
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٧ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس
  

  

  

  الفقه

  اجلزء اخلامس



٢



٣

  

  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  آية اهللا العظمى

  يالسيد حممد احلسيين الشرياز

  دام ظله

  

  

  كتاب الطهارة

  الرابعاجلزء 

  

  دار العلوم

  بريوت ـ لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

   شوران١١٤ / ٦٠٨٠ب .ص. بريوت ـ لبنان



٥

  

  

  

  كتاب الطهارة

  الرابعاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا 

قيام  إىل حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  .يوم الدين

  



٧

  فصل
 يكون فيهما أن املتنجس أو يشترط يف تنجس املالقي للنجس:  يف كيفية تنجس املتنجسات

  ،انا جافني مل ينجس فإذا ك،يف أحدمها رطوبة مسريةأو 

  

  }فصل{

 املتنجس، أو يشترط يف تنجس املالقي للنجس: يف كيفية تنجس املتنجسات{

بال } ذا كانا جافني مل ينجسإحدمها رطوبة مسرية، فأيف  أو يكون فيهماأن 

منا قلنا يف إ عليه مستفيضة، ومجاع وال خالف يف اجلملة، بل دعاوي اإلإشكال

، ويدل على احلكم متواتر ن كان يابساًإتة ويمالقي املاجلملة لالختالف يف تنجس 

  :الروايات

عن رجل بال ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: كرواية العيص بن القاسم قال

يغسل «:  قال.يف موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره حبجر، وقد عرق ذكره وفخذاه

  ، وسألته »ذكره وفخذيه



٨

عليه ( صاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قالأمسح ذكره بيده مث عرقت يده فعمن 

  .)١(»ال«): السالم

خري غري ضار، ألن السؤال عن مسح ونفي الغسل يف اجلزء األ(: قال يف املستند

  .)٢()الذكر وجناسته مل يذكر

  .سح هو الذي عرق والقىموضع امل أن مل يعلم أنه املراد أن وحيتمل: قولأ

 إىل غدواأين إ): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وعن احلكم بن حكيم قال

مسحهما أنتشف بيدي، مث أمتسح وأالبول وليس عندي ماء، مث  إىل حتاجأالسوق ف

  .)٣(»ال بأس«): عليه السالم(  جسدي بعد ذلك؟ قالأحك مث ،باحلائط وباألرض

عليه ( قلت أليب عبد اهللا: ويف خربه اآلخر املروي يف الكايف والتهذيب قال

 مسحه باحلائطأفال أصيب املاء، وقد أصاب يدي شيء من البول، ف أبول :)السالم

 يصيب ثويب؟ قال أو بعض جسدي أو مسح وجهيأالتراب، مث تعرق يدي فأو 

  .)٤(»ال بأس به«): عليه السالم(

                                                

  .٦ يف تطهري البدن ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١٧ سطر٤١ ص١ج:  املستند)٢(

  .١٣ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(

 يف ١٢ الباب٢٥٠ ص١التهذيب ج. ٤ باب البول يصيب الثوب ح٥٥ ص٣ج:  الكايف)٤(

  .٧ح... الثياب وتطهري 



٩

وسألته عن الرجل : قال) عليه السالم( موسى أخيه وعن علي بن جعفر عن

يدخل املسجد  أن جليه، هل يصلح لهميشي يف العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ور

  .)١(»ذا كان يابساً فال بأسإ«: صابه؟ قالأفيصلي وال يغسل ما 

سألته عن الرجل مير «: قال) عليه السالم( موسى أخيه وعن علي بن جعفر عن

ى عليه من العذرة، فيصيب ثوبه ورأسه، فباملكان فيه العذرة، فتهب الريح فتس

  .)٢(»نعم ينفضه ويصلي فال بأس«): عليه السالم(قاليغسله؟  أن يصلي فيه قبل

سألته عن املكان يغتسل فيه : قال) عليه السالم( وعن علي بن جعفر عن أخيه

  .)٣(»كان جافاً إذا نعم«: يفرش؟ فقال أن يبال فيه، أيصلح أو من اجلنابة

يف مس النجاسة اليابسة الثوب ) عليهم السالم( ورخصوا(: وعن الدعائم قال

  .)٤()مل يعلق ما شيء منها كالعذرة اليابسة، والكلب واخلرتير وامليتة إذا جلسد،وا

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٢ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١١ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١١٧ص...  يف ذكر طهارات األبدان١ج:  دعائم اإلسالم)٤(



١٠

ن منت عليه ـ أي على الفراش الذي إف«: ويف رواية علي بن جعفر عن أخيه

  .)١(»صاب من جسدكأنت رطب اجلسد فاغسل ما أيصيبه االحتالم ـ و

ء فال بأس ـ أي ن كان الشتاإو«): عليه السالم( بصري قال أيب ويف رواية

  .)٢(»جنب فيه ـ ما مل يعرق فيهأبالنوم يف الثوب الذي 

سألته عن الرجل : قال) عليه السالم( موسى أخيه ويف رواية علي بن جعفر عن

ليس عليه «: يغسله؟ قال أن يقع ثوبه على محار ميت، هل يصلح له الصالة فيه قبل

  .)٣(»غسله وليصلِّ فيه وال بأس

وطىء على عذرة يابسة ) عليه السالم( جعفر أن أبا لمويف رواية ابن مس

  فقال.بلى: فقال» ليس هي يابسة؟أ«): عليه السالم(  فلما أخربه قال.صاب ثوبهأف

  .)٤(»ال بأس«): عليه السالم(

غريها من الروايات الكثرية  إىل )٥(»كل شيء يابس زكي«: ويف موثق ابن بكري

  .لى عدم النجاسةواليت يف مجلة منها النضح مما يدل ع

                                                

  .٩ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٠ من أبواب النجاسات ح٢٧ الباب١٠٣٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١٤ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .٥ من أبواب أحكام اخللوة ح٣١ الباب٢٤٨ ص١ج:  الوسائل)٥(



١١

الروايات الواردة يف باب جواز الصالة على املوضع النجس مع  أيضا وتدل عليه

عن البارية يبل ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: عدم التعدي كما رواه عمار قال

ذا جففت فال بأس بالصالة إ«: قصبها مباء قذر، هل جتوز الصالة عليها؟ فقال

  .)١(»عليها

  .املتعددة وغريها) عليه السالم( ات علي بن جعفرومثله رواي

قيد الرطوبة باملسرية ألن الرطوبة غري املسرية ال توجب النجاسة،  إمنا نهإ مث

منشأ التنجس هو وصول شيء  إىل أن نسباق الذهن يف كالمهم، وال حمكياًاًإمجاع

اآلخر،  إىل احدمهأما يالقيه، فال يكفي صرف النداوة بال سراية من  إىل من املالقي

النداوة غري املسرية  أن اعتبار الرطوبة يف صحيحة البقباق، ومن املعلوم إىل باإلضافة

  . الطهارةاألصلكوا مسرية ف أو صل الرطوبةأبة، ولو شك يف ال تسمى بالرطو

من نادر، وتدل عليه املتواترة من  إالّ اًإمجاعاملتنجس كالنجس  أن مث ال خيفى

صبع قذرة فيه الشاملة لصورة بقاء  أو إدخال يدإلى تنجس القليل ب الدالة عخباراأل

قطرة مسكر  أو وقعت فارة إذا العني فيها وعدمه، والدالة على وجوب غسل اللحم

  .غريها من الروايات إىل يف القدر،

  

                                                

  .١٥ يف املواضع اليت جتوز فيها الصالة ح٣٨الباب ١٥٨ ص١ج:  الفقيه)١(



١٢

  ،وإن كان مالقيا للميتة

  

الدهن  بل تشمل مثل ،املراد بالرطوبة املسرية ليست الرطوبة اصطالحان إ مث

 .اتصال طاهر ما، ومها جنسان يكفي يف التنجس أو اتصاهلما بنجس، فإن والعسل

ما مشول احلكم لألول فلمكان أنعم ال يشمل مثل الفلزات املذابة والزيبق، 

كانا ذائبني ال ن إ ماأوالروايات الواردة يف باب وقوع النجس يف الزيت والعسل 

ين فلعدم الدليل على النجاسة لثام مشول احلكم لما عدأينتفع ما يف االستعمال، و

  .بذلك، وال يشمله دليل النجاسة مع الرطوبة

مراض املعدية، كالوباء واجلذام والربص، ليست من عدوى األ أن مث ال خيفى

ن وجب التعقيم باملاء وغري املاء عند العدوى، مما يسمى يف إالنجاسة يف شيء، و

االصطالح اخلاص، ال باملعىن  أو طهري باملعىن اللغوي،نه تإالعرف احلاضر تطهرياً، ف

  .الشرعي للتطهري

كما تقدم }  للميتةن كان مالقياًإو{ذا كانا جافني مل ينجس إوكيف كان ف

عليه ( خيهأ ما رواه علي بن جعفر عن : ويدل عليه باخلصوص،الكالم فيه يف امليتة

فيه يت، هل تصلح له الصالة سألته عن الرجل يقع ثوبه على محار م: قال) السالم

  .)١(»ليس عليه غسله وليصلِّ فيه وال بأس«): عليه السالم( يغسل؟ قال أن قبل

  

                                                

  .١٠٠ يف تطهري الثياب وغريها من النجاسات ح١٢ الباب٢٧٦ ص١ج:  التهذيب)١(



١٣

  .إن كانا جافني و، قبل الغسلنسان غسل مالقي ميت اإلاألحوطلكن 

  يف أحدمها رطوبة غري مسرية أو كان فيهما إذا كذا ال ينجسو

  

): عليه السالم( ى كلب ميت؟ قالخرى، عن الرجل وقع ثوبه علويف روايته األ

  .)١(»ينضحه باملاء ويصلي فيه وال بأس«

ملكان } ن كانا جافنيإ قبل الغسل، ونسان غسل مالقي ميت اإلاألحوطلكن {

 إذا نساناإل أن نه قد حتقق علمياإليها فإشارة مجلة من الروايات اليت سبقت اإل

ببا يف فساده، وهذه اجلراثيم الصغرية، وهي اليت تكون سيم ثمات سلطت عليه اجلرا

  .تعدي

نه ليس يف إللتسهيل فن كان معديا، إولعل عدم وجوب الغسل يف اجلفاف، و

 وكذا يعلل عدم الغسل يف احليوان، ،خفَّة العدوى يف حالة اجلفاف أو الدين حرج،

  .غري ذلك إىل  بعد الغسل،نسانواإل

كما صرح }  غري مسريةحدمها رطوبةأيف  أو كان فيهما إذا وكذا ال ينجس{

 باإلضافة فيصدق عليه اجلفاف ، الرطوبة عرفا على ذلكإطالقبه غري واحد لعدم 

  .مفهوم صحيحة البقباق املتقدمةإىل 

  : قال) عليه السالم( موسى أخيه وما رواه علي بن جعفر عن

  

                                                

  .٧ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)١(



١٤

  ، تنجس كلهاملتنجس مائعاً أو كان املالقي للنجسن إ مث

  

 فيه مخر قد شربته األرض وبقي نداوته أيصلي ان قد رشسألته عن رجل مر مبك

ن مل يصب فليصل إن أصاب مكاناً غريه فليصل فيه، وإ«): عليه السالم( فيه؟ قال

  .)١(»وال بأس

راضي الندية نداوة قليلة ن ظاهرها الكراهة، ولعلها ملعرضيتها للسراية، فاألإف

 املوضوع عليها، ال توجب املتاع أو ،نساناإل إىل اليت تسري الرطوبة منها

النجاسة، وكذلك جدران املساجد اليت تكون جماورة ملثل الكنيف والبالوعة، مما 

مثلة اليت ال تكون غري ذلك من األ إىل توجب النداوة، ال يوجب ذلك جناسته،

 للعالمة الرطوبة مسرية فيها، كما خرج بذلك اجلواهر واملستند واملستمسك تبعاً

  .نظومتهالطباطبائي يف م

بال خالف وال }  تنجس كلهاملتنجس مائعاً أو كان املالقي للنجسن إ مث{

  .مجاع، بل عليه دعاوي اإلإشكال

 أبا سألت: نصر قال أيب ات النصوص املتواترة، كاملروي عن ابنطالقوذلك إل

 ئيكف«:  وهي قذرة؟ قالناءعن الرجل يدخل يده يف اإل) عليه السالم( احلسن

  .)٢(»ناءاإل

  ن كانت إو«): عليه السالم( ن مساعة يف حديث قالوع

                                                

  .٧ من أبواب النجاسات ح٨ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧املاء املطلق ح من أبواب ٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٢(



١٥

صاب يده شيء من أمل يكن ن إ دخل يده يف املاء، فال بأس بهأأصابته جنابة، ف

يفرغ على كفّيه، فليهرق  أن صاب يده، فأدخل يده يف املاء، قبلأن كان إاملين، و

  .)١(»املاء كله

سألته عن الدجاجة : قال) عليه السالم( موسى أخيه وعن علي بن جعفر عن

عليه ( شباههما، تطأ العذرة مث تدخل يف املاء، يتوضا منه للصالة؟ قالأواحلمامة و

  .)٢(»يكون املاء كثرياً، قدر كر من ماءأن  إالّ ال،«): السالم

سألته عن رجل رعف : قال) عليه السالم( خيهأعن   أيضاًوعن علي بن جعفر

   .)٣(»ال«:  يصلح الوضوء منه؟ قالوهو يتوضأ، فتقطر قطرة يف إنائه، هل

  كبرياًيكون حوضاًأن  إالّ وال يشرب من سؤر الكلب،«: بصري أيب ويف رواية

  .)٤(»يستقى منه

ذا وقعت الفأرة يف السمن فماتت إ«): عليه السالم( جعفر أيب وعن زرارة عن

  لقها وما يليها، وكل ماأ ف جامداًكان فإن فيه،

  

                                                

  .٤١ يف آداب األحداث املوجبة للطهارة ح٣ الباب٣٨ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١٣ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٥ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٢ ص١ج:  الوسائل)٣(

 ٢٠ ص١ج: ، واالستبصار٧ من أبواب األسئار ح١ الباب١٦٣ ص١ج:  الوسائل)٤(

  .٦ يف أبواب املياه ح٩الباب



١٦

  املضاف مطلقاً وكاملاء القليل املطلق

  

  .)١(»ن كان ذائبا فال تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلكإبقي و

  .ىل غريها من الروايات الكثريةإ

 هلا من هذا إطالق، لعدم إشكالنعم يف مشول الروايات للمالقي بوسائط 

  .فىت بعض بعدم النجاسةأ بل ، على ذلكإمجاعاحليث، وال 

 ثر السراية، كماأ نسانيرى اإل أن املالقاة، بنياملائع ب أو وال فرق يف تنجس املاء

ن إثر السراية، بل وأمل ير  أو  انتشار احلمرة يف املاء،نسانقطر الدم فرأى اإلإذا 

كانت القطرة غليظة واهلواء بارد فلم تنتشر احلمرة، بل  إذا  كما،ثررأى عدم األ

القاة، فاملائع ينتجس  النص والفتوى بالنجاسة باملطالقبقي املاء صافياً، وذلك إل

قد أنه  إالّ كثريا، أو  كانقليالً} كاملاء القليل املطلق واملضاف مطلقا{باملالقاة كله 

 يف النصوص ـ إطالق يف تنجس املضاف الكثري جداً، باملالقاة لعدم شكالتقدم اإل

  .اوىتبل الظاهر منها املضاف يف مثل القدر، حىت القدر الكبري ـ بل وال يف الف

 مجاعحد اإل إىل  لكن ال يصل ذلك، مجاعة من الفقهاءطالق صرح باإلنعم

  . املستمسك وتبعه بعض آخرطالقشكل يف اإلأن ادعاه مصباح اهلداية، ولذا إو

  

                                                

  .١ باب الفأرة اليت متوت يف الطعام ح٢٦١ ص٦ج:  الكايف)١(



١٧

  .عاتيحنوه من املا والدهن املائعو

 بل ال ينجس ،كان جاريا من العايل إذا ،نعم ال ينجس العايل مبالقاة السافل

 كالفوارة من غري فرق يف ذلك بني ،السافل   منكان جارياً إذا عايلالسافل مبالقاة ال

  ،عاتيغريه من املا واملاء

  

  .خراأل} والدهن املائع وحنوه من املايعات{

ما إتالقى الشيء الرطب بشيء جاف، وكان هناك مانع عن السراية،  إذا نهإ مث

ألجل  أو ليها،إالرطوبة لشدة حرارة الشيء اجلاف، كاحلديدة احملماة مما مينع سراية 

سرعة االنفصال، حبيث مل يكن االتصال بقدر سراية الرطوبة، مل يتنجس الطاهر 

القى الثوب  إذا كان هناك ماء عاصم متصل بالنجس كما إذا بالنجس، كما

النجس ـ حتت املاء ـ اجلسم، حبيث مل مينع الثوب من غمر املاء للجسم، مل 

  .ينجس كما هو واضح الوجه

كما تقدم }  من العايلكان جارياً إذا  ال ينجس العايل مبالقاة السافل،نعم{

بقوة }  من السافلكان جارياً إذا بل ال ينجس السافل مبالقاة العايل،{وجهه 

 أدلةلعدم مشول } كالفوارة من غري فرق يف ذلك بني املاء وغريه من املايعات{

 الدالة على صب املاء على دلة ولألمجاعالنجاسة لذلك، كما تقدم بيانه ولإل

الوجه ن إ  لنجاسة العايل مل يطهر السافل وحيثكان ذلك موجباً إذا نهإالنجس، ف

كانت قوة الدفع من  إذا يف عدم التنجس قوة الدفع من العايل، فهم منه باملناط ما

  .جانب آخر إىل من جانب أو السافل،

  



١٨

  قاةإن كان املالقي جامدا اختصت النجاسة مبوضع املالو

  

فال يتنجس العايل بالسافل،  ،الرشح يف التسرحيي حكمه كذلك أن والظاهر

  .كان بالعكس مل ينجس السافل بالعايل إذا الرشح أن كما

} جامداً اختصت النجاسة مبوضع املالقاة{للنجس الرطب } ن كان املالقيإو{

دق املالقاة يوجب ص ليس هناك ما إذ  النجاسة له،أدلةاً، ولعدم مشول إمجاعنصاً و

الفأرة امليتة اتصلت  أن ذا فرضناإللشيء النجس، ف أو للجزء املالقي للجزء النجس،

ن إهما رطوبة حىت ينجس جزء من الدهن، ويجبزء من الدهن اليابس ومل تكن لكل

 دون اجلزء املالقي هلذا اجلزء املالقي ،كانت الفأرة رطبة تنجس اجلزء املالقي هلا

، وقد تقدم ن كانت هناك مالقاة واقعاًإ و،قاة النجس عرفاًللميتة، لعدم صدق مال

  .صحيح زرارة الدال على ذلك

عن الفأرة والدابة تقع يف الطعام ) عليه السالم( وعن احلليب عن الصادق

نه إزيتاً، ف أو عسالً أو ن كان مسناًإ«): عليه السالم( والشراب فتموت فيه؟ فقال

ن كان الصيف إ و،هلْاء فانزع ما حوله وكُن كان الشتإرمبا يكون بعض هذا و

  .)١(»فارفعه حىت تسرج به

  .)٢(بصري الوارد يف السمن والزيت أيب ومثله موثّق

  

                                                

  .٩٦ يف الذبائح واألطعمة ح٢ الباب٨٦ ص٩ج:  التهذيب)١(

  .٣ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)٢(



١٩

رطبا كما يف  أو ، منهالقت النجاسة جزًء إذا ،سواء كان يابسا كالثوب اليابس

 ضجزء من األر إىل وصلت النجاسة إذا  فإنه،األرض املرطوبة أو ،الثوب املرطوب

 بل النجاسة خمتصة ،إن كان فيه رطوبة مسرية والثوب ال يتنجس ما يتصل بهأو 

  الدبس اجلامدين ومن هذا القبيل الدهن ومبوضع املالقاة

  

  .)٢(غريها إىل ،)١(مساعيل الوارد يف السمن والزيت والعسلإوخرب 

 القت النجاسة إذا يابساً كالثوب اليابس،{املالقي الذي يتنجس } سواء كان{

 كما يف الثوب و رطباًأ{موضع املالقاة يتنجس دون سائر الثوب  فإن }جزًء منه

وصلت  إذا نهإف{وكذا البدن املرطوب وغريه } األرض املرطوبة أو املرطوب

ن كان فيه إالثوب، ال يتنجس ما يتصل به و أو جزء من األرض إىل النجاسة

 ، ال تشمل مثل ذلكدلةاأل  فإن}رطوبة مسرية، بل النجاسة خمتصة مبوضع املالقاة

رض أوقعت قطرة بول على  إذا  أنهوالرطوبة لضعفها ال تصلح للسراية، ولضرورة

طراف النجس اجلامد أ جناسة دلةفسيحة مبتلة ال تنجس كل األرض بذلك، وأل

ومن هذا القبيل {فقط يف السمن والعسل والزيت مع وجود الرطوبة يف الكل 

  } الدهن والدبس اجلامدين

  

                                                

  .٥ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)١(

 من أبواب األطعمة ٤٣ الباب٣٧٥ ص١٦ج: ألعرج وغريه، فراجع الوسائل مثل صحيح ا)٢(

  .٥واألشربة ح



٢٠

  ،س موضع املالقاة منهج اتصل تن لو انفصل ذلك اجلزء ااور مثّنعم

  

  .ما ال يسميان رطبني لكن حكمهما حكم الرطبإف

مث اتصل تنجس {للنجس الذي تنجس به } نعم لو انفصل ذلك اجلزء ااور{

م حيكمون على السطح الطاهر مبالقاة إوالفارق العرف، ف} موضع املالقاة منه

 وال حيكمون على السطح الطاهر مبالقاة النجس يف ،انفصل مث اتصلا  إذالنجس

لكن قد يشكل احلكم فيما (: شكل على ذلك املستمسك بقولهأحال االتصال، و

صدق التالقي عرفاً بينها وبني رطوبة  فإن اليت على اجلسم قليلة،لو كانت الرطوبة 

 .)١() العرف مبرتلة العرضاجلزء املوصول بعد االنفصال غري ظاهر، لكوا يف نظر

  .انتهى

لكن ما ذكره املصنف هو موضوع لتسامل الذين وجدم من املعلقني كالسادة 

  .ابن العم والربوجردي واجلمال واالصطهبانايت والشيخ اآلملي

كانت الرطوبة  إذا ال دليل على جناسة موضع املالقاة، حىتنه إ :يقال أن وميكن

 كما ال يشمل عموم ،املالقاة، حبيث يشمل مثل املقام أدلةال عموم يف  إذ كثرية،

رفع  أو نه سواء بقي على حالهإكان النجس رطبا والباقي يابساً ف إذا  مادلةاأل

  القى النجس  أنه ن صدقإالنجس مث وضع مل يؤثر ذلك يف جناسة املوضع اليابس، و

  

                                                

  .٤٧٠ ص١ج:  املستمسك)١(



٢١

التصال بعد  خبالف ا،السراية وفاالتصال قبل املالقاة ال يؤثر يف النجاسة

القت  إذا ،حنومها مما فيه رطوبة مسرية واخليار وعلى ما ذكر فالبطيخ و،املالقاة

انفصل إذا  إالّ ، بل يكفي غسل موضع املالقاة، ال تتنجس البقية، منهاالنجاسة جزًء

.  اتصلبعد املالقاة مثّ

  

 تلك ابتلت األرض باملطر، مث تنجس مقدار آجرة ورفعنا أن ذا فرضناإالرطب، ف

  باقية على الطهارة، والعرف يستبعدااآلجرة، مث وضعناها كان اآلجرات ااورة هل

 إذا  يف جناسة الكل،يكون وضع آجرة جنب آجرة من عشرة آالف آجر سبباًأن 

قطرة من البول  أن حدها جنسة، كما يستبعد جناسة األرض املبتلة مبجردأكانت 

تصحاب حمكّماً، فالقول بعدم التنجس وقعت على آجرة منها، ولو شك كان االس

  .ن كان االحتياط يقتضي ما ذكره املصنفإقرب، وأ

االتصال قبل املالقاة ال يؤثر يف {على ما ذكره املصنف } فـ{وكيف كان 

فإذا كانت اآلجرتان متصلتني } النجاسة والسراية، خبالف االتصال بعد املالقاة

كانتا منفصلتني،  إذا  خبالف ماخرى،حدامها النجاسة ال تتنجس األإوالقت 

وعلى ما ذكر فالبطيخ واخليار {حدامها النجاسة مث اتصلتا، تنجست الثانية إوالقت 

 بل ،القت النجاسة جزًء منها ال تتنجس البقية إذا وحنومها، مما فيه رطوبة مسرية،

يف ن إ هذا مث} انفصل بعد املالقاة مث اتصلإذا  إالّ يكفي غسل موضع املالقاة

الزم ما ذكره جناسة ماليني اآلجرات  أن  آخر، وهوإشكال كالم املصنف إطالق

  وصلنا بعضها أ إذا بواسطة قطرة بول



٢٢

 فإن  ال تكفي يف الداللة على جناسة املالقي بوسائطدلةاأل أن ببعض، مع

 أدلة فإن ملالقي النجس بواسطة واحدة، أو ظاهرها جناسة املالقي للنجس مباشرة

 )١(، كصحيحة البقباقناءن الروايات الدالة على صب املاء وغسل اإلذلك عبارة ع

  .قطرة مسكر يف القدر أو وقعت فأرة إذا الدالة على وجوب غسل اللحم،

  .)٢( كصحيحة ابن عمار،وعلى غسل الثوب من استعمال البئر املننت

  .)٣( كموثقة الساباطي،صابه املاء الذي ماتت فيه فارةأو غسل كل ما أ

خرج خرتير من ماء فسال منه املاء يف الطريق ووضعت الرجل  إذا  أنهىو علأ

  .)٤(عليه ترتفع جناستها باملشي على األرض، كرواية املعلَّى

 كصحيحة .عرق الذكر بعد متسحه من البول إذا و على غسل الفخذينأ

  .)٥(العيص

                                                

 ١٠٠ ح٢ الباب٨٦ ص٩ج:  عن البقباق، ويف التهذيب١٤ سطر٤١ ص١ج:  يف املستند)١(

  .٩ من أبواب النجاسات ح٥٢ الباب١٦٨ ص١ج: وانظر املستدرك. عن السكوين

  .١ يف تغري ماء البئر ح١٧ الباب٣٠ ص١ج:  االستبصار)٢(

  .٤١ يف املياه وأحكامها ح٢١ الباب٤١٨ ص١ج:  التهذيب)٣(

  .٥ باب الرجل يطأ العذرة ح٣٩ ص٣ج:  الكايف)٤(

  .٦ تطهري البدن والثياب ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)٥(



٢٣

 مسح كفه من البول ومسها بدهن فمسح ا بعض إذا عادة الصالةإو على أ

  .)١( كصحيحة ابن مهزيار،عضاء، مث توضأ وصلىاأل

كثر من أن املاء أ له بو على عدم تنجس الثوب الواقع يف ماء االستنجاء معلّالًأ

  .مالقي املالقي أو كثر من جناسة املالقيأغريها، وهي ال تدل على  إىل ذلك،

  وحتقق فيه خبصوصهخباريف كل مورد مل يشمله األ(: بل قال يف املستند

 ال ميكن احلكم بالتنجيس، ومنه املالقي لغسالته مجاعمل يتحقق فيه اإل أو اخلالف

حدمها فال أحد املتجاورين املالقيني اللذين ينجس أعلى القول بنجاستها، ومنه 

حدمها مايعا وال يصدق على أ أو  ما مل يكونا،ن كانا رطبنيإخر وينجس اآل

  . انتهى.)٢() جناستها باملالقاةأدلةملها املاء القليل حىت يش أو الرطوبة املائع،

يستدل على عدم جناسة مالقي املالقي، جبملة من الروايات كرواية  أن بل ميكن

 عن رجل بال يف موضع )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: العيص بن القاسم قال

يغسل ذكره «: ليس فيه ماء فمسح ذكره حبجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال

  صاب ثوبه يغسل ثوبه؟ أوسألته عمن مسح ذكره بيده، مث عرقت يده ف .»وفخذيه

                                                

  .٢٨ يف تطهري البدن والثياب ح٢٢ الباب٤٢٦ ص١ج:  التهذيب)١(

  .٢٥ سطر٤١ص ١ج:  املستند)٢(



٢٤

  .)١(»ال«: قال

بول فال أ): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وعن حكم بن حكيم الصرييف قال

مث تعرق التراب،  أو مسحه باحلائطأصاب يدي شيء من البول فأصيب املاء وقد أ

  .)٢(»ال بأس به«: ؟ قاليصيب ثويب أو بعض جسدي أو مسح وجهيأيدي ف

  م ال؟أاملتنجس منجس  أن وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف مسألة

  

                                                

  .٦ يف تطهري البدن والثياب ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)١(

  .٤ باب البول يصيب الثوب ح٥٥ ص٣ج:  الكايف)٢(



٢٥

شك يف  وعلم وجودها أو ،شك يف رطوبة أحد املتالقيني إذا ):١ـ مسألة (

شك يف بقائها  و،علم سبق وجود املسرية إذا أما و،مل حيكم بالنجاسة، سرايتها

  ، االجتناباألحوطف

  

علم وجودها وشك يف  أو ني،يحد املتالقأذا شك يف رطوبة إ{): ١مسألة ـ (

شك فيها وقد كانت مسبوقة  إذا  عدم الرطوبةصالةأل} مل حيكم بالنجاسة سرايتها

فاملسألة داخلة يف الفرع الثاين، وكذلك كانت مسبوقة بالوجود  إذا ماأبالعدم، 

التصال يف حلظة كان ا إذا شك مع علمه بالرطوبة، كما إذا  عدم السرايةاألصل

  .قصرية حبيث يشك يف السراية

ن رأى ننت اجليفة أشك يف املالقاة ب إذا  أنهطهارة فهو حمكوم كمالصل اأما أ

 عدم املالقاة، عند من األصلاملالقاة، ف أو ا من ااورةأمثال يف املاء، وشك يف 

  .يشترط يف النجاسة املالقاة

 ،حال املالقاة} سرية وشك يف بقائهاامل{الرطوبة } علم سبق وجود إذا ماأو{

نشر الثوب الرطب على احلبل، مث رآه وقد وقع على األرض النجسة، وال  إذا كما

وقع حال  أو ،وقع حال رطوبته املسرية حىت يكون الثوب جنساً أنه يعلم هل

 األحوطف{حال عدم سرايتها حىت يكون الثوب طاهراً  أو جفاف الرطوبة،

  .بقاء الرطوبة املسرية صالةأل} االجتناب

   مثبت ألن جمرد بقاء الرطوبة املسرية ال يوجب األصل: ن قلتإ

  



٢٦

.إن كان احلكم بعدم النجاسة ال خيلو عن وجهو

  

  .التنجس ما مل تثبت السراية وهي مشكوك فيها

 الواسطة بني املستصحب والنجاسة خفية، ألن العرف ال يرى هذه :والًأ: قلت

 إىل النجاسة من آثار املالقاة مع الرطوبة، بدون توجهه أن الواسطة، بل يرى

  .السراية وتأثر املالقي باملالقاة

ذا حتقق املوضوع إ ف،املوضوع مركب من املالقاة مع الرطوبة املسرية: وثانياً

 وهو املالقاة بالوجدان، هحد جزئيأحتقق احلكم وهو النجاسة، واملوضوع يثبت 

  .األصلبة املسرية ويثبت اجلزء اآلخر وهو الرطوب

نه إ بل قال بعض الفقهاء} ن كان احلكم بعدم النجاسة ال خيلو عن وجهإو{

ن كانت الواسطة إ، واألصلال نسلّم جريان  أو ال نسلّم خفاء الواسطة، إذ قوي

السراية، كما يستفاد من الشريعة، ب اً بل مقيداًخفية، واملوضوع ليس مركب

  .وجهأطهارة، وهلذا  الاألصلوالسراية مشكوك فيها، ف

  



٢٧

بدن  أو وقع على ثوب إذا ، الذباب الواقع على النجس الرطب): ٢ـ مسألة (

مل يعلم مصاحبته  إذا  ال حيكم بنجاسته،إن كان فيهما رطوبة مسرية و،شخص

  ،لعني النجس

  

 أو وقع على ثوب إذا الواقع على النجس الرطب،الذباب {): ٢مسألة ـ (

الستصحاب }  رطوبة مسرية ال حيكم بنجاستهن كان فيهماإوبدن شخص، 

مل يعلم مصاحبته {ن أم ال، بأهل محل النجاسة  أنه شك يف} ذاإ{طهارة الثوب 

 إشكالعلم حبمله للنجاسة، فال  أو علم بعدم محله للنجاسة إذا ماأ} لعني النجس

 يف الطهارة يف األول، والنجاسة يف الثاين، وكذا احلكم يف الذباب الواقع على

  .املتنجس الرطب

كل واحد منهما يطلق  فإن عم من النجس واملتنجس،أ املراد من املنت ولعلّ

  .عرفاً على اآلخر

االستصحاب، وظهور االتفاق، مجلة من  إىل باإلضافةوتدل على ذلك 

عليه ( موسى أخيه عن) عليه السالم(  كاملروي عن علي بن جعفر،الروايات

ال «: يصلى فيه؟ قالأالكنيف على الثوب من قع سألته عن الدود ي: قال) السالم

  .)١(» فتغسلهثراًأترى فيه أن  إالّ بأس

سألته عن الفأرة والدجاجة واحلمام : قال) عليه السالم( ويف روايته األخرى عنه

  : وأشباهها تطأ العذرة مث تطأ الثوب أيغسل؟ قال

  

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٨٠ الباب١٠٩٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٨

على فرضه  و،ال تقبلها الحتمال كوا مما ،ال يستلزم جناسة رجله  جمرد وقوعهو

.فزوال العني يكفي يف طهارة احليوانات

  

  .)١(»ال فال بأسإثره شيء فاغسله، وأن كان استبان من إ«

الروايات الواردة فيما  أيضا  وتدل على احلكم.)٢(وحنوه مضمرة علي بن حممد

  .)٣(خيرج من البطن مثل حب القرع والديدان فراجع

ال بأس بالذباب  أنه ذكر ما مضمونه) م السالمعليه( حد األئمةأ أن ويف نظري

  .)٤(يقع من الكنيف على الثياب، رأيت اخلرب يف مستدرك الوسائل منذ زمان بعيد

ال يستلزم جناسة رجله، الحتمال كوا مما ال {على النجاسة } وجمرد وقوعه{

ه بعض طيور املاء ال يقبل ريش أن ، وذلك كماصالًأفال يعلم بالتلوث } تقبلها

كما يأيت يف } وعلى فرضه فزوال العني يكفي يف طهارة احليوانات{الرطوبة 

جتف الرطوبة حال طريانه لقلة  أن  بل الغالب،شاء تعاىلن إ العاشر من املطهرات

  .صحبة مع رجلهتالرطوبة املس

  

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٧ الباب١٠٥٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٨٩ص:  قرب اإلسناد)٢(

  .١ من أبواب النجاسات واألواين ح٤٩ الباب١٦٨ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  .١ من أبواب النجاسات واألواين ح٢٩ الباب١٦٤ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٤(



٢٩

 يكفي إلقاؤه،  الدبس اجلامدين أو وقع بعر الفأر يف الدهن إذا ):٣ـ مسألة (

 ،مشى الكلب على الطني إذا كذا و،ال جيب االجتناب عن البقية وولهإلقاء ما حو

  .كان وحالإذا  إالّ فإنه ال حيكم بنجاسة غري موضع رجله

  

ه ؤلقاإالدبس اجلامدين، يكفي  أو ذا وقع بعر الفأر يف الدهنإ{): ٣مسألة ـ (

ر يابساً، كان البع إذا لقاء ما حولهإ إىل كما تقدم، بل ال حيتاج} لقاء ما حولهإو

ليه، ولو شك يف رطوبة البعر، كان إواجلمود كان حبيث ال تسري رطوبة منه 

ال وجه له بعد ختصيص ـ النص  إذ }وال جيب االجتناب عن البقية{ العدم األصل

  . ـ النجاسة مبوضع املالقاةمجاعواإل

 نه ال حيكم بنجاسة غري موضع رجله،إمشى الكلب على الطني، ف إذا وكذا{

 فيكون حاله حال سائر املائعات يف جناسة الكل بنجاسة اًمائع} كان وحالذا إإالّ 

  .طرف منه

جفّا، ومشى الناس عليهما مما سبب  إذا ال تستبعد طهارة الوحل والطنينه إ مث

 من  وذلك الستفادة ذلك عرفاًهناك وهكذا، إىل جزاء من التراب من هناأانتقال 

اللسان يف كل من  فإن ،)١(» بعضاًابعضهرض يطهر األ«): عليه السالم( قوله

ذا كان يف األول معناه تطهر املاء، كان يف إروايات املاء، وروايات األرض واحد، ف

  الثاين 

  

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٠

 حني بقي مكانه خالياً فإن ء لو أخذ منه شي أنه ،امليعان واملناط يف اجلمودو

. فهو مائع،الً أصإن مل يبق خالياً و،فهو جامدـ إن امتأل بعد ذلك وـ  األخذ

  

يكون احلكم كذلك يف الوحل والطني،  أن  بل حيتمل،معناه تطهر األرض

األرض من املطهرات لنجاسة النعل وحنوها، فكيف ال  أن والذي يؤيد املطلب

 .تكون مطهرة لنجاسة نفسها، وعليه فال فرق بني جناسة الكلب وسائر النجاسات

  .واهللا العامل

 حني بقي مكانه خالياً فإن خذ منه شيءألو  أنه يعان،واملناط يف اجلمود وامل{

} صالأن مل يبق خاليا إفهو جامد، و{ تدرجيياً امتالًء} ن امتأل بعد ذلكإ و،خذاأل

بل (: ه يف معيار املصنف قالإشكالويف املستمسك بعد } فهو مائع {بل امتأل فوراً

بعد  إالّ ن مل حيصلإحه، والظاهر من املائع لغة وعرفاً، ما اقتضى بطبعه استواء سط

  . انتهى.)١() واجلامد خبالفه،حني

خذ اجلمود والذوبان أ أن العرف بعد إىل حالوا املوضوعأهاء قومجلة من الف

  . يف صحيح زرارة املتقدممعياراً

املعيار يف عدم النجاسة عدم السراية  أن  املرتبطة باملقامدلةالظاهر من األ: قولأ

ال خصوصية للجمود والذوبان ـ كما يف صحيح  إذ سراية،عرفاً، ويف النجاسة ال

 صحيحي معاوية يفزرارة للسمن والعسل يف جانب، والزيت يف جانب آخر 

  وسعيد وموثقة 

                                                

  .٤٧٣ ص١ج:  املستمسك)١(



٣١

من جهة السراية وعدم  إالّ مساعة، وللشتاء والصيف كما يف صحيح احلليب ـ

  .السراية عرفاً

 س النجاسة ألن مالقي النجلاألصن إ ذا شك يف السراية وعدمها، فرمبا يقالإو

ذا شك يف حتقق موضوع االستثناء كان الالزم إما خرج من اجلامد، ف إالّ جنس

  .املستثىن منه إىل الرجوع

غري  إىل صل الطهارة بالنسبةأ ملصباح اهلدى، كون املرجع لكن الظاهر وفاقاً

  .األصل فيكون ما شك يف ميعانه حبكم اجلامد بوسيلة ،موضع املالقاة

  



٣٢

سائر  إىل سريتال    من البدن املتعرقالقت النجاسة جزًء إذا ):٤ـ مسألة (

.مع جريان العرق إالّ جزائهأ

  

سار  إىل ذا القت النجاسة جزًء من البدن املتعرق ال تسريإ{): ٤لة ـ أمس(

 إىل ملا تقدم من عدم جناسة كل األرض املبتلة بواسطة وصول النجاسة} جزائهأ

 لكن الالزم تقييد ذلك مبا تقدم من ،املتنجس}  جريان العرقال معإ{جزء منها 

  . بل منعإشكالال ففي النجاسة إ و،عدم تعدد الواسطة

  



٣٣

وكان يف أسفله ،  على األرض النجسة ماًءوضع إبريق مملوٌء إذا ):٥مسألة ـ (

جيري عليها فال  أو كان ال يقف حتته بل ينفذ يف األرض فإن ،ثقب خيرج منه املاء

إن وقف املاء حبيث يصدق احتاده مع ما يف اإلبريق  و،جس ما يف اإلبريق من املاءيتن

  .بسبب الثقب تنجس

  

سفله أرض النجسة، وكان يف أ على بريق مملوء ماًءإذا وضع إ{): ٥مسألة ـ (

جيري عليها فال  أو كان ال يقف حتته بل ينفذ يف األرض فإن  خيرج منه املاءقبث

السافل مع عدم صدق  إىل للتدافع من العايل} ن املاءبريق مينجس ما يف اإل

  .السافل إىل نصب من العايل فيكون حاله حال املاء امل،الوحدة

التدافع موجود ومع ن إ  ماء تنجس من حتته، حيثإناءنه مثل أوال يستشكل ب

بريق وما  دون اإلناءذلك ينجس العايل مبالقاة السافل، وذلك لصدق الوحدة يف اإل

ول، بريق كعب وبني غريه، بعدم النجاسة يف األكان لإل إذا فالفرق بني ماحتته، 

كان مسك  إذا ال وجه للفرق بني ما أنه  يف الثاين، ال وجه له، كماةوالنجاس

بريق ن وقف املاء حبيث يصدق احتاده مع ما يف اإلإو {.رقيقاً أو بريق ضخماًاإل

 ناءالحتاد يكون مثل ماء اإلمع ا إذ }تنجس{من دون قوة الدفع }  الثقبببسب

  .الواحد

 كما ال فمع ضيقها مينع االتصال عرفاًإ و،مع سعة الثقبة إالّ لكن ذلك ال يكون

كان مع  إذا منا قيدنا ذلك بكونه من دون قوة الدفع ألنهإاملستمسك، وليه إشار أ

  .قوة الدفع كان مثل الفوارة

  



٣٤

.حنوها واحلب والكأس وهكذا الكوزو

  

وهكذا الكوز والكأس واحلب { عدمها األصل شك يف النجاسة كان لونه إ مث

  .كالقربة} وحنوها

  



٣٥

مل   كان عليها نقطة من الدم و من أنفه خناعة غليظةتخرج إذا ):٦ـ مسألة (

حيكم بنجاسة ما عدا حمله من سائر أجزائها فإذا شك يف مالقاة تلك النقطة لظاهر 

. بلغم اخلارج من احللقكذا احلال يف ال و،األنف ال جيب غسله

  

نفه خناعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم أذا خرجت من إ{): ٦مسألة ـ (

ألن حال ذلك حال ما يقع يف } جزائهاأمل حيكم بنجاسة ما عدا حمله من سائر 

 تكون النخامة غليظة جداً، بل يكفي أن شبه، ولذا ال يشترطأالدهن والعسل وما 

  .مد على التعريف الذي ذكرناه هناكيكون حاهلا حال اجلاأن 

نف ال جيب غسله، وكذا احلال يف ذا شك يف مالقاة تلك النقطة لظاهر األإف{

 عدم النجاسة، األصل أن ولو شك يف اجلمود فقد تقدم} البلغم اخلارج من احللق

 والوسخ ،واحلال يف البصاق الغليظ حاهلما، وكذا يف القيح اخلارج من اجلرح

  .ذناخلارج من األ

  



٣٦

ال جيب  وهالفراش امللطخ بالتراب النجس يكفيه نفض أو الثوب): ٧ـ مسألة (

. ء منه بعد العلم بزوال القدر املتيقن وال يضر احتمال بقاء شي،  غسله

  

 أو }امللطخ بالتراب النجس{سوامها  أو }الفراش أو الثوب{): ٧مسألة ـ (

يف معاملته معاملة الطاهر } لهيكفيه نفضه وال جيب غس{سائر النجاسات اليابسة 

  . وال خالفإشكالبال 

 علي بن ةما تقدم من عدم النجاسة مع اجلفاف رواي إىل وتدل عليه مضافاً

كان فيه العذرة،  سألته عن الرجل مير بامل:)عليه السالم( موسى أخيه جعفر عن

له؟ يغس أن ى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبلفتهب الريح فتسف

  .)١(»نعم ينفضه ويصلي فال بأس«): عليه السالم( قال

ما علم  فإن }وال يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر املتيقن{

  . عدمهاألصل وما شك يف وجوده ،وجوده قد زال

 ه، سواًء كان الشك لقلة النفضؤ بقااألصلشك يف زوال ما علم، كان  إذا نعم

 ولو تبني بعد ،لغري ذلك أو ،جزاء به احتمل التصاق بعض األلنداوة الثوب، مماأو 

النفض والصالة يف الثوب بقاء شيء منه مل يضر لصحة الصالة مع النجاسة 

  .اهولة

                                                

  .١٢ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٧

 أن بطل الوضوء بطلت الصالة، مث الظاهرأوضوئه، مما  إىل نعم لو سرى ذلك

املنهي عنها، ولو ن احتمل البقاء، ألنه من الوسوسة إالنفض املتعارف كاٍف، و

  . الطهارةاألصلم ال كان أجزاء الواقعة عليه جنسة شك يف كون األ

  



٣٨

يكون مما يقبل  أن بل يعترب،  ال يكفي جمرد امليعان يف التنجس): ٨ـ مسألة (

وضع يف  إذا بعبارة أخرى يعترب وجود الرطوبة يف أحد املتالقيني فالزيبق و،التأثر

 أو أذيب الذهب إذا كذا و،عايإن كان ما و،ظرف جنس ال رطوبة له ال ينجس

 إالّ صب بعد الذوب يف ظرف جنس ال ينجس أو ،قة جنسةتغريه من الفلزات يف بو

.وصول رطوبة جنسة إليه من اخلارج أو ،مع رطوبة الظرف

  

يكون مما يقبل  أن ال يكفي جمرد امليعان يف التنجس، بل يعترب{): ٨مسألة ـ (

 إىل حد املتالقينيأي ما ينتقل من أ} يعترب وجود الرطوبةخرى أالتأثر، وبعبارة 

اآلخر، ولو مل يسم رطوبة، كما يف السمن والعسل والزيت والنفط والقار واملومياء 

 إذا وذلك ملا تقدم من الدليل على عدم التنجس،} حد املتالقينيأيف {شبه أوما 

رف ظوضع يف  إذا قفالزبي{ واالعتبار مجاع، من النص واإلكان الطرفان جافني

غريه من  أو ذيب الذهبأ إذا ن كان مايعاً، وكذاإجنس ال رطوبة له، ال ينجس و

 صالةأل} صب بعد الذوب يف ظرف جنس ال ينجس أو الفلزات يف بوتقة جنسة،

} ليه من اخلارجإوصول رطوبة جنسة  أو ال مع رطوبة الظرفإ{عدم النجاسة 

كانت الرطوبة مؤثرة  إذا  ال غري، لكن هناجس السطح املالقي للرطوبةنوحينئذ يت

كانت حرارة املذاب حبيث توجب جتفيف الرطوبة قبل االلتصاق مل يتنجس،  إذا ماأ

  .ليه سابقاإشرنا أكما 

   ولذا ال يلزم ، العدماألصلذا شك يف وصول الرطوبة كان إو



٣٩

هلا ن ظن مالمستهم إ و،يدي الكفار من احللي والسبائكأتطهري ما يؤخذ من 

 بل رمبا تعذر لعدم العلم ،وباطناًظاهراً تطهريه ذا تنجس الذائب يصعب إبرطوبة، و

  .املواضع اليت تنجست إىل بوصول املاء

  



٤٠

،  لو بنجاسة أخرى واملتنجس ال يتنجس ثانياً): ٩ـ مسألة (

  

 إذا فكيف مبا} خرىأاملتنجس ال يتنجس ثانياً ولو بنجاسة {): ٩مسألة ـ (

البول املصبوب  فإن صب عليه البول لعدة ثوان، إذا ليه، كماإنجاسة امتد وصول ال

  .ال يوجب جناسة جديدة يف الثانية الثانية

وىل كالبول، تكون من نوع النجاسة األ أن خرىوال يفرق يف النجاسة األ

كانت من غري ذلك النوع  أو  وهرة مثالً،إنسانمن  أو ،نسانوكان البول من اإل

  .كبول ودم

علم يف ذلك أصحاب، وال وبه قطع األ: ، ويف املداركمجاعباإل(:  املستندقال يف

والظاهر وفاقهم عليه :  ويف اللوامع،علم مصرحاً خبالفهمأال : خمالفاً، ويف الذخرية

  . انتهى كالم املستند)١()وهو احلجة

 البئر، ويف مبحث أحكاموظاهر كالم شيخنا يف اجلواهر يف (: ويف املستمسك

 مجاع، وكذا ادعى اإل)٢()املفروغية عنه:  البئرأحكامعظم يف وشيخنا األالولوغ، 

  .اهلدى ، وسكت على املنت كافة املعلقني الذين وجدت تعليقاممصباح 

  

                                                

  .٧ سطر٥٢ ص١ج:  املستند)١(

  .٤٧٦ ص١ج:  املستمسك)٢(



٤١

ملالقي  و، فلو كان ملالقي البول حكم،اختلف حكمهما يرتب كالمها إذا لكن

  . جيب ترتيبهما معا،العذرة حكم آخر

  

تعددت  إذا نه يشمل ماإ التطهري فأدلة إطالق، مجاعويدل على ذلك قبل اإل

ثر تطهري فال جمال للتمسك زوال العني واأل أن العرف يرى فإن احتدت، أو النجاسة

  .األصلظهور الدليل يدفع  فإن  عدم التداخل،أصالةب

تعددت  إذا جياب التعدد يف مقام البيان، فيماإ الساكتة عن دلةوخصوصاً األ

ل واملين اخلارجني عن املخرج، واحليض والنفاس واالستحاضة النجاسة، كالبو

 فإن ،والبول اخلارجني من النساء، ولوحدة املالك يف البول املتقطع والبول املستمر

 بل وكذا يف املتقطع، ،مطهرين يف املستمر إىل الضرورة قائمة يف عدم االحتياج

كذلك لوحدة   أيضاًعاً، فاملتعددة نووكذلك يف سائر النجاسات املتحدة نوعاً

  .املالك بنظر العرف

اختلف حكمهما، يرتب كالمها، فلو كان ملالقي البول حكم،  إذا لكن{

سقاط إم الدليل على التداخل بدلع} خر، جيب ترتيبهما معاًآوملالقي العذرة حكم 

 إذا حدمها اجلسم بل القى النجاسة السابقة، كماأمل يالق إذا  إالّ ثرين،حد األأ

 قطرة بول فوق العذرة الكائنة على اجلسم، حبيث مل يالق البول اجلسم، قطرت

  .لكن هذا خارج عن مفروض املنت

  



٤٢

إن مل يتنجس  و،غسله مرتنيعليه  القاه البول جيب  مثّ،لذا لو القى الثوب دمو

 ماء إناءكان يف  إذا كذا و.قلنا بكفاية املرة يف الدم و،بالبول بعد تنجسه بالدم

  إن مل يتنجس بالولوغ و جيب تعفريه،ولغ فيه الكلب  مثّ،جنس

  

ن مل يتنجس إولذا لو القى الثوب دم، مث القاه البول جيب عليه غسله مرتني، و{

ذا إ(: وقال يف حمكي املنتهى} بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية املرة يف الدم

 ن اختلفت فاحلكمإتساوت يف احلكم تداخلت و فإن تعددت النجاسة

 يزاد للزائد، ووجه ذلك واضح أنه  علىمجاع، وادعى يف املستند اإل)١()ألغلظها

 البول حاكم على وجوب الغسل مرتني، سواء كانت معه جناسة أدلة إطالقفإن 

  :م الأخرى، أ

البول ال يأيت  أن ،آخره إىل )...ن مل يتنجسإو(: مراد املصنف بقولهن إ مث

 إشكالصاب املوضع الطاهر، فأ إذا فيماصلها كما يأيت ا أبالنجاسة من 

ن ظاهر عبارة املنت عدم ترتب النجاسة اليت أاملستمسك ومصباح اهلدى عليه ـ ب

شد، وحينئذ فترتب حكمها غري ظاهر، ألنه يكون بال موضوع ـ حمل تأمل، أهي 

ولذا سكت على املنت السادة ابن العم والربوجردى واجلمال واالصطهبانايت 

  .وغريهم

ن مل إ ماء جنس مث ولغ فيه الكلب، جيب تعفريه وإناءكان يف  إذا ذاوك{

   أن ال يتنجس فلما تقدم من أنه ماأ} يتنجس بالولوغ

                                                

  . الفرع احلادي عشر١٨٩ ص١ج:  املنتهى)١(



٤٣

ما وجوب أعبارة عن مزيل الطهارة، وهنا كان حاصالً قبل الولوغ، والتنجس 

ر، ذا عفر مث ولغ فيه مرة ثانية قبل التطيهإدلته للمقام، وعليه فأالتعفري فلشمول 

  .وجب حتديد التعفري، كما نبه عليه املستند

كانت النجاسة متماثلة كان التداخل يف نفس النجاسة، فمثال  إذا  أنهمث الظاهر

املثل ال يشتد باملثل  أن البول مرتني تتداخل فيه النجاسة للتماثل، وقد حقق يف حمله

ذا إرر البياض، وصب حليب فوق احلليب ال يتك إذا نهإالستحالة اجتماع املثلني، ف

سود ال يتكرر السواد، فحال االستحالة يف املثلني حال االستحالة أسود فوق أصب 

  .يف الضدين

، كما يف البول والغائط، نيكون هلما حكما أن ماإمل تكن متماثلة، ف إذا ماأ

يكون هلما حكم واحد كما يف الدم والغائط، فهل هناك  أن ماإوالبول والولوغ، و

تداخل يف احلكم كما عن ظاهر  أو وضوع كما عن ظاهر اجلواهر،تداخل يف امل

هلما حكمان، وبني ما  التفصيل بني ما أو املدارك والذخرية واختاره املستمسك،

  . احتماالت، واحدمهلما حك

القذارات الشرعية هي القذارات الواقعية اليت كشف عنها  أن الظاهرن إ وحيث

ذا كان تلوث إيف الزائد ـ ف إالّ فية التداخل، يف القذارات العراألصلالشارع، و

   مبخاط يسرع ذهابه نسانثوب اإل

  



٤٤

عليه فيكون كل منهما  و،الضعف ويكون للنجاسة مراتب يف الشدة أن حيتملو

.إشكالال  ومؤثراً

  

املخاط لذهاب  ذهابه، غسل حىت يذهب القيح وال يكفي بالغسل ئوقيح يبط

  . النجاسات بالتداخل يف املوضوعفقط ـ كان الالزم القول يف باب

بني التخصيص يف املوضوع  األمر ليس املورد من دوران أنه وبذلك يظهر

صل عدم التداخل يف النجاسة، كما متسك أوالتخصيص يف احلكم حىت يتمسك ب

  .به املستمسك، وتكون النتيجة التداخل يف احلكم

جاسة مراتب يف يكون للن أن وحيتمل{: ولذا كان ما ذكره املصنف بقوله

 أن كما. غري بعيد} إشكال وال الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً

فقول املصنف جيب (:  يف قول مصباح اهلدى حيث قالشكالمبا تقدم ظهر اإل

يف الدم وعدم لو قلنا بكفاية املرة  إذ ىل آخره، ليس على ما ينبغيإغسله مرتني 

والً مث البول ـ فال وجه لغسله مرتني حينئذ أدم القى ال إذا تنجسه بالبول ـ فيما

املتنجس بالبول جيب غسله مرتني ال مطلق ما  إذ مع فرض عدم تنجسه بالبول،

  . انتهى)١()يالقيه ولو مل يتنجس مبالقاته

يكون النجس  أن شد من النجاستني بنيخذ باألال فرق يف احلكم باألنه إ مث

   إذا يف الوسط، كماأو  معاً، أو ،ثانياً أو ،والًأاألخف 

                                                

  .٤٧٠ ص١ج:  مصباح اهلدى)١(



٤٥

تلوث بالدم وقد غسل عن  أو معه، أو بعده أو  التلوث بالبوللتلوث بالدم قب

ذهب البول  إذا البول غسلة واحدة، ولو ذهب عني األشد، وبقي عني األخف كما

  .الغائط كفت املرة بعد ذهاب العني أو بالغسلتني وبقي الدم

  



٤٦

وشك يف  الدم مما يكفي فيه غسله مرةتنجس الثوب مثال ب إذا ):١٠ـ مسألة (

يبين على عدم مالقاته  و، فيه باملرةيالتعدد يكتف إىل مما حيتاج  أيضاًمالقاته للبول

 ال جيب ،أم ال  أيضاًولغ فيه الكلب أنه شك يف و،إناءعلم جناسة  إذا كذا و،للبول

  .يبين على عدم حتقق الولوغ و،فيه التعفري

  

 الثوب مثال بالدم مما يكفي فيه غسله مرة، وشك ذا تنجسإ{): ١٠مسألة ـ (

ين على عدم مالقاته يبالتعدد يكتفي يف باملرة و إىل مما حيتاج أيضا يف مالقاته للبول

صل موضوعي أذا مل يكن هناك إوذلك الستصحاب عدم مالقاته للبول، و} للبول

سة الثابتة  الطهارة بعد غسله مرة حمكمة، وال جمال الستصحاب النجاأصالةكانت 

ن ما علم من النجاسة قد زال بالغسل مرة، ويشك يف مقارنة  أل،قبل الغسل مرة

قسام استصحاب أ ألنه من القسم الثالث من ، عدمهااألصلخرى هلا، فأجناسة 

  .الكلي

م ال، ال جيب أ أيضا ولغ فيه الكلب أنه ، وشك يفإناءعلم جناسة  إذا وكذا{

وكال احلكمني متفق عليه بني الشراح } ق الولوغفيه التعفري ويبين على عدم حتق

  .واملعلقني، مما حضرين كالمهم

 أو نه هل جيب فيه الغسل مرةأومثل الشك يف املوضوع الشك يف احلكم، و

 ،كان الشك يف املفهوم وجب االحتياط إذا نعم.  الرباءة من الزائدصالةمرتني، أل

  التعفري هل هو الغسل أن شك يف إذا كما

  



٤٧

 جيب إجراء ،بغريه أو إما بالولوغ أو الدم أو لو علم تنجسه إما بالبولنعم 

.التعفري يف الولوغ وحكم األشد من التعدد يف البول

  

التعفري  أن شك يف إذا  أنهنه اجلمع، كماإبالتراب الندي، ف أو بالتراب اليابس

تعفري نه  أ بل الالزم التعفري مبا يعلم، مل يكف املشكوك،م الأهل يصدق باجلص 

امليت الذي  أن شك يف إذا صل موضوعي جرى كماأكالتراب، ولو كان هناك 

  . بقاء حكم امليتة عليه فال يكفي يف التعفرياألصل فإن م ال؟أ يكفي استحيل تراباً

جراء إبغريه، جيب  أو ما بالولوغإ أو ،الدم أو ما بالبولإنعم لو علم تنجسه {

مجايل الذي وذلك للعلم اإل} لتعفري يف الولوغشد من التعدد يف البول واحكم األ

مديون  أنه علم إذا جيب تنفيذ كل طرفيه يف حتصيل الرباءة، فيكون حاله حال ما

تيان بصالة الظهر السفرية، حيث ال يكفي اإل أو ما بصالة الظهر احلضرية،إ

الغسل ال يشك يف وجوب نه إ :كثر، ال يقالاأل إىل جراًء للرباءة بالنسبةإقل، باأل

ذا إن املرة واجبة يف النجاسة الكربى، فأل أو ما لكونه جناسة صغرى،إعليه مرة، 

وجوا غسله مرة، فاملتيقن حصوله من وجوب املرة قد زال، واملرة الثانية مشكوك 

 تردد الكلي بني فردي مقطوع االرتفاع ومشكوك : العدم، ألنه يقالاألصلف

ثر املترتب عليه، ثبات األالكلي نفسه إل إىل بة بالنساألصلجراء إ ال يضر ب،احلدوث

  ركانه من اليقني حبدوثه والشك يف بقائه، ومثله ما ألتحقق 



٤٨

عطاء كل إ حيث ال يكفي ،لعمرو بدينارين أو مدين لزيد بدينار أنه ذا شك يفإ

  . عدم اشتغال ذمته بالدينار الثاينأصالةواحد ديناراً ـ مثالً ـ حبجة 

أنه  أو يومني من شعبان، أو نذر صوم يوم من رجب،  أنهشك يف إذا وأ

حلج التمتع، ـ الذي هو حج وعمرة ـ عن  أو فراد عن زيد،استؤجر حلج اإل

الكالم يف  إىل شرنا يف بعض مباحث الكتابأ وقد ،مثلةغريها من األ إىل عمرو

  .صولاأل إىل ذلك، والتفصيل موكول

  



٤٩

 النجساملتنجس منجس ك أن قوىاأل): ١١ـ مسألة (

  

وقد اختلف } املتنجس منجس كالنجس أن قوىاأل{): ١١مسألة ـ (

 عن التعرض خلى كالم القدماء غالباً أن املتأخرون يف ذلك اختالفاً كبرياً، بعد

  :قوال يف املسألة ثالثةللمسألة، واأل

الشهرة العظيمة، بل ادعى بعض عدم  إىل  ونسبوا هذا القول،النجاسة: األول

بل عن القاضي، واحملقق يف املعترب، والفاضل اهلندي، والوحيد، وحبر اخلالف فيه، 

 واحملقق القمي، والشيخ األكرب، ،العلوم، واملقدس الكاظمي، واحملدث البحراين

  . عليهمجاع اإل:)رمحهم اهللا( وجنله األكرب، وصاحب اجلواهر، والشيخ املرتضى

السرائر، واحملدث الكاشاين، احللّي يف  إىل  وهو املنسوب،عدم النجاسة: الثاين

  .خرآوتبعهما بعض 

التفصيل بني ما كان بال واسطة فالنجاسة، وبني ما كان مع الواسطة : الثالث

  . ليه بعضإفال جناسة، ذهب 

، وهو مجاعوهناك احتمال رابع قواه بعض املعاصرين، لو ال الشهرة واإل

  .ايعات دون سواهااالقتصار يف احلكم بتنجيس املتنجس على خصوص املاء وامل

 املنقول يف كلمام، بل الضرورة مجاعول بالشهرة احملققة واإلاستدل للقول األ

نه أ بمجاعا ليست حجة، وعلى اإلأورد على الشهرة بأ، وخباريف كالم بعض واأل

  . وعلى فرض حصوله فهو حمتمل االستناد، ومثله ليس حجة،غري حاصل



٥٠

حداً من املتقدمني يفيت بتنجيس أنا مل جند إ :قال أنه بل عن الفقيه اهلمداين

  .هممجاع إليكون مورداً أن  عناملنجس فضالً

فلئن ظفرمت على فتوى بذلك من : العالمة البالغي إىل وقال يف رسالة وجهها

  ).قدس سره( ما يف منظومة الطباطبائيال لبدلنا إاملتقدمني فلتخربوا ا و

  وشذ من خالف ممن قد خلف(

  )١() السلفإمجاعالتنجيس فالقول ب

  :وقلنا

  واحلكم بالتنجيس أحداث اخللف

  ومل جند قائله من السلف

هذا وبعد ذلك فحال دعوى الضرورة واضحة فالقائل ا كأنه حكى ما يف 

  .حكى عن ما يف عصره، ال يف مجيع األعصر أو نفسه الشريفة ال ما يف اخلارج،

مما مل يرد يف  أنه غا رضا وغريمها،، فقد ادعى صاحب الكفاية واآلخبارما األأو

  .ولهذا هو مدرك القول األ. خبارذكر األ إىل  وسنأيت،خبارشيء من األ

ن احلكم مبنجسية أ وبالعسر واحلرج، وباألصلما القول الثاين، فقد استدل له بأ

  املنجسات واالجتناب عن مالقياا لغو، ال 

                                                

  .٤٨ص:  منظومة الطباطبائي)١(



٥١

ذلك غري قابل لالمتثال، كما إذ  يصدر من احلكيم كما ذكره احملقق اهلمداين،

فراد قالئل أغاية ما يفعله عامة املسلمني غري  فإن ن عند املسلمني،هو الشاهد اآل

  .يضاًأ خبارواستدل للقول الثاين باأل. منهم، االجتناب عن عني النجس

راد أن إراد الشخصي فذلك ال يرفع احلكم العام، وأن إ نهأالعسر بعلى و

  .لّمالنوعي فذلك غري مس

الشارع حيكم  فإن ستدالالت الفقهيةأا خارجة عن مساق االوعلى اللّغوية ب

  .مل يطبق أو حسب املصاحل واملفاسد سواًء طبق

متت فال تصلح ن إ ...خبارواأل: عراض عنها، قال يف املستند باإلخباروعلى األ

 خبارألسباب خروج اأ أقوىوهو من ... صحابليها ملخالفتها، لعمل األإلالستناد 

  .عن احلجية

 القول طالق فال وجه إلخبارن ذلك غاية ما يستفاد من األأ ب:املفصلواستدل 

  .عدم التنجيس أو بالتنجيس

  على منجسية املنجس يف غري املاءدلةما القول الرابع، فقد استدل بعدم داللة األأ

  مع الواسطة، أو املائعات سواء كان بدون واسطةأو 

  .قوال املذكورة اليت استدل ا لألخبار املسألة ذكر األوكيف كان فاملهم يف

، كاملروي عن خبار فقد استدل له جبملة من األ،ما القول بالتنجيس مطلقاًأ

  صابته قطرة من أسألته عن رجل : العيص بن قاسم قال



٥٢

قذر، فيغسل ما  أو ن كان من بول،إ«): عليه السالم( طشت فيه وضوء، قال

  .)١(»صابهأ

يف الرجل جيد يف إنائه فارة وقد ): عليه السالم( عبد اهللا أبا ار سألوعن عم

 مراراً، وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة ناءتوضأ من ذلك اإل

 أو يتوضأ أو يغتسل أن  قبلناءن كان رآها يف اإلإ«: ؟ فقال)متسلخة(متفسخة 

يغسل ثيابه ويغسل كل ما  أن  فعليهناءما رآها يف اإل يغسل ثيابه، مث فعل ذلك بعد

  .)٢(»صابه ذلك املاءأ

عن اخلرتير خيرج ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وعن معلى بن خنيس قال

ليس ورائه أ«: ؟ فقال عليه حافياًمرأ ،من املاء، فيمر على الطريق فيسيل منه املاء

  .)٣(»األرض يطهر بعضها بعضاً نإفال بأس «: قال. بلى: ؟ قلت»شيء جاف

 الذي شرب منه ناء الدالة على وجوب غسل اإلخباروقد تقدمت مجلة من األ

لو ال تنجيس املتنجس،  إذ  واضح،خبارووجه الداللة يف هذه األ. اخلرتير أو الكلب

وليني، وللتمسك بتطهري األرض صابه املاء يف الروايتني األأمل يكن وجه لغسل ما 

  يف الثالثة، 

                                                

  .١٤ من أبواب املاء املضاف ح٩ الباب١٥٦ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب املياه وأحكامها ح١٧ الباب٣٢ ص١ج:  االستبصار)٢(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٥٣

  .قي للماء املتنجس يف الرابعة املالناءولغسل اإل

) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: مبا رواه عمار قال أيضا واستدل هلذا القول

ذا جفّت فال بأس إ «:عن البارية يبل قصبها مباء قذر، هل جتوز الصالة عليها؟ فقال

الة نه لوال منجسية البلل النجس مل يكن وجه يف املنع عن الصإف. )١(»بالصالة عليها

  .حالة الرطوبة

عن الرجل يدخل ) عليه السالم( احلسن أبا سألت: نصر قال أيب وما رواه ابن

 فلو ال تنجس املاء، مل يكن وجه )٢(»ناء اإلئيكف«:  وهي قذرة؟ قالناءيده يف اإل

  .ناءلكفء اإل

ن كانت إ«: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب ومثله مفهوم ما رواه مساعة عن

  .)٣(»صاب يده شيء من املينأمل يكن ن إ دخل يده يف املاء فال بأسأبة فصابته جناأ

 دخل يده يف املاء قبلأصاب يده ـ أي املين ـ فأن كان إو«: خرىوروايته األ

  .)٤(» املاء كلهقيفرغ على كفيه فليهرأن 

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .١٠ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٣(

  .٤١ يف األحداث املوجبة للطهارة ح٣ الباب٣٨ ص١ج:  التهذيب)٤(



٥٤

أنا عنده عن و) عليه السالم( عبد اهللا أبا  عذافرسأل:  قالوكذلك رواية معاوية

 أو ر والشاة والبقرة والبعري واحلمار والفرس والبغل والسباع يشرب منهلسنوسؤر ا

: الكلب؟ قال: قلت له: قال. »نعم اشرب منه وتوضأ منه«:  فقال؟يتوضأ منه

  .)١(»جنسنه إ ال واهللا«: أليس هو سبع؟ قال: قلت. »ال«

املالقية بالروايات الواردة يف غسل األواين   أيضاًاستدل هلذا القول أنه كما

ا تدل على إغريها من النجاسات، ف أو اجلرذ امليت أو الكلب أو اخلرتير أو للخمر

اآلنية النجسة منجسة مل  أن  فيه، فلوالمور ملا يصب املتنجس ذه األناءاإلتنجيس 

  .غريها من الروايات إىل يكن وجه هلذا التشديد والتأكيد يف تطهريها،

، كموثقة حنان بن أخبار فقد استدل له ب،مطلقاًما القول بعدم التنجيس أو

فال ين رمبا بلت إ: فقال) عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت رجالً سأل: سدير قال

 ذا بلت ومتسحت فامسح ذكرك بريقكإ«:  فقال،قدر على املاء ويشتد ذلك عليأ

  .)٢(»وجدت شيئاً فقل هذا من ذاكفإن 

  ق موجباً التساع يسح بالران منجساً كان املكن املتنجس لو إف

                                                

  .٦ من أبواب األسئار ح١ الباب١٦٣ ص ١ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب نواقض الوضوء ح١٣ الباب٢٠١ ص١ج:  الوسائل)٢(



٥٥

خر غري آ دال على مسح حمل البول وغريه، ال حمل طالقاإل إذ النجاسة،

من اشتداده خروج البلل النجس ملروره على حمل البول الظاهر  أن  كما،املخرج

 يشتبه يف البلل هل هو من اخلارج عن حمل البول أن جلبدون االسترباء، فالتعليم أل

  .هو من الريقأو 

متسح أبول مث أين إ): عليه السالم( قلت أليب احلسن موسى: رواية مساعة قالو

  .)١(»ليس به بأس«: حجار فيجيء مين البلل ما يفسد سراويلي؟ قالباأل

البلل  أن  فوجه الداللة،بعد االسترباء تقييد ذلك مبا )٢(ويف نسخة التهذيب

  . املالقي ملخرج البول ال يتنجس به

بول فال أ :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: م قالوصحيحة حكم بن حكي

التراب مث تعرق  أو مسحه باحلائطأصاب يدي شيء من البول فأصيب املاء وقد أ

 )٣(»ال بأس به«: يصيب ثويب؟ قال أو بعض جسدي أو مسح وجهيأيدي ف

املسح يشمل موضع النجس كما هو الغالب، ولو مبعونة العرق  أن هإطالقوظاهر 

  .كربأ لتلوث موضع املوجب

                                                

  .٤ من أبواب نواقض الوضوء ح١٣ الباب٢٠٠ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٨٩ يف آداب األحداث املوجبة للطهارة ح٣ الباب٥١ ص١ج:  التهذيب)٢(

  .٤يصيب الثوب ح باب البول ٥٥ ص٣ج:  الكايف)٣(



٥٦

عن رجل بال يف ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وصحيحة العيص قال

يغسل «: كره وفخذاه؟ قالذموضع ليس فيه ماء فمسح ذكره حبجر وقد عرق 

صاب ثوبه يغسل أوسألته عمن مسح ذكره بيده مث عرقت يده ف. »ذكره وفخذيه

اية اختالط البول بالعرق، كما هو الظاهر من صدر الرو فإن .)١(»ال«: ثوبه؟ قال

 فالغسل يف صدر الرواية ،كثري يف البالد احلارة، والبول جيري على الذكر كثرياً

جل التلوث بنفس البول، ولذا حيث مل يذكر الراوي يف ذيل الرواية العرق وقد أل

  .غسل الثوب) عليه السالم( ماممسح الذكر حيث زالت العني مل يوجب اإل

الدنّ يكون فيه ): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: عور قالاألورواية حفص 

  .)٢(»نعم«: اخلمر مث جيفَّف، جيعل فيه اخللّ؟ قال

سألته عن الدن يكون : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عمار عنةوال تقيد برواي

ذا غسل إ«: زيتون؟ قال أو ماء كامخ أو يكون فيه خل أن فيه اخلمر، هل يصلح

إذا  أو جف إذا  يقتضي عدم البأس مباألن اجلمع بني الروايتني عرفاً. )٣(»ال بأسف

   إذ غسل،

                                                

  .٦ يف تطيهر الثياب والبدن ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٥١ الباب١٠٧٤ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٥١ الباب١٠٧٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٥٧

 مقيد من حيث ،ول مطلق من حيث الغسلكل واحد منهما مطلق ومقيد، فاأل

ولوية لتقييد أ مقيد من حيث الغسل، فال ،اجلفاف، والثاين مطلق من حيث اجلفاف

  .حدمها باآلخرأ

بال يف ظلمة  أنه ليه سليمان بن رشيد خيربهإكتب : يار قالورواية علي بن مهز

نه مسحه أصابه ومل يره، وأ أنه صاب كفه برد نقطة من البول، مل يشكأنه أالليل و

يغسله ومتسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه مث توضأ  أن خبرقة مث نسي

صاب يدك أا ما ما تومهت ممأ«: جابه جبواب قرأته خبطهأ ف؟وضوء الصالة فصلى

تعيد الصالة اللوايت  أن نت حقيقاحققت ذلك ك فإن ما حتقق، إالّ فليس بشيء،

كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن يف وقتها، وما فات وقتها، فال 

ما كان  إالّ  ثوبه جنساً مل يعد الصالة،كان إذا الرجل أن  من قبل،عادة عليك هلاإ

عادة الصلوات املكتوبات إصلى على غري وضوء فعليه   أوذا كان جنباًإيف وقت، و

ا إف. )١(»شاء اهللان إ اللوايت فاتته، ألن الثوب خالف اجلسد فاعمل على ذلك

 لبطل الوضوء مل يبطل مبالقاة اليد النجسة، ولو كان املتنجس منجساً أن دلت على

اية مهزيار رو أن وال خيفى. عادة الصالة حىت يف خارج الوقتإ فوجبت ،الوضوء

  .عنه كافية يف احلجية

  : قال) عليه السالم( موسى أخيه ورواية علي بن جعفر عن

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٥٨

عليه ( سألته عن الكنيف يصب فيه املاء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال

  .)١(» فال بأسذا كان جافاًإ«): السالم

 البول رطوبة إالّ  ـ وال يكون يف الغالبكان رطباًن إ أنه وجه التقييد باجلفاف

كان جافاً، فيدل على عدم تنجيس  إذا ـ يكون النضح مع عني النجس خبالف ما

  املتنجس الذي هو الكنيف،

مشاة  أو ما ضعيفة الداللةإخرى استدل ا هلذا القول، لكنها أوهناك روايات 

  .ملا ذكرناه

 مل نهأله واسطة وبني ما ليس له واسطة، فقد استدل ب ما القائل بالفرق بني ماأ

 الدالة على املنجسية خباراملتنجس بالواسطة منجس، ألن األ أن يدل شيء على

  .غالباً واردة يف املتنجس بال واسطة، كما يف األواين والفرش وغريمها

مع وسائط متعددة فلم يدل على تنجيسه شيء  أو واما املتنجس باملتنجس

 عبد اهللا أبا سألت: قالما رمبا يتوهم من صحيحة العباس  إالّ ،إطالقوليس هناك 

ترك أقال ـ فلم  إىل أن بل ـ، عن فضل اهلرة والشاة والبقرة واإل)عليه السالم(

  رجس «: الكلب، فقال إىل حىت انتهيت» ال بأس به«: سألته عنه، فقال إالّ شيئاً

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٦٠ الباب١٠٧٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٥٩

  .)١(»ول مرة مث باملاءأجنس ال تتوضأ بفضله واصبب ذلك املاء واغسله بالتراب 

 والنجس كما ،ناطة جناسة املاء مالقاته للنجسإاملستفاد منها  أن :ةوجه الدالل

 إطالقمل يعرف  إذ  لهإطالقال  أنه يشمل عني النجس يشمل املتنجس، وفيه

ـ رجس ـ ) عليه السالم( الشرع على املتنجس بالنجس، بل ظاهر قوله

رواية  يف هذه الرواية، ومنه يظهر عدم داللة إطالقخصوصية عني النجس، فال 

 ال واهللا«: ليس هو سبع؟ قالأ: قلت. »ال«:  الكلب؟ قال:عذافر، وفيها قلت له

  .طالق، على اإل)٢(»جنسنه إ

ما مع الواسطة فليس أوعلى هذا فالنجس منجس وكذلك املتنجس بال واسطة، 

  . الطهارة، بعد فقد الدليلصالةمنجساً أل

دعا بقعب فيه ) يه السالمعل( نهأ:  وفيها، حبسنة زرارةطالقورمبا يستدل لإل

شيء من ماء مث وضعه بني يديه مث حسر عن ذراعيه مث غمس فيه كفه اليمىن مث 

  .)٣(» طاهرةكانت الكف إذا هكذا«: قال

                                                

  .٤ من أبواب األسئار ح١ الباب١٦٣ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب األسئار ح٣ الباب١٦٣ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .٤ باب صفة الوضوء ح٢٥ ص٣ج:  الكايف)٣(



٦٠

مالقاة  أن مل تكن طاهرة ينفعل املاء مبالقاا، وفيه إذا الكف أن فاملفهوم منها

  .ول الكالمأالكف للمتنجس توجب عدم طهارا 

ن النجس منجس لظهورها يف انفعال أتكون للقائل ب أن ذه الرواية تصلحنعم ه

  .كانت الكف جنسة إذا املاء

ما القول الرابع، الذي احتمله بعض املعاصرين من تنجيس املتنجس يف أ

خصوص املاء واملايعات، فقد استدل له بعدم وجود الدليل على منجسية املتنجس 

  . فيه الطهارةصلاأل ف،يف غري املاء واملايعات

يستدل به هلا، ومقتضى القاعدة اجلمع  أن قوال يف املسألة وما ميكنهذه هي األ

 فإن  لقرينة ما دلّ على عدم النجاسة حبمل ما دل على الترته استحباباًخباربني األ

مر بالترته يف متواتر أالشارع  أن بواب الطهارة والنجاسة يرىأ أخبارالذي يالحظ 

  .ماكن مما جيب االجتناب عنهاتكون تلك األ أن نماكن من دواأل

 النجاسات، وإالّ ما ذكرناه متوقف على فهم وحدة احلكم يف مجيع إطالقنعم 

 ناءلزم الفرق بني مثل الولوغ، الذي مل يرد دليل على عدم وجوب اجتناب اإل

ي  وبني مثل البول الذي ورد الدليل بعدم وجوب االجتناب عن مالق،املالقي ملائه

  قطعي يف وحدة احلكم حبيث يكون الفصل فرقاًإمجاعاملتنجس به، ووجود 

 غري معلوم، خصوصاً بعد ظهور االستناد ال جمرد احتماله، وقد حقق يف مجاعإل

  صول األ



٦١

  . احملتمل استناده ليس حبجةمجاعن اإلأ

غمضنا النظر عن القول بعدم التنجيس مطلقا كان ال بد من القول الثالث، أولو 

القذارات الشرعية هي  أن  خصوصاً بعد معلومية،الفارق بني الواسطة وغريها

العرف الذي  إىل ن اخلطابات موجهةأ و،القذارات العرفية اليت كشف عنها الشارع

بقدر ما يسري التقذر، ولذا نراهم يف ما يعتربونه قذارة ال  إالّ ال يفهم السراية

  .يرون السراية

لب الذي ال يرى العرف فيه هذه النجاسة املشددة، والنقض على ذلك مبثل الك

ال كالم  إذ صالً حسب ظاهر جسمه، غري وارد،أومبثل الكافر الذي ال قذارة فيه 

ما مل يقله الشارع من  أن لكن الكالم يفكشف قذارة الكلب، الشارع  أن يف

  .تنجيس املتنجس يكون املرجع فيه العرف

 ، من القذارة يف اجلسمالكفر يؤثر نوعاً أن ما الكافر، فمع الغض عن احتمالأو

كما هو املشاهد يف الصفات النفسية املؤثرة يف اجلسم، فاخلوف يوجب املرض، 

 من النفس واجلسم كالّ فإن غري ذلك، إىل جب السكتةو يحياناًأوالفرح الكثري 

  .يؤثر يف اآلخر

اصة تبعث منه  نوع من احلالة اجلسمية اخلإنسانلكل  أن بل ذكر علماء النفس،

 وكذلك ،شعة فوق النفسجية الصادق له هالة خاصة ترى باألنسانشعة، فاإلكاأل

كما فصل الكالم يف ذلك غري ذلك،  إىل الكاذب واملخادع واحملارب واملسامل

 دلةوقد دلت األ". ظواهر اخلروج عن اجلسد"الدكتور رؤوف عبيد يف كتابه 

  الشرعية، على 

  



٦٢

  ، النجسأحكامع لكن ال جيري عليه مجي

  

غريه مما هو مذكور يف  إىل ن الذي يكذب خترج من فمه رائحة خبيثه،أ

  .عة املقدسةيالشر

خرى وهي الضغط عليه ألعلّ وجه تنجيس الشارع للكافر يكون حلكمة : نقول

 كما تفعل احلكومات بالسياسيني املناوئني هلا، حيث مينع ،نفسياً حىت يترك الكفر

 ن كانوا مطلقي السراح غري مسجوننيإم والناس عن االتصال.  

