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  ، التصحيحمت : مالحظة

  . هـ١٤٠٧يف دار العلوم بريوت لبنان عام لكتاب املطبوع حسب اترتيب الصفحات يكون 

  }   { منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  الفقه

  

  التاسعاجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  لشريازيالسيد حممد احلسيين ا

  دام ظله

  

  

  

  الطهارةكتاب 

  الثامناجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  توزيع. نشر. طباعةدار العلوم ـ 

  شوران ١١٤ \ ٦٠٨٠ب .صبريوت لبنان 
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  الطهارةكتاب 

  الثامناجلزء 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه 

  سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم
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حيب حتصيل املباح للباقي، ئه، وأجزامن ثناء الوضوء صح ما مضي أالتفت إىل الغصبية يف إذا ): ٥مسألة ـ  (

: ال؟ قوالن أو ،يصح الوضوءسح مبا بقي من الرطوبة يف يده ولغسالت قبل املسح هل جيوز املالتفت بعد اإذا و

  ، وليس مما ميكن رده إىل مالكه، هذه النداوة ال تعد ماالًألن  ،األولمها أقوا

  

ملا تقدم من صحة } ئهأجزا من ىثناء الوضوء صح ما مضأالتفت إىل الغصبية إذا {): ٥مسألة ـ (

 طالقه إلئثناأيف  أو  للغصبية، واجلاهل القاصر، وال فرق يف ذلك بني العلم بعد الوضوءيوضوء الناس

  . املتقدمةاألدلة

متام، ن مل يتمكن من اإلإ، وإال تركه، وكان الوضوء واجباًإذا فيما } وجيب حتصيل املباح للباقي{

  .ثل املقام، كما حقق يف حملهال يشمل م" ال تبطلوا أعمالكم"متام، وقوله لعدم الدليل على وجوب اإل

هل جيوز املسح مبا بقي من الرطوبة يف {ولو املسح األخري } التفت بعد الغسالت قبل املسحإذا و{

  : مورليس ذلك من الغصب املبطل، وذلك أل إذ }األولمها أقوا: ال؟ قوالن أو ،يده ويصح الوضوء

فليس التصرف فيه من }  رده إىل مالكه، وليس مما ميكن ماالًهذه النداوة ال تعدألن {: األول

  .التصرف يف مال الغري احملرم

مكان رد النداوة مستلزم لوجوب ضماا على الغاصب، وذلك يقتضي احلكم إعدم  إن :الثاين

  ماإالنداوة بأن  وقد يقرر هذا الدليل ،ال يلزم اجلمع بني العوض واملعوضإبانتقاهلا إىل الغاصب، و
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  . الثاينحوطولكن األ

  

كانت ملكاًَ ملالك املاء مل جيب عوضه على املتوضي، وإن صارت  فإن للمتوضي، أو ملك ملالك املاء،

  .ملكاً للمتوضي صح املسح ا

لون احلناء القائم باليد ليس  أن الرطوبة القائمة باليد حاهلا حال احلناء القائم باليد، فكما إن  :الثالث

  . بالغصبية كذلك الرطوبةحمكوماً

 حق الغري، فالتصرف فيه بدون رضاه حرام، وقد ردواألنه كما قال به مجع، }  الثاينحوطلكن األو{

  : نياألولأدلة 

 أا  إالّ وال ممكنة الردالرطوبة وإن مل تكن ماالً فإن ال يالزم ما ذكر جواز التصرف،بأنه ف: األولما أ

احلق عن ذلك، فلو بلل  أدلة انصراف: ، وفيههإذن حلق مالكها، فال جيوز التصرف فيها بغري ة متعلقبعد

حق يف يد ن اللفن إعرفاً رطوبة قليلة، ال يقال له  إالّ إنسان يده من ماء الغري، مث نشفه حبيث مل يبق

  .، فال مال وال حقلفاً عرفاًافالن، بل يعد ذلك ت

لو تلف تلفاً ألنه ىل املتلف، ال دليل على انتقال املال التالف، الذي يغرمه املتلف إبأنه ف: وأما الثاين

كسر إذا حق فالن، ولو تلف تلفاً عرفيا، كما أو ن المال ف أنه حقيقياً مل يكن شيء حىت يصدق عليه

  .ء عن حق املالك إىل حق الكاسر ال دليل عليهجزاخروج األ فإن هؤأجزاناء زيد وبقيت إ

  : مجع بني العوض واملعوض وذلك ال ميكن، يرد عليهبأنه والقول 
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عادة، هل جيب عليه جتفيف ما على حمال الوضوء من رطوبة املاء راد اإلأتوضأ باملاء املغصوب عمداً، مث إذا وكذا 

  ،األولهما أحوطمها الثاين، وأقوا: ال؟ قوالن الصرب حىت جتف أو أو املغصوب

  

  .عوض كغرامة البضع أنه العوض غرامة ال نإ :أوال

االستصحاب يقتضي البقاء، والدليل ن إ مع بعد اقتضاء الدليل، حيث مانع من اجليأ نهإ :وثانياً

  . فتأمل،يقتضي التغرمي

، فهي باقية  وعرفاًء املاء حقيقةًأجزاالرطوبة ألن فرق بني اللون وبني الرطوبة، بأنه ف: وأما الثالث

بل حاهلا  ،عرفاًق بينهما ال فرنه إ :، وفيهء احلناء عرفاًأجزا ليس فإنهعلى ملك املالك، خبالف لون احلناء 

