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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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. جيب يف تطهري الثوب أو البدن باملاء القليل من بول غري الرضيع الغسل مرتني): ٤ـ مسألة (

  

}   الغسل مرتني، باملاء القليل من بول غري الرضيع،لثوب أو البدنجيب يف تطهري ا{): ٤مسألة ـ (

مجاع وفاقاً للمعظم، كما يف املستند، وعلى املشهور بني املتأخرين، كما يف اجلواهر، بل عن املعترب اإل

عليه، خالفاً ملا عن املبسوط، واملنتهى، والقواعد، والدروس، والبيان، فاكتفوا باملرة يف كل من الثوب 

ىل مرتني، وبني إوالبدن، وملا عن الفقيه واهلداية والتحرير وبعض آخر حيث فصلوا بني الثوب فيحتاج 

ن كان جافاً، فاألقوال إالبدن فتكفي فيه املرة، ونقل يف مصباح اهلدى عن العالمة قوالً باالكتفاء باملرة 

  .ربعةأيف املسألة 

 وفيها الصحاح واملوثقات ونذكرها ،فيض الروايات هو القول األول املشهور، ملست:لكن األظهر منها

  .تباعاً

اغسله «:  قال،الثوب عن البول يصيب) عليه السالم( اهللابا عبدأسألت : يب يعفور قالأفعن ابن 

  .)١(»مرتني

  .)٢( وذكر مثله،سألته عن البول: قال) عليهما السالم( حدمهاأ عن ،وعن حممد بن مسلم

                                                

  .٢ النجاسات حأبواب من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ النجاسات حأبواب من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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  .)١(، مثله)عليه السالم( ىل عليإ بسنده ،سالموعن دعائم اإل

اغسله يف «:  قال،عن الثوب يصيبه البول) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  قال،وعن حممد بن مسلم

  .)٢(» فإن غسلته يف ماء جار فمرة واحدة،املركن مرتني

: د؟ قال سألته عن البول يصيب اجلس:قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،سحاق النحويإيب أوعن 

  .)٣(»صب عليه املاء مرتني«

: عن البول يصيب اجلسد؟ قال) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  قال،يب العالءأوعن احلسني بن 

  .)٤(»اغسله مرتني«: وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال. »صب عليه املاء مرتني فإمنا هو ماء«

  .ىل استصحاب النجاسةإضافة اإل ب،ىل غريها من الرواياتإ. )٥(وعن البزنطي مثله

                                                

  .١١٧ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

  .١ النجاسات حأبواب من ٢ الباب١٠٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ النجاسات حأبواب من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ النجاسات حأبواب من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٧ النجاسات حأبواب من ١ الباب١٠٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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  :فقد استدل له بأمور: ما القول الثاين ـ القائل بكفاية املرة مطلقاً ـأ

دلة الغسل الظاهرة يف حتقق مفهوم ذلك عرفاً، احلاصل باملرة الواحدة، وخصوص ما أمطلقات : األول

  .ظاهره كفاية املرة الواحدة

  .)١(»ذا علم بهإمن غسله جلنابة وكثريها سواء ال بد ن قليل البول والغائط واأونروي  «:كالرضوي

بال ضع يف حجره، فيت باحلسن بن علي فوأُ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاأ :وعن احلسن

  .)٢(اء فصب عليهمبمث دعا » ال تزرموا ابين«: عليه، فأخذه فقال

ىل إعن الثوب يصيبه البول فينفذ ) معليه السال( با احلسنأسألت :  قال،براهيم بن عبد احلميدإوعن 

، )٣(»صاب منه ومس اجلانب اآلخرأاغسل ما «: اجلانب اآلخر، وعن الفرو وما فيه من احلشو، قال

  .احلديث

 الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف :)عليه السالم( قلت للرضا:  قال،يب حممودأبراهيم بن إوعن 

   وهو ثخني كثري ،يصنع ما

                                                

  . باملعىن٧، ٦ سطر٦ ص: عن فقه الرضا،٣ح  النجاساتأبواب من ٣ الباب١٥٩ ج:الوسائلمستدرك ) ١(

  .٤ح سات النجاأبواب من ٨ الباب١٠٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ النجاسات حأبواب من ٥ الباب١٠٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١(»يغسل ما ظهر منه يف وجهه«: قالاحلشو؟ 

سألته عن الفراش يكون كثري الصوف فيصيبه : قال) عليه السالم( خيهأوعن علي بن جعفر عن 

صابه البول، حىت خيرج أيغسل الظاهر، مث يصب عليه املاء يف املكان الذي «: البول، كيف يغسل؟ قال

  .)٢(»من جانب الفراش اآلخر

  .)٣(»ل ثوبك من أبوال ما ال يؤكل حلمهاغس«): عليه السالم( بو عبد اهللاأ قال:  قال،وعن ابن سنان

  .)٤(» من البول أن يغسله مبثلهئجيز«: ورواية نشيط

  .)٥(»ن يغسل مبثله من املاء إذا كان على رأس احلشفة وغريهأ ئروي أنه جيز«:  قال،ومرسلة الكايف

ىل غريها من إذكورتني يف مبحث االستنجاء، لكن يف اجلواهر استظهر أا إحدى رواييت نشيط امل

ىل ما دلّ على كفاية غسل الذكر من البول مرة واحدة، إاملطلقات والظاهرات يف املرة، باِإلضافة 

  بدعوى عدم الفرق بينه وبني سائر اجلسد، وبني اجلسد وبني 

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ٥ الباب١٠٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ س١١٨ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .٢ النجاسات حأبواب من ٨ الباب١٠٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧حكام اخللوات حأ أبواب من ٢٦ الباب٢٤٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٧ باب يف االسترباء من البول ح٢٠ ص٣ج :الكايف) ٥(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١١

خف من مثل الدم ألبول زالة، وبأن اعين اإلأاللباس، كما أنه رمبا أيد كفاية املرة حبصول الغرض 

  .واملين، فإذا كفت املرة فيهما ال بد من كفايتها يف البول

  :ويرد على الكل

  .د بالروايات السابقةقة فبأا تقيلما األخبار املطأ

، وغسل الذكر مرة  وال عمالً،سنداً وداللةًوأما األخبار الظاهرة يف املرة، فبأا ال تقاوم تلك األخبار 

خص مطلق، ولعله للعسر واحلرج من الغسل مرتني، حيث كثرة االبتالء بذلك وقلة املاء أهو ن قلنا به فإ

ىل احتمال أن البول يكون له من السموم إضافة والً، باإلأغالباً يف القرى والصحاري، ومل يعلم الغرض 

 تشعر ان كان رمبإوخفية البول، أنه مل يعلم أوالرواسب الضارة ما ال يذهب باملرة الواحدة، وذا تبني 

  .خباربه بعض األ

نه إارية، مثل أن البدن حيث بوجه معتمد، غري بعض الوجوه االعتما القوالن اآلخران، فلم يعلم هلما أ

  .زلق ال يتعلق به البول فيكفي غسله مرة

ف  باملرتني، ومثل أن البول إذا جفإن البول ال يزول عنه إالّ وفرجاً، ن له خلالًإ الثوب حيث اأم

ىل غري ذلك، لكن من إاملرة، خبالف ما إذا مل جتف، ب أجزاء يسرية تذهب ه ومل يبق منه إالّؤذهبت أجزا

  .املعلوم ان الوجوه االعتبارية ال تقاوم األدلة
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وقد يستدل  )١()ما احلكمية كالبول اليابس يف الثوب فيكفي غسله مرةأ(: نعم يف حمكي القواعد قال

بس ال ليافإنه مع  )٢()نتقاءاألول لإلزالة والثاين لال(: ما يف املعترب والذكرى بزيادةله برواية احلسني، على 

 اإلزالة، لكن عن املعامل والذخرية واحلدائق، أن هذه الزيادة مل تثبت، وقال األول ةىل غسلإحاجة 

رة يف البدن، ن املدارك واملعامل اكتفيا باملأ أحسب أن هذه الزيادة من كالم احملقق، كما )٣(:منهم

 حجية  لكن ال وجه للتضعيف املذكور بعد بغريها من املطلقات،استضعافاً لنصوص التعدد، وعمالً

  .وية للمرتني، كما ال خيفى على من راجع املفصالتاالروايات الر

 أنه حيصل التطيهر بالغسلتني وإن حصلت إزالة البول :طالق النص، وغالب الفتاوىإمث الظاهر من 

ىل إىل كون الغسلتني مها غري غسلة اإلزالة، بل نسب هذا القول إ ملن ذهب  منهما، خالفاًبالثانية

ذا شك يف التطهري، بل لقاعدة الشغل، ألن الشك من قبيل الشك إستصحاب النجاسة املشهور، وذلك ال

الة بالثانية مل وىل، فإذا حصلت اإلزصل، وملن ذهب بلزوم حصول املزيلة باألوىل منهما، أو قبل األيف احمل

بل القدر املتيقن (: يكف، وذلك إلطالق األخبار الدالة على كفاية الغسل مرتني، قال يف مصباح الفقيه

  من تلك 

                                                

  .٦ سطر٨ ص:حكامقواعد األ) ١(

  .٢ سطر١٢١ ص: واملعترب،٤ سطر١٥ ص:ذكرى الشيعة) ٢(

  .١٣ ص٢ج: انظر املستمسك) ٣(
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  .)١(]خبار إنما هو إرادة الغسل مرتني، لدى وجود عني البول يف الثوب واجلسداأل

كثرة بقاء بعض األجزاء البولية خبار، مع طالق األإوال خيفى ما فيهما من الضعف، بعد ما عرفت من 

ن أىل املرضى الذين هلم رواسب بولية، والظاهر إكما هو احملسوس، خصوصاً بالنسبة ىل الغسلة الثانية، إ

وجوب الغسل مرتني ال خيص الثوب والبدن، فإذا تنجس شيء آخر بالبول، مثل اخلشب واجلدار 

  .ىل املشهورإول واحلذاء وغريها، وجب الغسل مرتني، وقد نسب هذا الق

  . ـصحكثر، وجعله هو بنفسه األىل األإلكن يف املستند نسب القول بكفاية املرة ـ 

ذا إىل اجلسد، فإن اجلسد الذي ال يرسب فيه البول إوذلك لفهم عدم اخلصوصية، بل األولوية بالنسبة 

ىل كفاية إخالفاً ملن ذهب وىل، أىل املرتني بطريق إىل مرتني، احتاج مثل اخلشب واحلائط إاحتاج تطهريه 

الرجز و﴿: طالقات أوامر الغسل مثل قوله تعاىلإ بأن املرة يف غسل غري الثوب واجلسد، مستدالً

رجما عرفت :  وحنوه، حمكمة يف املقام، بعد خصوص ما دلّ على املرتني بالثوب والبدن، وفيه)٢(﴾فَاه

  .باإلطالقات املذكورةمن املناط العريف، الذي ال يبقي جماال للتمسك 

                                                

  .١ سطر٩٨ اجلزء الثالث ص١ الد:مصباح الفقيه) ١(

  .٥ية اآل :سورة املدثر) ٢(
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نه يكفي املاء اجلاري الغسل مرة، وقد نفى عنه الريب يف الذكرى، وقال يف أ شكال يفإنه ال إمث 

على االجتزاء باملرة يف صحاب االتفاق  صرح بذلك هنا، بل ظاهر األحداًألكن مل أعرف (: اجلواهر

اغسله يف املركن مرتني، فإن غسلته «: ميف صحيح ابن مسل) عليه السالم( ، ويدل عليه قوله)١()ريخاأل

  .)٢(»يف ماء جار فمرة واحدة

و ال بد من املرتني، أ وحنوها، فهل تكفي املرة فيها، ،ما غري اجلاري والقليل، كالكر، واملطر، والبئرأ

ىل كفاية املرة إلطالقات أدلة الغسل املقتضية لكفاية املرة، وجلملة من إفيه خالف، فاملشهور ذهبوا 

  .لروايات املطلقة يف بعض املياها

  .)٣(»كل شيء يراه ماء املطر فقد طهر«: يف املطر) عليه السالم( كقوله

  .طالقه اللفظي يشمل البول وغريهإفإن 

ن ماء أ«و أ ،)٤(»هو مبرتلة املاء اجلاري« : يف ماء احلمام،رخبايف مجلة من األ) عليه السالم( وكقوله

  ضه احلمام كماء النهر، يطهر بع

                                                

  .١٩٥ ص٦ج:اجلواهر) ١(

  .١واب النجاسات حأ من ٢ الباب١٠٠٢ ص٢ج:الوسائل) ٢(

  .٥واب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ج:الوسائل) ٣(

  .١واب املاء املطلق حأ من ٧ الباب١١٠ ص١ج:الوسائل) ٤(
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  . فما هو مبرتلته يكون كذلك، فإذا كان اجلاري باملرة،)١(»بعضاً

  .)٢(»ره طهالّإن هذا ال يصيب شيئاً إ «:ىل غدير ماءإمشرياً ) عليه السالم( وقوله

طالق له إحاله حال الغدير، والقول بأنه ال  والغدير ماء راكد كما ال خيفى، فيكون كل ماء كر

  .ضعيف

ن أ مما يفهم من املقارنة بينه وبني املاء اجلاري ،)٣(»ألن له مادة«: يف ماء البئر) عليه السالم( وقوله

  .حال ماء البئر حال اجلاري

خبار الغسل مرتني، فالقول بلزوم الغسل مرتني أبإطالقات وبعد هذه الروايات ال يبقى وجه للتمسك 

  .ليه بعضإن ذهب إيف غري اجلاري ولو كان كثرياً ال وجه له، و

مما ال يؤكل حلمه، بل وإن  ،نسان وغريهنه ال فرق يف اعتبار املرتني يف القليل، بني بول اإلأ الظاهر مث

طالق ما ال فرق يف اإلنسان بني املسلم والكافر، وذلك إلككان جنس العني كالكلب واخلرتير، 

 ،)٤(»نسانل اإلن بول الكلب كبوإ«: النصوص والفتاوى، ويف موثق مساعة املروي يف بعض كتب الفقه

  سألته عن : خبار عن مساعة، قالووجدت يف كتب األ

                                                

  .٧ املاء املطلق حأبواب من ٧ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨اه ح أحكام امليأبواب من ٩ الباب٢٧ ص١ ج: واملستدرك،٤ سطر٣ ص١ ج:املختلف) ٢(

  .٧ املاء املطلق حأبواب من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٤ ص٢ ج:املستمسك) ٤(
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 خرج بول احلمار والفرس )١(»نسانكأبوال اإل«: بوال السنور والكلب واحلمار والفرس، قالأ

  .بالدليل فيبقى الباقي

تكفي املرة، ذ هو الغالب، ففي بول غري اآلدمي إىل بول اآلدمي إخبار  انصراف األيلكن رمبا ادع

ن عكس هذا االحتمال رمبا أطالق وال نسلّم كون الغلبة حبيث يوجب االنصراف، كما ويدفعه اإل

ذ الدليل الدال إن يف بول جنس العني كالكلب واخلرتير والكافر ال تكفي املرة يف اجلاري وحنوه، أاحتمل 

  .ىل النجاسة البوليةإرة، ناظر املعلى كفاية 

ما عرفت من : ىل االستصحاب وحنوه، وفيهإ، فالالزم الرجوع ىل جنس العنيإضافته إما من حيث أ

  .ليه بول جنس العني وغريهإطالق املساوي بالنسبة اإل

  .وسيأيت الكالم فيهبأن أدلة الولوغ حاكمة بعدم الكفاية يف املقام، : نعم رمبا يقال

ني يكفي، كما عن الذكرى، جرى املاء على املتنجس بالبول مبقدار غسلتأذا إنه ال يبعد القول بأنه إمث 

وقية من املاء، مل يفرق عندهم بني صبها دفعة أىل إذا كانت الغسلتان حتتاج إلوحدة املالك بنظر العرف، ف

  .واحدة، أو دفعتني

                                                

  .٧ النجاسات حأبواب من ٨ الباب١٠٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  .وأما من بول الرضيع غري املتغذي بالطعام فيكفي صب املاء مرة

  

الذي هو ىل أن الوصل يوجب التكاتف إ بأن الصب مرة واحدة أقوى يف التأثري، نظراًبل رمبا يقال 

يف رفع النجاسة، لكن اجلمود على ظاهر اللفظ يقتضي االحتياط بالتعدد، كما اختاره غري واحد، قوى أ

  .هذا كله يف الذي تنجس بعني البول

  .لة الغسل تقتضي كفاية املرةدأطالقات إاملرتني، بل ما ما تنجس مبا تنجس بالبول فليس حكمه أ

نسان كما سيأيت، ولعل ذلك ن صغري احليوان وكبريه حبكم واحد، ألن املستثىن رضيع اإلأ مث الظاهر

فال يقال نسان، وليس كذلك رضيع احليوان، بتالء ببول رضيع اإلألجل العسر واحلرج، حيث يكثر اال

جس، حبيث ذا غسل البول باملاء املتنإنه أيف النجاسة املوجبة للمرة موجودة فيهما، والظاهر ن اخلفة إ

ىل التعدد إن النجس بعني البول حيتاج أذ املنصرف من األدلة إىل مرتني، إذهب البول مل حيتج بعد ذلك 

  .وهذا ليس متنجساً بعني البول

مجاع  اإلي املشهور، بل رمبا ادع.}وأما من بول الرضيع غري املتغذي بالطعام، فيكفي صب املاء مرة{

طالقات األدلة، وخصوص مجلة من الروايات كما  بول الصيب، وذلك إل جناسة: من ابن اجلنيدعليه، إالّ

  .سيأيت

   فقد استدل له جبملة من الروايات، وبعد ،ما القائل بالطهارةأ
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 وهي املروية عن ،االستحباباجلمع بينها، وبني الروايات اليت ظاهرها النجاسة، حتمل الثانية على 

س ولداً صغرياً مل يأكل الطعام يف حجره فبال على ثوبه فدعا لجأنه أ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( يبالن

  .)١(مباء فنضحه ومل يغسله

صلى اهللا عليه وآله (  فقيل له،يف حجره فبال عليه) عليه السالم( نه كان احلسنيأويف خرب آخر عنه 

 وينضح ،نثىاألمنا يغسل من بول إ«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال ،البس ثوباً آخر لتغسله) وسلم

  .)٢(»من بول الذكر

 وبول اجلارية ،بول الغالم ينضح«: قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( عنه) عليه السالم( وعن علي

  .)٣(»يغسل

بال عليه احلسن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبأ :)عليه السالم(  عن علي،وعن اجلعفريات

  واحلسني، قبل أن يطعما فكان ال 

                                                

  .١٢١ ص: وحنوه يف املعترب،٣٠ سطر٣٥١ ص١ ج:شرح جناة العباد) ١(

  .٨ سطر٢١٧ ص:يف الناصريات من اجلوامع الفقهيةو ،١٢١ ص: وحنوه يف املعترب،٣١ سطر٣٥١ ص١ ج:شرح جناة العباد) ٢(

  .١٢١ ص: وحنوه يف املعترب،٣٢ سطر٣٥١ ص١ ج:شرح جناة العباد) ٣(
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  .)١(وهلما من ثوبهيغسل ب

  .)٢(حنوه) عليهم السالم( آبائهإىل بإسناده ) عليه السالم(وعن الراوندي عن موسى بن جعفر 

لنب اجلارية وبوهلا «: قال) عليه السالم( أن علياً: )عليهما السالم (بيهأوعن السكوين عن جعفر عن 

لنب الغالم ال يغسل منه الثوب، وال بوله مها، وأيغسل منه الثوب قبل أن تطعم، ألن لبنها خيرج من مثانة 

  .)٣(»قبل أن يطعم، ألن لنب الغالم خيرج من العضدين واملنكبني

:  أن يف بعضها ليس قوله مثله، إالّ)٨( واجلعفريات)٧( واملقنع)٦( وفقه الرضا)٥( والعلل)٤(وعن الفقيه

  .»طعميقبل أن «

                                                

  .٢ النجاسات حأبواب من ٢ الباب١٦٠ ص١ ج: باب بول الصيب، واملستدرك١٢ ص:اجلعفريات) ١(

  .٤سات ح النجاأبواب من ٢ الباب١٦٠ ص١ ج:، املستدرك١٢ سطر٣٩ ص:نوادر الراوندي) ٢(

  . ٤ النجاسات حأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٩ فيما ينجس الثوب واجلسد ح١٦ الباب٤٠ ص١ ج:الفقيه) ٤(

  .١ ح٢٢٥ الباب٢٩٤ ص:العلل) ٥(

  .٣ سطر٦ ص:فقه الرضا) ٦(

  .٤ سطر٣ ص:املقنع) ٧(

  .٩ سطر١٢ ص:اجلعفريات) ٨(
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حيث ) عليه السالم( د اهللايب عبأرواه احلليب عن  وهي ما ، روايات املشهور:الرواياتهذه  لويف قبا

  .)١(تصب عليه املاء، فإن كان قد أكل فاغسله: سأله عن بول الصيب؟ قال

يصب عليه املاء حىت خيرج من اجلانب «: يف بول الصيب، قال) عليه السالم( وعن الدعائم عن الصادق

  .)٢(»اآلخر

نائماً فجاء احلسني فجعلت )  عليه وآله وسلمصلى اهللا( كان النيب:  جحش، قالتتوعن زينب بن

 فاستيقظ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ت فدخل، فتبعته فوجدته على صدرهأعلله لئال يوقظه، مث غفل

صلى اهللا عليه ( ، مث دعا»دعي ابين حىت يفرغ من بوله«: وهو يبول، فقال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

جيزي الصب على بول الغالم ويغسل «): هللا عليه وآله وسلمصلى ا( المث ق. مباء فصب عليه) وآله وسلم

  .)٣(»بول اجلارية

تصب عليه املاء فإن كان قد أكل فاغسله باملاء «: يف بول الصيب) عليه السالم( يب عبد اهللاأوعن 

  .)٤(»، والغالم واجلارية يف ذلك شرع سواءغسالً

                                                

  .٢سات ح النجاأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١١٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٦ سطر١٦١ ص٦ ج: كما عن اجلواهر،٢٦٤٤ الرقم ١٢٨ ص٥ ج:كرت العمال) ٣(

  .٢ النجاسات حأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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أيت باحلسني بن علي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ: خبار، عن احلسنوعن معاين األ

  .)١(مث دعا مباء فصبه عليه» ال تزرموا ابين«: فوضع يف حجره فبال عليه فأخذ فقال

مث دعا مباء فصبه » ال تقطعوا عليه بوله«): صلى اهللا عليه وآله وسلم(  مثله إالَّ أنه قال،وعن املناقب

  .)٢( بولهىعل

صلى اهللا عليه وآله ( بال يف حجر النيب) عليه السالم( ن احلسنيإ: لعباسوعن امللهوف، عن زوجة ا

 يا أم الفضل فهذا ثويب يغسل وقد مهالً«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقرصته، فبكى، فقال النيب) وسلم

  .)٣(»أوجعت ابين

لى اهللا عليه ص( فأخذته بعنف حىت بكى، فقال:  أا قالتويف حديث آخر، عن أم الفضل مثله، إالّ

ن هذه اإلراقة املاء يطهرها، فأي شيء يزيل هذا الغبار عن قلب إم الفضل أ يا مهالً«): وآله وسلم

  .)٤(»)عليه السالم( احلسني

                                                

  .١ يف معىن االزرام ح٢١١ ص:خبارمعاين األ) ١(

  .١٨ سطر٧١ ص٤ ج:بن شهر آشوبالاملناقب ) ٢(

 أبواب من ٨ الباب١٠٠٨ ص٢ ج:الوسائل ويف ،١٠ ح١٠٤ ص٧٧ ج: كما يف البحار،١٢ ص:لى الطفوفامللهوف على قت) ٣(

  .٥النجاسات ح

  .٥ النجاسات حأبواب من ٤ الباب١٦٠ ص١ ج:الوسائلمستدرك ) ٤(
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وقد أجاب املشهور عن تلك الطائفة من الروايات بضعف السند، وضعف الداللة يف بعضها، 

، وهذا ما )عليهما السالم( بول اإلمام احلسن واحلسنيواشتماهلا على ما مل يقل به أحد، وداللتهما على 

  .عراض املشهورإال يليق باملعصوم، وب

شكاالت ال وجه هلا، حلجية بعضها، وظهور الداللة يف بعضها،  فسائر اإلهذا هو العمدة، وإالّ: قولأ

شتمال الثانية على ىل غريه، وبول اإلمام أوالً منقوض باإوما مل يقل به أحد ال يعمل به، وذلك ال يسري 

ملون بشر، يع) صلى اهللا عليه وآله وسلم( كالنيب) عليهم السالم(ن األئمة أىل إضافة ذلك أيضاً، باإل

 لزم عدم مقاربتهم لألزواج، فإنه أبعد شيء عن مقام النيب واإلمام حسب مبقتضى أمور البشرية، وإالّ

  .نظر بعض الناس

علم فيه خمالفاً، كما عن املعترب وغريه، بل عن الناصريات، ن املشهور، بل مذهب األصحاب، ال نإمث 

نه يكفي يف تطهري بول أ ،ن األمجاع عليه مستفيضإمجاع عليه، بل يف املستند  اإل:واخلالف، واملعتمد

اء واالنفصال رجىل اإلإن الغسل حيتاج أالصيب الذي مل يأكل صب املاء مرة، والفرق بني الغسل والصب 

لقول بوجوب العصر يف الغسل ـ وذلك خبالف الصب، فإذا بقي املاء يف املصبوب والعصر ـ على ا

  .ومل ينفصل ومل جير ومل يعصر، كفى يف التطهريعليه 

تصب عليه املاء، «:  كالصحيح عن بول الصيب قال،ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات وغريها

  ن قد أكل فاغسله باملاء افإن ك
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  .)١(»ية يف ذلك شرع سواءغسالً، والغالم واجلار

كل الطعام فاغسله، أن كان بول الغالم الرضيع فتصب عليه املاء صباً، فإن كان قد إو«: والرضوي

  .)٢(»والغالم واجلارية سواء

 ،أمهاألن لبنها خيرج من مثانة لنب اجلارية وبوهلا يغسل منه الثوب قبل أن تطعم،  «:ورواية السكوين

ن يطعم، ألن لنب الغالم خيرج من العضدين أ الثوب، وال من بوله قبل ولنب الغالم ال يغسل منه

  .)٣(»واملنكبني

  . ىل غريها مما تقدمإن كان يف داللة هذه الرواية نظر ـ كما ال خيفى ـ إو

  .و تشديد احلكم يف اجلارية على االستحبابأو الغسل أوذه الروايات حيمل ما دلّ على العصر 

خبار أيضاً يراد به الصب، ألنه قسم من النضح، لكن فيه الوارد يف بعض األنضح بأن ال: بل رمبا يقال

 ب من ابن اجلنيد، لكن أقرتفيضة اليت مل يعرف خالفها، إالّمجاعات املستأمالً، واالنصاف أنه لوال اإل

عمومات خبار ابورة بالعمل ختصص احملامل هلذه األخبار املختلفة احلمل على االستحباب، وذه األ

  غسل البول، أو بول 

                                                

  .٢ النجاسات حأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ سطر٦ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٤ النجاسات حأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  ،و إن كان املرتان أحوط

  

و بول الصيب ـ فإنه يشمل ما قبل أن يأكل وما أنسان نه يشمل بول اإلإن قلنا إما ال يؤكل حلمه ـ 

» اغسله«): عليه السالم( سألته عن بول الصيب يصيب الثوب؟ فقال: بعد أن يأكل، كموثقة مساعة

  .)١(»اغسل الثوب كله«: ن مل أجد مكانه؟ قالإف: قلت

  .)٢(» مث تعصرهتصب عليه املاء قليالً«: عن الصيب يبول على الثوب؟ قال: يب العالءأوحسنة ابن 

ومن ذلك تعرف أن ما ذكره بعض الفقهاء من معارضة املوثقة ملا دلّ على الصب، كاملروي عن 

 محل الشيخ املوثقة على من أكل ال وجه له بعد كون املوثقة أخص مطلقاً، ولذا) عليه السالم( الصادق

  .ن هذا احلمل ال شاهد عليه يف غري حملّهإ :الطعام، فقول هذا البعض

ن العالمة ذكر قوالً لبعض األصحاب بكفاية الرش وعدم تعيني الصب، وهذا القول هو مقتضى إمث 

  .عن ذلك ال ميكن العمل بهدلة، إالَّ أن املشهور حيث أعرضوا ألااجلمع بني 

وفاقاً لكاشف الغطاء حيث } ن كان املرتان أحوطإو{اولة توحيد الرش والصب فهي حمل نظر ما حمأ

   مل أعثر على موافق له صرحياً، ولعل الوجه فيه استضعاف :قال بتعيني املرتني، لكن يف اجلواهر

                                                

  .٣ النجاسات حأبواب من ٧ الباب١٠٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ النجاسات حأبواب من ٣ الباب١٠٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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  فاألقوى كفاية الغسل مرةـ عدا الولوغ ـ و أما املتنجس بسائر النجاسات 

  

نثى تارة، ضطراا بني غسل وصب ورش، وبني الفرق بني الذكر واألة يف الرضيع، الالروايات الوارد

خرى، وبني ما دلّ على الطهارة وما دل على النجاسة، وبني ما أوجب العصر وما ال الفرق األوعدم 

  .ىل مطلقات غسل البول مرتنيإ ويرجع يف احلكم ،يوجب العصر، وبسبب االضطراب تسقط الروايات

عراضهم عن االستحباب مطلقاً، وعن التخيري بني إن اجلمع الداليل يقتضي قول املشهور، بعد إ: وفيه

  .ن احتياط املصنف ضعيف أيضاًأ ال إجياب مرتني، وبذلك يظهر ،الرش والصب

  .ن شاء اهللا تعاىلإخر تأيت يف املسألة السابعة عشرة أن يف بول الرضيع مسائل إ: مث

 وفاقاً ،يف القليل} قوى كفاية الغسل مرةسات ـ عدا الولوغ ـ فاألما املتنجس بسائر النجاأو{

 من اعتبار املرتني مطلقاً، وملا :لألكثر كما يف املستند، واملشهور كما يف اجلواهر، خالفاً ملا عن الشهيد

 عن  من التفصيل بلزوم الغسل مرتني ملا له ثخن كاملين، وتكفي املرة فيما ليس له ثخن، وملا:عن العالمة

 واألقرب هو املشهور، ألن النجاسات الشرعية ،)١()إزالة العنييكفي املرة بعد (:  حيث قال،املعترب

   فيما علم من الشرع اخلصوصية ومل يعلم الّإكالقذارات العرفية، 

                                                

  .٦ السطر١٢١ ص:املعترب) ١(
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  فإن الغسل،)١(﴾والرجز فَاهجر﴿:  كقوله سبحانه،طالقات األدلةخصوصية املرتني يف غري البول، وإل

  .مرة يكون هجراً للرجز

قد وسع اهللا عز وجل عليكم بأوسع ما بني السماء واألرض، وجعل لكم املاء «: ويف رواية الفقيه

  .)٢(»طهوراً

  .)٣(»قد جعلت املاء طهوراً ألمتك«: ويف رواية املعراج

  .)٤(»كلما غلب كثرة املاء فهو طاهر«: اب بن عبد ربههويف رواية ش

  .)٥(»خلق اهللا املاء طهوراً«: ويف رواية املعترب

  .)٦(»وهذه اإلراقة املاء يطهرها«: ويف رواية أم الفضل

  .)٧(»فإنه مطهرة للحواشي«: ويف رواية مسعدة يف باب التخلي

  .)٨(»احلمد هللا الذي جعل املاء طهوراً«: ويف دعاء الوضوء

                                                

  .٥ية اآل: سورة املدثر) ١(

  .١٣ يف املياه وطهرها ح١ الباب٩ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .  السطر األخري،وفضل أمته) ص(  يف فضله٤١٠ ص:رشاد القلوبإ) ٣(

  .١١ املاء املطلق حأبواب من ٩ الباب٩ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٧ السطر٩ ص: وانظر املعترب،٤ ح٩ ص٧٧ ج:البحار) ٥(

  .٥ النجاسات حأبواب من ٤ الباب١٦٠ ص١ ج:الوسائلمستدرك ) ٦(

  .٣حكام اخللوة حأ أبواب من ٩ الباب٢٢٢ ص١ ج:الوسائل) ٧(

  .١ الوضوء حأبواب من ١٦ الباب٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ٨(
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  .)١(»ر عليه املاءواذا مل تسم مل يطهر من جسدك إالَّ ما م«: يب عمريأابن ويف رواية 

  .)٢(» املاء والصعيد،فإن اهللا عزوجل جعلهما طهوراً«: ويف رواية مساعة

سل يف خمتلف النجاسات، مثل طالقات أدلة الغ أدىن التواتر، وإلقىل غريها من الروايات، اليت هي فوإ

  .)٣(»ذا مسسته فاغسل يدكإ «:ما ورد يف الكلب

  .)٤(»يغسل يده): عليه السالم( حلم اخلرتير؟ قال] يقلب[ب وما على من قلّ: قلت: ويف اخلرتير

  .)٥(»فإن صافحك بيده فاغسل يدك«: ويف الكافر

  .)٦(»يها فاغسلوها باملاءلإذا اضطررمت إ«: هويف أواني

  .)٧(»صابك من عرقها شيء فاغسلهأإن «: لويف عرق اجلالّ

                                                

  .٥ الوضوء حأبواب من ٢٦ الباب٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ التيمم حأبواب من ٢٥ الباب٩٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٩ النجاسات حأبوابمن  ١٢ الباب١٠١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ النجاسات حأبواب من ١٣ الباب١٠١٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٥ النجاسات حأبواب من ١٤ الباب١٠١٩ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .١٢ النجاسات حأبواب من ١٤ الباب١٠٢٠ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

  .١ النجاسات حأبواب من ١٥ الباب١٠٢١ ص٢ ج:الوسائل) ٧(
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  .)١(»إن عرفت مكانه فاغسله«: ويف املين

  .)٢(»ن أخذته منه بعد أن ميوت فاغسلهوا«: ويف امليتة

  .)٣(»صاب الثوبأيغسل ما «: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد امليت؟ فقال: ويف امليت

  .)٤(»هن عرفت موضعإأو نبيذ مسكر، فاغسله إذا أصاب ثوبك مخر «: ويف املسكر

  .)٥(»اغسله«: ويف القدر الذي وقع فيه املسكر، واللحم

  . )٦(صابه الدمأ املوضع الذي أن تغسل ثوا، إالّا همل يأمر: ويف الدم

  :ىل غريها من الروايات اليت هي فوق التواتر، وقد أشكل يف األدلة املذكورةإ

بأنه مل يعلم كون القذارات الشرعية كالقذارات العرفية، بل بني الشرع والعرف يف القذارة ويف : اوالً

  افر، وال يراها العرف، والعرف يرى قذارة التطهري عموم من وجه، فالشرع يرى قذارة الك

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ١٦ الباب١٠٢١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ من األطعمة واألشربة ح٣٣ الباب٣٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ النجاسات حأبواب من ٣٤ الباب١٠٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ النجاسات حأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٨ النجاسات حأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .١ النجاسات حأبواب من ٢٨ الباب١٠٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ٦(
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ن الشرع يرى التطهري باإلسالم والعرف ال يراه، والعرف يرى أبول احلمار، والشرع ال يراه، كما 

  العرف يف بعض املوارد، ليس إالّانفصال الشرع عن: يراه، وفيهالتطهري بذهاب العني، والشرع ال 

ن القذارات أيضاً كذلك، وذلك ال يوجب اخنرام قاعدة أ للدليل الشرعي اخلاص، كما يف املعلالت

  .فيما خرج بالدليل ت العرفية، جناسة وتطهرياً، إالّالشرعية كالقذارا

طالق والبيان من جهة كيفية الغسل سل، ليست يف مقام اإلبأن األدلة املشتملة على لفظ الغ: وثانياً

طالق أنه ال وجه ملنع اإل: على النجس وعكسه، وفيهمن الوحدة والتعدد والعصر وحنوه، والورود للماء 

طالق يف سائر املوارد، فإن الكالم يؤخذ كيف يسلم باإلطالق يف مثل هذ األدلة،  يسلم اإل ولو مل،فيها

ذا علم بأنه مسوق لبيان خاص، ومل نعلم ذلك يف هذه الروايات، ولو قيل بالشك يف إال إبظاهره، 

  .صولكماً، كما قرر يف األطالق حمطالق كان أصل اإلاإل

طالق ـ واردة يف موارد بأن األدلة املذكورة يف النجاسات ـ بعد تسليم كوا يف مقام اإل: وثالثاً

   . وتتميم احلكم يف اجلميع بعدم القول بالفصل حمل تأمل،خاصة، واستفادة احلكم من استقصائها ممنوع

فليست األدلة خاصة ببعض النجاسات، مضافاً أنه قد عرفت ورود الدليل يف كل النجاسات، : وفيه

  ن فهم العرف وحدة املناط كاف يف التعدي، وعدم القول بالفصل قد ادعاه يف أىل إ
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خصوصية ىل ورود األدلة يف كل إالذخرية ويساعده التتبع، كما يف اجلواهر وغريها، ولو احتيج 

املرة هي مقتضى القاعدة، كما اختاره  فالقول بكفاية ،اخنرام أكثر القواعد الفقهيةخصوصية لزم 

  .املشهور

طالق، وباألولوية عن البول، ما الشهيد الذي اعترب املرتني، فقد استدل له باالستصحاب، بعد منع اإلأ

ىل إشد أىل التعدد، كان احتياج سائر النجاسات اليت هي إفإذا كان البول األخف يف نظر العرف حيتاج 

يب العالء، فإن أ يف حسنة ابن )١(»منا هو ماءإ«: يف البول) عليه السالم( التعدد بطريق أوىل، ولقوله

  .مفهومه اشتراط األزيد يف غريه

 وملا يف ،)٢(شد من البولأذكر املين وشدده، وجعله : يف صحيحة ابن مسلم) عليه السالم( ولقوله

  .)٣(نقاء والثاين لإل، مرتني األول لإلزالة:املعترب بعد إيراد احلسنة عقيب قوله

 فانه يفيد عدم كفاية املرة ،)٤(»حتيه، مث اغسليه«: يف دم احليض) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولقوله

  املزيلة، وذه األدلة ظهر وجه قويل 

                                                

  .٤ النجاسات حأبواب من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ النجاسات حأبواب من ١٦ الباب١٠٢٢ ص٢ ج:ئلالوسا) ٢(

  .٢ سطر١٢١ ص:املعترب) ٣(

  .١٣٠ ح٣٤٨ ص١ ج:العوايل) ٤(
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  .احملقق والعالمة أيضاً

طالق فالرباءة طالق، ولو سلم عدم اإلإذ االستصحاب ال جمال له بعد اإل: ويف الكل ما ال خيفى

 العرفية، واألولوية ال جمال هلا بعد نص الشارع يف البول ةكثر من القذارأذ نشك يف وجود إ حمكمة،

طالقه يف سائر النجاسات، بل قد ظهر يف العلم احلديث، اشتمال البول على مواد سامة إبالتعدد، و

 ال يلزم بن أيب العالء تدل على اشتراط األزيد، وذلكاوحسنة . كثرية، وسائر النجاسات ليست كذلك

 وهذا هو الظاهر من صحيحة ،زالة، ألا تلزق باجلسمىل اإلإن غري البول حيتاج أالتعدد، بل الظاهر منها 

  .ابن مسلم

 يف كتب احلديث املوجودة اآلن بعد مل أر هلذه الزيادة أثراً(:  فقد قال يف املعامل،ما ما يف املعتربأ

وحنوه قال يف الذخرية ، )١( ) وأحسبها من كالمهالوسع، ولكنها موجودة يف املعترب التصفح بقدر

  .كما حكي عنهمواحلدائق، 

فذلك ألجل التسهيل يف الغسل كما هو املفهوم » حتيه«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وأما قوله

ستثناء اىل أن الرواية ضعيفة كما يف املستند وغريها، ولذا اختار الشراح واملعلقون بإعرفاً، باإلضافة 

  .اح اهلدى واجلمال ـ فيما وجدت كالمهم ـ املرةمصب

  قرب، أو بعد زوال العني، كما اختاره وأما مطلقاً، كما هو األ

                                                

  .١٣ ص٢ ج:كما يف املستمسك) ١(
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 واألحوط التعدد يف سائر ،بعد زواهلا  أن يصب املاء مستمراًبعد زوال العني فال تكفي الغسلة املزيلة هلا إالَّ

. بل كوما غري الغسلة املزيلة،النجاسات أيضاً

  

 ،}ن يصب املاء مستمراً بعد زواهلاأ  تكفي الغسلة املزيلة هلا، إالّبعد زوال العني فال {:املاتن، بقوله

طالق األدلة، كما  بل تكفي املرة املزيلة إل،وقد عرفت أنه ال يشترط يف املرة أن تكون بعد الغسلة املزيلة

يعلم وجه قول املصنف هنا يف كفاية : نهسبق أنه يكفي يف املرتني الغسلة املستمرة مبقدار مرتني، وم

  .االستمرار

وجبهما أكما يف البول، وذلك خروجاً عن خالف من } واألحوط التعدد يف سائر النجاسات أيضاً{

و يف أمطلقاً، كالشهيد يف الذكرى واللمعة واأللفية، واحملقق يف جامع املقاصد، وحاشية الشرائع، 

 التحرير واملنتهى، على احملكي عنهم، ولبعض األدلة اليت له قوام وثخن، كالعالمة يف خصوص ما

  .تقدمت

الستصحاب النجاسة بعد الغسلة األوىل اليت هي بعد } غري الغسلة املزيلة كوما{األحوط } بل{

منا هو بعد غسلة إن االجتزاء باملرة وعدمه، أ(: زالة، بل املشهور كما نقله املستمسك عن شرح النجاةاإل

لكن الظاهر من كلمام أن املرتني تكفيان . )١()ال حيصل الطهر حبصول اإلزالة ما أو بإحدامهااإلزالة، ف

  وإن كانت 

                                                

  .٢١ ص٢ جاملستمسك) ١(
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  .حدمها الغسلة املزيلةأ

ىل املرة الثانية مل حيدث شيء، ولذا إ ألنه ،أما إذا زالت النجاسة بالثانية، فظاهر كلمام عدم الكفاية

  .نقاءوالثاين لإلى أن تكون رواية ـ األول لألزالة بناًء علورد يف ما رواه املعترب ـ 

أقسامه، فالظاهر بذا غسلت سائر النجاسات يف الكثري إما أ ،ذا غسلت يف القليلإن هذا كله يف ما إمث 

فإن «: طالقات أدلتها، كصحيح ابن مسلم الوارد يف املاء اجلاريشكال يف كفاية املرة، وذلك إلعدم اإل

 يف املتنجس بالبول، وال خالف يف أن سائر النجاسات ليست أشد )١(»رة واحدةغسلته يف ماء جار فم

  .من البول من هذه اجلهة

  .)٢(»كل شيء يراه ماء املطر فقد طهر«: يف ماء املطر) عليه السالم( وكقوله

ال إهذا ال يصيب شيئاً «: ىل غدير ماء ـإيف الراكد الكثري ـ مشرياً ): عليه السالم( وكقوله

  .)٣(»طهره

  هو مبرتلة املاء «: يف ماء احلمام) عليه السالم( وكقوله

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ٢ الباب١٠٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ النجاسات حأبواب من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ املاء املطلق حأبواب من ٩ الباب٢٧ ص١ ج:كاملستدر) ٣(
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  .)١(»اجلاري

ن حكي عن إ اجلهة، وهىل املشهور عدم الفرق بني اجلاري وغريه من هذإىل غري ذلك، بل رمبا نسب إ

  .الشيخ جنيب الدين الفرق، بلزوم التعدد يف الراكد مطلقاً، دون اجلاري، لكنه ال وجه له

طالق وذلك إل.  بغري املاء أم النا بوجوب املرتني، مل يفرق فيه بني أن يذهب العني قبالًنه لو قلإمث 

  .  التعدد، كما نقول بذلك يف البولأدلة

                                                

  .١ املاء املطلق حأبواب من ٧ الباب١١٠ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  جيب يف األواين إذا تنجست بغري الولوغ الغسل ثالث مرات يف املاء القليل): ٥ـ مسألة (

  

وما أشبهه، مما سيأيت الكالم فيه، لوجود } ذا تنجست بغري الولوغإجيب يف األواين {): ٥مسألة ـ (

سكايف واملبسوط واخلالف وفاقاً للصدوق واإل} الغسل ثالث مرات يف املاء القليل{أدلة خاصة 

  :لنراقيني، وهناك أقوال أخر يف املسألةاوالكركي والدروس والذكرى و

  .خرآالغسل مرتني، وهو احملكي عن اللمعة، ورسالة الشهيد، ومجع : األول

ىل إكثر كتبهما، بل نسب أالغسل مرة مزيلة، وهو احملكي عن العاملي، وولديه، والفاضلني يف : الثاين

  . كما يف املستند ويف اجلواهر، واحملكي عن األكثر كما يف مصباح اهلدىشهراأل

 استدل ملختار املنت. زالة، وهو احملكي عن املعترب واملختلف والبيانالغسل مرة بعد اإل: الثالث

ناء يكون قذراً، كيف ئل عن الكوز واإل س:)عليه السالم( يب عبد اهللاأباالستصحاب، ومبوثقة عمار عن 

يغسل ثالث مرات، يصب فيه املاء فيحرك فيه، مث يفرغ منه، مث يصب «: يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال

 يفرغ منه، وقد فيه ماء آخر فيحرك فيه، مث يفرغ ذلك املاء، مث يصب فيه ماء آخر، فيحرك فيه، مث

  .)١(»طهر

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ٥٣ الباب١٠٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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ىل ما تقدم من أن القذارات إضافة  باإل،طالقات حمكمة عليه بأن اإل:وقد أورد على االستصحاب

والً، حيث حيتمل أن يكون يف الكوز القذارة أالشرعية كالقذارات العرفية، وعلى املوثقة بضعف الداللة 

ناء من النحاس مثالً لوحاً ، ويؤيده أنا لو جعلنا اإل بالتعددومن املعلوم أن ذلك ال يزول إالّاخلارجية، 

وتنجس، مل جيب غسله ثالث مرات، وبأن هذه الرواية معارضة مبا عمل ا املشهور من رواية كفاية 

  .املرة، فالالزم محلها على االستحباب، وسيأيت تتمة الكالم يف ذلك

ا، وبفحوى مىل الزائد عنهإ والرباءة بالنسبة ،ىل املرتنيإاب النجاسة حستصا ب:واستدل للقول باملرتني

ناء وغريها، وبأنه لو مل يكن ما دلّ على املرتني يف البول، بعد عدم ظهور الفرق بني اجلسد والثوب واإل

  .ذا تنجس، إذ ال فرق بني األمرينإناء مث جعلناه إناًء مل يتشدد حكمه، وكذلك اإل، الشيء إناًء وتنجس

 وقياس ما إذا ، إذ ال جمال لألصل بعد ورود الدليل، كما ال وجه للفحوى معه:ويف الكل ما ال خيفى

ناء، ناًء من األول مع الفارق، إذ لعل الشارع الحظ ضرورة نظافة اإلإذا كان إصار الشيء إناًء مبا 

  كما الحظ العسر يف غسل خمرج البول، حمكّم، باملبالغة يف الغسل، ولذا أوجبهوذلك ما ال حيصل إالّ

  .بكفاية املرة

 املاء، وبأصالة الرباءة عن الزائد، ة مبطلقات أدلة الغسل وأدلة مطهري:واستدل للقول بالغسلة املزيلة

  ستصحاب طهارة املالقي له بعدها، وبأن املقصود النظافة وهي حاصلة باملرة املزيلة، اوب
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  .نجاسات االكتفاء باملرة يف مجيع الىوباملرسل احملكي عن املبسوط، أنه رو

  .)عليه السالم( ىل عمار، عن الصادقإ نسبة الرواية :وعن املدارك

ذ املطلق مقيدة باملوثقة، واألصل ال موقع له مع الدليل، مع أن االستصحاب املذكور إ :ويف الكل نظر

  .حمكوم، ألنه مسبيب، وال جمال له مع األصل السبيب، والرواية مرسلة ال يعتمد عليها

  . ببعض ما تقدم كاالستصحاب:الغسل بعد االزالةواستدل للقول ب

  .وقد ظهر جواما مما سبق. »حتية مث اغسليه«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

اب، لرواية بشكال فيه حبمل املوثقة على االستحقرب ما ذكره املصنف، واإلن األأوذا تبني 

ستناد األكثر ـ اية مرسلة كما عرفت، ومل يعرف  غري وارد، إذ الروا،املبسوط، ولقوة املطلقات الكثرية

 ، واملطلقات تقيد برواية حجة إالّليها حىت يكون ذلك جابراً لضعفهاإعلى تقدير فتوى األكثر بذلك ـ 

عليه ( زر احلسنيذا كانت هناك قرائن لتقدمها على املقيد، كما يف باب املستحبات حيث ال يقيد مثل إ

  .حقق يف األصول كما )عليه السالم( زر احلسني ت مطلقايوم عرفة) السالم

  طالق رواية زرارة، إومن ذلك تعرف عدم إمكان التمسك ب
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  ،وباملاء بعده مرتني بالتراب مرة، التعفريوإذا تنجست بالولوغ 

  

ا هليإإذا اضطررمت «: أنه قال يف آنية اوس): عليه السالم( يب عبد اهللاأاملروية يف الفقيه، عن 

  . مقيد مبا تقدم من املوثق،لداللة والسندصحة ار يألنه على تقد. )١(»سلوها باملاءفاغ

طالق أدلة كفاية املرة يف املاء الكثري كما تقدم، يشمل إ ألن )باملاء القليل(نه قيد املصنف ما ذكره إمث 

تصب فيه : قوله بقرينة ناء كما يشمل غريه، وموثقة عمار ال تشمله، إذ ظاهرها كون املاء قليالًاإل

وجوب } التعفري بالتراب مرة وباملاء بعده مرتني{غسلت } بالولوغ{األواين } ذا تنجستإو {،املاء

مجاع بقسميه عليه، وإمنا شكال وال خالف فيه، بل اإلإغسل ما ولغ فيه الكلب بالتراب وباملاء، مما ال 

  :مرينأالكالم يف 

و املشهور، أو ثانيتهن كما عن املفيد يف املقنعة، أو أما كون غسلة التراب أوالهن كما ه: األول

 كما عن الصدوق بغسله ثالث مرات إحداهن بالترابطالق القول إأيهما كانت كما يقتضيه 

  .واالستبصار واخلالف

وهلن بالتراب، أسكايف وجوب غسله سبعاً، اعتبار غسله ثالث مرات على املشهور، وعن اإل: الثاين

  ن االجتزاء ويف املدارك إمكا

                                                

  .١٠٥ يف الصيد والذبائح ح٩٦ الباب٢١٩ ص٣ ج:الفقيه) ١(
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٣٩

مجاع على تعدد الغسل باملاء، وعلى هذا فاملشهور وجوب الغسل ثالث مرات أوالهن باملرة لوال اإل

  .بالتراب

ال «:  فقال،سألته عن الكلب: قال) عليه السالم(  صحيح البقباق عن الصادق:ويدل على املشهور

  .)١(»ملاء مرتنيول مرة، مث باأغسله بالتراب اصبب ذلك املاء، وايتوضأ بفضله، و

 عن اخلالف واملعترب واملنتهى والتذكرة والنهاية وجامع املقاصد )مرتني( الرواية بلفظ يهكذا رو

ايل، بل عن الشيخ يف التهذيب، أنه استدل ذا احلديث ئوايل اللعرشاد للفخر، والروض ووشرح اإل

  .للمرتني

 أهريق املاء وغسل األناء ثالث مرات و شرب منه،أن وقع كلب إ«): عليه السالم( ويؤيده الرضوي

  .)٢(»باملاء ومرتني بالتراب مث جيفف

كذا وجدته فيما وقفت (: تعرف أن قول املدارك ـ بعد أن روى الرواية بدون لفظ املرتني ـ: ومنه

 ) أن املصنف نقله يف املعترب بزيادة لفظ املرتني، وقلّده يف ذلك من تأخر عنه، إالّحاديثعليه من كتب األ

  .ليس على ما ينبغي.  انتهى)٣(

                                                

  .١٤٣ ح٢١٢ ص٢ ج: ويف العوايل،٢٩ ح٢٢٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢٨ املياه سطرأبواب باب من ٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١٢ سطر١٣١ ص:املدارك) ٣(
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٤٠

 ومبا ،أما إمكان االجتزاء باملرة، على ما احتمله يف املدارك، فيدل عليه مبا ذكره، ومبطلقات الغسل

طهور «: أنه قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ورد مطلقاً يف هذا الباب، فقد روى العوايل عن النيب

تقيد  واملطلقات ،شكال فيهاوقد عرفت اإل. )١(»اب مث باملاءن يغسل بالترأذا ولغ فيه الكلب، إإنائكم 

  .بالصحيحة املذكورة

صلى اهللا (  فقد استدل عليه باالستصحاب، ومبا رواه العوايل عن النيب:ما وجوب الغسل سبع مراتأ

  .)٢(» أوالهن بالتراب،ذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسل سبعاًإ«: نه قالأ) عليه وآله وسلم

 يف باب حرمة األكل واجللوس على مائدة يشرب عليها اخلمر من أبواب آداب املائدة :مبوثقة عمارو

  .)٣(»تغسله سبع مرات وكذلك الكلب«: ناء يشرب فيه النبيذ فقالقوله يف اإل

  .وال يضر عدم اشتمال املوثقة على التراب، ألا تقيد مبا دلّ على التراب

دم ذهاب املشهور كان القول بالتخيري بني املرتني والتراب، والسبع نه لوال اخلوف من عأواالنصاف 

  .بدون التراب وجيهاً

                                                

  .١٧٣ ح٤٩ ص٤ ج: وانظر العوايل.٤ النجاسات واآلواين حأبواب من ٤٣ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائلكما يف مستدرك ) ١(

  .٥١ ح٣٩٩ ص١ ج:العوايل) ٢(

  .٢شربة احملرمة ح األأبواب من ٣٠ الباب٢٩٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(
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٤١

   جيعل مث، وميسح به،واألوىل أن يطرح فيها التراب من غري ماء

  

  .ألنه هو مقتضى اجلمع العريف بني الدليلني

ءة ال تدع جماالً ىل أن الرباإمضافاً ن االستصحاب ال وجه له بعد النص، إ: ويرد على هذا القول

وايل ضعيفة السند، واملوثقة غلالستصحاب، بعد مطلقات طهورية املاء ومطلقات الغسل، ورواية ال

حممولة على االستحباب ـ على تقدير تسليم داللتها ـ بقرينة صحيح البقباق والرضوي، فالقول 

  .بالثالث كما اختاره املشهور هو املتعني

 وقوفهم مساطني بعد فقد اعترف مجلة من األ،م الأىل الغسالت وأما مسألة وجوب كون التراب أ

  .على مستند له

 )١()جعله يف الوسيلة رواية(:  وقال يف املستند،ىل الروايةإيف اخلالف نسبه ن الشيخ إ: نعم قال اجلواهر

  .ن مثل هذه املرسلة ضعيفة سنداً وغري قابلة ملعارضة ما تقدمأومن املعلوم 

والرضوي، بعد وايل غ الل بالتراب كاالنتصار واخلالف واجلمل، فلعل مستندهمما من أطلق الغسأ

ىل احتمال أن إما ال يقاومان الصحيحة، مضافاً إ:  على الترتيب، لكن فيهوايةالقول بعدم داللة الر

  .املطلقني كانوا يف مقام بيان أصل احلكم ال خصوصياته

  ميسح به، مث جيعل واالوىل أن يطرح فيها التراب من غري ماء و{

                                                

  .١٧ سطر٥١ ص١ ج:املستند) ١(
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٤٢

  ، بل الثاين أيضاً، وإن كان األقوى كفاية األول فقط،ء من املاء وميسح به فيه شي

  

  .}فقط، بل الثاين أيضاً ن كان االقوى كفاية األولإفيه شيء من املاء وميسح به، و

التراب أول اغسله ب«:  يف صحيح البقباقاغسله ومنشأها التنايف بني ظهور ،يف املسألة أقوال أربعة

ن املتبادر من كلمة الغسل كون إنه ظاهر يف إزالة اخلبث باملاء أو ما حبكمه، حيث إ حيث )١(»مرة

  .ص من غري شوب شيءل يف كونه التراب اخلابالتراباملغسول به مائعاً، وظهور 

ه، لزوم كون التراب خالصاً، محالً للغسل على خالف ظاهره، كما عن جامع املقاصد وغري: األول

  . ىل املشهورإبل نسب هذا القول 

 اغسله بالصابون أو اغسله بالسدر :لزوم مزجه باملاء، محالً للغسل على ظاهره، فهو من قبيل: الثاين

  .وحنومها، وهذا هو احملكي عن الراوندي واحللّي وجعله يف املنتهى قوياً

  جواز كل واحد من األمرين، من التراب اخلالص: الثالث

                                                

  . النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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   فال يكفي عنه الرماد، الترابوال بد من

  

 اغسله بالتراب، : وهذا اختاره الشهيد الثاين، وقواه اجلواهر، وذلك لصدق،والتراب املمزوج باملاء

  .على كل منهما

ن وجوب غسله، تارة بالتراب اخلالص، وتارة مباء فيه التراب، كما عن الرياض، وذلك أل: الرابع

  .مع بينهما فالالزم االحتياط باجل،اللفظ جممل

 على كل منهما، وال اغسله بالترابوالظاهر عندي هو القول الثالث، وذلك ملا عرفت من صدق 

رادة ماء الصابون، فإن القرائن اخلارجية، توجب إ لوجود القرينة هنا يف ،يقاس ذلك بغسله بالصابون

  . به من أفكار وآراءيف ما اذا أزال ما علق" غسل دماغه"تغيري الظهورات األولية، ولذا يقال 

ىل العرف، وقد عرفت ما إليه، ألن األمر موكول إطال بعض املعاصرين يف الكالم مبا ال حاجة أولقد 

  .هو الظاهر عنده

 رأى العرف أنه ال فرق بني أن يغسله ، اغسله بالتراب:ويدل على ذلك أنك إذا قلت خلادمك

  .بالتراب اخلالص، أو بالتراب املصاحب للماء

 غري املاء، كماء الورد أو ما أشبه، وهذا ا يقال بالصدق وإن غسله بالتراب املصاحب ملائع آخربل رمب

  .ليس ببعيد، ألن املقوم يف نظرهم لزوم التراب، كان مصاحباً للماء أم ال

  وذلك لكون التراب نصاً يف معناه ومل يعلم أن } وال بد من التراب، فال يكفي عنه الرماد{
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٤٤

  ،ورة وحنوهاواألشنان والن

  

املراد منه كل قالع للنجاسة، خالفاً ملا حكي عن ابن اجلنيد وأيب العباس من كفاية الرماد مطلقاً، ألن 

  .كثر نقاًء فهو أوىلأالرماد 

  .م إنه أكثر نقاًءن سلّإىل أنه مما ال يفهم العرف باملناط وإضافة نه مل يعلم أنه أكثر نقاًء، باإلإ: وفيه

عن شنان وحنومها ال وجه له، وملا حكي ىل كل ما ينقي كالسدر واألإعدي منه ومنه يعلم أن الت

دل اضطراري باملختلف والقواعد والذكرى والبيان من االكتفاء بغريه يف حال االضطرار، وذلك ألنه 

ىل املرتبة إزالة باملرتبة الرفيعة، لزم الترتّل عرفاً، إذ العرف يرى أن احلكمة إزالة النجاسة، فإذا مل ميكن اإل

  .دلة العسر وحنوهأاملتدنية، من باب 

نسان ن أراد اضطرار اإلإنه أذا الدليل يف املسح على اجلبرية، واالنصاف ) عليه السالم( ولذا استدل

ن يف األمور أناء يف ما يشترط بالطهارة، مل يستبعد ذلك لدليل العسر، بعد رؤية العرف ىل استعمال اإلإ

ىل استعمال إن مل يكن اضطرار إن أراد االضطرار بعدم وجود التراب، وإالتنظيف، واملذكورة مرتبة من 

  . مبيحاً ملثل هذااًن ذلك ليس اضطرارأناء، ففيه هذا اإل

ن التراب املمزوج بغريه، مما يسلبه أكما ظهر } شنان والنورة وحنوهااأل{مما تقدم ظهر حال } و{

  .ملعىن الذي ذكرناه يف حال االضطرار باإالّاألسم، ال يكفي 
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  ، آخر بطرف لسانهشربه املاء أو مائعاً   واملراد من الولوغ، وال فرق بني أقسام التراب،نعم يكفي الرمل

  

طالق، نعم املعدن لإل} وال فرق بني أقسام التراب{ألنه من أنواع التراب } نعم يكفي الرمل{

ن هناك أصل موضوعي اباً، فإن كاكالذهب والفريوزج ليس من التراب، ولو شك يف كون شيء تر

ىل التراب كفى للصدق، ولو كان التراب إ مل يكف للشك يف املوضوع، ولو حتول شيء عمل به، وإالّ

جنساً، فالظاهر الكفاية ألن املفهوم عرفاً من التطهري غسله بالتراب، وذلك يصدق حىت بالتراب النجس، 

 باملاء طهري باملاء، الذي ال يتحقق إالّكما ال يساق ذلك بالتن فاقد الشيء ال يكون معطياً له، إ: فال يقال

  .الطاهر، وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة الثامنة

ومنه يظهر عدم بدلية املاء، (:  قال يف املستند،ناء جنساًنه لو مل يتمكن من التعفري، يبقى اإلأمث الظاهر 

و خوف فساد احملل به، أني يف التطهر، ومع تعذر التراب كما يف القواعد، وعدم جواز االكتفاء باملرت

، )١()خري خاصة كاألول، كما يظهر عدم التطهر لو فقد املاء رأسا أو مع األ،كالتذكرة واملنتهى والتحرير

  .انتهى

ذ مل يرد إال ألن ذلك معىن الولوغ لغة، } و مائعاً آخر بطرف لسانهأ شربه املاء :واملراد من الولوغ{

   أن الكلب :للفظ يف النص الصحيح، بل ورد يف خرب العوايل كما عرفت، بل ألن الوارد يف النصهذا ا

                                                

  .٣١ سطر٥١ ص١ ج:املستند) ١(
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   وأما وقوع لعاب فمه فاألقوى فيه عدم اللحوق،ويقوى إحلاق لطعه اإلناء بشربه

  

:  ينبغي القطع بعدم الفرق بني املاء وغريه من املايعات، ويف املستمسك:شرب املاء، ويف اجلواهر

عليه (  وكان وجه االرتكاز ما ذكره مصباح اهلدى، من أن قوله،)١() االرتكاز العريف يساعدهولعل(

مباشرة الكلب معه، ظاهر يف كون منشأه هو تنجس ما فيه املاء، بواسطة » اغسله بالتراب«): السالم

  .من دون خصوصية للماء الذي فيه

ان وعدمه، كما عن جامع املقاصد ومنه يظهر أنه ال فرق بني كون الكلب مقطوع اللس: قولأ

  .والروض وشرح املفاتيح واجلواهر، فالقول بعدم اللحاق لألصل ال وجه له

 ألنه أوىل بالنجاسة يف نظر العرف الذي هو احملكّم يف االستظهار }ناء بشربهحلاق لطعه اإلإويقوى {

 فاحتمال عدم النجاسة  وهذا هو الذي اختاره جامع املقاصد، والروض، وشرح املفاتيح،،من اللفظ

 كموثقة عمار، إذ مل يذكر فيها ،مجوداً على لفظ النص حمل منع، بل رمبا يقال بشمول بعض األلفاظ هلن

  . الشامل ملا حنن فيهكذلك الكلبو ما أشبه، بل أطلق أخصوص الولوغ 

وغاً، وال ىل املشهور ألنه ليس ولإكما نسب }  عدم اللحوقهقوى فيوأما وقوع لعاب فمه، فاأل{

  مشموالً أللفاظ النص، وال يعلم

                                                

  .٢٧ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٧

 بل األحوط إجراء احلكم املذكور يف مطلق مباشرته ولو كان بغري اللسان من سائر األعضاء ،وإن كان أحوط

.حىت وقوع شعره أو عرقه يف اإلناء

  

لكن ( :فىت املستند وغريه، لكن قال يف املستمسكأليه باملناط، وبعدم اللحوق إأولويته حىت يتعدى 

ناء ىل اإلإاالنصاف أن اللعاب ال يقصر عن سائر املائعات يف سراية األثر بواسطته من الفم أو اللسان 

  .)١()فإحلاق املائعات باملاء دون اللعاب غري ظاهر

ن كان أحوط، بل األحوط إجراء احلكم املذكور يف مطلق مباشرته، ولو كان بغري اللسان من إو{

): عليه السالم( بل ذلك قريب جداً، لشمول قوله} ناءو عرقه يف اإلأ شعره سائر األعضاء، حىت وقوع

ذا كان للكلب شعر طويل فوقع ذلك إنه إيضاً حيث أيف املوثقة له، بل الرضوي » وكذلك الكلب«

ىل إىل لزوم الثالث يف وقوع لعابه، وذهب الصدوق واملفيد إالشعر يف املاء، ولذا ذهب العالمة يف النهاية 

ىل إم الثالث يف مطلق مباشرته، وما يف املدارك من أنه ال نعلم مأخذه، قد عرفت ما فيه، وال حاجة لزو

 حىت يستشكل عليه بأن األخذ ذا الظاهر )٢(»رجس جنس«): عليه السالم( االستدالل للتعدي بقوله

لعالمة لوجوب ىل استدالل اإىل عامة النجاسات، وهو مقطوع العدم، كما ال حاجة إيستوجب التعدي 

  نظف من غريه، وهلذا كانت نكهته أطيب من غريه من أالثالث باألولوية من الولوغ، ألن فم الكلب 

                                                

  .٢٧ ص٢ ج:املستمسك) ١(

  .٤سئار ح األأبواب من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٨

عل بعض اجلراثيم توجد يف فمه دون سائر لذ إثه، حىت يرد بأنه مل يعلم ذلك، احليوانات لكثرة هل

  .جسمه

 كطائفة ،يلحق بالولوغ اللطعال (: ومن ذلك كله تعرف موضع النظر يف كالم املستند، حيث قال

و سائر رطوباته، كالفاضل يف النهاية، وال مباشرته أمنهم والدي العالمة، وال وقوع لعاب فمه أو عرقه 

و بباقي أعضائه كالصدوقني واملقنعة، وال وقوع غسالة الولوغ كالكركي لعدم أبفمه من غري ولوغ 

  . انتهى)١()االدليل، فحكمه حكم النجاسات الغري منصوصة خبصوصه

شكاله يف فتوى الكركي يف موضعه، إذ فرق عرفاً بني الشيء بال واسطة، والشيء مع الواسطة، إنعم 

  .ه حكم زائد كما ال خيفىنولو شك يف ما ذكر، فاألصل عدم وجوب التعفري، أل

                                                

  .٣٢ سطر٥١ ص١ ج:املستند) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٩

،  جيب يف ولوغ اخلرتير غسل اإلناء سبع مرات): ٦ـ مسألة (

  

 وأكثر كتب ،كما عن املختلف} ناء سبع مراتاخلرتير، غسل اإلجيب يف ولوغ {): ٦مسألة ـ (

ليه الفاضل وأكثر من تأخر إ أنه ذهب :العالمة، وعن املوجز والروضة واملدارك وغريها، بل يف املستند

 بأنه كسائر النجاسات غري :فقالوااملستند  وتبعهم ،كثر من تقدم عليهماأعنه، خالفاً للمحقق واحللّي، و

وهناك قول ثالث بأنه كالكلب جيب غسله ثالث مرات، أوهلا بالتراب، اختاره اخلالف . ليهااملنصوص ع

  .فيما حكي عنه

سألته عن خرتير شرب : قال) عليه السالم( خيهأبصحيحة علي بن جعفر عن : استدل للقول األول

صحيحة ن الرواية إ وحيث ،)١(»يغسل سبع مرات«): عليه السالم( من إناء كيف يصنع به؟ قال

  .وصرحية، يلزم العمل ا

عراضهم، وال ضعف الداللة بكون فعل إنه مل يعلم وال يرد عليها عدم العمل ا عند القدماء، أل

  .ذ قد قرر يف األصول أن اجلملة دالة كاألمرإاملضارع ال يدل على الوجوب، 

حيحة على ما من قال بأنه كسائر النجاسات، فكأم عملوا بإطالقات الغسل ومحل الصأ

  . االستحباب، لكن ذلك ال شاهد له

                                                

  .٢سئار ح األابأبو من ١ الباب١٦٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٠

  ،وكذا يف موت اجلرذ

  

ما من قال بأنه كالكلب، فقد استدل له بصدق اسم الكلب عليه فيشمله حكمه، وبأنه أخف أو

ن اهللا مل خيلق إ«: جناسة من الكلب، فال يزيد حكمه على حكم الكلب، وذلك لرواية ابن أيب يعفور

  .)١(»خلقاً أجنس من الكلب

  كرواية، يف الغسل سبع مرات، مما يدل على اشتراكهما يف احلكم،ومبا ورد من مساواته للكلب

  .)٢(»حدكم فاغسلوه سبعاًأذا ولغ الكلب يف إناء إ«): صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه عنوايل غال

  .» وكذلك الكلب،تغسله سبع مرات«: ويف رواية عمار يف النبيذ

خفية ال تنايف وجود حكم خاص له ق االسم لو كان فهو جماز، واألويف الكل ما ال خيفى، إذ صد

بصحيح ابن جعفر، وال تالزم بني الغسل سبعاً يف كليهما، مع أن يف الكلب خصوصية يف غسله ليس يف 

  .قوى هو األنليه مشهور املتأخريإاخلرتير، فما ذهب 

  .ن مجلة من الكالم يف باب ولوغ الكلب يأيت يف املقامإمث 

): عليه السالم( يب عبد اهللاأ وذلك ملوثق عمار عن ،كما عن املشهور} ذا يف موت اجلرذوك{

  ناء الذي تصيب فيه اجلرذ ميتاً اغسل اإل«

                                                

  .٨سئار ح األأبواب من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٤٢ ح٢١٢ ص٢ ج:عوايل اللئايل) ٢(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥١

  ،وهو الكبري من الفأرة الربية

  

  .)١(»سبع مرات

ق بينهما  فالقول بالفر،ناءناء، أو يلقى ميتة يف اإلواملستفاد عرفاً عدم الفرق بني أن ميوت اجلرذ يف اإل

  :خر يف املسألةأال وجه له، وهناك أقوال 

كفاية الثالث، كما عن الشرائع والقواعد وغريمها، وكأنه حلمل املوثق على االستحباب، : األول

  .والعمل مبا دلّ على الثالث يف كل جناسة

  .كفاية املرتني، وكأنه للقول بذلك يف كل النجاسات: الثاين

  .طالقات أدلة الغسل، وأدلة مطهرية املاءكأنه إلكفاية مرة مزيلة، و: الثالث

حتيه مث «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( زالة، وكأنه ملا تقدم من قولهكفاية مرة بعد اإل: الرابع

  .)٢(»اغسليه

  .قوال ال تقاوم الرواية اليت هي حجة األهن شيئاً من هذأومن الواضح 

أنه ذكر : ال البحرية، وحكي عن العني واحمليط(: سكقال يف املستم} وهو الكبري من الفأرة الربية{

  . أنه ضرب منه: وعن الصحاح، واملغرب. أنه الذكر الكبري منه: الفأر، وعن النهاية

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ٥٣ الباب١٠٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٣٠ ح٣٤٨ ص١ ج:العوايل) ٢(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٢

.  لكن األقوى عدم وجوبهواألحوط يف اخلرتير التعفري قبل السبع أيضاً

  

ىل سائر األقوال، إ ،)١()كدر، يف ذنبه سوادأعظم من الريبوع أنه ضرب منها إ: وعن ابن سيدة

 وهو حجة كسائر موارد التبادر الذي خيتلف فيه ،والظاهر حبكم التبادر يف أذهاننا أنه الكبري من الفأر

  .اللغويون

ناء الذي فيه املاء أو ناء الفارغ، أو يف اإل عدم الفرق بني أن ميوت اجلرذ يف اإل:مث الظاهر من النص

  .سائر املائعات

، ن كل يابس ذكيإظاهر أنه ال يسري اىل اإلناء، ملقتضى لاء فيه مثل الدقيق، فانإذا مات يف إأما 

ىل غري صورة ما لو إناء الفارغ، ولعل النص منصرف ذا مل يلوث الفأر اإلإرمبا يستشكل يف ما : ومنه

 ناء، كاف يف والظاهر أن موته ولو كان بعضه يف اإل.بعدم تلويثه كما لو كان يف برد شديدعلمنا 

ن احمللّ الواجب غسله سبعاً هو موضع موته إذا كان يف إناء أن الظاهر أوجوب الغسل سبعاً، كما 

  .ناء، وذلك ملناسبة احلكم واملوضوعفارغ، ال سائر مواضع اإل

ملا } قوى عدم وجوبهلكن األ{ملا تقدم وجهه } حوط يف اخلرتير التعفري قبل السبع أيضاًواأل{

  .عرفت

                                                

  .٢٨ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٣

،حب يف ظروف اخلمر الغسل سبعاًيست): ٧ـ مسألة (

  

، األقوال يف املسألة }الغسل سبعاً{بكل أقسامها } يستحب يف ظروف اخلمر{): ٧مسألة ـ (

  :أربعة

لتنظري بعد وجود لنه ال وجه أ:  بالثوب والبدن، وفيهاًليه اللمعة تنظريإكفاية املرتني، ذهب : األول

  .الدليل اخلاص

 ومشارب النهاية، والنافع، والشرائع، ،الشيخ يف اخلالف، والتهذيبليه إثالث مرات، ذهب : الثاين

ـ ): عليه السالم( واملنتهى، واللوامع، والقواعد، واملستند، وغريها، وذلك ملوثقة عمار عن الصادق

يف آخره، حيث سأله عن ) عليه السالم( وقال. طلق وجوب الثالث يف كل آنية ـ كما تقدمأحيث 

ه املاء؟ يجيزيه أن يصب ف): عليه السالم( ئل وس،»تغسله ثالث مرات«: يه اخلمرو قدح يشرب فأإناء 

  .)١(»ال جيزيه حىت يدلكه بيده ويغسله ثالث مرات«): عليه السالم( قال

، واملدارك،  والروض،ليه املعترب، واملختلف، والتذكرة، والبيانإكفاية املرة الواحدة، ذهب : الثالث

طالقات أدلة املطهر، وأدلة الغسل، وخصوص الة، أو باملرة املزيلة، وذلك إلزما بعد اإلإ. واملعامل

  طالقات املوجودة يف املقام، كموثقة عمار، سأله عن اإل

  

                                                

  .١شربة احملرمة ح األأبواب من ٣٠ الباب٢٩٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٤

عليه السالم( خ أو زيتون؟ قالالدن يكون فيه اخلمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كام :(

إذا غسل فال «:  قال؟ أيصلح أن يكون فيه ماء،فيه مخربريق وغريه يكون وعن اإل. »إذا غسل فال بأس«

  .)١(»بأس

سألته عن الشراب يف إناء يشرب فيه اخلمر قدحاً : قال) عليه السالم( وعن علي بن جعفر عن أخيه

  .)٢(»إذا غسله فال بأس«: قال. و باطيةأعيدان 

  .)٣(»إذا غسل فال بأس«: لوسألته عن دنّ اخلمر أجيعل فيه اخلل والزيتون أو شبهه؟ قا: وعنه قال

ذا جعل فيها إنه إ: ين آخذ الركوة فيقالإ: قال) عليه السالم( وما رواه حفص األعور عن الصادق

اخلمر وغسلت، مث جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها اخلمر فنخضخضه مث 

  .)٤(»ال بأس به«): عليه السالم( قال. نصبه فنجعل فيها البختج

                                                

  .١شربة احملرمة ح األأبواب من ٣٠ الباب٢٩٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١١٦ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .١١٦ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  .٣شربة احملرمة ح األأبواب من ٣٠ الباب٢٩٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٥

.واألقوى كوا كسائر الظروف يف كفاية الثالث

  

  .ن تقيد مبوثقة عمار السابقةأطالقات جيب ذ اإلإويف الكل ما ال خيفى، 

ليه املفيد، والشيخ يف املبسوط، واجلمل، وطهارة النهاية، والشيخ إوجوب سبع مرات، ذهب : الرابع

) عليه السالم( ر، وذلك ملوثق عمار عن الصادقعلي، والدروس، ومجع من املتأخرين، بل فيه أنه املشهو

  .)١(»تغسله سبع مرات وكذلك الكلب«: يف إناء يشرب فيه النبيذ؟ قال

ذ لو أخذنا بالسبع لزم طرح الثالث إنه ال بد من محله على االستحباب بقرينة رواية الثالث، إ: وفيه

  .} يف كفاية الثالثقوى كوا كسائر الظروفواأل{: خبالف العكس، ولذا قال املصنف

كما أنه يفيد أيضاً عدم الفرق بني طالقات أو املناط مفيد لعدم الفرق بني أقسام اخلمر، مث إن اإل

  .طالق الدليلحدها الغسلة املزيلة إلأن كان إناء، والظاهر كما تقدم أن الثالث تكفي وأقسام اإل

اخلمر ختلّف ألجل إزالة آثار اخلمر، فإن  يف موثقة عمار، فالظاهر أنه إرشاد )الدلك(ما ما ورد من أ

  . بالدلك وحنوهأثاراً ال تزول إالّ

ن اخلمر توجب أما الطعم ففيه حمظور، وما يف رواية حفص يراد به أنعم ال بأس ببقاء اللون أو الريح، 

  ذهاب آثار الركوة اجلديدة، فالطيب ألجل الطعم الطبيعي للبختج، ال ألنه خيتلط بآثار 

                                                

  .٢شربة احملرمة ح من األ٣٠ الباب٢٩٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٦

  .لباقية يف الركوة، كما ال خيفىاخلمر ا

  .منا هو يف القليل، وأما الكثري فإطالقات أدلتها حاكمة على تلك األدلةإن التعدد هنا ويف السابق إمث 

  



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٧

  .قبل االستعمال ر به جيب أن يكون طاهراًالتراب الذي يعفّ): ٨ـ مسألة (

  

كما عن املنتهى } ل االستعمالن يكون طاهراً قبأالتراب الذي يعفّر به، جيب {): ٨مسألة ـ (

والبيان وجامع املقاصد والروض واحلدائق واجلواهر وشرح املفاتيح وكشف الغطاء، خالفاً ملن قال بعدم 

 كما تقتضيه إطالقات القدماء، واحتمله يف النهاية، ويظهر من املدارك ،لزوم أن يكون طاهراً مطلقاً

: يضاً، وفصل يف املستمسك فقالأردبيلي ومن تبعه كي عن األ وح،ليه، وقواه يف املستندإواملعامل امليل 

ما بناء على اعتبار املزج به، فال بد من طهارة التراب، أن هذا كله مبين على اعتبار عدم املزج باملاء، إمث (

  .)١()نه ال ريب يف اعتبار طهارة املاءأذ مع جناسته ينجس املاء مع إ

بني البناء على كونه جزء املطهر وله املدخلية يف نفس التطهري  :ونقل يف مصباح اهلدى تفصيالً آخر

كاملاء فيقال باألول، وبني البناء على كونه من شرائط تأثري املاء يف الطهارة كاالستعالء وحنوه فيقال 

  .طالق األدلة بعد عدم متامية شيء مما ذكروا يف سائر األقوالقوى هو القول الثاين، إل واأل،بالثاين

نه ال وجه لالنصراف إ: ىل الطاهر، وفيهإنصراف األدلة ا فقد استدل له ب:شتراط الطهارةاقول بأما ال

  ن يقلع آثار الولوغ، وذلك ال فرق فيه بني التراب ن التراب إمنا شرع عرفاً ألأبعد وضوح 

                                                

  .٣٠ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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ناء إالتراب طهور «: خبار كما يف النبويالطاهر والنجس، وبإطالق الطهور عليه يف بعض األ

الطهور مبعىن املطهر، فأي :  الطاهر يف نفسه واملطهر لغريه، وفيه: بضميمة أن املراد بالطهور،)١(»حدكمأ

ر نقول به، وأي مكان مل نعلم فيه ذلك ال نقول به، مكان علم من القرائن اشتراط الطهارة يف املطه

  .و جنساًأ طاهراً زالة، سواء كانة هنا ما ذكرناه، من مناسبة التراب لإلنخصوصاً والقري

ن االستقراء الناقص ليس إ: وفيه .وباالستقراء مبالحظة أشباهه كحجر االستنجاء والتطهري باألرض

  .حبجة

  .ن املالزمة مل تثبت بدليل شرعيإ: وباملالزمة بني املطهرية والطاهرية، وفيه

م، ومن أين لنا ذلك  مسلّ غري)٢()ال ريب يف اعتبار طهارة املاء(: أن قوله: أما تفصيل املستمسك ففيه

  . ىل املاء املمزوج بالترابإبالنسبة 

طالق املذكور يف النص والفتوى، فكون التراب ميضي ما تفصيل املصباح، فلم يظهر وجهه بعد اإلأو

  إزالة آثار الولوغ، وذلك حيصل سواء كان التراب طاهراً أم ال؟

ذ ال إو كان الظرف رطباً، أذا خلطناه باملاء، إنه ال إشكال يف تنجس التراب بنفس الظرف، كما إمث 

  .يقول أحد بلزوم جتفيف الظرف، مث تعفريه بالتراب

                                                

  .٣٦٦ ص٦ ج: كما يف اجلواهر،١٨٨٤ رقم ٧٩ ص٥ج :كرت العمال) ١(

  .١٢ سطر٣٠ ص٢ ج:املستمسك) ٢(
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إىل أن يصل   فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وحتريكه   ال ميكن مسحه بالترابإذا كان اإلناء ضيقاً): ٩ـ مسألة (

 عند من يقول بسقوط التعفري ه على النجاسة أبدا إالّؤقا وأما إذا كان مما ال ميكن فيه ذلك فالظاهر ب،إىل مجيع أطرافه

.يف الغسل باملاء الكثري

  

ناء ضيقاً ال ميكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه ذا كان اإلإ{): ٩مسألة ـ (

إنه كما اختاره اجلواهر وغريه، إذ هو عبارة عن الغسل بالتراب ف} ىل مجيع أطرافهإن يصل أىل إوحتريكه 

ن صورة إمكان إ(: ليس الغسل حيصل بنوع خاص فقط، خالفاً ملا عن حاشية جناة العباد حيث قال

. )١()، إذ إدخال املذكور ليس بتعفري أصالًناء وحتريكه فيه كصورة التعذر رأساًدخال التراب يف اإلإ

ل التراب الرطب، ملا ما ال خيفى، وال فرق يف ذلك بني إدخال التراب اليابس وحتريكه، أو إدخا: وفيه

سل بكال القمسنيتقدم من صحة الغ.  

