتوقف يف املسألة صاحب احلدائق

حد، بل  أحد وزرأ علی حتمل ليلعدم الد ل، هو عدم شيء علی الويليةاألوللقاعدة امقتضی : أقول

  علی الصيبكذلك، وليلما خرج بالد إالّ  عدم التحمل مطلقاً)٢(خریأال تزروا وازرة وزر مقتضی 

  . ومثل هذا القسم من الوضعيفلكون املرفوع به التكن يق رفع القلم املتيثحلد

                                                  

.١٣سطر  تاب احلج كيف  ٤٠١ ص:كاملدار) ١(

  .١٦٤ يةآ: نعامسورة األ) ٢(



٣٥٧

 غريفارة يف كب ال جيال يف مال الصيب، أو وأ، اً علی الويليضأخر املختصة بالعمد فهل هي فارات األكما الأو

  نأ واملفروض أ خط عمد الصيب ألنيدالص

  

 بظاهره املنسبق ي املقتضيهي وضع قلم احلج علأ الصيب باحلج يفلك الثانوي علی تليلمث دل الد

 علی عدم لزوم شيء  دليلما وردلك ف،هاغريفارات وكته ومنها اليا خصوصيعلدی العرف وضع مج

ان مقتضی كدل  يلما ملكخذ مبقدار داللته، وأه منه غريعلی حتمل  أو ،ريبك البنيه وبينفارقاً  يهعل

ن إفعله لو بلغ، ويف فعله قبل البلوغ تردد و ي أنيهان علكال إوالويل  فعله  فإن،ه بهيفلك تيةلقاعدة الثانوا

  .عد صحته يف اجلملةيب ان الك

ه بين ومبقتضی هذه القاعدة ال فرق ،)رمحه اهللا( يخ الش احلج من قابل يف فرضيه هذا لزم علىوعل

  .هاغرين وياوالنس ،اًريتقص أو قصوراً يف العمد والسهو والغفلة واجلهل ريبك البنيو

فارات مطلقاً كه بالغري يفلك وعدم ت،يد الصغريفارة كب ب األيفلكاستصحاب عدم تن إ مث

مام ن املشتهر عن اإليا الريثحدك يثحادارج لأل خيدنعم الص. اف يف عدم تعلق شيء بذمتهمكاً يضأ

  . واجبةريبك وهي علی اليهفارة علك ال غري والص،اًيد يف مسألة احملرم الذي قتل ص) السالميهعل(جواد 

 ببالغ فال يس الذي لغري به الصىل ما أتكو: ) السالميهعل( العقول مرسال عن اجلواد فوعن حت

  . هو العاملواهللا تعاىل. م اهللا منهنتق ي عاد فهو ممن فإن،يهشيء عل

ب  جيال يف مال الصيب، أو وأاً علی الويل، يضأخر املختصة بالعمد فهل هي فارات األكواما ال{

   أن  واملفروضأ، خط عمد الصيب ألن،يد الصغريفارة يف كال



٣٥٨

 ،دلتها عن الصيبأراف صن الماإ وكلذلما إ ريخاألعد قوة يب ال، وجوهأ،ثبت يف صورة اخلط ت الفاراتك الكتل

 أ خطعمد الصيب):  السالميهعل( قوله  ألن،قویط، بل هو األتياترك هذا االح يلكن األحوط تكفل الويل، بل ال

  .اًيضأ يدزم االلتزام به يف الصيلال فإت، واالنصراف ممنوع وياخمتص بالد

  

مقتضی  أن عرفت من ا الوسط، مل}عد قوةيب  ال، وجوهأ،ثبت يف صورة اخلطال ت فاراتك الكتل

  . علی خالفهليلا دل الديمف إالّ ريبكاحلج من الكون احلج من الصيب كالقاعدة هو 

 مطلقاً ال علی الويل وال يد الصغريفارة يف كالذي هو عدم وجوب ال} األخري{ما احتمال قوة أو

، أعمد الصيب خط وأ،ثبت يف صورة اخلطال ت فاراتك الكتل أن ر منكالذي ذ} كما لذلإ{علی الصيب 

  .يم مستقغري، فغري ال الصريبك الدلةذ ظاهر األ إ}دلتها عن الصيبأصراف ن الماإو{

 به يلال قإ و،وجه له ، واالنصراف الكما تقدم عن املداركت يامنا هو يف الدإ أعمد الصيب خطإذ 

  .يتمه اآلالك املصنف يف يهلإما أشار ك ،نياخبار حج الصبأ يف يهنص عل يل شرط وجزء ملكيف 

 ال أنه ن قد عرفتكل} قویط، بل هو األتيا هذا االحكريت فل الويل، بل الك تحوطن األكل{

  . بالقوةكيف ف،طتيا، فال احكوجه لذل

 خمتص أعمد الصبی خط):  السالميهعل(ن قوله أل{: ط بقولهتيا االح)رمحه اهللا(مث علل 

ه  ألن متوجه،غري شكالن هذا اإلكول} اًيضأ يديف الصزم االلتزام به يلال فإت، واالنصراف ممنوع ويابالد

  . ثابت علی خالف القاعدة بالنص اخلاصكذلن إ :قول ي أنلقائل

  



٣٥٩

 بعد البلوغ يهب عل جي، بلسالمز عن حجة اإل جيلو حج الصيب عشر مرات مل أنه  قد عرفت:٧مسألة 

، بل ادعی سالم عن حجة اإليز جيئذينه ح فإن،شعر املكدرألو بلغ و  ماكن استثنی املشهور من ذلك ل،واالستطاعة

  : بوجوهك ذليز جيئذينه ح فإن،مل قبل املشعرك مث حج انون ندباً إذا ذاك و،يه علمجاعبعضهم اإل

  يت، بدعوی عدمأي النصوص الواردة يف العبد علی ما س:حدهاأ

  

 ، بلسالم اإلز عن حجة جيمل{  أو أكثر}لو حج الصيب عشر مرات أنه قد عرفت: ٧مسألة {

 كدرألو بلغ و  ماكن استثنی املشهور من ذلكل{ جلمعه للشرائط } بعد البلوغ واالستطاعةيهب علجي

 مجاعاإل{رة واخلالف كما عن التذك }، بل ادعی بعضهمسالم عن حجة اإليز جيئذينه ح فإنشعر،امل

  .}يهعل

 بعرفة بالغاً أو شعر فوقف بهباملعتق العبد قبل الوقوف أ أو ن بلغ الصيبإو :رةكي التذكقال يف حم

عتق وهو واقف عند علمائنا أ أو ذا لو بلغك و،سالم عن حجة اإلأجزأان كر وفعل باقي األمعتقاًأو 

  .)١(أمجع

ولو بلغ قبل :  فعن الدروس،}يز جيئذينه ح فإنمل قبل املشعرك مث حج انون ندباً إذا ذاكو{

  . فاتفق البلوغ والعقل وباشر به الويلزيذا لو فقد التمك صح حجه، ونيحد املوقفأ

يت، بدعوی عدم أيد علی ما س النصوص الواردة يف العب:حدهاأ ، بوجوهكلذ{واستدلوا علی 

  ، بل املناط الشروع حال عدم ك للعبد يف ذليةخصوص

                                                  

  .١٧سطر  ٢٩٩ ص١ ج:رةكالتذ) ١(



٣٦٠

  . مال مث حصوله قبل املشعرك، بل املناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الك للعبد يف ذليةخصوص

  .قولون به يشعر، والا مث حصل له االستطاعة قبل املعكن حج متسيمالزمه االلتزام به ف أن  مع،سياقنه إ :هفيو

   يثحرم من حأ ةكرم من م حيمن مل أن خبار منما ورد من األ: الثاين

  

  .}سياقنه إ :فيهو. شعرمال مث حصوله قبل املكالوجوب لعدم ال

:  بقوله، الوقوفكدراإعد االستدالل بنصوص العبد وس يف اجلواهر بياونه من القكن دفع كول

م ك عموم احلكصص الوارد، بل املستفاد منها ومما ورد يف العبد هنا وحنو ذلخي ا الفيهوخصوص املورد 

 بنصوص العبد صحاب ومن هنا استدل األ،هغريمال وك بالكدرا اإلبني فرق غريا من مهكدرأل من كل

  . انتهی،)١(س عندهميا القة حرمية مع معلومفيهعلی ما حنن 

 ،)٢(نيحد املوقفأ كدرأه قد  ألن احلجكردأوم عرفة فقد  يعتقأك إذا واململو: الرضوي إىل مضافاً

  .كدرأ مث ياًان صبك ولو كل مدرك علته عامة تشمل فإن

} قولون به يشعر، وال مث حصل له االستطاعة قبل املاًعكن حج متسيمالزمه االلتزام به ف أن مع{

عاً الظاهر منه احلج كحج متس تعرضون ملسألة من يمناإ هلذا الفرع، ويحد تعرضهم الصرجننا مل كول

المهم يف حج ك إطالق إىل  مستنداًكولون بذليق م الأعمال، فال مسرح للقول بآخر األ إىل عكبالتس

  .فیخي ما الك له إطالقال  ذإع كاملتس

   يثحرم من حأ ةكرم من م حيمن مل أن خبار من ما ورد من األ:الثاين{

                                                  

.٢٣٠ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

  .٢٦سطر  ٧٥ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٦١

 فيه و،األوىلالقلب ب و أ لالنقالبون صاحلاًك ي أنزميلحرام، فشاء اإلن إلالوقت صاحل أن ستفاد منها يه فإننه،كمأ

  .ىف خيال ما

شمل من  ي فال،رم حيموردها من ملن إ :فيهو.  احلجكدرأ املشعر فقد كدرأمن  أن علی خبار الدالةاأل: الثالث

  .لكجزاء مش، فالقول باإلسالم حجة اإلغري لحرم سابقاًأ

  

بنفسه }  لالنقالبون صاحلاًك ي أنزميلحرام، فشاء اإلن إلالوقت صاحل أن ستفاد منها يه فإننه،كمأ

م كحرام، فسحب ح انقالب اإلغريحرام نشاء اإلإان كمإ إذ }فی خيال  ما:فيه و،األوىلالقلب ب وأ{

  .سياخر قاآل إىل حدمهاأ

رم  حيموردها من ملن إ :فيهو.  احلجكدرأ املشعر فقد كدرأمن  أن علی خبار الدالةألا: الثالث{

وفاقاً للمحقق يف املعترب } لكجزاء مش، فالقول باإلسالم حجة اإلغريحرم سابقاً لأشمل من  يفال

  .جزاءين بعدم اإلاوجزم احملدث البحر ور،كم املذك تردد يف احليثوالشرائع ح

 يهعل( عبد اهللا عن أيب ،يني فعن احللب، موردهابني يلة من النصوص مطلقة ملمج أن ىفخي ن الكول

  .)١( احلجكلفة فقد فات املزدكفاتتإذا  : قال)السالم

ه الرجل كدرأ إذا  عن احلد الذي) السالميهعل(با احلسن أسألت :  قال،يلوعن حممد بن الفض

  .)٢( احلجكدرأقبل طلوع الشمس فقد  والناس يف املشعر معاً جىتأإذا  : احلج؟ فقالكدرأ

  وم النحر  يشعر احلرام املكدرأمن :  قال) السالميهعل( عبد اهللا عن أيب ،يلوعن مج

                                                  

  .١ حشعريف الوقوف بامل ٢٥باب  ٦٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الوقوف بالشعر أبواب٢٣باب  ٥٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٣٦٢

  ا،يعان مستطن كإك عادة بعد ذلحوط اإلواأل

  

املنصرف عنها هو  أن ن االنصافك، ولك ذلغري إىل ،)١( احلجكدرأمن قبل زوال الشمس فقد 

  .خرآ فقد شرط  الكدراصورة عدم اإل

  .نعم لو مت سند الرضوي لدل علی املطلب لعموم العلة

 علی تردد، بل عن سالمجزاء عن حجة اإل عن املعترب واملنتهی اإليكاحملكيف املنت : قال يف اجلواهر

 كدراإدلت علی ن إ ا فإخبار، وداللة األمجاعصل ومنع اإل جامع املقاصد العدم لأليحظاهر النافع وصر

 إالّ إذا يفيد حرام ال الوقت لإليةحرم به، وصالحأ احلج الذي نواه وكدر يمناإن ك ول، املشعركدراإاحلج ب

، وال ليل الديهدل عل ما إىل العدول أو حاللال بعد اإل إياًثانحرام  له اإليساحملرم فل أما ،ن حمرماًك يمل

 يها مننع وجوب احلج عل فإنيف الذمة، ما إىل ة لالنصرافيد وال مفيهلإ وال االستطاعة ملجئة ، هناليلد

فاتت عرفة ممنوعة، واحلمل  إذا  الوقتيةصالح أن حرم له، معأمتام ما إذه االستطاعة الشتغال ذمته ب

جزاء يف حجة قوی اإلاأل أن يبفال ر: قالأن  إىل رك مث أخذ يف رد ما ذ،سياعتق قأ إذا علی العبد

  . انتهی،)٢(سالماإل

 ملا عرفت من قوة ،يةفاكدل علی اليلفظي  ليل وال د،نفس بوحدة املناطمئن الطت  ال:أقول

 املوجب للزوم شكالقل من اإلأجزاء أقرب، وال عدم اإلب شعر، فالقولامل كادرإخبار أاالنصراف يف 

ان ن كإك عادة بعد ذلحوط اإلواأل{: ما قال املصنفك احلج من قابل لو حصلت استطاعة يدجتد

  ا، يعمستط

                                                  

.٩ ح الوقوف بالشعر أبواب٢٣باب  ٥٩ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٢٣٠ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



٣٦٣

  لو عن قوة،خي بل ال

  

  .}لو عن قوةخي بل ال

  .دلتهأ طالقزي عن العبد إل وجي،حرام مباشرةزي ولو بلغ بعد اإلجي جزاء المث بناًء علی عدم اإل

ه لو  فإن،يل تفصفيه، م الأحرام  عن اإلكمساثناء اإلب علی الصيب احملتمل للبلوغ يف األ جيوهل

حرام الصيب إدلة الدالة علی صحة األ  قطعاً، لعمومكل ذلحرام قبوز له اإل جينياحتمل البلوغ بعد الوقوف

  .هيتوشرع

حرامه حمتمل إ أن من، م الأحرام وز له اإل جيزدلفة فقط فهلملا أو نيولو احتمل البلوغ قبل املوقف