 لصاحب املاء، حقاً أو  عرفاً ماالًالعرف ال يعد فإن شرب اإلنسان املاء املغصوب فعرق،إذا حال ما 

قرب ما ذكره املصنف، وسكت عليه ال تصح الصالة يف العرق املذكور، وعلى هذا فاألبأنه حىت يقال 

  .مجلة من املعلقني، كالسيد ابن العم وغريه

عادة، هل جيب راد اإلأمث  {غسل يده ووجهه به مثالً أو }توضأ باملاء املغصوب عمداًذا إوكذا {

لئال خيلط ماء الوضوء } الصرب حىت جتف أو عليه جتفيف ما على حمال الوضوء من رطوبة املاء املغصوب،

لفة االباقية تالرطوبة ألن } ؟ الأو{ه بطالن يف املغصوب املوجب لباملاء املغصوب، ويكون وضوؤه تصرفاً

ومما تقدم تعرف وجه النظر } األولهما أحوطمها الثاين، وأقوا: قوالن{، فليست متعلقة حلق املالك عرفاً

  يكون ما يف اليد من الرطوبة من  أن يف تفصيل السيد اجلمال، بني
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لى ما ذكرنا، نعم لو تتصرف فيها ال يسمع منه، بناًء ع أو متسح ذه الرطوبة أن ىأرضأنا ال : قال املالكإذا و

  .فاعه ا فله ذلك، وال جيوز املسح ا حينئذنتمكان اإفرض 

  

سح، ويطرد ذلك ء املائية فال يصح املجزايكون ما فيها من األ أو فيصح املسح به،عرفاً جمرد الكيفية 

ها ال تتصرف في أو متسح ذه الرطوبة أن ىأرضأنا ال : قال املالكإذا و{عدمه يف لزوم التجفيف و

  .خرجت بالتلف عن ملكه أا من} يسمع منه بناًء على ما ذكرنا

 استثىن)  اهللاهرمح(نه أوك} مكان انتفاعه ا فله ذلك، وال جيوز املسح ا حينئذإنعم لو فرض {

مع عدم بقاء املالية للمالك املنع،  أا ، من عدم بقاء مالية املالك عليها، الذلك عن ما ذكره سابقاً

  . فتأمل،مكن االنتفاع ال يصح املسحأن إمل ميكن االنتفاع يصح املسح، ون إنه إ صلواحلا



١١

كان ملكاً إذا  املالك ال جيوز التصرف، وجيري عليه حكم الغصب، فالبد فيما ىمع الشك يف رض): ٦مسألة ـ (

  ، أوىفحو أو  يف التصرف فيه، صرحياًذنللغري من اإل

  

ظن  أو ظن الرضى أو سواء كان مساوي الطرفني،} املالك ىمع الشك يف رض{): ٦مسألة ـ (

كان شاكا إذا ن كان يف واقعه يتبع واقع الرضى وعدمه، فإ، وظاهراً} ال جيوز التصرف{عدم الرضى 

  .هبطالنظهر عدم رضاه ظهر إذا  أنه متشى منه القربة، كمان إ وتصرف مث ظهر رضاه ظهرت صحته،

وجودي يدل بالداللة أمر تعليق احلكم على  أن ألجلما إ مث عدم جواز التصرف يف حال الشك،

صلوات اهللا (  احلديث املروي عن صاحب الزمانألجلحراز موضوعه، وإما إالعرفية على ثبوته عند 

، وإما مجاع اإلألجل وإما ،)١(»هإذنيتصرف من مال غريه بغري  أن ال حيل ألحٍد«: حيث قال) عليه

القاعدة  أنه ألجلتشرعة الكاشفة عن تلقيهم ذلك من الشارع، وإما ذهان املأ ما هو مرتكز يف ألجل

وجيري عليه { هذا فبدون العلم بالرضى ىمل يردع عنها، وعل أنه مضاها الشارع، بدليلأالعقالئية اليت 

إذا فال بد فيما {، وقد مشت منه القربة ـ كما سبق ـ يظهر كونه كان راضياً أن إىل} حكم الغصب

   أو ،ىفحو أو  يف التصرف فيه صرحياً،ذنغري من اإل للكان ملكاً

                                                

.٦ األنفال حأبواب من ٣ الباب ٣٧٦ ص٦ج: الوسائل) ١(
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شاهد حال قطعي.  

  

يقوم  أنه حد الثالثة، احلجة الشرعية كالبينة، كماأويقوم مقام العلم الوجداين ب} شاهد حال قطعي

 املقترن بعدم الرضى الباطن ـ ذناإل مث إن . العام ووليهه من له الرضى، كوكيلىمقام رضى املالك رض

 املقترن بالرضى كما هو ذناملعيار يف النص والفتوى اإلألن حياًء ـ ال ينفع،  أو  كرهاًذنأحيث 

  .واضح

راٍض من  أنه املقطوع به فإن  عنده أياماً،وية القطعية، كما ادعاه ليكون ضيفاًاألول ىواملراد بالفحو

 كرمياً ال مينع الناس نساناًإكان إذا حاله ظاهر يف الرضى، كما  أن املراد بشاهد احلال أن توضئه، كما

  .من االستفادة من حنفيته

الروايات الدالة على اعتبار طيب نفس املالك يف جواز تصرف  نإ :األولمر األ: مورأويف املقام 