ه على النجاسة أبداً، إالَّ عند من يقول بسقوط ؤ فالظاهر بقا،وأما إذا كان مما ال ميكن فيه ذلك{

  :يف املسألة أقوال} التعفري يف الغسل باملاء الكثري

 واملدارك، والذخرية، واختاره ، وكشف اللثام،ما ذكره املصنف، تبعاً لظاهر جامع املقاصد: األول

  اجلواهر الذي حكى عن 

                                                

  .١٩ من السطر٣٤٨ ص١ ج:وسيلة النجاة يف شرح العباد) ١(
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  .أولئك، وهذا هو األقرب، ألن النجس ال يطهر بالتعذر واألدلة مطلقة

بدلية املاء عن التراب حينئذ، فيغسل باملاء ثالث مرات، كما عن العالمة يف القواعد لدليل : الثاين

وه،  مطلقات أدلة املاء وحنميكن التعفري مل يشمله إالّا مل مكان التعفري فإذإامليسور، وألن ظاهر األدلة 

  .ن التراب ليس ميسور املاء يف املقامإ: وفيه

 ظاهر يف الطهارة احلدثية ال اخلبثية، وظاهر )١(»ن التيمم أحد الطهورينإ«): عليه السالم( وقوله

 مل صالًأإذا مل يوجد التراب :  ولذا نقول بأنه،األدلة أن النجاسة حكم الولوغ سواء أمكن التعفري أم ال

  .يطهر باملاء

سقوط التراب بال بدل، كما عن الشيخ يف املبسوط، وحكي عن العالمة يف النهاية والتحرير، : الثالث

صحاب، وذلك ألن صرف النظر عن هذا الظرف ضرر، وألن الغسل ىل مجع من األإونسبه يف املدارك 

حكم الشرعي الوضعي غري نادر، ودليل اليسر ال يرفع ن الضرر للإ: ميسور الغسل والتعفري، وفيه

  .حكام الوضعية، وإال ألسقط الدين، حيث كان عسراً على املديوناأل

                                                

  .٥ التيمم حأبواب من ٢٣ الباب٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  ، ولو مباء ولوغه أو بلطعه،مما تنجس بالكلب  ال جيري حكم التعفري يف غري الظروف): ١٠ـ مسألة (

  

 تنجس بالكلب ولو مباء ولوغه أو مما  ال جيري حكم التعفري يف غري الظروف{): ١٠مسألة ـ (

ناء يف  وحديثاً، وذلك ألنه املتيقن من أدلة التعفري بعد التصريح باإلوهذا هو املشهور قدمياً} بلطعه

أو مجع املاء يف . ىل الثوب والبدن، وإن لطعهما الكلبإالنبوي، ووضوح أنه ال حيكم بذلك بالنسبة 

): عليه السالم( ق الغسل فيما رواه الفضل عن أيب عبد اهللالكف فشرب منه، ويؤيده بل يدل عليه إطال

  .)١(»ن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسلهإ«

ن كان رطباً إانضحه و«:  قال،سألته عن الكلب يصيب الثوب: قال) عليه السالم( وما رواه علي عنه

  .)٢(»فاغسله

مس ثوبك كلب فإن كان يابساً ذا إ«): عليه السالم( وما رواه حممد، عمن أخربه، عن أيب عبد اهللا

  .)٣(»ن كان رطباً فاغسلهإفانضحه، و

ىل إ. )٤(»فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله«: يف حديث األربعمائة) عليه السالم( وعن علي

  .غريها من الروايات

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ النجاسات حأبواب من ٢٦ الباب١٠٣٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ النجاسات حأبواب من ٢٦ الباب١٠٣٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١١ النجاسات حأبواب من ٢ الباب١٠١٦ ص٢ ج:الوسائل و،٦٢٦ ص٢ ج:اخلصال) ٤(
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ملطهرة وما  بل والقربة وا،نعم ال فرق بني أقسام الظروف يف وجوب التعفري حىت مثل الدلو لو شرب الكلب منه

. أشبه ذلك

  

دمي، أو كان حوضاً صغرياً منصوباً، أو كان نعم الظاهر عدم الفرق بني الظروف، ولو كان من األ

ثاين، كما قواه اجلواهر يف جناة العباد، وبناؤه يف األرض ال يوجب عدم احلكم، قدراً مبنياً على األ

اهر فيما ميكن رفعه وصبه، إذ املراد منه  ظ)١(»واصبب ذلك املاء«): عليه السالم( ن قولهأبدعوى 

  .خالء كما هو املتفاهم عرفاًاإل

قسام الظروف يف وجوب التعفري، حىت مثل الدلو لو شرب أنعم ال فرق بني {: ولذا قال املصنف

نه ال فرق بني أقسام الكلب الصيود وغريه، إمث } الكلب منه، بل والقربة واملطهرة وما أشبه ذلك

  .طالق النص والفتوىكل ذلك إل. هوالسلوقي وغري

  

                                                

  .٢ النجاسات حأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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. بل يكفي التعفري مرة واحدة،من كلب واحد أو أزيد  ال يتكرر التعفري بتكرر الولوغ): ١١ـ مسألة (

  

ال يتكرر التعفري بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفري مرة {): ١١مسألة ـ (

ىل قيام إ وقد تقدم الكالم يف ذلك، مضافاً ،ر النجاسةن التطهري ال يتكرر بتكرأوذلك لبداهة } واحدة

  .» ذلك املاءباصب«): عليه السالم( مجاع هنا، كما ادعاه غري واحد، بل هو الظاهر من قولهاإل

  .وغريمها. )١(»هريق ذلك املاءأ«: وقوله

طالقه يقتضي عدم الفرق بني أن يكون ذلك لكلب واحد، ولغ مرة أو مرات، أو لكالب إفإن 

  .متعددة

  .ذا ولغ كلب، مث عفره بالتراب، مث ولغ، فإنه يبطل التعفري السابق، كما هو واضحإنعم 

  

                                                

  .١٠ يف املياه وطهرها وجناستها ح١ الباب٨ ص١ ج:الفقيه) ١(
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.فلو عكس مل يطهر،  جيب تقدمي التعفري على الغسلتني): ١٢ـ مسألة (

  

قد تقدم ذلك يف املسألة } جيب تقدمي التعفري على الغسلتني، فلو عكس مل يطهر{): ١٢مسألة ـ (

  .اخلامسة فراجع
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  ،بل يكفي مرة واحدة حىت يف إناء الولوغ.   التثليثهإذا غسل اإلناء باملاء الكثري ال يعترب في): ١٣ـ مسألة (

  

أي نوع من أنواع الكثري كان كاجلاري، واملطر، } ناء باملاء الكثريإذا غسل اإل{): ١٣مسألة ـ (

ىل التثليث، وال التسبيع يف إاليت حتتاج يف النجاسات } ال يعترب فيه التثليث{واحلمام، والكر، وحنوها 

  .اجلرذ واخلرتير

ىل إىل مرتني كما هو قول مجاعة، بل نسبه إفال حيتاج } بل يكفي مرة واحدة حىت يف إناء الولوغ{

كل شيء يراه ماء املطر «: يف املطر) عليه السالم( طالقات أدلة كثرية، كقوله وذلك إل،املعروف بينهم

ذا كان املاء الراكد الكثري مطهراً، إو. )٢(» طهرهالّإن هذا ال يصيب شيئاً إ«: لكثري ويف ا،)١(»فقد طهر

كان اجلاري والبئر واحلمام الذي مبرتلة اجلاري مطهراً بطريق أوىل، لوضوح أن عصمتها أقوى من 

  .عصمة الكثري الذي ال مادة له

:  وفيه،لثالث والسبع عموماً من وجهوأشكل على اخلربين بأما مرسالن، وبأن بينهما وبني أدلة ا

والقول بأن خرب الكثري رواه العالمة عن بعض فقهاء . رسال فال يضر بعد اعتماد الفقهاء عليهماما اإلأ

  نه إالشيعة، فأين كان هذا اخلرب قبل العالمة، أو قبل ذلك الفقيه الذي يقال 

                                                

  .٥ املاء املطلق حأبواب من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:سائلالو) ١(

  . املاء املطلقأبواب من ٩ الباب٢٧ ص١ ج: واملستدرك،٤ سطر٣ ص١ ج:املختلف) ٢(
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 مما مل نطلع عليه من الروايات، فلعله كان طلعا على كثريابن أيب عقيل، مدفوع بأن العالمة واحملقق ا

 واامع، فإن بني ى على بعض الفتاو مل نطلع حنن إالّ مث إن قبل العالمة،يف تلك الكتب اليت مل نظفر ا

ضرابه القالئل وبني العالمة ما يقارب من ثالمثائة سنة، وحنن مل نطلع إالَّ على نادر من أالصدوق و

  . املدة الطويلةالفقهاء والكتب يف هذه

ن احلاكم أأما مسألة العموم من وجه، فال خيفى حكومة الروايتني على تلك األدلة، ومن الواضح 

  عن الصادق،مقدم وإن كان بينه وبني احملكوم عموم من وجه، ويؤيد ذلك صحيحة حممد بن مسلم

ركن مرتني، فإن غسلته يف ماء اغسله يف امل«): عليه السالم(  قال؟عن الثوب يصيبه البول) عليه السالم(

  .)١(»جاٍر فمرة واحدة

ىل غريمها مما هو إ ،)٢(ن ماء احلمام مبرتلة املاء اجلاريأوصحيحة داود بن سرحان الدالة على 

نه يف القليل بقرينة صب أناء املتنجس ثالث مرات ن ظاهر موثقة عمار اآلمرة بغسل اإلأمبرتلتهما، كما 

ن إ األدلة املطلقة الدالة على كفاية املرة يف مطلق التطهري ـ كما تقدم ـ وحيث املاء وتفريغه، وا تقيد

، وخصوصاً اية املرة يف املياه العاصمة مبقتضى األدلة املطلقةفظاهرها القليل، كان الالزم القول بك

  .صحيحة حممد بن مسلم

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ٢ الباب١٠٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ املاء املطلق حأبواب من ٧ الباب١١٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ، بل ال خيلو عن قوة،نعم األحوط عدم سقوط التعفري فيه

  

ىل الغسل باملاء القليل، بقرينة قلة إراف نصوص املرتني، وثالث مرات، وسبع مرات، ما دعوى انصأ

  .املاء الكثري يف تلك األزمنة، ففيها ما ال خيفى

حلقنا به مما أفما ذكره املصنف من كفاية املرة يف الكثري، فيما يعترب فيه التثليث، وما : وكيف كان

 هذا القول خصوصاً يف التثليث غالب الشراح واملعلقني، حسب يعترب فيه التسبيع هو األقرب، وقد اختار

  .ما وجدت كلمام، واهللا العامل

  :ويف املسألة قوالن} حوط عدم سقوط التعفري فيه، بل ال خيلو عن قوةنعم األ{

  .ىل التعفري، كما قواه املصنف، وهذا هو احملكي عن املشهورإاحتياجه : األول

 ،لتعفري، كما حكي عن ظاهر املختلف، والنهاية، وحمتمل اخلالف، واملنتهىىل اإعدم احتياجه : الثاين

طالق دليل التعفري، كصحيح البقباق فإنه يشمل القليل قوى هو األول، وذلك إل واأل.وكشف الغطاء

  .والكثري بكل أنواعه

، ألن املتعارف يف واستدل للقول الثاين بأصالة الرباءة، بعد كون املنصرف من أدلة التعفري املاء القليل

  القليل، وبإطالقات أدلة مطهرية املاء، وإطالقات الغسل الشاملةزمان ورود الروايات املاء 
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.واألحوط التثليث حىت يف الكثري

  

 :)عليه السالم(  وقوله،»كل شيء يراه ماء املطر فقد طهر«): عليه السالم( للمقام، وخبصوص قوله

  .ويف الكل ما ال خيفى. »ال طهرهإ ن هذا ال يصيب شيئاًإ«

ن املنصرف هو الغسل أم ذ يرد على الرباءة، أنه ال جمال هلا مع وجود األدلة االجتهادية، وال نسلّإ

ألار ومياه األرض النابعة، كالعيون واملستنقعات النازة، وإطالقات ااملطر والبحار وباملاء القليل، إذ يكثر 

  .األدلة مقيدة بصحيحة البقباق، وغريها

ال وجه للتفكيك بني العدد والتعفري، فإن الزم سقوط األول ملا ذكر : ال يقال(: قال يف املستمسك

يف قبال صابة، ن ظاهر ما تقدم جعل املطهرية للمعتصم مبجرد اإلإ :سقوط الثاين أيضاً، ألنا نقول

، ال بلحاظ مطهرية غريه ىل الشرط يف مطهرية املاءإىل العدد أو الورود أو حنومها، مما يرجع إاالحتياج 

ىل إطالق إكالتراب، ال أقل من احتمال ذلك على وجه يوجب إمجاله، فريجع يف وجوب التعفري 

  .وهذا كالم متني. ، انتهى)١()دليله

لكن االحتياط بذلك . ملا تقدم وجهه، وقال به مجع} حىت يف الكثري{والتسبيع } واألحوط التثليث{

  .ولويأ

  

                                                

  .٣٤ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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 مثَّ صبه على األرض ثالث .وإدارته إىل أطرافه  غسل اإلناء باملاء القليل يكفي صب املاء فيهيف ): ١٤ـ مسألة (

.  مثَّ يفرغه ثالث مرات كما يكفي أن ميأله ماًء،مرات

  

ىل أطرافه مث صبه على ادارته إو   يكفي صب املاء فيه،ناء باملاء القليليف غسل اإل{): ١٤مسألة ـ (

وقد تقدمت، وال بد من جتديد املاء فال ) عليه السالم( ة عمار عن الصادقملوثق} األرض ثالث مرات

  .)١(»مث يصب فيه ماء آخر«: يف املوثقة) عليه السالم( يكفي املاء األول لقوله

على ما تقدم الكالم يف الغسلة املزيلة، كما ال فرق بني . ن يكون املاء مزيالً أم الأوال فرق يف ذلك 

ولوضوح التداخل يف هذا طالق األدلة و عدة جناسات، إلأجساً بنجاسة واحدة ناء متنأن يكون اإل

  .ىل كل ذلك، ألنه الظاهر من املوثقةإناء ذا حنايا وزوايا يلزم وصول املاء ذا كان اإلإ و،الباب

ليه الذخرية واحلدائق، بل نسبه الثاين إكما ذهب } ن ميأله ماًء مث يفرغه ثالث مراتأكما يكفي {

ىل إن التحريك ألجل وصول املاء أصحاب، وذلك ألن املفهوم بنظر العرف من املوثقة، اعة من األىل مجإ

  .كل األطراف، فإذا حصل ذلك بدون التحريك كفى

   املاء حبيث مير على مجيع أطرافه، و صبأولذا يصح مثل ذلك، 

                                                

  .١ النجاسات حأبواب من ٥٣ الباب١٠٧٦ ص٢ ج:سائلالو) ١(
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يعلم أن ما استظهره : منهيف مثل الدن، والقدر الكبري، املثبت يف األرض، حبيث ال ميكن حتريكه، و

 وكأنه لذا أمر يف آخر كالمه ،مالء املاء وإفراغه، ليس على ما ينبغيإاجلواهر من املوثق من عدم كفاية 

فراغ كفى دارة واإلناء إذا كان املاء كثرياً، وضع به ذلك من اإلبالتأمل، وإذا أخذ شيئاً من املاء يف اإل

  .كما ال خيفى

تصال بعضها ببعض، إلطالق األدلة، كما ال فرق ا الفصل بني الغسالت، أو نه ال فرق بنيأ: والظاهر

  .بني الفصل بني التعفري والغسل، وبني عدم الفصل
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 ، أو غريه حىت يكفي فيه املرة،مرات  حىت يعترب غسله ثالث  إذا شك يف متنجس أنه من الظروف): ١٥ـ مسألة (

.فالظاهر كفاية املرة

  

 أو غريه حىت ،مرات  حىت يعترب غسله ثالث   شك يف متنجس أنه من الظروفإذا{): ١٥مسألة ـ (

وقد تقدم أن يف مقام غسل املتنجس يوجد عمومات وإطالقات }  فالظاهر كفاية املرة،يكفي فيه املرة

  :ن الشك يف كون املتنجس ظرفاً أم الإتدل على كفاية الغسل املرة، وحينئذ نقول 

  .ة املفهوميةما أن يكون من جهة الشبهإ

  .وأما أن يكون من جهة الشبهة املصداقية

و املقيد، ودورانه بني األقل أمجال املخصص يكون املرجع عموم الدليل أو إطالقه، إل: ففي األول

مجاله يف إو املقيد منفصالً، لعدم سراية أواألكثر، فاملرجع الدليل املطلق أو العام، فيما كان املخصص 

ذا قال أكرم العلماء، مث قال ال تكرم الفاسق من العلماء، وعلمنا بأن إ حال ما العموم، فحال املقام

كرامه، إذ املتيقن إمرتكب الكبرية فاسق وشككنا يف أنه هل مرتكب الصغرية فاسق أم ال؟ فإنه جيب 

  .ىل عموم أكرم العلماءإكرام مرتكب الكبرية، فريجع يف مرتكب الصغرية خارجه من اإل

و ليس بظرف، فاملرجع أينقح حال املشكوك، وإنه ظرف ن كان هناك أصل موضوعي إ: ويف الثاين

  ـ لكن كالم املصنف يف غري هذا الغرض إذ الكالم يف الشك الثابت، . هو ذلك األصل املوضوعي
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ن مل يكن هناك أصل موضوعي فاملرجع الرباءة عن الزائد على املرة، إ يرفع حبكم شرعي ـ واال فيم

ن هذا من جهة عدم جريان أصل يف العدم األزيل، ألنه استصحاب العدم احملمويل لترتيب أ لكن ال خيفى

  .األثر على العدم النعيت، كما تقدم الكالم حوله يف بعض املباحث السابقة

ومنه يظهر أن قول املصنف بكفاية املرة هو مقتضى القاعدة، وإن أشكل يف أصله أو إطالقه كثري من 

  .الشراح واملعلقني
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، نفصال الغسالة على املتعارفايشترط يف الغسل باملاء القليل ): ١٦ـ مسألة (

  

ال شك يف ذلك إذا } نفصال الغسالة على املتعارفايشترط يف الغسل باملاء القليل {): ١٦مسألة ـ (

ي األثر أنه لواله مل تذهب القذارة، بأن بقي أثر الدم والبول واملين وما أشبه ـ أكان االنفصال حبيث 

  .مجاع عليهالواجب إزالته ـ وذلك لداللة النص واإل

، بل كانت النجاسة الًصذهب األثر الواجب إزالته بدون االنفصال، أو مل يكن هناك أثر أذا إما أ

  .حكمية فال إشكال يف عدم وجوب االنفصال يف املاء الكثري

ذلك شتراط ااحد من الذين صرحوا بما يف املاء القليل، ففي وجوب االنفصال، كما هو ظاهر غري وأ

  :قوالن. طالق املطلقني الذين مل يذكروا هذا الشرطإيف الطهارة أو عدمه، كما هو ظاهر 

  :استدل للقول األول بأمور

  .ن املاء املالقي للمحل ينجس مبالقاة النجاسة، فإذا مل خيرج بقي احملل جنساًإ: األول

  :وفيه

  .ى القول بنجاسة الغسالةن هذا االستدالل متوقف علإ: والأ

ىل ما يتعقبه طهر إنه على تقدير القول بنجاسة الغسالة فهناك من يقول بعدم جناسته بالنسبة إ: وثانياً

  طالق إاحملل، فال يصح 
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  .وجوب انفصال الغسالة

استه، إذا  يف املقام لوجود الدليل على عدم جننجس املاء مبالقاة النجاسة، إالّ بني تةنه ال منافاإ: وثالثاً

 وسيأيت الكالم يف .ستهالك العني وتبخرها مثالًكانت النجاسة حكمية أو ذهبت العني مبجرد الصب، ال

  .هذا الدليل

توقف صدق الغسل على انفصال املاء املغسول به عن املغسول، ورمبا يستدل لذلك مبقابلة : الثاين

دق الغسل على االنفصال، ويدل على ذلك م توقف صنا ال نسلّإ: خبار، وفيهالغسل للصب يف بعض األ

 يصدق مع عدم االنفصال، وكذلك الغسل عن )١(﴾فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيِديكُم﴿: ن قوله سبحانهأ

ق الغسل ولو بدون االنفصال، ومقابلة داجلنابة يصدق مبثل الدهن، وهكذا لو غسله يف ماء كثري يص

 من وجه، فإذا غمسه يف الكثري اًه، بل ألن بينهما عمومالصب للغسل ليست ألجل االنفصال وعدم

  . وقد يتصادقان،صدق الغسل دون الصب، وإذا صب عليه دون ذهاب األثر صدق الصب دون الغسل

زالة النفرة نصراف أدلة التطهري عما مل ينفصل عنه الغسالة، ألن أدلة التطهري واردة إلادعوى : الثالث

  . إال بانفصال ماء الغسالةوالقذارة، وهي ال حتصل عرفاً

  

                                                

  .٦ية اآل: سورة املائدة ) ١(
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  :وفيه

  .تقيم يف النجاسة احلكميةسن ذلك ال يإ: والأ

ىل التطهري إذا زال األثر القذر بدون االنفصال، كما هو كذلك بالنسبة إنصراف ال وجه لال: ثانياً

  .العريف

نا ال نسلم توقف إ:  بانفصال الغسالة، وفيهلغسل التنظيف، وذلك ال حيصل إالّن املفهوم من اإ: الرابع

ذا كان له أثر، فإذا ذهب حصل إالتنظيف على انفصال الغسالة، بل يتوقف التنظيف على ذهاب األثر 

  .ن مل تنفصل الغسالةإالتنظيف و

  .شتراط االنفصال، فاألصل يقتضي عدم لزوم االنفصالاحيث مل يستقم شيء من أدلة القائل ب: قولأ

  :مورأبعدم لزوم االنفصال من ىل ما يستدل به للقول إهذا مضافاً 

ذا مل إصدق الغسل والتطهري وما أشبه بذهاب األثر فيما كان له أثر، وصدقه يف استيالء املاء : األول

  .مهاؤن مل ينفصل ماإيكن له أثر، كما يصدق الغسل على الوضوء والغسل و

سأل هشام بن سامل أبا عبد  :ن استيالء املاء يوجب الطهارة، كالذي رواه الفقيهأما دلّ على : الثاين

   ما ،ال بأس به«: يصيب الثوب؟ فقالكف، فيعن السطح يبال عليه فتصيبه السماء، ف) عليه السالم( اهللا
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  .)١(»كثر منهأأصابه من املاء 

ه على ؤثره، سواء كان املراد استيالإن استيالء املاء على النجس يوجب ذهاب أفإن التعليل يفيد عرفاً 

  .ن كان املورد هو ماء املطرإثوب، والعلة عامة وو ال أالسطح

و تدري مل صار ال بأس أ«: يف ماء االستنجاء) عليه السالم( وما رواه العلل عن األحول عن الصادق

ووجه االستدالل به ما تقدم يف . )٢(»ألن املاء أكثر من القذر«: فقال. ال واهللا جعلت فداك: قلت» به؟

  .رواية الفقيه

ذا مل تنفصل الغسالة، إدل على أن املطهر هو الذي يوجب النقاء فإطالقه يشمل ما  ما :الثالث

أفأعيد الوضوء؟ :  فيمن استنجى مث وجد صفرة، قال:كرواية صفوان املذكورة يف باب نواقض الوضوء

والعلة عامة وإن كان . )٣(»ال ولكن رشه باملاء«: قال. نعم: قال» قد أيقنت؟«): عليه السالم( قال

  .ورد خاصاًامل

ال، حىت ينقي «: لالستنجاء حد؟ قال: قلت له: قال) عليه السالم( يب احلسنأورواية ابن املغرية عن 

  : قلت. »ما مثة

                                                

  .٤ يف املياه وطهرها ح١ الباب٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ ح٢٠٧ باب٢٨٧ ص١ ج:علل الشرايع) ٢(

  .٣ نواقض الوضوء حأبواب من ١٦ الباب٢٠٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .ن كان املورد خاصاًإوالكالم عام و. )١(»ليهاإالريح ال ينظر «: ينقي ما مثة ويبقى الريح؟ قال

ا على عدم ضرر بقاء ريح النجاسة مطلق إالَّ يف ن الفقهاء استدلوا بذيلهأويدل على عموم الكالم 

  .بعموم الروايةفقد التزموا خاص املاء املتغري، واستثناء املاء بدليل 

عن ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : يب العالء قالأطالقات ما دلّ على صب املاء، كرواية إ: الرابع

خر ذكرناها عند اشتراط أوروايات . )٢(»ا هو ماءصب عليه املاء مرتني، فإمن«: قال. البول يصيب اجلسد

  .املصنف ورود املاء على النجس

 يف جتصيص املسجد باجلص الذي أوقد عليه ،يف رواية ابن حمبوب) عليه السالم( قوله: اخلامس

  .)٣(»ن املاء والنار قد طهراهإ«: بالعذرة وعظام املوتى

تقريب االستدالل ذه الرواية عند اشتراط املصنف ص، وقد تقدم ن املاء مل ينفصل عن اجلأمع العلم 

إراقة ذنوب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ورود املاء على النجس، ويؤيد ما ذكرناه ما دلّ على أمر النيب

  من املاء على أرض املسجد الذي بال عليه األعرايب، وما 

                                                

  .١لوة ح احكام اخلأبواب من ١٣ الباب٢٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ النجاسات حأبواب من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ النجاسات حأبواب من ٨١ الباب١٠٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  ،ه وانفصال معظم املاءففي مثل البدن وحنوه مما ال ينفذ فيه املاء يكفي صب املاء علي

  

دلّ على رش احمللّ الذي توهم فيه النجاسة كما سيأيت بعض تلك الروايات يف باب ما يستحب 

  .نضحه

عليه ( ما ذكرناه مما دلّ على اشتراط خروج املاء كالذي رواه الدعائم، عن الصادقعلى وال يرد 

  .)١(»ج من اجلانب اآلخريصب عليه املاء حىت خير«: يف بول الصيب يصيب الثوب) السالم

  .)٢(»حىت خيرج من جانب الفراش اآلخر«): عليه السالم( ويف رواية علي بن جعفر

شتراط انفصال األن الظاهر أن ذلك ألجل غسل الطرف اآلخر، ال ألن االنفصال شرط، وعلى هذا ف

من ذلك تعرف وىل االنفصال خروجاً من خالف من أوجب، وحوط األالغسالة غري معلوم، وإن كان األ

ففي مثل البدن وحنوه مما ال ينفذ فيه املاء يكفي صب املاء عليه، وانفصال معظم {: وجه النظر يف قوله

شتراط االنفصال، إمنا يوجب االنفصال بقدر صدق الغسل، ال انفصال ان القائل بأبقي الكالم يف . }املاء

  .ذكره املصنفكما كل املاء، وال انفصال معظم املاء 

   الشيء األقل،  إالّ ينفصل منهألن املاء لو كان قليالً ملوذلك 

                                                

  .١١٧ ص١ج: دعائم اإلسالم) ١(

  .١١٨ص: سنادقرب اإل) ٢(
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 كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه ،ويف مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه املاء ال بد من عصره أو ما يقوم مقامه

  ،أو حنو ذلك

  

 الغسل منا دل علىإىل القول بانفصال معظم املاء، إذ الدليل إوذلك يوجب صدق الغسل، فال حاجة 

  .الذي ذلك يالزم خروج املاء يف اجلملة

  .ما انفصال كل املاء فذلك متعذرأ

ويف مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه املاء، ال {وأما انفصال معظم املاء فذلك مما مل يدل عليه الدليل 

ا يقع يف الكالم هن} ذا داسه برجله أو غمزه بكفه، أو حنو ذلكإبد من عصره أو ما يقوم مقامه، كما 

  .مقامني

جزاء النجس أىل مجيع إيصال املاء إيف أنه هل يشترط العصر يف اجلملة، أم ال يشترط، فيكفي : األول

  .خراج الغسالة بعصر أو حنوهإم ال يكفي، بل يلزم أ ،ن مل نعصرهإو

ن نه على تقدير العصر، هل جيب العصر خبصوصه أم ال؟ بل يكفي كل ما خيرج املاء مأيف : الثاين

  :دوس، أو غمز، أو حنومها، فنقول

العصر، بل من غري  ىل اشتراطإليهم إما األول فقد اختلفوا فيه، فقد ذهب املشهور كما نسب أ

عن شرح القواعد، بل ظاهر املنتهى ـ حيث نسب  خالف يعرف، كما يف احلدائق، بل بال ريب كما

  حد منا بعدم أنه مل يقل أىل ابن سريين ـ إاخلالف 
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عني النجاسة فقط، واستشكل  لكن عن النراقي يف كتابيه عدم وجوب العصر، بل الالزم إزالة ،العصر

يف التذكرة يف لزوم العصر فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غري عصر، بل عن ظاهر البيان وجود 

  : وذلك ألمور،قرب عدم وجوب العصرواأل. ظاهر املستمسك عدم الوجوبواخلالف، 

 شكل عليه يف املستمسكأ بالعصر، ولذا أن الغسل ال يصدق إالّألدلة بعد عدم تسليم طالق اإ: األول

ومصباح اهلدى وغريمها، ألن الغسل ال خيتلف مفهومه يف الكثري والقليل، ومن الواضح أنه يقال غسله 

 أن تعصره،  نزل عليه، ويقال غسلته باملاء اذا أدخلته يف الكر واجلاري وحنومها، وأخرجته بدوناذإاملطر 

  .والشاهد على ذلك العرف، والتزم بذلك املستند وغريه، مع أم من القائلني بالعصر

  .بعض ما تقدم يف مسألة اشتراط انفصال الغسالة: الثاين

ن الكالم فيما لو زاال أجل ذهاب العني واالثر فقد عرفت ن كان ألإنه ألأنه ال وجه للعصر : الثالث

جل تعبد شرعي، فال ن كان العصر ألإمل يزوال حىت بالعصر مل يفد العصر، ون إنه أبدون العصر، كما 

ن الالزم هجر الرجز والنظافة، أدلة ذ املستفاد من األإد، عنه يف غاية البأدليل على ذلك حىت يتعبد به مع 

  .لقي على العرفأن الكالم أذ املعترب منهما العريف، حبكم إوكالمها حيصالن بدون العصر، 
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  :ل القائل بلزوم العصر بأموراستد

  .طالق حمكمةن الرباءة بعد وجود اإلإ:  وفيه،األصل: األول

  .مجاع فهو حمتمل االستناد، بل لو فرض وجود اإلمجاعإمجاع، وقد عرفت أن ال اإل: الثاين

 بالعصر، ألن العصر داخل يف مفهوم  ال يتحقق إالّمجاعسل الواجب بالنص واإلن الغإ: الثالث

  .أن دخول العصر يف مفهوم الغسل خالف متفاهم العرف: وفيه. الغسل

  .نه خالف الوجدانإ: وفيه.  بالعصرإن النجاسة ال تزول إالّ: الرابع

زالة النجاسة إ بالعصر، وهناك ال جيب العصر بذاته، بل لوجوب نعم بعض النجاسات ال تزول إالّ

  .عيناً وأثراً

ني نظر، كما ت بالعصر، ويف كال املقدم وهي ال خترج إالّإخراجها،الغسالة جنسة، فيجب : اخلامس

  .عرفت سابقاً

يف بعض النصوص دالة على الفرق بينهما، وال فرق إال  إن املقابلة بني الغسل والصب: السادس

تصب عليه «: قال. عن بول الصيب) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: بالعصر، كصحيحة احلليب قال

  ،  أكل فاغسله باملاء غسالً كان قدناملاء، فإ
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  .)١(»والغالم واجلارية يف ذلك شرع سواء

  :وفيه

  .ن بني الغسل والصب عموماً من وجه، كما تقدمإ: والًأ

ن الظاهر بقرينة احلكم واملوضوع، أن الغسل هنا ألجل إزالة عني النجاسة وأثرها، إذ األكل إ: وثانياً

  .كل، فال سخانة لبوله، ولذا يكفيه الصبيؤثر يف سخانة البول، خبالف ما اذ مل يأ

  :األمر بالعصر يف مجلة من النصوص: السابع

من ماء جاري مرة، ومن ماء راكد مرتني، مث صابك بول يف ثوبك فاغسله أوإن «: كالرضوي

  .)٢(»اعصره

 :عن البول يصيب اجلسد؟ قال) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : يب العالء قالأورواية حسني بن 

  .»صب عليه املاء مرتني فإمنا هو ماء«

  .)٣(»اغسله مرتني«:  قال،وسألته عن الثوب يصيبه البول

  .)٤(»تصب عليه املاء قليالً مث تعصره«:  قال،وسألته عن الصيب يبول على الثوب

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١ سطر٦ص: فقه الرضا) ٢(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ١ الباب١٠٠١ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٣ الباب١٠٠٢ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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يغسل مكانه، فإن «: قال يف املين يصيب الثوب) عليه السالم(  عن علي:سالمواملروي عن دعائم اإل

يعرف مكانه وعلم يقيناً أنه أصاب الثوب غسل الثوب كله ثالث مرات يعرك يف كل مرة ويغسل مل 

  .)١(»ويعصر

ليه حىت يكون جابراً له، بل بعضهم إما الرضوي فهو ضعيف سنداً، ومل يعلم استناد املشهور أ: وفيه

ضافة امه اخلاصة، باإلنه خاص بالبول، فلماذا ال يكون ذلك من أحكأمل يذكروه مع قوهلم بالعصر، مع 

  .ن الوجه يف العصر خروج النجاسة، إذ املاء اجلاري جبريانه خيرج النجاسةأ أن املستفاد عرفاً ىلإ

 بالتحريك وحنوه غالباً، والعصر من أسباب إخراجه، إالّما الراكد، فمجرد إدخاله يف املاء ال يوجب أ

  .خراجهاإ

  .فرك والعصر ألجل تنظيفه من املينيعرف اجلواب عن خرب الدعائم، فإن ال: ومنه

 يف بول الصيب، مام مل يذكر العصر إالّذ اإلإدل، أما رواية احلسني، فهي على خالف املطلوب أ

جزاء النجس أىل كل إخراج املاء، بل العصر ألجل وصول املاء إىل إوظاهره أن وجهه عدم االحتياج 

  ذا مل إ النجس وقد تقدم أن» قليالً«): عليه السالم( بقرينة قوله

                                                

  .١١٧ ص١ج: دعائم اإلسالم) ١(
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  املتنجسو فيه عني النجس ان إذا ك وال يلزم الفرك والدلك إالَّ،وال يلزم انفصال متام املاء

  

 بخراج املاء؟ لعدم مصاحبة املاء للقذر، بل يكفي مسه باملاء، فإنه يوجإىل إيكن له عني ال حيتاج 

  .التنظيف باالستهالك للنجس، مث يتبخر النجس باجلفاف

ند أشكل عليها، بأن األمر دائر بني ختصيص الصيب باملغتذي وبني محل العصر على ويف املست

  .االستحباب، واألول ليس بأوىل من الثاين، ويف املستند حكم بإمجال الرواية

ىل التكلم حول األمر الثاين، إقرب، وبعد ذلك ال حاجة فالقول بعدم لزوم العصر هو األ: وكيف كان

خراج الغسالة من احمللّ، إصر كما قاله بعض، أو يصح االكتفاء مبا يقوم مقامه يف وهو أن املتعني هو الع

مثل الدوس بالرجل، والغمز بالكف، والدلك، والتقليب، والتثقيل، ومطلق االجتهاد يف إخراجها عنه، 

العصر فالظاهر عدم اخلصوصية واالكتفاء بأي من ذلك، كما اختاره املصنف ن كان لو قلنا بلزوم إو

  .وأغلب الشراح واملعلقني الذين وجدت كلمام

ذ انفصال متام املاء، لو أريد به احلقيقي فذلك متعذر، فإن قسماً من إ} وال يلزم انفصال متام املاء{

املاء يشربه احملل، وقسم منه يتبخر عند االستعمال، ولو أريد به العريف فذلك غري الزم، إذ ال دليل عليه، 

ء ـ  من املاء حبيث يصدق العصر والغسل وما أشبه ـ لو قلنا بلزوم انفصال املابل يلزم انفصال قدر

  ومل تذهب عني} ذا كان فيه عني النجس واملتنجسإ وال يلزم الفرك والدلك إالّ{
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  ويف مثل الصابون

  

  . بذلك والدهن إالّ بذلك، وكذلك مل تذهب عني املتنجس، كالدبسالنجس إالّ

زالته، كما لو كان يف الثوب ذرات االشنان، فطهرها إس بالتطهري، مل تلزم نعم إذا طهرت عني املتنج

  .الغسل

  .شكالإن املستثىن واضح، إذ الطهارة متوقفة على إزالة العني أو طهرها بال إمث 

  .ما املستثىن منه، فقد أوجب الفرك والدلك، العالمة يف التحرير والنهاية على ما حكي عنهأ

لغاء خصوصية إناء الذي شرب فيه اخلمر، بعد ، وباألمر به يف تطهري اإلواستدل له باالستظهار

صلى اهللا عليه (  وبأنه داخل يف مفهوم الغسل، وبرواية الدعائم املتقدمة، وبقوله،اخلمرية، وباالستصحاب

  . املقدم وغريهتذ ال فرق بني احلإ ،)١(»حتيه مث اقرصيه مث اغسليه«): وآله وسلم

فى، إذ اإلستظهار ليس بواجب، واإلستصحاب ال جمال له بعد الدليل، وال نسلم ويف الكل ما ال خي

  .ذهاب العني، وذلك مما يلتزم به الكلإألجل ذلك أنه داخل يف مفهوم الغسل، والروايات إمنا اوجبت 

ذا مل يتوقف ذهاب العني عليه فذلك بعيد غاية البعد عن مساق إما احتمال إطالق الوجوب حىت أ

  ويف مثل الصابون {ت الروايا

                                                

  .١٣٠ ح٣٤٨ ص١ج: العوايل) ١(
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 وال يضره بقاء جناسة الباطن على ،والطني وحنومها مما ينفذ فيه املاء وال ميكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء املاء عليه

  فرض نفوذها فيه

  

قليالً كان املاء }  فيطهر ظاهره بإجراء املاء عليه،والطني وحنومها، مما ينفذ فيه املاء، وال ميكن عصره

وال يضره {ىل ظاهره إعلى شرط أن ال يكون من الرخاوة حبيث تسري النجاسة من باطنه  أو كثرياً،

الكالم فيما ال ميكن عصره فال ينفصل املاء } فيه{أي النجاسة } بقاء جناسة الباطن على فرض نفوذها

  .يضاًأو يتنجس باطنه أما أن يتنجس ظاهره جبعل باطنه، إنه  أل،عن باطنه

و ينفذ ماء أىل باطنه وهو ماء، إن ال ينفذ ماء الغسالة أما إ ألنه ،مورأ ثالثة والكالم يف األول يف

يف أنه هل يطهر ظاهره أم ال؟ ويف أنه هل يطهر : ويف الثاين يف أمرين. ىل باطنه وهو ليس مباءإالغسالة 

  باطنه أم ال؟

شكال يف طهر  ينبغي اإلفيما يتنجس ظاهره دون باطنه، ومل ينفذ ماء الغسالة يف باطنه، وال: فاألول

بالقليل والكثري، بل عن اللوامع والذخرية نفي اخلالف عنه، ويف اجلواهر االتفاق عليه، وذلك ، هظاهر

والكر واملطر وحنوها، لكن مع لعموم أدلة مطهرية املاء، وأدلة الغسل، وخصوص ما ورد يف اجلاري 

  .صر يف غري اجلوامد، وال ميكن عصر الصابونذلك حكي عن مجاعة من املتأخرين عدم طهارته للزوم الع

  ن العصر إن قلنا بوجوبه فإمنا هو فيما يقبل العصر، ال يف إ: وفيه
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  . كما تقدم،اجلوامد وما يشبه اجلوامد، باإلضافة إىل أنك قد عرفت عدم وجوب العصر مطلقاً

طهارة القاعدة  ماء، ومقتضى ىل باطنه وهوإفيما يتنجس ظاهره دون باطنه، وينفذ ماء الغسالة : الثاين

  . كما تقدم،طالقات واخلصوصات الشتماله على شرائط الطهارة، فتشمله اإلهظاهر

أما باطنه فال ينجس على ما ذكرناه سابقاً، إذ قد عرفت أنه ال يشترط انفصال الغسالة، وإن املهم 

ن أ املاء بأوصاف النجس ـ كما ذا مل يتغريإجريان املاء مبا يسمى غسالً، وإن بقي املاء يف املغسول ـ 

  .ليه من عدم جناستهإىل بقايا الغسالة، على ما ذهبوا إاحلكم كذلك بالنسبة 

 وال يلزم من جناسة الباطن جناسة ،ن طهر الظاهرإنعم من يشترط االنفصال يقول بنجاسة الباطن و

ىل إالنجاسة من النجس بعض البطيخ حيث ال تسري ذا تنجس إالظاهر لعدم السراية، كما تقدم فيما 

  . ومنه يعرف حكم الثالث،الطاهر

ذا تنجس ظاهره دون باطنه، ونفذ فيه ماء الغسالة بدون أن يكون ماًء، كما يف إوهو ما : الثالث

نه يطهر ظاهره وال ينجس إطالق، فالسكر وحنوه، مما ينفذ فيه املاء لكنه يصري مضافاً وخيرج عن اإل

ذا صار مضافاً مبماسة الظاهر ال يطهر ظاهره وينجس باطنه، إى مبناهم فإنه وأما عل. باطنه على مبنانا

   مطلقاً عند املماسة للظاهر، فام يقولون بطهارة هىل الباطن مع كونإوإذا صار مضافاً عند النفوذ 
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  .الظاهر وجناسة الباطن

:  وجهان؟بطهارة باطنهفهل يطهر ظاهره وإن مل نقل  ،ىل ظاهرهإضافة ن يتنجس باطنه باإلأ: الرابع

األدلة الدالة على الطهارة حىت انفصال الغسالة ـ لو قلنا باشتراط الطهارة به ـ فإن طالقات إمن 

النجس وتستقر هناك، وذلك ال ينايف طهارة ظاهره، ومن عدم حتقق االنفصال الغسالة تنفذ يف باطنه 

شتراط االنفصال ال يقول اىل أن القائل بإ املطلق، لكنك قد عرفت عدم اشتراط انفصال الغسالة، مضافاً

  .يضاًأبه حبيث ينفصل مطلقاً، بل يكفي مبثل هذا االنفصال، ولذا فاألقوى الطهارة 

ولو كان االتصال بني . ىل الظاهر تنجس الظاهر ثانياًإاملستقر يف الباطن نعم لو سرى املاء النجس 

  .الظاهرالباطن والظاهر حبيث كانت السراية حمققة مل يطهر 

  :ىل ظاهره، وفيه أقوالإن يتنجس باطنه وظاهره، فهل يطهر باطنه باالضافة أ: اخلامس

  . كما عن النهاية وجممع الفائدة واملدارك واجلواهر،نه يطهر باطنه مطلقاًإ: األول

  ).رمحه اهللا( ليه مال الشيخ املرتضىإ كما عن املنتهى، و،نه ال يطهر باطنه مطلقاًإ: الثاين

  نه يطهر باطنه بالكثري دون القليل، وهو املنسوب إ: ثالثال



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٨٩

  .كثر املتأخرين، بل عن املعامل أنه املعروفأىل إ

طالقات أدلة الغسل، وملا ورد من مطهرية الكر واألقرب األول، لعموم ما ورد من مطهرية املاء، وإل

  .واجلاري واملطر واحلمام

: طبوخ واللقمة النجسة، كرواية زكريا بن آدم قالورمبا يستدل لذلك مبا ورد من طهارة اللحم امل

عن قطرة مخر أو نبيذ مسكر قطرت يف قدر فيه حلم كثري ومرق كثري، ) عليه السالم( با احلسنأسألت 

  .)١(»يهراق املرق، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله«: قال

ئل عن قدر طبخت، س) عليه السالم( املؤمننين أمري أ :)عليه السالم( ورواية السكوين عن الصادق

  .)٢(»يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل«:  قال،ذا يف القدر فأرةإو

اخلالء، فوجد لقمة ) عليه السالم( بو جعفر الباقرأدخل :  قال،ويف رواية حممد بن علي بن احلسني

، »ذا خرجتإ معك آلكلها تكون«: كان معه فقالىل مملوك إخبز يف القذر فأخذها وغسلها ودفعها 

صلى اهللا عليه ( كلتها يا بن رسول اهللاأ: قال» ين اللقمة؟أ«: قال للمملوك) عليه السالم( فلما خرج

   وجبت له إحد إالّا ما استقرت يف جوف إ«): عليه السالم(  فقال،)وآله وسلم

                                                

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١٠٠ ح يف الذبائح واألطعمة٢ الباب٨٦ ص٩ جالتهذيب) ٢(
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  .)١(»ن أستخدم رجالً من أهل اجلنةأكره أين إاجلنة، فاذهب فأنت حر ف

من حيث التطهري وفإن اطالق الروايتني األوليتني من حيث نفوذ النجس يف باطن اللحم وعدم نفوذه، 

ن الغالب نفوذ النجس يف بعض أباملاء القليل والكثري، وظهور الرواية الثانية يف قابلية اللقمة للطهارة، مع 

  .عماق اللقمة اليت وقعت يف القذر، دليل على ما ذكرناهأ

ذ الكالم فيما ال يقبل العصر، إا خارجة عن موضوع البحث،  االستدالل بالروايات أ يرد علىلكن

  .ن اخلبز واللحم قابالن للعصرأومن املعلوم 

نعم يصح االستدالل ملا حنن فيه مبا دل على طهارة الطني باملطر، وطهارة السطح الذي يبال عليه 

ا يرسب فيها املاء، فإن حكم الشارع أوالدن، مع  ناء والقدحباملطر، ومبا دل على طهارة الكوز واإل

  .بطهارا على اختالف جناستها، من ولوغ، وموت جرذ، ومخر، وشرب خرتير، يؤيد ذلك

   بالشك يف نفوذ املاء ،وهو عدم الطهارة مطلقاً: استدل للثاين

                                                

 ...  من ارتياد املكان للحدث٢ الباب١٨ ص١ جويف الفقيه. ١ ح احكام اخللوةأبواب من ٣٩ الباب٢٥٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٤ح
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اتصاله باملاء العاصم ىل أنه لو فرض النفوذ يشك يف إضافة املطلق يف باطنه، حبيث يستويل عليه، باإل

، إذ ال وجه للشكني املذكورين واملرجع ىجزاء بني املاء النافذ واملاء العاصم، وفيها ما ال خيفحليلولة األ

  .العرف الذي يرى النفوذ واالتصال

ىل تطهريه بالكثري فلما تقدم يف أدلة القول إاملفصل بني الكثري والقليل، أما بالنسبة : واستدل للثالث

ىل عدم طهره بالقليل، فالستصحاب النجاسة، والشتراط العصر املتعذر يف املقام، إوأما بالنسبة . األول

ن الغسالة ال تنفعل منه لرسوا يف األعماق، واملتنجس غري قابل أوالشتراط انفصال الغسالة، واملفروض 

  .ىل الباطن، لعدم استيالء املاء عليهإالعصر، ولعدم صدق الغسل بالنسبة 

طالقات وما أشبه، وعلى العصر واالنفصال بأنك قد اإلنه ال جمال له بعد أ: رد على االستصحابوي

ا، وعلى عدم صدق الغسل فبأنه جمرى دعوى، كيف والعرف يشهد بصدقه، معرفت عدم الدليل عليه

  .مث أي فرق بني الكثري حىت يقال بصدق الغسل فيه، وبني القليل حىت يقال بعدم صدق الغسل فيه

 وهو أنه لو علمنا أن النجاسة نفذت يف الباطن، وعلمنا أن املاء ال ينفذ فيه، حبيث يزيل :بقي شيء

وحكي عن الذخرية وكاشف : م ال؟ قوالنأالنجاسة، فهل طهر ظاهره يوجب طهر باطنه بالتبعية، 

لك ألنه ال وجه حوط الثاين، وذىل األول، وهذا هو الظاهر من املستمسك أيضاً، ولكن األإالغطاء امليل 

  للطهارة، لعدم 
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  وأما يف الغسل باملاء الكثري فال يعترب انفصال الغسالة

  .طالقات أدلة املطهراتإة، وال يشمله يالدليل على التبع

طالق ما دلّ على طهارة اللحم املتنجس، واللقمة املتنجسة، إأما الذي قال بالطهارة، فقد استدل ب

طالق االجتزاء يف حصول الطهارة مبجرد الغسل إناء، فإن القدح، واإلوطني املطر، والسطح، والكوز، و

 مع ترسب النجاسة يف باطنه لكونه من اخلزف والقرع واخلوض وحنوها، دليل على ،للسطح الظاهر

ىل إىل أعماق اللحم وتوابعه من املخ والشحم، واملاء ال يصل إوكذلك تسري النجاسة طهارة الباطن، 

  .لغسل إمنا هو بالنحو املتعارفالكل غالباً، إذ ا

 ـ وهو الزغب حتت ىزعركسية اِملأعن ) عليه السالم( وخبصوص ما رواه علي بن جعفر عن أخيه

 بتقريب أن )١(»ذا غسلت باملاء فال بأسإ«: شعر العرت ـ واخلفاف ينقع يف البول أيصلى فيها؟ قال

 دليل على طهر الباطن، بسبب تطهري ،ىل باطنهإطهره مع عدم أمره بإيصال املاء ) عليه السالم( طالقهإ

ليه، إدلة على طهر الباطن بدون وصول املاء ي من هذه األأذ ال تدل إ.  ويف الكل ما ال خيفى،الظاهر

وأما يف الغسل باملاء الكثري، فال يعترب {: فتأمل، ومبا ذكرناه تظهر مواضع الرد والقبول يف قول املصنف

  لى اشتراط انفصال الغسالة مطلقاًد عرفت أنه ال دليل عفإنك ق} انفصال الغسالة

                                                

  .)ذا اغتسلتإ(:  ويف نسخة٨٩ص: سنادقرب اإل) ١(
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 ويكفي يف طهارة أعماقه إن وصلت ،يطهر   بل مبجرد غمسه يف املاء بعد زوال العني،وال العصر وال التعدد وغريه

  ، وال يلزم جتفيفه أوالً،النجاسة إليها نفوذ املاء الطاهر فيه يف الكثري

  

ن إ«): عليه السالم( ، وقولهكل شيء يراه ماء املطر فقد طهر :هخصوصاً يف الكثري، الذي ورد في

  . وحنومها،)١(» طهرهإالّهذا ال يصيب شيئاً 

ت عدم اعتباره حىت يف القليل لعدم متامية األدلة اليت استدلوا ا، فاملطلقات فبل قد عر} وال العصر{

  .ملا تقدم من عدمه يف الكثري} وال التعدد{وحنوها هي احملكمة 

لكنك قد عرفت اشتراط التعفري يف الكثري لعدم وجه } وغريه{ق بذلك يف األواين كما سنعم يشترط 

  .ليس على ما ينبغي" غريه"طالق إلسقوطه ف

بل لو زال العني بالغمس طهر أيضاً، فال يشترط } سه يف املاء بعد زوال العني يطهرمبل مبجرد غ{

  ".يطهر"متعلقاً بـ " بعد: " يكون قولهال أنإكون الغمس بعد زوال العني، اللهم 

بل يف القليل } ليها، نفوذ املاء الطاهر فيه يف الكثريإن وصلت النجاسة إويكفي يف طهارة أعماقه، {

  إذ ال وجه للتجفيف بعد وصول } وال يلزم جتفيفه أوالً{أيضاً، ملا تقدم فإنه مل يظهر وجه للفرق 

                                                

  .٨ ح املاء املطلقأبواب من ٩ الباب٢٧ ص١ج:  واملستدرك،٤ سطر٣ ص١ج: املختلف) ١(
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  ، مبعىن عدم بقاء مائيته فيه،بقائه فيه يعترب جتفيفه مع نعم لو نفذ فيه عني البول مثالً

  

  .، والنص وكلمات الفقهاء مطلقةليه املاء النجس قبالًإن كان قد وصل إىل أعماقه، وإاملاء الطاهر 

} رب جتفيفه مبعىن عدم بقاء مائيتهت يع،مع بقائه فيه{و اخلمر أ} مثالً نعم لو نفذ فيه عني البول{

قاء املائية حتصل تارة بالتجفيف، وتارة باالستهالك، لغلبة املاء الطاهر، والظاهر وعدم ب} فيه{النجسة 

 وال يبعد أن الشارع اكتفى بذلك ،فيفجىل التإأن ذلك كاف، وفاقاً للمستمسك، ومعه ال حيتاج 

  .مطلقاً، ولذا أطلق النص مع كثرة نفوذ اخلمر يف األعماق، بل هو الظاهر من بعض األدلة

ذا جعل فيها اخلمر إنه إ: ين آخذ الركوة، فيقالإ :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: الكخرب حفص ق

فيها اخلمر، فنخضخضه مث نصبه فنأخذ الركوة فنجعل طيب له، أ، كان وغسلت، مث جعل فيها البختج

  .)١(»ال بأس«: فنجعل فيها البختج؟ قال

سألته عن الشراب يف إناء يشرب فيه : قال) معليه السال( خيهأعن ) عليه السالم( وعن علي بن جعفر

  .)٢(»ذا غسله فال بأسإ«: ؟ قالةوباطيأاخلمر، قدحاً عيدان 

                                                

  .٣ حشربة احملرمة األوابأب من ٣٠ الباب٢٩٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١١٦ص: سنادقرب اإل) ٢(
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.  فال حاجة فيه إىل التجفيف، فإنه باالتصال بالكثري يطهر،خبالف املاء النجس املوجود فيه

  

  .)١(»بأسذا غسل فال إ«: و شبهه؟ قالأجيعل فيه اخلل والزيتون أوسألته عن دنّ اخلمر 

 عليه،  من حيث عدم التجفيف، ولو شرط التجفيف للزم التنبيه قوياًطالقاًإىل غريها، فإن فيهما إ

  .لغفلة عامة الناس عنه

 الدن :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: ورمبا يستدل لوجوب التجفيف خبرب حفص األعور، قال

  .)٢(»نعم«: يكون فيه اخلمر مث جيفف، جيعل فيه اخلل؟ قال

و املراد أجناسة اخلمر، عدم ن اجلعل بدون الغسل فهو موافق ملا دلّ على أن الظاهر منه إ: وفيه

و أو املراد ما محله الشيخ عليه من التجفيف بعد التغسيل ثالث مرات وجوباً، أالتجفيف مقدمة للغسل، 

  .سبع مرات ندباً، فتأمل

يرد } ىل التجفيفإال بالكثري يطهر فال حاجة فيه خبالف املاء النجس املوجود فيه، فإنه باالتص{

  :عليه

  . النجس ال يطهر مبجرد االتصالوصافأحد أب ذا كان متغرياًإن املاء إ: والأ

                                                

  .١١٦ص :سنادقرب اإل) ١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٥١ الباب١٠٧٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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ن هذا بناًء إق بني القليل والكثري، فال وجه لتقييد األمر بالكثري، مث فرنه ال أنك قد عرفت إ: وثانياً

  .قرب كما سبقوهذا هو األكون الطهر حيصل مبجرد االتصال، على 
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  ،وإن كان مثل الثوب والفرش وحنومها  ،ال يعترب العصر وحنوه فيما تنجس ببول الرضيع): ١٧ـ مسألة (

  

من الغمز والدلك والدوس، وجريان املاء وانفصاله، } ال يعترب العصر وحنوه{): ١٧مسألة ـ (

مجاع، كما تقدم يف املسألة الرابعة، وذلك للنص واإل} فيما تنجس ببول الرضيع{والتعدد وغريها 

  .طالق حسنة احلليب وغريهاوذلك إل} ن كان مثل الثوب والفرش وحنومهاإو{ .فراجع

نه حكم رضيع أخبار ذكر خصوص الثوب، لكن ذلك ال يوجب التقييد، والظاهر نعم يف بعض األ

يف النجاسة ه الروايات والفتاوى ذ الكالم يف هذإما رضيع الكافر فحاله حال سائره النجاسات، أاملسلم، 

دلة، كما طالق األإه، فال ميكن التمسك بؤالبولية، ويف الكافر تضاف النجاسة الكفرية، ومل يعلم استثنا

نسان، فليس كذلك رضيع ما ال يؤكل حلمه، فكيف مبثل رضيع الكلب ن احلكم خاص برضيع اإلأ

  .واخلرتير

ذا كان يرضع إو لنب جنس، كما أون يرضع من لنب طاهر، ن يكأنه ال فرق يف الرضيع بني أوالظاهر 

والد املسلمني، خصوصاً يف زمن طالق األدلة، مع تعارف رضاع الكافرة إلو حيوان جنس، إلأمن كافر، 

ذا ارتضع من احليوان، إو يشمل ما أنسان، ذا ارتضع من اإلإ وهل الرضيع خيص ما .صدور الروايات

  ىل إالنصراف، ولو شك كان الالزم الرجوع طالق، ومن امن اإل: احتماالن



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٩٨

  ،بل يكفي صب املاء عليه مرة على وجه يشمل مجيع أجزائه

  

  .كثرقل واألمجال املخصص، ودورانه بني األدلة البول، إلأعمومات 

نسان واحليوان، ذا كان يشرب املصنوع من غري حليب اإلإشكال يف عدم جريان احلكم فيما إنعم ال 

  .ن كان بصورة اللنب اففإشبه، وأة وما مثل دقيق احلنط

ذا علم ذلك، إ أنه لنب، إالّ فال حيكم عليه ب،ما اللنب افف، الوب من اخلارج الذي ال يعلم حقيقتهأ

  .ن علم بكونه خملوطاً من اللنب وغريهإو

ب غري افف ن يشرأنه ال فرق بني اللنب افف واللنب غري افف، كما ال فرق بني أنعم الظاهر 

بل يكفي صب املاء {طالق النص، مع وجود املناط واملالك إلناء، كل ذلك إو بعد حلبه يف أمن الثدي، 

صحاب، كما عن املدارك، قال يف على ما قطع به األ} هئجزاأعليه مرة على وجه يشمل مجيع 

تيعاب، لكنه ال وجه ن كان مقتضى االكتفاء بالرش، احملكي عن بعض عدم اعتبار االسإو(: املستمسك

  .انتهى. )١(]مجاعله، ألنه خالف النص واإل

ن املاء املصبوب ال أطالقات صب املاء عليه، بعد وضوح إما وجه القول بعدم لزوم االستيعاب، فهو أ

  يستوعب غالباً، وفيه ما ال

                                                

  .٤٥ ص٢ج: املستمسك) ١(
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   نادراًه اتفاقاً وال يضر تغذي، بالغذاء معتاداًوإن كان األحوط مرتني لكن يشترط أن ال يكون متغذياً

  

ذ مناسبة احلكم واملوضوع تقتضي االستيعاب، ويف مقابل هذا القول قول آخر، هو وجوب إخيفى، 

:  قال،ه وانفصاله بالعصر، وذلك لبعض الروايات الدالة على ذلك، كاملروي عن مساعةئجزاأالغسل و

  .)١(»اغسله«: سألته عن بول الصيب يصيب الثوب؟ فقال

. )٢(» مث تعصرهتصب عليه املاء قليالً«: وسألته عن الصيب يبول على الثوب؟ قال: ويف رواية احلسني

ذا كان متغذياً، بقرينة خرب احلليب عن بول إو على ما أوفيه ما سبق، من محل الغسل على االستحباب، 

  .)٣(»كل فاغسله باملاء غسالًأتصب عليه املاء، فإن كان قد «:  قال،الصيب

ن كان إو{جزاء ىل كل األإه، ألن املاء القليل ال يصل بنفسه ئجزاأىل كل إاملاء  وصول :ووجه العصر

بالغذاء، ن ال يكون متغذياً معتاداً ألكن يشترط {ملا تقدم يف املسألة الرابعة } مرتني{استحبابا } حوطاأل

ات الدالة على فهو املشهور بني الفقهاء، وذلك لبعض الروايما الشرط أ} وال يضر تغذيه اتفاقاً نادراً

  خالفاً للمحكي عن ابن ادريس، حيث حدد . كل، كما تقدماشتراط ذلك بعدم األ

                                                

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٣ الباب١٠٠٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ج: لالوسائ) ٣(
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كالً معتداً به، وفيه نظر واضح، وكأنه فهم أ للطعام الرضيع مبن مل يبلغ سنه سنتني، ولو كان آكالً

نه يغسل ألدال على  النصراف النص اوال يضرمنا قال إومن القيد يف الرواية العالقية ال املوضوعية، 

كل يف راد بذلك األأكل عن شهوته، وكأنه ، وقد قيد الفقهاء ذلك باألكالً معتاداًأكله أن كان إالثوب 

، ويتغذى يأكل بعضاًنه لو كان أوة فهو مما مل يدل عليه دليل، ومنه يعلم ه فاشتراط الشكله، وإالّأان بإ

  . كان الالزم الغسلبعضاً

موجودة، ويأكل شهراً، حيث أمه ليست موجودة، ففي  مثالً، حيث أمه راًذا كان يرتضع شهإنعم 

  .كل ليس ببعيدحلوق كل مدة حكم موضوعها من االرتضاع واأل

ىل الصباح من هذا اليوم، مث إىل الطعام، كما ارتضع إىل الرضاع، ال إ نه لو كان البول مستنداًإنعم 

و يكفي الصب؟ أىل رضاعه، فهل جيب الغسل إ مستند ن بولهأكل، فبال، مما علم أقبل الظهر بدقيقة 

و الصب، أثر يف بوله سخونة وتلوناً، فهل حيكم عليه بالغسل أمريضاً حبيث ولو كان الطفل . احتماالن

  .طفال، فال وجه لدعوى االنصرافطالق النص، بعد تعارف مرض األال يبعد الثاين إل

  .كلن الدليل استثىن األنه ال يضر بالصب، ألأما شرب املاء فالظاهر أ

  عم من املائعات، كعصري  األ:كلن املراد باألأنعم الظاهر 
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  ، ال أنثى على األحوطوأن يكون ذكراً

  

يام من والدته بالزبد، يوجب خروجه يف تلك أىل إالربتقال وحنوه، وما يتعارف من تغذية الطفل 

  .الفترة عن حكم الصب

وفيه . شكل فيه بعض، مجوداً على لفظ النصأن إوز الغسل، ونه ال خصوصية للصب، فيجأمث الظاهر 

فهم وذلك لعدم ، نه ال خصوصية لصب املاء عليه، بل جيوز وضعه يف املركن مثالًأما ال خيفى، كما 

كثر، كما يف وهو ظاهر كالم األ} حوطنثى، على األأن يكون ذكراً ال أو{اخلصوصية،، ووجود املالك 

 لعله ال خالف فيه، بل عن :شهور، كما يف املستمسك، بل يف اجلواهراملستند، بل حكي عن امل

 وهي ظاهر عبارما، فالوسوسة يف ظهور ، احلكم بالتسوية:مجاع عليه، لكن عن الصدوقني اإل:املختلف

ليه، وهذا إكالمها يف ذلك، يف غري موضعها، واختاره احلدائق، ويظهر من غري واحد من املعاصرين امليل 

  .ربقهو األ

تصب عليه «: عن بول الصيب؟ قال) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : لصحيحة احلليب املتقدمة قال

وحنوها . )١(»كل فاغسله باملاء غسالً، والغالم واجلارية يف ذلك شرع سواءأاملاء، فإن كان قد 

ل رجوع ذ الكالم منصب لذلك، فاحتماإ ومها ظاهران يف استوائها من حيث الصب، ،)٢(الرضوي

  ىل اجلملة إاالستواء 

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣ الباب ١٠٠٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . املياهأبواب من ٦ صفقه الرضا) ٢(
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الثانية خالف الظاهر، هذا بل لو مل تكن فيما حنن فيه إالّ الروايات املصرحة بالصيب، لكنا نقول 

): عليه السالم( ن قولهإ كما نقول بذلك يف باب احلج، حيث ،طالقه العمومإذ الظاهر من إبالعموم، 

ان هو مجع صيب ال مجع صبية، ولذا قال به ن كإعم، وأ )١(» معكم من الصبياننانظروا من كا«

  .املشهور

ن أمجاهلما، الحتمال إشكل على الصحيحة والرضوي بأىل املشهور، فقد إىل ما نسب إما من ذهب أ

 ما حد، إالَّأصل حكم البول على كل أىل احلكم الثاين، ال احلكم األول، فاملرجع هو إشارة إيكون ذلك 

لنب «: ىل االستدالل خبرب السكوين قالإضافة  الغالم الذكر، باإل إالّيلخرج بالدليل، ومل خيرج بالدل

 الغالم ال يغسل منه مها، ولنبأن تطعم، ألن لبنها خيرج من مثانة أل باجلارية وبوهلا يغسل منه الثوب ق

  .)٢(»ن يطعم، ألن لنب الغالم خيرج من العضدين واملنكبنيأبوله قبل ] من[الثوب وال 

  :ويرد على هذا

  .ةحضعف السند، مبا ال يقاوم الصحي: اوالً

ن حكم على البول واللنب أن يف اجلملة الثانية ذكرت العلة لللنب، بعد إضعف الداللة، حيث : وثانياً

  .حبكم واحد

                                                

  .٣ حقسام احلجأ من ١٧ الباب٢٠٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  .عراض املشهور، بل امع عليه خالفه يف باب اللنبإ: وثالثاً

ملنكبني، وخروج لنب اجلارية من املثانة، حمتاجة ن العلة يف خروج لنب الغالم من العضدين واإ: ورابعاً

ىل اهلها، ولعلّ الوجه ـ لو متت الرواية ـ إن نرد علمها أالالزم : ن بعض الفقهاء قالأىل التأمل، حىت إ

 كما جند مثل ذلك يف بعض املوارد األخر، حيث كانوا) عليه السالم( جماراة املعروف يف زمان اإلمام

إنا «ىل بيام احلكم كان طريقاً عرفياً من باب إن حكماً واقعياً، لكن الطريق حيكمو) عليهم السالم(

ن أضالع املرأة، مع أقل من أضالع الرجل أن أ ولذا ورد ،)١(»ن نكلم الناس على قدر عقوهلمأمرنا أ

على غري ذلك، وبذلك املنربية يف املسألة ) عليه السالم( الوجدان خمالف لذلك، وكما جارى اإلمام

ىل إعراض ـ لو كان ـ فهو مستند إلعراض املشهور ليس يف مورده، إذ اإن اسقاط الصحيحة بأتعرف 

  .مجاع احملتمل االستناد ليس حبجةن اإلأوجوه اجتهادية، ومثله ال يسقط الرواية، بل قالوا ب

  .ن حاله حاهلماأن احلكم يف اخلنثى يعلم مما تقدم وإ: مث

دلة البول، فيما مل أخذاً بعموم أنثى حلاقه باألإمن احلكم يف اخلثىن بنعم من خيصص بالذكر ال بد له 

  .نه أنثىأيعلم 

   

                                                

  .١٥ حاجلهل كتاب العقل و٢٣ ص١ج: الكايف) ١(
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  ، وإن كان بعدمها، غري متغذعد رضيعاًب بل هو كذلك ما دام ،وال يشترط فيه أن يكون يف احلولني

  

}  بعدمهان كانإن يكون يف احلولني، بل هو كذلك ما دام بعد رضيعاً غري متغذ، وأوال يشترط فيه {

نوات مثالً، لعدم مشول سذا صار عمره مخس إذا كرب واعتاد شرب اللنب فقط، كما إلكن ال فيما 

  .النصوص ملثله، كما هو واضح

ول السرائر، ىل األإم ال؟ ذهب أن يكون الطفل يف احلولني أنه هل يشترط أم اختلفوا يف إنعم 

  .اين مجاعة آخرونىل الثإ و.وروض اجلنان، وجامع املقاصد، واملسالك

كما يف اجلواهر باالحتياط، وبتحديد مدة الرضاع شرعاً باحلولني، وبندرة بقاء : استدل للقول األول

نه بعد احلولني ليس برضيع، وقد ورد أطالق عنه، وبزيد من احلولني عرفاً املوجب النصراف اإلأالرضاع 

  .وي تعليق احلكم على الرضيعضيف الر

  .)١(»ال رضاع بعد فطام«): صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فلقوله، ليس برضيعنه بعد احلولنيأما أ

ن يكون املراد منه سن الفطام، واملنفي حينئذ حكم الرضاع بعد احلولني من نشر احلرمة، أبناًء على 

  ن تكون املرضعة يف احلولنيأشبه ذلك، بل رمبا حيتمل اشتراط أوكفاية الصب يف بوله، وما 

                                                

  .٦ ح٣٢٢ ص١٠٠ج:  ويف البحار،١٣٦ ح٧٢ ص١ج: العوايل) ١(
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  ، بل هو كسائر األبوال، بالغذاء قبل احلولني ال يلحقه احلكم املذكور صار معتاداًكما أنه لو

  

  .يضاً، كما ذكروا يف باب الرضاعأ

ذ االحتياط ال جمال له إن املطلق حمكّم بعد عدم استقامة االستدالالت املذكورة، أ: ويرد على الكل

ىل شهر إفقط، بل جيوز يف الزائد عن احلولني بعد وجود الدليل االجتهادي، والرضاع مل حيدد باحلولني 

شكال يف صدق الصيب إوشهرين، والرضوي ليس حبجة، بل املعيار الصحيحة وقد ذكر فيها الصيب وال 

يظهر قوة ما اختاره املصنف كما اختاره غالب الشراح واملعلقني الذين وجدت : يضاً، ومنهأبعد احلولني 

و ما أ بل لو جرى هلا اللنب بدون زوج، ن تكون املرأة يف احلولني،أنه ظهر عدم اشتراط أكلمام، كما 

  .ن مل جير يف باب الرضاعإشبه ذلك جرى احلكم هنا، وأ

ألنه } بوالنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل احلولني، ال يلحقه احلكم املذكور بل هو كسائر األأكما {

ن أناط ما يف الصحيحة، وال فرق يف الرضيع بني نه ليس مبناط، بل املأن مسي رضيعاً لكنك قد عرفت إو

ذا كان إمه، بل حىت أو غري أمه أن يكون اللنب لنب أو ،ناء فيشربو حيلب له يف اإلأيشرب من الثدي، 

  .ن لنب الرجل كلنب البقرةإ:  أن يقالذا فرض ذلك ـ اللهم إالّإلنب رجل ـ 

صباح الفقيه مليس بآكل الغذاء، خالفاً ىل كفاية شرب كل لنب، ألنه لإنعم ذهب مصباح اهلدى، 

  .ىل ما اخترناهإالذي ذهب 
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 وكذا لو كان من ، فلو كان من الكافرة مل يلحقه،أن يكون اللنب من املسلمة وكذا يشترط يف حلوق احلكم

.اخلرتيرة

  

  وكذا لو،لكافرة مل يلحقهان يكون اللنب من املسلمة فلو كان من أ وكذا يشترط يف حلوق احلكم{

و الكلبة، وقد اختلفوا يف ذلك، فالقائل باالشتراط متسك باالحتياط، وبانصراف أ} كان من اخلرتيرة

 والقائل بالعدم متسك .مهاأن لبنها خيرج من مثانة أدلة عن مثله، وبالتعليل يف رواية الكسوين باأل

ابق، واالحتياط ال رضاع الكافرة يف الزمان السإطالق بعد منع االنصراف، خصوصاً بعد تعارف باإل

: ن يقالأإالّ (: طالق، والعلة املذكورة يف رواية السكوين فيها ما تقدم، قال املستمسكمورد له بعد اإل

رادة خالف ظاهرها، وردها إو للعلم بأما لقصور سندها، إمكان العمل بالرواية يف موردها، إبعد عدم 

ن جاز إمكان التفكيك عرفاً بني مداليلها، وإعليل لعدم ، ال جمال للعمل بظاهر الت)عليه السالم( ىل قائلهاإ

  . انتهى)١()يف بعض املوارد اليت ليس مثلها املقام

ن يكون ألجل أذ حيتمل إجل النجاسة، ن عدم احلكم ألأنه مل يعلم بعد تسليم التعليل، أىل إمضافاً 

نه ال يضر باحلكم إارضية، فقرب، ومثله ما لو تنجس اللنب جناسة عأمر آخر، وعليه فعدم االشتراط أ

  .املذكور

  نه لو تنجس الشيء املتنجس ببول الصيب أمث الظاهر 

                                                

  .٤٧ ص٢ج: املستمسك) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٠٧

اخلارج من خرى هي الدم، خرى، مل جير عليه احلكم املذكور، حىت لو كانت النجاسة األأبنجاسة 

ستشكال ذ االستثناء خاص ببوله، وما يف اجلواهر من االإو كان غائطه، أ بالبول، حليل الصيب مقترناًإ

ذا كان اخلليط قليالً جداً، مبا ال خيرج املتنجس به عن صدق جناسته ببول الصيب، خصوصاً لو كان إفيما 

بقاء اسم املؤثر، انتهى، إاملباشر لبول الصيب جنساً حكماً، ملنع تأثري النجس يف النجس حكماً مع عدم 

  .ل الصيب فقط، وهذا ليس بول الصيب فقطن املستثىن بوأحمل منع، وفاقاً ملصباح اهلدى، ملا عرفت من 

حليل الصيب قبالً، كما هو املتعارف، ال تضر لتعارفه املوجب لشمول الدليل إن جناسة أنعم الظاهر 

و اكثر، ألن املستثىن هو أنه ال فرق بني وحدة البول وتكرره، من صيب واحد أله، وكذلك الظاهر 

و العكس، فهل جيري احلكم للشارب ألنب الصبية الصيب، فال خصوصية للوحدة، ولو شرب الصيب 

 فقد وإالّ.  على القول بالفرق بينهماهذا. للنب خلرب السكوين، احتماالنبل احلكم ال،  وألالطالق، 

  .عرفت وحدة احلكم عندنا

بقى الغالم املرتضع من لنب اجلارية على أحلق اجلارية املرتضعة من لنب الغالم بالغالم، وأويف املستند 

  .صلهأ

احلكم يعم (: و خاص بالثياب، قال يف املستندأن احلكم يعم الثياب وغريها أوهو هل : بقي شيء

  طالق كثري الثياب وغريها إل
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  .طالقذا مل نقل باإلإوهو كذلك للمناط، حىت . انتهى. )١()دلةمن األ

دلة أ الصيب على دلة بولأناء، مل جيب غسله ثالث مرات، حلكومة نه لو تنجس به اإلأيعلم : ومنه

  .واين ثالث مراتغسل األ

ن املالقي للمتنجس ببول الصيب من املايعات وغريها، هو كاملالقي له نفسه يف االجتزاء أيعلم : ومنه

عد صاحب اجلواهر، خالفاً ببالصب عليه، ألن العرف يرى وحدة املالك، وهذا هو الذي نفى عنه ال

ألن املوضوع يف لسان دليل االقتصار بالصب هو البول ملصباح اهلدى، حيث قوى غسل ما يالقيه، 

  .نفسه، فال يشمل ما تنجس به، وفيه ما ال خيفى

  

                                                

  .٣٠ سطر٤٨ ص١ج: املستند) ١(
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 كما أنه إذا ، بىن على عدمه،يف مثل الصابون وحنوه ، إذا شك يف نفوذ املاء النجس يف الباطن): ١٨ـ مسألة (

 وبقاء النجاسة يف ، فيحكم ببقاء الطهارة يف األول، بىن على عدمه، يف نفوذ املاء الطاهر فيه،شك بعد العلم بنفوذه

 الثاين

  

} يف مثل الصابون وحنوه، بىن على عدمهذا شك يف نفوذ املاء النجس يف الباطن، إ{): ١٨مسألة ـ (

يضاً أصل لأل}  بىن على عدمه، يف نفوذ املاء الطاهر فيه،ذا شك بعد العلم بنفوذهإنه أكما {صل لأل

 كما ،ذا مل نقل بالطهارة التبعيةإلكن هذا }  وبقاء النجاسة يف الثاين،رة يف األولفيحكم ببقاء الطها{

 مل يلزم العلم بنفوذ املاء الطاهر، وهذا ليس ببعيد، بل وإالّواين اخلزف وحنوها، أن احتملناها يف أسبق 

، ويف رجليه  عن الرجل يطأ يف احلمام:)عليه السالم( رمبا يستدل لذلك مبا رواه الفقيه عن الرضا

سود مما وطأه من القذر، وقد غسله، كيف يصنع به أثر أالشقاق، فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق 

ظفاره وال أ ويستنجي فيجد الريح من )باظفاره(ظفاره أم خيلّل أجيزيه الغسل؟ أ وبرجله اليت وطأ ا، 

  .)١(»ال شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله«: يرى شيئاً؟ فقال

واهللا . البأس) عليه السالم( ن بعض النجس يبقى يف الشقاق ومع ذلك نفى عنه اإلمامأفإن الظاهر 

  .العامل

  

                                                

  .١٧ ح يف ما ينجس الثوب١٦ الباب٤٢ ص١ج: الفقيه) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٠

مثَّ أخذ من فوقه بعد ،   حبيث اختلط معه،قد يقال بطهارة الدهن املتنجس إذا جعل يف الكر احلار): ١٩ـ مسألة (

  ،برودته

  

بطهارة الدهن { حمكي النهاية والتذكرة واملنتهى والقائل العالمة يف} قد يقال{): ١٩مسألة ـ (

وقد يستدل لذلك } خذ من فوقه بعد برودتهأذا جعل يف الكر احلار، حبيث اختلط معه مث إاملتنجس 

  :مورأب

  .مر به الشارع، وهذا األمر العريف حيصل عند هذا العملأمر عريف أن الطهارة إ: األول

ن األول منها خملوط أ اللحم والشحم واللّية املتنجسة، مع مكان تطهريإشكال يف إنه ال إ: الثاين

  .ي فرق بينها وبني الدهنأ والثانيني دهن خالص، و،جزاء الدهنأب

  .مريني فرق بني األأن الصابون دهن، فأمكان تطهري الصابون، مع إفتوا بأم إ: الثالث

اليت ال تالقي املاء تطهر بالتبع، كما قلنا يف جزاء جزاء اليت تالقي املاء تطهر بالغسل، واألن األإ: الرابع

مور ن الشارع يف مثل هذه األأدلة شبه، وليس هذا قياساً، بل نفهم من تلك األأباطن الكوز والقدح وما 

  .جزاء، مما يوجب حتصيل النظافة العرفيةاكتفى بغسل معظم األ

  ن الشارع حكم بطهارة اللحم املطبوخ بالنجس، إ: اخلامس



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١١١

  ، لعدم حصول العلم بوصول املاء إىل مجيع أجزائه،شكللكنه م

  

فإذا كان احلكم كذلك واللية واملخ الكائن يف العظم، ن اللحم يكون غالباً مع الشحم أمع وضوح 

و لوجود املالك العريف، وعلى هذا فالقول أني، بلوحدة الباالقول بالطهارة هنا،  منهناك كان ال بد 

ىل التطهري باملاء القليل، واملاء غري احلار، إتعدي احلكم ة غري بعيد، بل ال يبعد بالطهارة كما ذكره العالم

} لكنه مشكل{ الدهن وصب يف املاء غري احلار يمحأذا إكما هو الشأن يف غسل اللحم وحنوه، وكذلك 

  :ألمور

  .فاستصحاب النجاسة حمكم} جزائهأىل مجيع إالعلم بوصول املاء ل ولعدم حص{: األول

  .ذا ماتت فيه الفأرةإراقة الدهن الذائب إدلة الدالة على األ: الثاين

: وقال يف املستند. )١() بعيد ممتنعهنإ(: جزائه ممتنع، قال يف اجلواهرأىل مجيع إن دخول املاء إ: الثالث

الوجه يف استحالته ابتناؤه على (: قال يف املستمسكو. )٢()مداخلة املاء جلميع أجزائهل باستحالة يق(

مكانه، فال تبعد إقول بوجود اجلزء الذي ال يتجزأ، وقد برهن على امتناعه يف حمله، ولو بين على ال

  دعوى استحالته 

                                                

  . ١٤٧ ص٦ج: اجلواهر) ١(

  . ٧ سطر٤٥ ص١ج: املستند) ٢(
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.  من الزمانوإن كان غري بعيد إذا غلى املاء مقداراً

  

  .ىل آخرهإ، )١()حدمها عن اآلخر طبعاًأىل انفصال إمع املاء ثقال، املؤدي عادة، الختالفه 

جزائه بعضها أو من جهة شدة اتصال أجل الدسومة املانعة من نفوذ املاء، أالستحالة من ورمبا يوجه ا

ن إو{: ويف الكل ما ال خيفى، ولذا قال املصنف، كذا علله يف مصباح اهلدى، ببعض املانعة من االختالط

طالق إع وجود نه ال وجه له مأعلى االستصحاب ذ يرد إ}  من الزمانذا غلى املاء مقداراًإكان غري بعيد 

ا كناية عن عدم االنتفاع ذه احلالة، ولذا أوالزيت راقة الدهن إدلة أدلة املطهر، وعلى أدلة الغسل وأ

و االنتفاع به يف أو بيعه ألهل الذمة أطفال و األأطعام احليوانات إو أو دهناً للسراج أ جاز جعله صابوناً

مع وضوح . يهريقهما): عليه السالم( اء من قولهما ال يشترط بالطهارة، كما ورد مثل ذلك يف امل

  .جواز االنتفاع به، وجواز تطهريه بوصوله باملاء العاصم

  : فريد،ما الدليل الثالث هلمأ

 وجود اجلزء الذي ال ىن املدعأجزاء النجسة، ال ىل األإ وصول املاء ىن املدعأب: ولعلى الوجه األ

  .و اجلامدةأجسام املائعة  سائر األنيي فرق بني الدهن وبأيتجزأ، و

  ن املطهر هو مالقاته للماء، سواءأب:  الوجه الثاينىوعل

                                                

  .٤٨ ص٢ج: املستمسك) ١(
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  .و ببطءأنفصل عنه بسرعة ا

  .من ختلل املاء كما ال متنع يف اللحم والشحم وحنومهان الدسومة ال متنع أب: وعلى الوجه الثالث

ن الوزن أ علمياًامد، بل ثبت اتصال اجلقل من شدة أ، ن شدة اتصال املائعأب: وعلى الوجه الرابع

ثقل، كان يدخل يف جزاء الوزن األأذا كان املاء يدخل يف إكثر ختلخالً من الوزن الثقيل، فأاخلفيف 

  . من بعض املعاصرين القول بذلكقرب، ويظهرخف، ولذا كان الطهر هو األجزاء الوزن األأ
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 وإن نفذ فيه املاء النجس ،  وصلة ويغمس يف الكرجيعل يف إذا تنجس األرز أو املاش أو حنومها): ٢٠ـ مسألة (

 بأن جيعل يف ظرف ،ال يبعد تطهريه بالقليل   بل،يصرب حىت يعلم نفوذ املاء الطاهر إىل املقدار الذي نفذ فيه املاء النجس

  ، يراق غسالته مثّ،ويصب عليه

  

والوصلة } مس يف الكرو حنومها، جيعل يف وصلة ويغأو املاش أرز ذا تنجس األإ{): ٢٠مسألة ـ (

 ،راقة املاء اتمعإىل إناء وغمسه يف الكر، وال حيتاج إو يف أصح جعله يف مصفاة من باب املثال، واأل