ضاقت  إذا الثالثة الذين خلِّفوا حىت إىل وقد فعلت الشريعة املقدسة ذلك بالنسبة

 إالّ ال ملجأ من اهللا أن نفسهم، وظنواأرض مبا رحبت، وضاقت عليهم عليهم األ

  .ليهإ

مجلة منهم ن  أطالوا الكالم يف هذه املسألة، حىتأالفقهاء املتأخرين قد ن إ مث

شيخ مهدي اخلالصي، وغريمها، كتبوا رسائل خاصة يف لكاآلية البالغي، واآلية ا

ليها، وخوف التطويل اململ الذي إيرجع  أن  فعلى الراغب للتفصيل،هذا املوضوع

وجب علينا االقتصار على هذا القدر من أخيرج الشرح عن مقصده هو الذي 

  .الكالم

ى شيء مالقي ق فلو الإشكالبال }  النجسمأحكالكن ال جيري عليه مجيع {

 أن البول، مل يكن حكمه يف وجوب التعدد حكم مالقي البول، فذلك لوضوح

 جعلت موضوعها النجس اخلاص، فال وجه لثبوت تلك حكام تلك األأدلة

   على مالقي تلكحكاماأل

  



٦٣

ذا  آخر مبالقاة هإناءتنجس  إذا  لكن، بالولوغ جيب تعفريهناءفإذا تنجس اإل

 ،األحوطإن كان  و، ال جيب فيه التعفري، آخرإناءصب ماء الولوغ يف  أو ،ناءاإل

  .خصوصا يف الفرض الثاين

  

ذا غسلناه مرة، إقد تنجس مبالقاته ملالقي البول فنه إ :ال يقال. املوضوعات

شككنا يف طهره فالالزم استصحاب النجاسة حىت يعلم مزيلها الذي هو مرتان، 

 إطالقاسة الكلية حمققة يف ضمن هذا الفرد، والفرد زائل لشمول النج: ألنه يقال

 فال شك يف الالحق، ولذا مل يكن جمال للتمسك ، طهارة الشيء مرة لهأدلة

  .باالستصحاب

خر آ إناءتنجس  إذا  بالولوغ، جيب تعفريه، لكنناءذا تنجس اإلإف{وعلى هذا 

كما هو }  ال جيب فيه التعفريخرآ إناءغ يف وصب ماء الول أو ،ناءمبالقاة هذا اإل

 الثاين ليس مما ولغ فيه ناء مبا ولغ فيه الكلب، واإلدلةاملشهور، الختصاص األ

ن كان إو{الكلب، وهذا هو الذي اختاره املعترب والذكرى واملدارك وغريهم 

التعفري يف الفرضني لوحدة املالك عرفاً، فالقذارات الشرعية كالقذارات } األحوط

}  يف الفرض الثاينخصوصاً{وىل الثانية كذلك تسري األما تسري العرفية، وك

 إناءصب يف  أو نائه،إنه ال فرق بني كون املاء الذي شرب منه الكلب يف نفس أل

  .آخر

حني،ى املستمسك تبعا للعالمة يف النهاية واحملقق الثاين، وجوب التعفريولذا قو  

يت االحتياط وجوبياً، لكن السيد جعل السادة الربوجردي واجلمال واالصطهباناإذ 

  ابن العم وصاحب 

  



٦٤

تنجس ثوب آخر  إذا  لكن،تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل إذا كذاو

 بناًءـ ء بغسالة البول  تنجس شي إذا كذا و،مبالقاة هذا الثوب ال جيب فيه التعدد

.ال جيب فيه التعددـ على جناسة الغسالة 

  

مل يعلم مناط احلكم،  إذ ى حاله، وهذا هو الظاهر،بقيا املنت علأمصباح اهلدى 

ولذا مل حيكم الشارع بتعفري الثوب وغريه مما يلحسه الكلب، وال يقول هؤالء 

  .نوعه أو احملتاطون بالوجوب فيما صب هذا املاء على ثوب أو املفتون

يكون  أن حد االطمئنان الذي يصلح إىل نعم الظن موجود باملناط لكنه مل يصل

  .االحتياط الوجويب واهللا العامل أو باً للفتوىموج

تنجس ثوب آخر  إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا وكذا{

  يف غري البول كما سيأيتدألنه ال جيب التعد} مبالقاة هذا الثوب ال جيب فيه التعدد

  .شاء اهللا تعاىلن إ

القي الثاين وجب التعدد من امل إىل ولانتقل عني البول من املالقي األ إذا نعم

  .مالق لنفس البول كما ال خيفىنه إ حيث

لة ـ ال جيب اتنجس شيء بغسالة البول ـ بناًء على جناسة الغس إذا وكذا{

 ما دل على كفاية املرة يف إطالقنه ليس متنجساً بالبول، فيشمله أل} فيه التعدد

  .مطلق النجاسات كما سيأيت

  



٦٥

فعلى هذا ،  ء باملالقاة تأثره يشترط يف تنجس الشي  أنهقد مر): ١٢ـ مسألة (

غمس يف املاء ال  إذا دهن على حنو إذا  كما،لو فرض جسم ال يتأثر بالرطوبة أصال

  لو مع الرطوبة املسرية وال يتنجس باملالقاةنه إ يقال أن  ميكن،يتبلل أصال

  

ه، فعلى هذا يشترط يف تنجس الشيء باملالقاة تأثر أنه قد مر{): ١٢مسألة ـ (

غمس يف املاء ال  إذا دهن على حنو إذا صال، كماألو فرض جسم ال يتأثر بالرطوبة 

الكالم } ال يتنجس باملالقاة ولو مع الرطوبة املسريةنه إ يقال أن صالً، ميكنأيتبلل 

كان  فإن ما اجلسم املدهنأن وقد يكون يف نفس الدهن، ه يكون يف اجلسم املدقد

 يف عدم شكالإلجامدا فال ينبغي اليه وكان الدهن إول الرطوبة الدهن حاجزا لوص

حاجزاً لكوا طبقة خفيفة جداً، كما يف جسم ن مل يكن الدهن إجناسة اجلسم، و

فال اجلزئي، ليه من خالل الدهن إ الذي له دهنية جزئية، حيث يصل املاء نساناإل

دهن حاجزاً ولكنه مل ن كان الإ يف جناسة اجلسم والدهن معاً، وشكالينبغي اإل

 الدهن إناءحاله حال الطبقات البعيدة يف  إذ يكن جامداً لزم القول بنجاسة اجلسم،

 إطالق يف شكالالذي وقع فيه جنس حيث يقال بنجاسة كل الدهن، ومنه يعلم اإل

  .كالم املصنف

ليه املاء بل يكون حاله حال التصاق إ ال يصل ثكان الدهن جامدا حبي إذا نعم

ء الرطب، كان مقتضى يحال التصاق احلديدة احملماة بالش أو اجلسم الندي،شيء ب

القاعدة عدم النجاسة، وكأن هذا هو مراد املصنف، لكن حتقق هذا املوضوع بعيد 

  .جداً

  



٦٦

. البق من هذا القبيل والذباب والزنبور  جلكون ِرت أن حيتملو

  

ولذا ال }  القبيلكون ِرجل الزنبور والذباب والبق من هذات أن وحيتمل{

  .ن جاء مباشرة من فوق النجاسة الرطبةإيتنجس الشيء بوقوعها عليه و

  



٦٧

فالنخامة اخلارجة من   املالقاة يف الباطن ال توجب التنجيس): ١٣ـ مسألة (

 ء من اخلارج  نعم لو أدخل فيه شي،إن القت الدم يف باطن األنف واألنف طاهرة

. االجتناب فيهاألحوطالقى الدم يف الباطن فو

  

 فالنخامة اخلارجة من ،املالقاة يف الباطن ال توجب التنجيس{): ١٣مسألة ـ (

وقد تقدم الكالم يف هذا الفرع } نفن القت الدم يف باطن األإنف طاهرة، واأل

  :ليه بقولهإشار أوالفرع الثاين وهو ما 

 فيه األحوطدخل فيه شيء من اخلارج والقى الدم يف الباطن فأنعم لو {

صل موضوعي أكان هناك  فإن الباطن، أو من الظاهر أنه ولو شك} االجتناب

  .ال فمقتضى القاعدة وجوب االجتناب للشك يف املخصصإعمل به، و

  



٦٨



٦٩

  فصل

النجاسة عن البدنإزالة ،مندوبة أو  واجبة كانت،ة الصالةيشترط يف صح   ،

اللباس والشعر وى الظفرحت،  

  

  }فصل{

 النجاسة عن البدن، إزالةمندوبة،  أو واجبة كانتة الصالة، حيشترط يف ص{

  .}حىت الظفر والشعر واللباس

 حمصله ومنقوله، يف السرائر واخلالف واملعترب مجاعباإل(: قال يف اجلواهر

  .)١(انتهى. )وغريها

، وقد نقل )٢(صحاب عدا ابن جنيد على ذلكويف احلدائق، نقل اتفاق األ

 بذلك مجاعاإلن إ : الذرائع، بل قالاعمج وادعى اإل،االتفاق عن التذكرة

  .مستفيض

                                                

  . يف أحكام النجاسات٨٩ ص٦ج:  اجلواهر)١(

  .٢٩٠ ص٥ج:  احلدائق)٢(



٧٠

وكيف كان، فتدل على هذا القول املشهور مجلة من النصوص، كخرب احلسن 

عن الرجل يبول فيصيب بعض ) عليه السالم( عبد اهللا أبو سئل: بن زياد قال

: مل يغسله، قال أنه وله فيصلي، مث يذكر بعدبجسده ـ فخذه ـ قدر نكتة من 

  .)١(»يد صالتهيغسله ويع«

براهيم إمع ) عليه السالم( عبد اهللا أيب  إىلبعثت مبسألة: وخرب ابن مسكان قال

سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي، : بن ميمون قلت

  .)٢(»يغسلها ويعيد صالته«:  قال؟مل يغسلها أنه ويذكر بعد ذلك

: قال أنه )عليه السالم( د اهللاعب أيب خربه عنأعمن : عبد اهللا بن سنانوخرب 

 أن معه، مما ال جتوز الصالة فيه وحده فال بأس أو نسانكل ما كان على اإل«

ن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل واخلفني وما إيصلى فيه و

  .)٣(»شبه ذلكأ

يف الرجل يصلي يف ) عليه السالم( عبد اهللا أيب ومرسلة محاد بن عثمان عن

  ذا كان مما إ«: صابه القذر، فقالأخلف الذي قد ا

                                                

  .٢اب النجاسات ح من أبو١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٧١

  .)١(»ال تتم فيه الصالة فال بأس

ال بأس بالصالة يف «: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب البالد عن أيب ومرسلة ابن

الشيء الذي ال جتوز الصالة فيه وحده، يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة 

  .)٢(»واجلورب

 التكة واجلورب واخلف، مين أو تك وعمامتك،صاب قلنسوأن إ «:والرضوي

الصالة ال تتم يف شيء من  أن غائط فال بأس بالصالة فيه، وذلك أو دم أو بولأو 

  .)٣(»هذا وحده

عادة الصالة من البول واملين، واخلمر إىل غري ذلك من النصوص الدالة على إ

شاء ن إ يأيت بعضها والسنور والكلب، وحنوها، مما سنساندم وعذرة اإلوالوالنبيذ، 

مفهوماً على احلكم، وبعد عموم القذر يف مجلة منها كما  أو ا تدل منطوقاًإاهللا، ف

القذر يف  فإن القول بعدم الفصل، كما ذكره اجلواهر وغريه، إىل تقدم ال حاجة

  .استعمل مع القرينة ولو املنفصلةإذا  إالّ  هو املنجس،خبارعرف الشارع ولسان األ

  هذا احلكم، ابن اجلنيد  املشهور يف ف فقد خال،وكيف كان

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٨ سطر٦ص:  فقه الرضا)٣(



٧٢

 ما كان درمهاً فصاعداً يف النجاسات كلها، إزالةجيب (: قال أنه فقد حكي عنه

ليه إولكنهم رمبا عزوا . )١( انتهى) قليله وكثريهإزالةنه جيب إعدا املين ودم احليض، ف

عفو عنها يف قل من الدرهم، ال الصحاب القول بعدم جناسة األىل بعض األإو

ذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس إ(: نه قالإ مثل ما نقله السرائر ف،الصالة

  .انتهى. )٢()بر فال ينجس بذلكاإل

ول عنوان أذلك يف مطلق النجاسات، ألنه قال يف  أن وظاهر عبارة السرائر،

ب زالتها عن الثياإنه جيب إ قليلها وكثريها فإزالةوكل جناسة جتب (: املسألة

  .آخره إىل )٣()بدانواأل

ترشش عند االستنجاء،  إذا بالعفو عن البول(: فىت السيد يف مياه فارقياتأوقد 

  .)٤(كما نقله اجلواهر. ، انتهى)بركرؤوس اإل

ما رمبا يذكر البن اجلنيد، من قياسه سائر  إالّ قوال مل ينقل هلا دليلوهذه األ

 إطالق ما عرفت من :ة، وفيهالنجاسات على الدم، ولعله لفهم عدم اخلصوصي

وص االُخر، كصحيح عبد الرمحن بن صبعض الن إىل النص والفتوى، مضافاً

  احلجاج سئل الكاظم

                                                

  .٢٩١ ص٥ج: ه احلدائق حكا)١(

  .١٨ سطر٣٦ص:  السرائر)٢(

  .١٥ سطر٣٦ص:  السرائر)٣(

  . نقالً عن ما حكاه السرائر٩٠ ص٦ج:  اجلواهر)٤(
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صابه فال يستيقن، أالبول  أن عن رجل يبول بالليل، فيحسب) عليه السالم(

 أنه يغسل ما استبان«: بال وال يتنشف؟ قال إذا يصب على ذكره أن فهل جيزيه

  .)١(»يتوضأ أن ثيابه، وينتشف قبل أو ضح ما يشك فيه من جسدهصابه، وينأ

 ،)٢(»عامة عذاب القرب منه فإن استرتهوا عن البول«): عليه السالم( وقوله

  . الواردة يف هذا املقامخباروغريمها من سائر األ

وغريه، من عدم الفرق يف هذا احلكم، بني ) رمحه اهللا( ما ذكره املصنفن إ مث

تعميمهم للبدن حىت يشمل  أن بة واملندوبة، هو مقتضى النص، كماالصالة الواج

، خصوصا ما ورد يف البول من التصريح طالقالشعر والظفر، هو مقتضى اإل

  .بالنكتة

 بل كلما ،واملراد باللباس يف الفتاوى ليس خصوص ما يصدق عليه اسم اللباس

معه مما ال جتوز فيه و  أنسان كلما كان على اإلت تضمنخباريلبسه املصلي، ألن األ

عمية هذه أالصالة، والشيء الذي ال جتوز الصالة فيه وحده وحنومها، ومن املعلوم 

  .العناوين من عنوان اللباس

هو طهارة ما يصلى فيه مما  إمنا فاملعترب يف الصالة،(: ولذا قال الفقيه اهلمداين

  يلبسه املصلي، سواء صدق عليه عرفاً اسم اللباس

  

                                                

  .١ من أبواب أحكام اخللوة ح١١ الباب٢٢٥ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٦ سطر٢١٧ص:  كما يف الناصريات من اجلوامع الفقهية)٢(
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غري ساتر، عدا ما سيجيء من مثل اجلورب وحنوه مما ال تتم  أو ن كاساتراً

الصالة فيه، وكذا يشترط يف توابعها من صالة االحتياط وقضاء التشهد والسجدة 

  املسنيني، 

  

انعة من مليف معظم النصوص والفتاوى ابالثوب م ال، ووقوع التعبري أوالثوب 

للجري جمرى العادة يف  أو ،ليثما من باب التمإالصالة يف النجس حبسب لظاهر، 

  . انتهى)١()مقام التعبري

عم أ مل تتضمن هذين اللفظني، بل ما هو خبارمجلة من األ أن بل قد عرفت

الثوب  أن حتقيق أن حنو ذلك، كما أو القول بتنقيح املناط إىل منهما فال حيتاج

  .ل له بعد ما عرفتم ال، ال حمصأمرادف اللباس 

 غري أو سائراً كان،{زالتها عن اللباس إ يف لزوم لإشكا فال ،وكيف كان

عدا ما سيجيء من مثل اجلورب { النص والفتوى كما عرفت طالقإل} ساتر

للنص والفتوى بذلك كما سيجيء، وقد تقدم بعض } وحنوه مما ال تتم الصالة فيه

  .ما دل على ذلك

 ةوكذا يشترط يف توابعها من صالة االحتياط وقضاء التشهد والسجد{

مستحبة، كما صرح بذلك  أو ا صالة واجبةما صالة االحتياط فألأ ،}املنسيني

  .دليلها فيشملها ما دل على لزوم الطهارة يف الصالة

  

                                                

  .زء األخري سطر ما قبل األخري من اجل٦٨ ص١الد:  مصباح الفقيه)١(
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  ،األحوطكذا يف سجديت السهو على و

  

حني فاتا يف  األمر ما جزء من الصالة، منتهى، فألةما التشهد والسجدأو

جزاء الصالة كاموع يشترط فيها ما أر، وحملهما جعل هلما الشارع حمالً آخ

رسال إفىت بذلك اجلواهر وغريه مرسلني له أيشترط فيه بدليل االشتراط، ولذا 

  . عليهمجاعمات، بل يف املستمسك اإلاملسلّ

لفية، كما عن السرائر، والنهاية، واأل} األحوط السهو على وكذا يف سجديت{

  :مورأ واستدل له ب،وكشف الغطاء، الفتوى به

حكم اجلابر  أن ال دليل على أنه :ما جابرة ملا يعترب فيه الطهارة، وفيهإ: األول

  .حكم ابور

  .االنصراف ممنوع أن :اشتراط الطهارة، وفيه إىل انصراف دليلهما: الثاين

عم من أذلك  أن :تياما قبل التكلم بعد التسليم، وفيهإما دل على : الثالث

  .رغام الشيطان، يشهد لعدم ذلكتشريعهما إل أن ل علىلزوم الطهارة، بل ما د

ما يف بعض الصور قبل السالم، ويف بعض الصور بعد أما دل على : الرابع

يف ما ما حقيقة واحدة فيشترط أمية لزوم الطهارة قبل السالم، والسالم، بعد مسلّ

  .  ما ال خيفى:بعد السالم ما يشترط فيما قبل السالم، وفيه

االشتراط، وفاقاً حملكي التحرير، واجلواهر للقاضي، وميل  عدم بقرواأل

  قوله  أو اجلواهر،



٧٦

  .شاء اهللان إ وسيأيت يف خلل الصالة تفصيل ذلك،. وغريهم

 النجاسة عن الثوب إزالة تبعاً لغري واحد من الفقهاء، عدم اشتراط قوىاألن إ مث

  :يف منظومته) ه اهللارمح( والبدن يف صالة اجلنازة، قال العالمة الطباطبائي

  .)١()صح يف رفع اخلبثوليس من شروطها رفع احلدث ـ قطعاً كذا األ(

شاء اهللا، وتدل على ذلك مجلة ن إ وحنوه ذكر غريه مما سيأيت يف صالة اجلنازة

عليه ( عبد اهللا أبا سألت: من النصوص الدالة عليه كموثقة يونس بن يعقوب قال

ري بهو تك إمنا نعم،«:  على غري وضوء؟ فقالصلي عليهاأعن اجلنازة ) السالم

ليل، كما تكرب وتسب٢(»ح يف بيتك على غري وضوءوتسبيح وحتميد و(.  

عن احلائض ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وصحيحة حممد بن مسلم قال

  .)٣(»نعم«: تصلي على اجلنازة؟ قال

  عليه ( عبد اهللا أيب  عن رجل عن،ومرسلة عبد اهللا بن املغرية

                                                

  .١٠ سطر٧٣ص:  منظومة الطباطبائي)١(

  .٣ من أبواب صالة اجلنازة ح٢١ الباب٧٩٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب صالة اجلنازة ح٢٢ الباب٨٠٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٧٧

نعم، وال تقف «: سألته عن احلائض تصلي على اجلنازة؟ فقال: قال) السالم

  .)١(»معهم، واجلنب يصلي على اجلنازة

منا جوزنا الصالة على امليت بغري إ«): عليه السالم( وخرب الفضل عن الرضا

 أن منا هي دعاء ومسألة، وقد جيوزإوضوء، ألنه ليس فيها ركوع وال سجود، و

تيان اجلنب إجواز  فإن غري ذلك، إىل .)٢(» وتسأله على أي حال كنتتدعو اهللا

 ،واحلائض ـ مع تلويث بدما ـ ذه الصالة، والعلة يف املوثقة وخرب فضل

  .كالصريح يف ذلك

ذن يف صالة احلائض واجلنب، مع  اإلإطالقومقتضى (: ولذا قال الفقيه اهلمداين

، وكذا قضية العلة املنصوصة يف موثقة )٣()عدم انفكاك بدما عن النجاسة غالباً

  .يونس، وخرب الفضل بن شاذان، عدم اعتبار الطهارة من اخلبث

س، لشمول املتنجس الذي رتب الشارع عليه آثار النجس يف حكم املنجن إ مث

لفظ القذر املوجود يف النصوص املتقدمة له، ولذا قال يف اجلواهر يف عنوان املسألة 

جاسات وما يتنجس ا كاملاء وحنوه باملزيل الشرعي، من غسل  عني النإزالة(

  العقلي  أو وحنوه،

  

                                                

  .٤ من أبواب صالة اجلنازة ح٢٢ والباب ٨٠٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب صالة اجلنازة ح٢١ب البا٧٩٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  . يف صالة األموات السطر األخري٥٠٤ ص٢ج:  مصباح الفقيه)٣(



٧٨

 ،األدعية اليت قبل تكبرية اإلحرام واإلقامة وال يشترط فيما يتقدمها من األذانو

  .ال فيما يتأخرها من التعقيبو

  

  .)١(آخرهإىل  )حراق وحنومهاكالقرض واإل

دعية قامة واأليتقدمها من األذان واإلفيما {الطهارة من اخلبث } وال يشترط{

نعم ال (: قال يف اجلواهر} حرام، وال فيما يتأخرها من التعقيباليت قبل تكبرية اإل

قامة والقيام للتكبري، بل والنية يف ذان واإلعربة مبا خرج عنها، سواء تقدمها، كاأل

اخلروج تأخرها كالتعقيبات وحنوها، بل والسالم الثالث يف وجه، مع  أو وجه،

  .، انتهى)٢()ن قلنا بوجوبهإبسابقه، و

، بعد عدم الدليل على الوجوب، ويدل عليه يف األصلويدل على ذلك 

 علياًن إ ):عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،سحاق بن عمارإخصوص األذان، خرب 

 أن مبعونة. )٣(»ال بأس بأن يؤذن املؤذن وهو جنب«: كان يقول) عليه السالم(

ما دل على لزوم الوضوء ن إ اجلنب تلوث البدن والثوب، ولكن قد يقالالغالب يف 

 لدى األصلمع عدم متامية نه إ : على لزوم الطهارة بالفحوى، وفيه دالّقامةيف اإل

ماس القرآن يلزم  فإن املشهور، عدم التالزم بني لزوم الطهارة ولزوم عدم التلوث،

  عليه الوضوء، وال يلزم عليه عدم

  

                                                

  . القول الثاين٨٩ ص٦ج:  اجلواهر)١(

  . يف بيان املراد من الثياب٩١ ص٦ج:  اجلواهر)٢(

  .٦ من أبواب األذان واإلقامة ح٩ الباب٦٢٧ ص٤ج:  الوسائل)٣(



٧٩

 ، إمياًء مضطجعاً، اللحاف الذي يتغطى به املصلياألحوطباللباس على يلحق و

  ،ال أو  بهسواء كان متستراً

  

  .ثوبه أو جناسة موضع من بدنه

ما أن يريد اجلواهر من ذلك ما تقدم منها على الصالة، أما النية، فال بد وأو

اهر وكيف كان فهو الظ. املقارن منها فال بد لكون الشخص حينئذ يف الصالة

ما السالم، فالكالم فيه أو. يضاً، لعدم الدليل على لزوم الطهارة يف نية الصالةأ

يتفرع على الكالم يف جزئيته للصالة، وسيأيت البحث فيه يف مسألة السالم من 

  .شاء اهللان إ كتاب الصالة،

اللحاف الذي { عندنا قوىعند املصنف، واأل} األحوطويلحق باللباس على {

} ال أو  به سواء كان متستراً،مياًءإ{مستلقيا  أو }لّي مضطجعايتغطى به املص

معه مما  أو نسانكلما كان على اإل«): عليه السالم(  املتقدمة كقولهدلة األطالقإل

  .آخره إىل .)١(»ال جتوز الصالة فيه وحده فال بأس

  .، وحنومها)٢(»الشيء الذي ال جتوز الصالة فيه وحده«: وقوله

  

                                                

  .٥أبواب النجاسات ح من ٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٨٠

عدم ـ بأن كان ساتره غريه ـ صورة عدم التستر به    يفقوىإن كان األو

  ،االشتراط

  

وجوب التطهر، الحتمال  إىل ن مالإ اجلواهر وشكالال وقع إل أنه وذا يظهر،

مشول الثوب  إىل نه ال حاجةإ، فخبار املثال من الثوب وحنوه املوجود يف األإرادة

) رمحه اهللا( ما ما ذكره املصنفأو.  وحنوه لهمعه أو نسانكان على اإلبعد مشول 

ن كان ساتره غريه ـ أ يف صورة عدم التستر به ـ بقوىن كان األوإ{: بقوله

صدق العناوين املتقدمة كاف يف لزوم  إذ فمما مل يظهر وجهه،} عدم االشتراط

  .ن مل يصدق التسترإطهارته، و

يف اشتراط حيثية التستر ليس هلا دخل (: شكل عليه يف املستمسك بقولهأولذا 

ذا مل يكن يف صورة إ وحينئٍذ ف،الطهارة، ملا سبق من عدم الفرق بني الساتر وغريه

 فيه يف صورة عدم التستر به داخالً يف اللباس الواجب فيه الطهارة، مل يكن داخالً

صلى فيه  أنه كان ملتفا فيه بنحو يصدق إذا نعم. كما هو الظاهر  أيضاًالتستر به

  . ما ال خيفىهوإن كان في. ، انتهى)١()صلال، لألوجبت طهارته وإال ف

كان نعم املعترب صدق .  وجوب الطهارة يف الصورتنيقوى فاأل،وكيف كان

  . وحنوه، فال عربة بالفراش والظالل وحنومهامعه أو نسانعلى اإل

  

                                                

  .٤٩٠ ص١ج:  املستمسك)١(



٨١

  إزالتها عن موضع السجود أيضا ة الصالةيشترط يف صحو

  

على القامة من اللباس زيادة خارجة عن وهل ال تشترط الطهارة يف الزائد 

  .م تشترط، احتماالنأاملعتاد 

زيادة خارجة عن نعم ال عربة بالزائد على القامة من اللباس (: قال يف اجلواهر

احملمول، وفاقاً للمحكي عن صريح مجاعة،  أو املعتاد، خيرج ا عن اسم امللبوس

 صحة صالة مث نقل عن املنتهى ،)١()ومستحسن املعامل، وظاهر اخلالف، بل صرحيه

وسطه بطرف حبل، واآلمن شد به جناسة، من غري خالفخر شد .  

 عنه، كما لو دلة ذلك يف غري املعتاد، الذي يسبب انصراف األقوىواأل: قولأ

خر لف ذراع، فشد على وسطه بعضه وكان بعضه األأكان هناك قماش طوله 

 يف إشكال قدر شرب والقى النجس فال لو كان ثوبه طويالً أنه مالقياً للنجس، كما

 وسيأيت الكالم يف احملمول، يف ، اجتناااألحوطبطالا، وهناك مصاديق مشتبهة، 

  .شاء اهللان إ موضعه

شهر، بل على األ} زالتها عن موضع السجودإ أيضا ويشترط يف صحة الصالة{

هم، دعوى عن ابن زهرة والفاضلني والشهيد واحملقق الثاين واألردبيلي وغري

وما حكي عن الراوندي وصاحب الوسيلة من اخلالف، وتبعهم .  عليهمجاعاإل

  احملقق يف املعترب، 

                                                

  . يف املراد من الثياب٩١ ص٦ج:  اجلواهر)١(



٨٢

ن األرض والبواري إ: "خرى ألما قاال ما حاصلهأفكأنه خالف يف مسألة 

صاا البول وجففتها الشمس ال تطهر بذلك، لكن جيوز السجود أ إذا واحلصر

اخلالف يف كيفية تأثري الشمس من  إىل هذا مرجعهفإن  واستجوده املعترب،". عليها

العفو عن السجود عليها، ولذا جعله الفقيه اهلمداين مؤكداً  أو ا هل تؤثر الطهارةأ

  . على عدم جواز السجود على النجسمجاعلإل

عليه ( جعفر أبا سألت:  فالذي استدل به لذلك صحيح زرارة،وعلى كل حال

عليه ( يف املكان الذي يصلى فيه؟ فقال أو لى السطح،عن البول يكون ع) السالم

  .)١(»ذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهرإ«): السالم

ليه يسأله عن اجلص إكتب  أنه )عليه السالم( وصحيح ابن حمبوب عن الرضا

  توقد عليه العذرة وعظام املوتى مث جيصص به املسجد أيسجد عليه؟

  .)٢(»ن املاء والنار قد طهراهإ«: إليه خبطه) عليه السالم( فكتب

  جنبوا مساجدكم «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( والنبوي

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  . ١ من أبواب ما يسجد عليه ح١٠ الباب٦٠٢ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٨٣

  .)١(»النجاسة

لوال بناء املشهور على لزوم الطهارة يف مسجد اجلبهة، لكان نه إ :نصافواإل

بعد تسليم سند النبوي  إذ ليه بعض املتأخرين،إللقول بالعدم جمال، كما مال 

 الكثرية، خباريكون اجلمع الداليل بينها وبني غريها من األوداللته والصحيحني، 

مقتٍض حلملها على االستحباب، كما محل ما دل على لزوم طهارة مواضع سائر 

  .املساجد عليه

 عن املوضع القذر لئس: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب ففي موثقة عمار عن

: قال. د يبس املوضع القذرغريه، فال تصيبه الشمس، ولكنه ق أو يكون يف البيت

مساق هذا احلديث، مساق  فإن ،)٢(»ال يصلى عليه، وأعلم موضعه حىت تغسله«

حتمل على االستحباب، ملا سنذكره من الروايات،  أن صحيحة زرارة، وكما ال بد

  .حيمل صحيح زرارة عليه أن ال بد

ء، عضاوالنبوي لو مت سنده يدل على الوجوب يف املساجد، ال مساقط األ

  مضافاً)٣(﴾الْمساِجد ِللَِّه أنّو﴿: واالستدالل حبديث قطع السارق من قوله تعاىل

  فيه ما فيه، قد وردت الرواية بتفسري إىل أن 

                                                

  .٢ من أبواب أحكام املساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١٨اآلية :  سورة اجلن)٣(



٨٤

ن النبوي خاص أقلنا ب أو م العموم،املساجد فيها مبساجد املسلمني، ولو سلّ

اقط غري اجلبهة ال عضاء فال بد من محله على االستحباب، ألن سائر املسمبساقط األ

  .صحيح ابن حمبوب إالّ جيب فيه الطهارة، فلم يبق

 إالّ ن مل نقل ا، كما سيأيت يف موضعه،إت وإشكاالشكل فيه الفقهاء بأوقد 

السائل سأل عن جواز الصالة، وكان يف ذهنه  أن زيد منأذلك ال يدل على أن 

نه أجاب بأ) يه السالمعل( مامواإل. عدم اجلواز من جهة النجاسة بقرينة اجلواب

لو كان جنساً كان حكمه عدم اجلواز، فال يفهم من  أنه ماأطاهر ليس بنجس، 

  .الرواية

كثرة العمومات الدالة على جواز الصالة على النجس، الذي ال  إىل هذا مضافاً

ميكن ختصيص موضع اجلبهة فيها، لتظافرها وكوا يف مقام البيان، كصحيحة علي 

سأل عن البيت والدار ال تصيبهما  أنه :)عليه السالم( موسىه  أخيبن جعفر عن

: ا؟ قالجفّ إذا يصلى فيهماأالشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من اجلنابة، 

  .)١(»نعم«

سألته عن البواري يبل قصبها : قال أيضا )عليه السالم( خرى عنهوصحيحته األ

  مباء قذر أيصلى عليه؟ 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٨٥

  .)١(»ذا يبست فال باسإ«: قال

جفت  إذا وصحيحته الثالثة عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصالة عليها

  .)٢(»نعم ال بأس«: تغسل؟ قال أن من غري

عن البارية يبل قصبها مباء ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت«: وموثقة عمار قال

  .)٣(»ذا جفت فال بأس بالصالة عليهاإ«: قذر، هل جتوز الصالة عليها؟ فقال

  .شاء اهللان إ إىل غري ذلك مما سيأيت يف كتاب الصالة

وحنوها غريها من العمومات الدالة على جواز السجود على األرض مطلقاً، مما 

ن اخلاص أصولية، والقول بعمال القواعد األإعن  إالّ ن أبيتإهو كثري جداً، و

 واخلاص يف مقدم على العام، ولو كان العام يف الكثرة حبد يبعد عن التخصيص،

  :خبارربع طوائف من األأيف املقام : ضعف الداللة مثل ما حنن فيه، فنقول

ما دل على لزوم طهارة موضع الصالة مطلقاً، كصحيح زرارة، وموثقة : وىلاأل

  .عمار املتقدمني

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ أبواب النجاسات ح من٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٨٦

الصالة مطلقاً، كصحاح علي بن موضع ما دل على عدم لزوم طهارة : الثانية

  .جعفر وغريها مما تقدم

  .ما دل على لزوم طهارة موضع اجلبهة، كصحيح ابن حمبوب: ثالثةال

عضاء، ن حاهلا حال سائر األأما دل على لزوم طهارة موضع اجلبهة ، و: الرابعة

 حني سأله عن الشمس هل تطهر )عليه السالم( عبد اهللا أيب كموثقة عمار عن

غري ذلك، و  أذا كان املوضع قذراً من البولإ«): عليه السالم( األرض؟ قال

صابته الشمس أن إصابته الشمس، مث يبس املوضع فالصالة على املوضع جائزة، وأف

ن كانت إيبس املوضع القذر وكان رطباً فال جتوز الصالة حىت ييبس، ويومل 

غري ذلك منك ما يصيب ذلك املوضع القذر فال  أو رجلك رطبة وجبهتك رطبة

نه ال إصابه حىت ييبس فأ الشمس ن كان غريإتصل على ذلك املوضع حىت ييبس، و

  .)١(»جيوز ذلك

 رطوبة األرض أو حنومها، أو الرجل أو رطوبة اجلبهة أن ن صريح هذه املوثقةإف

ذا مل يكن إألجل السراية، و إالّ كانت قذرة، مانعة عن الصالة، وليس ذلكإذا 

جاز، يضاً أن كانت األرض القذرة جافة، واجلبهة والرجل وغريمها جافة أكذلك ب

  خريتان، كان املرجع القول وليان والطائفتان األذا تعارضت الطائفتان األإو

  

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٨٧

   فال بأس بنجاستها،دون املواضع األخر

  

 إالّ  فال يبقى يف املقام،باالستحباب يف مجيع موضع الصالة، اجلبهة وغريها

  .واهللا العامل.  املشكوك فيهمجاعاإل أو الشهرة

على املشهور، الذي ادعاه غري } أس بنجاستهاخر، فال بدون املواضع األ{

واحد، واستدلوا لذلك مبا تقدم من صحاح علي بن جعفر وغريها، خالفاً أليب 

اعترب طهارة موضع املساجد السبعة، وللسيد املرتضى فإنه اشترط نه إ الصالح حيث

ها،  املتقدمة وحنوخباروىل من األطهارة مكان املصلي مطلقاً ودليلهم الطائفة األ

عن الشاذ كونه يصيبها االحتالم ) عليه السالم( عبد اهللا أيب بكري عنابن كموثقة 

و الشاذ كونه كما عن الوايف، الفراش الذي ينام . )١(»ال«: يصلى عليها؟ فقالأ

  .عليه

: قال) عليه السالم( جعفر أيب ما تقدم، صحيحة زرارة عن إىل وتردمها مضافا

ال «: يها اجلنابة أيصلى عليها يف احململ؟ قالسألته عن الشاذ كونه يكون عل

  .)٢(»بأس

أصلي على الشاذ ): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: عمري قال أيب وخرب ابن

  .)٣(»ال بأس«: صابتها اجلنابة؟ فقالأكونه وقد 

  

                                                

  .٦ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٨٨

. لباسه أو بدنه إىل كانت مسرية إذا إال

  

وتدل . ن مما تتم به الصالةكا إذا }لباسه أو بدنه إىل كانت مسرية إذا الإ{

 زالة املستفيض نقله، وكونه من صغريات قاعدة وجوب اإلمجاعاإل إىل عليه مضافاً

  .عن الثوب والبدن، موثقة عمار املتقدمة

كان النجس املسري غري املعفو عنه وإال فال، وما عن  إذا ذلك فيما أن والظاهر

 على املنع حىت يف املعفو عنها، )رمحه اهللا(  عن والدهمجاعيضاح من حكاية اإلاإل

يشترط طهارة املكان من النجاسات  أنه معارض مبا عن الذكرى والنهاية، من

ات مجاععدم متامية مثل هذه اإل إىل اً، مضافاًإمجاعاملتعدية، مما مل يعف عنها 

صغرىكما عرفت غري مرة وكربى .  

ية، مبوثقة عمار رمبا يستدل على عدم جواز الصالة يف موضع السرانه إ مث

: عن الصالة يف بيت احلمام، قال) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: الساباطي قال

  .)١(»بأس ذا كان موضعاً نظيفاً، فالإ«

. عن الصالة يف بيت احلمام) عليه السالم( خاهأوصحيحة علي بن جعفر سأل 

  ذا كان املوضع نظيفاً، فال إ«: فقال

                                                

  .٢ من أبواب مكان املصلي ح٣٤ الباب٤٦٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



٨٩

  .)١(»بأس

شاء اهللا، االستدالل ن إ ن كان يأيت يف كتاب الصالةإلك وال بأس بذ: قولأ

  .ما، لكراهة الصالة يف احلمام

 يب الصالح يف املسألة السابقة فبعيد، مضافاًأما االستدالل ما لفتوى السيد وأو

  .على تقدير ذلك يعارضان مبا دل على اجلواز فيسقطان عن الداللة، فتدبرإىل أنه 

  

                                                

  .١ من أبواب مكان املصلي ح٣٤ الباب٤٦٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



٩٠

 إذا   صح،بعضه جنس ووضع جبهته على حمل بعضه طاهر إذا ):١ـ مسألة (

 األحوطإن كان  و فال يضر كون البعض اآلخر جنساً،كان الطاهر مبقدار الواجب

إن كان  ويكفي كون السطح الظاهر من املسجد طاهراً و.طهارة مجيع ما يقع عليه

   فلو وضع التربة على حمل جنس،ما حتته جنساً أو سطحه اآلخر أو باطنه

  

إذا  وبعضه جنس، صح ذا وضع جبهته على حمل بعضه طاهرإ{): ١مسألة ـ (

 أدلةالظاهر من  إذ }كان الطاهر مقدار الواجب فال يضر كون البعض اآلخر جنساً

د من  لزوم كون املسجأدلةالظاهر من  أن الطهارة حمل اجلبهة هو ذلك، كما

طهارة { عندنا قوىألعند املصنف وا} األحوطن كان إو{األرض، هذا املقدار 

بناًء على اعتبار الطهارة يف مسجد اجلبهة كما هو املشهور، } مجيع ما يقع عليه

 ما باالنصراف وال وجه له، بل االنصراف بالعكس،إألن ختصيص دليل االشتراط، 

ن كان بعض إ صدق املخالفة و، ال تسجد على احلرير:املوىل لو قال لعبدهفإن 

 وحنوه، وليس يف املقام منه شيء، بل إمجاعخصص من ما مبإجبهته على غريه، و

 أيضا يد لزوم طهارة اجلميع، والقول يف املقيس عليهفات يمجاع معاقد اإلإطالق

  .شاء اهللان إ حمل منع، كما سيأيت يف حمله

}سطحه  أو ن كان باطنهإطاهراً و دويكفي كون السطح الظاهر من املسج

   التربة على حمل جنسما حتته جنساً، فلو وضع أو اآلخر

  



٩١

.الةت الصلو سطحها الظاهر صح وكانت طاهرةو

  

وذلك ألن ما دل على } وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصالة

زيد أ ال يف ،يدل على لزومها فيما يقع عليه السجود إمنا د،لزوم الطهارة يف املسج

واهر وكشف الغطاء، غريه ليس مسجداً حقيقة، ولذا جزم به يف اجل فإن من ذلك،

  .من املسلَّمات أنه بل يف املستمسك

  



٩٢

  ، النجاسة عن املساجدإزالةجيب ): ٢ـ مسألة (

  

 ،كما صرح به غري واحد}  النجاسة عن املساجدإزالةجيب {): ٢مسألة ـ (

هل العلم، وعن اخلالف والسرائر واملفاتيح وكشف أكثر أمذهب  أنه وعن املنتهى

 والفاضلني والشهيد وغريهم ي وعن مجاعة كالشيخ واحللّاحلق نفي اخلالف فيه،

  :مورأ عليه، واستدل له بمجاعاإل

 ،)١(﴾ِإنما الْمشِركُونَ نجس فَال يقْربوا الْمسِجد الْحرام﴿: قوله تعاىل: األول

املانع هو النجاسة،  أن نه ملا فرع حرمة دخوهلم املسجد على جناستهم، دل علىإف

كل جنس، لكون ذلك من قبيل خصوص العلة، واختصاص  إىل ذ يتعدى منهوحينئ

 ما تقدم يف حبث :اآلية باملسجد احلرام غري ضائر بعد عدم القول بالفصل، وفيه

ية على النجاسة مبعناها املصطلح، بل املراد اخلباثة جناسة الكافر من عدم داللة اآل

ينفع لعدم دليل عليه كما حقق يف عدم القول بالفصل ال  إىل أن الذاتية، مضافاً

  .صولاأل

للوجوب والتطهري  األمر  فإن)٢(﴾طَهرا بيِتي ِللطَّاِئفني﴿: قوله تعاىل: الثاين

 حرم التنجيس، هذا يف املسجد احلرام زالةوجبت اإلأذا إ النجاسة، وإزالةحقيقة يف 

 حىت يكون زالةبه اإلكون التطهري يراد ن إ : وفيه،ويتم يف غريه بعدم القول بالفصل

  باملعىن 

                                                

  .٢٨اآلية :  سورة التوبة)١(

  .١٢٥اآلية :  سورة البقرة)٢(



٩٣

 أن ورد يف تفسري هذه اآلية، إىل أنه  ولغة، مضافاًاملصطلح خالف املتبادر عرفاً

  .ذى وحنومهااملراد ا الغسل عن العرق واأل

تني أ إذا النساءسألته أيغتسلن : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن احلليب عن

أَنْ طَهرا بيِتي ِللطَّاِئفني والْعاِكفني والركَِّع ﴿: اهللا يقولن إ نعم«: البيت؟ فقال

ذى وهو طاهر قد غسل عنه العرق واأل إالّ ال يدخل أن ﴾ وينبغي للعبدالسجوِد

  .وحنوه غريه مما ذكره البحراين يف تفسري الربهان يف تفسري اآلية الكرمية. )١(»وتطهر

  .»ةجنبوا مساجدكم النجاس«: النبوي: الثالث

صلى ( صحابنا يف كتب االستدالل عن النيبأيف الوسائل روى مجاعة من : قال

  .)٢(»بوا مساجدكم النجاسةجن«: قال أنه )اهللا عليه وآله وسلم

املتبادر من  إذ الداللة ال بأس ا، أن ن كان الظاهرإ ضعف السند، و:وفيه

ضاء، ورمبا يؤيد ذلك عنفس األ أو عضاءاملساجد هو املساجد املبنية ال مساقط األ

صلى اهللا ( قال رسول اهللا: قال) عليه السالم( ما يف اجلعفريات بسنده عن علي

 أو لتمنعن من مساجدكم يهودكم ونصاريكم وصبيانكم «:)عليه وآله وسلم

  ليمسخنكم اهللا 

                                                

  .١٢٥ يف تفسري اآلية ٣ ح١٥٢ ص١ج:  تفسري الربهان)١(

  .٢ من أبواب أحكام املساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٩٤

  .)١(»سجداً أو خنازير ركعاً أو قردة

ىل إ حدكم مساجدكمأمنعن لي: فيهأن  إالّ وحنوه ما رواه الراوندي يف نوادره

لتمنعن «: قال أنه )عليه السالم( وحنومها ما رواه الدعائم عن علي. )٢(آخره

 وذكر مثله، لكن اشتمال هذه الروايات على ذكر الصبيان دليل ،)٣(»مساجدكم

يف ) عليهما السالم( دخاهلم، قيل ويدل عليه دخول احلسننيإالكراهة لبداهة جواز 

دخال الصبيان يف املسجد احلرام للطواف مما إوكذا . جد، فتأملحال الصبا يف املس

  .دل به النص

 يف املستحبات كما ال خيفى ملن راجع الوسائل جنبواقد كثر لفظة  هنإ مث

جنبوا مساجدكم، «): عليه السالم( بواب املسجد، كقول الصادقأ يف كواملستدر

  .)٤(»لة واحلدود ورفع الصوت والضاحكامالبيع والشراء واانني والصبيان واأل

                                                

  .٢ باب منع الصبيان من املساجد ح٥١ص:  اجلعفريات)١(

  . نقالً عن نوادر الراوندي٢ ح٣٤٩ ص٨٠ج:  البحار)٢(

  .١٠ سطر١٤٩ ص١ج:  دعائم اإلسالم)٣(

  .١ من أبواب أحكام املساجد ح٢٧ الباب٥٠٧ ص٣ج:  الوسائل)٤(



٩٥

): صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا): عليه السالم( وقول الكاظم

  .)١(» صبيانكم وجمانينكم، وشراءكم وبيعكممجنبوا مساجدك«

جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم ورفع «): عليه السالم( وقول الباقر

غري ذلك،  إىل ،)٢(»حكامواألصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضالة واحلدود أ

  .وهذه الكثرة سبب لضعف هذه اللفظة يف الداللة على التحرمي

  النجاسة مبا دل على تعاهد النعلني، كقول النيبإزالةورمبا يستدل لوجوب 

  .)٣(»بواب مساجدكمأتعاهدوا نعالكم عند «): صلى اهللا عليه وآله وسلم(

خذُوا زينتكُم ﴿:  تفسري قوله تعاىليف) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

  .)٥(»بواب املسجدأتعاهدوا نعالكم عند «:  قال)٤(﴾ِعند كُلِّ مسِجٍد

ال ميكن رفع اليد عن النبوي املرسل  أنه نصافلكن ال خيفى ما يف داللته، واإل

  املتقدم، العتضاده بالشهرة احملققة ـ وحينئذ ـ 

                                                

  .٢ن أبواب أحكام املساجد ح م٢٧ الباب٥٠٧ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب أحكام املساجد ح٢٧ الباب٥٠٨ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب أحكام املساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٣(

  .٣١اآلية :  سورة األعراف)٤(

  .٣ من أبواب أحكام املساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٥(



٩٦

  :فنقول الكالم يقع يف مقامات

ية الشريفة،  لنص اآليف حرمة دخول املشرك مسجد احلرام، إشكالال : ألولا

صح يف الثالث، هل الكتاب، على األأما اليهود والنصارى واوس، الذين هم أو

  :ففي جواز دخوهلم وعدمه احتماالن

ومن انصراف املشرك عنهم . م مشركون ملا تقدم يف مسألة جناسة الكفارأمن 

  .كما حتقق هناك

ورمبا استدل جلواز دخوهلم يف املساجد، بنصارى جنران الذين دخلوا مسجد 

: ن ذلك كان قبل نزول قوله تعاىلأجيب بأ و،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

﴿سجِركُونَ نشا الْممب،)١(﴾ِإن الوثين، كما حقق  إىل نه بعد انصراف املشركأ ورد

صلى اهللا عليه وآله ( كون اآلية دافعة لفعل النيبهل الكتاب، ال تأيف مسألة جناسة 

دخاله النصارى يف مسجده، والكالم يف سائر املساجد هو الكالم يف إمن ) وسلم

ما ما أهل الكتاب وعدم جواز دخوهلم، وأ، من حيث جواز دخول ممسجد احلرا

ا على  الشتماهلت والدعائم فقد عرفت عدم داللتها،تقدم من رواية اجلعفريا

  .كروه فتدبرامل

  ما دخول املشرك يف سائر أدخول غري املشرك، و إىل هذا بالنسبة

                                                

  .٢٨اآلية :  سورة التوبة)١(



٩٧

املساجد، فرمبا يقال بعدم جوازه لعدم فهم خصوصية املسجد احلرام من هذه 

 الرباءة، ورمبا يقال يف مجيع غري األصلاجلهة، ورمبا حيتمل اجلواز لعدم الدليل، و

م اجلواز ألمر عرضي، وهو جنابتهم ألم ال مجيع املساجد بعد إىل املسلمني بالنسبة

  .يغتسلون من اجلنابة، ومكث اجلنب يف املسجد احلرام

  ما تقولون يف اجتيازه؟: والًأ: وفيه

  ؟ ما تقولون يف من مل جينب كالذي بلغ فعال منهم:وثانياً

  ؟ما تقولون يف مثل املرأة اليت مل تزوج حىت جتنب: وثالثاً

  ؟سلم واغتسل، مث صار نصرانياً مثالًأ ما لو ما تقولون يف: ورابعاً

ما تقولون يف من اغتسل ودخل املسجد منهم، بناًء على صحة مثل : وخامساً

  ؟نه كان االغتسال يف دينهأهذه العبادات عنهم لتمشي قصد القربة و

مل يعلم تكليفهم ذه الفروع، حبيث جيب ردعهم عما يترتب عليه، : وسادساً

 أن  جنران، معىلدخول نصار) صلى اهللا عليه وآله وسلم( زة النيبجاإوتدل عليه 

  .حكم الغسل شرع قبله

صلى اهللا عليه وآله ( حد وقال باجلواز، لفعل النيبأ فلو جترأ ،وكيف كان

  ال دليل خاص  إذ ، وعدم دليل على نسخه،)وسلم



٩٨

 ال متنع عن هل الكتابأ واجلنابة غري مانعة، والنجاسة لو قيل ا يف ،يف املقام

خذ بقول املشهور واالحتياط  فمجال األخول ما مل تستلزم التلويث، وإالّالد

  .واالستشعارات الفقهية وحنوها وسيع

قيل بالعدم، ولو قيل باحلرمة ففي ن إ البقاع املتربكة ملحقة باملساجد،ن إ مث

  .ما الصحن فهو ملحق امللحقأ املساجد، وأحكامحلاقها ما سيأيت يف إ

املسجد على قولني،  إىل دخال النجاسة غري املتعديةإاختلفوا يف حرمة : ينالثا

 اجلواز، وقال بعض بالعدم، واستدل القائل :فاملشهور بني املتأخرين ـ كما قيل ـ

م مل إصحاب ف كالم األإطالقدخال النجاسة، وبإ حرمة أدلةباملنع، مبا تقدم من 

ا للنجاسة الذاتية ال أ منع املشرك قد عرفت آية إذ يقيدوها باملسرية، واحلق اجلواز

 إمنا العرضية، وآية التطهري بعد ما عرفت من عدم داللتها على املقام، فقول التطهري

 ظاهر يف املسري منه جنبواهو عن التلويث ال عن النجاسة غري املتعدية، وحديث 

جتنيبه عن املسري   إالّنه ال يفهم منه عرفاًإفهو كما لو قيل جنب بدنك القذارة، ف

  .منها

نزلنا يف مكان : كموثقة احلليب قال. خرىأ أدلةورمبا استدل للقول بالوجوب ب

ين أ«: فقال) عليه السالم( عبد اهللا أيب بيننا وبني املسجد زقاق قذر، فدخلت على

  نزلنا يف دار : ؟ فقلت»نزلتم



٩٩

بيننا وبني ن إ :لنا لهق أو ـ» ن بينكم وبني املسجد زقاقاً قذراًإ«: فقال. فالن

 أن بيبتقر )١(»ال بأس، األرض تطهر بعضها بعضاً«: املسجد زقاقاً قذراً ـ فقال

ظاهر املوثقة يدل على عدم جواز دخول املسجد بالقذارة اجلافة احلاصلة يف الرجل 

  .لو مل تطهرها األرض

 ال النيبق: قال) عليه السالم( بيهأعن ) عليه السالم( ورواية القداح عن جعفر

نه لو إف. )٢(»بواب مساجدكمأتعاهدوا نعالكم عند «): صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .ال احتمال القذارة مل يكن للتعاهد وجه

 نت تريدأذا دخلت املسجد وإ«: قال) عليه السالم( جعفر أيب ومرسلة العال عن

  . من اخلبثالظاهر من الطهارة، الطهارة إذ .)٣(»طاهراً إالّ جتلس فال تدخلهأن 

دخال النجاسة غري املسرية إ فإن )٤(﴾ومن يعظِّم شعاِئر اللَِّه﴿: وقوله تعاىل

  بواب أوما ورد من جعل املطاهر على . خالف التعظيم

                                                

  .٣ باب الرجل يطأ العذرة ح٣٨ ص٣ج: ايف الك)١(

  .١ من أبواب أحكام املساجد ح٢٤ الباب ٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب الوضوء ح١٠ الباب ٢٦٦ ص١ج:  الوسائل)٣(

  .٣٢اآلية :  سورة احلج)٤(



١٠٠

ا أوقيام السرية على تنظيف املساجد من النجاسة غري املسرية، و. املساجد

  .هتك للمسجد واهلتك حرام

املوثقة ال تدل على كون التطهري للقذر اجلاف، بل  فإن ويف الكل ما ال خيفى،

  .الكراهة كما احتمله املستندلعله لعدم الدخول قذراً على حنو  أو لعله كان رطباً

 أو يكون التعاهد لعدم القذر الرطب كما هو كثري، أن ورواية القداح، حتتمل

رة يف الطهارة عن سلة ظاهرلعدم الوساخة فيكون مستحباً كما فهمه العلماء، وامل

  احلدث ال اخلبث،

من يدخل املسجد وقلنسوته قذرة ال  فإن والشعائر ال ينافيها القذر غري املسري

  .مل يعظم الشعائر أنه يصدق عليه

  .واملطاهر قذارا مسرية فليس االستدالل بوجيه

خراج إال فقد جرت بكنس املساجد وإوالسرية ال تدل على الوجوب، و

صبعه قذرة إم ال خيرجون من دخل وإالسرية ممنوعة ف إىل أن  مضافاً.يضاًأقمامتها 

دخال إواهلتك كلما حصل قلنا به، لكن الشأن يف التالزم بني اهلتك و. بالدم مثال

  . من وجهبينهما عموماً فإن النجاسة غري املسرية،

 يكفي له دليالً، خرب حتفنه إ :ال دليل حلرمة اهلتك، ففيه أنه ما من زعمأو

  .العقول، وكل باب يوهن به احلق



١٠١

 كاف األصلدخال النجاسة غري املسرية املسجد فإ حرمة أدلةذا مل تتم إهذا و

، األصلخرى تساعد أ أدلةهناك  إىل أن مضافاً. املشهور إىل يف اجلواز كما نسب

وما دل على . كالروايات الدالة على جواز دخول اجلنب واحلائض املسجد جمتازين

ا ال ختلو عن أتحاضة يف املسجد احلرام، ومكثها يف سائر املساجد، مع طواف املس

والسرية املستمرة القطعية . حد بصورة عدم الدمأدم يف الغالب، ومل خيصص ذلك 

نفسهما من أصحاب القروح واجلروح والسلس والبطن بعد حفظ أعلى عدم منع 

  .دخول املساجد

ان مع القطع بنجاستهم، ولزوم العسر دخال الصبيإما االستدالل لذلك جبواز أو

صحاب احلد الذي منه دخال النجاسة غري املتعدية، وجتويز األإواحلرج من املنع عن 

 ما :القتل والقصاص يف املسجد مع فرش النطع حفظاً للمسجد عن التلويث، ففيه

  .ال خيفى

كل مال أنعم يدل على ذلك ما يف الوسائل يف كتاب احلج يف باب حترمي 

يوم السبت يوم ) عليه السالم( حيج القائم: محزة قال أيب عن ابنكعبة، ما ال

ويقطع أيدي بين شيبة ويعلقها ) عليه السالم( عاشوراء اليوم الذي قتل فيه احلسني

  .)١(يف الكعبة

                                                

  .٣ من أبواب مقدمات الطواف ح٢٢ الباب٣٥٢ ص٩ج:  الوسائل)١(



١٠٢

قال  أنه )عليه السالم( جعفر أيب يف نفس ذلك الباب، عنويف حديث آخر 

مر املسلمني أ شيئاً من لو وليت أن  علمين منإ«: يبلغ بين شيبة أن لقاصده

  .)١(»ستار الكعبةأيديهم، مث علقتها يف ألقطعت 

نه روى عمار إف(يظهر من صاحب احلدائق جواز تلويث املسجد بالدم : الثالث

سألته عن الدمل يكون يف الرجل فينفجر : قال) عليه السالم( يف املوثق عن الصادق

» باألرض وال يقطع الصالة أو ميسح يده باحلائطميسحه و«: وهو يف الصالة؟ قال

 بل هو الغالب ،ها شامل ملا لو كانت الصالة يف املسجدإطالق فإن  ـ:ـ مث قال

شاء اهللا ن إ املصلي خاصة، كما يأيت إىل ثبت بالنسبة إمنا والعفو عن هذا الدم

، )٢()ج عنهايثبت املخر إىل أن  دليل يف املقامأقوى اجلواز أصالةف: ذكره وباجلملة

  .انتهى

 هلا من حيث ما لو كان إطالق هلا من هذه اجلهة، كما ال إطالقال نه إ :وفيه

كانت اآليات القرآنية مكتوبة يف  أو على فراش الغري أو يف دار الغري ومل يكن راضياً

  .حنو ذلك أو حائط املسجد

سجد فال  التفصيل يف القذر غري املتعدي بني املماس للم:ورمبا يظهر من بعض

  عدم إىل جيوز، وغريه فيجوز، واستند يف ذلك

  

                                                

  .٦ أبواب مقدمات الطواف ح من٢٢ الباب٣٥٣ ص٩ج:  الوسائل)١(

  . إزالة النجاسة٢٩٤ ص٥ج:  احلدائق)٢(



١٠٣

الطرف اخلارج  و بل،والطرف الداخل من جدراا سطحها وسقفها وداخلها

  ،األحوطعلى 

  

الظاهر من  أن به مع املماسة، وفيه ما عرفت منصدق التجنيب املأمور 

  .التجنيب عدم التلويث فال فرق بني املماس وغريه

لكلب خراج اإدخال القذارة، غري اهلاتكة وامللوثة، ال جيب إمث بناًء على جواز 

  .مع اهلتك إالّ واخلرتير من املسجد،

داخلها وسقفها { النجاسة عن املساجد، ال فرق فيه بني إزالةوجوب ن إ مث

ن الكل مسجد، أل} وسطحها والطرف الداخل من جدراا، بل والطرف اخلارج

الطرف اخلارج ال يشمله ن إ : لكن قد يقالفيشملها دليل وجوب جتنيب النجاسة،

، حنو جنبوا مساجدكم الوساخة، فكما لو "جنبوا مساجدكم النجاسة" فإن الدليل،

مر املتويل خادم املسجد، جتنيبه الوساخة ال يفهم منه جتنيب الطرف اخلارج، أ

وتردد فيه مصباح } األحوطعلى {: ولذا قال املصنف. يف النبوي األمر كذلك

  . عنهدلةيه إلمكان دعوى انصراف األالفق

 أخيه عن) عليه السالم( لكن رمبا يستدل لعدم الفرق، خبرب علي بن جعفر

 أو سألته عن الدابة تبول فتصيب بوهلا املسجد: قال) عليه السالم( موسى بن جعفر

  .)١(»ذا جف فال بأسإ«: يغسل؟ قال أن يصلى فيه قبلأحائطه، 

                                                

  .١٨ من أبواب مقدمات النجاسات ح٩ الباب١٠١٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



١٠٤

ن كان مطلق املرجوحية إلبأس املفهوم من اجلواب ووا(: قال الفقيه اهلمداين

 اخلارجية املتقدمة يف حملها، الدالة على عدم جناسة بول الدواب على دلةبشهادة األ

زالتها عما يشترط فيه الطهارة، لكن يستفاد من السؤال واجلواب كون إوجه جيب 

 ي بن جعفر النجاسة عن املسجد لديهم مفروغاً منه، حبيث حتري علإزالةوجوب 

ل عن جواز أحيث زعم جناسة بول الدواب يف مزامحته للصالة فس) عليه السالم(

  .، انتهى)١()زالةالصالة يف املسجد قبل اإل

ينفع ملا حنن أنه  إالّ ،زالةصل وجوب اإلأن كان يف إو) رمحه اهللا( وكالمه

اية، هو قصى ما تدل عليه الروأ فإن بصدده، لكن ال خيفى ما يف هذا االستدالل،

  .االستحباب، وهو ال يرتبط مبا حنن فيه

ن كان النظر العريف يقتضي عدم لزومه، إحوط، وأ أنه وعلى كل حال فال ريب

نه ال يفهم منه وجوب إ، ف"نظف الدار"يقول صاحب الدار خلادمه  أن فهو مثل

رمبا غري موجود يف املقام، بل  أنه مع القرينة، واملفروض إالّ تنظيف جداره اخلارجي

 أنه مع) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اتصال غرف املهاجرين مبسجد الرسولن إ يقال

  .ال ميكن خلو احلائط يف البيت من القذارة، مما يؤيد عدم اللزوم، واهللا العامل

                                                

  .١٩ من اجلزء األخري سطر ٧١ ص١الد:  مصباح الفقيه)١(



١٠٥

من صدق املسجد : م ال؟ احتماالنأ النجاسة عن باطن املسجد، إزالةوهل تلزم 

ما ورد من جواز جعل  إىل ، مضافاًقوىو األ ومن انصراف الدليل عنه، وه،عليه

مسجداً بطمهاحلش .  

فيصلح املكان الذي ): عليه السالم( قال أليب عبد اهللا أنه فعن احلليب يف حديث

لقي عليه من التراب أ إذا نعم«: ينظف ويتخذ مسجداً؟ فقال أن كان حشاً زماناً،

  .)١(»ذلك ينظّفه ويطهره فإن اريهوما ي

عن املكان ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ارود يف حديث قالاجل أيب وعن

يطرح عليه من التراب حىت يواريه «: قال. يكون خبيثاً، مث ينظف وجيعل مسجداً

  .)٢(»طهرأفهو 

عن املكان ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وصحيحة عبد اهللا بن سنان قال

لق عليه من التراب حىت أ«: قاليكون حشاً زماناً فينظف ويتخذ مسجداً؟ ف

  .)٣(»شاء اهللان إ ذلك يطهره فإن يتوارى،

  ) عليهما السالم( ورواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن حممد

                                                

  .١ من أبواب أحكام املساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب أحكام املساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب أحكام املساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)٣(



١٠٦

لقي عليه من أذا إ«: يتخذ مسجداً؟ فقال أن يصلح مكان حشأ: نه سئلإ

ت التراب ما يواري ذلك ويقطع رحيه فال بأس، وذلك ألن التراب يطهره وبه مض

  .)١(»السنة

سألته عن بيت كان : قال) عليه السالم( موسى أخيه وخرب علي بن جعفر عن

 .)٢(»صلح فال بأسأذا نظف وإ«: قالجيعل مسجداً؟  أن حشاً زماناً، هل يصلح

 متعني لصحة سندها، وعمل املشهور ا، خبارغري ذلك، والعمل ذه األإىل 

  .ووضوح داللتها

 النجاسة عن باطن إزالةال دليل على وجوب (: ينولذا قال الفقيه اهلمدا

 ومل يعلم اندراج الفرض يف موضوع مجاععمدة مستند احلكم اإل فإن املسجد،

 حكمهم جبواز اختاذ الكنيف إطالقكلمات امعني، بل رمبا يستشعر عدمه من 

مسجداً بعد طمه، بل عن بعضهم التصريح بكفاية طرح التراب عليه على وجه 

شعار يف كالمهم بكونه حكماً خاصاً تعبدياً، مستثىن مما بنوا إ من غري ،حيهيقطع ر

  .، انتهى)٣()عليه من وجوب جتنيب املساجد النجاسات كما هو واضح

  

                                                

  .٥ من أبواب أحكام املساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب أحكام املساجد ح١١ الباب٤٩١ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٧ من اجلزء األخري سطر٧٢ ص١الد:  مصباح الفقيه)٣(



١٠٧

 بل لو مل جيعل مكانا خمصوصا منها ، من املسجدال جيعلها الواقف جزًء أن إالّ

  . ال يلحقه احلكمجزًء

   التأخري مبقدار ينايف الفور العريف فال جيوز، فوريزالةوجوب اإلو

  

 خمصوصاً منها ال جيعلها الواقف جزًء من املسجد، بل لو مل جيعل مكاناً أن الإ{

 ورمبا حيتمل. هلهاأن الوقوف حسب ما يقفها أصل ولأل} جزًء ال يلحقه احلكم

نه مثل النكاح املبعض، والبيع إ ف،هو خالف الوارد من الشرع إذ غري مفيدأنه 

جيعل  أو يام اجلمعة فقط،أن جيعل مكاناً وقفاً أبعض، والوقف املبعض زماناً، بامل

  .شرب غري وقف، مث فوقه شرب وقفاً وهكذا إىل شرب وقفاً، مث فوقه إىل احملل

 نهأ ب:أُورد عليه حالً. هلهأولو قيل يف استثناء مكان عن الوقف حسب ما يقفه 

 بالوقف يف يوم دون :ه ال مطلقاً، ونقضاًيتم يف دائرة ما ورد عن الشارع مثلإمنا 

  . يلتزم ماحداًأ أن ظنأشرب دون شرب، وال  أو يوم

بال }  فوري، فال جيوز التأخري مبقدار ينايف الفور العريفزالةووجوب اإل{

 كما عن بعض، وعن إمجاعخالف كما يف اجلواهر، ومصباح الفقيه، بل لعله 

  .بصحااأل إىل املدارك والذخرية نسبته

 ن الظاهر من قولهأالنهي للفور، وب فإن فال يقربواواستدل لذلك بآية 

  ن مل نقل إالفور، و" جنبوا): "سلمصلى اهللا عليه وآله و(



١٠٨

ات والكلمات وجوب مجاع ألن املستفاد منه ومن معاقد اإل،للفور األمر بكون

ن التجنيب أبقائها فيه، وبإ أو حداث النجاسةإحفظ املسجد عن النجاسة، وحرمة 

 األمر سقاط فائدةإن جواز التأخري يوجب أللتعظيم الذي ال يتحقق بالتراخي، وب

ن خرب أوب. خرى وهكذاأسنة  إىل ن الوقت موسع فيجوز تأخريه من هذه السنةأل

  .علي بن جعفر املتقدم يف بول الدابة دال عليه

ن املستفاد من اآلية ال داللة فيها كما تقدم، وكو إذ ويف اجلميع ما ال خيفى،

ن كان إصول عدمه، وفقد حتقق يف األ األمر كان مبالحظة هيئةن إ الفور" جنبوا"

ب املسجد جن"زيد من املتعارف، فهو مثل أمبالحظة مادته فاملادة ال تدل على 

زيد من أوالعرف ال يفهم من ذلك . مثاهلماأو" جنب الثوب الوساخة"، و "القمامة

 أنه الفورية حبيث تنايف مقدار الصالة، حىت يقع الكالم يف  إالّعدم التأخري الكثري

وكون التجنيب للتعظيم الذي ال يتحقق بالتراخي، ال . م ال، وحنو ذلكأهل تبطل 

جنوز تأخريه هو القدر الذي يفهمه العرف والقدر الذي . خيفى ما يف كرباه وصغراه

قد عرفت عدم ) يه السالمعل( وخرب علي بن جعفر. سنة وحنوها إىل مقابل الفور ال

  .متامية داللته

لو مل يتمكن من الفور ال يسقط التكليف رأساً، بل جيب وقت  أنه مث ال خيفى

  .نه باق ما بقيت النجاسةإيف ذلك، ف" جنبوا"متكنه لظهور 

  



١٠٩

إن مل تكن  و فيها، بل ال جيوز إدخال عني النجاسة،حيرم تنجيسها أيضاًو

  ، حرمتهاكانت موجبة هلتك إذا منجسة

. أما إدخال املتنجس فال بأس به ما مل يستلزم اهلتك و،األحوطبل مطلقا على 

  

  .الرفع والدفع" جنبوا"ن املستفاد عرفاً من أل} يضاًأوحيرم تنجيسها {

كانت موجبة  إذا ن مل تكن منجسةإدخال عني النجاسة فيها، وإبل ال جيوز {

ن اهلتك من توهني احلق، وقد أر، وملا عرفت من حرمة هتك الشعائ} هلتك حرمتها

اهلتك  أن  عليه فال جيوز جعله حمالً للقاذورات وحنوها، وال خيفىمجاعنقل بعض اإل

عنوان مستقل غري عنوان التنجيس، فلو كان الذي يدخل فيه طاهراً لكنه كان 

  .موجباً هلتكه مل جيز

املقام  خالفه، كما عرفت يف قوىن كان األإو} األحوطبل مطلقاً على {

  .ول هذه املسألةأالثاين، يف 

ال دليل على حرمة  إذ }دخال املتنجس فال بأس به ما مل يستلزم اهلتكإما أو{

 على مجاعصغاًء، بل رمبا ادعي اإلإ ال يستحق دلةدخاله، وما يدعى له من األإ

  . اجلواز كما يظهر من العبارة

  



١١٠

وال اختصاص له مبن   ي النجاسة عن املساجد كفائإزالةوجوب ): ٣ـ مسألة (

  صار سببا أو سهاجنّ

  

ملن استجمع }  النجاسة عن املساجد كفائيإزالةوجوب {): ٣مسألة ـ (

ن توقف هو فيه، ونفى عنه إصحاب وقطع األ إىل نسبه يف املدارك. شرائط اخلطاب

. ، انتهى)١()ي كما حكاه بعضهمإمجاعبل لعله ( :اخلالف يف اجلواهر، مث قال

  . صرحياً يف املستنداعمجوادعى اإل

الكفائية،  إالّ هو يقتضي الرباءة عن التعيني، فال يبقى إذ األصلواستدلوا عليه ب

 الوجوب العيين، إرادةاجلميع مع القطع بعدم  إىل ن اخلطاب متوجهأ وب،مجاعوباإل

 عبيده باملوىل لو خاط فإن مكان التكرار، وهذا هو العمدةإوبعدم االشتراك لعدم 

 أن وليعلم. تيان به مكرراً مل يكد العرف يفهم غري الكفائية منه ميكن اإلخبطاب ال

من  أنه تيان مجاعة على حنو التشريك، الإتيان واحد به، ميتثل بإالكفائي كما ميتثل ب

  .قبيل املسقط كما لو غسله املطر

لنجاستها }  سببارصا أو ال اختصاص له مبن جنّسها{ أنه مما تقدم يعلم} و{

، من تعينه على املنجس، واحتمله الصيب وحنوه، خالفاً للشهيد يف الذكرىمر أب

ن هذا أ وب،)٢(﴾وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى﴿:  وقد يستدل هلما بقوله تعاىل،املدارك

  فعله فيجب عليه 

  

                                                

  . أحكام النجاسات٩٧ ص٦ج: واهر اجل)١(

  .١٦٤اآلية :  سورة األنعام)٢(
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.فيجب على كل أحد

  

  .تداركه

ون كل فعل هذا تكليف ال يرتبط بالوزر، وكأن  إذ فيهما ما ال خيفى،: لكن

) محه اهللار( الشهيد أن ظنأواجب التدارك على الفاعل، مل يتم عليه دليل، وال 

 ما رمبا يشكل على الشهيد امأو. حد شخصاً وجب عليه غسلهأنه لو قتل أيلتزم ب

حنو ذلك من  أو جن، أو نه يلزم سقوط التكليف عن الباقني لو مات املنجسأب

  .ت، فليس يف حملهشكاالاإل

يف الضعف ما ذكر بعض املعلقني من وجود ) رمحه اهللا( ول الشهيدومثل ق

 وجوبه الكفائي على الكل إىل يضاً، مضافاًأبل له جهة اختصاص به : قال. واجبني

عدام إه الذي كان حمرماً عليه حدوثاً وبقاًء، فعليه لبقاء النجاسة فيه، بقاء لعمفإن 

حداث اإل فإن كذا املصحف انتهى،خذ مؤونته منه، وألزامه به وإعمله، وللناظر 

 ال يستلزم تكليفاً زائداً ثحدابقاء كذلك، وجمرد اإلكان حراماً عليهم مجيعاً، واإل

نعم هذا ما يستحسن عرفاً لكنه مل يقم عليه دليل شرعي . ألنه ال دليل عليه

  .حد، سواء الفاعل وغريهأفيجب على كل {

  



١١٢

 جيب ،قد دخل وقت الصالة ورأى جناسة يف املسجد إذا ):٤ـ مسألة (

  . على الصالة مع سعة وقتهامقدماً، إزالتها إىل املبادرة

  

ذا رأى جناسة يف املسجد وقد دخل وقت الصالة، جيب إ{): ٤مسألة ـ (

والوجه يف ذلك ما عرفت } زالتها، مقدماً على الصالة مع سعة وقتهاإ إىل املبادرة

ع، والواجب الفوري مقدم على  فوري ووجوب الصالة موسزالةوجوب اإل أن من

اقتضاء، والفوري من قبيل  الواجب املوسع، ألن الواجب املوسع من قبيل الال

 بينهما عموماً من وجه بتقريبن إ االقتضاء فال تعارض بينهما، وال جمال ألن يقال

الة، مر الصالة يوجب الصأم ال، وأ، عارضتها الصالة زالة يوجب اإلزالةمر اإلأأن 

  .م الأ زالة اإلضتهاراع

يف مورد االقتضاء ال  إذ الرباءة وحنوها، إىل ففي مورد االجتماع يلزم الرجوع

 إذا مثال حرمة شرب اخلمر. باحة مجيع احملرماتإال لزم إاقتضاء، و يشمل دليل الال

بني قضاء حاجة املؤمن وبني  فإن ن طلب منه شربه،أعارضها قضاء حاجة املؤمن ب

ذا اجتمعا كان املرجع الرباءة، وهذا مما ال يقول به إ ف،ن وجهعموماً مشرب اخلمر 

والقول بالفرق بني الال اقتضاء االستحبايب لقضاء احلاجة، وبني الال اقتضاء . حدأ

بناء املسألة  أن الوجويب املوسع كالصالة يف ما حنن فيه، يف غري حمله، وذا يظهر

  .على العموم من وجه، كما عن بعض ال وجه له

  ل على الفورية، حبيثيعم ما ذكرناه سابقاً من عدم الدلن

  



١١٣

اشتغل بالصالة عصى لترك  و مع السعةزالةلو ترك اإل و،مهامع الضيق قدو

  إشكال لكن يف بطالن صالته ،زالةاإل

  

ن كان للفور القتضائه إالنهي و أن عرفت إذ ينافيها قدر الصالة وحنوها متوجه،

ول جزء أبعدم ذلك الشيء من  إالّ منة الذي ال يتحققزعدم النهي عنه يف مجيع األ

اآلية الكرمية اليت عرفت عدم ربطها مبا حنن  إالّ من الزمان، لكن ليس يف املقام ي،

فاد الفور يف املقام لكن فوره مقابل عدم أن إمر ليس للفور هيئة ومادة وفيه، واأل

  .املباالة ال الفورية احلقيقية

لتعظيم وحنوه، من جهة ا أو جهة مناسبة احلكم واملوضوعنه من أما القول بأو

لو فعل فعالً مباحاً كان جائزاً  أنه ل، بل مقتضى ما اخترنا،صحم إىل فمما ال يرجع

فكيف بالصالة الواجبة، ولذا تكون الفروع املذكورة يف هاتني املسألتني مبنية على 

 ،هذا كله يف سعة الوقت. تتم عندناالعرفية القريبة منها، مما ال  أو الفورية احلقيقية،

دلتهما، أهم كما يستفاد من أألن الصالة } مهاقد{لوقت الصالة } ومع الضيق{

  .ا تفوت بفوات وقتهاإ ال تفوت خبالف الصالة فزالةاإل إىل أن مضافاً

اليت هي } زالة مع السعة واشتغل بالصالة عصى لترك اإلزالةولو ترك اإل{

رمبا يقال } إشكاللكن يف بطالن صالته {صنف واجلماعة واجبة فورية عند امل

  :بالبطالن من وجهني

 فضدها زالة أُمر باإلثبالشيء يقتضي النهي عن ضده، وحي األمر  أن:األول

  كانت منهياً  إذا الصالة منهي عنها، والعبادة

  



١١٤

   الصحةقوىواأل

  

  .عنها تفسد، لكون النهي يف العباة مقتٍض للفساد

 األمر مر الستحالةأ، ال يكون للصالة زالةاإل إىل ملا توجهاألمر   أن:الثاين

مر أذ ال إبالشيء النهي عن ضده ـ و األمر ن مل نقل باقتضاءإبالضدين ـ و

  .مرباأل إالّ العبادة ال تكون عبادة إذ للصالة ال تصح،

  :منياالوجهان غري ت إذ } الصحةقوىواأل{

  :فلوجهني: ما الوجه األولأ

بالشيء ال يقتضي النهي عن ضده اخلاص، والصالة ضد  األمر نأل: األول

ن يالضد أن صول منمر ا ال يقتضي النهي عنها، ملا حتقق يف األ، فاألزالةخاص لإل

حدمها أخر حىت يكون ترك حدمها مانعاً عن اآلأيكون  أن يف رتبة واحدة، فيمتنع

 أو  جهة الداللة اللفظية،خر، فال ي من جهة املقدمية كما ال ي منمقدمة لآل

ل يف موضعهااللتزامية العقلية كما فص.  