  .وز لهيج النديب ظاهراً فيفلكاحلال تعلق به الت أن وز، ومن جي فالسالم حجة اإليةره فويتلتفو

  .عتق العبد وبلغ الصيبأالصيب حتی الوقوف الثاين مث  أو رم العبد حيا لو مليمذا التردد فكو

علم ببلوغه بعد ستة  أو ،بلغ بعد متام احلج أو ، حجهيةفاكثناء وقلنا بعدم مث لو بلغ الصيب يف األ

 وطنه مل إىل  حرج لو علم بأنه لو رجعيهن علك يا مليم فةك البقاء يف ميهب عل جي فهل، مثالًأشهر

وز له  جي، فاليعه مستط ألنالظاهر نعم يف صورة حصول البلوغ فعالً ن من احلج يف العام القابل؟كتمي

  بالغ فالغريه  ألنيف صورة ترقب البلوغ فالظاهر العدم أما ،هريما تقدم نظك ،كخراج نفسه عن ذلإ

  . بالبقاءيهلإ يفلكتوجه التي

حاله حال  أن ه وبلوغه يف وقت واحد، فالظاهريرحتران ك لو دلة يف األيهالعبد املنصوص علن إ مث

  . لنصوص العبد من هذه اجلهةإطالقالصيب لعدم 

بعد متام احلج  أو ه احلجات فيثعتق العبد ح ألو العام الثاين ما إىل ءومثل الصيب يف وجوب البقا

م كثل الصيب يف احلم العبد، ومكمة يف حاأل أن وطنه، والظاهر إىل وعلم بعدم قدرته علی احلج لو رجع

  .يف اجلملة انون



٣٦٤

 ال، وأ سالم حلجة اإلنية اليدب جتد جيهل أنه  من، يف مسألة العبديةت الفروع اآلفيه ير جيجزاءوعلی القول باإل

ري يف حج التمتع مع  جينه هلأ و،ال وأات يقمن املأو من البلد  جزاء استطاعته بعد البلوغشترط يف اإل ينه هلأو

  .ك ذلغري إىل ،ال وأة بتمامها قبل البلوغ ون العمرك

  

} ب جيهل أنه  من، يف مسألة العبديةت الفروع اآلفيهری جي{يف الصيب } جزاءوعلی القول باإل{

من  جزاء استطاعته بعد البلوغشترط يف اإل ينه هلأال، و وأ سالم حلجة اإلنية اليدجتد{ بعد البلوغ يهعل

يف حج التمتع {جزاء م باإلكاحل} ري جينه هلأو{صال أط االستطاعة شتر ي}ال وأات يقمن املأو البلد 

  ؟}ال وأ{ون البلوغ بعد عرفة كلفرض } ون العمرة بتمامها قبل البلوغكمع 

 من الفروع }ك ذلغري ىلإ{  بتمامها،ون العمرة قبل البلوغكت ورة الكنعم علی الفروع املذ

  .ء اهللا تعالیشاإن يت مجلة منها أيجزاء، وساملتفرعة علی اإل

  



٣٦٥

حجه حجة  أن  يفإشكالا ال يعان مستطكات ويقرم من امل حي أناحلج فبلغ قبل إىل مشی الصيب إذا :٨مسألة 

   .سالماإل

  

و صار  أ}ايعان مستطكات ويقرم من امل حي أناحلج فبلغ قبل إىل مشی الصيب إذا :٨مسألة {

 مقدمة يق والطر، الجتماع الشرائط}المسحجه حجة اإل أن  يفإشكالال { املوضع ك من ذلاًيعمستط

  .ات عزم علی احلج صحيقاملإىل ما وصل لربط له باحلج، ولذا لو سافر بقصد التجارة ف ال

ه  ألنحرام ندباً عدم اإليهلزم عل ي فهل،بلغ بعد ساعة ي بأنهمث بناًء علی عدم االنقالب لو علم الصيب

ن كميت ذا بلغ الإرم فيحلف فك مغريه فعال  ألنزميل م الأموجب لفوت احلج يف هذا العام وهو فوري، 

 احتماالن ،ال فالإ احلج من قابل ويه الشرائط لزم عليت بق فإن، يف هذا العامسالمن حجة اإلتياإمن 

  .األول حوطواأل

  



٣٦٦

جهان  و،ال وأ سالم عن حجة اإليز جي فهل،ان بالغاً أنه ك فبان، بالغ ندباًغري أنه حج باعتقاد إذا :٩مسألة 

  . احلجنياً حيعونه مستطكة الندب مث ظهر بني حج الرجل باعتقاد عدم االستطاعة إذا ذاك و،األولوجهها أ

 املال بناًء علی ما هو يثاً من حيعان مستطك له مواله وإذنن إ وكب عل اململو جي، فالية احلر:الثاين من الشروط

   أو ،هكقوی من القول مبلاأل

  

 وأ سالم عن حجة اإليز جي فهل،ان بالغاً أنه ك فبان، بالغ ندباًغري أنه ادحج باعتق إذا :٩مسألة {

د، بل من يي علی وجه التقيساهللا تعالی ل إىل قصد العمل قربة أن الغالب إذ }األولوجهها أ ، وجهان،ال

ن كله، غري أنه نيقن تإ فعال ويهلإه الواقعي املتوجه يفلكقصد ت يلل عامك  فإنيق يف التطبأباب اخلط

  .اف يف املطلبك يهن الواقع علی ما هو علتياإاز بكاالرت

صح، لعدم قصده  يفعله ملأه ال غريان ك لو يثفعل احلج االستحبابی حبأذا كنعم لو نوی ه

  . العباداتيعذا نقول يف مجكاز، وهك الواقعي حتی باالرتيفلكالت

}  احلجنياً حيعونه مستطك الندب مث ظهربنية  حج الرجل باعتقاد عدم االستطاعة إذا ذاكو{

فی  خيد، واليي التقبني ويق يف التطبأ اخلطبني الفرق رين يف املسألة اخلامسة والعش)رمحه اهللا(يت منه أيوس

من   الأله من باب اخلطكمل نقله  أو  جلهقم يف اخلارج اشتباهاً يما أن املدعیك إالّ أن ن قلنا بذلإنا وأ

  .دييباب التق

 يثاً من حيعان مستطك له مواله وإذنن إ وكب عل اململو جي، فالية احلر:الثاين من الشروط{

   أو ،هكقوی من القول مبل بناًء علی ما هو األ،املال



٣٦٧

  بذل له مواله الزاد والراحلة

  

  }الزاد والراحلة{صل احلج أ يف جازة املوىلإه مع غري أو }بذل له مواله

 ) السالميهعل(با احلسن أسألت :  قال،ونس ي بنوثقة الفضلك: خبارأات مجاع قبل اإليهل عليدو

ك هدن املناسيشن ف فأخرج يةوم الترو يعقدن باحلج ي أنة آمرهنكنا مبأون عندي اجلواري وك ي:فقلت

 ك علی امللويسن خلفتهن عند ثقة فال بأس، فلإ و،فضلأخرجت ن فهو ن إ :؟ فقالةكخلفهن مبأأو 

  .)١(عتقق يحج وال عمرة حتی

ا ين وقد متتعوا عليكن معنا ممالإ :) السالميهعل(  أليب عبد اهللاقلت:  قال،عقوب يونس بني وعن

  .)٢(حج له وال عمرة وال شيء  الكاململو :فقال:  قال،نذبح عنهمأن 

  حج وال جهاد والك علی اململويسل:  قال) السالميهعل( نيب احلسأ عن ي،وعن آدم بن عل

  .)٣(هك مالإذنب إالّ سافري

  ومليتفابنيت تو أن مرأةا وسألته ) السالميهعل( عبد اهللابا أمسعت :  قال،انيم بن سلعبد اهللاوعن 

دخل  يه فإن بالدعاءيكال، عل: ؟ فقالا كانت مملوكةإ:  قالت،نعم: قال ن ا بأس فأحج عنها؟كي

  .)٤(ية اهلديتدخل الب يماكا يهعل

  اً كدام مملو  عنه ماأجزأ كذا حج اململوإ :قال  أنه) السالميهعل(وعن جعفر بن حممد 

                                                  

.١ حجاحلمن وجوب  ١٥باب  ٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣ حجاحلمن وجوب  ١٥باب  ٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حجاحلمن وجوب  ١٥باب  ٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٥ حجاحلمن وجوب  ١٥باب  ٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٦٨

 للنصوص ،عادأ كعتق بعد ذلأ فلو ،سالم عن حجة اإليهز جين الك ول،لاكشإ مواله صح بال إذنحج بو ل نعم

 : ومنها،)يالً سبكذل إىل استطاعسالم إذ  حجة اإليهانت علكعبداً حج عشر حجج  أن لو( : مسمعربمنها خ

  كو مملوذا حج وهإ كاململو(

  

  .)١(كوهو مملواحلج لزمه  ييس احلج وليهعتق فعلأن إف

  .شاء اهللان إ منها يت مجلةأي من النصوص اليت سك ذلغريإىل 

 ، مضافاًيه عليةت من النصوص املتقدمة واآلةلداللة مجل} إشكال مواله صح بال إذنحج بو  انعم{

ان جامعاً لسائر الشرائط ك و}ك بعد ذلعتقأ فلو ،سالم عن حجة اإليهز جين الكول{ ،مجاعاإلإىل 

  .  احلج}عادأ{

حجه حجة  أن  ملا دل علی،سالمما باعتبار حجة اإلإ و،صل احلجأباعتبار ما إ ةدعالمة اإلكو

  .عادةال فال تصدق اإلإ و،دام عبداً  ماسالماإل

  عن الصادق} مسمعرب خ:منها{مجاعات  واإل}للنصوص{جزاء  فالفتوی بعدم اإل،انك كيفو

 كذل إىل استطاع اسالم إذ حجة اإليهانت علكعبداً حج عشر حجج  أن لو{: ) السالميهعل(

  .)٣(سالمة اإليض فريهانت علك :فيهإالّ أن ، خر وحنوه خربه اآل،})٢(يالسب

ذا حج وهو إ كاململو:  قال) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ، بن سنانعبد اهللا يح صح:}ومنها{

  .)٤(عاد احلجأعتق أ  فإن احلجك ذلهأجزأعتق  ي أن مث مات قبلكمملو

                                                  

.١ ح١٣باب  ٥ ص٢ ج:كاملستدر) ١(

  .٥ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٣ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٩ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٤ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٣ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٦٩

  .) احلجيهعتق فعلأ  فإنعتق، ي أنمات قبل إذا أجزأ

  

 مات قبل إذا أجزأ كحج وهو مملوك إذا اململو{ن إ : قال) السالميهعل( عن الصادق ،اًيضأوعنه 

  .})١( احلجيهعتق فعلأ  فإنعتق، يأن

حج به فقد قضی  إذا الصيب: قول ي) السالميهعل(  اهللاعبدبا أمسعت : م قالكبان بن احلأوعن 

  .)٢(عتق ي حتیسالمحج به فقد قضی حجة اإل إذا يدوالس رب،ك ي حتیسالمحجة اإل

  فإنعتقأحج مث ك إذا اململو:  قال) السالميهعل( موسی بن جعفر يهخأ عن ، بن جعفريوعن عل

  .)٣(عادة احلجإ يهعل

ون ك وي،ون للرجلكم الولد تأ عن ) السالميهعل( يمبراهإت أبا سأل: سحاق بن عمار قالإوعن 

  .)٤(نعم: يف حجتها؟ قال جرأهلا : قلت. ال: ؟ قالسالم عنها عن حجة اإلك ذليزجيأحجها أقد 

حجها موالها أ ام ولد :قلت له:  قاليث يف حد) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،وعن شهاب

  .)٥(نعم :له أجر يف حجها؟ قالأ:  قلت،ال:  عنها؟ قاليزجيأ

 ذنأ املوسر كسألته عن اململو:  قال) السالميهعل( موسی بن جعفر يهخأ عن ،وعن علي بن جعفر

  .)٦(عاد احلجأعتق أ  فإننعم: جر؟ قالأذبح وهل له  ي أنيه هل عل،له مواله يف احلج

                                                  

.١ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٣ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٣ ص٨ ج:لوسائلا) ٢(

.٣ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٣ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

  .٨ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ٥(

  .١٠ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٥ ص٨ ج:الوسائل) ٦(



٣٧٠

 أو  ثواب احلج،كدراإ حممول علی )سالم اإل حجةكدرأ فقد يها عبد حج به والميأ( :يمكم بن حكوما يف خرب ح

ال يف كشإ فال )عتق ي حتیسالمحج فقد قضی حجة اإل إذا العبد( :بانخلرب أا، كدام مملو  عنها مايهز جي أنهعلی

  .املسألة

  

  .)١(يال سبيهلإاستطاع ن إ  احلجيهعتق العبد فعلأإذا  :قال أنه ) السالميهعل(وعن علي 

 يزجيأعتق  يها مثيدجها س حيم الولدأسئل عن  أنه ) السالميهعل( علي يب جعفر حممد بنأوعن 

  .)٢(ال :؟ قالكعنها ذل

م ولد أانت كم امرأة أ أن ) السالميهعل( عبد اهللايب أ إىل رسلتأ: عقوب قال يونس بن يوعن

  .)٣( حتج عنها،عتقت بولدهاأ قد يسل وأ :حتج عنها؟ فقال أن اتت فأرادت املرأةمف

 يهعل( عبد اهللابا أمسعت : يف قالريالص} يمكم بن حكما يف خرب ح{ أن له ظهركن هذا  م}و{

 أو  ثواب احلج،كدراإ حممول علی ،)٤(سالم حجة اإلكدرأ فقد يها عبد حج به والميأ{: قول ي)السالم

  حتیالمسحج فقد قضی حجة اإل إذا العبد {: املتقدم}بانخلرب أا، كدام مملو  عنها مايهز جي أنهعلی

 نيفوحد الوقأ كدرأن يمف أنه ه، وهوغري ويخره الشكخر ذآل م حمك وهنا،}ال يف املسألةكشإ فال عتقي

  .ك الدالة علی ذلدلة لأل،معتقاً

                                                  

  .١ ح١٤باب  ٥ ص٢ ج:كاملستدر) ١(

.٢ ح١٤باب  ٥ ص٢ ج:كدراملست )٢(

.١ حيف وجوب احلج ١٨باب  ٣٦ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ حيف وجوب احلج ١٦باب  ٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٧١

   والنصوص،مجاع باإلسالم عن حجة اإلأهجزأشعر  املكدراإعتق قبل أ مواله مث إذننعم لو حج ب

  

 مجاع باإلسالم عن حجة اإلأهجزأشعر  املكادرإعتق قبل أ مواله مث إذننعم لو حج ب{

 : عرفة عبداً له، قاليةعتق عشأ يف رجل ) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،فعن شهاب، }والنصوص

ثواب العتق وثواب احلجن اجرأ يدتب للسك وي،سالم عن العبد حجة اإليزجي)١(.  