  : نسان يف ماله على قسمنياإل

  .ما يدل على كفاية رضاه: األول

من كانت : قال)  اهللا عليه وآلهصلى(ن رسول اهللا إ«: )عليه السالم(مثل خرب مساعة، عن الصادق 

  .)١(»بطيبة نفس منه إالّ  ال حيل دم امرٍء مسلم وال مالهفإنه فليؤدها إىل من ائتمنه عليها، ةمانأعنده 

  قال يف ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن :ةوخرب علي بن شعب

                                                

.١ح  مكان املصليأبواب من ٣ الباب ٤٢٤ ص٣ج: الوسائل) ١(
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  .)١(»عن طيب نفس منه إالّ ،خيهأخوة، وال حيل ملؤمن مال أاملؤمنون إمنا أيها الناس «: حجة الوداع

 والوجه الذي )٢(»من وجه أحله اهللا إالّ ال حيل مال«: )عليه السالم(وخرب حممد بن زيد الطربي، قال 

  .أحله اهللا هو رضى املالك

خذ مال املسلم بغري طيب نفس أال جيوز «: )عليه السالم(مري املؤمنني أ عن :ويف خرب الدعائم

  .)٣(»منه

 إالّ املسلم ال حيل ماله خوأاملسلم «: قال) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :لفتوحا بوأوعن تفسري 

  .)٤(»عن طيب نفس منه

  . كما تقدم)عليه السالم(ه، كاخلرب املروي عن احلجة إذنما يدل على اعتبار : الثاين

  : ويف اجلمع بني الطائفتني احتماالت

  . معاًذناعتبار الطيب واإل: األول

  علم الطيب بقرينة إذا ليه، فإ طريق ذناعتبار الطيب واإل :الثاين

                                                

.٣ ح مكان املصليأبواب من ٣ ـ الباب ٤٢٥ ص٣ج: والوسائل. ٣٠ ص:حتف العقول) ١(

  .٢٥ ح باب الفيء واألنفال٥٤٧ ص١ ج:الكايف) ٢(

.١٥٩ ح٥٩ ص٢ ج:دعائم اإلسالم) ٣(

.٥ ح الغصبأبواب من ١ الباب ١٤٦ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ٤(



١٤

  .خرى كفىأ

حق عقالئي، والعقالء يكتفون بالطيب، والشارع أيد ألنه حدمها، لكن الظاهر الثاين أاعتبار : الثالث

مارة ال يرضى مل جيز التصرف، لسقوط األ أنه  وعلمناذنأإذا ال دليل على رفضه هلا، فألنه هذه الطريقة، 

مارة حجة كسائر األن إ مارة، خبالف صورة الشك، حيثمارية يف حال العلم بعدم ذي األعن األ

 جاز التصرف، وبذلك تعرف حال الصور التسع، وهي ما ذنأراض لكنه مل ي أنه علمناإذا مارات، واأل

 بعدم الرضىعلمنا  أو شككنا فيه، وعلى كل علمنا بالرضى أو ،ذنعلمنا بعدم اإل أو ،ذنعلمنا باإلإذا 

  .شككنا فيهأو 

ال فرق يف احلكم املذكور بني املسلم، والكافر احملقون املال كالذمي، فما يف بعض : الثاينمر األ

هو للجري الغالب يف حمل االبتالء، وكذلك قوهلم إمنا ، "املسلم" أو "املؤمن" من ذكر لفظ خباراأل

ال فرق بني  إذ ثار امللكية،آجللود، ال يف ترتيب فائدته تظهر يف اللحوم والشحوم وا فإن "سوق املسلم"

  .سوق املسلم وسوق الكافر يف ذلك

 أن غري متلف، كما أو التصرف جائز مع الرضى، سواء كان متلفاًأن  يف إشكالال : الثالثمر األ

اً، بل هو ضروري ولو رضى بقدر إمجاع نصاً والتصرف ليس جبائز دون الرضى، ولو مل يكن متلفاً

  .غريمها، وجب االقتصار عليه أو كيفاً أو ن التصرف، كماًخاص م
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حنو ذلك، مع  أو ذاهالً أو كان املالك نائماًإذا ال شبهة يف كفاية الرضى التقديري، كما : الرابعمر األ

  : خريانألو التفت لرضي، ولرضى التقديري صورتان بأنه علم املتصرف 

ب على ضخ الغااألن إ رشاد، مثالً االلتفات، كالنصح واإلزائد منأمر ما لو كان حيتاج إىل : األوىل

 رضي ،خيه، والتفت إىل وجوب صلة الرحم، وثواب اهللا ملن وصلهاأالتفت إىل تصرف إذا خيه أ

، فال يشمله السمتثىن ال رضاية فعالًإذ خيه املغضوب عليه، ويف هذه الصورة ال جيوز التصرف أبتصرف 

  .يف احلديث املتقدم

نشأ من جهله، حبيث إمنا  إىل تصرف املتصرف وكان كارهاً له، لكن كرهه كان ملتفتاًإذا ما  :الثانية

صديقه كان بأنه لو علم  أنه ظن الداخل يف داره عدوه، ولذا كره دخوله، معإذا ، كما يلو علم رض

لرضى  يف عمق نفسه، والظاهر جواز الدخول هنا حلصول اراض فعالً أنه  يف سطح نفسه، كماراضياً

رضاه حسب  فإن عدوه، أنه الداخل صديقه وهو يعلمبأن  قطع عكسه ال جيوز، مثالً أن ، كماالباطين