 لكن النهي غريي وال ، النهي عن ضدهيضتبالشيء يق األمر  أنملو سلّ: الثاين

 فلوضوح متامية مالك ،النهي غريي أن ماأ. ي مفسداًدليل على كون النهي الغري

هي عن الصالة ملفسدة فيها بل ، فلم يقع النزالةمر اإلأمنا املانع منها إالصالة، و

 إمنا ن العبادةالنهي الغريي ال يوجب فساداً، فأل أن ماأ، وزالةملانعيتها عن اإل

  يفسدها عدم املالك، واملفروض وجوده يف املقام والنهي 
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املفسد  أن :واحلاصل. املفسد هو الذي يكشف عن عدمه وقد قلنا بوجوده

  . فتدبر،ود يف املقامللعبادة هو عدم املالك، واملالك موج

  :يضاًأفلوجهني : ما الوجه الثاينأو

 ال زالةمر باإلبالضدين على حنو الترتب ال مانع منه، فاأل األمر نإ :األول

نه لو عصى لكان أ، وزالةمر باإلأيكون قد  أن بالصالة، بل ميكن األمر يقتضي عدم

ما ليسا يف عرض أل همباأل األمر باملهم ال يطارد األمر  فإنمأموراً بالصالة،

  .خر، فتأملحدمها يف طول اآلأواحد، بل 

 أن ولو على حنو الترتب، لكن ال نسلّم زالةباإل األمر لو سلّم عدمنه إ :الثاين

. مر، بل يكفي املالك يف عبادية العبادة، واملالك موجود فعالًالعبادة تتوقف على األ

 كالغريقني الذين يكون ،جب ذلكتيان ما لكان ولو متكن من اإل أنه ويدل عليه

هم مل يأمر املوىل باآلخر، أحدمها أنقاذ كليهما ذا مصلحة ملزمة، لكن حيث كان إ

، وما حنن فيه كذلك، إشكالنقاذ كليهما وجب بال إلو فرض متكنه من  أنه حىت

 يف وقت زالةنه لو فرض ـ ولو على حنو احملال ـ متكن العبد من الصالة واإلإف

مر،  كلتامها واجبتني، واملالك رمبا يوجب دخول ذي املالك يف األواحد، كانت

هذه املباحث حدت يف مسألة الضد ن إ على حنو قرره اآلخوند يف الكفاية، وحيث

 يكال التفصيلإرؤوس املطالب، و إىل شارةفضل اإلصولية، رأينا األيف املباحث األ

  .موضعهإىل 
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 إشكاليف ذلك الوقت فال  أو م قدرته مطلقاًأما مع عد و،زالةأمكنه اإل إذا هذا

يصلي يف ذلك  أن  بني، يف الصورة األوىلشكالال فرق يف اإل و،يف صحة صالته

  .زالةإذا اشتغل غريه باإل ويف مسجد آخر أو املسجد

  

ن قوينا الصحة إ يف صحة الصالة ـ وشكالالذي ذكرنا من اإل} هذا{ن إ مث

ما مع عدم أو{فلم يزل واشتغل بالصالة } زالةمكنه اإلأذا إ{كان فيما  إمنا ـ

حنو  أو ليه،إكأن كان املسجد بعيداً عنه وال يتمكن من الذهاب } قدرته مطلقاً

} يف ذلك الوقت {زالةمل يتمكن من اإل} وأ{عذار العقلية والشرعية ذلك من األ

بعد   إالّحضاره،إالذي يريد الصالة كما لو مل يكن املاء حاضراً وال يتمكن من 

، زالةفعالً باإل األمر ن العجز مانع عنأل}  يف صحة صالتهإشكالفال {ساعة مثالً 

بالصالة بال  األمر  يكونزالة فعالً، ومع عدم التكليف باإلزالةفهو ليس مبكلف باإل

  .مزاحم

يف  أو دجيصلي يف ذلك املس أن وىل، بني يف الصورة األشكالوال فرق يف اإل{

يفعل واجباً موسعاً آخر من  أو يصلي أن  املسجد، وبنييف غري أو }مسجد آخر

مكان ال  إىل نعم لو ذهب. شكالالعبادات لتحقق التضاد املوجب لورود اإل

  .إشكال، سقط التكليف، فتصح الصالة بال زالةيتمكن من اإل

 فإن ن تيقن بهإتيقن عدم التمام كان الكالم، و فإن }زالةذا اشتغل غريه باإلإو{

  الفور، لزمت الشركة على إىل قربأكة كانت الشر
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.زالةق اإلالصالة قبل حتقّ إىل ال مانع من مبادرته

  

واجلماعة، لوجوب الفورية اليت ال حتصل من دون هذا ) رمحه اهللا( مبىن املصنف

نه جيب عليه البدار، وعدم إالشخص، فهو كما لو كان غريه يزيلها بعد ساعة، ف

ال مانع {قرب فـ أن مل تكن الشركة إو. يلها الغريحنو ساعة كي يز إىل التأخري

لعدم الفرق بينه وبني غريه يف هذا } زالةالصالة قبل حتقق اإل إىل من مبادرته

  .شغاهلم حىت يتمأوالتكليف الكفائي ال يوجب اعتزال اجلميع عن . التكليف

  .، واالطمئنان العادي يف حكم اليقنيإشكالن شك يف التمام وعدمه ففيه إو

زالته، كان إخر مث صلى وبعد ذلك تبني عدم  الشخص اآلإزالةولو اطمئن 

، ومل يكن مكلفاً بالصالة، فالقائل بالبطالن يف ليه واقعاًإ متوجها زالةالتكليف باإل

 ، للواقعالقطع وحنوه ال يوجب تغيرياً إذ صل املسألة ينبغي له القول بالبطالن هنا،أ

  .ه الصحة، واهللا العامللكن يأيت يف املسألة اخلامسة وج
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  .كانت صالته صحيحة ى مثَّ تبني له كون املسجد جنساصلّ إذا ):٥ـ مسألة (

  ،ىصلّ و غفلكان عاملا بالنجاسة مثّ إذا كذاو

  

 كانت صالته ،ى مث تبني له كون املسجد جنساًذا صلّإ{): ٥مسألة ـ (

تى بالصالة اليت أد  مل يكن منجزاً بسبب جهله، وقزالةألن التكليف باإل} صحيحة

يتم بناًء على  إمنا فيها املصلحة بقصد االنقياد، فالالزم القول بصحتها، لكن هذا

الصالة مل  فإن بالشيء النهي عن ضده، وإالّ األمر كفاية املالك والقول بعدم اقتضاء

 إمنا ال يرفع التكليف، بل واجلهل ،زالةباإل األمر تكن مأموراً ا واقعاً لفرض وجود

  .يوجب عدم تنجزه

قل من أ واقعاً ينهى عن ضده الذي هو الصالة وال زالةباإل األمر  أن:واحلاصل

مر ا، بل ي عنها، ومثلها أعدم العمل ا، واملالك غري كاف، فالصالة ال 

  .فاسدة، فمحاولة املستمسك تصحيح الصالة مبا ذكره منظور فيها

ال فرق بني  إذ }نجاسة مث غفل وصلّىذا كان عاملاً بالإ{تصح الصالة } وكذا{

 فمن يرى صحة ،اجلهل والغفلة من هذه اجلهة، كما ال فرق بينهما وبني النسيان

يضاً، ومن يرى عدم الصحة هناك أالصالة مع العلم وااللتفات يلزمه القول ا هنا 

يك اجلهل وقسميه، ال يوجبان انقالب الواقع، والتفك إذ يضاً،أيلزمه القول بعدمها 

  يتمسكأن  إالّ ال وجه له، ومثل هذا نقول يف صورة اجلهل بالغصب، اللهم
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 أو ،زالة اإل فهل جيب إمتامها مثّ،التفت إليها يف أثناء الصالة أو علمها إذا أماو

. وجوب اإلمتامقوىاأل و،وجوه أو  وجهان،زالةاإل إىل املبادرة وإبطاهلا

  

  .، وحنوها، فتأمل"ةال تعاد الصال"بدليل ثانوي، هو قاعدة 

ليها يف إو التفت أ {زالةوشرع يف الصالة عصياناً ألمر اإل} علمها إذا ماأو{

}  وجهانزالةاإل إىل بطاهلا واملبادرةإ أو زالةمتامها مث اإلإثناء الصالة، فهل جيب أ

بطال، متام واإلثالثها التخيري بني اإل} و وجوهأ{بطال متام ووجوب اإلوجوب اإل

  .ثناءالتفت يف األ أو علم من األول إذا فصيل بني مارابعها الت

يل صالتف أو  البطالن وعدمه،زالةما ما احتمله بعض من التفصيل بني استلزام اإلأ

حنو ذلك، ففيه ما ال خيفى خلروجها عن حمل البحث  أو بني ضيق الوقت وسعته،

  .الذي هو املنافاة يف سعة الوقت

وهو } متاموجوب اإل{) رمحه اهللا( فعند املصن} قوىاأل{كيف كان } و{

، الذي "جنبوا مساجدكم النجاسة ":الإالوجه األول وذلك ألن دليل الفورية ليس 

حنو ذلك ـ الفورية،  أو احلكم واملوضوع أو مجاعيستفاد منه ـ بقرينة اإلنه إ قلنا

، الكلية، حىت يشمل مجيع الصور إىل قرب منهأمهال اإل إىل مثله أن ومن املعلوم

  .حىت مثل صورة استلزامه قطع الفريضة اليت حيرم قطعها

  ن دليل أ والقول ب،دليل القطع ال يزامحه شيء أن :واحلاصل
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 شامالً للمقام، كان زالةذا كان دليل اإلإ، فزالةالفورية عني دليل وجوب اإل

ال  حلزالةال نسلم مشول دليل اإل إذ  ال خيلو من مصادرة،،يضاًأدليل الفور شامالً 

  .بنحو التعليق واالشتراط إالّ الصالة

 :متام وحرمة القطع، لكن فيهمتام باستصحاب وجوب اإلورمبا يعلل وجوب اإل

يف الرسائل، ) رمحه اهللا( االستصحاب يف مثل املقام خمدوش فيه مبا ذكره الشيخأن 

رة صلها فال يقني باحلالة السابقة خصوصاً يف صوأاحتمال االنبطال من  إىل مضافاً

  .م حني الشروعلالع

هناك غري تام، واحتمال ) رمحه اهللا( ما ذكره الشيخن إ يقالأن  إالّ اللهم

  .بالشيء النهي عن ضده األمر االنبطال ال وجه له بعد عدم اقتضاء

  . بالنظر أيضاًقوى فهذا الوجه هو األ،وكيف كان

 الفور ال  وذلك ألن دليل،متامبطال وحرمة اإلوجوب اإل: الوجه الثاين وهو

ما يستدل له ال  فإن متام ال دليل له،وجوب اإل أن مانع من مشوله للمقام، ومع

 أدلة فتبقى ،شمول للمقامل، وهو غري معلوم امجاعدعوى اإل إالّ يصلح لالستناد

  .الفور ال يعارضها شيء

 هو دلةن ما يذكر له من األ فأل،متام الصالةإال دليل لوجوب  أنه ماأ

  ال تبِطلُوا ﴿: ، وعموم قوله تعاىلاستصحاب الصحة
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مالَكُموقوله. )٢(»من مخسة إالّ اد الصالةال تع«): عليه السالم( وقوله )١(﴾أَع 

وشيء من ذلك ال يصلح . )٣(» وحتليلها التسليمحترميها التكبري«): عليه السالم(

ال "و. بطالاستصحاب الصحة على تقدير متاميته ال يدل على حرمة اإل إذ ،مستنداً

 إىل ميان، كما ورد يف تفسريه، مضافاًترك اإل إىل هو بالنسبة إمنا "عمالكمأتبطلوا 

خالل إمسوق لبيان عدم " ال تعاد: "وحديث. يلزم منه ختصيص األكثرأنه 

" حترميها التكبري"وحديث . جنيب عما حنن فيهأاخلمسة فهو  إالّ املخالت السهوية

  .للشرائطفهو مسوق لبيان الصالة اجلامعة 

 ليست منحصرة يف هذه، بل هناك مجلة من دلةاأل أن لكن ال خيفى: قولأ

عليه ( عبد اهللا أيب الروايات تدل على حرمة القطع ال لعذر، كصحيحة حريز عن

غرمياً لك  أو بق،أذا كنت يف صالة الفريضة، فرأيت غالماً لك قد إ«: قال) السالم

غرميك  أو فاقطع الصالة، فاتبع غالمكحية تتخوفها على نفسك،  أو ،عليه مال

  .)٤(»واقتل احلية

                                                

  .٣٣اآلية :  سورة حممد)١(

  .٤ من أبواب قواطع الصالة ح١ الباب١٢٤١ ص٤ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب التسليم ح١ الباب١٠٠٣ ص٤ج:  الوسائل)٣(

  .١ من أبواب قواطع الصالة ح٢١ الباب١٢٧١ ص٤ج:  الوسائل)٤(
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وحنوها غريها مما يستفاد منه اختصاص قطع الفريضة حبالة االضطرار كقول 

إىل  أو النار ليقع فيها، إىل يف الرجل يصلي فريى الطفل حيبو) عليه السالم( علي

نه ال إ«: هذاحنو  أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً أو السطح ليسقط منه،

ذلك منحرفاً، وال يصرف وجهه عن القبلة فيدرأ عن ذلك ويبين  إىل ميشي أن بأس

قطع  إالّ ن كان ذلك حبيث ال يتهيأ له معهإعلى صالته وال يقطع ذلك صالته و

  .)١(»الصالة، قطعها مث ابتدأ الصالة

ة للصالة هيئ أن حاديث القواطع وحنوها مما يستفاد منهأىل غري ذلك من إ

اتصالية اعتربها الشارع فيها، وعبر عما ينافيها بالقواطع، فمىت دخل املصلي يف 

  .تعاىل خمرجا مبا جعله اهللا إالّ يبقى فيها، وال خيرج منها أن صالته وجب

نه إ، كاف يف الداللة، ف"حترميها التكبري وحتليلها التسليم"حديث  إىل أن مضافاً

  .التسليم الذي هو حملّل إىل رييدل على حرمة املنافيات بعد التكب

 فاملناقشة يف هذا احلكم يف غري حملّها، وذا كله يظهر سقوط ،وكيف كان

  .حدمها على اآلخرأ ومل يعلم تقدمي ،القول بالتخيري لوجود املالك يف كليهما

                                                

  .١٩٠ ص١ج: إلسالم دعائم ا)١(
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مره أعلم من األول مل تكن صالته مقربة، مع ن إ نهألوكذا القول بالتفصيل، 

  .ثناء، خبالف األزالةالفعلي باإل
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مبا ،  ال جيوز تنجيسه ثانياًكان موضع من املسجد جنساً إذا ):٦ـ مسألة (

 ،أغلظ من األوىل وكانت الثانية أشد إذا كذا مع عدم التلويث ويوجب تلويثه بل

مل يستلزم تنجيسه ما جياوره من املوضع الطاهر  إذا ،إال ففي حترميه تأمل بل منعو

.لكنه أحوط

  

ذا كان موضع من املسجد جنسا ال جيوز تنجيسه ثانياً مبا إ{): ٦ ـ مسألة(

 عم من االبتداء والتكرار عرفاً،أ" جنبوا مساجدكم النجاسة"ن أل} يوجب تلويثه

ال كما  أنه العرف ال يشك يف فإن ،"ب الدار القمامةجن"من قبيل  أنه قد عرفتإذ 

 أن يادا بعد احلدوث، وبه يظهرحداث القمامة فيها وهي نظيفة، ال جيوز زإجيوز 

  . على تنجيس املتنجس ثانياً وعدمه كما ذكره املستمسكاحلكم ال يبتين

كما لو } وىلغلظ من األأشد وأكانت الثانية  إذا بل وكذا مع عدم التلويث{

 التنجيس احملرم أن ما ذكرنا إىل مضافاًول دماً، والثاين بوالً، ووجه ذلك كان األ

دق عليه ذلك، ولو كان بسب زيادة النجاسة، ألنه تنجيس مبرتبة هو ما يصإمنا 

ذا مل يستلزم تنجيسه ما إ{عند املصنف }  ففي حترميه تأمل بل منعوإالّ{أخرى 

بل هو } حوطألكنه {ال حرم ألنه تنجيس ابتدائي إو} جياوره من املوضع الطاهر

 أو ،مجاعمة اإلن مستند احلرأ، ملا عرفت من مشول النص له، والقول بقوىاأل

  .الشهرة اجلابرة للنبوي ـ وال يشمالن املقام ـ يف غاية السقوط
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وكذا ،  لو توقف تطهري املسجد على حفر أرضه جاز بل وجب): ٧ـ مسألة (

  .ء منه لو توقف على ختريب شي

  

رضه جاز بل وجب، ألو توقف تطهري املسجد على حفر {): ٧مسألة ـ (

 النجاسة، وقد إزالةملا تقدم من وجوب } ء منهشيختريب وكذا لو توقف على 

نه ملصلحة املسجد كالتوسعة أنه من خراب املسجد احملرم، وجياب بأيقال ب

  .حداث باب وحنومها، وتوقف يف ذلك الشهيدان يف حمكي كالمهماإو

  :مورأقول يف املقام أ

ونه  فيه يف اجلملة، لكإشكال وهو مما ال ،ال جيوز خراب املسجد أنه :األول

  .هلهاأمنافياً للوقف، والوقوف على حسب ما يقفها 

صالحه وصالح املصلني،  إىل جتوز توسعة املسجد وحنوها، مما يرجع: الثاين

 حلسنة عبد اهللا بن سنان ،ن خالف بعضإجلملة من الروايات، وفتاوي الفقهاء، و

 اهللا عليه صلى( ن رسول اهللاإ«: مسعته يقول: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

  يا رسول اهللا:املسلمني كثروا، فقالوان إ بىن مسجده بالسميط، مث) وآله وسلم

فزيد فيه » نعم«: فقال. مرت باملسجد فزيد فيهألو ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

مرت باملسجد فزيد أيا رسول اهللا لو : املسلمني كثروا فقالوان إ مث. ةديوبناه بالسع

 مث اشتد عليهم ،نثى والذكرمر به فزيد فيه وبىن جداره باألأف» نعم«: فقال. فيه

قميت أمر به فأف» نعم«: فقال. مرت باملسجد فظلّلأيا رسول اهللا لو : فقالوا. احلر

  فيه سواري من جذوع النخل مث طرحت عليه العوارض 
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  .ـ احلديث ـ وحنوه غريه )١(»واخلصف واألذخر

فىت به غري واحد، وتدل أترابه، كما خراج حصى املسجد وإال جيوز : الثالث

عليه ( قلت أليب عبد اهللا: عليه مجلة من النصوص، كخرب معاوية بن عمار قال

.  من تراب البيت وسبع حصيات من سك املقام وتراباًخذت سكاًأ إين :)السالم

  .)٢(»ما التراب واحلصى فردهأبئس ما صنعت، «: فقال

خرج من املسجد أ :)عليه السالم( اهللاقلت أليب عبد : وعن زيد الشحام قال

  .وحنومها غريمها. )٣(»اطرحها يف مسجد أو فردها«: قال. حصاة

  . للنبوي املتقدم،جيب جتنيب املسجد النجاسة: الرابع

 األمر فمقتضى. ربعةمور األ يف املقام هذه األضتتعار: ذا عرفت هذا فنقولإ

خراج احلصى منه، إحفره و أو رض املسجدأ عدم جواز خراب :ول والثالثاأل

  . جوازه بل وجوبه:ومقتضى الثاين والرابع

  مراً جزئياً، حبيث ال أكان ن إ نهأ يف ذلك التفصيل، بقوىواأل

                                                

  .١ من أبواب أحكام املساجد ح٩ الباب٤٨٧ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب أحكام املساجد ح٢٦ الباب٥٠٦ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٣ من أبواب أحكام املساجد ح٢٦ الباب٥٠٦ ص٣ج:  الوسائل)٣(
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حنو  أو كما لو تنجس حصاة من املسجد. يصدق عليه تغيري الوقف وحنوه جاز

لوقف، ن كان خراباً مل جيز ألنه تغيري لإ و،ذلك، وحينئذ جيب رده بعد التطهري

ب الدار جن"نه كما تقدم غري مرة من قبيل إودليل جتنيب النجاسة ال يشمله، ف

 ترى إالّ .ها مستلزماً خلرااايإالعرف ال يفهم مشوله ملا كان جتنيبها  فإن ،"القمامة

 إذا جرهآيقلع بعض  أن ، مل يكن له"به القمامةجن ":املوىل لو قال خلادم البيتأن 

وساخ املتراكمة عليه، ولو فعل لكان يف نظر العرف ملوماً،  األإزالةمل يتمكن من 

 إىل تغيري الوقفنعم حيث مل نستبعد جواز . بتنظيفه ال خبرابهنك اُمرت إويقال له 

  .استبدله إذا ح جيوز ذلكاألصل

كانت جناسته تورث اهلتك  إذا قد جيب احلفر وحنوه أنه وقد حتصل مما ذكرنا

 بذلك، كما لو صيره املشركون حشاً وال ميكن تطهريهالّ  إوال يتمكن من التطهري

مل تكن جناسته تورث اهلتك،  إذا خراج ترابه وحك جدرانه، وقد حيرمإبإالّ 

وكانت قليلة يستدعي خراباً كثرياً كجمع فرشة البالط وحنو ذلك، وقد جيوز 

  .خرمرين على اآلحد األأمهية أذلك، حني مل يعلم 

رجاع املخروبة الصاحلة لردها يف إخراج احلصى، من إراب ومتكن بعد اخلن إ مث

هو فيما مل يكن قائم  إمنا ذلك أن  فال، وال خيفىغريه وجب، وإالّ أو هذا املسجد

 سقط التكليف من هذا الّإ و،خراجآخر يتمكن من تطهريه بدون اخلراب واإل

  .الذي ال يقدر، وكان التكليف على القادرين
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 نعم لو كان مثل اآلجر مما ميكن رده بعد ،تعمري اخلرابو ال جيب طم احلفرو

.التطهري وجب

  

 صالةوجوما أل أو يف صورة جوازمها} وال جيب طم احلفر وتعمري اخلراب{

نه ال أ، والقول ب)خذتأعلى اليد ما (الرباءة، وقد يقال بوجوب ذلك لقاعدة 

صلحة املأخوذ منه، مردود غصباً ال مل أو يشمل املقام، ألنه فيما كان ملصلحة نفسه

خرج فرش املسجد ملصلحة املسجد من تطهري وتنظيف أ إذا ، حال، ومباطالقباإل

 يف إشكالنه ال إضاع، ف أو خرج سراجه لنفط وحنوه، مث كسرهإ أو وحنومها،

  .وجوب تبديله، نقضاً

للقاعدة املتقدمة، } نعم لو كان مثل اآلجر مما ميكن رده بعد التطهري وجب{

 إمنا خذ احملرمن مورد الرواية األأ حصاة املسجد، والقول بملا تقدم من وجوب ردو

  .ما خرب الشحام فالأيتم يف حنو خرب معاوية، 

 ،)٢( ومسنداً يف العلل،)١( ما رواه الصدوق مرسالً يف الفقيهطالقوحنوه يف اإل

عليهما ( بيهأعبد اهللا، والشيخ عن وهب بن وهب عن جعفر عن  أيب محد بنأعن 

  حدكم أخرج أذا إ«: قال) السالم

                                                

  .٤٠ يف فضل املساجد ح٣٧ الباب١٥٤ ص١ج:  الفقيه)١(

  .١ح...  يف العلة اليت من أجلها جيب على٩باب ال٣٢٠ص:  علل الشرائع)٢(



١٢٩

  .)١(»ا تسبحإيف مسجد آخر ف أو احلصاة من املسجد فلريدها مكاا

  

                                                

  .٤ من أبواب أحكام املساجد ح٢٦ الباب٥٠٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



١٣٠

قطع موضع  أو ، تنجس حصري املسجد وجب تطهريه إذا ):٨ ـ مسألة(

  .تطهريه وكان ذلك أصلح من إخراجه إذا ،النجس منه

  

 وذلك لشمول }ذا تنجس حصري املسجد وجب تطهريهإ{): ٨مسألة ـ (

بوا جن: "نه كما لو قالإله، مبعونة الفهم العريف، ف" جنبوا مساجدكم النجاسة"

  .العرف يفهم منه جتنيب مجيعها بفرشها وآالا فإن ،"دوركم القماقة

ي بني أح يف املسالك وغريها بعدم الفرق بينهما ـ قد صر(: قال يف اجلواهر

تلويث، بل قد تشعر عبارة جممع الربهان رض املسجد وفرشه وغريه ـ يف حرمة الأ

يف عبارة املدارك، ولعله لتبعيتها للمسجد   أيضاً عليه، كما قيل ذلكمجاعباإل

مكان صدق ليه، وحتقق حتقريه بتحقريها كتعظيمه ما دامت فيه، وإلإضافاا إب

بوا جن«): صلى اهللا عليه وآله( مكان دعوى مشول قولهإتلويث املسجد بتلويثها ك

  .، انتهى)١()هلا» ساجدكم النجاسةم

كما } خراجه وتطيهرهإصلح من أكان ذلك  إذا و قطع موضع النجس منهأ{

تالف إخراج مجيع احلصري يوجب إ فإن عوادة تنجس بعضه،ألو كان عود من 

  .مل ميكن تطهريه يف نفس املسجد، كما ال خيفى إذا  من عود، ولكن ذلكركثأ

  

                                                

  . أحكام النجاسات٩٧ ص٦ج:  اجلواهر)١(



١٣١

كان اجلص  إذا كما،  ري املسجد على ختريبه أمجعتوقف تطه إذا ):٩ـ مسألة (

وجد فإن ،كان املباشر للبناء كافراً أو ،ر به جنساًالذي عم ع بالتعمري بعد مترب

.إال فمشكل و،اخلراب جاز

  

كان  إذا مجع، كماأذا توقف تطهري املسجد على ختريبه إ{): ٩مسألة ـ (

 لعدم مشول ،مل جيز خرابه} ناء كافراًكان املباشر للب أو اجلص الذي عمر به جنساً،

مجع من أدليل التطهري له، ويشمله دليل خراب املسجد، بل احتمال لزوم خرابه 

لو  أنه ترى إالّ ،»بوا مساجدكمجن«: بعد االحتماالت عند الفهم العريف من قولهأ

 إزالةمكان إمجع لعدم أا خر أنه مث رأى" ب الدار القمامةجن"قال املوىل خلادمه 

  .مراأل إىل بعد األمورأبذلك، عد هذا العمل من  إالّ القمامة

ما عرفت من عدم مشول دليل التطهري للباطن فيكفي غسل  إىل هذا مضافاً

لو متكن من تطهري الباطن مل يكن به ملزم، وذا يظهر ما يف  أنه الظاهر فقط، حىت

 متربع بالتعمري بعد اخلراب ن وجدإف{: من تفصيله بقوله) رمحه اهللا( كالم املصنف

  .شكل عليه املستمسك وغريهأولذا } جاز، وإال فمشكل

  



١٣٢

 فيه وإن مل يصلّ، ال جيوز تنجيس املسجد الذي صار خراباً): ١٠ـ مسألة (

. تنجس إذا جيب تطهريه و،أحد

  

ن مل يصلّ فيه إال جيوز تنجيس املسجد الذي صار خراباً، و{): ١٠مسألة ـ (

 األرض املفتوحة عنوة أن  يفشكال ال ينبغي اإل،}تنجس إذا ريهحد، وجيب تطهأ

كانت فهي تبع ن إ خرب فيها املسجد، زال عن حكم املسجدية، ألن امللكيةإذا 

ثار، فبزواهلا يزول احلق، ولذا قال الشهيد يف املسالك على ما حكاه اجلواهر عنه لآل

 إىل احمللة، مل يعد أو ريةخربت الق أو ذا وقف مسجداً فخرب،إ(: عند قول املصنف

  .، انتهى ما لفظه)١()ملك الواقف وال خترج العرصة عن الوقف

هذا كله يتم يف غري املبين يف األرض املفتوحة عنوة، حيث جيوز وقفه تبعاً آلثار 

بطالن الوقف بزوال اآلثار لزوال املقتضي، لالختصاص نه حينئذ ينبغي إالتصرف ف

صول احليطان حبيث أتبقى فيه رسوم ولو يف أن   إالّ، اللهماألصلوخروجه عن 

  وحينئذ فقول املصنف،ثراً يف اجلملة كما هو الغالب يف خراب البناءأيعد ذلك 

 إالّ مل يعترب يف الوقف إذ األصليف اململوك ب إالّ خل، ال يتمإال خترج ) رمحه اهللا(

  .مجع، انتهىأثار ن زالت اآلإرض املسجد وأالعرصة، وهي 

  ن اخلراب غري موجب للخروج عن الوقفية إ(: يف احلدائقوقال 

                                                

  .٩ باب يف اللواحق سطر١٠٧ ص٢٨ج:  اجلواهر)١(



١٣٣

يتم يف غري املساجد املبنية يف األرض املفتوحة عنوة،  إمنا  نعم هذا،ذ ال منافاةإ

  وقد تقدم يف مقدمات صدر كتاب التجارة،حيث جيوز وقفها تبعاً آلثار التصرف،

ما  إىل األرض تعودن  فإالوقف، أو  آثار التملكتمىت زالت اآلثار سواء كانأنه 

صل احليطان، أ متبقى فيه رسوأن  إالّ ، لزوال املقتضي لالختصاص،كانت عليه

حكم بقاء نه يكفي يف إكما هو الغالب، حبيث يصدق وجود اآلثار يف اجلملة، ف

  .، انتهى)١()املسجدية، بل هذا هو املفهوم من النصوص

الف ما ذكره املسالك، غري ما ذكره اجلواهر من السرية، على خ أن وذا يظهر

 أخبارفاملرجع ). عليه السالم( زمان املعصوم إىل نا ال نعلم باتصال السريةإتام، ف

 أيضا د يف املسجدبيما ذكره من تنايف ذلك للزوم التأ أن املفتوحة عنوة، كما

صل لزوم التأييد يف الوقف متنازع مشكوك فيه، كما ذكره ثاين أ فإن منظور فيه،

  . وصاحب املفاتيح وغريمهاالشهيدين

 فزوال اآلثار عن مساجد العراق وغريها، من املفتوحة عنوة ،وكيف كان

 هذه إطالقاليت يفهمها العرف من  أن موجب لزوال حكم املسجدية، وال خيفى

صول احليطان املدفونة يف التراب، حبيث ال يظهر أثار الظاهرة ال اللفظة، هي اآل

  لو خرب املسجد يف العراق حبيث زالت آثاره ولو كان   أنهمنها شيء، وذا يظهر

                                                

  .١٣ كتاب الوقف سطر٢٥٤ ص٢٢ج:  احلدائق)١(



١٣٤

ن أاملخرب ظاملاً، ارتفع احلكم بوجوب التطهري وحرمة التنجيس، ورمبا قيل ب

التراب الذي يوضع على املسجد بعنوان الشارع  أن املوجب الرتفاع احلكم هو

  . فال حيرم تنجيسه وال جيب تطهريه، فتأمل،وحنوه ليس من املسجد

ما مساجد غري املفتوحة عنوة، فقد قال يف أه يف مساجد املفتوحة عنوة، هذا كل

احمللة، مل خيرج املسجد  أو خربت القرية أو لو خرب املسجد املوقوف(: احلدائق

هو  إمنا يد، وألن املسجد حقيقةبالوقف مقتٍض للتأ أن عن الوقف، ملا عرفت من

قصود منه وهو الصالة فيه باق ن الغرض امل وأل،العرصة اليت هي األرض وهي باقية

 فإن حيصل من يعمره، وباجلملة أو نه يصلي فيه من مير به، ورمبا تعود القريةإف

  .، انتهى)١()ال منافاة إذ اخلراب غري موجب للخروج عن الوقفية

ن مل نكن إوتبعه اجلواهر يف بعض االستدالل، وزاد عليه عدم اخلالف فيه، و

ن يريد بعدم اخلالف أ فال بد و،صالأ ذه املسألة ظفرنا يف بعض كتب الفقهاء

 يف إشكالصالً، لكن كأنه ال أعم من املصرح بالوفاق وممن مل يتعرض للمسألة األ

  . بينهمكونه مشهوراً

                                                

  .٩ كتاب الوقف سطر٢٥٤ ص٢٢ج:  احلدائق)١(



١٣٥

  :ومع ذلك كله، فلنا فيه تأمل من جهتني

صلى اهللا ( عدم املقتضي للبقاء، ألن الوقف كما يستفاد من قول النيب: األوىل

صل أ: مرينأ هو متوقف على ،»صلها، وسبل مثرهاأحبس ا«):  وآله وسلمعليه

مثرة بال  أو صل بال مثرة، كما لو وقف حمال يف قعر البحر،أفلو كان هناك . ومثرة

جارته مدة قصرية مل يتحقق الوقف، وال فرق يف إصل، كما لو كانت األرض يف أ

مها بعد ذلك، ألن املستفاد من حدأانعدام  أو ول األمر،أحدمها من أهذا بني عدم 

  .احلديث كوما ركين الوقف حدوثاً وبقاًء

يقاعات ـ من الظاهر كون الوقف ـ كسائر العقود واإل إىل أن هذا مضافاً

 أو يف املقدار الذي زاد الشارع إالّ مضاء يتبع اجلعل العقالئي،مضائيات، واإلاإل

انتفت كجامع امللوية  إذا ماأالثمرة، نقص، واملقدار العقالئي يف املقام هو ما دامت 

شباههما، فالعقالء ال يعتربون ذلك أدلف يف طريق الدورة و أيب يف سامراء، وجامع

ثر، كامللكية اليت تزول بزوال االعتبار العقالئي بغلبة البحر مثال على مورد األ

  . وحنو ذلك،خذهأوقوع متاعه يف هوة ال ميكن  أو رضه،أ

  حياء حاديث الواردة يف حتديد زمان اإلا، األورمبا تؤيد ما ذكرن



١٣٦

عليه ( لو مل يعمر خرج من يده، كقول موسى بن جعفر أنه والتعطيل مبدة حىت

 على عباده فمن عطّل ن األرض هللا تعاىل جعلها وقفاًإ«: يف حديث يونس) السالم

  .)١(»غريه إىل خذت من يده ودفعتأ ثالث سنني متوالية، لغري ما علة رضاًأ

نه يدل على عدم بقاء األرض وزوال االختصاص إحنو هذا احلديث غريه، فو

  .بالتعطيل، ألن األرض النتفاع العباد ال للبقاء معطالً

بد، وما يف الروايات من األ إىل الدليل مل يدل على بقاء الوقف أن :واحلاصل

ين املأخوذة هو مع حفظ العناو إمنا يد،باملقرونة بالتأ) عليهم السالم( صدقات األئمة

هذا ما تصدق به علي «: يف صدقته) عليه السالم( مري املؤمننيأيف الروايات، فقول 

طالب وهو حي سوي، تصدق بداره اليت يف بين زريق، صدقة ال تباع وال  أيب بن

سكن هذه الصدقة أتوهب، حىت يرثها اهللا الذي يرث السماوات واألرض، و

 ،)٢(»رضوا فهي لذي احلاجة من املسلمنيذا انقإخاالته ما عشن وعاش عقبهن، ف

ال ليس هناك معىن لكون إهو يف موضوع بقاء الدار بدليل الصدر والذيل، وإمنا 

الصحراء اليباب ال  فإن مني،لحمل منفعة للمس أو رض الصحراء مسكناً ألحد،أ

  .منفعة هلا

                                                

  .١ من أبواب إحياء املوات ح١٧ الباب٣٤٥ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٤ من كتاب الوقوف والصدقات ح٦ الباب٣٠٤ ص١٣ج:  الوسائل)٢(



١٣٧

 دقات غريهالدوام ما دام العنوان ولو مبراتبه النازلة، ومثلها ص أن وذا يظهر

  ).عليهم السالم( ، وسائر األئمة)عليها السالم( من الصديقة) عليه السالم(

أن  إالّ يدل على البقاءدليل الوقف  أن ن سلمناإنا وإوجود املانع، ف: الثانية

جد سالشارع ال يعامل مع امل أن هناك مانعاً مينع عن التمسك ذا املقتضي وهو

 مسجد بخر) صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب فإن املخروب معاملة املسجدية،

 األمر  مث عامل معه معاملة غري املسجد من،كان مسجداً بصريح اآلية أنه ضرار مع

  .لقاء القاذورات فيهإب

حني يأيت يوسع الطرق ويهدم كل مسجد عليها ) عليه السالم( واإلمام احلجة

  . ال يعامل معاملة املسجدالطريق أن مث ال يعامل معها معاملة املسجد، لبداهة

عليه ( قام القائم إذا نهإ «:فقد روى الشيخ الطوسي يف الغيبة يف حديث طويل

ا هساسها ويصريأمر دم املساجد األربعة، حىت يبلغ أودخل الكوفة ) السالم

، وتكون املساجد كلها مجاء ال شرف هلا )عليه السالم( عريشاً كعريش موسى

، ويوسع الطريق )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللاكما كانت على عهد رسول 

 إىل  ويسد كلّ كوة،راعاً، ويهدم كل مسجد على الطريقذعظم فيصري ستني األ

  .)١(» وكل جناح وكنيف وميزاب على الطريق،الطريق

                                                

  .٢٨٣ص:  الغيبة للطوسي)١(



١٣٨

لتقدمي املصلحة  أو بالوالية) عليه السالم( يكون ذلك من اإلمام أن واحتمال

 إذ ، كهدم احلكام الظلمة، غري تامكان اهلدم ظلماً إذا ما إىل العامة فال يتعدى

 سوة، والظلمةأ) عليهم السالم( كون ذلك بعنوان الوالية خالف ظاهر كوم

عملهم  أن مع فارق) عليه السالم( توسعة الطريق كهدمه إىل هدمهم بالنسبةأيضا 

ن زوال  كأخذهم للزكاة وتقسيمهم هلا، فال ينايف ذلك ما حنن بصدده م،باطل

  .حكم املسجدية يف اجلملة، فتأمل

ولو فرض (:  قال،ولذا احتمل املصنف يف كتاب الوقف خروجه عن املسجدية

بداً وال أ وعدم الشرط، خرابه على وجه ال ميكن الصالة فيه طالقيف صورة اإل

مكن دعوى أبداً مع عدم خرابه، أعرض مانع من الصالة فيه  أو يرجى عوده،

ه عليه، وكذا لو غصبه أحكامجراء إ األحوطيضاً، ولكن أية خروجه عن املسجد

خراجه عن إيقال جبواز بيعه و أن بل ميكن .بداًأغاصب، ال ميكن االنتزاع منه 

 يباع أن وىلدكاناً، بل األ أو داراً أو غلب الكفار عليه وجعلوه خاناً إذا املسجدية

صونا حلرمة بيت اهللا عن جعلوه بيت مخر مثالً،  أو جعلوه حمالً للكثافات،إذا 

. )١()بداأاملسجد ال خيرج عن املسجدية  أن ال دليل على أنه االنتهاك، واحلاصل

  .انتهى

                                                

  .٢٤٧ ص٢٧ كتاب الوقف مسألة ٢ج:  العروة الوثقى)١(



١٣٩

دعوى بعض الفقهاء عدم اخلالف يف عدم خروج املسجد عن  أن وبذلك يظهر

موضوع التنجيس احملرم  أن يشك يفنه إ ، بل رمبا يقالإشكالبداً، حمل أاملسجدية 

 ألنه صار مل يكن عليه عنوان املسجدية نإ هو املسجد الواقعي، ومحكاوسائر األ

ذا مل يصدق عليه إ فاملسجد املعنون اآلن بعنوان املسجدية، أو حنوه، أو شارعاً

، وذلك حكاماملسجد بالفعل، ألن العرف ال يراه مسجداً، مل حيكم عليه بتلك األ

  . مبا يصدق عليه املسجد بالفعلدلةالختصاص األ

 املسجدية عن املسجد، إزالةاحلاكم الشرعي له احلق يف ن إ رمبا يقالأنه  كما

اقتضت املصلحة ذلك، ملا تقدم يف خرب الشيخ  إذا  شرعياًمبقتضى كونه ولياً

  .الطوسي

قرب هو زوال حكم املسجد وموضعه يف ما ذكرناه من وكيف كان، فاأل

  .الصور

يقدر املصلون على الصالة فيه تراكمت الوساخات يف املسجد حبيث مل  إذا نعم

 املتقدمة يف دلةمل يزل بذلك حكمه وال موضوعه قطعاً، لعدم جميء شيء من األ

ومثل املسجد يف ما ذكرناه سائر األوقاف واملتوقفات كاحلسينيات واملدارس . ذلك

  . املسجد ال يأيت يف تلكأدلةن كان بعض إثاث لوحدة املالك يف الكل، وواأل

  



١٤٠

 ال ،توقف تطهريه على تنجيس بعض املواضع الطاهرة إذا ):١١ـ مسألة (

استلزم ما  وأراد تطهريه بصب املاء إذا  كما،أمكن إزالته بعد ذلكن إ  مانع منه

.ذكر

  

ذا توقف تطهريه على تنجيس بعض املواضع الطاهرة، ال إ{): ١١مسألة ـ (

 النجاسة وبني بقاءإدائر بني  األمر ألن} زالته بعد ذلكإمكن أن إ مانع منه

هو نه إ وىل، بل رمبا يقالأقل احملذورين أ مث التطهري، وارتكاب التنجيس قليالً

  .»جنبوا مساجدكم النجاسة«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( املستفاد يف قوله

نه إر الثوب فن العرف يفهم منه جواز ذلك حني االستلزام، كما لو قال طهإف

 املستلزم بتنجيس بعض مواضعه الطاهرة لسراية تطهريه أن حد يفأال يكاد يشك 

بني احملذورين، بل االستفادة من  األمر ليها مأمور به، فليس الوجه دورانإالنجاسة 

  .}راد تطهريه بصب املاء واستلزم ما ذكرأ إذا كما{نفس الدليل 

زيد طهره غريه فهل أال يتمكن من التطهري لكنه لو جنسه بنجاسة  أنه ولو فرض

  .م ال؟ احتماالنأ جيوز

ية وهذا رآها وال يتمكن من تطهريها وال يقبل ئمثالً كانت النجاسة غري مر

ن كان ال يبعد القول إحد طهروها، وألوثه حبيث يراها كل ن إ قوله غريه، لكنه

التكليف عن هذا ساقط بعدم التمكن، وعن غريه ساقط بعدم العلم،  إذ بعدم اجلواز

  ن أيقال بأن  إالّ اللهم



١٤١

. التكليف مل يسقط عن هذا لتمكنه من التسبيب ذه الكيفية اليت ذكرناها

  .فتأمل

  



١٤٢

وهل يضمن من ،  توقف التطهري على بذل مال وجب إذا ):١٢ـ مسألة (

. وجهان ال خيلو ثانيهما من قوة، للتنجسصار سبباً

  

ء بالشي األمر نأل} ذا توقف التطهري على بذل مال وجبإ{): ١٢مسألة ـ (

مه اعم من استلزأ" جنبوا" فإن  الدليلإطالقمن جهة : ن شئت قلتإمر بلوازمه وأ

  .املال وعدمه

كان مستلزما للضرر املرفوع، مل جيب بالعنوان الثانوي كسائر  إذا نعم

  .التكاليف

، والضمان ألنه هو الذي صار } للتنجس، وجهانوهل يضمن من صار سبباً{

تلفه، وعدمه ألنه ال دليل يشمل مثل هذه أما  فهو كاملتلف الذي يضمن سبباً

ال خيلو ثانيهما من {أنه  إالّ ن اختاره بعض املعاصرينإالتسبيات، والوجه األول و

  .ملا عرفت} قوة

  



١٤٣

 صار خرابا أو جعل داراً ور عنوان املسجد بأن غصبتغي إذا ):١٣ـ مسألة (

عله مكانا للزرع ففي جواز قلنا جبواز ج و،الة فيهال الص وحبيث ال ميكن تعمريه

األظهر عدم جواز األول  و،إشكالـ كما قيل ـ عدم وجوب تطهريه  وتنجيسه

.بل وجوب الثاين أيضا

  

صار  أو ذا تغري عنوان املسجد بأن غصب وجعل داراًإ{): ١٣مسألة ـ (

بعنوان } وال الصالة فيه{لكونه يف فالة قفرة مثال }  حبيث ال ميكن تعمريهخراباً

مر على هذه األرض  إذا مكن صالة شخص واحد يف السنة فيهأن إجدية واملس

ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب {حنوه  أو }وقلنا جبواز جعله مكاناً للزرع{

ول بل وجوب الثاين ، واألظهر عدم جواز األإشكالتطهريه ـ كما قيل ـ 

  . اخلرابيف:  والثاين،يف الغصب: األول: والكالم هنا يقع يف مقامني} يضاًأ

 فالظاهر عدم ارتفاع اآلثار بالغصب، ولو كان يف األرض املفتوحة :ما األولأ

  . ارتفاع احلق بالغصبخبارمل يعلم من األ إذ عنوة

رضه لكل من يعمرها، أحد أباح أة كاملباحة فكما لو واملفتوحة عنن إ :ال يقال

ارتفع تعلق األول رضا بىن فيها غريه فهدم البناء وبىن لنفسه، أخذ الغاصب أمث 

مث دم بناء أن إحد، على سبيل االستمرار وألغرض كوا مباحة لكل باألرض 

  .ذلك الغري

  حد بقي حقه أ إىل انتقلت إذا اأ املفتوحة عنوة أخباراملستفاد من  :ألنا نقول



١٤٤

يتم التعاهد بينه وبني ويل األمر، مثال صحيحة احلليب عن السواد ما  إىل أن فيها

بعد  اإلسالم  ملن هو اليوم، وملن يدخل يف،هو جلميع املسلمني«: ته؟ فقالمرتل

أن  إالّ ال يصلح«: الشراء من الدهاقني؟ قال: فقلت. »اليوم، وملن مل خيلق بعد

. »خذهاأيأخذها أن  األمر يصريها للمسلمني فإذا شاء ويلّ أن تشتري منهم على

كل من غلتها مبا أله وله ما يرد عليه رأس ما«: خذها منه؟ قالأ فإن :قلت

  .)١(»عمل

منا إ«:  وقالهورواية حممد بن شريح عن شراء األرض من أرض اخلراج، فكره

:  فقال،فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها: فقالوا له. »رض اخلراج للمسلمنيأ

  . إىل آخره)٢(»ال بأس«

 ذلك، هي ومن يبيع«: رض اخلراج؟ قالأبردة، كيف ترى يف شراء  أيب ورواية

ويصنع خبراج «: يبيعها الذي هي يف يده؟ قال: قلت:  قال،»رض املسلمنيأ

ال بأس اشترى حقه منها وحيول حق املسلمني عليه، «: مث قال. »املسلمني ماذا؟

  .)٣(»ملى خبراجهم منهأ عليها وأقوى ولعله يكون

                                                

  .٤ من أبواب عقد البيع ح٢١ الباب٢٧٤ ص١٢ج:  الوسائل)١(

  .٩ من أبواب عقد البيع ح٢١ الباب٢٧٥ ص١٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب جهاد العدو ح٧١ الباب١١٨ ص١١ج:  الوسائل)٣(



١٤٥

يصري  أنه يفا ظاهرة إشاء اهللا، فن إ ىل غري ذلك مما سيأيت يف كتاب التجارةإ

 وعلى هذا ،للمتصرف الذي تصرف باحلق حق اختصاص ال يزول خبراب الغاصب

  .فالالزم القول ببقاء اآلثار لو غصبه غاصب

نعم لو تصرفت حكومة اجلور وجعلته شارعاً كما هو املرسوم اآلن فهو مبين 

لنا ق فإن عة،يلتصرفات مثل هؤالء احلكام للش) عليهم السالم( مضاء األئمةإعلى 

 كما هو ،ن مل يدعوا اخلالفةإنه يشمل مثل هؤالء احلكام وإاء فضمبعموم اإل

كصحيحة حممد بن مسلم . دلتها املذكورة يف باب جوائز الظاملأ إطالقالظاهر من 

خرج اهللا منها الذي أليك السلطان، فما حرثته فيها، فعليك مما إرض دفعها أكل «

  .)١(»قاطعك عليه

  .)٢(»هلها من السلطانأيتقبل األرض و أن  بأس،ال«: وصحيحة احلليب

حال اجلائر حينئذ حال العادل،  إذ ىل غري ذلك، فال ريب يف رفع اآلثار حينئذ،إ

رأى  إذا جارة األرض اخلراجي لبناء مسجد جاز، مثإرأى مصلحة يف  إذا  أنهفكما

مثاً يف ن كان آإمضاء، فهو وعدم ذلك ارتفع حكم املسجد، فكذلك اجلائر بعد اإل

  ذلك 

                                                

  .١ من أبواب زكاة الغالت ح٧ الباب١٢٩ ص٦ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب املزارعة واملساقاة ح١٨ الباب٢١٣ ص١٣ج:  الوسائل)٢(



١٤٦

، )عليهم السالم( ذن األئمةإخرياً لكونه جائراً، لكنه ممضى للشيعة بأابتداًء و

 األمر ذن كما هو مشرب مجاعة مل يتبعن مل نقل لعموم اإلإكما حقق يف حملّه، و

للحاكم اجلائر، بل يتبع الفقيه اجلامع للشرائط لكونه من النواب الذين هلم ما 

  .فيما علم خروجه عن عموم النيابة إالّ على املختار،) المعليه الس( للمنوب عنه

 ،ثرالغاصب لو كان حكومة، ارتفع األ أن  فقد حتصل مما ذكرنا،وكيف كان

ثر حىت يف غري ولو كان غريه مل يرتفع، هذا لكن قد تقدم احتمال ارتفاع األ

  .احلاكم، وهذا االحتمال ليس ببعيد

وقاف يف األراضي الدور وسائر األ إىل يقال مثل ذلك بالنسبة أن وال يبعد

يام يكون املرور فيها مباحاً، وال املفتوحة عنوة، فهذه الشوارع اليت تفتح يف هذه األ

الدار املبنية  أو جارة الدكانإ النجاسة عما كان مسجداً منها، وجيوز إزالةجيب 

 فيها، فيما كان ذلك من تصرف احلكومة دون غاصب آخر، لكن هذا كله مبين

عمال هؤالء، وكون العراق من املفتوحة عنوةً مع الشرائط، مضاء ألعلى عموم اإل

  .نيمران عندنا غري بعيدواأل

 جازة،مضاء واإلعموم نيابة الفقيه كفى يف اإلبقال  فإن حدمها،أما من منع أو

 أو شكل تصرفه يف الشارع وحنوه املعلوم كونه مسجداًأ وإال ،الثاين األمر سلّمن إ

   أو داراً مل يرض صاحبها أو مدرسة



١٤٧

ما اخلراب فقد عرفت احلكم فيه يف املسألة أ و،هذا كله يف الغصب. حنوها

  .العاشرة فراجع

ال تبقى املسألة على جواز جعل اخلراب مكانا للزرع، كما  أنه ومبا ذكرنا ظهر

ز نه ال جيوأجيوز جعله مكانا للزرع يف املفتوحة عنوة، بل ميكن القول ب أنه ظهر

ما يف غري املفتوحة عنوة، ففيه كالم يأيت يف أضرار باملسلمني، وإتعطيله ألنه 

  .شاء اهللان إ املكاسب

  



١٤٨

أمكنه إزالتها بدون  فإن رأى اجلنب جناسة يف املسجد إذا ):١٤ـ مسألة (

ما بعد  إىل  فالظاهر وجوب التأخريإالّ و،املكث يف حال املرور وجب املبادرة إليها

  ،الغسل

  

زالتها بدون إمكنه أ فإن ى اجلنب جناسة يف املسجدأذا رإ{): ١٤لة ـ مسأ(

يف غري املسجدين } ليهاإوجب املبادرة {من اخلارج  أو }املكث يف حال املرور

  .ما فيهما فاحلكم كاملكث يف سائر املساجدأفيما لو استلزم املرور، 

 ولو بإدخال اليدزالتها من اخلارج إن متكن من أنعم حاهلا فيما مل يستلزم ـ ب

دخال إالرجل مثالً ـ حال سائر املساجد كما ال خيفى، وال دليل على حرمة أو 

منا الدليل دل على حرمة املرور، إالرجل يف املسجدين يف حال اجلنابة، و أو اليد

  .وذلك غريه

عم من البعض والكل، فال جيوز  هو األدلةاملستفاد من األن إ يقالأن  إالّ اللهم

  .قربأ وهذا ، يف حالة اجلنابة يف سائر املساجد والرجل والرأس مثالًيدلمكث ا

دخال اليد والرجل والرأس يف حالة اجلنابة يف املسجدين إ إىل وكذلك بالنسبة

التزاحم قد يكون  أن ال خيفى} ما بعد الغسل إىل الَّ فالظاهر وجوب التأخريإو{

ال مل يقدر على إلنجاسة باملكث ويزيل ا أن ماإمبعىن " املكث"و" زالةصل اإلأ"بني 

كان يف سفر وهو جنب ورأى املسجد قذراً وال يقدر على البقاء  إذا ، كمازالةاإل

 ملالحظة حرمة املكث جنبا، زالةيترك اإل أن ماإنه إحىت يغتسل ويزيل النجاسة، ف

  ما إو



١٤٩

" زالةفورية اإل"وقد يكون بني . زالةن يزل النجاسة جنبا ملالحظة وجوب اإلأ

رأى يف  إذا  لزم ذلك املكث جنباً، كمازالةراد فورية اإلأ أنه أن مبعىن" املكث"و

نه يقدر على إيف الظهر ف إالّ هو جنب، وال يقدر على الغسلالصباح النجاسة و

  .ميكث جنبا أن  لزم فوراًزالةراد اإلأ إذا  املتأخرة مع الغسل، لكنهزالةاإل

وقد ال يكون هتكاً، . النجاسة هتكاًوعلى كال التقديرين فقد يكون بقاء 

  .ربعةأقسام فاأل

كانت النجاسة املوجودة،  إذا يف صورة اهلتك كما أنه  يفشكالال ينبغي اإل

 زالةصل اإلأ فوراً، سواء قدر على زالةشبه، جتب اإلأما  أو غائط كثري أو جثة منتنة

 إذا  سبحانه الدالة على تعظيم حرمات اهللادلةمل يقدر، ألن األ أو بعد الغسل

وىل على مهية األأ حترمي دخول اجلنب املسجد، رأى العرف أدلةعورضت مع 

  .الثانية

 التيمم الدالة على أدلةات طالقمكن، إلأن إ لكن يف هذه الصورة جيب التيمم

كان جنبا،  إذا كان حمذور يف الوضوء، هذا إذا قيامها مقام الغسل والوضوء فيما

التيمم لعدم  إىل  ال يزيل التيمم احلدث، فال حاجةكانت حائضاً حيث إذا ماأ

 وحرمة زالةصل اإلأكان التزاحم بني  فإن ما يف غري صورة اهلتك،أالدليل عليه، 

مرين على حد األمهية ألأذاك، ألنه مل حترز  أو  التخيري بني تقدمي هذاراملكث فالظاه

  .اآلخر

   زالة اإل لتوقفزالةواحتمال تقدمي حرمة املكث على وجوب اإل

  



١٥٠

 إالّ إن مل ميكن التطهري و،ب املبادرة إليه حفظا للفورية بقدر اإلمكانجتلكن 

يغتسل  إىل أن استلزم التأخري إذا كذا و،باملكث جنبا فال يبعد جوازه بل وجوبه

. هتك حرمته

  

على مقدمة مر حرام، وهو املكث، فتكون املسألة من توقف الواجب أعلى 

مران متساويني، وال يكون مهية يكون األحراز األإبعد عدم ذ  إشكالحرام، حمل اإل

 أو تزاحم واجبان متساويان إذا حدمها مقدمة لآلخر بل يكون حاهلما حال ماأ

  .حرمان متساويان

كان ذلك يوجب  فإن  وحرمة املكث،زالةن كان التزاحم بني فوري اإلإو

 مل زالة وجوب اإلأدلةن ، ألزالةالتأخري مبقدار الغسل فال يبعد وجوب الغسل مث اإل

 واجبة فتجب زالةتكف يف الداللة على خصوص هذا املقدار من التأخري، فاإل

مل يقدر على الغسل من  إذا كثر من ذلك كماأن كان بإمقدماا، و إىل املبادرة

ما  أو الليل، إىل ول الصباحأمن  أو الصباح، حيث تفتح احلمامات، إىل ول الليلأ

 األصلحدمها على اآلخر، فأظاهر التخيري لعدم الدليل على تقدمي شبه ذلك، فالأ

  .التخيري

 يف كلمات كثري من املعلقني والشراح، ويظهر وجه شكالومن ذلك يظهر اإل

بقدر ليه حفظا للفورية إلكن جتب املبادرة {: الصحة واملناقشة يف قول املصنف

 ألنه}  يبعد جوازه بل وجوبهباملكث جنبا فال إالّ كن التطهرين مل ميإمكان، واإل

  .مر التخيريمهية فاألحراز األإنك قد عرفت عدم أجاز وجب، وفيه إذا 

  ولو } يغتسل هتك حرمته إىل أن استلزم التأخري إذا وكذا{



١٥١

  حمكّمة، والكالم يف فاقد املاء بالنسبةك عدم اهلتأصالةم ال؟ فأهتك  أنه شك يف

 أو باملعروف األمر استلزم إذا  أنهماكد املاء، واج إىل التيمم كالكالم بالنسبةإىل 

باملكث يف املسجد يكون حاله حال ما ذكر  إالّ النهي عن املنكر الذي ال يتحقق

  . النجاسةإزالةيف 

  



١٥٢

،  إشكالالنصارى  ويف جواز تنجيس مساجد اليهود): ١٥ـ مسألة (

  

 وقد }إشكاليف جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى {): ١٥مسألة ـ (

انايت، ب ابن العم والربوجردي واجلمال واالصطه:قر املصنف على ما ذكره السادةأ

كما خالف يف ذلك مجلة من الشراح كاملستمسك ومصباح اهلدى وج اهلدى 

  .وغريهم

 حرمة التنجيس من أدلة بعد عدم الدليل على املنع، ألن األصلوجه اجلواز 

والروايات كلها خاصة  )١(﴾مشِركُونَ نجسِإنما الْ﴿ واآلية الكرمية مجاعاإل

 إىل باإلضافة. مساجدهم خال عن الدليل إىل م احلكميمني فتعملمبساجد املس

 لكن الثاين ،زالة بني حرمة التنجيس ووجوب اإل املركب على التالزممجاعاإل

 النجاسة عن مساجدهم، بل هو شيء إزالةحد بأنه جتب أمل يقل  إذ مقطوع العدم،

ن الكنائس اليت تنجس بسبب شرم اخلمر، وصبهم أيقال ب أن تغرب جداًمس

ال ينبغي   أيضاًولفضل مائعام املتنجسة جيب على املسلمني تطهريها، فاأل

 ال وجه له بعد ما يأيت من األصلن أ فيه، لكن رمبا يورد على ما ذكر بشكالاإل

  : املذكور، غري تاممجاع املنع واإلأدلة

م التالزم، فها هو املصنف وغري واحد قالوا حبرمة التنجيس ومل  ال نسلّناأل: والًأ

  .زالةيقولوا بوجوب اإل

                                                

  .٢٨اآلية :  سورة التوبة)١(



١٥٣

ما ال يرونه جنسا ال  أن يقتضي" لزموهم مبا التزموا بهأ"بأن مقتضى : وثانياً

ينجسون مساجدهم مبا ال يرونه جنسا، فهل جيب  أيضا ال فالسنةإ و،يكون ضاراً

  .جدهمعلى الشيعة تطيهر مسا

 لكفى يف باب إالّين نعلم تنجيسهم ملعابدهم والظن ال يكفي، وأنا من أب: وثالثاً

ما وجه أ و،م جنسوهاأعلمنا ب إذا ي مانع من الوجوبأالسوق واليد وغريمها، و

  :مورأاملنع ف

 وكذلك ما هو تابع للغري، بل الثاين ،ملك الغري ال جيوز تنجيسهن إ :األول

رضي املالك بذلك، والوقف خارج عن  إذا جيوز تنجيسهامللك ن إ شكل حيثأ

ليس الكالم يف هذه اجلهة بل يف حرمة نه إ :رضى املالك، وفيه امللكية فال يفيد فيها

وال على ذلك حيرم تنجيس كل وقف  إىل أنه باإلضافةالتنجيس لكوا معبداً، 

  .حدأيقول بذلك 

ال  إذ  تعاىل ألجل العبادة،املسجد عبارة عن املكان الذي بين هللان إ :الثاين

شبه تبىن هللا ألجل العبادة، يدل على أالكنائس وما ن إ  وحيث،خصوصية لالسم

 أو حرمة تنجيسها ما دلّ على حرمة تنجيس مساجد املسلمني، ويدل على ذلك

) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عنصيؤيده بعض الروايات، كالذي رواه العياشي حف

   احملرر )١(﴾ محرراً  بطْين ِإني نذَرت لَك ما يف﴿: ليف قول اهللا عز وج

                                                

  .٣٥ة اآلي:  سورة آل عمران)١(



١٥٤

قالَت رب ِإني وضعتها ﴿نثى أما وضعتها ليكون يف الكنيسة وال خيرج منها، ف

االنثى حتيض فتخرج ن إ .)١(﴾  واللَّه أَعلَم ِبما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثى أُنثى

حيث دل هذا احلديث على كون . )٢(»رر ال خيرج من املسجدمن املسجد واحمل

الكنائس حكمها  إىل ن حكم احلائض بالنسبةأالكنيسة من مصاديق املسجد و

  .سائر املساجد إىل بالنسبة

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :رافع قال أيب وما رواه العلل عن

  :خطب الناس فقال

يبنيا لقومهما مبصر بيوتا،  أن مر موسى وهارونأ وجل عز اهللان إ يها الناسأ«

هارون وذريته،  إالّ ال يبيت يف مسجدمها جنب وال يقرب فيه النساء، أن مرمهاأو

يقرب النساء يف مسجدي  أن حد فال حيل أل،ىسن علياً مين مبرتلة هارون من موأو

ب بيده حنو  فمن ساءه ذلك فها هنا، وضر،علي وذريته إالّ وال يبيت فيه جنب

  .)٣(»الشام

   املسجد على املعبد يف إطالق أيضا خرى، ويؤيدهأومثله روايات 

                                                

  .٣٦اآلية :  سورة آل عمران)١(

  .٣٧ ح١٧٠ ص١ج:  تفسري العياشي)٢(

  .٢ح)... ص( العلة اليت من أجلها سد رسول اهللا ١٥٤ الباب٢٠١ص:  علل الشرايع)٣(



١٥٥

قالَ الَّذين غَلَبوا ﴿: حيث قال تعاىل يف قصة الكهف) عليه السالم( زمان عيسى

  .غري ذلك إىل ،)١(﴾ أَمِرِهم لَنتِخذَنَّ علَيِهم مسِجداً على

كنائس جلاز تنجيس املسجد احلرام، وبيت لو جاز تنجيس النه إ :الثالث

ياصوفيا يف تركيا، أموي بالشام، وجامع املقدس، ومسجد الكوفة، واملسجد األ

وجب عدم أديان وقفها يف تلك األ إذ ،املساجد إىل وسائر الكنائس اليت حولت

 فتبقى ،هلهاأالوقوف حسب ما وقفها  فإن مساجد املسلمني، إىل مكان تغيريهاإ

  .لسابقة، لكن الالزم معلوم البطالن فكذلك امللزومحالتها ا

ورمبا يورد على ذلك بضرورة خروج مثل املسجد احلرام ومسجدي الكوفة 

 وارد يف ﴾ِإنما الْمشِركُونَ نجس﴿: السابقة، بل قوله سبحانهوالقدس عن حالتها 

  .األول منها

ن تكون أ ذلك فال بد وقر الشارعأاملساجد فحيث  إىل ما الكنائس اليت حتولتأ

  .حمكومة حبكم املساجد

قال  أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقد روى ابن شهر آشوب عن النيب

ذا فتحتم كنيستها الشرقية فاجعلوها مسجداً إ تفتحون رومية، فمنكإ«: صحابهأل

 نكم جتدون حتتها عصى موسىإوعدوا سبع بالطات مث ارفعوا البالطة الثامنة ف

  ) سالمعليه ال(

                                                

  .٢١اآلية :  سورة الكهف)١(



١٥٦

 البيع ذاختقد يف الوسائل واملستدرك باب جلواز اوقد ع. )١(»يلياإوكسوة 

  .والكنائس مساجد

 يف املسألة كما ذكره املصنف، بل وجود شكالهذا والظاهر وجود اإل

ا إع والكنائس ومعابد اوس، في املساجد على الِبأحكام يف سريان سائر شكالاإل

: املقصودة بالصلوات يف اآلية الكرمية حيث قال سبحانهكما يف مجلة التفاسري هي 

مساِجد بعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات وولَو ال دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِب﴿

 إالّ يدخلها اجلنب واحلائض أن  وعليه فال جيوز،)٢(﴾يذْكَر فيها اسم اللَِّه كَثرياً

  .غري ذلك  إىلباجتياز،

وعدم  اإلسالم رضألكن رمبا مينع عن ذلك ما دل على عدم جواز بنائها يف 

  .جواز ترميمها حىت خيرب

 كما استدل به يف طالقلو سلمنا اإل إذ  املسجد فال ينايف ذلك،إطالقما أو

مساجد املسلمني، هذا  إىل  املساجدأحكام أدلةالدليل الثالث، فال يبعد انصراف 

 أن معابدهم، والظاهر إىل بالنسبة" لزموهم مبا التزموا بهأ"ورود دليل  إىل باإلضافة

ما عني  إىل ، بل رمبا يقطع بذلك بالنسبةاملساجدالسرية جرت يف عدم كوا حبكم 

  شبه، وعليه فعدم أمن ثواب الصالة يف املساجد واالعتكاف وما 

  

                                                

  .١ من أبواب أحكام املساجد ح٩ الباب٢٢٨ ص١ج:  مستدرك الوسائل)١(

  .٤٠اآلية :  سورة احلج)٢(



١٥٧

  .وأما مساجد املسلمني فال فرق فيها بني ِفرقهم

  

  .قربأ لشكااإل

ندلس وغريها، فهل الكنائس كما يف األ إىل سالمية اليت حتولتما املساجد اإلأ

ال يصدق  أنه من االستصحاب ومن:  احتماالن،م الأيزول حكم املسجدية عنها 

  .عليه املسجد بعد التحويل، وقد تقدم بعض ما يفيد املقام يف املسألة الثانية فراجع

كما هو املشهور، ولذا }  فيها بني فرقهمما مساجد املسلمني فال فرقأو{

يده الشراح، بل يف املستمسك بال أسكت كافة املعلقني الذين وجدم على املنت و

 وذلك ،)١()ال ينبغي التأمل يف مشول احلكم هلا(: ويف مصباح اهلدى. إشكال

  .)٢( ﴾أَقيموا وجوهكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد﴿:  قوله تعاىل خصوصاًدلة األطالقإل

  

                                                

  .٤٠ ص٢ج:  مصباح اهلدى)١(

  .٢٩اآلية :  سورة األعراف)٢(



١٥٨

نه كما جيوز إ، ف"لزموهم مبا التزموا بهأ"لكن رمبا يقال بالفرق، وذلك لقاعدة 

خذ أخذ مثن اخلمر اليت باعها غري املسلم، وأق زوجته ثالثا، ونكاح زوجة من طلّ

 أحكامجراء إغريها، كذلك جيوز  إىل كان اآلخذ شيعياً إذا رث بالعصبةاإل

 إىل ن كانت املسألة حتتاجإ و،ا ليس ببعيداملساجد عندهم على مساجدهم، وهذ

  .التأمل والتتبع

 إشكالق املسلمني احملكوم بكفرهم، ر على مساجد ِفحكاممث يف جريان األ

 ما ورد يف باب املساجد امللعونة اليت بنيت ابتهاجاً بقتل شكالشد، ويؤيد اإلأ

  .، واهللا سبحانه العامل)عليه السالم( مام احلسنياإل

  



١٥٩

جدرانه  أو سقفه أو علم عدم جعل الواقف صحن املسجد إذا ):١٦ـ ة مسأل(

  ،ال يلحقه احلكم من وجوب التطهري وحرمة التنجيس  من املسجدجزًء

  

 أو سقفه أو ذا علم عدم جعل الواقف صحن املسجدإ{): ١٦مسألة ـ (

احلكم باملسجدية تابعة  أن لوضوح}  من املسجد ال يلحقه احلكمجدرانه جزًء

ن إخرون ذلك وآحيدث  أن  الواقف، وحيث ال جعل فال حكم، وال يصحجلعل

دم، وجاء آخرون ذا مل جيعل الواقف الصحن مسجداًإفروها، رمموها وعممث ا 

يف  إالّ يكون مسجداً، ال يكون مسجداً، ألنه ال وقف أن وعمروه وقصدوا بذلك

  .امللك

 بعد إنسان فوقفها مام املسجد، مل تكن ملكاًأكان هناك ساحة  إذا نعم

 أن االستيالء عليها صارت مسجداً، ألنه باالستيالء صارت ملكاً له، ولو قصد

اللنب اليت يفرشها يف ساحة املسجد مسجداً مل ينفع ذلك، ألن  أو يكون اجلدار

مثل ذلك يؤثر فيه املسجدية  أن اجلدار يبين يف فضاء ليس ملكاً له، وال دليل على

  .للنبا إىل وكذلك بالنسبة

  حبكم املسجد،اجلدران حمكوماً أو راد باين املسجد نفسه جعل الساحةأن إ نعم

 مل يصح، ألن الوقف ال يتغري حىت من قبل نفس إالّوالً جاز، وأكان مل يوقفها فإن 

  .الواقف

من وجوب التطهري وحرمة {وكيف كان فال يلحق ما ذكر حكم املسجد 

  . املساجدأحكاموسائر } التنجيس

  



١٦٠

  . اللحوقاألحوطن كان إ وكذا لو شك يف ذلك، وبل

  

 املذكورة حكام عدم املسجدية وعدم األصالةأل} بل وكذا لو شك يف ذلك{

  : عدم كوا موقوفة بنحو آخر، ألنهأصالةوال يعارض ذلك ب

  .على حنو مثبت إالّ األصلثر هلذا أال : والًأ

وقف وال يعلم  أنه يعلمكثر، حيث قل واألهذا من قبيل الشك بني األ: وثانياً

صل الوقف وهي خصوصية املسجدية، لكن ال جيوز أخصوصية زائدة على 

 حلرمة التصرف يف ملك الغري وتوابع امللك، كما ،كان تصرفاً يف ذلك إذا التنجيس

 األحوطن كان إو{كان بقاء النجاسة هتكاً من جهة حرمة اهلتك  إذا جيب التطهري

 جرت العادة بكوا مسجداً كالسقف يتملسجد الجزاء اأ أن  الظاهر،}اللحوق

  .واجلدران حيكم مبسجديتها

 كثر املساجدأمارة لشك يف وذلك ألمارية ذلك عرفا، ولوال اعتبار مثل هذه األ

 ، معاملة املسلمني هلا معاملة املسجديةرمسجد لو ال اعتبا أنه ين نعلمأمن إذ 

  .جزاءهاأاملسجد، كذلك يعاملون صل أ إىل واملسلمون كما يعاملون ذلك بالنسبة

 هو احملكّم، ولو كانت يف األصلما ما مل جتر العادة كساحة املسجد ودهيلزه فأ

حتته سرداب للمخزن  أو فوق املسجد بناية للسكىن، أو طراف املسجد غرفأ

ن كان الظاهر إ العدم، واألصلشبه وشك يف مسجديتها كان أما  أو الذي يؤجر

  وقاف تابعة أا أ



١٦١

عدم  أيضا األصلن مل يكن ذلك الظاهر فإ و،كان ظاهرها ذلك إذا للمسجد،

  .صالًأ كوا وقفاً

  



١٦٢

أحد املكانني من  أو   بنجاسة أحد املسجدينعلم إمجاالً إذا ):١٧ـ مسألة (

.مسجد وجب تطهريمها

  

حد املكانني من أ أو حد املسجدينأ بنجاسة مجاالًإذا علم إ{): ١٧مسألة ـ (

إذا  إالّ طرافه،أمجايل املقتضي لالحتياط يف كل للعم اإل} ب تطهريمهامسجد وج

علم  إذا كانت الشبهة غري حمصورة، كما أو حدمها خارجاً عن حمل االبتالء،أكان 

كان  أنه  قد تنجس مث شك يفكربالء رأى مسجداً إىل من اهلندنه يف طريقه أب

 أنه سة يف مسجد مث شك يفنه رأى جناأعلم ب أو مسجد كربالء، أو مسجد اهلند

ت، وذلك ملا حقق يف حملّه من عدم االحتياط ئاي املساجد اليت تربو على املأكان 

 وفيما كانت الشبهة غري ،طراف خارجاً عن حمل االبتالءيف ما كان بعض األ

حد املسجدين خارجاً عن قدرته ملنع أكان تطهري  إذا  ومثلهما فيما،حمصورة

  .شبهأما  أو حكومي

  .عليه خرج عن قدرته بعد العلم وجب تطهري ما يقدر إذا منع

  



١٦٣

،اًخاص أو اًال فرق بني كون املسجد عام): ١٨ـ مسألة (

  

وقفه  إذا كما} خاصاً أو ال فرق بني كون املسجد عاماً{): ١٨مسألة ـ (

يف صحة مثل هذا الوقف  فإن هل السوق،أعلى  أو والدهأعلى  أو على الفقهاء

  :قواالًأ

 كون الوقوف على ما يقفها أدلة طالق إلصحة الوقف واملسجدية معاً: ولاأل

 وهذا القول ،تعاىل شاء اهللان إ هلها، وسيأيت يف كتاب الصالة زيادة توضيح لذلكأ

  .فىت به العالمة ومجاعة آخرينأهو الذي 

مرين العام واخلاص، أن املسجدية، ألن الواقف قصد الصحة الوقف وبط: الثاين

اص ليس بتام فيبقى العام فهو موقوف على ما وقف ولكن ليس مسجداً، لكن اخل

  :سالم، خصوصاً بعد قوله تعاىلوذلك لعدم معهودية املسجد اخلاص يف اإل

  .)١(﴾وأَقيموا وجوهكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد﴿

 وهذا القول )٢(﴾مهيذْكَر فيها اس أن من أَظْلَم ِممن منع مساِجد اللَِّهو﴿ :وقوله

  .اختاره العالمة يف القواعد

  الوقف الواحد ال يتبعض  إذ بطالن الوقف واملسجدية: الثالث

  

                                                

  .٢٩اآلية :  سورة األعراف)١(

  .١١٤اآلية :  سورة البقرة)٢(



١٦٤

ه للصالة يف داره فال يلحقه احلكموأما املكان الذي أعد.

  

وقف على من ال يصح الوقف عليه، وهذا ما اختاره فخر احملققني  إذا فهو كما

  .واحملقق الثاين

راد تعدد أذا إ و،راد الواقف التقييد فالبطالنأ إذا التفصيل بني ما: الرابع

 ووجهه واضح، لكن الظاهر ما ذكره املصنف، ولو مل يتم فال ،املطلوب فكالثالث

بد من القول الرابع، وقد تردد يف حمكي الدروس يف صحة الوقف اخلاص وعدمها 

  .صل الوقف وعدمه وجهانأمث على البطالن قال يف صحة 

 املصنف باخلاص مثل مسجد إرادةما ما ذكره بعض املعلقني من احتمال أ

عده للصالة يف داره فال أما املكان الذي أو{السوق والقبيلة فذلك يف غاية البعد 

  :خبارألنه ليس مبسجد، ويدل على ذلك مجلة من األ} يلحقه احلكم

ألته عن رجل س: قال) عليه السالم( خيهأعن ) عليه السالم( فعن علي بن جعفر

  جيعل كنيفا؟ أن داره، هل يصلح أو كان له مسجد يف بعض بيوته

  .)١(»ال بأس«: قال

وحنوه صحيح البزنطي، مث بناًء على ما يأيت من املصنف من اختياره صحة وقف 

  يلحقه  أن املسجد ملدة حمدودة كمائة سنة فالالزم

                                                

  .٦ من أبواب أحكام املساجد ح١٠ الباب٤٨٩ ص٣ج:  الوسائل)١(



١٦٥

  .همالكأذا انقضت املدة صار كسائر إاحلكم يف مدة الوقف ف

عده لصالة الناس أ إذا كانت النجاسة هتكاً، كما إذا نعم يف مفروض املنت

وقات الصالة مجاعة حبيث كان بقاء أبدون الوقف، وكان الناس يزدمحون فيه يف 

 كما تقدم مثل هذه ، من جهة اهلتكزالةالنجاسة هتكاً حلرمات اهللا، وجبت اإل

  .املسألة يف بعض املباحث السابقة

  



١٦٦

 ،الظاهر العدم؟ زالةمل يتمكن من اإل إذا هل جيب إعالم الغري): ١٩ـ مسألة (

.األحوط فهو الّإ و،كان مما ال يوجب اهلتكإذا 

  

حىت مع  أو }زالةمل يتمكن من اإل إذا عالم الغريإهل جيب {): ١٩مسألة ـ (

عند املصنف وواقفه } الظاهر{غري حمذور  أو  حملذور،زالةمل يرد هو اإل إذا التمكن

 ألغلب الشراح  عدم الوجوب، وخالفاًصالةأل} العدم{لسيد الربوجردي ا

احتاطوا على ذلك، ألن املطلوب هو زوال  أو عالم،واملعلقني فقالوا بوجوب اإل

 )١(﴾طَهر بيِتي ِللطَّاِئفني﴿: النجاسة حسب ما يستفاد عرفاً من قوله سبحانه

  .وغريه

فىت به املصنف سابقا، كذلك جيب أما جل التطهري، كفكما جيب بذل املال أل

 إزالةيكون مع العلم ب إمنا عالمجل التطهري من باب املقدمة، لكن اإلعالم ألاإل

عالم مقدمة، ومنه  الغري ال يكون اإلإزالةعلم بعدم  إذا االحتمال ألنه أو الغري،

بل } األحوطال فهو إذا كان مما ال يوجب اهلتك، وإ{:  يف قولهشكاليعرف اإل

 بقتل النفس همتعني لوضوح عدم رضى الشارع تك املسجد كوضوح عدم رضا

 التسبيب، ويف كلمة مروية عن املسيح أو نقاذ باملباشرةوهالكها، ولذا وجب اإل

  تارك املداوي للجريح، واجلارح له  أن :)عليه السالم(

                                                

  .٢٦اآلية :  سورة احلج)١(



١٦٧

  .)١(سواء

خذة يف سبيل آاسة مل تكن النج إذا عالم فيمااإل أو زالةوجوب اإل أن مث الظاهر

شرقت عليه الشمس مما جيف بعض حلظات، أبال صيب يف موضع  إذا الزوال، كما

ال دليل  إذ سرعية الزوال،أوجب أن كان ذلك إ، وزالةعالم وال اإلنه ال جيب اإلإف

  .سرعية، بل الدليل دل على الفورية العرفية كما سبقعلى وجوب األ

  

                                                

 ٣٤٥ ص٨ج: ويف الكايف. ٢ من أبواب االحتضار ح٤ الباب٦٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٥٤٥ح



١٦٨

بل وجوب ،  املساجد يف حرمة التنجيسفة كاملشاهد املشر): ٢٠ـ مسألة (

 عدم وجوا مع قوى لكن األ،األحوط على  بل مطلقاً،كان تركها هتكاً إذا زالةاإل

  عدمه

  

املشاهد املشرفة كاملساجد يف حرمة التنجيس بل وجوب {): ٢٠مسألة ـ (

 عدم وجوا مع قوى، لكن األاألحوطكان تركها هتكاً بل مطلقاً على  إذا ،زالةاإل

 وفاقاً لغري واحد ولو مل يكن زالةالظاهر عندي حرمة التنجيس ووجوب اإل} عدمه

نه مما علم قطعاً من إ فيه وال خالف، فإشكالما يف صورة اهلتك فال أهتكاً، 

  .الشريعة

ن النجاسة حدوثاً أما يف صورة عدم اهلتك فقد استدل لذلك بالسرية، وبأو

نه من تعظيم الشعائر فالتنجيس أترى، وب، ولو كانت يسرية وحبيث ال  هتكوبقاًء

فَِإنها ِمن ﴿: تعظيم الشعائر واجب لقوله سبحانه أن حتقري للشعائر، ومن املعلوم

  .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :والتقوى واجبة لقوله سبحانه .)١(﴾تقْوى الْقُلُوِب

  :يق قوله تعاىلبيوم عليهم السالم هي من مصاد أن رمبا دل على

   كما يف زيارة )٣(﴾ترفَع ويذْكَر فيها اسمه أن  بيوٍت أَِذنَ اللَّه يف﴿

                                                

  .٣٢اآلية :  سورة احلج)١(

  .١٦اآلية :  سورة التغابن)٢(

  .٣٦اآلية :  سورة النور)٣(



١٦٩

املراد باآلية الكرمية املساجد، فبيوم داخله فيها  أن وحضاجلامعة وغريها، مع و

  .حكماً أو موضوعاً

ول اجلنب م ال يفرق بني حيهم وميتهم، ومبا دل على حرمة دخأومن البديهي 

هلا حكم املساجد، كما هو  أن من جهة إالّ ذلك ليس أن يف بيوم، بضميمة

  .املستفاد عرفاً

  ين تريد؟أ: بصري املرادي، فقال أبا لقيت: فعن بكري قال

  .ريد موالكأ: قلت

هكذا تدخل «: ليه وقالإتبعك، فمضى فدخلنا عليه، وأحد النظر أنا أ: قال

  .»نت جنب؟أنبياء وبيوت األ

  .عوذ باهللا من غضب اهللا وغضبكأ: فقال

  .)١(عودأستغفر اهللا وال أ: وقال

نبياء والد األأبيوت األنبياء و أن ما علمتأبصري  أبا يا«: ويف حديث آخر قال

  .حاديث ذا املعىن متواترةواأل. ، احلديث)٢(فاستحييت. »ال يدخلها اجلنب

املدينة  إىل عرايبأقبل أ«:  قال)عليه السالم( وعن جابر اجلعفي عن زين العابدين

  ملا ذكر له من ) عليه السالم( ليخترب احلسني

                                                

  .٥ من أبواب اجلنابة ح١٦ الباب٤٩٠ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب اجلنابة ح١٦ الباب٤٨٩ ص١ج:  الوسائل)٢(



١٧٠

فلما صار بقرب املدينة خضخض ودخل املدينة، فدخل ) عليه السالم( دالئله

): عليه السالم( عبد اهللا احلسني أبو  فقال له،وهو جنب) عليه السالم( على احلسني

  .»نت جنبأك ومامإ على لتدخ أن عرايبأما تستحيي يا أ

  .، احلديث)١(»دخلتم خضخضتم إذا نتم معاشر العربأ«: وقال

ذا مل جيز تنجيس الكعبة إعظم رتبة من الكعبة فأكربالء  أن ومبا دلّ على

  .)٢(﴾أَنْ طَهرا بيِتي ِللطَّاِئفني﴿ : النجاسة عنها، قال سبحانهإزالةووجب 

 النجاسة عنها، ومن إزالة ووجب) عليه السالم( مل جيز تنجيس حرم احلسني

  :قال السيد الطباطبائي) عليه السالم( كل املعصومني كاحلسني أن املعلوم

  ومن حديث كربال والكعبة

   )٣(لكربال بان علو الرتبة

، وكيف ميكن ادعاء السرية مع خمالفة مجلة من ةا غري حمققأ بةعلى السري

 أن ن الشيعة بصورة عامة، حىتذهاأ يف كون ذلك يف لشكاإال نه إ الفقهاء، وفيه

  من خالف يعد عندهم كاملنكر للضروري، 

                                                

  .٢٢٦ص:  اخلرايج واجلرايح)١(

  .١٢٥اآلية :  سورة البقرة)٢(

  .٢ سطر٩٦ص: لطباطبائي منظومة ا)٣(



١٧١

وخمالفة مجلة من الفقهاء ال تضر بالسرية، كما ال تضر بالسرية يف باب املعاطاة 

  . فتأمل،وغريها

عدم  أو ن التنجيس القليلأول الكالم، وبأن كون النجاسة هتكاً مطلقاً أوب

  . غري معلومالتطهري يكون خالف تعظيم الشعائر،

آخر االستدالل أورد  إىل ﴾ بيوٍت يف﴿ :بيوم من مصاديق قوله سبحانه أن ماأ

  .عليه

 أو ولده أو بنته أو مامكان كذلك لزم حرمة وجود زوجة اإل إذا  أنه:أوالً

  .حائضاً، وهذا معلوم العدم أو خادمه يف داره جنباً

 أنه م بالتخلي، مع وضوحماكان كذلك حرم تنجيس دار اإل إذا نهأب: وثانياً

  .مام بال شبهةمام والضيوف كانوا يقضون حاجتهم يف دار اإلعائلة اإل إذ ،غري تام

  .نه ال تالزم بني حرمة دخول اجلنب دار اإلمام وجواز تنجيسهأب: وثالثاً

 يدل على التحرمي وما خرج طالقاإل فإن يرادات،لكن ال خيفى ضعف هذه اإل

شبه، ومنه يعلم اجلواب عن أ ولعله للعسر واحلرج وما ،طالقبالضرورة خمصص لإل

  .يضاًأيراد الثاين اإل

  .التالزم عريف واملنفي هو التالزم العقلي أن ما عدم التالزم فاملدعىأو

 أن لقي الكالم يف اجلنب على العرف، فهم منهأ إذا نهإ نا نقولإ: واحلاصل

  نقض وىل، ورمبا يأبطريق أنه  أو التنجيس كذلك باملناط



١٧٢

) عليه السالم( ماميراد الثاين بعدم املنافاة بني جواز التنجيس يف حال حياة اإلاإل

  .وعدم جوازه يف حال مماته

ولذا جيوز وجود املرحاض يف دار اإلمام وال جيوز وجوده يف احلرم املقدس، 

 املساواة حيث ال جيوز بعد وفاته أو )عليه السالم( كما يف املتقدم يف الصالة عليه

ما مفقودتان يف حال حياته إوجيوز يف حال حياته، وكما يف الزيارة والصالة ف

  .لكنهما مستحبتان بعد وفاته

  بني حال احلياة وحال املماة حيتاجتن التفاوألكن ال خيفى ما يف هذا النقض، ب

  ).عليه السالم( دليل، واملرحاض هتك يف احلرم، وليس هتكاً يف دار اإلمام احليإىل 

ما قاله  أن  ففي بعض ما ذكر املؤيد بالسرية كفاية، ومبا ذكر ظهر،يف كانوك

، وتعظيم شعائر اهللا وشيء منهما مجاعال دليل عليه سوى مظنة اإل( أنه املستند من

وتبعه . ، انتهى)١()فراد تعظيمهاأ وعدم وجوب مجيع مجاعال يتم لعدم ثبوت اإل

  . ليس على ما ينبغيهغري

برار بل كل طهار، بل العلماء األوالدهم األأحلاق قبور إعدم نعم ما ذكره من 

 أن ليهم، له وجه وجيه، والظاهرإار، خالفاً ملن تعدى من قبور املعصومني يخاأل

 معليه( السرداب املقدس يف سامراء، وقبور سائر األنبياء حمكومة حبكم قبورهم

  ل مقدار احلرم يف زمان البقيع كله ليس ذا احلكم ب أن الظاهر أن ، كما)السالم

  

                                                

  .٣٣ سطر٤٠ ص١ج:  املستند)١(



١٧٣

د يف التأكّ إالّ ،ح وما عليها من الثياب وسائر مواضعهايوال فرق فيها بني الضرا

.وعدمه

  

ما   وفق اهللا املسلمني لبنائه من جديد، بعد،وجوده ومقداره يف زمان ادامه

  .طال االدام ما يقارب نصف قرن

بالعكس  أو لو كان كبرياً فصغراحلكم تابع لصغر احلرم وكربه، ف أن نعم الظاهر

كان احلكم تابعاً للمقدار املوجود، ألنه موضوع احلكم فيتسع احلكم ويتضيق 

  .حبيث ضيقه وسعته

مام مام، فاذا كان اإلدخول اجلنب حال وجود اإل إىل كذلك بالنسبة أنه كما

 كان يف دار وسيعة كان احلكم بقدرها ذاوإيف دار ضيقة كان احلكم بقدرها، 

ال فرق فيها بني الضرايح وما عليها من الثياب { أنه مبا تقدم تعرف} و{يضا أ

ال فمقتضى إحسب ما يفهم العرف، و} يف التأكد وعدمه إالّ وساير مواضعها،

حلاق الضرائح إالقاعدة التساوي فقد حكم الشهيدان واحملقق الثاين وغريهم، ب

 النجاسة إزالة ووجوب باملسجد يف حرمة تنجيسهااملقدسة والصحف املكرمة 

  .عنها

وهو جيد فيهما ويف كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه، (: قال يف اجلواهر

من طني القرب خذ أهانته وحتقريه، كالتربة احلسينية والسبحة وما إوحرمة 

وما عليها من الصندوق ) عليهم السالم( ئمةلالستشفاء والتربك به، وقبور األ

   إىل ـ، )١()ثاثوالثياب واأل

                                                