 كدرأإذا  : قال،وم عرفة يعتقأ كمملو ) السالميهعل( عبد اهللا يبقلت أل:  بن عمار قاليةوعن معاو

  .)٢( احلجكدرأ فقد نيحد املوقفأ

  .)٣( احلجكدرأ فقد نيحد املوقفأ كدرأ أنه إذا وم عرفة يعتقأ إذا دعبروي يف ال :يخوعن الش

 عن العبد يزجياً له أعبد عرفة يةعتق عشأ يف رجل ) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،وعن شهاب

  .)٤(نعم: قال ؟ سالمحجة اإل

 كدرأإذا  : قال،وم عرفة يعتقأ ك يف مملو) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ، بن عماريةوعن معاو

ا ميف سالمستأنف حجة اإل ويتم حجه ويه احلجات فه املوقفان فقدات فنإ احلج، وكدرأ فقد نيحد املوقفأ

  .)٥(بعد

                                                  

.١ حيف وجوب احلج ١٧باب  ٣٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حيف وجوب احلج ١٧باب  ٣٥ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٧حك يف اململو ٨٧باب  ١٤٨ ص٢ ج:االستبصار) ٣(

  .٤حك يف اململو ١٧باب  ٣٥ ص٢ ج:االستبصار) ٤(

.٥حك يف اململو ١٧باب  ٣٦ ص٢ ج:االستبصار) ٥(



٣٧٢

  :أمورالم يف كبقی اليو

ال بل هو  وأ ، فهو من باب القلب، بعد االنعتاقسالمحرام حبجة اإل لإلنية اليد جتدجزاءشترط يف اإل ي هل:حدهاأ

  انقالب شرعي؟ قوالن

  

؟ له عرفة عبداً يةعتق عشأما تقول يف رجل : ولهأتاب االختصاص يف خرب سقط ك يف يدوعن املف

  .)١(ثواب العتق وثواب احلجن اجرأ يدتب للسك ويسالم عن العبد حجة اإليجتز: قال

 إىل ،)٢(نيحد املوقفأ كدرأه قد  ألن احلجكدرأوم عرفة فقد  يعتقأك إذا واململو: وعن الرضوي

  .ك ذلغري

  :}حدهاأ ،أمورالم يف كقی اليب{ نعم ،صل املطلبأ يف إشكال باجلملة فال }و{

} القلب فهو من باب ، بعد االنعتاقسالمحرام حبجة اإل لإلنية اليدجزاء جتدشترط يف اإل يهل{نه إ

ن به تيا اإليه ووجب عل،سالمزه عن حجة اإل جي ملياونه حجاً استحبابكلو بنی علی  أنه ري حتیتيااالخ

  : قال يف اجلواهر يف مسألة بلوغ الصيب قبل املوقف} بل هو انقالب شرعي؟ قوالن،ال وأ {،من قابل

ا علی يم يف الوقوف سكذلك وللوجوب سالمحرام حبجة اإل لإلنية اليدالم يف وجوب جتدكمنا الإو

 وعدمه ، سابقاًسالم حجة اإلنية، والفرض عدم نيةب إالّ عمل ه الك ألندرااإلن آ  اعتبار الوجه منيرتقد

 ه ومليت غفل عن خصوصنإه، ويننوی ع إذا يف الذمة ما إىل حرام وانصراف الفعلصل وانعقاد اإللأل

   النص يف إطالقا بكسمتقوی  الوقوف، ولعله األنية وال للوجوب يف نيةتعرض يف الي

                                                  

.٧سطر  ٣٦٥ ص:االختصاص) ١(

.٢٦سطر  ٧٥ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٧٣

  .قوی وهو األ، النصوص الثاينإطالقمقتضی 

  

  .جزاء شرعيإ ويف املقام فهو فيهالعبد والفتوی 

، فما عن ك املناسيمن باق أو علم حتی فرغ منه ين بلغ قبل فوات املشعر ومليموتظهر الثمرة ف

 ، الوجوبنية يد جتدإطالقضة من حرام، واملعترب واملنتهی والرو اإلنية يداخلالف من وجوب جتد

  . انتهی،)١( حمل للنظر بل املنع،نية اليدوالدروس من جتد

 إطالقمقتضی {:  بقوله)رمحه اهللا( يف اجلواهر واختاره املصنف يهلإقوی هو ما ذهب واأل: أقول

 له، طالقإ مسوقاً هلذه اجلهة فال يس النص بأنه لإطالقناقش يف  ي ورمبا}قوی وهو األ،النصوص الثاين

 طبعاً، فالنص جری علی سالم حجة اإلنية يده وجتديت نيري املوجب لتغكبل املتعارف هو علم العبد بذل

  .حسب املتعارف

مام غفل عنها، بل عدم استفصال اإل ي اليتنية خصوصاً يف مثل ال، فممنوعطالقعدم اإل أما :فيهو

  . اف يف املقامكه السابقة تي البقاء علی نبني وسالم حجة اإلنية بني ) السالميهعل(

 يف بلده والعبد ان املوىلكلو  أما ،ان مع املوىل إذا كم مسلّكون املتعارف علم العبد فذلكما أو

  .مهلحج وحده فاملتعارف عدم ع

 يةه الفعلي، والغفلة عن خصوصيفلكة تبينعمل  يالشخص أن الغالب أن ما تقدم من إىل هذا مضافاً

  مندوباً الن مثالًك يلو مل أنه ديينوي التق ي أنرة ملحقة باملعدومددر نن وير، مضغرياجلزم بعدمها أو 

  .حجأ

   من جتددت كذلك و،سواءـ لو قلنا به ـ د والصيب وهذا احلكم يف العب

                                                  

  .٢٣١ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٧٤

  .هأجزأفاه وك نيةدد ال جيجزاء حتیعلم اإل يعلم ومل وأعلم بانعتاقه حتی فرغ،  يمل أنه فلو فرض

 وأ االنعتاق، نيفي استطاعته من حك ي أو،حرام الدخول يف اإلنياً حيعونه مستطكجزاء  اإلشترط يف  ي هل:الثاين

  قوال،أصال؟ أ كشترط ذل يال

  

  .جه الذي فعل بعضه علی حنو الندبح يةفاك علی ليلن دل الدإهم غرياستطاعته و

 أو غفلأو } نيةدد ال جيجزاء حتیعلم اإل يعلم ومل وأعلم بانعتاقه حتی فرغ،  يمل أنه فلو فرض{

  .}هأجزأفاه وك{ ك ذلغري أو سين

 مثل الصيب الذي تقدم يس ولحرامه النديبإ يف جواز إشكاللو علم بانعتاقه قبل املوقف ال نه إ مث

تمل وجوب يح يف الصيب، فليل وعدم الد، لداللة النص علی االنقالب يف العبدك، وذلفيه شكالاإل

  .االستطاعةتأخر احلج عن عام  يحفظ القدرة لئال

 في استطاعته منك ي أو،حرام الدخول يف اإلنياً حيعونه مستطكجزاء شترط يف اإل ي هل:الثاين{

مها اعتبار سبق االستطاعة غري فمن الدروس والروضة و}قوال، أصالأشترط ذلك  يال وأ االنعتاق، نيح

  .جزاء من جهتهحد الشرائط فاإلأمال احلاصل ك ال ألنوبقائها،

 سالمجزاء عن حجة اإلاإل أن من املعلوم: القول الثاين، قالإىل ثام الذهاب شف اللك وعن

 يف يةفاكانت كن إي غالباً وكملل متام ملا جامع االستطاعة اليتن اإلكمال، لكمشروط باالستطاعة عند ال

  .)١( اهشترطو ي مليهلإشارة ما مرت اإلك ،ينيانا نائكن إالوجوب هنا و

 وقته  يفوأعتق العبد قبل الوقوف ألو بلغ الصيب و:  قال،قول الثالثرة ما ظاهره الكوعن التذ

   احلج  ألن،كما ذليهن باحلج وجب علتيا االاهمنكمأو

                                                  

.٢١السطر   احلجأبوابباب من  ٣٨٥ ص١ ج:شف اللثام ك) ١(



٣٧٥

   النصوص وانصراف ما دل علی اعتبار االستطاعة عن املقامطالق إل،ريخقواها األأ

  

فعل  ي ومتی مل،للشافعي فاً، خالالبالغ احلركانه كمإه مع ريوز هلما تأخ جيور والواجب علی الف

ما يه واجب علك ذل ألن،رينمعس أو رينانا موسكسواء ، مايهانه استقر الوجوب علكمإاحلج مع 

  .  انتهی،)١(سقط بفوات القدرة بعده يانه يف موضعه، فلمكمإب

  .رهكشف اللثام محله علی ما ذكن عن كول

 : وقال، عندهدعب الكالستحالة مل اشتراطه االستطاعة من قبل يدتعجب من الشهك أنه وعن املدار

  . )٢( النصطالق مطلقاً إلعةنبغي القطع بعدم اعتبار االستطاي

 يةكايف االستطاعة عدم ملنن حصول االستطاعة بالبذل فال تك وميإطالق وال كل ميالعبدن إ :فيهو

  .العبد

ات طالقه ال خمصص لإل ألن،رينعاص واحد من املغري وفاقاً ل،وسطقوی األ فاأل،انك كيفو

 النصوص وانصراف ما دل علی طالق إلريخقواها األأ{ أن ره املاتن منكاملشترطة لالستطاعة، وما ذ

 دلةف ألااالنصر أن ماك للنصوص من هذه اجلهة، إطالقه ال  ألن، نظرفيه }اعتبار االستطاعة عن املقام

عتق قبل املوقف صح حجه أ إذا العبد انون أن دعي ي أنحدال فألإلفرد ال وجه له، واالشرط عن هذا 

  .عتقأاً مث غريان العبد صك العتق، ومثله لو أدلة طالق إلسالمووقع عن حجة اإل

اشف اللثام يف ك يهلإشار أما كرة خالفه، دن بل نكر االستطاعة لغلبة التمكعدم ذ أن والظاهر

  صال أشترط  ي ال:يلوق: المه املتقدم، قال يف املستندك

                                                  

  .٢٩السطر  ٢٩٩ ص١ ج:رةكالتذ) ١(

  .٣١طر الس ٤٠١ ص:كاملدار )٢(



٣٧٦

الغالب من حصول االستطاعة  إىل صرفني ف،فيه ال عموم طالق اإل ألن، نظريهف النص، وطالقإل

ارض ما دل علی يع فطالق استطاعة، ولو سلم اإلكن هناك يلو مل شمل ما يرد، فال املعتربة يف املونيةالبد

 ىل إ مضافاً،تابكرجح ملوافقة الأ ريختاب والسنة بالعموم من وجه، واألكاشتراط االستطاعة من ال

  . انتهی،)١( علی اشتراط االستطاعةمجاعجلة اإلظهر من بعض األ ي، بليةشهر واأليةصرح واأليةكثراأل

ة كم إىل ن من الرجوعكتم يما لو ملك ،عمال األيةمتام بقاً إليعن مستطك يمل وعلی هذا لو: أقول

 مل، م شیئاً فشیئاًوب علی دواك الناس يف الرى فاستعط، لعدم النفقةباًك وال را، لعدم القوةياًماش

 أو بلغ وهو جمنون أو فاق وهو صيبأ أو فق ينه جمنون ملكعتق ولألو  أنه ماك ،سالمف عن حجة اإلكي

  .بدع

 وجودها قبل املوقف بعد يةفاك األمر يةحال االستطاعة حال سائر الشرائط، ان إ واحلاصل

 ال من جهة سائر يةهة اشتراط احلر من جسالم احلج عن حجة اإليةفاكمنا ورد يف إ ليلالعتق، والد

  .الشرائط

قبل  أو عتق،أ ني فهل الشرط االستطاعة ح،األولمث بناًء علی القول باشتراط االستطاعة ال من 

عتق قبل عرفات واستطاع قبل  أما لوية فيج وتظهر النت،رينما اختاره بعض املعاصكوقوف املشعر 

 ،املشعر إىل ن من ايءكتم ي لوال االستعطاء مليثا، حبهمبينوب والنفقة كاملشعر بساعة واستعطی للر

  وصدق 

                                                  

.٢السطر  ١٥٦ ص٢ ج:املستند) ١(



٣٧٧

 كدراإفي ك ي أوال، وأاً يضأ الوقوف بعرفات كدرأ سواء ،شعر خصوص املكدارإجزاء هل الشرط يف اإل: الثالث

   قوالن،فیك الوقوف بعرفات معتقاً كدرأن ك املشعر لكدر ي فلو مل،نيحد املوقفأ

  

  .قدار من العمل والوقتع يف هذا املك التسيهعل

 أن علیدليل دل  يل، وملكع يف الكم التسكع يف جزء حكلتسل إذ ،األولقرب يف النظر فعال األ

 ، بل قد تقدم من املاتن يف املسألة السابعةسالمفی عن حجة اإلكحج مث استطاع قبل املشعر ن إ عكاملتس

  . واهللا العامل،لاً فتأميع املشعر مستطكدراإ يةفاكولون بيق  الصحاباألأن 

  .مافيه الحتاد املناط ،مة العبد واألبنيم كالظاهر عدم الفرق يف هذا احلن إ مث

 ال، وأاً يضأ الوقوف بعرفات كدرأ سواء ،شعر خصوص املكدارإجزاء هل الشرط يف اإل: الثالث{

  :} قوالن،یفك الوقوف بعرفات معتقاً كدرأن ك املشعر لكدر ي فلو مل،نيحد املوقفأ كدراإفي ك يأو

ن رضوا (صحاب األبنيخالف  ال:  عرفات فقط، قالكدراإ يةفاكففی احلدائق ما ظاهره عدم 

عالمة يف لاه اك، حسالمه عن حجة اإلأجزأالثاين منهما معتقاً  أو نيف العبد املوقكدرألو  أنه  يف)ميهاهللا عل

  .انتهی، )١(املنتهی

 شعر الوقوف بعرفة واملكدرأ مواله وإذنن حج بإ:  مع املنت عبارة اجلواهر، قال مازجاً منهيبوقر