  .ألن الكر يطهر ما لقيه

نه يصح تطهريه كذلك باملطر واجلاري والرتيز واحلمام إ من باب املثال، ف"يف الكر"وكذلك قوله 

ىل املقدار الذي نفذ فيه املاء إلنجس يصرب حىت يعلم نفوذ املاء الطاهر ن نفذ فيه املاء اإو {.وغريها

  .النافذ فيه النجس، كان املرجع االستصحابو وصول املاء املقدار أ شك يف زيادة النفوذ وول} النجس

ناء، و خيرج من اإلأ} ن جيعل يف ظرف ويصب عليه مث يراق غسالتهأبل ال يبعد تطهريه بالقليل، ب{

:  قال،عن الثوب يصيبه البول) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : حيح حممد بن مسلم قالوذلك لص

ذ ال فرق بني الثوب واملاش إ. )١(»ن غسلته يف ماء جار فمرة واحدةإاغسله يف املركن مرتني، ف«

  وغريمها، وال فرق

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٢لباب ا١٠٠٢ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 فال  جنساً نعم لو كان الظرف أيضاً وإن كان هو األحوط، فال حاجة إىل التثليث فيه، بالتبعويطهر الظرف أيضاً

. بد من الثالث

  

  .م ال فاحتمال الفرق ال وجه لهأن تكون النجاسة قد نفذت يف جوفه، أيف ذلك بني 

يف الصحيحة عن غسل املركن ) عليه السالم( ماموذلك لسكوت اإل} يضاً بالتبعأويطهر الظرف {

ىل إفال حاجة {و طهره بالتبع أعلى عدم تنجسه، بعد عدم رؤية العرف جناسته، فيكون السكوت دليالً 

واين، ولكن ألنه ظرف تنجس، وقد تقدم لزوم التثليث يف األ} حوطن كان هو األإالتثليث فيه و

  .االحتياط استحبايب كما ال خيفى

  .الدليل على طهره بطهر ما فيهلعدم } يضاً جنساً، فال بد من الثالثأنعم لو كان الظرف {

  .وجب وصول املاء جناسته، فال يكون مطهراًأذا كان جنساً إلظرف ن اإ: ال يقال

ن املاء بالوصول إو جناسة ما فيه فقط، فأأي فرق بني جناسة الظرف مع جناسة ما فيه، : ألنه يقال

ن أن كان االحتياط يتقضي إشكل على ذلك، وأواملعلقني من ي تقدير، ومل أر من الشراح أينجس على 

  .اً قبالًال يكون الظرف جنس
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 وكذا ،مثَّ عصره وإخراج غسالته، وصب املاء عليه  الثوب النجس ميكن تطهريه جبعله يف طشت): ٢١ـ مسألة (

 فال بد من  وإالّ، قبل صب املاء واملرتان فيه إذا مل يكن الطشت جنساً، ويكفي املرة يف غري البول،اللحم النجس

. واألحوط التثليث مطلقاً،الثالث

  

خراج إالثوب النجس ميكن تطهريه جبعله يف طشت وصب املاء عليه، مث عصره و{): ٢٢مسألة ـ (

ن ميأل أوذلك الستفادته من رواية املركن، بل مطلقات املطهر، ومطلقات الغسل، كما ميكن } غسالته

  .يراد اللباس واملاء يف الطشت مرة واحدةإالطشت باملاء، مث يوضع فيه اللباس النجس، وميكن 

خراج الغسالة، فقد عرفت سابقاً عدم وفاء الدليل ا، فلو كان حتت املركن إورود، والعصر، وما الأ

  .ن مل يعصر ومل خيرج ما فيه من املاءإثقبة خيرج منها املاء، كفى يف طهر الثوب و

شبه البول، أوما } املرة يف غري البولويكفي {واملاش والعدس وغريها } وكذا اللحم النجس{

واين، والسبع يف والثالث يف األ} واملرتان فيه {طلقاً، ومع كمال العدد يف اجلرذ واخلرتيركاألواين م

نه ال يلزم تطهريه لطهارته بالتبع، كما إف} ذا مل يكن الطشت جنساً قبل صب املاءإ{اخلرتير واجلرذ 

  .عرفت

ذا إن جناسة املتبوع، ال ما ذا كانت جناسة التابع مإمنا هي فيما إذ التبعية إ}  فال بد من الثالثوإالّ{

  .كانت جناسة مستقلة

  ذ إ ،ذا كانت النجاسة تابعةإحىت } حوط التثليث مطلقاًواأل{
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 ناء ال يكون إالّن تطيهر اإلأالطشت قد تنجس حسب الفرض مبالقات الثوب، فيشمله ما دلّ على 

  .بالثالث، لكنه استحبايب
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يف الكثري بل والقليل إذا صب    أو املتنجس بعد الطبخ ميكن تطهريهاللحم املطبوخ باملاء النجس): ٢٢ـ مسألة (

.إليه املاء النجس  عليه املاء ونفذ فيه إىل املقدار الذي وصل

  

و املتنجس بعد الطبخ ميكن تطهريه يف الكثري بل أاللحم املطبوخ باملاء النجس {): ٢٢مسألة ـ (

ليه إىل املقدار الذي وصل إذا صب عليه ونفذ فيه إ{م  كما تقدكوين وزكرياسالإلطالق رواية } والقليل

 كما يف املركن، ن يكون اللحم وارداًألكنك قد عرفت عدم اشتراط الورود، بل يصح } املاء النجس

ق الرواية، طالليه النجس، بل يكفي الغسل العريف، إلإ ما وصل  إىلنه ال يشترط العلم بوصول املاءأكما 

ية بعحم يف الغالب، فهو يطهر بالتعماق اللية واملخ املصاحبني للّأىل إة املاء يارمع كون الغالب عدم س

  .شبهأواين اخلزفية والقصبية وما ىل األإكما ذكرنا بالنسبة 
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 ومع عدم النفوذ ،ونفوذ املاء إىل أعماقه الطني النجس الالصق باإلبريق يطهر بغمسه يف الكر): ٢٣ـ مسألة (

 بل يطهر ظاهره ،وكذا الطني الالصق بالنعل، رات اليت تقطر منه بعد اإلخراج من املاء طاهرة فالقط،يطهر ظاهره

. به طهر باطنه أيضاً بل إذا وصل إىل باطنه بأن كان رخواً،باملاء القليل أيضاً

  

عماقه، ومع أىل إبريق يطهر بغمسه يف الكر، ونفوذ املاء الطني النجس الالصق باإل{): ٢٣مسألة ـ (

خراج من فالقطرات اليت تقطر منه بعد اإل{دلة املطهر أدلة الغسل وأطالق إل} م النفوذ يطهر ظاهرهعد

  .و غريمها لوحدة الدليل يف الكلأ} املاء طاهرة، وكذا الطني الالصق بالنعل

ي أ} يضاً بهأىل باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه إذا وصل إيضاً، بل أبل يطهر ظاهره باملاء القليل {

دلة املطهر، وقد أدلة الغسل وأطالق ذا نفذ فيه املاء القليل، إلإ كن رخواًن مل يإبالقليل، بل يطهر باطنه و

  .جسام املشاة له لوحدة الدليلتقدم الكالم يف هذه املسألة، وكذا غري الطني من األ
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 الكر حىت يصل املاء إىل مجيع  وضعه يفمثّ، الطحني والعجني النجس ميكن تطهريه جبعله خبزاً): ٢٤ـ مسألة (

.  ووضعه يف املاء كذلك وكذا احلليب النجس جبعله جبناً،أجزائه

  

ذا نفذ فيه املاء، كما ينفذ يف إعلى حاله } الطحني والعجني النجس ميكن تطيهره{): ٢٤مسألة ـ (

مث { على حاله و جتفيفهأ} جبعله خبزاً{يضاً أاللحم النجس لوحدة املالك فيهما، كما ميكن تطيهره 

العرفية ملا عرفت يف مسألة } جزائهأىل مجيع إحىت يصل املاء {شبه أو ما أو املطر أ} وضعه يف الكر

  .يضاًأمكان تطهريه باملاء القليل إتطهري اللحم من مسألة التبعية، وقد تقدم 

ن أوال خيفى } كووضعه يف املاء كذل{طاً ِقأو أ و لبناً ناشفاًأ} اًنبوكذا احلليب النجس جبعله ج{

شكال يف اإل(: اً ال يف تطهري احلليب بنفسه، فقول املستمسكنب املصنف يف تطهري احلليب جبعله جكالم

أا ال شكال يف الدهن املتنجس وغريه من املائعات، وقد تقدم يف مبحث املاء املضاف احلليب هو اإل

ن يريد املستمسك بيان حكم أ  اللهم إالّ عن حمل كالم املصنف، خارج، انتهى)١() باالستهالكتطهر إالّ

  .احلليب مستقالً

  

                                                

  .٥١ ص٢ج: املستمسك) ١(
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 لعدم ، وال حاجة فيه إىل التثليث،من فوق إىل حتت  إذا تنجس التنور يطهر بصب املاء يف أطرافه): ٢٥ـ مسألة (

 وطمها ،يها واألوىل أن حيفر فيه حفرية جيتمع الغسالة ف، واملرتان فيه، فيكفي املرة يف غري البول،كونه من الظروف

.بعد ذلك بالطني الطاهر

  

طالق وذلك إل} ىل حتتإطرافه من فوق أذا تنجس التنور يطهر بصب املاء يف إ{): ٢٥مسألة ـ (

سفله، أن جتتمع الغسالة يف أن كان التنور جديداً، حبيث يشرب املاء بدون إدلة الغسل، وأدلة املطهر وأ

ىل التثليث لعدم كونه من إوال حاجة فيه {لغسالة ملا سبق من عدم الدليل على اشتراط انفصال ا

ذا إنه أيعلم :  ومنه،}فيكفي املرة يف غري البول، واملرتان فيه{حىت يشمله دليل الظروف } الظروف

نه يعلم مما سبق أالتعدد والتعفري، كما ىل إو اجلرذ، ال حيتاج أو اخلمر، أو اخلرتير، أتنجس بالكلب، 

خراجه من ثقبة يف إو أرض له تدرجياً، و شرب األأجه يكون بآلة، اخرإمث ملاء مالئه باإمكان تطهريه بإ

  .سفلهأ

واين ذه الطريقة ال وجه له، وكذلك ميكن تطهري التنور شكال اجلواهر يف تطهري األإن أوقد سبق 

  .على، كما ذكره مصباح اهلدىىل األإسفل  من األطرافه مبتدئاًأبصب املاء يف 

وهذا ألجل طهر }  فيه حفرية جيتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطني الطاهررن حيفأوىل واأل{

  انفصال الغسالة يف التطهري لقولهشكال يف اشتراط األرض املثبت عليها، لكنك قد عرفت سابقاً اإل
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  .وغري ذلك، فراجع. )١(»والنار قد طهراه املاء ان«): عليه السالم(

  

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٨١ الباب١٠٩٩ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  ، عليهايإذا أجر   أو املفروشة باألجر أو احلجر تطهر باملاء القليلاألرض الصلبة): ٢٦ـ مسألة (

  

تطهر {واإلمسنت وحنوها } رجو احلأو املفروشة باآلجر أ{بذاا } األرض الصلبة{): ٢٦مسألة ـ (

شكال وال خالف، ويدل إكما تطهر بالكثري، كاملطر واجلاري والكر بال } جري عليهاأذا إباملاء القليل 

ا إدلة املطهرية للماء، فأدلة الغسل املطلقة، وأمجاع ـ ا باملاء الكثري ـ مع قطع النظر عن اإلعلى طهره

  .مطلقة شاملة للكثري والقليل

  .دلة اخلاصةطالقات، وباألج كما يف اجلواهر، وباإلر فقد استدل له باحل:ما طهرها بالقليلأ

 يثبت احلكم الكلي، وهذا رجن احلأذا قلنا بإ أنه ال ميكن االستدالل به، إالّما احلرج فاالنصاف أ

  .خالف التحقيق

طالق من هذه اجلهة غري وارد، ا ليست يف مقام اإلأفيها بشكال طالقات فال بأس ا، واإلما اإلأو

  . نادراً سليماً إالّشكال مل يبق مطلقذ لو فتح باب هذا اإلإ

ن املاء القليل يطهر التراب أ، مما يدل على راهن املاء والنار قد طهإدلة اخلاصة فهي رواية ما األأو

و غريه أضع القذر يكون يف البيت وئل عن امل س:طالق موثق عمارإذ ال خصوصية للجص، وإوحنوه، 

  ال «: قال. به الشمس، ولكنه قد يبس املوضع القذريفال تص
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  .)١(»علم موضعه حىت تغسلهأيصلى عليه، و

وسألته عن الرجل جيامع : قال) عليه السالم( علي، عن أخيه موسىسناد عن طالق ما رواه قرب اإلإو

صابه شيء أن إذا مل يصبه شيء فال بأس، وإ«: و املصلى، هل تصلح الصالة عليه؟ قالأعلى احلصري 

  .)٢(»فاغسله وصلّ

ذا إ«: رض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها؟ قالأ يف :)عليه السالم( ىل عليإباسناده : يضاًأوما رواه 

  .)٣(»طلعت عليه الشمس أو مر عليه مباء فال بأس بالصالة عليها

صلى (عرايب املسجد، ورسول اهللا أدخل : يب هريرة قالأىل مجلة من املؤيدات، كخرب إضافة هذا باإل

صلى اهللا ( فقال رسول اهللا. حداًأاللهم ارمحين وارحم حممداً وال ترحم معنا : جالس فقال) اهللا عليه وآله

 ،ن بال يف ناحية املسجد، وكأم عجلوا إليهأفما لبث : قال. »عجزت واسعاً«): ه وسلمعليه وآل

روا وال موا ويسعلّ: مث أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، مث قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( فنهاهم النيب

٤(»رواتعس(.  

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ من ٢ج: الوسائل) ١(

  .٩١ص: سنادقرب اإل) ٢(

  .١٤ص: اجلعفريات) ٣(

  .جاسات يف أحكام الن٢٣٤ ص٢ج: حالم وذرائع األ،٣٢٦ ص٦ج: اجلواهر) ٤(
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   ولو أريد تطهري،لكن جممع الغسالة يبقى جنساً

  

 ولكن عن املعترب ،ن اخلرب مقبولأن يف الذنوب مشهورة، وعن الذكرى أ، وعن البيان واملوجز

ن أو أ، ورد على الرواية باحتمال كون الذنوب كراًأنه أعرايب ضعيفة عندنا، كما ن رواية األأوالتحرير 

. ىل اخلارجإو ألن املكان كان منحدراً أزالة العني بالذنوب، إجل تطهري الشمس بعد لقاء ألاإل

  .ن بعض هذه املناقشات يف حملها، ولذا جعلنا اخلرب مؤيداًأاف واالنص

كثر، أصابه من املاء أن ما أ بوكصحيح هشام الوارد يف طهر السطح الذي يبال عليه مباء الغيث معلالً

  . للعهداملاء الحتمال كون االلف والالم يف منا جعلناه مؤيداًإو

ن إال بأس، «: فيمن وقع ثوبه يف ماء االستنجاء) لسالمعليه ا( وخلرب يونس يف ماء االستنجاء، قال

نه مطهر ومل يثبت أن املاء املستعمل طاهر، ال أن اخلرب يدل على أورد عليه بأ و،)١(»كثر من القذرأاملاء 

  . فتأمل،تالزم بني الطهارة واملطهرية

 على الطهر باملاء الغالب  لداللتها،راد الصالةأذا إخبار رش الكنائس والبيع، أما االستدالل لذلك بأ

  .ن الرش يدل على الطهر، يف اجلملة، فالغلبة مطهرة كلياًإن يقال أفمورد تأمل، اللهم إالَّ 

ن القول بعدم جناستها ليس أبناًء على جناستها، وقد عرفت سابقاً } لكن جممع الغسالة يبقى جنساً{

  ريد تطهري أولو {ببعيد 

                                                

  .١ ح٢٠٧ الباب٢٨٧ ص١ج: علل الشرائع) ١(
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 ، وإال حيفر حفرية ليجتمع فيها، بأن كان هناك طريق خلروجه فهو،ء الغسالةبيت أو سكة فإن أمكن إخراج ما

  ،مثَّ جيعل فيها الطني الطاهر كما ذكر يف التنور

  

خراج إميكن } ن كان هناك طريق خلروجه فهو، وإالأخراج ماء الغسالة، بإمكن أن إو سكة، فأبيت 

  :حناءأالغسالة فلكيفية التخلص من النجس، 

} مث جيعل فيها الطني الطاهر، كما ذكر يف التنور{ماء الغسالة } ر حفرية ليجتمع فيهاحيف{: األول

  .فيبقى الباطن جنساً، والظاهر يكون طاهراً

  .ن ينشف املاء بواسطة قماش، مرة يف غري البول، ومرتني يف البول، ليطهر ذلك احمللأ: الثاين

  .ن يفرغ املاء بآلة، كما يف احلب وحنوهأ: الثالث

  .املمكنةمور ىل غريها من األإ ،ن يسلط عليه املاء العاصم، كالكر وحنوهأ: لرابعا

يضاً، وكأنه أرض املسجد حيث يلزم طهارة باطن املسجد أىل إنعم ما ذكره املصنف ال يتم بالنسبة 

  ".و سكةأبيت : "لذا قال

ن املاء اجلاري كذلك، أذا ازيلت عنها عني النجاسة، كما إنه رمبا حيتمل طهر األرض بنفسها إمث 

  صلى اهللا عليه ( وذلك لقوله
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ن يطهر نفسه للتالزم أ فما يطهره غريه ال بد و،)١(» وطهوراًجعلت يل األرض مسجداً«): وآله وسلم

حمذوف وذلك دليل العموم، " طهوراً"و ألن متعلق أول، مرين فيثبت الثاين مما يدل على األالعريف بني األ

وجه يظهر : مجاعاً، ومنهإو أخرج منه نصاً أ، فاألرض تطهر كل شيء ما عدا ما كما ذكر يف البالغة

  .رض مطهرة لباطن الرجل وحنوه، يالزم تطهريها نفسهاالدليل الثاين هلذا االحتمال، وهو كون األ

، كاملروي عن احلليب حيث ن األرض تطهر بعضها بعضاإ:  الروايات املتعددة املتضمنة على:الثالث

: فقال. ن بيننا وبني املسجد زقاقاً قذراًإويف دار فالن : ؟ قال»ين نزلتمأ«) عليه السالم(  الصادقسأله

  .)٢(» بعضان األرض تطهر بعضهاًإال بأس «

  ). عليه السالم( وقد ورد مثل هذه اجلملة يف رواية ابن مسلم عن الباقر

  ). عليه السالم( يب عبيدة منهأويف رواية 

  .)٣()عليه السالم(  عن الصادقويف رواية املعلي

ن خصوص املورد يف بعضها، ال يوجب التخصيص، فمعىن تطهري األرض بعضها لبعض، أومن املعلوم 

  ن األرضأخرى، وأرض أألرض، تطهر بن النجاسة اليت علقت بالرجل من اأ

                                                

  .٢ ح التيممأبواب من ٧ الباب٩٦٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣ و٢ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  .أو املطر أو الشمس بإلقاء الكر وإن كانت األرض رخوة حبيث ال ميكن إجراء املاء عليها فال تطهر إالَّ

  

و حنوه، أذا غلبت الطاهرة على النجسة، باختالطهما باملشي إب األرض الطاهرة، بالنجسة تطهر بس

خر كلها  األالثالثن العناصر إ: ر بعض املاء اجلاري بعضه اآلخر، ويؤيد مطهرية األرضكما يطه

 ولو مل نقل ،ذهاا العفوناتإسبب  والنار مطهرة باالستحالة، والريح مطهرة بمطهرات، فاملاء مطهر،

  . فتأمل،ا مطهرة تطهرياً باملعىن الفقهي املصطلحأب

ىل إن السبب لعدم ذهام أجده يف كلمام، واحتمال ألكن االلتزام مبطهرية األرض ذا املعىن، مما مل 

ليل العام خيصص، ذ الدإو لالستصحاب، ليس كما ينبغي، أن غري املاء ليس مبطهر، أذلك، ما دلّ على 

سالم وغريها، واالستصحاب ال كما خصص مبا دلّ على مطهرية األرض لباطن الرجل والشمس واإل

  .جمال له مع وجود الدليل االجتهادي

و أو املطر ألقاء الكر إ بإجراء املاء عليها، فال تطهر إالّن كانت األرض رخوة، حبيث ال ميكن إو{

جراء شرط يف الطهارة، لعدم مكان اجراء املاء عليها، واإلإ لعدم ي ال تطهر بالقليل، وذلكأ} الشمس

جراءسل بدون اإلصدق الغ.  

ذا رسب طهر، على إو يرسب فيها، فأ املاء عليها ن يقفأما إذ إصور مثل هذه األرض، ال يت: قولأ

  ذا وقف كان حاله حال الغسل يف املركن، وحال غسل احلب يؤخذ منهإما يذكره املصنف، و
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 وإن ، مباء الغسالة ميكن تطهري ظاهرها بصب املاء عليها ورسوبه يف الرمل فيبقى الباطن جنساًم إذا كانت رمالًنع

.كان ال خيلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة

  

ن أ جلريان يف صدق الغسل، اللهم إالّاملاء ويطهر، هذا مع الغض عن عدم وجود الدليل على اشتراط ا

  .رض الوحل، الذي ال يرسب فيه املاء، وال يقف عليه بل خيتلط بهأريد بذلك مثل ي

 ميكن تطهري ظاهرها بصب املاء عليها، ورسوبه يف الرمل، فيبقى الباطن جنساً ذا كانت رمالًإنعم {

لكنك قد } شكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالةإن كان ال خيلو عن إمباء الغسالة، و

  .نه ال وجه لعدم الصدقأنه ال دليل على اشتراط انفصال الغسالة، كما أابقاً عرفت س
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نعم إذا صار حبيث ال خيرج منه طهر ، إذا صبغ ثوب بالدم ال يطهر ما دام خيرج منه املاء األمحر): ٢٧ـ مسألة (

نفذ فيه املاء يف الكثري بوصف  خبالف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا ،يف الكر أو الغسل باملاء القليل  بالغمس

. كما مر سابقاً، بعد العصر أو متلوناً وإن صار مضافاً،اإلطالق يطهر

  

ألن الدم باق فيه، وقد } محر ثوب بالدم ال يطهر ما دام خيرج منه املاء األغذا صبإ{): ٢٧مسألة ـ (

نه لو صبغ بالنجس ذي أيعرف : منهمنا هو يف غري املاء، وإن مسألة عدم االعتبار باللون والرائحة، أتقدم 

  .ىل ذي الطعمإالرائحة، ال يطهر ما دام خيرج منه املاء ذي الرائحة، وكذلك بالنسبة 

} طهر بالغمس يف الكر{ن بقيت احلمرة بال عني إمحر، واملاء األ} ذا صار حبيث ال خيرج منهإنعم {

نه ال اعتبار أدلة، وقد تقدم األطالقات إل} قليلو الغسل باملاء الأ{ا و حنوهأو البئر أو اجلاري أملطر و اأ

بناًء على } طالق اإلذا نفذ فيه املاء يف الكثري بوصفإنه إذا صبغ بالنيل النجس، فإخبالف ما {باللون 

  .ىل متام الغسل، لكنك قد عرفت سابقاً عدم متامية الدليل الذي استدل به ذلكإطالق اشتراط اإل

العاصم، وال ذ الثوب مبا فيه النيل يطهر مبالقاة املاء إ} تلوناً بعد العصرو مأن صار مضافاً إيطهر، و{

لى اشتراط  عدم الدليل عومر} كما مر سابقاً{ بلون النجس يف املاء، وليس املقام منه اعتبار باللون، إالّ

دلة أطالق ، إليضاًأاملقام باملاء الكثري، بل يكون حال القليل حال الكثري تقييد لنه ال وجه إالعصر، مث 

  .مطهريته



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣١

 ومرة أخرى يف ،فلو غسل مرة يف يوم،  فيما يعترب فيه التعدد ال يلزم توايل الغسلتني أو الغسالت): ٢٨ـ مسألة (

.ء املتنجس  نعم يعترب يف العصر الفورية بعد صب املاء على الشي،يوم آخر كفى

  

و أال يلزم توايل الغسلتني {و سبعاً أاً، و ثالثأمرتني، } فيما يعترب فيه التعدد{): ٢٨مسألة ـ (

دلة والفتاوى، واحتمال طالق األإل} خرى يف يوم آخر، كفىأالغسالت، فلو غسل مرة يف يوم ومرة 

يف التوايل، وذلك لالنصراف، مردود » يغسل ثالث مرات«: يف موثقة عمار) عليه السالم( ظهور قوله

يضاً، أنه ال يشترط تعقب الغسل للتعفري أ هذا يعرف ل به فهو بدوي، ومن، ولو قينه ال انصرافأب

طالق النص والفتوى، فلو عفر يف هذا اليوم، وبعد سنة غسل كفى، وتشبيه املقام بغسالت الوضوء، إل

  .عضاء غسل اجلنابة وحنوهاأمكان نقضه بتشبيهه بإال وجه له، مع 

وذلك }  املاء على الشيء املتنجسبعد صب{العرفية } الفورية{لو قلنا به } نعم يعترب يف العصر{

خل ذلك بالغسل املشروط يف الطهارة، أذا جف ولو بعض مائه، إألنه بدون العصر ال يسمى غسالً، ف

و أخراج النجاسة مع املاء، فلو جف بقيت النجاسة، إمنا هو ألجل إن العصر أوكأنه ألجل رؤية العرف 

 وقيل غري ذلك، لكنك حيث عرفت عدم النجاسة لو تراخى العصر عن الغسل،ألجل استصحاب 

  .دلة املذكورة وحول نقدها مستغىن عنه، واهللا العاملاشتراط العصر، فالكالم حول األ
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فيما يعترب فيه التعدد    تعد من الغسالت،ء منها الغسلة املزيلة للعني حبيث ال يبقى بعدها شي): ٢٩ـ مسألة (

  ، فإا ال حتسب،من أجزاء العنيء   خبالف ما إذا بقي بعدها شي،فتحسب مرة

  

الغسلة املزيلة للعني حبيث ال يبقى بعدها شيء منها، تعد من الغسالت فيما يعترب {): ٢٩مسألة ـ (

ن ما ورد أطالق بدعوى صل اإلأدلة مطهرية املاء، واملنع عن أدلة الغسل، وأطالق وذلك إل} فيه التعدد

و أيف كيفية الغسل، فيكون املرجع استصحاب بقاء النجاسة صل تشريعه، ال أمر بالغسل يف مقام من األ

طالق يف كل مكن دعوى عدم اإلأ طالق، وإالّذ ال وجه لدعوى عدم اإلإقاعدة االشتغال حمل منع، 

  .طالق مثل هذا املورد العرفإمطلق، والشاهد على 

ء بالغسلة املزيلة، فكأنه عدول ايف املسألة الرابعة، عدم االكتف) رمحه اهللا( نه قد كان خمتار املصنفإمث 

زالة إ يريد صورة استمرار الصب بعد "رمحه اهللا" وكأنه(: نه عن ذلك، واعتذر عنه يف املستمسك بقولهم

  .)١()العني، لئال ينايف ما تقدم منه

حتسب {الغسلة املزيلة } فـ {وعلى هذا. لكن التنايف ظاهر، وهذا العذر ليس على ما ينبغي: قولأ

  ما ملا ذكر يف وجه إ} ا ال حتسبإجزاء العني، فأذا بقي بعدها شيء من إف ما خبال مرة،

                                                

  .٥٣ ص٢ج: املستمسك) ١(
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نه بول فالدليل الدال أوىل نه كما يصدق عليه قبل الغسلة األما ألإو. عدم االحتساب يف الغسلة املزيلة

ق طالن مقتضى اإلإ(: يضاً، لكن ال يبعد االحتساب كما قال يف اجلواهرأعلى غسله مرتني يشمله 

طالق الدليل وجوب إوىل كان مقتضى ذا كانت العني موجودة بعد الغسلة األإنه أاحتساا، ودعوى 

ذا إن الفرد الواحد ال ميكن تطبيق الدليل عليه مرتني، فأفراد، مندفعة بالغسلتني منها، كما يف سائر األ

وىل لتنايف  بعد الغسلة األنه بول فيجب غسله مرتني، فال جمال لتطبيقهأوىل قبل الغسلة األصدق عليه 

  .، انتهى)١()التطبيقني

م ال ـ فال أ وقد غسله مرة ـ سواء بقيت العني اغسله مرتني ن الشارع قالأوكأنه يريد بذلك 

ن أ: لكن فيه(: شكال املستمسك عليه بقولهإوهذا هو املفهوم عرفاً، فمرة ثانية،  اغسله مرتنييشمله 

زالة العني من إن أىل إ ىل استصحاب النجاسة، مضافاًإرجوع ، والتنافيهما يوجب سقوطهما معاً

قل من انصراف الدليل عن أمقومات الغسل منها عرفاً، فال يصدق الغسل منها مع عدم االزالة، ال 

ن الغسل مرة ال يزيل منا هو ألإجياب املرتني، إن أ حمل منع، بل العرف يرى ، انتهى،)٢()الغسل غري املزيل

  .ع مبرتنيرمر الشاأولذا النجاسة، 

                                                

  .٥٣ ص٢ج: كما يف املستمسك) ١(

  .٥٣ ص٢ج: ملستمسكا) ٢(
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 وإن أزاهلا مباء مضاف جيب ،وعلى هذا فإن أزال العني باملاء املطلق فيما جيب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى

.بعده مرتان أخريان

  

و الغسلة أو الغسلة الثانية، أوىل مزيلة، ن تكون الغسلة األأبني قرب عدم الفرق  فاأل،وكيف كان

مر به ألجل أمنا إل سن الغإىل االعتبار، فإو غسل املاء يف الولوغ، هذا مضافاً أ، السابعة يف اجلرذ مثالً

  .ول الكالمأما واقعيتان كشف الشارع عنهما أزيل، وكون الطهارة والنجاسة تعبديتان ال أزالة وقد اإل

ود، نعم حنن ال نتحاشى عن تصرف الشارع يف اجلملة، كما تصرف يف اجلملة، كما تصرف يف العق

ىل االطالقات، حسب ما يفهم إذا مل يدل دليل على تصرفه، ال بد من الرجوع إنه ألكن الكالم يف 

زال العني باملاء املطلق فيما جيب فيه مرتان، أن إف{الذي اختاره املصنف } وعلى هذا{. العرف منها

رمحه ( ملا ذكرهوليس ذلك } خريانأزاهلا مباء مضاف جيب بعده مرتان أن إخرى، وأكفى غسله مرة 

  .و سبعاً باملاء املطلقأطالق دليل وجوب الغسل مرتني بل إل) اهللا
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 ، ال من طرف جلدها،وال حاجة فيها إىل العصر، النعل املتنجسة تطهر بغمسها يف املاء الكثري): ٣٠ـ مسألة (

 وكذا ،خليط ليسا مما يعصر ألن اجللد وا، بل يف الغسل باملاء القليل كذلك، وكذا البارية،وال من طرف خيوطها

. احلزام من اجللد كان فيه خيط أو مل يكن

  

ىل العصر، ال من إالنعل املتنجسة تطهر بغمسه يف املاء الكثري، وال حاجة فيها {): ٣٠ ـمسألة (

شبه، وذلك ملا عرفت، أو ما أوال ما يف مجلة منها من القطن } طرف جلدها، وال من طرف خيوطها

 حىت لو فرض رخاوة اخليط ،يضاً كما اخترناهأالعصر يف الكثري عندهم، بل يف القليل اعتبار عدم ومن 

  .شبه ذلكأواحلصر ذوات اخليوط، والزوايل، وما } وكذا البارية{وقابليتها للعصر 

لعدم كوا مما يعصر عندهم، ولعدم اشتراط العصر عندنا ولو } بل يف الغسل باملاء القليل كذلك{

وغريه كاحملفظة } ن اجللد واخليط ليسا مما يعصر، وكذا احلزامأل{: الزوايل، ولذا قالكان مما يعصر ك

شياء، فالظاهر كفاية النجس يف جوف هذه األما لو نفذ املاء أ} و مل يكنأمن اجللد كان فيه خيط {

ة، يف باب دلطالق األغسل ظاهرها، ويطهر باطنها بالتبع، ملا تقدم من قوة طهر الباطن تبعاً للظاهر، إل

خيه أطالق ما ورد يف املقام وهو ما رواه علي بن جعفر عن إشبههما، وخصوص أناء وما القدح واإل

  ى واخلفاف، تنقع يف البول أيصلى زع سألته عن اكسية املر:)عليه السالم( موسى
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ال املاء يصإطالق غسله باملاء، وعدم التعرض عن إن إ ف،)١(»ذا غسلت باملاء فال بأسإ«: عليها؟ قال

ىل باطنه، مع كون السؤال يف فرض نقوعه يف البول، يدل على كفاية غسل ظاهره عن باطنه، مع كون إ

بعض الناس يف عصر نه ال وجه الحتياط أن الغسل ال يوجب نفوذ املاء يف باطنه، ومما تقدم يعلم أالغالب 

ىل املتنجس منه، كما إيصال املاء إلك ريد بذأذا إال إن الشعر مما يعصر، اللهم أو شعورهم، حبجة أحلاهم 

ن كل ما ال يقبل العصر من املالبس، كالنايلون وحنوه، ال عصر فيه بالقليل، حىت على القول باعتبار أ

  .العصر

  

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٧١ الباب ١٠٩١ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 فأذيب ينجس يف املاء النجس أو كان متنجساً  إذا صب  الذهب املذاب وحنوه من الفلزات): ٣١ـ مسألة (

  ، بعد تطهري ظاهره تنجس ظاهره ثانياً فإذا أذيب ثانياً، ظاهرهلتطهري إالَّظاهره وباطنه وال يقبل ا

  

و كان متنجساً أذا صب يف املاء النجس إالذهب املذاب وحنوه من الفلزات، {): ٣١مسألة ـ (

ىل باطنه حىت يطهره، لكن إألن املاء مل يصل }  ظاهرهره وباطنه وال يقبل التطهري إالّذيب ينجس ظاهأف

ن باطنه مل إ فحبيث مل يالق باطنه النجس، وإالّذا كان الذهب املذاب مل يكن كقطرة الزيبق، إهذا 

  .ينجس

دلة، طهر الباطن تبعاً للظاهر، وهو ليس ببعيد، وما يف املستمسك ن ظاهر بعض األأنك قد عرفت إمث 

تقدير متاميته، كما وال جمال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهر، ألن ذلك ـ على (: من قوله

ال خيلو عن نظر لوحدة املناط، بل ال يلتفت العرف امللقى .  انتهى،)١()عرفت ـ خيتص باملتنجس بالتبعية

  .صالًأىل هذه اجلهة إعليه النص 

ذابة ذا كانت اإلإ} ذيب ثانياً بعد تطهري ظاهره، تنجس ظاهره ثانياًأذا إف{وعلى القول بالنجاسة 

  .حبيث يظهر بعض باطنه

                                                

  .٥٤ ص٢ج: املستمسك) ١(
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 ،نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إىل مجيع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان األجزاء الطاهرة حيكم بطهارته

. وإن كان مثل القدر من الصفر،وعلى أي حال بعد تطهري ظاهره ال مانع من استعماله

  

بعد الذوبان، ن ما ظهر منه أو{الباطنة } جزائهأىل مجيع إنعم لو احتمل عدم وصول النجاسة {

  .ليهإصالة عدم توجه التكليف بالطهارة أو أألصالة عدم النجاسة، } جزاء الطاهرة، حيكم بطهارتهاأل

الذي } ن كان مثل القدر من الصفرإي حال بعد تطهري ظاهره ال مانع من استعماله، وأوعلى {

هة كثرة االستعمال، وذلك  من جيطلى بالزيبق النجس، ولو احتمل زوال الظاهر وصريورة الباطن ظاهراً

من عدم الطهر ) رمحه اهللا( ليه، هذا كله على ما اختارهإصل عدم توجه التكليف أصل العدم، وأل

  .ن الباطن صار ظاهراًأذا علم بإمر سهل حىت أل فابالتبعية، وإالّ
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ومع العلم ا جيب ،  ارتهاحللي الذي يصوغه الكافر إذا مل يعلم مالقاته له مع الرطوبة حيكم بطه): ٣٢ـ مسألة (

. قبل اإلذابة وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً،غسله ويطهر ظاهره

  

وال تنجسه بسبب } ذا مل يعلم مالقاته له مع الرطوبةإاحللي الذي يصوغه الكافر، {): ٣٢مسألة ـ (

بذلك، ألنه د يف احلكم ب، وقاعدة الطهارة، والظن بالنجاسة ال يفيلالستصحا} حيكم بطهارته{آخر 

ومع العلم ا جيب {» نه قذرأكل شيء لك طاهر حىت تعلم «ن  بيقني مثله، وألالّال ينقض اليقني إ

ذا كان إن بقي باطنه على النجاسة إوطهر ظاهره و{ترط فيه الطهارة ريد استعماله فيما يشأن إ} غسله

  .على خمتاره من عدم التبعية} ابةذمتنجساً قبل اإل
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بل والغسل بالقليل إذا علم جريان املاء عليه بوصف ، النبات املتنجس يطهر بالغمس يف الكثري): ٣٣ـ سألة م(

  . امللحة وكذا قطع،اإلطالق

. للتطهري ال يكون حينئذ قابالً أو اجنمد امللح بعد تنجسه مائعاً،نعم لو صنع النبات من السكر املتنجس

  

يطهر بالغمس يف الكثري، بل {ظاهره } املتنجس{ السكر املصنوع من} النبات{): ٣٣مسألة ـ (

ملا تقدم من اشتراط } طالقذا علم جريان املاء عليه بوصف اإلإ{دلتهما أطالق إل} والغسل بالقليل

ذلك، فكما ال يضر جناسة املاء مبالقاة ىل اية الغسل، لكنك قد عرفت عدم الدليل على إطالق اإل

وكذا {. ثناءضافة املاء يف األإوساخ، اة املغسول، بل الغالب يف غسل األضافته مبالقإاملغسول، كذلك 

  .وغريمها مما يذوب جزء منه مبالقاة املاء} قطعة امللح

يكون حينئذ قابالً  ال و اجنمد امللح بعد تنجسه مائعاًأنعم لو صنع النبات من السكر املتنجس، {

عماقه ولو مضافاً، ملا سبق من أء الكثري، أو بنفوذ املاء يف ستهالك يف املا باالستحالة، أو االإالّ} للتطهري

ممازجة املتنجس املذكور بكفاية (: نه قالأعدم اشتراط بقاء املاء مطلقاً، ولذا كان احملكي عن العالمة 

نه ال نسلّم التالزم إمث . انتهى. )١()املطلق وصار مضافاًن مل يستهلك هو وانقلب املاء إباملاء املعتصم، و

  عماقه، وبني أبني دخول املاء يف 

                                                

  .٢٦١ ص٢ج: مصباح اهلدى) ١(
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متخلخالً، فينفذ املاء فيه بوصف وحنوه و استهالك املتنجس، ألنه رمبا يكون امللح أصريورته مضافاً، 

دلة التبعية ال تشمل املقام، واالستحالة اليت أطالق، وال نقول هنا بطهر الباطن تبعاً للظاهر، ألن اإل

ن أميكن ن االستهالك أمور، كما حملروق ينفع بعض األان امللح إ فحرقنا امللح،أذا إذكرناها هي كما 

و النار، حىت أيتبخر بالشمس تركناه و امللح يف املاء الكثري، مث أذا استهلكنا السكر إ بثمرة، كما يؤيت

ه بعد تبخر املاء املستهلك ؤو السكر، وذه الطريقة ميكن تطهري الدبس وحنوه، مما ميكن بقاأبقي امللح 

  .فيه

ن بقي باطنه جنساً، ولذا إمكن تطهري ظاهره وألو فرض صالبة النبات : املصنفعلى ما ذكره نه إمث 

طالق، كما يف ذا علم جريان املاء عليه بوصف اإلإما ظاهره فال مانع من تطهريه أو(: قال املستمسك

   .ى، انته)١()ولالفرض األ

ذابة الثلج إيضاً، وميكن أباطنه و أه فقط جنساً، ومما ذكرنا علم حال الثلج النجس، سواء كان ظاهر

ة جيف املاء القليل، مث وصله بالكر وحنوه فيطهر، وبقاء برودته ال مينع من طهارته كما ال خيفى، فال حا

  .ىل استهالكه يف املاء الكثري كامللح والنبات بتلك الطريقة اليت ذكرناهاإ

  

                                                

  .٥٥ ص٢ج: املستمسك) ١(
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 إذا  وباطنه أيضاً، للكافر يطهر ظاهره بالقليلأو كان مصنوعاً  سالكوز الذي صنع من طني جن): ٣٤ـ مسألة (

.وضع يف الكثري فنفذ املاء يف أعماقه

  

يطهر {حبيث جنّسه } و كان مصنوعا للكافرأالكوز الذي صنع من طني جنس، {): ٣٤مسألة ـ (

بل بالقليل ] عماقهأ ذا وضع يف الكثري فنفذ املاء يفإوباطنه أيضاً {كما يطهر بالكثري } ظاهره بالقليل

ليس مثل العجني النجس الذي يصنع خبزاً، ألن التصاق (نه أشكال املستمسك فيه بإيضاً كما تقدم، وأ

جزائه أذ ليس التصاق إجزائه، خبالف اخلبز، أجزاء ببعض فيه مانع من نفوذ املاء يف مجيع بعض األ

  . يف الطهر، كما تقدم انتهى، ممنوع، بل ال يبعد تبعية باطنه عن ظاهره)١()كذلك

  

                                                

  .٥٦ ص٢ج: املستمسك) ١(
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 فال بد من  وإالّ،إذا مل يكن لدسومتها جرم  اليد الدمسة إذا تنجست تطهر يف الكثري والقليل): ٣٥ـ مسألة (

.كذا اللحم الدسم واأللية فهذا املقدار من الدسومة ال مينع من وصول املاءو ،إزالته أوالً

  

عند } ذا مل يكن لدسومتها جرمإ الكثري والقليل ذا تنجست، تطهر يفإاليد الدمسة {): ٣٥مسألة ـ (

جزاء صغار بالدقة العقلية، كما ذكرناه يف اللون والريح، ويدل على أن كانت الدسومة هي إالعرف و

ـ وقد تقدمت دلة، خصوص روايات غسل اللحم طالقات األإىل السرية القطعية وإضافة الطهارة، باإل

  .ذا كانت طبقة دهنية، وذلك لعدم وصول املاء حتتهإ} والأزالته إفال بد من  وإالّ{ـ 

وكذا يف } فهذا املقدار من الدسومة ال مينع من وصول املاء{والشحم } ليةوكذا اللحم الدسم واأل{

ن الدسومة اليت تظهر على ظاهر اجلسم من باطنه ال متنع عن االغتسال والوضوء، ومثل إنسان، فبدن اإل

  .واين والبدن وحنوهاتعارفة، اليت تتراكم على الفرش واألالدسومة الوساخة القليلة امل
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كاحلب املثبت يف األرض وحنوه إذا تنجست ميكن تطهريها  الظروف الكبار اليت ال ميكن نقلها): ٣٦ـ مسألة (

  :بوجوه

  .ات تفرغ ثالث مر مثّ أن متأل ماًء:أحدها

  . خيرج منها ماء الغسالة ثالث مرات مثّ،نة اليد أو غريها يدار إىل أطرافها بإعا مثّ، أن جيعل فيها املاء:الثاين

  

منا هو إمكان النقل وإال خصوصية لعدم }  الكبار اليت ال ميكن نقلهافالظرو{): ٣٦مسألة ـ (

ذا تنجست ميكن إكاحلب املثبت يف األرض وحنوه، {يضاً كذلك أ فالذي ميكن نقله صعب، وإالّمثال لأل

  :}تطهريها بوجوه

شكال صاحب اجلواهر فيه قد تقدم دفعه، ويف إو}  مث تفرغ ثالث مراتن متأل ماًءأ :حدهاأ{

دلة الغسل، وكون املاء أطالق منا نقول بذلك إلإاحلدائق حكاية هذا الطريق عن مجاعة من األصحاب، و

  .وليته عن الطريقة املذكورة يف موثقة عمارأمطهراً و

و غريها، مث خيرج منها ماء الغسالة ثالث أعانة اليد إطرافها بأ ىلإن جيعل فيها املاء، مث يدار أ :الثاين{

يضاً، ويف موت اجلرذ واخلرتير سبع مرات، كما أيف غري الولوغ، ويف الولوغ يشترط التراب } مرات

  .تقدم

  طالقات، وملوثق عمار املتقدم،منا نقول ذه الطريقة لإلإو
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  . ثالث مرات، خيرج الغسالة اتمعةألسفل إىل األعلى مثّ باًء أن يدار املاء إىل أطرافها مبتد:الثالث

  

قذراًناء يكون ئل عن الكوز واإلسكيف ي ،يغسل ثالث مرات، «: ل؟ وكم مرة يغسل؟ قالغس

يصب فيه املاء فيحرك فيه مث يفرغ منه، مث يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه مث يفرغ ذلك املاء، مث يصب 

  .)١(»فرغ منه، وقد طهرفيه ماء آخر فيحرك فيه مث ي

  .و بتحريك نفسهأدارة بآلة طالقه يشمل كون اإلإن أومن املعلوم 

و الكر، املتحقق يف أو اجلاري أذا غسل باملطر إما ، أهذا وثالث مرات وحنوه، امنا هو لكون املاء قليالً

  . الثالث والسبعدلةأدلتها احلاكمة على أطالق إنابيب، كفت املرة، ملا تقدم من العصر احلاضر باأل

} على، مث خيرج الغسالة اتمعة ثالث مراتىل األإسفل طرافها، مبتدًء باألأىل إن يدار املاء أ: الثالث{

يعلم : طرافه، وهو حاصل ذه الطريقة، ومنهأىل مجيع إال املاء صيإن املقصود أألن املفهوم من املوثقة 

ىل إسفل  مث بعد ذلك يغسل النصف الثاين من األعلى،و األأسفل ىل األإوسط من األ ئصحة أن يبتد

  .و العكسأعلى األ

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٥٣ الباب١٠٧٦ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 ال يشكل بأن االبتداء من أعالها ، ثالث مرات، خيرج لكن من أعالها إىل األسفل مثّ، أن يدار كذلك:الرابع

 اموع  وذلك ألن، ومع اجتماعها ال ميكن إدارة املاء يف أسفلها،يوجب اجتماع الغسالة يف أسفلها قبل أن يغسل

 وبعد االجتماع يعد اموع ،ما جرى عليه إىل األسفل  فاملاء الذي يرتل من األعلى يغسل كل،اً واحديعد غسالً

  ،غسالة

  

يضاً أألن ذلك } سفل، مث خيرج ثالث مراتىل األإعالها ألكن من ن يدار كذلك، أ: الرابع{

 ففي اجلرذ واخلرتير يكون ذلك سبع إالّمن باب املثال، وطالقات، وثالث مرات مشمول للموثقة، واإل

عالها يوجب اجتماع الغسالة يف أن االبتداء من أب{ما ذكرناه يف الصورة الرابعة } وال يشكل{مرات 

كما ال يشكل ما } سفلهاأدارة املاء يف إومع اجتماعها ال ميكن {سفل األ} ن يغسلأسفلها قبل أ

على سفل، عند جريان غسالة األسفل يوجب تنجس األ من األدارة املاءإن أذكرناه يف الصورة الثالثة، ب

 واحداً، وذلك ألن اموع يعد غسالً{ناء ينجس سائر اإلعلى يطهر بينما خري من األاألعليه، فاخلط 

} على يغسل كلما جرى عليه إىل األسفل، وبعد االجتماع يعد اموع غسالةفاملاء الذي يرتل من األ

على النازل من األسفل ال يوجب تنجيس املاء دارة من األن اإلأحكم الغسالة، كما يكون هلا ما تقدم يف 

  .سفل لوحدة الغسالةلأل

  دلةأ لصدق ،ا كانت الغسالة واحدةذإمنا نقول بعدم الضرر إو
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  ، وإن كان أحوط،آلة إخراج الغسالة كل مرة وال يلزم تطهري

  

يضاً أذ يف صورة التحريك إناء على املقام، غسل اإلدلة الغسل، وخصوص املوثقة الواردة يف أالتطهري و

  .علىسفل لألسفل، وماء األعلى لأليالقي ماء األ

و شيء آخر وميسح الظرف مبا يصدق الغسل، كالغسل يف الوضوء، أن يبلل يده أيصح نه أوالظاهر 

ىل إاء يف كل غسلة نه ال يشترط وصول املأب: سل له، بل رمبا يقالدلة الغأدلة املطهر وأطالقات إلشمول 

ذا وصل املاء يف إ بالتحريك، بل ءجزاىل مجيع األإذ املتعارف عدم الوصول إجزاء النجس، أمجيع 

خراجه إناء، يصح خراج املاء بآلة كاإلإيضاً ذلك، وكما يصح أغسال الثالثة كفى، ولعل وجه الثالثة األ

  .نابيب املطاطية املتعارفة اآلنبسبب الضخ، كما يف األ

  :قوال ثالثةأيف املسألة } حوطأن كان إخراج الغسالة كل مرة، وإال يلزم تطهري آلة و{

ب مبقدار عشرة ذا اجتمع املاء يف كل مرة يف احلإوجوب تطهريها كل دفعة من كل مرة، ف: األول

صحاب، واستحسنه ناء، وهذا هو احملكي عن مجاعة من األ كل دفعة خنرج املاء يلزم غسل اإل،ناءإ

: لة ثانياً بدون تطهري توجب تنجيساً جديداً، وفيهاآلعادة إ ألن الغسالة تنجس باالنفصال، ف:مل، قالوااملعا

  تها، بل حىت لو قلناسقرب عدم جنان األأنه ال دليل على جناسة الغسالة، بل تقدم أ
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  .به ذلكشأناء اخلمر اليت تنقلب خالً وما إطراف البئر وألة هلا حالة التبعية كبالنجاسة فاآل 

 وهذا هو الذي ،كل دفعة من كل مرة  ال،ليه بعضإوجوب تطهريها كل مرة، كما ذهب : الثاين

وىل باملتنجس بالغسالة لئال خيتلط املتنجس بالغسالة األ: ن يف حاشيته على الروضة، قالواااستظهره السلط

  .وللقول األما تقدم يف ا: وىل، وفيهىل حالتها األإعادة للنجاسة إالثانية، ألن ذلك 

بعاض كل غسلة، وهذا هو خمتار جناة أصالً، ال بني الغسالت وال بني أعدم اعتبار تطهريها : الثالث

  .قربالعباد، وهذا هو األ

ن املغسول ال يتنجس مباء غسالته، وباالرتكاز العريف يف أطالق املوثق املتقدم، وبإله بورمبا استدل 

  .كيفية التطهري

صال، بل ظاهره يف الكوز الذي يفرغ أال وجه له بعد عدم تعرض الدليل هلذا طالق ن اإلأوال خيفى 

  .و االرتكازأذا قيل بالتبعية إ أن يقول بالنجاسة، إالّن من يقول بنجاسة الغسالة ال بد أبنفسه، كما 

ه  كما ال يبعد التبعية للمناط، واالرتكاز حمتمل الستفادت،ن ال دليل على جناسة الغسالةأوقد عرفت 

الشرعية ن النجاسات أيرى ن العرف أدلة الغسل، بعد ما تقدم من أدلة املطهر وأطالقات إمن 

ني يف الدليل خالفهكالنجاسات العرفية، فيما عدا ما ب.  
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 والقطرات اليت تقطر ، لكن ال يضر الفصل بني الغسالت الثالث، يف كل غسلةويلزم املبادرة إىل إخراجها عرفاً

  من

  

خالفاً } ىل اخراجها عرفاً يف كل غسلةإويلزم املبادرة {و بقماش أناء إخراج املاء بإرق يف نه ال فإمث 

 النص املتقدم نه املنصرف منألنجاة العباد وآخرين، حيث مل يوجبوا ذلك، واستدل ملا ذكره املصنف، ب

ليه النص، نه هو الطريقة العرفية يف التطهري فيرتّل عأ، وب)عليه السالم( عن عمار عن الصادق

  .ن مل يبادرإوباستصحاب النجاسة 

» مث« خصوصاً وقد ورد يف النص كلمة ،ن االنصراف لو كان فهو بدويإف: ويف الكل ما ال خيفى

 إرادم التطهري الفوري، وإالّمنا هي ألجل إالظاهرة يف التراخي، لوحدة املناط عرفاً، والطريقة العرفية 

طالقات إىل إضافة ماً، واالستصحاب ال جمال له بعد الدليل، هذا باإلن العرف يرون ذلك مقوأفال نسلّم 

  .قوىدلة الغسل والتطهري، فالقول بالعدم هو األأ

ن يتبخر ن مل يستبعد الكفاية ألإو: م ال؟ احتماالنأ فهل يكفي ذلك ذا ترك الظرف حىت جفإنعم 

  .وهاملاء، ويرى العرف تبخر النجاسة، كما تقدم مثله يف الثوب وحن

لكن ال يضر الفصل بني الغسالت {نه مل يعرف وجه ملا استثناه املصنف بقوله أومن ذلك تعرف 

  والقطرات اليت تقطر من {ن مل جيز مل جيز يف الفرعني إذ لو جاز الفصل جاز يف الفرعني، وإ} الثالث
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وشبهه زيد بإمكان غمسها يف الكر  وت، وهذه الوجوه جتري يف الظروف غري املثبتة أيضاً،الغسالة فيها ال بأس ا

  . باملاء القليل ومما ذكرنا يظهر حال تطهري احلوض أيضاً،أيضاً

  

دلة تشمله، هذا مع الغض عما طالق األإألن ذلك غالباً الزم للتطهري، ف} الغسالة فيها ال بأس ا

  .من طهارة الغسالة، ومن الطهارة بالتبعية حىت على القول بالنجاسةتقدم 

سالم يؤيد عدم وجب االجتناب عنها لزم العسر واحلرج، فرفع العسر يف اإلنه لو أىل إضافة اإلهذا ب

ن إورمبا يقال بالتالزم بني القول بوجوب تطهري اآللة وبني البأس عن القطرات، ف. جياب االجتناب عنهاإ

  . فالقلنا باألول قلنا بالثاين، وإالّ

على دلة طالق األإدليل عليه ال شرعاً وال عرفاً حىت يرتل نه ال وجه هلذا التالزم لعدم أوالظاهر 

} يضاًأجتري يف الظروف غري املثبتة {واين املثبتة اليت ذكرناها يف تطهري األ} وهذه الوجوه{. العرف

  .شبهأكالقدر الكبري واحلب وما 

يظهر {واين أليف ا} ومما ذكرنا {.و جعله حتت املطرأ} يضاًأمكان غمسها يف الكر وشبهه إوتزيد ب{

  .لوحدة املالك فيهما} يضاً باملاء القليلأحال تطهري احلوض 

واين، يف حلاق احلياض باألإصحاب عدم ن نقل هو عن ظاهر األإحلاق، وولذا قوى يف اجلواهر اإل

  .تطهريها باملاء القليل بالطرق املذكورة
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 و ظرفاً كبرياً معداًأ من البناء ن يكونأم ال؟ وأن يكون بقدر الكر أنه ال فرق يف احلوض بني إمث 

  .لذلك، لوحدة املالك يف الكل
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وإن غسال بالقليل النفصال معظم املاء ، يف تطهري شعر املرأة وحلية الرجل ال حاجة إىل العصر): ٣٧ـ مسألة (

.بدون العصر

  

ن غسال إىل العصر وإال حاجة {وسائر شعره } يف تطهري شعر املرأة وحلية الرجل{): ٣٧مسألة ـ (

  .فال وجه للعصر} بالقليل، النفصال معظم املاء بدون العصر

ن وجه العصر التعبد، فال فرق بني انفصال املاء وعدمه، لكنك حيث عرفت عدم إ: نعم رمبا يقال

ه، لكثرة لينه لو وجب لنبه الشارع عأىل إهذا مضافاً . وىلأاشتراط العصر مطلقاً، ففي املقام بطريق 

 من منع ما يف املنت من :ن ما ذكره املستمسك، وتبعه مصباح اهلدىألة العامة، ومنه يظهر االبتالء وغف

  .نواع الشعر الكثيف الذي يتخلل املاء بينه وال ينفصل عنه، حمل منعأبعض 
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دقاق األشنان الذي كان   أو من   من الطني رأى بعد ذلك فيه شيئاًإذا غسل ثوبه املتنجس مثّ): ٣٨ـ مسألة (

. النغساله بغسل الثوب بل حيكم بطهارته أيضاً، ال يضر ذلك بتطهريه،نجساًمت

  

و من دقاق أإذا غسل ثوبه املتنجس مث رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطني {): ٣٨مسألة ـ (

الذي كان متنجساً ال يضر ذلك بتطهريه، بل حيكم بطهارته {و حنوها أو ذرات الصابون أ} شناناأل

  .كما هو الغالب} غسل الثوبايضاً النغساله ب

و يف استيعاب املاء للطرف املالصق من أذا شك يف نفوذ املاء يف مكان الطني وحنوه من الثوب، إنعم 

شنان حىت يطهر داخله، وكان الشك عقالئياً مما يعتين مبثله و يف نفوذ املاء يف الطني واألأالطني للثوب، 

 املذكورات، كان احلكم عدم الطهارة، وهذا احلكم جار حدأىل إو علم بعدم وصول املاء أالعقالء، 

ىل ما لو غسل جسده يف النهر مث رأى بعض الطني يف رجله فيما كان الطني جنساً مثالً، وكذلك إبالنسبة 

تراب الولوغ، ورمبا احتمل الطهارة بالتبعية يف الكل، ملا ن كان إواين وحنوها، وىل ما يبقى يف األإبالنسبة 

ناء والقدح والكوز، وخصوصاً ما دلّ على طهارة ما يرى يف شقاق رجله من وايات تطهر اإلتقدم من ر

  .ىل حمل البحث، حمل منعإثر النورة، لكن التعدي من املذكورات أ
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من   يف حال إجراء املاء على احملل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك املاء إىل ما اتصل به): ٣٩ـ مسألة (

 بل يطهر احملل النجس بتلك ، حىت جيب غسله ثانياً،اهر على ما هو املتعارف ال يلحقه حكم مالقي الغسالةاحملل الط

  ،الغسلة

  

ىل إذا وصل ذلك املاء إ ،و الثوبأجراء املاء على احملل النجس من البدن إيف حال {): ٣٩مسألة ـ (

م مالقي الغسالة حىت جيب غسله ثانياً، ما اتصل به من احملل الطاهر، على ما هو املتعارف، ال يلحقه حك

ما عند من يقول بطهارة الغسالة كما قربناه فهو واضح، كوضوح أ} هر احملل النجس بتلك الغسلةطبل ي

  .يضاًأالفروع اآلتية 

  :مورأ فقد استدل لذلك ب،ما عند من يقول بنجاسة الغسالةأو

  .النجسالسرية القطعية املقتضية للطهارة، تبعاً للمحل : األول

ا مرتّلة حسب إدلة التطهري اآلمرة بالصب والغسل، والدالة على مطهرية املاء، فأطالقات إ: الثاين

  .ن كان متصالً باحملل الطاهرإاملتعارف الذي هو رؤيتهم طهر احملل، و

  .منه لو تنجس احملل الطاهر لزم بيانه، ألنه مما يغفل العامة عنه، فعدم بيانه دليل العدإ: الثالث

  ذا مل ينفصل املاء عن احملل الطاهر،إم اختلفوا فيما إمث 
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 بل ، فال يقال إن املقدار الطاهر تنجس ذه الغسلة فال تكفيه، فغسل جمموعهوكذا إذا كان جزء من الثوب جنساً

   فلو كان، وصب املاء على اموع، آخر طاهراًاحلال كذلك إذا ضم مع املتنجس شيئاً

  

م ال؟ فعن الربهان القاطع، اجلزم بالطهارة بالتبعية فيما مل ينفصل أا املاء الباقي فيه فهل يتنجس ذ

ن أشكل عليه املستمسك بأجزاء النجسة، وجل احلرج، فيكون حكمه حكم البلة املختلفة يف األلقلته أل

ه غري غالب،  على الطهارة لكنن كان داالًإاحلرج النادر ال يوجب احلكم بالطهارة، واحلرج الغاليب و

ن أاالنفصال يف طهر احملل، ىل ما استقربناه من طهارة الغسالة وعدم دليل على لزوم إضافة باإل: وفيه

  .دلة الدالة على طهارة احملل املتصل واردة هنا أيضاًاأل

  .دلةو استصحاا، فغري تام بعد ما ذكر من األأبقاعدة الطهارة ما التمسك لطهارته أ

نه ال ينجس بقية الثوب الذي إباملاء القليل ف}  من الثوب جنساً فغسل جمموعهذا كان جزءإوكذا {

 هذه } تكفيهن املقدار الطاهر تنجس ذه الغسلة فالإفال يقال {وصل اليه ماء غسالة احملل النجس 

ىل حمل إفر من الغسالة شيء طذا إدلة املتقدمة، فال يقاس ذلك مبا منا يلزم غسل آخر، لألإالغسلة، و

  .طاهر

كما هو احلال يف } ذا ضم مع املتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب املاء على اموعإبل احلال كذلك {

  فلو كان {ن اليد الطاهرة ال تنجس إنسان الشيء النجس بيده وصب املاء عليهما، فخذ اإلأ
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ي على النجس  وأجرى املاء عليها حبيث وصل املاء اجلار، فضم إليه البقية من أصابعه جنساًاًواحد

 جرى املاء عليه فجرى على كفه مثّ فأ وكذا إذا كان زنده جنساً، انفصل تطهر بطهرهمنها إىل البقية مثّ

  . وهكذا،انفصل فال حيتاج إىل غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها

اسة جن   علىفر املاء من املتنجس حني غسله على حمل طاهر من يده أو ثوبه جيب غسله بناًءطنعم لو 

   وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن احملل إىل طاهر منفصل والفرق،الغسالة

  

جرى املاء عليها، حبيث وصل املاء اجلاري على النجس أليه البقية، وإصابعه جنساً فضم أواحداً من 

، بل ميكن }تطهر بطهره{ حبيث مل ينفصل ـ على ما تقدم ـ و كان قليالًأ} ىل البقية مث انفصلإمنها 

  .، كما عرفتصالًأول بعدم تنجسه الق

 حبيث مل و كان قليالًأ} جرى املاء عليه، فجرى على كفه مث انفصلأذا كان زنده جنساً فإوكذا {

  .مثلةيف سائر األ} ليها وهكذاإىل غسل الكف لوصول ماء الغسالة إفال حيتاج {ينفصل 

و ثوبه جيب غسله بناًء على جناسة أنعم لو طفر املاء من املتنجس حني غسله على حمل طاهر من يده {

  .عدم جناستهاقرب ن األألكنك قد عرفت } الغسالة

بني الطاهر املتصل } ىل طاهر منفصل والفرقإ{النجس } ما انفصل عن احملل وكذا لو وصل بعد{

  و ال حيكمأحيث ال يتنجس 
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. خبالف املنفصل، واحداًأن املتصل باحملل النجس يعد معه مغسوالً

  

فتأيت } ن املتصل باحملل النجس يعد معه مغسوالً واحداًأ{ بعد طهر احمللّ وبني الطاهر املنفصل بتطهريه

  .}خبالف املنفصل{دلة املتقدمة من السرية وغريها فيه األ

ىل احملل الطاهر تنجس، سواء كان إوصاف النجس، حني الوصول أحد  ألنعم لو كان املاء حامالً

  . بالتبع لعدم جميء دليل التبعية هنا، ومل يطهرو منفصالًأ متصالً
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 وأما إذا كان ،ويطهر باملضمضة،   فما يبقى منه بني أسنانه باق على جناسته، جنساًإذا أكل طعاماً): ٤٠ـ مسألة (

 ألن الريق ال يتنجس ، وإن تبلل بالريق املالقي للدم، فإن مل يالقه ال يتنجس، فخرج دم من بني أسنانهالطعام طاهراً

  ،ك الدمبذل

  

الستصحاب } سنانه باق على جناستهأكل طعاماً جنساً، فما يبقى منه بني أذا إ{): ٤٠مسألة ـ (

  .ىل الباطنإن الشيء الذي يكون جنساً يف الظاهر يطهر بانتقاله أالنجاسة بعد عدم الدليل على 

ذا إ} مضةويطهر باملض{ن الطعام مل يستحل يف حمل البحث أنعم إذا استحال طهر، واملفروض 

ن يكون قابالً للتطهر، ال مثل امليتة أو مع الباطن، بشرط أ استوىل املاء على احملل النجس منه ظاهراً

  .وحنوها

 تهلعدم وجه لنجاس}  ال يتنجسن مل يالقهإسنانه، فأذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بني إما أو{

ن السراية أاية النجاسة، لكن مل يدل دليل على ن ماء الفم املتصل بالدم والطعام يوجب سرأ احتمال إالّ

منا يغسل الظاهر عدم إدلة اليت تقول املوجبة للنجاسة يف الظاهر توجب النجاسة يف الباطن، بل ظاهر األ

  .تنجس ماء الفم

ن إو{: ن الدم يف الباطن ليس جنساً، كما تقدم الكالم حوله، ولذا قالأهذا، مع الغض عما تقدم من 

  ومنه يعلم حكم ما لو كانت} ن الريق ال يتنجس بذلك الدمق املالقي للدم، ألتبلل بالري
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 ألن ، لكن األحوط االجتناب عنه.وإن القاه ففي احلكم بنجاسته إشكال من حيث إنه القى النجس يف الباطن

 فلو كان يف ،اخلارج ال ما دخل إليه من ،القدر املعلوم أن النجس يف الباطن ال ينجس ما يالقيه مما كان يف الباطن

  . تنجس رطوبته خبالف ما إذا أدخل إصبعه فالقته فإن األحوط غسلهبوال الفم أنفه نقطة دم ال حيكم بتنجس باطن 

  

ن الريق املوصل بني الطعام وبني ذلك النجس ال يوجب إالنجاسة غري الدم، ولو كانت من اخلارج ف

صل واأل} نه القى النجس يف الباطنإال، من حيث شكإن القاه ففي احلكم بنجاسته إو{جناسة الطعام 

  .وقد تقدم تفصيل الكالم يف هذه املسألة} حوط االجتناب عنهلكن األ{عدم النجاسة 

ن النجس يف الباطن ال ينجس ما يالقيه مما كان يف  أن القدر املعلومأل{: ومنه يعلم وجه النظر يف قوله

جس باطن الفم، وال بتنجس نفه نقطة دم، ال حيكم بتنأن يف  فلو كا،ليه من اخلارجإالباطن، ال ما دخل 

دلة غري وافية بنجاسة ن كانت األإو} حوط غسلهن األإصبعه فالقته، فإدخل أذا إرطوبته، خبالف ما 

ذا كانت يف الباطن، فالدم والبول واملين والغائط قبل خروجها، ال دليل على جناستها يف إالنجاسات 

  .الباطن

دخل احملقنة مث خرجتا نظيفتني، مل حيكم بنجاستهما، وكذا أو أبرة يف دم العروق  اإلدخلأولذا لو 

  .سنان االصطناعية وميل املكحلة وغريمهاالكالم يف األ
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  ،فال حاجة إىل غسلها،   تطهر بالتبع،آالت التطهري كاليد والظرف الذي يغسل فيه): ٤١ـ مسألة 

  

ىل إلظرف الذي يغسل فيه، تطهر بالتبع، فال حاجة آالت التطهري كاليد وا{): ٤١مسألة ـ (

  :دة يف خمتلف املقاماتردلة الواوقد استدلوا لذلك باأل} غسلها

  .و الثانيةأوىل بغسل املركن يف الغسلة األ) عليه السالم( مامكرواية املركن، حيث مل يأمر اإل

والسدة وحنومها، وما دل على ناء بغسل اإل) م السالمعليه( وما دل على غسل امليت حيث مل يأمروا

  .نزح البئر فيما لو تغريت حيث مل يأمروا بتطهري الدلو واحلبل وحواشي البئر

وما دل على الطهر . ناء الذي هي فيهوما دل على طهارة اخلمر بالتخليل حيث مل يأمروا بتطهري اإل

واردة يف خمتلف املقامات، وليس دلة الىل غريها من األإدوات التثليث، أبالتثليث حيث مل يأمروا بتطهري 

ن االستقراء ناقص، وهو ال إ: مور جعلها مستندة للحكم الكلي، حىت يقالالقصد من االستدالل ذه األ

  .يثبت احلكم الكلي

ن طريق التطهري يف الشرع ال يزيد عن طريق التطهري يف العرف ـ فيما أن نكشف منها أبل القصد 

الرجز ﴿:  ـ والعرف قد ارتكز على الطهارة التبعية، فإذا قال الشارعمل ينبه الشارع على اخلصوصية

رجاملاء: و قالأاغسل، : و قالأ، ﴾فَاه  
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 فإنه جيب غسله ، قبل االستعمال يف التطهري خبالف ما إذا كان جنساً،ويف الظرف ال جيب غسله ثالث مرات

.ثالث مرات كما مر

  

  . يف الشرع حاله حال التابع يف العرفو ما اشبه ذلك، كان التابعأمطهر، 

ىل السرية، فالقول إ هذا مضافاً ،وكان هذا هو مقصود املستمسك، حيث متسك باالرتكاز العريف

  .بعدم الطهارة بالتبع كما صدر عن بعض املعاصرين، ال وجه له

نسان إاوله ذا صب املاء على الثوب ونإحلاق يد غري الغاسل بيد الغاسل يف ذلك، كما إمث الظاهر 

  .آخر ليعصره

وكذا احلال يف احلجر واخلشبة املتخذين لفصل ماء الغسالة بالتثقيل والدق، ومن ما تقدم ظهر وجه 

نه إذا كان جنساً قبل االستعمال يف التطهري، فإويف الظرف ال جيب غسله ثالث مرات، خبالف ما {: قوله

ليها إوصل املاء أذا إ الكهربائية تطهر الثوب الغساالتن أ مث الظاهر ،}جيب غسله ثالث مرات كما مر

ن املاء املصطنع سواء بسبب أن الظاهر أن مل يعصر الثوب ا، ملا سبق من عدم اشتراط العصر، كما إو

و غري ذلك، حاله حال أو بتكوين السحاب املاطر، أىل املاء، إو بتحويل شيء آخر أجزاء الكيماوية، األ

ذا إ ألنه بتحقق املوضوع يتحقق احلكم، والشك يف صدق املاء ،ور اليت تقدمتم يف كل األ،املاء الطبيعي

  كان له حالة سابقة، 
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  ،  األرض:من املطهرات الثاين

  

  .حكم غري املاء ذا مل يكن له حالة سابقة كان حكمهإفاحلكم تابع له، و

و أليه مستفيض مجاع منهم عشكال وال خالف، بل دعوى اإلإبال }  األرض:من املطهراتالثاين {

  .متواتر

  .دلّ مبا يوافق البقيةأنعم نقل عن الشيخ يف اخلالف مبا ظاهره اخلالف، لكن 

مجاعات، كثر الفتاوى، ومعاقد اإلأ، وكذلك "االرض" عنوان :ن املذكور يف مجلة من الرواياتإمث 

، ما يف املعىن عرفاًجل وحد عنوان األرض، بدل التراب، وكأنه أل:وعن املقنعة، والتحرير، والشرائع

عم أطالق إريد بالتراب خصوص التراب يف مقابل الرمل واحلجر، بل هلا أذا إعم أن كانت األرض إو

شبه داخل يف األرض أن الشجر والنفط وما إ، فرضية، لكن ال يراد ذلك هنا قطعاًعلى مطلق الكرة األ

ولئك اجلماعة أة االنصراف، ولعلّ تعبري  يف األرض املقصودة هنا، ولو بقرينذا املعىن، وليس داخالً

  .بالتراب ألجل اتباع بعض النصوص

  .)١(»ن التراب طهورإذى خبفيه ف أحدكم األأذا وطإ«: كالنبوي

                                                

  .١٧٨ ح٦٠ ص٣ج: العوايل) ١(
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  .)١(»ن التراب له طهورإيف األذى، ف] بنعليه[ أحدكم أإذا وط«: والنبوي اآلخر

جعلت يل األرض «): هللا عليه وآلهصلى ا( رض باملعىن الثاين مع التراب، قولهويؤيد ترادف األ

  .)٢(»مسجدا وتراا طهورا

  .عم من التراب يف مقابل الرمل واحلجر وحنومهان املراد بالتراب، األإف

 متواتر الروايات، كالنبويني السابقني، بل النبوي الثالث :نه يدل على احلكم املذكور يف اجلملةإمث 

ىل احلدث لو كان فهو بدوي، ولذا إخلبث، واالنصراف  شامل لتطهري احلدث واطهوران إايضاً، ف

  .عاظم يف هذا املكانذكره بعض األ

عليه ( يب عبد اهللاأ ىلنزلنا يف مكان بيننا وبني املسجد زقاق قذر، فدخلت ع: عن حممد احلليب قالو

و أ» اً قذراًن بينكم وبني املسجد زقاقإ«: فقال. نزلنا يف دار فالن: ؟ فقلت»ين نزلتمأ«: فقال) السالم

:  قلت،»ن األرض تطهر بعضها بعضاًإ ،ال بأس«:  فقال، قذراًن بيننا وبني املسجد زقاقاًإ: قلنا له

  .)٣(»ال يضرك مثله«:  عليه؟ فقالأوالسرقني الرطب أط

                                                

  .١٣ سطر ١٦٦ ص١ج: ممستدرك احلاك) ١(

  .٥ ح مكان املصليأبواب من ١ الباب٤٢٣ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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 وردت يف مجلة من الروايات كما سيأيت، واحملتمل يف األرض تطهر بعضها بعضاًن مجلة أوال خيفى 

  :الثةمعناها، ث

ر بعضها اآلخر ذلك البعض النجس، بانتقال ذا تنجس بعضها طهإن األرض كاملاء اجلاري، إ: األول

  .فس الطريقةن بن ماء النهر يطهر بعضه بعضاًأىل هناك وذهاب عني النجس، كما إالتراب من هنا 

قة احلال واحمللّ، من  بعال "بعضاً"منا مسي ذلك إن األرض تطهر ما المستها، كالقدم والنعل، وإ: الثاين

  .قبيل جري امليزاب وجري النهر

ىل إن األرض تطهر التراب النجس، والنجاسة اليت كأا جزء من األرض، الذين ينتقالن إ: الثالث

ي تزيلها عن أذهاب القذارة، فاألرض الطاهرة تطهر األرض النجسة، إالرجل والنعل، فمعىن املطهرية 

  .ي يزيلهاأء يطهر البول، القدم والنعل، كقولنا املا

ن األرض مطهرة لنفسها ولغريها، ـ الغري التابع هلا أن يكون معىن هذه اجلملة، أهذا، ولكن الظاهر 

ن اجلاري يطهر ذاته وغريه، كذلك يفهم من أ» اجلاري يطهر بعضه بعضاً«: ـ فكما يفهم من قوله

  .هذه اجلملة

ىل بعض، وذهاب عني النجاسة إاا، بانتقال بعضها وعليه فكما تطهر األرض باطن القدم تطهر ذ

  و أىل ماء، إعنها، بال حاجة 
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  .ر من قال بهأن مل إمشس، وهذا احلكم قريب جداً و

ن التراب ينظف القذارات حبيث ال يبقى هلا عني وال أنه قد اكتشف علمياً، إويؤيد ذلك االعتبار، ف

د رمن العناصر األربعة، لكن النار تطهر باالستحالة، والريح مل يريح ثر، كما هي احلالة يف النار واملاء والأ

 عليه دليل شرعي على كوا مطهرة، لكن عن اخلالف القول بالطهارة بزوال العني بوب الرياح، مدعياً

ن أولعل السر يف عدم املطهرية الشرعية، نه رجع عنه يف كتاب آخر، أمجاع الفرقة، لكن احملكي عنه إ

  .ىل مدة مديدةإضعيف وحيتاج تطهريها 

ولذا مل يذكر يف الشرع كوا مطهرة، لئال يكون سبباً الستعمال الناس لنجس، مبجرد تعريضها 

  .للريح، وهناك رواية تدل على تطهري الريح تأيت يف مبحث مطهرية الشمس

 يبأيضاً عن أاحلليب  الرواية الثانية حملمد :يضاًأوكيف كان، فمن الروايات الدالة على مطهرية األرض 

ىل املسجد يف زقاق يبال فيه، فرمبا مررت فيه ويل علي إن طريقي إ : قلت له:قال) عليه السالم( عبد اهللا

عليه ( قال. بلى: ؟ قلت»رض يابسةأليس متشي بعد ذلك يف أ«: حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال

 ،ال بأس«: أ على الروث الرطب؟ قالفأط: تقل. »ن األرض تطهر بعضها بعضاًإفال بأس، «): السالم

  نا واهللا رمبا وطئت عليه، مث أ
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  .)١(»صلي وال أغسلهأ

ذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها إ) عليه السالم( يب جعفرأكنت مع : ورواية حممد بن مسلم، قال

» ة؟ليس هي يابسأ«: صابت ثوبك؟ فقالأجعلت فداك قد وطئت على عذرة ف: فقلت. صابت ثوبهأف

  .)٢(»ن األرض يطهر بعضها بعضاًإال بأس، «: قال. بلى: فقلت

ن الثوب حيث أصاب العذرة اليابسة علق به بعض أ رضن األإ: )عليه السالم( ولعل وجه قوله

  .يضاًأجزائها، لكن املشي على األرض يوجب تنقية األرض لتلك االجزاء، ألن الثوب يصيب األرض أ

: ن اغسل قدمي؟ قالأردت أ دخلت احلمام فلما خرجت دعوت مباء و: قاليب عبيدة احلذّاءأورواية 

 ولعل يه. )٣(»ن األرض ليطهر بعضها بعضاًإ«: واين عن ذلك، وقال) عليه السالم( بو جعفرأفزبرين 

  .و وسواساًأسرافا للماء، إ ذلك كان نأل) عليه السالم(

                                                

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . عن كتاب عاصم بن محيد،حكام النجاسات واملطهراتأ أبواب من ١٢لباب ا١٥٠ ص٧٧ج: نوارحبار األ) ٣(
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عن اخلرتير خيرج من املاء فيمر على ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : ورواية املعلى بن خنيس، قال

فال بأس، «: بلى، قال: ؟ قلت»ه شيء جافءليس وراأ«: مر عليه حافياً؟ فقالأالطريق فيسيل منه املاء، 

  .)١(»ن األرض يطهر بعضها بعضاًإ

شى على رض جنسة مث مأذا مشى على إيف املتطهر ) صلوات اهللا عليهم(  قالوا:سالموعن دعائم اإل

  .هءوذكر املتطهر لتوهم نقض ذلك وضو. )٢(» قدميهتطهر «:رض طاهرةأ

ينقض أ رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، :)عليه السالم( قلت أليب جعفر: وعن زرارة قال

ن يقذّرها، ولكن ميسحها حىت يذهب أال إال يغسلها «: ذلك وضوءه، وهل جيب عليه غسلها؟ فقال

  .)٣(»ثرها ويصلّيأ

إن وطأت على عذرة خبفي، ومسحته حىت مل أر ): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وعن حفص قال

  .)٤(»ال بأس«: فيه شيئاً، ما تقول يف الصالة فيه؟ فقال

  يف الرجل : قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأحول عن وعن األ

  

                                                

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١١٨ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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  ، أو املسح ا،وهي تطهر باطن القدم والنعل باملشي عليها

  

ذا كان مخسة عشر إال بأس «: قال.  على املوضع الذي ليس بنظيف مث يطأ بعده مكاناً نظيفاًيطأ

  .)١(»و حنو ذلكأذراعاً 

ن ميسح العجان وال يغسله أحجار، أجرت السنة يف الغائط بثالثة «: يب جعفر قالأويف حديث عن 

  .)٢(»ن ميسح رجليه وال يغسلهماأوجيوز 

رضكم مبلطة أن كانت إ«: توضأ وميشي حافياً ورجله رطبة؟ قال عن الرجل ي:ويف رواية عمار

  .)٣(»رضنا مبلطة، يعين مفروشة باحلصىأما حنن فيجوز لنا ذلك، ألن أ«: فقال. »جزأكم املشي عليهاأ

جل بكل ن متس الِرأذا كانت األرض ذات ارتفاع واخنفاض، حيث ال ميكن إلعله يف مقابل ما : قولأ

يف شكال عندهم إنه ال إاجلانب املماس منهما لألرض، ف} ر باطن القدم والنعلوهي تطه{كفها األرض 

من باب " النعل" و.ليها كما سيأيتإعدم تطهري األرض لغري املقدار املماس وحواشيه اليت تصل األرض 

 ا أوباملشي عليه{ قسامه يف النصوص املتقدمةأقسام احلذاء كذلك، وقد صرح ببعض أ فكل املثال، وإالّ

  كما عن املنتهى،} املسح ا

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٦ ص٢ج: ائلالوس) ١(

  .١٠ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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على النجاسة احلاصلة باملشي على األرض النجسة دون   واألحوط االقتصار،بشرط زوال عني النجاسة إن كانت

  ما حصل من اخلارج

  

والنهاية، والدروس، واملهذب، وحاشية الشرائع، واملسالك، والروضة، بل هو املشهور بينهم، خالفاً 

صل العدم، لكن قد صرح باملسح  قوله بعدم طهر اخلف بالدلك، ولعل ذلك ألملا عن ظاهر اخلالف، من

بشرط زوال عني النجاسة {يف صحيح زرارة، وخرب حفص، وباملشي يف حسن احلليب والدعائم، وغريمها 

مجاع عليه، ويدل على صحيحة زرارة املتقدمة شكال وال خالف، بل يظهر منهم اإلإبال } ن كانتإ

  .يضاً تأييد لهأ ويف خرب حفص ثرهاأحىت يذهب ): لسالمعليه ا( حيث قال

ذهاما باملاء، ففي املقام إو الرائحة، ملا تقدم يف باب املياه من عدم لزوم أنه ال بأس ببقاء اللون إمث 

االقتصار على النجاسة احلاصلة باملشي على األرض النجسة، دون ما حصل من حوط واأل{. وىلأبطريق 

دمي رجله أذا كان يف األرض وتد فإمل تطهر باملشي على األرض، و أدمي رجله بالسكنيذا إف} اخلارج

  .ذا وضع رجله على جنس ليس على وجه األرض مل تطهر باملشيإ و،مل تطهر باملشي

 ومحله ما ذكر يف الروايات على املثال، ،طالق، وذلك لفهم العرف عدم اخلصوصيةقرب هو اإلواأل

ن أو أ لألرض، وأنه أي فرق بني أن يبول الصيب على األرض مث تتلوث الرجل به، منا يرى كون التأثريإو

  :طالق بعض الروايات يف اجلملةإىل إ مضافاً ،يبول على الرجل ابتداًء
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   وإن كان األحوط،ويكفي مسمى املشي أو املسح

  

كثرياً ما تكون  إذ ،)١(»وطأ على عذرة فساخت رجله فيها«: يف صحيح زرارة) عليه السالم( كقوله

و تكون العذرة على الفرش، كما يعتاد ذلك يف أعشاب األرض، ال على ذات األرض، أالعذرة على 