  . أحكام النجاسات٩٨ ص٦ج:  اجلواهر)١(



١٧٤

  .آخره

 أن الظاهرن إ مثل السبحة، مث األمر يف صورة عدم اهلتك ال يشمل: قولأ

ما يبلى  جل الضريح، والثوب بعداحلكم دائر مدار الفعلية، فالثوب الذي يعمل أل

اآلجر الذي يصنع ألجل املسجد،  أن ويرفع عن الضريح ليس حكمها ذلك، كما

النجاسة غري  أن ما ذلك، والظاهرليس حكمهوالذي يهدم وخيرج من املسجد 

 مل إالّدخل يف احلضرة جثة كلب ميت مل جيز، وأ إذا كان هتكاً، كمان إ املسرية

نه جيوز له دخول إتنجست يده بشيء من الدم ف إذا يكن دليل على املنع عنه، كما

ل جاحلضرة فهو أل إىل دخال امليت قبل الغسلإما ما اعتيد من عدم أاحلضرة، 

  .، ال ألنه حراماالحترام

، حكمها حكم املسجدين، ال ةاملشاهد املشرف إىل أن بعض الفقهاء ذهبن إ مث

حكم سائر املساجد، وكان ذلك ملا تقدم من حديث كربالء والكعبة، لكن يف 

 األصل، فإشكالروقة  األإىل ويف تعدي احلكم ،داللة ذلك على هذه املرتبة نظر

  ).عليهم السالم(  من بيومنه يعدأن كان رمبا يقال بإالعدم و

جزء  أنه ، ألنه يعد كالسحة للبيت النالصح إىل عديت يف عدم الإشكالنعم ال 

من البيت، بل ال يبعد دعوى سرية املتشرعة على عدم االهتمام مبا يرونه يف 

 فال جيوز إشكالنه حرام بال إكان هتكاً فإذا  إالّ النجاسة يف الصحن، اللهم

  .زالةالتنجيس وجتب اإل

  



١٧٥

بل عن جلده   ه عن ورق املصحف الشريف وخطّزالةجيب اإل): ٢١ـ مسألة (

  ،وغالفه مع اهلتك

  

 عن ورق املصحف الشريف وخطه بل عن زالةجيب اإل{): ٢١مسألة ـ (

نه من الضروري عدم جواز إ وال خالف، فإشكالبال } جلده وغالفه مع اهلتك

التنجيس كالبصاق عليه واجللوس هتك القرآن الكرمي بأي وجه كان ولو بدون 

 ومتواتر الروايات دالة على حرمة اهلتك، ،عليه ووضعه يف موضع يكون هتكاً له

فضل أالقرآن «: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ففي الرواية املروية عن النيب

كل شيء دون اهللا، فمن وقر القرآن فقد وقر اهللا، ومن مل يوقر القرآن فقد 

  .)١(»مة اهللا، حرمة القرآن على اهللا كحرمة الوالد على ولدهاستخف حبر

يوم فرق ) عليه السالم( مري املؤمننيألقيين : ذر قال أيب وعن عبد امللك بن

  .»باكأادع يل « :عثمان املصاحف فقال

  .ليه مسرعاإفجاء 

مر عظيم، فرق كتاب اهللا ووضع فيه أ اإلسالم تى اليوم يفأذر  أبا يا «:فقال

  .)٢(»يسلط احلديد على من فرق كتاب اهللا باحلديد أن د، وحق على اهللاحلدي

  

                                                

  .٣ من أبواب القراءة يف غري الصالة ح٢ الباب٢٨٨ ص١ج:  املستدرك)١(

  .٢ من أبواب القراءة يف غري الصالة ح٢ الباب٢٨٨ ص١ج:  املستدرك)٢(



١٧٦

 وإن كان متطهرا من ،ورقه بالعضو املتنجس أو همعه حيرم مس خطَّ أنه كما

. يف حرمتهإشكالكان أحد هذه بقصد اإلهانة فال  إذا  وأما،احلدث

  

تفاع وعزيت وجاليل وار«: عز وجل سحاق يف القرآن يقول اهللاإويف خرب 

غريها من الروايات  إىل ،)١(»هانكأنن من يهكرمك، وألأمكاين ألكرمن اليوم من 

 أنه املذكورة يف باب القراءة من الوسائل واملستدرك واجلامع والبحار وغريها، كما

  .وىلأحيرم التنجيس مع اهلتك بطريق 

ن كان متطهرا من إورقه بالعضو املتنجس و أو معه حيرم مس خطه أنه كما{

  .س حمدثامل اهلتك، وا:هناك حمرمني فإن }حلدثا

شدية أي يف أ}  يف حرمتهإشكالهانة فال حد هذه بقصد اإلأكان  إذا ماأو{

: بالدين، قال يف املستمسككان عن استهانة  إذا االرتداد إىل حرمته، بل قد يؤدي

مبا ي ال أهانة خلصوص الشخص املعني من القرآن ال غري ـ كان بقصد اإل إذا ماأ(

  .)٢()احلرمة إالّ هو قرآن ودين ـ فليس

من ضرب املصاحف يوم صفني فكان ذلك ) عليه السالم( مر به اإلمامأما ما أ

  يدي أه من أحكامجل تكرمي القرآن وختليص أل

                                                

  .١٤ كتاب فضل القرآن ح٦٠٢ ص٢ج:  الكايف)١(

  .٥١٧ ص١ج:  املستمسك)٢(



١٧٧

  .وجب الواجباتأاملنحرفني، ومثل هذا من 

مل  إذا وا يف ذلكف عنه فقد اختلزالةما حترمي تنجيس خط القرآن ووجوب اإلأ

صل  فمن قائل بعدم احلرمة وعدم الوجوب لأل،يكن هتكاً وال فاعله قاصداً ذلك

بعد عدم الدليل عليه، ومن حمتاط يف املسألة، ومن قائل باحلرمة والوجوب وهم 

  :مورأاملشهور واستدلوا ب

" طهر" أن  وجه االستدالل،)١(﴾الْمطَهرونَ إالّ ال يمسه﴿: قوله تعاىل: األول

  . طهرت نفسي، وتطهرت:مبعىن واحد، ولذا يقال" رطهت"و

  .)٢(﴾ويطَهركُم تطْهرياً﴿: ولذا قال سبحانه

  .)٣(﴾ِإنهم أُناس يتطَهرونَ﴿: وقال

 احملدث إذ وىل،أمتطهرا من احلدث، مل جيز التنجيس بطريق  إالّ ذا مل جيز املسإف

  .آنآيات القر إىل مس مل يسر منه شيءإذا 

 حكامن مالكات األأآيات القرآن، والقول ب إىل ا تتعدىإما النجاسة اخلبيثة فأ

الكالم يف الداللة العرفية، كما يستدل على  إذ ال تعرف، اجنيب عن االستدالل،

  : حرمة الضرب، من قوله تعاىل

                                                

  .٧٩اآلية :  سورة الواقعة)١(

  .٣٣اآلية :  سورة األحزاب)٢(

  .٨٢اآلية :  سورة األعراف)٣(



١٧٨

 لتطهري، الستفادة العرفذا مل جيز التنجيس وجب اإو )١(﴾أُف ال تقُلْ لَهما﴿

رأى صبياً يقذّر يده فقيل له ال  إذا املطلوب هو طهارة اخلطوط، كما أن من ذلك

املطلوب نظافة اليد، ألن املطلوب عدم  أن العرف يستفاد من ذلك فإن تقذر يدك،

  .التقذير فقط

هانة إهذا حيرم مس اخلط بيد جنسة جناسة خبيثة وان مل يكن  بناًء على :ال يقال

هر، ولذا يقال تقذرت يدي وتطهرت، ويقال جنّستها وهتكاً، ألنه ليس مبتط

  .وطهرا

  .ضرورة على اخلالف أو إمجاعمل يكن ن إ  ال مانع من القول بذلك:ألنه يقال

طفاهلم القرآن، عطاء املسلمني ألإن السرية دلت على أما ما جياب عن ذلك بأ

طفاهلم القرآن وهم ألاملسلمني يعطون ن إ :اخلبيثة، ففيهوهم غالباً ملوثون بالنجاسة 

فيما استثين، فال  إالّ ألن الطفل مرفوع عنه احلكم، إالّ غري متوضئني، وليس ذلك

كرب، حيث نفى يقاس الكبري بالصغري، ومما ذكرناه ظهر متامية قول الشيخ األ

 لفحوى حرمة مس احملدث له، وال يرد عليه ما ذكره زالة يف وجوب اإلشكالاإل

ميسه  أن الفحوى تتم لو قلنا بوجوب حفظ املصحف عنن  أالفقيه اهلمداين من

حنومها، بأن وجب منع غري  أو جنون أو ن مل يكن مكلفاً لصغرإغري املتطهر و

حرمة التنجيس ال وجوب  إىل بالنسبة إالّ  فال تتمميس اخلط، وإالّ أن املتطهر عن

  .زالةاإل

                                                

  .٢٣اآلية :  سورة اإلسراء)١(



١٧٩

  بضميمة)١(﴾ فَال يقْربوا الْمسِجدِإنما الْمشِركُونَ نجس﴿: قوله تعاىل: الثاين

صلى اهللا عليه وآله ( عظم حرمة من الكعبة، كما تقدم يف رواية النيبأالقرآن أن 

  . ال دلياليكون مؤيداً أن نصاف هذا يصلح، لكن اإل)وسلم

  .فحوى ما دلّ على حرمة كتابة القرآن باملداد النجس، كما سيأيت: الثالث

 أن عطاء القرآن للكافر، كما سيأيت والخيفىإ على حرمة فحوى ما دلّ: الرابع

  .يف جمموع املؤيد بالسرية كفاية

  

                                                

  .٢٨اآلية :  سورة التوبة)١(



١٨٠

 عمداً أو ولو كتب جهالً،  ب النجسحيرم كتابة القرآن باملركّ): ٢٢ـ مسألة (

  ،وجب حموه

  

 دلةملا تقدم من األ} حيرم كتابة القرآن باملركب النجس{): ٢٢مسألة ـ (

  .ا تقدرون عليهطهر مأ :وخصوص رواية

طهرية على نوع من الترتّه لضرورة عدم الوجوب يبقى وجوب نه بعد محل األإف

  . به والضعف جمبور بالسرية والفتوىصل الطهارة مأموراًأ

 هلفحوى ما دلّ على حرمة كتابت}  وجب حموهعمداً أو ولو كتب جهال{

  . من ذلك مبغوضية ذلكاملستفاد عرفاً فإن باملركب النجس،

معرض  أنه كان كذلك فكيف جيوز كتابته على الكفن مع إذا :يقالال 

  .للنجاسة، بل مقطوع به يف الغالب

هم من حفظ يقدم الشارع األ أن  وال مانع من،ذلك لدليل خاص إمنا :قلت

 إىل  على املهم الذي هو تنجس القرآن بالدم، وكذلك بالنسبة،امليت من العذاب

ورد من كتابة   أيضاً ولعله،ليت تكتب على الكفندعية اسبحانه واأل سامي اهللاأ

ذلك من باب  فإن نه يقطع الدم،إبدم الرعاف على جبهة الذي رعف ف" الودود"

فعل  إالّ ال دليل على كتابة القرآن على الكفننه إ :االضطرار، لكن رمبا يقال

ومها ذر  أيب شتر بكفن وفعل مالك األ)عليه السالم (سليمان بكفن اإلمام الكاظم

  :ال داللة فيهما

  .با ذر ال يبليانأو) عليه السالم( ألن الكاظم: والأ

  .ألن فعل سليمان ومالك ليس حبجة: وثانياً

  ورد عن نه إ :وفيه

  



١٨١

. ه ومل ميكن تطهريه جيب حموهتنجس خطّ إذا  أنهكما

  

استحباب كتابة سورة التحرمي، كما رواه الشهيد ) عليه السالم( اإلمام الصادق

  .تعاىل مساء اهللاأما ورد من كتابة  إىل باإلضافةجمموعته، يف 

دم امليت بعد غسله  أن ما يقال من أو ،ال يعلم تنجس امليت أنه ما ما يقال منأ

 إذا غسله أو  ففيهما ما ال خيفى، خصوصاً بعد ما ورد من فرض الكفن،ليس جنساً

  . فتأمل،شيء أو خرج من امليت دم

ألنه ختليص للقرآن عن }  ومل ميكن تطهريه جيب حموهتنجس خطه إذا  أنهكما{

  .فناء الورقإمل يكن حمو اخلط لكونه بالطبع وجب  إذا النجاسة، وهكذا

  



١٨٢

ر،ال جيوز إعطاؤه بيد الكاف): ٢٣ـ مسألة (

  

شكل أ و،على املشهور} عطاء القرآن بيد الكافرإال جيوز {): ٢٣مسألة ـ (

 اإلسالم ، وببعض الروايات كاملروي يف دعائمفيه مجع، واستدل للتحرمي مبا تقدم

 ى) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد

  .)١(يناله املشركون أن رض العدو خمافةأ إىل يسافر بالقرآنأن 

يسافر  أن ى أنه يف غوايل اللئايل) صلى اهللا عليه وآله وسلم( واملروي عنه

  .)٢(يناله العدو أن رض العدو خمافةأإىل  بالقرآن

نه فحواه يدل على عدم جواز إومبا دل على حرمة بيع العبد املسلم للكافر، ف

استيالء الكافر على القرآن، ومبا دلّ على حرمة تقرب املشركني املسجد احلرام، 

خلط ن الغالب مماسة الكافر أ، وب)٣(سالم يعلو وال يعلى عليهاإل أن ومبا دل على

عطي له، وقد تقدم عدم جواز مماسة احملدث له، بل والكافر جنس أ إذا القرآن

 يضا، لكن ال ينبغي تقييد ذلك مبا ذكره بعض منأفيوجب ذلك مماسة اخلبث له 

ذا كان إهم، فأالدين ألنه حينئذ  إىل ذا كان يف مقام الدعوةإذلك خمصص مبا أن 

عطاء ملن حيتمل جاز اإل اإلسالم نهمنشر القرآن بني الكفار يوجب قبول مجلة م

  هدايته، وهذا التخصيص ال بأس

                                                

  . باب يف ذكر آداب السفر٣٤٨ ص١ج:  دعائم اإلسالم)١(

  .٥٦ ح١٤٢ ص١ج:  غوايل اللئايل)٢(

  .١٥ ح٤٩٦ ص٣ج: يل غوايل اللئا)٣(



١٨٣

. وإن كان يف يده جيب أخذه منه

  

  . بالشهرةةن كانت مؤيدإ املذكورة، ودلةبه بعد ضعف األ

حايث مساء اهللا واألأدعية، وكل األ إىل مجعاً من الفقهاء عمموا احلكمن إ مث

ن إنه وإف} خذه منهأن كان يف يده جيب إو{: الشريفة، ومما تقدم تعرف وجه قوله

ن مل إكان مالكاً، و إذا كان ملكاً له، لكن حاله حال العبد املسلم حتت يد الكافر

 مل يعرفنه إ ظهر، لكن رمبا يقالأ، كان احلكم كان الكافر حربياً أو يكن مالكاً

ليهود قرار اإذلك من املنكرات اليت مل يرد الشارع وجوده يف اخلارج، والزم أن 

والنصارى على دينهم عدم التعرض هلم بشيء يرونه حالالً يف دينهم، وفرق بني 

كانت ن إ أنه خذه منه، ومنه يعلم وجه ما يقال منأعطاء القرآن للكافر، وبني إ

كان  إذا يضاً، وكذلكأحتت استيالئه ولكن مل يكن ملكاً له وجب رفع استيالئه 

  . فتأمل،الئهيملكاً له مل يكن يف يده وال حتت است

  



١٨٤

جيب رفعها  أنه كما، حيرم وضع القرآن على العني النجسة): ٢٤ـ مسألة (

.وضعت عليه وإن كانت يابسة إذا عنه

  

ما إاملراد بالقرآن } حيرم وضع القرآن على العني النجسة{): ٢٤مسألة ـ (

 ،الو  أهانةإيكون ذلك هتكاً و أن ماإشبه، وعلى كل تقدير أما اجللد وما إاخلط و

ال بأس بوضع  أنه مل يكن هتكاً فالظاهر إذا ماأكان هتكاً،  إذا  فيماإشكالال 

ما مماسة اخلط للنجس، أ ،وضع القرآن على صدر امليت قبل تغسيله إذا اجللد كما

 )١(﴾الْمطَهرونَ إالّ ال يمسه﴿: فقد اختلف فيه بني قائل بعدم اجلواز لقوله سبحانه

ن إ ول واأل، السابقةدلةصل بعد املناقشة يف األ وبني قائل باجلواز لألوغريه مما تقدم،

جيب  أنه كما{: حوط، ومن ذلك يعلم وجه قولهأ أنه قرب فال شك يفأمل يكن 

ال فرق فيما ذكر بني وضعه نه إ مث} ن كانت يابسةإوضعت عليه و إذا رفعها عنه

  .صقته لهمال أو مماسته له ولو بوضع النجس عليه أو على النجس

  

                                                

  .٧٩اآلية :  سورة الواقعة)١(



١٨٥

، النجاسة عن التربة احلسينيةإزالةجيب ): ٢٥ـ مسألة (

  

ألن ذلك من }  النجاسة عن التربة احلسينيةإزالةجتب {): ٢٥مسألة ـ (

 املنايف خبارتعظيم الشعائر وغريه، كما تقدم تقريبه، ولألمر بتعظيمها يف األ

  ):عليه السالم( لتنجيسها، قال الصادق

ذا إ وأماناً من كل خوف، ف،حلسني شفاء من كل داءن اهللا جعل تربة اإ«

  .)١(»لها وليضعها على عينه وليمرها على سائر جسدهحدكم فليقبأأخذها 

كثر عليها من أخذا فاكتمها وأذا إف«): عليه السالم( ويف خرب آخر عنه، قال

  أنبعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به حىت أن تعاىل، وقد بلغين ذكر اهللا

يدي من واحلمار ويف وعاء الطعام وما ميسح به األبعضهم ليطرحها يف خمالة البغل 

  .)٢(»الطعام واخلرج واجلوالق فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده

  تناوهلا؟ إذا  ما يقول:ويف خرب ثالث

  .)٣(»تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك«: قال

  

                                                

  .٥ من أبواب املزار ح٧٠ الباب٤٠٩ ص١٠ج:  الوسائل)١(

  .٢٨١ص:  كامل الزيارات)٢(

  .٧ من أبواب األطعمة احملرمة ح٥٩ الباب٣٩٨ ص١٦ج:  الوسائل)٣(



١٨٦

املأخوذة من قبورهم ) ت اهللا عليهمصلوا( بل عن تربة الرسول وسائر األئمة

  ،وحيرم تنجيسها

  

عليهم ( التربة مبرتلة حلومهم أن  يفخبار، وملا ورد من األخبارىل غريها من األإ

  .، ومن املعلوم حرمة حلومهم حرمة تنايف التنجيس)السالم

  ؟)عليهما السالم( ما تقول يف طني قرب احلسني بن علي: ففي احلديث

كل حلومنا؟ ولكن اليسري منه أكل حلومهم وحيل هلم أالناس حيرم على «: فقال

  .)١(»مثل احلمصة

من  فإن كثر من محصة،أوال تناول منها ): عليه السالم( ويف خرب آخر، قال

بل عن تربة الرسول وسائر {. )٢(كل من حلومناأكثر من ذلك فكأمنا أتناول منها 

ملا ورد من أا }  وحيرم تنجيسها،هماملأخوذة من قبور) صلوات اهللا عليهم( األئمة

  ).عليه السالم( مثل طني قرب احلسني

على ) عليه السالم( يف تربة احلسني) عليه السالم( ففي رواية الكامل بعد قوله

صلى اهللا ( وكذلك قرب جدي رسول اهللا): عليه السالم( ميال، قالأربعة أرأس 

  ، وكذلك)عليه وآله وسلم

  

                                                

  .١ من أبواب املزار ح٧٢ الباب٤١٤ ص١٠ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب األطعمة احملرمة ح٥٩ الباب٣٩٨ ص١٦ج:  الوسائل)٢(



١٨٧

 إذا من اخلارج أو احلسينية بني املأخوذة من القرب الشريفوال فرق يف التربة 

  ،وضعت عليه بقصد التربك واالستشفاء

  

ا شفاء من كل سقم وجنة مما إ فخذ منها ف،طني قرب احلسن وعلي وحممد

) عليهم السالم( تربة قبورهم أن وال يضر ذلك اخلالف بني الفقهاء يف. )١(ختاف

  م ال؟أكلها أهل جيوز 

 ض اجلواز هلذه الرواية، وعن بعض املنع ملا روي عن موسى بن جعفرفعن بع

  :قال) عليه السالم(

تربة جدي  إالّ كل تربة لنا حمرمة فإن ال تأخذوا من تربيت شيئاً لتربكوا به،«

  .)٢(»)عليه السالم( احلسني بن علي

خذ واالستصحاب دون محل الرواية السابقة على جمرد األ أنه :وعن السي

  .كلاأل

كل، مع احتمال كون قام يف التعظيم ال يف األاملالكالم يف  فإن ،وكيف كان

  .رواية الكاظم صدرت تقية

 إذا من اخلارج أو وال فرق يف التربة احلسينية بني املأخوذة من القرب الشريف{

وذلك لصدق التربة حينئذ عليها، بل عن } وضعت عليه بقصد التربك واالستشفاء

ضافة ما يؤخذ من باقي إضة اختصاص االحترام بثالثة املذكورين بالشهيد يف الرو

  احلرم بالدعاء، بل عن 

                                                

  .٢٨٠ص:  كامل الزيارات)١(

  .٢ من أبواب املزار ح٧٢ الباب٤١٤ ص١٠ج:  الوسائل)٢(



١٨٨

  .ظاهر املهذب احترام ما يعلق بالشباك املكرم من الغبار

مل يؤخذ بذلك  إذا ماأخذ بقصد التربك، أ إذا  يف ذلكشكالال ينبغي اإل: قولأ

كنس  أو اج الترابخرإوجب أكان يف احلرم املقدس تعمري  إذا القصد، كما

حمرم التنجيس نظر،  أو خرج التراب، ففي كون ذلك حمترماًأالضريح املقدس ف

خرج تراب التعمري من املسجد، حيث يسقط عنه حكم أ إذا وذلك مثلما

  .املسجدية

جل السجدة وال ولذا جند العرف حيترمون التربة اليت تؤخذ من ضفاف النهر أل

التخلي عليه ما دام يف ضفاف  أن العنوان، بل يرونمل يؤخذ ذا  إذا ذلكحيترمون 

حدمها يكون من شعائر اهللا دون اآلخرأ أن النهر بدون حمذور، والسر.  

 ويف الثوب املغطى به ،بدل الضريح إذا جزاء الضريحأ إىل وهكذا يقال بالنسبة

  .الضريح أو الكعبة

باريق جر واخلزف واألخراج اآلإمنع كاشف الغطاء عن  أن ومنه يعلم

حترز ابن  أن واملشارب املتخذة من تربة احلائر حترزاً عن جناستها، حمل منع، كما

 خارج كربالء، إىل رض كربالء بل كان جيمع ذلك وخيرجهأفهد من التخلي يف 

جل حرمة ذلك، كيف وال شبهة يف جواز ذلك، بل كان ألجل االحترام، ال ألإمنا 

  .الضرورة قائمة على اجلواز

  كون الشيء من الشعائر قد يكون واقعياً بدون أن :واحلاصل

  



١٨٩

.وكذا السبحة والتربة املأخوذة بقصد التربك ألجل الصالة

  

القصد كالقرآن والكعبة، وقد يكون عرفياً كما يف الضريح  إىل االحتياج

صار من  أنه العرف يرى فإن املقدس حال كونه منصوباً على القرب الشريف،

بعد القلع فال يكون من  أو ما خشبة قبل ذلكأالقرب، الشعائر حني وضع على 

  .الشعائر

 أو خذ تراب النهر بقصد التربك وصنعه مسجداًأ إذا كما، وقد يكون قصدياً

 إىل ال مل يكن منه، ومآل الثالثإ و،ذا حتقق ذلك صار شعائراًإمجعه يف خريطة، ف

 إذ ول،األ إىل مآل الثاين  أن، كما عرفاًاًر شعائهالقصد يكون سبباً لكون إذ الثاين،

 إىل العرفية، والعرفية طريق إىل  فالقصدية طريق،العرفية توجب حتقق الشعائر حقيقة

  .ذا حتقق املوضوع حتقق احلكمإالواقعية، و

وكذا السبحة والتربة املأخوذة بقصد التربك {: يعلم وجه قول املصنف: ومنه

ال يصدق عليه  إذ نظر،لكن يف كون السبحة كذلك مطلقاً } ألجل الصالة

  .الشعائر، ولذا ال يرى املتشرعة بأساً يف تنجيسها

مثال، ) عليه السالم( ا تراب قرب احلسنيأخذت بقصد التربك بعنوان أ إذا نعم

فالظاهر حلوق احلكم ا لتحقق الشعائر حينئذ، وقد سكت غالب املعلقني 

 إذا نه أنت، ومما تقدم يعلمكالسادة ابن العم والربوجردي واالصطهبانايت على امل

  دقيقاً حبيث خرجت عن اسم التربة املتخذة للصالة  أو تكسرت التربة فجعلها رذاذاً



١٩٠

كسر الضريح العتيق فصار  إذا  بل صارت من قبيل ماخرجت عن الشعائرية،

  .خشباً

  



١٩١

 أو  يف بيت اخلالء،غريه من احملترمات أو وقع ورق القرآن إذا ):٢٦ـ مسألة (

 بابه وترك  وإن مل ميكن فاألحوط واألوىل سد،وجب إخراجه ولو بأجرة، عتهبالو

.يضمحلّ إىل أن ي فيهالتخلّ

  

 غريه من احملترمات يف بيت اخلالء أو ذا وقع ورق القرآنإ{): ٢٦مسألة ـ (

لعدم الفرق } جرةأولو ب{هانة حمرمة إبقائه فيه إلكون } خراجهإبالوعته وجب أو 

ليها، ومن املقدمات إال حيتاج  أو املقدمات، إىل تك مبا حيتاجيف وجوب رفع اهل

نه واجب ألنه من إتوقف ذلك على ختريب املرحاض، ف إذا جرة، ومنه مادفع األ

 إىل وىل سد بابه وترك التخلّي فيه واألاألحوطن مل ميكن فإو{ اهلتك إزالةمقدمات 

هانة، ولذا نة حترم زيادة اإلهاهانة زائدة، وكما حترم اإلإن التخلي أل} يضمحلأن 

 يراد به ألجل ترك التخلي، وإالّ فال خصوصية لسد الباب مبا )سد بابه(: كان قوله

املتنجس ال  أن صل الرباءة، بعدأولوياً أهو هو، ولعلّ وجه احتياط املصنف احتياطاً 

 إذ مسألة عدم التنجس ثانياً خارج عن حمل الكالم،ن إ يتنجس ثانياً، لكن فيه

 على ورق القرآن ماء بص إذا اهلتك الزائد ال يتوقف على التنجيس ثانياً، ولذا

النجس ال يتنجس، فالفتوى  أن يصب عليه ماًء جنساً آخر حبجة أن جنس ال جيوز

  .قربأبالتحرمي كما علق بذلك على املنت مجلة من الشراح واحملشين 

  



١٩٢

صه احلاصل موجب لضمان نق، تنجيس مصحف الغري): ٢٧ـ مسألة (

.بتطهريه

  

تنجيس مصحف الغري، موجب لضمان نقصه احلاصل {): ٢٧لة ـ أمس(

  :تصور على وجوه ثالثةيالنقص } بتطهريه

ن كانت قيمة املصحف أسبب التنجيس، ببتنقص مالية املصحف  أن :األول

 يف شكالبسبب التنجيس مثانية، وال ينبغي اإلقبل التنجيس عشرة، فصارت القيمة 

 ولو طهره فعادت ،تلف االثنني على املالكأنه إتالف، فس لقاعدة اإلنجضمان امل

ن الضمان تابع للنقص احلاصل بسبب املتلف، وقد فرض القيمة ارتفع الضمان، أل

  .ارتفاع املوضوع

وجب ارتفاع النقص أشبه مبا أما  أو مطر أو إنسانطهر بسبب آخر من  إذ نعم

نباته ال ن إ صن شجرة الغري مث نبت حيثغكسر  إذا بقي الضمان، فهو مثل ما

 ،تالف تشملهقاعدة اإل إذ يرفع الضمان، ومثل مصحف الغري مصحف الوقف،

ذا مل ميكن كان من قبيل إ و،واملال املعطى ألجل تلف الوصف يصرف يف تطهريه

  .مناء الوقف

غسله يوجب تغيري ن إ تنقص مالية املصحف بسبب تطهريه، حيث أن :الثاين

على املطهر  أو شبه، وهل النقص عليه ألنه السبب،أما  أو حمو كتابته،أو  صورته،

حدمها ألن الشخص األول مل ينقّص والشخص أليس على  أو ألنه املباشر للنقص،

  الثاين 



١٩٣

 احتماالت، )١(﴾ا علَى الْمحِسنني ِمن سبيٍلم﴿بالتطهري  األمر طاع الشرعأ

حد من املعلقني كالسادة ابن العم والربوجردي قرب األول، وفاقا لغري والكن األ

واجلمال واالصطهبانايت وغريهم، وذلك لصدق املتلف عليه، ولعله من مصاديق 

  . من املباشرأقوىكون السبب 

 يف إشكالجرة التطهري، وال أما يصرف يف تطهري املصحف من املاء و: الثالث

هل يضمنه من  أنه الكالم يف إمنا وجوب بذل املال ملا تقدم يف املسألة الثانية عشرة،

، أقوىاملباشر  أن  ومن،املنجس هو السبب أن من: صار سبباً للتنجيس؟ احتماالن

جرة من أمره بذلك، ولذا ليس على املنجس أالشارع هو الذي  إىل أن مضافاً

صنع صنماً  إذا  وكذلك يف كل تكليف كما،قربيطهره بنفسه، وهذا هو األ

  . واهللا العامل،جرةالصانع مبا بذله من األ إىل نه ال يرجعإجرة فأتلفه بأف

  

                                                

  .٩١اآلية :  سورة التوبة)١(



١٩٤

  ،ال خيتص مبن جنسه  وجوب تطهري املصحف كفائي): ٢٨ـ مسألة (

  

يف } سهوجوب تطهري املصحف كفائي ال خيتص مبن جنّ{): ٢٨مسألة ـ (

  :املسألة احتماالت

 وحضد و بعدلة األطالقوهذا هو مقتضى القاعدة إلما ذكره املصنف، : األول

  .إنسان الشارع التطهر احلاصل من كل إرادةاملستفاد منها أن 

 براءة األصلس، ألنه هو السبب، واملنج إىل الوجوب عيين بالنسبة أن :الثاين

كُلُّ امِرٍئ ﴿: ذمة غريه، فيكون حاله حال سائر الضمانات، ويؤيده قوله سبحانه

هنير ب١(﴾ِبما كَس(.  

  . شبهأوما  .)٢(﴾ىما سع إالّ نسان ِلإللَيس أنْو﴿: وقوله

، على فرض داللتها على ما دلة املتقدم حمكّم على هذه األطالقاإلن إ :وفيه

  .ذكر

 ،سائر الناس إىل  وكفائي بالنسبة،املنجس إىل الوجوب عيين بالنسبة أن :الثالث

ول األ القول أدلة ما عرفت من تقدم :وذلك للجمع بني الدليلني السابقني، وفيه

  . القول الثاينأدلةعلى 

  

                                                

  .٢١اآلية :  سورة الطور)١(

  .٣٩اآلية :  سورة النجم)٢(



١٩٥

 وإن صار ،مل يكن لغريه إذا هسولو استلزم صرف املال وجب وال يضمنه من جنّ

ونة اإلخراج ؤم فإن  وكذا لو ألقاه يف البالوعة،هو السبب للتكليف بصرف املال

  .ل التكليف الشرعيبجاء من ِق إمنا  ألن الضرر،الواجب على كل أحد ليس عليه

  

ال منافاة كما يف نه إ :والكفائية، وفيهب عن ذلك باملنافاة بني العينية ورمبا جيا

 ا على الويل خاصة، وعلى املكلفني كفاية، وذلك ألن معىنإ امليت حيث أحكام

شبه كان على عامة الناس، أما  أو مل يقدر أو عطى ومل يقمأن إ املكلف أن ذلك

  .وقد تقدم يف مسألة املسجد ما ينفع املقام

 ،الواجب تطهريه مهما كان أن ملا تقدم من} لو استلزم صرف املال وجبو{

مل  إذا وال يضمنه من جنّسه{غري ذلك  أو عالم الغريإب أو بصرف املال أو بنفسه

  عمرو وصرف املال وطهره،ءجنس زيد مصحف نفسه، فجا إذا كما} يكن لغريه

 السبب للتكليف ن صار هوإو{مؤنة تطهريه ليس على املالك الذي جنسه فإن 

خراج الواجب على كل مؤونة اإل فإن لقاه يف البالوعةأبصرف املال، وكذا لو 

 إذا جاء من قبل التكليف الشرعي كما إمنا ليس عليه ألن الضرر{كفاية } حدأ

  .مؤونة كفنه ودفنه ليس على القاتل فإن اً،إنسان إنسانقتل 

حلج الذي جيب حينئذ على مؤونة ا فإن  العدو عن طريق احلج،إنسانزال أو أ

تكليف احلج شرعي، والسر واضح، ألن  إذ املستطيع ليس على مزيل العدو،

املالك املنجس مل  إذ ،تالف، وكالمها مفقود يف املقامباإل أو ما باليدإالضمان 

  يستدل على ملك الغري 



١٩٦

 وجيربه ، بل قيل باختصاص الوجوب به،وحيتمل ضمان املسبب كما قيل

.  ولكن يأخذ األجرة منه،يستأجر آخر أو ،ه لو امتنعاحلاكم علي

  

تالفه مال  إلحىت يكون ضمان اليد، ومل يتلف ملك الغري حىت يكون ضامناً

  .غريه

كان  إذا خراج مامل يكن لغريه ـ إل إذا ـ: منا قيد املصنف املوضوع بقولهإو

تلف أه، فهو قد جنسه ألنه هو السبب عرفاً خلسارت إذا نه يضمنهإاملصحف لغريه، ف

وحيتمل {تلف وصف الصحة أ إذا الوصف ـ أي الطهارة ـ فحاله حال ما

كان املصحف لنفسه وجنّسه وصرف غريه  إذا حىت فيما} ضمان املسبب كما قيل

ن كان مالكا للمصحف ألن إس ومؤونة التطهري على املنج فإن املال وطهره،

فليس } صاص الوجوب بهبل قيل باخت{املنجس هو صار سبب ضرر املطهر 

} وجيربه احلاكم عليه لو امتنع{ بل عينياً كما تقدم وجهه ،احلكم بالتطهري كفائياً

آخر ولكن {احلاكم } و يستأجرأ{د تكليفه ؤكما جيرب احلاكم كل مكلف مل ي

 ولذا اختلف ،عبارة املصنف ال ختلو عن غموض أن وال خيفى} جرة منهيأخذ األ

ما ال خيفى على من راجع املستمسك ومصباح اهلدى الشراح يف تفسريها، ك

  .ظهر عندنا، واهللا العاملوغريمها، وحنن فسرناها مبا هو األ

  



١٩٧

 ،إشكال  ففي جواز تطهريه بغري إذنه كان املصحف للغري إذا ):٢٩ـ مسألة (

.  فإنه حينئذ ال يبعد وجوبه، ومل ميكن االستيذان منهكان تركه هتكاًإذا إالّ 

  

ذنه إذا كان املصحف للغري ففي جواز تطهريه بدون إ{): ٢٩ـ مسألة (

كان املالك قابالً ن إ ذنه، مثإوذلك حلرمة التصرف يف ملك الغري بدون } إشكال

ذن استأذن من وليه ن كان غري قابل لإلإذن، كالكبري العاقل استأذن منه، ولإل

 الإ{شبههما أب وما انون والغائ إىل العام كاحلاكم بالنسبة أو ب،اخلاص كاأل

للتزاحم }  ال يبعد وجوبهحينئذنه إكن االستيذان منه فكان تركه هتكاً ومل ميإذا 

  .بني التصرف يف ملك الغري وبقاء القرآن مهتوكاً

مهية الشعائر، أول ملا يستفاد من الشريعة من ومن الواضح تقدم الثاين على األ

 أدلة ئجوب تطهري القرآن ال تكاف وأدلةن وهناك احتمال ثان هو عدم اجلواز، أل

مهية حرمة التصرف يف ملك الغري بغري رضاه، حرمة التصرف يف ملك الغري، أل

مرين فيكون املكلف خمرياً، لكن حد األأمهية أصل عدم واحتمال ثالث هو اجلواز أل

  .فيهما ما ال خيفى

ذن ط اإلذن والتنجس، لو كانت موجبة للهتك سقاملدة املتخللّة بني اإلن إ مث

ن مل إجيوز التطهري على كل حال ونه إ ن كان يأذن لو استؤذن، ورمبا يقالإو

 سقط ن مل يكن راضياًإ و، بالتطهري جاز التطهري لرضاهكان راضياًن إ يستأذن، ألنه

  .ضاهر



١٩٨

مل يرد  إذا منا يسقطإ و،رضاه ال يسقط مبجرد عدم رضاه بتطهري الغرين إ :وفيه

  .صالًأالتطهري 

كان هتكاً  فإن مل يرض بالتطهري لعدم علمه بالنجاسة،ن إ أنه قدم تعرفومما ت

 إذا ن مل يكن هتكاً مل جيز تطهريه مع احتمال وجوب التطهري فيماإجاز تطهريه، و

  .مهية طهارة القرآن احلكيممل يكن هتكاً، أل

ن  وبني احليلولة دو،ال فرق بني التطهري بعد النجاسة أنه مما تقدم تعرف أن كما

مل يأخذه الغري سقطت عليه النجاسة، ن إ ذا كان القرآن يف مكانإالنجاسة، ف

  . املتقدمشكالخذه اإلأتى يف أ كان تركه موجباً هلتكه، وإالّ إذا خذهأوجب 

كان  إذا النقص احلاصل بواسطة التطهري ال يوجب ضمان املطهر أن مث الظاهر

 إالّ يفاً عدم الضمان وضعاً،رعي تكلذن الشألن املستفاد من اإلالتطهري جائزاً له، 

  .دلّ الدليل على ذلك باخلصوصإذا 

 بني وجوب ةومبا ذكرناه ال يبقى اال للحكم بالضمان، بدعوى عدم املنافا

كل مال الغري يف أجوازه، وبني الضمان، مجعاً بني احلكمني، كما يف  أو التطهري

  .املخمصة

التلف الالزم للنهي ليس على الناهي  أن ىولذا بنينا يف باب النهي عن املنكر عل

  جبار يف املمتنع عن بل هو هدر، وهل يقدم اإل



١٩٩

  .ذنه؟ احتماالنإالغري بدون  على تطهري ،التطهري

  .داء احلقأجبار هو الطريق املعروف لدى الشرع يف كل ممتنع عن اإل أن من

  .ولية األلةدذن خالف األجبار والتطهري بدون اإلمرين من اإلكال األ أن ومن

خر فيتساويان، وال حدمها على اآلأحدمها مل يكن دليل لتقدمي أ إىل ذا اضطرإف

ن إن كان املصحف وقفاً قام املتويل اخلاص مقام املالك، وإيبعد االحتمال الثاين، و

 كان اختياره بيد الوصي مل يكن له متول خاص قام احلاكم مقامه، ولو كان ثلثاً

  .آخر تعرف مما تقدممث احلاكم، وهنا فروع 

  



٢٠٠

  ، النجاسة عن املأكولإزالةجيب ): ٣٠ـ مسألة (

  

كل أواملشروب حلرمة }  النجاسة عن املأكولإزالة جتب{): ٣٠مسألة ـ (

والرجز ﴿: ، ويدلّ عليه قوله سبحانهمجاعالنجس وشربه بالضرورة واإل

رج١(﴾فَاه(.  

راقة املرق إشربة من عمة واألطوكذلك الروايات الكثرية الواردة يف كتاب األ

 والواردة يف عدم ،راقة املاء املتنجسإاملتنجس وغسل اللحم، والروايات الواردة يف 

 البالغة حد التواتر، خباركل اللحم غري املذكى والدهن النجس وغريها من األأ

برة جنساً  فلو كان ما يف اإل،كلبرة ليس حكمها حكم األالتزريق باإل أن والظاهر

  . يضرمل

نعم ال جيوز تزريق اخلمر للنص على حرمة استعماهلا مطلقاً، كما ال بأس 

اخلمر، بل كل جنس العني ملا دلّ على حرمة التقلب يف كل  إالّ باحلقنة بالنجس

جنس من رواية حتف العقول وغريها، وتزريق الدم يف املريض ال بأس به ملكان 

  .االضطرار

ة كل تقلب من هذا القبيل يف النجس، ألن ورمبا يقال بعدم الدليل على حرم

 أن  وملا اشتمل عليه نفس تلك الرواية من،قسام التقلب املنهي عنهأاملراد باحملرم 

ول أ فراجع تفصيل الكالم يف ذلك يف ،مل يأت منه منفعة حملّلة إذا تقييد احلكم مبا

  .املكاسب

  نهأمن : احتماالنوهل جيوز تزريق املتنجس يف املعدة؟ 

  

                                                

  .٥اآلية :  سورة املدثر)١(



٢٠١

. استلزم استعماهلا تنجس املأكول واملشروب إذا ، وعن ظروف األكل والشرب

  

 وهذا يدخل املعدة ،كل يدخل من الفماألأن  األمر  منتهىب،كل والشركاأل

  .خرى، ومن احتمال خصوصية للفمأمن ثقبة 

 إذا كل والشربوعن ظروف األ{ حكمه حكم الفم أن نف فالظاهرما األأ

املوجب لتنجس املأكول واملشروب، } جس املأكول واملشروباستلزم استعماهلا تن

 إناء أو كان املاء الطاهر بقدر الكر يف جلد جنس إذا ذا مل يوجب التنجس كماإف

ه ينه ال دليل علمتنجس مل يضر، بل كون ذلك على حنو الشرطية ضروري، وأل

  .كلهأعدا حرمة شرب املتنجس و

مل  إذا نف،األ أو حليلاأل أو ذناأل أو نيال بأس بنجاسة ما يوضع يف العنه إ مث

  . لعدم الدليل على لزوم الطهارة،احللق إىل يصل

  .نواع التقلب فيهأاحلرام الذي حيرم مجيع  إىل نعم ال جيوز بالنسبة

  



٢٠٢

 ترك االنتفاع باألعيان النجسةاألحوط): ٣١ـ مسألة (

  

د اختلف وق} عيان النجسة ترك االنتفاع باألاألحوط{): ٣١مسألة ـ (

احللية،  إىل احلرمة، ومجاعة منهم ذهبوا إىل  فجماعة منهم ذهبوا،الفقهاء يف ذلك

املسألة مذكورة يف املكاسب وشروحها وتعليقاا بصورة مفصلة نشري ن إ وحيث

  :مجالية فنقولإشارة إ الطرفني أدلة إىل هنا

  : األربعةدلةالقائلون بالتحرمي استدلوا باأل

راد بالرجس النجاسة، فامل والرجز فَاهجر: وله تعاىلفق: ما من الكتابأ

  .واملراد باهلجر ترك االنتفاع به مطلقاً، إذ لو استعمله مل يكن هاجراً له

  . اآلية)١(﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم﴿: وقوله تعاىل

  :ال لقالإ و، اعيان ظاهرة يف حرمة كافة االنتفاعاتاأل إىل فإن نسبة التحرمي

  .)حرم علكيم شرب الدم(

و أ«: بعد قوله) عليه السالم( نهإفرواية حتف العقول حيث : ما من السنةأو

  :قال» شيء من وجوه النجس

                                                

  .٣اآلية :  سورة املائدة)١(



٢٠٣

مساكه والتقلب إكله وشربه ولبسه وملكه وأألن ذلك كله منهي عن «

  .)١(»فيه

النتفاع بامليتة، حناء التقلب فيه حرام، وما ورد من عدم اأمجيع  أن مث ذكر

 أن )عليه السالم( ن يف كتاب عليإ «:)عليه السالم( كرواية الكاهلي عن الصادق

  .)٢(»ما قطع منها ـ ميت ـ ال ينتفع به

 عن املاشية تكون للرجل فيموت بعضها :)عليه السالم( وخرب علي بن جعفر

  يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟

  .)٣(»بسها فال يصلي فيهان لإال و«): عليه السالم( قال

  .)٤(»يصيب اليد والثوب وهو حرام أنه ما تعلمأ«): عليه السالم( وقوله

راقة املاء واملرق والزيت والعسل والسمن عند املالقاة مع إوما ورد من 

  .راقة كناية عن عدم االنتفاعوىل، واإلأالنجاسة، ففي النجس بطريق 

  رشاد والفاضل  شرح اإلفقد ادعاه فخر الدين يف: مجاعما اإلأو

                                                

  . يف تفسري التجارات٢٤٥ص:  حتف العقول)١(

  .١ من أبواب الصيد والذبائح ح٣٠ الباب٢٩٥ ص١٦ج:  الوسائل)٢(

  .١١٥ص:  قرب اإلسناد)٣(

  .١ من أبواب األطعمة احملرمة ح٣٢ الباب٣٦٤ ص١٦ج:  الوسائل)٤(



٢٠٤

  .املقداد، بل واحللّي

 حكامفيه الضرر البالغ، ألن األ إالّ ن الشارع ال حيرم شيئاًأفقالوا ب: ما العقلأو

  .كله يضر سائر استعماالتهأ والشيء الضار كما يضر ،تابعة للمصاحل واملفاسد

  :ويرد على الكل

الظاهر املنع عن االستعماالت   أن فريد على االستدالل ا:ما اآليات املباركاتأ

كلها، ويف امليسر لعبه، ويف الصنم أاملقصودة، ففي اخلمر شرا، ويف اخلرتير 

  .)١(﴾والرجز فَاهجر﴿ :عبادته، ومنه يعرف وجه قوله تعاىل

 أن الظاهر من صدرها وذيلها، أن فريد على رواية حتف العقول،: ما الرواياتأو

ال فساد يف مثل استعمال العذرة يف  أن حرام، ومن املعلومما فيه الفساد حمضاً 

املنصرف ن إ ر الروايات حيثئشبه، ومنه يعلم وجه اجلواب عن ساأالتسميد وما 

  .منها االستعمال فيما يشترط فيه الطهارة

كيف ميكن االستناد  أنه ،حمتمل االستناد إىل أنه باإلضافةففيه : مجاعما اإلأو

  . املتأخرين ومجلة من القدماء على اجلوازليه مع ذهاب مشهورإ

 غري ،كله يضر سائر استعماالتهأوالضار كما يضر : قوله أن ففيه: ما العقلأو

  .تام، بل هو معلوم العدم يف اجلملة

  :ربعة األدلةواستدل القائلون على احللّ باأل

                                                

  .٥اآلية :  سورة املدثر)١(



٢٠٥

  .فاآليات اليت دلت على حلّ ما يف األرض: ما من الكتابأ

 لية امليتة، كخرب البزنطي عن الرضاأ منها ما ورد يف ، كثريةي فه:ما الرواياتأو

  ينتفع مبا قطع؟ أن يصلح لهأحياء ألياا وهي أيف الغنم يقطع من ) عليه السالم(

  .)١(»نعم يذيبها ويسرج ا وال يأكلها وال يبيعها«): عليه السالم( قال

ا ورد يف شعر اخلرتير وما ورد يف جلد اخلرتير بأن جيعل دلوا ويستقي به، وم

 وما دل على جواز ،جيعل حبالً يستقي به، وما دلّ على جواز بيع العبد الكافر

لبنها جنس، وما دل على جواز االنتفاع  أن كون املرضعة يهودية وحنوها مع

 أن ربعة، وما دل على جواز جعل دهن امليتة صابوناً، وما دل علىبالكالب األ

اإلمام  أن كانت من جلد محار ميت، وما دل على) عليه السالم( نعال موسى

كان يلبس اجللود املشتبهة بامليتة، ولكنه ال يصلي فيها، وما ) عليه السالم( السجاد

تة ممن يستحل، وما دل على تقرير االمام الستعمال يدل على جواز بيع املشتبه بامل

على االنتفاع بالعذرة جلد امليتة يف غري الصالة يف روايات الصيقل وغريها، وما دلّ 

غريها، مما يشرف  إىل .التسميد، وما دل على االنتفاع مبين احليوان يف التلقيحيف 

  .ما نص على حترميه باخلصوص إالّ الفقيه على القطع جبواز خمتلف االنتفاعات

  

                                                

  .٦ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٧ ص١٢ج:  الوسائل)١(



٢٠٦

   امليتة،خصوصاً

  

  .فقد استدل به على احللية يف اجلملة: مجاعما اإلأو

مجلة من  أن ل على جواز استعمال ما ال يضر، ومن املعلومنه يدفأل: ما العقلأو

 فتوى عدم وجه يظهر ومنه ،االستعماالت ال تضر، هذا جممل الكالم يف املسألة

 الوسائل بسبب احلرام استحال لو بل اجلواز، هو قرباأل نأو بالتحرمي، املصنف

 املوضوع، بانتفاء كماحل النتفاء أيضاً كلاأل يف استعماله جاز آخر، شيء إىل احلديثة

 واهللا ،شبهأ ما وأ رماداً العذرة استحالة مثل ،باالستحالة العلم ذلك يف يشترط لكن

  .العامل

 يف عليها احلكيم القرآن نص بعد فيها الواردة اخلاصة للروايات }امليتة خصوصاً{

ليه ع( كصحيح الكاهلي املتقدم، حيث قال ﴾الْميتةُ علَيكُم حرمت﴿ :قوله

  .)١(»ن ما قطع منها ميت ال ينتفع بهإ«): السالم

 إىل ،)٢(»ال«): عليه السالم( فقال امليتة ينتفع منها بشيء؟: وخرب ابن مغرية

قرب اجلواز، للروايات املتقدمة اليت وردت بعضها يف خصوص غريها، لكن األ

  .امليتة

  خر كالذي رواه يف التهذيب عن األخبارومجلة من األ

  

                                                

  .١ من أبواب الذبائح ح٣٠ الباب٢٩٥ ص١٦ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٦١ الباب١٠٨٠ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٠٧

ما جرت السرية عليه من االنتفاع  إالّ ،مل تقبل التطهري إذا تنجسةبل وامل

  ،بالعذرات وغريها للتسميد واالستصباح بالدهن املتنجس

  

عن لباس اجللود ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: مساعيل بن الفضل، قالإ

  رض املصلني؟أمل تكن من  إذا واخلفاف والنعال والصالة فيها

  .غري ذلك إىل .)١(»ال واخلفاف فال بأس اما النعإ«: فقال

كالدهن والزيت والسمن النجس، وذلك } مل تقبل التطهري إذا بل واملتنجسة{

ال ما جرت السرية إ{كان ذائباً وهو كفاية عن عدم االنتفاع  إذا راقتهإملا ورد من 

للتسميد واالستصباح {كالدهن املتنجس } عليه من االنتفاع بالعذرات وغريها

  . العامةدلةالسرية خمصصة لأل فإن }بالدهن املتنجس

ن كل إ الدالة على حلية ما يف األرض ودلةكيف جيمع بني األ: رمبا يقالنه إ مث

 الدالة على حرمة غالب دلة، وبني األنسانسبحانه لإل ما يف األرض قد سخرها اهللا

  .احمللل منهاضعاف أ فضعاأاللحوم اليت هي 

، قلنا بعدم جواز االنتفاع ا بوجه من الوجوه إذا تقيميس إمنا هذا: واجلواب

كل وغري كل وهي منافع كثرية، فاللحم الطيب لأل اجلواز يف غري األقوىلكن األ

  الطيب لسائر االنتفاعات كالسماد، 

  

                                                

  .١٣٠ يف ما جيوز الصالة فيه ح١١ الباب٢٣٤ ص٢ج:  التهذيب)١(



٢٠٨

 يف غري ما يشترط فيه  جواز االنتفاع باجلميع حىت امليتة مطلقاًقوىلكن األ

  ،ا لالستعمال احملرم نعم ال جيوز بيعه،الطهارة

  

 كالكلب وحنوه، والدواء واالختبار نسانطعام احليوانات احملللة والنافعة لإلإو

عليها، واالقتناء يف حديقة احليوانات وحنوها، والتحليل باالستحالة واخلدمة 

كل ، كما يف القرد والفيل واهلرة والكلب وغريها، واالستعمال يف غري األنسانلإل

  .خلفاف عنها، وغري ذلككصنع الفراء وا

طاهرة كانت }  جواز االنتفاع باجلميع حىت امليتة مطلقاًقوىلكن األ{

كل والشرب والصالة كاأل} يف غري ما يشترط فيه الطهارة{جنسة  أو ،كالسمك

  .وحنوها

كل، وذلك كان يبيع الدهن املتنجس لأل} نعم ال جيوز بيعها لالستعمال احملرم{

 أن احلرام، وال فرق يف ذلك بني إىل نه تسبيباطل، وألكل املال بالبأألنه من 

  .يكون البيع لذلك عرفاً أو يشترط احلرام

ن قصد البائع إواحلرام،  أو كان يأيت منه احلالل إذا ورمبا يقال جبواز ذلك

  .واملشتري استعماله يف احلرام

ء الذي له هو يف مقابل الشي إمنا املال إذ كل املال بالباطل،أوذلك ألنه ليس من 

 ،القصد ال مدخلية له إذ ،جهة حملّلة مقصودة، والقصد والشرط ال جيعله حراماً

اسطة، كان الفاعل املختار و إذا والشرط الفاسد ليس مفسداً، والتسبيب ال يضر

  جيارإ حلرم وإالّ

  



٢٠٩

.  كامليتة والعذراتويف بعضها ال جيوز بيعه مطلقاً

  

  .يفعل احلرام فيها، ولو مبثل الغيبة أنه الدار والسيارة والسفينة ملن نعلم

يصنعه  أنه كانوا يبيعون التمر ملن يعلمون) عليهم السالم( مأولذا ورد 

  .)١(مخراً

كل املال بالباطل عرفاً، وألنه من التعاون على أ أنه  لصدق،لكن املسألة مشكلة

 أو لد من التأويذا ورد مورد علم خبروجه كبيع التمر ممن يصنعه مخراً ال بإمث، واإل

قياس ذلك مبن يؤجر البيت وحنوه مع الفارق لعدم صدق  أن التخصيص، كما

جيار خبالف املقام والشاهد العرف، ولذا ذهب كل بالباطل يف اإلالتعاون واأل

  . وتفصيل املسألة يف املكاسبمجاع عليه اإليعدم اجلواز، بل ادع إىل املشهور

 دلةللنهي اخلاص يف األ} امليتة والعذراتويف بعضها ال جيوز بيعه مطلقاً ك{

 أن  واخلرتير، ويف مجلة من الروايات،والكلب غري الصيود ،عنها، وكذا يف اخلمر

ريد ذه أ إذا ما إىل خبارمثنها سحت، لكن رمبا يقال بانصراف النواهي يف تلك األ

  .عيان االستعمال احملرماأل

  جاز، ولذا جاز بيع مل يقصد ذلك بل االستعمال احمللل  إذا ماأ

                                                

  .٨ ـ ٧ ـ ٦ من أبواب ما يكتسب به ٥٩ الباب١٧٠ ص١٢ج:  الوسائل)١(



٢١٠

مساعيل إالكلب النافع، وجاز بيع امليتة لالستعماالت النافعة كما تقدم يف رواية 

ما يدل على ذلك، وكما جاز بيع املشتبه ممن يستحل، وكما جاز بيع اخلمر اليت 

هي يف معرض التخليل، وكما جاز بيع شعر اخلرتير للحبل، وجلده لالستقاء، وبيع 

  .، كما يف رواية الصيقل)١(لسيوفامليتة الغماد ا

  .)٢(»العذرةال بأس ببيع « أنه وقد ورد

بيعت بقصد املنفعة احملرمة كما قيل،  إذا مما يوجب احلمل يف رواية املنع على ما

شكل عليه بأنه مجع تربعي، ويف بعض الروايات بيع املتنجس باخلمر والنبيذ أن إو

 أيب جس كما يف رواية زكريا بن آدم وابنملن يستحل، وكذا يف العجني من املاء الن

 أن  وذلك دال على،فىت بذلك غري واحد كصاحب املدارك والنراقينيأ وقد )٣(عمري

  .غري ذلك إىل ،الوجه يف التحرمي يف الروايات املانعة هو ما ذكرناه

ن كانت الفتوى بذلك إفدعوى االنصراف املذكورة غري بعيدة و، وكيف كان

  .العدم مشكلة، وتفصيل الكالم يف بابهإىل  مع ذهاب املشهور

  

                                                

  .٤به ح من أبواب ما يكتسب ٣٨ الباب١٢٥ ص١٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ و٢ من أبواب ما يكتسب به ح٤٠ الباب١٢٦ ص١٢ج:  الوسائل)٢(

  .٣ من أبواب ما يكتسب به ح٧ الباب٦٨ ص١٢ج:  الوسائل)٣(



٢١١

ء النجس كذا حيرم التسبب  كما حيرم األكل والشرب للشي): ٣٢ـ مسألة (

 شربه أو ألكل الغري

  

كل والشرب للشيء النجس كذلك حيرم كما حيرم األ{): ٣٢مسألة ـ (

 ،وذلك ألن يف النجس مفسدة ال يرضاها الشارع} شربه أو كل الغريالتسبب أل

تسبيبه  أو  نفسه لذلك الشيءنسانوال فرق يف عدم رضى الشارع باستعمال اإل

مث والعدوان، وجلملة من الروايات الدالة عانة على اإلنه من اإلالستعمال غريه، وأل

  مسن وعسل؟ أو مات يف زيت  جرذ: كصحيحة ابن وهب،على لزوم البيان

  .)١(»زيت يستصبح بهل فيؤخذ اجلرذ وما حوله والسما السمن والعأ«: فقال

  .)٢(»نه ملن اشتراه ليستصبح بهبعه وبي«: وقال يف بيع ذلك الزيت

   يف جرذ مات يف زيت ما تقول يف بيع ذلك؟:ويف موثقته

  .»بعه، وبينه ملن اشتراه ليستصبح به«: قال

  .يف الزيت فتموت فيه أو عن الفأرة تقع يف السمن «:بصري أيب ويف صحيحة

 وإن كان ذائباً ، ويؤكل ما بقي، فتطرحها وما حوهلاداًإن كان جام«: فقال

  .)٣(»بعته إذا علمهمأفاسرج به و

                                                

  .١ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)٢(

  .٣بواب ما يكتسب به ح من أ٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)٣(



٢١٢

 املستفاد عرفاً من التعليل فإن ىل غريها من الروايات القريبة من هذه الروايات،إ

خصوصيته  أنه وجه البيان عدم االستعمال يف ما يشترط فيه الطهارة، الأن 

كلف، ال الشارع ال يريدها من امل أن  احملرماتدلةألالستصباح، وألن الظاهر من 

 شبه،أما  أو تشجري حديقته أو ى املوىل عن هدم داره إذا نهإمباشرة وال تسبيباً، ف

يفعل ذلك  أن ال يريد هذا الشيء، فال جيوز للعبد أنه املستفاد عرفاً من ذلكفإن 

  .يفعله أن يسبب لغريه أو بنفسه

 عالمهإ احملرم بدون تسبيب املكلف مل جيب للمكلف كان الغري يرتكب إذا نعم

ال يريده بكل حال لشدة  أنه كان هو جاهالً باملوضوع، ومل يعلم من الشريعةإذا 

  .مبغوضيته

، ووجوب دلةعالم يف حال التسبيب ملا تقدم من األومنه يعلم وجوب اإل

د اجلاهل، رشاإ وحكامكان جاهالً باحلكم ألنه من باب تعليم األ إذا عالماإل

ن مل يكن تسبيب إ ول،ال يرضاه بكل حا أنه علم من الشريعة إذا عالمووجوب اإل

راد الزنا بذات حمرم وهو يقطع بأا حملّلة له، أ إذا وكان جاهالً باملوضوع، كما

كان املرتكب غري مكلف، كانون  إذا التسبيب ماعالم وجيوز ومما ال جيب اإل

اجتهاده  أو غري ملزم عليه، لتقليده أو ه غري مسلم،كان مكلفاً لكن أو والطفل،

  .باحةباإل

  لباس الصيب الذهب وجاز بيع النجس وامليتة إولذا ورد جواز 



٢١٣

فيما علم من  إالّ ، اللهم)١(لزموهم مبا التزموا بهألورود . املشبتهة ملن يستحل

رأينا  أو ل،لوط بطفيرأينا طفالً  إذا  وجوده يف اخلارج، كماإرادةالشارع عدم 

  .حنو ذلك أو كافراً يريد قتل مسلم

 إىل طفال اخلمر، وكذلك حيرم التسبيب هلمولذا ورد املنع عن سقي األ

ال فرق فيما ذكرنا بني  أنه استعمال الضار ضرراً شديداً، وقد علمت مبا تقدم

  . لوحدة املالك يف الكل،النجاسات وبني سائر احملرمات

احملرم مما هو مبغوض وقوعه كيف كان  أن نسانرمبا ال يعلم اإل أنه بقي

 أدلةال كلبس الذهب، وهنا ال بد من عدم التسبيب ملا تقدم من ظهور  وأ ،كاخلمر

املخرج  إىل ، فاجلواز حيتاج وال تسبيباًالشارع ال يريدها ال مباشرةً أن احملرمات يف

  .ال العكس

املرتكب  أن مل يعلم إذا وكذلك فيما. ما خرج إالّ  اجلوازاألصلن إ :فال يقال

حنو اجلهل باحلكم من  أو اجلهل باحلكم، أو يرتكبه من باب اجلهل باملوضوع،

م ال؟ أهل يفطر لعذر  أنه  يف شهر رمضان، ومل نعلمرأينا مفطراً إذا املعذرات، ولذا

عمن رآهم ) عليه السالم( مري املؤمننيأوجب الفحص، كما ورد من سؤال 

  .يفطرون يف شهر رمضان

                                                

  .٢ من أبواب مرياث اوس ح٣ الباب٥٩٨ ص١٧ج: الوسائل:  انظر)١(



٢١٤

 إذا م ال؟ وكذلكأمباح الدم  أنه اً ومل نعلمإنساناً يقتل إنسانرأينا  إذا وكذلك

نه ليس هذه املقامات من إم ال؟ فأيبيعه وز  أنه بيع الوقف ومل نعلمي اًإنسانرأينا 

  .مقام محل فعل املسلم على الصحيح

وض الفعل الذي يرتكبه جهال باملوضوع مما هو مبغ أن شككنا يف إذا نعم

مبغوض له يف حالة العلم والعمد، فالظاهر عدم أنه  أو ل،للشارع على كل حا

منا كان إعامل باحلكم و أنه يلبس احلرير، وعلمنا أنه رأينا إذا عالم كماوجوب اإل

  .عالمنه ال دليل على وجوب اإلإلبسه ألجل جهله باملوضوع، ف

نه ال دليل على إ ف،رأيناه يأكل النجس، كالطعام املالقي للنجس إذا وكذلك

) عليه السالم( مامعالم يف املقام مبا فعله اإلعالم، ورمبا يستدل لعدم اإلوجوب اإل

 وبالروايات الواردة بعدم لزوم )١("يف مسحه اللمعة اليابسة من جسده املبارك"

  .عالم من يصلي يف الثوب النجس، بل جواز التسبيب لهإ

سألته عن الرجل يرى يف : قال) لسالمعليهما ا(حدمها أفعن حممد بن مسلم عن 

  دماً وهو يصلي؟ أخيه ثوب

  .)٢(»ال يؤذنه حىت ينصرف«: قال

  

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٧ الباب١٠٦٩ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٧ الباب١٠٦٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢١٥

  ،وكذا التسبب الستعماله فيما يشترط فيه الطهارة

  

عار أعن رجل ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وعن عبد اهللا بن بكري قال

  ؟هرجالً ثوباً فصلى فيه وهو ال يصلي في

  .»لمهال يع«: قال

  علمه؟أ فإن :قلت: قال

  .)١(»يعيد«: قال

فال بد من القول ) عليه السالم( مام الباقرما قصة اإلأ ،لكن يرد على ذلك

ال جيب أنه  أو مثل تلك البقعة، إىل يصال املاءإال جيب أنه  أو باشتباه الرجل،

سيل منا يفعل ذلك من باب جريان السنة، كما ورد يف باب تغإمام والغسل على اإل

غسل امليت، ويؤيده ما ورد من جواز ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  .يف املسجد وبقائهم جنباً فيه) عليهم السالم( جنامإ

الشرط علمي ال واقعي،  أن ،دلةصالة فالظاهر من الفتوى واأللما مسألة اأو

  .عالمبعد اإلبعضها  أو صلى متام الصالة أنه  يف الرواية الثانيةاإلعادةفوجه 

ن يقدم له أ واقعياً كشرطاً} وكذا التسبب الستعماله فيما يشترط فيه الطهارة{

 أن غسله، مما يشترط بالطهارة الواقعية، وذلك ملا عرفت من أو املاء لوضوئه

  ع غري رتيان مبا هو مبغوض للشااإل إىل التسبيب

  

                                                

  .٧٩ص:  قرب اإلسناد)١(



٢١٦

  الم بنجاسته جيب اإلع، للتطهري قابالً جنساًأعار شيئاً أو فلو باع

  

عارة الثوب إكان شرطاً واقعياً، ملا تقدم من جواز  إذا جائز، ولذا قيدنا املنت مبا

  .النجس للصالة فيه، ألن اشتراط الطهارة شرط علمي وليس شرطاً واقعياً

ثر كان املكلف يرتب األ إذا جيوز إمنا الوضوء، إىل مثل التسبيب أن ومنه يعلم

ذا طلب منه املاء إثر، فف بذلك األليكون يلزم املكثر حبيث على ذلك، وكان األ

ال يصلي ذا الوضوء وال يعمل  أنه للوضوء ال ليكون على طهارة، وعلم املعطي

عمالً آخر مشروطاً بالطهارة، كالصالة ومس كتابه القرآن، وكان يريد الذهاب 

كله أة عضائه ال يؤثر يف تنجيسه وبطالن صالته وجناسأجناسة  أن يف املاء حىت

  . املاء النجسئهعطاإ على حرمة وشربه، مل يكن دليالً

 إذا فيما} عالم بنجاستهعار شيئاً جنساً قابالً للتطهري، جيب اإلأ أو فلو باع{

اشترى  إذا ماأكان الطرف اآلخر يستعمله يف ما يشترط فيه الطهارة كما عرفت، 

 يدل دليل على وجوب اخلبز النجس ليطعمه حيواناته، مما ال يسبب جناسة له، مل

ن بيع النجس ال أيقال بأن  إالّ شرط التطهري مستدرك، اللهم أن عالم، ومنه يعلماإل

  .جيوز

  :لكن يرد عليه

  .ال دليل على حرمة بيع النجس مطلقاً أنه :والًأ

  .عارةم ذلك يف اإليف البيع ال يسلّم ذلك بأنه لو سلّ: وثانياً



٢١٧

املشتري يعلم ذلك من  أن ذا علم البائعإ ف،عالم كما عرفت طريقياإلن إ مث

مهية فسيان عنده أاملشتري ال يعري النجاسة  أن عالم، ولو علمطريق آخر مل جيب اإل

  :م ال؟ احتماالنأعالم النجس والطاهر فهل جيب اإل

» ليستصبح به«): عليه السالم( عالم ألجل التحرز كما تقدم من قولهاإل أن من

  .عالم وجه لإلالتحرز مفقود فالن إ وحيث

تنجيسه يف مأكله  إىل ومن عدم مباالة املشتري ال جيوز تسبيب املكلف

ن إ معصية اهللا إىل نه تسبيبته وبيعه ألرعاإومشربه، بل رمبا حيتمل عدم جواز 

 إىل مل يعلمه، واملسألة مشكلة وحباجةن إ الواقعييقاعه يف املبغوض إىل إعلمه، وأ

  .التأمل والتتبع

املعرضية  أن  تعرفدلة يكن هو السبب يف استعماله، ومما تقدم من األمل إذا ماأو

 الستعمال  وكان جنساً، حبيث كان معرضاًعالم، فلو باعه ثوباًكافية يف وجوب اإل

 عالم،يأكل ويشرب النجس وجب اإل أو الطاهر معه، حبيث يبطل وضوئه وصالته

ما يشترط بالطهارة، ومن االستصباح يف احلديث كناية عن عدم االستعمال فيفإن 

علم ن إ أنه متيقن التنجس بسبب ذلك، كما أنه عالم معرض العدم اإل أن علومامل

ن تتنجس أكان معرضاً بإذا   أيضاًعالميستعمله يف االستصباح، وجب اإل أنه البائع

  .يده مث يبطل وضوئه وصالته

  



٢١٨

 أو ه شخصما يأكل أن بأن رأى، مل يكن هو السبب يف استعماله إذا وأما

.يصلي فيه جنس فال جيب إعالمه أو يشربه

  

 أو ما يأكله شخص أن ن رأىأمل يكن هو السبب يف استعماله، ب إذا ماأو{

عالم، اللهم  عدم وجوب اإلصالةأل} عالمهإيصلي فيه جنس، فال جيب  أو يشربه

كان يتوضأ مباء جنس مما يسبب بطالن طوافه،  إذا مهية كماعرف األ إذا فيما

يف حالة اإلحرام، بل رمبا قيل بوجوب اإلعالم مطلقا، حرم عليه النساء فيواقعها فت

ال دليل على  أنه النجس وشربه عند الشارع مطلقاً، لكن الظاهرملبغوضية أكل 

  . واهللا العامل،حوطأن كان إذلك، و

  



٢١٩

 ال جيوز سقي املسكرات لألطفال): ٣٣ـ مسألة (

  

كما هو املعروف يف } طفالسكرات لألال جيوز سقي امل{): ٣٣مسألة ـ (

جد أ كما يف املستمسك وغريه، بل مل إشكالكالمهم، ذكره املستند وغريه بال 

  .فيه خالفاً وذلك لتواتر الروايات بذلك

  عن اخلمر؟) عليه السالم( عبد اهللا أبو قال سئلالربيع الشامي  أيب ففي خرب

اهللا عز وجل بعثين رمحة ن إ ):مصلى اهللا عليه وآله وسل( ل اهللاقال رسو«: فقال

أقسم ريب «: وقال. »وثانمور اجلاهلية، واألأللعاملني، وألحمق املعازف، واملزامري، و

 أو سقيته مثل ما يشرب منها من احلميم معذباً إالّ ال يشرب عبد يل مخراً يف الدنيا

ثل ما سقاه من سقيته م إالّ مملوكاً، أو مغفوراً له، وال يسقيها عبد يل صبياً صغرياً

  .)١(»مغفوراً له أو احلميم يوم القيامة معذباً

التائب من الذنب  أن املراد بذلك ما مل يتب، ملا ورد من أن الظاهر: أقول

  .)٢(كمن ال ذنب له

مجلة من  أن  وقد ثبت،)٣(﴾حسناٍت سيئاِتِهم اللَّه يبدلُ أُولِئك﴿: وقال تعاىل

  ، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( جلة صحابة رسول اهللاأ

                                                

  .١حملرمة ح من أبواب األشربة ا١٠ الباب٢٤٥ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٨ من أبواب جهاد النفس ح٨٦ الباب٣٥٨ ص١١ج:  الوسائل)٢(

  .٧٠اآلية :  سورة الفرقان)٣(



٢٢٠

  .قلعواأسلموا وأسالمهم، مث إكانوا يشربون اخلمر قبل 

 املولود يولد فنسقيه :)عليهم السالم( قلت أليب عبد اهللا: ويف خرب عجالن قال

  .اخلمر

  .)١(»ن غفر لهإال، من سقي مولوداً مسكراً، سقاه اهللا من احلميم و«: فقال

يقول اهللا عز «: يقول) عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ويف خربه اآلخر، قال

 سقاه صبياً ال يعقل، سقيته من ماء احلميم مغفوراً له أو من شرب مسكراً: وجل

  .)٢(»معذباًأو 

من سقى صبياً مسكراً «: قال) عليه السالم( ويف حديث اخلصال، عن علي

  .)٣(»ا صنع مبخرجتعاىل يف طينة اخلبال، حىت يأيت مم وهو ال يعقل، حبسه اهللا

يتعاجل  أن ى«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن ويف حديث الدعائم

  .)٤(»طفال والبهائمن تسقى األأباخلمر واملسكر و

  مث على من اإل«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال

                                                

  .٢ من أبواب األشربة احملرمة ح١٠ الباب٢٤٦ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب األشربة احملرمة ح١٠ الباب٢٤٦ ص١٧ج:  الوسائل)٢(

  . حديث األربعمائة٦٣٥ ص٢ج:  اخلصال)٣(

  .٤٧١ ح١٣٣ ص٢ج:  طبعة الوفاء، والدعائم٤٩٥ ص٦٣ج: ار البح)٤(



٢٢١

  .)١(»سقاها

ث يف يف حدي) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن رسول اهللاخبارويف جامع األ

من  أو صبياً، أو ،امرأة أو نصرانياً، أو أال ومن سقاها غريه يهودياً،«: قال أنه اخلمر

  .)٢(»كان من الناس، فعليه كوزر من شرا

كل مسكر مخر «: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف حديث الغوايل عنه

 اهللا من ومن سقاه صبياً جرعة من مسكر سقاه«: قال إىل أن .»وكل مخر حرام

  .)٣(»طينة اخلبال

: قال يف حديث أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مامة عن رسول اهللاأ أيب وعن

 إالّ ضعيفاً شربة من اخلمر، أو حد يسقى صبياًأوعزيت ما من : تعاىل قال ن اهللاإ«

  .)٤(»مغفوراً أو سقيه مثلها من الصديد يوم القيامة، معذباً كانأ

ال  أنه  الفتاوى تعرفإطالق وخصوص بعضها كدلةاأل إطالقىل غريها، ومن إ

لزموهم أ، وهذا خارج عن قاعدة كافراً أو فرق يف ذلك بني كون الصيب مسلماً

   بل ال جيوز نفسهمألزموا به أمبا 

  

                                                

  .٤٧١ ح١٣٣ ص٢ج: ودعائم اإلسالم.  طبعة الوفاء٤٩٥ ص٦٣ج:  البحار)١(

  .١١٢ الفصل١٥٨ص:  جامع األخبار)٢(

  .٢٨٨ ح١٧٨ ص١ج: ، يف الغوايل٤٨٩ ص٦٣ج:  البحار)٣(

  .٥ من أبواب األشربة احملرمة ح٦ الباب١٣٨ ص٣ج:  مستدرك الوسائل)٤(



٢٢٢

  ،كانت مضرة هلم إذا  وكذا سائر األعيان النجسة،بل جيب ردعهم

  

لوال ذلك لكان القول باجلواز يف سقيها للكافر اوز هلا ما تقدم من الدليل و

، وملا دلّ من بيع امليتة املشتبهة وحنوها ملن يستحل، وال فرق لزموهمأحمله لقاعدة 

 يشتري به مخراً، ألن مثل ذلك ن يعطيه ماالًأ ك،بني السقي وبني التسبيب للسقي

  .ن كان الصيب مراهقاًإمن التسبيب عرفاً و

 نفسهم، وذلك ألنه علم من الشارعأب برادوا الشرأ إذا }بل جيب ردعهم{

 أنه ال يريد وقوع هذا الشيء يف اخلارج كقتل النفس والزنا واللواط، ومنه يعلمأنه 

  .ن كان يف الويل آكد لكونه املنصوب حلفظ الصيبإال فرق بني الويل وغري الويل و

 ة فيه بالنسبإشكالهذا ال } كانت مضرة هلم إذا عيان النجسةوكذا سائر األ{

الويل ومن قام مقامه من احلاكم وعدول املؤمنني، بل وكل مؤمن يف صورة إىل 

  .عدم وجود العدول

كان الضرر مما يؤدي بالنفس، ملا  إذا غري الويل، إىل  فيه بالنسبةإشكالوكذا ال 

  . النفس احملترمةظ حفبعلم من الشريعة من وجو

  :ما يف ما عدا ذلك ففيه قوالنأ



٢٢٣

الشارع ال  أن الظاهر منها فإن ،)١(ال ضرر وال ضرارعدة الوجوب لقا: األول

ن تارك مداواة إ«): عليه السالم( يريد الضرر يف اخلارج، ولذا ورد عن املسيح

  .)٢(»اجلريح مبرتلة اجلارح له

 أحكامجراء إالناس مكلفون ب( :ردبيلي يف حمكي كالمهبل قال احملقق األ

ويف ثبوت ذلك التكليف للناس مطلقاً (: قائاله املستند ، ورد)٣()املكلفني عليهم

  .، انتهى)٤()األصلنظر، وال حيضرين اآلن دليل على التعميم املوجب لتخصيص 

حد يقول حبفظ أ ال يرتبط بالقاعدة، وهل هعدم الوجوب ألن ما حنن في: والثاين

مل يكن ذلك الضرر حمرماً، ومل يدخل ذلك حتت عنوان  إذا ضرار،الناس عن اإل

مل يعلم عمومه ) عليه السالم( نهي عن املنكر ودفع املنكر، وما ورد عن املسيحال

لو  أنه الشارع ال يريدها لوضوح أن ضرار اليت علمناداخالً يف اإلكان  إذا لغري ما

طراف، ال جيب ذهاب بعض األ أو املوت إىل  جراحة ال تؤديإنسانجرحت يد 

  .على كل الناس كفاية مداواته

  فهو مقطوع العدم، فهل ) رمحه اهللا( ردبيليه األما ما ذكرأو

                                                

  .٢ من أبواب إحياء املوات ح٧ الباب٣٣٣ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب االحتضار ح٤ الباب٦٢٩ ص٢ج:  انظر الوسائل)٢(

  .١٠السطر» وسقى الدواب« كتاب األطعمة واألشربة عند قول ٢ج:  جممع الربهان)٣(

  .٣٣ السطر ٤٢٩ ص٢ج:  املستند)٤(



٢٢٤

 الصالة والصوم واحلج وغريها عليهم، بل أحكامجراء إحد بوجوب أيقول 

وفق بالقواعد فيما خرج بالدليل، ولذا كان األ إالّ حديث رفع القلم دال على العدم

 ابن عاظم املعلقني كالسادةأ هذا ولكن سكوت ،األصلما قاله املستند من جريان 

شكل عليه املستمسك أن إالعم والربوجردي واجلمال وغريهم على املنت، و

 التأمل يف حكم املسألة ال من جهة النجاسة، بمها، مما يوجريومصباح اهلدى وغ

  .ن مل يكن جنساًإكل مضر و إىل بل من جهة الضرر، ولذا ينبغي التعدي

  البالغ، فالواجب ردعه كماوفق بالقواعد التفصيل يف املسألة بني الضررولعل األ

عني صيب آخر  أو ذره يف عينه أو عني صيب آخر، أو راد الصيب قلع عني نفسهأإذا 

عليه ( ي عن املسيحو، وللمرال ضررهذا مشمول حلديث  فإن ما يوجب العمى،

دعاء إ السكوت على ذلك من املنكرات عند املتشرعة مما ال يبعد عدي، بل )السالم

 فالواجب على املطلع مل يكن ويل رادع كان كل مسلم ولياً إذا  بلالسرية عليه،

ليه، وبني إ ردع هو بنفسه لوصول النوبة أمكن، وإالّ أن  الويل الرادعخبارإالردع ب

  . ال يشمل ذلكال ضررنه ال جيب الردع، ألن حديث إالضرر غري البالغ ف

ن تورمت إادة ون جترحت الرجل، وجازت العبإولذا جاز السفر راجالً و

مثلة الواردة غريها من األ إىل ن تضررت العني،إالقدم، وجاز البكاء من خشية اهللا و

  .يف الشريعة

  



٢٢٥

  .بل مطلقاً

  كان التنجس من جهة كون أيديهم فإن ،وأما املتنجسات

  

مما مل يظهر وجهه، بل مل } بل مطلقاً{): رمحه اهللا( قوله أن تقدم تعرفومما 

 عدم تكليف الويل مبا مل يكن صالةولياء، ألاأل إىل  بالنسبةيظهر وجه لذلك حىت

  .رادته منهإمضراً بالصيب ومل يعلم من الشريعة 

 ففي خرب سعيد بن يسار املروي ، جبواز استرضاع الكافرةخبارولذا وردت األ

ال تسترضعوا للصيب اوسية، واسترضع له «): عليه السالم( يف الكايف عن الصادق

  . )١(»النصرانية وال يشربن اخلمر ومينعن من ذلكاليهودية و

  :قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف خرب عبد الرمحان بن

ترضع له اليهودية  أن هل يصلح للرجل) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت

  والنصرانية واملشركة؟

  .»ال بأس«): عليه السالم( قال

  .خبارا من األغريمه إىل .)٢(»امنعوهم شرب اخلمر«: وقال

  يديهم أكان التنجس من جهة كون  فإن ما املتنجسات،أو{

  

                                                

  .١٤ باب من يكره لبنه ح٤٤ ص٦ج:  الكايف)١(

  .٥ من أبواب أحكام األوالد ح٧٦ الباب١٨٦ ص١٥ج:  الوسائل)٢(



٢٢٦

 جواز قوى وإن كان من جهة تنجس سابق فاأل، فالظاهر عدم البأس به،جنسة

الشرب مع  أو  وأما ردعهم عن األكل، تركهاألحوط وإن كان ،التسبب ألكلهم

  .إشكال فال جيب من غري ،عدم التسبب

  

صل بل والسرية وعدم الدليل على وجوب لأل} أس بهجنسة، فاظاهر عدم الب

ن كان من جهة تنجس سابق إو{ ما يستلزم العسر واحلرج الردع، بل كثرياً

}  تركهاألحوطن كان إو{صل املذكور لأل} كلهم جواز التسبب ألقوىفاأل

النجاسة السابقة، وكأنه  إىل ردبيلي وألنه ال سرية وال حرج بالنسبةلفتوى األ

 يضاً، دون ماأعن بعض فال بأس  بعض املعاصرين بالفرق تنجس بعضهم لذلك قال

  .التنجس من الغريكان إذا 

الشرب مع عدم التسبب، فال جيب من غري  أو كلما ردعهم عن األأو{

  .ردبيلي كالم األإطالقمن مقتضى  إالّ }إشكال

ضاراً ضرراً تنجس مل يكن امل إذا مبا) رمحه اهللا( مث الالزم تقييد ما ذكره املصنف

  .قرب وجوب الردعاأل أن  فقد عرفتبالغاً، وإالّ

  .طفال لوحدة املالكحال اانني حال األن إ مث

فيما علم  إالّ جيوز التسبيب ومل جيب الردع، أنه الكافر، فالظاهر إىل ما بالنسبةأ

ذا كان خادم مسلم يف إ فلزموهم مبا التزموا بهأ لقاعدة ،رادتهإمن الشرع عدم 

فحوى  فإن طفاهلم من طعامهم النجس واحملرم،يقدم أل أن يت كافر، جاز لهب

لزموهمأ يشمل   



٢٢٧

 كان احملكّم لزموهمأصل أذا شك يف خروج شيء من إالصبيان واانني، و

  .خر تعرف مما تقدم، واهللا العاملأ، ويف املقام فروع طالقاإل

  



٢٢٨

ضيف   فورد عليه جنساًفرشه  أو كان موضع من بيته إذا ):٣٤ـ مسألة (

 بل ال خيلو ، وإن كان أحوطإشكالوباشره بالرطوبة املسرية ففي وجوب إعالمه 

  .عن قوة

  