صرح إذا  وجوداً وعدماً، فذنيعلم حال اإل: سطح نفسه ال يربر دخوله مع كراهة عمق نفسه، ومنه

 جهله ألجل أنه نا وعلمذنصرح باإلإذا صديقه جاز التصرف، وبأنه  جهله ألجل أنه  وعلمناذنبعدم اإل

  .صديقه مل جيز التصرفبأنه 

 أما ينفع يف التصرفات اخلارجية كالتصرف واإلتالف،إمنا ، تقديراً أو طيب النفس فعالً: اخلامسمر األ

  التصرفات احملتاجة إىل 
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يع علمنا برضاه يف بإذا ، فنشاءا ال يكفي فيها الطيب، بل حيتاج إىل اإلفإ، كالبيع والنكاح، نشاءاإل

  .حقق يف كتاب املكاسب ، كماذنأالفضويل، مل جيز البيع ما مل ي

صهره ضرب  أن  إىلكان ملتفتاًإذا ، كما ذنأمل ي أو لو كان ملتفتاً إىل شيء مل يرض،: السادسمر األ

 يف بيع جنسه، مل يضر ذنأالسوق يرتفع مل ي أن  يفكان ملتفتاًإذا  أو ابنته مل يرض مبجيئه إىل داره،

 مل يبعه، صح السوق يرتفع ظهراً أن باع صباحاً مبائة، ولو علمإذا ما مل يضر ببيعه بنفسه، فذلك، ك

  .البيع

، فال صدقاءالظاهر كفاية العلم العادي بالرضى، وهذا هو احلاصل يف املضائف، ومع األ: السابعمر األ

 ملا ه السرية من املتشرعة، خالفاًاملشهور بني الفقهاء، وعلي حيتاج إىل العلم البالغ درجة الكمال، وهذا هو

حيكي عن السي، واحملقق القمي، واملستند، من االكتفاء بالظن، مستدلني على ذلك بالسرية، لكن فيه 

الظن، بل هي يف مورد العلم العادي الذي يعبر عنه باالطمئنان، ويعتمد عليه  منع جريان السرية يف مورد

مارات الظنية اليت جرت يظهر حال تفصيل من فصل بني األ:  ومنه.العقالء يف غري األمور املهمة جداً

العادة على التعويل عليها، كاملضائف وحنوها، فيجوز التصرف مبجرد الظن، وبني غريها، فال جيوز 

  . من العلم العادي كما ذكرناهاألولالقسم أن  إذ التصرف بالظن،

  عدم لو تصرف وهو يقطع بالرضى، مث ظهر : الثامن األمر



١٧

لو تصرف وهو يقطع بعدم  أنه القطع ال يصحح الواقع عند انكشاف اخلالف، كما إذ رضاه ضمن،

ياًالرضا، مث تبني رضاه مل يضمن، وإن كان عمله هذا جتر.  

كان  أن  بعدشك يف رضاه فعالًإذا الظاهر صحة استصحاب كل من الرضا وعدمه، ف: التاسع األمر

إذا  أنه التيمم فيما كان لصديقه ماء وهو يستصحب رضاه، كماعلم به، صح التصرف، فال يصح 

عادة، ملا  مل حيتج إىل اإلاألولاستصحب عدم رضاه وتيمم وصلى كفى، ولو انكشف عدم الرضى يف 

كان له ماء، ألنه عادة الصالة، إلة اجلهل بالغصب، ولو انكشف الرضى يف الثاين لزم أتقدم يف مس

  .الفقدان واقعاًمنا إواجلهل ال يصحح التيمم، و



١٨

  .منشقة من شط أو ار الكبار، سواء كانت قنواتألجيوز الوضوء والشرب من ا): ٧مسالة ـ (

  

} منشقة من شط أو ار الكبار سواء كانت قنواتألجيوز الوضوء والشرب من ا{): ٧مسألة ـ (

  : مورأه ب واستدل ل، وال خالف فيما وجدته، بل عن الذكرى نفي اخلالف عنهإشكالبال 

يتملك صحراء كبرية  أن مور الكبرية، فهل ألحدمثال هذه األأامللك ال تشمل   أدلةنإ :األول

هل ميلك إنسان البحر ولو متكن من تسييج  أو حيجرها ويستثمرها، أن ، ولو متكنمليون فرسخ مثالً

امللك له مفهوم إن  ف،نسان معدن النفط الواسع ولو استخرجه هو، وهكذاإهل ميلك  أو طرافه،أمجيع 

الصحراء والغابة والبحر واملعدن  أما يف األمور املناسبة عرفاً، إالّ عريف قرره الشارع، وذلك املفهوم ليس

 أو استخرجه، أو الذي سيجه، ن كان هوإشبه ذلك، فليس مبلك ألحد، وأوالفضاء والنهر الكبري وما 

ا واردة يف املوارد اخلاصة العرفية، ألمور،  هذه األ العامة منصرفة عن مثلاألدلةصنع له قناة وأجراه، و

الساقية له فال جيوز التصرف بأن صل عدم امللك، والقول وهذا الدليل غري بعيد، ولو شك يف امللك فاأل

 جيوز فإنهفرش الشارع بفرشه، إذا سقط احترام ماله، كما أهو الذي  إذ ه غري تام،إذنفيها من دون 