 طالق حسنة املعلّى من قولهومثلها يف اإل. و حنوهاأو كانت العذرة عن هرة أطفال، البيوت اليت فيها األ

جرت  «:، بل وصحيحة زرارةون عشباً ما يكذ الطريق كثرياًإ ،)٢(»فيمر على الطريق«): عليه السالم(

 ،)٣(»ن ميسح رجليه وال يغسلهماأ وجيوز ،ن ميسح العجان وال يغسلهأحجار أالسنة يف الغائط بثالثة 

ن أن احلكم باجلواز ألجل التقية خالف الظاهر، كما أن يكون ذلك يف املسح يف الوضوء، وأواحتمال 

  .طالقق، خالف ما يفهم العرف من اإلطالجيابياً جزئياً، للشك يف اإلإالقول بكونه 

  .على املشهور، وقد عرفت اشتمال النصوص على كليهما} و املسحأويكفي مسمى املشي {

نه ظاهرهم عدا ابن اجلنيد، حيث مل يكتف يف املشي املسمى، وهل املسح باحلائط أوعن الذكرى 

  ن كانإي العدم، وصل يقتضك، واألوحنوه، يف حكم املسح على األرض، املناط يقتضي ذل

                                                

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل )٣(
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  املشي مخسة عشر خطوة ويف كفاية جمرد املماسة

  

} حوط املشي مخسة عشرة خطوةن كان األإو{ول قريباً جداً، كما ذكروا يف التيمم باحلائط األ

حول مرين تقريباً، وذلك الشتمال صحيح األ مخسة عشر ذراعاً، والظاهر وحدة األ:وقال ابن اجلنيد

لكن املشهور مل جيعلوا . )١(»و حنو ذلكأذا كان مخسة عشر ذراعاً إ«): السالمعليه ( عليه، حيث قال

  :مورطالقات، ألذلك مقيداً لإل

ن املعيار ذهاب النجاسة، ألن الغالب أمما يستفاد منه » وحنو ذلك«): عليه السالم( قوله: األول

  .خبمسة عشر وحنوها الذهاب

 فإن داللتها على ،)٢(»ثرهاأحىت يذهب  «:)عليه السالم( من صحيح زرارة من قولهما يستفاد : الثاين

  .حول على االشتراطقوى من داللة صحيحة األ أكون ذلك هو املناط

حول على طالق من داللة صحيحة األقوى يف الداللة على اإلأطالقات القوية اليت هي اإل: الثالث

  .االشتراط

ىل الطويل لو كان فهو إشبه، واالنصراف أو ما أو دائرياً أنه ال فرق بني املشي طوالً أمث الظاهر 

و أبدون مشي } ويف كفاية جمرد املماسة{. واالعتبار بالذراع املتعارف كما يف سائر التحديداتبدوي، 

  و ميسأن ميس رجله باألرض، أمسح ب

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  ،دون مسح أو مشي إشكال

  

 الكفاية، : غري واحدفقد نقل مصباح الفقيه عن} شكالإو مشي أدون مسح {حجراً وحنوه برجله 

فيات املسح، من جعل احلجر مثال آلة ي التصريح بعدم الفرق بني ك:بل يف اجلواهر وعن كاشف الغطاء

  .ن غري واحد منعوا عن الكفاية، وقالوا باشتراط املشي أو املسحأللمسح، كما 

، فال فرق بني رجلمماسة األرض بال ن املناط هوأن العرف يستفيد من النص إول باملناط، فاستدل لأل

، ومن املعلوم أنه ال )١(»ن األرض يطهر بعضها بعضاًإ«): عليه السالم( وبالتعليل حيث قال. كيفياا

  . عنهاو منفصالًأجزاء املطهر، أسفل، ومتصالً بسائر أو أعلى أذ يكون إفرق يف املطهرين، 

ا يصح يف العجان خمتلف ، فكم"مسح العجان" يف ردف "باملسح للرجل): "عليه السالم( وبقوله

نه قياس مل يعلم إيقال ىل القياس على املاء، حىت إكيفيات املسح كذلك يف الرجل، وبعد ذلك ال حيتاج 

  .قربحجيته، وهذا القول هو األ

صل، وبظهور حسن احلليب وصحيح زرارة يف اعتبار املشي واملسح، فهما مقيدان  باأل:واستدل للثاين

  .صل فال موضع له بعد الدليلما األأ :طالق فيه، وفيها اإلطالق التعليل لو سلمنإل

                                                

  .٣ و٢ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 بل الظاهر كفاية املفروشة ، وال فرق يف األرض بني التراب والرمل واحلجر األصلي.وكذا يف مسح التراب عليها

  جر واجلص والنورة بل باآل،باحلجر

  

طالق بعد ، وال وجه ملنع اإلما احلسن والصحيح، فهما ال يصلحان للتقييد، الما من باب املثبتنيأو

يعرف : ومنه} وكذا يف مسح التراب عليها{: طالق، ومنه يظهر وجه الكفاية يف قولهرؤية العرف اإل

  .يضاًأ كما قالوا يف التيمم كذلك ،وجه كفاية املسح على احلائط

اجلص، رض أواحلصاة، والطني اليابس، و} صليوال فرق يف األرض بني التراب والرمل واحلجر األ{

طالق األرض على كلها، ولعلّ تعبري بعض الفقهاء بالتراب، كالشرائع، من باب والنورة، وحنوها، إل

  .املثال

طالق النص حىت لو قلنا م ال، إلأملس بدون تراب عليه، أن يكون احلجر أنه ال فرق بني إلمث 

م ال، كما أ به التطهري، ن يكون حتت التراب ما يصحأباشتراط ذلك يف باب التيمم، كما ال فرق بني 

  .ذا كان حتت التراب الفرشإ

شكال بل ال ينبغي اإل} بل الظاهر كفاية املفروشة باحلجر{ذا كان التراب قليالً جداً، مل يكف إنعم 

  .قدمة، واحتمال خصوصية كون األرض طبيعية، ال وجه لهتطالقات، ورواية عمار امليف ذلك بعد اإل

  لصدق األرض عليها، وعدم } بل اآلجر واجلص والنورة{
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  ، مما ال يصدق عليه اسم األرض، أو املفروش باللوح من اخلشب،القريبنعم يشكل كفاية املطلي 

  

ن أ بل ميكن ،ىل االستصحاب، ليستشكل فيهإخروجها بالطبخ عن االسم، وبعد ذلك ال حيتاج 

ن أنه ال يشترط أضاً، والظاهر يأيستدل لذلك مبا ورد من السجود على اجلص، ومنه يعلم كفاية اخلزف 

رض، كاف يف ذا صدق على املرمر اسم األإىل املرمر، إصله من األرض، فاملاء الذي يتحول أيكون 

  .التطهري

ن يكون أال فرق بني   كما،ن كالفريوزج والذهب وحنومها، ال تكفي لعدم صدق األرضنعم املعاد

 كما يصح ،تراب بطول البقاء، للصدق حينئذىل الإتحول ت شياء اليتو تراباً متحوالً، كاألأصلياً، أتراباً 

و املفروش بلوح من اخلشب مما ال أنعم يشكل كفاية املطلي بالقري {يضاً، أن يتيمم به ويسجد عليه أ

بل املعروف عدم الكفاية، لكن قرب يف املستند االجتزاء باملشي يف غري } يصدق عليه اسم األرض

 مث يطأ مكاناًحيحة األحول صالنبات واخلشب، وذلك لصدق املسح، ولكاآلجر واحلصري واألرض، 

  .حوطأ ومع ذلك فعدم االجتزاء : قالنظيفاً

ن عدم أحكام التردد فيه، لكن يف احلدائق  وعن اية األ.وهذا القول هو احملكي عن ابن اجلنيد: قولأ

  الكفاية، هو 
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فىت به مصباح اهلدى، لكن أه املستمسك، وصحاب من غري خالف يعرف، واستظهراملعروف بني األ

دون اخلشب واملفروش بالقطن والصوف ـ الظاهر كفاية املطلي بالقري، وكذلك على الزرع والنباتات، 

 تساحمياً، حبيث يوجب فهم وحدة املناط عرفاً،  وذلك لصدق األرض عليها، ولو صدقاً ـوحنومها

 يف لكنه ميسحهاو ،وايلغ ال يف روايةليمسحهماف و،حول يف صحيحة األمكانا نظيفاًولشمول 

  .رواية زرارة له

رضكم أبـ  يف رواية املعلّي، كما صدر عن بعض املعاصرين، وشيء جافما االستدالل بـ أ

  .طالق يف رواية عمار، فال خيفى ما فيه، لوجود القرينة يف ذيلهما على عدم اإلمبلطة

وال مبا اشتمل » ن األرض يطهر بعضها بعضاًإ« الروايات جبملة نه ال وجه لتقييد ما ذكرنا منإ مث

 اذا كان الكالم يف مقام الّإحدمها اآلخر، أو ما اشبه، ألن املثبتني ال يقيد أو التراب أرض على كلمة األ

  .التقييد، ومل حيرز ذلك يف املقام

  .ومها أيضاًطالق، يلزم كفاية اخلشب والقطن وحنال يقال بناًء على ما ذكرمت من اإل

  مجاع، بل الضرورة على كفاية تلك األمور قد قام اإل: ألنه يقال
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  أن يكون النبات قليالً وعلى الزرع والنباتات إالّ،وال إشكال يف عدم كفاية املشي على الفرش واحلصري والبواري

  ،بةتكون يف القدم أو النعل رطو   وال يعترب أن،حبيث ال مينع عن صدق املشي على األرض

  

  . فتأمل،طالقمكان التمسك باإلإ يف اخلشب، الذي قال به املستند، وذلك يوجب عدم إالّ

شكال يف عدم كفاية املشي على الفرش واحلصري والبواري، إوال {: ومما تقدم يظهر الكالم يف قوله

منا إو} ن يكون النبات قليالً حبيث ال مينع عن صدق املشي على األرضأال إوعلى الزرع والنباتات 

رض شبه، فتقييد النصوص باألأو ما  أو زرعأاستثىن ذلك لتعارف وجود اخلليط يف األرض من نفايات 

  .اخلالصة تقييد بال مقيد

ذ ال قدرة يف األرض اخلالصة، إ ما ال خيفى، : ففيه،نه تقييد بالفرد النادرأما ما ذكره املستمسك من أ

ن جيف القدم أطالق النصوص والفتاوى، كما ال يعترب إل} وبةو النعل رطأن تكون يف القدم أوال يعترب {

طالق النصوص والفتاوى، واحتمال اشتراط الرطوبة يف رطوبة بعد زوال العني، إلوالنعل الذين فيهما 

كذلك ال يتطهر مبالقاة النجس اجلاف، و النعل حىت يطهران، ألنه كما ال يتنجس الطاهر اجلاف أالقدم 

دلة أ وغريه من كل يابس ذكياة الطاهر اجلاف، قياس مع الفارق، ألنه ورد هناك النجس اجلاف مبالق

  طالق يف عدم عدم تنجس مالقاة اجلاف باجلفاف، وهنا يكفي اإل
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   ويشترط طهارة األرض، وإن كان أحوط،وال زوال العني باملسح أو املشي

  

  .االشتراط

زال عينه بشيء خارجي، مث أو أللنجس عني، ذا مل يكن إبل } و املشيأوال زوال العني باملسح {

زالة العني مثبت، فال إطالق النص والفتاوى، واشتمال بعض النصوص على و مشى كفى، إلأمسح 

ن إن يكون املزيل للعني هو املاء، فأنه ال يشترط إنه كذلك يف باب املاء، فأيصلح لتقييد املطلق، كما 

التطهري يف احلكمية ولوية أىل االستدالل بإكفى، وال حنتاج بعد ذلك زال العني بغري املاء، مث طهره باملاء أ

ن ذلك من أالشتمال صحيحة زرارة عليه، لكن من الواضح } حوطأن كان إو{عن التطهري يف العينية 

  .ه معتد به هلذا االحتياطنه ال وجأباب املورد، ولذا ال يصح تقييد املطلقات ا، بل الظاهر 

ىل عامة إسكايف، والشهيد، واحملقق الثاين، بل نسب عن اإلوفاقاً للمحكي } رضويشترط طهارة األ{

ىل النص والفتوى، واختار يف إونسبه احملققني من املتأخرين، لكن عن الشهيد الثاين عدم االشتراط، 

  .كثر جلماعة، بل األ وفاقاً:املستند عدم االشتراط، قال

  :مورأولون باستدل األ

  .صلألا: األول

  .االستقراء ملوارد املطهر حدثاً وخبثاً: ينالثا
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  .ن فاقد الشيء ال يعطيهأان هىل الطاهر يف نفسه، ألن املركوز يف األذإطهر ملدلة اأانصراف : الثالث

ن املراد أ بناًء على ،)١(» وطهوراًجعلت يل األرض مسجداً«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( قوله: الرابع

  .ر لغريهملطهبالطهور الطاهر يف نفسه ا

  .االتفاق الذي ادعاه الوحيد، من اعتبار سبق الطهارة يف املطهر: اخلامس

، حيث يشعر ذلك باشتراط مث يطأ بعده مكاناً نظيفاً: حول حيث قال السائلصحيح األ: السادس

  .الطهارة

  .رض طاهرةأمث مشى على : حديث الدعائم املتقدم: السابع

  .صالة عدم االشتراطأ باملطلقات، وب:ط، فقد استدلواما القائل بعدم االشترا

  :دلة املذكورةورد على األأوقد 

  .صل املتبع هو عدم االشتراطن األأىل إضافة طالق، باإلما األصل، فبأنه ال جمال له بعد وجود اإلأ

ن الشمس تطهر البول، أىل إضافة ن تامه غري حاصل، وناقصه غري مفيد، باإلأما االستقراء، فبأو

  ن الشمس أواحلال 

                                                

  .٢٧ ح١٤ ص٢ج: العوايل) ١(
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ىل غريمها من املطهرات، إن النار تطهر كذلك، أىل إليست طاهرة باملعىن الشرعي، والبول جنس، و

  .نه ال دليل على اشتراط طهارة تراب الولوغأوقد سبق 

  .ما االنصراف، فليس حبد يوجب التقييد، بل لو كان فهو بدويأو

  . كثري التطهري، ال الطاهر املطهرإالّر الطهوبن املراد أنه مل يعلم إما النبوي، فأو

  .تفاق، فكيف ميكن االعتماد عليه بعد خالف من عرفتواما اإل

  .ن وروده يف السؤال ال يوجب تقييد املطلقاتأحول، فبما حديث األأو

ن ذلك جيرب إ: يه، حىت يقالل اعتمد عحداًأر أنعم يبقى حديث الدعائم، لكنه ضعيف السند، ومل 

  .حوطأل باشتراطها  فالقو،ضعفه

ذا كانت الرجل جنسة بالبول، إنه أ مبعىن و نسيبأ ،مث لو قلنا باشتراط الطهارة، فهل هو مطلق

خف، الظاهر من أذا مشى عليها كان ذلك مبرتلة الغسل مرة، ألن جناسة األرض إواألرض جنسة بالدم، ف

  .كلمات املشترطني األول

  : الطهارة قالفىت بعدم اشتراطأن أن املستند بعد إمث 



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٠

  .وجفافها

  

ن تطهر من إو. نعم لو كان املمسوح مع جناسة املمسوح به رطباً ينجس بنجاسة املمسوح به(

  .، انتهى)١()النجاسة احلاصلة لنفسه

منا يقول بذلك فيما وطأ على األرض، ال على عني النجاسة، إن من قال بعدم االشتراط، أوال خيفى 

منا وطئت إذ الرجل مل تطأ األرض وإة من الدم، مل تكن مطهرة قطعاً، ذا كانت األرض مكسوة بطبقإف

  .الدم

سكايف، وجامع املقاصد، واملسالك، وغريهم، خالفاً كما عن اإل} جفافها{يضاً أيشترط } و{

اجلفاف، استدل القائل بلزوم اجلفاف برواية املعلّى حيث  كالروضة وغريها، حيث مل يشترطوا خرين،لآل

  .)٢(»فال بأس«): عليه السالم( قال. بلى: قلت» اءه شيء جافرليس وأ«): لسالمعليه ا( قال

فال «: بلى، قال: قلت» رض يابسة؟أليس متشي بعد ذلك يف أ«): عليه السالم( وحبسنة احلليب قال

  .)٣(»بأس

  .طالق بل العلة يف بعضها تفيد اإل،ما القائل بعدم لزوم اجلفاف، فقد استدل باملطلقاتأ

                                                

  .١٢ر سط٥٩ ص١ج: املستند) ١(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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   ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما باملقدار املتعارف مما يلتزق،لرطوبة غري املسرية غري مضرةنعم ا

  

رض من الرطوبة النجسة الناشئة من  لظهورمها يف كون املراد خلو األ،ما الروايتان، فال داللة فيهماأ

  .مرور اخلرتير ومن البول، ال اجلفاف بقول مطلق ولو عن الرطوبة الطاهرة

ن االستناد أنه استدل لكل من الطرفني ببعض الوجوه االعتبارية مما ال يصلح لالستناد، كما إ مث

  .صل وحنوه ال جمال له بعد وجود الدليلباأل

شكل عليه يف أألا ال تسلب اسم اجلفاف واليبوسة، و} نعم الرطوبة غري املسرية غري مضرة{

ضي البناء على كوا مضرة، ت احلليب يف التقييد يقن كان البناء على ظهور حسنإو(: املستمسك بقوله

ول بالثاين، ألن اليبوسة ألن اجلمع بني ما دلّ على اعتبار اجلفاف، وما دلّ على اعتبار اليبوسة، تقييد األ

  .)١()خص من اجلفافأ

 ال ن الرطوبة القليلةأاملصنف مبىن على ن ما ذكره أالظاهر عرفاً ترادف اللفظني، وقد عرفت : قولأ

 الظاهر نعم، لعدم ما ، مث لو كان هناك الوحل، فهل يكفي بناء على عدم االشتراط.تسلب االسم

  .يوجب التقييد، فتأمل

  هما باملقدار املتعارف مما يلتزقويلحق بباطن القدم والنعل حواشي{

                                                

  .٧٠ ص٢ج: املستمسك) ١(
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ميشي ما  ويف إحلاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان ،ما من الطني والتراب حال املشي

  ،العوجاج يف رجله وجه قوي

سفل فقط، بل يف طالقات، ال خصوص األألنه املنصرف من اإل} ما من الطني والتراب حال املشي

ىل إنه جيب وصول موضع النجس أنه يطهر ولو ساخت الرجل يف العذرة، لكن الظاهر أصحيح زرارة 

رض، خالفاً للمحكي عن كاشف الغطاء، حيث ىل األإاألرض، فال تطهر احلواشي بالتبع بدون الوصول 

 التلوث، ه فيما مل يبقدن يكون مراأن مل متسح باألرض، لكن ال بد إ بطهارة احلواشي تبعاً للباطن و:قال

  . فال وجه له قطعاًوإالّ

  .نه جيد، لوال مطلوبية التوقف واالحتياط يف مثل ذلكإ :ويف اجلواهر، بعد كالم كاشف الغطاء

} ذا كان ميشي ما العوجاج يف رجله وجه قويإو النعل بباطنهما أظاهر القدم حلاق إويف {

، وما وقع فيه التعبري باخلف ن األرض يطهر بعضها بعضاًأرية، وخصوص ما دلّ على هدلة املطأطالق إل

ذ ال انصراف، ولو إنصراف، اللتخصيص بدعوى النه ال وجه أوالقدم والنعل من باب املثال، ومنه يظهر 

  .م وجوده فهو بدويسلّ

جل الرياضة و كان ميشي على يديه ألأ، حلاق فيما اذا كان ميشي كذلك عمداًنعم، الظاهر عدم اإل

  طرافأنه يسري احلكم اىل املشي بالصدر وأ ومما تقدم يظهر ،وحنوها
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 يضاً كما أن إحلاق الركبتني واليدين بالنسبة إىل من ميشي عليهما أ،وإن كان ال خيلو عن إشكال

 وال فرق يف النعل بني أقسامها من ، األعرج وخشبة األقطعى وكذا نعل الدابة وكعب عص،مشكل

  ،متعارف املصنوع من اجللود والقطن واخلشب وحنوها مما هو

  

ن كان إو{: ن قول املصنفأطالق، ووحدة املناط، ومنه تعرف شبه، لإلأطراف الذراع وما أالساق و

ال خيلو } يضاً مشكلأىل من ميشي عليهما إحلاق الركبتني واليدين بالنسبة إن أشكال، كما إال خيلو عن 

  .عن منع

ما رجلها فزوال النجاسة عنها يوجب طهرها، بال حاجة أ} نعل الدابة{شكال تطهر إال } وكذا{

والعربات وعجالت السيارات } قطعوخشبة األ{عرج وغري األ} عرجوكعب عصى األ{ىل األرض إ

ىل كعب الصناديق إيبعد طهارة املكنسة واملساحة وحنوها، لعموم العلة، وهكذا بالنسبة  بل ال ،وحنوها

  .طفال وحنوهماليت جيرها األ

طالق املطهر، إل} قسامها من املصنوع من اجللود والقطن واخلشب وحنوهاأوال فرق يف النعل بني {

قدمه ومشى، ذا لبس شيئاً يستر إ خراج مالعله إل} مما هو متعارف{: طالق الفعل، وللمناط، فقولهوإل

يضاً، كما ال يبعد طهر الثوب أطفال يف احلال احلاضر، بل ال يبعد طهره كما يف السراويل اليت تصنع لأل

  طالق واملناط، ومنه تعرف وجه النظر يف الطويل الذي جير على األرض، لإل
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 حصول الطهارة زوال عني النجاسة وإن بقي  ويكفي يف، عن النعل إذا تعارف لبسه بدالًويف اجلورب إشكال إالّ

لكن األحوط اعتبار ـ كما يف ماء االستنجاء ـ  بل وكذا األجزاء الصغار اليت ال تتميز ،أثرها من اللون والرائحة

  زواهلا

  

ن كان إ(: ولذا قال يف املستمسك}  عن النعلذا تعارف لبسه بدالًإ إالّشكال، إويف اجلورب {: قوله

 اذ جيب على ذلك التقييد ،)١()شكال فيهخبار فقد عرفت اإليف زمان صدور األيد باملتعارف املراد التقي

ن كان املراد التقييد باملتعارف يف إو(. باملتعارف يف الكيفية والكمية وغريمها من اخلصوصيات املتعارفة

  .)٢()زمان االستعمال فهو تقييد من غري دليل فاألوجه عموم احلكم

ملا سبق من } ثرها من اللون والرائحةأن بقي إ الطهارة زوال عني النجاسة، وويكفي يف حصول{

ن املشي أشكال فيه وال خالف، بل الغالب إعدم االعتبار باللون والرائحة يف غري املاء، وهذا مما ال 

 كان النجس ذا لون شديد، وقد سبق حتديد اذإزالة الرائحة واللون إ، ال يكفي يف مخسة عشر ذراعاً

  .حول بذلكواية األر

} حوط اعتبار زواهلاجزاء الصغار اليت ال تتميز ـ كما يف ماء االستنجاء ـ لكن األبل وكذا األ{

  وقد اختلفوا يف ذلك بني قائل باعتبار 

                                                

  .٧١ ص٢ج: املستمسك) ١(

  .٧١ ص٢ج: املستمسك) ٢(
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الزوال، كاحملقق الثاين والعالمة الطباطبائي يف منظومته، وبني قائل بعدم اعتبار الزوال، كصاحب 

  . الغطاءاجلواهر، تبعاً لكاشف

ها ؤجزاأزالة النجاسة اليت منها إباستصحاب بقاء النجاسة، وبعمومات وجوب : استدل للقول األول

  .ثرهاأميسحها حىت يذهب : يحة زرارةحالدقيقة، وبص

جزاء الصغار اليت ثبتت بني خياطة كثر النصوص، وبغلبة عدم زوال األأطالق إب: واستدل للقول الثاين

جرت  :جياب الزوال عسر وحرج ومها منفيان، وبصحيحة زرارةإن أرجل، وبالنعل وبني شقوق ال

، ن ميسح رجليه وال يغسلهماأن ميسح العجان وال يغسل، وجيوز أحجار، أثر الغائط بثالثة أة يف نالس

  .جزاء الصغار يف االستنجاء، فكذا ال جيب يف املقام حبكم املساواةثر مبعىن األزالة األإفكما ال جيب 

ولوية ما أثر، وبن املشي ذا املقدار ال يزيل كل األأ مع ،ا دل على كفاية املشي مخسة عشر ذراعاًومب

نه ال بأس به، لداللة رواية الفقيه ـ املتقدمة ـ على أثر النجاسة بعد غسل املاء، وقد تقدم أحنن فيه من 

ال شيء عليه «): عليه السالم( سود؟ فقالأثر أنه وطأ البول والنورة، فدخل الشقاق إ: ذلك حيث قال

  .)١(»من الريح والشقاق بعد غسله

                                                

  .١٧ ح يف ما ينجس الثوب واجلسد١٦ الباب٤٢ ص١ج: الفقيه) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٦

.رضية الالصقة بالنعل والقدم وإن كان ال يبعد طهارا أيضاًجزاء األحوط زوال األن األأكما 

  

قرب ما ذكره  لكن األ،دلة الطرفني مبا ذكر يف املفصالتأشكال على كل من ميكن اإل: قولأ

و املشي، ألن املنع عن تلك أ زواهلا باملسح جزاء اليت يتعذر غالباًبقاء األال بأس ب(: املستمسك بقوله

  .، انتهى)١()جزاء يوجب لغوية احلكم املذكور، وهو مما ال ميكن االلتزام بهاأل

ن القائل بعدم لزوم زواهلا إ، حيث ن كان ظاهره معنوياًإولعل الرتاع بني الطرفني لفظي، و: قولأ

ك، والقائل بلزوم زواهلا يقصد فوق ذلك، وكيف كان، فالظاهر هو عدم يقصد ما ذكره املستمس

  .زالةوجوب اإل

ن أكما {زالة جزاء ظاهرة للرؤية وجبت اإلأ، حبيث تبقى نعم لو كانت النجاسة يابسة بالرجل مثالً

ذا تنجست بسبب بلل الرجل النجسة، وذلك إ} رضية الالصقة بالنعل والقدمجزاء األحوط زوال األاأل

ذا تنجست بسبب بلل خارجي، كما يف املاشي على أرض مبتلة إألا تنجست بالرطوبة، وكذلك 

ن أل(بل الالزم القول بذلك } يضاًأن كان ال يبعد طهارا إو{ثر اخلرتير كما يف النص أو بأبالبول 

ل الدال على طهارة الدليل الدال على الطهارة باملسح يدل بااللتزام العريف على طهارة ما ذكر، نظري الدلي

  املتنجس 

                                                

  .٧٢ ص٢ج: املستمسك) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٧

كذا يف املستمسك، وهو وجيه، بل لعله هو . )١()بالغسل الدال بالتزام على طهارة املتخلف من البلل

ن األرض تكون مطهرة أحيث دل على . »األرض يطهر بعضها بعضاً«): عليه السالم( الظاهر من قوله

  .جزائه النجسةلذاا كتطهري املاء اجلاري الطاهر أل

  

                                                

  .٧٢ ص٢ج:  املستمسك)١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٨

ذا نفذت فيه إبل يف طهارة باطن جلدها ،  ىل داخل النعل ال تطهر باملشيإذا سرت النجاسة إ): ١ـ مسألة (

. ن قيل بطهارته بالتبعإ و،شكالإ

  

وذلك لألصل بعد عدم داللة } ىل داخل النعل ال تطهر باملشيإذا سرت النجاسة إ{): ١مسألة ـ (

هم أ ألنه ليس ليه،إ باملشي وصل الترابا ذإيبعد القول بالطهارة دلة املتقدمة عليها، لكن ال شيء من األ

و أ ،ذا كان من خوصإذا كان النعل خفيفاً، كما إجل، وذلك كما من احلواشي اليت ساخت فيها الِر

  .و كانت األرض ترابية تشتمل على باطن النعلأ ،اجلورب كما استقربنا طهارته

صالة أشكال وجه اإل} ن قيل بطهارته بالتبعإشكال، وإ ذا نفذت فيهإبل يف طهارة باطن جلدها {

ىل إدلة، وال حاجة طالق األقرب الطهارة إلالعدم، ووجه الطهارة التبعية ـ كما ذكره ـ لكن األ

  .االستدالل بالتبعية

  



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٩

 ، فالىل األرض يطهر وإالّإن وصل إمخص القدم فأما أو،  شكالإصابع الرجل أيف طهارة ما بني ): ٢ـ مسألة (

 ومشى على بعضه ال يطهر اجلميع بل  فلو كان متام باطن القدم جنساًًً،جزاء النجسة إىل األرضاألفالالزم وصول متام 

  خصوص ما وصل

  

 كما ،صالة العدم، لكن الظاهر الطهارةأل} شكالإصابع الرجل أيف طهارة ما بني {): ٢مسألة ـ (

على القدم أطهارة شيء من ، ومنه يعلم )١(جاسة يف الرجل اليت تسيخ يف الن: لصحيحة زرارة،تقدم

وهذا هو . صالة ال بالتبعيةذلك فدليل التطهري شامل له، فالطهارة هلا باألوالنعل، ألن السيخ يستلزم 

 إىل آخره، وكذا )٢()ن تستفاد الطهارة من صحيح زرارةأوميكن (: املستمسك حيث قالالذي اختاره 

  .اختاره مصباح اهلدى وغريه

ىل إن مل يصل إالطهر بالتبع ألصالة عدم }  فالإىل األرض يطهر، وإالّن وصل إمخص القدم، فأا مأو{

ىل إجزاء النجسة فالالزم وصول متام األ{ليه إذا وصل الغبار الكثيف إنعم الظاهر الطهارة  .األرض

ن القدم فلو كان متام باط {إليه يطهر، وإالّو وصل تراب األرض أىل األرض، إن وصل إف} األرض

  جنساً، ومشى على بعضه ال يطهر اجلميع، بل خصوص ما وصل 

                                                

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٧٣ ص٢ج: املستمسك) ٢(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٠

  .إىل األرض

ليه، ألنه الظاهر من دليل كون األرض مطهرة، كما هو كذلك يف إو وصلت األرض أ} ىل األرضإ

  .املاء

  



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩١

.شكالإوإن كان ال خيلو عن  الظاهر كفاية املسح على احلائط): ٣ـ مسألة (

  

ن إو{واملناط، وقد تقدم دلة طالق بعض األإل} كفاية املسح على احلائطالظاهر {): ٣مسألة ـ (

واحلائط من باب . ألصل العدم وانصراف الدليل عنه، لكن فيهما ما ال خيفى} شكالإكان ال خيلو عن 

  .مكن، كان حكمه ذلكأذا إاملثال، بل املسح على السقف وحنوه 

  .ن كل يابس ذكيإ، فا كان القدم والنعل جافاًذإنه ال تنجس األرض باملشي عليها أمث ال خيفى 

  



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٢

 ،ذا كانت احلالة السابقة جناستهاإ  إالّ،فتكون مطهرة إذا شك يف طهارة األرض يبىن على طهارا): ٤ـ مسألة (

.  مع سبق اجلفاف فيستصحبذا شك يف جفافها ال تكون مطهرة إالّإو

  

 وهي مقدمة على ،لقاعدة الطهارة} طهاراذا شك يف طهارة األرض، ينيب على إ{): ٤مسألة ـ (

} ذا كانت احلالة السابقة جناستهاإ فتكون مطهرة، إالّ{جناسة الرجل، ألما من قبيل السبيب واملسبيب 

قرب عدم اشتراط طهارة ن األأالستصحاب النجاسة احلاكم على قاعدة الطهارة، لكنك قد عرفت 

حراز إشتراط الطهارة كان الالزم القول بعدم تطهريها لعدم األرض، ولو توارد عليها حالتان وقلنا با

ن قلنا باشتراط اجلفاف، وذلك للشك يف الشرط، إ} ا ال تكون مطهرةهذا شك يف جفافإو{الشرط 

وقد }  مع سبق اجلفاف فيستصحبإالّ{لكنك قد عرفت عدم االشتراط ىل استصحاب العدم، إفريجع 

  .عرفت مسألة توارد احلالتني

  



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٣

وأما إذا شك يف وجودها فالظاهر  ،إذا علم وجود عني النجاسة أو املتنجس ال بد من العلم بزواهلا): ٥ـ لة مسأ(

.كفاية املشي وإن مل يعلم بزواهلا على فرض الوجود

  

عليه ( لقوله} علم وجود عني النجاسة أو املتنجس، البد من العلم بزواهلاذا إ{): ٥مسألة ـ (

  .صل العدم، فلو شك يف ذلك كان األ)١(»رهاحىت يذهب أث «:)السالم

وذلك } ن مل يعلم بزواهلا على فرض الوجودإذا شك يف وجودها فالظاهر كفاية املشي وإما أو{

نه يعرف مما أخذ ا لالستصحاب، كما أ  تكن له حالة سابقة، وإالّذا ملإصالة عدم وجودها، هذا أل

  .سبق حكم توارد احلالتني

  

                                                

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٨ ص٢ج: الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٤

 ال يكفي ،من فرش وحنوه ء آخر و شيأ رضأ حتت قدمه ا كان يف الظلمة وال يدري أن ماإذ): ٦ـ مسألة (

و حنوه بعد العلم بعدمه يشكل احلكم أذا شك يف حدوث فرش إ بل ،رضاًأ فال بد من العلم بكونه ،شي عليهامل

ريته أيضاًبطه.

  

ن ما حتت قدمه أرض أو وال يدري أ{عمى أو حنو ذلك أأو } ذا كان يف الظلمةإ{): ٦مسألة ـ (

يف احلكم بالطهارة، الستصحاب } ال يكفي املشي عليه{مما ال يطهر } شيء آخر من فرش وحنوه

ذا شك يف حدوث إ بل ،رضاًأفال بد من العلم بكونه {ن كان مطهراً لو كان واقعاً أرضاً إالنجاسة، و

ن أصالة عدم وجود الفرش ال يثبت أن إف} يضاًأفرش أو حنوه بعد العلم بعدمه، يشكل احلكم بطهريته 

ما ميشي عليه هو األرض، ولذا يلزم القول بعدم املطهرية، ومثله لو تواردت عليه حالتان من الفرش 

ا كانت جامعة للشرائط أم ال؟ كانت أصالة أوعدمه، ولو مشى على األرض مث شك بعد ذلك هل 

  .وغريمهاوالصالة الصحة حمكّمة، مثل ما ذكروا يف باب الطهارة 

  



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٥

ها بوصلة متنجسة ففي طهارا وأما إذا رقع  ، تطهر باملشي،ع نعله بوصلة طاهرة فتنجستإذا رقّ): ٧ـ مسألة (

. من االقتصار على النجاسة احلاصلة باملشي على األرض النجسةملا مر،  شكالإ

  

دلة الشامل ألطالق اإل} ذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجست، تطهر باملشيإ{): ٧مسألة ـ (

  .ن حال الرقعة حال اخليوط وحنوهاإللمرقوعة وغريها، ف

شكال، ملا مر من االقتصار على النجاسة احلاصلة إذا رقّعها بوصلة متنجسة ففي طهارا إما أو{

ر منا تطهإن األرض أنه من الواضح إمث . قرب الطهارةن األأتقدم وقد } باملشي على األرض النجسة

ن حال اجلبرية املشدودة بالرجل أا ال تطهر باملشي، والظاهر إفمن امليتة ذا كانت إة، أما النعل املتنجس

  .واهللا سبحانه العامل. طالق واملناط ملا تقدم من اإل،ا تطهر باملشيأحال النعل يف 



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٦

.  الشمس:الثالث من املطهرات

  

مامية، بل عن ىل اإلإنسبته على املشهور، بل عن كشف احلق } الشمس: الثالث من املطهرات{

  :مجاع عليه، وهناك قوالن آخراناخلالف والسرائر اإل

منا هو يف حكم الطاهر، من جواز االستعمال والسجود عليه مع إن ما جففته الشمس إ: األول

ليه، واستجوده يف إسكايف وغريه امليل وندي وابن محزة، ويظهر من اإلااليبوسة، وهذا هو حمكي الر

  . على ما حكى عنهم املستند،وهو ظاهر النافع، وتوقف فيه يف املداركاملعترب، 

منا زوال عني النجس عن األرض موجب لطهارا، كبدن احليوان، إن الشمس ال تطهر، وإ: الثاين

  .وهذا هو احملكي عن بعض

اليت و املالزمة العرفية ـ متواتر النصوص أ ويدلّ عليه ـ بالنصوصية ،قرب هو القول األولواأل

  .نذكرها تباعاً

با بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد أيا «: قال) عليه السالم( يب جعفرأيب بكر احلضرمي، عن أفعن 

  .)١(»طهر

  بو أقال يل : يضاً قالأ) عليه السالم( ويف رواية ثانية رواها عنه

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٣ ص٢ج: الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٧

  .)١(»با بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهرأيا «): عليه السالم( جعفر

عن البول يكون على السطح أو يف املكان الذي ) عليه السالم( با جعفرأسأل زرارة : لفقيهويف ا

  .)٢(» عليه فهو طاهرذا جففته الشمس فصلّإ«: يصلى فيه؟ فقال

وعن الشمس هل تطهر ... ئلس: يف حديث قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،عن عمار الساباطيو

فالصالة ته الشمس، مث يبس املوضع بفأصا من البول أو غري ذلك ذراًكان املوضع قإذا «: األرض؟ قال

ن أصابته الشمس ومل ييبس املوضع القذر وكان رطباً، فال جيوز الصالة حىت إعلى املوضع جائزة، و

رطبة أو غري ذلك منك ما يصيب ذلك املوضع القذر فال تصل ن كانت رجلك رطبة وجبهتك إوييبس، 

  .)٣(»نه ال جيوز ذلكإن كان غري الشمس أصابه حىت ييبس فإيبس، وعلى ذلك املوضع حىت ي

ال يصلّى عليها إال أن «: يف األرض تصيبها النجاسة) صلوات اهللا عليهم( وقالوا: سالموعن دعائم اإل

  جتففها الشمس وتذهب 

                                                

  .١٠٤ حس واملكان يف ما جيوز الصالة فيه من اللبا١٧ الباب٣٧٧ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .٩ح...  يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ الباب١٥٧ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٨

  .)١(»ذا صارت كذلك ومل توجد فيها عني النجاسة وال رحيها، طهرتإبرحيها، فإا 

السطح يصيبه البول أو يبال عليه، يصلَّى ): عليه السالم( قلنا أليب عبد اهللا: رة وحديد، قاالوعن زرا

ن يكون يتخذ أ  بأس به، إالّن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فالإ«: يف ذلك املكان؟ فقال

  .)٢(»مباالً

ل ئس) عليه السالم( علياًن إ: بيهأعن ) عليهما السالم( سناده عن جعفر بن حممدإوعن اجلعفريات ب

ن يصلَّى يف ذلك املوضع إذا أال بأس : ، وقال»الشمس طهور هلا«: عن البقعة يصيبها البول والقذر؟ قال

  .)٣(»أتت عليه الشمس

ذا طلعت إ«:  يف أرض زبلت بالعذرة هل يصلَّى عليها؟ قال:)عليه السالم( سناده عن عليإ بهوعن

  .)٤(»فال بأس بالصالة عليهاعليه الشمس أو مر عليه مباء، 

صاا شيء من النجاسة، مثل البول أماكن اليت وما وقعت الشمس عليه من األ«: وعن الرضوي

  ما الثياب أوغريه طهرا، و

                                                

  .١١٨ ص١ج: دعائم االسالم) ١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣ص: اجلعفريات) ٣(

  .١٤ص: اجلعفريات) ٤(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٩

  .)١(» بالغسلفال تطهر إالّ

  .)٢(»يها الشمس، فقد طهرتلتت عأصاا ـ أي األرض ـ قذر، مث أذا إ«: ويف رواية اجلعفريات

شرقت عليه، فقد استدل أحكام الطاهر على ما أجراء إمنا يصح إن الشمس ال تطهر وأ ب: قالما منأ

شبهه، هل تطهره الشمس من غري أسألته عن األرض والسطح يصيبه البول وما : بصحيحة ابن بزيع قال

ن إو «:يف ذيل موثقة عمار) عليه السالم( كما استدل له بقوله. )٣(»كيف يطهر من غري ماء«: ماء؟ قال

، ويف كال االستداللني "غري"بدل " ن كان عنيإو: "ن احلديث هكذاأ على بناًء» صابهأكان غري الشمس 

  .ما ال خيفى

بصيغة املؤنث، " تطهره"ن املوجود يف كتب احلديث أما االستدالل بالصحيحة، فإنه يرد عليه أ

عن أن الشمس مطهرة، وقد أجاب ن مراد السائل تطهري الشمس بدون رطوبة بعد املفروغية أوالظاهر 

 نعم املوجود يف بعض كتب ،ىل الرطوبةإن تطهري الشمس حيتاج أبالنفي، و) عليه السالم( ماماإل

  نه لو كان مذكراً، أ عليه دبصيغة املذكر، ولعله غلط من النساخ، وال ير" يطهر"االستدالل 

                                                

  .١٧ سطر ٤١ص: فقه الرضا) ١(

  . نقالً عن اجلعفريات١ ح يف طهارة ما جففته الشمس٢٢ باب١٦٢ ص١ج: الوسائلمستدرك ) ٢(

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٣ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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نائب فاعله األرض والسطح يكون ول حىت ن يعرب بصيغة التثنية، بالبناء على املفعأنسب لكان األ

 طَعاِمك وشراِبك لَم  فَانظُر ِإىل﴿: ن يراد كل واحد منهما، قال تعاىلأذ جيوز إاملذكورين يف السؤال، 

هنست١(﴾ي(،وقال  :﴿وظَهري ذِلك دعالِئكَةُ بالْم﴾)٢(.  

منصب ) عليه السالم( ذ جواب اإلمامإالل به، يضاً ال ميكن االستدأن ال يكون غلطاً أتقدير مث على 

على نفس مورد السؤال ـ أي ما سألت ال ميكن ـ فال يطهر بالشمس من غري ماء، ولو فرض عدم 

 تفسره الروايات املتعددة الدالة على الطهارة كما تقدم، ذلك حينئذ يكون اجلواب جممالًيف الظهور 

نه أ ال ،جواز الصالة ال الطهارة املصطلحة، خالف النصحاديث على معىن ومحل الطهارة يف تلك األ

  .خالف الظاهر فقط

عليه ( ن قولهأويؤيده " عني"ال " غري ":حاديثن املوجود يف كتب األإ: ما االستدالل باملوثقة، ففيهأو

، ولو فرض وجود نسخة كذلك ةاليت هي مؤنث" عني"ىل إن يرجع أمذكر فال ميكن " صابهأ) "السالم

  .النسختان وسقط االستداللتصادمت 

  : ألن الشمس تطهر فقد استدل،رض موجب لطهاران زوال عني النجاسة عن األأ ب:ما من قالأو

                                                

  .٢٥٩ اآلية :سورة البقرة) ١(

  .٤ اآلية :سورة التحرمي) ٢(
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منا ذلك حكم املالبس والبدن وما إنه ال دليل على جناسة األرض بعد زوال عني النجاسة، وأب: والًأ

  .شبههماأ

  .)١(» بعضها بعضاًإن األرض تطهر«): عليه السالم( بقوله: وثانياً

  .)٢(»ذا يبست األرض طهرتإ«: قال) عليه السالم( برواية اجلعفريات عن علي: وثالثاً

ىل ما تقدم يف مجلة إضافة دلة النجاسة كافية يف احلكم املذكور، باإلأطالقات إن أب: ويرد على األول

  .من الروايات الدالة على جناسة األرض

 يطهرها بعضها اآلخر، كما يطهر املاء امنإن األرض تنجس، وأن ظاهر احلديث أب: وعلى الثاين

  .اجلاري بعضه املتغري، كما ذكرناه يف تفسري هذا احلديث يف باب مطهرية األرض، فراجع

ن يكون افف هو الشمس، أن الرواية مطلقة ال بد من تقييدها مبا دلّ على اشتراط إ: وعلى الثالث

  .وغريها. )٣(»مس فصلّ عليه فهو طاهرذا جففته الشإ«: كصحيحة زرارة

  .فقول املشهور من مطهرية الشمس هو املعتمد: وكيف كان

                                                

  .٤ حنجاسات الأبواب من ٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١٤ص: اجلعفريات) ٢(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  :حكامأن موثق عمار اشتمل على مجلة إ: مث

ى عدم جواز الصالة ل وهذه اجلملة تدل ع،)١(حىت تغسلهىل قوله  إعن املوضع القذر: قوله: األول

مبوضع السجود، بدليل ما يدل على جواز الصالة على ن يقيد ذلك أعلى املوضع النجس، وال بد 

  .املوضع النجس اجلاف

ذا إه اجلملة تدل على طهر املوضع بالشمس ذ وه،جائزةىل قوله إ وعن الشمس: قوله: الثاين

  .يبسته

ذا إن الشمس أ وهذه اجلملة تدل على ،حىت ييبسىل قوله إ صابته الشمسأن إو: قوله: الثالث

  .دون اليبس مل تطهرصابت بأ

 وهذه اجلملة تدل على أن املوضع القذر لو ،حىت ييبسىل قوله إ ن كانت رجلكإو: قوله: الرابع

  .و اجلبهةأس اليد بين تأىل إنت رطبة مل تصح الصالة ذا كاإو اجلبهة أكان يابساً، لكن اليد 

ن املوضع النجس بدون الشمس أ وهذه اجلملة تدل على ،»ذلكىل قوله إ ن كانإو: قوله: اخلامس

  .ال يطهر

  :حكام املذكورة األلوحاص

                                                

سئل عن املوضع القذر يكون يف البيت أو غريه فال تصيبه : يف حديث قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأعن عمار الساباطي عن ) ١(

 من ٢٩ باب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل. »...م موضعه حىت تغسلهعِلال يصلّى عليه، وأ«: الشمس، ولكنه قد يبس املوضع القذر، قال

  .٤ ح النجاساتأبواب
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ا من األبواب وغريها من كل ما ال ينقل كاألر األرض ووهي تطه وتاد األخشاب واألبنية واحليطان وما يتصل

  شجار وما عليها من األوراقاألو

  

  .ذا جففتهإتطهر الشمس املوضع : ١

  .وال تطهره بدون اجلفاف: ٢

  .ا يبس املوضع بدون الشمس ال تطهرذإو: ٣

  .فال يسجد عليه: ٤

  .ذا كان البدن رطباًإعليه وال يصلي : ٥

  .فتأمل

}ا من األنقل كاألوهي تطهر األرض وغريها، من كل ما ال ي بواب بنية واحليطان وما يتصل

كما يف احلدائق، بني املتأخرين  املشهور ىعل} وراقشجار، وما عليها من األوتاد واألخشاب واألواأل

  .بل مطلقاً كما ذكره مجع

، خالفاً ملا عن املقنعة واملبسوط واخلالف  )عيانىل املشهور غري واحد من األإنسبه (: ويف املستمسك

ىل مجلة من إوابن محزة والسرائر والنافع، فخصوا التطهري باألرض واحلُصر والبواري استناداً والراوندي 

قوى صل يف غري الثالثة، مع استضعافهم دليل املعمم، لكن األىل األإ على الثالثة، والرواية املتقدمة الناصة

 احلضرمي، وضعفها سنداً جمبور  يف روايةاشرقت :ايات مثلورطالق مجلة من التاره املشهور، إلما اخ

  ن كل أطالقها يشمل كل شيء، مع إ ألن  وداللةً،نه ليس بضعيفأىل ما قيل من إضافة  باإل،بالشهرة
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رض  ما دامت متصلة باأل،ن صارت يابسةإ بل و،وان قطعهاأن بلغ إوالثمار واخلضروات والنباتات ما مل تقطع و

  و احلائطأكذا الظروف املثبتة يف األرض  و،شجارو األأ

  

  .املنقوالت ال تطهر، وهو ختصيص مستهجن

ا ذحد الشقني، فخروجه أل املنقول وغري املنقول، واملنقو: ن الشيء على قسمنيأب: ويرد عليه

شجار والنباتات راضي واألكثر، ألنه كل األأن غري املنقول أالعنوان ال يوجب التخصيص املستهجن، مع 

يف رواية جن، والسطح واملكان يف رواية زرارة وغريها، والبقعة هالتخصيص املستوما يلحق ا، فال يلزم 

ن قابله بالثياب، واملوضع يف رواية عمار، ومن املعلوم أماكن يف الرضوي خصوصاً بعد اجلعفريات، واأل

  . نعم ال عموم هلا كعموم رواية احلضرمي،رضا تشمل مجلة من املذكورات وليست خاصة باألأ

بالشمس استدل مبا تقدم، والقائل بالعدم ـ كالعالمة ر ا، فالقائل بالتطههوقد اختلفوا في} والثمار{

ن إا أىل املعامل والذخرية، بإا من املنقول، وهناك قول بالتفصيل منسوب أستدل له بايف النهاية ـ 

قرب ذا مل تكن أوان قطفها، واألإ خبالف ما ،وان قطفها مل تطهر، ألا حينئذ يف حكم املنقولأكانت 

  .هو القول املشهور

بسة ما ن صارت ياإن بلغ أوان قطعها، بل وإاخلضروات والنباتات ما مل تقطع و{كذلك } و{

وراد املثبتة يف وراق والثمار، ومثل ذلك األكاأل} شجارو األأ{كالنباتات } رضدامت متصلة باأل

  . ا مما تنقلن مل نقل بطهارة نفس املزهرية ألإاملزهريات وحنوها، و

  سواءو يف الشجرة أ} وكذا الظروف املثبتة يف األرض أو احلائط{
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 بل سائر النجاسات ، عليها من جص وقري وحنومها عن جناسة البولوكذا ما على احلائط واألبنية مما طلي

  واملتنجسات

  

  .ناء أو باملسمار وحنوهبثبات بالكان اإل

وهل يلحق بذلك ما يربط } بنية، مما طلي عليها من جص وقري وحنومهاوكذا ما على احلائط واأل{

طالقات بعد كون هذه األمور  من بعض اإل:حتماالنابالبقر للحراثة، أو بالغنم حلمل ليته الثقلية أم ال؟ 

شكال وال خالف، إبال } عن جناسة البول{صل العدم ا من املنقوالت واألأشبه غري املنقول، ومن 

  .شتمال مجلة من النصوص املتقدمة عليهال

  .شكال فيه، وقد اشتملت مجلة من النصوص عليهما يف الغائط فال ينبغي اإلأ} النجاساتبل سائر {

ور، بل ظاهر مجاعة عدم اخلالف هفتطهريها بالشمس هو املش} واملتنجسات{ سائر النجاسات ماأو

  .فيه

و أالشمس من النجاسات حقيقة تطهره ما (: بعض النجاسات، قال يف املستندنعم ذكر مجاعة 

 وموضع من املبسوط والديلمي والراوندي وابن محزة حكماً، هل هو البول خاصة؟ كما عن املقنعة

د والذكرى، بل نسب شاروالقواعد واإل كما يف اخلالف والتذكرة ؟و هو وشبههأتجوده يف املنتهى، واس

ى وصريح ن املبسوط ويف املنتهم عة، كما عن موضع آخرئو كل جناسة ماأاملتأخرين، ىل املشهور بني إ

  لعني وبقيتازيلت أذا إ ،يعم النجاسات كلهاالسرائر، واختاره والدي يف اللوامع واملعتمد، أم 
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  وال تطهر من املنقوالت

ىل الشهرة املتأخرة، احلق إيضاً أوالبيان، بل نسب والنافع شرائع الن مل تكن مائعة؟ كما يف إالرطوبة و

  .انتهى. )١()خريهو األ

والدعائم واجلعفريات، وما ذكر فيه البول الرضوي وواملوثقة احلضرمي طالق، لرواية منا نقول باإلإو

ناء مثبتاً يف األرض ومات فيه نه لو كان اإلأ خيصص، ألن املثبت ال ينايف املثبت، والظاهر و العذرة الأ

ىل التعفري يف إن احتاج إ و،التعدد، بل طهر بالشمسىل إو شرب فيه الكلب واخلرتير مل حيتج أاجلرذ 

ال وجه له بعد نه إ: لكن فيهن كان رمبا يقال بانصرافها، إطالق النص والفتوى، والكلب، وذلك إل

  .و موت اجلرذ فيهاأثبات احلب ومثله يف الدور والبساتني وكثرة شرب الكلب إشيوع 

  .نه ال يكفي عن التعفريأمنا قلنا بلزوم التعفري ملا سبق يف تطهري الولوغ باملاء اجلاري وإو

عمل من  نعم عن املبسوط واجلامع، طهارة ما ،على املشهور} من املنقوالت{الشمس } وال تطهر{

حلاق احلصر والبواري وما يشبههما من املعمول من نبات األرض إنبات األرض بالشمس، وعن املنتهى 

ن عرضه النقل، كالنباتات إـ غري القطن والكتان ـ باألرض، وعن الفخر عموم احلكم ملا ال ينقل و

  املنفصلة من اخلشب واآلالت

                                                

  .٥٥ ص١ج: املستند) ١(
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  . األقوى على احلصر والبواري فإا تطهرمها أيضاًإالَّ

  

  .املتخذة من النباتات

صل بعد عدم الدليل على املطهرية، واستدل القائل ما القائل بعدم التطهري، فقد استدل على ذلك باألأ

  :مورأبالتطهري ب

ن عمومه ال ميكن القول به، بل ال يقول به نفس هؤالء القائلني إ: خرب احلضرمي، وفيه: األول

  .مجاع على عدم متامية عموم اخلرب تعين محله على ما ال ينقلام اإلنه بعد قيإبالتعدي يف اجلملة، ف

بناًء على : يقع الكالم يف املشبه به كما سيأيت، وثانياً: والًأالتعدي عن احلصر والبواري، وفيه : الثاين

  .متامية املشبه به يقع الكالم يف وجه التعدي

نه لو قيل ذا االستصحاب، إ: والًأ:  وفيه،قلستصحاب املطهرية التقديرية قبل عروض النا: الثالث

، وال لزم القول مبطهريتها لكثري من املنقوالت كالثياب القطنية والكتانية وسائر ما كان من األرض أصالً

ن ما قبل النقل وما بعد النقل موضوعان يف املقام، فال يستصحب حكم أحدمها إ: يقولون به، وثانياً

  .ىل غري املنقول يف البناء وحنوهإ حكم املنقول لآلخر، ولذا ال يستصحب

شهر، بل املشهور، بل يف كما هو األ} قوىرمها أيضاً على األإنه تطه احلُصر أو البواري، فإالّ{

  رسله املستند وغريه أ، وقد )١()بل مها داخالن يف معقد نفي اخلالف يف حمكي التنقيح( :املستمسك

                                                

  .٨١ ص٢ج: املستمسك) ١(
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 والفرق بينها ،و استثنوا البواري فقطأين حيث مل يستثنوا ذلك، رسال املسلّمات، خالفاً آلخرإ

  .و غريه، والبواري خاص مبا يصنع من القصبأذ احلصري شامل ملا يصنع من القصب إبالعموم املطلق، 

صل بعد عدم الدليل على التطهري بالشمس، واستدل  فقد استدل القائل بالعدم، باأل،وكيف كان

  :مورأالقائل بالتطهري ا ب

نه لو كان كذلك لزم القول بطهارة سائر إ: ما داخالن يف غري املنقول لعسر نقلهما، وفيهإ: ولاأل

  .قسامهما ال يشق نقلهاأ من ن كثرياًأىل إضافة ما يشق نقله، باإل

نك قد عرفت عدم متامية إ: ستصحاب طهارما بالشمس، حال كوما من األرض، وفيها: الثاين

  .صله األرض، كاحلصر النايلونية يف الوقت احلاضرأنه ليس كل حصري أىل إ مضافاً هذا االستصحاب،

مجاع هنا يف خروج احلصر والبواري فليس حاهلما حال ما إذ ال إطالق رواية احلضرمي، إ: الثالث

من ما قيل  ن التمسك بعمومه مشكل خصوصاً بعدإ: مجاع، وفيهينقل، حيث خرج عن العموم باإل

  .شراق الشمس عليه لثباته وعدم حتوله، فتأملإ الثابت ولو بالعرض الذي من شأنه انصرافه اىل

  .ىل اخلالف الذي نشاهد فيهإ مضافاً ،نه حمتمل االستنادإ: مجاع التنقيح، وفيهإمعقد : الرابع
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 عن البول يكون على السطح أو يف املكان الذي يصلى :خبار، كصحيحة زرارةمجلة من األ: اخلامس

 شامل للحصري والبواري، املكانن أدعوى ب. )١(»إذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر«: فقالفيه؟ 

  . لقيل بذلك يف سائر أقسام الفرشإنه منصرف عنه، وإالّ: وفيه

البول هل سألته عن البواري يصيبها : قال) عليه السالم( وكصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى

  .)٢(»نعم ال بأس«: ن تغسل؟ قالأ من غري ذا جفتإالصالة عليها تصلح 

سألته عن البواري يبل قصبها مباء قذر أيصلى : أيضاً، قال) عليه السالم( خرى عنهوصحيحته األ

ن املراد يبسها بالشمس، إذ لو يبست من غري مشس مل أبناًء على . )٣(»ذا يبست فال بأسإ«: عليه؟ قال

  . لعدم فهم العرف فرقاً بينهما،ًء على إحلاق احلصر بالبواري وبنا،ن جيعل موضع السجود إمجاعاًأيصح 

عن البارية يبلّ قصبها مباء قذر هل جتوز ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  قال،ومثلهما رواية عمار

  : الصالة عليها؟ فقال

                                                

  .٩ ح... املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ الباب١٥٧ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٠باب ال١٠٤٤ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  :حاديث أمورن احملتمل يف هذه األإ: وفيه. )١(»ذا جفت فال بأس بالصالة عليهاإ«

  . أن اليبس مطهر هلا، وهذا ما مل يقل به أحد:األول

  .ن يكون املراد جفافها بالشمسأ: الثاين

قلت : بن أيب عمري قالايؤيده خرب و. ن يكون املراد الوقوف عليها للصالة دون وضع اجلبهةأ: الثالث

  .)٢(»أسال ب«: فقال. ي على الشاذكونة وقد أصابتها اجلنابةأصلّ: )عليه السالم( أليب عبد اهللا

  .)٣()عليه السالم(  خرب زرارة عن أيب جعفر:وقريب منه

عن البيت والدار ال تصيبهما الشمس، ) عليه السالم( سأل أخاه :يضاً خرب علي بن جعفرأويؤيده 

 فان السجود على ،)٤(»نعم«: ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من اجلنابة، أيصلى فيهما إذا جفّا؟ قال

  ).عليهم السالم( ئمة متعارفاً من زمان األاخلمرة وشبهها كان

نه ال يشترط يف موضع اجلبهة الطهارة، وهو خالف فتاواهم، وحينئذ ال ميكن استظهار أحد أ: الرابع

  ور احملتملةمو األأمرين األ

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣ح: نفس املصدر) ٣(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٣٠ الباب١٠٤٣ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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شترط يف  وي،البية والقفة وكذا مثل اجل، ويف الكاري وحنوه إشكال،رادة من غري املنقولوالظاهر أن السفينة والطّ

  تطهريها أن يكون يف املذكورات رطوبة مسرية

  

  .ل، واالحتياط يف الترك مشكفتوى بطهر البواري واحلصر بالشمسمن الرواية، ومنه يظهر أن ال

خبار املتقدمة، كاملكان والسطح لصدق مجلة من األ} ن السفينة والطّرادة من غري املنقولأوالظاهر {

} شكال، وكذا مثل اجلالبية والقفهإويف الكاري وحنوه {ال وجه لقوله نه أومنه يعرف والبقعة عليها، 

خرين داخالن يف املنقول لصغرمها، وفيه ما ال خيفى، ومما واألولني ينقالن ن األأشكاله إوكان وجه 

  . والسيارة والطيارة وحنوهاتعرف حكم العربةذكرنا 

ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة } ةكون يف املذكورات رطوبة مسريين أويشترط يف تطهريها {

ن كان اجلفاف قبل االشراق، وذلك إن تشرق الشمس ويكون جافاً وأبتجفيف الشمس، بل الشرط 

خللو كثري من النصوص عن اجلفاف، وما اشتمل على اجلفاف مل يقيد ذلك بكون الشمس افف، بل 

  .هو من باب املورد

كل ما أشرقت عليه « و،»ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر«: روايتا أيب بكر: فمن الطائفة األوىل

  .)١(»الشمس فهو طاهر

                                                

  .٦ و٥ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٣ ص٢ج: الوسائل) ١(
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ال «: فقال. »الشمس طهور هلا «:البقعة يصيبها البول والقذر، قالئل عن س: وىلاأل ،واجلعفريات

  .)١(»تت عليه الشمسأذا إن يصلى يف ذلك املوضع أبأس 

إذا طلعت عليه الشمس أو مر عليه مباء فال :  قالرض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها؟أيف : والثانية

  .)٢(بأس بالصالة عليها

صاا شيء من النجاسة مثل البول وغريه، أماكن اليت ما وقعت الشمس عليه من األ: والرضوي

  .)٣(»طهرا

  .)٤(»صاا قذر مث أتت عليها الشمس فقد طهرتأإذا  «:واجلعفريات

إذا «: يه؟ فقال عن البول يكون على السطح أو يف املكان الذي يصلى ف:الفقيه: ومن الطائفة الثانية

  .)٥(» عليه فهو طاهرجففته الشمس فصلّ

  ومن الواضح أن ذلك يف قبال بقاء الرطوبة، ال يف قبال اجلفاف 

                                                

  .١٤ص: اجلعفريات) ١(

  .١٤ص: اجلعفريات) ٢(

  .١٧ سطر٤١ص: فقه الرضا) ٣(

  .١ ح يف طهارة ما جففته الشمس٢٢ باب١٦٢ ص١ج: الوسائلمستدرك ) ٤(

  .٩ ح املواضع اليت جتوز فيها الصالة٣٨ باب١٥٧ ص١ج: الفقيه) ٥(
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 إذ بدون اجلفاف يبقى ،ن السائل سأل عن البول املوجود، فاشترط اإلمام جفافهأمبعىن بغري الشمس، 

ى يف السطح يصيبه البول أو يبال عليه، يصلّ: لنجاسة، ويؤيده بل تدل عليه صحيحة زرارة وحديدعلى ا

  .)١(»إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فال بأس به«: ذلك املكان؟ فقال

صابته الشمس، مث يبس املوضع أو غري ذلك فأ من البول ذا كان املوضع قذراًإ«: وموثقة عمار

ن أصابته الشمس ومل ييبس املوضع القذر وكان رطباً فال جيوز الصالة إاملوضع جائزة، وصالة على لفا

  .حيث جعلت املقابلة بني أن ييبس وبني أن يبقى رطباً. )٢(»حىت ييبس

نجاسة ال يصلى لايف األرض تصيبها «: التجفيف، قالومما تقدم يعلم عدم داللة الدعائم على اشتراط 

ذا صارت كذلك ومل توجد فيها عني النجاسة وال إا إالشمس وتذهب برحيها، فا هن جتففأ عليها إالّ

نه شرط أو من جهة أنه ما دام رطبا أإذ أا جمملة من جهة كون التجفيف من جهة . )٣(»رحيها طهرت

 حيث دل على أن ذلك هو ومل توجد فيها :يف آخره) عليه السالم( فهو جنس، بل يؤيد الثاين قوله

  يف الطهارة لكن بشرط إشراق الشمس، كما املناط 

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١١٨ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٣(
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شراقها إى املذكورات فلو جفت ا من دون  وال عل، بال حجاب عليها كالغيم وحنوه،شراق عليهاأن جتففها باإلو

  ،شراقها على ما جياورها أو مل جتف أو كان اجلفاف مبعونة الريح مل تطهرالو بو

  

  .قربالقول بعدم اشتراط جتفيف الشمس هو األفا دلّت على هذا الشرط سائر الروايات، وعلى هذ

ال رطوبة البول وحنوه، فالالزم ، ذ املنصرف منه املاءإبن بزيع فال داللة فيه على الرطوبة، اما صحيح أ

  .فضليةمحله على األ

  .ن القائل باشتراط الرطوبة حيدد التطهري باليبسإمث 

، هذا ولكن يف أصل االكتفاء بدون اق وحنوه عرفاًشرن التحديد مبقدار يصدق اإلأما عندنا فالظاهر أ

  .الرطوبة نظر، فاالحتياط ال ينبغي تركه

شراق عليها بال حجاب عليها كالغيم وحنوه، وال على باإل{الشمس } ن جتففهاأ{يشترط } و{

شراقها على ما جياورها، أو مل إـها من دون إشراقها، ولو ب{حرارتـ } املذكورات فلو جفت بـ

  .}و كان اجلفاف مبعونة الريح مل تطهرجتف، أ

شراق بال حجاب، فهو ظاهر خربي احلضرمي وموثقة عمار والرضوي، بل قيل منصرف أما كون اإل

  .ن مينع ذلكـ ولقائل ،يضاً، وهو الذي أفىت به مجاعة من الفقهاءأصحيح زرارة 

  ىل الشمس، إمنا يدل على استناد اجلفاف إإذ صحيح زرارة 
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لقي يف القدر حلم أشراق مباشرة حيصل باجلفاف ولو مع حجاب، أال ترى أنه لو ل باإلوهو كما حيص

خبار املتقدمة رد غري معتىن ا عند العرف، واألايف حنو هذه املوذ الواسطة إفاحترق، يقال جففته النار؟ 

بصالحية تلك لكن رمبا يقال . صابة ال تصلح مقيدة، ألما من قبيل املثبتنياملتضمنة لإلشراق واإل

  .وىلىل قوة احتمال االنصراف يف صحيحة زرارة األإخبار للتقييد لظهور القضية الشرطية، مضافاً األ

شراق بدون معونة الريح، فقد اختلفوا فيه، فاحملكي عن القواعد والتذكرة عدم الطهارة، ما كون اإلأو

مجاع على فوق هذا، وهو ما اإل وىبل عن الشيخ يف اخلالف دع. وعن املدارك وجامع املقاصد الطهارة

ىل مجاعة، وهو إ ويف املستمسك نسبة احلكم ،موافقتهمبوب الرياح فقط، وظاهر املستند ذا زال العني إ

قرب لصحيحة زرارة وحديد املتقدمة، وال مفهوم لغريها حبيث يصلح لصرف منطوقها عن الظاهر، األ

  .فهومبل غلبة مصاحبة الريح للشمس مانعة عن حتقق امل

بل ظاهرها ـ أي صحيحة زرارة (): رمحه اهللا( شكال، قال الفقيه اهلمداينإنعم يف الريح الشديدة 

وحديد ـ، كفاية حصول اجلفاف ا وبالريح على وجه يستند التأثري إليهما، على سبيل املشاركة وهو 

ن تكون الريح شديدة يف أ  إالّإىل الشمس،ثر غري بعيد، فإن مشاركة الريح غري مانعة عرفاً يف استناد األ

  الغاية، حبيث ال يطلق 
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 ويف كفاية ،نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسري على وجه يستند التجفيف إىل الشمس وإشراقها ال يضر

. إشراقها على املرآة مع وقوع عكسه على األرض إشكال

  

  .، انتهى)١(]رض ولعلها منصرفة عن مثل الف،نه جف بالشمسأعليه عرفاً 

على وجه يستند {و احلجاب اليسري على احملل أ} و الريح اليسريأن الغيم الرقيق أنعم الظاهر {

  .صابة وحنومهاشراق واإللصدق العناوين املتقدمة من اإل} ىل الشمس وإشراقها ال يضرإالتجفيف 

لظاهر من النص لزوم ن اأمن } شكالإشراقها على املرآة مع وقوع عكسه على األرض إويف كفاية {

ذ املرآة إن اشراق الشمس املتوجه من املرآة هو ليس غريه، أوقوع نفس الشمس، وليس هذا منه، ومن 

ىل مكان آخر، فهي كسدة يف قبال إمنا تكون كصد مانع عن ذهاب النور فريجع النور إال تضع شيئاً و

قرب، ومثله النور النافذ ، وهذا هو األىل مكان آخرإاملاء حيث متنعه عن اجلريان حسب الطبيعة فريجع 

  .ذا مل يكن ضخماً جداً حبيث يعد حائالًإمن الزجاج 

  

                                                

  .٢٢ س١١٧ صخري كتاب الطهارة اجلزء األ١ج: مصباح الفقيه) ١(
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 ،املتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك كما تطهر ظاهر األرض كذلك باطنها): ١ـ مسألة (

ا فصل واء أو مبقدار طاهر أو مل  بالظاهر بأن يكون بينهم أو مل يكن متصالً،خبالف ما إذا كان الباطن فقط جنساً

   أو كان فصل بني جتفيفها،جيف أو جف بغري اإلشراق على الظاهر

  

شراقها عليه إكما تطهر ظاهر األرض، كذلك باطنها املتصل بالظاهر النجس، ب{): ١مسألة ـ (

ستند  ويف اجلواهر وامل،كما عن الذكرى واملهذب وجامع املقاصد واملسالك والروض} وجفافه بذلك

ه، ملا يف اجلواهر عن ظاهر لن كان يف غري حمإع عليه، ومجاومصباح الفقيه وغريها، بل عن البحار اإل

  .املنتهى من ختصيصه التطهري بالظاهر دون الباطن

شرقت عليه أخبار املتقدمة طهارة مجيع ما  ألن الظاهر من األ،قوى فما يف املنت هو األ،وكيف كان

ن أالفرق بني الباطن والسطح اآلخر، كاجلدران اخلفيفة، كعدم الفرق بني الشمس، ومنه يظهر عدم 

  م ال؟أيكون جناسة الظاهر والباطن بنجاسة واحدة 

ذا إ  إالّ عدم صدق إصابة الشمس أو إشراقها،ن الظاهرإف} فقط جنساًخبالف ما إذا كان الباطن {

ن أمتصالً بالظاهر ب{الباطن } أو مل يكن{، كان الظاهر احلائل خفيفاً جداً حبيث يصدق العنوان املذكور

و كان شراق على الظاهر، أيكون بينهما فصل واء، أو مبقدار طاهر، أو مل جيف، أو جف بغري اإل

  بني جتفيفها {معتد به } فصل
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. فإنه ال يطهر يف هذه الصور،للظاهر وجتفيفها للباطن كأن يكون أحدمها يف يوم واآلخر يف يوم آخر

  

و كان الباطن غليظاً جداً، أ} ا للباطن، كأن يكون أحدمها يف يوم واآلخر يف يوم آخرهر وجتفيفللظاه

صابة وحنومها شراق واإللعدم صدق اإل} فإنه ال يطهر يف هذه الصور{كأن يكون عمق اجلدار أذرعا 

  .عليها

  .طالقن يكون من جنس الظاهر وعدمه لإلأمث ال خيفى يف احلكم بطهارة الباطن 
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أو النجس أو   يصب عليها املاء الطاهر،ريد تطهريها بالشمسأإذا كانت األرض أو حنوها جافة و): ٢ـ مسألة (

.غريه مما يورث الرطوبة فيها حىت جتففها

  

ذا كانت األرض أو حنوها جافة وأريد تطهريها بالشمس، يصب عليها املاء الطاهر إ{): ٢مسألة ـ (

وذلك لشمول } ث الرطوبة فيها حىت جتففهارمما يو{جس كالبول ولو عني الن} أو النجس أو غريه

  .الروايات املتقدمة هلا

ذا كان غريه منجساً إوالقول بأن الظاهر من صحيح زرارة، كون البول هو املنجس، فال يعترب فيما 

  . يف غري حملّه، ولذا حكي عن الذخرية أنه املشهور بني املتأخرين،مث صب البول
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.وهو مشكل  أحلق بعض العلماء البيدر الكبري بغري املنقوالت ):٣ـ مسألة (

  

ألنه كالتراب واحلصى الواقع على } أحلق بعض العلماء البيدر الكبري بغري املنقوالت{): ٣مسألة ـ (

، )١( ىل آخرهإ ،وال تطهر من املنقوالت إال احلصر): رمحه اهللا( األرض، بل قد عرفت عند قول املصنف

  .قرب عندي ذلك ملا تقدم من العمومرض، واألحلق النبات وحنوه باألأ عبارة مجع ممن ن هذا مقتضىأ

 ،لعدم قوهلم مبقتضى العموم} مشكل{وبعض آخر ) رمحه اهللا( عند املصنف} هو{ن كان إ} و{

خية بني البيدر وبني األرض، خبالف احلصى وحنوه، وقد نس ال وجه له لعدم الحلاق بأجزاء األرضواإل

 بل )٢()أن جمموع األجزاء لكثرا هلا حنو ثبات به تعد من غري املنقول (حلاق، لـ املستمسك اإلقرب يف

  .واين والظروف وغريها، ومما كان له حنو ثباتىل كل كثري جمتمع من احلطب والتمر واألإتعدى 

  

                                                

  . من هذا اجلزء٢٠٧ صمر يف) ١(

  .٨٦ ص٢ج: املستمسك) ٢(
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وإن ،  يف حكمها ما دامت واقعة على األرض هي،احلصى والتراب والطني واألحجار وحنوها): ٤ـ مسألة (

  ما دام ثابتاً، وكذا املسمار الثابت يف األرض أو البناء، وإن أعيدت عاد حكمها،أخذت منها حلقت باملنقوالت

.  وهكذا فيما يشبه ذلك، يعود حكمه األول وإذا أثبت ثانياً، وإذا قلع يلحقه حكم املنقول،يلحقه احلكم

  

ار وحنوها، ما دامت واقعة على األرض هي يف حجاحلصى والتراب والطني واأل{): ٤مسألة ـ (

رض مفروشة بالبالط، ال أ جزًء من األرض، فمثل املدر الواقع على ها عرفاًبعدوقيده مجاعة } حكمها

إن نه وإرض حمصاة، فأيلحقه احلكم لعدم كونه معدوداً من غري املنقول، وذلك خبالف احلصى الواقع يف 

جه على القول بتخصيص احلكم  كان يف نفسه منقوالً لكنه يعديف العرف من غري املنقول، وهذا القيد مت

  .بغري املنقول

يف عدم } خذت منها حلقت باملنقوالتأن إو{أما بناًء على العموم، كما هو املختار فال يشترط ذلك 

  .ىل غري املنقول عرفاًإلرجوعه } عيدت عاد حكمهاأن إو{الطهارة بالشمس 

ذا قلع يلحقه حكم املنقول، إ ثابتاً يلحقه احلكم، وأو البناء ما دامت يف األرض وكذا املسمار الثاب{

  .يضاًأ وعرفت ما فيه ،ملا عرفت من املناط} ثبت ثانياً يعود حكمه األول، وهكذا فيما يشبه ذلكأذا إو
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. إن كان هلا عني يشترط يف التطهري بالشمس زوال عني النجاسة): ٥ـ مسألة (

  

مجاعاً يف املستند إ} ن كان هلا عنيإيشترط يف التطهري بالشمس زوال عني النجاسة {: )٥مسألة ـ (

وعن املدارك واللوامع، وذلك الرتكاز زوال العني يف مطلق الطهارة، ولذا نقول بلزوم زوال العني يف 

  .بارخطالق لألإسائر املطهرات، وذا نقول ال 

ه فال وجه له، وقد يستدل لذلك بصحيح زرارة شراق وحنوما االستدالل لذلك بعدم صدق اإلأ

شراق لتحجر  ال يذهب عني النجاسة عنه باإلن ما يتخذ مباالّإ ف)١(»ن يكون يتخذ مباالًأال إ«: وحديد

  .النجاسة

  

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ١(
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أو يف زوال العني بعد العلم بوجودها أو يف حصول   إذا شك يف رطوبة األرض حني اإلشراق): ٦ـ مسألة (

 وإذا شك يف حدوث املانع عن اإلشراق ، ال حيكم بالطهارة،نه بالشمس أو بغريها أو مبعونة الغرياجلفاف أو يف كو

.رية األرض على إشكال تقدم نظريه يف مطه،من ستر وحنوه يبىن على عدمه

  

يف زوال العني بعد العلم {شك } شراق، أوذا شك يف رطوبة األرض حني اإلإ{): ٦مسألة ـ (

} يف كونه بالشمس أو بغريها أو مبعونة الغري{شك }  حصول اجلفاف، أويف{شك }  أو،بوجودها

  .للشك يف الطهارة فيستصحب عدمها} ال حيكم بالطهارة{الذي يضر معونته ال مثل الريح كما تقدم 

على {صالة عدم املانع أل}  على عدمهشراق من ستر وحنوه، يبىنذا شك يف حدوث املانع عن اإلإو{

  .لكونه مثبتاً}  يف مطهرية األرضشكال تقدم نظريهإ
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وأما إذا كانت األرض اليت  ،طرفه اآلخرـ على أحد طرفيه   بإشراق الشمسـ احلصري يطهر ): ٧ـ مسألة (

 إذا خيط به على وجه  وكذا إذا كان حتته حصري آخر إالّ، فال تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كوا رطبة،حتته جنسة

أما اجلدار املتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فال يبعد طهارة جانبه اآلخر إذا  و، واحداًيعدان معا شيئاً

  ،جف به

  

إذ الظاهر من النص } شراق الشمس على أحد طرفيه، طرفه اآلخرإاحلصري يطهر ب{): ٧مسألة ـ (

  .رو الطرف اآلخأشراق على الباطن ن مل حيصل اإلإشراق، ون احلجم الواحد يطهر باإلأوالفتوى 

لعدم صدق } ن جفت بعد كوا رطبةإاليت حتته جنسة، فال تطهر بتبعيته وذا كانت األرض إما أو{

  .ىل الشمسإعدم كفاية كون التجفيف مستنداً ليها، وقد تقدم إبالنسبة صابة شراق واإلاإل

 على ذا خيط بهإ إالّ{شراق وحنوه املوجب لصدق اإللعدم االحتاد } كان حتته حصري آخرذا إوكذا {

 األرض واحلصري شيئاً واحداً، كما يف بعض السقوف اليت ذا عدإومثله } وجه يعدان معاً شيئاً واحداً

  .شراق الشمس على التراب املسطحإنه يطهر البورياء بإيطرح تراب خفيف فوق البورياء، ف

ذا جف إخر حد جانبيه فال يبعد طهارة جانبه اآلأشرقت الشمس على أذا إما اجلدار املتنجس، أو{

  لعدمها شيئاً واحداً، وليس} به
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.  فال إشكال وأما إذا أشرقت على جانبه اآلخر أيضاً،وإن كان ال خيلو عن إشكال

  ء وصورته النوعية إىل صورة أخرى وهي تبدل حقيقة الشي  االستحالة:الرابع

ن كان ال خيلو إو{ء شراق وصدقه عليهما على حد سواذ املناط اإلإوالظاهر اآلخر، فرق بني الباطن 

ىل اجلانب اآلخر من إكما لو وصلت النجاسة (): رمحه اهللا( بل قال الفقيه اهلمداين} عن إشكال

الطهارة حينئذ بالسطح ن جفاف هذا الطرف غري مستند عرفاً إىل إشراق الشمس فتختص إالسطح، ف

  .، انتهى)١()يف النسبة دون الطرف اآلخر وما يلحقهالظاهر وما يتبعه 

ذا كان باطناً، إن يقال بطهارته أوالظاهر اآلخر، بل كيف ميكن لكن عرفت عدم الفرق بني الباطن 

  .ذا صار ظاهراًإوعدم طهارته 

  .كما هو واضح} شكالإشرقت على جانبه اآلخر أيضاً فال أذا إما أو{

} خرىأة ىل صورإالنوعية تبدل حقيقة الشيء وصورته :  وهي،االستحالة{من املطهرات } الرابع{

جزاء وانقالا من حال األبتغري الفقهاء تفسريها ىل إ ونسب ،صولينيىل األإنسب هذا التعريف الشهيد 

  هذالكن ملا مل يكن برام،  واإلضطالوا يف النقأىل حال، وقد إ

                                                

  .٢٦ سطر ١١٧ صة اجلزء االخريكتاب الطهار جمصباح الفقيه) ١(
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  ،فإا تطهر النجس بل واملتنجس

  

ىل ما يستفاد من إو الرجوع هدلة فال يهمنا التعرض له، والعمدة العنوان مأخوذاً يف دليل من األ

ذ فهم عموم من موارد خاصة مث جعل ذلك إ اً،ض غمونا يف هذا املطهر مل يزدد إالّالدليل، وكلما تفكر

مناط نه مل يظهر أىل إلدينا، مضافاً  وهو غري معلوم ،منا يتبع القطع باملناطإلألخذ والرد،  العموم مداراً

نه لو صار التمر خالً مل يصدق عليه التمر بل هو شيء إ ف يشمل الداخل وال يشمل اخلارج،دموح

النجس ماًء لقدم عهده، ذا صار اخللّ إوكذا . ذا كان التمر جنساًإبطهارته يباينه، ومع ذلك ال يقولون 

ن النجاسة قائمة جبسم التمر، وهو موجود يف أول ومع ذلك ال حيتمل طهارته، والقول بنه يباين األإف

  .قيام النجاسة جبسم اخلشب، وهو موجود يف الرماداخللّ، كالقول ب

 ففيه ما ،مجاعما التمسك للعموم باإلأحوط االقتصار على املوارد املنصوص فيها، وف كان فاأليوك

نه حمتمل االستناد بل ظاهره، أمجاع غري الدخويل وحنوه ـ ذ ـ مضافاً إىل عدم حجية اإلإال خيفى، 

  .مجاع احلدسيحبجية اإلوهو ليس حبجة حىت عند القائلني 

ن ناقش إو} تطهر النجس بل واملتنجس{ومجع آخرين ) رمحه اهللا( عند املصنف} فإا{وكيف كان 

النجاسة يف املتنجس، كاخلشب املتنجس ن موضوع أبدعوى واملتنجس، فيه مجع مفرقاً بني النجس 

باالستحالة، بل هو باق فالنجاسة منا هو اجلسم ومل يزل إ ليس عنوان اخلشب حىت تذهب بذهابه، و،مثالً

  باقية، وذلك
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  كالعذرة تصري تراباً

  

بوصف كوا عذرة، ألن احلكم على موضوع النجاسة هي العذرة ن إخبالف استحالة العذرة تراباً ف

ذا استحال إومن املعلوم ذهاب العنوان . و غريهاأهذا املوضوع، ال اجلسم مع قطع النظر عن كونه عذرة 

  .ه النجاسةعدوداً فتتبتراباً أو 

مل يعلم نه أب(يف الرسائل، ) رمحه اهللا( شكال يف غري حمله، وقد أجاب عنه شيخنا املرتضىلكن هذا اإل

تهر يف الفتاوى ومعاقد ن اشإحممولة على الصورة اجلنسية وهي اجلسم، ويف املتنجسات ن النجاسة أ

ن التعبري أنه ال خيفى على املتأمل أ جنس، إالّفهو حدمها أمع رطوبة ن كل جسم القى جنساً أمجاعات اإل

شخاص احلكم ثابت أل: وبتقرير آخر. جسام من حيث سببية املالقاةداء عموم احلكم جلميع األباجلسم أل

كل جسم و صنفه املتقوم به عند املالقاة، فقوهلم أاجلسم فال ينايف ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه 