فرشه جنساً، فورد عليه ضيف  أو ذا كان موضع من بيتهإ{): ٣٤مسألة ـ (

الضيف هو الذي  أن من} إشكالعالمه إوباشره بالرطوبة املسرية ففي وجوب 

  طعاماًإنسانكل أ إذا  يف تنجيسه، فحاله حال ماجاء فلم يكن املضيف سبباً

ذن املالك إ أن عالم، ومننه ال جيب عليه اإلإجنس، ف أنه خرآ إنسانلنفسه، وعلم 

جازة بيع إ وكما ال فرق بني بيع النجس، وبني ،يف اجللوس نوع من التسبيب

يأذن   أنيدعو الضيف وبني أن كان البيع فضولياً، كذلك ال فرق بني إذا النجس

 أن وهذا ال فرق فيه بني} حوط بل ال خيلو عن قوةأن كان إو{: ولذا قال. له

جناسة بعض الفرش ال تضر  أن ش، ورمبا حيتملربعض الف أو يكون متام الفرش جنساً

مكان جلوس الضيف على املوضع الطاهر فاملضيف مل عالم، إلاإل إىل وال حتتاج

نه ال فرق إمع يعد عرفاً تسبيباً للتنجيس، فذن على اجلااإلن إ :يسبب جناسته، وفيه

مر بالقتل أ أنه حد هؤالء، يفأيقول اقتل  أن ، وبنييقول له اقتل زيداً أن بني

لو ورد الضيف عليه واستضافه كان احلكم كذلك  أنه وتسبيب له، ومنه يعرف

  . يف قلبهن كان كارهاًإو

صرح له بعدم  أو فكان الضيف غاصباً، بأن علم عدم رضاية املضي إذا نعم

  ذن بالفحوى،اإل أن يباً، والظاهرالرضا مل يكن تسب

  



٢٢٩

 ،كان الطعام للغري إذا  بل وكذا، علم بنجاسته مثّأحضر عنده طعاماً إذا وكذا

   ،ومجاعة مشغولون باألكل

  

ورد عليه الضيف وكان عنده ماء  إذا عالم، كماحاله حال الضيافة املوجبة لإل

 التسبيب قذن الفحوى كاف يف صدإ فإن يتوضأ به،  أنجنس، وكان يف معرض

  .ذن الصريح يف الوضوء بذلك املاءاإل إىل وال حيتاج

كل من بيوت من تشمله اآلية، فهل هو تسبيب مع علم صاحب البيت ما األأ

  :م ال؟ احتماالنأ

  .عالمالسبب هو احلكم الشرعي فال تسبيب فال جيب اإل أن من

  .ام يعد تسبيباًالسكوت يف مثل املق أن ومن

عالمهم إوالد له بدون كل الزوجة واألأ فإن جاء الوالد بالطعام للدار، إذا كما

كل أكل يف املقام هو الذي سبب وقوعهم يف ذن الشارع يف األإ أن يعد تسبيباً مع

  . والفرق بني املسألتني ال خيلو من ظهور،ولالنجس، لكن ال يبعد االحتمال األ

 قبل كان عاملاً أو }بنجاسته{املضيف } ه طعاماً مث علمحضر عندأ إذا وكذا{

ول يف كال املوردين يصدق التسبيب، ولعل ذكر املصنف للمورد األ إذ حضار،اإل

  .حضار الطعام النجس واضح يف كونه تسبيباً حمرماًإ ففقط ألنه املورد اخلفي، وإالّ

  كل، كان الطعام للغري، ومجاعة مشغولون باأل إذا بل وكذا{

  



٢٣٠

فرأى واحد منهم فيه جناسة وإن كان عدم الوجوب يف هذه الصورة ال خيلو 

. خبالف الصورة السابقة، ألكل الغريعن قوة لعدم كونه سبباً

  

عالمهم يسبب تنجيسهم، بل قال يف إعدم  إذ }فرأى واحد منهم فيه جناسة

 نإو{. )١()عالم يف الفرضن صحيح معاوية ظاهر يف وجوب اإلإ(: املستمسك

كان عدم الوجوب يف هذه الصورة، ال خيلو عن قوة لعدم كونه سبباً ألكل الغري 

  .وال داللة يف صحيحة معاوية} خبالف الصورة السابقة

ولذا منع الداللة مصباح اهلدى، وسكت على املنت غالب املعلقني والشراح، 

  .كالسادة ابن العم والربوجردي واجلمال وغريهم

جاهالً، ففيه  أو يشتري به جنساً عاملاً بالنجاسةأنه  عطاه ماالً وعلمأذا إو

  :احتماالت

 ويقتل يشتري به سالحاً أنه ليه ماالً وعلمإقدم  إذا املنع لصدق التسبيب، كما

  .معطي املال هو السبب أن نه ال يشك العرف يفإفمؤمناً، 

نه  أباعه التمر وهو يعلم إذا واجلواز لتوسط الفاعل املختار، فحاله حال ما

  .يصنعه مخراً

  اشترى وهو عامل بالنجاسة فال بأس ألن  إذا والتفصيل بني ما

                                                

  .٥٢٦ ص١ج:  املستمسك)١(



٢٣١

 فإن وهو جاهلاشترى  إذا املعطي مل يسبب بل السبب سوء اختياره، وبني ما

  .ولاملعطي هو السبب، لكن ال يبعد االحتمال األ

  



٢٣٢

 ،ده من جاره فتنجس عن،غريمها أو فرشاً أو استعار ظرفاً إذا ):٣٥ـ مسألة (

بل ال خيلو عن قوة،عالم اإلاألحوط و،إشكالفيه ؟ هل جيب عليه إعالمه عند الرد  

.كان مما يستعمله املالك فيما يشترط فيه الطهارةإذا 

  

غريمها من جاره فتنجس عنده  أو فرشاً أو ذا استعار ظرفاًإ{): ٣٥مسألة ـ (

 لكن ،عالمب اإل عدم وجوصالةأل} إشكال فيه ،عالمه عند الردإهل جيب عليه 

ذا كان إ{عالم لصدق التسبيب بدون اإل} عالم، بل ال خيلو عن قوة اإلاألحوط{

علم باستعمال غري  إذا بل وكذا} مما يستعمله املالك فيما يشترط فيه الطهارة

يضاً، ولو كان اجتهاد املضيف وحنوه، واجتهاد أنه نوع من التسبيب املالك أل

يف صورة اجتهاد املضيف  إذ عالم مطلقاً،جوب اإلالضيف خمتلفاً فالظاهر عدم و

 ،عالم ال ينفعلطهارة فاإلاالطهارة فال تسبيب بنظره، ويف صورة اجتهاد الضيف 

  .إشكالعالم ففي وجوبه مل يفد اإلن إ أنه وقد سبق

الشيء يف  أن يرى صاحب البيت إذا اختلفا يف املوضوع، كما إذا وكذا احلال

ذا حضرته املنية ومل يعلم إها الضيف فضلة اجلرادة مثال، والطعام فضلة فارة، ويرا

  .مثلةغريها من األ إىل يضاً،أتسبيب  أنه النجاسة للوارث فالظاهر

  



٢٣٣

  فصل

  ،كان عن علم وعمد بطلت صالته فإن  ى يف النجسإذا صلّ 

  

ن إف{املتنجس  أو }ذا صلى يف النجسإ{قسام الصالة يف النجس أيف } فصل{

بال } بطلت صالته{يف حال االختيار، يف غري صالة امليت } مدكان عن علم وع

 يف الصالة، زالةي وجوب اإلأ باحلكم التكليفي،  فيما كان عاملاًإشكالخالف وال 

مجع الفقهاء أي جناسة ما صلى فيه، مثالً كان عاملاً بنجاسة البول، وقد أوالوضعي 

لفاضلني والشهيدين، وقال  عن الشيخ والسرائر وامجاععلى هذا احلكم، ونقل اإل

  . وحمكياً حمققاًاًإمجاعيف املستند 

ن اجلمع بني دخل الشيء يف الصالة أوكذا قال غريه، واستدل بعض لذلك ب

 مجع بني املتنافيني، ،خالل به، عاملاً عامداًشرطاً، وبني عدم البطالن باإل أو جزًء

  تيان مكان سقوط املطلوب باإلإ :وفيه



٢٣٤

راد املاء املضاف لتضرره باملاء املطلق، فجاء له أعطش املوىل و  إذابالفاقد، كما

  .عادة لسقوط املطلوب بشرب الفاقدإنه ال إالعبد باملطلق فشربه اضطراراً، ف

 فيدل على املطلوب الروايات املتواترة، كصحيحة حممد بن مسلم ،وكيف كان

بعد ما تدخل يف الصالة  أو ن رأيت املين قبلإ«: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

يته أنت نظرت يف ثوبك فلم تصبه، مث صليت فيه، مث رأن إعادة الصالة، وإفعليك 

  .)١(» فكذلك البول،عادة عليكإبعد، فال 

عن رجل ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وحسنة عبد اهللا بن سنان قال

  دم؟ أو صاب ثوبه جنابةأ

يصلّي، مث صلى فيه  أن دم قبل أو  جنابةصاب ثوبهأ أنه ن كان قد علمإ«: قال

صابه شيء فنظر فلم ير أ أنه ن كان يرىإو... يعيد ما صلّى أن ومل يغسله، فعليه

  .)٢(»ينضحه باملاء أن جزأهأشيئاً، 

يف الدم يكون يف «: قال) عليه السالم( مساعيل اجلعفي عن الباقرإوصحيحة 

درهم وكان رآه فلم يغسل حىت كثر من قدر الأن كان إو«: قالإىل أن » الثوب

  ن ملإصلّى فليعد صالته، و

  

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٣٥

ء  الشي أن كان عن جهل بالنجاسة من حيث احلكم بأن مل يعلم إذا وكذا

  ،عن جهل بشرطية الطهارة للصالة أو الفالين مثل عرق اجلنب من احلرام جنس

  

غريها من الروايات الكثرية  إىل .)١(»يكن رآه حىت صلّى فال يعيد الصالة

بصري واجلعفي ويونس  أيب  وموثقات، وزرارة والبصري،ذينةأكصحاح ابن 

  .شاء اهللا تعاىلن إ وغريها، مما يأيت ذكرها يف كتب الصالة

الشيء  أن كان عن جهل بالنجاسة من حيث احلكم، بأن مل يعلم إذا وكذا{

} عن جهل بشرطية الطهارة للصالة أو الفالين مثل عرق اجلنب من احلرام جنس،

 يف الوقت ويف خارج الوقت، من غري فرق اإلعادةلى املشهور فيجب القضاء وع

ذا بطلت الصالة لفقد إن املشروط عدم عند عدم شرطه، وبني القاصر واملقصر، أل

 النصوص ومعقد طالقشرطها، صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء، وإل

بل وطائفة من ردبيلي وصاحب املدارك،  املتقدم، لكن عن املقدس األمجاعاإل

  . يف اجلاهل الغافلاإلعادة عدم القضاء و:املتأخرين، كما يف املستند

 أو ظاناً أو  مطلقاً، غافالً كاناإلعادةوهناك احتمال آخر بعدم القضاء و

  :جاهالً، واستدل لقول املقدس واتباعه بأمور

ليف  لقبح تك،ظناً أو التكليف خاص بالعامل واجلاهل امللتفت شكاًن إ :األول

  ن إ :نه تكليف مبا ال يطاق، وفيهإاجلاهل الغافل، ف

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٣٦

ما التكليف يف أاجلاهل، فالتكليف بشرط اجلهل قبيح،  إىل التكليف دائماً يوجه

  .زمان اجلهل ليس قبيحاً

نه تالزم بني العقاب وااللتفات، وال مالزمة إنعم ال يصح عقاب اجلاهل الغافل ف

 يف اإلعادة التكليف تقتضي أدلة إطالق، فادةاإلعبني عدم العقاب وعدم القضاء و

  . الفوت تقتضي القضاء خارج الوقتأدلة إطالقالوقت، و

 كل تكليف بالعلم، لقولهالتكليف خاص بالعامل، من جهة اشتراط ن إ :الثاين

فالشرط اهول . )١(»ما ال يعلمون...  ضعو«): صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 اشتراك الناس يف أدلةن أب: جابوا عن ذلكأعداه، ومرفوع، ويكون التكليف مبا 

كان هناك دليل خاص كالقصر إذا  إالّ التكليف تدل على عدم رفع ما ال يعلمون،

ي أنه لو كان اجلهل رافعا للتكليف مل جيب على أخفات، وبمتام واجلهر واإلواإل

  . التعلمإنسان

 أدلةيرد على  إذ ب نظر، فامللزوم مثله، ويف اجلوا،لكن الالزم باطل بالضرورة

 االشتراك، بأن االشتراك ال ينايف رفع ما ال يعلم، فالتكليف للكل لكن الشارع من

 يف بعض املوارد، يالناس إىل على اجلاهل برفع التكليف عنه، كما يقال بالنسبة

اجلاهل بالقصر واجلهر،  إىل  وبالنسبة،اجلاهل باملوضوع يف هذا املورد إىل وبالنسبة

  ك وكذل

                                                

  .٢ من أبواب قواطع الصالة ح٣٧ الباب١٢٨٤ ص٤ج:  الوسائل)١(



٢٣٧

  . احلجأحكاممجلة من  إىل اجلاهل بالنسبة

ولذا كان ما اشتهر بينهم من اختصاص رفع احلكم باجلهل يف موردين فقط، 

  .ساس، بل اجلهل رافع يف موارد متعددةأاجلهر والقصر، ليس له 

كثر عبادات أالتكليف لو عم اجلاهل بالشرط واجلزء لزم بطالن ن إ :الثالث

كثر أ أن ورد عليه بعدم تسليمأناف لسماحة اإلسالم، و وهذا م،كثر املسلمنيأ

جزاء، مث عدم تسليم التالزم بني مساحة اإلسالم، املسلمني ال يعرفون الشرائط واأل

  .يرادين نظرجزاء والشرائط، ويف اإلوبني رفع اجلهل لأل

رياف ى واألراملسلمني يف البالد، فكيف بالق إىل ن من نظرفأل: ما األولأ

جزاء املذكورة يف  لوجد منهم عدم جامعية عبادام غالباً للشرائط واألوالصحاري،

  .كرب دليلأ والتجربة ،ليةمسائل العرال

ما ﴿:  وقوله،)١(﴾يريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿:  من قولهدلةن ظاهر األفأل: ما الثاينأو

وسع أن شيعتنا يف إ«): معليه السال(  وقوله،)٢(﴾جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج

  ما بني السماء إىل 

                                                

  .١٨٥اآلية :  سورة البقرة)١(

  .٧٨اآلية :  سورة احلج)٢(



٢٣٨

 يقتضي الكثرية اليت هي من هذا القبيل، دلةغري ذلك من األ إىل .)١(»األرض

 وليس إمجاع أو ضرورة أو فيما قام دليل خاص إالّ اجلاهل إىل رفع احلكم بالنسبة

  .املقام من ذلك

فقد الشرط أن  ظاهره فإن  يف خصوص املقام،)٢(»ال تعاد«حديث : الرابع

، فكل ما خرج منه بالضرورة اإلعادةواجلزء يف غري املوارد اخلمسة ال يوجب 

  .خص نقول به والدليل األمجاعواإل

 أدلة احلاكم على طالقما ما عدا ذلك ومنه املقام، فهو مندرج حتت اإلأ

التقصريي، بأنه للجهل  ال تعاد يف مشول حديث شكالجزاء والشرائط، واإلاأل

تيان باملانع عن اإل أو اجلزء أو  عليه يلزم ختصيص احلديث، بصورة ترك الشرطبناًء

يترك  أو يأيت املكلف باملانع أن ال يعقل إذ علم وعمد، وهذا التخصيص غري تام،

احلديث يشمل اجلهل القصوري والتقصريي  إذا الشرط عن علم وعمد، وغري تام

  .والنسيان والعلم والعمد

على خروج شيء ذا دلّ دليل إاالنصراف فيبقى الباقي، فخري خارج بلكن األ

  .فرادهأغلب  فاحلديث شامل ألآخر نقول به، وإالّ

 دعوى عدم املعقولية منافية ملا جنده من عدم اعتناء املصلني كثرياً مبا علموان إ مث

   بأن شكالاإل أن مانع، كما أو شرطأنه 

                                                

  .٣ سطر ١٧١ص:  قرب اإلسناد)١(

  .٤ من أبواب قواطع الصالة ح١ الباب١٢٤١ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٢٣٩

 ينظر إمنا حة عمله، ألن احلديثاحلديث ال يشمل اجلاهل املقصر املتردد يف ص

يتصور  إمنا ال جتب؟ وهذا أو عادتهإنه هل جتب أ و،حكم العمل بعد وجودهإىل 

كان املكلف غري متردد يف صحة عمله حال االمتثال، فهو خارج عن  إذا فيما

ال ظهور للحديث فيما ذكره، بل ظاهره يشمل كل  إذ مدلول احلديث، غري تام،

ات ذه الوجوه االستحسانية مل طالقريد املناقشة يف اإلأ ولو ما خرج، إالّ الصور

  . سليماًإطالقيبق 

يقوهلا حىت  أن ، فما هي العبارة اليت جيبطالقراد اإلأالشارع  أن ل لوءونتسا

قل من العشر منهم، ال أغلب املصلني باستثناء أن إ ،ال يناقش فيها ذه املناقشات

يوجب بطالن صالة الغالب، ومن » ال تعاد«يع مثل يبالون ذه املسائل، فعدم تشر

 فإن رياف،ل املصلني، بل القرى واألأالبالد وليس إىل شك يف ما ذكرناه فليذهب

غلبهم ال يراعون صحة القراءة واالطمئنان، يف القيام والركوع والسجود، وكثريا أ

  .خرمن املسائل األ

ن عمل اجلاهل املقصر يف  اليقيين، على بطالمجاعومن الغريب جداً دعوى اإل

جهار يف  واإل،عين التمام يف مورد القصرأغري املوردين املشهورين يف كلمام، 

هذه الدعوى تتبدد مبالحظة كتاب احلج الذي فيه  فإن خفات وعكسه،موضع اإل

كل  إىل  دعواه بالنسبةمجاعراد مدعي اإلأن إ موارد يصح فيه عمل اجلاهل مطلقاً

  .الفقه

  كيف ميكن نه إ : ففيه،كتاب الصالة إىل  دعواه بالنسبةرادأن إو

  



٢٤٠

 ،بدنه القى البول مثال أو ثوبه أن  باملوضوع بأن مل يعلمكان جاهالً إذا وأما

جيب عليه   وال،ت صالتهالتفت بعد الفراغ من الصالة صح أو مل يلتفت أصالفإن 

  . يف الوقت وإن كان أحوطاإلعادة بل وال ،القضاء

  

حمتمل  إىل أنه باإلضافة مع خلو كثري من كالم الفقهاء عن ذلك، مجاعادعاء اإل

  عدم استشكال املستشكل فيماطالق ومثله ليس حبجة، والذي يريد اإل،االستناد

 من تغير اجتهاده إىل  بالنسبةال تعادحديث  أن التقليد، مع أو تعني االجتهادإذا 

  .ىل اجلاهل بقسميه واحدإتقليده وأو 

كل  إىل  عدم القضاء بالنسبةإطالق هو دلةاأل إىل قرباأل أن تقدم ظهرومبا 

العلم والعمد، يف غري املوارد مع  إالّ آٍت مبانع، أو شرط أو قسام التارك جلزءأ

، والكالم يف هذا املبحث طويل نكتفي منه ال تعاداخلمسة املذكورة يف حديث 

  .ذا القدر

 ،بدنه القى البول مثالً أو ثوبه أن أن مل يعلمكان جاهالً باملوضوع ب إذا ماأو{

 صحت صالته وال جيب عليه ،التفت بعد الفراغ من الصالة أو صالأمل يلتفت فإن 

قد اختلفوا فيمن صلى مع } حوطأن كان إ يف الوقت واإلعادة، بل وال ءالقضا

  :قوالألباسه جنس، على  أو بدنه أن ي مل يعلمأاجلهل باملوضوع، 

 إىل  مطلقاً، ال يف الوقت وال يف خارجه، وهذا هو املنسوباإلعادة عدم: األول

  عدم اخلالف  أو مجاع اإلي، بل ادعاملشهور



٢٤١

 يف خارج الوقت كما عن حمكي نقله عن املدارك اإلعادةعلى عدم وجوب 

والذخرية والغنية واملفاتيح واللوامع واملهذب والسرائر والتنقيح وكشف الرموز 

  .وغريها

 دون القضاء، وحكي عن مجاعة من القدماء اإلعادة التفصيل بوجوب :الثاين

  .واملتأخرين

 وبني من مل ، والقضاءاإلعادةالتفصيل بني من شك ومل يتفحص فعليه : الثالث

شك وفحص فلم جيد، وهذا هو املنقول عن ظاهر الشيخني والذكرى  أو يشك

  .فىت به املستندأوالدروس، وبعض آخر، و

صيل بني كون النجاسة من غري مأكول اللحم وبني غريه بعدم التف: الرابع

  .ولخري دون األ يف األاإلعادة

، وحسنة )١(ول جبملة من الروايات، كصحيحة حممد بن مسلماستدل للقول األ

  .ول املسألةأتقدمت يف ، وصحيحة اجلعفي اليت )٢(عبد اهللا بن سنان

عن الرجل يصلّي ) ليه السالمع( عبد اهللا أبا سألت: وصحيحة عبد الرمحان قال

  يعيد أكلب،  أو سنور أو إنسانمن ويف ثوبه عذرة 

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٤٢

  صالته؟

  .)١(»ن كان مل يعلم فال يعيدإ«: فقال

يف رجل صلى يف ثوب فيه : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري عن أيب وخرب

  جنابة مث علم به؟

  .)٢(»مضت صالته وال شيء عليه«: قال

صاب ثويب دم رعاف أقلت له : قال) عليه السالم( لباقروصحيحة زرارة عن ا

ر أتيقن ذلك فنظرت فلم أصابه ومل أقد  أنه ظننت فإن :قلت: قال ـ إىل أن ـ

  .فيه شيئاً مث صليت فرأيت فيه

  .»تغسله وال تعيد الصالة«: قال

  مل ذاك؟: قلت

 أن نك كنت على يقني من طهارتك مث شككت فليس ينبغي لكأل«: قال

  .)٣(»بداأاليقني بالشك تنقض 

صاب ثوب الرجل أن إ«: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري عن أيب وخرب

  .)٤(»عادة عليهإالدم فصلى فيه وهو ال يعلم فال 

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦١ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٢٤٣

ن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصالة إ«: وصحيحة علي بن جعفر، وفيها

  .)١(»مث ليغسله

سألته عن الرجل : قال)  السالمعليهما( حدمهاأوصحيحة حممد بن مسلم عن 

  .دماً وهو يصلي أخيه يرى يف ثوب

  .)٢(»ال يؤذنه حىت ينصرف«): عليه السالم( قال

عن رجل ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وصحيحة العيص بن القاسم قال

  .ال يصلي فيه أنه خربهأصاحب الثوب ن إ ياماً مثأصلّى يف ثوب رجل 

  .)٣(» صالتهال يعيد شيئاً من«: قال

عادة إتصلي فال  أن مل يعلم به من قبل إذا يف املين«: روى: ويف الرضوي

  .)٤(»عليك

يف اجلنابة تصيب الثوب وال ) عليه السالم( عبد اهللا أيب ورواية ابن عبد ربه عن

  يعلم ا صاحبه فيصلي فيه مث يعلم بعد ذلك؟

                                                

  .١٠ من أبواب النجاسات ح٤٠باب ال١٠٦١ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ سطر٦ص:  فقه الرضا)٤(



٢٤٤

  .)١(»مل يكن علم إذا ال يعيد«: قال

 أيب بصري عن أيب  السابقة وبني خربخبارثاين، باجلمع بني األواستدل للقول ال

  .جنابة أو سألته عن رجل صلى ويف ثوبه بول: قال) عليه السالم( عبد اهللا

وذلك . )٢(»علم إذا عادة الصالةإمل يعلم فعليه  أو علم به«): عليه السالم( فقال

  .دةاإلعاعلى القضاء، وهذا اخلرب على املتقدمة  خبارحبمل األ

 السابقة خبارهذا اخلرب جيب محله على االستحباب لظهور مجلة من األن إ :وفيه

حىت فرغ «): عليه السالم( بصري حيث قال أيب  يف الوقت، مثل خرباإلعادةيف عدم 

  . الظاهر يف كون الفراغ يف الوقت)٣(»من صالته

 )٤(»ال يؤذنه حىت ينصرف«): عليه السالم( وصحيح ابن مسلم حيث قال

  . يف الوقتاإلعادة إىل الظاهر يف صحة صالته وعدم االحتياج

   باالستصحاب، ولو كان اإلعادةوصحيح زرارة املعلّلة لعدم 

                                                

  .٧ ح١٨١ ص١ج:  االستبصار)١(

  .٩ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦١ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٢٤٥

 إىل لية يف عدم القضاء مل يكن عدم القضاء مستنداًخخلروج الوقت مد

ال حديث  إىل باإلضافةغريها من الشواهد الداخلية واخلارجية،  إىل االستصحاب،

  .شبهأما  وتعاد

  :خبارعين التفصيل بني من تفحص وغريه جبملة من األأ: واستدل للقول الثالث

صابته جنابة أرجل : قلت له: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب كخرب الصيقل عن

  .ذا يف ثوبه جنابةإصبح نظر فأبالليل فاغتسل فلما 

ني قام نظر فلم ير كان حن إ وله حد، إالّ احلمد هللا الذي مل يدع شيئاً«: فقال

  .)١(»اإلعادةفعليه  وإن كان حني قام مل ينظر ،عليهشيئاً فال إعادة 

نه ذكر املين فشدده إ«): عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيحة حممد بن مسلم عن

  .»شد من البولأفجعله 

عادة الصالة، إبعد ما تدخل يف الصالة فعليك  أو إن رأيت املين قبل«: مث قال

عادة عليك إ نظرت يف ثوبك فلم تصبه مث صليت فيه مث رأيته بعد فال نتأوإن 

  .)٢(»فكذلك البول

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٤٦

 آمر اجلارية فتغسل ثويب :)عليه السالم(  قلت أليب عبد اهللا:ورواية ميسر قال

  ذا هو يابس؟إصلي فيه فأمن املين فال تبالغ يف غسله ف

  .)١(» شيءنت مل يكن عليكأنك لو كنت غسلت أما أعد صالتك أ«: قال

  . مطلقاًاإلعادةخص من املطلقات الدالة على عدم أ خباروهذه األ

 على اإلعادةكيف جيمع بني عدم وجوب الفحص وبني وجوب : ال يقالنه إ مث

  .الثالث التارك للفحص

ظهر  إذا ماأنه تكليفاً ال جيب الفحص، إمرين فة بني األاال مناف: ألنه يقال

  :خبارلى هذه األ، ويرد عاإلعادةاخلالف فتجب 

  .عراض املشهور عنها كما ذكره غري واحدإ: والًأ

 اإلعادة الظاهرة يف عدم خباراب لبعض األبالالزم محلها على االستحن إ :وثانياً

 أن قلت فهل علي: حىت مع ترك الفحص، كصحيحة زرارة الطويلة، وفيها

 تريد إمنا ال ولكنك«): عليه السالم( أنظر فيه؟ فقال أن صابه شيءأ أنه شككت يف

مثرة الفحص ذهاب  أن ظاهرها إذ .)٢(»تذهب الشك الذي وقع يف نفسكأن 

  الشك، ال 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح١٨ الباب١٠٢٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٣٧ الباب١٠٥٣ص ٢ج:  الوسائل)٢(



٢٤٧

 يقول أن عادة، للزم، ولو كان ترك الفحص موجباً لإلاإلعادةسقاط القضاء وإ

 إذا  عليكاإلعادةتريد اسقاط التكليف بعدم وجوب  إمنا  ولكنك:)عليه السالم(

  .ظهر اخلالف

عبد " عن ي بأن خرب الصيقل ضعيف السند ومضطرب السند، ألنه رو:وثالثاً

 مث عن ،تارة" سعد"تارة وعن " سيف" مث عن ،تارة" عبيد اهللا" وعن ،تارة" اهللا

ن قلنا بأن املرويات يف إتارة، وهذا كاف يف ضعفه و" صيقل"تارة وعن " ميمون"

  .سندها إىل مثل الكايف ال ينظر

هي يف صدد التفصيل بني رؤية املين قبل الصالة ويف  إمنا وصحيحة ابن مسلم

  .بعد الصالة أو الصالة

الشاك  فإن مورد الغالب، واردة )١(»نت نظرتأن إو«): عليه السالم( فقوله

ليه غالباً لدفع الوسوسة، فليس احلديث يف صدد إصابة املين يف ثوبه ينظر إيف 

 وعدم الفحص حىت يكون يف  وبني الفحص،تفصيلني، التفصيل بني قبل ويف وبعد

  . بالفحصاإلعادةام بيان اشتراط عدم وجوب مق

نك لو أما أ«): عليه السالم(  لقولهاإلعادةوخرب ميسر يدل على عدم وجوب 

اجلارية مل  أن املصلي كان يعلمن إ وحيث» نت مل يكن عليك شيءأكنت غسلت 

  تبالغ مل يكن وجه للحمل 

  

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٤٨

علم سبقها وأن بعض صالته وقع مع النجاسة ن  فإوإن التفت يف أثناء الصالة

 ومع ضيق ،اإلعادة  اإلمتام مثّاألحوط وإن كان ،بطلت مع سعة الوقت لإلعادة

التبديل وهو يف الصالة من غري لزوم املنايف فليفعل ذلك  أو أمكن التطهرين إ الوقت

  ، وإن مل ميكن أمتها وكانت صحيحة،ويتم وكانت صحيحة

  

لعلم بعدم املبالغة يوجب االطمئنان ببقاء املين فتكون الصالة ا فإن ،على الصحة

  .دليل خمرج عن االستصحاب أو صلأفيه مع استصحاب النجاسة بدون 

  . يف مورد النجاسة فقطاإلعادةعفى عن  إمنا بأن الشارع: واستدل للقول الرابع

 :، وفيه يف مورد سائر املوانع، ككونه من غري املأكول فالاإلعادةما عفوه عن أ

 فيمن صلى ويف ثوبه عذرة من اإلعادةاشتمل على عدم صحيح عبد الرمحان ن إ

  .قربكلب ومل يعلم به، وعلى ما ذكرناه فقول املشهور هو األ أو سنور أو إنسان

ن بعض صالته وقع مع النجاسة أعلم سبقها و فإن ثناء الصالةأن التفت يف إو{

، ومع ضيق اإلعادةمتام مث  اإلألحوطان كان إعادة، وبطلت مع سعة الوقت لإل

وم املنايف فليفعل ذلك زالتبديل وهو يف الصالة من غري ل أو مكن التطهريأ أن الوقت

يف املسألة من رأى } متها وكانت صحيحةأن مل ميكن إويتم وكانت صحيحة، و

  .ثناء الصالة جناسة علم سبقهاأيف 



٢٤٩

جزاء من الصالة، كما لو رآها أأتى ب أن يف الصالة بعد أو ما من قبل الصالةأ

  :قوال ثالثة أا حدثت يف الركعة األوىل،أيف الركعة الثانية وقد علم 

كان عليه  إذا الطرح أو التطهري أو مكن التبديلأن إ أنه وهو املشهور: األول

  .ساتر غريه فعل ذلك وصحت صالته

ة وجوب ما اختاره مجاعة، كالنراقيني وغريمها من بطالن الصال: الثاين

  .استئنافها

ما اختاره املدارك من احلكم بالتخيري بني القولني وجعل القول الثاين : الثالث

  .أوىل

يعد قول املصنف رابع األقوال حيث فصل بني الضيق  أن ميكننه مث إ

هو القول نه إ يقال أن ن كان ميكنإالثاين، و وبني السعة فكالقول ،فكاملشهور

ارج ألن حالة الضيق خارجة عن مرمى كالم القائلني ضافة قيد من اخلإالثاين مع 

  .بالقول الثاين

  :دلةقرب هو املشهور، وذلك جلملة من األفاأل: وكيف كان

  .ه للمقامإطالق الشامل بال تعادحديث : األول

س من وقوع الصالة بتمامها مع أ الدالة على نفي البخبارما تقدم من األ: الثاين

التفت  إذا ا تدل على عدم البأسإليها بعد الصالة، فإلتفت  ا لو االنجاسة جهالً

  وىل، أثناء الصالة بطريق أيف 



٢٥٠

 فتدل جزاًءأ إالّ الكل ليس إذ  على ما حنن فيه باملنطوقلا تدإبل رمبا يقال 

  .كل جزء جزء إىل على عدم البأس بالنسبة

يف الرجل ) لسالمعليه ا( عبد اهللا أيب ، كموثقة داود عنخباربعض األ: الثالث

الظاهر منها حصول  فإن .)١(»يتم«): عليه السالم( قال .بصر يف ثوبه دماًأيصلي ف

  .الدم حدث حني العلم أن العلم بدم كان من قبل، ال

ن رأيت يف ثوبك دماً إ«: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب ابن حمبوب عن

. )٢(»ذا انصرفت فاغسلهإفوأنت تصلي ومل تكن رأيته قبل ذلك، فأمت صالتك، 

 إىل الرؤية ال توجب بطالن الصالة، ال بالنسبة أن الرواية دلت على أن بتقريب

جزاء الالحقة، لكن الالزم رفع اليد عن القطعة األ إىل جزاء السابقة، وال بالنسبةاأل

  .ول على حالهالثانية للمعارضة فيبقى احلكم األ

عادة إتصلي فال  أن مل يعلم به من قبل إذا قد روي يف املين«: والرضوي قال

علم بعد الصالة، بل رمبا  أو ثناءه يشمل ما لو علم يف األإطالق فإن )٣(»عليك

سألته عن : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب  ما رواه عبد الرمحان عنإطالقاستدل ب

  الرجل يصلي ويف ثوبه 

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٧ سطر٦ص:  فقه الرضا)٣(



٢٥١

  يعيد صالته؟أ كلب  أو سنور أو إنسانمن عذرة 

ثناء أعلم به يف  إذا ه شامل ملاإطالق فإن .)١(»ن كان مل يعلم فال يعيدإ«: قال

  .بعد الصالة أو الصالة

عليه ( ما ما استدل به يف املستند هلذا القول من صحيحة علي بن جعفرأ

وهو يف صالته  سألته عن الرجل يصيب ثوبه خرتير فلم يغسله، فذكر): السالم

  كيف يصنع به؟

مل يكن دخل يف صالته فلينضح ما  فإن يف صالته فليمض،ن كان دخل إ«: قال

  .فال خيفى ضعف ذلك. )٢(»يكون فيه أثر فيغسلهأن  إالّ صاب من ثوبهأ

 اليت استدل ا للقول الثاين، كصحيحة خبار، األخبارال يرد على هذه األنه إ مث

بعد ما أو  ن رأيت املين قبلإ«: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب حممد بن مسلم عن

رت يف ثوبك فلم تصبه مث ظعادة الصالة وإن أنت نإتدخل يف الصالة فعليك 

  .)٣(»عادة عليك فكذلك البولإصليت فيه مث رأيته بعد فال 

  يف رجل ) عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري عن أيب وصحيحة

                                                

  .٥لنجاسات ح من أبواب ا٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح١٣ الباب١٠١٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٢٥٢

يبتدي  أن عليه«): عليه السالم(  قال،صلى يف ثوب فيه جنابة ركعتني مث علم

  .)١(»الصالة

عليه ( قال .رأيته يف ثويب وأنا يف الصالةن إ :وصحيحة زرارة، وفيها قلت

 رأيته ن مل تشك مثإ و،شككت يف موضع منه مث رأيته إذا تنقض وتعيد،«): السالم

وقع أ مث بنيت على الصالة ألنك ال تدري لعله شيء ، قطعت الصالة وغسلته،رطباً

ظاهرها التفصيل بني ما  فإن .)٢(»بداأ بالشك تنقض اليقني أن عليك فليس ينبغي

 منا قلناإثناء، و وبني ما كانت النجاسة وقعت يف األ،كانت النجاسة من قبل الصالة

 املشهور لوجوب اجلمع بينهما بقرينة حسنة أخبار ال تعارض من خبارهذه األن إ

  .نا يف الصالةأ الدم يكون يف الثوب علي و:قلت له: حممد بن مسلم قال

ن مل يكن عليك إ و،ن رأيته وعليك ثوب غريه فاطرحه وصلّ يف غريهإ«: قال

عادة عليك ما مل يزد على مقدار الدرهم، وما إثوب غريه فامض يف صالتك وال 

كثر من أذا كنت قد رأيته وهو إمل تره، و أو قل من ذلك، فليس بشيء، رأيتهأكان 

  مقدار الدرهم، فضيعت غسله 

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٥٣

  . )١(»عد ما صليت فيهفأثرية وصليت فيه صالة ك

  .ومبا ذكرناه تبني دليل القول الثاين كما تبني ضعفه

نه مجع بني الطائفتني من الروايات مع جعل االحتياط مؤيدا للقول إما املدارك فأ

  .ببطالن الصالة

خذ بالروايات القائلة بالبطالن لكن مع تقيدها مبا هو أنه إما قول املصنف فأو

جزاء والشرائط ال لالنصراف كما رمبا يقال، لوقت على سائر األواضح من تقدمي ا

 اإلعادةجزاء والشرائط اليت منها نصوص  األأدلةنصراف يف نه ال وجه لدعوى اإلإف

  :مرانأيف املقام، بقي يف املقام 

نفي البأس عن وقوع الصالة يف النجاسة يف املقدار الذي يقع فيه ن إ :ولاأل

 ،هو الستفادة ذلك من روايات املقام إمنا د العلم بالنجاسة،التبديل بع أو التطهري

وللروايات الواردة يف دم الرعاف، كصحيحة معاوية مرين، للتالزم العريف بني األ

  ينقض الوضوء؟أسألته عن الرعاف : قال) عليه السالم( عبد اهللا  أيببن وهب عن

من يشري  أو ه ماءرجال رعف يف صالته، وكان عند أن لو«): عليه السالم( قال

  .)٢(»ليه مباء، فتناوله فمال برأسه فغسله، فلينب على صالته وال يقطعهاإ

                                                

  .٦اب النجاسات ح من أبو٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١١ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٦ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٢٥٤

سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو : قال) عليه السالم( وصحيحة احلليب عنه

  .يف الصالة

بني يديه، وهو مستقبل القبلة  أو ن قدر على ماء عنده مييناً ومشاالًإ«: فقال

ن مل يقدر على ماء حىت ينصرف إ و،ليصلّ ما بقي من صالتهفليغسله عنه، مث 

  .خبارغريمها من األ إىل )١(»يتكلم فقد قطع صالته أو بوجهه

ثناء الصالة مل تبطل بذلك أوقع عليه النجاسة يف ن إ أنه والروايات الدالة على

 الدال على نفي البأس من التلبس بالنجاسة باملقدار ال تعادصالته، وحلديث 

احتمال البأس، ألن للصالة هيئة  أن ، ومبا ذكرناه تبنيزالةلذي حيصل فيه اإلا

  بطالن الصالة باحلدث وحنوه، مردودأدلةاتصالية تنقطع بالنجاسة ملا يستفاد من 

ال دليل  إذ ة،يبطال النجاسة اخلبثإ ال يالزم بطال احلدث والفعل الكثري مثالًإإذ 

 لو كان لنا دليل على اهليئة االتصالية للزم ختصيصه ، بلشرعاً أو على املالزمة عرفاً

  . اليت ذكرناهادلةباأل

اختلف نسخة الكايف والتهذيب يف نقل حسنة حممد بن مسلم اليت نه إ :الثاين

نسخة التهذيب مل بخذنا أ، مبا لو خبارجعلناها شاهدة للجمع بني الطائفتني من األ

ضبطية نسخة الكايف أ شقيه، لكن تكن احلسنة دليالً على مذهب املشهور بكال

  وجبتأ

  

                                                

  .٦ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٥ ص٤ج:  الوسائل)١(



٢٥٥

 أو ،ء من أجزائها مع النجاسة وإن علم حدوثها يف األثناء مع عدم إتيان شي

 فمع سعة الوقت وإمكان ،حدثت فعالً أو علم ا وشك يف أا كانت سابقاً

  ،التبديل يتمها بعدمها أو التطهري

  

 إىل د االطالع فلريجعراأ ولذا مل نطول الكالم حول ذلك ومن ،خذ ااأل

  .املفصالت

هو على القول بتقدمي الصالة مع  إمنا متها وكانت صحيحةأقول املصنف ن إ مث

مكان الرتع إن قيل بالعكس لزم الرتع ومع إ، وجناسة الثوب على الصالة عارياً

جزائها مع أتيان شيء من إثناء مع عدم ن علم حدوثها يف األإو {والصالة عارياً

حدثت فعالً، فمع سعة الوقت  أو ا كانت سابقاًأعلم ا وشك يف و  أالنجاسة،

ثناء ويتم الصالة يطهر يف األ أو ن يبدلأب} التبديل يتمها بعدمها أو مكان التطهريإو

  . وال خالفإشكالبال 

الظاهر وفاقهم عليه، اللوامع وهو املصرح به يف كالمهم، ويف (: قال يف املستند

  .)١()جدهأوقيل بال خالف 

 ال تعادحديث  إىل باإلضافة عليه، ويدل عليه مجاعوعن املنتهى والتذكرة اإل

الطهارة اخلبثية شرط يف املصلي مطلقاً حبيث  أن مل يدل دليل على إذ األصلىل إو

  .فعاهلاأثناء الصالة ولو مع عدم االشتغال بفعل من أيقدح انتفائها يف 

                                                

  .١٧ سطر٢٧٨ ص١ج:  املستند)١(



٢٥٦

، مجلة من )١()لك، بل الدليل على خالفهدليل على ذذ ال إ(: قال يف املستمسك

 أو  عن الرجل يأخذه الرعاف:وىلمساعيل ففي األإالروايات، كصحاح حممد و

  القيء يف الصالة كيف يصنع؟

وقريبة . )٢(»م فليعد الصالةلن تكإنفه ويعود يف الصالة وأينتقل فيغسل «: قال

  .)٣(منها الثانية

من يشري  وأته وكان عنده ماء، رجال رعف يف صال أن لو «:وصحيح معاوية

  .»ليه مباء، فتناوله فمال برأسه فيغسله فليِنب على صالته وال يقطعهاإ

  .وصحيح احلليب سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو يف الصالة

بني يديه، وهو مستقبل القبلة  أو ن قدر على ماء عنده مييناً ومشاالًإ«: فقال

ن مل يقدر على ماء حىت ينصرف إالته، وفليغسله عنه مث ليصل ما بقي من ص

  .»يتكلم فقد قطع صالته أو بوجهه

   عن الرجل يرعف وهو يف الصالة وقد صلّى بعض صالته؟:ذنيةأوصحيح ابن 

                                                

  .١ فقرة رقم٥٣٦ ص١ج:  املستمسك)١(

  .٩ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٦ ص٤ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج:  الوسائل)٣(



٢٥٧

 أن عن خلفه فليغسله من غري أو عن مشاله أو ن كان املاء عن ميينهإ«: فقال

  .)١(»عد الصالةمل جيد املاء حىت يلتفت فلي فإن  على صالتهيلتفت وليِنب

، قطعت وغسلته، مث بنيت على ن مل تشك مث رأيته رطباًإو «:وصحيح زرارة

جزائها مع النجاسة هو أتيان شيء من إمع عدم : قول املصنفن إ مث» الصالة

تى بشيء مع العلم بالنجاسة، دخل يف ألو  إذ مقتضى القاعدة واملشهور فتوى،

 الروايات تاإطالقن إ اسة، لكن رمبا يقالتيان بالنجات بطالن الصالة مع اإلإطالق

جزاء مع عادة ما وافق الرعاف من األإاملتقدمة يف الرعاف مع سكوت اإلمام عن 

 أو ةءالقرا أو قل من التسبيحاتأجزاء ال وضوح غلبة كون الرعاف يوافق بعض األ

  .الذكر، دليل على عدم ضرر مثل ذلك

 لذلك اجلزء، ال البطالن اإلعادةل بعلى القول بالضرر كان الالزم القونه إ مث

 نفه ورجعألو رعف مثالً يف الركوع غسل نه إ الذي هو ظاهر كالم املصنف، مث

استلزم الزيادة اكتفى مبا فعله سابقاً من  إذا ماأمل يزد الركوع،  إذا  مباالركوعإىل 

ن اك إذا السجود، واحتمال اختصاص الروايات مبا إىل الركوع، وكذلك بالنسبة

  .طالقالرعاف يف حالة القيام فقط ال وجه له بعد اإل

  

                                                

  .١ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج:  الوسائل)١(



٢٥٨

 ء ال شي، وومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة، ومع عدم اإلمكان يستأنف

  .عليه

سواء تذكر بعد ،القضاء مطلقاً أو اإلعادة وجوب قوى فاألكان ناسياً إذا اوأم 

  ،يف أثنائها أو الصالة

  

ألن ذلك } مكان يستأنفم اإلومع عد{اف بال مربر ردعوى االنص أن كما

 الالزم الصالة بطهارة، خصوصاً بعد داللة الروايات عليه، ولو إذ مقتضى القاعدة

 ويأيت يف ،، احتماالنالتبديل كشف العورة ففي كونه مبطالً أو استلزم التطهري

  .شاء اهللا تعاىلن إ كتاب الصالة

ا يدل عليه النص ألن الوقت مقدم، كم} ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة{

هو على قول من يقول بتقدمي الصالة يف  إمنا لكن هذا} وال شيء عليه{والفتوى 

ما من يقول بتقدمي الصالة عاريا، فالالزم طرح ثوب أالنجس على الصالة عارياً، 

ثناء أ يفتنجس بدنه ن إ نعم يف جناسة البدن ال يأيت ذلك، كما .مكنأن إ النجس

  .الصالة

 تساحما نبه عليه يف مصباح )ثناءن علم حدوثها يف األإو(ة املصنف يف عبارن إ مث

  .اهلدى فراجع

تذكر خارج  إذا }القضاء أو اإلعادة وجوب قوىكان ناسياً فاأل إذا ماأو{

  ثنائهاأيف  أو واء تذكر بعد الصالة سمطلقاً{الوقت 

  



٢٥٩

.التبديل أم ال أو أمكن التطهري

  

يف مسألة نسيان النجاسة والصالة معها ثالثة } م الأالتبديل  أو مكن التطهريأ

  :قوالأ

النهاية  إىل  والقضاء كما اختاره املصنف، وهذا هو املنسوباإلعادة: األول

واملقنعة واحللّي والذكرى والنافع والشرائع والقواعد والتذكرة والتنقيح وشرح 

الديلمي القواعد والدروس والبيان والفقيه واملبسوط واخلالف ومصباح السيد و

املشهور، بل عن بعض  أو كثراأل إىل وابين محزة وزهرة، ورمبا نسب هذا القول

  . عليهمجاعاإل أو دعوى عدم اخلالف

قواله، أ وال القضاء، وهذا هو احملكي عن الشيخ يف بعض اإلعادةعدم : الثاين

كثرة إىل  ليه، بل رمبا نسبإ وعن املعترب امليل ،واختاره املدارك والذخرية مع املعتمد

  .من الفقهاء

 وبني التذكرة خارجه ،اإلعادةالتفصيل بني التذكر يف الوقت فتجب : الثالث

رشاد وظاهر فال جيب القضاء، وهذا هو احملكي عن االستبصار والتحرير واإل

 عنه البعد يف حبل املتني، ى عنه البأس يف املنتهى، ونفىسكايف، ونفالصدوقني واإل

  .ردبيليواستجوده األ

  .قول مشهور لعلمائنا أنه عن التذكرةو

  .املشهور بني املتأخرين أنه وعن احلدائق

املشروط عدم  أن ةي اشتراط الطهارة اخلبثأدلةبأن مقتضى : استدل للقول األول

   أو جهل أو عن علمعند عدمها سواء كان العدم 



٢٦٠

  . اخلاصةدلةنسيان، وباأل

قط الدم ال يعلم به، مث يعلم  الرجل يكون يف ثوبه ن:يعفور أيب كصحيحة ابن

  يعيد صالته؟أما صلى،  يغسله فيصلي مث يذكر بعد أن فينسى

يكون مقدار الدرهم جمتمعاً فيغسله ويعيد أن  إالّ يغسله وال يعيد صالته«: قال

  .)١(»الصالة

 أو غريه، أو صاب ثويب دم رعافأ: قلت له: وصحيحة زرارة الطويلة قال

صبت وحضرت الصالة أصيب له املاء، فأإىل أن  ثرهأت مشيء من مين، فعل

  ين ذكرت بعد ذلك؟إبثويب شيئاً، وصليت مث  أن ونسيت

  .)٢(»تعيد الصالة وتغسله«: قال

  يف الدم؟) عليه السالم( بصري عن الصادق أيب ورواية

ن إعادة عليه، وإصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو ال يعلم فال أن إ«: قال

  .)٣(»اإلعادةي فنسي وصلى فيه فعليه يصل أن هو علم قبل

  عبد اهللا مع  أيب  إىل بعثت مبسألة:قلت: ورواية ابن مسكان قال

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٢٦١

 نكتة من رسله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قد: براهيم بن ميمون، قلتإ

  مل يغسلها؟ أنه بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك

  .)١(»يغسلها ويعيد صالته«: قال

عن الرجل يرى يف ثوبه الدم : )عليه السالم (اهللاعبد  أبا ورواية مساعة سألت

  .يغسله حىت يصلي أن فينسي

  .»كان يف ثوبه عقوبة لنسيانه إذا يعيد صالته، كي يهتم بالشيء«: قال

  يعيد حني يرفعه؟أفكيف يصنع من مل يعلم : قلت

  .)٢(»ال ولكن يستأنف«: قال

عن الرجل يبول ) معليه السال( عبد اهللا أبو سئل: بن زياد قالورواية حسن 

مل يغسله؟ أنه فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي مث يذكر بعد  

  .)٣(»يغسله ويعيد صالته«: قال

كان نه إ ):عليه السالم( عن علي) عليه السالم( ورواية اجلعفريات عن الصادق

  :يقول

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٤ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٢٦٢

  .)١(»بعد فراغه، فليعد صالته إالّ من صلّى يف ثوب جنس فلم يذكره«

 والقضاء على من اإلعادةها على وجوب إطالقخرى تدل بأاك روايات وهن

  .كان ذلك ألجل النسيان إذا صلى يف النجاسة فتشمل ما

 وجبملة من ال تعاد والقضاء فقد استدل حبديث اإلعادةما القائل بعدم أ

الروايات اليت جيمع بينها وبني الروايات السابقة حبمل السابقة على االستحباب، 

  :قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب  صحيحة العالء عنوهي

يغسله فيصلي فيه مث  أن سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى

  يعيد الصالة؟أمل يكن غسله  أنه يذكر

  .)٢(»ال يعيد قد مضت الصالة وكتبت له«: قال

 أن ينسىيف الرجل يتوضأ و) عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب هشام بن سامل عن

  يغسل ذكره وقد بال؟

  .)٣(»يغسل ذكره وال يعيد الصالة«): عليه السالم( فقال

  : يقول) عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: وموثقة عمار قال

                                                

  .١٨ س ٥٠ص: وانظر اجلعفريات. ٦ ح٢٦٧ ص٨٠ج:  حبار األنوار)١(

  .٣ات ح من أبواب النجاس٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب أحكام اخللوة ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)٣(



٢٦٣

  .)١(»يستنجي من الغائط حىت يصلي مل يعد الصالة أن ن رجذ نسي ألو«

ين صليت إ :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: نصر قال أيب وخرب عمرو بن

  فأعيد؟أ ما صليت  غسل ذكري بعدأين مل أفذكرت 

  .)٢(»ال«: قال

سألته عن رجل ذكر : قال) عليه السالم( موسى أخيه وخرب علي بن جعفر عن

  مل يستنج من اخلال؟ أنه وهو يف صالته

ن ذكر وقد فرغ من إينصرف ويستنجي من اخلال ويعيد الصالة، و«: قال

  .)٣(»عادة عليهإ جزأه ذلك والأصالته فقد 

وىل على محل الطائفة األ ياجلمع بني هاتني الطائفتني يقتض أن حومن الواض

  .مورأجاب املشهور عن الطائفة الثانية بأاالستحباب وقد 

الشيخ بنفسه قد عمل ن إ : ذكره الشيخ، وفيهةكون صحيحة عالء شاذ: األول

  .ا يف بعض كتبه كما عرفت، فكيف ميكن رميها بالشذوذ

  عادة إروايات نسيان االستنجاء معارضة مبا دلت على ن إ :الثاين

                                                

  .٣ من أبواب أحكام اخللوات ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب النجاسات نواقض الوضوء ح١٨ الباب٢٠٩ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب أحكام اخللوات ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)٣(



٢٦٤

 على اإلعادةضي محل ما دلّ على تقاجلمع بينها ين إ :الصالة، وفيه

  .االستحباب

 اإلعادة أن  ما ال يقبل احلمل كاليت تدل علىوىليف الطائفة األن إ :الثالث

ال عقوبة على  إذ تحبابالظاهر من هذه الرواية االسن إ :عقوبة لنسيانه، وفيه

 نسينان إ ربنا ال تؤاِخذْنا﴿:  سببه، وقد قال سبحانهنساننسيان الذي مل يكن اإل

  .)١(﴾أَخطَأْناأو 

 وعد منها )٢(»ميت تسعةأوضع عن «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال

  .النسيان

د وجود هذه شهرية بعال نسلم األنه إ :شهر، وفيهأروايات املشهور ن إ :الرابع

  .وىليف نفس الكتب اليت فيها الطائفة األ أيضا الروايات

غلب املشهورات أ كيف و،ال حجية فيهانه إ :ففيه، شهرية العمليةريد األأن إو

شهر، ومع ذلك مل مينعهم عن أبني املتقدمني كنجاسة البئر وغريها كانت قبال 

  .العمل بغريها بعد ذلك

 إىل  فال يتعدى،ستنجاء خاصة ذا املوردروايات استثناء االن إ :اخلامس

  .بعد عدم فهم اخلصوصية ووحدة املناطال وجه لذلك نه إ :غريها، وفيه

                                                

  .٢٨٦آلية ا:  سورة البقرة)١(

  .٢ من أبواب قواطع الصالة ح٣٧ الباب١٢٨٤ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٢٦٥

اجلمع بني الطائفتني بشهادة صحيح فقد استدل لذلك بأنه مقتضى : ما املفصلأ

  :ابن مهزيار قال

فه برد صاب كأنه أبال يف ظلمة الليل، و أنه ليه سليمان بن رشيد خيربهإكتب 

يغسله  أن نه مسحه خبرقة مث نسيأصابه ومل يره، وأ أنه نقطة من البول مل يشك

  .وء الصالة فصلىضومتسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه مث توضأ و

ما  إالّ صاب يدك فليس بشيءأما ما تومهت مما أو «:فأجابه جبواب قرأته خبطه

 اللوايت كنت صليتهن بذلك تعيد الصالة أن حققت ذلك كنت حقيقاً فإن حتقق،

 عادة عليك هلا، من ِقبلإالوضوء بعينه، ما كان منهن يف وقتها، وما فات وقتها فال 

 أو ذا كان جنباًإما كان يف وقت، و إالّ كان ثوبه جنساً مل يعد الصالة إذا الرجلأن 

فاتته، ألن الثوب عادة الصلوات املكتوبات اللوايت إصلى على غري وضوء فعليه 

  .)١(»شاء اهللان إ فاعمل على ذلك. الف اجلسدخ

 يف :)عليه السالم( عبد اهللا أيب مبا رواه عمار عن أيضا يستدل له أن وميكن

  حجار؟أقد متسح بثالثة أنه  إالّ يغسل دبره باملاء حىت صلى أن الرجل ينسى

ن كان يف وقت تلك الصالة فليعد الصالة وليعد إ«): عليه السالم( قال

  ن كان قد مضى وقت تلك الصالة اليت إوالوضوء، 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٦٦

  .)١(»صلى فقد جازت صالته وليتوضأ ملا يستقبل من الصالة

  .ولكن هاتني الروايتني ال تصلحان للجمع

ا جمهولة الراوي أوىل مع الغض من ما قيل فيها من الضطراب منت األ: والأ

وعدم . ندن كانت جاللة علي بن مهزيار توجب الغض عن السإواملروي عنه، و

لو كان الوضوء باطال مل يفرق فيه بني داخل الوقت وخارجه،  إذ استقامة الثانية

ن مل يكن الوضوء باطال مل يكن فرق كذلك، فاحلكم بالفرق مع وحدة إو

املوضوع خالف النص والفتوى، ومثل هذه الرواية ال تصلح شاهدة للجمع، وقد 

معىن هذا احلديث غري واضح (: ايفبلغ الضعف خبرب ابن مهزيار حداً قال يف الو

يكون قد وقع فيه غلط من  أن يشبه أو يرادهاإورمبا يوجه بتكلفات ال فائدة يف 

منا إ من الطوائف استدل به يف هذا املقام، وحداًأر أما اخلرب فلم أ ،)٢()النساخ

  .خبارخرجته من كتب األأ

حيحة علي بن جعفر ص فإن ،يف الطائفتني ما ال يقبل هذا احلملن إ :وثانياً

 بعد الغد، وحسنة حممد بن مسلم املذكور فيها إالّ املصرحة فيها بعدم العلم بالدم

صلى فيه صالة كثرية، دالتان على وجوب القضاء، لكن هذا على تقدير أنه 

  . يف الوقتاإلعادة فكيف ميكن محلها على ، ملورد النسيانطالقمشوهلما باإل

                                                

  .١ من أبواب أحكام اخللوة ح١٠ الباب٢٢٣ ص١ج:  الوسائل)١(

  .١٥ السطر٤٥٥ ص١ج:  الوايف)٢(



٢٦٧

ن ذكر وقد فرغ من إو«: االستنجاء حيث قالخرب علي بن جعفر يف ن إ مث

  .)١(»صالته

يستنجي من الغائط  أن رجال نسي أن لو«: حيث قال أيضا وخرب عمار فيه

  . يف الوقتاإلعادة ظاهران على عدم )٢(»حىت يصلي مل يعد الصالة

، ال يف داخل الوقت وال يف اإلعادة عدم وجوب قوى فاأل،وكيف كان

  .خارجه

  .واهللا العامل. خبارمقتضى اجلمع بني األ أنه ا عرفت مننعم يستحب ذلك مل

  

                                                

  .٤ من أبواب أحكام اخللوة ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب أحكام اخللوة ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)٢(



٢٦٨

 اإلعادةكجاهله يف وجوب ، وضعا أو ناسي احلكم تكليفاً): ١ـ مسألة (

.والقضاء

  

 أو نه ال جتوز الصالة مع جناسة البدنأو} ناسي احلكم تكليفاً{): ١مسألة ـ (

 عند املصنف وغري }كجاهله{ن الصالة باطلة مع النجاسة أو} و وضعاًأ{اللباس 

 أن  وال فرق يف اجلاهل بني،واحد، وذلك ألنه عند نسيان احلكم يكون جاهالً به

 اإلعادةيف وجوب { اجلاهل أدلة إطالق فيشمله ،علم ونسي أو صالأمل يعلم 

 دلة واأل، العامة برفع النسيان وحنوهدلة ما عرفت من مشول األ:وفيه} والقضاء

  .اإلعادةقرب عدم القضاء وفاأل ، لهال تعاداخلاصة مثل 

  



٢٦٩

وبعد ذلك   ى فيه صلّه مثّلو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارت): ٢ـ مسألة (

 أو اإلعادةمن باب اجلهل باملوضوع فال جيب عليه  أنه تبني له بقاء جناسته فالظاهر

  .القضاء

  

فيه وبعد ذلك وعلم بطهارته مث صلى لو غسل ثوبه النجس {): ٢مسألة ـ (

 أو اإلعادةمن باب اجلهل باملوضوع فال جيب عليه  أنه ه بقاء جناسته فالظاهرتبني ل

  .خذ موضوعاً لوجوب القضاءأوذلك ألن العلم } القضاء

صاب ثوب الرجل أن إ«: قال) عليه السالم( بصري عن الصادق أيب ففي رواية

ي يصلي فنس أن ن هو علم قبلإ و،عادة عليهإالدم فصلى فيه وهو ال يعلم فال 

 إذ ،من قطع بانتفاء النجاسة داخل فيمن ال يعلم فإن .»اإلعادةوصلى فيه فعليه 

  .ه شامل ملن علم سابقاً مث قطع خبالفه ومن مل يعلم سابقاًإطالق

 ال تعادحديث  إىل باإلضافةبل رمبا يستدل له بصحيحة زرارة املتقدمة، هذا 

 اإلعادة واملشهور وجوب ، ألنه مثل نسيان النجاسةاإلعادةورمبا حيتمل وجوب 

  .كما تقدم

 آمر اجلارية فتغسل ثويب من :)عليه السالم( أليب عبد اهللا: وحلسنة ميسر قلت

  ذا هو يابس؟إصلي فيه فأاملين فال تبالغ يف غسله ف

نت مل يكن أنك لو كنت غسلت أما أ. عد صالتكأ«): عليه السالم( قال

  .»عليك شيء

  



٢٧٠

  ،كان جنساً أنه ني بعد الصالة تبوكذا لو شك يف جناسته مثّ

  

 الصحة أصالةجراء علمه الترتيلي إل أو  مع علمه الوجدايناإلعادة وجوب فإن

  . واقعاًكان جنساً إذا يدلّ على عدم كفاية العلم

 وال علم ترتيلي، فال تبالغمل يكن له علم وجداين لقوله ن إنه إ :ويرد عليه

م مباالة اجلارية، بل احلسنة تدل على  الصحة ال جتري مع العلم بعدأصالةألن 

حيث تدل » نتأنك لو كنت غسلت أما أ«): عليه السالم( القول املتقدم لقوله

  .عادة الصالةإلو غسله مث رآه مل يكن عليه  أنه على

مل تبق جناسة حىت  إذا زالت النجاسة فهو كناية عما إذا ما ختصيص الذيل مباأ

 ألنه ال تبقى ،ت غسلت مل يكن عليك شيءنك لو كنأما أ: يكون معىن الذيل

املوضوع يف ن إ  حيث،مل نقل خالف ظهورهن إ هإطالقجناسة واقعاً، فهو خالف 

  .غسل اجلارية وغسله هو بنفسه واحد

اجلارية أن  أو غسله أنه  فما ذكره املاتن وجيه، ومثله ما لو زعم،وكيف كان

  .ا مل تبالغأ أو مل يغسل أنه  مث تبني،غسلته مبالية بالغسل ومبالغة فيه

 ثلشمول حدي} كان جنساً أنه وكذا لو شك يف جناسته مث تبني بعد الصالة{

ال تعادالشك نوع من اجلهل فيشمله ما دلّ  فإن نه من اجلهل باملوضوع، له، وأل

  عادة معه،إاجلهل باملوضوع ال  أن على

  



٢٧١

  ،هوكذا لو علم بنجاسته فأخربه الوكيل يف تطهريه بطهارت

  

تيقن ذلك أصابه ومل أقد  أنه ظننت فإن :نه مورد صحيحة زرارة املتقدمةوأل

  ر فيه شيئاً مث صليت فرأيت فيه؟أفنظرت فلم 

  .)١(»تغسله وال تعيد الصالة«: قال

  .سهل من الظنأدىن رتبة من الظن أالشك املنطقي الذي هو  أن ومن الواضح

بوق بالعلم بالعدم ال املسبوق املراد بالشك هنا الشك املس أن لكن ال خيفى

يصلي  أن  ألنه يكون مورد استصحاب النجاسة حينئذ وال حيق له،بالعلم بالوجود

نه ال جيب ال جيب عليه الفحص ال أل أنه الظاهر أن مع استصحاب النجاسة، كما

مل يثبت هذه الكلية بل ثبت خالفها ـ كما  إذ الفحص يف الشبهات املوضوعية،

ـ بل للدليل اخلاص يف املقام،   أيضاًاحث الكتاب ويأيتتقدم يف بعض مب

مر الطهارة والنجاسة كما يظهر ذلك أكصحيحة زرارة، بل مساهلة الشارع يف 

  .حاديث الواردة ذا الشأنبواب األأملن راجع خمتلف 

وذلك حلجية قول } خربه الوكيل يف تطهريه بطهارتهأبنجاسته فوكذا لو علم {

 القصابني خبارإه وخبارإ وللسرية املستمرة يف العمل ب،ليدالوكيل، ألنه ذو ا

  مساك وحنوها، واجلزارين والصيادين لأل

  

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٧٢

 دم مثالً أو  وكذا لو وقعت قطرة بول،أو شهدت البينة بتطهريه مثَّ تبني اخلالف

 وكذا ،على األرض مثَّ تبني أا وقعت على ثوبه أو وشك يف أا وقعت على ثوبه

أقل أنه  أو ،املعفو  دم القروح أو  وقطع بأنه دم البق،اًثوبه دم أو هلو رأى يف بدن

  ،مما ال جيوز الصالة فيه أنه  مثَّ تبني،حنو ذلك أو من الدرهم

  

ملا تقدم من حجية } و شهدت البينة بتطهريه مث تبني اخلالفأ{ الصحة صالةوأل

 بالطهارةبطال، بل العلم النجاسة الواقعية ال تؤثر يف اإل أن البينة مطلقاً، وقد سبق

 وغريه من ال تعادما يقوم مقام العلم كاف يف الصحة، ويكفي لذلك حديث أو 

  . املتقدمةدلةاأل

على  أو ا وقعت على ثوبهأ وشك يف دم مثالً أو وكذا لو وقعت قطرة بول{

 ألا لو كانت حمال لالبتالء وجب االجتناب ، لالبتالءاليت ليست حمالً} األرض

  .مجايل كال الطرفني مبقتضى العلم اإلعن

مة يف  الطهارة حمكّأصالة فإن }ا وقعت على ثوبهأ{بعدما صلّى } مث تبني{

، بل شرطاً علمياً، وهو غري  واقعياًليست شرطاًة يالطهارة اخلبث أن ثوبه، وقد تقدم

  .حاصل حال الصالة

 أو دم القروح املعفو  أو وقطع بأنه دم البقثوبه دماً أو هنوكذا لو رأى يف بد{

 وقطع بأنه بول مأكول ن رأى يف ثوبه بوالًأب} حنو ذلك أو قل من الدرهمأأنه 

كل ذلك من  فإن }مما ال جيوز الصالة فيه أنه تبني{ما صلّى  بعد} مث {اللحم مثالً

تبني  إذا ا ال تؤثر يف بطالن الصالةأمصاديق اجلهل بالنجاسة، وقد عرفت 

  .اخلالف بعد ذلك



٢٧٣

 فجميع هذه من اجلهل ،مما ال جيوز أنه ء من ذلك مثَّ تبني وكذا لو شك يف شي

القضاء أو اإلعادة ال جيب فيها ،بالنجاسة

  

نك كنت على يقني من طهارتك أل«: يف صحيح زرارة) عليه السالم( فقد قال

  .اإلعادةذا مل يتخرب النجاسة حال الصالة مل جتب إ ف،)١(»مث شككت

صلّى  أن بعد} مما ال جيوز أنه  شيء من ذلك مث تبنيوكذا لو شك يف{

 لكن رمبا يقال} القضاء أو اإلعادةمن اجلهل بالنجاسة ال جيب فيها فجميع هذه {

 : وفيه، عدم العفو حمكمةأصالةجنس، لكنه شك يف العفو كان الدم  أن علم إذا نهإ

  .الصالة بدم غري معفو عنه الشرط هو عدمن إ

ما  إالّ ما خرج، ال عدم جواز الصالة إالّ  جواز الصالةلاألصن إ :واحلاصل

  .خرج، واخلارج هو الدم غري املعفو عنه وهو مشكوك فيه

الدم من  أن شك يف إذا سيأيت من املصنف البناء على عدم العفو، فيمانه إ مث

كان  إذا مناف ملا ذكره هنا، ألنه أنه من غريمها، ورمبا يتوهم أو القروح أو اجلروح

ضي عدم العفو، ت يقاألصل عدم العفو فكيف يصلي مع الشك يف العفو وألصلا

 أن الكالم هنا يف إذ ،ال منافاة بني ما ذكره هنا وما ذكره هناكنه إ :لكن فيه

عادة الصالة، إاملسألة داخلة يف صغرى اجلهل باملوضوع، الذي ال يوجب تبينه 

  والكالم 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٧٤

 وسيأيت ،م ال؟ فتأملأة مع الشك هل جيوز الدخول يف الصال أنه هناك يف

  .ن الدم من القروحأقل من الدرهم وأالدم  أن الكالم يف ذلك يف مسأليت الشك يف

ثناء أثناء الصالة مث تبني يف أوقعت يف  إذا ومما تقدم تبني حكم هذه الشكوك

 بطلت، ومما ، وإالّمما ال جيوز، فإنه لو متكن التخلص من النجس صحت أنه الصالة

حلاق اجلهل مبوضوع إويف (:  يف كالم كشف الغطاء حيث قالشكال ظهر اإلسبق

مما يعفى  أو ،مما يعفى عن قليله أنه زعم أو ،العفو لزعم القلة فيما يعفى عن قليله

 أنه لزعم أو ،لزعم اضطراره أو ،هله كاملربيةأعن  أو ،يعفى عن حملّه أو ،صلهأعن 

اجلهل باحملصورية  أو يف تغذيته كذلك، أو تيان بالصب عليه،من بول الطفل مع اإل

 إشكالين ءحد االسترباأمن املشتبه اخلارج بعد أنه  أو ،من غري احملصور أنه بزعم

  .، انتهى)١()فساد عمالً بأصل بقاء شغل الذمةى اإلوويق

  

                                                

  .٢٨ س١٧٧ص:  كشف الغطاء)١(



٢٧٥

 أنه  تذكرمثّى ء فنسي والقاه بالرطوبة وصلّ لو علم بنجاسة شي): ٣ـ مسألة (

من باب اجلهل باملوضوع  أيضا  أنه فالظاهر، يده تنجست مبالقاته وأن.كان جنساً

ء آخر  هو يف جناسة شي إمنا  والنسيان، ألنه مل يعلم جناسة يده سابقاً،ال النسيان

ى كانت باطلة من  وصلّ،اغتسل قبل تطهري يده أو  نعم لو توضأ،ى فيهغري ما صلّ

.غسله أو جهة بطالن وضوئه

  

والقاه بالرطوبة وصلّى {جناسته } م بنجاسة شيء فنسيلو عل{): ٣مسألة ـ (

من باب اجلهل   أيضاً أنهظاهرل فا،ن يده تنجست مبالقاتهأ وكان جنساً أنه مث تذكر

ال النسيان ألنه مل يعلم جناسة  {صالًأثوبه  أو ألنه مل يعلم جناسة يده} باملوضوع

فال تبطل }  صلّى فيههو يف جناسة شيء آخر غري ما إمنا  والنسيان،يده سابقاً

 أن  لكنك قد عرفت سابقاً،ن قلنا بأن النجاسة املنسية توجب الصالةإالصالة و

  .النجاسة املنسية ال توجب البطالن

اغتسل قبل تطهريه يده وصلى كانت باطلة من جهة بطالن  أو نعم لو توضأ{

 يكفي نه الأ و،عضاء الوضوء والغسلأقلنا باعتبار طهارة  إذا }غسله أو وضوئه

شاء ن إ وسيأيت الكالم يف ذلك. الغسل أو صب املاء الواحد لطهر احملل والوضوء

القت يده املاء  أنه اهللا تعاىل، ولو تذكر النجاسة للماء قبل الصالة لكن مل يتذكر

  .كان مبرتلة الفرع السابق

  



٢٧٦

و  أمل ميكن نزعه حال الصالة لربد فإن ، احنصر ثوبه يف جنس إذا ):٤ـ مسألة (

  ،القضاء أو اإلعادة وال جيب عليه ،ى فيهحنوه صلّ

  

 كن نزعه حال الصالة لربدمل مي فإن ،إذا احنصر ثوبه يف جنس{): ٤مسألة ـ (

  :مورأيف املقام ثالثة } القضاء أو اإلعادةحنوه صلّى فيه، وال جيب عليه أو 

ا  وال خالف يف ذلك، كمإشكاليصلي يف ذلك الثوب النجس وال  أنه :األول

 إىل باإلضافة" الضرورات تبيح احملظورات" فإن صرح بعدم اخلالف املستند،

ال يشترط احنصار الثوب، بل لو كان له ثياب نه إ مثمطلقات النصوص اآلتية، 

  .لبسها كان احلكم كذلك إىل وكان مضطراً

كثر جناسة من اآلخر أحدمها أ يف ما كان له ثوبان جنسان شكال يقع اإل،نعم

حدمها مقدار شرب وكانت جناسة اآلخر مقدار أكانت جناسة  إذا ماكماً ـ ك

 واآلخر جنساً بدم رقيق ظحدمها جنساً بدم غليأكان  إذا كيفاً ـ كما أو شربين ـ

  : احتماالن؟يتساويان أو قلـ فهل يقدم األ

قل مبغوضية، وخصوصاً أقل جناسة كان أالنجس مبغوض، وكلما كان  أن من

  ".رهاالضرورات تقدر بقد"

ات اآلتية تشملهما، طالق فاإل،ال دليل على تفاوت الزائد والناقص أنه ومن

  .وهذا ليس ببعيد



٢٧٧

فيما يتعدد غسله لو متكن من غسلة واحدة مل جتب لعدم الدليل  أنه :ومنه يعلم

  .على ذلك

بني ثوب جنس ببول اهلرة، وآخر جنس ببول الكلب مل  األمر نعم فيما دار

جنس العني،  إىل النجس ال إىل ن االضطرار على الثاين، ألوليستبعد تقدم األ

 على النجس الذي هو ،م النجس بدون كونه ميتةالنجس قد إىل اضطر إذا وكذلك

  .يضاً أميتة

كان بعض الثوب جنساً لكنه يتمكن من قرضه باملقراض  إذا من االضطرارن إ مث

  .نه ال جيب القرضإمما يوجب ضياعه، ف

هداب الثوب أكان بعض  إذا ض ال يوجب الضياع، كمالو كان القرنعم 

الزائدة جنسة مبا مل يكن قرضه موجباً لضياعه، وجب القرض لعدم االضطرار 

  .حينئذ

يصلي يف سعة الوقت ـ وهذا ما يستفاد من قول  أن هل جيوز لهنه إ :الثاين

  : بل قوالن،ال؟ وجهان وأ، اإلعادةاملصنف ـ وال جيب عليه 

  . سعة الوقت اليت ال خمصص هلادلةتية، وأل اآلدلة األطالق إل،زاجلوا: االول

وال اضطرار مع السعة، وال " الضرورات تقدر بقدرها" ألن ،عدم اجلواز: الثاين

   ألا مسوقة لبيان حكم آخر، دلة لألإطالق



٢٧٨

جزاء والشرائط، ولذا لو مل  األأدلة سعة الوقت ال داللة فيها، ألا مقيدة بأدلةو

ول من الوقت ومتكن منه يف اآلن الثاين مل جتز ن األن من الوضوء يف اآليتمك

ول، نعم لو يئس عن التطهري الصالة بالتيمم يف اآلن األول، وال يبعد القول األ

م ال؟ ومما تقدم يعلم أ اإلعادةهل عليه  أنه جازت الصالة، ويأيت هنا الكالم يف

عدم التمكن يف حال ة يف السعة بجواز الصال(ملستند من  فيما ذكره اشكالاإل

التوسعي،  األمر هلاجزاء زمان التوسعة، الشاملة أمن   أيضاًالصالة، اليت هي

  .، انتهى)١()جزاء يتوقف على الدليلخراجها من بني األإو

  :القضاء بعد رفع االضطرار أم ال؟ وفيه قوالن أو اإلعادةهل جيب عليه : الثالث

 وابن ادريس، ، اختاره الشيخ يف النهاية،ء والقضااإلعادةوجوب : األول

مكلفاً بالصالة الكاملة، فألنه كان : وتبعهما مجاعة آخرون، وذلك أما يف الوقت

اً، وأما يف خارج الوقتفإتيانه بالصالة الناقصة يف حال القدرة ال يكون مكفي :

فوت  أو ال فرق بني فوت الكلإذ  ،فلصدق الفوت الذي هو موضوع القضاء

 إالّ ئل عن رجل ليس عليهس أنه ):عليه السالم(  وملوثقة عمار عن الصادق،عضالب

  ثوب، وال حتل الصالة فيه، وليس جيد ماًء يغسله، كيف 

                                                

  .١٥ س ٢٨٠ ص١ج:  املستند)١(



٢٧٩

ه إطالق و،)١(»صاب ماًء غسله وأعاد الصالةأ فإذا ،يتيمم ويصلي«: يصنع؟ قال

 داخل اإلعادةمن عم أديث حليف لسان اللغة وا" اعاد"، ألن اإلعادةيشمل القضاء و

  .الوقت

  وهذا هو املشهور شهرة عظيمة، ألن املكلف كان مكلفاً،عدم الوجوب: الثاين

تسقط التكليف، فإذا طاعة  ألن اإل،تى ا سقط التكليفأذا إبالصالة املقدورة ف

 نساناإل أن سقط التكليف فال فوت حىت يتحقق موضوع القضاء، ويدل على

ات الكثرية طالقداء ـ ال الصالة الكاملة ـ اإل األمكلف بالصالة املقدورة حال

 ولو لعدم البيان يف موضع احلاجة كما سيأيت ،اإلعادةالدالة على عدم وجوب 

 الشامل ال تعادحديث  إىل  مضافاً،بعضها يف الفرع الثاين عند تعرض املصنف هلا

عراض إ  إىله للمقام، وبذلك حيمل خرب عمار على االستحباب، مضافاًإطالقب

  .جل التيمم ال ألجل النجاسة ألاإلعادةتكون  أن املشهور عنها، واحتمال

مكان كون بنائهم على تعارض عراض غري معلوم، إلاإلن إ :هذا لكن االنصاف

االحتمال املذكور  أن النصوص يف الباب ـ كما احتمله املستمسك ـ كما

عليه ( ة، حيث قالجل النجاس ألاإلعادة أن ملوثقةظاهر ا إذ خالف الظاهر،

املطلقات وحديث  إالّ  فلم يبق،»عاد الصالةأصاب ماًء غسله وأفإذا «): السالم

ال تعاد فإن   

  

                                                

  .٨اسات ح من أبواب النج٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٨٠

التخيري وجوه أو عارياً أو الة فيهوإن متكن من نزعه ففي وجوب الص:  

  

املطلقات، وسكوا على  إالّ  مل يبقال تعادخص من حديث أقلنا بأن املوثقة 

املوثقة على ولذا محل الصدوق ، اإلعادة يوجب الريب يف وجوب كثرا مما

  . فتأمل،اإلعادةن كان االحتياط يقتضي إاالستحباب، وهذا ليس ببعيد، و

قد كُلِّف  إذ  فتجب،اإلعادةورمبا حيتمل الفرق بني القضاء فال جيب، وبني 

مل يتمكن من إذا  ما يف ماأ يقدر عليها، اإلعادةبالصالة الكاملة بني احلدين، ففي 

تى به فال فوت وال قضاء، وهذا تفصيل أالكاملة يف الوقت، فقد كان تكليفه ما 

  .عاظمره ألحد من األأن مل إتقتضيه الصناعة، و

} التخيري، وجوه أو عارياً، أو ن متكن من نزعه، ففي وجوب الصالة فيه،إو{

  :قوالأو

نهاية واخلالف مدعياً فيه  هو احملكي عن املبسوط وال،الصالة عرياناً: األول

والتحرير، وعن ، والقاضي واحللّي والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد مجاعاإل

 إىل وعن املدارك نسبته" شهرنه األأ"وعن الدروس " املشهور"جعله  أنه الذكرى

  ".كثراأل"

والذخرية والبيان  كما عن الصدوق واملدارك واملعامل ،الصالة فيه: الثاين

  .للثام وغريهموكشف ا

  سكايف واملعترب واملنتهى والذكرى  كما عن اإل،التخيري: الثالث



٢٨١

  . عليهمجاعوالدروس والبيان وجامع املقاصد وغريها، بل عن املنتهى اإل

  :جبملة من الروايات: ولاستدل لأل

قال سألته عن رجل يكون يف فالة من األرض فأجنب وليس : خرب مساعة: منها

 )١(» قاعداًيتيمم ويصلي عرياناً«: قال. ؟أجنب فيه وليس جيد املاء ف،ثوب إالّ عليه

  .»مياًءإقائماً ويؤمي «: )٤(، ويف االستبصار)٣( والتهذيب)٢(كذا يف الكايف

 يف رجل :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب حممد بن علي احلليب: ومنها

: قال. ب ثوبه منيصاأثوب واحد و إالّ أصابته جنابة وهو بالفالة وليس عليه

  .)٥(»مياًءإ فيصلي فيؤمي يتيمم ويطرح ثوبه وجيلس جمتمعاً«

  :خرى من الرواياتأجبملة : واستدل للثاين

جنب أعن رجل ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،صحيح احلليب: منها

ذا وجد املاء إيصلي فيه، ف«): عليه السالم( يف ثوبه وليس معه ثوب غريه؟ قال

  .)٦(»هغسل

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٦ الباب١٠٦٨ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٥ح...  يف الصالة يف ثوب واحد ٣٩٦ ص١ج:  الكايف)٢(

  .٨٩ح...  يف ما جيوز الصالة فيه١١ الباب٢٢٣ ص٢ج:  التهذيب)٣(

  .١ح...  يف الرجل تصيب ثوبه اجلنابة١٠١ الباب١٦٨ ص١ج:  االستبصار)٤(

  .٢ح...  يف الرجل تصيب ثوبه اجلنابة١٠١ الباب١٦٨ص ١ج:  االستبصار)٥(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)٦(



٢٨٢

 عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول ال يقدر ،صحيحه اآلخر: ومنها

  .)١(»يصلي فيه«): عليه السالم( على غسله؟ قال

سألته عن : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،صحيح عبد الرمحان: ومنها

  .)٢(»يصلي فيه«: الرجل جينب يف ثوب ليس معه غريه وال يقدر على غسله؟ قال

سألته : قال) عليه السالم( خيهأعن ) عليه السالم( صحيح علي بن جعفر: ومنها

 أو كله دم، يصلي فيه أو  فأصاب ثوباً نصفه دم،عن رجل عريان وحضرت الصالة

ن مل جيد ماًء صلى فيه، إن وجد ماًء غسله، وإ«): عليه السالم( يصلي عرياناً؟ قال

  .)٣(»ومل يصل عرياناً

عن الرجل جينب يف ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ليب قالما عن احل: ومنها