  .  انتهی)٢(يه عليه بقسممجاع بال خالف بل اإلسالم عن حجة اإلكه ذلأجزأباملشعر معتقاً أو 

   غرين قال يف مسألة الصكول

                                                  

.٧٤ ص١٤ ج:احلدائق) ١(

  .٧٤ ص١٤ ج:اجلواهر) ٢(



٣٧٨

  ،األول حوطاأل

  

رة جزاء، ضروبعد عدم اإل ينه من موقف عرفة دون املشعر فالكولو فرض مت: لفظه وانون ما

  . انتهی،)١(ن مبا بعده ال هو نفسهتيال واحد منهما جمز مع اإل أن كظهور النص والفتوی يف

اً إمجاع عنها يهزيج معتقاً فني املوقفكدر ي إالّ أن: قال،حدمهاأ كدراإ يةفاكويف املستند ما ظاهره 

  . )٢(ونصاً

 ينيرتيا االخنيحد املوقفأ كدراإ  فإن:المهكثناء أ قال يف يث ح،اشف اللثامكي عن كومثله احمل

  . انتهی، صحة احلجيدفي

م  فإ عرفة فقط معتقاً،كدراإشعر وم فرض فوت املكعلم من بعضهم ح يمل أنه ن االنصافكول

  .فيهن شيء آخر ال ما حنن يايف صدد ب

  وما،بل قواه بعضهم} األول حوطاأل{ أن ن علیيجماعة من املعاصرك فاملصنف ،انك كيفو

وع صحت كيف الرمام  اإلكدرأمن  أن ه مع ما بعده، فلو وردكدارإ كدراظاهر اإل أن ستدل هلم هوي

ذا ك و،ه لشيء آخرتبطل صال ي أودث حيوع مثك الركدر ي أنخر الاآل إىل هكدارإان معناه ك ،مجاعته

يريد  أدرك فالن أحد املوقفني، كان معناه إدراكه وما بعده، ال أن يذهب بعد املشعر إىل حيث :لو قلنا

  .بدون تتميم األعمال

 يح، ففي صحنيحد املوقفأر ك لذالرواياتمجلة من ولكن األقوى الثاين ملا تقدم من اشتمال 

   ومرسلة .)٣(ه احلجات فن فاته املوقفان فقدإ احلج، وكدرأ فقد نيحد املوقفأ كدرأإذا  :يةمعاو

                                                  

  .٢٣٤ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

  .خرالسطر اآل ١٥٥ ص٢ ج:املستند) ٢(

  .٢ ح١٥٤الباب  ٢٦٥ ص٢ ج:يهالفق) ٣(



٣٧٩

  ، االضطراري منهكدراإ فيك ي فال،عر من املشيرتيادارك االخإحوط اعتبار األ أن ماك

  

  .)١( احلجكدرأ فقد ني أحد املوقفكدرأإذا : يخالش

  .)٢(نيحد املوقفأ كدرأه قد ألن :ويف الرضوي

 ي الطبعيبون الترتك، وطالقوجه له بعد اإل  املشعر الكدراإون املراد ك علی الرواياتومحل هذه 

 غريواالنصراف يف املقام  وجب انصرافا، يمل د مايي موجب للتقغري املشعر كدرأ عرفات كدرأمن أن 

  .وجه له ال إذ تام،

فعل  يلو مل إذ  يف حمله،يسه وما بعده مستشهداً باملثال لكدارإ كدراالظاهر من اإل أن ر منكوما ذ

 يسوع، ولكه  الركدراإ الصالة بعد كمن تركان ك صالًأ شیئاً األولبعد املوقف حراً العبد الذي صار 

  . مثالاألوللحق بسجوده  يعاً مث ملكرامام  اإلكدرأبل مثل ما  ،املقام مثله

مر جامعاً للشرائط األول أان من كلشرائط حال من ل عرفات جامعاً كدرأحال من  أن واحلاصل

 ملاألول وعتق قبل املوقف أاألمر بأن س كلو انع م ماك النصوص، ومثله يف احلليلمه بدكمه حكفح

  .ط املشعر فقكدرأمنا إه وكدري

ن كول}  االضطراري منهكدراإفي ك يشعر فال من امليرتيا االخكدارإ اعتبار حوطاأل أن ماك{

، فمهما قلنا بصحة احلج ني يف الوقوفيةت االضطراري اآلكدراإهذه املسألة متفرعة علی مسألة  أن قویاأل

  حد أ كدرا إلكهنا

                                                  

.٧ ح احلجأبوابمن  ٨٧الباب  ١٤٨ ص٢ ج:االستبصار ) ١(

.٢٦السطر  ٧٥ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٨٠

 عرفات كدراإان مسبوقاً ب إذا كنكق قبل املشعر، لفي االنعتاك يانكن إ ونيال املوقفك كدراإ اعتبار حوطبل األ

  .اًكا ولو مملويضأ

انت عمرته بتمامها حال كن إاً ويضأ يف حج التمتع ير جي أو،فراد والقرانم خمتص حبج اإلك هل احل:الرابع

  طالق النصوص؟ الظاهر الثاين إليةكاململو

  

م هنا معلق علی كن احلأل، ول به هنا نقك هناكدراما قلنا بعدم اإلثي نقول به هنا، وحنياملوقف

 كم املنقح للموضوع، وذلكان مبرتلة احلاك كدراإ ياملوقف االضطرار أن  علیليل، فاذا ورد دكدرااإل

ة ليلرة زيا : مث قال،ذاكجر له من األن كا وم عرفة ي) السالميهعل( نية احلسرزيا كدرأمن : لاما لو قك

  .يدة العليل كدراإعم من أ األولالم ك الذي تضمنه الكدرااإل  أندل علی يه فإن. لعرفةكدراإ يدالع

ان  إذا كنكفي االنعتاق قبل املشعر، لك يانكن إ ونيال املوقفك كدراإ اعتبار حوطل األب{

 نيحد املوقفأ كدرألو انعتق و أنه  ما تقدم سابقاً من فيه و،}اًكا ولو مملويضأ عرفات كدراإمسبوقاً ب

عتق نحال من ا إذ بعداً، أو ه قبالًكدر يان املوقف الذي ملك ،خر أم القف اآل املوكدرأ سواء ،فیك

  .طتيا النصوص املتقدمة، فال وجه هلذا االحطالق إل،األمرول أحدمها حال احلر من أ كدرأو

انت عمرته كن إاً ويضأ يف حج التمتع ير جي أو،فراد والقرانم خمتص حبج اإلك هل احل:الرابع{

: )١( قال يف اجلواهر يف مسألة الصيب وانون،}طالق النصوص إل،؟ الظاهر الثاينيةكملوبتمامها حال امل

عتمر عمرة التمتع مث اان قد ك، فلو طالقفراد والقران لإل حج التمتع واإلبنيم املزبور كفرق يف احل ال

   حبجة ىتأ

                                                  

.٢٣٣ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٨١

مر   مافيه و،يةكعمرة الواقعة حال اململوال نفع احلج ال يمناإ املشعر معتقاً كدراإ  ألن،األولخالفا لبعضهم فقال ب

عتق يف نا إذا ماأ و،يف احلج إالّ نعتق يمل إذا  هذا،ما عمل واحد أل البعضكره ذلكقدح ما ذ ي وال،طالقمن اإل

  .شكالرد اإل ي بعضها معتقاً فالكدرأعمرة التمتع و

  

ما نص كمال، كفعل منها قبل ال فاه لعمرته ماك علی التمتع ويمال التمتع بقكان فرضه عند الكو

  .ظاهر الفتوی إىل رة بل يف الدروس نسبتهكي املختلف والتذك يف حميهعل

نفع احلج ال لعمرة الواقعة حال  يمناإ املشعر معتقاً كدراإ  ألن،األول لبعضهم فقال بخالفاً{

  . مقاوم لهغريره وجه اعتباري كوما ذ} طالقمر من اإل  مافيه و،يةكاململو

عتق نا إذا ماأ و،يف احلج إالّ نعتق يمل إذا  هذا،ما عمل واحد أل البعضكره ذلكقدح ما ذي وال{

  .}شكالرد اإل ي بعضها معتقاً فالكدرأيف عمرة التمتع و

 حجه فيهك ي معتقاًنيحد املوقفأ كردم بأن اضق النص  أن إطالق مرةغري فقد مر ،انك كيفو

 ،ذا اعتمر قبال فهوإ، فاألمرول أان حراً من كت حال من يا، فحاله يف سائر اخلصوصسالمعن حجة اإل

 وقعت العمرة يثن حكولو اعتمر قبال ل أنه قال من ي وذا سقط ما رمبا، العمرة بعد احلجيهال لزم علإو

 هنا مضطربة والضابط ما صحابلمات بعض األكن بعمرة بعد احلج، وتيا اإليهبتمامها حال الرق لزم عل

  .تقدم

  

  



٣٨٢

  ك،متام علی اململو لوجوب اإل،هإذنرجع يف  ي أن لهيس ل،تلبس بهفحرام ه يف اإلك ململو املوىلذنأإذا : ١ مسألة

  

متام  لوجوب اإل،هإذنرجع يف  ي أن لهيس ل،تلبس بهفحرام ه يف اإلك ململو املوىلذنأ إذا :١مسألة {

 ما ،كمتام علی اململو اإله وجوبيق الذي من مصاد،متام مطلقاًل علی وجوب اإليدو، }كعلی اململو

حرمه ألفعال ما أمل ك يخر حتیآحراماً إ ئنش ي أنحرمأوز ملن جي ال( :ره يف اجلواهر عند قول املاتنكذ

 كيفيةالنصوص املشتملة علی  إىل ، مضافاً)١(يه عليه بقسممجاع بل اإل،فيه بال خالف أجده : مبا لفظه)له

متام العمرة واحلج إ باألمر ىلإ و،حرام العمرة احمللل إلريتقصهالل احلج بعد الإ بأن حج التمتع املصرحة

  . انتهی،متام بل وصحتهقع قبل اإل يالظاهر يف عدم جواز ما

  .)٢(متوا احلج والعمرة هللاأو :قوله تعاىل إىل ،خلإ )األمر إىلو(شار بقوله أو

  .وحنو ما يف اجلواهر عبارة احلدائق

يب أ عن ،عبد اهللا فعن وهب بن ،مةحرام األإ نقض للموىلأن  خبار الظاهرة يف بعض األكنعم هنا

ها أط وياهحرامإنقض  ي أنا ألههيدحرمت قبل سأم ولد له فأان معه ك يف رجل ) السالميهعل( عبد اهللا

  .)٣(نعم: رم؟ قال حي أنقبل

حرام اإل أن ماإمره، وأان بكن إحرام العبد وإ جواز نقض املوىلما إ :رينمأحد أدل علی  يوهذا

  .يهلمة النقض علك لداللة ، املوىلإذنن بك ين ملإنعقد و يمن العبد

   عن رجل ) السالميهعل( عبد اهللابا أسألت :  قال،يس ما عن ضراألول االحتمال يدؤ ينعم

                                                  

  .٢٤٢ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

  .١٩٦ يةآ: سورة البقرة) ٢(

  .١ حفاراتك الأبوابمن  ٨الباب  ٢٦٢ ص٩ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٣

 ذاإ و،علم برجوعه إذا رم حي أنز له جي له مث رجع قبل تلبسه به ملذنأنعم لو .  اخلالقيةطاعة ملخلوق يف معص وال

  وجههاأ ،طل؟ وجوهيب وأ حله ون للموىلك ويصح ي أومتامهإب  وجيحرامهإصح  يعلم برجوعه فتلبس به هل يمل

  

أمرها ي :حرمت؟ قالأا بعد ما يهحرم فغشأن هو ك يحرمت وملأحترم من الوقت ف أن هيتمر جارأ

  .)١(يهفتغتسل مث حترم فال شيء عل

ز للعبد  جي فلو رجع مل،متام علی وجوب اإل بناًءغواً بل ل، بنفسه حمرماًيس لرجوع املوىلن إ مث

  .طاعتهإ

طاعة ملخلوق يف  ال{: ا رواه يف املعتربيم ف) السالميهعل( عن احلج لقوله يد اليد رفع الس}و{

  .حرامرج من اإل خيطاعة العبد له ملإ ولو فرض } اخلالقيةمعص

  حج العبد ندباًألن} علم برجوعه إذا رم حي أنز له جي مل، له مث رجع قبل تلبسه بهإذننعم لو {

 األمر بل لعدم ،قتضي النهي عن ضده يطاعة باإلاألمر  ألن، ولو حج فالظاهر الفساد ال املوىلإذنمنوط ب

 ما تقدم يف بعض املباحث السابقةك  املوىليباحلج مع.  