ليه إالوصول  فإن سيج البحر،إذا سقط احترام ماله، ومثله ما أهو الذي ألنه  يرض ن ملإالعبور عليه، و

  .ذهب احترام مالهأهو الذي ألنه بتخطيه ال بأس به، وإن استلزم التصرف يف السياج اململوك، 



١٩

  .)عليه السالم(السرية القطعية من السلف واخللف، الكاشف من رضاية املعصوم : الثاين

 تكون حينئذ خمصصة حلكم العقل، الدال على قبح التصرف يف مال الغري، وحيث أا :وال يرد عليها

  .حكم العقل غري قابل للتخصيص، فال جمال للسريةن إ

املالك احلقيقي رفع امللك ذا املقدار، كما  أن ثبتت السرية الكاشفة، دلت علىإذا نه إ : عليهدذ يرإ

 أمراً إالّ امللك ليس فإن املارة، ويف غريمها، كاملرتد وحنوه،رفع امللك يف باب احملارب، ويف باب حق 

نسان، وليس ذلك كامللك هللا ن اعتربه اإلإسقط اعتباره مل يكن له اعتبار، وأما لاعتربه الشارع، فك

جازة الشارع ال ملك ذا املقدار ااز يف إبعد نه إ سبحانه، الذي هو حقيقي غري قابل للرفع، واحلاصل

  .ملك خصص جبواز التصرف أنه  الالتصرف،

الناس شرع  أن ما حكي عن السي والكاشاين من االستدالل لذلك بعموم ما ورد من: الثالث

ار، والسيول، ألاملياه العامة كالبحار، وا أن الظاهر منها فإن ،)١(املاء، والكالء، والنار: سواء يف ثالثة

حجار يف مواطنها، الصحاري الكبرية، ووسائل النار، كاأل، والكالء يف رضمطار، ومياه جوف األواأل

  اليت 

                                                

.٢ حياء املواتحإ أبواب من ٤ الباب ١٥٠ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٢٠

يستغلها لنفسه، ولو استغلها مل يكن له ذلك، حيث ال تدخل  أن حديستخرج منها النار، ال حيق أل

الثالثة من باب املثال، وإال فاحلكم كذلك يف مجيع  أن حتت ملكيته، بل رمبا يستفاد من هذا احلديث

 ،جلبال، والصحاري، وأعماق البحار، والفضاء، والغابات، واملعادن الكبار وحنوهااألمور العامة، كا

حممول على ما هو مباح  أو واخلرب ظاهر(:  يف ذلك مبا ذكره املستمسك بقولهشكالوهذا غري بعيد، واإل

 على البناء إذ باألصل، قبل عروض التملك، لقيام الضرورة على انتفاء االشتراك يف كثري من املوارد،

ما خرج بالدليل ـ كما سبق يف االستدالل ـ بعيد جداً، وحيتمل احلمل  إالّ ثبوت عموم االشتراك،

االستبعاد ال يوجب رفع اليد عن الظاهر، واالحتمال ن إ : انتهى، فيه)١()على احلكم األديب االستحبايب

 العقلية، فقوهلم األدلةك جار يف ذلإمنا  اللفظية، واألدلةال يسقط االستدالل باالحتمال يف  إذ غري ضار،

  .جاء االحتمال بطل االستدالل ليس هذا املورد من صغرياتهإذا 

ما يوجب الدولة  أن ا دالة علىفإ )٢(غنياء منكم﴾كي ال يكون دولة بني األ﴿: قوله تعاىل: الرابع

  غنياء مرفوع يف بني األ

                                                

.٤٣٣ ص٢ ج:املستمسك) ١(

.٧: سورة احلشر اآلية) ٢(



٢١

 ـ كما رمبا يستدل به سالماب اشتراكية اإلمسايل وليس هذا من بأن قال به املذهب الرإ، وسالماإل

امللك، فال دولة يف املوارد العامة، وال  أدلة جيب اجلمع بني اآلية وبني إذ املتجددون من املسلمني ـ

  .رباح التجارات واحليازات وحنوها، مما ال يكون بنظر العرف دولةأسقوط للملك يف املوارد اخلاصة ك

  . لو منع عن التصرف لزم احلرج الشديدفإنه ،"احلرج"التمسك بقاعدة : اخلامس

احلكم مرفوع بأن صرح الشارع  إالّ إذا رفع احلرج للحكم شخصي ال نوعي،بأن : يهلوأشكل ع

كان التجنب يف مورد الكالم حرجاً سقطت احلرمة إذا حنوه، ف احلرج، كما بني يف رفع السواك وألجل

وكذلك  صة مجعاً بني احلقني،م أموال الناس يف املخوإن بقي الضمان، ملا ذكروه يف باب األكل من

  .الكالم يف باب الضرر

 يشمل النوعي والشخصي، ال حرج وال ضرر دليل إطالق إذ  املذكور تأمل،شكالويل يف اإل

وكل مورد علم خروجه من العموم نقول خبروجه، وسائر املوارد داخلة يف العموم، ولذا حيق للحاكم 

 أو ، كما كان مينع من استرياد البضاعة،ال حرج وال ضررقوانني استناداً إىل ي تشريع سالماإل

ما أشبه ذلك، مما لوال التشريع املذكور لزم الضرر كثرياً واحلرج،  أو  قوانني املرور،نيس أو صدارها،إ

  وال جيوز لإلنسان خمالفته، وإن علم بعدم 



٢٢

تطبيقاً للصغرى على الكربى إمنا قيقة تشريعاً، والضرر الشخصي يف مورد خاص، وهذا ليس يف احل