  .)٤(»ليهإاضطر  إذا يصلي فيه«: يصيبه بول وليس معه ثوب غريه؟ قال أو الثوب

نا يف أالدم يكون يف الثوب علي و: قلت له: ما عن حممد بن مسلم قال: ومنها

  رأيته وعليك ثوب غريه، ن إ : فقال؟الصالة

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٢٨٣

 )١(»ن مل يكن عليك ثوب غريه فامض يف صالتكإيف غريه، و طرحه وصلّأف

وقد " الصالة يف ثوب املربية" أيضا غريها، كما يدل على ذلك إىل ـ احلديث ـ

 يوجب فقدان ن الصالة عارياًأ، واألصلوىل من فقد أيؤيد ذلك بأن فقد الوصف 

  .مهيتها عند الشارع غري خافيةأ و،ركان الكاملةاأل

الث القائل بالتخيري، فقد مجع بني الطائفتني بعد اشتمال كليتهما ما القول الثأو

بعد ذاك  أو لغاء الوجوه االعتبارية املؤيدة هلذا اجلانبإعلى شرائط احلجية، وبعد 

 يف اجلمع، بأنه خالف ظاهر شكالورود النص الذي هو حجة يف كل جانب، واإل

مع بني مثليها بالتخيري،  مردود بأن العرف جي، فهو مجع تربعي،كلتا الطائفتني

تقدمي روايات الصالة يف الثوب النجس على ما دلّ  أن فليس اجلمع تربعياً، كما

صح سنداً ـ ال وجه له بعد حجية تلك أكثر عدداً وأعلى الصالة عارياً ـ بأا 

  .العمل ا أو داللتها أو الروايات وعدم مناقشة يف سندها

صولية، فهو مبعزل عن ه التخيري يف املسألة األاما احتمال كون التخيري، يراد ب

قيق وخالف ظاهر كلمام بل نصها، فال وجه حىت الحتماله، واجلمع بني التح

 اآلمرة بالصالة يف الثوب النجس على الضرورة من برد خبارالطائفتني حبمل األ

  ة على صالة اجلنازة، ومحل خرب علي بن جعفر املتضمن للنهي عن الصال أو وحنوه،

  

                                                

  .٦ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٨٤

  . تكرار الصالةاألحوط و، األولقوىاأل

  

عرياناً، على الدم املعفو عنه كدم السمك ـ كما عن الشيخ ـ ال شاهد عليه، 

 أخبار الصالة يف النجس على صورة االضطرار، ومحل أخباراجلمع حبمل  أن كما

ن كان رمبا يستدل له خبرب احلليب إ و،الصالة عارياً على غريها، خال من الشاهد

يظهر قوة التخيري، كما اختاره املقيد باالضطرار، لكن ال خيفى ما فيه، ومما تقدم 

لكونه حكماً ظاهرياً  أو قرب احملتمالت يف مقام اجلمع،أما لكونه إمصباح الفقيه، 

  .ناشئاً عن التعارض والتكافؤ

حتصيال }  تكرار الصالةاألحوطول، واأل{عند املصنف القول } قوىاأل{ن إ مث

ءة القطعية، وقد جعل يف مصباح اهلدى احلكم يف املسألة من املعضالت، لكن للربا

  .ما عرفت عضال فيها بعدإال  أنه الظاهر

  



٢٨٥

، يكرر الصالة،كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدمها إذا ):٥ـ مسألة (

  

ومل يكن عنده } حدمهاأذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة إ{): ٥مسألة ـ (

ليه غري إكما ذهب } يكرر الصالة{حدمها أدر على تطهري ثوب طاهر ومل يق

  .املشهور ه أن: ويف اجلواهر،كثر وفاقاً لأل:واحد، بل املستند

دريس إصحابنا، وعن ابن أقوم من  إىل نعم عن اخلالف نسبة الصالة عارياً

مجايل ـ املقتضي م اإلل ما ذكره املاتن، للعقوى واأل،وسعيد وغريمها القول بذلك

ان الصالة يف كل منهما حىت حيصل له القطع بالرباءة بعد قطعه باالشتغال ـ بإتي

يسأله عن الرجل معه ) عليه السالم( احلسن أيب  إىلكتب أنه :ولصحيح صفوان

حدمها بول، ومل يدر أيهما هو، وحضرت الصالة وخاف فوا أثوبان فأصاب 

  .)١(»يصلي فيهما مجيعاً«: وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال

من كان (: براهيم ـ الذي هو متون الروايات ـ قالإوعن تفسري علي بن 

صاب القذر، أوبني ثجنابة ومل يدر أي ال أو قذر أو حدمها بولأصاب أعليه ثوبان ف

  .)٢()ذا وجد املاء غسلهما مجيعاإنه يصلي يف هذا ويف هذا، فإف

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٦٤ الباب١٠٨٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٨٠ ص١ج:  تفسري القمي)٢(



٢٨٦

  .)١()ب النصوصرباأ ألنه من ،خذه من الروايةأوالظاهر (: قال يف البحار

ما من قال بوجوب الصالة عارياً فقد استدل له، بأن الصالة يف النجاسة أ

، وبأنه ال بد عند الشروع يف الصالة من العلم خبالف الصالة عارياًمبغوضة، 

بطهارة الثوب وهو هنا مفقود، وال يكفي العلم بالصالة يف الثوب الطاهر بعد 

ل له اجلزم بالنية حني كل صالة، واجلزم معترب يف تيان ما مجيعا، وبأنه ال حيصاإل

ال يعلم بالصالة يف الطاهر حىت  إذ ،العبادة، وبأنه ال يتمكن من قصد الوجوب

  .)٢(يتركهما ويصلي عرياناً أنه روي:  ومبرسلة رواها املبسوط قال،جيزم بوجوا

  :يرده  إىل أنمضافاً. ما ال خيفى، بعد النص الصحيح املتقدم: ويف الكل

  .عدم العلم مببغوضية الصالة يف النجس يف هذه احلالة: ولعلى األ

 أن نه ال دليل على لزوم العلم بالطهارة عند الشروع، بل الالزمأب: وعلى الثاين

  .تى بالصالة يف ثوب طاهر، وهو حاصل بعد الصالتنيأ أنه يعلم

  

                                                

  .٢ح...  يف حكم ناسي النجاسة يف الثوب٨ الباب٢٦٥ ص٨٠ج:  البحار)١(

  .٣٩ ص١ج: وط املبس)٢(



٢٨٧

  ،ياًي يف أحدمها ال عارمن صالة واحدة يصلّ إالّ وإن مل يتمكن

  

 فاعتباره ،يعترب مع التمكن منه، وهنا غري ممكن إمنا بأن اجلزم: وعلى الثالث

  .ساقط

  .بأن قصد الوجه ال دليل له حىت فيما متكن منه، فكيف باملقام: وعلى الرابع

 املرسلة ليست حبجة خصوصاً يف مقابل اخلرب ه هذلبأن مث: وعلى اخلامس

، والصحيحة )رمحه اهللا( ذي هو الشيخعرض عنها حىت راويها الأالصحيح، وقد 

املناط موجود يف غري أن  إالّ ن كانت يف خصوص البول وخصوص الثوبني،إو

يصلي بعدد يزيد على  أن كثر من الثوبني، واملناطأالبول من سائر النجاسات، ويف 

  . وهكذا،ذا علم بنجاسة ثوبني من عشرة صلى ثالثاًإمعلوم النجس بواحد، ف

علم بنجاسة  إذا احملتمالت، جاء باملوافقة االحتمالية ـ كماكثرت  إذا نعم

 بل معلوم العدم، ،مخساً وعشرين من ثالثني ـ للعسر وحنوه، واملناط غري معلوم

 لزوم القطعية بالتكرار ـ كما أو لو شك يف كفاية املوافقة االحتمالية أنه والظاهر

ما خرج  إالّ فقة القطعية،حدها جنس ـ كان الالزم املواأثواب أكانت عشرة إذا 

  .مجايلملقتضى العلم اإل

يف املسألة } حدمها ال عارياًأمن صالة واحدة، يصلي يف  إالّ ن مل يتمكنإو{

  :قوالن

   كما اختاره املصنف وهو احملكي ،حدمهاأيصلي يف نه إ :األول



٢٨٨

عن مجاعة كثرية كالعالمة والشهيدين واحملقق الثاين والفاضل اهلندي واملقدس 

  .ردبيلي وصاحب املداركاأل

والعالمة يف القواعد،  كما عن احملقق يف الشرائع، ،الصالة عارياً: الثاين

  . وغريهم،وصاحب اجلواهر

الصالة يف الثوب املعلوم النجاسة ـ يف وجبت  إذا  أنه:ولوجه القول األ

ما أىل، وأة يف الثوب احملتمل النجاسة صاللاملسألة السابقة كما اختاره املصنف ـ فا

من ال يرى يف تلك املسألة وجوب الصالة يف الثوب املعلوم النجاسة، بل يرى 

 عند احنصار الثوب يف النجس، فوجه وجوب الصالة هنا يف وجوب الصالة عارياً

  :، أمورحدمها ال عارياًأ

ما  إىل قبل الضيق، ويتعدىاب وجوب الصالة يف الثوب الثابت حاستص: األول

داء صالة أ الوقت بعد لوأعلمت املرأة باحليض  إذا حاب، كمامل يكن هناك استص

 بالقطع بعدم الفرق بني وجود ،الصالتني إىل واحدة حيث ال وجوب سابق بالنسبة

  .حالة سابقة وعدم وجود حالة سابقة

وجوب الصالة يف الثوب ـ حالة السعة ـ كان وجوباً مقدمياً ن إ :وفيه

لطاهر، وقد سقط الوجوب املقدمي بسبب لتحصيل العلم بالصالة يف الثوب ا

  .ال ميكن حتصيل العلم بالصالة يف الطاهر إذ الضيق،



٢٨٩

وىل من الصالة عارياً، ألن الصالة عارياً أحد الثوبني أالصالة يف ن إ :الثاين

نه ال إحدمها، فأمستلزم للقطع مبخالفة اشتراط التستر، وليس كذلك الصالة يف 

يكون هذا الثوب طاهراً  أن حيتمل إذ ارة يف الستر،يقطع مبخالفة اشتراط الطه

بني املخالفة القطعية، واملخالفة االحتمالية، قدمت املخالفة  األمر  دارذاإواقعاً، و

  .االحتمالية

 خمالفة قطعية وبني خمالفة احتمالية، كان الالزم بني األمر دار إذا نهإ :وفيه

 رمبا يكون األول أهم، كما إذ ول،ى األمهية بينهما، ال تقدمي الثاين علمالحظة األ

ذا إجنبية، فردنا انقاذها استلزم ذلك مالمسة األأوقعت امرأة يف البحر، فاذا إذا 

نفاذ احملتمل الواجب على املالمسة  واملالمسة قطعية، قدم اإلنقاذ حمتمالًكان اإل

ذا إملقطوعة، ونقاذ احملتمل على حرمة املالمسة االقطعية احملرمة، ألمهية وجوب اإل

كم بالتخيري ال تقدمي املخالفة أيهما على اآلخر كان الالزم احلمهية أاحتمل 

  .االحتمالية على املخالفة القطعية

قلنا يف املسألة السابقة بالتخيري بني الصالة  إذا ومما ذكرنا يعلم حكم املقام فيما

سألة بالتخيري يكون قلنا يف تلك امل إذا نهإالصالة عارياً، ف أو يف الثوب النجس

حدمها أول وهو وجوب الصالة يف وىل، هذا كله وجه القول األأالتخيري هنا بطريق 

ي وجوب الصالة يف النجس ووجوب أعلى االحتماالت الثالث يف املسألة السابقة 

  ".احنصر ثوبه يف النجس إذا فيما"مرين ري بني األ، والتخيالصالة عارياً

   فكأنه ،و وجوب الصالة عارياًوه: ما وجه القول الثاينأ

  



٢٩٠

.  وإال عارياً،أمكنن إ أيضا  القضاء خارج الوقت يف اآلخراألحوطو

  

 ملبغوضية الصالة يف النجس، فالالزم احتمال مبغوض النجاسة كما ورد بالنسبة

أفما خياف من يصلي من غري «): عليه السالم( الصالة بدون طهارة من قولهإىل 

  .)١(» خسفاًتأخذه األرض أن وضوء

يقول  أو نعم من يقول يف املسألة السابقة بوجوب الصالة يف الثوب النجس،

الصالة يف ن إ :يقالأن  إالّ ، اللهمبالتخيري ال وجه لقوله هنا بوجوب الصالة عارياً

ن الصالة يف الثوب الطاهر، وهذا حمقق امكإهي يف مورد عدم  إمنا الثوب النجس

مكان الواقعي حنصر الثوب يف النجس، أما يف املقام فاإليف املسألة السابقة حيث ا

  . فتأمل،حدمها احملتمل للنجاسةأمن الصالة يف الطاهر مينع من الصالة يف 

احتمال  إذ كما قلنا بالتخيري هناك، ، أيضاًوالظاهر عندنا التخيري يف هذه املسألة

يت دليل التخيري ـ لزام، فيأي فيه يف املقام ليس حبد اإلل يصيطهارة الثوب الذ

وىل يف كلتا املسألتني ن كان األإيضاً، وأالذي ذكرناه يف املسألة السابقة ـ هنا 

  .واهللا العامل. حمتمل النجاسة هنا أو الصالة يف الثوب املقطوع النجس هناك،

  }ال عارياًإمكن، وأأن   أيضاًخر القضاء خارج الوقت يف اآلاألحوطو{

                                                

  .١ من أبواب الوضوء ح٢ الباب٢٥٧ ص١ج:  الوسائل)١(



٢٩١

قد كلَّف بالصالة فيهما فلما أخر الصالة أتى ه نإ :رمبا يقال يف وجه ذلك

تيان بالصالة باملمكن يف الوقت، وذلك ال يسقط غري املمكن يف الوقت، فالالزم اإل

  .الثانية خارج الوقت

تى أيكون ما  أن حراز امتثال الواجب يف وقته، جلوازإبعدم : ورمبا يوجه ذلك

زم القضاء خارج الوقت يف الثوب به من الصالة واقعة يف الثوب النجس، ولذا يل

  .فعارياً أمكن وإالّن إ خراآل

 يف مثاًآلصالة واحدة، ومل يكن  إالّ مل يكن له وقتن إنه إ :لكن يرد عليه

ـ فال وجه الحتمال كونه مكلفاً  بلغ الصيب يف آخر الوقت إذا التأخري ـ كما

 التكليف ينقلب  فإنن كان له وقت وأخر عمداً حىت ضاق الوقت،إبالصالتني، و

 أخر الصالة حىت مل يتمكن من الطهارة املائية، ا إذكماـ تى به أامليسور وقد إىل 

جيب عليه  أن ما يأيت به كاف بدون فإن جزاء كالسورة مثال ـمن بعض األأو 

الشك يف موضوع  إىل أن هذا مضافاً. تيان بالصالة الكاملة خارج الوقتاإل

اء كاف يف الفتوى بعدم وجوب القضاء، فالقول الذي هو معيار القض" الفوت"

  .قربأبعدم وجوب القضاء 

مل يتمكن من الصالة يف  إذا ، فيمامراد املصنف من القضاء عارياً أن مث الظاهر

قيل إذا  إالّ  فال وجه للقضاء عارياًإالّحنوه، و أو ثوب طاهر، بأن خاف املوت

فرض خوف  أن ملصنف، معبوجوب الفور يف القضاء، وهذا ما ال يقول به ا

  .الفوت نادر جداً، واهللا العامل

  



٢٩٢

 أن ال جيوز كان عنده مع الثوبني املشتبهني ثوب طاهر إذا ):٦ـ مسألة (

 نعم لو كان له غرض عقالئي يف عدم الصالة ، بل يصلي فيه،يصلي فيهما بالتكرار

.فيه ال بأس ا فيهما مكرراً

  

 أن ثوبني املشتبهني ثوب طاهر، ال جيوزذا كان عنده مع الإ{): ٦مسألة ـ (

  .}يصلي فيهما بالتكرار، بل يصلي فيه

  :قوالأيف املسألة ثالثة 

ه لعب بأمر املوىل، وألنه ال جيوز االكتفاء ن أل،عدم اجلواز مطلقاً: األول

  .مكان االمتثال التفصيلي، وألنه ينايف قصد الوجهإمجايل مع باالمتثال اإل

 ال يف نفس ،هو لعب يف كيفية االمتثال إمنا  كونه لعبا،على تقديرنه إ :وفيه

مجايل  اإللال دليل على عدم جواز االمتثا أنه االمتثال، وذلك ال يضر بالطاعة، كما

ما قصد الوجه فقد قرر يف حملّه عدم أيف صورة التمكن من االمتثال التفصيلي، 

  .اعتباره

 فرض اقترانه مبعصية نإالتكليف، وإىل   ألنه امتثال بالنسبة،اجلواز مطلقاً: الثاين

  .الطاعة يف ذي املقدمة إىل املعصية باملقدمة ال تسري فإن ،اللعب

 وهو الذي ذكره املصنف حيث استثىن من الصورة السابقة ما ،التفصيل: الثالث

نعم لو كان له غرض عقالئي يف عدم الصالة فيه، ال بأس ا فيهما {: قولهبذكره 

  ن الغرض وذلك أل} مكرراً



٢٩٣

، فال مانع منه، وقد تكلمنا حول هذا املوضوع العقالئي يدفع كون العمل لعباً

  .، فراجعيف كتاب التقليد مفصالً

  



٢٩٤

 ،يكفي تكرار الصالة يف اثنني، كان أطراف الشبهة ثالثة إذا ):٧ـ مسألة (

علم بنجاسة واحد وشك يف جناسة  أو ،سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة االثنني

 وإن مل ، ألن الزائد على املعلوم حمكوم بالطهارة،يف جناسة أحدمها أو ،آلخرينا

 وإن ، وإن علم يف الفرض بنجاسة االثنني جيب التكرار بإتيان الثالث،يكن مميزاً

 إىل  التكرارواملعيار كما تقدم سابقاً، علم بنجاسة االثنني يف أربع يكفي الثالث

  حد يعلم وقوع أحدها يف

  

الشبهة ثالثة، يكفي تكرار الصالة يف اثنني،  ذا كان أطرافإ{): ٧ـ مسألة (

علم بنجاسة واحد وشك يف جناسة  أو سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة االثنني،

حمكوم بالطهارة، {جناسته } حدمها، ألن الزائد على املعلومأيف جناسة  أو خرين،اآل

 األصليشك فيها، ألن  أو ةيعلم بالطهار أن وال فرق بني} ن مل يكن مميزاًإو

 غري تام، كما ال األصل بأن الفرد غري املميز ال جيري فيه شكالالطهارة، واإل

  .خيفى

جيب {شك فيه  أو وعلم بطهارة الثالث} ن علم يف الفرض بنجاسة االثننيإو{

بطهارة  أو تيان صالة بطهارة معلومة،إألنه يعلم حينئذ ب} تيان الثالثإالتكرار ب

  .لاألصحسب 

  .وهكذا} ربع يكفي الثالثأيف ن علم بنجاسة االثنني إو{

  حدها يفأحد يعلم وقوع  إىل واملعيار ـ كما تقدم سابقاً ـ التكرار{

  



٢٩٥

  .الطاهر

  

ربع وهكذا، ولو كان هناك ثوب أكان ثالث يف مخس صلى يف  فإن }الطاهر

على صالة   إالّحدمها جنس، صلى يف الثوبني، ولو مل يقدرأ وثوبان جنس قطعاً

حد املشتبهني الحتمال املوافقة القطعية، ولو كانت هناك فئتان أواحدة صلى يف 

من الثياب كل فئة عشرة علم بنجس واحد يف هذه الفئة، وبنجسني يف الفئة الثانية 

 ريخي أو على صالة واحدة، فهل يقدم الفئة ذات النجس الواحد إالّ ومل يقدر

  بينهما؟

مشكوك  األمر  أنومن. وىلتمال النجس يف الفئة األمن ضعف اح: احتماالن

  .وىلوىل تقدمي الفئة األن كان األإوالظاهر التساوي و. على كل حال

مث يف صورة وجوب تكرار الصالة لو كانت هناك فئتان من املشتبه، كل فئة 

 أن ثنني، جازاخرى بمها بثالثة ثياب جنسة واشتبهت األاحدإ، اشتبه مخسة مثالً

تلك أربعة، كما جيوز يف كلتيهما ست صلوات،  أو يف هذه الفئة ثالثةيصلّي 

  .خر يعلم مما تقدمأوهناك فروع 

وات مث تبني كون النجس أنقص مما كان يقطع، كفى ما لولو صلّى بعض الص

  .زيد من النجس بواحدأوات املأيت ا لكانت الص إذا صلّى

النجس اثنان،  أن يما علمصلى ثالث ف إذا كثر ـ كماأولو تبني كون النجس 

خرى، أصالة  إىل النجس ثالث ـ فالظاهر عدم االحتياج أن وات تبينلمث بعد الص

  ألن ظهور كون الصالة يف النجس 



٢٩٦

عادة الصالة فكيف بظهور كون ما صلّى إصلى ـ ال يوجب  أن ـ بعد

  .ا وقعت يف النجس كما يف املقامأ حمتمالً

  



٢٩٧

ما  إالّ  ومل يكن له من املاء،ن بدنه وثوبه جنساًكان كل م إذا ):٨ـ مسألة (

  فال يبعد التخيري، يكفي أحدمها

  

ما  إالّ  من بدنه وثوبه جنساً، ومل يكن له من املاءإذا كان كلّ{): ٨مسألة ـ (

خر، وال تطهري حدمها عن اآلأولوية تطهري ألعدم } حدمها، فال يبعد التخيريأيكفي 

كان عضوان من بدنه  إذا  فهو كما، واحد منهابعض من كل منهما على تطهري

  .حدمهاأما يكفي  إالّ ، ومل يكن له من املاءجنساً

  :مث يف املسألة احتماالت

ال دليل على نه إ :ليه من الثوب، وفيهإقرب أ ألنه ،وجوب تطهري البدن: األول

 الشعار حدمها شعار واآلخر دثار، لزم تطهريأكان له ثوبان  إذا قرب، وإالّتقدمي األ

  .حدأيلتزم به  أن بدنه، وال يظن إىل قربأألنه 

بني  األمر باحتمال تقدمي البدن، فيدور: شكل عليهأ كما تقدم، و،التخيري: الثاين

بني التعيني  األمر  يف مورد دوراناألصلن إ :التعيني والتخيري فيقدم التعيني، وفيه

  .ة من اخلصوصية حمكّمةءصل الرباأوالتخيري يكون 

الواجب هجر الرجز، وهذا ما ال ميكن،  إذ ،حدمهاأعدم وجوب غسل : لثالثا

  أيضاًتقليله أن املتفاهم عرفاً من مبغوضية الرجزن إ :وال دليل على التخفيف، وفيه

  .حمبوب

قلنا  فإن  وإال،قلنا بوجوب الصالة يف الثياب كان التخيرين إنه إ :الرابع

   العاري وغريه، لزم التخيري بني أو بوجوب الصالة عارياً،

  



٢٩٨

.أشد ال يبعد ترجيحه أو  تطهري البدن وإن كانت جناسة أحدمها أكثراألحوطو

  

قرب، أنه يصلي حينئذ بدون النجاسة، ولعل هذا االحتمال تطهري البدن، أل

يطهر البدن  أن األحوطبل }  تطهري البدناألحوطو{:  يف قولهشكالومنه يعلم اإل

  .وبالثياب النجسةويصلي مرتني، عارياً 

حدمها بوالً واآلخر أكان  إذا كما} شدأ أو كثرأحدمها أن كانت جناسة إو{

 وكل بت مبغوضية كل املرااملتفاهم عرفاً أن ملا تقدم من} ال يبعد ترجيحه{دماً 

ن كان احملتمل يف مقام الثبوت عدم الفرق بني الزائد والناقص، وله إبعاض، واأل

نه ال جيب إزهار، فرواء احلديقة لئال متوت األإراد املوىل أا  إذ: مثالً،مثلة عرفيةأ

ن سقيت ذا املاء القليل، لكن االحتمال إزهار وعطاء املاء القليل الذي متوت األإ

  .ال ينايف الظهور العريف

جياب الشارع تأخري تطهري املربية إال ظهور عريف ولو مبعونة عدم : نعم رمبا يقال

 ح بعض دم القروإزالةجياب الشارع إخف، وعدم أيف جناسة ثوا لتكون صالا 

متكن من ماء  إذا جيابه بعض الوضوء ـ يف احلدث ـإواجلروح قبل البرء، وعدم 

  .مثلةغريها من األ إىل ،يكفي لوجهه فقط مثالً

الثوب األشد جناسة ملا سبق من ومث رمبا حيتمل التخيري بني البدن األخف جناسة، 

  .مهية من ناحية وتكون النتيجة التخيريأمهيته، فيكون لكل طرف  ألتقدمي البدن



٢٩٩

فال  لباسه ومل ميكن إزالتهما أو تنجس موضعان من بدنه إذا ):٩ـ مسألة (

 ،بني األخف واألشد أو ،مع الدوران بني األقل واألكثر إالّ يسقط الوجوب ويتخري

  همتعددبني متحد العنوان وأو 

  

زالتهما فال إلباسه ومل ميكن  أو س موضعان من بدنهذا تنجإ{): ٩مسألة ـ (

 وملا تقدم من ظهور الدليل ،"امليسور"البعض لقاعدة  إىل بالنسبة} يسقط الوجوب

 أو بعاض، لكن هل مثل ذلك مما يوجب احلكم مبغوضية كل املراتب وكل األعرفاً

  .االحتياط، حمل تأمل

دم العلم بأنه ميسور، فهل يقول احلكم بذلك احتياطي، لع: يقال أن بل ال يبعد

 أو مل ميكن ذلك املقدر، إذا له مقدر خاصالفقهاء بلزوم نزح دالء من البئر فيما 

يلزم الرتح حىت يزول التغيري فلم ميكنه ذاك ومتكن من نزح دالء كان املاء متغيراً مما 

النضح يف  إىل الشارع ندب أن ويؤيد عدم الوجوب. يوجب التخفيف ال تغيري املاء

ه نوع من ان التخفيف واجباً أوجب النضح ألنلو ك أنه يهام النجاسة معإموارد 

تبخر املاء املنضوح، بكان جنساً واقعاً ـ ن إ التخفيف حىت يتبخر بعض النجاسة ـ

  .فتأمل

كان له ثوبان  إذا ذاك، ومما تقدم يعلم حكم ما أو بني تطهري هذا} ويتخير{

 إذا حدمها، خبالف ماأب نزع جينه على القول بالتخفيف إفلبسهما، كالمها جنس، 

 أو كثر،قل واأل مع الدوران بني األإالّ{إنه جيوز الصالة فيهما مل نقل بالتخفيف، ف

 نسانكبول اإل} و بني متحد العنوانأ{كالبول والدم } شدخف واألبني األ

  } ومتعدده{

  



٣٠٠

 وأمكن تطهري بعضه جس واحداًكان موضع الن إذا  بل،فيتعني الثاين يف اجلميع

 إذا  بل، العني وجبتإزالةمل ميكن التطهري لكن أمكن  إذا  بل،ال يسقط امليسور

 عدم تركها ألا األحوطتعدد الغسل ومتكن من غسلة واحدة ف إىل كانت حمتاجة

  توجب خفة النجاسة

  

ملا } عفيتعني الثاين يف اجلمي{نه من كلب نه بول وألنه جنس ألإكبول الكلب، ف

  .وىل كون احلكم احتياطياًمهية، وحنومها، واألتقدم من دليل امليسور، واأل

} مكن تطهري بعضه ال يسقط امليسورأكان موضع النجس واحداً، و إذا بل{

  .نه مصداق للفرع السابقإف

نه نوع من أل}  العني وجبتإزالةمكن أمل ميكن التطهري لكن  إذا بل{

  .التخفيف

 إذا بنفض الثوب األمر كما يستفاد مما ورد من( أنه مسك منما ما ذكره املستأ

اهر من النص عدم ظال إذ  ما ال خيفى،: ففيه،)١()هبت الريح فسفت عليه العذرة

مر بالنفض كما مام بالتطهري ومل يقتنع باأل ألمر اإل، وإالّجناسة الثوب والبدن بذلك

  .هو واضح

 األحوط ف،ن من غسلة واحدةكتعدد الغسل، ومت إىل كانت حمتاجة إذا بل{

  ولعل وجه} ا توجب خفّة النجاسةها ألكرعدم ت

                                                

  .٥٥٣ ص١ج:  املستمسك)١(



٣٠١

 إىل  بأن استلزم وصول الغسالة،خرىيستلزم خالف االحتياط من جهة أُ أن إال

.احملل الطاهر

  

ال  أن املسألتني من واد واحد، احتمال أن احتياطه هنا وفتواه يف السابق مع

الثانية يف الرفع، ا من قبيل شرط تأثري الغسلة وىل، الحتمال كوختفف الغسلة األ

دليل امليسور واحتمال االمهية وغريمها آٍت هنا كما يف هناك، فالالزم ن إ :لكن فيه

  .فتوى أو ياطاً،تكون املقامني حبكم واحد اح

 خرى، بأن استلزم وصول الغسالةأيستلزم خالف االحتياط من جهة  أن إالّ{

  . كان الوصول مستوجباً للتنجيسفيما} احملل الطاهرإىل 

مبرتني، قدم  إالّ خرى ال ترفعحدامها ترفع مبرة، واألإكان هناك جناستان  إذا مث

كان حملّ جنوه وبوله  إذا  أنهمبقدار مرة، كما إالّ مل يكن له من املاء إذا ولاأل

ذا  إ وتطهري النجو باخلرق وحنوها، وكذلك،جنسني، قدم تطهري حمل البول باملاء

نه يطهر الذي إخر ال يدمي، فحدمها يدمي بعد التطهري واألأكان جرحان يف بدنه 

  .ال فائدة من تطهري احمللّ الذي يدمي، واهللا العامل إذ ال يدمي

  



٣٠٢

 أو لرفع احلدث إالّ كان عنده مقدار من املاء ال يكفي إذا ):١٠ـ مسألة (

 أو  عن الوضوء ويتيمم بدالً،البدن تعني رفع اخلبث أو من الثوب  لرفع اخلبث

  ،الغسل

  

 أو لرفع احلدث، إالّ ذا كان عنده مقدار من املاء ال يكفيإ{): ١٠مسألة ـ (

 أو  عن الوضوءالبدن، تعين رفع اخلبث، ويتيمم بدالً أو لرفع اخلبث من الثوب

  .كما هو املشهور بينهم} الغسل

يستفاد من  أنه عمدة فيه فيه عندهم، الإشكالهذا مما ال (: قال يف املستمسك

الغسل مشروعية البدلية يف كل مورد  أو  الدالة على بدلية التيمم عن الوضوءدلةاأل

وهكذا ذكره بتبسيط مصباح اهلدى .  انتهى)١()يلزم حمذور من الطهارة املائية

  .وغريمها

يف  إذ له بدل،  ترجيح ما ليس له بدل على مادلةمل يعلم من األنه إ :لكن فيه

 ترىأال   الثبوت ميكن تقدمي ما له بدل كما ميكن تساويهما من حيث املالك،عامل

تصدق : مل يكن عندك دينار فدرمهاً، وقال فإن عط لزيد ديناراً،أ: املوىل لو قالأن 

يريد املوىل  أن اًمهرديناراً واحداً ود إالّ لو مل يكن للعبد أنه ، كان من املمكنبدينار

مران متساويني عنده، فصرف وجود البدل ألحد  األيكون أو ه للفقري،ءعطاإ

 ثبات ليس لناالشقني ال يوجب ترجيح الشق اآلخر عليه عند الدوران، ويف عامل اإل

  .انإطالقإالّ 

  وحيث ال ميكن اجلمع بينهما كان الالزم القول بالتخيري كسائر

                                                

  .٥٥٣ ص١ج:  املستمسك)١(



٣٠٣

. الوجدان حينه ليتحقق عدم ، التيمم مثّ اخلبث أوالًإزالةيستعمله يف  أن واألوىل

  

نه لو تيمم وطَهر اخلبث مجع بني الطهارتني أات املتزامحة، والقول بطالقاإل

تيان بأمر واحد حمل نظر، مرين مقدم على اإلتوضأ، واجلمع بني األ إذا خبالف ما

ألنه مل يعلم ترجيح هذا اجلمع على الطهارة املائية، ولذا اختار بعض املعاصرين 

  .قربألالتخيري وهذا هو ا

والً، مث التيمم ليتحقق عدم الوجدان أ اخلبث إزالةيستعمله يف  أن وىلواأل{

 ما من باب التعيني كما يقوله املشهورإ يف جواز ذلك، ألنه إشكالنعم ال } حينه

الوضوء والغسل مل  أو  بعض النجاسةإزالةمن باب التخيري، ولو كان املاء بقدر أو 

، ألنه يصلي يف النجس على كل حال، والطهارة الغسل أو يستبعد تقدمي الوضوء

سبحانه اهللا أفما خياف من «: )عليه السالم( مهية،كما يستفاد من قولهأاملائية هلا 

  . فتأمل)١(»تأخذه األرض خسفاً أن لّي من غري وضوءيص

  

                                                

  .١ من أبواب الوضوء ح٢ الباب٢٥٧ ص١ج:  الوسائل)١(



٣٠٤

 بعد اإلعادةال جيب عليه ، ى مع النجاسة اضطراراًصلّ إذا ):١١ـ مسألة (

  ،ريالتمكن من التطه

  

 بعد اإلعادةعليه ال جيب ذا صلّى مع النجاسة اضطراراً إ{): ١١مسألة ـ (

، اإلعادةيف عدم وجوب  إشكالكان االضطرار تقية فال  إذا }التمكن من التطهري

كان  إذا فيما خرج، وليس املقام مما خرج، أما إالّ وامر التقية تقتضي الكفاية،أن أل

  :قوالأعذار،  البدار لذوي األةسألاالضطرار غري التقية ففي مطلق م

  .آخره إىل ول الوقتأمن  قامة الصالةإ أدلة طالقجواز البدار مطلقاً، إل: األول

جزاء والشرائط راد الصالة التامة لألأ إمنا ن الشارععدم اجلواز مطلقاً، أل: الثاين

 املأمور تيان لغريإجزاء والشرائط ول الوقت فاقدة لبعض األأتياا إبني احلدين، ف

  .م مل يعلمأبه، سواء علم بزوال العذر 

مع  أو آخر الوقت، إىل التفصيل باجلواز مع علم املضطر ببقاء العذر: الثالث

حسب اختالف   أيضاًولو مل حيصل العلم بالبقاءآخره،  إىل عدم العلم بارتفاعه

 إذ اين،قوال يف املسألة، كما فصل يف مبحث التيمم، لكن الظاهر هو القول الثاأل

العلم ال مدخلية له يف احلكم،  أن جزاء والشرائط، كما األأدلة الوقت حمكومة بأدلة

عادة  صحت صالته ومل يكن موقع لإلذا كان يف عامل الثبوت بني احلدين مضطراًإف

  .اإلعادة إىل  احتاجت، وإالّصالًأ

  



٣٠٥

 اإلمتام األحوط و،نعم لو حصل التمكن يف أثناء الصالة استأنف يف سعة الوقت

.اإلعادةو

  

صلّى زاعماً جوازها مث  إذا فيما" ال تعاد"نعم الظاهر صحة التمسك حبديث 

  . بني احلدين، وتفصيل الكالم يف املسألة يف باب التيمممل يكن مضطراً أنه تبين

مل يتمكن  إذا }ثناء الصالة استأنف يف سعة الوقتأنعم لو حصل التمكن يف {

ال  إذ تيان بقية الصالة كاملة وجبت،إمتكن من  إذا ك ألنوذلمن الرتع والتطهري، 

ذا مل إضيقه، ف أو سواء يف سعة الوقت" والضرورات تقدر بقدرها"اضطرار حينئذ 

تيان بالبقية كاملة ففي ضيق الوقت يتم، ألن الوقت مقدم على سائر يتمكن من اإل

قت قَطَع الصالة جزاء والشرائط على ما عليه النص والفتوى، ويف سعة الواأل

  .تيان ببقية الصالة على الوجه الصحيحواستأنف، لعدم التمكن من اإل

بطال وبني مانعية النجاسة، للتزاحم بني حرمة اإل} اإلعادةمتام و اإلاألحوطو{

حدمها، لكن هذا االحتياط أوحيث ميكن اجلمع بينهما يقدم اجلمع على ترجيح 

متام على الوجه الصحيح، مكان اإلإبطال متوقفة على مستحب ألن حرمة اإل

  .مكانه يف املقامإ عدم ضواملفرو

  



٣٠٦

ال جيب إعادا بعد ،  السجود على حمل جنس إىل اضطر إذا ):١٢ـ مسألة (

.التمكن من الطاهر

  

عادا بعد إب جيالسجود على حمل جنس ال  إىل اذا اضطر{): ١٢مسألة ـ (

 أن  أما ما ذكره املستمسك من،السابقةهذه املسألة كاملسألة } التمكن من الطاهر

، واملتيقن منه حال االختيار، فاملرجع مجاعالعمدة يف دليل اعتبار طهارة املسجد اإل(

  :ففيه. )١()صل الرباءة، وعليه فال مانع من جواز البدارأيف حال االضطرار 

هناك بعض الروايات الدالة على وجوب الطهارة، كصحيحة حسن  أن :والًأ

عن اجلص يوقد عليه بالعذرة ) عليه السالم( احلسن أبا سألت: وب قالبن حمب

ن املاء إ «:يلّ خبطهإوعظام املوتى، مث جيصص به املسجد أيسجد عليه؟ فكتب 

  .الظاهر منها اشتراط الطهارة يف املسجد فإن .)٢(»والنار قد طهراه

ملن ال يقدر على ول الوقت أالصالة يف يجوز املُجمعون  أن ال يظننه إ :وثانياً

  .علم بأنه يقدر بعد دقائق مثالً إذا طهارة املسجد

تبني عدم  إذا يف املقام فيما" ال تعاد"نك قد عرفت صحة التمسك حبديث إمث 

  .صلّى أن االضطرار بني احلدين بعد

  

                                                

  .٥٥٤ ص١ج:  املستمسك)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٨١ الباب١٠٩٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٠٧

ال جيب عليه  نسياناً أو سجد على املوضع النجس جهالً إذا ):١٣ـ مسألة (

.وط وإن كانت أحاإلعادة

  

نسياناً ال جيب عليه  أو ذا سجد على املوضع النجس جهالًإ{): ١٣مسألة ـ (

 دليل الشرطية على ما تقدم من املستمسك، بل حلديث إطالقال لعدم } اإلعادة

 نسياناً أو ولذا نقول بأنه لو سجد على النجس جهالً. كما قررنا سابقاً" ال تعاد"

ذلك ال جتب عليه تدارك السجدة  إىل التفت  أوما أشبه، مث بعد رفع الرأس علمأو 

" ال تعاد" يف مشول حديث شكاللإل} حوطأن كانت إو{عادة الصالة إوال 

 بعض املباحث السابقة، وتفصيل الكالم يف هذه املسألة يف للمقام، كما تقدم يف

 أو صابع،أربع أرفع مبا كثر من مقدار أكانت السجدة  إذا  وكذلك،مبحث اخللل

  .شبه، واهللا سبحانه العاملأما  أو تصح السجود عليه  ما الكانت على

  



٣٠٨



٣٠٩

  فصل

فيما يعفى عنه يف الصالة وهو أمور

.القروح واجلروحدم : األول

  :}مورأوهو {من النجاسات } فيما يعفى عنه يف الصالة فصل{

يف اجلملة بال خالف كما يف احلدائق، بل } دم القروح واجلروح: األول{

 بقسميه عليه كما يف اجلواهر، ويدل عليه مجاعاملستند، بل اإل كما يف اًإمجاع

: قال) عليهما السالم( حدمهاأمستفيض النصوص، كصحيح حممد بن مسلم عن 

يصلي «: سألته عن الرجل خيرج به القروح، فال تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال

  ..)١(»ن كانت الدماء تسيلإو

 الرجل تكون به :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا«: وصحيح ليث املرادي قال

:  فقال؟ه، وثيابه مبرتلة جلد وقيحاًالدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوءة دماً

   وال يغسلها وال شيء ،يصلي يف ثيابه«

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٢ب البا١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣١٠

وثيابه مبرتلة "مل يذكر يف متنه أنه  إالّ )٢(وحنوه حسن ليث املرادي. )١(»عليه

  ".جلده

 :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا:  اهللا قالعبد أيب وصحيح عبد الرمحان بن

قدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثويب، ياجلرح يكون يف مكان ال 

  .)٣(»ال تغسله أن دعه فال يضرك«: فقال

ذا كان بالرجل إ«: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب وموثق مساعة بن مهران عن

  .)٤(»سله حىت يربأ وينقطع الدمجرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فال يغ

فقال يل وهو يصلي، ) عليه السالم(جعفر أيب دخلت على: بصري قال أيب ورواية

. بثوبك دماً أن ينربقائدي أخن إ :يف ثوبه دماً، فلما انصرف قلت لهن إ :قائدي

  .)٥(»غسل ثويب حىت تربأأإن يب دماميل ولست «: يل) عليه السالم( فقال

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣٧ تطهري الثياب وغريها من النجاسات ح١٢ الباب٢٥٨ ص١ج:  التهذيب)٢(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٣٠ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٢٨ ص٢ج: ائل الوس)٥(



٣١١

سألته عن الدمل : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب ساباطي عنوموثقة عمار ال

 أو يده باحلائطميسحه وميسح «:  قال؟يكون بالرجل فينفجر وهو يف الصالة

  .)١(»باألرض، واليقطع الصالة

سألته عن الرجل : قال) عليه السالم( جعفر أيب وعن عبد اهللا بن عجالن، عن

  .)٢(»ن كانت الدماء تسيلإيصلي و«: لبه القرح ال يزال يدمي كيف يصنع؟ قا

ن صاحب القرحة اليت ال يستطيع صاحبها إ«:  قال:وعن حممد بن مسلم قال

  .)٣(»كثر من مرةأربطها وال حبس دمها، يصلي وال يغسل ثوبه يف اليوم 

يربطه وال  أن اجلرح فال يستطيع أو سألته عن الرجل به القرح: وعن مساعة قال

 أن نه ال يستطيعإ ف،مرة إالّ يومي وال يغسل ثوبه كل يصل«:  قال؟يغسل دمه

  .)٤(»يغسل ثوبه كل ساعة

هل يعترب استمرار سيالن الدم وعدم انقطاعه مطلقاً ولو  أنه م اختلفوا يفإمث 

  حملة، كما عن ظاهر املقنعة واخلالف والسرائر 

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٣٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ ح٨٤ ص٧٧ج:  البحار)٢(

  .٢ س٤٧٤ص) املستطرفات( نقال عن السرائر ٤ هامش ١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٦١٧ ح١٧٧ ص١ج:  االستبصار)٤(



٣١٢

 أو ،شهراألنه أوالتذكرة واملنتهى والتحرير والنافع والدروس، بل رمبا احتمل 

يعترب عدم انقطاعه يف مدة يتمكن من الصالة فيها، كما عن املعترب والذكرى، بل 

ال يعترب مطلقاً، فيكون معفواً ما  أو ،يضاًأحمتمل عبارة املقنعة واخلالف نه إ رمبا قيل

  كما عن الصدوق والنهاية واملبسوط ومجاعة آخرين، بل يف املصباح نسبته،مل يربأ

قرب ملفهوم صحيح ابن مسلم، وليث، وحسنه، تأخرين، وهذا هو األكثر املأإىل 

بصري، وموثقة عمار، ورواية ابن عجالن، وداللة هذه  أيب وموثق مساعة، ورواية

  .البيان إىل  على املختار ظاهرة فال حاجةخباراأل

  :ول بأموراستدل للقول األ

زالته فيعفى إسر نه لو كان للدم سيالن عإ رفع العسر واحلرج، فأدلة: األول

الظاهر من ن إ :نه ال عسر، فال عفو، وفيهإعنه، خبالف ما لو مل يكن له سيالن ف

العفو عن هذا الدم ليس مبناط العسر، بل عفي عنه  أن صحاب وكلمات األخباراأل

  .كما عفي عن الدم دون الدرهم

 املشقة مرادهم باملشقة هي أن ومن هنا قد يغلب عن الظن(: قال الفقيه اهلمداين

التطهري دون احلرج الرافع  إىل وقات صالتهأغلب أالعرفية احلاصلة باحتياجه يف 

   نفي أدلةللتكليف مبقتضى 



٣١٣

  .انتهى. )١()احلرج

 يف الصالة، والقدر املتيقن زالة الثانوي يف النجاسة وجوب اإلاألصلن إ :الثاين

 هو األصلج من هذا اخلارن إ : هو ما دام سيالنه، وفيهاألصلمن اخلارج عن هذا 

، طالق املتيقن يف مقابل اإلاألصلمطلق دم القروح واجلروح وال وجه للتمسك ب

  .»غسل ثويب حىت تربأألست  «:)عليه السالم( جعفر أيب بل الدليل اخلاص كقول

 فيسيل منه الدم«: بعض الروايات املتقدمة، كصحيح عبد الرمحان: الثالث

 »ال يزال يدمي«: ورواية ابن عجالن. »جرح سائل«: وموثق مساعة» والقيح

: قولهو، »وال يغسل دمه«: وخرب مساعة. »وال حبس دمها«: وخرب حممد بن مسلم

  .»يغسل ثوبه كل ساعة أن ال يستطيع«

السيالن يف صحيح عبد الرمحان وقع يف كالم  إذ :ويف اجلميع ما ال خيفى

» حىت تربأ«ار، بقرينة ذيله السائل، والسيالن يف موثق مساعة ال يراد به االستمر

مفهوم  إىل أن وقع السيالن فيها يف كالم السائل، مضافاً إمنا ورواية ابن عجالن

  اجلواب يدل على 

    

                                                

  .١٣ألخري س  من اجلزء ا٧٣ ص١الد:  مصباح الفقيه)١(



٣١٤

  ،البدن أو  يف الثوب،ما مل تربأ

  

عدم اشتراط السيالن، وروايتا حممد ومساعة حممولتان على االستحباب بقرينة 

  .تقدمالروايات الدالة على املختار، مما 

املراد بالسيالن وحنوه  أن ما ذكره صاحب الذخرية وغريه، من إىل هذا مضافاً

كما هو املتعارف املفهوم من هذا الكالم " خروج الدم متكرراً"يف هذه الروايات 

  .تصال اجلريان حبيث ال يفتر ولو حملةاعرفاً، ال 

 لمن زوا: يف الذكرى) رمحه اهللا( مبا عن الشهيد: واستدل للقول الثاين

: الضرورة اليت كان حكم العفو دائراً مدارها فريتفع العفو، ومبا عن كشف اللثام

  .، وببعض الروايات املتقدمةاألصلعلى املتيقن يف اخلروج عن من االقتصار 

  .ول اجلواب عن هذه الوجوه، فال نطيل بالتفصيلجوبة القول األأوقد ظهر من 

 أيب كما صرح به يف خرب} ما مل تربأ {هو إمنا العفو عن هذين الدمنين إ مث

وجود احلكم ما دام صدق العنوان، وال فرق يف  إىل بصري وموثق مساعة، مضافاً

 بعض النصوص، طالقإل} البدن أو يف الثوب{يكون هذا الدم  أن العفو بني

ال فرق بني الثوب  أنه ما البدن فهو واضح، والظاهرأ و،وتصريح بعضها بالثوب

ليه وعدمه، كما ال فرق يف البدن بني مواضع املساجد إ، واحملتاج الساتر وغريه

  .وغريها

  



٣١٥

  .التبديل بال مشقة أم ال أو زالة أمكن اإل،كثرياً أو  كانقليالً

 أو كان مما ال مشقة يف تطهريه فإن ،يكون مما فيه مشقة نوعية أن نعم يعترب

يكون  أن وكذا يعترب ،تبديل الثوب أو  إزالتهاألحوطتبديله على نوع الناس ف

  ، فاجلروح اجلزئية جيب تطهري دمها، وله ثبات واستقرار،اجلرح مما يعتد به

  

زالته مل يبعد اللزوم من جهة اشتراط إمكن أنعم لو كان يف مسجد اجلبهة و

  .فيه شكالعرفت اإلن إطهارة مسجد اجلبهة كما تقدم و

ريح بعضها اآلخر  بعض النصوص وصطالقإل} و كثرياًأ{الدم } قليال كان{

  .ملا عرفت يف املذهب املختار} م الأبال مشقة {للثوب } التبديل أو زالةمكن اإلأ{

ن إف{ن مل تكن مشقة شخصية إو} يكون مما فيه مشقة نوعية أن نعم يعترب{

 عند املصنف} األحوطتبديله على نوع الناس ف أو كان مما ال مشقة يف تطهريه

  قولهطالق عدم الوجوب، إلقوىولكن األ} يل الثوبتبد أو إزالته،{) رمحه اهللا(

: )عليه السالم( وقوله. »باألرض أو ميسحه وميسح يده باحلائط«): عليه السالم(

  .وحنومها» غسل ثويب حىت تربأألست «

يكون اجلرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فاجلروح اجلزئية  أن وكذا يعترب{

ات مرتّلة على طالقرح عن مثله، وإما ألن اإلإما النصراف اجل} جيب تطهري دمها

يالت لاً، لبعض التعما كان اجلرح كلي  

  



٣١٦

كان يف موضع  إذا ه نعم جيب شد،وال جيب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس

هيتعارف شد،  

  

 وجه حينئذ الختصاص اجلروح بأنه ال: سئلة، ولكن رمبا يقالوبعض موارد األ

 يقال أو عم، فاملراد األ بأنه من باب املثال، وإالّ وجيابالقرح كذلك، فإن ر،بالذك

الروايتني املشتملتني على اجلرح صرحتا بلفظ  فإن فرق بني اجلرح والقرح،أنه 

  .السيالن، وذلك مما ينايف اجلزئية

ات، أما طالققرب عدم اعتبار هذا القيد ال يف اجلرح وال يف القرح لإلولكن األ

حدد غاية العفو ـ ) عليه السالم( مامأما يف اجلرح فألنّ اإل و،يف القرحة فلما تقدم

ينقطع السيالن مبدة واجلرح  قبل الربأ أنه يف موثق مساعة ـ بالربأ، ومن املعلوم

 أو برةيريد بذلك مثل خدش اإلأن  إالّ اجلزئي يسيل منه الدم كاجلرح الكلي، اللهم

لخياطة والطبخ وكذا البثرة السكني عند قطع اللحم، مما يكثر يف املباشرين ل

  .الصغرية اليت يكون دمها قدر دم بعوض مثال

 وليس الشرط مطلق ،لالعتداد مراتب، وكذا للثبات واالستقرار أن :واحلاصل

مر عريف ال حد له أ، وذلك دلة األإطالقاالعتداد والثبات، بل القدر الذي يشمله 

ات، فهم منها غري اجلزئي طالق اإللقي على العرف مثل هذهألو  أنه شرعاً، وامليزان

  .الذي ال يعتد به، واملنشأ يف هذا التقييد واضح، وهو االنصراف العريف

كان يف  إذا وال جيب فيما يعفى عنه، منعه عن التنجيس، نعم جيب شده{

  اقتصاراً على املتيقن من النصوص} موضع يتعارف شده



٣١٧

إىل  أو ،اللباس إىل ن البدنى ع فلو تعد،وال خيتص العفو مبا يف حمل اجلرح

 وخيتلف ذلك ، لكن باملقدار املتعارف يف مثل ذلك اجلرح،أطراف احملل كان معفواً

   فقد يكون يف حمل الزمه، ومن حيث احملل،باختالفها من حيث الكرب والصغر

  

  .ولالنصراف، ولرواييت مساعة وحممد بن مسلم، لكن الكل ممنوع

، خصوصاً ، واالنصراف ممنوع جداًطالقيف قبال اإلفألنه ال جمال له : ما األولأ

والعلة يف موثق زمنة، اليت مل يكن الشد متعارفاً كهذه األزمنة صدور الروايات أيف 

وظاهر رواية حممد صاحب  ،"يغسل ثوبه كل ساعة أن ال يستطيعفإنه "مساعة 

لقوية يف ات اطالقال ميكن االعتماد عليها لإل" القرحة اليت ال يستطيع ربطها"

الروايات املتقدمة املوجبة حلمل ما اشتمال عليه ـ من الغسل كل يوم مرة وغريه 

 وداللة، ألا مفهوم ضعف رواية حممد سنداً إىل ـ على االستحباب، مضافاً

 على عدم وجوب عصب مجاع للخالف اإلالوصف، ولذا ادعى املستند تبعاً

  .اجلرح

إىل  أو اللباس إىل فلو تعدى عن البدنوال خيتص العفو مبا يف حمل اجلرح، {

لكن باملقدار املتعارف يف مثل ذلك  {اًإمجاعنصاً و} طراف احملل كان معفواًأ

ختالفها من حيث الكرب والصغر، ومن حيث احملل، فقد ااجلرح، وخيتلف ذلك ب

  يكون يف حمل الزمه 

  



٣١٨

 فاملناط ، شده ال ميكنيف حمٍل أو ،األطراف كثرياً إىل حبسب املتعارف التعدي

.  املتعارف حبسب ذلك اجلرح

  

يف حمل ال ميكن شده، فاملناط  أو ،طراف كثرياًاأل إىل حبسب املتعارف التعدي

  :قوالأوقد اختلفوا يف هذه املسألة على } املتعارف حبسب ذلك اجلرح

ووجهه محل املطلقات على املتعارف، ) رمحه اهللا( ما ذكره املصنف: ولاأل

  .مفهوم رواية حممد بن مسلم إىل مضافاً

 كما عن املنتهى واملعامل وجامع املقاصد، ألن احلكم ،عدم العفو مطلقاً: الثاين

  . وال ضرورة يف غري حمل اجلرح،دائر مدار الضرورة

  .دلة األطالق وهو احملكي عن املدارك، وذلك إل،العفو مطلقاً: الثالث

 أو يعفى عنه، وبني غريه من يدكان التعدي بنفسه ف إذا الفرق بني ما: الرابع

كثر أحنومها، فال يعفى، وهو خمتار احلدائق واملستند، وذلك لتصريح  أو ثوب

صابته بواسطة  شامل إلإطالقصابته بنفسه، وعدم إ بإصابة الدم الظاهرة يف خباراأل

 عن الدمل يكون بالرجل فينفجر : الثالث، لصراحة موثق عمارقوىغريه، لكن األ

» رض وال يقطع الصالةباأل أو ميسحه وميسح يده باحلائط«: صالة، قالوهو يف ال

وضع اليد  أو تعارف مسح الدمل واجلرح باليد، فإن ات،طالقاإل إىل هذا مضافاً

  اروحة على  أو املقروحة



٣١٩

بعض إىل  أو تلك، إىل القعود حبيث يتعدى من هذا الرجل أو الركبة وحنوها،

  .اتطالقيوجب القول بعدم انصراف اإلحنو ذلك  أو مواضع اجلسد،

التعارف ال يوجب االنصراف املتعد ن إ :ففيه) رمحه اهللا( ما ما ذكره املصنفأ

  .طالقبه يف رفع اليد عن اإل

 :مرادهم ما حكي، ففيه أن وغريه، بعد تسليم) رمحه اهللا(وأما ما ذكره العالمة 

رواية  إىل م التعدي، مضافاًال ميكن عد إذ ال يبقى مورد للروايات، أن يوجبنه إ

  .)١(يصلي والدم يسيل من ساقه) عليه السالم( جعفر أبا رأيت: اجلعفي قال

يف مثل  إالّ  التعدي مطلقاً،قوىفقد عرفت ما فيه، وعلى هذا فاأل: واما الرابع

  . وحنوه ال يشملهطالقاإل إذ ،خضب وجهه بالدم مثالً إذا ما

  

                                                

  .٣ح:  من أبواب النجاسات٢٢ الباب١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٢٠

املتنجس اخلارج    عن القيحىجلرح كذا يعفكما يعفى عن دم ا): ١ ـ مسألة(

 أما الرطوبة ، والعرق املتصل به يف املتعارف، والدواء املتنجس املوضوع عليه،معه

  األطراف إىل وصلت إليه وتعدت إذا اخلارجية

  

كذا يعفى عن القيح {والقرح } كما يعفى عن دم اجلرح{): ١مسألة ـ (

 والعرق املتصل به يف ،املوضوع عليهاملتنجس اخلارج معه، والدواء املتنجس 

  .النص إىل  النص والفتوى، وتعارف خروج القيح، مضافاًطالقإل} املتعارف

 وليس يف ،وكذا الدواء، فإنه كثرياً ما يوضع على القروح واجلروح الدواء

  ".عدم البيان دليل العدم"ظهر مصاديق أالروايات تعرض للتقييد، فهنا من 

ألن (: غرب يف املستند، فأفىت بعدم العفو عن العرق، قالأوكذا العرق، ولقد 

هذا املائع جنس غري الدم ومل يثبت العفو عنه، والعفو عما جنسه ال يوجبه، وكون 

رمحه ( ال حممل لفتواه أنه وعندي. ، انتهى)١()خف جناسة ال يصلح دليالأاملتنجس 

جاز والعراق فمعىن عدم ما احلأبالده كانت حبيث ال يتعارف العرق، أن  إالّ )اهللا

 أو العفو عن العرق فيهما عدم العفو عن هذين الدمني، ولو محل النص على الشتاء

  .البالد اليت تكون باردة كان أغرب

  طرافاأل إىل ليه وتعدتإوصلت  إذا ما الرطوبة اخلارجيةأ{

  

                                                

  .١٨ س ٢٨٢ كتاب الصالة ص١ج:  املستند)١(



٣٢١

. مل يكن فيه حرج إذا فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها

  

لعموم عدم جواز } مل يكن فيه حرج إذا يجب غسلهافالعفو عنها مشكل، ف

 والدم والقيح والعرق والدواء خارج بالتعارف والنص، فيبقى ،الصالة يف النجس

 إذ  العفو عن الرطوبة املتعارفة،قوىالباقي داخال يف عموم عدم اجلواز، لكن األ

البادية، هل أ إىل  ما تكون الدمل يف فصول نزول املطر، خصوصاً بالنسبةكثرياً

  .هل احلضر كذلكأمواضع طاهرة، بل  إىل فام يبتلون بذلك، ويسري املاء

 حمل طاهر عند التخلي إىل كثرة مالقاة املاء للدمل، والتعدي عنه إىل هذا مضافاً

طراف، وحنوه غريه، فالقول بالعفو عن القرح يف تلك األ أو كان اجلرحإذا 

صابه جسم طاهر من ماء أولو (): رمحه اهللا( قال الفقيه اهلمداين. املتعارف قوي

  .، انتهى)١()وحنوه فتنجس به فالظاهر تبعيته له يف العفو ما مل ينفصل عنه

  

                                                

  ).اجلزء األخري (٣٠ سطر ٧٤ ص١ مصباح الفقيه الد)١(



٣٢٢

 أنه كما،  وال عفو،تلوثت يده يف مقام العالج غسلها إذا ):٢ـ مسألة (

باخلرقة  أو كان اجلرح مما ال يتعدى فتلوثت أطرافه باملسح عليها بيده إذا كذلك

. وثتني على خالف املتعارفاملل

  

لعموم } إذا تلوثت يده يف املقام العالج غسلها، وال عفو{): ٢مسألة ـ (

 النجس للصالة، والقدر اخلارج هو املتعارف كما تقدم، لكن عرفت إزالةوجوب 

 أنه كما{قوة العفو ملوثق عمار الصريح يف املطلب خصوصاً يف مثل احلك وحنوه 

باخلرقة  أو طرافه باملسح عليها بيدهأا ال يتعدى، فتلوثت كان اجلرح مم إذا كذلك

 فكان غري بعيد عن املتعارإذا  إالّ قدم،تللعموم امل} على خالف املتعارفامللوثتني 

  .ات وحنوها املخصصة للعمومطالقلإل

  



٣٢٣

 كل قرح وكذا، داخلة أو يعفى عن دم البواسري خارجة كانت): ٣ـ مسألة (

.الظاهر إىل جرح باطين خرج دمهأو 

  

داخلة، وكذا كل  أو يعفى عن دم البواسري خارجة كانت{): ٣مسألة ـ (

فىت به اجلواهر والذرائع وغريمها، أكما } الظاهر إىل جرح باطين خرج دمه أو قرح

الباطن  أو  ما، وال مدخل لكوما يف الظاهردلةناطة حكم العفو يف األوذلك إل

مما ال كون البواسري من مجلة القروح  أن كم، كمايف نفي التسمية وال يف نفي احل

سنان الذين ال نقول  فيه، والنقض بدم الرعاف اخلارج من الداخل، ودم األإشكال

ما ليسا من القروح واجلروح، إبالعفو عنهما يف غري حمله النتفاء املوضوع فيهما، ف

  .ذناأل أو العني أو نفكان داخل األ إذا ومثله القرح

وما كان خروجه من البواطن، (: كي عن كشف الغطاء عدم العفو قالنعم احمل

ومع أمن الضرر  ،يغسل مع االنقطاعكدم البواسري والرعاف واالستحاضة وحنوها، 

واملبطون مع مع االستدامة، كما يف املسلوس احلفيظة ن بقي اجلرح، وحيافظ على إو

  . انتهى)١()عدم التعذر والتعسر

 فإن  وبني ما كان عن قرح باطين،،اف واالستحاضةالفرق بني الرع: وفيه

ورود النصوص اخلاصة فيهما، فلو  إىل قرح، مضافاً أو ولني ليسا عن جرحاأل

  ما من القروح أفرض 

                                                

  .٣ س ١٧٦ص:  كشف الغطاء)١(



٣٢٤

 يف مطلق طالق العفو ما، ال رفع اليد عن اإلأدلة إطالقختصيص  إالّ مل يلزم

  .القروح الباطنية

حنومها لقروح  أو املعدة أو خلارج من الصدرنعم ال يبعد االنصراف يف الدم ا

  .هناك، وال تالزم بني هذا االنصراف واالنصراف عن مطلق القروح الباطنية

  



٣٢٥

. وال يكون من اجلروح   يعفى عن دم الرعافال): ٤ـ سألة م(

  

ويدل عليه } ال يعفى عن دم الرعاف واليكون من اجلروح{): ٤مسألة ـ (

 يف باب الصالة، وتصريح مجلة من الفقهاء بذلك بعد  الثانوياألصل إىل مضافاً

  . العفو، مجلة من النصوصأدلةعدم مشول 

سألته عن : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب صحيح معاوية بن وهب عن: منها

 أو  رعف يف صالته وكان عنده ماءرجالً أن لو«: ينقض الوضوء؟ قالأالرعاف 

  .)١(»على صالته وال يقطعهاأسه فغسله فلينب ليه مباء فتناوله فمال برإمن يشري 

سألته عن الرجل : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب صحيحة احلليب عن: ومنها

بني  أو ن قدر على ماء عنده مييناً ومشاالًإ«:  فقال،يصيبه الرعاف وهو يف الصالة

 يقدر ن ملإومث يصلي ما بقي من صالته، عنه، يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله 

  .)٢(»يتكلم فقد قطع صالته أو بوجههينصرف على ماء حىت 

سأله عن الرجل  أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب ذينة عنأصحيحة ابن : ومنها

 أو ن كان املاء عن ميينهإ«:  فقال،يرعف وهو يف الصالة، وقد صلى بعض صالته

  عن خلفه فليغسله  أو عن مشاله

                                                

  .١١ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٦ ص٤ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٥ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٣٢٦

مل جيد املاء حىت يلفت فليعد  فإن  صالته،يلتفت، ولينب على أن من غري

  .)١(»الصالة

سألته عن رجل : قال) عليه السالم( موسى أخيه خرب علي بن جعفر عن: ومنها

ينكص على عقبيه حىت يتناول  أن رعف وهو يف صالته وخلفه ماء، هل جيوز له

 .صوصغري ذلك من الن إىل .)٢(»ذا مل يلتفت فال بأسإ«: املاء فيغسل الدم؟ قال

 أو نه لو كان من اجلروحإاملفهوم من هذه الروايات عدم العفو عن الرعاف، ففإن 

  .القروح مل يكن وجه لغسله وهو يف الصالة كما ال خيفى

  

                                                

  .١ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج:  الوسائل)١(

  .١٨ من أبواب قواطع الصالة ح٢ الباب١٢٤٧ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٣٢٧

من دمهما   يغسل ثوبه أن يستحب لصاحب القروح واجلروح): ٥ـ مسألة (

.كل يوم مرة

  

من دمهما    ثوبهيغسل أن يستحب لصاحب القروح واجلروح{): ٥مسألة ـ (

املشهور، ويدل عليه موثق مساعة  إىل  بل رمبا نسب،وفاقاً لغري واحد} كل يوم مرة

عليه ( منا محلنامها على االستحباب لداللة قولهإوخرب حممد بن مسلم املتقدمان، و

أظهر،  أو وغريه على العدم وهو نص يف عدم الوجوب» حىت تربأ«): السالم

  .يقضي باالستحبابع الداليل فاجلمواخلربان ظاهران، 

ما البدن فال دليل أالقول بالوجوب، هذا كله يف الثوب،  إىل نعم مال احلدائق

ول اليوم وآخره أعلى استحباب الغسل، والظاهر عدم الفرق يف االستحباب بني 

صلوات ربع أالنجاسة اخلفيفة  أو خر النهار وصلى بالطهارةآن كان لو غسله إو

جناسة  أو يته بالطهارةوالتأخري للظهرين ال يعلم أولأن  إالّ هارة،الط إىل قربأكان 

صاليت املغرب والعشاء، وهل هذا  إىل  املوجب للنجسة بالنسبةخفيفة من التقدمي

ن إول وموضوعي، ال يبعد األ أو االستحباب طريقي حىت يقوم مقامه تبديل الثوب

  .كان اجلمود على ظاهر النص الثاين

  



٣٢٨

 عدم األحوطف القروح أم ال أو من اجلروح أنه شك يف دم إذا ):٦ـ مسألة (

.العفو عنه

  

بالشبهة } م الأمن اجلروح والقروح  أنه ذا شك يف دمإ{): ٦مسألة ـ (

وجزم به بعض املعاصرين، ال من باب }  عدم العفو عنهاألحوطف{املوضوعية 

وغريه من ) محه اهللار(  بل ملا ذكره اآلخوند،التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية

استصحاب عدم عنوان اخلاص فيشمله العام األويل ـ الذي هو عدم جواز الصالة 

 يف األصلهو مبين على القول جبريان  إمنا مع النجاسة ـ لكن هذا االستصحاب

استصحاب عدم  أن ذلك، كما إالّ ال حالة سابقة إذ  فال جيريزيل، وإالّالعدم األ

  .قوع الدم غري جار، لتعدد املوضوعاملانع يف الثوب قبل و

كل دم قبل  إذ وقد يقال جبريان استصحاب كون الدم من غري قرح وال جرح،

زيل، وعليه  وهذا ليس من العدم األ،جرح أو خروجه عن حمله مل يكن من قرح

ن هذا الدم الذي كان خملوقاً يف اجلسم قبل خروجه، كان ألفالالزم القول باملانعية 

  .لصالة لو خرج، ولو يعلم حمكوميته حبكم العفو، فيستصحب املانعيةمانعاً عن ا

خرج  أنه ذلك الدم وقت كونه يف اجلسم مل يكن مانعاً، ومل يعلمن إ :ولكن فيه

 جلماعة من املعاصرين عدم املانعية، قرب وفاقاً، واألةبعنوان ينطبق عليه املانعي

  . الرباءة عن املانعيةصالةأل

  حراز إلزوم ) رمحه اهللا( ه احتياط املصنفوجن إ :ورمبا يقال



٣٢٩

ذلك فيكون على علق حكم اخلاص  إذا العنوان الوجودي يف اخلروج عن العام،

نه ال ميكن التصرف يف إف" بطيب نفسه إالّ ال حيل مال امرء"ما حنن فيه من قبيل 

  .حرز طيب النفس، لكن قد عرفت سابقاً ما فيه، فراجعأإذا  إالّ مال شخص

  



٣٣٠

 حبيث تعد جرحاً اجلروح املتعددة متقاربة أو كانت القروح إذا ):٧ـ ألة مس(

 بل هو معفو ، بعضها مل جيب غسلهء فلو بر،جرى عليه حكم الواحد،  عرفاًواحداً

 فلكل ، وإن كانت متباعدة ال يصدق عليها الوحدة العرفية،عنه حىت يربأ اجلميع

.يربأ اجلميع إىل أن  عنه وال يعفى، فلو برئ البعض وجب غسله،حكم نفسه

  

حبيث تعد اجلروح املتعددة متقاربة  أو إذا كانت القروح{): ٧مسألة ـ (

رأ بعضها مل جيب غسله بل هو بجرى عليه حكم الواحد، فلو جرحاً واحداً عرفاً، 

 مجلة من الروايات اليت منها طالق لغري واحد، إلوفاقاً} معفو عنه حىت يربأ اجلميع

ن  الظاهر يف تعليق الغسل بربأ اجلميع، ورمبا احتمل عدم العفو ألبصري، أيب خرب

ليه وهكذا لكنه يف غري إذا برأ واحد ارتفع العفو بالنسبة إلكل واحد منها حكمه، ف

  . النص والفتوىإطالقيدفعه  إذ حمله،

} ن كانتإ{ فيما شكالاإل إمنا }و{ فيه إشكالفهذا الفرع ال : وكيف كان

) رمحه اهللا( املصنف} تباعدة ال يصدق عليها الوحدة العرفية فـم{الدماميل مثال 

ٍل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله وال كل{ أن كبعض املعاصرين على

 بعض الروايات، إطالقخالف نه إ لكن فيه} يربأ اجلميع إىل أن يعفى عنه

 لو برأت أنه صحاب الدماميلأبصري، ولذا جرت السرية يف  أيب خربوخصوص 

جل جناسة مثال دماميل يده اليمىن، ودماميل سائر جسده بعد تدمي ال يغري ثوبه أل

  إطالقاحلمام، والعمدة  إىل مين، وال يذهبكمه األ

  



٣٣١

،  الدم األقل من الدرهم: مما يعفى عنه يف الصالة:الثاين

  

  .الدليل

 فإن ،ا يشك يف العفو فيما كان دمل بيده ودمل برجله مث برأ ما بيدهمبنعم ر

  .القول بالعفو عنه مشكل

 املستفيض مجاعباإل} قل من الدرهمالدم األ:  مما يعفى عنه يف الصالة:الثاين{

 واملعترب واملنتهى والتذكرة واخلالف وغريها، بل حكامنقله عن املختلف واية األ

مامية، ويدل عليه مستفيض النصوص كصحيحة عبد اإل إىل عن كشف احلق نسبته

لرباغيث؟ ما تقول يف دم ا) عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال: فوراهللا بن يع

  .)١(»ن كثرإو«: قال. يكثر ويتفاحشنه إ :قلت. »ليس به بأس«: قال

يغسله  أن الرجل يكون يف ثوبه نقط الدم ال يعلم به، مث يعلم فينسي: وقال قلت

أن  إالّ ،يعيد صالتهيغسله وال «: ما صلّى، أيعيد صالته؟ قال فيصلي مث يذكر بعد

  .)٢(»يكون مقدار الدرهم جمتمعاً فيغسله ويعيد الصالة

يف الدم يكون يف «: قال) عليه السالم( جعفر أيب عن: مساعيل اجلعفيإورواية 

كثر من قدر أن كان إالصالة، وفال يعيد قل من قدر الدرهم أكان ن إ الثوب

  الدرهم وكان رآه فلم يغسل حىت 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٣ الباب١٠٣٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٣٢

  .)١(»يعد صالتهلصلى ف

يب أو) عليه السالم( جعفر أيب صحابنا عنأعن بعض : ومرسلة مجيل بن دراج

ال بأس بأن يصلي الرجل يف الثوب وفيه الدم «: ما قاالإ) عليه السالم( عبد اهللا

ن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فال بأس به ما مل يكن إمتفرقاً شبه النضح و

  .)٢(» قدر الدرهمجمتمعاً

  عن)٤(، ومسندة يف الفقيه)٣(املروية مضمرة يف الكايف:  مسلموحسنة حممد بن

نا يف الصالة؟ أالدم يكون يف الثوب علي و: قلت له: قال) عليه السالم( جعفرأيب 

ن مل يكن عليك غريه فامض إ و،فاطرحه وصلّ ن رأيت وعليك ثوب غريهإ«: قال

قل من ذلك أما كان عادة عليك ما مل يزد على مقدار الدرهم، وإيف صالته، وال 

كثر من مقدار الدرهم أذا كنت قد رأيته وهو إمل تره، و أو فليس بشيء، رأيته قبل

، )٥(وعن التهذيب» فضيعت غسله وصليت فيه صالة كثرية، فأعد ما صليت فيه

  .، روايتها باختالف ما)٦(واالستبصار

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٣ يف الثوب يصيبه الدم واملدة ح٥٩ ص٣ج:  الكايف)٣(

  ).باختالف بسيط (٩ح...  يف ما يصلى فيه٣٩ الباب١٦١ ص١ج:  الفقيه)٤(

  .٢٣ح... ياب يف تطهري الث١٢ الباب٢٥٤ ص١ج:  التهذيب)٥(

  .١ح...  يف املقدار الذي جيب إزالته من الدم١٠٦ الباب١٧٥ ص١ج:  االستبصار)٦(



٣٣٣

قدار صاب ثوبك دم فال بأس بالصالة فيه ما مل يكن مأن إ«: وعن الرضوي

ما يكون وزنه درمهاً وثلثاً، وما كان دون الدرهم الوايف فال : درهم واف، والوايف

ن كان الدم محصة فال بأس بأن ال إجيب عليك غسله وال بأس بالصالة فيه، و

م أفاغسل ثوبك منه ومن البول واملين، قلّ يكون الدم دم احليض أن  إالّ تغسله

  .)١(» تعلمم ملأعلمت به كثر، وأعد منه صلواتك 

ما قدر أ، وإشكال العفو عما دون الدرهم بال خباراملستفاد من هذه األن  إمث

كثر كونه األ إىل ففي املستند نسب، صحاباألكلمات الدرهم فقد اختلف فيه 

املشهور، وعن بعض القول بالعفو  إىل زائد يف عدم العفو، بل يف املصباح نسبتهلكا

  .ن نوقش يف صحة النسبةإملراسم واالنتصار، وا إىل عنه كالناقص وهو املنسوب

 املدعى يف اخلالف مجاع الشغل، واإلأصالةب: استدل لألول فقد وكيف كان

يكون مقدار  أن إال «:يعفور أيب ابن املتقدمة، كصحيح خباروالسرائر، وبعض األ

 قدر ما مل يكن جمتمعاً «:ومرسل مجيل»  فيغسله ويعيد الصالةالدرهم جمتمعاً

قل من قدر الدرهم أن كان إو «:وىل من خرب اجلعفياألومفهوم الفقرة » همالدر

واملروي عن كتاب . »ما مل يكن مقدار درهم واف «:والرضوي» فال يعيد الصالة

  علي بن جعفر 

                                                

  .٤ سطر٦ص:  فقه الرضا)١(



٣٣٤

قدر دينار من الدم فاغسله صاب ثوبك أن إو «:)عليه السالم( موسى أخيه عن

على ما يف الوسائل بعد ذكر احلديث، :  والدينار،)١(»وال تصل فيه حىت تغسله

  .بسعة الدرهم تقريباً

 إالّ بالصالة فال يتقيد األمر إطالق كما يف املدارك، وباألصلب: واستدل للثاين

 ،»ما مل يزد على مقدار الدرهم«: وحبسنة حممد بن مسلم. بدليل كما يف الذرائع

فليعد ... ن قدر الدرهمكثر مأن كان إو«: ومبفهوم الفقرة الثانية من خرب اجلعفي

  .»صالته

 ال مسرح له يف قبال الدليل الذي األصل إذ ،دلةلكن ال خيفى ما يف هذه األ

  .عمسامي ليست لألاأل إىل أن بالصالة مقيد بالدليل، مضافاً األمر إطالقتقدم، و

 أيب فهي ظاهرة يف العفو عن الدرهم، وصحيح ابن: ما حسنة ابن مسلمأو

ظهر يف عدم العفو فال بد من محل احلسنة على أ أو كالنص،يعفور ومرسل مجيل 

من ارتكاب التأويل يف الذهن  إىل قربأهذا التأويل  فإن  الدرهم فما زاد،إرادة

 وهو عدم األصل إىل اخلربين املتقدمني، ولو فرضنا التعارض والتساقط لزم الرجوع

  .العفو

  :ومفهوم خرب اجلعفي يرد عليه

  

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٣٥

  ،اللباس أو سواء كان يف البدن

  

الشرطية الثانية مسوقة  إذ الظاهر املراد بالفقرة الثانية الدرهم فما فوق،ن إ :والًأ

 من كان له ما دون عشرة دنانري :فلو قالوىل، األيف الغالب لبيان مفهوم الشرطية 

كثر من عشرة كان عليه كذا، فهم العرف أمل يكن عليه شيء، ومن كان له 

  .م الثايناندراج العشرة يف احلك

 األصلحدمها، بقي املرجع فيه أالدرهم لو سلّمنا عدم اندراجه يف ن إ :وثانيا

  . وهو عدم العفوويلاأل

فلو قلنا بإندراجه يف مفهوم كل من الشرطني تعارضا وتساقطا وكان : وثالثاً

ما اللباس فهو مورد أ} اللباس أو سواء كان يف البدن{  أيضاًاألصلاملرجع 

اً عن إطالق أو  عليه صرحياًمجاعوأما البدن فقد حكي اإل. مةالنصوص املتقد

االنتصار والتحرير والتذكرة وكشف االلتباس واخلالف واملختلف واملنتهى 

 والذخرية، ويدل عليه رواية مثىن بن عبد السالم عنك والدالئل روالدروس واملدا

:  منه دم، فقالين حككت جلدي فخرجإ: قلت له: قال) عليه السالم( عبد اهللاأيب 

  .)١(» فالإن اجتمع قدر محصة فاغسله، وإالّ«

لفظة حمصة باحلاء  أن مل يعلم إذ ،بضعف السند والداللة: ورد عليهاأوقد 

كان املراد سعة احلمصة فال سعة ن إ إذ ول غري تام،اخلاء املعجمة، واأل أو املهملة،

  لو كان  إىل أنه هلا معلومة، مضافاً

  

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٣٦

  هغري أو من نفسه

  

ن كان املراد سعتها قبل إكثر من الدرهم، وأاملراد سعتها بعد البسط كان 

  .حدأن كان املراد وزا فلم يقل بذلك إالبسط فهي غري معلومة ألا مدورة، و

ما عن ضعف السند، فبأا جمبورة بعمل غري واحد واستناد غري أ: واجلواب

  .ليهاإواحد 

قدر احلمصة اخلارج من الدم، غالباً  أن بأن الظاهرف: ما عن ضعف الداللةأو

 إىل مكن بسط قدر الدرهمأ م، وليس املراد بعد بسطها، وإالّيالزم سعة الدره

} غريه أو من نفسه{. دراهم، ويؤيد هذه الرواية ما تقدم عن الفقه الرضوي

صريح فتاويهم، وقد خالف يف  إىل  النص والفتوى، بل يف املصباح نسبتهطالقإل

سترابادي، ففصل بني دم الشخص ودم ب احلدائق، تبعاً للمحدث اإلهذا صاح

 إىل غريه، وأحلق دم الغري بدم احليض ـ الذي يأيت عدم العفو عنه ـ استناداً

 إذا نظف من دم غريك،أدمك «: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب مرفوعة الربقي عن

 أو  كانريك قليالًن كان دم غإك فال بأس، ومكان يف ثوبك شبه النضح من د

  .)٢(»روي دمك ليس مثل دم غريكأو«: والرضوي ،)١(»كثرياً فاغسله

  ظاهر أن عراض العلماء،إضعف السند و إىل مضافاً: وفيه

  

                                                

  .٢جاسات ح من أبواب الن٢١ الباب١٠٢٨ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٥ س ٤١ص:  فقه الرضا)٢(



٣٣٧

  ،عدا الدماء الثالثة من احليض والنفاس واالستحاضة

  

 كان طاهراً، ألنه قابل ذلك بالغسل لدم كان قليالً إذا املرفوعة كون دم النفس

قل من احلمصة، وقد أغري، فيكون من قبيل ما دل على طهارة الدم الذي يكون ال

 أدلةات إطالقعرفت الكالم فيه سابقاً، والرضوي جممل فال ميكن اخلروج ما عن 

  .العفو

 وال بأس ،هاتني الروايتني على االستحباب) رمحه اهللا( وقد محل الفقيه اهلمداين

  .} والنفاس واالستحاضةعدا الدماء الثالثة من احليض{به 

صحاب، ونفى اخلالف عنه األ إىل ما استثناء دم احليض، فقد نسبه املعتربأ

 الغنية والتنقيح وغريمها، فيما حكي عنهم، مجاعالسرائر والذخرية، وادعى عليه اإل

 العفو عنه، وفيهما ما ال خيفى، والعمدة أدلةنصراف اواستدل لذلك بأغلظيته، وب

ال «: قال) عليهما السالم( عبد اهللاأيب  أو جعفر أيب بصري عنيب  أالنص، وهو خرب

 أو رآهن إ قليله وكثريه يف الثوب فإن تعاد الصالة من دم ال تبصره غري دم احليض،

  .)١(»مل يره سواء

يكون الدم دم أن  إالّ ن كان الدم محصة فال بأس بأن ال تغسلهإو «:والرضوي

 وأعد منه صلواتك علمت ،م كثرأ واملين قل احليض فاغسل ثوبك منه، ومن البول

  .)٢(»م مل تعلمأبه 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢١ الباب١٠٢٨ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٦ س ٦ص:  فقه الرضا)٢(



٣٣٨

مروية يف الكايف وهي كافية يف اُألوىل  إىل أن ، مضافاًبالعملجمبور وضعفهما 

حتيه مث اقرصيه مث «ألمساء يف دم مر  اآلاالستناد، واستدل يف املستند لذلك بالنبوي

  .)١(»اغسليه باملاء

  .)٢(»صلي يف ثوا مامل يصبه دماحلائض ت «:سحاقإوبرواية 

  .)٣(»اب ثياا من الدمأتغسل ما «: خرب ابن كليب يف احلائضويؤيده 

العمومات هذه  فإن وىل كما ال خيفى،أمؤيداً لكن جعل اجلميع : ولقأ

  .عليهايكون خرب العفو حاكماً  أن ا ميكنكعمومات الدم مم

 أن :املشهور، وعن جامع املقاصد  إىلفقد نسبه الذرائع ،وأما استثناء دم النفاس

 مجاع وعن الغنية واخلالف اإل،صحاب، وعن السرائر نفي اخلالف عنهعليه األ

الدم، وبغلظة النجاسة، عليه، واستدل لذلك بأصل عدم العفو فيلحقه حكم مطلق 

 املتقدم، مجاعنه حيض، وباإلأدم حمتبس و أنه ومبا ورد يف مجلة من النصوص

  .لعفو عنه، ويف اجلميع ما ال خيفى اأدلةوبإنصراف 

  فمرفوع بالدليل الدال على العفو بقول : أما أصل عدم العفو

                                                

  .١٣٠ ح٣٤٨ ص١ج:  عوايل اللئايل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٢٨ الباب١٠٤٠ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٨ الباب١٠٤٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٣٣٩