 يف اجلواهر تبعا هيلإذهب  امك} متامهإب  وجيحرامهإصح  ي هل،علم برجوعه فتلبس به يذا ملإو{

ما ك }طليباو{ ،هغري و)رمحه اهللا( يخ عن الشيكح امك } حلهون للموىلك ويصح يوأ{ ،هغريل

تردد يف الصحة  أنه ما عن احملقق يف املعترب منكالوقف  أو ،ي عن املختلفك للمحاتن وفاقاًارتضاه امل

  .ريخند املصنف األ ع}وجههاأوجوه { ،ال يف الصحةكي عن القواعد االستشكوعدمها واحمل

   مشروعاً العبد دخل دخوالً بأن ول مبا يف احلدائق واجلواهراستدل لأل

                                                  

  .٣ حفاراتك الأبوابمن  ٨الباب  ٢٦٣ ص٩ ج:الوسائل) ١(



٣٨٤

متوا أو: قوله تعاىل إىل ، مضافاًيلكعلم الو يل قبل التصرف وملكرجوع املوك ان رجوع املوىلكف

هل  أنه م يفالكن الك، ولفيه إشكال فال  مشروعاًالعبد دخل دخوالً أما أن :فيه و،احلج والعمرة هللا

  .م الأ ونه مأذوناًكحرامه مع عدم إانعقد 

 متوجه  بأن األمر عبده الذي هو عمرويل فتخ، حج:زيد لعبده الذي هو لو قال املوىل به مايشف

 وسبق ، واقعاًذنعقد لعدم اإلين ي الأ ،طليب حجاً منعقدا فيسنه لك مشروعاً ولدخل دخوالً يه فإنيهلإ

  . يف املقام لهري وعدمه ال تأثذناإل

 ه مغرور وهو ألن، مصارفه علی املوىليع فجم،ج مث رجعيحعطاه املال لألو  أنه  يفإشكالنعم ال 

  . من غر إىل رجعي

ن إ نافع، وغري ري يف شيء، فهذا التنظيالًك ويسالعبد ل إذ ،س مع الفارقيا فقيلكالوكونه كما أو

 وامنا ،ذنت شیئاً زائداً علی اإليسالة فلكد الو لفظان واملعنی واحد يف موارذنالة واإلكالو أن قلنا

  .الةكسم و يه يف دخوهلا ملذنأن إ و،الةكان وك داره يعه يف بذنأالفرق باملتعلق، فلو 

 ،المكول الأ وهو ،ياً ال صوريقياً حقون الدخول دخوالًكتوقف علی  ي فاالستدالل ايةما اآلأو

  .رهكن ي القائل بالبطالنألن

 بنياجلمع ك ، ظاهراًذن دخول العبد يف احلج باإلبني و حق املوىلبنينه مجع أ بواستدل للثاين

صحة  بأن  واختاره يف احلدائقك ما عن املدار:فيه و،رش الرد واألبنير ياباخلالعيب  بنيوالعقد مقتضی 

 مناإة و من العبادات اجلائزيسحرام لرجع، واإل يما لو ملكان كمنا هو لبطالن رجوع املولی فإحرام اإل

  وز اخلروج جي



٣٨٥

متامه إ فوجب  مشروعاًدخل دخوالً أنه  ودعوی، املفروض سقوطه بالرجوعذن باإلةن الصحة مشروطأل ريخاأل

، وقد ية الظاهرية املشروعيفكت  مدفوعة بأنه ال،يلكعلم الو يل قبل التصرف وملكرجوع املوك ون رجوع املوىليكف

  .يهس عليا القوز جي والليل بالديلكم يف الوكثبت احل

  

  .هذا منها أن ثبت يمنه يف مواضع خمصوصة ومل

 وعدم لزوم  املاتن مبا عن املختلف من عموم حق املوىله الذي ارتضا}ريخاأل{ل للقول دواست

 ، املفروض سقوطه بالرجوعذن باإلةن الصحة مشروطأل{ و،، خصوصاً وقد رجع قبل التلبسذناإل

 ل قبل التصرف وملكرجوع املوك ون رجوع املوىليكمتامه فإب  فوج مشروعاًدخل دخوالً أنه ودعوی

وز  جي والليل بالديلكم يف الوك، وقد ثبت احلية الظاهرية املشروعيفكت  مدفوعة بأنه ال،يلكعلم الوي

  .}يهس علياالق

ول الوقت مث أن بصالة الظهر تياجازه يف اإلأ املوىل أن ه لو فرض فإنالتأمل، إىل واملسألة حمتاجة

 مع ، مأذون يف الصالة يف هذا الوقتغريه  ألنبطاهلاإوز  جي فهل،بعد الدخول إالّ علم يجع والعبد ملر

 فطاروز اإل جي فهل،بعد الظهر إالّ علم يه مث رجع وملإذندخل يف الصوم القضائي ب أو فرض سعة الوقت،

 ه قبالًإذنرجع عن  أنه ثالثم اليوه مث علم يف الإذناف بكدخل يف االعت أو  مأذون يف الصوم،غريه ألن

  .ك ذلغري إىل ذاكبطاله، وهإفهل له 

 للمعترب  فالتوقف تبعاً، حتی يف مثل هذه الصورذنعلم عموم اشتراط اإل يمل أنه والوجه يف التوقف

  . وىلأوالقواعد 

طل ب يبعد الوقوف بعرفات املسبوق بعتقه قبله، فهل إالّ علم يلو رجع قبل تلبسه ومل ل منه ماكشأو

  صح فقط؟  يسالم أوقع عن اإل ويصح ي أوحجه

  ه ومات قبل وصول اخلرب إذنلو رجع عن  ومثله ما



٣٨٦

  . دفعةيهلإن اه الورثة ووصل اخلربذنأ مث يهلإ

  .ه الثاينذنأه وسب مث باعه بعد تليهلإصل  يه وملإذنلو رجع عن   منهما مايبوقر

 يف العرف هو ذن املنصرف من اإل ألنام،مت ووجوب اإليعبعد القول بالصحة يف اجلم يوال: أقول

 قبل  ففعل فقد رجع املوىل،ذاك افعل : ال واقعه، ولذا لو قال لهيهلإصح االستناد  ي العقالئي الذيذناإل

  .علم به العبد يمل إذا ةيمری العقالء رجوعه ذا ق يون فعله عن أمره، والك ي أنصح يكذل

  .ام املتقدمةكح العتق يف األمكعتاق القهري يف حناال أن الظاهرن إ مث

مله قوله يشه من االستبانة، ف ألن،ذنخبار برجوعه عن اإل الثقة الواحد يف اإليةفاكالظاهر  أن ماك

  .يد يف باب التقلكرنا ذلكما ذك ةبينتقوم به ال أو بنيتست أن الإ):  السالميهعل(

 مث ،ذن باإلتاباًك يهلإتب ك ويرضه وذنأناً مث ياه وذهب عصذنيأمل  بأن س الفرضكلو انعنه إ مث

 ،م دائر مدارهكه مأذون واقعاً، واحل ألن فالظاهر صحة احلج،يهلإحرام قبل وصول اخلرب تلبس العبد باإل

  .ما عرفتكفي مثله عند العقالء ك وي الواقعيذنم اإلكان يف حك ك ذل ألننقض بالفرع السابق يوال

  



٣٨٧

وز له  جينه حمرمأ نعم مع جهله ب،حرامهإ للمشتري حل يس ول،هإذنحملرم به اك مملويعب ي أنوز للموىلجي: ٢مسألة 

  الفسخ مع طول الزمان املوجب لفوات بعض منافعه

  

 نعم مع جهله ،حرامهإ للمشتري حل يسه ولإذنه احملرم بك مملويعب ي أنوز للموىلجي: ٢مسألة {

 يع بوللموىل:  للجواهر قالوفاقاً }فعهوز له الفسخ مع طول الزمان املوجب لفوات بعض منا جينه حمرمأب

نع مي حرام الون اإلكصل السامل عن املعارض بعد ا، لألإمجاع كبل يف املدار، حرام قطعاًالعبد يف حال اإل

قصاه أ بل ،يعقضي بفساد الب ي، والاألول إذن للثاين للوجوب علی العبد بليل وعدم جواز التح،يمالتسل

  . انتهی،)١( نفي الضرر والضراريث حلد،فوته شيء من املنافع ي اليثر مع عدم قصر الزمان حبيااخل

 إالّ إذا ،فيه ك من اشترإذنب إالّ ن من احلجكميت واملعتق بعضه اليااان مهكالعبد املبعض ولو ن إ مث

  . بقدر احلجذنمواله اآل أو ان نوبة نفسهك

 من ك ذلغري إىل عله مهراً، جينأؤجره و ينأصاحله و ينأهبه و ي أنوز جيهيعب ي أنوز جيماكو

رث ري االنتقال باإلتيار، ومثل النقل االخكا ذيم فيع حال البيع وحال اجلم،العقود اجلائزة والالزمة

  .ا يف املرهون وحنومهيعوالب

  

                                                  

  .٢٤٤ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٨٨

 ريا باخلهان موالكنعتق  ين ملإ و،صوم ي أنيهن فعلكتم ين ملإ و،يه عليهنعتق العبد قبل املشعر فهدإذا ا: ٣مسألة 

  .اتمجاع للنصوص واإل،أمره بالصوم ي أوذبح عنه ي أنبني

  

نه صار أل }صوم ي أنيهن فعلكتم ين ملإ و،يه عليهانعتق العبد قبل املشعر فهدإذا : ٣مسألة {

م بذهاب كام بعد انقالب احلكح يف األية موجب لبقاء التبعغري يد للساًا قبل تابعيمونه فكمستقال، و

  .املوضوع

 }اتمجاع للنصوص واإل،أمره بالصوم ي أوذبح عنه ي أنبنير يا باخلهان موالكنعتق  ين ملإو{

 عبد اهللابا أ رجل سأل:  بن دراج قاليل مجيحها، فعن صحغري وكرة واملنتهی واملدارك عن التذيةكاحمل

  .)١(ن شئت فاذبح عنهإ و،ميصفمره فل: تمتع؟ قال ي أنهكمر مملوأ عن رجل ) السالميهعل(

  أنيكمرت مملوأ:  قلت) السالميهعل(با احلسن أسألت :  قال،يب خلفأ بن يدع سيحويف صح

  .ميصن شئت فمره فلإشئت فاذبح عنه ون إ :تمتع؟ فقالي

 تمتع بالعمرة ي أنهكمر مملوأ عن رجل ) السالميهعل( عبد اهللاسألت أبا :  قال،وعن احلسن العطار

  .)٢( در علی شيءيق ا الكعبداً مملوقول  ي تعالی اهللا ألن،ال: ذبح عنه؟ قال ي أنيهاحلج أعلإىل 

أمره  ي أنبنيوبينه  ري وهو خم، الذبحيهب علجي ال أنه المه علیك يك يف حميخمحله الش: أقول

  .بالصوم انتهی

  ون يكة اجلواب، فرين عن نفسه بقكاملراد ذبح اململو أن تمل محله علی وحي:أقول

                                                  

  .١حح ب الذأبوابمن  ٢باب  ٨٨ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب الذبح ح٢ باب ٨٩ ص١٠ج:  الوسائل.٧٥ يةآ: سورة النحل) ٢(



٣٨٩

   .كاململو إىل  راجعاًعنه ريضم

؟ كتمتع اململوسألته عن امل:  قاليثيف حد) عليهما السالم(حدمها أ عن ،وعن حممد بن مسلم

  .)١(ما صومإ ويةضحأما إ  مثل ما علی احلريهعل: فقال

وز محله علی املساواة يف جي، و معتقاًنيحد املوقفأ كدرأالمه علی من كي ك يف حميخمحله الش: أقول

  .الظهار وحنوهكما علی احلر ه نصف يعل أن ظن ي لئاليةمكال

 إال قرينة ذكر الصوم تعني ،اًكان مشتركن إ تضمن لفظ الغالم، وهو والروايات بعض كوهنا

خرجته أسألته عن غالم :  قال) السالميهعل( يمبراهإيب أ عن كون املراد منه العبد، فعن علي بن أيب محزة،

م ياذهبت األ: قال صوم بعد النفر؟ ي أنح عنه أفلهذبأ ومل يةوم الترو يمعي فأمرته فتمتع مث أهل باحلج

 فاذهب فاذبح ريما طلبت اخلك: ؟ قالريطلبت اخل: قلت. فرد احلج ي أنمرتهأنت كأال  اليت قال اهللا،

  .)٢(ريخوم النفر األ يكان ذلكة وينعنه شاة مس

  . ئذينة الذبح حيلفضأالمه علی كي ك يف حميخمحله الش: أقول

  أنيهعل: تمتعوا؟ قال ي أنانهممر غلأل عن رجل أنه سأ عن مساعة ،رييب بصأوعن حممد ابن 

قد :  قال، الدراهم وصامكمسأعطاهم دراهم فبعضهم ضحی وبعضهم أه  فإن: قلت،ضحي عنهمي

  .)٣( عنهمأجزأان قد كصاموا فمرهم أ أنه ولو:  قال،هاكن شاء ترإر يا عنهم وهو باخلأجزأ

  ن إ :) السالميهعل(  أليب عبد اهللاقلت:  قال،عقوب يونس بن ييةوار لزم محل ركومبا ذ

                                                  

  .٥حح ب الذأبوابمن  ٢باب  ٩٠ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

.٤حح ب الذأبوابمن  ٢باب  ٨٩ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٨حح ب الذأبوابمن  ٢باب  ٩٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٣٩٠

. )١( ال حج له وال عمرة وال شيءكاململو: قال نذبح عنهم؟ أن اين لنا قد متتعوا عليكالمممعنا 

  .  املوىلإذن من عدم )رمحه اهللا( يخعلی ما عن الش

 ب علی املوىلجي ال أنه ة، فاملرادر احلج والعمركة ذرينن محله علی عدم الوجوب بقك ومي:أقول

  .أمره بالصوم ي أنوز له جيالذبح بل

  

                                                  

  .٦حح ب الذأبوابمن  ٢باب  ٩٠ ص١٠ ج:الوسائل) ١(



٣٩١

العتق، تبع ا بعد  وييهعل أو ، فهل هي علی مواله،فارةكوجب ال يحرامه مباإذون يف أ املك اململوىأتإذا : ٤مسألة 

وا علی كظهرها أ؟ وجوه ه علی موالهغري ويف يه عليديف الص أو ، الصوم مع العجزفيها يمالصوم ف إىل تنتقلأو 

  يزة حريحمواله، لصح

  

 يهعل أو ، فهل هي علی مواله،فارةكوجب ال يحرامه مباإذون يف أ املك اململوىأت إذا: ٤مسألة {

ه علی غري ويف يه عليديف الص أو ، الصوم مع العجزفيها يمالصوم ف إىل تنتقلأو العتق، تبع ا بعد وي

 ،همليليت دأي وس، وقواه املستند،ك واملداريبعن املعترب وظاهر التهذ األول القول يكح} مواله؟ وجوه

  .هليليت مع دأيوالقول الثاين اختاره يف اجلواهر وس

ي ك فقال يف حم)رمحه اهللا( يخهما الشبينمنا مجع إ و، عن الثايناًكجده منفأوالقول الثالث مل 

 ،مياه عاجز ففرضه الص ألنالصوم إىل الدمسقط  وي، موالهإذن بدون كه فعل ذل ألنلزم العبد ي:مبسوطه

  . انتهی،)١( موالهإذنن وه فعل موجبه بد ألنه منعهيدولس

زم يل فية يف اجلنايد له السذنأ ي إالّ أن،ي املنتهی سقوط الدم ولزوم الصومكواستوجه العالمة يف حم

  . الفداء

  .والقول الرابع مل نظفر بقائله

  .، وتوقف يف املسألة صاحب احلدائقيد علی السيدداء يف الصف وجوب ال)رمحه اهللا( يدوعن املف

 عبد اهللاعن أيب } يزة حريحوا علی مواله، لصحك {رينعند املصنف وبعض املعاص} ظهرهاأ{

  حرامه فهو علی إصاب العبد وهو حمرم يف ألما ك:  قال) السالميهعل(

                                                  