للمحل الذي يان حدوث النجاسة يف اجلسم بسبب املالقاة، من غري تعرض  لب،القى جنساً فهو جنس

، مع كون اخلواص والتأثريات من عوارض رين كل جسم له خاصية وتأثإم به، كما اذا قال القائل وقيت

  .، انتهى)١()األنواع

 وذلك ملا  على املشهور، وتوقف فيه احملقق والعالمة، والشيخ حكم بالنجاسة،}كالعذرة تصري تراباً{

  عرفت من عدم دليل 

                                                

  .٢٠ سطر٤٢١ص: صولفرائد األ) ١(
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  واخلشبة املتنجسة إذا صارت رماداً

  

 كان جنساً وهذا ن حليب اخلرتير مثالًأن العذرة جنسة وهذا تراب، منقوض بأعلى الطهارة، والقول ب

ن أمردود ب، حقيقة وعرفاً، خبالف اللنب واجلنبمران متغايران أن العذرة والتراب أجنب، والقول بالفرق ب

خريين، واالستدالل ولني بنظر العرف شيئان هلما آثار خمتلفة، كذلك األن األأذ كما إ غري فارق الفرق

لطهارة تراب العذرة، ال . )١(» وطهوراًجعلت يل األرض مسجداً«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( بقوله

  .خيفى ما فيه

لى القول بالطهارة قيل تطهر، م ال؟ عأن األرض اليت كانت عليها العذرة، هل تطهر باستحالتها إمث 

 ويف املستند أفىت مل يطهر حملها خلصت باليابسة،ىل العذرة املستحالة، ولو إطالق الفتاوى بالنسبة إل

  .بالنجاسة لالستصحاب وعدم دليل على الطهارة

لي حلمجاعاً حمكياً عن الشيخ يف اخلالف واملبسوط، وعن اإ} إذا صارت رماداًواخلشبة املتنجسة {

ول نعم عن بعض التردد، واأل. حملقق يف الشرائع، والعالمة يف مجلة من كتبه، وجامع املقاصد، وغريهموا

عن اجلص يوقد عليه بالعذرة وعظام املوتى، مث ) عليه السالم( أقوى لصحيح ابن حمبوب سأل أبا احلسن

  ن املاء والنار قد إ«:  خبطّهأيسجد عليه؟ فكتب إيلّ: ه املسجدجيصص ب

                                                

  .٤ ح التيممأبواب من ٧ باب٩٧٠ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  .)١(»هراهط

ره املاء الذي يصب عليه ن التراب الذي تنجس مبالقاة رطوبة امليتة والعذرة، طهأن املراد أوالظاهر 

 على مطهرية النار، اجلص، وأجزاء الرماد املتخلّف عن العذرة والعظام طهرا النار، فيكون احلديث دليالً

محله على ماء الكر أو املطر،  شيئاً، فالالزم ر يطهن املاء الذي هو يف إناء اجلص ماء قليل فالأوالقول ب

  .نه غري ضائر مبحل االستشهادأىل إمضافاً 

ن عدم االنفعال هو أ ما تقدم من عدم معلومية عدم تطهري املاء القليل، بل قد عرفت :ويرد عليه

لوا خرب ماء  كما جعنه لو سلم عموم االنفعال فال مانع من جعل هذا احلديث خمصصاًأقرب، على األ

  .االستنجاء خمصصاً

عن بيت قد كان ) عليه السالم( ئلوس: قال) عليه السالم( ويؤيده صحيح الصدوق عن أيب احلسن

ن أ، وعن اجلص يطبخ بالعذرة أيصلح »ال بأس«: اجلص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصالة فيه؟ قال

  .)٢(»ال بأس«: جيصص به املسجد؟ قال

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٨١ الباب١٠٩٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

 اجد فضل املس٣٧ باب١٥٣ ص١ج: ويف من ال حيضره الفقيه. ٢ ححكام املساجدأ أبواب من ٦٥ باب٥٥٢ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .ال بأس: وسئل عن بيت قد كان اجلص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن جيصص به املسجد؟ فقال:  هكذا٣٣ح
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  ،تنجس خباراًو املاء املالبول و

  

  .)١()عليهما السالم( ورواه احلمريي بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى

 آخر لطهارته، يضاً لتالزم االحتراق والدخان، وذكر يف املستند وجهاًأمث من هذا يعلم طهارة الدخان 

نه إ فاالستصحاب، النجاسة فال جيري فيه وأما الدخان فالظاهر طهارته خلروج اجلسم به عن قابلية(: قال

نتهى، وهو وجيه، ا )٢()ليس جسما عرفاً، ولذا ال ينجس الدخان الطاهر حيث مير على النجاسات الرطبة

وما عن املبسوط من القول بنجاسة دخان النجس . إذ أدلة النجاسة والطهارة ال تشمل مثل هذا عرفاً

  .نع ـ على تقدير متاميته ـ للنجاسةن املأذ مل يعلم إام، سراج به حتت الظالل غري تللمنع عن اإل

وهذا ليس من باب االستحالة، بل من جهة عدم مشول أدلة النجاسة } والبول واملاء املتنجس خباراً{

والطهارة له، ولذا لو مر البخار بالعني النجس، ال يرى العرف صدق دليل جناسة املالقي للنجس عليه، 

ن هذا أ، والقول بنه لو كان جنساً لنقل إلينا قطعاًإلبول يف الشتاء، فىل السرية املستمرة يف خبار اإمضافاً 

بل هو اهلواء املنقلب ماًء من أثر احلرارة ـ كما ينقلب اهلواء ماًء يف ظهر البخار املرئي غري خبار البول، 

  القنينة اململوءة ثلجاً إذا كان يف اهلواء احلار 

                                                

  .١٢١ص: سنادقرب اإل) ١(

  .١٨ س٥٧ ص١ج: املستند) ٢(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣١

  ،اً وهكذا كالنطفة تصري حيوان،والكلب ملحاً

  

  .نه خالف الوجدانأوشبه ذلك ـ مردود ب

ذ ال وجه إلعدم جريان االستصحاب وعدم صدق البول ضعيف، بعد التجمع ن القول بطهارته أكما 

ن كل قطرة من املاء تتخلخل عند البخار إجزاء املنتشرة، فلعدم الصدق بعد معلومية كونه تلك األ

ىل ما هو معلوم من إمضافاً . لعدم مشول الدليلالتخلخل منا مل حنكم بالنجاسة حال إضعافه، وأضعاف أب

ما أرحيه، مع ن بقي لون النجس أو إعدم اعتبار الشارع حنو هذه الدقة العقلية، ولذا حكم بالطهارة و

مالح، فمع التجمع بعد التبخر ال ن البول النجس هو املختلط باألأواحتمال . اجلسميالزمان بقاء ذرات 

مدفوع بصدق البول ح كما نراه بالوجدان يف املاء املاحل املصعد الذي ينقلب حلواً، ماليبقى فيه األ

  .املوجب للمحكومية حبكمه

دلة االستحالة، وقد أملا ذكروه من وغريهم، دين يكما عن الفخر والكركي والشه} والكلب ملحاً{

التحرير والسرائر بل يف املنتهى قرب، كما عن املعترب والنهاية وأعرفت ما فيها، فالبقاء على النجاسة 

طراد دليل امليتة واملتنجسات ال} وهكذا{ ومثل الكلب يف احلكم اخلرتيرهل العلم، أىل اكثر إنسبته 

  .الطرفني فيهما على حد سواء، وقد عرفت ضعف التفصيل بني النجس واملتنجس

هه واضح إذ أدلة طهارة طاهراً بال خالف، كما يف كالم غري واحد، ووج} كالنطفة تصري حيواناً{

   بني هذا وبني  من النطفة كافية يف احلكم، وفرقتلك احليوانات مع العلم على أا إمنا تصري
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  .والطعام النجس جزء من احليوان

ما،ل األوصافوأما تبد أو خبزاًعجيناً  أو كاحلنطة إذا صارت طحيناً، وتفرق األجزاء فال اعتبار ،  

  

 ال ،إىل آخره» ...جعلت يل األرض«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن قولهإف. صريورة العذرة تراباً

كل فرد فرد، نه يالزم طهارة إيالزم طهارة األرض املنقلبة عن العذرة خبالف دليل طهارة احليوانات، ف

جناسة ن يقال بعدم دليل على أ هم إالّللّا وهو منقلب عن النطفة، ، إذ ليس حيوان إالّ لزم لغويتهوإالّ

  .النطفة امللقّحة، فاألمر حينئذ أوضح

 ،شياءدلة طهارة هذه األأطالق حلماً أو بوالً أو لبناً أو حنوها، إل} والطعام النجس جزًء من احليوان{

دل على ن هذا الدليل بنفسه يأوخصوص ما دل على عدم صريورة احليوان جالّالً قبل املدة املعينة، كما 

 مل يكن وجه للنجاسة بعد املدة املعينة، وكون هذا ختصيص فرع العموم يف وإالّعدم متامية االستحالة، 

شياء مما ادعي عليه ن القول بالطهارة يف هذه األأجانب مطهرية االستحالة، وقد عرفت عدمه، وال خيفى 

شياء النجسة، ىل األإن لزوم تقييد املذكورات بغري جنس العني، وبغري االستحالة أاخلالف، كما 

  .صريورته بوالً للهرة وحنوها واضحك

}  كاحلنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً،جزاء فال اعتبار ماوأما تبدل األوصاف وتفرق األ{

  .ألن حقيقة اجلميع واحدة عرفاً
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نعم اخلتفوا يف اخلبز، فاملشهور عدم الطهارة، وعن النهاية واالستبصار والفقيه واملقنع القول 

صحابه أيب عمري عن بعض أخبار كصحيح ابن ولون باالستصحاب وجبملة من األ، استدل األبالطهارة

 يف العجني يعجن من :)عليه السالم( قيل أليب عبد اهللا: ال عن حفص بن البختري قالإحسبه أوما : قال

  .)١(»يباع ممن يستحل أكل امليتة«: املاء النجس كيف يصنع به؟ قال

 وخرب ،)٢(»يدفن وال يباع«: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأصحابه عن أعن بعض ويف مرسله اآلخر 

بيعه من أ: قلت» فسد«): عليه السالم(  فقال،و نبيذ قطر يف عجني أو دمأفخمر ... بن آدمزكريا 

  .)٣(»نعم، فإنهم يستحلون شربه«: اليهودي والنصارى وأبني هلم؟ قال

 يف عجني عجن وخبز، مث :)عليه السالم( عمري عن الصادق بصحيح ابن أيب :استدل للقول بالطهارة

  .)٤(»كلت النار ما فيهأال بأس، «): عليه السالم( قال. ن املاء كان فيه ميتةأعلم 

  وخرب الزبريي عن البئر يقع فيها الفأرة أو غريها من الدواب 

                                                

  .١ حسئار األأبواب من ١١ الباب١٧٤ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٢ حسئار األأبواب من ١١ الباب١٧٤ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .١٨ ح املاء املطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٩ ص١ج: الوسائل) ٤(
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ه النار فال بأس صابتأإذا «): عليه السالم( فتموت، فتعجن من مائها أيؤكل ذلك اخلبز؟ قال

  .)١(»بأكله

بعد وىل قبل الطبخ، والثانية ن األإفخبار، ذ ال منافاة بني الطائفتني من األإ ،خريقرب هو القول األواأل

نه لو كان أكل قبل إصابته النار، وحليته بعدها، ألن النار مطهر، والقول بفال منافاة بني حرمة األالطبخ، 

طبخه بالنار، ومل يقل بدفنه أو بيعه ممن يستحل مردود، إذ كثرياً ا) السالمعليه ( يطهر بالنار لقال اإلمام

ما ورد يف الروايات من إهراق املاء  إالّ و؛جييبون عن نفس مورد السؤال) عليهم السالم( ئمةما كان األ

  .غريه من املوارد وحنوه ،لقائه يف الكرإبتطهريه ب) عليهم السالم( النجس، ميكن أن جييبوا

ول خمصص للثاين، كما ذ األإنه ال تنايف بني ما دلّ على بيع الطحني من املستحل وبني دفنه، أ كما

ن أن الكفار مكلفون بالفروع، وهو مناف جلواز بيعه هلم، مردود، بأورد مثله يف بيع امليتة، والقول ب

خصيص، كما اختاره هذه الكلية بعد تسليمها ـ وعدم القول مبقالة صاحب احلدائق وغريه ـ قابلة للت

  .غري واحد من القائلني ذه الكلية

ن كان خارجاً عما حنن فيه، بناًء على عدم انفعال ماء البئر، كما هو خمتار إوأما خرب الزبريي فهو و

  نه مؤيدأ أخرين، إالّاملت

                                                

  .١٧ ح املاء املطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٩ ص١ج: الوسائل) ١(
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 أو الطني خزفاً وكذا يف صريورة ، تأمل ويف صدق االستحالة على صريورة اخلشب فحماً،واحلليب إذا صار جبناً

  ،آجراً

  

ن أللمطلب، إذ ال إشكال يف حصول قذارة ما يف ماء البئر مبالقاة امليتة فيكون زواهلا بالنار، فتحصل 

مكان التطهري ال إن يدفن، وأممن يستحل، وجيوز ن يباع أن خيبز فيطهر، وجيوز أالطحني النجس جيوز 

مكان تطهري الدبس النجس إن أه احلال، كما سرف يف هذإال  ذإسراف، إنه أمينع عن الدفن بتوهم 

راقته، كما يف الروايات الدالة إالدبس ال مينع عن دفعات لطبخ خذ املاء ألقائه يف كر واستهالكه مث إب

  . الفأرةهالذي ماتت فيعلى طرح الدبس 

و أاً ذا صار مسنإ لعدم الدليل، ومثله ،ال يطهر بغري خالف على ما حكي} ذا صار جبناًإواحلليب {

  .قسامه أو إقطاًأزبداً أو لبناً ب

ىل الفحم، ففي إوقد اختلفوا يف االستحالة } االستحالة على صريورة اخلشب فحماً تأملويف صدق {

شهر، وقد ذهب هو تبعاً ملا عن جامع ىل األإاملستند نسبة طهارة الفحم املستحيل عن عني النجس 

قرب  الطهارة، واأل:حال عن املتنجس كاخلشب، وعن مجاعةذا استإىل النجاسة فيما إملسالك املقاصد وا

التفصيل بني ما صار فحماً خالصاً فيطهر ملا دل على مطهرية النار، وبني ما بقي فيه اخلشبية ومل ينضج 

ىل مستوى الفحمية اخلالصة فال يطهر لكونه باق على خشبيته، وما دل على مطهرية النار، ال يعلم إ

  .مشوله ملثل هذا

فعن الشيخ يف املبسوط واخلالف والنهاية، وعن العالمة يف } ذا يف صريورة الطني خزفاً أو آجراًوك{

  موضع من املنتهى، وعن الشهيد 
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كثر، بل عن الشيخ دعوى ىل األإ القول بالطهارة، بل نسب :يف البيان، وعن صاحب املعامل وغريهم

 النجاسة، وعن املعترب وموضع من املنتهى :يضاحواإلالروض ومجاع عليه، وعن املسالك والروضة اإل

قرب، ملا دلّ على مطهرية النار الشامل ملا حنن فيه، وهو وارد على ول هو األ التوقف، واأل:والقواعد

نعم هو مؤيد كما ال . مجاع املتقدمىل أصل الطهارة أو اإلإمه، وال حاجة ياالستصحاب على تقدير تسل

  .خيفى

ن أوال خيفى عليك (: بعد نقل مجلة من أخبار مطهرية النار بقوله) رمحه اهللا( وما ذكره الفقيه اهلمداين

، )١()هلهأىل إدلة، مما جيب رد علمه صحاب عنها ومعارضتها بغريها من األعراض األإخبار بعد هذه األ

ا هيلإخبار، كما يشهد لذلك استنادهم صحاب عملوا ذه األعراض، بل األر فيه لعدم اإلومنظ. انتهى

يف مباحث االستحالة، وال معارض هلا ـ ملا عرفت من وجه اجلمع العريف بينها وبني غريها ـ، 

دلة املقتضية حلجية اخلرب، خصوصاً بعد تظافرها وعمل القدماء واملتأخرين ا عراض عنها خالف األفاإل

  .يف اجلملة

                                                

  .٢٧ سطر١١٨ص اجلزء األخري من كتاب الطهارة :مصباح الفقيه) ١(
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.ومع الشك يف االستحالة ال حيكم بالطهارة

   سواء كان بنفسه أو بعالج، فإنه يطهر،اخلمر ينقلب خالًك  ، االنقالب:اخلامس

ن الشك يف املوضوع ألالستصحاب، لكن يرد عليه } ومع الشك يف االستحالة ال حيكم بالطهارة{

طالة الكالم فيه، مانع عن جريان االستصحاب، لكن حيث قد عرفت عدم دليل لالستحالة فال داعي إل

  .واهللا العامل

نه قسم من االستحالة، أجد من عرفه، بل ظاهر املستند أومل } االنقالب {:راتمن املطه} اخلامس{

ىل مائع آخر إن استحالة اخلمر والعصري أ(ن وجه جعله مقابالً لالستحالة احتمال أوالفقيه اهلمداين ذكر 

ن ، وحاصل الفرق أ)١()ناء مانعة عن طهارمانائهما املنتجس ما، وجناسة اإلإال تقتضي طهارة 

  .مطهرية االستحالة مبقتضى القاعدة، ومطهرية االنقالب مبقتضى الدليل

سواء كان {بناًء على القول بنجاستها } نه يطهرإ فكاخلمر ينقلب خالّ{، فاالنقالب وكيف كان

مجاع يف التنقيح واملعترب مبا انقلب ن خص اإلإإمجاعاً كما عن االنتصار واملنتهى، و} و بعالجأبنفسه 

  .بنفسه

   فيدل على احلكم مستفيض النصوص، كصحيحة ،يف كانوك

                                                

  .٢١ سطر ١٢١ ص اجلزء األخري من كتاب الطهارة:مصباح الفقيه) ١(
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  .)١(»ال بأس«: قالسألته عن اخلمر العتيقة جتعل خالّ؟ : قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأزرارة عن 

عن الرجل يأخذ اخلمر فيجعلها خال؟ ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : وموثقة عبيد بن زرارة قال

  .)٢(»ال بأس«: قال

ن حىت صار اذا باع عصرياً فحبسه السلطإ يف الرجل :)عليه السالم( يب عبد اهللاأخرى عن  األوموثقته

  .)٣(»إذا حتول عن اسم اخلمر فال بأس به«: فقال. مخراً، فجعله صاحبه خال

جعلت فداك، العصري يصري مخراً فيصب ): عليه السالم( ىل الرضاإكتبت : وصحيحة ابن املهتدي قال

  .)٤(»ال بأس به«: قال. يء يغيره حىت يصري خالعليه اخللّ وش

: عن اخلمر يصنع فيها الشيء حىت حتمض قال) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: وخرب أيب بصري قال

  .)٥(»إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فال بأس به«

                                                

  .١ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٦ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٨ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٧ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٢ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٦ ص١٧ج: ائلالوس) ٥(
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. وله مخراً مث يصري خالًأ يكون عن اخلمر،سألته : قال) عليه السالم(وخرب علي بن جعفر عن أخيه 

  .)١(»ذا ذهب سكره فال بأسإ«: قال

ئل عن اخلمر تعاجل نه سإ): عليه السالم( يب عبد اهللاأيب بصري عن أواملروي يف جامع البزنطي عن 

ين عاجلته وطينت رأسها، مث كشفت عنها إف: قلت. »ال بأس مبعاجلتها«: قال. بامللح وغريه لتحول خالً

ال بأس بذلك إمنا إرادتك أن يتحول «: مساكها؟ قالإحيلّ يل أيها قبل الوقت فوجدا مخراً، لإفنظرت 

  .)٢(»اخلمر خالّ، وليس إرادتك الفساد

): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وعن حممد بن أيب عمري، وعلي بن حديد مجيعاً عن مجيل قال

  .)٣(واجعلها خالّ:  قال عليخذها مث أفسدها: قالف. يكون يل على الرجل الدراهم فيعطيين ا مخراً

  . وبني مصرح به،خبار كما تراها بني مطلق يشمل االنقالب بعالجوهذه األ

  ذا انقلبت إنعم وردت روايات ظاهرها ختصيص احلكم مبا 

                                                

  .٩ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١١ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٦ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(
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كلوا خل اخلمر ما فسد، وال تأكلوا ما «): عليه السالم( بنفسها، كاملروي عن العيون عن علي

  .)١(»فسدمتوه أنتمأ

ذا مل إال بأس «: قال. عن اخلمر جيعل خالً) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا:  قال،وخرب أيب بصري

  .)٢(»جيعل فيها ما يغلبها

 ما ال، إالّ«: فقال. عل فيها اخللّئل عن اخلمر جيس: قال) عليه السالم( وخربه اآلخر عن أيب عبد اهللا

  .)٣(»جاء من قبل نفسه

 ألا ظاهرة يف املنع، وخرب املهتدي وحنوه نص ،خبار ال بد من محلها على االستحباب هذه األلكن

  .عراض األصحاب وحنوه ففيه ما ال خيفىإوأما إسقاطها ب. يف اجلواز، فمقتضى اجلمع العريف ما ذكرناه

بار ساكتة عن خمث إنك قد عرفت يف مبحث النجاسات عدم متامية الدليل على جناسة اخلمر وهذه األ

منا ظاهرها كوا بصدد احللية واحلرمة، وعليه فعد االنقالب من املطهرات إمنا هو إالطهارة والنجاسة، و

  .ومن يرى رأيه) رمحه اهللا( على مبىن املصنف

                                                

  .١٢٧ ح٣١ الباب٣٩ ص٢ج: خبار الرضاأعيون ) ١(

  .٤ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٧ حشربة احملرمة األأبواب من ٣١ الباب٢٩٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(
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 ويشترط يف طهارة اخلمر باالنقالب عدم ، سواء استهلك أو بقي على حاله، أو امللح فيهء من اخللّ كإلقاء شي

  ول جناسةوص

  

و أكإلقاء شيء من اخلل {عالج بن كان إن احلكم يدور مدار االنقالب، وأ فقد حتقق ،وكيف كان

سواء استهلك {بامللح بل قد عرفت تصريح صحيح ابن املهتدي باخللّ، ورواية املستطرفات } امللح فيه

  .كما عن املشهور} أو بقي على حاله

ىل القيل، وعن املقدس إ، ونسبه امع والكفاية شتراط االستهالكانعم حكي عن ابن إدريس 

  .األردبيلي واحملقق السبزواري وشارح الروضة التردد فيه

منا دل الدليل على طهارة إيتنجس، وال دليل على طهارة املالقي، وواستدل هلم بأن املالقي للخمر 

مطلقاً، واحتمال  هو الطهارة خبار وكثرة بقاء العالج باقياً مستقالًى إطالق األض أن مقت: وفيه.اخلمر

طهارة اخلمر وجناسة العالج، ألنه القدر املتيقن من اجلمع بني دليلي الطهارة وجناسة املالقي للنجس، 

شبه بالدقة العقلية أىل كون هذا االحتمال إضافة مردود بأن عدم التعرض كاف للحكم بالطهارة، وباإل

  .منه بالظواهر

ية مايعاً فهو طاهر، وما كان جامداً فهو ما إذا كان الباقي بعد اخللّبني التفصيل : وأغرب من هذا

  .لرؤية العرف األول تابعاً خبالف الثاينجنس، 

  نقالب عدم وصول جناسة ويشترط يف طهارة اخلمر باال{
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. مل يطهر باالنقالبء من البول أو غريه أو القى جنساً شي  فلو وقع فيه حال كونه مخراً،خارجية إليه

  

من سائر النجاسات واملتنجسات } ليه، فلو وقع فيه حال كونه مخراً شيء من البول أو غريهإخارجية 

جناسة ألن الظاهر من األدلة طهارة وهو الذي اختاره مجاعة، } أو القى جنساً، مل يطهر باالنقالب{

نجس النجس ثانياً، حيث حكم بالطهارة لعدم تاخلمر باالنقالب، ال النجاسة اخلارجية، خالفاً لبعضهم 

  .فال تتنجس اخلمر بالبول أو حنوه، وعليه فاالنقالب مطهر للخمر اليت مل تنجس ثانياً

  .تنجس اخلمر ثانياً وعدمه، فعلى األول ال يطهر، وعلى الثاين يطهرتن مبىن احلكمني إ: واحلاصل

لعدم معقولية تأثري تنجس خبمر آخر وغريها، فعلى األول تطهر تومنه يظهر وجه التفصيل بني أن 

الشيء يف مثله، وعلى الثاين ال تطهر ملضاعفة النجاسة، كالتفصيل بني استهالك النجس وعدمه، فعلى 

حد أاألول يطهر بناًء على عدم تنجس النجس ثانياً، وعلى الثاين ال يطهر لتجدد النجاسة بعد زوال 

  .أسباا وهو اخلمرية، بالسبب اآلخر وهو النجاسة اخلارجية

 ما ذكره يف املنت، أما على املختار من عدم جناسة اخلمر فواضح، وأما علىوعلى كل فاألقوى 

يضاً، إذ العني تنجس بعد ذهاب أية النجاسة كالبول فواضح املشهور فمع بقاء العني أو أشد  
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  .اخلمرية، والنجاسة اليت هي أشد توتراً

 عدم البأس يف صورة كون النجاسة باخلمرية، ن الدليل ال يدل على أزيد من فأل،وأما مع عدمهما

  .ىل دليلإبأن ال يالقي جنساً آخر، ففي غريه حتتاج الطهارة 

قوى الطهارة يف صورة املالقاة، أو وقوع العني مع األ(: بقولهن تعليق اخلونساري أومنه يظهر 

  . ليس يف حمله)االستهالك
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. مثَّ انقلب خالًوكذا إذا صار مخراً ، مل يطهرالًالعنب أو التمر املتنجس إذا صار خ): ١ـ مسألة (

  

إذ ال دليل على مطهرية اخللّ لكل }  مل يطهرب أو التمر املتنجس إذا صار خالّالعن{): ١مسألة ـ (

  .جناسة غري النجاسة اخلمرية، واملفروض عدم صريورما مخراً

ية إمنا تطهر جناسة اخلمر، ال كل جناسة، ملا تقدم من أن اخللّ} وكذا إذا صار مخراً، مث انقلب خالً{

  .بل هو على مبىن من ال يرى تنجس املتنجس أوضح، إذ ال جناسة للخمر هنا أصالً
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.وبقي على حرمته  مل يطهر، يف اخلمر ما يزيل سكرهإذا صب): ٢ـ مسألة (

  

تصحاب احلرمة الس}  يف اخلمر ما يزيل سكره، مل يطهر وبقي على حرمتهإذا صب{): ٢مسألة ـ (

 كما لو فرض أا عوجلت ،ذا انقلبت بشيء آخر غري اخللّإقرب احللية والطهارة فيما والنجاسة، لكن األ

 إذ الدليل إمنا دل على جناسة اخلمر وحرمتها، وهذا ليس خبمر، وال جمال لالستصحاب ،فصارت ماًء

  .لتبدل املوضوع، هذا بناًء على النجاسة

 يف احللية، وهو ظاهر مجلة من النصوص، كخرب ابن جعفر قالب ال يؤثر إالّ املختار فاالنما علىأ

  .)١(»ذا ذهب سكره فال بأسإ «:املتقدم

  .)٢(»فكل مسكر من الشراب: أما اخلمر«: خرب أيب اجلارود

  . ويؤيده كل ما دل على حرمة املسكر،)٣(»إذا حتول عن اسم اخلمر فال بأس«: وموثق عبيد

                                                

  .٩ ح االشربة احملرمةأبواب من ٣١ الباب٢٩٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح االشربة احملرمةأبواب من ١ الباب٢٢٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح االشربة احملرمةأبواب من ٣١ الباب٢٩٧ ص١٧ج: لوسائلا) ٣(
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  .اخلمر ماء حىت ال تسكر، بقيت على احلرمة، إذ احلقيقة باقيةىل إذا أضيف إنعم 
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 مع العلم بنجاسة فال بأس مبا يتقاطر من سقف احلمام إالّ  طاهر،خبار البول أو املاء املتنجس): ٣ـ مسألة (

. السقف

  

مشول عرفت من عدم ما دام كونه خباراً، ملا }  خبار البول أو املاء املتنجس، طاهر{): ٣مسألة ـ (

  .أدلة النجاسة له

 حمل نظر، } مع العلم بنجاسة السقف مبا يتقاطر من سقف احلمام، إالّفال بأس{: نعم ما ذكره بقوله

 ملا تقدم من عدم ،إذ لو كانت القطرات جمتمعة من املاء النجس املتبخر أو البول، مل يكن وجه للطهارة

: ة غسالة احلمام، ال ملطهرية التبخر، ومنه يعلم كانت الطهارة ألجل عدم جناس، وإالّمطهرية التخلخل

ني بني ما جتمع من البول وحنوه فال يطهر، وبني ما جتمع من املتنجس فيطهر، ال أن تفصيل بعض احملش

  .وجه له
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  ، وتنجس اخلل، مل يطهر،واستهلكت فيه   خلّإذا وقعت قطرة مخر يف حب): ٤ـ مسألة (

  

بناًء }  مل يطهر وتنجس اخلل،واستهلكت فيه  ، خلّ مخر يف حبذا وقعت قطرةإ{): ٤مسألة ـ (

ذ استهالك النجس ال يوجب طهارة املتنجس به، خبالف احلرام، فإن استهالكه إعلى جناسة اخلمر، 

 فلو وقعت قطرة بول يف حب من ماء الورد تنجس اجلميع، ،يوجب حلية املستهلك فيه، أي عدم حرمته

ستهالك بعد التنجيس وهو غري مفيد، خبالف ما لو وقع فيه امنلة من التراب وإن استهلك البول، إذ اال

  .ن كان أكل التراب حراماًإ، فإن استهالك التراب فيه ال يوجب حترمي اجلميع، ومثالً

فعن الشيخ احلكم بالطهارة، وعن احللّي احلكم بالنجاسة، استدل للشيخ بأنه : وقد اختلفوا يف املقام

ن اخللّ بعد وقوع أىل إمجاع الذي ادعاه، مضافاً  صار اخلمر خالّ طهرت، وللحلّي باإلصار خالً وكلما

ن اخلمر الواقعة إذا صارت أقليل اخلمر يف اخللّ صار جنساً، وال داللة على طهارته بعد ذلك، واألقرب 

عاجل به كامللح ذ حكم اخللّ حكم الشيء املإ على النجاسة، ًءوطهر اخللّ مجيعاً بناخال حقيقة طهرت، 

وحنوه، والعرف ال يرى فرقاً بني الكثري والقليل من املعاجل به، كما ال يرى فرقاً بني أن يوقع اخلمر على 

  .العالج أو العكس

  وإن صب يف اخللّ مخراً، مل حيل «: ويؤيده الفقه الرضوي
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  .)١(»، مث أكل بعد ذلكام ويصري خالًأكله حىت يذهب عليه أي

ذ استهالك اخلمر النجس مل يوجب طهارة مالقيه إ، بل استهلكت مل تطهر ومل حتلّ، الًن مل تصر خإو

  .قطرة مخر يف إناء ماء ال نقول حبليتهوال حليته، ولذا لو استهلكت 

فقليل : فقلت: قال. »وما أسكر كثريه فقليله حرامكل مسكر حرام «: ففي صحيحة ابن وهب

  .)٢(»ال، ال«: ه مرتنياحلرام حيلّه كثري املاء؟ فرد بكفِّ

فأكسره باملاء؟ فقال أبو عبد : فقال له الرجل. »ر كثريه فقليله حرامكإن ما أس«: ليبجوصحيحة ال

  .)٣(»ال، وما للماء حيلّ احلرام، إتق اهللا وال تشربه«): عليه السالم( اهللا

ته ويذهب ما ترى يف قدح من مسكر يصب عليه املاء حىت تذهب عادي: ورواية عمر بن حنظلة

  .)٤(» أهريق ذلك احلبحب إالّ ال واهللا، وال قطرة قطرت يف«: سكره؟ فقال

                                                

  .١٤ سطر٣٨ص: فقه الرضا) ١(

  .١ حشربة احملرمة األأبواب من ١٧ الباب٢٦٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٧ حشربة احملرمة األأبواب من ١٧ الباب٢٦٩ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .١ حشربة احملرمة األأبواب من ١٨ الباب٢٧٢ ص١٧ج: الوسائل) ٤(
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. مبجرد الوقوع فيهخالّ  إذا علم انقالاإالَّ

  

ىل تقييد إإذ ال حاجة } إال إذا علم انقالا خالّ مبجرد الوقوع فيه{: ومنه يظهر وجه النظر يف قوله

  . ولو علم باالنقالب بعد أياماالنقالب مبجرد الوقوع، بل احلكم كذلك
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 ولذا ال يطهر املتنجسات به ،إذ ال يتبدل فيه احلقيقة النوعية خبالفها، االنقالب غري االستحالة): ٥ـ مسألة (

.وتطهر ا

  

ن أملا عرفت من } ذ ال يتبدل فيه احلقيقة النوعية خبالفهاإغري االستحالة، االنقالب {): ٥مسألة ـ (

بل ال تطهر عدا اخلمر من } ولذا ال يطهر املتنجسات به، وتطهر ا{ احلقيقة النوعية االستحالة تغيري

  .سائر النجاسات

ن اخللّ حقيقة غري حقيقة اخلمر، أن االنقالب قسم من االستحالة، لوضوح ألكن قد تقدم سابقاً 

ن القول بطهارة فهما نوعان ال نوع واحد، وهلذا ال حيسن جعل االنقالب من املطهرات، بل املستحس

ىل أي شيء آخر إنعم الظاهر أن انقالب اخلمر .  على القول بالنجاسة،اخلمر لدى االنقالب بالدليل

  .موجب حلليتها، اذ ال يشمله حينئذ أدلة حرمة اخلمر

ب، إذ األدلة ال تشمل كل انقالب، بل االنقالب نعم لو قلنا بالنجاسة، مل نقل بطهارا بعد االنقال

ىل إا تطهرت باالستحالة، مضافاً إستحالة ال دليل على مطهريتها فال يقال ن االأ، وقد عرفت ىل اخللّإ

  .ليهإ وبنجاسته ينجس املنقلَب ،أنه لو مت قاعدة االستحالة، بقي ظرف اخلمر جنساً
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 ألن ،رته ال يبعد طهاوبعد ذلك انقلب اخلمر خالً  انقلب مخراًإذا تنجس العصري باخلمر مثّ): ٦ـ مسألة (

 خبالف ما إذا تنجس العصري بسائر ، ألما هي النجاسة اخلمرية،النجاسة العرضية صارت ذاتية بصريورته مخراً

   فإن االنقالب إىل اخلمر ال يزيلها وال يصريها ذاتية فأثرها باق بعد،النجاسات

  

خلمر خالً، ال يبعد ذا تنجس العصري باخلمر، مث انقلب مخراً، وبعد ذلك انقلب اإ{): ٦مسألة ـ (

فما ذكره } صارت ذاتية بصريورته مخراً{يف العصري املالقي للخمر } طهارته، ألن النجاسة العرضية

بأنه ال مانع من قيام التنجس جبسم اخلمر، من حيث هو (شكال فيه من اإل) رمحه اهللا( الشيخ املرتضى

نجاسات وهي جناسة اخلمر النوعية حدى الإ فإذا ارتفعت ،بالنوع من حيث هو نوعجسم، والنجاسة 

 منظور فيه، إذ الظاهر من أدلة طهارة اخلمر )١()العرضيةبالتخليل، مل يكن رافع للنجاسة اجلنسية وهي 

ألا هي النجاسة {ني العرضية والذاتية بباالنقالب، أن النجاسة اخلمرية ترتفع به، من غري فرق 

  .نقالب املفروض ارتفاعها باإل}اخلمرية

ىل اخلمر ال يزيلها وال يصريها إذا تنجس العصري بسائر النجاسات، فإن االنقالب إخبالف ما {ا وهذ

  ذاتية، فأثرها باق بعد

                                                

  . نقل باملضمون١٦ سطر٣٨٦ص: كتاب الطهارة) ١(
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.االنقالب أيضاً

  

والعمدة ما عرفت من أن الدليل إمنا دلّ على ارتفاع حكم اخلمر حرمة وجناسة ـ } يضاًأاالنقالب 

  .رتفاع حكم سائر النجاسات بهعلى القول ا ـ بالتخليل، ومل يدل على ا
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ولذا لو وقع مقدار من الدم يف الكر واستهلك فيه حيكم ، تفرق األجزاء باالستهالك غري االستحالة): ٧ـ مسألة (

 خبالف االستحالة فإنه إذا ، عاد إىل النجاسة، لكن لو أخرج الدم من املاء بآلة من اآلالت املعدة ملثل ذلك.بطهارته

بعد    نعم لو فرض صدق البول عليه حيكم بنجاسته. مثَّ ماء ال حيكم بنجاسته ألنه صار حقيقة أخرىاًصار البول خبار

  ،ما صار ماء

  

إذ االستهالك تفرق أجزاء اجلسم حبيث } الةق األجزاء باالستهالك، غري االستحتفر{): ٧مسألة ـ (

لة هي تبدل جسم جبسم آخر ستحاالايراه العرف هالكاً، من دون أن يزيل اجلسم اىل جسم آخر، و

مبعىن أنه ال حيكم بعد ذلك } ولذا لو وقع مقدار من الدم يف الكر واستهلك فيه، حيكم بطهارته{

لكن لو أخرج الدم من املاء بآلة من {بنظر العرف بنجاسة هذا الدم املنتشر يف احلوض، ألنه معدوم 

خبالف االستحالة، فإنه {يه حينئذ فيتبعه احلكم لصدق الدم عل} ىل النجاسةإاآلالت املعدة ملثل ذلك عاد 

ذا صار البول خباراً، مث ماًء، ال حيكم بنجاسته، ألنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه إ

ن البخار إمنا حيكم بطهارته أشكال يف ذلك، ولكن قد عرفت سابقاً اإل} حيكم بنجاسته بعد ما صار ماًء

 لالستحالة، لبداهة أن البخار ليس شيئاً آخر غري أجزاء صغار من البول ختلل لعدم صدق البول عليه، ال

  رمحه ( بينها اهلواء، فما ذكره املصنف
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 فإنه ، مثل عرق حلم اخلرتير أو عرق العذرة أو حنومها،ومن ذلك يظهر حال عرق بعض األعيان النجسة أو احملرمة

 وإن مل يصدق عليه ذلك ،ء وخواصه حيكم بنجاسته أو حرمته الشيإن صدق عليه االسم السابق وكان فيه آثار ذلك 

وحالالً يكون طاهراً، حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرىاالسم بل عد .  

  وأما جناسة عرق اخلمر فمن جهة أنه مسكر مائع وكل

  .غري تام) اهللا

 أو عرق العذرة يرو احملرمة، مثل عرق حلم اخلرتأق بعض األعيان النجسة ومن ذلك يظهر حال عر{

نه إن صدق عليه االسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه، حيكم بنجاسته أو إأو حنومها، ف

أثر وخاصية أخرى، يكون طاهراً أخرى ذات حرمته، وإن مل يصدق عليه ذلك االسم، بل عد حقيقة 

ق ليس شيئاً خارجياً، بل هو إذ العر: لصدق االستحالة املوجبة هلما، لكن ال خيفى ما فيه} وحالال

  .ل على مطهرية االستحالةيأجزاء لطيفة من نفس الشيء، وقد عرفت عدم دل

العرق احلاصل بالطبخ مما ال يالقي نفس النجس، ) رمحه اهللا( نه ال بد من أن يكون مراد املصنفإمث 

  .ما املالقي له فهو جنس باملالقاة، وإن قيل مبطهرية االستحالةأ

  ة عرق اخلمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل وأما جناس{
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. مسكر جنس

  

بني اخلمر وغريها، تالزم صدق األصل يف اخلمر دون ) رمحه اهللا( الفرق بنظر املصنف} مسكر جنس

وقد عرفت سابقاً عدم . سكار، كما ال خيفىذ ال تالزم بني عرق اخلمر واإلإيضاً غري تام، أغريها، وهو 

  .سكارر، فتبقى احلرمة وعدمها يف العرق دائرة مدار اإلالدليل على جناسة اخلم
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.بقي على النجاسة  إذا شك يف االنقالب): ٨ـ مسألة (

 لكن قد عرفت أن املختار عدم جناسته وإن ،على القول بنجاسته بالغليان   ذهاب الثلثني يف العصري العنيب:السادس

 وأما بالنسبة إىل النجاسة ،ثني تظهر بالنسبة إىل احلرمةب الثل فعلى املختار فائدة ذها،كان األحوط االجتناب عنه

   وال فرق بني أن يكون،فتفيد عدم اإلشكال ملن أراد االحتياط

  

احلرمة و } بقي على{يف اخلمر اليت هي مورد الدليل } إذا شك يف االنقالب{):  ٨مسألة ـ (

شكال يف االستصحاب يف لكن اإلعلى القول ا، وذلك الستصحاب احلالة السابقة، } النجاسة{

  .االستحالة جار هنا، كما ال خيفى

ذهاب الثلثني يف العصري العنيب، على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد  {:من املطهرات} السادس{

} ن كان األحوطإن املختار عدم جناسته وأ{يف املسألة األوىل من مسائل تاسع النجاسات } عرفت

} ىل احلرمةإفائدة ذهاب الثلثني تظهر بالنسبة {من الطهارة } نه، فعلى املختاراالجتناب ع{استحباباً 

  .فهو قبل ذهاب الثلثني حرام، وبعده حالل

قد عرفت يف تلك املسألة أنه } شكال، ملن أراد االحتياط وىل النجاسة، فتفيد عدم اإلإوأما بالنسبة {

  ال فرق بني أن يكون {
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 ، كما ال فرق يف الغليان املوجب للنجاسة على القول ا بني املذكورات،باهلواءالذهاب بالنار أو بالشمس أو 

 وتقدير ، أي ال فرق بني املذكورات، كما أن يف احلرمة بالغليان اليت ال إشكال فيها واحللية بعد الذهاب كذلك

  باملساحة ثني إما بالوزن أو بالكيل أوالثلالثلث و

  

و بالكهرباء، ألطالق األدلة، وخصوص خرب عبد اهللا بن أ} هلواءالنار أو بالشمس أو بابالذهاب 

العصري إذا طبخ حىت يذهب منه ثالثة دوانيق ونصف، مث يترك «): عليه السالم( سنان، عن أيب عبد اهللا

 وذلك ألن العصري ستة دوانيق، والنصف املكمل لألربعة هو ،)١(»حىت يربد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه

  .يكون حاراً يذهب بعضه باهلواء، فتأمل، فإن كلما الذاهب باهلواء

كما أن {طالق أيضاً لإل} كما ال فرق يف الغليان املوجب للنجاسة، على القول ا، بني املذكورات{

من النار } يف احلرمة بالغليان اليت ال إشكال فيها واحللية بعد الذهاب كذلك أي ال فرق بني املذكورات

  .والشمس وغريمها

} أو بالكيل{كأن تصري ثالث حقق حقةً } إما بالوزن{الذاهبني } والثلثني{الباقي } ير الثلثوتقد{

  مقه ثالثة أشبار شرباً، ويدل على كأن يصري ما ع} أو باملساحة {ةكأن تصري األكيال الثالثة كيل

                                                

  .٧ حشربة احملرمة األأبواب من ٥ الباب٢٣٢ ص١٧ج: الوسائل) ١(
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  .م والكيلخبار الصادقة على كل واحد من املساحة والكإطالقات الثلث والثلثني يف األصحة اجلميع 

أما . إذ كالمها تقدير حبسب الكمىل اآلخر، إن الكيل واملساحة يرجع أحدمها إ(: قال يف املستمسك

وعليه فذهاب الثلثني حبسب الكم، الوزن فإنه يباينهما، إذ هو تقدير حبسب الثقل، وهو أجنيب عن الكم ،

جزاء املائية اللطيفة، وبذهاا ها هو األبالنار أو غريهب ايتقدم دائماً على ذهاما حبسب الثقل، ألن الذ

يزداد العصري غلظاً وثخانة، فيكون ثلثه حبسب الكم قريباً من نصفه حبسب الثقل، ومع هذا التقدم ال 

و على الثاين، أعتبار ما معاً، أو بأحدمها على التخيري، بل النصوص إما أن حتمل على األول، معىن لال

  .، انتهى)١()صل املقتضي لالعتبار بالثاين ال غريىل األإوحيث ال معني يرجع 

  .أما تالزم الكيل واملساحة فالظاهر ذلك، إذ الكيل هو التقدير حبسب املساحة: أقول

عتبار ما، فقد طالق وتصريح بعض النصوص باالىل الثاين فقط فال وجه له بعد اإلإوأما الرجوع 

املطبوخ، كيف يطبخ حىت ) عليه السالم( بو عبد اهللاوصف يل أ: صرح بالكيل يف موثقة الساباطي، قال

  تأخذ «): عليه السالم(  فقال يل،يصري حالالً

                                                

  .١٠٧ ص٢ج: املستمسك) ١(
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   إال أن يكون، ويف خرب العدل الواحد إشكال، وال يكفي الظن،ويثبت بالعلم وبالبينة

  

  .ىل آخرهإ، )١(»مث تكيله كله فتنظر كم املاء مث تكيل ثلثه« ـ :ـ إىل أن قال» ربعاً من زبيب وتنقيه

فإن أردت أن تقسمه أثالثاً لتطبخه، فِكلْه بشيء واحد حىت «:  وفيها،)عليه السالم( وموثقته عنه

  .)٢(»تعلم كم هو

 بنار لينة غلياناً رقيقاً، حىت ىويؤخذ مقداره بعود ويغل«: وفيها) عليه السالم( والرسالة الذهبية للرضا

  .)٣(»ويبقى ثلثهميضي ثلثاه 

قدم، إذ الظاهر من ذهاب أربعة دوانيق الوزن، والقول بأن تن يف خرب ابن سنان املكما صرح بالوز

ختالف نقص الكيل يتقدم على نقص الوزن فال ميكن اعتبار كل واحد منهما مستقالً، مردود بأن اال

ذا املقدار ال مينع عن جعل كل منهما حملالً ملصلحة التسهيل وحنوه، كما يف الكرد  وحنوه، وبه ير

  .ن ذهب ثلثا الكيلإأو النجاسة ما مل يذهب ثلثا الوزن واستصحاب احلرمة 

وقد } بالعلم وبالبينة وال يكفي الظن، ويف خرب العدل الواحد إشكال{ذهاب ثلثي العصري } ويثبت{

  يف يده{العصري } أن يكون إالّ{. فراجعيف املباحث املتقدمة تقدم الوجه يف مجيع ذلك 

                                                

  .٢ حشربة احملرمة األأبواب من ٥ الباب٢٣٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ حشربة احملرمة األأبواب من ٥ الباب٢٣١ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢٢ص: هبيةالرسالة الذ) ٣(
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.  إذا مل يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثنيارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن مل يكن عادالًيف يده وخيرب بطه

  

ذا مل إ{دليله املتقدم لعموم حجية اليد } وخيرب بطهارته وحلّيته، وحينئذ يقبل قوله وإن مل يكن عادالً

اية واحللّي وفخر احملققني وقد اختلفوا يف ذلك، فعن الشيخ يف النه} يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثني

 عدم قبول قول من يستحل العصري قبل :والشهيد يف الدروس وصاحب التنقيح والفاضل يف بعض كتبه

 :رشاد وصاحب الكفاية وغريهموالنافع والفاضل يف اإلد الغليان، وعن احملقق يف الشرائع عذهاب ثلثيه ب

  .عدم احلرمة

عن الرجل من أهل املعرفة ) عليه السالم( با عبد اهللاأألت س:  قال،استدل لألولني مبوثقة ابن عمار

قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله : باحلق يأتيين بالبختج ويقول

فرجل من غري أهل املعرفة ممن ال نعرفه يشربه على : قلت. »ال تشربه«: وهو يشربه على النصف؟ فقال

ى النصف، خيربنا أن عنده خبتجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب علالثلث وال يستحله 

  .)١(»نعم«: قال منه؟

  الرجل يهدي ايلّ البختج من غري : وصحيحة عمر بن يزيد

                                                

  .٤ حشربة احملرمة األأبواب من ٧ باب ٢٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(
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  .)١(»ن كان ممن ال يستحل فاشربهإ و،إن كان ممن يستحل املسكر فال تشربه«: صحابنا؟ فقالأ

ن اإن ك«: هذا مطبوخ على الثلث، قال: الرجل يأيت بالشراب فيقولئل عن  أنه س:وموثقة الساباطي

  .)٢(»ن يشربأفال بأس ] مأموناً[مسلماً ورعا مؤمناً 

ىل القبلة ال يوثق به، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث إسألته عن الرجل يصلّي : وصحيحة علي قال

  .)٣(» أن يكون مسلماً عارفاًال يصدق إالّ«: فيحل شربه؟ قال

ناء، حلواً خيضب اإلان كذا إ«: صحيحة ابن وهب عن البختج فقال: قواهاأاستدل اآلخرون بوجوه، 

  .)٤(»قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فاشربه: وقال صاحبه

  . أنه مطلق فال بد من تقييده بغريه مما دل على اعتبار عدم االام:لكن يرد عليه

الورع وحنوه، فال بد من محلها على االستحباب، وأما صحيحة عمر بن يزيد الدالة على اشتراط 

  .بقرينة موثقة ابن عمار

                                                

  .١ حشربة احملرمة األأبواب من ٧ باب٢٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ حشربة احملرمة األأبواب من ٧ باب٢٣٥ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٧ حشربة احملرمة األأبواب من ٧ باب٢٣٥ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣ حشربة احملرمة األأبواب من ٧ باب٢٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ٤(
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وأما ما استدل به يف املستند ـ على القبول مطلقاً ـ من األخبار الدالة على أن كل ذي عمل مؤمتن 

ن ما يف أسواق املسلمني حالل ال يسئل عنه، كما استدل أيف عمله، وأن قول ذي اليد مقبول مطلقاً، و

أن الدليل اخلاص املوجود يف املقام مانع عن العمل بالعمومات، وال :  املستمسك من السرية، ففيهمابه يف

  .سرية كما ال خيفى
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على الثوب أو البدن أو غريمها يطهر    على جناسة العصري إذا قطرت منه قطرة بعد الغليانبناًء): ١ـ مسألة (

 وعلى هذا فاآلالت ،ن عدم الفرق بني أن يكون بالنار أو باهلواء على ما ذكرنا م بناًء،جبفافه أو بذهاب ثلثيه

 وال حيتاج إىل إجراء حكم التبعية لكن ال خيلو ،يف طبخه تطهر باجلفاف وإن مل يذهب الثلثان مما يف القدر املستعملة

ال ال ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهابعن إشكال من حيث إن احملل إذا تنجس به أو  

  

و أبناًء على جناسة العصري، إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن {): ١مسألة ـ (

ف إمنا هو من أفراد ذهاب الثلثني، ال مبالقاة نار وحنوها، واجلفا} غريمها، يطهر جبفافه أو بذهاب ثلثيه

يالزم اجلفاف ن كان يرد عليه أنه ال إبذهاب ثلثيه جبفاف وحنوه، و: أنه مقابله، فاألحسن أن يقال

ذهاب الثلثني، إذ لو كان العصري غليظاً، حبيث كان ماؤه أقلّ من ثلثيه، مل يطهر بذهاب مائه باجلفاف 

بناًء على ما ذكرنا من عدم الفرق بني أن يكون بالنار أو باهلواء، وعلى هذا فاآلالت املستعملة يف {

ذ ال دليل على التالزم بينهما، فلكل حكم إ} طبخه تطهر باجلفاف، وإن مل يذهب الثلثان مما يف القدر

  .يف طهارة األجزاء املنفصلة} جراء حكم التبعيةإىل إوال حيتاج {نفسه 

 ال ينفعه جفاف ذا تنجس به أوالًإن احملل إعن إشكال من حيث {الطهارة باجلفاف } لكن ال خيلو{

  تلك القطرة أو ذهاب



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٦٥

 حمل كالثوب والبدن  مثل القدر واآلالت ال كلّ، للطبخاحملل املعد ، والقدر املتيقن من الطهر بالتبعية،ثلثيها

.وحنومها

  

هو } ر املتيقن من الطهر بالتبعيةالقد{هارته بالتبعية مردود، إذ شكال لط القول بعدم اإل}ثلثيها، و

ذهاب إذ لوال القول بطهارا يلزم لغوية طهارة العصري ب} در واآلالتاحملل املعد للطبخ، مثل الق{

  .}ال كلّ حمل كالثوب والبدن وحنومها{الثلثني، إذ بعد رفع التنجس الذايت يتنجس بالعرض 

 وتعارف ترشح القطرات من حملّ التثليث ،االقتضاء املوجودة هناك موجودة هنالكن الظاهر أن داللة 

  .طالة الكالمن أصل النجاسة عرفت ما فيه فال داعي إلإكاف يف االعتماد، وحيث 
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 أما إذا ،وال حيرم بالغليان   فعصر واستهلك ال ينجس، أو حبتان من العنبةإذا كان يف احلصرم حب): ٢ـ سألة م(

  . على القول بالنجاسة وجنساًوقعت تلك احلبة يف القدر من املرق أو غريه فغلى يصري حراماً

  

ال ينجس وال حيرم إذا كان يف احلصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر واستهلك، {): ٢مسألة ـ (

فألن املفروض أن عصري العنب مستهلك، فال احلرمة أما عدم النجاسة فواضح، وأما عدم } بالغليان

ن الغليان حمرم للعصري العنيب وال غليان هنا عرفاً، ورمبا إ: وجود له حىت جيب تثليثه، وإن شئت قلت

  .لسرائر، واهللا العامليؤيده ما تقدم يف املسألة األوىل من مبحث اخلمر، من رواية ا

أما إذا وقعت تلك احلبة يف القدر من املرق أو غريه فغلى، يصري حراماً وجنساً، على القول {

  .يضاً فراجعأوفيه نظر وقد عرفته يف تلك املسألة } بالنجاسة
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ب ثلثا  وإن ذه،يشكل طهارته، يف الذي ذهب ثلثاه   العصري الغايل قبل ذهاب ثلثيهإذا صب): ٣ـ مسألة (

 والفرق أن يف الصورة األوىل ورد ، فال بأس به وإن كان ذهابه قريباً، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه،اموع

   هذا، فورد جنس على مثله خبالف الثانية فإنه مل يصر بعد طاهراً، لهساً فيكون منجالعصري النجس على ما صار طاهراً

  

قبل ذهاب ثلثيه يف الذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته وإن ذا صب العصري الغايل إ{): ٣مسألة ـ (

ذ تنجس العصري األول الذي ذهب ثلثاه ذا العصري إالقول بالنجاسة، بناًء على } ذهب ثلثا اموع

أن : الثاين الذي مل يذهب ثلثاه، وال دليل على طهارة العصري الذاهب ثلثاه بذهاب ثلثيه ثانياً، لكن فيه

بعد اخللط يكون اموع عصرياً واحداً، فبعد الغليان وذهاب الثلثني يصدق عنوان ذ إذلك غري مضر، 

 كان الالزم أن نقول ذا ذهب ثلثاه فال بأس به، وإالّإة، للعمومات الدالة على أن العصري ياحلرمة واحلل

هب ثلثاه قبل ذ الرقيق يذإعناب خمتلفة من حيث الغلظة والرقة، طهارة العصري الواحد إذا كانت األبعدم 

  .الغليظ

أن يف الصورة : ن كان ذهابه قريباً فال بأس به، والفرقإلو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه، و: نعم{

وىل ورد العصري النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له، خبالف الثانية فإنه مل يصر بعد طاهراً األ

  ى الفرق غري تام بناًء عل} هذا{لكن } فورد جنس على مثله
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 فيه أن النجاسة العرضية  السر ولعلّ، فالظاهر عدم اإلشكال فيه،ولو صب العصري الذي مل يغل على الذي غلى

  . لإشكال وحمتاج إىل التأم   وإن كان الفرق بينه وبني الصورة األوىل ال خيلو عن،صارت ذاتية

  

ول، فيصري طاهراً ذاتاً جنساً  إذ بعد غليان قليل يذهب ثلثا األ،وىلالقول بنجاسته يف الصورة األ

  .عرضاً، فيكون من قبيل األول

شكال إوتقريبه أنه لو كان للعصري لون خاص، كاألمحر وكان للذاهب ثلثاه لون آخر كاألصفر، ال 

يف أنه يصفر أجزاء العصري األول قبل اصفرار أجزاء العصري الثاين، وذا يكون احلال كالفرع السابق فال 

  .هماوجه للفرق بين

شكال فيه، ولعلّ السر فيه أن مل يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم اإلولو صب العصري الذي {

} صارت ذاتية{يف العصري الذي مل يغل والذي صار جنساً مبالقاة العصري الذي غلى } النجاسة العرضية

شكال إ ال خيلو عن وىل،ن كان الفرق بينه وبني الصورة األإو{بعد غليانه، فذهاب الثلثني مطهر له 

  .}ىل التأملإوحمتاج 

الفرق هو أن العصري الغايل املثلث ال ينجس بغليانه ثانياً جناسة (: وما ذكره بعض املعاصرين بقوله

العصري الغايل، فهو باق على جناسته العرضية اليت ال تزول بالتثليث، خبالف ما مل يغل بعد، فإنه ينجس 

  انتهى ، غري ، )١()ول بهبالغليان جناسة العصري اليت تز

                                                

  .١٣ص: تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى) ١(
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  .تام، إذ بعد صدق الوحدة املوجب بشمول األدلة، ال يكون هذا الفارق مفيداً

 وصب ثانياً، لكن رمبا يقع الكالم يف كيفية التثليث، وأنه هل جيب ذهاب ثلثي جمموع ما صب أوالً

مما صب أوالً وما صب ، أم جيب العلم بذهاب ثلثي كل واحد أم ثلثي ما صب ثانياً مع ما بقي أوالً

  :ثانياً؟ فإذا صب يف القدر تسعة أرطال وغال حىت بقيت ستة أرطال، مث صب فيه تسعة أرطال أخر

 كيل  ـ ثلث مثانية عشر رطالً ـيكفي الغليان حىت يبقى من اموع ستة أرطال: فعلى األول

  .جمموع املصبوبني

 ،، ِكيل الباقي من األول وهو ستة عشر رطالًيغلي حىت يبقى مخسة أرطال، ثلث مخسة: وعلى الثاين

  .واملصبوب ثانياً وهو تسعة

جيب الغلي حىت يعلم صريورة الباقي من األول ثالثة أرطال، ومن املصبوب بعده ثالثة : وعلى الثالث

  .أرطال، وال يكفي ذلك بقاء مطلق الستة

صدق العموم القائل بكفاية ذهاب قوى األول لصدق الوحدة املوجبة لختار الوسط يف املستند، واألأ

  .الثلثني
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.  بعد ذلكإذا غال  إذا ذهب ثلثا العصري من غري غليان ال ينجس): ٤ـ مسألة (

  

ال ينجس إذا {بأن ذهبا ثلثاه من كثرة البقاء } إذا ذهب ثلثا العصري من غري غليان{): ٤مسألة ـ (

ة احلرمة والنجاسة، فإن ما دلّ على النجاسة إذ أدلة الثلثني تشمله، وال تشمله أدل} غال بعد ذلك

  .واحلرمة بالغليان، إمنا دل على ذلك فيما مل يثلث، أما بعد التثليث فال

نصاف الفرق بني ما كان ذلك بعد غليانه ولو باهلواء املوجب لذهاب ثلثيه، وبني ما كان لكن اإل

ألول يصدق التثليث املستفاد من الدليل، إذ بسبب كثرة البقاء املوجبة لطريان األجزاء املائية، فإن يف ا

 وهذا خبالف الصورة الثانية، فإنه ال يصدق ،الظاهر منه التثليث املتعقب للغليان، ال التثليث بدونه

  .التثليث كذلك

 بدون الغليان، فال أنه فرق بني ذهاب الثلثني باهلواء بعد الغليان، وبني ذهاب الثلثني باهلواء: واحلاصل

 أما النجاسة فال، ملا ،منا يؤثر يف احلرمةإباملطهرية يف األول القول ا يف الثاين، وهذا  القول تالزم بني

عرفت من املبىن، أما تفصيل بعض احملشني بني ذهاب الثلثني باهلواء وبني ذهاما بالنار أو الشمس ـ 

 وجه له، إذ ال ينفك الذهاب  ـ فحكم بالطهارة يف الثاين دون األول، فكأنه الصالًأذا مل يغل إفيما 

  .بالنار والشمس من الغليان، خبالف الذهاب بكثرة البقاء باهلواء
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 بل مناط احلرمة والنجاسة ،وال ينجس بالغليان على األقوى  العصري التمري أو الزبييب ال حيرم): ٥ـ مسألة (

.فيهما هو اإلسكار

  

قوى، بل مناط احلرمة م وال ينجس بالغليان على األو الزبييب ال حيرأالتمري لعصري ا{): ٥مسألة ـ (

 حكم الزبييب حكم د عرفت ـ يف مبحث النجاسات ـ أنّلكن ق} والنجاسة فيهما هو اإلسكار

  .العنيب، فراجع
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.  على عدمه كما أنه لو شك يف ذهاب الثلثني يبين، على عدمهيبين  إذا شك يف الغليان): ٦ـ مسألة (

  

ألصالة عدم الغليان، لكن ذلك إمنا يفيد إذا مل } شك يف الغليان يبين على عدمهإذا {): ٦مسألة ـ (

 ولو علم بذهاب الثلثني ،ستصحاب املتقدملال} كما أنه لو شك يف ذهاب الثلثني يبين على عدمه{ينش 

  .لكن مل يعلم أنه ذهب ثلثاه بنحو حملِّل أم ال؟ كان استصحاب عدم احللية حمكِّماً
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. على أنه حصرميبين،  إذا شك يف أنه حصرم أو عنب: )٧ـ مسألة (

  

  .ستصحابلال} على أنه حصرمإذا شك يف أنه حصرم أو عنب، يبين {): ٧مسألة ـ (

  .لكن قد عرفت فيما سبق أنه ال بد يف حنو هذه املوارد من الفحص املتعارف، ومثله املسألة السادسة
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مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو ،  يار أو حنو ذلك يف احلبال بأس جبعل الباذجنان أو اخل): ٨ـ مسألة (

.  وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم حبصوله بعد ذلك أو بعد ذلك قبل أن يصري خالّالزبيب ليصري خالً

  

و اخليار أو حنو ذلك يف احلب، مع ما جعل فيه من العنب أال بأس جبعل الباذجنان {): ٨مسألة ـ (

سكار،  احلرمة باإلأأما على القول بعدم النجاسة فواضح، إذ إمنا يطر}  الزبيب ليصري خالًأو التمر أو

وجه للفرق بني املذكورات وبني امللح وقطع وبذهابه تذهب احلرمة، وأما على القول بالنجاسة فلعدم 

هتدي، وهذا رأس الظرف، كما يف خرب جامع البزنطي وابن املل تطيني جالطني اليت تقع فيه غالباً من أ

  .و حنومها يف اخللأىل تعارف جعلهما إضافة باإل

  .ملا عرفت} ن كان بعد غليانه أو قبله وعلم حبصوله بعد ذلكإ، وو بعد ذلك قبل أن يصري خالًأ{

ىل أن إلو وقع يف اخلمر جسم، وكان فيها (: يعلم وجه النظر فيما ذكره يف املستند حيث قال: ومنه

 ذلك اجلسم لألصل واالستصحاب، ومقتضاه تنجس اخللّ، وال ينصرف انقلبت خالّ، فال يطهر

فإن األصل الطهارة، . ، انتهى)١()ىل مثل ذلك، إال أن مينع عموم تنجس كل مالق للنجاسةإالعمومات 

  .واالستصحاب مرفوع بالدليل

                                                

  .١٣ س٤٢٩ ص كتاب املطاعم واملشارب٢ج: املستند) ١(
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ى فإنه ال بد حينئذ من ذهاب  إذا غلوصار مثل املاء ال بأس به إالَّ   العنيبإذا زالت محوضة اخللّ): ٩ـ مسألة (

  . ثانياًثلثيه أو انقالبه خالّ

  

فإنه حيرم }  إذا غلى وصار مثل املاء ال بأس به، إالّإذا زالت محوضة اخللّ العنيب،{): ٩مسألة ـ (

نه ال وجه له، إذ ال يصدق على اخلل الفاسد املغلّي أحينئذ لكونه من أفراد العصري املغلّي، لكن الظاهر 

  .حىت جيري عليه سائر أحكامهالعصري 

ذا صدق عليه عرفاً العصري فيحرم، وبني ما لو صدق عليه إومنه يعلم أن تفصيل املستمسك بني ما 

اخللّ الفاسد، فحاله حال اخللّ الصحيح يف عدم حرمته بالغليان، ال وجه له، ومن الغريب تفصيل بعض 

ورته خالّ ـ كما هو ظاهر اللفظ ـ فال حيرم وال بعد صرياملراد زوال محوضته إن كان (: احملشني بقوله

عد، وإن ب يف غاية الىل ذهاب الثلثني، وصدق العصري عليه بعد صريورته خالًإوال حيتاج ينجس بالغليان، 

ذ العبارة نص يف أنه خل عنيب فال جمال إ ،)١(ىل آخرهإ )كان املراد زوال محوضته قبل أن يصري خالً

 التفصيل بني غليانه بالنار فال تأثري له يف احلرمة والنجاسة، وبني غليانه بنفسه حتمال الثاين، كما أنلال

اب ثلثيه أو انقالبه فإنه ال بد حينئذ من ذه{: فال يبعد التحرمي، ال وجه له، ومما ذكر يعلم النظر يف قوله

   .}خال ثانياً

                                                

  .١٥ص: تعليقة السيد حممد احلجة الكوه كمري) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٧٦

مجاع نص يف اجلواهر بقيام اإل: االنن العصري لو انقلب خالّ قبل ذهاب ثلثيه فهل حيل أم ال؟ احتمإمث 

  بقسميه عليه، ويف منظومة العالمة الطباطبائي

  واخلمر والعصري إن ختلّال

  )١( فبانقالب طهرا وحلّال

املتتبع يف كلمات األصحاب يظهر له أنه ال إمجاع يف املسألة، فعن احملقق األردبيلي أنه قال ـ لكن 

د ظهرت املناقشة يف حصول احلل بصريورة العصري دبساً أو فق(: بعد ذكر كالم له يف هذا اخلصوص ـ

مجاع، أو أنه إمنا  أن يدعى االستلزام او اإلكان خمصوصاً بذهاب الثلثني، إالّبانقالبه خالّ، فإن الدليل 

ن الدليل الدال إ: إذا صار خالً، أو يقالحيلّ يصري خالّ بعد أن يصري مخراً، وقد ثبت بالدليل أن اخلمر 

  .، انتهى)٢()ن الدبس واخللّ مطلقاً حاللعلى أ

  .ىل املشهورإنسبة عدم احللّ بل نقل يف املستند عن بعض سادة مشاخيه احملققني 

فاألقرب احللّية، لعموم دليل اخللّ وعدم صدق العصري، وخصوص رواية سفيان بن : وكيف كان

  .)٣(» قتلهاإالّ فإنه ال يبقى يف جوفك دابة عليك خبلّ اخلمر فاغمس فيه،«: السمط

                                                

  . يف التطهري بغري املاء٥١ص: منظومة العالمة الطباطبائي) ١(

  .١شربة يف صريورة العصري دبساً سطرطعمة واألكتاب األ :جممع الربهان) ٢(

  .١١ حطعمة باب اخلل من كتاب األ٣٣٠ ص٦ج: الكايف) ٣(
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  .)١(»ليقتل دواب البطن ويشد الفمإنه «: ذكر عنده خلّ اخلمر فقال) عليه السالم( يب عبد اهللاأوعن 

عصري العنب املصفّى الذي جيعل فيه مقدار من اخللّ، (فعن الوايف يف بيان احلديث يف خلّ اخلمر، هو 

ل الغليان بالوضع يف الشمس وصريورته  فإن مما ال شك فيه حصو)ويوضع يف الشمس حىت يصري خالً

  .ن شاء اهللاإ ،واألشربةومتام الكالم يف كتاب األطعمة خالّ قبل ذهاب الثلثني، فتأمل، 

  

                                                

  .٨ حطعمة باب اخلل من كتاب األ٣٣٠ ص٦ج: الكايف) ١(
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 وال يلزم ، ال مانع من جعله يف األمراق،وهو عصري التمر أو ما خيرج منه بال عصر  السيالن): ١٠ـ مسألة (

  .ذهاب ثلثيه كنفس التمر

  نتقال دم اإلنسان أو غريه مما له نفس إىل جوف ما ال نفس لهاك،  ل االنتقا:السابع

  

لتراكم بعضه على بعض } منه بال عصرعصري التمر أو ما خيرج : السيالن وهو{): ١٠مسألة ـ (

ملا } من جعله يف األمراق وال يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمرال مانع {وهو املسمى عند بعض بالدمعة 

  .سات من عدم دليل على جناسة عصري التمر أو حرمته بالغليان، فراجعالنجاتقدم يف مبحث 

و غريه مما أنسان نتقال دم اإلاك{ىل شيء إللنجاسة من شيء } االنتقال {:من املطهرات} السابع{

اخلالف  ويف احلدائق واملستند واجلواهر عدم ،}إىل جوف ما ال نفس له{أي يكون دمه جنساً } له نفس

يه، وال دليل باخلصوص على مطهرية االنتقال، ولذا لمجاع ع اإليية االنتقال، ورمبا ادعظاهراً يف مطهر

ىل إمن أفراد االستحالة، وعمدة ما يستدل به للحكم، مضافاً املستند وغريه ه أمهله الشرائع وغريه، وعد

أكله النجس ـ بر السرية املستمرة احلاكمة بعدم جناسة الشجر بشربه املاء النجس، وبول احليوان الطاه

ىل بعض األخبار اخلاصة اآلتية اليت إىل البق وحنوه، وإنسان املنتقل يف غري مورد اجلالّل ـ، ودم اإل

ليه، فيشمله ما دل على إن االنتقال موجب لصدق العنوان املنتقل أيستفاد منها عدم اخلصوصية، 

  طهارته، وبه ينقطع
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  كالبق والقمل

  

ليه عموم، كان احملكّم إاملنتقل انقطاع االستصحاب ومل يكن لدليل  ولو فرض ،استصحاب النجاسة

  .قاعدة الطهارة

 عدم االطراد بعد تسليم أن العسر دافع للحكم :ما ما رمبا يستدل للطهارة مبثل العسر واحلرج، ففيهأو

  .لهىل أنه يدور احلكم مدار العسر الشخصي ال النوعي كما قرر يف حمإالوضعي كالتكليفي، مضافاً 

أو أكال الشيء النجس، كان الالزم القول } كالبق والقمل{ فإذا مص ما دمه طاهر ،وكيف كان

عليه ( ىل الرجلإكتبت :  ويدل عليه مجلة من النصوص، كمكاتبة حممد بن الريان قال،بالطهارة

غيث ن يقيس بدم البق على الرباأهل جيري دم البق جمرى دم الرباغيث؟ وهل جيوز ألحد ): السالم

جيوز الصالة، والطهر منه «): عليه السالم( عفيصلّي فيه؟ وأن يقيس على حنوه هذا فيعمل به؟ فوقّ

  .)١(»أفضل

ال بأس بدم الرباغيث والبق وبول «:  قال) السالمماعليه(بيه أوخرب غياث عن جعفر عن 

  .)٢(»اخلشاشيف

: ما تقول يف دم الرباغيث؟ قال): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: ة ابن ايب يعفور قالحوصحي

  .»ليس به بأس«

                                                

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٢٣ باب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٢٣ باب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  وكانتقال البول إىل النبات والشجر وحنومها

  

  .)١(»ن كثرإو«: نه يكثر ويتفاحش؟ قالإ: قلت

عن دم الرباغيث يكون يف الثوب هل مينعه ذلك ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : ورواية احلليب قال

  .)٢(»ال وإن كثر«: من الصالة؟ قال

 يراد به فضلته يف غري حملّه، إذ كثرياً ما يقتلون الربغوث ثيف هذه الروايات بأن دم الربغوشكال إلوا

ن مل إطالق الروايات يشمل ما لو قتل البق يف حال مصه، وإفينضح منه يف الثوب الدم، والبق أوضح، و

مبصه الدم، فال  كما يشمل ما لو علم ، بل كان شيء منه يف خرطومه،ىل جوفهإينتقل الدم بعد 

يستشكل بأن هذه الروايات إمنا تدل على طهارة ما يف جوف البق، فال يشمل ما يف خرطومه ومل يعلم 

   .لعاب اجللدأن يكون مصه من ا يف جوفه هو دم االنسان املنتقل، الحتمال أن م

ي عن قرب املروـ ىل ما تقدم إويؤيده ـ مضافاً } ىل النبات والشجر وحنومهاإوكانتقال البول {

نه كان ال يرى بأسا أن تطرح إ«): عليه السالم ( عن علي) عليهما السالم(سناد عن جعفر عن أبيه اإل

  .)٣(»يف املزارع العذرة

  : يف توحيد املفضل) عليه السالم( واملروي عن الصادق

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٢٣ باب١٠٣٠ ص٢ج: وسائلال) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٢٣ باب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٦٨ص: سنادقرب اإل) ٣(
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 وأخس من فاعترب مبا ترى من ضروب املآرب يف صغري اخللق وكبريه، ومبا له قيمة وما ال قيمة له،«

والبقول وموقعها من الزروع معاً، هذا وأحقره الزبل والعذرة اليت اجتمعت فيها اخلساسة والنجاسة 

واخلضر أمجع، املوقع الذي ال يعد له شيء، حىت إن كل شيء من اخلضر ال يصلح وال يزكو إال بالزبل 

  .)١(»والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه

ىل ما تقدم ـ الروايات الدالة على عدم جناسة بول إ مطهرية االنتقال ـ مضافاً نه يدل علىإمث 

وم تدل على ه فإا باملف، العذرة احملضةمع أنه ال يأكل إالّ. جلالل عليهاجلالل ولبنه وبيضه، قبل صدق ا

  .املطلوب

 بعد شرا يف ذلك ذا ذبحإ نعم ورد يف باب اخلمر والبول، أنه لو شرما احليوان لزم تطهري جوفه،

يف شاة شربت مخراً حىت سكرت، : نه قالأ) عليه السالم( زيد الشحام عن أيب عبد اهللالوقت، كرواية 

  .)٢(»ال يؤكل ما يف بطنها«: مث ذحبت على تلك احلال

  ): عليه السالم( يب جعفرأومرسل موسى بن اكيل عن 

  

                                                

  . ط الوفاء١٠٧ص: توحيد املفضل) ١(

  .١ حشربةطعمة واأل األأبواب من ٢٤ الباب٣٥٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(
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. مل يطهر كدم العلق بعد مصه من اإلنسانوإالّ ،وال بد من كونه على وجه ال يسند إىل املنتقل عنه

  

بالعذرة ما مل تكن جالّلة، واجلالّلة اليت ذا اعتلفت إ وكذلك ،يغسل ما يف جوفها مث ال بأس به«

 لعدم صدق االنتقال مبيزانه الذي مر آنفاً، ولذا لو شرب ،، وذلك ال ينايف ما تقدم)١(»يكون ذلك غذاها

  .مث استفرغ مل نقل بالطهارة، وكذا يف احليوانأحد بوالً أو أكل جنساً، 

) رمحه اهللا( دلة، وقد أخرج حنوه املصنفن الوجه فيه إطالق األأوأما دم البق وحنوه، فقد عرفت 

 مل يطهر كدم العلق بعد مصه من إىل املنتقل عنه، وإالّسند يوال بد من كونه على وجه ال {: بقوله

  .ة من السرية أو االستحالة أو الدليل اخلاصنه ال دليل على الطهارإف} نساناإل

  .نه من دم ما دمه طاهرنسان الذي صار جزًء منه ال بأس به، ألنعم ما يف جوف العلق من دم اإل

  

                                                

  .٢ حشربةواألطعمة  األأبواب من ٢٤ الباب٣٥٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٨٣

 إذا علم أنه هو الذي خرج منه الدم مل حيكم بنجاسته إالّ ف إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله): ١ـ مسألة (

إليه ال إىل البق فحينئذ يكون كدم العلقه من جسده حبيث أسند مص.