ي وبني تشريع سالمالسنة، ويكون الفرق حينئذ بني تشريع احلاكم اإل أو الكلية، املنصوصة يف القرآن

  : ية بأمورسالماحلكومات غري اإل

  .هي دون سواسالموالية احلاكم اإل: األول

 والعقل، دون سائر مجاعاب والسنة واإلمه من الكتيي يستمد تعالسالماحلاكم اإلن إ :الثاين

  .احلكومات

انتفى املوضوع إذا وحنوه، مقدر بقدر الضرر النوعي ف" ال ضرر"التشريع املستمد من  أن :الثالث

يزيلها احلاكم ومن قام مقامه، إىل غريها  أن  احلكم، خبالف التشريع لسائر احلكومات اليت تبقى إىلىانتف

  .وضع ذكرهامن الفروق اليت ليس هنا م

شكل أن إصالة احلد للشك يف متلك املالك حىت هلذا املقدار، وهذا ال بأس به، وأالتمسك ب: السادس

  .عليه مبا ال خيلو عن نظر

فعل رضا املالك  أو ظهر من أمارةإذا شهادة احلال بالرضا، وهذا تام يف بعض املوارد، كما : السابع

خرى غري خالية أدلة أ وقد استدل لذلك ب.نون، وال حمجوراملالك ليس بصغري، وال جم أن بذلك، وعلم

 اإلشارة إىل عدم الفرق بني ،إىل آخره" سواء كانت قنوات"راد بقوله أن املصنف أ، وكشكالعن اإل

  صل أ على اًالشط الذي ال يتعب له بتسوية جدرانه، وبني القنات اليت يتعب له زائد

  



٢٣

  كل اجلوازش فيهم الصغار واانني، نعم مع يهم ين كانإن مل يعلم رضى املالكني، بل وإو

  

، األولالشق، لرفع توهم عدم جواز االستعمال يف الثاين، لقوة امللك، فال جمال لالستصحاب، خبالف 

وإن مل يعلم رضى {جيوز التصرف  أنه للشك يف امللك، فيستصحب، ومبا تقدم يف االستدالالت يعلم

 ال جمال لرضى املوىلن أ شكل ذلك، حيثأيف مقابل من } غار وااننياملالكني بل وإن كان فيهم الص

رضاه منوط باملصلحة للقاصر، وهي مفقودة يف املقام، ورمبا يرد ألن عليه، والويل ال حق له يف الرضا، 

ن مل يكن مصلحة للقاصر، والتصرف يف النهر الكبري ليس إللويل التصرف غري الضار واملفسد، وبأن 

  . مفسداً والاًضار

 لعدم السرية حينئذ، لكنك قد عرفت: قالوا} يشكل اجلواز{العلم بعدم رضاهم  أو }نعم مع يهم{

يدناه من عدم امللك، أال يتوهم مما نه إ مث أقرب، ي بالسرية، فاجلواز حىت مع النهليس الدليل خاصاًأنه 

املاء إىل مكان  يصرف هذا أن جيوز إلنسانعدم امللك مطلقاً، بل املراد عدم امللك إىل هذا احلد، ولذا ال 

امللك واحلق هلما مراتب، كما هو  فإن النهر، أو يفسده حبيث يتضرر بذلك من شق القناةأن  أو خر،آ

 أو سائر املعادن، أو ي منابع النفط،سالميؤمم احلاكم اإل أن واضح، ومما تقدم يظهر وجه صحة

  كان يف إذا فر املستخرج هلا واحلافر هلا، القنوات، كقناة السويس يف مصر، من يد الكا



٢٤

  ه مطلقاً،ئ، بل ميكن لبقااألول التصرف لغريه ما دامت جارية يف جمراها ز يبقي جواأيضاًغصبها غاصب إذا و

  

ن كان الكافر حمقون املال، وقد ذكرنا يف بعض إتركها بأيديهم ضرراً وحرجاً على املسلمني، و

يتكلف العقد السليب إمنا  ال حرج و ال ضرردليل بأن ن العلماء قول مجاعة من إ :مباحث األصول

يف ) صلى اهللا عليه وآله(ات مبا فعله النيب طالقضافة إىل اإلجيايب غري تام، واستدللنا لذلك باإلالعقد اإل ال

العامة ثبات بالوالية  ويكون اإل،"ال ضرر"، مضافاً إىل كفاية رفع )١(من قلع شجرة مسرة" ال ضرر"مورد 

  .  وقد فصلنا عموم والية الفقيه يف كتاب التقليد)عليه السالم(مام للفقيه القائم مقام اإل

مطلقاً لألدلة العامة املتقدمة سواء غري جماريها }  جواز التصرف لغريهى يبقأيضاًغصبها غاصب إذا و{

ه إذنف يف مال الغري بغري حمكوم بعموم املنع عن التصربأنه أم ال، ولو شك فاالستصحاب حمكم، والقول 

التفصيل الذي  أما  جمال لعموم املنع،ىاالستصحاب يوسع دائرة اجلواز السابق، فال يبق إذ ،إشكالحمل 

حيث } ه مطلقاًئ بل ميكن لبقااألولما دامت جارية يف جمراها {: شار إليه املصنف بقولهأاختاره بعض و

حراز السرية اليت هي مستند اجلواز يف صورة تغيري ارى، إلو غري جمراها مل جيز التصرف، لعدم بأنه قيل 