  .كتاب احلج يف ٣٢٨ ص١ ج:املبسوط) ١(



٣٩٢

  .هإذنب أو ن باملوجب بأمرهتياان اإل إذا كخصوصاً

  

  .نياك احملمجاعة واإليمه الشهرة العظيد، وتؤ لهذنأان قد إذا ك يدالس

  . )١(يدصاب الصألما ك كاململو: قال إالّ أنه ، أخری عنه مثلهيةويف روا

حجه أان مواله كاً ويدصاب العبد احملرم صأإذا  :قال أنه )عليهما السالم(وعن جعفر بن حممد 

  .)٢( شيءيه عليسأمره مواله به فل يومل ن العبد حمرماًك ين ملإ اجلزاء، ويهفعل

عبد سألت أبا :  قالعبد اهللا ما عن ،المكانت خارجة عن حمل الكن إة وريخل علی فقرته األيدو

ه يد علی سيسل: ه؟ قاليدأمره س ياً ومليدصاب صأ مبحرم يس عن حمرم معه غالم له ل) السالميهعل( اهللا

  .)٣(شيء

 يف إذن يف الشيء ذنه السبب، واإل ألن}هإذنب أو وجب بأمرهن باملتياان اإل إذا كخصوصاً{

  .لوازمه

اللباس ك الدم فيهلزم  يحرامه مباإ العبد يف ولو جىن:  قال، مبا يف اجلواهر:واستدل للقول الثاين

 ،خریأوال تزر وازرة وزر : صل السامل عن املعارض املعتضد بظاهر قوله، لأليد لزمه دون السيبوالط

 عجز عنه  فإنتقعتبع به بعد اليئذ بقاء الدم يف ذمته ينفاملتجه ح: قالأن  إىل يخذهب الشمث نقل م

  . انتهی،)٤(صام

ره صاحب كما ذ إىل ضافة باإل،)رمحه اهللا( يخ مبا تقدم نقله عن الش:واستدل للقول الثالث

  .اجلواهر

                                                  

  .١ حفارات الصیدك أبوابمن  ٥٦باب  ٢٥١ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٣٠٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٢ حفارات الصیدك أبوابمن  ٥٦باب  ٢٥١ ص٩ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٤٤ ص١٧ ج:اجلواهر) ٤(



٣٩٣

صاب أ عن عبد ) السالميهلع(سألت أبا احلسن : رانجنيب أالرمحن بن   عبدية بروا:وللقول الرابع

  .)١(شيء علی مواله ال:  علی مواله شيء من الفداء؟ فقال،اً وهو حمرميدص

ان ن كإ يدحرامه فهو علی السإما أصاب العبد يف  أن  املتقدمه الدالة علیيزة حريحة صحيمبضم

 يد والصعلی املوىل يد الصغري أن تجينور، فكة باخلرب املذيح الصحيص ختصيقتض ي اجلمع فإن له،ذنأقد 

اً يدمن صاد ص أن  الدالة علیيةاألول للعمومات ، فهو علی العبدن علی املوىلك ي مليث، وحيه عليسل

  .فارةكلزمته ال

 فهو علی مواله، يدأصاب الصك إذا ن اململوى أ املشتملة علنية الثايز حرية بروا:وللقول اخلامس

  .نفس الفاعل إىل يفلك لتوجه التيةارة املقتضفك الأدلة تشمله عمومات يد الصغري أن ةيمبضم

  .دلةومنشأ التوقف تضارب األ

حرام وعدمه، فتجب  يف اإلوناًذمأالعبد ون ك بني يلقول سابع، وهو التفص إىل بو الصالحأوذهب 

  .طعام واإلينه من اهلدكصوم لعدم مت ينهك لك والثاين علی اململويد علی الساألولفارة يف كال

 املفهوم منه ، لهذنأان قد ن كإ يدون اجلزاء علی السك املتضمنة ليزة حريحله بصحستدل  يورمبا

  .فارة بنفس العبد للعموماتكتتعلق ال أنه ةيم بضم،هإذن غريحرم العبد بأ إذا يدعدم تعلق اجلزاء بالس

  .هغريحرام فقط دون  له يف اإلذنأان قد ن كإ  علی املوىليد الصءفدا أن الظاهر: أقول

                                                  

  .٣ حفارات الصیدك أبوابمن  ٥٦باب  ٢٥٢ ص٩ ج:الوسائل) ١(



٣٩٤

فارة كمن فعل موجب ال أن ى علی نفس العبد فللعمومات الدالة عليد الصغريون فداء كما أ

تل ك مييتان يف بك:  قال،ةيف بن خلزيد يفعن:  اخلاصةالرواياتبعض  إىل ، مضافاًيهفارة علكانت الك

 ىل إ..سره فخرجتك فاًيض بفيه أن لميع تل وهو الكب املكأ في من محام احلرم فذهب غالميض بفيه

  .)١(طعم به محام احلرم يريينن طمث يهعل: خربته فقالأ ف) السالميهعل( عبد اهللابا أ يتفلق :قالأن 

  : الروايات فلجملة من  علی املوىليدجزاء الص أن ماأو

: األوىلته يحه يف صح ألن باضطراب املنتيهل علكشأ املتقدمة، ونية الثايزة حريح صح:األوىل

مصاب العبد وهو حمرألما ك.  

 ذا وماًك حميدان الصكاً يدمق أو ان مطلقاًكه سواء  ألن،يدن هو الصيقدر املتقالن إ والأ: فيهو

الفاعل  إىل فارةك باليفلكعموم توجه الت إذ ،يد الصغريصالة العدم يف أن يام، ومقتضی القاعدة جركاحل

  .يص بالتخصنيتق يمل ، فهو علی حاله مايد من الصأكثره بيصعلم ختص يمل

   .همابينمها مثبتان وال تنايف : قال ي ألنوال جمال

، كمقتضی القاعدة ذلن كا خرعم من اآلأثبت معنی  يحدمهاأان يث حدكان هنان كإ :قال يهألن

 ومرة يد مرة بلفظ الص،ني الطائفة رواها بسند واحد مرتيخش أن املفروض إذ ،كذلك فيه ما حنن يسول

  .خرعم من اآلأحدمها أ ني املثبتيثنيون احلدكمن   البدوا، وهذا من االضطراب يف املنت

                                                  

  .٣ حفارات الصیدك أبوابمن  ٢٦باب  ٢٢٠ ص٩ ج:الوسائل) ١(



٣٩٥

اشف عن ك وهذا ،يدة واردتان بلفظ الصيح والصدوق هلذه الصحيينلك الييتروان إ :ياًوثان

  .يخ الشيةاالشتباه يف روا

ان كاً ويدأصاب العبد احملرم صإذا  :) السالميهعل(الصادق مام  املتقدمة عن اإليةالروا: نيةالثا

  . اجلزاءيهحجه فعلأمواله 

با أسأل  ي أن املأمونذنأثم استكأ بن ىي حيالقاضين إ :يث يف حديبن بن شبياما عن ر: الثالثة

بو جعفر أ؟ فقال اًيدما تقول يف حمرم قتل ص:  فقال، لهذنأ ف، عن مسألة) السالميهعل(جعفر اجلواد 

 أو ان احملرمك حراً أ،خط أو  قتله عمداً،اهالم جأان احملرم ك  عاملاً،حرم أو تله يف حلق: ) السالميهعل(

  .يث احلد،)١( يف عبدهيد وعلی الس،فارة علی احلر يف نفسهكوال: قالأن  إىل .. .عبداً

اً يدقتل ص إذا احملرمن إ :) السالميهعل( عن اجلواد ، بن شعبة مرسالًيما رواه حسن بن عل: الرابعة

لزم  يفارته علی صاحبه مثل ماك به العبد فىتأل ما كو:  ) السالميهعل(قال أن  إىل ..يف احلل

  .يث احلد،)٢(صاحبه

 يخمحله الش أنه  ما يف الوسائل من:فيهو. املتقدمن ايب جنرأ يثعارض ما تقدم سوی ظاهر حد يوال

أمره  ي أنبنيذبح عنه و ي أنبني يرين اجلمع بالتخك وميمر،  مواله ملاإذن غريحرم بأه علی من غريو

  . انتهی،صحاب ذهب مجاعة من األيهلإ الذبح، ويثحادأأيت يف  يلصوم، ملابا

  .افيه الم حوهلا وحول ماكة اللطاإ إىل ، فال حاجةشكالقوال من اإل ما يف سائر األبنيوذا ت

                                                  

  .١ حفارات الصیدك أبوابمن  ٣باب  ١٨٧ ص٩ ج:الوسائل) ١(

.٢ حفارات الصیدك أبوابمن  ٣باب  ١٨٨ ص٩ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٦

 ،يهلوا عكبعد  ي مل،هغري أو انك حراماًإ مطلقاً ان مأذوناًك بل ،حرام باخلصوص يف اإلن مأذوناًك ينعم لو مل

  . علی مواله علی هذه الصورةيدفارة يف الصكون الك لالرمحن بن أيب جنران النايف  عبدمحال خلرب

  

  مل،هغري أو انك حراماًإ مطلقاً ان مأذوناًك بل ،حرام باخلصوص يف اإلن مأذوناًك ينعم لو مل{

ون ك لالنايف{ملتقدم  ا}الرمحن بن أيب جنران عبدخلرب  الًمح{أي علی نفس العبد  }يهوا علكبعد ي

ذن اخلاص، وال اإلك العام ذنون اإلكقوی ن األك ول} علی مواله علی هذه الصورةيدفارة يف الصكال

خبار أقرب لوجود مثله يف أه  فإن،يخ بل مستبعد جداً، خبالف احلمل املتقدم عن الش،شاهد هلذا احلمل

  .عن العبداهلدي 

  



٣٩٧

ما البدنة ففي أ و،متام والقضاءاحلر يف وجوب اإلكه باجلماع قبل املشعر ف املأذون حجكفسد اململوأ إذا :٥مسألة 

وا علی املولی كقوی األ أن مر، وقد مر فارات علی ماكحاهلا حال سائر ال أن علی مواله فالظاهر أو يهوا علك

  .حرام له يف اإلذناآل

  

متام حلر يف وجوب اإلاك املأذون حجه باجلماع قبل املشعر فكفسد اململوأ إذا :٥مسألة {

 والقضاء شاملة يات الدالة علی وجوب املضم والعمو،يعة واحدة يف اجلميقن احلج حقأل }والقضاء

  .ك ذلغري يف القابل ويةا عن حمل املعصمام من تفرقهكحذا سائر األكللعبد، و

مر،  لی مافارات عكحاهلا حال سائر ال أن  فالظاهر،علی مواله أو يهوا علكما البدنة ففي أو{

 ليل لعدم د}حرام له يف اإلذنعلی املولی اآل{ ال ،يد الصغري علی نفسه يف }واكقوی األ أن وقد مر

  .فارة علی الفاعلكال أن وا علی مواله، والعمومات تدل علیكعلی 

فسدها أ موالها مث إذنحرمت بأمة وأ املأذون كان اململوكلو  م ماكستثنی من هذا احل ينهإ مث

  : لبعض النصوص، قبل املشعراع مع املوىلباجلم

خربين عن رجل حمل وقع أ ): السالميهعل(احلسن موسی  أليب قلت: سحاق بن عمار قالإفعن 

 ،أمرها يمل أو حرامهو أمرها باإل:  قال،مافيهبين جأ: ؟ قلتمعسراً أو موسراً: قال مة له حمرمة؟أعلی 

بغي له ين ال أنه ان عاملاًكان موسراً ون كإ : فقال،امفيهأجبين : ؟ قلتحرمت من قبل نفسهاأأو 

حرام فال مرها باإلأن ك ين ملإ و، شاةءن شاإن شاء بقرة وإ بدنة ويهحرام فعلمرها باإلأان هو الذي كو

  وعن  .)١(مياص أو  دم شاةيهمرها وهو معسر فعلأان كن إمعسراً، و أو انك موسراً يهشيء عل

                                                  

  .٢ حفارات االستمتاعك أبوابمن  ٨باب  ٢٦٣ ص٩ ج:الوسائل) ١(



٣٩٨

 قوالن ،رهتياه من سوء اخ ألنال وأ ، يف لوازمهإذن يف الشيء ذن اإل ألن،ه من القضاءنيك متب علی املوىل جيوهل

  ،األولقوامها أ

  

حترم من الوقت فأحرمت  أن هيتمر جارأ عن رجل ) السالميهعل( عبد اهللابا أسألت :  قاليسضر

  .)١(يهتغتسل مث حترم فال شيء علفأمرها ي : قال،ا بعد ما أحرمتيهحرم فغشأن هو ك يومل

الم كيت الأي وس، اخلرب السابقيهلإرشد  يماك ،فارة جلهلهكال أو املراد بالشيء العقاب أن والظاهر

  .شاء اهللا تعالیإن  فيه

 يهلإما ذهب ك } يف لوازمهإذن يف الشيء ذن اإل ألن،ه من القضاءينك متب علی املوىل جيوهل{

  .}األولقوامها أ ،قوالن، نخروآ يهلإما ذهب كره تيا اخءه من سو ألنال وأ{بعض 

جل عموم وجوب نه يف حمل املنع، بل ألإور يف املنت فكملذاوجه للن ال ك ل:رينقال بعض املعاص

طاعة ملخلوق يف  ه الن له منعه أليسه فلإذن موقوفاً علی يسفسد حجه، ولأاحلج من قابل علی من 

ة شرطاً ين احلركمها مما مل تغري و الصوم والصالةيلما يف سائر الواجبات من قبك ، اخلالقيةمعص

  . انتهی،لوجوا

 ذن لأليةره ال مدخلتيا بسوء اخيهالقضاء عقوبة دخلت علن إ :واختار يف اجلواهر الثاين قال

 يث حب،هيد العبد نفسه عن منافع سيلل بتعطتيااالح إىل كدی ذلأ بوجه من الوجوه، بل رمبا فيهالسابقة 

  ، ولعل ك الضرر بذليهصل علحي

                                                  

  .٣ حفارات االستمتاعك أبوابمن  ٨باب  ٢٦٣ ص٩ ج:الوسائل) ١(



٣٩٩

  .ى انته،)١(قوی هو األكذل

لو عن خي  النيكالقول بعدم وجوب التمكان  ن إواملسألة حمل تردد، و: قالك أنه وعن املدار

  .)٢(قوة

 ،ني عن بعض السابقيك تبعاً للمح،رين املاتن وبعض املعاصيهلإقوی ما ذهب ن األكول: أقول