  ،وهو مطهر لبدن الكافر،   اإلسالم:الثامن

  

ذا إ حيكم بنجاسته، إالّذا وقع البق على جسد الشخص فقتله فخرج منه الدم مل إ{): ١مسألة ـ (

لكن قد } ىل البق، فحينئذ يكون كدم العلقإليه ال إسند أنه هو الذي مصه من جسده، حبيث أعلم 

ن السرية مطلقة فال جمال الستصحاب أطالق الدليل على الطهارة، فال وجه هلذه الدقة، كما إعرفت 

  .النجاسة

عده غري واحد من األصحاب من املطهرات، بل يف اجلواهر } االسالم {:من املطهرات} الثامن{

ا قيل بأنه من مجاع عليه، ورمبدعوى عدم اخلالف فيه، بل عن املنتهى والذكرى وغريمها دعوى اإل

بأقسامه، يهودياً، أو } ر لبدن الكافروهو مطه{ وال بعد فيه، بل يف املستند دعواها صراحة ،الضروريات

دة األوثان، أو طبيعياً، أو غريهم، ويدل عليها اجلمع بني بنصرانياً ـ على القول بنجاستهما ـ أو ع

، ودليل )١(﴾ِإنما الْمشِركُونَ نجس﴿: عاىلنفاً يف النجاسات كقوله تآدليل جناسة الكافر الذي تقدم 

  .مجاع بل الضرورةطهارة املسلم، الذي هو اإل

                                                

  .٢٨ية اآل :سورة التوبة) ١(
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  ،ورطوباته املتصلة به من بصاقه وعرقه وخنامته والوسخ الكائن على بدنه

  

مجاع، إذ قد  اإل الكافر مل يقم عليهما دليل إالّن مطهرية االسالم كنجاسةإ :هذا، ولكن رمبا يقال

 فيما تقدم أنه ال دليل من الكتاب والسنة على النجاسة، ملخدوشية ما ذكر من األدلة هلا، حىت عرفت

 يقرب أن يراد به النجاسة املعنوية ﴾ِإنما الْمشِركُونَ نجس﴿: يف قوله تعاىل" جنس"ن أنك قدر عرفت أ

ة مجلة منها ـ معارضة مبا دلّ لحة، وأدلة جناسة اليهودي والنصراين ـ بعد الغض عما يف داللطال املص

  .على الطهارة، وذلك يقتضي اجلمع بينهما باحلمل على الكراهة وحنوه

مجاع وحنوه، ولو كانت النجاسة والطهارة  اإلسالم ليس إالّن دليل الطهارة عند اإلأتعرف : ومنه

  .املتفرعة عليها بعد اإلسالم من األمور املسلمة لكثرت الروايات ذا الصدد

  .ف كان فكون بدن املسلم طاهراً ال غبار عليه، سواء قلنا بنجاسة الكافر أم الوكي

} رطوباته املتصلة به، من بصاقه وعرقه وخنامته والوسخ الكائن على بدنه{منا الكالم يف إ} و{

ىل املسلم فال إشكال فيه، ألا مضافة عدم اإل) رمحه اهللا( املشهور الطهارة بل عن شيخنا املرتضىف

  .سالمىل أنه مل يعهد أمر املسلم بتطهري بدنه بعد اإلإملها دليل النجاسة، مضافاً يش

   من أنه إسالم أسيدديف تفسريه عنبراهيم إما ما رواه علي بن أ
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  .وأما النجاسة اخلارجية اليت زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو األقوى

  

نغتسل ونلبس ثوبني طاهرين ونشهد :  األمر؟ قالذا دخلتم يف هذاإكيف تصنعون : قال ملصعب

 احلديث، فال داللة فيه على الوجوب، بل قرائن االستحباب فيه متواترة، بل الشهادتني ونصلي ركعتني

مجاع وحنوه، املطهرية ليب وهو اإللو كان هذا واجباً لنقل ذلك متواتراً، ورمبا احتمل النجاسة ألن دليل 

ن كانت الصقة به، لكن األقوى إارجة عن بدن املسلم، وهذه األمور خارجة عنه وفال يشمل األمور اخل

منا كانت جنسة لكوا من أجزاء الكافر، فإذا أسلم تبدل املوضوع، وذا يرتفع إذ هذه األمور إول، األ

  .سالماستصحاب النجاسة الكائنة قبل اإل

 والدليل إمنا ،من عدم مطهر له} منها إشكالوأما النجاسة اخلارجية اليت زالت عينها، ففي طهارته {

 )١(» ما قبلهاإلسالم جيب«دلّ على طهارة جناسة الكفر باإلسالم، ال جناسة الدم وامليتة وحنومها، ومن أن 

صلى اهللا عليه وآله ( اخلارجية، والسرية كما يف اجلواهر، وعدم معهودية أمرهعم منه ومن النجاسة أ

} هو األقوى{القول بالطهارة } ن كانإو{ مع غلبة مالزمته غالباً للنجاسة بتطهري بدنه منها) وسلم

  .وفاقاً لغري واحد من املعلقني، كالسيد ابن العم وغريه

                                                

  .١٤٥ ح٥٤ ص٢ج: عوايل اللئايل) ١(
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. بل هو األقوى فيما مل يكن على بدنه فعالً،نعم ثيابه اليت القاها حال الكفر مع الرطوبة ال تطهر على األحوط

  

  .شكال يف جناسته ولزوم تطهري البدن والثوب منهاإت، فال ذا كانت عني تلك النجاساإما أ

لألصل، ولعدم ظهور } حوطالقاها حال الكفر مع الرطوبة ال تطهر على األاليت نعم ثيابه {

  .يف مثل الثياب وكذلك األواين وغريها» اإلسالم جيب ما قبله«

 حيث ال يقال للكافر الذي والفرق ألجل السرية،} قوى فيما مل يكن على بدنه فعالًبل هو األ{

غسل ثيابك اليت على بدنك، خبالف ثيابه اليت ليست على بدنه، لكن األقرب عدم وجوب غسل ا: أسلم

 ثيابه وال أوانيه، ألنه لو كان لبان، ولو يف قصة واحدة من قصص إسالم املسلمني على يد الرسول

، وكذلك ليس من )عليه السالم( مري املؤمنني، بل ورجوع املرتدين على يد أ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .حر بن يزيد، عني وال أثرأو رجوع ) عليه السالم( ذلك يف قصص إسالم وهب على يد احلسني

لكن اإلنصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبني ما قبله يف عدم املعهودية أو يف دعوى (: املستمسكقال 

 كذلك، والظاهر عدم الفرق يف ذلك بني ما على بدنه من  فيهما، وإن أمكن منعه منعمت، متالسرية، فإن 

  .، انتهى)١()الثياب وبني سائر ثيابه، نعم احلكم يف األول أظهر

                                                

  .١١٦ ص٢ج: املستمسك) ١(
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  ال فرق يف الكافر بني األصلي واملرتد): ١ـ مسألة (

  

الذي إذا أسلم طهر بدنه وثيابه وسائر متعلقاته، حىت أوالده } ال فرق يف الكافر{): ١مسألة ـ (

فال مجاعات، طالقات األدلة واإلإل} بني األصلي واملرتد{ كانوا حمكومني بالنجاسة حال كفره الذين

عليه ( الذين رجعوا إىل عليصلي، بل هو الظاهر من املرتدين يص احلكم باألصوجه الحتمال خت

هللا عليه وآله صلى ا( ن رجعوا إىل الرسول، بل لعله الظاهر من الذي)السالمعليه ( ، أو إىل احلسني)مالسال

حيث  اآلية، )١(﴾ِإنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا﴿: بعد االرتداد، كما يدل عليه قوله سبحانه) وسلم

  .ميان عليهم بعد رجوعهم عن االرتدادن ظاهره ترتب أحكام اإلإ

  :خبارن يف املقام ثالث طوائف من األإمث 

عليه (  سألت أبا جعفر:م املرتد مطلقاً، كصحيح ابن مسلمما دلّ على عدم قبول إسال: األوىل

) صلى اهللا عليه وآله وسلم( نزل على حممدأسالم وكفر مبا من رغب عن اإل«:  فقال،عن املرتد) السالم

  .)٢(»بعد إسالمه فال توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده

): عليهما السالم( بن حمبوب عن الصادقنيام املرتد مطلقاً، كمرسل ما دل على قبول إسال: الثانية

  ويف املرتد يستتاب فإن «

                                                

  .١٣٧ية اآل :سورة النساء) ١(

  .٢ ح حد املرتدأبواب من ١ باب٥٤٤ ص١٨ج: الوسائل) ٢(
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  .)١(» قتلتاب، وإالّ

عليه ( ما دلّ على التفصيل بني امللّي والفطري، وبه جيمع بني األولني، كصحيح علي بن جعفر: الثالثة

» يقتل وال يستتاب«:  قال،سلم تنصرسألته عن م: قال) عليه السالم( عن أخيه أيب احلسن) السالم

  .)٢(» قتليستتاب فإن رجع، وإالّ«: فنصراين أسلم مث ارتد؟ قال: قلت

قرأت خبط رجل : ل توبة الفطري، كصحيح احلسني بن سعيد قالوويؤيد ذلك ما دلّ على عدم قب

 اإلسالم، هل سالم مث كفر وأشرك وخرج عنرجل ولد على اإل): عليه السالم( إىل أيب احلسن الرضا

  .)٣(»يقتل«): عليه السالم( يستتاب؟ أو يقتل وال يستتاب؟ فكتب

  .)٤(ىل اإلسالمإوما دلّ على قبول توبة امللّي مثل ما ورد يف ارتداد بين ناجيه، ودعائمهم 

  .يضاًأمث إن الدليل الدال على قبول توبة امللّي يدل على طهارته 

   عدم قبول توبةنأنا ذكرنا يف بعض مباحث الفقه، إمث 

                                                

  .٦ ح حد املرتدأبواب من ٤ باب٥٥٠ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح حد املرتدابأبو من ١ باب٥٤٥ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٦ ح حد املرتدأبواب من ١ باب٥٤٥ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح حد املرتدأبواب من ٣ باب٥٤٨ ص١٨ج: الوسائل) ٤(
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  بل الفطري أيضاً،  يامللّ

  

ذا كان إما أفرادياً، مما هو الظاهر من النص الدال على ذلك، أذا كان االرتداد إمنا هو فيما إالفطري، 

بل االرتداد مجاهريياً، كما لو وقعت فتنة فأصبح ألوف الناس مثالً مرتدين مل حيكم عليهم بذلك احلكم، 

  .رتفاع احلدود عنهماىن األصل قبول توبتهم مبع

وامللّي هو الذي كان كافراً مث أسلم مث كفر، } امللي بل الفطري أيضاً{نه ال فرق يف املرتد بني إمث 

و حمكوماً حبكم اإلسالم ـ مث كفر، وقد اختلفوا يف ميزان املرتد عن أن مسلماً ـ اوالفطري هو الذي ك

منا اخلالف إ الذي كان كال أبويه أو أحدمها مسلماً، وه هوشكال عندهم يف أنإنه من هو؟ ال أوالفطرة، 

  .يف أمرين

 ولو كانا مرتدين حال ،يف أنه هل اعتبار إسالم أحد أبويه أو كليهما هو يف حال انعقاد نطفته: األول

ن كانا كافرين حال إ و،كالمها أو أحدمها مسلماً حال الوالدةكان الوالدة؟ أو األعتبار حبال الوالدة بأن 

  سالمهما أو أحدمها يف أحد احلالني فقط؟إ فال يكفي ،نعقاد؟ أو االعتبار حبال االنعقاد والوالدة معاًاال

 :الظاهر هو اعتبار حال الوالدة كما عن اجلزائري، ألن املوارد يف األدلة الوالدة، كصحيح احلسني

  .)١(»سالمرجل ولد على اإل«

  ى الفطرة، من شك يف اهللا بعد مولده عل«: ومرسلة عثمان

                                                

  . ٦ ح حد املرتدأبواب من ١ الباب٥٤٥ ص١٨ج: الوسائل) ١(
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  .)١(»ىل خري أبداًإمل يفيء 

كان يستتيب الزنادقة، وال يستتيب من ولد يف ) عليه السالم( ن علياًإ«: ويف رواية اجلعفريات

. )٢(»إمنا نستتيب من دخل يف ديننا مث رجع عنه، أما من ولد يف اإلسالم فال نستتيبه: اإلسالم، ويقول

  .)٣()سالمعليه ا( وقريب منه رواية الدعائم عنه

ن كان األب يسمى والداً أيضاً باعتبار خروج إأن الوالدة ظاهرة يف الوالدة من األم، وومن املعلوم 

قوى هو األول، ألنه لو واأل(: النطفة منه، ومن ذلك تعرف أن ما ذكره مصباح اهلدى منظور فيه، قال

ه حمكوماً بأحكام الكفر، فال تكون كان األبوان كالمها كافرين يف حال االنعقاد يكون الولد قبل والدت

سالم، وإن أسلم أبواه أو أحدمها حني والدته، وصار هو أيضاً حمكوماً حبكم اِإلسالم فطرته على اإل

مني، أو كان أحدمها مسلماً يف حال االنعقاد، فارتدا يف حال الوالدة، لذا كانا مسإبالتبع، خبالف ما 

سالم دون ن التبعية جتري يف اإلإه يف الكفر، حيث يبوأيتبع سالم، وال فإن الولد يبقى على حكم اإل

  .وال خيفى ما فيه من مواقع النظر. ، انتهى)٤()الكفر

                                                

  .٦ حميان والكفر باب الشك من كتاب اإل٤٠٠ ص٢ج: الكايف) ١(

  .١٢٨ص: اجلعفريات) ٢(

  .١٧٢٣ ح٤٨١ ص٢ج: سالم اإلدعائم) ٣(

  .٣٥٤ ص٢ج: مصباح اهلدى) ٤(
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حد أبويه أو أسالم إىل شرط والدته حال إضافة هل حتقق االرتداد الفطري يتوقف ـ باإل: الثاين

 مميزاً، أو بالغاً بلوغاً شرعياً الًسالم منه ـ وهو كونه طفسالم حال قبول اإلظهاره اإلإكليهما ـ على 

  .ظهر الكفر منذ متييزهأسالم أصالً، بل ن مل يظهر اإلإـ مث كفره أو ال، بل يتحقق و

 ،ظاهر عبارة املسالك وغريه ـ ممن مل يشترط يف املرتد الفطري إظهاره اإلسالم ـ عدم هذا الشرط

 بعد كون ،يسمع منه، ظاهر األدلة الثاينما  سالم عندواحملكي عن كشف اللثام هو اعتبار وصفه اإل

  .ذلك مناسب ملفهوم االرتداد لغة، إذ بدون دخوله يف اإلسالم ال يسمى مرتداً

صلى اهللا عليه وآله ( سالم، وجحد حممداًكل مسلم بني مسلمني ارتد عن اإل«: ففي موثقة عمار

ئنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على وامرأته بانبوته وكذّبه، فإن دمه مباح ملن مسع ذلك منه، ) وسلم

  .)١(»مام أن يقتله وال يستتيبهورثته، وتعتد امرأته عدة املتوىف عنها زوجها، وعلى اإل

 ،احلديث» سالمرجل ولد على اإلسالم مث كفر وأشرك وخرج عن اإل«: ويف صحيح احلسني املتقدم

  .كميسالم احل يف اإلسالم الفعلي ال اإلن ظاهره أنه كان داخالًإف

                                                

  .٣ ح حد املرتدأبواب من ١ باب٥٤٥ ص١٨ج: الوسائل) ١(
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إذ املستفاد منه عرفاً أنه الفعلي، ال » من شك يف اهللا«): عليه السالم( وكذلك هو ظاهر قوله

  .ىل غريهاإاحلكمي، 

نعم رواية اجلعفريات ظاهرة يف كفاية الوالدة، لكن ظهور ما تقدم يف التقييد يوجب رفع اليد عن 

  .ات بالشبهأىل أنه أحوط، واحلدود تدرإضافة هذا الظاهر، باإل

شكال يف قبول توبة املرتد امللّي فيكون كسائر املسلمني، ولو تعدد منه اإلسالم والكفر إنه ال إنعم 

 مما يدلّ على تعدد األيام بعد كل كفر، بل ﴾ِإنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا﴿: قال تعاىل

  . كالروايات املتقدمةوالنصوص على ذلك متواترة،مجاع، عليه اإل

نه قد تنصر إ: أنه أُيت مبستورد العجلّي، وقد قيل له): عليه السالم( وما رواه دعائم اإلسالم عن علي

وحيك يا مستورد، إنه قد رفع «: وعلّق صليباً يف عنقه، فقال له ـ قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه ـ

): عليه السالم( قال. » إياهاكية، فنحن نزوجإيلّ أنك قد تنصرت، فلعلّك أردت أن تتزوج نصران

: قال» فلعلك ورثت مرياثاً من نصراين، فظننت أن ال نورثك، فنحن نورثك، ألنا نرثهم وال يرثوننا«

: مث قال الثانية. نعم تنصرت: ؟ فقال»فهل تنصرت كما قيل«): عليه السالم(قال . قدوس قدوس

فأخذ . املسيح أكرب: فقال مستورد. »كربأاهللا «): عليه السالم(نعم تنصرت، قال علي : تنصرت؟ فقال

  علي
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  .)١(»ِطئُوا عباد اهللا، فوطئوه بأقدامهم حىت مات«: مبجامع ثيابه فكبه لوجهه، وقال) عليه السالم(

رفع إليه رجل نصراين ) عليه السالم( أن علياً): عليهم السالم( وما رواه اجلعفريات بسنده عن األئمة

أعرضوا عليه اهلوان ثالثة أيام، وكل ذلك يطعمه من طعام «): عليه السالم(علي  م مث تنصر، فقالأسل

فقتله وطلب النصارى ىل رحبة املسجد إخرجه أفن يسلم، أ، فأخرجه يوم الرابع فأىب »ويسقيه من شرابه

 للشيطان ن عوناًكوأال «: وقال. النارب، فأمر به فأحرق )عليه السالم( لف فيه فأىبأجيفته مبائة 

  .ىل غريها من الروايات الكثرية املوجودة يف الوسائل واملستدرك يف كتاب احلدودإ. )٢(»عليهم

   ذاك وإحراق هذا؟ئبوط) عليه السالم( نه رمبا يقال كيف أمر اإلمامإمث 

  .ألن احلكمني شديدان جداً: والًأ

ة الرأفة باإلنسان وعدم االهتمام ي املدنألن ذلك التبديل ليس جرمية، وقد نرى يف القوانني: وثانياً

باجلرائم املوجبة للضرر والضرار، واإلسالم أوىل أن يغمض عن مثل ذلك ويصب عقابه على ارمني 

  .فقط، فإنه دين الرأفة والرمحة

                                                

  .١٧١٩ ح٤٨٠ ص٢ج: الدعائم) ١(

  .١٢٧ص: اجلعفريات) ٢(
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  :واجلواب

بني فبأن الكوفة كانت جديدة اإلسالم، بعد أن كان أهايل تلك املناطق بني مسيحي و: أما عن األول

سالمية منذ عثمان كانت خليقة بأن جموسي وبني عباد وثن، واالضطرابات اليت حدثت يف البالد اإل

غراض واملطامع من األديان السابقة أخذوا يردون سالم، حيث إن أصحاب األىل القضاء على اإلإتؤدي 

ملوجبة لزوال اإلسالم، سالم، فإذا تساهل مع املرتدين كان الزم ذلك تنشيط حركة الردة االناس عن اإل

نسانية وعقائده الصحيحة، فلذا كان ال بد من صرامة العقاب، حىت ال يستسهل االرتداد ذو ومكاسبه اإل

النفوس الضعيفة وأصحاب األطماع واألغراض، والذين يريدون استرجاع دينهم القدمي وسيادم 

  .الغابرة

قضية ) عليه السالم( ادعة، وعلى هذا فليس حكمهأن القتل ارد ليس ذه الصرامة الرومن املعلوم 

منا لوحظ فيها إحكامه اليت يعرب عنها بأا قضية يف واقعة، أيف واقعة كما يقال، بل الظاهر أن كل 

له أن حيكم مبثل واملالبسات للحاكم الشرعي، يصح تلك الظروف الظروف واملالبسات، ولذا لو يأت 

  .شاةيف قضايا م) عليه السالم( حكمه

طار طار حيميهم عن الفوضى والتأخر، واإلإىل إفال خيفى أن البشر يف حيام حيتاجون : وأما عن الثاين

  :على نوعني

  طار العقائدي الذي ينبعث عن العقيدة، اإل: النوع األول
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ءة  فالكفا،نسان هو امليزاناإلسالم الذي انبعث عن االعتقاد باهللا وبرسله وباملعاد، وعن جعل كاإل

طار نسانية ـ بعد العقيدة هي اإلة اإلءن التقوى عبارة عن قمة الكفاإواملعبر عنها بالتقوى ـ حيث 

  .خالقهم ومعامالم وسائر شؤومأللمسلمني يف شرائعهم و

طار طار الوطين القاضي بأن الوطن واملواطن هو امليزان، وكاإلطار غري العقائدي، كاإلاإل: النوع الثاين

القاضي بأن اللون هو امليزان، ويف كال نوعي طار اللوين  امليزان، وكاإلملقاضي بأن القوم هالقومي ا

طار مع فرق واحد، هو أن الرادعة ملن خالف اإلطار أي العقائدي وغري العقائدي، توضع القوانني اإل

شمول للعقل والعاطفة نسانية وميزة القصد به اِإلسالم ـ له ميزة الواقعية وميزة اإلأطار العقائدي ـ واإل

  .نسانية والشمولطار غري العقائدي، فإنه مسلوب عنه الواقعية واإلواجلسم، خبالف اإل

سالم جيعل امليزان املسلم وغري املسلم، ويشرع القوانني تبعاً لذلك، ويف سائر األطر جيعل ففي اإل

اخلاص، فمثالً يف أمريكا  هذا اللون امليزان املواطن وغري املواطن، والقوم وغري القوم، واللون اخلاص وغري

سالم من خرج عن اإلسالم عد خمالفاً، فاملسلم وروسيا، من دخل البالد بدون اجلواز عد خمالفاً، ويف اإل

قامة يف مريكية والروسية، وصاحب اإليقابله صاحب اجلنسية األوالذمي والكافر غري الذمي يف اإلسالم 

   جنسية وال إقامة، ولذا كان األجنيب بلغة اإلسالم، هو غري الذي ليس لهجنيب البلدين، واأل
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قوم، أو من له لون من الاملسلم، بينما كان األجنيب بلغة سائر األطر من ليس مبواطن، أو من ليس 

  .آخر

   وليس ما عداه كذلك؟،نسانياً وشامالًإبقي الكالم يف بيان اإلسالم، كيف يكون واقعياً و

نسان الفاضل، ال الوطن واللون طار الصحيح النابع من اإلما يقدم احلياة هو اإلن نه واقعي، فألإما أ

  .والقوم، ولذا نرى أن الذين قدموا احلياة هم من خمتلف األوطان واألقوام واأللوان

  . ويقطن أي وطن،نسان هو اإلنسان يف أي لون، ومن أي قوم فألن اإل،نه إنساينإوأما 

برامج للعقل والعاطفة واجلسد، وعلى هذا فأحق األطر باالتباع وجبعله نه شامل، فألنه يقرر إوإما 

ىل إما إىل غري اإلسالم جرمية ألنه التجأ إنسان لدينه ميزان التشريع هو اإلسالم، ولذا كان تبديل اإل

نية وأية جرمية أكرب من هذه اجلرمية، فهو مثل من يهدم القومية واللونية والوطىل الناقص، إالفوضى، وإما 

سالمي ـ الذي هو طار اإليف أنظار أصحاا، فكما أن ذاك يستحق القتل، كان من يريد هدم هذا اإل

  .أفضل من كل تلك ـ أيضاً يستحق القتل

م ال يستتيبون ارمني الذين إسالم امللّي فهو يستتيبه، خبالف سائر األطر، حيث وقد احترم اإل

  ا جعل اإلسالم فرقاً بني امللّي والفطري، ألن امللّي أقربمنإأجرموا حبق الوطن والقوم واللون، و
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   أيضاً وظاهراًمن قبول توبته باطناً

  

ىل دينهم إن املغررين به كثرياً ما يغرونه فريجع إسالمية، وحيث ىل االنزالق، حيث سوابقه غري اإلإ

اجلواب عن  فأوجب ذلك ختفيف احلكم على امللّي، هذا موجز ،السابق، وليس كذلك الفطري

 عن ن كان خارجاًإىل هنا، وإىل كتاب مستقل، وقد ساقنا البحث إشكالني، أما التفصيل فيحتاج اإل

  .واهللا العامل حبقائق األحكام. ىل ما يتداول تساؤله يف احلال احلاضرإمهمة الشرح، ألجل التنبيه 

  ... هذه اجلهة أعين} من{لّي وإمنا قلنا بطهارة املرتد الفطري إذا رجع، لعدم الفرق بينه وبني امل

  .كما هو قول مجاعة من الفقهاء} يضاًأقبول توبته باطناً وظاهراً {وهو : القول األول

  .ىل املشهورإختاره آخرون بل رمبا نسب اهو عدم قبول توبته، ال ظاهراً وال باطناً، : القول الثاين

طناً، وهناك تفاصيل أخر يف املسألة خالية هو أنه ال تقبل توبته ظاهراً، ولكن تقبل با: القول الثالث

طالقات أدلة اإلسالم، وإطالقات أدلة التوبة، وإطالقات إعن الدليل، واألقوى هو ما ذكره املصنف، ألن 

  .مجلة من الروايات اخلاصة تشمله

  فعمل خرياً يف إميانه،من كان مؤمناً«: نه قالأ) عليه السالم( عن أيب جعفر،كصحيح حممد بن مسلم

  مث أصابته فتنة فكفر، 
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ميانه، وال يبطله الكفر إذا تاب بعد إمث تاب بعد كفره كتب له وحوسب بكل شيء كان عمله يف 

  .)١(»كفره

 من كان مؤمناً فحج وعمل يف إميانه مث أصابته يف :قال) عليه السالم( وما رواه زرارة عن أيب جعفر

  .)٢(»ميانه وال يبطل منه شيءإكل عمل صاحل عمله يف حيسب له «: اميانه فتنة، فكفر، مث تاب وآمن قال

ن وجوب قبول التوبة عقلي، وسره أن العصيان توجب ظلمة أمن (أما ما ذكره مصباح اهلدى 

، جياب شيء بدون قبولهإ الظلمة، وأن التوبة واجبة شرعاً وال يعقل تلكزالة إالقلب، والتوبة توجب 

ث تقبل التوبة يترتب عليها يف اآلخرة اخلالص من العقاب والبلوغ جياب حينئذ لغواً، وحينه يكون اإلأل

  :ففيه. انتهى ملخصاً )٣()ىل الثوابإ

  الظلمة؟م أن وجوب التوبة عقلي، ومن أين أن كل توبة توجب إزالة ال نسلّ: والًأ

ل عدم مكان أن يكون ذلك ألجىل ما مضى، إلإالوجوب الشرعي ال ينايف عدم القبول بالنسبة : ثانياً

  االستمرار يف االحنطاط 

                                                

  .١ ح...  باب الكفر مع التوبة٤٦١ ص٢ج: الكايف) ١(

  .١ ح مقدمة العباداتأبواب من ٣٠ الباب٩٦ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٣٥٦ ص٢ج: مصباح اهلدى) ٣(
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وقتلة مشر ويزيد بأن توبة : فال يزداد عقابه، بل تنقطع الزيادة من حني التوبة، وهل يقول املصباح

  األنبياء تقبل، حبيث متحو ذنوم ويثابون يف اآلخرة؟ 

الروايات الدالة  استدل له به ما ذكر يف القول الثاين، فإنإالّوال يرد على ما اختاره املصنف وقويناه، 

وال «:  وصحيح علي بن جعفر،»فال توبة له«:  كصحيح ابن مسلم،على عدم قبول توبة املرتد

 ورواية اجلعفريات ،»ىل خري أبداًإمل يفيء «: ، ومثله صحيح احلسني، ومرسلة عثمان»يستتاب

  : ويرد على هذا االستدالل أنه.»فال نستتيبه«: والدعائم

  .أن اإلمام ال يأمره بذلك، ال أنه إذا أسلم ال تقبل توبته:  ظاهر يف نستتيبهال وال يستتاب: والًأ

أن املعىن ال يستتاب حبيث يسقط حكم االرتداد من القتل وحنوه، بقرينة مقابلته ظاهر العبارتني : ثانياً

  .حكام املذكورةللمرتد امللّي الذي يستتاب فتسقط عنه األ

يراد به توبة تسقط األحكام املذكورة، بقرينة » ال توبة له «:يف الصحيح) عليه السالم( بأن قوله: ثالثاً

أن إشكال املستمسك على ذلك : تلك الروايات وبقرينة نفي التوبة باألحكام املذكورة، ومنه يعرف

  . ال خيلو عن منع،ىل آخرهإ )١()حكام املذكورة، ال ينايف إطالق نفي التوبة بوجهفإن االقتران باأل(: بقوله

                                                

  .١١٨ ص٢ج: املستمسك) ١(
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  .فتقبل عباداته ويطهر بدنه

  

نه ال حمصل له، لكن الظاهر أن مراد القائل أنه إما القائل بأنه تقبل توبته باطناً ال ظاهراً، فرمبا يقال أ

 فال يرث ،ي كان حمكوماً بذلكأ ، عند الناس كافراًدن عإسالم، ويعد عند اهللا مسلماً، وله آثار اإل

ني، وما أشبه ذلك، وهذا القائل مجع بني ضرورة أن تكليفه ممقابر املسلاملسلم وال يكفن وال يدفن يف 

 يغِفر أَنْ ِإنَّ اللَّه ال﴿:  وقال تعاىل،سد عليهم باب التوبة املنجية يف اآلخرةتع باالرتداد، ومل فمل يرت

ِبِه و كرششاُءيي نِلم ونَ ذِلكما د ِفرغإذ الشرك املقترن بالتوبة يغفر،  أي إذا مات يف حال الشرك،)١(﴾ي 

كانوا مشركني، مث أسلموا وتابوا، وبني صحيح ابن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( فإن أصحاب النيب

  .ال توبة له: مسلم

ويكون له ما للمسلمني، } تقبل عباداته ويطهر بدنه{إذا رجع املرتد الفطري } فـ{: وكيف كان

قات أدلة اإلسالم، وأدلة التوبة، وخصوص إطالقات رواية احلج  تقدم من إطالوعليه ما عليهم، ملا

  .املتقدمة

مث إن جريان األحكام األربعة على املرتد، إمنا هو إذا كان بالغاً عاقالً خمتاراً رجالً، كما ذكره الشرائع 

  .وغريه

  .رفع القلم عن الصيب وانونفألنه : ما البلوغ والعقلأ

  قَلْبه مطْمِئن ِإالَّ من أُكِْره و﴿: بحانهفلقوله س: ختياروأما اال

                                                

  .٤٨ية اآل :النساءسورة ) ١(
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  .)١(﴾ِبالْإمياِن

  .)٢(»ن عادوا عليك فعدإ«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولقوله

  .)٣(»كرهوا عليهأوما ...  وضع«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

س باملرأة، فاحلكم فيها أن حتإذا ارتدت «): عليه السالم( فلروايات خاصة، كقول علي: أما الرجولة

  .)٤(»حىت تسلم أو متوت وال تقتل

واملرأة ترتد عن ): عليه السالم(  إىل أن قال... ال خيلد يف السجن إالَّ ثالثة: ويف حديث آخر

  .)٥(سالماإل

د ىل كتايب النكاح واحلدود، وملسألة املرتإأما مسألة بطالن نكاح املرتدة وتقسيم أمواهلا، فموكولة 

  .ىل موضعهاإواملرتدة فروع كثرية نكلها 

                                                

  .١٠٦ية اآل: سورة النحل) ١(

  .١٣١ ح٢٣٢ ص١ج: العوايل) ٢(

  .٢ ح حد املرتدأبواب من ٤ الباب٥٤٩ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح حد املرتدأبواب من ٤ الباب٥٥٠ ص١٨ج: الوسائل) ٤(

  .٢٥٥ ص٤ج: االستبصار) ٥(
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  ،ة الوفاة وتنتقل أمواله املوجودة حال االرتداد إىل ورثته عد وتبني زوجته وتعتد،نعم جيب قتله إن أمكن

  

وبشهادة الشاهدين، ومبا دل على قرار، قرار على نفسه ممن له أهلية اإلمث إن االرتداد حيصل باإل

  .نكار الضروريإ وإنكار الرسالة واملعاد، وقد تقدم الكالم حول  كإنكار اهللا تعاىل،الكفر

ىل إنعم جيب قتله إن أمكن، وتبني زوجته وتعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله املوجودة حال االرتداد {

ىل مجلة من إضافة  من ابن اجلنيد، ويدل على األحكام املذكورة ـ باإلإالّبال نقل خالف } ورثته

كل مسلم بني املسلمني «: يقول) عليه السالم( مسعت أبا عبد اهللا: دمة ـ موثق عمار قالالروايات املتق

نبوته وكذّبه، فإن دمه مباح ملن مسع ذلك ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( إرتد عن اإلسالم، وجحد حممداً

ى عنها زوجها، وعلى ثته، وتعتد امرأته عدة املتوفّرمنه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على و

  .)١(»مام أن يقتله وال يستتيبهاإل

مبعىن أن اإلمام له احلق أما ما ميكن أن يكون وجهاً ألبن اجلنيد، فهو محل هذه الروايات على اجلواز، 

مع أهل البصرة، مع وضوح أم ) عليه السالم( هذه األحكام أو تركها، بدليل عمل علييف تطبيق 

  كمروان، وابن ، وكان مجاعة منهم من املرتد الفطري )عليه السالم( على اإلمامكانوا مرتدين خبروجهم 

                                                

  .٣ ح حد املرتدأبواب من ١ الباب٥٤٥ ص١٨ج: الوسائل) ١(
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  .م، وقد وردت روايات تدل على أن لإلمام العفو وعدم إجراء احلدالزبري، وعائشة، وغريه

وأما الرجل «: يف جواب مسائل حيىي بن أكثم يف حضور املتوكل) عليه السالم( فعن اإلمام اهلادي

من نفسه، واذا كان لإلمام الذي من اهللا قرار منا تطوع باإلإاللواط، فإنه مل تقم عليه بينة والذي اعترف ب

هذا عطاؤنا فَامنن أَو أَمِسك ﴿: ن مين عن اهللا، أما مسعت قول اهللا لسليمانأأن يعاقب عن اهللا كان له 

  .)٢(»)١(﴾ِبغيِر ِحساٍب

  .)٣(»ال يعفى عن احلدود اليت هللا دون اإلمام«: أنه قال) عليه السالم( وعن الباقر

ال يعفى عن احلدود اليت هللا عز وجل، دون اإلمام «: أروي عن العامل أنه قال: وعن الرضوي قال

وما كان من احلدود هللا جلّ «: ىل أن قال ـإـ » نه خمري إن شاء عفا، وإن شاء عاقبإ، ف)عليه السالم(

ط وشرب اخلمر، فاإلمام خمري فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا وعز دون الناس، مثل الزنا واللوا

  اإلمام فقد 

                                                

  .٣٩ية اآل:  صسورة) ١(

  .٣٥٦ص: حتف العقول) ٢(

  .١ ح مقدمات احلدودأبواب من ١٨ الباب٣٣١ ص١٨ج: الوسائل) ٣(
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  .)١(»عفى اهللا عنه، وما كان بني الناس فالقصاص أوىل

 فإن عفا عنه جاز ،ولإلمام أن يعفو عن كل ذنب بني العبد وخالقه(: ولذا قال الصدوق يف املقنع

  .)٢()عفوه

عن بعض من وجب عليهم التعزير، ) ى اهللا عليه وآله وسلمصل(رسول اهللا ولعلّ إغضاء : أقول

هم بعض الصحابة يف حمضره، أو لردهم على اهللا ورسوله، أو ما أشبه لفرارهم من الزحف، أو لسب

  ..ذلك

ل فعفى عن القاتل، يف قصة القصاب الذي اشتبه به فأريد قتله، مث ظهر القات) عليه السالم( وعفو علي

  ..عترافه على نفسها حيث أجنى القصاب ب)السالمعليه ( عنه اإلمام

عن الفارين عن الزحف يف حربه مع معاوية، مع أن الفرار ) عليه السالم(وكذلك عفو اإلمام احلسن 

  ..من الزحف كبرية توجب التعزير

ىل غري ذلك، كلها كانت من هذا الباب إعن احلر وغريه، ) عليه السالم(وكذلك عفو اإلمام احلسني 

سقاط احلدود، إذ ال منافاة إي باب حق اإلمام يف العفو ـ وما ذكر ال ينايف عدم الشفاعة يف ـ أ

  وإمنا أردنا بذلكبينهما، وتفصيل الكالم يف هذه املباحث يف كتاب احلدود، 

                                                

  .٢ باب النوادر يف احلدود س٤٢ص: )عليه السالم( فقه الرضا) ١(

  .٣١ سطر ٣٥ص:  من اجلوامع الفقيهة،املقنع) ٢(
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،وال تسقط هذه األحكام بالتوبة

  

رمحه  ـ ن ابن اجلنيدومن الغريب ما ع(: رفع االستغراب عن فتوى ابن اجلنيد، وإن قال املستمسك

املذكورة، فإنه خالف صريح النصوص، ىل األحكام إضافة  من قبول توبة املرتد الفطري، حىت باإل ـاهللا

هل أن :  انتهى، وال حيضرين نص ابن اجلنيد حىت أرى)١()لكنه غري مستغرب من مثله، فكم له من أمثاله

  كالمه حمتمل ملا وجهناه به، أم ال؟

ال توبة «): عليه السالم( لقوله} ال تسقط هذه األحكام بالتوبة{ عرفت أنه  فقد،كيف كان} و{

  .»له

كما تقدم يف بعض بال إشكال، أما جوازه لغريه أو نائبه ) عليه السالم( مث إن قتله يكون بيد اإلمام

 كما يف سائر ،نعم إذا مل يكن اإلمام ونائبه، كان األمر لعدول املؤمنني. ففيه إشكالنصوص، لا

  .األحكام

وكذلك تبني املتعة وتنتهي مدا، وهذا ال فرق فيه وإبانة الزوجة أعم من املعقودة واملطلقة رجعية، 

ا إأما أمته، ف. طالق النصبني أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية، وإن دخل الرجل يف دين زوجته، إل

أن حكم اقترابه منها بعد الردة، حكم الزنا ا أصبحت ملكاً لورثته، والظاهر حترم عليه ال ألبانتها، بل أل

  .حلصول البينونة

                                                

  . ١٢٠ ص٢ج: املستمسك) ١(
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  ،لكن ميلك ما اكتسبه بعد التوبة ويصح الرجوع إىل زوجته بعقد جديد

  

ه، فما ئوالورثة يقسمون األموال حسب التقسيم الشرعي فلزوجته نصيبها، وهكذا ألبويه وسائر أقربا

 باب املثال، ويف املقام فروع كثرية مرتبطة بباب  من،يف صحيح ابن مسلم من تقسيم تركته على ولده

  .احلدود

 أن يشمله أدلة االمتالك، اللهم إالّإذ ال دليل على عدم امتالكه ف} لكن ميلك ما اكتسبه بعد التوبة{

طالقات أدلة التملك حمكّمة، إ ف،ن املنصرف من األدلة سقوطه عن قابلية التملك، لكنه غري ظاهرإ: يقال

 سواء قبل التوبة أو بعدها، كما ال دليل على ،ىل الوارثإليل على أن ما ميلكه جديداً ينتقل وعليه فال د

 صحة زواجه ولو قبل التوبة ممن ةدع سواء قبل التوبة أو بعدها، بل مقتضى القا،أنه ال حيق له أن يتزوج

 حال إسالمه، أو يصح زواجه منها، كما لو تزوج بعد االرتداد مسيحية حيث قلنا بعدم صحة ذلك يف

  ".لكل قوم نكاح"ىل دين غري دين أهل الكتاب فتزوج وثنية مثالً، فإنه يشمله دليل إ ارتد مثالً

بعد انتهاء العدة، إذ ال دليل على البينونة } بعقد جديد{بعد التوبة } ىل زوجتهإويصح الرجوع {

 يقتضي احلرمة األبدية ـ كما يف األبدية، وقد جزم بذلك يف حمكي املسالك، ودعوى أن إطالق البينونة

عجاز ىل احلياة باإلإشكال يف جواز نكاح الزوجة لو رجع امليت إاجلواهر ـ ممنوعة، ويؤيد ذلك أنه ال 

  ن كانتإأو حنوه و
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. حىت قبل خروج العدة على األقوى

  

  .أوىل فإذا كان احلكم يف املشبه به كذلك، ففي املشبه بطريق ،الزوجة قد بانت عنه بالوفاة

ىل زوجته، إذا كانت يف حال عدة الوفاة بال إاجلديدة هل تؤهل الزوج للرجوع نعم يف أن احلياة 

من أن البينونة كانت حكم املوت وقد : ىل نكاح جديد؟ احتماالنإنكاح جديد، أو ال بل حيتاج 

رف كذلك بالنظر ارتفعت بارتفاع املوضوع، ومن أن احلي اجلديد ليس هو احلي السابق، وإن رآه الع

ىل الزوجة بعد أن تزوج بأختها أو باخلامسة، ال نقول ببطالن إالسطحي، ولذا لو رجعت احلياة 

ليها احلياة من النساء رجعت إن من عادت إ: ىل األوىل، لكن يف بعض األحاديثإنكاحهما والرجوع 

  .قرب وهذا هو األ)١(املرأةلتلك ) عليه السالم( ىل زوجها بدون نكاح، كما يف إحياء اإلمام السجادإ

حىت قبل خروج العدة {وال تالزم بني رجوع الزوج دون املانع، ورجوع الزوج إذا صار هناك مانع 

ن العدة هنا كالعدة أىل جواز ذلك، حبجة إمجع من الفقهاء فذهب : وقد اختلفوا يف ذلك} قوىعلى األ

قني على لوأكثر املعفس الزوج عقدها يف العدة، يف سائر األماكن، فإا إذا مل تكن عدة حمرمة، يصح لن

  املنت اختاروا هذا 

                                                

  .٤٩ ح٤٧ ص٤٦ج: نوارحبار األ) ١(
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 ألن ظاهر األدلة :ىل عدم جواز ذلك يف أثناء العدة، قالواإالقول، ولذا سكتوا عليه، وذهب آخرون 

من شك يف اهللا بعد مولده على الفطرة «: يف مرسلة عثمان) عليه السالم( بداً، لقولهأإن العدة هنا بائنة 

  .فإن معىن ذلك أن األحكام املذكورة ثابتة له أبداً» ىل خري أبداًإ ئيفمل 

ا بعد هلكن األقرب ما اختاره املاتن، لعدم داللة ذلك على كون العدة حمرمة، حىت تكون من قبيل

  .الطالق الثالث

  .نعم ال يصح الرجوع من دون عقد جديد، ألا يف حكم الطالق البائن فال رجوع فيها كالرجعي

مث إنه لو ارتد ومل يرجع، ومل يطبق عليه األحكام املذكورة، كان اقترابه من زوجته زنا، وكان تصرفه 

 شبهة، ئيف أمواله غري نافذ، فيجوز لزوجته أن تتزوج بعد انقضاء العدة، بشرط أن ال يقع بينهما وط

 كان له أوالد مسلمون كما أن من علم بأن أمواله ليست له، لو عامل معه كانت معاملته فضولية، ولو

  . مل يكن هلا جد مسلما عليهم، فبنته الباكر جيوز هلا أن تتزوج بغري إذنه، إذمل يكن ولياً

ملحقاً بالدين الذي التحق به، فتجري عليه أحكام أنه إذا مل يطبق عليه أحكام املرتد يكون : والظاهر

كام حرى، وإذا صار وثنياً جرت عليه أذا صار نصرانياً جرت عليه أحكام النصاإ:  مثالً،ذلك الدين

  ن لكل قوم إف«مثل الوثنيني، إذا كانت هلم أحكام خاصة، 
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  .، وذلك لشمول أدلة تلك األحكام له بعد أن صار من موضوع تلك األحكام)١(»نكاحاً

؟ أو )رمحه اهللا(  كما هو ظاهر كالم الشيخ املرتضى،جراء الشهادتنيإوهل تكفي توبة املرتد بدون 

ما إذا أنكر إحدى : كما هو ظاهر كالم مصباح الفقيه؟، أو يفصل بني،من إظهار الشهادتنيبد ال

ما : ىل جتديد الشهادتني، وبنيإالشهادتني، أو أقر باخلروج عن اإلسالم أو الدخول يف دين آخر فيحتاج 

تاره مصباح اهلدى؟ ىل التجديد كما اخإنكر ما علم من ضرورياته، فال حاجة أاذا استهزأ بالدين، أو 

 لفظة االستتابة، ولو وجب التلفظ ، حيث مل يرد يف شيء منها إالّظاهر األدلة األول: حتماالتا

ىل إسالمه السابق، إالردة فريجع ىل أن التوبة ترفع ما أوجدته إضافة بالشهادتني للزم التنبيه عليه، هذا باإل

ه القليب ال يدخله يف ءقرار، إذ أن بنا بد له من اإلوال يقاس ذلك بالكافر الذي يريد أن يسلم حيث ال

  .زمرة املسلمني

 نعم ،مث الظاهر أنه لو أرتد أحد األبوين أو كالمها، مل يتبعهما أوالدمها الذين ولدوا على اإلسالم

بعد الردة، سواء انعقدت نطفتهم حال إسالمهما، أو حال كفرمها، حكمهم حكم والدمها الذين ولدوا أ

  وأما . فلالستصحاب: أما األول. الكفارأوالد 

                                                

  .٢٧٥ ح باب املكاسب٣٨٧ ص٦ج: حكامذيب األ) ١(
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  .ن املعيار الوالدة ال انعقاد النطفةأوقد عرفت سابقاً . طالق أدلة أوالد الكفارفإل: الثاين

 يف مسألة بكافرة أو تزوجت بكافر حال الردة، مث أسلم أو أسلمت عن الردة، كان داخالًولو تزوج 

  .احأحد الزوجني املذكورة يف كتاب النكإسالم 

تل ومل يتب، مل يغسل ومل يكفن ومل يصلّ عليه ومل يدفن يف مقابر املسلمني، أما إذا تاب نه لو قُإمث 

  .رثه لإلمام، ألنه وارث من ال وارث لهإ ارتد من ال وارث له، فووقتل جرت أحكام اإلسالم عليه، ول

طالق األدلة، ولو واله حال دينه، إلىل غري أمإمث إن املرتد يصح بيعه وشراؤه وسائر معامالته، بالنسبة 

و منقطعاً ـ صح للمسلم أارتدت املسلمة مسيحية أو يهودية أو جموسية ـ ممن يصح نكاحهم دائماً 

  .نكاحها، ولو ارتد املسلم مل يصح للمسلمة الزواج به

صاص وأنه مث إن للردة أحكاماً كثرية، كأحكام من ارتد عن املذهب، وأحكام املرتد يف احلدود والق

هل جيري عليه أحكام املسلمني أم أحكام من دخل يف دينه، وأحكام طالقه ونكاحه وإرثه، وأحكام ما 

ذا ارتدت املرأة، فاحلكم فيها إ«): عليه السالم( فقد روى دعائم اإلسالم عن علي،  أو أمةذا كان عبداًإ

ىل خدمتها استخدموها، وضيق إها ن كانت أمة فاحتاج مواليإن حتبس حىت تسلم أو متوت وال تقتل، فأ

  ال من أخشن إعليها أشد التضييق، ومل تلبس 
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ذا شك يف أمواله هل هي إأحكام ما ، و)١(احلديث مذكور يف املستدرك يف باب ارتداد املرأة» الثياب

ذا ارتدت إذا عمل بعد الردة بأحكام غري اإلسالم، كما إله الكتساا بعد الردة أو ال؟ وأحكام ما 

ىل كتاب إىل غريها مما حيتاج إم ال؟ أ ألزموهم مبا التزموا بهوتزوجت فوراً، فهل تدخل يف الزوجة 

مستقل خصوصاً يف مثل هذه األيام اليت كثر االبتالء مبثل هذه املسائل، لعلّ اهللا يوفقنا أو بعض الفقهاء 

  .اآلخرين، تنقيح هذه املسائل وغريها، وهو املوفق واملستعان

  

                                                

  .١٧٢٠ ح كتاب الردة والبدعة٤٨٠ ص٢ج:  ودعائم اإلسالم،١ ح حد احملاربأبواب من ٣ الباب٢٤٣ ص٣ج: املستدرك) ١(
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  يكفي يف احلكم بإسالم الكافر إظهاره الشهادتني): ٢ـ لة مسأ(

  

  : الكالم يف مقامني،}يكفي يف احلكم بإسالم الكافر إظهاره الشهادتني{): ٢مسألة ـ (

اإلسالم املرتبط بالقلب : يف ما يناط به الثواب يف اآلخرة، وال شك يف أن املناط هناك: املقام األول

وجحدوا ِبها واستيقَنتها ﴿:  ولذا قال سبحانه،ظهار الشهادتني ال يكفيإبدون واللسان، فاإلسالم القليب 

مهفُس١(﴾أَن( .وقال :﴿مناَءهِرفُونَ أَبعكَما ي هِرفُونعي﴾)ميان القليب ال  وإظهار الشهادتني بدون اإل)٢

 مع أم كانوا يظهرون )٣(﴾أَسفَِل ِمن الناِرِإنَّ الْمناِفقني ِفي الدرِك الْ﴿: ولذا قال سبحانه. يكفي

  .الشهادتني

أما العمل فهو ميزان الطاعة واملعصية، فلو عمل املسلم املعتقد قلباً، املقر لساناً كان مطيعاً، ولو مل 

ولكن عمل املنافق غري املعتقد قلباً لكن املقر لساناً، أو عمل املنكر لساناً، يعمل كان عاصياً، كما أنه لو 

املعتقد قلباً مل يكن ينفع عملهما يف زحزحتهما عن النار، وما يف اآليات واألحاديث الكثرية مما ظاهره 

خالف ذلك، جيب أن يفسلر أو يؤ.  

: قول فالالزم أن ن)٤(﴾وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطاع ِإلَيِه سبيالً ومن كَفَر﴿:  قوله تعاىلمثالً

ن املراد من كفر إ: إن املراد من كفر باحلج أي مل يعتقد به حىت يكون من منكري الضروري، أو نقول

: ولذا قال سبحانه. الكفر العقيدي كمنكر الشهادتني، والكفر العملي: ي ترك، فإن الكفر على قسمنيأ

  .)٥(﴾ لَشديد لَِئن شكَرتم لَأَزيدنكُم ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ عذايب﴿

 كالذي رواه الكايف يف حديث طويل عن ن اإلسالم بين على مخسإ :يف روايات متعددة: ومثالً

صلى اهللا عليه وآله ( فلما أذن اهللا حملمد«: ىل أن قال ـإـ ) عليه السالم( حممد بن سامل عن أيب جعفر

 وأن حممداًاهللا، اال دة أن ال اله ىل املدينة، بين اإلسالم على مخس، شهاإيف اخلروج من مكة ) وسلم

وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر عبده ورسوله، وإقام الصالة، ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

                                                

  .١٤ية اآل :سورة النمل) ١(

  .٢٠ية اآل :نعامسورة األ) ٢(

  .١٤٥ية اآل :سورة النساء) ٣(

  .٩٧ية اآل :سورة آل عمران) ٤(

  .٧ية اآل :براهيمإسورة ) ٥(
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  .ىل آخرهإ )١(»رمضان

: قال) عليهم السالم( الذي رواه الشيخ عن الرضا عن آبائه عن أمري املؤمننيويف حديث ااشعي 

  بين اإلسالم على مخس : يقول)  عليه وآله وسلمصلى اهللا( مسعت رسول اهللا«

                                                

  .٣١ ص٢ج: الكايف) ١(
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الصالة «: قيل له أما الشهادتان فقد عرفنامها، فما القرينتان؟ قال» على الشهادتني والقرينتني: خصال

ليه سبيالً وختم ذلك إوحج البيت من استطاع  باألخرى، والصيام ه ال تقبل أحدمها إالّفإن» والزكاة

الكامل، بقرينة ما ورد حاديث، فإنه ال بد وأن يراد بناء اإلسالم  غريمها من األىلإ.  احلديث)١(»بالوالية

من الروايات من أن من اعترف بالشهادتني كان مسلماً، بل قامت ضرورة الدين على أن املعترف قلباً 

  .ولساناً مسلم وإن ترك الواجب وأتى باحملرم

 كان اإلنسان مسلماً من أهل اجلنة، وإن مل يعتقد أن العقيدة واللسان والعمل إذا تطابقت،: واحلاصل

أو مل يقر، كان من أهل النار، وإن اعتقد وأقر لكن مل يعمل كان مصريه اجلنة وإن عذّب يف النار ألجل 

  .تركه العمل

 أما غريه فإن مل يعتقد أو مل يقر، ،ىل من بلغته احلجةإهذا، مع وضوح أن ما ذكرناه إمنا هو بالنسبة 

 فإن اهللا سبحانه عدل ال يعذب أحداً بدون احلجة، قال ،حاديثن يوم القيامة، كما ورد يف األامتح

بترك  وكذلك غري العامل الذي مل تبلغه احلجة ال يعذب )٢(﴾ا كُنا معذِّبني حتى نبعثَ رسوالًوم﴿: تعاىل

  .عمله

                                                

  . عن أمايل املفيد نقال٧ً ح املقدمات وما يناسبهاأبواب من ٢٠ الباب٤٦٣ ص١ج: حاديث الشيعةأكما يف جامع ) ١(

  .١٥ية اآل :سراءسورة اإل) ٢(
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ن يكون يف زمرة املسلمني حىت حتل ذبيحته وحيقن فيما يناط به اإلسالم يف الدنيا، أي م: املقام الثاين

نسان الذي اعترف اإل: سالم، فنقولحكام اإلأىل غري ذلك من إدمه وماله ويدفن يف مقابر املسلمني، 

ن يكون قد عقد قلبه على ذلك أم ال، ومن يعقد قلبه إما أن يكون جاحداً أو شاكاً، أبالشهادتني، إما 

  :يلتزم عملياً بأحكام اإلسالم أم ال؟ فاألقسام مخسهوعلى كال التقديرين إما أن 

املعترف الذي عقد قلبه، وال شك يف أنه حمكوم حبكم املسلمني، ويدل عليه متواتر اآليات : األول

سالم ومل ويلحق به بال شبهة من اعترف والتزم بأحكام اإلوالروايات، بل هو من أوضح الضروريات، 

  .)١(﴾ ِإلَيكُم السالم لَست مؤِمناً وال تقُولُوا ِلمن أَلْقى﴿: يعلم ما يف قلبه، قال تعاىل

صلى اهللا عليه ( وقد ورد يف متواتر الروايات أن من شهد الشهادتني فقد حقن دمه، فقد خطب النيب

لناس ال ترجعوا بعدي كفاراً، اأيها «): صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فقاليوم النحر مبىن) وآله وسلم

له إال اهللا، فاذا قالوا ذلك فقد إال : يضرب بعضكم رقاب بعض، فإمنا أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا

  .)٢(»ىل يوم يلقون رمإعصموا مين دماءهم وأمواهلم 

                                                

  .٩٤ية اآل :سورة النساء) ١(

  .١٤٠٩ ح...  يف ذكر حترمي سفك الدماء٤٠٢ ص٢ج: الدعائم) ٢(
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أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، أمرت أن «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف حديث آخر قال

يقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها حقنوا مين دماءهم وأمواهلم، وحسام على ين رسول اهللا، وأو

  .)١(»اهللا

نكار على بعض صحابته، حيث قتل من أنكر أشد اإل) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقد ورد أن النيب

هال «): لمصلى اهللا عليه وآله وس( سالمه كان صورياً، فقالإأظهر اِإلسالم واعتذر عن ذلك بأن 

  .ىل غريها من الروايات املذكورة يف كتب األحاديثإ. )٢(»شققت الغطاء عن قلبه

من مل يعقد قلبه جلحد أو شك، لكنه كان ملتزماً بأحكام اإلسالم، وال ينبغي : الثاين والثالث

مليت  يف بعض اخلصوصيات، مثل الدعاء عليه يف صالة اأنه حمكوم بأحكام املسلمني، إالّشكال يف اإل

عقيب الرابع، وهذا هو الذي اختاره صاحب اجلواهر والشيخ املرتضى والفقيه اهلمداين وغريهم، وذلك 

شهد اهللا بأم  والذين )٣(﴾اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبيِل اللَِّه﴿: لضرورة أن املنافقني الذين

، وكان يعاشرهم معاشرة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  كانوا مع رسول اهللا،ميانلكاذبون يف ادعائهم اإل

  .املسلمني

                                                

  .١١٨ ح١٥٣ ص١ج: العوايل) ١(

  .خري السطر األ١٤٨ ص١ج: تفسري القمي) ٢(

  .١٦ية اآل :سورة اادلة) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٧

عليه ( على ابن أيب ولعنه، وكذلك فعل اإلمام احلسني) صلى اهللا عليه وآله وسلم( نعم صلّى الرسول

 قالَِت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم﴿: ذلك قوله سبحانهلويشهد . مع ذلك املنافق الذي مات يف زمانه) السالم

  .)١(﴾ قُلُوِبكُم تؤِمنوا ولِكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخِل الْإميانُ يف

سالم حينئذ عبارة عن إظهار الشهادتني والتلبس بشعار املسلمني، وإن فيكون اإل(: قال يف اجلواهر

األخبار بذلك متواترة، أن : كان باطنه واعتقاده فاسداً وهو املسمى باملنافق، بل يف شرح املفاتيح لألستاذ

  . انتهى.)٢()والكفر عبارة عن عدم ذلك

ميان، وعليه ن اإلسالم قبل اإلإ«): عليه السالم( خبار ما يف الكايف عن الصادقمن تلك األ: أقول

  .)٣(»ميان عليه يثابونرثون ويتناكحون، واإليتوا

  .)٤(»يف القلبميان واإلاإلسالم عالنية، «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف حديث عن النيب

  ىل إ ما استقر يف القلب وأفضى به :مياناإل«: ويف رواية محران

  

                                                

  .١٤ية اآل :سورة احلجرات) ١(

  . يف حكم املخالف، كتاب الطهارة٥٩ ص٦ج: اجلواهر) ٢(

  .٤ حىل احلجةإباب االضطرار  ١٧٣ ص١ج: الكايف) ٣(

ميان يف وملا يدخل اإل( عند قوله تعاىل ٩٨ ص٦ج:  وجممع البيان،سالمميان واإل يف الفرق بني اإل٢٤ باب٢٣٩ ص٦٥ج: البحار) ٤(

  . ط احلياة)قلوبكم



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٨

ما ظهر من قول أو فعل، وهو : اهللا عز وجل، وصدقه العمل بالطاعة هللا والتسليم ألمره، واإلسالم

  .)١(»كاحالذي عليه مجاعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت املواريث، وجاز الن

ذ ال وجه إن ذلك كان خمتصاً بصدر اإلسالم، إ ألن يقال حاديث اليت ال تدع جماالًىل غريها من األإ

) عليهم السالم( أسوة، وقد كان األئمة) صلى اهللا عليه وآله وسلم( هلذا التخصيص، واحلال أن النيب

  .أيضاً حاهلم كذلك يف معاملة املنافقني

جلحد أو شك، ولكنه مل يكن ملتزما بأحكام اإلسالم، أو أضاف د قلبه من مل يعق: الرابع واخلامس

ذا جاء كافر يريد إىل ذلك التزامه بأحكام غري اإلسالم، أو كان يأيت ذا تارة وبذاك أخرى، كما إ

ن الكافر ال ينكح املسلمة، فأظهر الشهادتني لفظاً فقط للتزويج ذه البنت، إ: زواج بنت مسلم، فقيل له

إىل بيت النار، ىل الكنيسة أو إأن يلتزم بشيء من أحكام اإلسالم إطالقاً، أو كان كسابقه يذهب دون 

  .ىل الكنيسة مثالًإىل املسجد وتارة إصنام، أو كان يأيت تارة أو بيت األ

  شكال يف أن مثله ال حيكم عليه نه ال ينبغي اإلأ: والظاهر

                                                

  .٩ حميانسالم ال يشرك اإلسالم واإلميان يشرك اإلن اإلأ باب ٢٦ ص٢ج: الكايف) ١(
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  :بأحكام املسلمني

يف ) عليه السالم( ىل حرم اإلمام احلسنيإاً، أال ترى أنه لو جاء وثين لعدم صدق كونه مسلم: والًأ

ال بأس أجري : إنك ممنوع الشتراط الدخول باإلسالم، فقال: كربالء، وأراد دخول احلرم فقيل له

  .الشهادتني فقط، وعلمنا أنه جيريهما لفظاً لدخول احلرم فقط، مل يكن يسمى يف العرف مسلماً

لّ على اإلسالم هو الشهادتني، إمنا هو مكتنف بالقرائن القطعية الدالة على التزام جمري ألن ما د: ثانياً

  .الشهادتني ألحكام االسالم ولو صورة، فاألصل يف عدم امللتزم يقتضي عدم كونه مسلماً

لتزم، إذ املقدار اخلارج منه هو ما إذا احمكّم يف املقام،  ن الشاك واجلاحد كافرإن إطالقات إ: ثالثاً

  .طالقاتأما إذا مل يلتزم مل يكن وجه خلروجه عن اإل

  .)١(»فهو كافر) صلى اهللا عليه وآله وسلم( من شك يف اهللا ويف رسوله«: بن سناناففي صحيح 

  .)٢(»ال تشكوا فتكفروا«: ويف رواية سهل

   من :)عليه السالم( ويف حسن منصور، قلت أليب عبد اهللا

                                                

  .١٠ ح باب الكفر٣٨٦ ص٢ج: الكايف) ١(

  .٢ ح باب الشك٣٩٩ ص٢ج: الكايف) ٢(
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  .)١(كافر): عليه السالم(  قال،) عليه وآله وسلمصلى اهللا( شك يف رسول اهللا

وزرارة عن ميينه، جالساً عن يساره، ) عليه السالم( كنت عند أيب عبد اهللا: ويف حسنة حممد بن مسلم

: قال. »كافر، يا أبا حممد«: يا أبا عبد اهللا، ما تقول فيمن شك يف اهللا؟ قال: فقال. فدخل عليه أبو بصري

ىل إمث التفت : قال. »كافر«): عليه السالم( ؟ فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فشك يف رسول اهللا

  .ىل غريها من النصوصإ. )٢(»إمنا يكفر إذا جحد«: زرارة، فقال

مث إن ما ذكره املصنف من كفاية إظهار الشهادتني، الظاهر أنه أراد بذلك الشهادتني مع توابعهما، 

راف باملعاد، لوضوح أن االعتراف ببعض األنبياء أو بالشهادتني فقط كاالعتراف بسائر األنبياء، واالعت

  .سالم، بل لو جحد أحد األنبياء أو املعاد كان كافراًىل اإلإنسان دون املعاد، ال خيرج اإل

أم ال؟ سالم مث إنه تبني مما سبق أنه لو أظهر إنسان الشهادتني، لكن مل يعلم هل أنه يلتزم بأحكام اإل

  سلم، لقوله  بأنه مكان حمكوماً

                                                

  .١١ ح باب الكفر٣٨٧ ص٢ج: الكايف) ١(

  . باب الشك٣٩٩ ص٢ج: الكايف) ٢(
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. ال مع العلم باملخالفة،وإن مل يعلم موافقة قلبه للسانه

  

 وغريه مما تقدم بعضه، فتحصل أنه إذا )١(﴾ ِإلَيكُم السالم لَست مؤِمناً وال تقُولُوا ِلمن أَلْقى﴿: سبحانه

  .}سانهوإن مل يعلم موافقة قلبه لل{أظهر الشهادتني بتوابعهما كان مسلماً 

 وأن أعاظم الفقهاء مل يشترطوا ،شكال فيهفقد عرفت اإل} ال مع العلم باملخالفة{: أما ما ذكره بقوله

  .ذلك

عن جرب أو حنوه مل خيرجه ذلك عن إسالمه، أما لو فإن كان وال خيفى أنه لو أظهر املسلم الكفر، 

اإلمام واخلروج عليه ونصبه، عن اختيار كان مرتداً، ويف املقام مسائل كثرية، كمسألة حرب كان 

واالعتقادات الباطلة، كعدم العدل والتجسيم، وعدم العصمة يف األنبياء، واخلروج عن والية األئمة بعد 

  . موضعها املفصالت،ىل غريهاإل ،ضروي املذهب ال ضروري الدينكونه موالياً، وإنكار 

  

                                                

  .٩٤ اآلية :سورة النساء) ١(
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.ن بصريةإذا كان ع  املميزاألقوى قبول إسالم الصيب): ٣ـ مسألة (

  

: بعةرالصيب على أقسام أ ،}األقوى قبول إسالم الصيب املميز إذا كان عن بصرية{): ٣مسألة ـ (

ه إما مميز أو غري مميز، وكل منهما قد يكون تابعاً للكافر وقد يكون تابعاً للمسلم، وإذا أسلم الصيب نأل

  .عن بصريةاملميز التابع للكافر، فقد يكون إسالمه عن بصرية، وقد ال يكون 

ذا نطق بالشهادتني، إالصيب غري املميز التابع للكافر كولده، وال إشكال يف عدم قبول إسالمه : األول

  .لفظ إذ عدم كونه مميزاً، يلحقه مبا ال يعقل كال

شكال يف أنه ذا سىب املسلم ولد الكافر، وال ينبغي اإلإ كما ،سلممالصيب غري املميز التابع لل: الثاين

  .، وسيأيت وجهه يف عنوان املصنف للتبعيةم اإلسالمحمكوم حبك

 بصرية، وظاهر كالم املصنف والشراح واملعلقني الذين نالصيب املميز الذي أسلم من دو: الثالث

أن اإلسالم دون بصرية : وجدت كلمام، ممن سكتوا على املصنف، أن إسالمه ال يقبل، وكأنّ وجهه

نه لو كان كذلك لزم القول به أيضاً يف الكبري، وال إ :، لكن فيهلقلقة لسان، ومثله ال يسمى إسالماً

يقول به أحد، فإن عدم البصرية شيء واللقلقة شيء آخر، والشرط يف قبول األلفاظ الفهم واالختيار، 

يقاعات وما أشبه، بل يف سائر األبواب ومل أجد من شرط البصرية زيادة على ذلك يف باب العقود واإل

  اليت 
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أنه ال حمل هلذا الشرط، بل حاله حال القسم الفقهاء فيها حول الصيب املميز، ولذا فاألجود م ليتك

  .الرابع

قوى قبول إسالمه، وجتري عليه حينئذ أحكام الصيب املميز الذي أسلم مع البصرية، واأل: الرابع

  :مورأوتدل عليه موات وغري ذلك، االسالم، من الطهارة، والزواج باملسلمة أو باملسلم، ومراسيم األ

  .طالقات، وغريمها من اإل"من شهد الشهادتني"عليه، وصدق " املسلم"صدق : األول

كان يقبل إسالم الصبيان، وإذا كان الصيب مل يقبل إسالمه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( أن النيب: الثاين

عليه ( صة إسالم اِإلمام، وال نريد ان نستدل بق)ه وآله وسلميصلى اهللا عل( مل يكن وجه لقبول النيب

 ذلك إظهاراً منه لإلسالم، كيف وقد قرأ كانحيث إنا نعتقد أنه كان إماماً قبل خلقة آدم، وإمنا ) السالم

  .بعد والدته، كما ورد بذلك األثر الصحيح) صلى اهللا عليه وآله وسلم( القرآن يف وجه رسول اهللا

كم العقل به من باب شكر النعم لدفع الضرر أن وجوب املعرفة واألخذ بلوازمها عقلي حي: الثالث

 حكم الشرع وكلما حكم العقل بهاحملتمل، وال فرق يف نظر العقل بني املميز الذي مل يبلغ والذي بلغ، 

  .ذا كان يف سلسلة العلل، كما يف املقامإبه 
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 وضوح املالزمة األدلة املطلقة الدالة على وضع الصالة والصيام قبل البلوغ على الصيب، بعد: الرابع

سالم لزم بني وضع الصالة وحنوها عليه، وبني قبول إسالمه، إذ لو وضع عليه الصالة ومل يقبل منه اإل

سلمت، أ: ذا قال للشارعإصلِّ ولكن ال تقبل صالتك ألنك غري مسلم، و: يقول له الشارعاحملال، بأن 

: قال) عليه السالم( اجلعفريات عن علي واملطلقات كثرية، كالذي رواه ،ل منك اإلسالمبال يق: قال له

  .)١(»ذا احتلمإق، والشهادة واحلدود اذا عقل، والصوم إذا أطإجيب الصالة على الصيب «

بقرينة الروايات اليت تدل على عدم الوجوب قبل البلوغ، " الثبوت"ن املراد بالوجوب أبعد وضوح 

 للغالم مثان سنني فجائز إذا متّ«: قال) المعليه الس ( املروزي عن الرجلصوالذي رواه التهذيب عن حف

ن املراد ثبوت الفرائض وبعض احلدود، إ حيث ،، احلديث)٢(»أمره، وقد وجبت عليه الفرائض واحلدود

لة تثبت على املميز، وكأن مثان سنوات يكون غالباً من احلدود يف اجل أخركما يف مجلة من الروايات األ

  ي موجباً للتمييز، فقد سأل الكناس

                                                

  .٥١ص: اجلعفريات) ١(

  .٩٨ حوالفساد...  يف احلد يف السرقة٨ باب١٢٠ ص١٠ج: التهذيب) ٢(
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يف حديث عن الغالم غري املدرك، أتقام عليه احلدود على تلك احلال؟ ) عليه السالم( عن أيب جعفر

فيؤخذ  ه احلدود كلها على مبلغ سنأما احلدود الكاملة اليت يؤخذ ا الرجال فال، ولكن جيلد يف: قال

تبطل حقوق املسلمني وال تبطل حدود اهللا يف خلقه، وال  بذلك ما بينه وبني مخس عشرة سنة

ىل غريمها من الروايات الواردة يف صالة الصيب وصومه وحجه وزكاته من األبواب، والقول إ )١(بينهم

 بالفروع كتكليفهم نيكون الكفار مكلف"ىل أوالد املسلمني ال وجه له، خصوصاً بعد إبانصراف كلها 

  ".صولألبا

لصيب إذا كان مراهقاً، ولعل مراده املميز، أو أنه بقبول إسالم ا: ن احملكي عن الشيخ أنه قالإمث 

ذا بلغ عشر سنني وطبق على سن املراهقة، وما استدللنا إاستفاده مما دل على ثبوت األحكام على الصيب 

  .به للمنت كاف يف منع ما ذكره

...  الثةن القلم رفع عن ثإ«): عليه السالم( بقول علي: نه رمبا أورد على االستدالالت السابقةإمث 

  .)٢(»عن الصيب حىت حيتلم

  .)٣(»عمد الصيب وخطأه واحد«: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأوبصحيحة حممد بن مسلم عن 

                                                

  . مقدمات احلدودوابأب من ٦ الباب٣١٥ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٤٠ رقم ٩٤ص: اخلصال) ٢(

  .٢ ح العاقلةأبواب من ١١ الباب٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل) ٣(
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: كان يقول) عليه السالم( أن علياً):  السالمماعليه( سحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهإومبا رواه 

  .)١(»عمد الصبيان خطأ حيمل على العاقلة«

أنه كان يقول يف انون واملعتوه )  السالممعليه( أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليومبا رواه 

  .)٢(» وقد رفع عنهما القلم،ا خطأ حتمله العاقلةعمدمه«: الذي ال يفيق والصيب الذي مل يبلغ

 ـ لإلسالم، واألدلة الواردة يف خصوص الصيب) صلى اهللا عليه وآله وسلم( أن قبول النيب: واجلواب

كما تقدم ـ حاكم على هذه الروايات، أما سائر األجوبة اليت أجاب ا الشراح وآخرون ففيها ما ال 

خر من هذا شكال عليها يف بعض املباحث األخيفى، وقد ذكرنا شطراً من الكالم حول تلك األجوبة واإل

  .عاداإالشرح، فال نطيل ب

نثى، فال يأيت هنا عم من الذكر واألاأل" الصيب"فظ شكال يف أن مراد املصنف وغريه من لإمث إنه ال 

، مع أنك "الصبيان"و" الصيب: "ألن النص قال" حج الصبية"و" بول الصبية"كالم بعض من استشكل يف 

  قد عرفت ـ يف مبحث الطهارة واحلج من 

                                                

  .٣ ح العاقلةأبواب من ١١ الباب٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل) ١(

  .٧٢ص: سنادقرب اإل) ٢(
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  .شكال املذكورهذا الشرح ـ عدم متامية اإل

  . من هذا الشرح فراجعما املراد باملميز، فقد ذكرناه يف موضع آخرأ

ولو شك يف كونه مميزاً، فالظاهر عدم قبول إسالمه الستصحاب عدم التمييز، ومبا تقدم تعرف حكم 

  .إميان الصيب ـ أي دخوله يف املذهب عن الكفر، أو عن التسنن ـ فيما تكون أحكامه خاصة

، "رفع القلم"ه، ويؤيده حديث سالمه، ألن لفظه ال اعتبار به، وهذا ال يشك فيأما انون فال أثر إل

ذا كان إحاديث الدالة على اشتراط التكليف بالعقل، فإنه ال عقل له فهو حمكوم بأحكام الكفر ـ واأل

أو صار تابعاً للمسلم، وجمنون املسلم  ـ إالّ أو كان تابعاً للكافركافراً مث جن إذا عقل وأسلم مث جن 

كافر يرتب عليه حكم الكافر، ومنه يظهر حكم ارتداد جمنون ن جمنون الأكما يرتب عليه حكم املسلم، 

  .ظهاره الردةمسلم، وأنه حيكم عليه حبكم املسلم وال أثر إل

يف حال العقل، مث جن فهو حمكوم بأحكام الكفر، لكن هل يقام عليه احلد أي القتل، ،أما إذا ارتد 

يف رجل ) عليه السالم( عبيدة عن أيب جعفرالظاهر نعم يف اجلملة، فقد روى الفقيه والتهذيب عن أيب 

ن كان أوجب على نفسه احلد وهو صحيح ال علة به إ«:  فقال،وجب عليه حد فلم يضرب حىت خولط

  هاب عقله، أقيم ذمن 
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 وتفصيل الكالم يف ذلك منوط بباب احلدود، نعم ال إشكال يف تقسيم ،)١(»عليه احلد كائناً ما كان

  .ماله وإبانة زوجته

   أحكام ارتداد الكبري أم ال؟ ـو فطرةأسواء كان عن ملة ـ جيري على ارتداد املميز هل 

ذا بلغ الصيب عشر سنني، إ«: إجراء احلكم على ارتداد املراهق، للخرب: حكي عن الشيخ يف اخلالف

ى ما  لكن هذا اخلرب البد من محله عل،)٢(»أقيمت عليه احلدود التامة، واقتص منه، وتنفذ وصيته وعتقه

 شرعياً  شرعياً، بقرينة سائر الروايات، ومن املعلوم أن يف البالد احلارة قد يبلغ الصيب بلوغاًإذا بلغ بلوغاً

اللّهم ىل أهلها، وقد أعرض املشهور عن هذا اخلرب يف اجلملة، إنوات، أو جيب رد علمها سوعمره عشر 

جراء بعض إلذي وضع على الصيب، إذ ال إشكال يف احلد التام ا: ن املراد باحلدود التامةإ:  أن يقالإالّ

  .ذا سرق أو حنوهإاحلدود على الصيب املميز كما 

، حىت حيتلم ليه احلد كامالًالغالم ال جيب ع«: نه قالأ) عليه السالم( وقد روى اجلعفريات، عن علي

  .)٣(» ريح إبطهويسطع

                                                

  .٥٨ ح يف احلدود١ الباب١٩ ص١٠ج: والتهذيب .١١ ح احلدودأبواب من ٥ الباب٣٠ ص٤ج: الفقيه) ١(

  .٢١ كتاب املدبر مسألة٢٧٦ص: الفخلنظر اا) ٢(

  . ١٤١ص: اجلعفريات) ٣(
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ي القتل وإبانة الزوجة وتقسيم األموال، ملا هذا ولكن الظاهر أنه ال جتري عليه األحكام املذكورة، أ

، وال نسلم عدم "ن عمد الصيب خطأأ"، و"رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم"تقدم من األدلة الدالة على 

طالق فيهما كما قيل، ولبعض الروايات اخلاصة اليت تدل على املقام باملناط كالروايات الواردة يف زنا اإل

يعزر ويقام على املرأة «: يف الغالم يفجر باملرأة قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأغري البالغ، كاملروي عن 

  .)١(»يعزر اجلارية ويقام على الرجل احلد«:  ويف الرجل يفجر باجلارية قال،احلد

يعفى عنه مرة : وكالروايات الواردة يف سرقة غري البالغ، كاملروي عنه، عن الصيب يسرق، قال

  . احلديث)٢(الثالثةومرتني ويعزر يف 

يف قصة رجل الط بغالم ) عليه السالم( وكالروايات الواردة يف باب لواط غري البالغ، كاملروي عنه

الرجل بالسيف حىت قتل، وضرب الغالم ) عليه السالم( ، فضرب)عليه السالم( ىل أمري املؤمننيإفأيت ما 

  .)٣(»إياه من نفسك بثقبكمكانك أما لو كنت مدركاً لقتلتك إل«: دون احلد، وقال

                                                

  . حدود الزناأبواب من ٧ الباب٢٢٣ ص٣ج: الوسائلمستدرك ) ١(

  .١ ح حد السرقةأبواب من ٢٨ الباب٥٢٢ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح حد اللواطأبواب من ٢ الباب٤١٩ ص١٨ج: الوسائل) ٣(
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مل يكن يقتل الغالم من الكفار يف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وكالرواية الواردة يف أن رسول اهللا

  .ىل غريهاإباب اجلهاد، 

  . للمناط يف تلك الروايات وغريه،م ال شك يف أنه يؤدبنع

ىل إجراء غريه أحكامهم إسبة ىل نفسه أو بالنإوعلى هذا يبقى حكم املسلمني عليه، سواء بالنسبة 

  .عليه، كحلية ذبيحته وطهارته وإنكاحه املسلمة أو إنكاحها املسلم بويل

 ويف كليهما نظر، إذ ، قياسه بقبول إسالم غري البالغوال يرد على ذلك إالّ صدق الكافر عليه، وإالّ

ن إ مع الفارق، حيث بعد رفع الشارع احلكم عنه بدليل الرفع ال وجه لصدق الكافر عليه، والقياس

ىل ارتدادهم، واملسألة إقبل إسالم الصبيان، ومل يعلم ذلك بالنسبة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول

 وبعض آخر من ىذ مل أجد من تعرض هلا إال املستمسك ومصباح اهلدإىل التأمل والتتبع، إحتتاج بعد 

  . العاملشراح العروة، ولكن كلهم ذكروها بصورة غري وافية، واهللا
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 وإن وجب ، بل جيوز له املمانعة منه،للقتل   تعريض نفسه،ال جيب على املرتد الفطري بعد التوبة): ٤ـ مسألة (

. قتله على غريه

  

له املمانعة  بل جيوز ،تعريض نفسه للقتلال جيب على املرتد الفطري بعد التوبة، {): ٤مسألة ـ (

 التوبة، أما قبل الثبوت ل جيب على املرتد الفطري وال امللّي قبوكذا ال} منه، وإن وجب قتله على غريه

ىل الغري وال تالزم بني تكليف إعند احلاكم الشرعي فألنه ال دليل على الوجوب، فإن أمر القتل متوجه 

لقاء يف ذا مل يدل دليل على الوجوب عليه، كانت أدلة حرمة اإلإنه إ: الغري وتكليف النفس، ورمبا يقال

مام للمعترف باملعصية، بينما ترى يف نه إذا كان ذلك حراماً لزم تعزير اإلإ: ة حمكّمة، لكن فيهالتهلك

  .مل يعزروا املعترفني ومل يبينوا هذا احلكم) عليهم السالم( خمتلف الروايات أن الرسول واألئمة

ظهار للمعصية ىل القتل بأن إظهاره ذلك إإشكال يف استدالل احملرم لتعريض نفسه ومنه يظهر اإل

وافتضاح نفسه وهو حرام، إذ ال دليل على حرمة ذلك يف مقام االعتراف والشهادة، فإن دليله منصرف 

على ذلك وعدم تنبيههم على هذا احلكم، ) عليهم السالم( ىل عدم تعزيرهمإضافة عن مثل املقام، باإل

، فيما أفاد مشهود وإنكار شهاد البوت عليه، لكن هل جيوز له ردوعلى ما ذكرناه جيوز أن يفر عن الث

هم واملهم، فإن معصية قتل النفس نكار؟ القائل حبرمة إظهاره عند احلاكم يرى ذلك من باب األالرد واإل

  .أهم من معصية رد الشهادة
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 للشهود جرحنكار، ألنه كذب وأما حنن حيث ال نرى حرمة التعريض فالظاهر أنه ال جيوز الرد واإل

 والكالم يف هذا الباب يأيت يف سائر احملرمات املوجبة للحد قتالً أو جلداً، فمن الط أو زىن بدون مربر،

زناً حمصناً أو ما أشبه، ال جيب عليه أن يعرض نفسه للحد، وهناك روايات يف خمتلف املقامات تدل على 

لرجل الذي تنصر، يف تشكيكه يف ارتداد ا) عليه السالم( عدم وجوب التعريض، كاليت تقدم عن علي

صلى اهللا عليه وآله ( يف قصة ماعز حيث قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن رسول اهللايوكاليت رو

  .)١(» لعلك قبلت،لعلك ملست«): وسلم

) صلى اهللا عليه وآله وسلم( أتى النيب«): عليه السالم( بو عبد اهللاأقال : وكرواية أيب العباس قال

لو استتر مث «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( ـ مث قال رسول اهللا: ىل أن قالإإين زنيت ـ : رجل، فقال

  .)٢(»تاب كان خرياً له

أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه «): عليه السالم( ويف رواية الفقيه عن علي

  .)٣( ؟»كما ستر اهللا عليه

  أقر أربع يف حديث الزاين الذي ) عليه السالم( ويف املروي عنه

                                                

  . آخر الصفحة١٥٠ص: اخلالف) ١(

  .٦ ح باب صفة الرجم١٨٥ ص٧ج:  الكايف)٢(

  .٣١ ح باب ما جيب به التعزير واحلد والرجم٢١ ص٤ج: الفقيه) ٣(
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ما أقبح بالرجل منكم أن يأيت بعض هذه الفواحش فيفضح «: غضب وقال) عليه السالم( مرات، أنه

نفسه على رؤوس املأل، أفال تاب يف بيته، فواهللا لتوبته فيما بينه وبني اهللا، أفضل من إقاميت عليه 

  .)١(»احلد

ب اخلمر أو زىن، فلم يعلم ذلك يف رجل سرق أو شر) عليهما السالم( وما رواه مجيل عن أحدمها

  .)٢(»إذا صلح وعرف منه أمر مجيل، مل يقم عليه احلد«: منه ومل يؤخذ حىت تاب وصلح، فقال

  .)٣( "احلدود مث أنكر خفف حكمه يف بعض اجلرائمأن من أقر ببعض "بل يف الوسائل باب 

، "ماعز"اهر من حديث مل أزن، ألن الظ: ولعل املستفاد من هذه األخبار جواز الكذب بأن يقول

 أرادا تلقني )عليه السالم(والوصي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( أن النيب" ر ذلك الرجلتنص"ومن حديث 

وال بعد يف ذلك، ألن أمهية حرمة الكذب أقل من أمهية الصدق املالزم ر سحب اعترافهما، الزاين واملتنص

للفضح وجريان احلد.  