  .مطلق، خرج منه دم احليض فيبقى الباقي يف املخصص

مس  إذ فغري معلومة، واالستدالل هلا بإجيابه الغسل غري تام،: وأما غلظة النجاسة

جناسة كما يف مجلة من غلظ أول الب أن موجب له، واملين موجب، مع  أيضاًامليت

  .عدم التالزم بني الغلظة وعدم العفو إىل النصوص، مضافاً

 ال يدل على كونه حمكوماً أنه  فمن املعلوم،حيض حمتبس أنه وأما ما دل على

 احليض، ولذا يفرق عنه يف الفصل بني احليضني وقلته، بل وكثرته أحكامجبميع 

  .ر الفارقهموعلى قول كثري، وغري ذلك من األ

 وهو غري حجة، مضافاًفعلى تقدير تسليمه فهو حمتمل االستناد : مجاعوأما اإل

وتردد السيد املرتضى وصاحب وغريمها، واملستند خمالفة صاحب احلدائق إىل 

  .حلاققرب عدم اإلالذخرية، واالنصراف ال وجه له، وعلى هذا فاأل

م أ الستثناء النفاس، غري  فاستدل له مبا استدل،وأما استثناء دم االستحاضة

بدلوا دليل النفاس القائل بأنه حيض حمتبس، مبا دلّ على لزوم غسل اخلرقة، من غري 

  .تفضيل بني قلة الدم وكثرته، واجلواب هو اجلواب

علم استثناء هذا إذا  إالّ  العفو حاكمة،أدلة أن فهو: وأما اجلواب عن هذا الدليل

  .املورد خبصوصه، واهللا العامل

  



٣٤٠

  أو من جنس العني

  

 جلماعة، كاحملكي عن الراوندي، وابن محزة، وفاقاً} و من جنس العنيأ{

ما يدل على  فإن والفاضل يف مجلة من كتبه، وغريهم، واستدلوا لذلك باالنصراف،

العفو منصرف عن مثل هذا الدم، وبتضاعف النجاسة، وبأنه يالقي حني خروجه 

 إذ اخلرتير مثالً، وهو غري معفو عنه، أو لكلببدن جنس العني، فيتنجس بنجاسة ا

  .هو كما لو القى الدم البول، فإنه ال يقال بالعفو عنه

لكن مع ذلك كله فقد خالف مجاعة وقالوا بعموم العفو عنه، وبالغ احللّي 

بصري  أيب  ورواية، العفوأدلة ودليلهم مطلقات ، على العفومجاعفادعى اإل

االستثناء فيها جيعل العموم الدال  فإن و بدم احليض،والرضوي املخصصان عدم العف

بدليل قاطع، وهو غري  إالّ خيرج عنه أن على العفو مطلقاً، كالنص الذي ال جيوز

 أدلةاالنصراف ال وجه له، وتضاعف النجاسة غري مانع بعد مشول  إذ موجود،

خصوصاً النجس ال يتنجس،  إذ ،العفو، وتنجسه مبالقاة بدن الكلب مثالً ممنوع

دم الكلب جنس من حيث دم  إذ والفارق بني املقام وبني مالقاة الدم للبول موجود،

  .الكلبية، فنجاسته بالكلب ثانياً حتصيل للحاصل، خبالف تنجس الدم بالبول

قرب يف املقام التفصيل بني دم الكلب واخلرتير ودم امليتة، وبني  فاأل،وعلى هذا

كافر، فإنه ال جيوز يف األول، ال ملا تقدم من عيان وبني دم الدم سائر جنس األ

 يف شيء من ، بل ألنه الكلب واخلرتير مما ال يؤكل حلمه وال جيوز الصالةدلةاأل

  ك، وامليتة كذلك اللذ

  



٣٤١

  غري املأكول أو أو امليتة بل

  

ات تشمل دم طالقجيوز الصالة يف شيء منها حتله احلياة، خبالف الكافر فاإل

  .}و امليتةأ{:  تعرف وجه قولهالكافر، ومما تقدم

كاهلرة والثعلب، وقد اختلفوا يف ذلك، فاحملكي } غري املأكول أو بل{: أما قوله

 طالقوغري املأكول، وذلك إلاملأكول عدم الفرق يف العفو بني : عن املشهور

، خصوصاً ما دلّ على استثناء دم احليض شبه الصريح يف العفو عما عداه، دلةاأل

حيث قوى عدم العفو عن دم ما ال ) رمحه اهللا( كي عن كاشف الغطاءخالفاً للمح

  :يؤكل حلمه، واستدل له بأمور

  .االنصراف: ولاأل

  . عدم العفوأصالة: الثاين

كموثقة ابن بكري الواردة يف باب ما دلّ على مانعية ما ال يؤكل حلمه،: الثالث

 الصالة يف الثعالب والفنك عن) عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل زرارة: الصالة، قال

صلى اهللا عليه ( إمالء رسول اهللا أنه والسنجاب وغريه من الوبر، فأخرج كتاباً زعم

ن الصالة يف وبر كل شيء حرام أكله، فالصالة يف وبره وشعره إ«: )وآله وسلم

وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، ال تقبل تلك الصالة حىت يصلي يف غريه 

كان مما يؤكل حلمه فالصالة يف وبره  فإن قال ـ إىل أن  أكله، ـحلّ اهللاأمما 

ذكي وقد ذكاه  أنه تمعل إذا وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز،

  ن كان غري ذلك مما قد إبح والذ



٣٤٢

  .)١(»يت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصالة يف كل شيء منه فاسد

  .طالق عدم العفو مرفوعة باإلأصالةاالنصراف ممنوع، ون إ :وفيه

  :ما الرواية فقد أورد عليهاأ

ال يشمل الدم، ألن » وكل شيء منه فاسد«): عليه السالم( بأن قوله: أوالً

ال » وكل شيء منه جائز«): عليه السالم( ما يؤكل، حيث قال إىل مقابله بالنسبة

دم، ومل يرد من حىت ال» كل شيء منه فاسد«ال فلو أريد من إيرد به الدم النجس و

 ذ مل يشمل قولهإحىت الدم لزم اختالف السياق، و» كل شيء منه جائز«: قوله

  .ات العفو شاملة لهإطالقالدم، ف» وكل شيء منه فاسد«) عليه السالم(

 األمر يف اجلملتني شامل للدم أيضاً، منتهى» كل شيء« أن :لكن يرد على هذا

بدليل خاص » كل شيء منه جائز«): معليه السال( خرج الدم النجس من قولهأنه 

كل من يف الدار : "يقول املوىل أن ف السياق، فهو مثلوذلك ال يوجب اختال

كل "خراج الفساق من إعلى مث دل الدليل ". هنهأكل من يف احلديقة "و" كرمهأ

  ".كل من يف احلديقة"خراج الفساق من إفإنه ال يدل ذلك على " من يف الدار

  

                                                

  .١ من أبواب لباس املصلي ح٢ الباب٢٥٠ ص٣ج: ائل الوس)١(



٣٤٣

  وإذا كان متفرقا يف البدن، بل ال خيلو عن قوة،األحوط على نسانمما عدا اإل

  فيهما وكان اموع أو اللباسأو 

  

ات العفو الشاملة لدم غري املأكول، وبني الرواية إطالقبأن النسبة بني : وثانياً

عموم من وجه، ألن الدالة على عدم العفو عن كل شيء من غري املأكول، 

 املأكول وختص الدم، والرواية تشمل الدم وغري ات تشمل املأكول وغريطالقاإل

الدم، وختص غري املأكول، ففي مورد االجتماع وهو دم غري املأكول يقع التعارض 

  . عن الثوب والبدنزالةوالتساقط واملرجع عموم ما دلّ على وجوب اإل

 خصوصاً ما دل منها على استثناء ،ات حمكّمة لقواطالقاإل أن :لكن يرد عليه

مما عدا {ولية اليت منها موثقة ابن بكري  األدلةاأل إىل احليض، وألا ناظرةدم 

 يف ما ذكره شكالومما تقدم تعرف اإل} ، بل ال خيلو عن قوةاألحوط على نساناإل

ن كان مجلة من الشراح إاملصنف من القوة، ولذا قوى السيد اجلمال العفو، و

  .واملعلقني أيدوا املصنف

 عن حكم ما ال يؤكل نسان الستثناء اإل، فوجهه واضحنسانما استثناء اإلأ

 ما ال يؤكل فيكون االستثناء أخبار يف  ليس داخالًنساناإلن إ حلمه، بل رمبا يقال

  .شاء اهللا تعاىلن إ منقطعاً، وسيأيت الكالم فيه يف حمله

  فيهما، وكان اموع  أو اللباس أو  يف البدنذا كان متفرقاًإو{

  



٣٤٤

  ، عدم العفواألحوطهم فبقدر الدر

  

قل من األ أن  وال خالف يفإشكالال }  عدم العفواألحوطبقدر الدرهم ف

 إذا واخلالف فيما شكالمنا اإلإمتفرقاً، و أو  سواء كان جمتمعاً،الدرهم ال بأس به

أزيد منه، لكن مل يكن كل واحد بقدر الدرهم، مثال  أو كان اموع بقدر الدرهم

  :قوالأ مواضع كل موضع مبقدار نصف درهم، ويف املسألة كان الدم يف ثالثة

د، والشرائع، ي وهو الذي اختاره الشيخ، واحللي، وابن سع،العفو: األول

األظهر يف "والتلخيص، واملدارك، والذخرية، واحلدائق، بل جعله احللّي والنافع، 

  .كما حكي عنهم، واختاره املستند" نه املشهورإ" ويف الذكرى ،"املذهب

 وهو الذي اختاره الديلمي والقاضي وابن محزة والفاضل، ،عدم العفو: الثاين

  .كثر املتأخرين، كما حكي عنهم، واختاره املعتمدأ إىل بل نسب

طراف الثوب والبدن أتفاحش وكثر الدم املتفرق يف  إذا التفصيل بني ما: الثالث

الدرهم، وبني غري ن كان كل واحد دون إكثرة فوق العادة، فإنه ال يعفى عنه و

أزيد فإنه يعفى عنه، وهذا هو  أو ن بلغ اموع منه بقدر الدرهمإاملتفاحش منه، و

  .احملكي عن الشيخ يف النهاية، واحملقق يف املعترب

أن  إالّ وال يعيد صالته«: يعفور، وفيه أيب بصحيح ابن: استدل للقول األول

  يكون مقدار الدرهم جمتمعاً، فيغسله ويعيد 



٣٤٥

فال بأس به ما مل يكن جمتمعاً قدر «:  ومرسل مجيل وفيه،)١(»صالةال

يف " يكون: "اً ثانياً لقولهخرب" جمتمعاً"يكون كلمة  أن  بناًء على،)٢(»الدرهم

ما مل يكن يف حال االجتماع ف يف املرسل، مل يكن: الصحيح، وخرباً أوالً لقوله

يف أمكنة  أو  مكان واحد،أزيد، فهو معفو عنه، سواء كان يف أو بقدر الدرهم

  .متعددة

ما خرج، واملتيقن  إالّ بعموم املنع عن الصالة يف الدم: واستدل للقول الثاين

وال إعادة «: قل من الدرهم، وبصحيح حممد بن مسلم الذي فيهخروجه هو األ

 فإن ،)٣(» من ذلك فليس شيءلعليكم ما مل يزد على مقدار الدرهم، وما كان أق

، سواء كانت الزيادة اإلعادةلو زاد لزم  أنه "ما مل يزد: "م من قوله املفهوإطالق

 )٤(»كثر من قدر الدرهمأن كان إو«:  خرب اجلعفيإطالقمتفرقة، ومثله  أو جمتمعة

  .متفرقاً أو كثر جمتمعاأكان  إذا ه شامل ملاإطالقفإن 

يعفور ومرسل  أيب ن عموم املنع خمصص بصحيح ابنأب: وأجيب عن األول

 خربي ابن أن  خربي ابن مسلم واجلعفي مقيد ما، لكن فيهإطالق أن ل، كمامجي

  : نقولايعفور ومجيل ال داللة فيهما، ألنأيب 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٣٤٦

 يف "يكون"حال عن الضمري املستتر يف " جمتمعاً"كلمة  أن الظاهرن إ :والًأ

قدر "يف الصحيح و" مقدار الدرهم" وعليه فـ ،يف املرسل" يكن"و ،الصحيح

الدم، فيكون  إىل دئالعا" يكن"و" يكون" يف املرسل خرب للضمري املستتر يف "الدرهم

" يكون الدم ـ حال اجتماعه ـ قدر الدرهم أن الإ"معىن الصحيح واملرسل 

 بل رمبا ،عحال فرض االجتما أو ،كان كذلك بالفعل إذا وذلك يصدق على ما

صحيح عن الثوب الذي سئل يف النه إ يقال بأن اخلربين صرحيان يف املتفرق، حيث

  .فيه نقط من الدم، ويف املرسل عن الدم املتفرق شبه النضح

بعد " منه"تقدير لفظة  إىل لو كان خرباً احتاج" جمتمعا" إىل أن باإلضافةهذا 

  .األصلما قبله، والتقدير خالف  إىل كلمة الدم حىت يرتبط االستثناء

واملرسل الصحيح ، وعليه يكون لنفرض تساوي احتمايل اخلربية واحلالية: وثانياً

 سائر إطالقجممالً من هذه اجلهة، واملرجع حينئذ عموم املنع عن الصالة يف الدم، و

  .خباراأل

 عبد اهللا أبا سألت: أما القائل بالتفصيل، فرمبا استدل له باملروي عن احلليب قال

.  فيهعن دم الرباغيث يكون يف الثوب هل مينعه ذلك من الصالة) عليه السالم(

بناًء . )١(»بشبهه من الرعاف ينضحه وال يغسله  أيضاًن كثر فال بأسإال و«: قال

  املراد  أن على

                                                

  .٧ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٤٧

بالنضح دم الرعاف املتفرق كدم الرباغيث الذي هو متفرق، واملراد 

ما قاال أ) عليهما السالم( عن الصادقني اإلسالم وباملروي عن دعائم. االستحباب

ورخصا يف النضح اليسري » سل كما تغسل النجاساتيغ«: يف الدم يصيب الثوب

فإذا ظهر تفاحش «: شباهه، قاالأمنه ومن سائر النجاسات مثل دم الرباغيث و

  .لكن فيه. )١(»غُسل

  .ضعف السند يف الدعائم: والًأ

  .خباراليسري واملتفاحش جممالن، فيفسرمها ما تقدم من األ أن :وثانياً

مشتمل على الترخيص يف سائر النجاسات ـ نه إ أما رده بترك العمل به، حيث

عدم العمل جبزء من اخلرب، ال يوجب سقوطه، ن إ :وهذا ما ال نقول به ـ ففيه

  . كما قرر يف حمله

يكون يف  أن ومما تقدم يعلم قوة قول املشهور من عدم العفو، من غري فرق بني

، ألن الظاهر منه متعدداً أو فيهما، كان الثوب واحداً أو يف الثوب، أو البدن،

العربة حبال كل ثوب، كما استظهره بعض املعاصرين فأفىت بعدم  أن ، ال"اجلنس"

  كان  إذا البائس

  

                                                

  . باب ذكر الطهارة األبدان والثياب١١٧ ص١ج:  دعائم االسالم)١(



٣٤٨

ه بعضهم ا حدوملَّ، ه سعة أمخص الراحة وحد،واملناط سعة الدرهم ال وزنه

 األحوط وآخر بعقد السبابة ف، وآخر بعقد الوسطى،بسعة عقد اإلام من اليد

. وهو األخري،لى األقلاالقتصار ع

  

مل يكن يف كل ثوب بقدر درهم، فإذا لبس  إذا كثر،أ أو الدم بقدر الدرهم

، وكان كل لباس ملطخاً بدم أقل من الدرهم، مبا كان اموع مثالً سعشرة مالب

واملناط سعة الدرهم ال وزنه، وحده سعة {. مقدار تسعة دراهم مل يكن به بأس

 لوثت الكف بلون مث وضعت فوق قرطاس، إذا  مباويعرف ذلك} أمخص الراحة

وملا حده بعضهم {الراحة مخص أالقدر الذي ال يلّون من القرطاس هو مقدار فإن 

 األحوطبسعة عقد اإلام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبابة، ف

  .}خريقل، وهو األاالقتصار على األ

  :يف هذا الباب أمور

املراد بالدرهم سعته ال وزنه كما عن لوامع  أن  يفإشكال ال خالف وال: األول

 إىل باإلضافةوذلك ألنه املنصرف من التقدير،  ويف مصباح اهلدى وغريمها، ،النراقي

 ولو كان املراد وزن ،وزن الدم غري معلوم للخواص، فكيف بسائر الناسأن 

 ات ال محصة، كماالدرهم، لنا يف ذلك تقديره حبمصة يف روايتني ألن الدرهم محص

املراد سعة طرف واحد من الدرهم ال طرفيه وال طرف  أن  يفشكالال ينبغي اإلأنه 

ال  أنه فال خالف فيه، كما  أيضاًطرافه، بل هو الظاهر من كلمامأواحد ودائرة 

  املراد بالدراهم درهم  أن  يفإشكال



٣٤٩

لغض عن تعيينه ليه مع اإات طالقنصراف اإل ما يقال له درهم، الخاص ال كُلّ

  .يف بعض الروايات" الوايف"بـ 

التحديد املذكور للدرهم حتديد تقرييب، كما هو امليزان يف  أن الظاهر: الثاين

الشرع جاء على لسان العرف كما قال  فإن التحديدات الشرعية، ال الدقي العقلي،

صلى اهللا عليه وآله ( قالو. )١(﴾ِبِلساِن قَوِمِه إالّ وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل﴿: سبحانه

وهذا هو  )٢(»نكلم الناس على قدر عقوهلم أن إنا معاشر األنبياء أمرنا«): وسلم

خيتلف مستوى اخللقة يف ذلك،  إذ الظاهر من التحديد بالذراع والشرب وغريمها،

الدراهم القدمية حىت القسم الواحد منها ختتلف سعة  فإن :الدرهم إىل وبالنسبة

  .و املشاهد اآلن يف املتاحفوضيقاً، كما ه

الدرهم الذي هو املعيار يف املقام، هو الدرهم  أن الفقهاء ذكروا أن :الثالث

منا إما واحد، وأالوايف، وقال بعضهم هو الدرهم البغلي، والظاهر من كلمام 

يكون مراده املغايرة  أن للدرهم الواحد إمسان، لكن يف عبارة السرائر ما حيتمل

وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم (: قيد الدرهم بالوايف قال أن نه بعدبينها، أل

  بعضهم يعبر  أن ة يف التعبري، أييريد صرف املغاير أن  لكن حيتمل)٣()البغلي

                                                

  .٤ سورة ابراهيم اآلية )١(

  .١٥ ح٢٣ كتاب العقل واجلهل ص١ج:  الكايف)٢(

  .٣١ سطر ٣٥ السرائر ص)٣(



٣٥٠

  .ظهرأبالوايف وبعضهم يعبر بالبغلي، بل لعل هذا االحتمال 

يف الفقيه الرضوي البغلي، ألنه ورد التعبري  أو قيدوا الدرهم بالوايف إمنا مإمث 

ن أصاب ثوبك دم فال بأس بالصالة فيه، ما مل يكن مقدار إو«: بالوايف حيث قال

، وما كان دون الدرهم الوايف، فال زنه درمهاً وثلثاًوما يكون : درهم واٍف، والوايف

  .)١(»جيب عليك غسله وال بأس بالصالة فيه

ن مل يوجد إبالبغلي وعرب بعضهم . كما عرفت" الوايف"هو " البغلي"ن إ وحيث

 كان ملوا بالرضوي صار جمبوراً، وإالّالفقهاء ع أن هذا التعبري يف النص، وحيث

الالزم القول بكفاية مطلق الدرهم الذي كان يف زمان صدر الروايات، وقد كانت 

  : على أنواع كما ذكره املستمسك

  ". مم٥/٢٥"هـ وقطره " ٨٠"املضروب سنة : االول[

  ". مم٥/٢٨"هـ وقطره " ٨٩" سنة املضروب: الثاين

  ". مم٢٦"هـ وقطره " ١٠٠"املضروب سنة : الثالث

  .)٢(]" مم٨/٢٦"هـ وقطره " ١٧٤"املضروب سنة : الرابع

  عقيل  أيب فىت بذلك ابنأبل ويضاف على ذلك سعة الدينار، كما 

                                                

  .٤ س٦ص:  فقه الرضا)١(

  .٥٧١ ص١ج:  املستمسك)٢(



٣٥١

يف حديث ) عليه السالم( خيهأعن ) عليه السالم( ي بن جعفريضاً ملا رواه علأ

 )١(»صاب ثوبك قدر دينار من الدم، فاغسله وال تصل فيه حىت تغسلهأن إو«: لقا

 واملضروب سنة ، مم٥/١٧هـ قطره ٧٩فإن الدينار اإلسالمي املضروب سنة (

رواج كل هذه  ومن املعلوم ،)٢( كما يف املستمسك) مم٢٠هـ قطره ١٣٠

د املعمول به ال النق أن ضحاالو إذ ،الدراهم والدنانري يف زمان صدور الروايات

  .رائجة مدة طويلة من الزمانيندثر يف مدة قليلة، بل تبقى 

املعروف بني املسلمني هو ما كان وزنه ستة دوانيق، الدرهم ن إ قيل: الرابع

حدمها أوكان ابتداء شيوعه يف زمن عبد امللك، وكان الرائج قبله درمهني آخرين 

الدرهم الوايف أربعة دوانيق، فكان خر وزنه مثانية دوانق وهو املسمى بالوايف، واآل

ي دانقان ـ أعين ستة دوانيق وزيادة ثلثه ـ أمبقدار الدرهم املعروف املعهود، 

وسع منه، مل يكن وجه لألخذ بسعة أغريه كان  أن ذا حتققإولذا مسي بالوايف، ف

  . وهو حمتمل االستناد، والرضوي وهو ضعيف السندمجاعدعوى اإل إالّ الوايف،

هل الكوفة يسمى أرجل من كبار  إىل فقيل بأنه منسوب" البغلي"سمية أما ت

  نه إ ضربه للثاين يف خالفته، وقيل" البغل أيب ابن"

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج: ل الوسائ)١(

  .٥٧١ ص١ج:  املستمسك)٢(



٣٥٢

مدينة قدمية من بابل  إىل  منسوب:وقيل" رأس البغل"ملك يسمى  إىل وبسمن

جيد فيها ـ أي ( : قال يف السرائر بعد ذالك.متصلة ببلد اجلامعني" بغل"يقال هلا 

 منها فوجده يقرب من  تلك املدينة ـ احلفرة دراهم واسعة، وإنه شاهد واحداًيف

  .)١()مخص الراحةأسعة 

املصنف ذكر هلا  أن  العفو عما دونه، وقد عرفت،يف سعة الدرهم: اخلامس

  :أربعة احتماالت

وجد الدرهم  أنه مخص الراحة، وهذا ما ذكره ابن ادريس، منأسعة نه إ :األول

مبىن مثل هذا التحديد على  أن مخص الراحة، وحيث عرفتأ من سعة البغلي يقرب

 أنه  فظاهر كالم ابن ادريس،أمخص الراحة، وإالّسعة  أنه التسامح، ذكر الفقهاء

  .مخصصغر من سعة األأ

  .ام، وهذا ما ذكره ابن اجلنيدسعة العقد األعلى من اإلنه إ :الثاين

  .ى، كما نقله املستند وغريهمن الوسطعلى سعة العقد األنه إ :الثالث

ولعله . يضاًأوغريه على من السبابة، نقله املستند سعة العقد األنه إ :الرابع

   وقد ،يقارب ما ذكره العماين من حتديده بالدينار

                                                

  .٣٢ س٣٥ص:  السرائر)١(



٣٥٣

عرفت حتديد الدينار يف كالم املستمسك، وقد حدد الدينار يف مصباح الفقيه 

ل منها مثقال شرعي، وهي اليت تسمى يف عصره اليت وزن كاملتعارفة بالدنانري 

  .شريفباأل

: بعد ذكر مجلة من هذه التحديدات قال أنه نقل عن احملقق يف املعترب،نه إ مث

  .)١()والكل متقارب(

جلواز اختالف ال تناقض بني هذه التقديرات (: قال أنه وعن الشهيد الثاين

  .)٢()الدراهم من الضارب الواحد

، )عليهم السالم( ئمةجود الدراهم املتفاوتة يف زمن األبل ملا ذكرناه من و: قولأ

 فكيف ميكن حتديد نقط الدم املنتشرة ه التحديدات على املساحمة، وإالّولبناء هذ

  .الدينار أو بالدرهم

هذا ليس ببعيد الختالف (: قال يف مصباح اهلدى بعد نقل كالم الشهيد

  .)٣()قدميةالسكك يف سالف الزمان، كما شاهدناه يف الفلوس ال

مخص أكثر التقديرات، اليت هي بني أقل من وبناًء على ما ذكرناه يعفى عن األ

  .امالراحة، وبني عقد اإل

                                                

  .٢٢ سطر١١٩ص:  املعترب)١(

  .٤ سطر١٦٦ص:  روض اجلنان)٢(

  . الفقرة األخرية١٣٢ ص٢ج:  مصباح اهلدى)٣(



٣٥٤

 والعفو جممل ،الدم حمظور أن ن وجههأأما ما ذكره املصنف من االحتياط، فك

قل كما هو الشأن يف كل مورد تردد كثر، فالالزم االكتفاء باألقل واألبني األ

العموم  إىل منع اجلواهر من الرجوع أن كثر، وذا يتبنيقل واألبني األاخلاص 

 بالدرهم وهو ومن حيث املقدار نوعان ومات خمصصة قطعاًمن العأب(: حيث قال

دليل اخلاص والعام  إىل زالته وما مل جيب، فعند االشتباه ال ميكن الرجوعإما جيب 

قام استصحاب بقاء الثوب على  العملي وهو يف املاألصل إىل كليهما، بل يرجع

  . حمل نظر، انتهى)١()صحة الصالة به

صل ـ ذكره املستند للدليل ببيان آخر، حيث وهذا الذي ذكره اجلواهر لأل

مر معلوم، واملوافق للقواعد أن اختالف سعة الدراهم املضروبة بوزن واحد إ(: قال

 ووجهه بأن ،)٢()هميكون سعة الدر أن خذ بأكثر املقادير، بل أكثر ما ميكناأل

كان املخصص مستقال  إذا العام املخصص بامل يسقط عن احلجية، خصوصاً

قدم ال ملا تن كنا حنن نقول مبا قااله للوجه املإيضاً، وأكاملورد، وال خيفى ما فيه 

  .ذكراه

مخص التحديد باأل أن مث حيث عرفت املساحمة يف مثل هذه التقادير، فالظاهر

  : صغر، مثالأمخصه أمن  إىل ةوحنوه يصح بالنسب

                                                

  . نقالً باملضمون١١٩ و١١٨ ص٦ج:  اجلواهر)١(

  .٨ سطر٢٨٤ ص١ج:  املستند)٢(



٣٥٥

زيد،  إىل مخص عمرو بالنسبةأمخص عمرو صح أصغر من أمخص زيد أذا كان إ

نفسه، للزوم ذلك التفكيك يف احلكم  إىل مخصه حجة بالنسبةأكل واحد  أن ال

  .دلةوهو خالف ظاهر األ

الكر مثالً  إىل يكون زيد وعمرو متعارفاً، وكذلك بالنسبة أن نعم يشترطان

يتخذه  أن كرب صح لألصغرأحدمها أشبار أكانت  إذا لنفران املستويان خلقةفا

غريها من التحديدات  إىل احملدد بالذراع، إىل ميزاناً للكر، وكذلك بالنسبة

  .الشرعية

ال دليل على لزوم  إذ  القدر الزائد،إزالةكثر من درهم كفى ألو كان الدم نه إ مث

ول أيكون من  أن ، وال فرق يف الدم املعفو بنيقل من الدرهمأول كون الدم من األ

 دماء متعددة، كما أو يكون دم واحد أن من وسطها، كما ال فرق بني أو الصالة

املراد بعدم العفو عن الزائد ما كان جنساً،  أن نضح دم شاة ودم بقرة عليه، كماإذا 

 إشكاللذي ال  يف املتخلف اإشكال فيه، وال إشكالما الدم الطاهر كاملتخلف فال أ

  .من اجلزء احلرام كالطحال أو يكون من اجلزء احلالل كالقلب أن فيه بني

  



٣٥٦

واملناط ،  فدم واحد،اآلخر إىل  من أحد طريف الثوبىتفش إذا ):١ـ مسألة (

  ،يف مالحظة الدرهم أوسع الطرفني

  

كما } اآلخر، فدم واحد إىل حد طريف الثوبأإذا تفشى من {): ١مسألة ـ (

شهر، وقال بعض األ إىل  واحملقق والشهيد الثانيني، بل نسبىمة يف املنتهعن العال

بكونه حينئذ يف حكم املتعدد، ومن البيان والذكرى التفصيل بني الصفيق فبحكم 

املناط يف الوحدة  إذ  ما ذكره املصنفقوىاملتعدد، وبني الرقيق فبحكم الواحد، واأل

ن كان إلواحدة يف الثياب املتعارفة ووالتعدد حكم العرف، والعرف ال يشك يف ا

  .فيقاًص

تفشى، بل رمبا يقال بعدم  إذا مثل اللحاف واحملشو ال يعد الدم فيه واحداً: نعم

ن إ عتبار الشأنية بأن يقالكان له عمق ولو غري ظاهر لألبصار، ال ال إذا العفو عنه

هر من السعة الظا إذ ،كثر من الدرهم شأناًأي العمق هذا املقدار من الدم ذ

ما لون قدر الدرهم نقول بعدم  إىل وسع مقدار نصف الدرهم إذا ولذا" الفعلية"

احلكم تابع للموضوع، ويف حالة كونه نصف الدرهم داخل يف  فإن العفو،

ن موضوع العفو خبالف حالة التوسيع، فإنه يدخل يف موضوع عدم العفو، بل أل

  . الثياب املتعارفةدلةاملنصرف من األ

 العفو عما دون طالقوذلك إل} وسع الطرفنيأواملناط يف مالحظة الدرهم {

كان بقدر  إذا  عدم العفوطالقكان األوسع دون الدرهم، وإل إذا الدرهم،

  .الدرهم

  



٣٥٧

 وإن ، فالظاهر التعدد،أخرى إىل نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة

  ،كانتا من قبيل الظهارة والبطانة

  

املناط هو خصوص الطرف املالقي للدم، ولو كان الطرف   أن:ورمبا حيتمل

خر ن كان الطرف اآلإ وقل كان عفواًأذا كان املالقي إليه خبالف ذلك، فإاملتفشي 

قل، وعلّل أخر ن كان الطرف اآلإن كان املالقي بقدر الدرهم مل يعف وإوسع، وأ

  .اف ممنوعاالنصرن إ : هو الوجه املالقي، وفيهدلةذلك بأن املنصرف من األ

ن إخرى، فالظاهر التعدد وأ إىل نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة{

منا حنكم إكانتا من قبيل احملشو، و إذا فكيف مبا} كانتا من قبيل الظهارة والبطانة

  .ما لو كان ذا طبقة واحدة إىل دلةبالتعدد النصراف األ

 فمقدارها ،مبقدار احلمصةلكن رمبا يقال يف باب التفشي مطلقاً، كون االعتبار 

 ،ن تفشى يف احملشو لداللة الرضوي، ورواية مثىن بن عبد السالم عليهاإمعفو و

 ،خرى عن الدرهم، ويؤيده اجلمع بينها يف الرضويأاحلمصة عبارة  أن لكن الظاهر

  .فتأمل

 يف عدمها اثنني إشكالاآلخر، فال  إىل حدمهاأكان ثوبان فتفشى من  إذا ماأ

ن كان يف اموع إال بأس بالثوبني وحنوه، و أنه م عن بعض املعاصرينن تقدإو

 شكالقل من درهم، لكنك قد عرفت اإلأكان يف كل ثوب  إذا كثر من دراهم،أ

  .فيه

  



٣٥٨

 ،الطرف اآلخر دم آخر ال بالتفشي حيكم عليه بالتعدد إىل لو وصل أنه كما

. وإن مل يكن طبقتني

  

 حيكم عليه بالتعدد ،خر دم آخر ال بالتفشيالطرف اآل إىل لو وصل أنه كما{

واستثىن مجلة من املعاصرين  قالوا للصدق عرفاً بأنه متعدد، } وإن مل يكن طبقتني

خر دم آخر، فإنه اجلانب اآلخر مث وقع عليه من اجلانب اآل إىل تفشى إذا صورة ما

  التعدد،نه من قبيل وقوع الدم على الدم، لكن الظاهر عدم صدق فيه ألإشكالال 

ات إطالق فإن على املتفشي، أو والأي فرق بني وقوع الدم على الدم املالقي أإذ 

  .العفو يشمله، ولذا اختار بعض الشراح العفو

نعم فيما لو وقع دم آخر على اجلانب اآلخر بدون الوحدة، بأن كان الثوب 

  .غري قابل للتفشي، فهما اثنان، لكنه خارج عن موضوع املنت

 أن  لتقلص الثوب عفي عنه بعد كان الدم بقدر الدرهم مث تقلص تبعاًلونه إ مث

ما له بطانة مل يعف  إىل تفشى أو مث توسعقل أ، ولو انعكس بأن كان مل يكن معفواً

  .كان معفواً أن عنه بعد

  



٣٥٩

فصار اموع بقدر   وصل إليه رطوبة من اخلارج إذا الدم األقل): ٢ـ مسألة (

مل يتنجس  فإن .وإن مل يبلغ الدرهم  يف عدم العفو عنهكالإشأزيد ال  أو الدرهم

  ،ء من احملل بأن مل تتعدد عن حمل الدم فالظاهر بقاء العفو ا شي

  

ليه رطوبة من اخلارج، فصار اموع إوصل  إذا قلالدم األ{): ٢مسألة ـ (

 نوذلك ألن النجس دماً كا}  يف عدم العفو عنهإشكالزيد، ال أ أو بقدر الدرهم

غري دم، ال يعفى عن مقدار الدرهم منه ـ وهنا النجس مقدار الدرهم ـ هذا أو 

على العفو فهو داخل  ما بناءأبناًء على عدم العفو عن مقدار الدرهم كما تقدم، 

  .يف الفرع اآليت

بقدر ثلث الدرهم، مث مالقاته كما لو كان الدم } ن مل يبلغ الدرهمإو{

ن إف{صار بقدر الثلثني، بأن مل يبلغا قدر الدرهم و  أللرطوبة مل يزده على الثلث،

كما } مل يتنجس ا شيء من احملل، بأن مل تتعد عن حمل الدم فالظاهر بقاء العفو

 ،األصلد على ي وروض اجلنان، واملعامل، واملدارك، ألن الفرع ال يز،عن الذكرى

وح والقروح، مع اجلرالعفو عن جناسة املناط العفو عن جناسة الدم، ويؤيده فإن 

 رواية مثىن إطالقحيان يالزم ذلك، بل يدل عليه العرق يف كثري من األ أن وضوح

ين حككت جلدي إ:  قلت له:قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب بن عبد السالم، عن

الغالب  فإن )١(» فال محصة فاغسله، وإالّرن اجتمع قدإ«: فخرج منه دم؟ فقال

  كون الدم يف 

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج: سائل الو)١(



٣٦٠

 األحوط و،إشكاله ولكن مل يكن اموع بقدر الدرهم ففيه وإن تعدى عن

.عدم العفو

  

اجللد يالقي العرق، ولو شك يف بقاء العفو فاالستصحاب يقتضي البقاء، خالفاً 

فقالوا بعدم العفو، وتبعهم للمحكي عن املنتهى والبيان والذخرية وغريها، 

كن حبكم الدم يف العفو، الرطوبة النجسة ملّا مل ت أن من جهة(: املستمسك قال

  .)١()ن مل يتنجس ا الثوبإصالة يف النجس، وفالصالة معها 

املستفاد عرفاً من العفو  إذ  الكالم،لوأ "ملا مل تكن حبكم الدم"قوله ن إ :وفيه

د منه العفو عن مطلق التوابع، فن مل يستإ و،عن الدم، العفو عن توابعه يف اجلملة

  . باملاء املالقي للدمتنجس الثوب والبدن إذا كما

 من توابع الدم املشمول رف قاض بأن مثل هذ الرطوبة تعدالعن إ :واحلاصل

 القول بالعفو عن كل تابع، ومن ذلك إطالق، وذلك ال يالزم دلةات األطالقإل

ن إو{: تعرف لزوم محل االحتياط على االستحباب يف كالم املصنف حيث قال

 عدم األحوط، وإشكال بقدر الدرهم، ففيه تعدى عنه، ولكن مل يكن اموع

 العفو، للمالزمة العرفية اليت ذكرناها، وبذلك يظهر  أيضاًقرب هنااأل فإن }العفو

 أو ـ مما دلّ على تطهري ما ينجس من الثوبلعدم العفو ما استدل به املستند أن 

وه كاف استثناء دون الدرهم املالزم للعرق وحن إذ البدن يف الصالة ـ منظور فيه،

  .يف تقييد املطلقات

  

                                                

  .٢ الفقرة رقم٥٧٥ ص١ج:  املستمسك)١(



٣٦١

من املستثنيات  أنه وشك يف،  علم كون الدم أقل من الدرهم إذا ):٣ـ مسألة (

   يبىن على العفو،أم ال

  

من  أنه وشك يف،  إذا علم كون الدم أقل من الدرهم{): ٣مسألة ـ (

، وهذا هو احملكي عن الدروس واملوجز وشرحه}  يبىن على العفو،املستثنيات أم ال

واللوامع وصاحب اجلواهر وغريهم، بل رمبا قيل بأن عليه بناء الفقهاء، خالفاً ملن 

املقيد " قلالدم األ"منه خرج يف الدم،  عدم الصالة أدلة طالقإلشكل يف العفو، أ

هل هو من الدم املوجود  أن وحيث نشكوحنوه، بكونه ليس من جنس العني 

وهم املشهور حىت ما من قال بالعفو، أ، قطالباإلالعمل  كان الالزم ،م الأاخلارج 

شكل يف العفو، فقد استدلوا أ للسيد الربوجردي الذي بني الشراح واملعلقني، خالفاً

  :بأمور

من التمسك بالعام يف الشبهة نه إ :عموم العفو مما دون الدرهم، وفيه: األول

 إالّ املكرم كل عأ :وقد حقق يف حمله عدم صحته، فإذا قال املوىلاملصداقية، 

كرامه، وكذا فيما حنن إم ال، مل جيب أفاسق  أنه الفساق منهم، وشككنا يف فرد

 وحنوه، وشككنا يفدم جنس العني  إالّ الدم دون الدرهم معفو: ال املوىلذا قإ، فهفي

  .دم جنس العني، ال ميكن التمسك بعموم العفوأنه 

 يف باب اليأس، ،م الأا قرشية أيف امرأة فكيف قالوا بأنه لو شك : ن قلتإ

كل  أن علىحيث دل الدليل كاملقام،   أيضاًهناك أن يتمسك بأا ليست قرشية مع

  .القرشية إالّ امرأة يأسها يف مخسني،



٣٦٢

ذا مل يثبت مل إثبوت، ف إىل  العقالئي احتياج النسباألصل أن وجه ذلك: قلت

 ين متيم وشك يف فردكرم بأذا قال إعلى املشكوك فيه، فيرتب العقالء آثار النسب 

يثبت، وليس  إىل أن م ال، كان بناء العقالء عدم ترتيب آثر التميمية عليهأمتيمي أنه 

  . عليهطالقيف املقام دليل عقالئي حىت حيمل اإل

حنوه من الدماء غري املعفوة،  أو دم جنس العنيستصحاب عدم كون الدم ا: الثاين

زاء االستصحاب يف العدم جأ عدم صحة هذا االستصحاب، ألنه من :وفيه

 وهو غري تام كما حقق يف ،ثر املترتب على العدم النعيتثبات األإلاحملمويل، 

  .صولاأل

ستصحاب جواز الصالة يف الثوب، فإنه قبل وقوع هذا الدم عليه كان ا: الثالث

نستصحب م ال، أمن املعفو  أنه جيوز فيه الصالة، فإذا وقع عليه الدم وشك يف

، )رمحه اهللا(  كما اعتمد عليه احملقق اهلمداين، ال بأس بهاألصلوهذا  جواز الصالة،

كان  إمنا يطرأ عليه الدم املردد أن  فيه بأن جواز الصالة يف الثوب قبلشكالواإل

طهارته وهي قد ارتفعت لفرض تنجس الثوب، وال حالة سابقة جلواز  إىل مستنداً

وقوع الدم املردد سبب  إذ ارد،الصالة يف الثوب املتنجس حىت نستصحبه، غري و

  .للشك املوجب لالستصحاب عند بقاء املوضوع العريف

خذنا أولو بين على مالحظة املستندات مل جير كثري من االستصحابات، فلو 

  نأشيئاً من ماء الكر مث شككنا يف بقاء الكرية مل يصح 

  



٣٦٣

يكون أن   إالّ عدم العفواألحوطأقل ف أو الدرهم بقدر أنه شك يف إذا وأما

. باألقلية وشك يف زيادتهمسبوقاً

  

احلد  إىل يطرأ عليه النقص كان مستنداً أن جواز التطهري يف هذا املاء قبل: يقال

 وال حالة سابقة جلواز التطهري يف املاء ،لفرض نقص املاءاملعني من املاء وقد ارتفع 

  .الناقص

يف الرباءة يته، وذلك جلريان  الرباءة عن مانعية الدم املشكوك مانعأصالة: الرابع

  .دلتهاأ طالقاحلكم الغريي كما جيري يف احلكم النفسي، إل

 الرباءة عن مانع جديد غري املوانع املعلومة، فإنا نعلم بأن الصالة أصالة: اخلامس

القبلة والستر، وعدة قيود عدمية، كعدم ومقيدة بعدة قيود وجودية، كالطهارة 

قيد عدمي  أو ذا شككنا يف قيد وجوديإا ال يؤكل، فعها يف البول واملين ومووق

اشتراطها بأن  أو زائداً على املعلوم، كما لو شككنا يف اشتراطها جبلسة االستراحة

لرباءة عن الشرط واملانع ل ، العدماألصلال تقع يف الدم املشكوك فيه، كان 

  .املشكوك فيهما

  .قوىف هو األنفما ذكره املص: وكيف كان

حتقق كونه  إذا مع العلم بالعفو عنه} قلأ أو بقدر الدرهم أنه شك يف إذا ماأو{

يكون مسبوقاً باألقلية وشك يف أن  إالّ  عدم العفواألحوطف{قل من الدرهم أ

وشك يف زيدية، لو كان مسبوقاً باأل أنه ستصحاب يقتضي العفو، كمافاال} زيادته

  .يقتضي عدم العفونقصه فاالستصحاب 



٣٦٤

مقيد الدم غري املانع عن الصالة  أن الستظهارط يف املقام، فكأنه ما وجه االحتياأ

ذا مل حيرز القيد مل إمبقدار الدرهم ـ فالذي ال يكون ي الدم أبقيد عدمي ـ 

قيد القصر يف الصالة بالسفر الذي هو مسافة،  إذا حيكم بعدم املانعية، وذلك كما

  .ذا مل حيرز املسافة مل حيكم بالقصرإف

السابق آٍت هنا، فالتفكيك بينهما ال وجه له، ا ذكرناه يف الفرع من إ :وفيه

 لو اإلعادةحوطهما أفيه وجهني، ن إ : حيث قال)جناة العباد(وكأن املصنف تبع 

وشك يف كونه قل من الدرهم أعلم بكونه  إذا حكم بالعفو فيما أن صلى معه بعد

  . عنهمعفواً

ن إ :حراز، ففيها من اشتراط اإلما ذكرن إىل كان وجه نظرمها فإن :وكيف كان

  .حراز اإلدولية ال املوضوعات بقي مرتبة على املوضوعات بعناوينها األحكاماأل

هو الستصحاب عدم املسافة،  إمنا التمام هناكن إ :ما مثال القصر، ففيهأ

  .فالظاهر هو احتاد حالة الفرعني يف جريان الرباءة

  



٣٦٥

كان أقل من  إذا   يف العفو عنهاملتنجس بالدم ليس كالدم): ٤ـ مسألة (

  .الدرهم

  

قل من أكان  إذا املتنجس بالدم ليس كالدم يف العفو عنه،{): ٤مسألة ـ (

ا أل، األصلعن الفرع ال يزيد  أن  عدم العفو، وال دليل علىصالةأل} الدرهم

  :املتنجس بالدم على قسمنين إ يقال أن قاعدة استحسانية، لكن ال يبعد

 عن ذاك، كماوبني العفو يرى العرف التالزم بني العفو عن الدم ما ال : األول

عريف بني نه ال تالزم إاملاء، فالثوب ذلك  أو تنجس ماء بالدم، مث القى البدنإذا 

  .العفو عن الدم والعفو عن ذاك

ما يرى العرف التالزم حبيث يستفيد حكم الالزم من حكم الدم، مبثل : الثاين

وجب جناسة بعض أطراف الدم يف البدن مبا أعرق ذا  إمفهوم املوافقة، كما

بواب الفقه أحواشيه، ومثل هذا ال بأس به لداللة الكالم عليه، ومن راجع خمتلف 

قول بالعفو يف املقام خفى من ذلك، فالأ إىل الفقهاء يتعدون ـ باملناط ـ أن يرى

  .قربهو األ

  



٣٦٦

.بقاء حكمهفالظاهر   أزيل عينه إذا الدم األقل): ٥ـ مسألة (

  

كما عن شرح } زيل عينه فالظاهر بقاء حكمهأ إذا قلالدم األ{): ٥مسألة ـ (

وذلك للفحوى فإنه من واملعلقني، غلب الشراح أاملوجز والنهاية واملدارك، واختاره 

ستصحاب بقاء الثوب على ما كان ستصحاب العفو، والقبيل مفهوم األولوية، وال

ن الثوب امللطخ كان جنساً وفيه عني الدم فزوال وألعليه من جواز الصالة فيه، 

  .العفو عن الثوب النجسسقاط إالعني ال يوجب 

الفحوى ال وجه له بعد عدم معلومية مناطات بأن : شكل على الكلأوقد 

 )١()ما دعوى العفو يف املقام لألولوية فغري ظاهرةأو(: قال يف املستمسك. حكاماأل

وجود العام الذي هو عدم الصالة يف الدم، وبأن وبأن االستصحاب ال وجه له بعد 

ما النجاسة بدون الدم فلم يعلم العفو أكانت النجاسة مع الدم،  إذا كان إمنا العفو

 األحوطن كان إو(: شكل ابن العم يف العفو، وقال االصطهبانايتأعنها، وكأنه لذا 

  .)وىل العدماأل

 العرف، وهذا ال يرتبط بأن الفحوى معناها فهم: تشكااللكن يرد على اإل

 واالستصحاب ال يدع )٢(﴾أُف﴿ لقيل مثل ذلك يف آية وإالّ، حكاممبناطات األ

  استصحاب  أن  للعام، كماجماالً

                                                

  .٥٧٩ ص١ج:  املستمسك)١(

  .٢٣اآلية :  سورة اإلسراء)٢(



٣٦٧

ما تقييد أ "حالل أو كل شيء طاهر"احلرمة ال يدع جماالً لقاعدة  أو النجاسة

ي هو املناط يف العفو بكون جناسة الثوب مع الدم فذلك مما يستبعد عند العرف الذ

قرب، ني هلذه املسألة من العفو هو األض، فما هو املشهور بني املتعرحكامفهم األ

  .زالت أو بقيت العني إذا  العفو، فإنه يشمل ماأدلة إطالقخصوصاً بعد 

  



٣٦٨

تعدى  أو ومل يتعد عنه  وقع عليه دم آخر أقل إذا الدم األقل): ٦ـ مسألة (

.العفو عنهوكان اموع أقل مل يزل حكم 

  

أقل ومل {  أيضاًمعفو عنه} وقع عليه دم آخر إذا الدم األقل{): ٦مسألة ـ (

، طالقلإل} تعدى وكان اموع أقل، مل يزل حكم العفو عنه أو  عنه،يتعد

واحتمال عدم العفو، ألنه يكون ثخيناً حينئذ، ال وجه له بعد حتقق املوضوع 

احلكم تابع للفعلية ال الشأنية، ولذا   فإنالذي هو موجب لتحقق احلكم،" قلاأل"

أحاطه حبياط يوجب عدم  أو كان الفصل شتاًء، أو ومل ينتشر،لو كان الدم ثخيناً 

ن كان نفسه لو انتشر مل يكن معفواً، ولو كان انتشاره إانتشاره كان معفواً، و

  .قلبوسيلة كما لو وسع دائرة الدم األ

  



٣٦٩

 وإن كان حبيث لو كان رقيقاً،  أقل عفوالدم الغليظ الذي سعته): ٧ـ مسألة (

.أكثر أو صار بقدره

  

ن كان إعفو، و{من الدرهم } قلأالدم الغليظ الذي سعته {): ٧مسألة ـ (

وذلك لكون املناط يف النص والفتوى } كثرأ أو  صار بقدرهحبيث لو كان رقيقاً

  .السعة

غاليب بـني سـعة     ضعفه، حممول على التالزم ال     إىل   باإلضافةما خرب احلمصة، ف   أ

ن استبعده بعض، وذلك كتحديد     إالدرهم وقدر احلمصة، وهذا احلمل غري بعيد، و       

ا شـيء، ال    أويؤيد عدم االعتبار بالغلظة      رطال،  ذرع، وتارة باأل  الكر، تارة باأل  

ميكن جعله معياراً لدى العرف، الختالف الدماء كثرياً، واخـتالف رؤيـة كـل              

  .، وذاك يراه رقيقاً، فهذا يرى الدم غليظاًإنسان

  



٣٧٠

كقطرة من البول مثال على الدم األقل   وقعت جناسة أخرى إذا ):٨ـ مسألة (

؟هل يبقى العفو أم ال  أيضاًالثوب إىل احملل الطاهر ومل يصل إىل  عنهحبيث مل تتعد  

  

خرى، كقطرة من البول مثالً على الدم أذا وقعت جناسة إ{): ٨مسألة ـ (

يضاً، هل يبقى أالثوب  إىل احملل الطاهر، ومل يصل إىل د عنهقل، حبيث مل تتعاأل

  :ربعة احتماالتأ؟ }م الأالعفو 

ن الدم كثرياً ما خيتلط أ العفو، خصوصاً وأدلة طالقبقاء العفو مطلقاً، إل: األول

بنجس آخر كالبول الذي فيه الدم، والرباز املصاحب له، وألنه ال يصدق الصالة 

  . النجاسة مع املصلي بال تلوث شيء من ثوبه وبدنه ايف النجس عند مصاحبة

عدم العفو مطلقاً، ألن العفو كان عن الدم ال عن سواه، ويف الرضوي : الثاين

، يكون دم احليضأن  إالّ فال بأس بأن ال تغسله«: من الدم قالبعد ذكر الدرهم 

  .آخرهإىل » م كثر، وأعد منه صالتكأفاغسل ثوبك منه، ومن البول واملين قلّ 

 قلنا باألول مل يعف فإن م ال؟أتنجس يالنجس  أن ابتناء املسألة على: الثالث

 دون التقدير ،ول جنس زائدنه على التقدير األن قلنا بالثاين عفى عنه، ألإعنه، و

  .الثاين

ال  أو النجس اجلديد أشد جناسة كالبول فال عفو، أن بتناء املسألة علىا: الرابع

  صنف خرج عن املسألةففيه العفو، وامل

  



٣٧١

. فال يترك االحتياطإشكال

   ما ال تتم فيه الصالة:مما يعفى عنه الثالث

  

 قرب عدم العفو، حىت يف صورة مالكن األ} ، فال يترك االحتياطإشكال{بـ 

اً، وذلك إطالقيبس الدم، حبيث كان النجس اجلديد عليه دون تلوث الثوب به إذا 

ب عدم العفو  العفو، ولذا قرأدلة يف إطالقات، وال  عدم العفو عن النجاسطالقإل

: املستمسك، كما قواه السادة الربوجردي واجلمال واالصطهبانايت، قال يف املستند

ر، ال يزيل العفو لالستصحاب، وخلطه مع  عني الدم عن املوضع بغري مطهإزالة(

  .، انتهى)١()خرى يزيلهأجناسة 

بال } ما ال تتم فيه الصالة{ة من النجاسات يف الصال} مما يعفى عنه{: الثالث

، يف االنتصار، مجاع وال خالف، وقد ادعى يف املستند على ذلك اإلإشكال

واخلالف، والسرائر، وظاهر التذكرة وغريها، ويف املستمسك زيادة الكفاية 

عليهما ( حدمهاأوالذخرية، ويدل عليه مستفيض النصوص، كموثقة زرارة عن 

كل ما كان ال جتوز فيه الصالة وحده فال بأس بأن يكون عليه «: قال) السالم

  .)٢(»الشيء مثل القلنسوة والتكة واجلورب

كل ما كان «: قال أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب ومرسل عبد اهللا بن سنان عن

  معه مما ال جتوز  أو نسانعلى اإل

                                                

  .٢١ سطر ٢٨٣ ص١ج:  املستند)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٧٢

ثل القلنسوة ن كان فيه قذر مإيصلّي فيه، و أن الصالة فيه وحده فال بأس

  .)١(»شبه ذلكأوالتكة والكمرة والنعل واخلفني وما 

  .)٢()أخذها صاحب السلسيالكمرة كيس (: قال يف جممع البحرين

صابه أ يف الرجل يصلي يف اخلف الذي قد :)عليه السالم( ومرسل محاد، عنه

  .)٣(»م فيه الصالة فال بأستذا كان مما ال تإ«:  فقال؟القذر

ال بأس بالصالة «: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بالدال أيب ومرسل ابن

يف الشيء الذي ال جتوز الصالة فيه وحده، يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة 

  .)٤(»واجلورب

قلنسويت وقعت يف بول ن إ )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وخرب زرارة، قال

  .)٥(»ال بأس«):  السالمعليه(فقال. مث صليتفأخذا فوضعتها على رأسي 

  

                                                

  .٥سات ح من أبواب النجا٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤٧٧ ص٣ج:  جممع البحرين)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٥(



٣٧٣

والتكة واجلورب والنعل واخلامت واخللخال   نيجكالقلنسوة والعرق،  من املالبس

  ،حنوهاو

  

، واجلورب، واخلف، التكة أو صاب قلنسوتك، وعمامتك،أن إ«: ويف الرضوي

الصالة ال تتم يف شيء  أن غائط، فال بأس بالصالة فيه، وذلك أو دم أو بول أو مين

ذا كان مما ال تتم فيه إ«: صابه القذر فقالأيصلي يف اخلف الذي قد . )١(»من هذا

  .)٢(»الصالة فال بأس

 واجلورب، والنعل، واخلامت، ،والتكةمن املالبس كالقلنسوة، والعرقجني، {

 املتقدمة عدم اختصاص احلكم باألمثلة خبارظاهر األ فإن }واخللخال، وحنوها

يف مرسل ابن سنان، " مثل" موثقة زرارة، ولفظ يف" كل ما"املتقدمة، بقرينة لفظ 

  ".مبا ال يتم فيه الصالة"يف املرسل املذكور، بل ظاهر العلة " شبهأوما "ولفظ 

 إمنا يب الصالح، وسالر، لبعض املذكورات،أذكر الرواندي، و أن يعلم: ومنه

هو من باب املثال، ال من باب االختصاص، وعلى تقدير خالفهم، فهو مردود، 

  . الذي ادعاه احللّي وغريهمجاعاهر النص واإلبظ

  

                                                

  .٨ سطر ٦ص:  فقه الرضا)١(

  .٢لنجاسات ح من أبواب ا٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٧٤

  ،ال يكون من امليتة أن بشرط

  

، حبيث خيرج مثل اخلامت نسانليس املراد ما يلبسه اإل أنه ومما ذكر يعلم،

 من احللّي على مجاع النص والفتوى بل دعوى اإلإطالق فإن والسوار والسيف،

يف بعض الروايات " و معهأ" وظهور كلمة ،مشول العفو ملثل اخللخال والدملج

يف " فيه" على ذلك بظهور شكالالسابقة مما يدل على االستيعاب املذكور، واإل

يف االختصاص بغري مثل اخلامت » يصلي فيه أن فال بأس«): عليه السالم( قوله

  .والسيف وحنومها

ذ ظاهر الظرف املالبس املتعارفة، مدفوع بأن الظرف املذكور حممول على إ

  . بالقرائن الداخلية واخلارجيةاالتساع،

يكون ما ال يتم فيه الصالة يف  أن ظاهر النص والفتوى، عدم الفرق بنين إ مث

ف يف يده مل يضر ذلك، خالفاً خلذا وضع التكة على رأسه، واإم ال، فأمواضعها، 

 كون ما ال يتم يف موضعه، فريجع خباراملنصرف من األ أن ملن توهم الضرر، حبجة

  .ات عدم صحة الصالة يف النجسإطالقىل  إيف غريه

للعفو وجهني،  أن العفو ألجل كونه مما ال يتم، ال أن ظاهر النصن إ :وفيه

 ،على املشهور} ال يكون من امليتة أن بشرط {،كونه مما ال يتم، وكونه يف موضعه

  .طالقن كان ظاهر عبارة مجلة من الفقهاء الذين مل يستثنوا ذلك اإلإو

ال خالف يف جواز الصالة يف (: ظاهر عبارة املستند حيث قالنه إ بل رمبا يقال

  كلما ال يتم الصالة فيه وحده للرجال مع جناسته ولو 



٣٧٥

ال  أنه  بتقريب،آخرهإىل  )١(]مبثل دم احليض وجنس العني كالتكة والقلنسوة

 يكون نفس القلنسوة منأن  أو يكون دم جنس العني يف القلنسوة مثال، أن فرق بني

  .جنس العني

  :يف املسألة قولني أن وكيف كان فالظاهر

  .املنع: األول

  .اجلواز: الثاين

 بظهور ما دلّ على العفو عما ال يتم الصالة فيه، يف العفو عنه، :استدل لألول

بالنجاسة، فال يدل على العفو عنه من حيث كونه، عني من حيث التلوث 

الصالة يف عني النجس، كخرب احلليب النجاسة، وبالروايات الدالة على املنع عن 

: فقال. عن اخلفاف اليت تباع يف السوق) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال

  .)٢(»ميتة بعينه أنه  فيها حىت تعلماشتر وصلّ«

نا عنده، عن أو) عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألن رجالًإ: (وخرب علي بن محزة

. فيه الكيمختن إ :، فقال الرجل»نعم«: لقا. الرجل يتقلد السيف ويصلّي فيه

 منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ،جلود دواب: ؟ قال»وما الكيمخت«: قال

  ما علمت «: ميتة فقال

                                                

  .٣٢ ـ ٣١ سطر ٢٨٠ ص١ج:  املستند)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧١ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٧٦

  .)١(»هنه ميتة فال تصل فيإ

عن تقليد السيف يف الصالة ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألنه إ :وموثقة مساعة

  .)٢(»ميتة أنه ال بأس ما مل تعلم«: فقال. وفيه الفراء والكيمخت

يصلّي  أن  جيوز للرجل:)عليه السالم( حممد أيب  إىلومكاتبة عبد اهللا بن جعفر

  .)٣(»كان ذكياً إذا ال بأس به«: ومعه فأرة املسك؟ فكتب

سألته عن اخلفاف يأيت السوق : قال) عليه السالم( وصحيح البزنطي عن الرضا

م ال، ما تقول يف الصالة فيه وهو ال يدري؟ أفيشتري اخلف، ال يدري أذكي هو 

صلي فيه وليس أنعم أنا أشتري اخلف من السوق ويصنع يل و«: يصلي فيه؟ قالأ

  .من امليتة مل جيز الصالة فيه أنه لو سأل وتبني أنه الظاهر فإن .)٤(عليكم املسألة

ال تصل «: يف امليتة؟ قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب عمري عن أيب وصحيح ابن

  .)٥(»يف شيء منه وال يف شسع

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٢ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧٣ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب لباس املصلي ح٤١ الباب٣١٥ ص٣ج:  الوسائل)٣(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .٢ من أبواب لباس املصلي ح١ الباب٢٤٩ ص٣ج:  الوسائل)٥(



٣٧٧

: التعليل يف الرضوي بقوله فإن  املتقدمة،دلة بعض األإطالقواستدل للجواز، ب

هو املناط، وذلك  أنه يدل على» الصالة ال تتم يف شيء من هذه أن وذلك«

أن  أو تكون القلنسوة جنسة بدم امليتة مثال، أن موجود يف امليتة، وبأن املناط يف

لقلنسوة نفس امليتة واحد، وجبملة من الروايات املعارضة للتلك الروايات، تكون ا

  .مما يوجب محل تلك على الكراهة

كل ما ال جتوز الصالة فيه وحده «): عليه السالم( عبد اهللا أيب كخرب احلليب عن

فال بأس بالصالة فيه، مثل التكة االبريسم والقلنسوة واخلف والزنار، يكون يف 

  .)١(»يصلي فيهالسراويل و

 اخلف ومجعه مع التكة، دال على جواز الصالة يف كل شيء من إطالقن إف

كان يستر العورة، سواء  إذا شأنه عدم جواز الصالة فيه، لو كان مما تتم به الصالة،

 أو هو كونه ميتة،" لو كان مما يتم به الصالة"كان منشأ عدم جواز الصالة فيه 

  .غري مأكول  أوكونه حريراً، أو متنجساً،

عن لباس ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: مساعيل بن الفضل قالإوموثقة 

ما أ«: رض املصلني؟ فقالأمل تكن من  إذا اجللود واخلفاف والنعال، والصالة فيها،

  النعال واخلفاف فال بأس 

                                                

  .٢ من لباس املصلي ح١٤ الباب٢٧٣ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٧٨

رض غري املسلمني، معناه كونه حمكوماً بعدم التذكية، أكوما من  فإن )١(»ما

  .جاز اإلمام الصالة فيهماأوكونه ميتة، ومع ذلك فقد 

  .، لكنه يصلح للتأييدن كان ضعيفاً سنداًإو: ولواخلرب األ

يكون السؤال عن احتمال  أن شكل على داللته، باحتمالأفقد : ما اخلرب الثاينأ

 يرطوبة،  عرضاً، حيث باشره الكفار غالباًعن احتمال كونه جنساً أو كونه ميتة،

  . الظاهرةخبار ال تبقى له جهة معارضة، مع تلك األيكون اخلرب جممالًوحيث 

الوب من بالد الكفار حمكوم بعدم التذكية، وهذا هو موضع ن إ :لكن فيه

الكالم يف هذه الرواية، وسائر الروايات، كما تدل على ذلك القرائن الداخلية 

حبمل  إالّ  ال ميكنخباراألاجلمع بني هذه املوثقة وبني سائر ن إ واخلارجية، وحيث

  .ن كان االحتياط ال ينبغي تركهإتلك على الكراهة كان ال بد من القول بذلك، و

نا مل جند إ: ب عن احلمل على الكراهة، ففيهآما القول بأن بعض نصوص املنع أ

من تعني : نا مل جند وجها لطرح املوثقة، فما قاله املستمسكإمثل هذا النص، كما 

  .مكان اجلمع العريف حمل تأملإم طرحه عند عد

  

                                                

  .٣ من أبواب لباس املصلي ح٣٨ الباب٣١٠ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٧٩

  ، كالكلب وأخويه،وال من أجزاء جنس العني

  

 ألنه مع كونه ميتة، لعدم قبول }خويهأجزاء جنس العني كالكلب وأوال من {

  : لكن فيه.يضاً قبل املوت، كذا قيلأجنس  أنه جنس العني للتذكية،

ه شامل مليتة جنس إطالققد عرفت ادعاء املستند عدم اخلالف يف اجلواز، و: والًأ

 دم كلب ميت، كان ذلك مشموالً نسانذا كان يف قلنسوة اإلإالعني وغريه، ف

، يف االنتصار، مجاععليه اإل أن لكالم املستند، بل بعد كالمه السابق، ادعى

  .واخلالف، والسرائر، وظاهر التذكرة وغريها

استثنائه، وكونه ميتاً كونه جنس العني ليس مبانع، لعدم الدليل على ن إ :وثانياً

  .قد عرفت الكالم فيه

بعد موت   أيضاًشكل هناأيف امليتة،  شكالقلنا باإلن إنه إ :ن شئت قلتإو

 شكالن مل نقل باإلإ مثال، وهاملصنوع من جلداخلف يصلي يف  أن احليوان النجس،

  .فيها جازت الصالة فيه

ه الصالة، فال وجه تلوث ا، ما ال تتم في إذا ه قبل املوتئجزاأما مثل أ

  . فيهشكاللإل

 أو نفاس، أو كانت النجاسة دم حيض،ن إ أنه يظهر من بعض الفقهاء،نه إ :مث

  .ن كانت فيما ال تتم الصالة فيهإاستحاضة، مل يعف عنه، و

   هذه الدماء، كما يظهر من عدم أحكامواستدل لذلك بغلظة 



٣٨٠

  .استثنائها يف األقل من الدرهم

ة نالقط أن ة يف االستحاضة، عند كل صالة، مع وضوحن القطومبا دلّ على تغيري

جيب عليها، عند كل وضوء تغيري  إىل أنه مما ال تتم فيه الصالة، بل ذهب املشهور

 األمر  على ذلك، فإذا كانمجاعغسلها، بل عن الناصريات واملنتهى اإل أو ةنالقط

  .وىلأس بطريق مر يف احليض والنفاضعف كذلك، فاألأيف االستحاضة اليت هي 

  :لكن يرد على ذلك

ال جتوز الصالة  أن مكانتنظري املقام مبسألة األقل من الدرهم، قياس، إل: والًأ

 إذا الدماء الثالثة، مع جوازها فيما إىل قل من الدرهم، بالنسبةامللطخ باألالثوب يف 

  .كان امللطخ ا، مما ال تتم فيه الصالة

ليه إن ذهب إغسلها عند الصالة ليس مبسلّم، و أو ةنوجوب تغيري القط: وثانياً

مجع من الفقهاء، ودلت عليه بعض النصوص، ولذا صرح باالستحباب بعض 

: يعفور أيب  كرواية ابنخبارالفقهاء، وتبعهم املستند، بل هو الظاهر من بعض األ

ظهر  فإن يام أقرائها، اغتسلت واحتشت كرسفها، وتنظرأمضت  إذا املستحاضة«

  .)١(»وتوضأت، وصلت. سف، زادت كرسفهاعلى الكر

                                                

  .١٣ من أبواب االستحاضة ح١ الباب٦٠٨ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٨١

ذلك ألجل  أن ة، مل يعلمنلو كما قلنا بوجوب تغيري القط إىل أنه مضافاًهذا 

ذلك ألجل تلوث البدن  أن عدم العفو عن مثل هذه النجاسة، بل من احملتمل قريباً

  .الغالب جريان الدم مبا يوجب التلوث فإن والثوب بالدم،

 العفو ملثله، ولذا مل يستثنه املصنف، وال الشراح  فالظاهر عموم،وكيف كان

  .قل من الدرهماأل إىل م استثنوها بالنسبةأواملعلقون، مع 

وذلك . م ذكروهأيف عنوان البحث مع " للرجال"املصنف مل يذكر قيد ن إ مث

ما يستر  إالّ املرأة ال يسترها فإن املعيار ما ال يستر الرجل، ال املرأة أن لوضوح

املعيار هو املتوسط  أو ،نفسه إىل  بالنسبةإنسانع جسدها، وهل املعيار كل مجي

ذا كان إ مترتبة على املتوسط خلقة فحكاممن كون غالب األ: مطلقاً، احتماالن

وال يستر السمني، لوحظ املتوسط يف السمنة  يستر الضعيف، متر من القماش مثالً

 الرجل املسن، فإنه يالحظ كان يستر البالغ جديداً ال إذا وكذلكوالضعف، 

ن مل يستر إ، ونساناملتوسط بني البلوغ واهلرم، ومن بعد العفو عما يستر هذا اإل

 لسمنة مفرطة، ويستر سائر نساناملتوسط، وبعد عدم العفو عما ال يستر هذا اإل

ليه هذا إ نفسه، ألنه املكلف واملوجه إنساناملتوسطني، وال يبعد كون املناط يف كل 

  .ماحلك

  ن مل إمد ستر ون إ يل املطاط الذيبكان الساتر من قن إ مث

  



٣٨٢

حتزم مبثل الدستمال مما ال  أو تعمم فإن ،واملناط عدم إمكان الستر بال عالج

 ال مانع من جبعله خرقاً أو  حببله لكن ميكن الستر به بشد،يستر العورة بال عالج

  ،الصالة فيه

  

  .ارف، فالظاهر عدم العفو يستر، وكان مده بقدر املتعميد مل

كثر من املعتاد وبه يستر، كان الظاهر العفو ألنه ال يستر أكان مده  إذا ،نعم

املعيار يف الساتر، فالثوب اخلفيف الذي ال يستر خلفته،  أن الظاهر أن ، كمافعالً

 رنبة،ن كان حبيث يشمل العورتني ال يعفى عنه، ومما تقدم يعرف حكم عظيم األإو

شبه، مما ال يكفيه يف ستره ما يكفي غريه من املتعارف، ويف ألى بالفتق وما املبتأو 

  . فتأمل،املمسوح وحنوه االعتبار بنفسه يف الستر ال بغريه

حتزم مبثل  أو تعمم فإن بال عالج،{لصغره } مكان السترإواملناط عدم {

جبعله  أو ل حببهالدستمال، مما ال يستر العورة بال عالج، لكن ميكن الستر به بشد

كثرياً مما ال تتم  فإن ، يف الفعليةدلةوذلك لظهور األ} خرقاً ال مانع من الصالة فيه

كثرياً مما تتم فيه الصالة  أن جيعل حبيث تتم فيه الصالة، كما أن كنالصالة فيه، مي

ميكن جعله حبيث ال تتم فيه الصالة، بسبب العالج كاخلياطة وحنوها، ويؤيد ذلك 

مع العالج خيرج عن كونه  إذ »ال جتوز الصالة فيه وحده«): السالمعليه ( قوله

  .وحده

 أو ، للصالة فيهالربد، صار صاحلاً أو عرض على احلر إذا من العالج مان إ مث

  كان مما ال تتم، إذا  كما،خرج عن الصالحية

  



٣٨٣

  ت فال يكون معفواًفلّ إذا وأما مثل العمامة امللفوفة اليت تستر العورة

  

 تقلّص دعرض على الرب إذا ، لكنكان صاحلاً أو عرض على احلر متددإذا  لكن

  .وخرج عن الصالحية

غريها من  إىل ،على اجلفاف يوجب ذلك أو كان العرض على املاء، إذا وكذا

  .مثلةاأل

 إالّ حوال كحالة الصحة حيث ال يسترلو كان ال تتم يف بعض األ أنه مث الظاهر

الصالة  إىل جل املرضال كحالة املرض، حيث يضطر ألحوالقبل، وتتم يف بعض األ

 تبع احلكم كل حال بنفسه، ففي املثال يكون ذلك النجس ،واقفاً مما ال يظهر دبره

  .ما يف حالة املرض فهو مما تتم فيه الصالةأ ،الصحةمما ال تتم فيه الصالة يف حال 

كما }  يكون معفواًفلّت فال إذا ما مثل العمامة امللفوفة اليت تستر العورة،أو{

ا ملفوفة ال خيرج عن الفعلية، أهي مما تتم فيها الصالة، وجمرد  إذ هو املشهور،

 واستدل هلما بالرضوي ،جازا الصالة فيهأخالفاً للمحكي عن الصدوقني حيث 

 اجلورب أو التكة أو عمامتك أو صاب قلنسوتكأن إ«): عليه السالم( املتقدم قال

الصالة ال  أن غائط، فال بأس بالصالة فيه، وذلك أو دم أو بولأو مين  اخلف،أو 

  .»تتم يف شيء من هذه وحده

   باختصاص ومبا ذكره املدارك حيث احتمل العفو، مستدالً

  



٣٨٤

.خيطت بعد اللف حبيث تصري مثل القلنسوة إذا إال

  

كانت على الكيفية املعهودة، ويرد على  إذا الدليل بالثوب، وليس منه العمامة،

يكون املراد  أن احتمال إىل باإلضافةرضوي ضعف السند املوجب لعدم احلجية، ال

مثل ذلك متعارف عند بعض الكسبة خصوصاً  فإن العمامة الصغرية اليت ال تستر،

يكون املراد العمامة املخيطة، كما هو املتعارف عند  أن يف األرياف، واحتمال

ن الصالة ال تتم يف شيء إ «:يبعض الطوائف، ويؤيد االحتمال ما يف ذيل الرضو

، ويرد على استدالل املدارك، بأن العمامة معدودة من الثياب قطعاً» من هذه وحده

  .كما يف اجلواهر

ولو } خيطت بعد اللف حبيث تصري مثل القلنسوة إذا الّإ{: ولذا قال املصنف

ولو صلى  ، اجلواز للشك يف املانعيةاألصلال يستر، ف أو مما يستر أنه شك يف شيء

  .ال تعاديستر صحت صالته حلديث  أنه ال يستر، مث تبني أنه فيه بزعم

 الطهارة فيما ال يتم، وبه قال الشيخ يف حمكي لفضاأل أن دلةمث الظاهر من األ

فىت باستحباب تطهري أ أن النهاية، وابن زهرة، ونفي عنه البأس يف املستند بعد

  .النعل، لصحيحة عبد الرمحان

 ليس من العالج املتقدم ،عقد إذا زار ميكن التستر بهإمثل العقد يف  أن مث الظاهر

يكون املعفو عنه يف  أن ال فرق بني أنه الظاهر أن حىت تصح الصالة فيه، كما

م أليه إ يكون حمتاجاً أن صبع رجله، وبنيإوضع اخلامت يف  إذا م ال؟ كماأموضعه 

   النص والفتوى، طالق، وذلك إلشد الكمرة بدون االحتياج إليها إذا ال؟ كما



٣٨٥

مثل السكني والدرهم والدينار  احملمول املتنجس الذي ال تتم فيه الصالة : الرابع

  ،وحنوها

  

  .والقول بعدم العفو لالنصراف غري تام

احملمول املتنجس الذي ال تتم فيه الصالة مثل  {:من املستثنيات} الرابع{

  :وا يف ذلك على قولنيفختلوقد ا} السكني والدرهم والدينار وحنوها

 وهو احملكي عن الذكرى والدروس وجامع املقاصد واملسالك ،العفو عنه: ولاأل

  .ظاهر املعترب والشرائع إىل واملدارك والذخرية وغريها، بل نسب

عدم العفو عنه، وهو احملكي عن السرائر والنهاية واملنتهى والبيان : الثاين

  .ركثظاهر األ إىل واملوجز، بل نسب

  :ول بأموراستدل لأل

صل الرباءة عن املانعية، بعد عدم ما يدل على املنع عنه، الختصاص أ: األول

  . الدالة على املنع، باملنع عن اللباس، فال يدل على املنع عن غريهدلةاأل

كان الشيء  إذا ا شاملة ملاإ العفو عما ال تتم به الصالة، فأدلةات إطالق: الثاين

 أو ،نسانكل ما كان على اإل«): عليه السالم( ساً، كقول الصادقملبو أو حمموالً

  معه، مما ال جتوز الصالة فيه فال 



٣٨٦

يراد به الظرفية التوسعية، وقول " معه" أو بقرينة" فيه" و،)١(»يصلى فيه أن بأس

التعليل عام،  فإن ،)٢(»الصالة ال تتم يف شيء من هذا وحده أن وذلك«: الرضوي

  .لبوس خاصة باملمثلةن كانت األإو

املفهوم من الروايات  إذ فهم عدم اخلصوصية من امللبوس باملناط،: الثالث

ا مباملانع هو اللباس الذي تتم فيه الصالة، فغري اللباس ال بأس به، ور أن املتقدمة

يف ) عليه السالم( موسى أخيه يضاً، بصحيح علي بن جعفر عنأيستدل لذلك 

يقطع  أن اجلرح، هل يصلح له أو ل يكون به الثالولسألته عن الرج: الثالول، قال

ن مل إ«: ينتف بعض حلمه من ذلك اجلرح ويطرحه؟ قال أو الثالول وهو يف صالته،

  بتقريب،)٣(»يسيل الدم فال يفعله أن يسيل الدم فال بأس، وإن ختوف أن يتخوف

 محل مكن نتفه، فيدل على جوازأ ملا الثالول جزء ميت، ألنه لو كان حياًأن 

  . الثالثة املذكورة كفايةدلةاملتنجس بالفحوى، لكن فيه نظر ال خيفى، ويف األ

  :استدل للقول الثاين بأمور

  الرباءة  إىل تغال حباجةاالش فإن قاعدة االشتغال،: األول

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٩ س٦ص:  فقه الرضا)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٦٣ الباب١٠٨٢ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٣٨٧

  .الرباءة مقدمة على االشتغالن إ :اليقينة، وفيه

كخرب خريان اخلادم عموم ما دلّ على عدم جواز الصالة يف النجس، : الثاين

أسأله عن الثوب يصيبه اخلمر وحلم اخلرتير، ) عليه السالم(الرجل  إىل  كتبت:قال

 إمنا اهللا فإن بعضهم صلّ فيه: صحابنا قد اختلفوا فيه، فقالأ فإن م ال؟أأيصلّي فيه 

ال تصلّ فيه فإنه «): عليه السالم( ال تصل فيه، فكتب: حرم شرا، وقال بعضهم

  .)١(»رجس

ال جتوز الصالة يف شيء «): عليه السالم( عبد اهللا أيب كيل عنأخرب موسى بن و

  .)٢(»من احلديد، فإنه جنس ممسوخ

  .احلديث. )٣(»ال يصلي الرجل ويف يده خامت حديد«: ويف خرب السكوين

السيف مبرتلة الرداء، «: قال) عليه السالم( علياً أن :وخرب وهب بن وهب

  .)٤(»اًتصلي فيه ما مل تر فيه دم

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣٨ الباب١٠٥٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب لباس املصلي ح٣٢ الباب٣٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١٠٣ من أبواب ما جيوز الصالة فيه وما ال جيوز ح١١ الباب٢٢٧ ص٢ج:  التهذيب)٣(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٨ الباب١١٠١ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٣٨٨

عليه ( حيث قالمن النهي عن الصالة يف منديل الغري،  وما ورد ،)١(»يضاًأ

الحتمال  إالّ النهي ليس فإن .)٢(»ال تصل يف منديل يتمندل به غريك«): السالم

  .كون منديل الغري جنساً

سألته عن الرجل : قال) عليهما السالم( موسى أخيه وخرب علي بن جعفر عن

سه، ألعذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورر باملكان فيه امي

 فإنه لو مل يكن ،)٣(»نعم ينفضه ويصلي فال بأس«: يغسله؟ قال أن يصلي فيه قبل

  . مل يأمره بالنفضاحملمول مانعاً

 وصحيح عبد اهللا بن جعفر املتقدم يف الصالة ملن معه فارة املسك، حيث قال

  .)٤(»كان ذكياًإذا  ال بأس به«): عليه السالم(

سألته عن الرجل يصلّي ومعه دبة من ) عليه السالم( وصحيح علي بن جعفر

يتخوف عليها أن  إالّ يصلي وهي معه أن ال يصلح«: قال. بغل أو جلد احلمار

  .)٥(»ذهاا فال بأس

  كانت طاهرة،  إذا قة احلناءريف خجواز الصالة   أيضاًردووقد 

                                                

  .١ من أبواب لباس املصلي ح٢ الباب٢٥٠ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب لباس املصلي ح٤٩ الباب٣٢٥ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١٢جاسات ح من أبواب الن٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٢ من أبواب لباس املصلي ح٤١ الباب٣١٥ ص٣ج:  الوسائل)٤(

  .٢ من أبواب لباس املصلي ح٦٠ الباب٣٣٧ ص٣ج:  الوسائل)٥(



٣٨٩

القول هو قرب كانت جنسة، ولكن األ إذا وازالدال مبفهومه على عدم اجل

عمومات النهي عن الصالة اليت  إذ  القول الثاين،أدلةول، وذلك لعدم متامية األ

كالمنا يف احملمول ال يف امللبوس، وكلمة  فإن ،ال ترتبط باملقام" فيه"وردت بكلمة 

ايات خريان وذا تسقط رو" معه"ال عن الصالة " فيه"تنهي عن الصالة  إمنا "يف"

يب بصري وابن بكري عن الداللة، وما دلّ على عدم الصالة يف احلديد، أوموسى و

يب بصري، ال ميكن العمل به حىت يف مورده، ملا دلّ على عدم أكخربي موسى و

  .حنو ذلك أو حيمل على الكراهة، أن  فال بد،جناسة احلديد

 ئمةصحاب األأة، وه الكرام والصحابءالنيب وأوصيا أن وضوح إىل باإلضافة

مل يكن  أنه ، كانوا يصلون يف احلديد يف أوقات احلروب، مع العلم)عليهم السالم(

ويف يف خامت احلديد،  يف جواز الصالة إشكالضطرار، وكذلك ال لالكل ذلك 

يكون املراد بنجاسة احلديد  أن غري ذلك، ومن القريب جداً إىل احلديد الصيين،

مسخ عن كونه  أنه ،املراد بكونه ممسوخاً أن ية، كماضراره، ال النجاسة الشرعإ

عليهم ( أهله إىل أرضاً، ولو مل نقل بذلك كان ال بد من رد علم مثل هذا احلديث

  ).السالم

 أدلةمعارض مبا تقدم من  إىل أنه باإلضافةما خرب وهب بن وهب، فريد عليه أو

ان العمل به لضعف مكإ عدم ،يف النجس الذي ال تتم الصالة فيهجواز الصالة 

  .سنده



٣٩٠

منديل الغري  أن صال، ولعل النهي من جهةأ املنديل فال داللة فيها ةما روايأو

  . والصالة يف الوسخ مكروه،وسخ

 فإنه مما ال بد منه فال كراهة فيه من جهة العسر نسانما منديل نفس اإلأ

  .حنو ذلك أو واحلرج،

الستحباب بقرينة ما دلّ على ما خرب علي بن جعفر، فال بد من محله على اأو

كان مما ال يتم فيه  إذا عدم البأس بالصالة بالشيء املصاحب للقذر الشامل للعذرة

  .الصالة، خصوصاً رواية الرضوي املصرحة بالعذرة

ما روايتا ابن جعفر، فمن قال بعدم جواز الصالة يف امليتة، ال حمذور منهما أ

ا على محيمله أن  كما تقدم تقريبه فال بد لهعليه، ومن قال جبواز الصالة يف امليتة

  .ل املتقدمةيمساعإاالستحباب، بقرينة موثقة 

 الشامل لكوا مما تتم الصالة فيها طالقاإل إالّ ما خرب خرقة احلناء فليس لهأ

غري مسرية، ومن املعلوم لزوم تقييدها  أو ومما ال تتم، ولكون النجاسة مسرية

  .الصالة فيما ال تتم فيه الصالة الدالة على جواز خبارباأل

لو فرضنا وقوع التعارض بني الطائفة اوزة، والطائفة املانعة، كان ال بد نه إ مث

 إىل الرباءة، ألن الشك يف مانعية احملمول مرجعه إىل بعد التساقط من الرجوع

  . كما حقق يف حمله،الرباءة

  



٣٩١

مثال ـ به املتنجس يف جيبه جعل ثو إذا  كما،كان مما تتم فيه الصالة إذا وأما

   االجتناب وكذااألحوط و،إشكالففيه ـ 

  

جعل ثوبه املتنجس يف جيبه ـ مثال  إذا كان مما تتم فيه الصالة، كما إذا ماأو{

يكون ملبوساً، بل حمموالً  أن وضعه فوق رأسه، بدون أو أخذه بيده، أو }ـ

احملمول الذي ال تتم  يف شكالعدم اإل إىل وخالف عند الذاهبني} إشكالففيه {

  .فيه الصالة

عدم جواز الصالة يف احملمول املتنجس الذي ال تتم فيه الصالة  إىل ما الذاهبونأ

  .فعدم اجلواز هنا واضح

كل ما «:  وفيه،العفو، ال خلرب ابن سنان املتقدم أيضا  هناقوى فاأل،وكيف كان

: يف اخلرب لفظ إذ ى،كما استدل به يف مصباح اهلد. )١(»معه أو نسانكان على اإل

 دلةوهو ال ينطبق على ما تتم فيه الصالة، بل لقصور األ» مما ال جتوز الصالة فيه«

  . فراجع،املانعة عن الصالة يف النجس للمحمول

نعم مفهوم خرب ابن سنان املنع، لكنه وحده ال حجية فيه، لضعف سنده فتأمل، 

  .ع السابقردم يف الفولو شك يف اجلواز كان أصل الرباءة حمكّم، كما تق

   األحوط} وكذا{للمفهوم املتقدم }  االجتناباألحوطو{

  

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٩٢

  ، كامليتة والدم وشعر الكلب واخلرتير،إذا كان من األعيان النجسة

  

عيان النجسة، كامليتة والدم وشعر من األ{احملمول } ذا كانإ{االجتناب 

  :قوال ثالثةأويف املسألة } الكلب واخلرتير

 وهو احملكي عن املبسوط والسرائر، ومجلة من كتب ،طلقاًاملنع م: األول

  .العالمة، وجامع املقاصد، وغريهم

  .اجلواز مطلقاً، كما حكاه اجلواهر عن بعض: الثاين

  .التفصيل بني امليتة فال جيوز، وبني غري امليتة فيجوز: الثالث

  . جبملة من الروايات:ولاستدل للقول األ

مير باملكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه  فيمن :مثل خرب علي بن جعفر

وخرب وهب الدال . بغل أو  اآلخر الوارد يف دبة من جلد محارهوخرب. من العذرة

وصحيح علي بن جعفر الوارد يف . على املنع عن الصالة يف السيف الذي فيه الدم

  .فأرة املسك

 ي فيه الكيمختوخرب علي بن محزة الوارد يف املنع عن الصالة يف السيف الذ

  . فراجعخباروقد تقدمت كل هذه األ. ميتة أنه علمإذا 

  جبملة من الروايات الدالة على وجود عني : دل للقول الثاينتواس



٣٩٣

  .النجس يف احملمول

عيان أالشامل لكل » ال بأس بأن يكون عليه الشيء«: مثل موثقة زرارة

  .النجس

. »صابه القذرأقد «: اد ومرسل مح،ن كان فيه قذرإو: ومرسل ابن سنان

  .قلنسويت وقعت يف بول: وخرب زرارة. »يصيبه القذر «:البالد أيب ومرسل ابن

  .»غائط فال بأس بالصالة فيه أو دم أو بول أو مين«: والرضوي

قتضى اجلمع وذه الروايات حتمل روايات املنع على الكراهة، ألن ذلك هو م

تكون  أن نجاسات وعدم الفرق بنيح احتاد حكم الوضالعريف بينهما، بعد و

 بالنجاسة، كان احملمول الذي ال تتم الصالة فيه ملوثاً أو النجاسة حممولة مستقلة،

  .قربوهذا القول هو األ

قد استدل للمنع عن امليتة، بالروايات املانعة املصرحة بذكر ف: ما القول الثالثأ

ليس يف الروايات اوزة ما   إذخص من الروايات اوزة املطلقة،أامليتة اليت هي 

  .يدل على اجلواز يف امليتة

ن إ :سائر النجاسات فالروايات اوزة هي احملكمة، وفيه إىل ما بالنسبةأ

كانت مما ال تتم فيها الصالة توجب  إذا الروايات الدالة على جواز الصالة يف امليتة

   املانعة على خبارمحل األ

  



٣٩٤

  .الصالة اجتناب محلها يف األحوطفإن 

  

من  إالّ وليس اخلف املستثىن" اخلف"الكراهة، كما يف رواية احلليب حيث استثىن 

ما النعال أ«): عليه السالم( مساعيل بن الفضل من قولهإوموثقة . امليتة غالباً

 مما يعفى عنه حيث ، يف ذلك يف الثالث وقد مر الكالم،)١(»واخلفاف فال بأس ما

  .جعاملصنف امليتة فرااستثىن 

 اجتناب محلها األحوطن أ{قرب اجلواز، ولكن ال خيفى األ} فـ{وعلى هذا 

كان ما ال يتم فيه الصالة عني  إذا ومما تقدم يظهر قرب جواز ما} يف الصالة

ذا صنعت املرأة شعراً إشعر الكلب واخلرتير والكافر، ف أو النجس، كجلد امليتة،

 الدالة على العفو دلة األطالقذلك إلتصلي فيه، و أن اصطناعياً من شعر كافرة جاز

النجس، بل عني هو  أو كان ملوثاً بالنجس، إذا عما ال تتم الصالة فيه، فيشمل ما

 العفو عما ال تتم أخبار اخلف، فاملنع عن ذلك بدعوى ظهور أخبارخلصوص 

عم منه ومن  على العفو من حيث التلوث بالنجاسة، ال من حيث األ،الصالة فيه

  .إشكال حمل ،عني النجس

فىت يف أالشهرة، وقد  إىل ن اختاره غري واحد من الفقهاء، بل عن بعض نسبتهإو

. م الأجرب العظم بعظم جنس، سواء اكتسى اللحم  إذا املستند بصحة الصالة،

  .فدعوى اجلواهر عدم ظهور اخلالف يف عدم العفو عنه ليس على ما ينبغي

  

                                                

  .٣ من أبواب لباس املصلي ح٣٨ الباب٣١٠ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٩٥

خبالف .  به اجلرح يعد من احملمولاخليط املتنجس الذي خيط ): ١ـ مسألة (

 ال ، فإا تعد من أجزاء اللباس،فيما خيط به الثوب والقياطني والزرور والسفا

  .عفو عن جناستها

   

وذلك } اخليط املتنجس الذي خيط به اجلرح يعد من احملمول{): ١مسالة ـ (

يكون  أن بنيال فرق يف احملمول  أنه ألنه ليس جزًء من البدن قطعاً، ومن املعلوم

لصق القلنسوة برأسه بسبب أ إذا مل يكن مربوطاً بالبدن، كما أو مربوطاً بالبدن،

ذلك ال خيرجه عن كونه حمموالً، فحكم اجلواهر بعدم  فإن ،القار مثالً أو الصمغ

ه من احملمول ال وجه لهعد.  