  .ال وجه ملنع السرية يف صورة تغيري ارى أنه  العامة ال تفرق بني الصورتني مضافاً إىلاألدلةن إ :ففيه

                                                

.٨ ح باب الضرار٢٩٤ ص٥ ج:املروي يف الكايف) ١(
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  تباعه من زوجته وأوالده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته وكذا أل،وأما للغاصب فال جيوز

  

  .تكون هناك سرية على اجلواز أن ألدلة املنع بدون: قالوا}  فال جيوزوأما للغاصب{

  .أيضاًلعدم السرية فيهم } تباعه من زوجته وأوالده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيتهوكذا أل{

كان جائزاً له لعدم عموم ملكية املالك ـ كما سبق تقريره ـ فمقتضى القاعدة إذا نه إ :ويرد عليه

 يقلب حق الغاصب يف التصرف إىل الالحق، هذا باإلضافة إىل الغصب حلق املالك الألن  بقاء جوازه،

كان الغاصب أحد إذا ذويه ال ربط هلم به حىت حيرم تصرفهم، بل حال الغاصب وحال ذويه حال ما أن 

قطع يد  إذاحقه يف االرتزاق ال يسقط، وكذا  فإن خرج املتويل واستبد هو بالوقف،أاملرتزقة يف الوقف، ف

 كون التصرف تصرفاً يف ىحقه بالصالة يف املسجد ال يسقط، ومقتض فإن متويل املسجد واستبد هو به،

 املدرسة غصب طالبإذا يبطل تصرف الواقف يف املغصوب بغري وجهة الوقف، مثالً  أن وجهة الوقف

تصرفه احلال  إذ بل ذلك،ن جاز ذلك له قإيتصرف يف حجرة منها باجللوس، و أن وجعلها بيتاً، مل جيز له

ذلك ـ وتصرفه السابق تصرف بعنوان املدرسية، فدليل  ن مل يقصد هوإتصرف بعنوان الدارية ـ و

   مينع عن هذا التصرف )١(»الوقوف على حسب ما يقفها أهلها«

                                                

.٢ حمن أحكام الوقوف والصدقات ٢ الباب ٢٩٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٦

 ينه والنوم وحنومها، ما ملكاجللوسوكذلك األراضي الوسيعة جيوز الوضوء فيها، كغريه من بعض التصرفات،

ليس للمالك : يقال أن  الترك، ولكن يف بعض أقسامها ميكنحوط األأيضاًاملالك، ومل يعلم كراهته، بل مع الظن 

  .أيضاًالنهي 

  

 ، كمارالثاين، لكن هذا ال ربط له باملقام، فال ميكن االستدال بذلك ملنع الغاصب من التصرف يف النه

  . ال وجه له، بعد عدم وجدان دليل على ذلكحوالشق األأالغاصب يؤخذ ببأن االستدالل لذلك أن 

} وكذلك األراضي الوسيعة جيوز الوضوء فيها كغريه من بعض التصرفات كاجللوس والنوم وحنومها{

ن استشكل فيه إ، واألدلةا سبق من  مفىت به اجلواهر، وتبعه غالب الشراح واملعلقني، وذلك لغريأكما 

 للماء والصحراء وغريمها، األدلة املقام، لكنك قد عرفت عمومات ال سرية يف أنه مصباح اهلدى، حبجة

}  التركحوط األأيضاًما مل ينه املالك ومل يعلم كراهته، بل مع الظن {:  يف قولهشكالكما قد عرفت اإل

 ميكن {كاملتسع جداً} ولكن يف بعض أقسامها{حنوها  أو عمالً بعموم املنع، فيما مل يعلم خبروجه لسرية

أي ال ينفذ يه، ملا تقدم من عدم دليل على سعة ملكه إىل هذا } أيضاًليس للمالك النهي : اليقأن 

  . م أصل ملكهن سلّإاحلد، و

إذا  كما ،نعم التصرفات املنافية حلق املالك ـ يف القدر الذي ميلك من حيث درجة امللك ـ ال جتوز

  ه، حبيث ينايف مرور أرضد بناء بعض يري أو يريد أخذ ماء كثري من ساقيته، حبيث يضر بستانه،



٢٧

  . ملرور ماشيته يومياً إىل املرعى مثالً، إىل غريها من األمثلةرضحجر األ أن ماشيته، بعد



٢٨

 أو مل يعلم كيفية وقفها من اختصاصها مبن يصلي فيها،إذا احلياض الواقعة يف املساجد واملدارس، ): ٨مسألة ـ (

مع جريان العادة بوضوء كل من يريد،  إالّ تصاصها، ال جيوز لغريهم الوضوء منها،عدم اخ أو الطالب الساكنني فيها،

  .، وكذا احلال يف غري املساجد واملدارس، كاخلانات وحنوهاذنذلك يكشف عن عموم اإل فإن مع عدم منع من أحد،

  

صاصها مبن مل يعلم كيفية وقفها من اختإذا احلياض الواقعة يف املساجد واملدارس، {): ٨مسألة ـ (

قد تقدم } عدم اختصاصها، ال جيوز لغريهم الوضوء منها أو الطالب الساكنني فيها، أو يصلي فيها،

 مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع من إالّ {، التخلي فراجعأحكامالكالم يف ذلك يف 