                                                

  .٣ ح باب احلدود١٨٨ ص٧ج :الكايف) ١(

  .٣ ح مقدمات احلدودأبواب من ١٦ باب٣٢٧ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  . مقدمات احلدودأبواب من ١٢ باب٣١٨ ص١٨ج: الوسائل) ٣(
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؟  من جهة جواز عدم إظهاره وإبداله بالدية مثالً،حلكم يف احلدودوهل احلكم يف القصاص مثل ا

من أن حق القصاص للمجين عليه أو وليه، يف الصغري وحنوه، فعدم إظهاره تفويت حلقه، ومن : حتماالنا

ظهار كعدم وجوب إظهار من زىن بزوجة الغري، أو زىن ا يف حال نوم أو ما أن األصل عدم وجوب اإل

تتنبه له مع أنه حق للغري، لشمول الروايات السابقة له، حيث إطالقها يشمل ما اذا كان حق أشبه، مما مل 

و أمكن لكن علم أ مبا اذا مل ميكن القصاص :للغري أم ال؟ وميكن أن يقال بالتفصيل يف باب القصاص

هناك مفسدة علم اجلاين أن اين عليه أو وليه يريد الدية، وكذلك يف باب الزنا بزوجة الغري إذا كانت 

بأن الشارع ال يريدها، ألا أهم من مصلحة االستحالل، ومبا اذا أمكن القصاص ومل يعلم برضى اين 

  .عليه بالدية

ذا مل تكن يف األخبار مفسدة، ففي األول جيوز إعطاء الدية وعدم إوكذا الزنا بزوجة الغري، فيما 

  .خبارخبار، ويف الثاين يلزم اإلاإل

ل بأن باب الزنا بزوجة الغري ليس كباب القصاص، إذ مل يعلم أنه حق للغري حبيث يلزم نعم قد يقا

خبار، وعليه فاألقرب هو التفصيل املذكور وكذلك يف الزنا بالنائمة، فاألصل عدم وجوب اإلاستحالله، 

خبار يف باب الزنا وحنوه، مما ليس هناك حق من قبيل يف باب القصاص، وأصل عدم وجوب اإل

  صاص، فيشمل اللواط وسب الغري وهتكه وحنوه، ويؤيد عدم وجوب االستحالل هنا، أن الق
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الروايات الواردة يف باب زنا احملصن مل تتعرض لالستحالل من الزوج، فاألصل عدمه، هذا كله يف 

  .مسألة قبل الثبوت عند احلاكم الشرعي

 بل ،، فهل جيوز له الفرار أم ال؟ احتماالنأما إذا ثبت االرتداد عند احلاكم الشرعي بالبينة وحنوها

فيشمله ما دلّ لألصل وإطالقات بعض األدلة السابقة، وعدم اجلواز، ألنه رد عليهم، اجلواز، : قوالن

على عدم جواز الرد عليهم، وإنه مبرتلة الرد على اهللا، فهو من قبيل أن حيول إنسان بني ارم وبني تنفيذ 

  . النظرئن كان األرجح الثاين يف بادإوىل التتبع والتأمل، إواملسألة حباجة احلكم الشرعي يف حقه، 

ذا طلب إنسان من زيد ديناراً، ففر زيد من إنه ال يصدق كونه رداً عليهم، فإنه إ: ن يقالأ اللهم إالّ

  .ىل عدم تعريض نفسه للقتلإداء، مل يصدق أنه رد على الدائن، هذا كله بالنسبة األ

فال جيوز ن املرأة حترم عليه، أواله، فالظاهر من النص والفتوى مأىل إبانة زوجته، وتقسيم إ بالنسبةأما 

ذا مل إ إليه، إالّن مل تعلم هي، ولو فعل فالولد حالل بالنسبة هلا، وحرام بالنسبة إله مقاربتها ورؤيتها و

  .لدائمة واملنقطعة وال فرق يف الزوجة بني ا، فالولد شبهة بالنسبة إليه،يعلم حبكم املسألة

  .ما املال فقد صار ملك الغري، سواء علموا أم ال؟ فيحرم تصرفه فيهأ
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  :وهي يف موارد  التبعية:التاسع

  .تبعية فضالت الكافر املتصلة ببدنه كما مر: أحدها

  . أو جدة أو أماً كان أو جداً تبعية ولد الكافر له يف اإلسالم أباً:الثاين

  

بل } تبعية فضالت الكافر املتصلة ببدنه: التبعية، وهي يف موارد، أحدها{: من املطهرات} التاسع{

 لكن إذا قطعت منه يد أو رجل أو حنومها قبل ،}كما مر{قد تقدم تبعية مالبسه وأثاثه وكل شيء منه 

سلها النصراف األدلة عن مثله، وكذا اذا مات ولده يف حال  فال جيب غُ،اإلسالم، فالظاهر عدم التبعية

  .فر مث أسلمالك

أما يف } سالم، أباً كان أو جداً أو أماً أو جدةله يف اإل{غري البالغ وجمنونه } تبعية ولد الكافر :الثاين{

  .الولد فبال إشكال وال خالف يف اجلملة

عن الرجل من أهل احلرب، ) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: ويدل عليه رواية حفص بن غياث قال

سالم لنفسه إإسالمه «): عليه السالم( فقال. حلرب، فظهر عليهم املسلمون بعد ذلكإذا أسلم يف دار ا

 أن لمني، إالّم يفء للمسولولده الصغار، وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فه

  يكونوا 
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  .)١(»أسلموا قبل ذلك

باب املثال، فإن أكثر األحكام فيه من " الرجل"وضعف احلديث سنداً جمبور بالعمل، كما أن لفظ 

ألدلة االشتراك اليت تعرض فيها لذكر متعلق املوضوع جيء فيها بلفظ الرجل، مع العلم بعدم اخلصوصية، 

بل ظاهر اجلواهر أن احلكم مفروغ دعي تسامل األصحاب على ذلك، اولذا  فيما استثىن، يف التكليف إالّ

ذا أسلم العم وكان معه إ سائر املتولني لشؤون الصغار، كما ىلإن احلكم كذلك بالنسبة أعنه، بل الظاهر 

و املتويل ألمر أأوالد أخيه امليت، أو أسلمت اخلالة ومعها أوالد أختها، أو أسلم أحد األقرباء اآلخرين، 

 ىلإ مث أسلم وجاء به ىل الصغري فتوىل أمره كافر آخر،إ تل املنتسبونكما إذا قُ. الصغري، وإن مل يكن قريباً

دار اإلسالم، أو كان متولياً لشأنه قبل ذلك بتفويض من أهله، أو ألنه كان لقيطاً، أو ألنه كان ولد زنا 

ن الكفار لو أىل إطالقات أدلة إضافة أو ما أشبه ذلك، فإن املناط يف السايب موجود هنا بطريق أوىل، باإل

كذا أوالد يف كل بلد وقرية كبرية، أسلموا مل يتعرض ألمواهلم وأوالدهم وحرميهم، ومع تعارف وجود ه

) صلى اهللا عليه وآله وسلم( سالم دليل على خالف ذلك، ومع كثرة حروب رسول اهللاومل يرد من اإل

  . ومما ذكر يعرف حكم انون،واستيالئه على البالد

                                                

  .١ ح جهاد العدو وما يناسبهأبواب من ٤٣ باب٨٩ ص١١ج: الوسائل) ١(
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   إذا كان غري بالغ،األسري للمسلم الذي أسره تبعية: الثالث

  

يتبع الولد املسلم من أهله، كما اذا أسلم األب وبقيت األم مع أوالدها ذا مل إشكال فيما نعم يقع اإل

 فهل يتبع األوالد املسلم منهم ،بنه مع أبيهم وهكذااكافرة يف دار احلرب، أو أسلم اجلد وبقي أوالد 

احلديث السابق من إطالق : حتماالناوهم يف دار احلرب، وحتت تويل الكافر أو يتبعون الكافر منهم؟ 

سالم عومل معاملة ن من التحق بدار اإلأق كلمات الفقهاء، ومن أن الذي عرف من سرية احلرب وإطال

  .املسلم هو وأهله وماله، ومن بقي يف دار الكفر عومل معاملة الكفار

ومع التمييز والتربي عن ملة آبائهم، ال إشكال ظاهراً يف الطهارة، كما ال إشكال (: ويف املستند قال

ىل التتبع والتأمل، خصوصاً فيما إذا إ وهي بعد حباجة ، انتهى)١()لك مع إظهار ملتهميف النجاسة كذ

ن إسالم إن يقال أكان الولد كبرياً غري بالغ وبقي مع الكفار ويف صفوفهم حيارب املسلمني، فهل ميكن 

ودفنه يف ذا قتل يف صفوف الكفار وجب غسله وكفنه والصالة عليه  حىت إ،بيه جيعله يف حكم املسلمنيأ

نصرافه عن انون الذي أسلم امقابر املسلمني؟، بل الظاهر أن ما يف النص والفتوى منصرف عن مثله، ك

  .، واهللا العامل حيارب املسلمنيوليه ولكنه بقي يف صفوف الكفار

   تبعية األسري للمسلم الذي أسره إذا كان غري بالغ،:الثالث{

                                                

  .١٠ سطر ٣٦ ص١ج: املستند) ١(
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  .ومل يكن معه أبوه أو جده

  

  : عية يف موردينبالكالم يف الت} عه أبوه أوجدهكن مومل ي

  .يف تبعيته له يف اإلسالم، ويتبعه الكالم يف تبعية ولد املسلم للكافر يف الكفر إذا سباه: األول

  .يف تبعيته له يف الطهارة فقط، ويتبعه الكالم يف جناسة املسيب املسلم للكافر تبعاً: الثاين

تبعية ولد الكفار للمسلم إذا : ن اجلنيد والشيخ والقاضي والشهيدبافقد حكي عن : ما املورد األولأ

 وأشكل مجع على ذلك، بل يف اجلواهر صرح غري واحد بعدم التبعية يف اإلسالم، وقد عرفت أنه ،سباه

 ولو أظهر اإلسالم كان مسلماً، ويستشكل فراً، د التفصيل، وأنه لو أظهر الكفر كان كانيظهر من املست

   .ذا كان الطفل مميزاًإيظهر أحدمها فيما فيما لو مل 

سالم، لكن مع عدم إظهاره قوى هو القول األول، من التبعية يف اإلففي املسألة أقوال ثالثة، واأل

ذا كان مميزاً، بل املستفاد يف املورد الثاين، أن مجلة من القائلني بالطهارة ـ وهم املشهور ـ إالكفر فيما 

وصية يف الطهارة، بل من جهة تبعيته يف اإلسالم، فهذا القول هو ال يقولون بذلك من جهة خص

  .املشهور

طفال  الدين يف األأننفي احلرج، وبب و)١(»كل مولود يولد على الفطرة«: وقد استدل له بالنبوي

  يثبت تبعاً، فإذا انقطعت تبعية 

                                                

  .٤ ح باب فطرة اخللق على التوحيد١٣ ص٢ج: الكايف) ١(
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 كانوا يعاملون مع نيمن املسلإىل حكمه، وبالسرية فإ وصار تابعاً لسابيه خرج عن حكمهما هأبوي

  .)١(﴾وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى﴿: ني معاملة املسلم، وبقوله تعاىلاألطفال املسبي

عن أوالد :  كالصحيح،والد الكفار معهم يف النارأ باألصل، ومبا دل على أن :ستدل للقول الثايناو

  .)٢(»كفار«:  قال؟املشركني ميوتون قبل أن يبلغوا احلنث

  .)٣(»مع آبائهم يف اجلنةالد املسلمني وأوالد املشركني مع آبائهم يف النار، وأ «:ربويف اخل

  .)٤(أطفال املؤمنني فإم يلحقون بآبائهم، وأوالد املشركني يلحقون بآبائهم: ويف املرسل

شركني ال يلحقون والد املأ مما يدل على أن ، يف املؤمنني)٥(﴾أَلْحقْنا ِبِهم ذُريتهم﴿: وبقوله تعاىل

  .باملؤمنني

  :وقد أشكل هؤالء على استدالالت املشهور

                                                

  .١٦٤ية اآل :نعاماألسورة ) ١(

  .٢ ح١٥١ باب٣١٧ ص٣ج: الفقيه) ٢(

  .٢١ ح٢٩٤ ص٥ج: البحار) ٣(

  .٩ ح٢٩٢ ص٥ج: البحار) ٤(

  .٢١ية اآل :سورة الطور) ٥(
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سالم، ال أنه حمكوم حبكم اإلسالم، ه لو خلّي املولود ونفسه الختار اإلما النبوي فبأن معىن احلديث أنأ

  .فإن ذلك خالف النص والفتوى

  .أما احلرج فبأنه ال حرج، كما ال حرج يف خدمة الكفار يف الدور

، وبأن التبعية إمنا هي مبعىن سببه على إسالم طفل الكافر املسيبقدره، ال أنه حيكم بب احلرج يقدر مث إن

النسبة ال مبعىن التبعية اخلارجية، والنسبة ال تنقطع بالسيب، وبأن السرية غري معلومة، وبأن ال تزر مقطوع 

  .ره يف الثواب والعقابالعدم، ولذا حيكم حبكم الكفار على أوالدهم قبل السيب، فالالزم حص

ن استدالالت القول الثاين غري تامة، كما أن بعض إشكاالته على استدالالت إ: لكن االنصاف

ذ ال شك يف أن اهللا سبحانه إذ األصل ال مورد له بعد الدليل، والروايات غري دالة، إاملشهور غري واردة، 

حاديث ـ فإذا مت ن هناك يف احملشر ـ كما يف األال يأخذ األبناء بذنب اآلباء بإدخاهلم النار، بل ميتحنو

  .احلديث كان معناه أن من سقط منهم هناك يف االمتحان دخل مع أبيه يف النار

  فكيف يؤخذون هنا بذنب آبائهم، يف إجراء أحكام الكفر عليهم؟ : ن قلتإ

ت ببالء أو فيكون حاهلم كحال من يفقر أو ميوهنا ألجل قلع مادة الفساد الذي هو أهم، : قلت

  من يصاب مبصيبة، 
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  .دون أن يكون له يف ذلك ذنب، وإمنا يعوضه اهللا سبحانه يف اآلخرة

نوا حتت سيطرم، ال يف مثل ىل ما كاإنصرافه اأما ما دلّ على أن أوالد الكفار كفار، فإن مل نقل ب

  .اينبوهم املسلمون، ال بد من القول بتخصيصه باألدلة الدالة على القول الثذا سإ

أن إثبات الشيء ال ينفي ما عداه، فإنه ال : االستدالل به ففي﴾ أَلْحقْنا ِبِهم ذُريتهم﴿: وأما قوله تعاىل

ستدالل من قال بأن اشكال يف  م أيضاً، هذا كله وجه اإلأن يلحق أوالد الكفار الذين سبوا ذلك يفينا

  .املسيب ال يتبع السايب

 فهي غري واردة، إذ ظاهر النبوي أن ،، يف استدالل من يلحق املسيب بالسايبأما إشكاالت هذا القائل

التهود والتنصر والتمجس، الحق بفعل اآلباء، فقبل ذلك هو على فطرة اإلسالم ـ كما هو ظاهر 

 ،مجاع، خرج منه ما اذا كان حتت سلطة الكفار يف احلكم فقط بالنص واإلالفطرة ـ حقيقة وحكماً

  .ي وهو كونه على الفطرة حقيقة مطلقاً وحكماً إذا خرج عن حتت سلطة الكفاروبقي الباق

  .بواه وكل قريب لهأر، وكونه يف ضمنهم وإن مات اوأما التبعية فاملتيقن منه هي حالة السلطة للكف

  ن مل أفقد ادعاها بعض، وليس لنا أن ننكرها بعد : وأما السرية
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بل ظاهر احلروب احلديثة أا كذلك، فإن األوالد الذين سالم، نعلم كيفية السبايا يف حال اإل

يأخذوم الغالبون، يعاملون معهم معاملة أبناء جلدم، ال أبناء األمة املغلوبة، كما اتفق يف بعض ما 

  . مطلقة، خرج منه ما علم خبروجه فيبقى الباقي حتت إطالقه﴾ال تِزر واِزرةٌ﴿عاصرناه من احلروب، و

م يف مجاعة املسلمنيأم خروجه، كمث إن ما توهوكسبيهم، وكالعاقلة، ،والد الكفار قبل كو 

قسم خرج تكويناً كأوالد املرضى، وهذا ليس : وكأوالد املريض الذين يكونون مرضى، على قسمني

 ن اهللا سبحانه مل يشرع حكماً ثقيالإ:  ألن اآلية ليست بصدد التكوين، فإن معىن اآلية،خروجاً عن اآلية

بسبب إنسان آخر، ومل يعاقب إنساناً بذنب إنسان آخر، فليس مرض األوالد ألجل مرض على إنسان 

نسان فيها ثواب وأجر إذا ، بل هو من األمور التكوينية كالزالزل وحنوها، ولإل يف اآلية أصالًاآلباء داخالً

لتقوية روابط شريعات مسلماً، وقسم خرج تشرحياً ملصلحة أهم، كالعقل الذي هو يف سلسلة التكان 

  .ىل غري ذلكإ ئ،العائلة، وللتقليل من األخطاء لضغط العاقلة على املخط

ىل كل ولد كافر صار حتت سلطة املسلم، وإن مل إومما تقدم يظهر أنه يكون احلكم كذلك بالنسبة 

ه تركوه فقرياً ءباآ نأ أو ، الزموهم مبا التزموا به يشملهقاعدةذا باعه أبواه فإن إيكن بعنوان السيب، كما 

  .أو ماتوا أو ما أشبه، فكفّله املسلم
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  . ملا تقدم يف مسألة املرتد، فراجع،مث إنا قد استثنينا الطفل املميز الذي أظهر الكفر

  .تهيف طهارته وجناسىل الكالم إومبا تقدم تعرف أنه ال حاجة 

تشكلوا فيه قالوا بالطهارة، بل املنسوب نعم مجع من الذين قالوا بعدم التبعية يف اإلسالم، أو الذين اس

ىل بعض االستدالالت السابقة قاعدة الطهارة، إصحاب هو القول بالطهارة، وقد أضافوا ىل ظاهر األإ

  .وال تعارض باستصحاب النجاسة لتبدل املوضوع، وقد أطالوا الكالم يف ذلك مبا حنن يف غىن عنه: قالوا

ل البلوغ، أما اذا كان بالغاً، ومل يقبل اإلسالم فال إشكال يف بقائه مث إن هذا كله فيما لو كان الولد قب

إجراء أحكام على أحكام الكفر، وإذ قد عرفت أن الطفل حمكوم بالتبعية للسايب يف اإلسالم، فالالزم 

ىل إ ،جراء مراسيم األموات عليه لو ماتإمن زواجه باملسلمة والعكس، وحلّ ذبيحته، و: اإلسالم عليه

ذا سىب الكافر ولد املسلم فالظاهر أنه ال إذا سىب املسلم ولد الكافر، أما إألحكام، هذا كله فيما سائر ا

  . جتري عليه أحكام الكفر، إذ ال وجه لذلك، بل استصحاب كونه مسلماً وتابعاً حمكّم

لو بلغ وكفر، كان يف حكم املرتد، ولو كفر حيث ميز ـ دون البلوغ ـ، يأيت فيه الكالم : نعم

  .رتداد املميز من أوالد املسلمنياالذي سبق أن ذكرناه يف 
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  . تبعية ظرف اخلمر له بانقالبه خالً:الرابع

   ويد الغاسل، آالت تغسيل امليت من السدة والثوب الذي يغسله فيه:اخلامس

  

جلواهر ذا كان معه مل خيرج من سلطتهما، بل يف اإذا مل يكن معه أبوه أو جده، فألنه إ: ما وجه قولهأ

  .)قوالً واحداً منا(دعوى عدم اخلالف يف بقائه على الكفر، ويف الرياض أنه ال يتبع السايب  

بال } بانقالبه خال{نث مساعي ؤ إذ اخلمر م،أي للمائع الذي هو مخر}  تبعية ظرف اخلمر له:الرابع{

طهارة فإا من ضروريات ما يستفاد من نصوص ال( :إشكال وال خالف، بل يف املستمسك

  .)١()باالنقالب

وكذا إناء العصري بعد الثلثني، بناًء على جناسته، كما أنه حيلّ بعد الثلثني األجزاء اليت يفرض أا مل 

  .تثلث يف أطراف العود الذي خيلط به، للتالزم بني حليته وحليتها

، فالظاهر عدم  فصارت كاملاءاخلمر خالً، بل ذهب أثرها وفسدت عن كوا مخراًأما إذا مل تنقلب 

  .طهارا، وعدم طهارة إنائها، إذ األصل عدم الطهارة حيث ال دليل على ذلك

ه فيه، ويد والثوب الذي يغسل{اليت يوضع عليها امليت } آالت تغسيل امليت من السدة: اخلامس{

  طالقوذلك لإل} الغاسل

                                                

  .١٢٧ ص٢ج: املستمسك) ١(
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  . بل األوىل واألحوط االقتصار على يد الغاسل،دون ثيابه

  

، فإن سكوت النصوص عن التعرض لتطهريها، أمارة على طهارا بالتبع، بل من احملتمل القول املقامي

دون ثيابه، بل األوىل {بعدم جناستها أصالً، فيكون استثناًء من تنجس املالقي، لكن األول أقرب 

لكن الظاهر عدم وجه . وقد أشكل يف ذلك الشيخ املرتضى} واألحوط االقتصار على يد الغاسل

ىل القطنة اليت توضع على الفرج، إشكال بل احلكم كذلك يف ثياب الغاسل، بل هو كذلك بالنسبة إلل

والكيس الذي ينظف به جسم امليت، والصابون وظرف املاء، وأطراف احليطان اليت يترشح إليها من 

شياء من األىل غريها إاملاء، وما يزيد من ماء السدر والكافور والقراح على املقدار الذي يستعمل، 

  .طالق املقامياملرتبطة، كل ذلك لإل

 على بعض املياه الثالثة، أو كان يف امليت موضع إذا مل يقدر بعض إالّىل ما إواحلكم كذلك بالنسبة 

  .ىل امليت، أو غسل بعض أجزاء امليتإجبرية، وقلنا بصحة غسل اجلبرية بالنسبة 

هر أن دمه ليس بطاهر، فإذا لطخ بدن األحياء أو ثيام غسل، فالظاىل الشهيد الذي مل يإأما بالنسبة 

 لعدم الدليل على ذلك، وال إطالق مقامي حيكم على ،أو آالت احلرب ذه الدماء مل حيكم بطهارا

دم جبهته وحليته الكرميتني دليل على وجوب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( طبقه، بل غسل الرسول

  .زالتهن دمه الشريف طاهر، وإمنا كان الغسل إلإ: للهم إالَّ أن يقالاالغسل، 

  ى كالبولاهر أن ما خيرج من امليت من األذفالظ: وكيف كان
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  ، تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر:»السادس«

  

على ) يهم السالمعل( والغائط والدم، ال يضر التبعية اليت ذكرناها، لتعارف ذلك وعدم تنبيه األئمة

مناء امليت حال خروج روحه دليل على عدم إوجوب غسل البدن والثياب حينذاك، بل ما دلّ على 

الفرق بني النجاسة احلاصلة باملوت أو سائر النجاسات، بل غالبية تنجس بدن احملتضر بالبول وحنوه دليل 

  .لعاملعلى عدم الفرق بني النجاسة العارضة قبل املوت أو بعده، واهللا ا

بسبب وقوع } تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح، على القول بنجاسة البئر: السادس{

طالق املقامي، يف مجلة منها، وذلك لإلمجاع شيء من النجاسات فيها، بال إشكال وال خالف، بل باإل

بعد الرتح، مع شياء ن النصوص ذكرت الرتح يف عشرات الروايات ومل تذكر تطهري هذه اإلإحيث 

، إما عدم النجاسة أصالً: شياء، فيعلم من ذلكو الغالبة بني جناسة البئر وجناسة هذه األأالدائمة املالزمة 

  .ن كانت النتيجة يف اجلميع واحدةإأو النجاسة املعفوة، أو الطهارة بالتبع، والثالث هو األقرب، و

 لقاعدة تنجس املالقي، واستصحاب بقاء ،ارة بالتبعنعم يف األشياء البعيدة غري املالزمة ال نقول بالطه

يضاً، كما مل يذكر األرض ااورة أالنجاسة بعد الطهر، ومل يذكر املصنف بدن النازح مع أنه مالزم 

للبئر مع أا مالزمة أيضاً، والظاهر أنه ال يالزم قولنا بالتبعية مع القول بنجاسة البئر ـ كما يف كالم 

  ر املصنف ـ بل األم
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يشكل جريان حكم التبعية ومعه أيضاً،رلكن املختار عدم تنجسه مبا عدا التغي .  

   تبعية اآلالت املعمولة يف طبخ العصري على القول:»السابع«

  

ذا مات فيها إىل إخراج النجاسة بالدلو، وإن قلنا بطهارة البئر وعدم تنجسها، كما إكذلك بالنسبة 

تطهر كل األطراف أو ما أشبه، فأخرجناها بالدلو، فإنه على ما ذكرنا حيوان ذو دم، أو وقع فيها عذرة 

  .بعد إلقاء تلك النجاسة، ولعل رواية أيب مرمي وغريها تؤيد ما ذكرناه

بالتغري مما إال جلملة من الروايات الدالة على عدم تنجسها } لكن املختار عدم تنجسه مبا عدا التغري{

} ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية{جاسة على استحباب الرتح يوجب محل األخبار الدالة على الن

األكرب يف حاشيته على جناة العباد، حيث أشكل يف التبعية حينئذ، ولعلّ وجه إشكاله هو أن  للشيخ تبعاً

التطهري ـ بناًء على كون التنجس بالتغري ـ إمنا هو بزوال التغري ال بالرتح، فاملطهر هو زوال التغري 

حىت يدل بااللتزام على طهارة هو الرتح، فال دليل على طهارته بالرتح ج املتغري، ال أن املطهر بإخرا

ن الرتح مذكور يف صحيحة ابن بزيع إ: ليه يف الرتح، لكن فيهإآالت الرتح وسائر ما يالزم وصول املاء 

 به، وعليه فحال الرتح رتفاع التغري، فيجري فيه ما جيري يف نصوص التطهري بالرتح على القولعالجاً ال

  .عيةبللتغير كحال الرتح لغريه يف طهارة ما يالزمه بالت

  تبعية اآلالت املعمولة يف طبخ العصري، على القول: السابع{
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  .ثنيذهاب الثل  له بعد فإا تطهر تبعاً،بنجاسته

  .حملل بعد انفصاهلا وبقية الغسالة الباقية يف ا، وآالت الغسل يف تطهري النجاسات، يد الغاسل:الثامن

  ،التمر وأ تبعية ما جيعل مع العنب :التاسع

  

وذلك للتالزم بني طهارة العصري وطهارا، وإال } تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثنيبنجاسته، فإا 

 القدر ويد ن كان يف بعض اآلالت ال يف مثل أطرافإىل العصري، وهذا وإسرت النجاسة من اآلالت 

: طالق املقامي، ومنه يعلمن عدم تنبيه الروايات على ذلك يكفي يف التمسك باإلأ إالّالطابخ وحنومها، 

  .ذا صار العصري مخراً بالطبخ، مث بعد الثلثني رجع عن اخلمريةإأن احلكم كذلك فيما 

تقليلها، وذلك ن أمكن إن تكون متعارفة وأأنه ال فرق بني كثرة اآلالت وقلتها، بشرط : والظاهر

ىل غري ذلك من إدلة كما عرفت، كما ال فرق بني كرب القدر وصغره إذا كان الكرب متعارفاً، ألطالق األ

  .األحوال املختلفة، لكن على شرط التعارف كما عرفت

} يد الغاسل وآالت الغسل يف تطهري النجاسات، وبقية الغسالة الباقية يف احملل بعد انفصاهلا: الثامن{

 مل يطهر الشيء أصالً، ، وضرورة طهر بقية الغسالة، وإالّالق املقاميطشكال وال خالف، وذلك لإلإبال 

أو طهر بعد اجلفاف، وكالمها خالف الضرورة، وقد تقدم الكالم يف ذلك، كما تقدم أنه ال دليل على 

  .اشتراط االنفصال

  أو العصري على } و التمرأتبعية ما جيعل من العنب : التاسع{
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 له بعد  وتطهر تبعاً، له عند غليانه على القول ا فإا تنجس تبعاً،ا كاخلشب والعودكاخليار والباذجنان وحنومه

.صريورته خالً

وامللح } كاخليار والباذجنان{القول بنجاسته أو على فرض صريورته مخراً بالطبخ، مث رجوعه عنها 

 له عند تنجس تبعاًفإا {ناء واخلرقة على رأس اإل} وحنومها كاخلشب والعود{والسكر يف العصري 

ألنه تصبح مخراً، وال مدة معينة لطهارا، بل امليزان أن يفوح منها رائحة اخللّ، } غليانه على القول ا

وخروجه حالة اخلمرية عنه يف } وتطهر تبعاً له بعد صريورته خالً{أو ذهاب حالة اخلمرية يف العصري 

  .العصري، وقد تقدم الكالم حوله

أجزاء التراب اليت تبقى يف شقوق الرجل وأطراف األصابع وفرج : تعد من التبعيةن أنه ينبغي إمث 

التراب  على األرض وكانت الرجل أو احلذاء ندية، فإن وما أشبه ذلك، فيما طهرها باملشياحلذاء 

طالق املذكور فيما تقدم من بعض أقسام التبعية، فاإل للتالزم ،الالصق به يطهر بطهر الرجل واحلذاء

  .قامي حمكّم هنا أيضاًامل

أصول النباتات اليت تسقى بالسماد النجس، فإا تطهر تبعاً ألعاليها : نه ينبغي أن تعد من التبعيةأكما 

  .اليت تطهرها الشمس اليت تشرق عليها، أو تبعاً لطهارة األرض اليت يرتاح عنها السماد بعد مدة

شراق كاف يف ا للشيء املرطوب، بل اإلشتراط جتفيفهاوتطهري الشمس ألجل ما تقدم من عدم 

  التطهري، أو ألجل ندى الليل الذي 
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  .هو رطوبة كاف يف تطهري الشمس

ن طهارة األرض إمنا هو ملا تقدم من ظهور األدلة يف أن زوال عني النجاسة عن األرض وخلط أكما 

وخلط . )١(»عضاًإن األرض يطهر بعضها ب«): عليه السالم( بعضها ببعض يوجب الطهارة، حيث قال

ن النبات يأخذ من إاألرض حتت الزرع باألرياح واملياه والنبات الذي يوجب تقلب األرض، حيث 

  .ىل النباتإاألرض، وبذلك ينمو جسم النبات فيتحول باطنها ظاهراً، كما يتحول ظاهرها 

 كالنعناع وإمنا نقول بطهارة أصول النبات بالتبعية، لوضوح أن أصول أمثال البقول املأكولة،

والكراث وحنومها، تالقي العذرة والبول والدم اليت جتعل مساداً، وال تنبيه وال إشارة يف أي من الروايات 

مع كثرة االبتالء على وجوب تطهريها، ولذا جرت السرية على عدم التطهري وليس ذلك لعدم العلم 

  .و بالنجاسة، لوجود العلم العادي ماأبالسماد 

نسان وظاهر احليوان، فتخرج املسألة عن  بعدم جناستها أصالً، كما قيل يف باطن اإلنعم ميكن القول

  .التبعية، ومل أجد من تعرض هلذا القسم، واهللا العامل

                                                

  .٣ ـ ٢ ح النجاساتأبواب من ٣٢ باب١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 سواء كان ، بأي وجه كان،عن جسد احليوان غري اإلنسان   من املطهرات زوال عني النجاسة أو املتنجس:العاشر

 وكذا ظهر الدابة ، الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها فمنقار،مبزيل أو من قبل نفسه

  ،وكذا ولد احليوانات امللوث بالدم عند التولد إىل غري ذلككان، اروح إذا زال دمه بأي وجه 

  

نسان بأي وجه زوال عني النجاسة أو املتنجس، عن جسد احليوان غري اإل: العاشر من املطهرات{

ذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف إاء كان مبزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة كان، سو

ذا زال دمه بأي وجه كان، وكذا ولد احليوانات امللوث بالدم عند إرطوبتها، وكذا ظهر الدابة اروح 

شهور بني كمحل بول احليوان النجس البول وحمل بعره، وهذا القول هو امل} ىل غري ذلكإ ،التولد

. ذا غاب عن احلس واحتمل تطهره باملاء املعتصمإاختصاص طهره مبا : الفقهاء، وعن العالمة يف النهاية

بطهره ىل القيل قوالً ثالثاً، وهو عدم احلكم إذا علم بعدم ذلك فهو حمكوم بالنجاسة، ونسب احلدائق إأما 

هارة احملقق األردبيلي، ألن العلم بالنجاسة ال بالطذا علم تطهره باملاء املعتصم، وأشكل يف احلكم إ إالّ

دلة الدالة على عدم البأس بذلك مما واألقرب هو القول املشهور، وذلك لأل .يزول إال بالعلم بالطهارة

إما رفع اليد عن قاعدة تنجيس النجس ملالقيه، أو قاعدة عدم تطهر املتنجس مبجرد زوال : يوجب

  التنجس أصالً، فالالزم ن كان األقرب هو عدم إالنجاسة، و
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  .رفع اليد عن قاعدة تنجيس املنجس ملالقيه

  :ن شاء اهللا تعاىل، واألدلة عبارة عن السرية ومجلة من الرواياتإكما سيأيت وجه األقربية 

فال شك فيها، إذ ال إشكال يف عدم حترز املتشرعة عن احليوانات، مع علمهم بنجاستها : أما السرية

ها بدم أمها، وعن سؤر اهلرة وحنوها مع علمهم بأا تأكل الفأرة م تلطخ جسعند الوالدة بسبب

وحنوها، وعن املاء الذي سقط فيه حيوان جنس البول والبعر، وخرج منه حياً مع علمهم بأنه يبول ويبعر، 

  .مما يوجب تنجس املوضع أو عدم طهره، وعن الشيء حيط فيه الذباب الذي يقوم عن القذر الرطب

  .فوجه االستدالل ا، إما إطالقها، وإما تالزمها مع طهارة املالقي: لرواياتوأما ا

 أ سأله عن الفأرة واحلمامة والدجاجة وأشباهن، تط:)عليه السالم( كصحيح علي بن جعفر، عن أخيه

 فال ستبان من أثرها شيء فاغسله وإالّإن كان ا«): عليه السالم( العذرة مث تطأ الثوب أيغسل؟ قال

  .)١(»بأس

                                                

  .٨٩ص: سنادقرب اإل) ١(
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طالقها شامل لرطوبة الثوب وعدمه، كما يشمل رطوبة الرجل ـ ال رطوبة النجس ـ إفإن 

  .طالقوعدمها، ومحلها على صورة يبس االثنني خالف اإل

عن أكل الفأرة، مما يرى وكالروايات املتعددة الواردة يف طهارة سؤر اهلرة، مع وضوح أا ال تنفك 

عليه ( يف كتاب علي: ، قال)عليه السالم( ح زرارة عن أيب عبد اهللاكصحي: العرف التالزم بني األمرين

. )١(»دع طعاماً ألن اهلر أكل منهأن أستحيي من اهللا ين ألإن اهلر سبع، وال بأس بسؤره، وإ«): السالم

سئار ـ على أن مساق الكالم جهة احليوان ال  يف مبحث اآلةومحل هذه الروايات على كثرا ـ املتقدم

رة فمه وجناسته خالف املستفاد عرفاً، فإنه لو كان ذلك كذلك للزم التنبيه ولو يف رواية جهة طها

ن املاء يالقي مبعره أوه حياً، مع واحدة، وكالروايات املتعددة الواردة يف خروج احليوان من املاء وحن

 حب دهن، سألته عن فأرة وقعت يف: قال) عليه السالم( كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه: وحمل بوله

ىل غريها من الروايات الواردة يف إ. )٢(»نعم ويدهن به«:  متوت، أبيعه من مسلم؟ قالقبل أنوأخرجت 

  .هذا الباب

  :وكالرواية الواردة يف عدم البأس بشرب ما شرب منه الطري

                                                

  .٢ حسئار األأبواب من ٢ الباب١٦٤ ص١ج: الوسائل) ١(

  . النجاساتأبواب من ٣٣ الباب١٠٤٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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رى  أن ت الطري يتوضأ مما يشرب منه، إالّكل شيء من«): عليه السالم( كموثق عمار عن أيب عبد اهللا

  .)١(»يف منقاره دماً، فإن رأيت يف منقاره دماً فال يراجع منه وال تشرب

ن كان يف منقارها قذر، مل يتوضأ منه ومل يشرب، وإن إ«: ئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قالوس

 مع وضوح أن الطري والدجاجة يأكالن العذرة ،)٢(»مل يعلم أن يف منقارها قذراً توضأ منه واشرب

  . أشبههاواجليف وما

وكالرواية الواردة بعدم البأس بالدود الذي يقع يف الكنيف، كالذي رواه علي بن جعفر يف كتابه عن 

ال بأس «سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلى فيه؟ قال : قال) عليه السالم( أخيه موسى

  .)٣(» أن ترى فيه أثراً فتغسلهإالّ

) عليهم السالم( س برجل الذبابة، اليت رواها اجلعفريات بسند األئمةعدم البأوكالروايات الدالة على 

يا بين، اختذ ثوباً للغايط، رأيت ): عليه السالم( قال أيب علي بن احلسني: قال) عليه السالم( عن الباقر

 ما كان لرسول«: فقال. »مث آتيته«): عليه السالم( قال. الذباب يقعن على الشيء الرقيق مث يقعن علي

  اهللا، 

                                                

  .٢ حسئار األأبواب من ٤ الباب١٦٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٣ حسئار األأبواب من ٤ الباب١٦٦ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٨٠ الباب١٠٩٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  .)١(» ثوباً ثوباً فرفضهوال ألصحابه إالّ

أمر بذلك أوالً ألجل تركيز املطلب الرافض يف أذهان الناس، فإن مثل هذا ) عليه السالم( فكأن اإلمام

هل الوسوسة يستشكلون يف مثل حط الذباب أين رأيت بعض إكثر تركيزاً من القول فقط، وأالعمل 

) عليه السالم( فأراد اإلمام) عليه السالم(  كان موجوداً يف زمان اإلمامعليهم من املرحاض، فلعل مثلهم

ردعهم ذا األسلوب أبلغ ردع، فقد ثبت يف علم النفس أن الردع العملي خصوصاً إذا كان بأسلوب 

  .دع باجتاه العمل الذي يريد ردعه، مث رجوعه عنه مبيناً سبب الرجوع أبلغ يف الردعاسري الر

، وورد يف حيلة اليهود كما قال )٢(﴾هذا ربي﴿): عليه السالم( براهيمإورد قول اس وعلى هذا األس

  .)٣(﴾اكْفُروا آِخره وآِمنوا ِبالَّذي أُنِزلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهاِر﴿: سبحانه

طهر املتنجس منا رجحنا كون هذه األدلة خمصصة لقاعدة تنجيس النجاسات، ال لقاعدة عدم تإنه إمث 

بزوال النجاسة، ألن الظاهر من أدلة النجاسات ـ ولو مبعونة املناسبات املركوزة يف أذهان العرف ـ أن 

  ذا بقي أثرها بعد زواهلا، فإذا قيلإمنا تنجس إالنجاسة 

                                                

  .١٤ص: اجلعفريات) ١(

  .٧٧اآلية : سورة األنعام) ٢(

  .٧٢اآلية : سورة آل عمران) ٣(
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   فمه يطهر جنساً فإذا أكل طعاماً،وكذا زوال عني النجاسة أو املتنجس عن بواطن اإلنسان كفمه وأنفه وأذنه

  ،مبجرد بلعه

  

ال أثر للنجاسة بعد زواهلا، يرى تالزم ذلك مع عدم تنجيسها، أال ترى أنه إذا ألقيت جناسة : للعرف

ا ال تنجس أطرافها من املاء، ال أا تنجس ويكون زواهلا مطهراً ألطرافها، أيف ماء الكر، يرى العرف 

القول ن باحتمال ورود املطهر، وأضعفية ومبا تقدم ظهر ضعف القول باشتراط طهارة جسم احليوا

  .بالعلم بورود املطهر، كما نقل عن املوجزباشتراطها 

وكذلك داخل عينه } نسان، كفمه وأنفه وأذنهوكذا زوال عني النجاسة أو املتنجس عن بواطن اإل{

ف، بل يف بال إشكال وال خال} فإذا أكل طعاماً جنساً، يطهر فمه مبجرد بلعه{إحليله ومقعده وسرته و

  .ميكن أن يكون من ضروريات الدين: أنه متفق عليه، بل قيل :اجلواهر

 رجل يشرب اخلمر فيبصق :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: يه صحيحة صفوان قاللويدل ع

  .)١(»ليس بشيء«): عليه السالم(  فقال،فأصاب ثويب من بصاقه

منا إ«: نف؟ فقالأن يغسل باطنه يعين جوف األنفه الدم، هل عليه أعن رجل يسيل من : وموثقة عمار

  عليه أن يغسل ما ظهر 

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٣٩ الباب١٠٥٨ ص٢ج: الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٨

  .)١(»منه

عليه (  ففي رواية عمار عن أيب عبد اهللا،بل يدل عليه أو تؤيده الروايات الواردة يف غسل املقعد

  .)٢(»وليس عليه أن يغسل باطنها... إمنا عليه أن يغسل ما ظهر منها«): السالم

يف االستنجاء يغسل ما ظهر منه «: يقول) عليه السالم(  مسعت الرضا:ودمحميب أبراهيم ابن إوعن 

  .)٣(»منلةعلى الشرج وال يدخل فيه األ

  .)٤(»يستنجي ويغسل ما ظهر منه«): عليه السالم( خرى عنهويف الرواية األ

: ارةيف خرب زر) عليه السالم( وكذلك تدل عليه أو تؤيده الروايات الواردة يف باب الغسل، كقوله

  .)٥(»جزأهأفما جرى عليه املاء فقد «

  فما جرى عليه«): عليهما السالم( حدمهاأويف رواية حممد عن 

                                                

  .٥ ح النجاساتبأبوا من ٢٤ الباب١٠٣٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح النجاساتأبواب من ٢٤ الباب١٠٣٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١ ححكام اخللوةأ أبواب من ٢٩ الباب٢٤٥ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٢٤ الباب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ٤(

  .٢ ح اجلنابةأبواب من ٢٦ الباب٥٠٢ ص١ج: الوسائل) ٥(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٩

 ، ولكن ميكن أن يقال بعدم تنجسهما أصالً، وكذا جسد احليوان، إن البواطن تتنجس مبالقاة النجاسة:هذا إذا قلنا

 وهذا الوجه ، وعلى هذا فال وجه لعده من املطهرات،وانوإمنا النجس هو العني املوجودة يف الباطن أو على جسد احلي

  ،ء من الدم  ومما يترتب على الوجهني أنه لو كان يف فمه شي،قريب جداً

  

  .)١(»املاء فقد طهر

ىل إ .)٢(»ألن الغسل على ما ظهر، ال على ما بطن«): عليه السالم( ويف رواية العلل عن الصادق

  .ن املناط يف األبواب الثالثة واحدغريها، وجه الداللة أو التأييد، أ

ن البواطن تتنجس مبالقاة النجاسة، وكذا جسد احليوان، ولكن ميكن أن يقال بعدم إذا قلنا إهذا {

، وإمنا النجس هو العني املوجودة يف الباطن أو على جسد احليوان، وعلى هذا فال وجه تنجسهما أصالً

بل قد عرفت أنه } وهذا الوجه قريب جداً{ بزواهلا إذ مل يتنجس حىت يطهر} ه من املطهراتلعد

  . فراجع،املستفاد من األدلة عرفاً، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة األوىل من مبحث جناسة البول

  ومما يترتب على الوجهني أنه لو كان يف فمه شيء من الدم، {

                                                

  .١ ح اجلنابةأبواب من ٢٦ الباب٥٠٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح٢٠٨ باب ٢٨٧ ص١ج: علل الشرائع) ٢(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦٠

 فإن الريق طاهر ، جنسه خبالفه على الوجه الثاينيئاً على الوجه األول فإذا القى شفريقه جنس ما دام الدم موجوداً

 وإن القى الدم ينجس إذا قلنا بأن ،مل ينجسمثالً والنجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه مثال يف فمه ومل يالق الدم 

.  إذا أخرجه وهو ملوث بالدم إالّ، وإال فال ينجس أصال، للتنجسة موجبمالقاة النجس يف الباطن أيضاً

  

فإذا القى شيئاً جنّسه، خبالفه على الوجه الثاين، قه جنس ما دام الدم موجوداً، على الوجه األول، فري

شارب إطالق رواية بصاق : ويؤيد هذا الوجه بل يدل عليه} فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط

ية احلسن بن كثر صراحة منه رواأذا كانت اخلمر موجودة يف فمه أم ال؟ بل إفإنه يشمل ما اخلمر، 

عن الرجل يشرب اخلمر مث ميجه من فيه فيصيب ) عليه السالم( با عبد اهللاأ سألت :لموسى احلناط قا

نعم . فإن الظاهر من تذكري الضمري أن املراد مج الريق ال اخلمر. )١(»ال بأس«): عليه السالم( فقال. ثويب

  .هلما باملقامن الروايتني من أدلة طهارة اخلمر، فال ربط إ: رمبا يقال

 قلنا بأن اذإقى الدم ينجس،  يف فمه ومل يالق الدم مثالً مل ينجس، وإن الفإن أدخل أصبعه مثالً{

}  إذا أخرجه وهو ملوث بالدم، إالّ فال ينجس أصالً أيضاً موجبة للتنجس، وإالّمالقاة النجس يف الباطن

  .لكالم يف ذلكوقد تقدم يف املسألة األوىل من مبحث جناسة البول، تفصيل ا

  

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٩ الباب١٠٥٩ ص٢ج: الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦١

حيكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العني على  ،ء من الباطن أو الظاهر إذا شك يف كون شي): ١ـ مسألة (

  . ألن الشك عليه يرجع إىل الشك يف أصل التنجس، على طهارته على الوجه الثاين ويبىن،الوجه األول من الوجهني

  

كبعض تالفيف األذن وقدر من }  أو الظاهرإذا شك يف كون شيء من الباطن{): ١مسألة ـ (

وهو ما لو } حيكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العني، وعلى الوجه األول من الوجهني{أطراف املارن 

قلنا بأن النجس يف الباطن ينجس، وأن زوال النجاسة مطهر، وذلك ألنه علم أنه قد تنجس ويشك يف 

جاسة، لكن رمبا يقال بعدم بقاء النجاسة، ألن الدليل قسم األمر طهارته بعد زوال العني فاألصل بقاء الن

  :ىل قسمنيإ

  .الباطن: األول

فإذا شك يف أنه من الباطن أو الظاهر مل ميكن التمسك بالدليلني وال التمسك الظاهر، : الثاين

أنّ الشك ليس  :ىل قاعدة الطهارة، لكن فيهإاملقتضي، فالالزم الرجوع باالستصحاب، إذ مل نعلم بوجود 

منا الشك يف إن قلنا بأن الشك يف املقتضي يوجب عدم جريان االستصحاب ـ وإيف املقتضي ـ و

ألن الشك عليه {وذلك } ويبين على طهارته على الوجه الثاين{، ويف مثله جيري االستصحاب املطهر

  .ىل أصل عدم التنجسإفريجع } ىل الشك يف أصل التنجسإيرجع 

  ذا قلنا بأن الدليل من باب العام إم لكن هذا ال يستقي



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦٢

ذا كانت الشبهة مفهومية، إ بأن كان العام جناسة كل شيء خرج منه الباطن، وذلك ألنه واملخصص،

العلماء أكرم "ىل العام، إذ يكون حينئذ من قبيل إبأن مل يعلم سعة الباطن وضيقه، كان الالزم الرجوع 

  ."وال تكرم الفساق

فاسق يشمل مرتكب الصغرية أيضاً، كان الالزم يف مرتكب الصغرية إكرامه فإذا شككنا يف أن ال

لباطن والظاهر، لكن شك ن كانت الشبهة مصداقية بأن عرف مقدار كل من اإكرم العلماء، وألعموم 

ىل العام أيضاً، ال من جهة إصابة أيهما لعمى أو ظلمة أو ما أشبه، كان الالزم الرجوع يف أن حمل اإل

لعام يف الشبهة املصداقية، بل من جهة أن احلكم بعدم التنجس رتب على عنوان الباطن، وهو التمسك با

  .عنوان وجودي ومقتضى األصل عدمه

األدلة أن احلكم بالنجاسة مرتب على عنوان الظاهر، واحلكم بالطهارة ن ظاهر إيث حهذا لكن 

املصنف، ولذا سكت أغلب الشراح مرتب على عنوان الباطن، كان الالزم احلكم بالطهارة كما ذكره 

  .واملعلِّقني عليه

  



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦٣

 فاملناط يف الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد ،وكذا مطبق اجلفنني،  مطبق الشفتني من الباطن): ٢ـ مسألة (

.التطبيق

  

مطبق الشفتني من الباطن، وكذا مطبق اجلفنني، فاملناط يف الظاهر فيهما ما يظهر {): ٢مسألة ـ (

 أا من لعرف يرىتطبيقاً عادياً ال تطبيقاً بشدة وال تطبيقاً برخاوة، وذلك ألن ا}  التطبيقمنهما بعد

يا حال ئ رفم من الباطن وإنأن داخل العني وال كما ،الباطن، وجمرد فتحهما ال يسبب كوما من الظاهر

 يشبههما كثقب فتحهما، وقد صرح الشيخ األكرب يف الطهارة بصدق الباطن عليهما عرفاً، وعلى ما

  .األنف واألذن وباطن السرة

يعامل معها معاملة الظاهر من حيث اخلبث، وإن عومل نعم حكي عن كاشف الغطاء أن املذكورات 

رمتاس بأجزاء  أنه ورد الرواية يف بأس اال:معها معاملة الباطن يف باب غسل اجلنابة، ولعل وجه تفصيله

ما أرمتاس كان مقتضى القاعدة طبيق العني والفم يف حالة االن املتعارف تإرمتاسة الواحدة، وحيث اال

إذ لو كانا من الظاهر لزم عدم وجوب غسل كل الظاهر، لكنه خالف األدلة الدالة على من الباطن، 

  .وجوب غسل كل الظاهر

بعد تعارف " غسل مجيع الظاهر"و" رمتاسة الواحدةاال"قتضاء أي اجلمع بني أنه بدليل اال: واحلاصل

  .ما ال جيب غسلهماأ يستكشف ،تطبيق العني والفم

  ىل الطهارة اخلبثية، فلم يرد هكذا دليل، ونشك إأما بالنسبة 



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦٤

و تساوي ظهورمها وبطوما مما يوجب الشك يف كوما من أغالباً يف كوما من الباطن، لظهورمها 

  .ظر واضحالباطن، ولذا كان الالزم احلكم بتطهريمها، لكن يف هذا الكالم ن

  .ألن العرف يرى أما من الباطن: والًأ

  .ألن وجود الدليل يف باب اجلنابة كاف، ألنه يفهم من الدليل أما من الباطن: ثانياً

ملختلف الروايات املستفاد منها ذلك، مثل الروايات الدالة على كفاية غسل الوجه يف باب : ثالثا

: مألها ماًء فوضعها على جبهته مث قال: ة، كرواية زرارةبصب غرفة من املاء وإمرار اليد مرالوضوء 

  .)١(بسم اهللا، وسدله على أطراف حليته، مث أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة

ومن املعلوم أن مطبق اجلفن ال يتبلل بذلك، مع أنه وردت روايات يف وجوب غسل كل ما دارت 

يه اإلصبعان لىل الذقن، وما جرت عإقصاص شعر الرأس من ... «: عليه األام والوسطى، كرواية زرارة

  .)٢(»...من الوجه مستديراً فهو من الوجه

  عليه ( ئل أبو عبد اهللاس: ومثل موثقة عمار الواردة يف الرعاف

                                                

  .٢ ح الوضوءأبواب من ١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الوضوءأبواب من ١٧ الباب٢٨٣ ص١ج: الوسائل) ٢(
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٣٦٥

منا عليه إ«: ن يغسل باطنه، يعين جوف األنف؟ فقالأعن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه ) السالم

  .)١(»ما ظهر منهأن يغسل 

... إمنا عليه أن يغسل ما ظهر منها«): عليه السالم( ومثل موثقة عمار الواردة يف غسل املقعدة؟ قال

  .)٢(»وليس عليه أن يغسل باطنها

ليس «: من بصاقه؟ قالرجل يشرب اخلمر فيبصق فأصاب ثويب : ومثل ما ورد يف بصاق اخلمر

  .ىل غري ذلكإ ،تنيىل مطبق الشفإ مع وضوح أن اخلمر غالباً تصل ،»بشيء

صلى اهللا ( قال رسول اهللا: قال) عليه السالم( ة من الظاهر، فعن عليرأما ما ورد مما يدل على أن الس

فقيل يا رسول اهللا . »موضع خامته وسرتهما تأخذ النار من العبد من أميت ول أ«): عليه وآله وسلم

وأمرين ...  وعند الغسل من اجلنابةأمرين جربئيل أن أحرك خامتي عند الوضوء«: وكيف ذلك؟ قال

  .)٣(»جربئيل أن آمر أميت بذلك، فمن ضيع ذلك أخذت النار موضع خامته وسرته

  .نه ال إشكال يف أن بعض السرة من الظاهر، والكالم يف ما دون ذلكإ: ففيه

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٢٤ الباب١٠٣٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح اخللوةأبواب من ٢٩ الباب٢٤٥ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٨ص: اجلعفريات) ٣(
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٣٦٦

  .فإنه مطهر لبوله وروثه   استرباء احليوان اجلالل:احلادي عشر

  

 واالعتبار ، فبعضهم يظهر منه أكثر من بعض،لفون يف مطبق اجلفن والفمن الناس خيتأمث ال خيفى 

  . إذا كان خارجاً عن املتعارف فيكون املرجع هو املتعارفنسان نفسه، إالّباإل

مطهر لبوله {حملِّل للحمه، ولذا هو } استرباء احليوان اجلالّل فإنه{: من املطهرات} احلادي عشر{

  . من جسمه، فإن اجلالّل قبل االسترباء حرام حلمهوعرقه وسائر ما يرتّ} وروثه

ال تأكلوا اللحوم اجلالّلة، وإن أصابك «: قال) عليه السالم( لصحيحة هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا

  . تنجس عرقه وسائر مدفوعاتهذا صار احليوان جالالًإ، و)١(»من عرقها فاغسله

. )٢(»غسل ثوبك من أبوال ما ال يؤكل حلمها«: قال) عليه السالم( وحلسنة ابن سنان عن أيب عبد اهللا

  .فإن إطالقه شامل ملا إذا كان ال يؤكل حلمه ذاتاً، كاهلرة والكلب، أو عرضاً كاجلاللة

احلرمة النوعية، لوضوح أنه لو حرم على إنسان أكل حلم الشاة لكوا : نعم املراد باحلرمة العرضية

  للحم، أو ألن الشاة مريضة ضارة، أو لنهي سيده أو ملك الغري، أو ألنه مريض يضره أكل ا

                                                

  .٥٥ ح باب تطهري الثياب وغريها٢٦٣ ص١ج: التهذيب) ١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٨ الباب١٠٠٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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٣٦٧

 مل يوجب ذلك جناسة ،حرام بالنسبة ألكل الغزال وحنوهأو لصوم أو إله، أو لنذر أو ما أشبه، يأب

ىل أكل حلم إنه لو اضطر أ، كما و هذا احليوان الضار حلمه مثالًأىل هذا اِإلنسان، إالعرق والبول بالنسبة 

  . طهارة عرقه، ألن حلّيته عرضية غري نوعيةاجلالل مل يوجب ذلك

ن إبل اجلالّلة وال تشرب من ألبان األ«: قال) عليه السالم( وعن حفص بن البختري عن أيب عبد اهللا

  .)١(»ها فاغسلهأصابك شيء من عرق

  .)٢(مثله) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللاوعن املقنع مرسالً

إن أصابك شيء من «: لباا، فقالأوب اجلالّالت وشرب عن رك) عليه السالم( وى: ويف الفقيه

  .)٣(»عرقها فاغسله

عليه ( فقال:  قال،يف شاة شربت بوالً مث ذحبت) عليه السالم( ومرسل موسى بن أكيل عن أيب جعفر

ذا اعتلفت بالعذرة، ما مل تكن جاللة، واجلالّلة إيغسل ما يف جوفها، مث ال بأس به، وكذلك «): السالم

  .)٤(»يكون ذلك غذاؤهااليت 

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ١٥ الباب١٠٢١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .»بللنب اإل« وفيه ١٣ح سطر  باب الصيد والذبائ٣٥ص: املقنع) ٢(

  .٨١ ح باب الصيد والذبائح٢١٤ ص٣ج: الفقيه) ٣(

ختالف ا ب٢ حطعمة احملرمة األأبواب من ٢٤ الباب٣٥٢ ص١٦ج: الوسائل، و٥ ح باب حلوم اجلالالت٢٥١ ص٦ج: الكايف) ٤(

  .يسري



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦٨

  ، املعتادة بتغذي العذرة،واملراد باجلالل مطلق ما يؤكل حلمه من احليوانات

  

على املشهور بني } مطلق ما يؤكل حلمه من احليوانات املعتادة بتغذي العذرة: واملراد باجلالّل{

 اجلالّالت، وما :)يه السالمعل( بل والغنم والغزال وغريها، إلطالق قوله فال فرق بني البقرة واإل،الفقهاء

ذكره بعض كتب اللغة مما ظاهره االختصاص بالبقرة أو حنوها، ال حجية فيه، بعد ذكر الروايات، 

  .وإطالق الفقهاء اسم اجللل على غري البقرة

باحليوان الذي يؤكل حلمه لثبوت أثره فيه، ) قدس سره( منا قيده املصنفإو(: قال يف مصباح اهلدى

  .، انتهى)١()ؤكل من احليوان فال أثر جلللهوأما ما ال ي

إن كان املراد باألثر، خصوص األكل، فهو كما ذكره، أما إذا كان األعم من األكل وطهارة : أقول

طالق  والقول باإل،ذا اعتادت اهلرة أكل العذرة ينجس لعاا وعرقهاإ: العرق وحنوه، فال اختصاص، مثالً

ذكر الركوب أو األكل يف بعض تلك الروايات ال تكون قرينة،  لصدق اجلالّل عرفاً، و،غري بعيد

ن ذكر الركوب ال يكون قرينة الختصاص اجلالّل مبا يركب أ كما ،مر باحليوان احملللختصاص األال

  .ىل اخليل والبغال واحلمري أيضاً، بطريق أوىل، ألا تؤكل حلومهاإفقط، ومنه يعلم سراية احلكم 

                                                

  .٣٨٤ ص٢ج: مصباح اهلدى) ١(
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  .وهي غائط اإلنسان

  

ذا تغذى احليوان بالعذرة، فهو املشهور، خالفاً للشيخ وبعض آخر، حيث إا اختصاص احلكم مبا أم

  .أحلقوا بالعذرة سائر النجاسات، لكن الشيخ حكم بكراهة مطلق اجلالل ال حبرمته

واجللّة ـ (:  وبأن اجللل هو أكل العذرة لغة وعرفاً، قال يف جممع البحرين،باألصل: استدل املشهور

 اليت تكون :واجلاللة من احليوان ـ بتشديد الالم األوىل ـ. البعرة، وتطلق على العذرة: ح ـبالفت

  .، انتهى)١()غذاؤها عذرة اِإلنسان حمضاً

  .كيل ذكر العذرة، واملنصرف منها جناسة اإلنسانأوقد تقدم يف مرسل ابن 

ن الظاهر إقطعياً يوجب التعميم، مث أنه مل يعلم املناط علماً : باملناط، لكن فيه: واستدل للقول الثاين

ىل كثرة أكل النجاسة، ال أن يكون ذلك إ وكان ذلك إشارة )فهامة( تاء املبالغة، كتاء )جاللة(أن تاء 

  .أحياناً

 واملسلم والكافر، فإذا أكل ،من غري فرق بني الكبري والصغري} نسانهي غائط اإل{العذرة } و{

  .ازير أو ما أشبه ذلك، مل حيرم، وكذلك إذا شرب النجساحليوان الدم أو حلم الكالب واخلن

                                                

  .٣٤٠ ص٥ج: جممع البحرين) ١(
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فالظاهر أن غسل ما يف اجلوف ألجل النجاسة العرضية، وهذا ال أما ما تقدم يف مرسل ابن اكيل، 

ينايف عدم تنجيس النجس ما يف اجلوف، إذ اجلوف يصبح ظاهراً بعد شقه، بل ال يبعد أن يكون حكم 

و طهارما باإلزالة ـ خاصة بغري امليت منهما، ألنه أنسان ـ اإلعدم جناسة ظاهر احليوان وباطن 

 ، باملطهرالقاة النجاسة مبا ال يزول االّاملنصرف من النص والفتوى، فإذا مات اإلنسان تنجس باطنه مب

هر احليوان احلي، قوة مكافحة للقذارة ككفاح وكذلك ظاهر احليوان، ولعل يف باطن االنسان احلي، وظا

. نسان وظاهر احليوانالكر هلا، فإذا مات زالت تلك القوة، ولعل هذا هو سر عدم تنجس باطن اإلاملاء 

ذا جز تنجس، مع أنه هو هو، كما إ مث نفس الصوفن صوف الشاة ملاذا ال ينجس باملالقاة، إ: فال يقال

احلكم، كما صرح ن يكون السر فيه التسهيل، فإن مصلحة التسهيل إذا كانت أهم، رفع الشارع أميكن 

ومبا تقدم . )١(»لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( بذلك يف قوله

  .يعرف أنه لو قطع من احليوان قطعة طاهرة مل يكن هلا حكم سابقها

لو كما أنه علم لو أن الصوف الذي جيعل شعراً عارية للمرأة أو الرجل، ال حيكم ذا احلكم، نعم 

  .نسان ظاهراً، حلقه حكم املوضوع اجلديدنسان باطناً، أو باطن اإلصار ظاهر اإل

                                                

  .٣ ح السواكأبواب من ٥الباب ٣٥٥ ص١ج: الوسائل) ١(
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  .ليه الكالم هنا باملناسبةإع مرتبط مبا سبق، سيق و فهذا موض،وكيف كان

عتبار اغتذاء احليوان بالعذرة احملضة يف حصول اجللل، فلو كان خيلط يف األكل مل اصحاب مث ظاهر األ

  .حيصل اجللل

 املرسل املروي يف الكايف :ان اخلليط قليالً جداً ال يبعد الصدق، ويدل على لزوم عدم اخللطكا نعم إذ

  .)١(»ذا كن خيلطنإال بأس بأكلهن «): عليه السالم( يف اجلالّالت قال

. )٢(»إذا كان يلتقط غري العذرة فال بأس«): عليه السالم(  آدم، عن أيب احلسنبنخرب زكريا ويف 

  .ن ظاهره عدم التقاط العذرة إطالقاًإ: ري العذرة إذا كان يلتقطهما، اللهم إال أن يقاللصدق يلتقط غ

ن الدجاجة تكون يف املرتل وليس إ :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: ومرسل ابن أيب يعفور قال

 البيض؟ معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغريه، وتبيض بال أن يركبها الديكة، فما تقول يف أكل ذلك

ومن املعلوم وجود . )٣(»إن البيض إذا كان مما يؤكل حلمه فال بأس بأكله فهو حالل«: فقال: قال

  النجاسة وغريها يف

                                                

  .٧ ح باب حلوم اجلالالت٢٥٢ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٥ حطعمة احملرمة األأبواب من ٢٧ الباب٣٥٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٧أبواب األطعمة احملرمة ح من ٢٧ الباب٣٥٥ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٢

  ،ى يزول عنه اسم اجللله بالعلف الطاهر حتؤاغتذاواملراد من االسترباء منعه من ذلك و

  

  .الكناسة

عن أكل حلوم الدجاج يف الدساكر وهم ال سألته : قال) عليه السالم( وخرب سعد بن سعد عن الرضا

 فإن ،)١(»ال بأس به«): عليه السالم(  فآكل بيضهن؟ قال، متر على العذرة خملّى عنها،مينعوا عن شيء

  . كما قاله الوسائل وغريه،هذا اخلرب ظاهر يف أنه كان يأكل العذرة وغريها

 وليس له حد معني شرعاً، كما ،كممث إن اجلالّل من املوضوعات العرفية، فمىت حتقق ترتب احل

 ا اجللل، فقدرها لكنهم اختلفوا يف املدة اليت حيصل(: اعترف بذلك غري واحد، قال يف مطاعم املستند

و ذلك يف بدنه ويصري جزًء، وآخر بيوم وليلة، وثالث بأن يظهر الننت أي رائحة النجاسة منبعضهم بأن ي

 وغري األخري خال عن املستند ،بع بأن يسمى يف العرف جالالًاليت اغتذت ا يف حلمه وجلده، ورا

  .، انتهى)٢()والدليل

فإن } سم اجلللاه بالعلف الطاهر حىت يزول عنه ؤمنعه من ذلك، واغتذا: واملراد من االسترباء{

   وبقاًء، تابعة السم اجللل حدوثاًاحلرمة

                                                

  .٤ حطعمة احملرمة األأبواب من ٢٧ الباب٣٥٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ س٤١٠ ص٢ج: داملستن) ٢(
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  :ذا التفصيلواألحوط مع زوال االسم مضي املدة املنصوصة يف كل حيوان 

 ويف ، ويف البطة إىل مخسة أو سبعة، ويف الغنم إىل عشرة أيام، ويف البقر إىل ثالثني،في اإلبل إىل أربعني يوماًف

.  ويف غريها يكفي زوال االسم،الدجاجة إىل ثالثة أيام

  

، وحينئذ سم اجللل زال احلكم باحلرمة، وإذا حلّ طهراأزيل هو الظاهر من النص والفتوى، فإذا كما 

سم اجللل، يشمله عموم اضافة اىل أنه حيث يزول ىل االستصحاب، هذا باإلإال جمال بعد ذلك للرجوع 

  .)١(﴾ طاِعٍم  ما أُوِحي ِإلَي محرماً على قُلْ ال أَِجد يف﴿: حل احليوان، كقوله سبحانه

:  ولذا قال،ا الشرع مدةهذا ولكن الظاهر لزوم مضي املدة املقررة يف احليوانات اليت قرر هل

أما فيما ال يكون نص، } واألحوط مع زوال االسم مضي املدة املنصوصة يف كل حيوان ذا التفصيل{

أربعني ىل إبل يف اإل{ىل مشاه الذي ورد فيه املدة املخصوصة، فـ إ وال ينظر ،زوال االسم يكون املعيار

ىل إىل مخسة أو سبعة، ويف الدجاجة إيام، ويف البطة أة ىل عشرإىل ثالثني، ويف الغنم إيوماً، ويف البقر 

شربة، وحيث إنا فصلنا الكالم يف ذلك يف كتاب األطعمة واأل} يام، ويف غريها يكفي زوال االسمأثالثة 

  .دة يف هذا الشأنرنكتفي بذكر شيء من الروايات الوا

                                                

  .١٤٥ اآلية :نعامة األسور) ١(
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  .حجر االستنجاء على التفصيل اآليت: الثاين عشر

  

الدجاجة اجلاللة «: قال) عليه السالم(عن أمري املؤمنني ) عليه السالم( أيب عبد اهللان كخرب السكوين ع

ال يؤكل حلمها حىت تغتذى ثالثة أيام، والبطة اجلاللة خبمسة أيام، والشاة اجلاللة عشرة أيام، والبقرة 

  .)١(»اجلالل عشرين يوماً، والناقة اجلاللة أربعني يوماً

الناقة اجلاللة ال «): عليه السالم( قال أمري املؤمنني: قال) عليه السالم( وخرب مسمع عن أيب عبد اهللا

يؤكل حلمها وال يشرب لبنها حىت تغذّى أربعني يوماً، والبقرة اجلاللة ال يؤكل حلمها وال يشرب لبنها، 

م، والبطة شرب لبنها حىت تغذّى عشرة أيايحىت تغذّى ثالثني يوماً، والشاة اجلاللة ال يؤكل حلمها وال 

ىل غريمها من الروايات، وأما إ ،)٢(»اجلاللة ال يؤكل حلمها، حىت ترىب مخسة أيام، والدجاجة ثالثة أيام

 أن املشهور  يف اخلالف، إالّ، وقد قال به الشيخ)٣(ىل البطة فهو خلرب يونسإالوجه يف السبعة بالنسبة 

  .حباب مجعاً وذلك ألمكان محل خرب السبعة على االست،ىل األولإذهبوا 

مجاع يف فقد ادعى على ذلك ـ يف اجلملة ـ اإل} حجر االستنجاء على التفصيل اآليت: الثاين عشر{

  كالم الشيخ واحملقق والعالمة

                                                

  .١ ح األطعمة احملرمةأبواب من ٢٨ الباب٣٥٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح األطعمة احملرمةأبواب من ٢٨ الباب٣٥٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح األطعمة احملرمةأبواب من ٢٨ الباب٣٥٧ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٥

، فإنه مطهر ملا بقي منه يف اجلوف، خروج الدم من الذبيحة باملقدار املتعارف:الثالث عشر

  

  :صوصوصاحب املدارك وغريهم، ويدل عليه متواتر الن

  .)١(»كان يستنجي من البول ثالث مرات، ومن الغائط باملدر واخلرق «:كصحيحة زرارة

 كان احلسني بن علي«:  فقال،سألته عن التمسح باألحجار) عليه السالم( وموثقته عن أيب جعفر

  .)٢(»ميسح بثالثة أحجار) عليه السالم(

أن ميسح العجان ر الغائط بثالثة أحجار، جرت السنة يف أث: قال) عليه السالم(  اآلخر عنههوصحيح

  .ن شاء اهللا تعاىلإىل سائر األحاديث اليت تأيت يف مبحث التخلي إ ،)٣(وال يغسله

ـ كما } خروج الدم من الذبيحة باملقدار املتعارف، فإنه مطهر ملا بقي يف اجلوف: الثالث عشر{

 أن الدم املوجود يف الباطن طاهر بنفسه، تقدم يف جناسة الدم ـ مع اخلالف يف أنه هل هو مطهر؟ أم

  .لعدم الدليل على جناسة ما يف الباطن؟ فراجع

                                                

  .٦ ححكام اخللوةأ ابأبو من ٢٦ الباب٢٤٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١ ححكام اخللوةأ أبواب من ٣٠ الباب٢٤٦ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ححكام اخللوةأ أبواب من ٣٠ الباب٢٤٦ ص١ج: الوسائل) ٣(
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.املخصوصة يف البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها  لوقوع النجاسات نزح املقادير املنصوصة: الرابع عشر

  

ى القول بنجاستها نزح املقادير املنصوصة، لوقوع النجاسات املخصوصة يف البئر، عل: الرابع عشر{

فإن ظاهر دليل الرتح إناطة الطهر به، وال بأس أن نذكر بعض أخبار املرتوحات، مع } ووجوب نزحها

االقتصار على فتاوى املشهور، فإنه يستحب نزح الكل ملوت البعري، ونزح الكل للخمر، ونزح الكل 

ونزح أربعني للعذرة،  ،ت اإلنسانملوت البقر، ونزح كر للحمار والبغل والفرس، ونزح سبعني دلواً ملو

رنب واخلرتير والسنور والكلب والدم الكثري، ونزح دالء يسرية للدم القليل، ونزح أربعني للثعلب واأل

إذا تفسخت، ونزح سبع دالء إذا بال فيها الصيب، ونزح الدجاجة والطري والفأرة ونزح سبع دالء ملوت 

منها حياً، ونزح ثالث دالء ملوت  دالء خلروج الكلب سبع دالء إذا اغتسل فيها اجلنب، ونزح سبع

  .ي مل يتغذ بالطعامذلعصفور وشبهه، ونزح دلو لبول الصيب الاحلية، ونزح دلو ملوت ا

  .)١(وإن مات فيها بعري، أو صب فيها مخر فلترتح): عليه السالم( ففي صحيح احلليب قال

  و صب فيها أفإن مات فيها ثور، «: ويف خرب عبد اهللا بن سنان

                                                

  .٦ ح املاء املطلقأبواب من ١٥ الباب١٣٢ ص١ج: الوسائل) ١(
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  .)١(»ر نزح املاء كلهمخ

  .)٢(»كر من ماء«: عن احلمار واجلمل؟ قال) عليه السالم( حني سأل أبا جعفروعن عمرو بن سعيد 

فيموت فيه فأكثره اإلنسان يرتح وما سوى ذلك مما يقع يف بئر املاء «): عليه السالم( وخرب عمار قال

  .)٣(»منها سبعون دلواً

): عليه السالم( عن العذرة تقع يف البئر؟ فقال) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: وخرب أيب بصري قال

  .)٤(»يرتح منها عشر دالء، فإن ذابت فأربعون أو مخسون دلواً«

  .)٥(»ربعون دلواً، والكلب وشبههأ«:  فقال، سألته عن السنور:وخرب علي قال

جل ذبح شاة فاضطربت فوقعت يف بئر سألته عن ر«: قال) عليه السالم( وخرب علي عن أخيه موسى

وسألته عن رجل ...  »يرتح منها ما بني الثالثني اىل األربعني دلواً«: وداجها تشخب دماً؟ قالأماء، و

  ذبح دجاجة أو محامة، فوقعت يف بئر، 

                                                

  .١ ح املاء املطلقأبواب من ١٥ الباب١٣١ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح املاء املطلقأبواب من ١٥ الباب١٣٢ص ١ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح املاء املطلقأبواب من ٢١ الباب١٤١ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح املاء املطلقأبواب من ٢٠ الباب١٤٠ ص١ج: الوسائل) ٤(

  .٣ ح املاء املطلقأبواب من ١٧ الباب١٣٤ ص١ج: الوسائل) ٥(
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  .)١(»يرتح منها دالء يسرية«: هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال

ذا وقع يف البئر الطري، والدجاجة، والفأرة، فانزح إ«: قال) عليه السالم( وخرب يعقوب عن الصادق

  .)٢(»منها سبع دالء

يرتح منها سبع دالء إذا بال فيها «: قال) عليه السالم( وعن عدة من أصحابنا عن أيب عبد اهللا

  .)٣(»الصيب

و نزل ن سقط يف البئر دابة صغرية، أإ«: قال) عليه السالم( وخرب عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللا

  .)٤(»فيها جنب نزح منها سبع دالء

خرج منها حياً نزح منها أإذا وقع فيها مث «: قال يف الكلب) عليه السالم( وخرب أيب مرمي عن جعفر

  .)٥(»سبع دالء

  .)٦(»ا فانزح منها دالءهذا سقط يف البئر شيء صغري فمات فيإ«): عليه السالم( وخرب احلليب قال

                                                

  .١ ح املاء املطلقأبواب من ٢١ الباب١٤١ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح املاء املطلقأبواب من ١٨ الباب١٣٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

 يف تطهري املياه من ١١ الباب٢٤٣ ص١ج:  والتهذيب،١ ح من بول الصيب يقع يف البئر١٨ الباب٣٣ ص١ج: االستبصار) ٣(

  .٣٢ حالنجاسات

  .١ ح املاء املطلقأبواب من ١٥ الباب١٣١ ص١ج: الوسائل) ٤(

  .١ ح املاء املطلقأبواب من ١٧اب الب١٣٤ ص١ج: الوسائل) ٥(

  .٦ ح املاء املطلقأبواب من ١٥ الباب١٣٢ ص١ج: الوسائل) ٦(
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. فإنه مطهر لبدنه على األقوى، عن األغسال عند فقد املاءبدالً   تيمم امليت:اخلامس عشر

  

وأقله العصفور يرتح منها ... مما يقع يف البئر فيموت فيه«): عليه السالم( يب عبد اهللاأوخرب عمار عن 

  .)١(»دلو واحد

دلو «): معليه السال( طيم يقع يف البئر؟ فقالعن بول الصيب الف) عليه السالم( تهسأل: وخرب علي قال

  .)٢(»واحد

ىل غريها من الروايات الكثرية املوجودة يف الوسائل واملستدرك واجلامع وغريها، وقد ذكرنا ههنا إ

 فتفصيل الكالم يف ذلك طويل جداً، ومن أراد ذلك لو الكتاب عن هذه الفائدة، وإالّبعضها لئال خي

  .فلرياجع اجلواهر واحلدائق واملستند

ال خيفى } قوى فإنه مطهر لبدنه على األ،غسال عند فقد املاءيت بدالً عن األ تيمم امل:اخلامس عشر{

أن اِإلنسان باملوت ينجس بدنه، كما دلّت على ذلك األدلة، وجناسته قابلة للتطهري، فليست كنجاسة 

  فليس كسائر النجاسات، وكل،نسان هو الغسل ال التطهري باملاءومطهرية اإلسائر احليوانات اليت متوت، 

من غسله لعدم املاء أو خلوف تناثر قد حقق يف موضعها، وعلى هذا فإن مل يتمكنوا الثالثة هذه األمور 

  بدالً عن جلده، كاحملروق وادور وحنومها، ميموه 

                                                

  .٢ ح املاء املطلقأبواب من ٢١ الباب١٤٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح املاء املطلقأبواب من ١٦ الباب١٣٣ ص١ج: الوسائل) ٢(
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مجاع عليه، ويدل عليه خرب زيد بن علي عن آبائه عن الغسل كما سيأيت، وقد ادعى غري واحد اإل

يا رسول اهللا : فقالوا) صلى اهللا عليه وآله وسلم( إن قوماً أتوا رسول اهللا «:قال)  السالممعليه( علي

  .)١(»ميموه«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( مات صاحب لنا، وهو جمدور فإن غسلناه انسلخ، فقال

رب املاء هو رب «): عليه السالم( هذا باإلضافة إىل مطلقات كون التراب يكون بدالً عن املاء كقوله

  .)٣(»جعلت يل األرض مسجداً وتراا طهوراً«): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله. )٢(»دالصعي

  .)٤(»مبرتلة املاء«ـ أي التراب ـ » هو«): عليه السالم( وقول الصادق

أو عقالً سله، كما يف ادور ـ بناًء عليه ـ وعليه فإذا مل ميكن الغسل شرعاً، لنهي الشارع من غ

  .تشريع الغسل كاملرجوم، حيث يؤمر به أن يغسل قبل الرجمم دلعأو لعدم املاء، 

  : قال) عليه السالم( مع عن أيب عبد اهللاففي خرب مس

                                                

  .٣ ح غسل امليتأبواب من ١٦ باب٧٠٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح التيممأبواب من ٣ باب٩٦٥ ص٢ج: لالوسائ) ٢(

  .٢٦ ح١٣ ص٢ج: عوايل اللئايل) ٣(

  .٣ ح التيممأبواب من ٢٠ باب ٩٩٠ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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واملقتص مث يرمجان ويصلى عليهما، ومة يغسالن وحينطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ملرجوم واملرجا

  .، احلديث)١(منه مبرتلة ذلك

 من أقر على نفسه بالزنا فأمر) عليه السالم( على رجم أمري املؤمنني املشتملةويف رواية أمحد بن حممد 

قد «): عليه السالم( فقال! يا أمري املؤمنني، أال تغسله؟: فحفر له وصلّى عليه ودفنه، فقيل) عليه السالم(

  .)٢(»غتسل مبا هو طاهر إىل يوم القيامةا

 يكون بدنه طاهراً وال يوجب جناسة ،لثت يف الثاوما ميم يف األولني، وغسل قبل امل نه بعدإمث 

 وكذلك يف الشهيد، لكن طهارته ليست ملطهر، وأما يف األولني فقد ،فواضحالالمس له؛ أما يف الثالث 

  :استشكل يف طهارته بالتيمم بأنه يتوقف على أحد أمرين

ل اخلبث، خبثية متفرعة على حدثه، فإذا زال احلدث زا ثبوت أن جناسة بدن امليت جناسة: األول

وأدلة التيمم تثبت ارتفاع حدثه، أما ولكن ال دليل على هذه الفرعية، بل مها حكمان ثبتا بدليلني، 

  .ارتفاع خبثه فال، بل إطالق دليل خبثه يقتضي جناسته سواء ميم أم ال

ة ن التيمم يكفي يف ارتفاع اخلبث، كما أنه يرفع احلدث، ولكن مل يثبت ذلك، ألن أدلأثبوت : الثاين

   ال تدل إالّبدلية التيمم 

                                                

  .١ ح غسل امليتأبواب من ١٧ الباب٧٠٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح حد الزناأبواب من ١٤ الباب٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل) ٢(
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 فإنه مطهر ملا خيرج منه من الرطوبة ،وبالبول بعد خروج املين  ، االسترباء باخلرطات بعد البول:السادس عشر

  ،املشتبهة

  

جناسة ذا كان جنباً وكان بدنه جنساً وتيمم، مل ترتفع إنسان احلي ن اإلأعلى رفعه احلدث فقط، فكما 

  .نسان امليته، كذلك يف اإلمنا يرتفع حدثإبدنه، و

بن العم ا: هو طهارة بدن امليت كما ذكره املصنف، وتبعه مجلة من املعلقني كالسيدين: قوىلكن األ

فإذا . ما يرتفعان بالغسلأتالزم حدث امليت وخبثه، و: واجلمال، وذلك ألن املستفاد عرفاً من األدلة

ا، ال أن يرفع ماً، كما أن غسل املقتص منه قبالً يرفعهعن الغسل كان رافعاً هلما أيضالتيمم بدالً كان 

ضاً، وكما أن من يصب عليه املاء ىل الغسل ال ينجس بدنه أيإاحلدث فقط، وكما أن الشهيد غري احملتاج 

ن شاء اهللا إ يرتفع حدثه وخبثه معاً، وسيأيت بقية الكالم يف باب األموات ،يما إذا مل ميكن الغسلففقط 

  .تعاىل

 وبالبول بعد خروج املين، فإنه مطهر ملا خيرج منه ،االسترباء باخلرطات بعد البول: س عشرالساد{

ن هذا احلكم يف الصورتني أح اضومن الوكما سيأيت تفصيله يف باب االسترباء، } من الرطوبة املشتبهة

 ال، أو أا يف حال الشك، فإذا شك أا بول أم" قاعدة التجاوز"و" قاعدة الفراغ"حكم ظاهري، نظري 

ا ليست منياً وال بوالً بدون ما إذا علم بأأمين أم ال، فإن استربء حكم بأا ليست بوالً وال منياً، 

  ا بول أو مين مع االسترباء، كانسترباء، أو علم بأاال
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أصال ففي احلقيقة مانع عن احلكم بالنجاسة هذا من املطهرات من باب املساحمة وإالّلكن ال خيفى أن عد .

  وإالّ، مساحمة ويف عد هذا منها أيضاً،بل مطلق النابع بأي وجه كان،  زوال التغيري يف اجلاري والبئر:السابع عشر

.ففي احلقيقة املطهر هو املاء املوجود يف املادة

  

  . والنجاسة والناقضية يف الثاين،احلكم الطهارة وعدم الناقضية يف األول

 تسمية الشيء من باب}  هذا من املطهرات من باب املساحمةعدال خيفى أن {مع ذلك } لكن{و

ال أنه مطهر لنجس، } صالأمانع عن احلكم بالنجاسة {االسترباء }  ففي احلقيقةوإالّ{باسم مشاه 

  .ع باسم املزيلنفاملقام من باب تسمية املا

بل ويف املطر أيضاً، } انابع، بأي وجه كنزوال التغيري يف اجلاري والبئر، بل مطلق ال: السابع عشر{

 ففي أيضاً مساحمة، وإالّ{ن املطهرات أي م}  هذا منهاويف عد{مطهر للماء املتغري فإن زوال التغيري 

يذهب الريح حىت منه فيرتح «: ففي صححية ابن بزيع} املطهر هو املاء املوجود يف املادة: احلقيقة

   والرتح إمنا هو لزوال النجس، وفرق بني إزالة  فاملادة هي املطهرة،،)١(»ويطيب طعمه ألن له مادة

                                                

  .٧ ح املاء املطلقبأبوا من ١٤ الباب ١٢٧ ص١ج: الوسائل) ١(
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  :فإا مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غري ذلك مما يف يده بشروط مخسة،   غيبة املسلم:الثامن عشر

  . مبالقاة املذكورات للنجس الفالين أن يكون عاملاً:األول

  .قليداً أو ت اجتهاداً أو متنجساً علمه بكون ذلك جنساً:الثاين

  

  .ناء الذي فيه قذر فإن إزالة القذر غري تطهري اإلناءالنجس وبني املطهر، كما يف اإل

ال الكافر وحنوه، وكذا ما يف حكم الغيبة كالظلمة والعمى، أو غيبة }  غيبة املسلم:الثامن عشر{

 من يريد إجراء ذا كان املسلم يف الدار وبقي فيها، مث خرجإجراء الطهارة، كما إنسان الذي يريد اإل

 من القطع بعدم يت دخل يف ما يأوها مبقدار ميكن التطهري، وإالّغيبة وحنأن تكون الالطهارة وعاد، والالزم 

خالفاً ملا يأيت من } فإا مطهرة لبدنه، أو لباسه، أو فراشه، أو ظرفه، أو غري ذلك مما يف يده{التطهري 

  :}بشروط مخسة{فقط ببدنه  ختصيص بعض ذلك

  .}املذكورات للنجس الفالين ن يكون عاملاً مبالقاةأ: األول{ط الشر

وهذان الشرطان } جتهاداً أو تقليداًاعلمه بكون ذلك الشيء جنساً أو متنجساً، : الثاين{الشرط 

   فلو أريد التفكيك للزم أن يزاد لمه بنجاسة بدنه أو لباسه، وإالّىل شرط واحد، وهو عإيرجعان 
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، وشرط رابع وهو أن يكون املالقي مما يتأثر ةرطوبة أحد املتالقيني حال املالقاشرط آخر، وهو علمه ب

  .ىل غري ذلكإبالنجاسة ال مثل باطن عينه مثالً، 

 مبا اجتمع فيه الشرائط ي من بعض، يف حصول الطهر الظاهر، فال إشكال وال خالف إالّوكيف كان

نعم ظاهر حمكي املفاتيح املنع، كما أن (. اع عليهمجاملعتربة، بل عن بعض شراح منظومة الطباطبائي اإل

  .)١( كذا يف املستمسك)ردبيلي واملدارك الترددظاهر حمكي كالم األ

  : فالدليل على الطهارة أمور،وكيف كان

  .مجاعاإل: األول

  .السرية القطعية: الثاين

لزوم وضع أمر ) معليهم السال( ظهور حال املسلم يف الترته عن النجاسة، وقد ورد عنهم: الثالث

  .األخ على أحسنه

  .ج لوال ذلكرلزوم احل: الرابع

  .خبار ذي اليدإفحوى ما دلّ على حجية : اخلامس

  مجاع الذي هو حمتمل والكل صاحل لالستناد، ما عدا اإل

                                                

  .١٣٨ ص٢ج: املستمسك) ١(
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مثالً أشكل على االستناد، نعم يصلح أن يكون مؤيداً، وقد استشكل يف سائر األدلة مبا هو غري وارد، 

مراد املستند أن : الشهرة على النجاسة، وفيهكيف تثبت واحلال أن صاحب املستند ادعى  بأا السرية

 فنفس صاحب علم، وإالّن النجس ال حيكم بطهارته إال بالأىل القاعدة، أي قاعدة إالشهرة املستندة 

  . أو حنوهمجاع العمليمجاع القطعي على الطهارة، مما ال بد أن يكون مراده اإلتند ادعى اإلسامل

وأصحام كانوا يعاملون مع الناس معاملة ) عليهم السالم(كيف وال إشكال يف أن النيب واألئمة 

: )عليه السالم( ح أم كانوا يستنجون واالستنجاء يستلزم جناسة اليد غالباً، بل قالوالطهارة، مع وض

 ر هؤالء ال يسمونكثأوإين أعلم أن.  