 ، عن الوجوب مانعاًيدن منافاته حلق السوكتوهم  إالّ  وال مانع له،دلة ملا تقدم من عموم األكوذل

  .لتيااالح إىل ناًياحأ ؤهداأو

  : وحالً نقضاً، عن الوجوب فهو ممنوع مانعاًيدون منافاته حلق السكما أ

م يافارة بصك اليهب عل جيه فإن، عامداً من شهر رمضان عاملاًوماً يا لو أفطر العبديم ف:ما نقضاًأ

بطل غسله أسل مث غاحلمام لل إىل ذهب أو ،يان ا ثانتيا اإليهب علجي ه فإنهتبطل صالأ أو ،وما ينيست

  وال اظن،فارةكال أو عادة والقضاء اإليهب عل جي مماك ذلغري أو صلی يف حمل مغصوب أو  وحنوه،رياءبال

  .ك حق منعه عن ذليدللس بأن لتزميحداً أأن 

عطاء شيء إمثلة  يف األيدزم علی السيل ال إذ ورة،كمثلة املذاأل بني وفيهحنن ما  بنيفرق : اليق ال

  .ه مؤنة احلجؤعطاإ يهلزم عل يهينكه لو قلنا بلزوم مت فإن،خبالف املقام

الم يف وجوب كمنا الإ مؤنة حجه يف القابل، ويدعطاء السإ يف عدم وجوب إشكالال : نا نقولأل

  . مثلة من هذه اجلهة واملقام سواء مع األ،نيكالتم

  .ساًأ ريد السكروجه عن مل خلياقه املقتضق العبد املوجب الستريةجنا أو عظمأهذا ن إ مث هل

                                                  

  .٢٤٧ ص١٧ج :اجلواهر) ١(

  .٧السطر  ٤٠٢ ص:كاملدار) ٢(



٤٠٠

  .األولن حجه هو أعقوبة ونه إ أو ، هو حجهءالقضان إ سواء قلنا

  

حال  إذ ،، وهو مقدم علی طاعة املوىلم من اهللا تعاىلكه حليلن القضاء بعد عموم د فأل:وأما حالً

 فارق غري، وهو ي وهذا عارضيما ابتدائأمن جهة  إالّ همانبي لعدم فرق ،القضاء حال الصالة والصوم

  . فيها حنن يمف

  . واملراقبةيبن منعه بالتأدك مي،ما تقدم من النقض واحلل إىل  فمضافاًل،تياما االحأو

 فهي نيكراد به استفادة وجوب التمأ  فإن، املتقدمةيزة حريحما استدالل احملدث البحراين بصحأو

 فارة الكمنا هي بصدد الإة يحه فالصحياإ املؤنة عطاء املوىلإراد وجوب أن إفی، وخي ما الك يةجنبأ

  .القضاء

ال  أنه ماك فقط، يدمنا هي للصإ بل ـ،ة للمطلقيحهذا مع ما قد عرفت من عدم استقامة الصح

ملا . انتهی الواضح حمل توقف ليلا خللوها من الديضأفاملسألة هنا : اًريخأ قال يث املسألة حوجه لتوقفه يف

  . العموماتيةفاكعرفت من 

ن حجه أعقوبة ونه إ أو ، هو حجهءالقضان إ سواء قلنا{ نيكقوی وجوب التم فاأل،انك كيفو

رمبا بين القوالن  أنه  منيك بعد مشول العمومات مطلقاً، خالفاً ملا حيل علی التفصليل لعدم د}األولهو 

زمه يل له وقد لزم بالشروع فذنئذ لتناول اإلين حاألول جهيتد عقوبة، ففاسالقضاء هو الفرض وال أن علی

  . انتهی، لهذنجه الثاين لعدم تناول اإليتس فكبالع أو  منه،نيكالتم

 ذنمن املعلوم عدم تناول اإلن إ فيهو: ره يف اجلواهر بقولهك ما ذ،ما تقدم إىل  مضافاًفيهو: أقول

  . )١( انتهیياللحج ثان

   نيةوالثا ،ام فرضه أن األوىلظهرواأل

                                                  

.٢٤٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٤٠١

ان حاله حال احلر يف ك انعتق قبل املشعر  فإن،عتقنر مث اكفسده مبا ذأن إ ماأنعتق، و يفسد حجه وملأذا  إهذا

متام عقوبة ون اإلك من ،ني بالقضاء علی القولىتأسالم إذا  عن حجة اإلزياه جمنوكمتام والقضاء والبدنة ووجوب اإل

  ة،ون القضاء عقوب أو ك،ن حجه هو القضاءأو

  

خری  واأل،حدثاأا ما فيهحدثا أ اليت األوىل:  هلما؟ قالنيفأي احلجت: عقوبة ملضمرة زرارة قلت

  .)١(ما عقوبةيهعل

 انعتق قبل  فإنعتقنر مث اكفسده مبا ذأن إ ماأنعتق، و يفسد حجه وملأذا إ{ا يمله فك }هذا{

 ىتأسالم إذا  عن حجة اإلزياًه جمنوك و،متام والقضاء والبدنةان حاله حال احلر يف وجوب اإلكاملشعر 

 اًقوفا} ون القضاء عقوبة أو ك،ن حجه هو القضاءأمتام عقوبة وون اإلك من ،نيبالقضاء علی القول

  .رينللحدائق واجلواهر وبعض املعاص

 األولما علی أ، وية قبل املوقف يف حال احلرية املتحققة باحلرسالمعلی الثاين فلوقوع حجة اإلأما 

  .ية بتمامها حال احلرسالمجة اإلفلوقوع ح

 إذ جزاء،ل اإلكش يعلی هذا القول:  فقال،متام عقوبةاإل بأن ا لو قلنايم فرينل بعض املعاصكشأو

فساده مندوب وبعده إ قبل ي املقض ألن، عنهايز جي حتیسالم هو قضاء الفاسد من حجة اإليسل

 أجزأ هه وقضاأمتفسد قبل املشعر وأعتق مث أن إ  نعم، بالعتقسالم حجة اإلريص ي ألنلحيص لبطالنه ال

  . انتهی،)٢(إشكال بال نيعنها علی القول

                                                  

.١ ح احلجأبوابباب من  ٣٧٣ ص٤ ج:ايفكال) ١(

  .١١٠ ص:ة الربوجردييقتعل) ٢(



٤٠٢

 مل إذ مل،أ تفيه ،"سالم حجة اإلريص ي ألنلحيص وبعده لبطالنه ال" :قوله أن ىفخي ن الكول: أقول

 عمالأ مرتبط مبا تقدم بل غريأيت  يون ماك ييثفسداً حبمون اجلماع كعلم من النصوص والفتاوی ي

  .واجبة فقط

  باملرة،ية ال سقوطه عن احلج،ت باب اجلماع هو نقض احلج ذا العملياان الظاهر من روإف

 ،حدثاأا ما فيهحدثا أ اليت األوىل : هلما؟ قالني فأي احلجت:قلت:  ما تقدم من قول زرارةيهدل علوي

  .ا عقوبةيهخری علواأل

 : عن رجل واقع امرأته وهو حمرم؟ قال،رييب بصأ يث حديف ) السالميهعل(ومثله قول الصادق 

ءوماك جزور يهعل .فقال،دريق ال: فقال : فسدوا حجه يمعوا له وال جي أنهصحابنبغي ألي)١(.  

ان علی نفس ك عن املنوب عنه وأجزأفسد حجه أالنائب لو  أن بة منياورد يف باب الن ه مايدویؤ

ج عن آخر  حي يف الرجل) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ،سحاق بن عمارإن ع ف،النائب احلج من قابل

  . تامة وعلی هذا ما اجترحألوللهي : قال فارة؟ أو ك احلج من قابلفيهلزمه  يفاجترح يف حجه شیئاً

  .)٢(خر اآليث منه حديبوقر

 ال مانع من مشوهلا ملا سالم حجه عن حجة اإلفيهكيالعبد املعتق  أن  الدالة علیدلةوعلی هذا فاأل

املقضي : قال يه ألنونه بعده،ك بنيتق قبل اجلماع وعون الك بنيمطالبة الفرق  إىل  هذا مضافاً،فيهن حن

 سالم حجة اإليسفل شيء فساده الإ لبطالنه بعد، وبعد سالم حجة اإلريص ي ألنلحيص فساده الإقبل 

  .من باب السالبة بانتفاء املوضوع

                                                  

  .١٣ حفارات االستمتاعكيف  ٣باب  ٢٥٨ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٢ يف النيابة يف احلج ح٣باب  ٢٥٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٤٠٣

ن انعتق بعد املشعر إ و، القضاءك يف ترياان عاصكن إ وسالمحبجة اإلتی أاً يضأأت بالقضاء  يملن إ بل علی هذا

ا فعال ففي يعان مستطكن إاستطاع، ون إك  بعد ذليهب عليج ف،سالم عن حجة اإليهزجي ال إالّ أنه ركما ذكف

 ،هقدم لسبق سبب ياألولال، فعلی  وأالقضاء فوري  أن ن علیيانالقضاء وجهان مبسالم أو  حجة اإلميوجوب تقد

  .ها دون القضاءيت لفورسالموعلی الثاين تقدم حجة اإل

  

أت  ين ملإ{ضاء عقوبة قون الكر من ك الذي ذ} هذابل علی{قرب ما يف املنت  فاأل، كانكيفو

} ركما ذكن انعتق بعد املشعر فإ و، القضاءك يف ترياًان عاصكن إ و،سالم حبجة اإلىتأاً يضأبالقضاء 

  .خر ما ذكر مثةآ ، إىلم الأه ينك متب علی املوىل جيابل، وهل احلج من قيهون علك ي أنهمن

ن إ قول ي، وهذا بناًء علی مذهب منياتی باحلج ثانأ ولو }سالم عن حجة اإليهزجي ال أنه الإ{

ان كن إ و، الحتمال التداخل، تأملفيهالثاين فرضه ف بأن ما بناًء علی القولأ و،الثاين عقوبة واضح

  .قرب عدمهاأل

سالم أو  حجة اإلمي ففي وجوب تقد فعالًاًيعان مستطكن إاستطاع، ون إك  بعد ذليهلب عيجف{

 وعلی الثاين ،لسبق سببه{القضاء } قدم ياألولال، فعلی  وأالقضاء فوري  أن ن علیيانالقضاء وجهان مب

  .}ها دون القضاءيت لفورسالمتقدم حجة اإل

  .د لوجوا بنص القرآنكنه آ وأل،هايتلفور سالم حجة اإلمين القواعد واملبسوط واخلالف تقدعف

بعده، وارتضاه يف سالم إالّ  لسبق سببه وعدم االستطاعة حلجة اإل، القضاءميشف اللثام تقدكوعن 

  .ء القضايةاجلواهر حتی علی القول بعدم فور

العام  إىل  علی االستطاعةي فلو بقء، القضاميوجوب تقد إىل الالزم الذهاب أن فیخي ن الكول

   ملا يف املنت من ك ذليسال فال، ولإ و،سالم حجة اإليهلثالث وجب علا



٤٠٤

هم منهما ولو قدم األ يني املتزامحبني الواج فإن،مي مؤثر يف التقدغريسبق السبب  إذ ،سبق السبب

 ،الغروب إىل ول الظهرأة القرآن مستمراً من ءفلو نذر قبل الظهر قرا . السببيثهم سابقاً من حان املك

  .ني متزامحبنيل واجكذا يف كها، ويتمه الصالة أليه عن الصالة لزم علان غافالً وك،عاهد أو حلفأو 

 يةثرا، وما دل علی فوركدلة الدالة علی وجوب القضاء من قابل نص يف املطلب مع األ ألن بل

النصوص وقت بقدم علی امل ي وحنوه فالمن سوف احلج للتجارة مضموا  ألن، ذه املثابةيساحلج ل

  .ةريثكال

 إىل  يف صورة عدم بقاء االستطاعة،يه علسالماستصحاب عدم وجوب حجة اإل إىل هذا مضافاً

  .السنة الثالثة

  أوبطل ي فهل، مبخالفهىتأ بأن حجة القضاء وعصی وأ سالم حجة اإلميلو قلنا بوجوب تقدنه إ مث

 عن سالم حجة اإلمينقل وجوب تقد قال يف اجلواهر بعد ،احتماالت ؟يهللواجب عل أو قع ملا نویي

  : القواعد واخلالف واملبسوط

 نه مل فألسالمما حجة اإلأونه قبل وقته، وكالقضاء فل أما حدمها،أز عن  جيفلو قدم القضاء مل

، ياًن عن مبسوطه احتمال البطالن قوك، لسالمحجة اإل إىل  فصرفهيخي عن الشك خالفا للمح،نوهاي

 ،سالم حجة اإلريمث بتأخأن إال اجته صحة القضاء وإ و، علی مسألة الضد بناًءكواستجوده يف املدار

  .)١(انتهی

  .العامل واهللا تعاىل

  

                                                  

  .٢٤٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٤٠٥

جزائه عن إ وعدم ، موالهإذنب إالّ  وعدم صحتهكر من عدم وجوب احلج علی اململوكا ذيمفرق ف ال: ٦مسألة 

انت كه مواله ويااه إالّ إذا ،م الولد واملبعضأاتب وكن واملدبر واملق البني ،انعتق قبل املشعرسالم إالّ إذا حجة اإل

ن إ وسالمئذ عن حجة اإلين حيهز جيب والجي ن الك ل،إذنصح منه بال  يه فإنياًرون السفر خطك مع عدم ،يةافكنوبته 

  انكن إا، وكونه مملوكرج عن  خيه مل ألن،اًيعان مستطك

  

 ، موالهإذنب إالّ  وعدم صحتهكملور من عدم وجوب احلج علی املكا ذيمفرق ف ال: ٦مسألة {

 }م الولد واملبعضأاتب وكن واملدبر واملق البني ،انعتق قبل املشعرسالم إالّ إذا جزائه عن حجة اإلإوعدم 

 يف يس ليةر، والتشبث باحلرك ما ذيع املتقدمة يف مجدلة األطالق إل،رينوفاقا للجواهر ومجاعة من املعاص

  .فیخيما الك يةم احلركح

} يارون السفر خطكمع عدم {للحج } يةافكانت نوبته كه مواله ويااه{ض ان املبعك} ذاإ الإ{

  . يف نوبتهيدم خبدمة السيان معه من القكميت وجب احلج ضعفاً الأ إذا ماك، يدن مضراً بنوبة السك يومل