زالته للصالة، ألنه من قبيل الدم الذي يدخله حتت إحكمه بعدم وجوب نعم 

ليست هذه األمور بنظر  إذ لده، واخلمر اليت يشرا، وامليتة اليت يأكلها، تامج

 يكون يف الظاهر حىت ينتقض مبثل ما أن  ال ألنه يشترط يف احملمولالعرف حمموالً

بل لعدم الصدق العريف، .  يف دبرهأدخل الدواء اجلامد أو  يف فمه،نسانجعل اإلإذا 

خراج إفىت يف املستند بعدم وجوب أمحل املاء، وقد   أنهنه ال يقال ملن شرب املاءإف

 من اخلارج، وعدم بطالن الصالة بشرب جنس أو الدم احملتقن حتت اجللد من نفسه،

  .أكله وأنه ال جيب القيءأو 

خبالف ما خيط به الثوب، {د احلميد بن سعيد بنعم يستحب ذلك خلرب ع

} اء اللباس، ال عفو عن جناستهاجزأوالقياطني، والزرور، والسفايف، فإا تعد من 

  ال ألن الثوب يشتمل على 



٣٩٦

اخليوط األولية واخليوط الثانوية، كما ذكره بعض  وال فرق بني ،اخليوط

. يكون الثوب مشتمالً على اخليوط أم ال أن ال فرق يف احلكم بني إذ املعاصرين،

  .عدم اجلوازجزائه، وذلك كاف يف احلكم بأ بل ألنه معدود عرفاً من ،كالنايلون

كان اللباس مما ال تتم فيه الصالة، مل يكن بأس بنجاسة اخليوط كما ال  إذا نعم

  .خيفى

غري مأكول يف الصالة  أو  يف جواز محل احليوان الطاهر مأكوالًإشكالال نه إ مث

ما ورد من  إىل باإلضافة املنع ال تشمله، أدلةن كان يف جوفه بول وحنوه، ألن إو

  .مامة بنت زينبثناء الصالة ألأيف ) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( محل النيب

ويف حيث سأل أخاه عن رجل صلّى ) عليه السالم( ولصحيح علي بن جعفر

  .)١(»إن خاف الذهاب عليه فال بأس«: قال كمه طري؟

 أن ال يلزم حفظ كل طري خياف عليه الذهاب، بل الظاهر إذ وال مفهوم له،

جواز  لعدم الدليل على املنع عنه، وقد تقدم ،جاز أيضاً احليوان لو كان جنس العني

  .من امليتة وحنوهيف اخلف الصالة 

                                                

  .١ أبواب لباس املصلي ح من٦٠ الباب٣٣٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٩٧

ن كان إبه املستند وغريه، وفىت أومنه يعلم جواز محل قارورة فيها جناسة كما 

بأنه  اجلواهر على اوز إشكال و،عدم جوازهمن كتبه يف مجلة عن العالمة احملكي 

  .ال دليل على حصر محل النجس أنه قد عرفت إذ  غري تام،،من محل النجس

غري املأكول بعد الذبح، ألنه ال يشمله دليل عدم اجلواز جيوز محل احليوان نه إ مث

يف غري املأكول، فما عن الذكرى وجامع املقاصد من عدم جواز محله، ألنه من 

ة امليتة بيده محل جلد غري املأكول حمل منع، ولذا تنظّر فيه اجلواهر، فإذا أخذ اهلر

  .محل ما ال يؤكل حلمه أنه  مل يصدقمثالً

 ميت، ولو كان إنسانعظم  أو جرب عظمه بعظم الكلب، إذا  أنهمث الظاهر

جزء منه، ولعله  إىل  لتحوله،حنوه، مل يضر ذلك أو ، وكذا اجللدامليت كافراً مثالً

 ميت إنسان عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن :)عليه السالم( لذا ورد عن الصادق

  .)١(»ال بأس«): عليه السالم( فيجعله مكانه، قال

 وعن ، العظم النجسإزالةفما عن املبسوط من نفي اخلالف يف وجوب 

   مجاعواإل.  عليه، حمل تأملمجاعالذكرى والدروس اإل

  

                                                

  .١٢ من أبواب ما ال حيرم االنتفاع به ح٣٣ الباب٣٦٧ ص١٦ج:  الوسائل)١(



٣٩٨

  ،غريها أو  كانتاًأم   ثوب املربية للصيب:اخلامس

  

ى وكشف اللثام سقوط الوجوب حمتمل االستناد، ولذا كان احملكي عن الذكر

ال دليل عليه، فما  إذ اً،إطالق، وقال بعض املعاصرين بعدم الوجوب زالةلو مات باإل

  .ن خشي التلف ال وجه لهإزالته وإعن بعض الشافعية من وجوب 

على } ثوب املربية للصيب {:ى عنه يف الصالة من النجاساتمما يعف} اخلامس{

ند، بل املشهور كما يف املصباح، بل من غري خالف األظهر األشهر، كما يف املست

صحاب املدارك واملعامل أردبيلي، ويعرف كما يف احلدائق، وعن غريه، لكن عن األ

) عليه السالم( عبد اهللا أيب حفص عن أيب  فيه، ويدل عليه روايةشكالوالذخرية اإل

ليها كيف قميص واحد، وهلا مولود فيبول ع إالّ ئل عن امرأة ليس هلا س:قال

  .)١(»تغسل القميص يف اليوم مرة«: تصنع؟ قال

ورمبا قيل بضعف الرواية، لكن رواية الشيخ والصدوق واملفيد هلا مع عمل 

مل يعرف اخلالف من غري األربعة املذكورين، كافية يف اجلرب، فال  أنه العلماء، حىت

ين حممد بن عأيضر تضعيف الشيخ والعالمة وابن داود والوجيزة ملن يف سندها، 

  . النص والفتوىطالقإل} و غريهاأ{املربية }  كانتماًاُ{ املعاذي حيىي

مه، وليس يف أا أ" هلا مولود") عليه السالم( ظاهر قولهن إ :رمبا يقاللكن 

  قتصار يف ما خرجالعبارة املربية حىت تعم، فالالزم اال

  

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤ الباب١٠٠٤ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٩٩

  ، أنثى أو  كان الصيب ذكراً،مستأجرة أو متربعة

  

  .عدة على املتيقنعن القا

 النص ذه إطالقرجح بنظر السيد الوالد والسيد احلكيم، ويدفع وهذا هو األ

  .رادم غري املتبادر من هذه اللفظةإ الفتوى بعدم معلومية إطالقالقرينة، و

 إذ م وغريها يف غري حمله،والقول بأن العلة يف العفو احلرج، وهو مشترك بني األ

ناط، فإنه ليس من منصوص العلة، ولذا نقول بذلك ولو مل قطع بامل إىل هذا حيتاج

يكن حرجياً، ولو كان املناط احلرج مل يكن وجه هلذه االختالفات اليت وقعت يف 

مل يكن احلكم خاصاً باليوم  إىل أنه كثري من التعديات عن مورد الرواية، مضافاً

 ورمبا كان احلرج يف مرة، بل دار مدار احلرج، فرمبا مل يكن حرج يف اليوم مرتني،

  .يضاًأاليوم مرة 

م يف األ} مستأجرة أو متربعة{وكيف كان فالتعدي عن مورد النص ال وجه له 

  .ال بأس ذا التفصيل

ا ذكرنا حال املشتركني  مميعلم أنه م، فقد عرفت النظر فيه، كماما يف غري األأ

  .م ال يعفى عنهاغري األ فإن يف تربيته،

ن كان ال يبعد إو: م ال؟ احتماالنأ عنها لصدق العنوان ما األم فهل يعفىأو

كما عن } أنثى أو ذكراً كان الصيب{األول لغلبة إعانة غري األم هلا يف التربية 

يف الذكرى، واحملقق الثاين يف جامع املقاصد، والشهيد الثاين يف ) رمحه اهللا( الشهيد

  املسالك، والفاضل 

  



٤٠٠

 فنجاسته معفوة بشرط غسله يف كل ،لذكر االقتصار على ااألحوطإن كان و

  ،يوم مرة

  

صفهاين يف كشف اللثام، واحملدث البحراين يف احلدائق، بل عن املعامل األ

ولد عرفاً عليهما، ، واستدلوا لذلك بصدق الكثر املتأخرينأ إىل والذخرية، نسبته

وهي احلرج عدم الفرق يف العلة املشتركة  إىل  بالذكر، مضافاًن كان لغة خمتصاًإو

كما عن الشيخ واحملقق والعالمة، بل }  االقتصار على الذكراألحوطن كان إو{

مولود واملتبادر منه ) عليه السالم( مورد الرواية عن الصادق أن عن جامع املقاصد

  .الصيب

صحاب، وذلك لعدم مشول اللفظ حبسب اللغة، ودعوى العموم وهكذا فهم األ

بول الصيب كاملاء  فإن قول بعدم الفرق يف غري حمله،ثبات، والاال إىل عرفاً حتتاج

  .صفر ثخني، كما ذكره العالمةأوبول الصبية 

قتصار على احلكم حيث كان على خالف القاعدة فال بد من اال أن وقد عرفت

يضاً، لعدم العلم بالعفو عنه أالقدر املتيقن، وذا يظهر خروج اخلنثى املشكل 

معفوة بشرط غسله يف كل يوم {سيأيت تفصيله البولية فقط كما } فنجاسته{

ذا املقدار،  إالّ ال جناسة لبوله أن والفتوى، واحتمالكما هو صريح النص } مرة

فيجوز استعمال الطهارة معه لألم، لعدم تصريح بالصالة يف النص، فتكون حمكومة 

حد أ الظاهر ما دامت تغسل كل يوم مرة، بعيد جداً، مل يظهر فهمه من أحكامب

  .صحابمن األ

  حلاق الطواف بالصالة لدليل الترتيل، وهل العفو إنعم ال يبعد 



٤٠١

م عام يشمل عبادة الغري، فيجوز هلا الصالة االستيجارية ذا أخمتص بعبادا، 

فرق بينهما  إذ ،ن مل نقل يف الدم األقل من الدرهم بذلكإقرب األول، والثوب، األ

  .من حيث االستفادة من النص

جاز أالشارع  أن مامة للنساء، لفرضيث قلنا بصحة صالا، جاز هلا اإلنعم ح

بني عدم الفرق بيقال أن  إالّ الصالة خلف من كانت طاهرة، وهذه حبكمها

  .االيتمام واالستيجار، فتأمل

وغريه وظاهر من ) رمحه اهللا( مث هل جيب الغسل عليها كما هو صريح العالمة

م يكفي الصب يف مورد يكفي الصب، كما لو كان أ للنص، طلق لفظ الغسل تبعاًأ

 الثاين، ألن ما دل على قوىالغالم يف احلولني ومل يتغذ كما هو ظاهر آخرين، األ

  :خبارلنا طوائف ثالث من األ فإن كفاية الصب حاكم على ما دل على الغسل،

  .سل البول مطلقاًما دل على وجوب غَ: وىلاأل

  . من املربيةسلهما دل على وجوب غَ: الثانية

  .ما دل على كفاية الصب لغري املغتذي: الثالثة

خصيتها عن الثالثة، ألن رواية الصب أولني، وقوهلم والثالثة حاكمة على األ

بينها  إىل أن تشمل املربية وغريها، يف غري حمله، بعد ما عرفت من احلكومة، مضافاً

 ورواية املربية تشمل ن روايات الصب تشمل املربية وغريها، من وجه، ألعموماً

  .مورد الصب وغريه

  



٤٠٢

  ،خمرية بني ساعاته

  

 طالقإل} خمرية بني ساعاته{ تغسل املربية كل يوم مرة ثوا ،وكيف كان

  :ويف املقام أمران. النص

:  احتماالن؟خيتص بالنهار أو عم من الليل،املراد باليوم هل األن إ :األمر األول

ردبيلي والذكرى جامع املقاصد واملقدس األفعن التذكرة واملنتهى والتحرير و

املراد باليوم يف اخلرب  أن صحابوغريها األول، بل عن احلدائق قد ذكر كثري من األ

صحاب كثر األأاملراد باليوم على ما ذكره  أن يضاً، بل عن الذخريةأما يشمل الليل 

  .ما يشمل الليل، واستدلوا لذلك بصدق اسم اليوم على الليل أيضاً

الثاين، فقالوا بلزوم كون الغسل يف اليوم، ألن الصدق  إىل هب آخرونوذ

 إالّ بالقرينة غري كاف يف محل اللفظ املطلق عن القرينة عليه، واليوم لغة مل توضع

هل اللغة ممن تداول كتبهم، أحد من أنه مل يذكر إللنهار املقابل للليل، ف

: مي، والطرحيي، ومترجم القاموس والفيو،ثري، والفريوز آباديكاجلوهري، وابن األ

  .اليوم اسم النهار والليلأن 

املستفاد  إذ قرب عند العرف،أول ن كان األإقرب بالنظر، ووهذا القول هو األ

ربع وعشرين ساعة مرة كاف يف جواز الصالة، أمن النص كون الغسل يف كل 

 يف داخالًلكن ملا كان احلكم على خالف القاعدة، واللغة ال تساعد كون الليل 

  .قتصار على القدر املتيقن عند اللغة والعرفاليوم بغري قرينة، فالالزم اال



٤٠٣

 ادخرتك هلذا اليوم، املراد :قوهلم أو  بالصالة اليومية،طالقما االستدالل لإلأو

الكالم يف اليوم املطلق بدون القرينة،  إذ حنو ذلك، فال جيدي، أو عم من الليلأبه 

  .الت مع القرينةوغالب موارد االستعما

ليس عدم وجوب الغسل يف الليل، مضافاً على الغسل يف النهار،  أن مث ال خيفى

مرين، بل من بني األ فخولط ،كما رمبا توهمعلى الليل،  اليوم إطالقمن جهة عدم 

ربع وعشرين ساعة، كما نبه عليه يف أظاهر النص االكتفاء مرة لكل  أن جهة

ليه يف الليلة، إن الرواية كفاية الغسل يف اليوم فال حاجة مث املتبادر م(: املستند قال

غسل يتبادر منه كفايته عن ل يكفي غسل ثوبك كل مخس مرة، فإنه يق إذا كما

 أو يف الكفاية يف اليوم والليلة، ال مشوله هلا وضعاً يضاً، وهذا هو السرأسائر األيام 

  .، انتهى)١()بتبعيته

 أن ه، فالظاهرؤنام هو النهار فقط، كما استقر باليومث لو استظهر كون املراد ب

اليوم أوله من (: عم مما بني الطلوعني ألنه يوم عرفاً ولغة، قال الفيومياملراد به األ

: وقال الفريوز آبادي يف حمكي بصائره. )٢()غروب الشمس إىل طلوع الفجر الثاين

  اليوم (

                                                

  .٢٧١ ص٤ املستند ج)١(

  .١٥٤ ص٢ج:  مصباح املنري)٢(



٤٠٤

النهار من طلوع ، و)١(غروب الشمس إىل معروف من طلوع الفجر الثاين

  .انتهى. )٢()الشمس

ي ساعة من أالغروب يف  إىل وعلى هذا فيكفي غسلها من طلوع الفجر الثاين

  .ساعاته

 إذ ن يسبق الغسل النجاسة، فال يكفي الغسل بدون النجاسة،أنعم ال بد و

ا غسلت ثوا من دون سبق ألرفع أثر النجاسة، فلو فرض  أنه املستفاد من النص

  .البيان إىل مر واضح ال حيتاجأ يكف، وهذا جناسة مل

احلكم تابع لليوم، من غري فرق بني اليوم الطويل والقصري، حىت يف  أن مث الظاهر

ما اآلفاق الرحوية فليس هلا أاآلفاق اليت يبلغ طول اليوم ثالث وعشرين ساعة، و

  .هذا احلكم

 هنا قد يشك يف لزوم املراد باليوم هو اليوم املتعارف ال غريه، ومن أن واحلاصل

  .فاق كما يف بعض اآلكان اليوم ساعة مثالً إذا تعجيل الغسل،

رمبا حيتمل وجوب كون الغسل قبل صالة الصبح، وذلك : األمر الثاين

  :مبقدمات

  

                                                

وف اليوم معر: (فيه. ٢٣٨ ص٥ج: ، ويف لسان العرب١٩٢ ص٦ج:  جممع البحرين)١(

  ).مقداره من طلوع الشمس إىل غروا

  .٥٠٧ ص٣ج:  جممع البحرين)٢(



٤٠٥

 أو ،ي الظهرين والعشائني مع الطهارةوإن كان األوىل غسله آخر النهار لتصلّ

  ،مع خفة النجاسة

  

 للصالة، فلم تؤمر بالغسل  يف كون الطهارة شرطاًظهور الدليل: وىلاأل

  .جناسة خفيفة أو موضوعياً، بل شرطياً، كي تصلي مع الطهارة

متوسطاً، كما  أو ظهور كون الشرط شرطاً متقدماً، ال شرطاً متأخراً: الثانية

الظاهر من  إذ هو الظاهر من كل شرط، وليس عدم بيان الشرط يف الدليل مانعاً،

  .بالغسل للصالةألمر  االنص كون

ال امللفق من نصف هذا اليوم ظهور كون املراد باليوم، اليوم الواحد : الثالثة

ونصف ذلك اليوم، وهذه الظهورات الثالثة تنتج لزوم كون الغسل قبل الصالة 

  .الصبح

ي ساعة منه، وهذا أ اليوم جواز وقوع الغسل يف إطالقالظاهر من ن إ :وفيه

عدم متامية  إىل تسليمها، مضافاًالظهورات على تقدير من تلك  أقوىالظهور 

الدليل مل يدل على كون الغسل شرطاً بنحو الشرط املتقدم، كما مل  فإن بعضها،

يدل على االشتراط أصالً، بل هو مما يستفاد من اخلارج من ضميمة املرتكز، الدال 

  .هو شرطي إمنا اً نفسياً، بليالطهارة ليست حكماً تكليف أن على

 قوال واالحتماالت اليت منها ما ذكره املصنفومبا ذكر يظهر بطالن سائر األ

وىل غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائني، ن كان األإو{: بقوله) رمحه اهللا(

   فإن }مع خفة النجاسة أو مع الطهارة

  



٤٠٦

  وإن مل يغسل كل يوم

  

دم من كون الغسل قبل هذه األولوية معارضة باألولوية اليت ذكرها البعض املتق

كوا  إىل باإلضافةول وقت فضيلتها، أتيان بالصالة يف صالة الفجر، وأولوية اإل

  . النص بوجه استحساينإطالقخالف 

 ال جمال الحتمال تعني وقوعه قبل صالة الصبح، وال لتعني وقوعه ،وكيف كان

لوقت، فال جيوز قبل الظهرين اللذين يأيت ما آخر النهار، وال لتعني وقوعه يف ا

والظاهر اعتبار كون الغسل يف (: تيان به قبله، كما اختاره جامع املقاصد قالاإل

 وال وجوب يف غري وقت ،بالغسل يقتضي الوجوب األمر وقت الصالة، ألن

  .، انتهى)١()الصالة

بيان عالج هذه النجاسة، مقام  النص بأن املقام إطالقبعد دفعه ب: ذ يرد عليهإ

الغسل مرة يف كل يوم عالج  أن  عدم وجوب الصالة، فظاهرهولو يف زمان

يف  أن للنجاسات العارضة يف كل وقت، وذلك ال خيتص بوقت الصالة، هذا مع

  .يشمل ما بعد صالة الظهرين، فتأمل إذ عنه قصوراً،العبارة احملكية 

الصالة  إىل ومما ذكرنا يظهر النظر يف احملكي عن املدارك، من وجوب املبادرة

  ن مل يغسل كل يوم إو{مكان بعد الغسل مع اإل

  

                                                

  .١٧ سطر ١٨ص:  جامع املقاصد)١(



٤٠٧

  ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة،مرة

  

خالفاً لصاحب املدارك حيث } مرة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة

خلت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات، ألا أولو (: قال يف حمكي كالمه

. ، انتهى)١()لك كانت جائزة، جلواز تأخري الغسلحمل التضيق وصالا من قبل ذ

ولو (: فرق الرتاع املستند فقالأوتبعه صاحب الذخرية، ونقله احلدائق ساكتاً عليه و

وقته،  إىل خلت بالغسل وال شك يف عدم قضاء غري الصالة األخرية، جلواز تأخريهأ

  .، انتهى)٢()إشكال نعم، وفيه :خرية، قيلوهل يقضي األ

بأن الغسل ليس من حيث هو واجباً نفسياً، (ذرائع عن كالم املدارك جاب الأو

 أو أواسطها أو مأموراً به تعبداً، حىت يضعه املكلف حيث شاء، من أول الصلوات

منا هو واجب غريي، واملقصود منه وقوع الصلوات بالطهارة مهما إعقيبها، و

قبل الصلوات اليت جيب ن تغسل ثوا أول ابتالئها بذلك، ال بد وأ فهي يف ،مكنأ

ن يكون يومها وليلتها بعد ذلك أوقعت الغسل فال بد وأيقاعها، وكلما إعليها 

  .آخرهإىل . )٣()قضاء لشرطية الطهارة للصالة

                                                

  .٢٣ س ١٢٥كتاب الصالة :  املدارك)١(

  .١٠ سطر ٢٧٩ ص١ج:  املستند)٢(

  .٣٣ س ١٢٨ ص٥ج:  ذرائع األحالم)٣(



٤٠٨

تيان بغسل واحد يف كل يوم اإل أن الظاهر من النص، إذ :ويف الكل عندي نظر

يل بطالن الصالة ذا مل تأت ذا الغسل يشملها دلإكاف يف صحة الصلوات، ف

ا لو غسلت ثوا ولو يف آخر النهار صحت الصلوات أ ومقتضاه ،بنجاسة البدن

ليس أمراً غري  ، بطلت، وذلك بعد استفادته عن ظاهر النصإالّالسابقة والالحقة و

  .معقول حىت يلزم تأويله، وال دليل هناك خيالفه حىت يسقط باملعارضة

س حبجة، وعلى هذا فلو ولد هلا يف الليل نعم االستحسان يف خالفه لكنه لي

صلت مع ن إ بال عليها املولود مل يلزم تطهري ثوا قبل صالة الصبح، بل أن وفرض

القول بكون ظاهر الشرط  أن البول وغسلت بعد ذلك صحت صالا، وقد عرفت

  . عنهأقوىاملتقدم، يعارضه ظاهر النص الذي هو 

من بطالن الصالة ) رمحه اهللا( ه املصنف ما اختارقوىاأل أن ومبا ذكرنا ظهر

  .الحقه أو لسابقه، أو الواقعة مع النجاسة، متقدمة كانت أم متأخرة، هلذا اليوم،

املعفو عنه هو البول، ألنه مورد النص املخالف  إىل أن شارةقد سبقت اإلنه إ مث

مجاعة وقد قصر احلكم على البول للقاعدة، فالالزم االقتصار على القدر املعلوم، 

خري الفائدة واملدارك والذخرية وغريهم، بل عن األكاملسالك والروض وجممع 

يضاً، أغائطه  إىل التعدي إىل حكايته عن مجاعة من املتأخرين، وذهب بعض

  كالشهيد يف حمكي ذكراه، بل عن كشف اللثام ما ظاهره نسبة هذا

  



٤٠٩

ما عندها وإن كان لبس مجيع  إىل احتياجها أو ،ويشترط احنصار ثوا يف واحد

  ،متعددا

  

ن إ ومل خيصوا احلكم بالتنجس ببوله حىت قيل(: كثر، ألنه قالاأل إىل القول

  .، انتهى)١()البول يف اخلرب يعم الغائط توسعاً

مطلق  إىل التعدي إىل حلاق، وذهب بعضالعالمة يف التذكرة يف هذا اإل وتردد

ريه ممن عبر بالنجاسة، ودليل وغ) رمحه اهللا( النجاسات، وهو الظاهر من املصنف

سائر النجاسات، بل إىل  أو الغائط إىل هؤالء عدم فهم اخلصوصية من البول بالنسبة

خرى كما هو قاعدة لسان بالبول عن النجاسة األورمبا كىن (: قال جامع املقاصد

 لكن ما ذكروه. ، انتهى)٢()العرب يف ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به

  .غريه فال إىل ما بالنسبةأ. من يقطع بعدم اخلصوصية إىل م بالنسبةيتإمنا 

ن كان إلبس مجيع ما عندها و إىل احتياجها أو ويشترط احنصار ثوا يف واحد{

 ألنه مورد النص والفتوى، والتصريح إشكالما لو كان ثوا واحداً فال أ} متعدداً

لو كان ثوا غري القميص ه  أنيف النص ال يوجب قصر احلكم عليه، حىتبالقميص 

  .مل يكف الغسل مرة

  اجلميع لربد وحنوه  إىل اجيما لو كان ثوا متعدداً مع االحتأو

                                                

  .٣٤ س ٥٤ ص١ج:  كشف اللثام)١(

  .١٦ سطر ١٨ص:  جامع املقاصد)٢(



٤١٠

 إىل صحاب، بل رمبا نسبفهل يكون كالثوب الواحد، كما عن بعض األ

ن ام ال؟ كما هو ظاهر الشرائع، وعن جامع املقاصد وروض اجلنأالثاين، الشهيد 

  :قوالن. ائدة وغريهاواملسالك وجممع الف

ليس احلكم تعبدياً حمضاً  إذ اجلميع يف حكم الثوب الواحد،ن إ :مستند األول

  .ليه كالواحدإبل هو للمشقة، وهي موجودة يف املتعدد احملتاج 

 أن أنه لو سلم إىل االقتصار على النص املخالف للقاعدة، مضافاً: ومستند الثاين

ذات  إذ بثوب واحد، إالّ ا ال حتصلأمكن مناط الرخصة هي املشقة اليت من امل

ثواب ال تبقى عارية يف مدة غسل كل ثوب، بل تلبس هذا وتغسل هذا وهكذا، األ

  . لهإطالققرب الثاين وقوفاً على النص الذي ال واأل

هو يف األثواب املتعددة اليت يكون كل واحد منها ثوباً  إمنا نعم هذا الكالم

تعددة اليت كلها مبرتلة ثوب واحد، كالقميص القصري ثواب املما األأمستقالً، 

  . فتأمل،والسراويل، فهو يف حكم الواحد

ما ذكر من وحدة الثوب، يراد به اجلامع للشرائط، فلو كان هلا ثوبان، ن  إمث

 يف غري حال الصالة، كما لو امتكنت من لبسهم فإن حدمها غري جامع للشرائط،أ

 لتمكنها من ،واآلخر مما يؤكل، مل يشمله احلكمحدمها مما ال يؤكل حلمه، أكان 

حواهلا، وما يؤكل حتفظ على طهارته وجتعله للصالة ألبس غري ما يؤكل يف سائر 

  حدمها حاك ال يستر العورة، حبيث ال أن مل تتمكن، كما لو كان إفقط، و

  



٤١١

 أو تكون متمكنة من حتصيل الثوب الطاهر بشراء أن وال فرق يف العفو بني

. االقتصار على صورة عدم التمكناألحوط وإن كان ،استعارة أم ال أو اراستيج

  

  .حواهلا، كانت كذات الثوب الواحدأتتمكن من لبسه يف سائر 

هو فيمن هلا ثوب واحد، مع قطع  إمنا كالم الفقهاء كمورد النص، أن مث الظاهر

عة مثالً، زائدة على مثاهلما، فاملرأة اليت هلا املقنأالنظر عن مثل املقنعة واجلورب و

مقنعتها يف صورة  إىل ثواب متعددة، وهل ينسحب احلكمأالقميص ليست ممن هلا 

م ال؟ أكثر من مرة أال جيب تطهريها يف اليوم  أنه كوا ساترة للعورة وحدها، حىت

وفق بظاهر النص املقتصر على القميص، أن عدم االنسحاب ان كإو: احتماالن

الغالب تنجس  إذ البول حكمها حكم البول، إىل ستندةالنجاسة امل أن والظاهر

  .والدالثوب باملتنجس بالبول لذوات األ

 أو بشراءتكون متمكنة من حتصيل الثوب الطاهر،  أن وال فرق يف العفو، بني{

صحاب الذخرية واحلدائق واجلواهر وغريهم، وفاقاً أل} م الأاستعارة  أو استيجار

ن كان إو{مكان االستيجار واالستعارة وحنومها إ النص املؤيد بغلبة طالقإل

وفاقاً لصاحب املعامل ومجاعة، على ما }  االقتصار على صورة عدم التمكناألحوط

مكان حتصيل الطاهر، واحتمال انصراف النص حكاه عنهم، وذلك النتفاء املشقة إل

احتمال العلة غري منصوصة، و إذ ال وجه هلذا االحتياط، أنه عن مثله، لكن الظاهر

  .طالقاالنصراف مدفوع باإل



٤١٢

وإن كان ،  إشكالإحلاق بدا بالثوب يف العفو عن جناسته حمل ): ١ـ مسألة (

.هال خيلو عن وج

  

} إشكالحلاق بدا بالثوب يف العفو عن جناسته، حمل إ{): ١مسألة ـ (

 هذا أن حلاق، وعن الروض احملكي عن بعض مشايخ الشهيد الثاين اإل،وخمتلف فيه

ما البدن فيجب غسله حبسب املكنة، واستدل لألول بغلبة أاحلكم خمتص بالثوب، 

فيشق التحرز عنه وخبلو النص عن تطهري البدن،  إىل تعدي النجاسة من الثوب

 وهذا ،وعدم الدليل يف مثل املورد الذي يكثر االبتالء دليل العدمالبدن لكل صالة، 

  .حلاق عدم اإلقوىاألأن  إالّ فت،كما عر} ن كان ال خيلو عن وجهإو{القول 

بني الغسل  أن بقدرها، ومن املعلوم إالّ املشقة ال تشرعن إ :ولذ يرد على األإ

تكون املشقة دليالً  أن كل يوم مرة، وبني املشقة عموماً من وجه، فال ميكن

  .لوجوب الغسل كذلك

ى القدر احلكم ملا كان خمالفاً للقاعدة، لزم االقتصار علن إ :وعلى الثاين

على تقدير التسليم، لزم القول  إىل أنه املنصوص، والبدن ال يفهم من النص، مضافاً

صال، ألنه مل يذكر يف النص مع كونه معرضاً للنجاسة أبعدم لزوم تطهري البدن 

  .غالباً

  



٤١٣

.وكذا من تواتر بوله،  إشكاليف إحلاق املريب باملربية ): ٢ـ مسألة (

  

واختالف، فعن الشيخ } إشكال املريب باملربية حلاقإيف {): ٢مسألة ـ (

رشاد والتحرير واملنتهى وجممع الفائدة واملعامل واملدارك  يف اإل،واحملقق والعالمة

صرحوا  أو على املربية،ألم اقتصروا . والذخرية والرياض وغريها عدم االحلاق

قق الثاين بالعدم، وعن القواعد والتذكرة والبيان والذكرى واملسالك وميل احمل

قرب، ألن الرواية خمالفة للقاعدة كما حلاق، وهذا هو األخرين اإلآوتصريح 

  . فيجب االقتصار على موردها وهي املرأة كما عرفت،عرفت

حلاق بقطع عدم الفرق، وحبصول املشقة للمريب واحلكم تابع هلا، واالستدالل لإل

ن إملشقة ليست علة و مردود بأن القطع غري حاصل لنا، وا،وبقاعدة االشتراك

 وحنوه به، مجاعاإل أو تتم مع العلم بعدم الفرق إمنا كانت حكمة، وقاعدة االشتراك

 أو ماً،أكان  إذا وليس شيء منهما حاصالً، ومن الكالم يف املريب يظهر حال اخلنثى

  .مغري األ إىل قلنا بتعدي احلكم

 يف األصل و،ملربيةبا} من تواتر بوله{ يف اخلالف يف إحلاق شكالاإل} وكذا{

: سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم القصري، قال إىل ذلك ما رواه الشيخ بسنده،

 شدة ذلكبول، فيلقى من يسأله يف اخلصي أ) عليه السالم( احلسن أيب  إىلكتبت

  : قال. فريى البلل بعد البلل



٤١٤

 ورواها الصدوق يف الفقيه )١(»وينتضح يف النهار مرة واحدة، يتوضأ«

  .)٢(ةمرسل

  .يضاًأقاعدة احلرج  إىل حلاق كالعالمة والشهيد القائلون باإلدواستن

  . والًأ ،وأورد عليهم بضعف سند الرواية بسعدان وعبد الرحيم

  . ثانياً،البلل هو البلل املشتبه ال البول أن وبضعف داللتها من حيث احتمال

  .اً ثالث،ومن حيث عدم تفصيلها بني من يتمكن من نزع ثوبه وغريه

  . رابعاً،النضح موجب لتكثري النجاسة ال للتطهرين إ ومن حيث

وبأن هذه الرواية معارضة ملا دل يف السلس على التطهري ومحل اخلريطة، 

  .خامساً

وبأن قاعدة احلرج بينها وبني هذه الرواية عموم من وجه، فال تكون مدركاً 

  .للحكم، سادساً

  ضحه لئال يرى أثر يكون املراد بنضح الثوب، ن أن وباحتمال

                                                

  .١٤ يف آداب األحداث ح١٥ الباب٣٥٣ ص١ج: تهذيب ال)١(

  .٢٠ يف ما ينجس الثوب واجلسد ح١٦ الباب٤٣ ص١ج:  الفقيه)٢(



٤١٥

م ال، فتكون هذه الرواية أ البلل الذي خيرج بعد حىت يشك يف كونه بوالً

  .كرواية النضح ملن يدخل بيت اخلالء لئال يعلم بترشح البول، سابعاً

  :لكنه ميكن اجلواب

عتماد امكان حتصيل كون الرجلني ثقة، من القرائن كفإل: ما ضعف السندأ

ول منهما، عمري على األ أيب  ومنهم صفوان وحممد بن،مجاعصحاب اإلأمجاعة من 

كوا يف الفقيه بعد التزام  إىل أن عيان عليها مجيعاً، مضافاًوكثري من األجالء واأل

  .حبجية ما فيه كاف يف جواز االعتماد) رمحه اهللا( الصدوق

بوله ال خيرج دفعة، بل يبقى منه  أن ما ضعف الداللة، فألن ظاهر الروايةأو

 أن  فيخرج شيئاً فشيئاً، ولذا خصص السؤال باخلصي، وظاهر اجلوابشيء

الواجب عليه الوضوء للصالة، ويكفي لتطهري ثوبه نضحه يف النهار مرة واحدة، 

  .تشكاالوهذا الظهور يرفع بعض اإل

مة، هنعم يبقى كون الرواية خمالفة للقاعدة ولروايات السلس، وهذه اجلهة غري م

 إشكالخص من الطائفتني، فالعمل ا يف موردها خال عن أة بعد كون هذه الرواي

  .فرادهأحلاقه باملسلوس ألنه من إ األحوطااللتزام ا مشكل، فأن  إالّ صناعي،

  .ما مسألة احلرج، فقد عرفت الكالم فيه غري مرةأو

  



٤١٦

.الثوب يف حال االضطرار أو  يعفى عن كل جناسة يف البدن:السادس

  

الثوب،  أو البدنيعفى عن كل جناسة يف  {:عنه يف الصالةمما يعفى } السادس{

م ال، بأن كان أاللبس كربد وحنوه  إىل سواء كان االضطرار} يف حال االضطرار

  .االضطرار من جهة وجوب الستر يف الصالة

ما الصالة عارياً فقد تقدم الكالم فيه، واملدرك يف هذا احلكم هو العمومات أو

 الشامل للحكم التكليفي والوضعي، كالشرطية وحنوها،ر الدالة على رفع االضطرا

  .، كالضمان والنجاسة وحنومها، ونصوص خاصة كثريةإمجاع أو ما خرج بنصإالّ 

جنب يف ثوبه أعن رجل ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: فعن احلليب قال

  .)١(»وجد املاء غسلهيصلي فيه فإذا «: وليس معه ثوب غريه، قال

عن رجل يكون له الثوب الواحد فيه ) عليه السالم( عبد اهللا أبا  سأل:نهأوعنه 

  .)٢(»يصلي فيه :قال.  غسلهىبول، ال يقدر عل

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٤١٧

سألته عن : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب عبد اهللا أيب وعن عبد الرمحان بن

  .)١(»يصلي فيه«: قال. الرجل جينب يف ثوب وليس معه غريه وال يقدر على غسله

 عن الرجل جينب يف الثوب) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: حلليب قالوعن ا

غري  إىل .)٢(»ليهإاضطر  إذا يصلي فيه«: قال. غريهمعه ثوب يصيبه بول وليس أو 

  .ذلك من النصوص

  

                                                

  .٦ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٤١٨



٤١٩

  فصل

:وهي أمور  يف املطهرات

 ، ألن سائر املطهرات خمصوصة بأشياء خاصة خبالفه،وهو عمدا،  املاء:أحدها

 بل يطهر بعض األعيان ،فإنه مطهر لكل متنجس حىت املاء املضاف باالستهالك

   ويشترط يف، فإنه يطهر بتمام غسله،نسانالنجسة كميت اإل

  

  }فصل{

وهو {ول مباحث املياه أكما سبق يف } أحدها املاء: مورأيف املطهرات وهي {

مطهر لكل نه إ فهعمدا، ألن سائر املطهرات خمصوصة بأشياء خاصة، خبالف

 املذكورين يف كالم غري واحد، وقد سبق االستدالل مجاعبالضرورة واإل} متنجس

  .لذلك بالكتاب والسنة فراجع

قطرة  أو ماء الورد فإن }باالستهالك{عيان النجسة واأل} حىت املاء املضاف{

من الدم، لو صبا يف حوض ماء طهرا، وليس االستهالك انعدام املوضوع حقيقة، 

بل يطهر بعض { بالطهارة والنجاسة ر العريف، ولذا يصح وصف املستهلكبل بالنظ

فإنه {املسلم، ومن يف حكمه } نسانكميت اإل{ستهالك ادون } عيان النجسةاأل

  ويشترط يف {ما كان جنساً، كما تقدم  بعد} يطهر بتمام غسله

  



٤٢٠

 وبعضها خمتص ، بعضها شرط يف كل من القليل والكثري،التطهري به أمور

   .التطهري بالقليلب

الطعم  ال مبعىن ، مبعىن األجزاء الصغار منها، فمنها زوال العني واألثر:أما األول

  . وحنومهاواللون

  

التطهري به أمور، بعضها شرط يف كل من القليل والكثري، وبعضها خمتص 

فمنها زوال {أي الشرط املشترك بني القليل والكثري } :ما األولأبالتطهري بالقليل، 

 املدعى، وبعض مجاعاإل إىل بدون ذلك ال يصدق الغسل، مضافاً إذ }ثرلعني واألا

جزاء الصغار منها، ال مبعىن الطعم واللون، األ{زوال } مبعىن{الروايات اآلتية 

ثر، فقد اختلفوا فيه على ما املراد بزوال األأاملراد بزوال العني واضح، } وحنومها

  :قوالأ

 زالته بأن اللون عرض ال يقومإللون، واستدل لوجوب ثر ااملراد باألن إ :األول

لو مل تكن عني النجاسة وبقي لوا، فال  إذ باحملل، فوجوده دليل وجود العني،إالّ 

متقوما  أو يكون اللون متقوماً بغري موضوع، وهذا مستحيل، أن من األمر خيلو

نتقال العرض من  وا،مبحل النجس أي الثوب مثالً، وهذا يستلزم منه انتقال العرض

  .مستحيل  أيضاًموضوع آخر إىل موضوع

 اللون أن ورمبا يستدل له، مبا دلّ على تنجس املاء بتغري لونه بالنجس، بتقريب

ثار النجس، مل يكن وجه لتنجس املاء، وهذا القول هو احملكي عن آمل يكن من إذا 

  .املنتهى والتنقيح



٤٢١

قية من العني يف احمللّ بالدليلني السابقني، املراد باألثر هو الرائحة البان إ :الثاين

  .جعل إزالتها مستحبة) رمحه اهللا( ردبيلي، لكنهوهذا هو حمكي عن احملقق األ

 زالةالباقية بعد زوال العني، فوجوب اإلاحلكمية  املراد باألثر النجاسةن إ :الثالث

ثارها، آخرى عن وجوب تعدد الغسل، واستدل له بأنه بعد ذهاب العني وأعبارة 

ثر أكاللون والرائحة، مل تبق جناسة، فحكم الشارع بغسله مرة ثانية دليل على بقاء 

  .للنجاسة

عليه (  سألته عن الثوب يصيبه البول، قال:العالء أيب رواية ابن إىل هذا مضافاً

 زالةنقاء بعد اإلنقاء، فاإللإل والثانية زالة األوىل لإل،)١(»اغسله مرتني«): السالم

  .ن زوال األثرعبارة ع

لوال جناسة الرطوبة  إذ املراد باألثر الرطوبة املختلفة بعد زوال العني،ن إ :الرابع

  .قماش مثالً أو خشب أو مل يكن وجه للغسل بعد زوال العني حبجر

 للمسالك واجلواهر وغريمها، ويف طهارة الشيخ  تبعاً،ما ذكره املصنف: اخلامس

ال يراد  أن قرب، لكن ال بدتفاسري، وهذا هو األوضح الأ أنه )رمحه اهللا( املرتضى

جزاء الصغار عرفاً، فاملراد جزاء الصغار ما توجب فقط اللون والرائحة، بل األباأل

  بالعني ما يظهر 

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح١ الباب١٠٠١ ص٢ج:  الوسائل)١(



٤٢٢

للنظر يف أول األمر، واملراد باألثر ما يظهر هلا بعد الدقة العرفية، فذلك ألجل 

اء الكبار، كما قد يتسامح العرف يف جزالتطهري ال حيصل مبجرد زوال األ أن فادةإ

  .تنظيفام

ال دليل على  أنه منا اخترنا هذا القول، ألنه يرد على القول األول والثاينإو

مها ال يضر بالتطهري، ءبقا أن  اللون والريح، بل سيأيت الدليل علىإزالةوجوب 

 املاء قليالًأن  واملاء خرج بالدليل، ولعلّ الوجه يف تفكيك الشارع بني املاء وغريه،

 ما يتفق جناسته بالغيري، فاحلكم بتطهريه بزوال اللون والريح ال يستلزم عسراً

زوال اللون والريح فيها لو كان شرطا  فإن ،، وذلك خبالف سائر األشياءوحرجاً

  .يف الطهارة لزم العسر واحلرج

هذا دقة أن   فريد عليه،ما مسألة انتقال العرض وبقاء العني ببقاء اللون والريحأ

صبغ  إذا عقلية، ال يقول به الشرع وال العرف، ولذا ال يرى العرف بقاء القذارة

  .صبغت اليد باحلناء املبلول مباء قذر أو الشيء مبا هو قذر عنده،

: بناء الشرع على العرفيات، ألن امليزان فهمهم، قال سبحانه أن ومن املعلوم

): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال. )١(﴾اِن قَوِمِهِبِلس إالّ ما أَرسلْنا ِمن رسوٍل﴿

  نكلم  أن مرناأإنا معاشر األنبياء «

  

                                                

  .٤اآلية :  سورة إبراهيم)١(



٤٢٣

  .ومنها عدم تغري املاء يف أثناء االستعمال

  

ظاهر كالمهم زوال العني ن إ ويرد على الثالث. )١(»الناس على قدر عقوهلم

ن املدعى على خص مأواألثر يف كل جناسة، والدليل خاص بالبول وحنوه، فالدليل 

 كما. ال مشاحة يف االصطالح إذ نا ال مننع االصطالح املذكور يف البول وحنوه،أ

  .يرد على الرابع ما أوردناه على الثالثأنه 

رمبا ال  إذ  ما ال خيفى،:الرطوبة من العني ال من األثر، ففيه أن ما ما قيل منأ

 إىل باإلضافةالصغار جزاء الالزم ذهاب األ أن  فتحصل،تعد الرطوبة من العني

مرنا بإزالتها أبدون ذهاما ال زوال للنجاسة عرفاً، وقد  إذ جزاء الكبار،ذهاب األ

جزاء  األإزالةبدون  إذ قوهلم زوال األثر مستدرك، أن نصافيف التطهري، واإل

  .الصغار ال يصدق زوال العني

  :قسامأ  التغري على ثالثة،}ثناء االستعمالأومنها عدم تغري املاء يف {

  .التغري بالنجس: األول

  .التغري باملتنجس: والثاين

  .باإلضافةالتغري : والثالث

  وصافه أحد أما يف إوهو التغري بالنجس، فهو : ما األولأ

                                                

  .٥ كتاب العقل واجلهل ح٢٣ ص١ج:  الكايف)١(



٤٢٤

شهور بينهم اشتراط عدم التغري يف تطهريه، الثالثة، اللون والطعم والريح، وامل

 تغري تنجس بضميمة إذا املاءن  أ املدعى، ومبا دلّ علىمجاعوقد استدل لذلك باإل

  .ويف كال الدليلني نظر" ذ فاقد الشيء ال يعطيهإ "،النجس ال يكون مطهراًأن 

 مجاعمنع اإل أو  يف املسألة،إمجاعال نه إ :اع فقد منعه بعض، وقالمجما اإلأ

  .هذا الشرط غري مذكور يف كالم كثري من الفقهاء إذ ،ليس ببعيد

 مجاععلى تقدير وجود اإل إىل أنه باإلضافة وغريه، )جناة العباد(نعم ذكره يف 

  . صولقرر يف األفهو حمتمل االستناد، ومثله ليس حبجة، كما 

حد أال تالزم بني تنجس املاء يف التغيري يف  أنه فريد عليه: ما الدليل الثاينأو

 كان املاء واحداً، مث إذا كان التغري بسبب الغسل، إذا وصافه وبني كونه مطهراً،أ

ن إخذ النجاسة بنفسه فطهر احمللّ وتنجس هو، كما يف ماء الغسالة، فإنه يطهر وأ

كيفية التطهري  أن تنجس هو ـ على قول من يقول بنجاستها ـ والسر يف ذلك

العرف، وهم يرون النجاسات الشرعية كالقذارات العرفية، واملاء يف  إىل موكول

  .لأخذ القذر وينظّف احمليالقذارات العرفية 

 أدلةات إطالق ويؤيده بل يدل عليه ، فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط،وعلى هذا

الغالب يف القذارات الشديدة تغير املاء، ومل ينبه الشارع على  أن مطهرية املاء، مع

  .وصاف الثالثةحد األأالتغير يف  إىل ذلك، هذا بالنسبة

  



٤٢٥

  ومنها طهارة املاء

  

حد أحلاق زيادة الوزن بالتغيري يف إكي عن النهاية ما التغري يف غريها، فقد حأ

 فلم أحدها، وإالّزيادة الوزن تالزم التغيري يف  إىل أن وصافه الثالثة، ولعل نظرهأ

  . لغريهجد على ذلك دليالً وال قوالًأ

 يف حصول شكالوهو التغري باملتنجس فقد ادعى غري واحد عدم اإل: ما الثاينأو

استه، وذلك لعدم التالزم بني تنجسه، وبني تطهريه احملل، ن قلنا بنجإالطهر به، و

كان املتنجس ذا  إذا  تغريه، فيماة مطهرية املاء مع غلبأدلةات إطالقويدل عليه 

  .نه ال يضر يف التطهريأ وباإلضافةجرم، ومنه علم حال القسم الثالث وهو التغري 

 املاء النجسن  أ وال خالف، وذلك لوضوحإشكالبال } ومنها طهارة املاء{

يؤيده بل تدل عليه والتطهري، فكيف يكون مطهرا،  إىل  احتاجالقى مكاناًإذا 

يف ) عليه السالم( املاء املتغري ال يتطهر به، كقول الصادق أن الروايات الدالة على

كان قد تغري لذلك  فإن امليتة، أو ذا مر اجلنب باملاء وفيه اجليفةإ«: خرب الدعائم

  .)١(»لونه، فال يشرب منه، وال يتوضأ وال يتطهر منه أو هرحي أو طعمه

  يف مكان . )٢(»وكل ماء تغري فحرم التطهري به«: والرضوي

  

                                                

  . يف ذكر املياه١١٢ ص١ج:  الدعائم)١(

  .٢٤ السطر ٥ص:  فقه الرضا)٢(



٤٢٦

  ،ولو يف ظاهر الشرع

  

  .)١(»فإذا غريته مل تشرب منه، ومل تطهر منه«: آخر

ان فيهما ماء إناءعن رجل معه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن:ورواية مساعة

: قال. حدمها قذر ال يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غريهأوقع يف 

  .)٢(» ويتيمميهريقهما مجيعاً«

هراق كناية عن عدم لو تغري مل يشتبه، واإل إذ ،املاء مل يتغري أن ن الظاهر منهاإف

  .سرافإ أنه هراق حمرماً، من جهةلو كان ينتفع به يف التطهري كان اإل إذ االنتفاع،

 عن رجل جيد يف :)عليه السالم( عبد اهللا  أيباق بن عمار عنسحإويف رواية 

 إىل أن غسل ثيابه ـ أو اغتسل منه، أو  مراراً،ناءإنائه فأرة وقد توضأ من ذلك اإل

يغسل ثيابه  أن ، فعليهناءما رآها يف اإل مث يفعل ذلك بعد«:  ـ )عليه السالم(قال 

غري  إىل ،احلديث. )٣(»لصالةويغسل كل ما أصابه ذلك املاء، ويعيد الوضوء وا

  .ذلك

 ذي خبارإ أو قاعدا، أو ألجل استصحاب الطهارة،} ولو يف ظاهر الشرع{

كان املاء طاهراً ظاهراً حيكم بتطهر املغسول به  إذا شبه ذلك، لكنأما  أو ،اليد

عذار ـ فإذا انكشف اخلالف لزم ترتيب آثار واإلالتنجيز طهارة ظاهرياً ـ مبعىن 

  كان لها  إذالنجس

                                                

  .٥ يف حكم املاء القليل ح٣ الباب١٧ ص٧٧ج:  حبار االنوار)١(

  .٢ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٣ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب املاء املطلق ح٤ الباب١٠٦ ص١ج:  الوسائل)٣(



٤٢٧

  . يف أثناء االستعمالطالق مبعىن عدم خروجه عن اإل،هإطالقومنها 

 ، وكالظروف، فالتعدد يف بعض املتنجسات كاملتنجس بالبول:وأما الثاين

 والعصر يف مثل الثياب والفرش وحنوها مما ،والتعفري كما يف املتنجس بولوغ الكلب

  ،يقبله

  

  .لنجس الواقعياغتسل باملاء ا أو توضأ إذا ثار، كماآ

صلى يف الثوب النجس واقعاً، فال شيء عليه،  إذا مل يكن له أثر كما إذا اما

  .كما حقق يف حمله

عدم كونه مضافاً من أول األمر، كما تقدم يف مبحث } ه مبعىنإطالقومنها {

  .عدم مطهرية املضاف

 فقد عرفت} ثناء االستعمالأ يف طالقعدم خروجه عن اإل{ه مبعىن إطالقما أ

ن ذكره املصنف وسكت عليه مجلة من الشراح إالظاهر عدم اشتراطه، وأن 

  .واملعلقني الذين وجدت كلمام

ض املتنجسات عفالتعدد يف ب{وهي الشروط املختصة بالقليل } ما الثاينأو{

مطلقاً تنجس بالبول أم ال؟ } وكالظروف{غريه  أو ظرفاً كان} كاملتنجس بالبول

جس بولوغ الكلب، والعصر يف مثل الثياب والفرش وحنوها والتعفري كما يف املتن{

  .شاء اهللا تعاىلن إ على القول بوجوب العصر، كل هذه تأيت يف حملها} مبا يقبله

  



٤٢٨

.األحوطورود املاء على املتنجس دون العكس على   والورود أي

  

ن كان إو }األحوط على ،ورود املاء على املتنجس دون العكس   أي،والورود{

  :قولني إىل قرب خالفه، وقد اختلفوا يف ذلكاأل

السيد ومجاعة، بل رمبا  إىل  وقد نسب هذا القول،ما ذكره املصنف: األول

  .الشهرة إىل نسبه بعض املتأخرين

نه يكفي يف الطهر ورود النجس على املاء، فعن ذكرى أعدم االعتبار و: الثاين

ه يف املدارك، واستحسنه يف الذخرية، ليإالشهيد املناقشة يف اعتبار ورود املاء، ومال 

رشاد حكاية الشهرة، على هذا القول وقواه يف شرح املفاتيح، بل عنه وشرح اإل

جد من جزم أمل  أنه ما ذكره اجلواهر من أن يظهر: ، ومنه)١(كما يف املستمسك

  . حمل نظر،املشهور أنه ال ريب أنه خبالف القول األول، وما يف املستمسك من

 التطهري على ما هو أدلةنصراف اب:  فقد استدل للقول األولـوكيف كان

املتعارف عند الناس من الغسل بنحو الورود، وبظاهر لفظ الصب الوارد يف بعض 

  .بالفصل على عدم القول مجاعالنجاسات، بعد اإل

تصب عليه «): عليه السالم( قالعن بول الصيب،) عليه السالم(  اهللاعبد أيب فعن

  ان قد أكل فاغسله باملاء ك فإن املاء،

                                                

  .٨ ص٢ج:  املستمسك)١(



٤٢٩

  .)١(»غسالً

يف بول الصيب يصيب ) عليه السالم( عن الصادق اإلسالم ويف رواية دعائم

  .)٢(»يصب عليه املاء حىت خيرج من اجلانب اآلخر«: قال. الثوب

جيزي الصب على «: قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف رواية زينب عن النيب

  .)٣(»اريةبول الغالم، ويغسل بول اجل

 إىل الصب احتاج ما يعترب فيه الغسل إىل خفأذا احتاج بول الصيب الذي هو إف

  .الورود بطريق أوىل، وبالسرية املستمرة لدى املتشرعة

نصراف ممنوع، خصوصاً مبالحظة االرتكاز اال إذ ـويف الكل ما ال خيفى

اث الشارع حدإ، حيث ال فرق عندهم بني الورودين، وزالةالعريف يف كيفية اإل

  .طريقة جديدة غري معلوم

 ،هو لو كان فهو بدوي إذ ما تداول ورود املاء فذلك ال يوجب االنصراف،أ

بالصب ال  األمر  أنكان كذلك يف زمان ورود الروايات، ومنه يعلم أنه ومل يعلم

  على النحو املتعارف . يوجب التقييد لوروده

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣ الباب١٠٠٣ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١١٧ ص١ج:  دعائم االسالم)٢(

  .١٠ السطر ١٦١ ص٦ ج: اجلواهر)٣(



٤٣٠

به يف باب الوضوء  األمر ما يفيف التطهري من غري داللة على التقييد به، ك

خرى، أوالغسل، ومل يفهم هناك اعتبار ورود املاء فيهما، بل الكالم منصب جلهة 

فالتعبري بالصب ال يفيد الورود املذكور، ولذا جند هذا التعبري عند العرف يف 

  .يراد بذلك ورود املاء أن القذارات العرفية، من دون

كذلك يف زمان  األمر مل تكن كاشفة عن كون إذا فال حجية فيها،: ما السريةأ

  .ثبات ذلكإعتبار ورود املاء ااملعصوم، فال داعي للتأمل ب

رمبا يستدل على اعتبار ورود املاء، بالروايات الواردة يف باب الغسل، نه إ مث

صاب أن مل يكن إ«:  يغتسل اجلنب؟ فقالفقلت له كي: كاملروي عن زرارة قال

  .)١(»اءكفه شيء غسمها يف امل

صاب الرجل أذا إ«: قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب واملروي عن مساعة عن

جنابة، فأراد الغسل فليفرغ على كفيه، فليغسلهما دون املرفق، مث يدخل يده يف 

  .)٢(»نائهإ

  عن ) عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:واملروي عن حكم قال

                                                

  .٣ح...  يف صفة الغسل والوضوء و٤٣ ص٣ج:  الكايف)١(

  .٥٥ يف حكم اجلنابة وصفة الطهارة منها ح٦ الباب١٣٢ ص١ج:  التهذيب)٢(



٤٣١

من املاء فاغسلها، مث اغسل ما إفض على كفك اليمىن «: غسل اجلنابة، فقال

  .)١(»صاب جسدك من أذىأ

حيث سأله عن الرجل ) عليه السالم( واملروي عن علي بن جعفر عن أخيه

إن كانت يده «): عليه السالم(قال. ، وال يبلغ املاء صاعاًةاجلنب جيد املاء يف ساقي

  .)٢(»نظيفة فليأخذ كفاً من املاء بيد واحدة

عن الرجل يدخل ) عليه السالم( احلسن أبا سألت: النصر ق أيب وعن حممد بن

  .)٣(»ناءيكفي اإل«:  وهي قذرة؟ قالناءيده يف اإل

 أن  قبلناءاذا أدخلت يدك يف اإل«: قال) عليهم السالم( بصري عنهم أيب وعن

ن أدخلت يدك يف املاء إجنابة، ف أو يكون أصاا قذر بولأن  إالّ تغسلها فال بأس،

  .)٤(»ذلك املاءك فأهرق وفيها شيء من ذل

صابته جنابة أن كانت إ«: قال) عليه السالم (عبد اهللا أيب وعن مساعة عن

  مل يكن أصاب يده ن إ فأدخل يده يف املاء فال بأس،

                                                

  .٨٣ يف حكم اجلنابة وصفة الطهارة منها ح٦ الباب١٣٩ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١ من أبواب املاء املضاف ح١٠ الباب١٥٦ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .٧ من أبواب املاء املضاف ح٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٣(

  .٤ من أبواب املاء املضاف ح٨ الباب١١٣ ص١ج:  الوسائل)٤(



٤٣٢

  .غريها من الروايات إىل ،)١(»شيء من املين

لزوم محلها على االستحباب، بقرينة : لكن يرد على االستدالل ذه الروايات

رواية الثانية العدم داللة  إىل باإلضافةات الدالة على عدم البأس بذلك، الرواي

من  إذ  وضعف داللة غريها،،صالًأوالثالثة لسماعة وحكم على مقصود القائل 

غسالة  أنه منا يهراق املاء ألجلإ، وناءاحملتمل طهارة اليد القذرة بإدخاهلا اإل

مل يقل ) عليه السالم( اإلمام فإن هر،والغسالة ال يطهر ا، بل لعلّ هذا هو الظا

 بعد ناء ولو بقيت اليد جنسة لزم التنبيه عليه، فحال ما يف اإل،ببقاء جناسة اليد

املاء اتمع من الغسالة ال  فإن فرغ املاء على يده النجسة،أ إذا دخال اليد حال ماإ

  .يصلح للتطهري

م اعتبار ورود املاء يف ببعض الروايات الدالة على عد: واستدل للقول الثاين

عن الثوب يصيبه ) عليه السالم( عبداهللا أبا  سألت:التطهري، كصحيح ابن مسلم

غسلته يف ماء جار فمرة  فإن ،اغسله يف املركن مرتني«): عليه السالم( البول، قال

  . )٢(»واحدة

ن أ، ال ن املركن ميأل باملاء مث يغسل الثوب فيهإوالظاهر منها بقرينة ذيله 

املركن دون الكر قطعاً، ولذا  أن  كما،الثوب يوضع يف املركن مث يورد املاء عليه

  ومحل املركن على (: قال يف املستمسك

                                                

  .٤١ يف آداب األحداث املوجبة للطهارات ح٣ الباب٣٨ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢ الباب١٠٠٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٤٣٣

 إىل أن ،الكر غريب، وال سيما وأن الفرق بني الكر واجلاري مل يقل به أحد

  .)١() التنظيف قبل الغسلإرادةوكذا محله على : قال

عن اجلص يوقد عليه بالعذرة ) عليه السالم( سناحل أيب ورواية ابن حمبوب عن

 فإن .)٢(»ن املاء والنار قد طهراهإ«:  فكتب،وعظام املوتى مث جيصص به املسجد

جزاء أليه، وبقاء إاجلص ينجس بسبب دهونة عظام املوتى، وسراية جناسة العذرة 

 باملاء، الرماد، واجلص يطهر إىل جزاء تطهر بالنار، حيث تستحاللكن األ. منه فيه

 اجلص مث يلقى عليه اجلص، إناءاملاء يؤتى به من حمل املاء يف  أن املتعارفن إ حيث

التمسك بالرواية مبين على تبني كون ن إ قول مصباح اهلدى أن وبذلك يظهر

املتعارف يف ذلك الزمان وضع اجلص على املاء دون العكس، وذلك غري متبني، 

  . منظور فيه،قام بيان مطهرية املاءوذكر املاء رد املناسبة ال يف م

 عبد اهللا أبا سألت: وخرب حممد بن ميسر، املروي يف الكايف واالستبصار، قال

يغتسل  أن املاء القليل يف الطريق ويريد إىل عن الرجل اجلنب، ينتهي) عليه السالم(

يضع يده ويتوضأ مث يغتسل «:  يغرف به ويداه قذرتان؟ قال،إناءمنه، وليس معه 

  هذا مما قال 

                                                

  .٩ ص٢ج:  املستمسك)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٨١ الباب١٠٩٩ ص٢ ج: الوسائل)٢(



٤٣٤

 أنه الظاهر فإن .)٢(»)١(﴾ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿: اهللا تعاىل

 إذ املاء كر، أن احتمال أن  كما، فلو تنجس املاء مل يرفعه االضطرارمكروه، وإالّ

لو كان كثرياً مل يكن بأس  أنه ال اصطالح يف لفظ القليل يف لسان الروايات، يدفعه

  .االستدالل له باآلية، فتأمل إىل ل اليد فيه، فال حيتاجبإدخا

سئل عن : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عنناءوموثق عمار يف غسل اإل

): عليه السالم(  يكون قذراً، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قالناءالكوز واإل

  .احلديث. )٣(»يغسل ثالث مرات، يصب فيه املاء فيحرك فيه مث يفرغ منه«

يرد املاء على النجس وجيمع  أن العرف ال يرى فرقاً بني أن جه االستدالل بهو

حدمها حكم اآلخر، ومنه أيرد النجس على املاء اتمع، فيستفيد من  أن فيه، وبني

 حمل تأمل، وذا ،قول املستند بأن عدم داللته على املقصود ظاهر واضح أن يظهر

  .ن كان االحتياط يف القول األولإ، وقربالقول الثاين هو األ أن كله تبني

  

                                                

  .٧٨اآلية :  سورة احلج)١(

 ١٢٨ ص١ج: ، واالستبصار٢ يف الرجل يأيت املاء ويده قذرة ح٤ ص٣ج:  الكايف)٢(

  . يغتسل:  وفيه٢ح...  يف اجلنب ينتهي إىل البئر أو الغدير٧٦الباب

  .١ من أبواب النجاسات ح٥٣ الباب١٠٧٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٤٣٥

فلو بقيت ، املدار يف التطهري زوال عني النجاسة دون أوصافها): ١ـ مسألة (

  ،اللون مع العلم بزوال العني كفى أو الريح

  

املدار يف التطهري زوال عني النجاسة، دون أوصافها فلو بقيت {): ١مسألة ـ (

كما هو املشهور حتصيالً، ونقالً يف }  كفىالعلم بزوال العنياللون، مع  أو الريح

 إمجاعاملدارك وجامع املقاصد، كما يف املستند نقله عنها، بل عن املعترب دعوى 

 إزالة اللون، وعن النهاية وجوب إزالةالعلماء عليه، لكن عن املنتهى وجوب 

  .زالتهما مع عدم العسر فيهاإالرائحة دون اللون، وعن القواعد وجوب 

صدق الغسل، وذهاب النجاسة الذي هو  إىل باإلضافة املشهور ـ ويدل على

املعيار يف التطهري ـ مجلة من الروايات، كالروايات الواردة يف عدم العربة ببقاء 

  .لون دم احليض، وما ورد يف عدم العربة برائحة النجاسة يف باب االستنجاء

امرأة أصاب ) سالمعليه ال( قلت أليب عبد اهللا: منصور قال أيب فعن عيسى بن

تصبغه مبشق : قل هلا«: ثر الدم يف ثوا؟ قالأثوا من دم احليض فغسلته فيبقى 

  . )١(»حىت خيتلط

م ولد ألبيه، أ سألته :قال) عليه السالم( محزة عن العبد الصاحل أيب وعن علي بن

عليه ( قال. نا استحيي منهأسألك عن شيء وأ أن ريدأين إجعلت فداك : فقالت

  » سلي وال تستحيي«): مالسال

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٢٥ الباب١٠٣٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٤٣٦

اصبغيه مبشق «: ثره؟ فقالأصاب ثويب دم احليض فغسلته فلم يذهب أ: وقالت

  .)١(»حىت خيتلط ويذهب

عن الرجل يطأ يف احلمام ويف ) عليه السالم( سئل الرضا:  قال،وعن الفقيه

رجليه الشقاق، فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأه من القذر 

ظفاره أد غسله، كيف يصنع به وبرجله اليت وطأ ا، أجيزيه الغسل أم خيلل وق

ال شيء عليه «:  وال يرى شيئاً؟ فقال،ظفارهأ ويستنجي فيجد الريح من ،بأظفاره

  .)٢(»من الريح والشقاق بعد غسله

ال حىت ينقى ما «): عليه السالم( لالستنجاء حد؟ قالن إ :ويف رواية ابن املغرية

الريح ال ينظر «): عليه السالم( نه ينقى ما مثة ويبقى الريح؟ قالإف: لتق. »مثة

  .)٣(»ليهاإ

صلى اهللا ( ما رويا عن خويلة بنت يسار، عن رسول اهللاإوعن املعترب واملنتهى، 

املاء يكفيك «): صلى اهللا عليه وآله(  فقال؟أرأيت لو بقي أثره): عليه وآله وسلم

  .ها من الرواياتغري إىل ،)٤(»ثرهأوال يضرك 

  

                                                

  .٣ يف غسل ثياب احلائض ح١٠٩ ص٣ج:  الكايف)١(

  .١٧ يف ما ينجس الثوب واجلسد ح١٦ الباب٤٢ ص١ج:  الفقيه)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٥ الباب١٠٣٣ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١١ سطر١٧٥ ص١ج:  املنتهى)٤(



٤٣٧

 فال ،يشك يف بقائها أو ،يستكشف من بقائهما بقاء األجزاء الصغار أن إال

.حيكم حينئذ بالطهارة

  

 على عدم الفصل بني النجسات وعدم الفصل بني مجاعقد قام اإلنه إ مث

رائحته، وقد تقدم  أو لونه أو املتنجسات، بإستثناء املاء الذي يتنجس بتغري طعمه

قاء النجاسة ئل بإشتراط ذهاب اللون والريح من تنظريه باملاء، ومن قوله ببدليل القا

 أيضا بقاء العرض بال حمل، كما أضافوا أو  لزم انتقال العرضلبقاء ذراا، وإالّ

  .إستصحاب النجاسة، ويف الكل ما ال خيفى

مث هل يضر بقاء الطعم، واللزوجة، واملالسة، والدسومة، عن الشيخ يف النهاية 

زالتها، وتبعه املستند، واستدل له ببقاء النجاسة، واستصحاا، إواخلالف، وجوب 

املراتب اخلفيفة من هذه األمور ال توجب صدق بقاء  إذ وفيها ما ال خيفى،

النجاسة، واالستصحاب ال مورد له مع صدق زوال النجاسة، وقد تقدم يف رواية 

} جزاء الصغارئهما بقاء األيستكشف من بقا أن إالّ{" أثرهوال يضر "خويلة 

لصدق بقاء العني يف } و يشك يف بقائها، فال حيكم حينئذ بالطهارةأ{العرفية 

  .األول، واالستصحاب يف الثاين

  . مرتلة على العرفحكامء الدقية فقد تقدم عدم ضررها، ألن األاما األجزأ

  



٤٣٨

فال يضر ،  ل طهارة املاء قبل االستعما،يشترط يف التطهري إمنا ):٢ـ مسألة (

  هو قبل االستعمال إمنا  فاعتبارهطالق وأما اإل، النجساحمللّ إىل تنجسه بالوصول

  

 ملا تقدم }منا يشترط يف التطهري طهارة املاء قبل االستعمالإ{): ٢مسألة ـ (

احمللّ  إىل  تنجسه بالوصولفال يضر{اً إمجاعمن عدم تطهري املاء النجس، نصاً و

االنفعال ال ميكن عدم التنجس، فيلزم عدم الطهر باملاء القليل بناًء على  إذ }النجس

 أو اللون أو صالً، وبناًء على عدم االنفعال لزم عدم اعتبار الغسلة اليت تتغري بالطعمأ

ألن تنجسه " بالوصول"عتبار هذه الغسلة، وإمنا قال ا دلةظاهر األ أن الريح، مع

 حنوه، أو عند مالقاته حملل النجس بولوقع على املاء  إذا بنجاسة خارجة يضر، كما

  . املاء للنجسإزالةق الغسل الذي هو عبارة عن ديلزم وصول املاء بعده حىت يصإذ 

 إذ الغسل حيث يصدق يف املقام ال تضر النجاسة اخلارجيةن إ :لكن رمبا يقال

من غري ناط فيها الزوال ـ باملاء ـ ملالنجاسات الشرعية، كالقذارات العرفية وا

 "الوصول" لصدق الغسل يف الكل، وأي فرق بني التنجسني ،رق بني أقسام الزوالف

كذلك يف املاء  أنه فمهما صدق الغسل زال التنجس، كما" النجاسة اخلارجية"أو 

 طالقوأما اإل{اجلاري والكر وحنومها، وال دليل على استثناء القليل من هذه الكلية 

 املضاف ليس مباء، وقد أمر الشارع بالتطهري  ألن}هو قبل االستعمال إمنا فاعتباره

  .باملاء كما تقدم الكالم فيه

  



٤٣٩

   كما يف الثوب، مل يكفاحملل مضافاً إىل  فلو صار بعد الوصول،وحينه

  

 احملل مضافاً إىل وحينه فلو صار بعد الوصول{: ما ما ذكره املصنف من قولهأ

جزاء أجزاء املاء يف أ بنفوذ حيصل إمنا  فقد ذكروا يف وجهه بأن االغتسال}مل يكف

النجس ـ كالثوب مثال ـ فإذا أضيف قبل النفوذ مل يكن االغتسال باملاء املطلق، 

 وعدم حصول الطهر باملضاف طالقبل باملاء املضاف، والدليل الدال على اعتبار اإل

صار مضافاً به، وال أقل  أو ال يفرق بني املضاف الذي كان مضافاً قبل االستعمال،

  .م يف مثله بقاء جناسة احمللّ املغسول بهالشك، فيكون احملكّمن 

 إذ  غري تام،،آخرهإىل " عدم حصول الطهر به"قوهلم ن إ :لكن يرد على ذلك

ظاهران يف كون ذلك قبل االستعمال، فكما ال " الطهارة"كدليل " طالقاإل"دليل 

الغالب يف ن  أضافة باملالقاة، معتضر النجاسة باملالقاة، كذلك ال تضر اإل

ضافة املاء باملالقاة، مبا يسلب عنه اسم املائية، إوالدم وحنومها،  النجاسات، كالبول

  .ومل ينبه على ذلك الشارع

القذارارت الشرعية، كالقذارات العرفية، فما دام مل يقيد الشارع  أن وقد تقدم

لغسل سواء العرف، والعرف يرى لزوم نظافة احملل بعد ا إىل الغسل بقيد حيال ذلك

  .م الأمضافاً، بعد املالقاة  أو صار املاء جنساً

  كما يف الثوب {:  يف ما ذكره بقولهشكالومنه يعلم اإل

  



٤٤٠

 حىت حال طالقه على اإلؤ فإنه يشترط يف طهارته باملاء القليل بقا،املصبوغ

 إىل صر مل يكان اللون قليالًإذا  إالّ ن ال يطهر فما دام خيرج منه املاء امللو،العصر

اإلضافةحد .  

  غسل يف الكثري فيكفي فيه نفوذ املاء يف مجيع إذا وأما

  

 حىت حال طالقه على اإلؤ بقا، فإنه يشترط يف طهارته باملاء القليل،املصبوغ

 إىل  مل يصركان اللون قليالًإذا  إالّ ،ن ال يطهر فما دام خيرج منه املاء امللو،العصر

العصر مما يوجب  أن ن من يرىأل"  حال العصرحىت: "منا قالإو}  اإلضافةحد

بدون العصر، فإنه ال يتحقق الغسل بدون العصر، " غسل"صدق الغسل حبيث ال 

يكون الغسل باملاء  أن الالزم إذ صار املاء مضافاً قبل العصر، إذا فال يتحقق املطهر

  .املطلق

 بقاء سل، فالوجه يف لزومالعصر ليس دخيالً يف مفهوم الغ أن ومن يرى

صار مضافاً قبل العصر تنجس مبالقاة النجاسة،  إذا املاء أن حال العصر إىل طالقاإل

مرين ما ال  واملتنجس ال يكون مطهراً، ويف كال األ،نفعال املاء املضاف باملالقاةال

  .خيفى

  .الشق األول، فلما عرفت سابقاً إىل ما بالنسبةأ

سة باملالقاة ال تنايف املطهرية، كما سبق الشق الثاين، فألن النجا إىل ما بالنسبةأو

  .بيانه يف أول املسألة

  غسل يف الكثري، يكفي فيه نفوذ املاء يف مجيع  إذا ماأو{

  



٤٤١

  بل املاء املعصور املضاف، وإن صار بالعصر مضافاً،طالقأجزائه بوصف اإل

يه كان حبيث يوجب إضافة املاء مبجرد وصوله إل إذا  وأما،حمكوم بالطهارةأيضا 

 اشتراط عدم التغري أن  والظاهر، فال يطهر ما دام كذلكمضافاً إالّ وال ينفذ فيه

  ،فلو تغري باالستعمال مل يكف ما دام كذلك،  كذلكأيضا 

  

نفذ يف  إذا املاء املعتصم إذ }ن صار بالعصر مضافاًإ وطالقجزائه، بوصف اإلأ

بل املاء { مضافاً ن صار بعد ذلكإ طهر اجلميع وطالقجزاء بوصف اإلمجيع األ

ضافة معتصم بالكثري، فال املاء قبل اإل إذ }حمكوم بالطهارة  أيضاًاملعصور املضاف

  .ضافة مل يتحقق ما يوجب جناستهينجس، وبعد اإل

كما يف } ليهإضافة املاء مبجرد وصوله إحبيث يوجب {النجس } كان إذا ماأو{

جزائه أ يضاف قبل نفوذه يف العجني النجس، الذي ال يدخل املاء جوفه مطلقاً، بل

 املاء إطالقبناًء على اشتراط } مضافاً، فال يطهر ما دام كذلك إالّ وال ينفذ فيه{

  . فيهشكالحني االستعمال، لكنك قد عرفت اإل

صار العجني خبزاً مثالً، مث نفذ فيه املاء،  إذا  على رأي املصنف،إشكالنعم ال 

بالنجاسة } اشتراط عدم التغري أن الظاهرو{ألنه ال يكون مضافاً حني االستعمال 

فلو تغري باالستعمال، مل  {طالقأي كاشتراط اإل} يضاً كذلكأ{ة ثوصافه الثالأيف 

كان الغسل باملاء القليل اشترط عدم  فإن ،أي ما دام متغرياً} يكف ما دام كذلك

  ذا خرج املاء متغرياً حال العصر مل حيصل إتغريه حىت حال العصر، وعليه ف

  



٤٤٢

  .وال حيسب غسله من الغسالت فيما يعترب فيه التعدد

  

سل، فلم حيصل الغسل باملاء غري الطهر، وذلك ألن العصر دخيل يف مفهوم الغ

سل، فلتنجس املاء بالتغري املتغري، وعلى القول بأن العصر ليس دخيالً يف مفهوم الغ

 باملاء الكثري اشترط عدم ن كان الغسلإحال كونه يف احملل، واملاء املتغري ال يطهر، و

احمللّ ونفوذه فيه، ال حال العصر، فال يضر انفصاله عنه  إىل تغريه، حال الوصول

وحيث عرفت وجه } وال حيسب غسلة من الغسالت، فيما يعترب فيه التعدد{متغرياً 

  . هنا أيضاًشكال، تعرف وجه اإلطالق فيما اشترطه سابقاً يف اإلشكالاإل

  



٤٤٣

وكذا   قوىوز استعمال غسالة االستنجاء يف التطهري على األجي): ٣ـ مسألة (

 وأما على املختار من وجوب ،غسالة سائر النجاسات على القول بطهارا

  .االجتناب عنها احتياطا فال

  

  ،قوىجيوز استعمال غسالة االستنجاء يف التطهري على األ{): ٣مسألة ـ (

ما على املختار من وجوب أ و،اوكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهار

 قد تقدم الكالم يف ذلك يف مبحث املاء املستعمل، }االجتناب عنها احتياطا فال

  .فراجع



٤٤٤
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٤٣٥...يف التطهري زوال عني النجاسةاملدار : ١مسألة 

٤٣٨...ه إطالقکيفية اشتراط طهارة املاء و: ٢مسألة 

٤٤٣...يف غسالة االستنجاء: ٣ألة مس

  ٤٤٥....احملتويات

  