ضع أمر «): عليه السالم( أنه ال دليل على حجيته، وفيه أن قوله حال املسلم برووأشكل على ظه

  . وحنوه مما هو مستند أصالة الصحة دليل على ذلك)١(»أخيك على أحسنه

لزم احلكم تنه يسنه يقدر بقدره، ال إإوأشكل على احلرج بأنه ال يوجب رفع احلكم الكلي، مث 

 مما يكشف عن أن الشارع مل ،ج واملرج واختالل النظامإنه لوال احلكم بالطهارة لزم اهلر: وفيه .بالطهارة

  .م بالنجاسةحيك

ن أ: دلة بالفحوى، وفيهىل الفعل ليس من مقتضى األإ التعدي من القول وأشكل على الفحوى بأن

  .املراد بالفحوى املناط وهو قطعي عند العرف

                                                

  .٣ ححكام العشرةأ أبواب من ١٦١ باب٦١٤ ص٨ج: الوسائل) ١(
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منا الكالم يف الشروط إاجلملة، وشكال فيه يف ة مما ال ينبغي اإلي فالقول بالطهارة الظاهر،وكيف كان

  .اليت ذكروها

ىل اشتراط علم الشخص بنجاسة ما يتعلق به ـ إأما الشرطان األوالن ـ اللذان مرجعهما : فنقول

 اعتباره، واحملكي عن العالمة :األلفيه للشهيد الثاينح عن ذكرى الشهيد، وشرفقد اختلفوا فيه، فاحملكي 

فاكتفى هؤالء باحتمال مصادفة الطهارة، وقوى  عدم اعتباره، :لوامعالطباطبائي، وكاشف الغطاء، وال

 لذلك اعتباره ـ مث قال ـ واالحتياط ض أن املعروف بني من تعرإالّ(:  لكنه قالرعدم االعتبار اجلواه

فعدم اعتبار ما ذكر يف املنت غري بعيد، ويعرف ذلك من يقيم (: ، وقال يف املستمسك)١()ال ينبغي تركه

  .، انتهى)٢()د يكثر فيها املخالفون مع ابتالئه ميف بال

ن املتشرعة يعاملون مع املسلمني معاملة إ ويدل عليه سرية املتشرعة، ف،قربوهذا هو األ: أقول

الطهارة، مع أم يعلمون أن كثرياً من املسلمني ال يعرفون حكم النجس والطاهر، ويعلمون بأم يبتلون 

ىل إىل املخالفني الذين ال يعترفون ببعض أقسام النجاسات، أو بالنسبة إ بالنجاسات، سواء بالنسبة

  أهل املؤمنني الذين يعترفون يف مذهبهم بالنجاسة لكن ال يعلمون ا، أو ال يتورعون عنها، فإن 

                                                

  . يف كون الغيبة من املطهرات٣٠٢ ص٦ج: اجلواهر) ١(

  .١٤٠ ص٢ج: املستمسك) ٢(
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ون مع كالم، وال يعلمون جناسة الكلب، ـ كما يف رالبادية الذين ال يتوفر لديهم املاء وهم حمشو

  .نهم ـ ال يتجنب عنهم املتشرعة مع أن املظنون جناستهمكثري م

عترب حصول الظن احلاصل من احيث ) رمحه اهللا( يعلم وجه النظر يف كالم الشيخ املرتضى: ومنه

  :وقد قال العالمة الطباطبائي يف منظومته. شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة

  نسان بالطهارةواحكم على اإل(

  رةبغيبة حتتمل الطها

  وهكذا ثيابه وما معه

  )١()بسرية ماضية متبعة

خر أيضاً كذلك، فإن املتشرعة يعاملون مع وهذا ليس خاصاً بالطهارة والنجاسة، بل بعض أبوابه األ

معاملة صحيحي العمل، فإم يشترون منهم ويبيعون وحنو ذلك، مع كون الغالب عدم علم املسلمني 

ال ح لكثري منهم، وكذلك يف باب الذبيحة فإن املخالفني ووجود الربكثري من املسلمني باخلمس 

  .يشترطون ما نشترطه يف باب حل الذبيحة من الشروط، وهكذا

لعل عمل الطهارة ممن يقيم يف ( :شكال على املستمسك من قولهأما ما ذكره مصباح اهلدى يف اإل

  ولو مع العلم بعدم عن احلرج، ويشهد بذلك حتقق ذلك العمل منه، ئالبالد اليت ذكرها ناش

                                                

  .٥١ص: منظومة الطباطبائي) ١(
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ء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب محل   استعماله لذلك الشي:الثالث

  .املسلم على الصحة  فعل

  . علمه باشتراط الطهارة يف االستعمال املفروض:الرابع

  

  .، انتهى)١()امع الطهارة، كما هو الغالب يف مثل مكة واملدينة وأشباههممصادفتهم 

 مع أنا نراهم يعاملون معاملة ،أنه لو كان من باب احلرج للزم اقتصار املتشرعة على قدره: ففيه

  .الطاهر مطلقاً

  . فالقول بعدم هذا الشرط ـ الذي ذكره املصنف يف ضمن شرطني ـ أقرب،وكيف كان

يكون أمارة نوعية على  استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه :الثالث{الشرط 

  :وهذا الشرط والشرط الرابع الذي ذكره بقوله} طهارته من باب محل فعل املسلم على الصحة

ىل شرط واحد إ أيضاً مرجعهما ،}علمه باشتراط الطهارة يف االستعمال املفروض: الرابع{الشرط 

واحد هذا الشرط، ويف  فقد ذكر غري ،شتراط الطهارة فيهاوهو استعماله لذلك الشيء فيما يعلم ب

   .)٢()خري متعني كما يظهر بأدىن تأملبل لعل األ(: املستمسك

                                                

  .٤٠٣ ص٢ج: مصباح اهلدى) ١(

  .١٤١ ص٢ج: املستمسك) ٢(
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  :ووجهه واضح، إذ املستند ملطهرية الغيبة

نسان أن يد زيد ن السرية جارية يف هذا املورد دون ما عداه، فلو رأى اإلأفمن املعلوم : ما السريةإ

  . يرتب املتشرعة أثر الطهارة على يدهتنجست، مث مل يره يستعمل ا استعمال الطاهر، مل

 وكالمها متوقفان على االستعمال، فإن حال املسلم العامل بالنجاسة :وإما الفحوى وظهور احلال

 لفعله على  استعمل املتنجس فيما يعترب فيه اإلزالة يكشف عن إزالته هلا، محالًاوالعامل بوجوب إزالتها، إذ

  .هناك عمل حىت حيمل على الصحيحالصحيح، أما إذا مل يستعمل فليس 

  . ومها ليسا يف غري موارد استعماله، فيما يشترط يف الطهارة:وإما العسر واحلرج

ن يلحق باالستعمال، ما يكون ظاهره االستعمال، قبالً أو بعداً، وإن مل يستعمل حاالً، أنعم ميكن 

 بد من احلكم بطهارة يده، فإذا كما إذا رأيت مسلماً وقد تنجست يده، مث رأيته بعد يوم، فإنه ال

صافحين بيد رطبة ال جيب غسل اليد، إذ ظهور حال املسلم يف أنه يصلي بأعضاء طاهرة، كما أن ظاهر 

نه غسله متام الغسالت حىت أ غسل الغاسل امليت، ومل أعلم هل احال املسلم أنه صلى، وكذلك إذ

 بعد متام غسله، يالزمه طهارة ال يكفن امليت إالّأنه طهرت يده تبعاً، أم ال، فإن ظهور حال املسلم يف 

  ىل املستقبل، فإن رأيت املسلمإىل املاضي، وهكذا بالنسبة إيده، هذا بالنسبة 
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 بل لو علم من ، فمع العلم بعدمه ال وجه للحكم بطهارته وإالّء حمتمالً  أن يكون تطهريه لذلك الشي:اخلامس

  . وإن كان تطهريه إياه حمتمالً، يشكل احلكم بطهارته،اهر والنجس عنده سواءحاله أنه ال يبايل بالنجاسة وأن الط

  

ىل إاليت تنجست يده أخذ إناًء من املاء وقد دخلت فيه أصبعه يريد أن يتوضأ به، أو يريد أن يقدمه 

سلم صبه يف مرقه الذي يريد أن يأكله، دلّ ذلك على طهارة يده محالً لفعل املينسان مسلم، أو يريد أن إ

  .على الصحيح، والسرية، واحلرج، والفحوى

 فمع العلم بعدمه ال وجه للحكم طهريه لذلك الشيء حمتمالً، وإالّ أن يكون ت:اخلامس{الشرط 

مارات، فإذا إذ األدلة املتقدمة ال تثبت للغيبة الطهارة الواقعية، بل الطهارة الظاهرية كسائر األ} بطهارته

بل لو علم من حاله أنه ال يبايل بالنجاسة، وأن {غيبة يف احلكم بالطهارة علم بعدم التطهري مل تنفع ال

ألنه ال ظهور حلال } ياه حمتمالإن كان تطهريه إالطاهر والنجس عنده سواء، يشكل احلكم بطهارته، و

  .املسلم يف هذا احلال

ال يعتربون جناسة ن احلرج والسرية كافيان يف احلكم بالطهارة، بل كثري من املسلمني ألكن قد عرفت 

بعض النجاسات، وكثري من الشيعة يف القرى واألرياف بل يف املدن غري مبالني، ومع ذلك السرية جارية 

يف معاملتهم معاملة الطاهر، وجارية يف معاملة أمواهلم معاملة احلالل، واملخمس واملزكى، ومعاملة 

  ذبائحهم معاملة 
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 نعم لو رأينا أن وليه مع علمه ، واألحوط ذلك، وجهان، مميزاًكان صبياً أو يكفي ولو ،ويف اشتراط كونه بالغاً

  ،بنجاسة بدنه أو ثوبه جيري عليه بعد غيبته آثار الطهارة ال يبعد البناء عليها

  

  .التذكية، مع أن الغالب من السنة ال يشترطون ما نشترطه يف حلية الذبيحة

وإن كان األقرب }  وجهان، واألحوط ذلك،اً مميزاًويف اشتراط كونه بالغاً، أو يكفي ولو كان صبي{

ىل التخلي وال إعدم االشتراط، وفاقاً لغري واحد جلريان السرية، فإن أطفال املتشرعة املميزين، يذهبون 

ما غري املميز، فال يأيت فيه شيء أىل غري ذلك من األمثلة، إيستنجون، ومع ذلك يعاملوم معاملة الطاهر، 

 إذا كان من توابع البالغ كثيابه وظرفه وفرشه، دمة، ولذا ال حيكم بطهارته إالّبعة املتقمن األدلة األر

ن أنعم لو رأينا {: فيكون الدليل على طهارته هو الدليل على طهارة توابع البالغ، ولذا قال املصنف

ل يكفي بل قد عرفت عدم اشتراط العلم ب} مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه{بل وغري الويل } وليه

ومل (: وإشكال املستمسك بقوله} جيري عليه بعد غيبته آثار الطهارة ال يبعد البناء عليها{االحتمال 

  . غري تام، كما ال خيفى على من الحظ حال املتشرعة مع أوالد الغري)يثبت قيام السرية عليه يف املقام
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  .ةاملذكورحتقق الشروط والظاهر إحلاق الظلمة والعمى بالغيبة مع 

  

بالغيبة مع حتقق الشروط {وحنومها كفصل ساتر بينهما مث رفعه } والظاهر إحلاق الظلمة والعمى{

لوجود السرية يف املقامني، خالفاً لظاهر صاحب اجلواهر، حيث مل يلحقها بالغيبة، واستدل } املذكورة

سك ومصباح اهلدى  هو ما اختاره املصنف، وتبعه املستم:له باألصل السامل عن املعارض، لكن األقرب

ن املدار احتمال الطهارة وهو موجود يف املقام، مث أ كما عرفت، وقد تقدم ةوغري واحد، لوجود السري

ميان ليس بشرط يف مطهرية الغيبة، ألن السرية وغريها جارية يف كل إنك قد عرفت مما سبق أن اإل

  .مسلم

  .هم مسلمنيربع مل يعتم حال الكفار، ألن الشارق احملكوم بكفرهم حاهلرنعم الِف

 الختصاص أدلة الغيبة اليت منها السرية، واحلمل على الصحة ،شكال يف اشتراط اإلسالمإنعم ال 

ىل الكفار أيضاً، كأصالة أن املال الذي إ يف بعض املوارد بالنسبة ن كان أصل الصحة جاٍرإباملسلم، و

 ن الكفار ما حتت أيديهم، فإن الرسوليبيعه ماله مع وجود استصحاب عدم ملكيته له، ولذا نشتري م

 ،كانوا يتعاملون معهم، والسرية القطعية قائمة) عليهم السالم( واألئمة) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .لزموهم مبا التزموا بهأىل دليل إباإلضافة 

ه وقد سبق أنه ال فرق بني بدن املسلم وسائر ما يتعلق به، خالفاً للمحكي عن املوجز، وصرح ب

  املستند من االقتصار على البدن، 
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 ، وكذا املطهر السابق وهو االسترباء، فالواقع على حاله وإالّ، ال خيفى أن مطهرية الغيبة إمنا هي يف الظاهرمثّ

   الغيبة من املطهرات من فعد،خبالف سائر األمور املذكورة

  

 بالنجاسة، فال موقع ألن يبحث ما تقدم من إطالق األدلة، وحيث ذكرنا أنه ال يشترط علمه: وفيه

عن مسألة أنه لو شك يف علم املسلم بالنجاسة، أو شك يف غفلته بعد أن علمنا بعلمه، نعم من يشترط 

 على مقتضى القاعدة أنه لو شك يف علم املسلم املتنجس بالنجاسة، كان الالزم أن يبىنعلمه يكون 

دمها، وحيث تقدم لزوم احتمال التطهري، فإذا عدمه، ولو شك يف غفلته بعد العلم ا كان األصل ع

  .كان الوقت أقصر من التطهري مل حيكم به

ن العلم إواحتمل وجود الكر عنده كفى، مث نعم إذا كان الوقت بقدر التطهري بالكر دون القليل، 

 العلم  ألن مثل هذا،مجايل بنجاسة بعض املسلمني وعدم تطهريهم، ال يضر مبا ذكرنا من مسألة الغيبةاإل

  .ىل انونإليس مبنجس، وانون يف املقام حاله حال الطفل غري املميز فيما تقدم، النسحاب دليله 

طهر عليها ولذا فإطالق امل}  فالواقع على حالهيبة إمنا هي يف الظاهر، وإالّن مطهرية الغأمث ال خيفى {

 من األدلة ليس إالّيه، فإن املستفاد ثار النجس علآيكون تساحمياً، فإذا انكشف اخلالف يلزم ترتيب 

  .احلكم بالطهارة ظاهراً

فإا مطهرات } خبالف سائر األمور املذكورة{كما سبق } وكذا املطهر السابق وهو االسترباء{

  فعد الغيبة من املطهرات من{حقيقية 
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. فهي يف احلقيقة من طرق إثبات التطهريباب املساحمة وإالّ

  

نسان أنه مسلم أم ال، مل إولو شك يف }  فهي يف احلقيقة من طرق إثبات التطهري املساحمة، وإالّباب

  .جير أحكام الغيبة عليه، للزوم إثبات املوضوع حىت يترتب عليه احلكم

يف بالد الكفر من ن أنعم من يكون يف بالد املسلمني، حاله حال املسلم حىت ينكشف اخلالف، كما 

يف باب سوق املسلمني، ولقيط أرض ف، كما ذكروا ذلك حاله حال الكفار حىت ينكشف اخلال

  .ىل غري ذلكإسالم، اِإلسالم، وامليت الذي جنده يف دار اإل
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 وال ،وال مسح النجاسة عن اجلسم الصيقلي كالشيشة،  ليس من املطهرات الغسل باملاء املضاف): ١ـ مسألة (

  ،إزالة الدم بالبصاق

  

ن نسب القول بذلك إىل املفيد والسيد إو} لغسل باملاء املضافليس من املطهرات ا{): ١مسألة ـ (

وال مسح النجاسة {ن ظاهر األدلة احنصار املطهر يف املاء املطلق أذلك واملرتضى، وقد تقدم الكالم يف 

ىل املرتضى أيضاً، فإن كان مرادمها أن إوإن قال بذلك الكاشاين ونسبه } عن اجلسم الصيقلي كالشيشة

على ظاهر احليوان وباطن ي ال ينجس أصالً، وإمنا تكون النجاسة عليه حاهلا حال النجاسة اجلسم الصيقل

  .أن إطالقات األدلة تقتضي عدم الفرق بني اجلسم الصيقلي وغريه: االنسان، فريد عليهما

أن ذلك : امفريد عليه .وإن كان مرادمها أن اجلسم الصيقلي ينجس، لكنه يطهر بزوال النجاسة

، وليس ذلك ببعيد ذلك ضرورة الدين على يدعارمبا لّ على أن املطهر منحصر باملاء، بل خالف ما د

وإن } زالة الدم بالبصاقإوال {فإن املتشرعة ال يشكون يف أحد األمرين، وقد تقدم الكالم يف ذلك أيضاً 

عليه (بيه أ عن )عليه السالم( ىل السيد القول به، ورمبا يستدل به برواية غياث عن أيب عبد اهللاإنسب 

  .)١(»ال بأس أن يغسل الدم بالبصاق«: قال) عليه السالم( عن علي) السالم

                                                

  .٢٣ ح يف تطهري البدن والثياب من النجاسات٢٢ الباب٤٢٥ ص١ج: التهذيب) ١(
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  ،وال غليان الدم يف املرق

  

ال يغسل بالبزاق شيء غري «: قال) عليه السالم( خرى عن غياث عن أيب عبد اهللاأويف رواية 

  .)١(»الدم

، وقد )٢() الدمالّإنه ال يغسل بالريق شيء أ قال روي(:  ويف الكايف،وهاتان الروايتان روامها التهذيب

  :أجاب املشهور عن هذه الروايات

  .بضعف السند: والًأ

  .عراض املشهورإب: وثانياً

  .باحلمل على التقية، ملوافقتها مذهب بعض العامة: وثالثاً

  .زالة العنيبأن املراد االستعانة بالريق إل: ورابعاً

  .ظاهرزالة الدم الإبأن املراد : وخامساً

و أشكاالت حمل منع ال فسائر اإلإعراض املشهور، وإنه ال ميكن العمل ذه الروايات بعد أنصاف واإل

 الصالح، لبعض وبأليه املفيد، والشيخ، والديلمي، وإن ذهب إو} وال غليان الدم يف املرق{نظر 

  .)٣(»م تأكله النارالد«): عليه السالم( فإن قطر يف القدر الدم؟ قال«: الروايات، كرواية زكريا

                                                

  .١٢ ح يف تطهري البدن والثياب من النجاسات٢٢ الباب٤٢٣ ص١ج: التهذيب) ١(

  . آخر احلديث٨ حةد باب يف الثوب يصيبه الدم واِمل٥٩ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .١ حشربة احملرمة األأبواب من ٢٦ الباب٢٨٦ ص١٧ج: الوسائل) ٣(
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.  وإن قال بكل قائل، وال دبغ جلد امليتة، وال مزج الدهن النجس بالكر احلار،وال خبز العجني النجس

  

  . لبعض الروايات، واالستبصار،ع، والفقيه، والنهايةنكما عن ظاهر املق} وال خبز العجني النجس{

و غريها من أ عن البئر يقع فيها الفأرة، :)المعليه الس( با عبد اهللاأسألت :  قال،محد عن جدهأكرواية 

  .)١(»صابته النار فال بأس بأكلهأذا إ«: قاليؤكل ذلك اخلبز؟ أالدواب فتموت فيعجن من مائها 

ن املاء أ يف عجني عجن وخبز، مث علم :)عليه السالم( يب عمري، عمن رواه، عن أيب عبد اهللاأوعن ابن 

  .)٢(» النار ما فيهكلتأال بأس «: كانت فيه ميتة؟ قال

ن قال به العالمة، وقد تقدم تفصيل الكالم يف هذه األمور إو} وال مزج الدهن النجس بالكر احلار{

  .يف مباحث املياه وجناسة الدم واالستحالة

ن قال به ابن اجلنيد والكاشاين فيما حكي عنهما، وقد تقدم الكالم يف ذلك إو} وال دبغ جلد امليتة{

  ن إنه ال يطهر الشيء النجس باملطهرات احلديثة، وأكما } ن قال بكل قائلإو {.يف مبحث امليتة

                                                

  .١٧ ح املاء املطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٩ ص١ج: الوسائل )١(

  .١٨ ح املاء املطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٩ ص١ج: الوسائل) ٢(
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ن املاء وحنوه من أنه يقتل املكروب ـ على اصطالحهم ـ مثل االسربتو وحنوه، واحتمال أعلمنا 

  .باب املثال ال يؤبه به
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و فيما يشترط فيه الطهارة وإن مل  ول،الذي ال يؤكل حلمه بعد التذكية  جيوز استعمال جلد احليوان): ٢ـ مسألة (

  .يدبغ على األقوى

  

جيوز استعمال جلد احليوان الذي ال يؤكل حلمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه {): ٢مسألة ـ (

وذلك ألنه ال مانع من استعماله بعد كونه طاهراً، كما يدل عليه ما دلّ على صحة ذكاة غري } الطهارة

  .املأكول

يت ذا رميت ومسإ «:)عليه السالم(  سألته عن جلود السباع أينتفع ا؟ فقال:كموثق مساعة قال

  .)١(»فانتفع جبلده

نسان ن اإلأ، ومن الواضح )٢(» شيئاً منها تصلّون فيهااركبوها وال تلبسو«:  قال،خرىوموثقته األ

صل وغريه ىل األإة ضافيعرق على اجللد املركوب، مما يدل على طهارته، ومن مفهوم هاتني املوثقتني باإل

 خالفاً} قوىن مل يدبغ على األإو{ فإنه لو كانت ميتة مل جيز استعماهلا "بعد التذكية": يعرف وجه قوله

 من الفرق بني استعماهلا يف اجلامد فال يشترط الدبغ يف طهارا وال يف صحة :ملا حكي عن الشهيد

يضاً للشيخني أ وطهارا، وخالفاًصحة استعماهلا فيشترط دبغها يف وبني استعماهلا يف املائع استعماهلا، 

  ما من جهةأغ يف جواز االستعمال،  وغريمها، حيث اشترطوا الدب،واملرتضى

                                                

  .٤ حطعمة احملرمة األأبواب من ٣٤ الباب٣٦٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح لباس املصليأبواب من ٥ الباب٢٥٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(
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. إال بعد الدبغنعم يستحب أن ال يستعمل مطلقاً

  

و توقف جواز استعماهلا عليه تعبداً ويستدل أ كما عن املنتهى وجامع املقاصد، ،توقف الطهارة عليه

  :له

  .)١(دباغة اجللد طهارته: قال) عليه السالم( املروي عن الرضاب

. بالباب رجالن: ذ دخل معتب، فقالإ) عليه السالم( يب عبد اهللاأكنت عند : يب خملّد قالأوخبرب 

): عليه السالم(  فقال،بيع جلود النمرأين رجل سراج إ :حدمهاأ فقال ،، فدخال»دخلهماأ«: فقال

  .)٢(ليس به بأس: قال. عمن: ؟ قال»مدبوغة هي«

ن كال اخلربين قاصران سنداً، إ ثوحيحيث دلّ باملفهوم على أنه لو مل يكن مدبوغاً كان فيه البأس، 

ال فيما } ن ال يستعمل مطلقاًأنعم يستحب {: وىل، وكأنه لذا قالأكان محلهما على االستحباب 

فىت به الشرائع وغريه، هذا أكما } د الدبغ بعإالّ{ يف غري ما يشترط بالطهارة يشترط بالطهارة وال

فيه جزاء منه، مما يوجب تلوث ما يشترط ن اجللد قبل الدبغ مظنة انفصال بعض األأىل إضافة باإل

  .و تلوث ما يصادفه ويالقيه، ومثله كاف يف استحباب الترتهأالطهارة 

                                                

  .باختالف يف اللفظ) ع( مام الرضا ط املؤمتر العاملي لإل٣٠٣ و٣٠٢ ص:فقه الرضا ويف ،٦٠ ص١ج: مكذا يف كشف اللثا) ١(

  .١ ح ما يكتسب بهأبواب من ٣٨ الباب١٢٤ ص١٢ج: الوسائل) ٢(
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 ونحمكوم بالتذكية وإن كانوا ممن يقولأو من أسواقهم   ما يؤخذ من اجللود من أيدي املسلمني): ٣ـ مسألة (

  . بطهارة جلد امليتة بالدبغ

  

ن إسواقهم، حمكوم بالتذكية، وأو من أ املسلمني ييدأما يؤخذ من اجللود من {): ٣مسألة ـ (

و كانوا ممن ال يبالون بالدين، وذلك ألن الشارع حكم أ} كانوا ممن يقولون بطهارة جلد امليتة بالدبغ

  :د لدى الشك يف التذكيةارثة موبالتذكية يف ثال

و أمانة، أو أ ،ن كان حتت سلطة املسلم، سواء كان مالكاً لعينه، أو منفعتهأب: مورد اليد: األول

ن املالك له هو مسلم، أخرية علمنا بو كان غاصباً له، وال يشترط يف األربعة األأو وديعة عنده، أعارية، 

صل عدم التذكية، وذلك ألن االحتمال أالكافر جرى الكه ن يكون مأذ لو احتمل إكما رمبا حيتمل، 

نه ال إذا رأيت املسلم يبيع اللحم واحتملنا أنه اشتراه من كافر، فإكاف يف باب التذكية، فحاله حال ما 

  .  كما تقدم الكالم يف ذلك،جيب التحقيق

مارة على أ كان ذلك هله مسلمون،أغلب أذا وجد اللحم يف السوق الذي إنه إف: مورد السوق: الثاين

  .التذكية

ذا مل يكن إما أثر استعمال املسلم، أسالم، وكان عليه رض اإلأن يكون اللحم مطروحاً يف أ: الثالث

كم بالتذكية، خالفاً ان، ففيه خالف، ففي هذه املوارد حننسثر استعمال اإلأثر استعمال املسلم، بل أعليه 

صل احلرمة صل عدم التذكية ويترتب على هذا األ فإن األذا وجدنا اللحم يف غري هذه املوارد،إملا 

  والنجاسة، وال 
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صل عدم التذكية ال يثبت كونه ميتة، أن إثبات كونه ميتة، حىت يقال إثرين على حاجة يف ترتيب األ

ذا مل إن عدم املذكى هو امليتة وبالعكس، فكل ما من شأنه وقوع الذكاة عليه، أبل الظاهر من األدلة 

  .ن ميتة، كما حققناه يف حملهيذك كا

صل عدم الذكاة، كان اللحم املوجود يف أرضه خارجاً عن أنه حيث مل يكن يد الكافر وسوقه وإمث 

نه ال تالزم بني أنه اشتراه من مسلم، وال خيفى أن احتمل إهذه املوارد حمكوماً باحلرمة والنجاسة، و

ليه، فإن إصالة الصحة بالنسبة أجراء إوبني عدم ىل يد الكافر، إصالة عدم التذكية بالنسبة أجراء إ

ن اشياءه حمكومة بالطهارة، أومواريثه حمكومة لنا بالصحة، كما  وطالقه ونسبهمعامالت الكافر ونكاحه 

 والوصي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، وألن النيبلزموهم مبا التزموا بهأألن معامالته يشملها دليل 

يبيعه ممن «): عليه السالم( عاملون معهم، وملا ورد يف بعض الروايات من قولهكانوا يت) عليه السالم(

صل عدم  وللسرية القطعية من معاملة املسلمني هلم معاملة بعضهم مع بعض، فال جمال أل،)١(»يستحل

  .شبهأو ما أ له، كون ما يف يد الكافر ماالً

   .)٢(»لكل قوم نكاح«): عليه السالم( ما النكاح فلقولهأ

                                                

  .٢ ح مما يكتسب بهأبواب من ٧ باب٦٨ ص١٢ج: الوسائل) ١(

  .٢٧٥ ح٣٨٧ ص٦ج: التهذيب) ٢(
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ما الطهارة أدلة السابقة كالسرية وحنوها، ولزام، وبعض األوالطالق والنسب واملواريث، لقاعدة اإل

صل الصحة خاص أن ألسنة الناس من أن ما اشتهر يف أفلقاعدة الطهارة واستصحاا، ومما ذكرنا يعلم 

ن كان يرى صحة إلم ونه يصح اشتراء اللحم من املسأن مما سبق علم إباملسلم، ليس على ما ينبغي، مث 

دلة يد املسلم وسوق املسلم أن إ ف،ن الكافر ذبح لهأو أنه اشتراه من الكافر، أذبح الكفار، واحتملنا 

  .وحنومها شاملة له
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فجلده وحلمه طاهر بعد  ، قابل للتذكية،ما عدا الكلب واخلرتير من احليوانات اليت ال يؤكل حلمها): ٤ـ مسألة (

.التذكية

  

ما عدا الكلب واخلرتير من احليوانات اليت ال يؤكل حلمها قابل للتذكية، فجلده {): ٤مسألة ـ (

لقد ذكرنا يف } طاهر بعد التذكية{وسائر ما يكون طاهراً من احليوان املأكول اللحم، منه } وحلمه

احليوان احلالل اللحم، والسباع، واملسوخ، : قسامأن احليوان على مخسة أكتاب الصيد والذباحة 

ن غالب احلشرات غري قابلة أقابلة للتذكية، وول قسام الثالثة األن األأاحلشرات، والكلب واخلرتير، وو

ن الكلب واخلرتير غري قابالن للتذكية، بل حيها أنه ليس هلا دم سائل، و أل،للتذكية، بل هي طاهرة

  :طالق الذي ذكرناوميتها جنسان، ويدل على اإل

يت فانتفع ذا رميت ومسإ«: ؤال عن جلود السباع املنتفعة ا وفيهاموثقة مساعة الواردة يف الس

  .)١(»جبلده

ـ  :ىل أن قالإما اللحوم ـ أ«: وموثقته الثانية يف جواب السؤال عن حترمي السباع وجلودها وفيها

  .)٢(»ما اجللود فاركبوا عليها وال تلبسوا منها شيئاً تصلون فيهأ و،هنا نكرهإف

                                                

  .٤ ححملرمةطعمة ا األأبواب من ٣٤ الباب٣٦٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ ـ ٣ ح لباس املصليأبواب من ٥ الباب٢٥٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(
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عن لباس الفراء، والسمور، والفنك، ) عليه السالم( با احلسنأ سألت :طني قالحة علي بن يقيوصح

  .)١(»ال بأس بذلك«): عليه السالم( والثعالب، ومجيع اجللود؟ قال

طالق الذي ذكرناه، حىت يف احلشرات اليت هلا دم سائل مما تقبل وهذه الصحيحة دليل على اإل

لة على جناستها حىت بعد املوت، دالة على عدم وقوع الذكاة دلة الداما الكلب واخلرتير فاألأالتذكية، 

بشمول ما من رد قابلية تذكية احلشرات القابلة للتذكية، ألن هلا دماً سائالً ـ بعد اعترافه أعليها، 

كثر احلشرات، وعدم صالحية بعضها أ لكنه يندفع بعدم صدق اجللد يف :صحيح ابن يقطني ـ بقوله

قوى عدم قبوهلا للتذكية، كما عن دم تعارف ذلك يف البعض الثالث منها، فاأل، وعصالًأخر للبس األ

  .انتهى. كثراأل

ن، كما نا نفرض ما كان جلداً صاحلاً للّبس وتعارف ذلك ـ كما هو احلال اآل ما ال خيفى، أل:ففيه

ول ال خيفى على من يطلع على بيع اجللود املصنوعة يف الغرب والشرق ـ فهل هناك مانع عن مش

ن استضعاف املدارك ملوثقيت مساعة، لكونه واقفياً، ال وجه له بعد عدم أاالطالق املذكور له، كما 

يضاً ال أن قول املستند بعدم وقوع التذكية على املسوخ أمامياً، ومنه يعلم إن يكون السند كله أاشتراط 

  .وجه له، وتفصيل الكالم يف موطنه

                                                

  .١ ح لباس املصليأبواب من ٥ الباب٢٥٥ ص٣ج: الوسائل) ١(
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 كمالقاة البدن أو الثوب لبول الفرس :من املوارد مع عدم تنجسه  مجلةيستحب غسل املالقي يف): ٥ـ مسألة (

  والبغل واحلمار

  

و أ كمالقاة البدن ،يستحب غسل املالقي يف مجلة من املوارد مع عدم تنجسه{): ٥مسألة ـ (

  .جلملة من الروايات} لبول الفرس والبغل واحلمار{و غريها أو الظرف أ} الثوب

والبغال واحلمري؟ بوال الدواب أعن ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : الكحسنة حممد بن مسلم ق

  .)١(»ن شككت فانضحهإاغسله فإن مل تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، ف«: فقال

  .)٢(»يغسل بول احلمار والفرس والبغل«:  وفيه،وصحيح عبد الرمحان

اغسل «: بوال احلمري والبغال؟ قالأعن ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : وخرب عبد األعلى قال

  .)٣(»من ذلك] اكرب[كثر أهو «): عليه السالم( رواثها؟ قالأ ف:قلت. »ثوبك

ن الشوارع والدور وغريها، كان غالباً فيها ذلك، إن االجتناب عنها متعذر، حيث أاملراد : قولأ

  نسان كل  اإلن يغسلأو استحب، لزم أذا وجب غسله إوكان الثوب والعباء جيران عليها، ف

                                                

  .٦ ح النجاساتأبواب من ٧ الباب١٠٠٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٩ الباب١٠١١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١٣ ح النجاساتبوابأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٨

  .وم ثوبه مراتي

ا حتمل على االستحباب بقرينة ما ورد على أ إن كان ظاهرها الوجوب، إالّخبار ون هذه األإمث 

  .عدم الوجوب

عاجل الدواب، فرمبا خرجت بالليل، وقد أين إ :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: غر قاليب األأكخرب 

ليس «: فقال. صبح فأرى أثره فيهأيده، فينضح على ثيايب، فو أحدها برجله أبالت وراثت، فيضرب 

  .)١(»عليك شيء

كنا يف جنازة وقدامنا محار، فبال فجاءت الريح ببوله حىت صكت : وخرب املعلي وعبد اهللا قاال

  .)٢(»ليس عليكم بأس«: خربناه، فقالأف) عليه السالم( يب عبد اهللاأوجوهنا وثيابنا، فدخلنا على 

 علي بن هيضاً، ملا رواأىل الروث إن سائر الروايات، مث الظاهر استحباب ذلك بالنسبة  ماىل غريمهإ

سألته عن الثوب يقع يف مربط الدابة على : قال) عليه السالم( خيهأجعفر ـ كما يف الوسائل ـ عن 

  .)٣(»ن كان جافاً فال بأسإن علق به شيء فليغسله، وإ«: بوهلا وروثها كيف يصنع؟ قال

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٩ الباب١٠٠٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١٤ ح النجاساتأبواب من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٢١ ح النجاساتأبواب من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٩

  ، الفأرة احلية مع الرطوبة مع ظهور أثرهاومالقاة

  

لصحيحة } ثرهاأومالقاة الفأرة احلية مع الرطوبة مع ظهور {عن البول خفية الروث أنعم الظاهر 

سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت يف املاء : قال) عليه السالم( خيهأعن ) عليه السالم( علي بن جعفر

ومثله . )١(»نضحه باملاءأثرها، وما مل تره أاغسل ما رأيت من «: فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال

با أن إ«): عليه السالم( سحاق بن عمار عن الصادقإنه حممول على االستحباب بقرينة خرب أ غريه، إالّ

  .)٢(»ن تشرب منه وتتوضأأناء ذا شربت من اإلإال بأس بسؤر الفأرة : كان يقول) عليه السالم( جعفر

وسألته عن فأرة وقعت يف حب دهن : ، قال)عليه السالم( خيهأ  جعفر عنويف خرب علي بن

  .ىل غريهاإ. )٣(»نعم ويدهن به«:  قال؟بيعه من مسلمأن متوت، أخرجت قبل أو

  .ذا ماتإن اختلف حكمهما فيما إقسام الفأرة من اجلرذ وغريه، وأوالظاهر عدم الفرق بني 

   رواه قرب نه ال خصوصية لظهور األثر، ملاأمث الظاهر 

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٣ الباب١٠٤٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ حسئار األأبواب  من٩ الباب١٧١ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١١٣ص: سناد وقرب اإل،١ ح النجاساتأبواب من ٣٣ الباب١٠٤٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٠

  ،واملصافحة مع الناصيب بال رطوبة

  

ن كانت إذا مل تكن الفأرة رطبة فال بأس، وإ«: وسألته عن الفأرة تصيب الثوب؟ قال: سناد قالاإل

  .)١(»صاب من ثوبكأرطبة فاغسل ما 

لقى أ :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: خلرب القالنسي قال} واملصافحة مع الناصيب بال رطوبة{

  .)٢(»اغسلها«:  قال،فالناصب: قلت. »امسحها بالتراب أو باحلائط«:  قال،الذمي فيصافحين

سل يف الذمي بناًء على جناسة الكافر، و يده رطبة، وجب الغأذ لو كانت اليد إ ،منا قلنا بال رطوبةإو

كل شيء «): معليه السال( منا محلناه على االستحباب ملا دل على عدم النجاسة يف اليابس، كقولهإو

سابقاً مجلة منهاوغريه من األ. )٣(»يابس زكي خبار، وقد مر.  

نسان جسد الناصب كان احلكم  فلو مس جسد اإل،مث هل احلكم خاص باملصافحة، ال يبعد العموم

قسام أنه لو القى جسد الكافر كان يستحب املسح بالتراب، والظاهر عدم الفرق بني أكذلك، كما 

  حدمها فالأذا القى الثوب إما أولوية، ل األالكفار للمناط، ب

                                                

  .٨٩ص: سنادقرب اإل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠١٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ححكام اخللوةأ أبواب من ٣١ الباب٢٤٨ ص١ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١١

   كمالقاة الكلب واخلرتير والكافر بال رطوبة:ويستحب النضح أي الرش باملاء يف موارد

  

ن اخلوارج هنا يف حكم النواصب، والغالة أحب احلكم لعدم الدليل ولعدم املناط، والظاهر تيس

  .ملحقون يف هذا احلكم بالذمي ال بالناصب

ما مع أ} لنضح أي الرش باملاء يف موارد، كمالقاة الكلب واخلرتير والكافر بال رطوبةويستحب ا{

  : يف جناسة هذه الثالثة، ويدل على االستحباب املذكوررالرطوبة فهو منجس، كما قر

 قبل أن يغسله؟ صاب ثوباً وهو جاف، هل تصلح الصالة فيهأسألته عن خرتير : مضمر حريز قال

  .)١(»ملاء مث يصلي فيهنعم ينضحه با«: قال

 عن الرجل يصيب ثوبه خرتير فلم :)عليه السالم( خيهأعن ) عليه السالم( وصحيح علي بن جعفر

ن كان دخل يف صالته فليمض، فإن مل يكن إ«: يغسله، فذكر وهو  يف صالته كيف يصنع به؟ قال

وهذه الرواية قرينة . )٢(»ثر فيغسلهأ أن يكون فيه ته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إالّدخل يف صال

  .الستحباب تلك السابقة

ن إ من الكلب رطوبة فاغسله، وإن اصاب ثوبك«: وفيه) عليه السالم( وصحيح محاد عن الصادق

ه جافاً فاصبب مس  

                                                

ومثله خرب علي بن جعفر يف قرب . ٢٠ حتطهري البدن والثياب من النجاسات يف ٢٢ باب٤٢٤ ص٢ج: حكامذيب األ) ١(

  .»يغسل«وقال . ٨٩ص: سناداإل

  .١ ح النجاساتأبواب من ١٣ باب١٠١٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٢

  ،وعرق اجلنب من احلالل

  

  .)١(»عليه املاء

  .والصب يصدق على النضح: قولأ

ن كان رطباً إن كان يابساً فانضحه، وإ كلب، فذا مس ثوبكإ«): عليه السالم( ويف خرب آخر عنه

  .ن كل يابس ذكيأ :مجاع، وملا تقدم منمر على االستحباب لإلوحيمل األ. )٢(»فاغسله

يرش «: عن الصالة يف ثوب اوسي؟ قال) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : ولصحيح احلليب قال

  .مجاعمل على االستحباب لإلوح. )٣(»باملاء

نت تعلم أو نصرانياً، وأ اخلياط والقصار يكون يهودياً :)عليه السالم( قلت للرضا: راهيم قالبإوخلرب 

  .)٤(»ال بأس«:  ما تقول يف عمله؟ قال،نه يبول وال يتوضأأ

ولوية يف غريه، عمم الفقهاء نه ال فرق بني اوسي وسائر الكفار للمناط يف الكتايب واألإوحيث 

  .احلكم

  }اللوعرق اجلنب من احل{

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ١٢ باب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٢٦ باب١٠٣٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٧٣ باب١٠٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

 ١٦٩٥ح:  وايضاً عن احلدائق،٣١ الطهارة من اخلبث السطر أبواب باب التطهري من مس احليوانات من ٤٦٢ ص١ج: الوايف) ٤(

  .باب ما استدل به للقول بطهارة الكتايب



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٣

 وما ،مع الرطوبة إذا مل يظهر أثرها  ومالقاة الفأرة احلية،ومالقاة ما شك يف مالقاته لبول الفرس والبغل واحلمار

  شك يف مالقاته للبول أو الدم أو املين

  

عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حىت ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : يب بصري قالأخلرب 

  .)١(»ن يرشه باملاء فليفعلأحب أن إال بأس، و«: ليبتل القميص، فقا

و عدم صحة الصالة أىل جناسة عرق اجلنب عن احلرام، إضافة منا محل على احلالل لظهوره فيه، باإلإو

 ما استثين، عمم الفقهاء احلكم على ملرأة مع الرجل يف األحكام، إالّن الظاهر مشاركة اإفيه، وحيث 

  . الرجل:روايةن كان يف لفظ الإكل جنب، و

وتدل عليه حسنة حممد بن مسلم املتقدمة، } لبول الفرس والبغل واحلمارومالقاة ما شك يف مالقاته {

 فال خصوصية للرش، ولذا تقدم يف الكلب الصب تارة والنضح ،يضاًأمث الظاهر حتقق الرش بالغسل 

  .خرىأ

ليه صحيحة علي بن جعفر املتقدمة، مث وتدل ع} ثرهاأذا مل يظهر إومالقاة الفأرة احلية مع الرطوبة {

  .يضاً كذلك للمناطأشياء نه ال خصوصية للثوب بل سائر األأالظاهر 

   ويف .و الغائطأ} و املينأو الدم أوما شك يف مالقاته للبول {

                                                

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٢٧ باب١٠٣٨ ص٢ج: الوسائل) ١(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٤

ن إ يف لسان الروايات والعرف، وكطالق الشك على كل ذلحكم الشك الوهم والظن غري املعترب، إل

  :ح املنطقي غري ذلك، ويدل على االستحباب يف البول والغائطكان يف االصطال

ن البول أعن رجل يبول بالليل فيحسب ) عليه السالم( براهيمإبا أسألت : رواية عبد الرمحان قال

نه قد أيغسل ما استبان «: ذا بال وال يستنشف؟ قالإن يصب على ذكره أصابه فال يستيقن، فهل جيزيه أ

  .)١(»ن يتوضأأ قبل ف فيه من جسده وثيابه، ويتنشصابه، وينضح ما يشكأ

م مل يصبه، رش على موضع أصابه أي بالبول والغائط واجلنابة ـ أذا مل يعلم به ـ إف«: والرضوي

  .)٢(»الشك املاء

ال إصابه البول ـ فاغسله، وأي الفرو الذي أحببت مس شيء منه ـ أن إف «:ويف رواية عبد احلميد

  .)٣(»فانضحه باملاء

ذلك الغائط واملين ك و،ن يقال بعموم احلكم للبول النجس مطلقاً، حىت من احليواناتأ ال يبعد مث

  : والدم للمناط، ويدل على االستحباب يف املين والدم صحيحة عبد اهللا بن سنان قال

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٧ الباب١٠٥٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح النجاسات واملطهراتأبواب من ٨ الباب١٢٣ ص٧٧ج: البحار) ٢(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٥ الباب١٠٠٤ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٥

  ،ومالقاة الصفرة اخلارجة من دبر صاحب البواسري

  

نه أن كان قد علم إ«: و دم؟ قالأثوبه جنابة صاب أعن رجل ) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا

ن كان مل يعلم إن يعيد ما صلى، وأن يصلي، مث صلى فيه ومل يغسله، فعليه أو دم قبل أصاب ثوبه جنابة أ

  .)١(»ن ينضحه باملاءأصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أنه أن كان يرى إعادة، وإبه فليس عليه 

صاب ثوبه مين فليغسل أذا احتلم الرجل فإ«: قال) عليه السالم( ادق عن الص،وخرب احلليب يف املين

  .)٢(»صابه مين ومل يستيقن ومل ير مكانه فلينضحه باملاءأنه أصابه، فإن ظن أالذي 

ىل بول إدلة ، النصراف األمث الظاهر عدم االستحباب يف الطاهر من املذكورات، كبول الغزال مثالً

  .النجس

عليه ( سأل رجل الرضا: خلرب صفوان قال} رجة من دبر صاحب البواسريومالقاة الصفرة اخلا{

جد بعد ذلك الندا والصفرة أمث . توضأ واستنجيأفن يفّ خراجاً عفي مقعديت إ: نا حاضر، قالأو) السالم

ال ولكن رشه باملاء وال تعد «: نعم، قال: ؟ قالوقد أنقيت: خبرج من املقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال

  .)٣(»الوضوء

   اجلرح عرب املصنف بالبواسري لكن ن البواسري نوع منإوحيث 

                                                

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ١٦ الباب١٠٢٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٧٠ ح من آداب األحداث املوجبة للطهارة٢ الباب٤٦ ص١ج: بالتهذي) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٦

  ،ي فيهومعبد اليهود والنصارى واوس إذا أراد أن يصلّ

  

  .عم، فاحلكم بالرش لكل صفرة من جرحأن اجلرح أالظاهر 

 لصحيحة عبد اهللا بن سنان عن الصادق} ن يصلي فيهأراد أ ذاإومعبد اليهود والنصارى واوس {

  .)١(رش وصله: سألته عن الصالة يف بيوت اوس؟ فقال: قال) يه السالمعل(

رش «: عن الصالة يف بيوت اوس؟ فقال) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : يب بصري قالأورواية 

  .)٢(»وصلّ

اء؟ عن الصالة يف بيوت اوس وهي ترش بامل) عليه السالم( بو عبد اهللاأئل س:  قال،ورواية احلليب

  .)٣(»ال بأس به«: قال

 لكن جناة العباد فهم ،"بيوت النريان"ذ يطلق عليها إ معابدهم، بيوت اوسوكأن املصنف فهم من 

ن مل يدل دليل على رش مساكن إمرين برش كليهما، ووىل اجلمع بني األولذا عرب عنه، واأل" املسكن"

ن مل يستبعد االستحباب إ وسائر الكفار، وارى، كما مل يدل على رش معابد البوذينينصلاليهود وا

ن الرش يزيد شيئاً من النجاسة أزالة النجاسة املتومهة، وقد تقدم ن الرش إلإيضاً للمناط، فأليهم إبالنسبة 

  يعلم احتمال: لو كان جنساً واقعاً، ومنه

                                                

  .٢ ح مكان املصليأبواب من ١٣ الباب٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح مكان املصليأبواب من ١٤ الباب٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح مكان املصليأبواب من ١٤ الباب٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٧

  ، كمصافحة الكافر الكتايب بال رطوبة:ويستحب املسح بالتراب أو باحلائط يف موارد

  

  .ن مل يرد الصالةإشبه وأو ما أ سلن جيأراد أذا إستحباب اال

كما تقدم يف }  كمصافحة الكافر الكتايب بال رطوبة،و باحلائط يف مواردأويستحب املسح بالتراب {

ن إحدمها بدل عن اآلخر، وأيضاً، ولعل أسل  بل يستحب الغ، )١(خرب القالنسي يف مصافحة الناصيب

  .سل ألن التراب بدلغفضلية الأكان الظاهر 

من وراء «: يف مصافحة املسلم اليهودي والنصراين؟ قال): عليهما السالم( حدمهاأيب بصري عن أفعن 

  .)٢(»ن صافحك بيده فاغسل يدكإالثوب، ف

: سألته يف رجل صافح رجالً جموسياً؟ فقال: قال) عليه السالم( يب جعفرأ عن ،وعن حممد بن مسلم

ولوي، وهل ىل سائر الكفار، للمناط األإمث ال يبعد انسحاب احلكم . )٣(»يغسل يده وال يتوضأ«

نه ال خصوصية لليد بنظر أصل، ومن من األ:  احتماالن،ىل كل مس جلسم الكافرإينسحب احلكم 

  .قربأالعرف، ولعل الثاين 

                                                

  .٤ حلنجاسات اأبواب من ١٤ الباب١٠١٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠١٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠١٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  . ومس الثعلب واألرنب، ومس الكلب واخلرتير بال رطوبة

  

 على ذلك،  فلم جند دليالً، وإالّما كالكافرأجل ولعل ذلك أل} ومس الكلب واخلرتير بال رطوبة{

 وجوب املسح مبسهما، :كما اعترف به غري واحد أوان ذلك، وحكي عن الوسيلة وظاهر املقنعة والنهاية

دلة السنن كاف يف االستحباب أن التسامح يف أحلاقهما بالكافر، والظاهر إ نفي البعد عن :ويف جناة العباد

 فاحلكم فيهما ،ذلكفىت الوسيلة واملقنعة بأن إ، وفلم جند عليه دليالً} رنبمس الثعلب واأل{له مث} و{

خر ملثل هذه أ بل عن املبسوط استحباب املسح عند كل جناسة يابسة، مث هناك موارد ،من باب التسامح

  .حاديث فراجعاملستحبات مذكورة يف كتب األ
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  فصل

  :وطريق الثبوت أمور،  ا ما مل يثبت تطهريهء حيكم ببقائه إذا علم جناسة شي

  . العلم الوجداين:األول

  ، أو بسبب الطهارة،شهادة العدلني بالتطهري: الثاين

  

  }فصل{

ن النجاسة كامللك واحلرية أدلة األن ظاهر أل} إذا علم جناسة شيء حيكم ببقائها ما مل يثبت تطهريه{

وطريق ثبوته {نه من ضروريات الدين أ االسترابادي ذا ثبتت دامت، بل عن األمنيإا هوالزوجية وغري

  :}مورأ

ن هذا أنسان بن حجية القطع ذاتية، فإذا قطع اإلإواملراد بذلك القطع ف} العلم الوجداين: األول{

  .نه طاهر، كما قرر يف حجية القطعإن يقال له بول، والبول جنس، ال يعقل أل

  ن شهادة إف} طهارةو بسبب الأشهادة العدلني بالتطهري : الثاين{
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 كما إذا أخربا برتول املطر على املاء النجس مبقدار ال يكفي عندمها ، أو عند أحدمها، عندمهاوإن مل يكن مطهراً

  . وهو عامل بأنه ماء مطلق وهكذا،ء مبا يعتقدان أنه مضاف  أو أخربا بغسل الشي، عنده مع كونه كافياً،يف التطهري

.مل يكن عادالً إخبار ذي اليد وإن :الثالث

  

يف } حدمهاأو عند أن مل يكن مطهراً عندمها، إو{العدلني حجة، كما تقدم الكالم يف ذلك مفصال 

خربا برتول املطر على املاء املتنجس مبقدار ال يكفي عندمها أذا إكما {نه مطهر عند املشهود عنده أحني 

و أ{، حبيث مل جير على األراضي املتعارفة ذا كان املطر قليالًإكما }  عندهيف التطهري مع كونه كافياً

وذلك لصدق الشهادة }  وهكذا،نه ماء مطلقأنه مضاف، وهو عامل بأبغسل الشيء مبا يعتقدان خربا أ

 نإنه تصح الصالة فيه، حيث إ: ذا قاالإو املالزم، كما أخرب باملسبب أذا إدلتها، وكذلك أحيئذ، فتشمله 

خر، يالزم وجود الضد اآلذ عدم كل ضد إنه ليس بنجس، إ:  قاالوأمسببة عن الطهارة، صحة الصالة 

 لزم اختالفهما يف خر، وإالّ للضد اآلذا كانا ضدين ال ثالث هلما، وليس عدم الضد علة وال معلوالًإ

  .ا ومالزمااسباب ومسببايف سائر األ} وهكذا{ن الضدين يف رتبة واحدة أالرتبة، مع وضوح 

صحاب كما تقدم دليله، بل يف احلدائق ادعاء اتفاق األ} ن مل يكن عادالًإيد وخبار ذي الإ: الثالث{

  حىت «:)عليه السالم( على ذلك، وعن كاشف الغطاء نفي الشك عنه، واستدل له بقوله
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  .غيبة املسلم على التفصيل الذي سبق: الرابع

  . إخبار الوكيل يف التطهري بطهارته:اخلامس

  

ن املراد بامللك إ، حيث قرار بهمن ملك شيئاً ملك اإل عرفية، وبقاعدة نه استبانةإ ف،)١(»يستبني

مثال أدلة اجلارية يف ىل غريها من األإ،  من قبلهما ال يعلم إالّاالستيالء، وبالسرية املستمرة وبقاعدة 

  .املقام، ويف املسألة فروع سبقت يف بعض املباحث السابقة

 مث ارتد، مل تكن غيبته حجة على ولو غاب مسلماً} الذي سبقغيبة املسلم على التفصيل : الرابع{

  .ن غاب كافراً مث ارتد مسلماً، كانت غيبته حجةأالطهارة، ولو انعكس ب

  .}خبار الوكيل يف التطهري بطهارتهإ: اخلامس{

ذا إ، وم الأن يكون وكيال أما إذا مل يكن ذا يد، فإال، و مأن يكون ذا يد أما إن املخرب بالتطهري أاعلم 

  :ربعةأقسام م ال، فاألأن يكون هناك جمال لفعل املسلم على الصحيح أما إمل يكن وكيالً ف

خبار ذي اليد، إن يكون ذا يد على الشيء وخيرب بتطهريه، وهذا قوله حجة ملا تقدم يف حجية أ: األول

 املنفعة، استيالًء شرعياً مبلك وأو املنفعة، وقد يكون مستولياً على العني أ اليد قد يكون مالكاً للعني ومث ذ

و غري أمثلة السابقة، شبه، وقد يكون متسولياً استيالًء مشروعاً كاألأو ما أو الوكالة أو املنفعة أالعني 

  مشروع 

                                                

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ الباب٦٠ ص١٢ج: الوسائل) ١(
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دلة قول ذي اليد، وال منافاة بني أطالقات ن مطلق املستويل قوله حجة، إلأكالغاصب، والظاهر 

  .الغصب وحجية القول، كما ال خيفى

ذا كان ذا يد مل تبق فائدة يف كونه إمنا قيدناه ذا القيد، ألنه إن يكون وكيالً غري ذي يد ـ وأ: الثاين

ىل حجية قوله يف ما حنن فيه ـ واملراد بالوكيل هو املأذون يف التصرف، سواء كان إوكيالً بالنسبة 

ذن ارد عن العقد غري تام، على اإلحكام العقد أجراء إم ال، والقول بالفرق بينهما وعدم أبصيغة العقد 

نه وكيل له فيشمله دليل أ، موايل مثالًأفعل كذا يف أو أ داري،  بع:نه لو قال لهأستفاد من العرف ذ املإ

  .الوكالة

بوكالة، لكنه ال ألنه مل جير نه ليس أنت مأذون يف دخول داري، أ :ذا قال لهإنه أشكال يف إنعم ال 

نت وكيل يف دخول داري، رأيناه كالماً أ :ذن غري قابل لذلك، ولذا لو قالإلة، بل ألن متعلق اغيالص

وقد ذكرنا بعض الكالم يف هذا، يف  . وكلتك يف وطيء هذه اجلارية:ذا قالإمبتوراً، فيكون مثل ما 

  .خر يف هذا الشرحكتاب التقليد ويف بعض املباحث األ

ىل عدم احلجية، فقد نقل إ فبعضهم ذهب ،ريم اختلفوا يف حجية قول الوكيل يف باب التطهإمث 

ما حكيا عن مجلة من أسترابادي والسيد نعمة اهللا اجلزائري، مني اإلاجلواهر واحلدائق عن الشيخ األ

  عطاء ثيام إرادوا أذا إم كانوا أعلماء عصرمها، 
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ك لهبوم، وذو يستوأياها، مث يشترون منهم إو باعوهم أياهم، إرين لتطهريها، وهبوها االقص

قوى، وذلك للسرية املستمرة بني  لكن املشهور احلجية، وهو األ، من شبهة استصحاب النجاسةلصللتخ

ن يكون مستند ذلك العلم وحنوه، أاملتدينني من االكتفاء بتطهري القصارين واخلدم واجلواري، بدون 

دلة اليت تقدمت يف ولبعض األظهرها، أهة يف كل سرية، ألا من والشبهة يف هذه السرية توجب الشب

 بعضها يف باب الوكالة وبعضها اآلخر يف غري باب خبار الواردة اليت  من األحجية قول ذي اليد، وجلملة

ذا وكل، مث قام عن الس إن الوكيل إ«: وفيه) عليه السالم( كخرب هشام بن سامل عن الصادق. الوكالة

  .)١(»مره ماض أبداًأف

جارته وطهارته إمر مطلقاً، يقتضي حجية قوله يف بيعه وشرائه ورهنه و األن مضيأ: ومن املعلوم

ه لو وكله يف نأال ترى أرثه وسائر الشؤون املرتبطة به، إوطالقه ووجناسته وحريته ورقيته وزواجه 

و حنو ذلك، أو طلقت هذه عن زوجها طالقاً خلعياً مثالً، أنكحت هذه، أو أ هذه،  بعت:جواريه، فقال

و طهرته أ الثوب تنجس ان هذإ : ومثله لو قالمره ماضأ، )عليه السالم(  لقوله ذلك مشموالًكان كل

خباراته، إن تصرفاته نافذة، وال ربط هلذه اجلملة حبجية أن املراد مبضي األمر إ :و حنو ذلك، ولو قيلأ

   :قلنا

                                                

  .١ ححكام الوكالةأ أبواب من ٢ الباب٢٨٦ ص١٣ج: الوسائل) ١(
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ن أو أ ،ن يقول بعتهأ فرق بني فالخباراته باملالزمة العرفية، وباجلملة إمره هو حجية أن الزم مضي إ

  .يقول طهرته

سواق وال يدري ما عن شراء اللحوم من األ) عليه السالم( با جعفرأم سألوا أ :وكصحيحة الفضالء

  .)١(»ذا كان ذلك يف سوق املسلمني، وال تسأل عنهإكل «: صنع القصابون؟ فقال

 يبيعون  املوظفني والعماللغالب يف كون وقد يكون وكيالً عنه، كما هو ان البائع قد يكون مالكاًإ

  .ويشترون

ىل احللية كان املناط يقتضي إعم من جهة احللّية ومن جهة الطهارة، ولو قيل بانصرافه أ لكُو

  .خبار اليت هي من هذا القبيليعلم وجه الداللة يف سائر األ: يضاً، ومنهأالطهارة 

ال بأس ما مل «: ف وفيه الكيمخت والغرا؟ فقاليلسد اليكل اجلنب وتقأسألته عن : كرواية مساعة قال

  .)٢(»نه ميتةأتعلم 

  .ىل غريها من الروايات اليت تقدمت يف باب السوقإ

ى فيه وهو ال عار رجالً ثوباً فصلّأعن رجل ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : وكخرب ابن بكري قال

  .)٣(»يعيد«: ل قا؟علمهأفإن : قلت: قال. »فال يعلمه«: يصلي فيه؟ قال

                                                

  .١ ح الذبائحأبوابن  م٢٩ الباب٢٩٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ حطعمة احملرمة األأبواب من ٣٤ الباب٣٦٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٧٩ص: سنادقرب اإل) ٣(
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ال تبالغ يف ف آمر اجلارية فتغسل ثويب من املين :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وكخرب ميسر قال

نت مل يكن عليك أنك لو كنت غسلت أما أعد صالتك، أ«: ذا هو يابس؟ قالإصلي فيه فأغسله ف

  .)١(»شيء

ال تبالغ، فاملفهوم منها حجية قوهلا يف غري مثل ا أثر بعد علمه بعادة لرؤيته األن لزوم اإلأن الظاهر إف

  .هذه الصورة

ال، وال «: سألته عن احلجامة أفيها وضوء؟ قال: قال) عليه السالم( وخرب عبد األعلى عن الصادق

ىل غري ذلك، فالقول باعتبار إ. )٢(»ذا كان ينظفه ومل يكن صبياً صغرياًإيغسل مكاا، ألن احلجام مؤمتن 

  .ين، هو املعتمدذالعقدي واإلكال شقيه، قول الوكيل ب

، ولكنه كان من موارد محل فعل املسلم على ن يكون املخرب غري ذي يد، وال وكيالًأ: الثالث

  .الصحيح، وهذا ما يأيت يف السادس مما يذكره املصنف

صل ر؛ فاألقرب عدم اعتبار قوله لعدم دليل على االعتباحد الثالثة السابقة، واألأن ال يكون أ: الرابع

  .هو احملكّم

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ١٨ الباب١٠٢٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٥٦ الباب١٠٧٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 محال لفعله على ، وإن مل يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم ال، غسل مسلم له بعنوان التطهري:السادس

  .الصحة

. إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل:السابع

  

  محالً،م الأنه غسله على الوجه الشرعي أن مل يعلم إ و،غسل مسلم له بعنوان التطهري: السادس{

ن محل فعل املسلم على الصحيح يكفي يف القول بطهارته، ويدل على ذلك ما إف} لفعله على الصحة

على رواية عبد األ وخصوص ، الصحيح حىت يتبني اخلالفتقدم يف باب محل فعل املسلم مطلقاً على

الكشف عن املتقدمة يف اخلامس، بعد وضوح عدم اخلصوصية يف احلجام، واستواء القول والفعل يف 

  .الواقع

 وصورة العلم بعدم غسله على ،و غسل املسلم له لكن ال بعنوان التطهريأ ،ما غسل غري املسلمأو

ولني، والقطع حجة ذ ال دليل على الطهارة يف األإن ذلك كله ال يكفي يف التطهري، إالوجه الشرعي، ف

ه حكم الكبري، يف محل فعله على يضاً حكمأن الطفل املميز أيف الثالث، والظاهر على عدم الطهارة 

  .الصحة، ملا تقدم

  .ذا مل يكن صبياً صغرياًإ :على الذي فيهوخلصوص خرب عبد األ

   يف .} لكنه مشكل،خبار العدل الواحد عند بعضهمإ: السابع{
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  : قوالأقبول قول العدل الواحد يف الطهارة والنجاسة ثالثة 

ية آ ولشمول مفهوم بنيتن يسأ الّإ، )عليه السالم( له قولهالقبول مطلقاً، ألنه من االستبانة، فيشم

  .له، وخلرب احلجام، ولغري ذلك مما تقدم يف ثبوت النجاسة نبأال

  .صل وغريهوعدم القبول مطلقاً، لأل

فال يقبل فيه، كما عن كشف الغطاء، لكن هذا الوجه والتفصيل بني التطهري فيقبل فيه، وبني التنجس 

  . وال يبعد الوجه األول،ضعف الوجوهأهو 
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 وإذا ،وحيكم ببقاء النجاسة،  تساقطا،إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحيب اليد يف التطهري وعدمه): ١ـ مسألة (

ما عدا العلم الوجداين مةتعارض البينة مع أحد الطرق املتقد،نة تقدم البي.

  

 يف التطهري وعدمه، تساقطا، وحيكم ببقاء خبار صاحيب اليدإو أ البينتان ضذا تعارإ{): ١مسألة ـ (

على املشهور بني املتأخرين من تساقط احلجج املتعارضة، ولكن تقدم يف هذا الشرح عدم } النجاسة

  . فراجع،متامية التساقط

ألن } ما عدا العلم الوجداين، تقدم البينة{السبعة } حد الطرق املتقدمةأذا تعارض البينة مع إو{

ما العلم فال ميكن تقدمي حجة عليه، ولذا يقدم العلم عليها، أقوى احلجج، أا أ البينة دلةأاملستفاد من 

  .وقد تقدم الكالم يف ذلك

خرى، وموضع قرار، بل وتقدميها على بعض احلجج األنعم رمبا يستشكل يف تقدم البينة على اإل

  .الكالم كتاب الشهادات
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  ،بينة على تطهري أحدمها غري املعنيإذا علم بنجاسة شيئني فقامت ال): ٢ ـ مسألة(

  

 مل حيكم إالّ} أحدمها غري املعنيذا علم بنجاسة شيئني فقامت البينة على تطهري إ{): ٢مسألة ـ (

ىل أنه إ، وذهب مجع خر طاهرحدمها جنس، واآلأن أمجايل بحدمها، ألنه هو مقتضى العلم اإلأبنجاسة 

ذ القول إما جنسان، أالنجاسة، ال القول بآثار  ترتيب  باالستصحاب، ومرادهمحيكم بنجاستهما، عمالً

ركان أمنا قالوا باالستصحاب يف املقام، ألم رأوا متامية إما جنسان خالف املقطوع به، وأب

ركان أحق بالطهارة، فتتم نهما يقني سابق بالنجاسة، وشك الذ يف كل واحد مإاالستصحاب، 

حدمها غري مانع عنه؛ لعدم منافاة أمجايل بطهارة والعلم اإل: لواىل كل منهما، قاإاالستصحاب بالنسبة 

  .صل ملقتضاهاأل

ال :  بني صدر دليل االستصحاب وذيله حيث قال جريان االستصحاب ال يوجب التناقضنأكما 

رمحه ( عظم، ووجه لزوم التناقض هو ما ذكره الشيخ األتنقض اليقني بالشك، ولكن تنقضه بيقني آخر

مجايل، كما يشمل اليقني التفصيلي،  يشمل اليقني اإلولكن تنقضهن قوله يف الذيل أرسائله، بيف ) اهللا

 انقض، والذيل يقول يلمجاطراف العلم اإلأىل كل طرف من إ بالنسبة ال تنقضفالصدر يقول 

يناقض السلب جياب اجلزئي ـ الذي اقتضاه الذيل ـ ن اإلمجال، فيقع التناقض ألىل املعلوم باإلإبالنسبة 

  .الكلي الذي اقتضاه الصدر
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منا يلزم لو كان مفاد الدليل حكماً شرعياً، إن التناقض أنه ال يوجب التناقض، أووجه ما قالوا من 

، بل هو حكم عقلي، واحلكم العقلي يف الفرض مينع من جريان  حجية اليقني شرعاًممتنع المتناعوهو 

ركانه فيه، وال مينع من جريانه يف كل واحد من أاجتماع مجال، لعدم يف املعلوم باإلاالستصحاب 

  .ركانه فيهما معاًأ، الجتماع الطرفني

منا هو يف الدليل املشتمل إنه يوجب التناقض بني الصدر والذيل، لكن هذا التناقض أمث لو فرضنا : قالوا

ريان على ذلك الذيل، وسائر روايات االستصحاب ال تشتمل على هذا الذيل، فال يوجب ج

   .مجال ـ تطبيقا لتلك الروايات عليها ـ تناقضاًطراف املعلوم باإلأيف االستصحاب 

ما إن احملذور يف اجلريان، إمجال، يقول طراف املعلوم باإلأن القائل جبريان االستصحاب يف أواحلاصل 

نه ال منافاة وال ألما لزوم التناقض، وكال احملذورين غري تام، إ و،مجايلمنافاة األصل ملقتضى العلم الإل

ن أنه ال تناقض يف سائر الروايات غري املذيلة، وال خيفى إتناقض، ولو سلم التناقض يف الرواية املذيلة ف

  .، واحملذوران تامانما معاًهالظاهر ما ذكرناه من عدم احلكم بالنجاسة في

صل  لعدم منافاة األصل فيهما،حدمها غري مانع عن جريان األأمجايل بطهارة  العلم اإل:ما قوهلمأ

  علم خالفه سواءأنه يتعبد الشارع مبا أصل، ألنه ال يعقل بل العلم مناف جلريان األ: ملقتضاه، فيه
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  ، مثَّ اشتبه عليه، أو طهر هو أحدمها، واشتبه عنده،أو املعني

  

  .علم خالفه تفصيالًأو أمجاالً، إعلم خالفه أكنت 

ن أعلم وجدانا أ، و"البول جنس"ن يقول أ بعد ،ن هذا طاهرأن يقول يل بأنه ال ميكن للشارع أفكما 

البول " يل يقولن أن هذا طاهر، وهذا طاهر بعد أن يقول يل بأ كذلك ال ميكن للشارع ،هذا بول

  ".بول"حدمها أن أ بعلم وجداناًأ، و"جنس

قام من ذلك، وجود والعدم واملإال مجع الن التناقض ليس أ: ، ففيهنه ال يوجب التناقضأم بما قوهلأو

مجاالً يف مرحلة إحدمها أن من الواضح امتناع اجلمع بني التعبد ببقاء جناسة الشيئني، الذين يعلم بطهارة إف

 وذلك ،ىل آخرهإ" ولو سلم التناقض يف الرواية املذيلة"الثبوت، ومن هذا تعرف اجلواب عن قوهلم 

ن العرف الناظر أ، لوحدة السياق حىت دلة االستصحابأزرارة، بنحو يعارض مجيع ذيل صحيحة لظهور 

خبار مفادها مفاد الصحيحة، ولكن مل يذكر فيها ذيلها، والكالم يف املقام طويل ن تلك األأليها، يرى إ

  .صولموضعه األ

، حىت ذا قامت البينة على تطهري ما عند اليمني مث غري مكاما مكرراًإكما } و املعني، واشتبه عندهأ{

صفر، و األأبيض نه طهر األأ} حدمها مث اشتبه عليهأر هو و طهأ{ت البينة على طهارته قاممل يعلم الذي 

  .حدمها فقط، كالصورة السابقةأ بنجاسة أيضاً مل حيكم إالّويف املقام 
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  ، بل حيكم بنجاسة مالقي كل منهما،حكم عليهما بالنجاسة عمال باالستصحاب

  

على حدمها املعني، حال قيام البينة أ اليقني بنجاسة نأويضاف يف وجه عدم جريان االستصحاب هنا، 

زال وسقط فيه االستصحاب عن االعتبار، لتبدل اليقني بنجاسته وو العلم بطهارته، قد انقطع أطهارته 

  .ن نستصحب النجاسة يف شيء منهماأخر ال ميكن ذا اشتبه باآلإىل يقني بطهارته، فإ

ة السابقة، مبا مل نقطع فيه احلالة السابقة، فصار طرفا وذلك ألنه قد اشتبه ما انقطعت فيه احلال

ذا قال ال تكرم الفاسق، إحلرمة نقض اليقني بالشك، كما االستصحاب كالمها من الشبهة املصداقية، 

  .واشتبه زيد الفاسق بزيد العادل

ن قول املصنف أم و املطلق يف الشبهة املصداقية، ومما تقدم تعلأومن املعلوم أنه ال ميكن التمسك بالعام 

شكل السادة ابن العم والربوجردي أغري تام، ولذا } حكم عليهما بالنجاسة عمالً باالستصحاب{

  .واجلمال وغريهم عليه

ىل غريمها، إخبار ذي اليد إحدمها قيام سائر الطرق، كغيبة املسلم، وأن مثل قيام البينة على طهارة إمث 

نه ال إف} بل حيكم بنجاسة مالقي كل منهما{: شكال يف قولهلوحدة املالك يف الكل، ومما سبق ظهر اإل

حدى يديك طاهرة حني جميئي، وقد إ لتكن :حدمها، ولذا لو قال املوىلأوجه لذلك بعد العلم بطهارة 

  .طاعةنائني مل جيب عليه غسلهما حلصول اإلحد اإلأالقت كل يد 
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تلكن إذا كانا ثوبني وكرر الصالة فيهما صح.  

  

نه صلى صالة بطهارة ثوب، لكن يشكل ألعلمه ب}  كانا ثوبني وكرر الصالة فيهما صحتذاإلكن {

حدى الصالتني، ولعل هذه إنه لو كان كالمها حمكوماً شرعاً بالنجاسة، كيف تصح أعلى املصنف ب

ال ي منهما فيما يشترط يف الطهارة، أن مراده من العبارة السابقة عدم استعمال أاجلملة تكون قرينة على 

  . فتأمل،احلكم بنجاسة كليهما، كما هو ظاهر العبارة

ناءان وتوضأ بكل واحد منهما، وصلى إاك نذا كان هإ بل وكذا ،ن ما ذكره ال خيتص بالصالتنيإمث 

 ،مثلةىل غري ذلك من األإناء الثاين، ه عند الوضوء من اإلئع وضوضسل مواصالة بكل وضوء مع غَ

  .لوحدة املالك يف اجلميع
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ره على الوجه الشرعي أو أنه طه، أم ال إذا شك بعد التطهري وعلمه بالطهارة يف أنه هل أزال العني): ٣ـ سألة م(

يف أا هي السابقة أو أخرى    ولو رأى فيه جناسة وشك، إال أن يرى فيه عني النجاسة، يبين على الطهارة،أم ال

. بىن على أا طارئة،طارئة

  

بىن على } م الأزال العني، أنه هل أعد التطهري وعلمه بالطهارة يف ذا شك بإ{): ٣مسألة ـ (

و يكون شاكا يف أ حال الغسل، ه بالتفاتن يكون عاملاًأ لقاعدة الفراغ، وال فرق يف ذلك ،الطهارة

عليه ( ن التعليل بقولهأن قاعدة الفراغ جارية يف الكل، وأذا قلنا بإ بعدم التفاته، و يكون عاملاًأالتفاته، 

ذا مل نقل بذلك مل تشمل القاعدة صورة العلم بعدم االلتفات، إما أ.  حكمة ال علةذكرهو ): السالم

  .وحمل حترير املسألة يف موضع آخر

ن راعى التعدد يف البول والتراب يف الولوغ أب} م الأنه طهره على الوجه الشرعي، أ{شك يف } وأ{

نه كان ملتفتا حال التطهري أيضاً، مسألة علمه وشكه يف أه ملا تقدم ويأيت في} يبين على الطهارة{وهكذا 

حىت يكون الشيء املالقي } ا هي السابقةأن يرى فيه عني النجاسة، ولو رأى فيه جناسة وشك يف أال إ{

  .له بني التطهري وبني احلال جنساً

اعدة الصحة بعد ألن ق} ا طارئةأبىن على {حني يكون املالقي طاهراً } خرى طارئةأ{جناسة } وأ{

  .الفراغ تشمل ما حنن  فيه، وال يضرها رؤية النجاسة حاالً
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 فال يلزم الغسل ،له أن يبين على عدم العني،  أم الء وشك يف أن هلا عيناً إذا علم بنجاسة شي): ٤ـ مسألة (

  . وإن كان أحوط،مبقدار يعلم بزوال العني على تقدير وجودها

  

ذا إ} ن يبين على عدم العنيأم ال، له أن هلا عيناً، أسة شيء وشك يف ذا علم بنجاإ{): ٤مسألة ـ (

نه ال دليل على عدم أمن موارد الفحص لزم الفحص ملا ذكرناه يف هذا الشرح مكرراً من كان املورد 

  .ن اشتهر بني مجاعة من املتأخرينإوجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية، و

نه لو أ املورد من موارد جريان االستصحاب، على شرط ذا بقي الشك، كانإنه بعد الفحص إمث 

ذ لو كانت مانعة على تقديرها مل تفد إىل احملل، إكانت العني موجودة مل تكن مانعة عن وصول املاء 

شكال يف صول اإلوقد حقق يف األصل املثبت، على األ إىل احملل، إالّثبات وصول املاء إصالة عدمها يف أ

  .ليه يف بعض مواضع هذا الشرحإشرنا أالم يف ذلك، كما ن كان لنا كإحجيته، و

 الشك حنكم بالطهارة مطلقاً، لقيام السرية على عدم االعتناء ءنه بعد الفحص وبقاإ: نعم رمبا يقال

مبثل هذا الشك، كقيامها على عدم االعتناء بالشك يف احلاجب يف باب الغسل وحنوه، كما فصل يف 

حرز عدم العني أذا مل يكن من موارد الفحص إما أورد من موارد الفحص، ذا كان املإحملّه، هذا كله 

  ذا إو} حوطأن كان إفال يلزم الغسل مبقدار يعلم بزوال العني، على تقدير وجودها و{صل باأل
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 كان من قبيل ،و غلظتها فال تزولأدىن غسل، أتها فتزول بقّرن للنجاسة عيناً لكن شك يف أعلم 

  .قالشك يف الفيل والب
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  .وال يلزم أن حيصل له العلم بزوال النجاسة  ،الوسواسي يرجع يف التطهري إىل املتعارف): ٥ـ مسألة (

  

ن له شك كشك املتعارف، ان كإف} ىل املتعارفإالوسواسي يرجع يف التطهري {): ٥مسألة ـ (

ف مل يتمسك ن كان له شك خارج املتعارإذ مل يكن ذلك ناشئاً عن الوسوسة، وإمتسك باالستصحاب 

ن حيصل أوال يلزم {ىل املتعارف إن يرجع أ بل الالزم ،دلة منصرفة عن مثلهذ األإباستصحاب النجاسة، 

قطاع ملكان الوسوسة، ففي عدم لقسام اأنه من ن علم عدم زواهلا ألإنعم } له العلم بزوال النجاسة

. لة عدم االعتبار بعلم الوسواسياالعتناء بعلمه الناشيء عن الوسوسة كالم، وقد تقدم تفصيله يف مسأ

  .)١(واهللا سبحانه العامل

                                                

  ).دام ظله( جتزأة املؤلفىل هنا انتهى اجلزء الثالث من كتاب الطهارة حسب إ) ١(
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  ١٥٤   ...................     ـ يف مالقي الغسالة وحنوه٣٩مسألة 

  ١٥٨   ...................     الطعام النجس ـ يف٤٠مسألة 

  ١٦٠   ...................     ـ يف تطهري آالت التطهري تبعا٤١مسألة 

  ١٦٢   ...................    األرض: الثاين من املطهرات

  ١٨٨   ...................     ـ يف سراية النجاسة إىل داخل النعل١مسألة 



٦اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٤١

  ١٨٩   ...................    ما بني األصابع ـ يف طهارة ٢مسألة 

  ١٩١   ...................     ـ يف كفاية املسح على احلائط٣مسألة 

  ١٩٢   ...................     ـ يف بناء طهارة األرض بعد الشك٤مسألة 

  ١٩٣   ...................     ـ يف العلم بزوال النجاسة٥مسألة 

  ١٩٤   ...................    ي يف الظلمة ـ يف املش٦مسألة 

  ١٩٥   ...................     ـ يف ترقيع النعلة بوصلة طاهرة٧مسألة 

  ١٩٦   ...................    الشمس: املطهرات: الثالث

  ٢١٧   ...................     ـ يف تطهري باطن األرض بالشمس١مسألة 

  ٢١٩   ...................    ض اجلاف ـ يف كيفية تطهري األر٢مسألة 

  ٢٢٠   ...................    حلاق البيدر الكبري باملنقوالتإ ـ يف ٣مسألة 

  ٢٢١   ...................     ـ يف تطهري األرض اجلافة باحلصى وحنوها٤مسألة 

  ٢٢٢   ...................     ـ اشتراط زوال عني النجاسة يف التطهري٥مسألة 

  ٢٢٣   ...................     ـ يف الشك يف زوال عني النجاسة٦مسألة 

  ٢٢٤   ...................     ـ يف تطهري احلصري٧مسألة 

  ٢٢٥   ...................    االستحالة: املطهرات: الرابع

  ٢٣٧   ...................    االنقالب: املطهرات: اخلامس

  ٢٤٤   ...................     والتمر املتنجس ـ يف العنب١مسألة 

  ٢٤٥   ...................     ـ ال تطهر اخلمر مبا يزيل مسكرها٢مسألة 

  ٢٤٧   ...................     ـ يف خبار النجس واملتنجس٣مسألة 

  ٢٤٩   ...................     ـ قليل اخلمر جنس ومنجس٤مسألة 

  ٢٥١   ...................    ري االستحالة ـ االنقالب غ٥مسألة 

  ٢٥٢   ...................     ـ يف االنقالب املطهر٦مسألة 

  ٢٥٤   ...................     ـ يف تفرق األجزاء باالستهالك٧مسألة 
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٤٤٢

  ٢٥٧   ...................     ـ يف الشك يف االنقالب٨مسألة 

  ٢٥٧   ...................    ذهاب الثلثني: املطهرات: السادس

  ٢٦٥   ...................    لو قطرت قطرة من العصري بعد الغليان على الثوب  ـ١مسألة 

  ٢٦٦   ...................     ـ يف احلصرم بعد العصر واالستهالك٢مسألة 

  ٢٦٧   ...................     ـ صور ورود العصري على العصري٣مسألة 

  ٢٧٠   ...................     ـ يف ذهاب ثلثي العصري من غري غليان٤مسألة 

  ٢٧١   ...................     ـ يف العصري التمري٥مسألة 

  ٢٧٢   ...................     ـ يف الشك يف الغليان٦مسألة 

  ٢٧٣   ...................     ـ يف الشك بني العنب واحلصرم٧مسألة 

  ٢٧٤     جعل الباذجنان واخليار يف احلب مع العنب أو التمر ـ يف٨مسألة 

  ٢٧٥   ...................     ـ يف زوال محوضة اخلل العنيب٩مسألة 

  ٢٧٦   ...................     ـ يف السيالن يف املرق١٠مسألة 

  ٢٧٦   ...................    االنتقال: املطهرات: السابع

  ٢٨٣   ...................    يقع على اجلسد ـ يف البق ١مسألة 

  ٢٨٣   ...................    سالماإل: املطهرات: الثامن

  ٢٨٦   ...................     ـ ال فرق بني الكافر بني أقسامه١مسألة 

  ٣١٢   ...................    ظهار الشهادتنيإ ـ يف كفاية ٢مسألة 

  ٣٢٢   ...................    صيب املميزسالم الإ ـ يف قبول ٣مسألة 

  ٣٣١   ...........     ـ يف عدم وجوب التعريض للقتل على املرتد الفطري بعد التوبة٤مسألة 

  ٣٣٦   ...................    التبعية: املطهرات: التاسع

  ٣٥٢   ...................    نسانزوال العني عن جسد احليوان أو بواطن اإل

  ٣٦١   ...................     ـ يف الشك يف كون الشيء من البواطن١لة مسأ
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٤٤٣

  ٣٦٣   ...................     ـ يف مطبق الشفتني ومطبق اجلفنني٢مسألة 

  ٣٦٦   ...................    يف استرباء احليوان اجلالل

  ٣٧٤   ...................    يف حجر االستنجاء

  ٣٧٥   ...................    لذبيحةيف خروج الدم من ا

  ٣٧٦   ...................    يف نزح املقادير املنصوصة يف البئر

  ٣٧٩   ...................    يف تيمم امليت بدال عن الغسل

  ٣٨٢   ...................    يف االسترباء باخلرطات

  ٣٨٣     ...................  يف زوال التغيري يف النابع

  ٣٨٤   ...................    يف غيبة املسلم

  ٣٩٦   ...................     ـ يف املطهرات املوهومة١مسألة 

  ٤٠٠   .............     ـ يف استعمال جلد احليوان الذي ال يؤكل حلمه بعد التذكية٢مسألة 

  ٤٠٢............       ....... ـ يف تذكية اجللد املأخوذ من املسلم أو سوقه٣مسألة 

  ٤٠٥   ...................     ـ يف احليوانات القابلة للتذكية٤مسألة 

  ٤٠٧   ...................     ـ يف موارد استحباب الغسل والنضح واملسح٥مسألة 

  فصل

  يف طرق ثبوت تطهري املتنجس

  ٤٣٧ ـ ٤١٩

  ٤٢٨    ...................   ني ـ يف تعارض البينت١مسألة 

  ٤٢٩   ...................     ـ يف اشتباه املطهر بالباقي على النجاسة٢مسألة 

  ٤٣٤   ...................     ـ يف الشك بعد التطهري مع العلم بالطهارة٣مسألة 

  ٤٣٥   ...................     ـ يف الشك يف أن للنجاسة عني أم ال٤مسألة 

  ٤٣٧   ...................    ه إىل املتعارف ـ يف الوسواسي ورجوع٥مسألة 

  

  