 عن  منصرفةيد السإذن علی كالة علی توقف حج اململود الدلةاأل إذ }إذنصح منه بال  ينهإف{

  . فتأملهذه الصور

 املتقدمة اليت منها قوله دلةستفاد من األ يماك ، املطلقة يف الوجوبية الشتراط احلر}بجي ن الكل{

عادة إ يه عل فإنعتقأحج مث ك إذا واململو):  السالميهعل( وقوله ، احلجيهعتق فعلأ فإن ): السالميهعل(

  .مهاغري واحلج

 وال} اكونه مملوكرج عن  خيه مل ألن،اًيعان مستطكن إ ومسالئذ عن حجة اإلين حيهز جيوال{

عتق أالذهن دعوة من  إىل ان املنسبقك ني ادع املعتقعتق بقول مطلق، ولذا لو قال املوىلأ أنه يهصدق علي

  ان كن إو{ه ال ببعضه يعجبم



٤٠٦

 ما ظنه بعض الناس ومن الغريب: يف اجلواهر من قوله  مايب ومن الغر،ن دعوی االنصراف عن هذه الصورةكمي

شهد له التتبع  يالذيـ  مني عن املسليك احملمجاع يف هذا احلال، ضرورة منافاته لإليه علسالممن وجوب حجة اإل

وقات أيف  أن ان دعوی االنصراف معكمإ بعد فيهال غرابة  إذ ، املعلوم عدمها يف املبعض انتهیيةعلی اشتراط احلرـ 

  .ية آثار احلريع مجيه علير جينوبته

  

 وعدم وجوب احلج وعدم ذنوم باشتراط اإلك احملكي انصراف اململوأ }ن دعوی االنصرافكمي

 منا تنصرفإ كام علی اململوكح الدالة علی ترتب هذه األدلةاألن إ :قال يبأن} عن هذه الصورة{جزائه إ

  .م احلر يف نوبتهكوم حبك بعضه فهو حمكما اململوأ و، بتمامهكاململوإىل 

 يف  مع مواله احلج ندباًياابعض لو للم أن ركبعد ما ذ}  ما يف اجلواهر من قولهيبفمن الغر{

ظنه بعض الناس من   مايبومن الغر{ :اً بنفسه يف السفريرن تغرك يمل إذا  من املوىلإذننوبته من دون 

شهد له  ي الذيمنين املسل عيك احملمجاع يف هذا احلال، ضرورة منافاته لإليه علسالموجوب حجة اإل

ان دعوی كمإ بعد فيهال غرابة  إذ .)١( انتهی، املعلوم عدمها يف املبعضيةعلی اشتراط احلر، التتبع

 والقواعد دلةن الظاهر من األك ول،}ية آثار احلريع مجيه علير جيوقات نوبتهأيف  أن االنصراف مع

لمنفعة ال ل اًيمتقس إالّ ةياات املهيسل إذ ره صاحب اجلواهر،كلمات هو ما ذكوفق باملستفاد من الواأل

ان ك سواء ، ويف شهر عبداً، بل نصفه حر ونصفه عبد مثال حراًون يف شهر مثالًك ي حتیيةاً للحريعتوز

 بنياتب ك يف م) السالميهعل( عبد اهللايب أ عن ى، عمار بن موسيةه، ففي رواكم يف نوبة مالأيف نوبته 

  ه يبحدمها نصأتق يع فيكنيشر

                                                  

  .٢٤٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٤٠٧

  .وماً يدم نفسه وخي،وماً يدم الثاينخي :دم؟ قالاصنع اخل يكيف

ن معلوم العدم، ك يملن إ  معلومغري فية آثار احلريعما ترتب مجأما االنصراف فهو ممنوع جداً، وأو

 أو ،اتب يف نوبتهك ماله لو مات امليعرثه الوارث يف مج ي أو ماله مورثه لو مات يف نوبته،يعرث مج يفهل

وز له التصرف  جي وهل،إذناتبة يف نوبتها بال كتزوج املت لو صادفت نوبته، وهل  الفطرةيع مجيهجتب عل

  ؟إذنعتق يف نوبته بال  أو هبة وأ يعبب يف ماله

  .فيهم املنع ومتردد  مسلّبنيتابة كة اليت جتدها يف باب الريثكام الكح من األك ذلغريإىل 

ل علی كشأشره حراً، ولذا ان عكلو ما ك من جزئه احلر، أكثره الرق ؤان جز إذا كهذا خصوصاً

  .رين واحد من املعاصغرياملنت 

  



٤٠٨

آجره  إذا ماك ،سالم عن حجة اإلزياًن جمك ين ملإ و،طاعتهإ يهه باحلج وجب علك مملومر املوىلأ إذا :٧مسألة 

  .الصوم جارته للحج أو للصالة أوإ بنيبة وتاكال أو طةياجارته للخإ صحة بنيفرق  ه ال فإن،غريبة عن ياللن

  

 احملرم غري يف طاعة املوىلإلوجوب  }طاعتهإ يهه باحلج وجب علك مملومر املوىلأ إذا :٧مسألة {

ه  فإن،غريبة عن ياآجره للن إذا ماك{ لعدم اشتماله علی الشرائط }سالم عن حجة اإلزياًن جمك ين ملإو{

 دلةلعموم األ} الصومالة أو جارته للحج أو للصإ بنيبة وتاكال أو طةياجارته للخإ صحة بنيفرق  ال

، بل يف ية والتعبدية التوصلبني وال ، احلر والعبدبني فرق غري من ،جارةبة واإلياالدالة علی صحة الن

 لعموم إشكالبال خالف بل وال :  قال" موالهإذن بكبة اململوياوتصح ن": اجلواهر عند قول املصنف

  . انتهی،هاإطالق ودلةاأل

عدم الصحة لشرط  إذ  حمله،غري يف ،غريبته عن ياذا نك فسالمحجة اإلتصح منه  ال أنه هموتو

  . بتهيان صحت نإ وسالمتصح منه حجة اإل  العاًكسحج مت إذا  الذيريالفقك ،مفقود

 عن سقاطه فرض احلج عن نفسه فضالًإن بعض اجلمهور من املنع لعدم  عوذا ظهر فساد ما

  .هغري

 العبد، لعموم غري حاله حال البذل ل،مرأ له بدون بذل املوىل أو ،جازة املوىلإالبذل للعبد مع ن إ مث

.واهللا العامل،  البذلأدلة



٤٠٩

  

  احملتويات



٤١٠



٤١١

  

  فصل

  يف أقسام الصوم

١٢١- ٧  

  ٩...... الصوم الواجب-

  ١٠....... الصوم املندوب-

  ٥٨......... عدم وجوب إمتام صوم التطوع- ١مسألة 

  ٦٠.........ة املؤمن قطع الصوم التطوع عند دعو- ٢مسألة 

  ٦٣........الصوم املكروه

٧٨.............الصوم احملظور

  ١١٧...... موارد استحباب اإلمساك تأدباً- ٣مسألة 



٤١٢

  

  عتكافكتاب اال

٢٨٥ - ١٢٢  

  ١٢٥.......صطالحاً ا وعتكاف لغةً اال-

  ١٣٤..........عتكاف شرائط اال-

  ١٧١...... لو ارتد املعتكف- ١مسألة 

  ١٧٢........عتكافدم جواز العدول يف نيت اال ع- ٢مسألة 

  ١٧٣....... النيابة عن أكثر من واحد- ٣مسألة 

  ١٧٥........عتكاف  الصوم لغري اال– ٤مسألة 

  ١٧٩..........عتكاف املنذور قطع اال- ٥مسألة 

  ١٨٢...... تزاحم صوم االعتكاف مع املنذور- ٦مسألة 

  ١٨٣.........عتكاف املنذور الزيادة يف اال- ٧مسألة 

  ١٨٤........عتكاف مع العيد  تزاحم وقت اال- ٨مسألة 

  ١٨٥ ......... عدم وجوب إدخال الليلة األوىل- ٩مسألة 

   ١٨٧.......عتكاف يف األيام دون الليايل لو نذر اال-١٠مسألة 

  ١٨٨......عتكاف ثالثة أياما لو نذر -١١مسألة 

  ١٨٩.......عتكاف شهرا لو نذر -١٢مسألة 

  ١٩٠........عتكاف شهرا وجوب التتابع يف -١٣ة مسأل

  ١٩٢............. لو أخل بيوم من نذره-١٤مسألة 

  ١٩٥...........عتكاف أربعة أياما لو نذر -١٥مسألة 

  ١٩٧...........عتكاف مخسة أياما لو نذر – ١٦مسألة 

  ١٩٨..........حتمالية يف املردود اإلطاعة اال-١٧مسألة 

  ٢٠٠........عتكاف الواحدترب يف اال ما يع-١٨مسألة 

  ٢٠٢.......عتكاف لو اتفق مانع من إمتام اال-١٩مسألة 



٤١٣

  ٢٠٤........... حكم سطح املسجد وسردابه-٢٠مسألة 

  ٢٠٦...........عتكاف القصد اللغوي يف اال-٢١مسألة 

  ٢٠٧....... يف جزئية قرب مسلم وهاين من مسجد الكوفة -٢٢مسألة 

  ٢٠٨.........شك يف بعض جوانب املسجد إذا -٢٣مسألة 

  ٢١٠.........ن أنه ليس مبسجدا لو ب-٢٤مسألة 

  ٢١٢........عتقاد املسجديةا لو اعتكف ب-٢٥مسألة 

  ٢١٣.......عتكاف يف املسجد اجلامع عدم الفرق يف وجوب اال-٢٦مسألة 

  ٢١٤..........عتكاف الصيب املميزا صحة -٢٧مسألة 

  ٢١٥..........عتكاف البلوغ اال ال يشترط يف-٢٨مسألة 

  ٢١٦.........عتكاف لعبده يف اال لو إذن املوىل-٢٩مسألة 

  ٢١٧......ف من املسجدک خروج املعت-٣٠مسألة 

  ٢١٩......جنب املعتكفأ لو -٣١مسألة 

  ٢٢١...... إذا غصب مكاناً من املسجد-٣٢مسألة 

  ٢٢٥......عتكاف باجللوس علی املغصوب  عدم بطالن اال-٣٣مسألة 

  ٢٢٦....... لو وجب عليه اخلروج-٣٤مسألة 

  ٢٢٧.... مراعاة قرب الطرق -٣٥مسألة 

  ٢٣١.......نتفاء الصورة انعدام املوضوع با -٣٦مسألة 

  ٢٣٢........كيفية البقاء يف املسجد  عدم الفرق يف-٣٧مسألة 

  ٢٣٣........ إذا طلقت املرأة وهي معتكفة -٣٨مسألة 

  ٢٣٧........ن اإلعتكاف واجباً  إذا كا-٣٩مسألة 

  ٢٣٩.....عتكاف شتراط يف اال اال-٤٠مسألة 

  ٢٤٤......... صيغة الشرط-٤١مسألة 

  ٢٤٧.....عتكاف عدم صحة شرط الرجوع عن اال-٤٢مسألة 



٤١٤

  ٢٤٩....عتكاف التعليق يف اال-٤٣مسألة 

  

  فصل

  عتكافيف أحكام اال

٢٨٥- ٢٥١  

  ٢٥١....... حرمة مباشرة النساء -   

  ٢٥٦.......ستمناء حرمة اال-

  ٢٥٧........ حرمة شم الطيب-

  ٢٥٩......هؤ بيع املعتكف وشرا-

  ٢٦١..... املماراة-

  ٢٦٥..... عدم الفرق بني الليل والنهار- ١مسألة 

  ٢٦٦...... جواز اخلوض يف املباح للمعتكف- ٢مسألة 

  ٢٦٧......عتكاف مفسدات اال- ٣مسألة 

  ٢٧٠.....اً م سهو إذا فعل احملر- ٤مسألة 

  ٢٧٢..... موارد وجوب القضاء - ٥مسألة 

  ٢٧٥... عدم وجوب الفورية يف القضاء- ٦مسألة 

  ٢٧٦...عتكاف  نذر اال- ٧مسألة 

  ٢٧٨...عتكاف البيع والشراء يف حال اال- ٨مسألة 

  ٢٧٩........ ال كفارة يف غري اجلماع- ٩مسألة 

  ٢٨٢.......عتكافه يف رمضانافسد أ لو -١٠مسألة 

  



٤١٥

  

  تاب احلجك

  اجلزء األول

٤٠٨- ٢٨٧  

  

  فصل

  يف أركان احلج

٣١٩ - ٢٩٢  

  ٣٠٩..... يف فورية احلج- ١مسألة 

  ٣١٢....... وجوب املبادرة يف احلج- ٢مسألة 

  

  فصل

  يف شرائط وجوب حجة اإلسالم

٣٢١-  

  ٣٢٧.......شتراط إذن الويل للصيبا - ١مسألة 

  ٣٣٦......ستحباب إحرام الويل بالصيبا - ٢مسألة 

  ٣٤٦...... عدم لزوم كون الويل حمرماً- ٣ة مسأل

  ٣٤٧.. املراد من الويل يف حج الصيب - ٤مسألة 

  ٣٥٠.............................. نفقة الصيب الزائدة علی الويل- ٥مسألة 

  ٣٥٣.................................... اهلدي للصيب علی الويل- ٦مسألة 

  ٣٥٩.......................... املشعر فيما لو بلغ الصيب وأدرك- ٧مسألة 



٤١٦

  ٣٦٥....................... بلوغ الصيب قبل اإلحرام من امليقات– ٨مسألة 

  ٣٦٦....................ن خالفهاعتقاد أنه غري بالغ مث با لو حج ب- ٩مسألة 

  ٣٦٦...............................................................احلرية -

  ٣٨٢................. إذا إذن املولی ململوكه ال يصح له الرجوع- ١سألة م

  ٣٨٧.................................. جواز بيع اململوك احملرم- ٢مسألة 

  ٣٨٨...................... اهلدي علی العبد إذا انعتق قبل املشعر- ٣مسألة 

  ٣٩١................... ............ يف كون الكفارة علی املوىل- ٤مسألة 

  ٣٩٧............................. قبل املشعرهفسد العبد حجأ إذا - ٥مسألة 

  ٤٠٥......... ال فرق بني أنواع العبيد يف وجوب احلج بعد العتق - ٦مسألة 

  ٤٠٨.................................. عبده باحلج إذا أمر املوىل- ٧مسألة 

  

  

  

   

  