. مبرتلة العلم بعموم الوقففإنه} ذنذلك يكشف عن عموم اإل فإن أحد،

الفندق  أو استأجر يف اخلان أما إذا }احلال يف غري املساجد واملدارس، كاخلانات وحنوهاكذاو{

 يف صحة الوضوء من قبيل إشكالحنومها، فال  أو مستوطن أو صار ضيفاً عند مستأجر أو مكاناً،

  .الفحوى كما تقدم



٢٩

ن كان املكان إاملاء الذي يف الشق، و مالكه، ال جيوز الوضوء بإذنقناة من غري  أو ق رشإذا ): ٩مسألة ـ (

يأخذ من أصل  أن ن كان لهإتوضأ يف مكان آخر، وأخذ املاء من ذلك الشق وإذا مملوكاً له، بل يشكل  أو مباحاً،

  .القناة أو النهر

  

فيما }  مالكه، ال جيوز الوضوء باملاء الذي يف الشقإذنقناة من غري  أو  ر،قشإذا {): ٩مسألة ـ (

  .ماء مغصوبألنه  ال جيوز الوضوء فإنهك املشقوق منه ملكاً كان ذل

بل {باحة املاء إباحة املكان ال يالزم إألن } مملوكاً له أو مباحاً{املشقوق فيه } وإن كان املكان{

ولعل وجه فرقه بني الصورتني، حيث أفىت يف } أخذ املاء من ذلك الشق وتوضأ يف مكان آخرإذا يشكل 

، وذلك التوضؤالغاصب ال يصح له  أن ماء الشق يعد غصباً، وقد تقدم أن  الثانية،شكل يفأ، واألوىل

أخذ املاء ال فرق بني هذا املاء وبني املاء الذي يأخذه من أصل النهر  أن  بعدفإنهأخذ املاء إذا خبالف ما 

ي عدم  وذلك يقتض،االستصحاب يقتضي عدم اجلوازن إ شكل فيه، حيثأعرفاً، فيحتمل جوازه، ولذا 

  .وذلك لطرو عنوان جديد على هذا املاء} القناة أو يأخذ من أصل النهر أن ن كان لهإو{وضوئه، 



٣٠

 ففي بقاء حق االستعمال الذي كان ، مالكه، وإن مل يغصب املاءإذن النهر من غري ىغير جمرإذا ): ١٠مسألة ـ (

 كان ال يبعد بقاء هذا بالنسبة إىل مكان التغيري، نإ، وإشكال من الوضوء والشرب من ذلك املاء لغري الغاصب ،سابقاً

  .إشكالوأما ما قبله وما بعده فال 

  

تصرفه هذا ال ألن } ن مل يغصب املاءإ مالكه وإذن النهر من غري ىغير جمرإذا {): ١٠مسألة ـ (

 ذلك ففي بقاء حق االستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من{الكالم إمنا  وإشكالجيوز بال 

ن كان ال إو{وجود السرية يف املقام يف ذلك، الحتمال عدم } إشكال{رمبا يقال به } املاء لغري الغاصب

 كونه تصرفه حراماً ال يوجب عدم جواز الوضوء، وقد تقدم إذ }يبعد بقاء هذا بالنسبة إىل مكان التغيري

ا بقي النهر على جمراه مم} ما بعدهو{أي قبل موضع التغري } وأما ما قبله{الدليل منحصر يف السرية أن 

  .األدلةيف التصرف فيه لوجود السرية وسائر } إشكالفال {السابق 

خلط املاء بالتراب مما سبب  أو خر،آنبوب إىل أنبوب غير األإذا  واالحتمال ما شكالومثله يف اإل

 احلدائق ألجلاري املاء  السياحة، وكذلك جمألجلاألحواض الكبرية اليت تبنيها احلكومات  مث إنتغيريه، 

احلكومة متلك، وذلك لبعض ما بأن قلنا  أو وحنومها، جيوز الوضوء منها حىت لو كانت حكومة شرعية،

 يف باب الوضوء بالنهر وحنوه، ولوكان ماء جار يف البيوت فسد جمراه من بيت، وجعله األدلةتقدم من 

  .أيضاًرأساً إىل بيت ثالث، فالظاهر جواز الوضوء منه 



٣١

حوض املسجد وقف على املصلني فيه ال جيوز الوضوء منه بقصد الصالة يف مكان  أن علمإذا ): ١١مسألة ـ (

  . آخر

 بطالن فالظاهر عدم ،مل يتمكن من ذلك أو يصلي يف مكان آخر، أن توضأ بقصد الصالة فيه، مث بدا له ولو

  وضوئه،

  

 ال جيوز الوضوء منه بقصد ،ني فيهحوض املسجد وقف على املصل أن علمإذا {): ١١مسألة ـ (

خالف الوقف، فيكون تصرفه حراماً، ألنه من دون قصد الصالة، وذلك  أو }الصالة يف مكان آخر

 املصنف وتبعه الشراح أطلقوالوضوء احملرم باطل، كما تقدم يف مبحث الوضوء باملاء املغصوب، كذا 

 إذ ه،ؤ املسجد، فلو صلى يف املسجد صح وضوواملعلقون، لكن الظاهر لزوم تقييد ذلك بعدم الصالة يف

 فلو توضأ ال بقصد ،هو على املصلني، ال على من قصد الصالة، وقد حصلت الصالة بالفعلإمنا الوقت 

بقصد الصالة يف مكان آخر، مث صلى يف املسجد تبني صحة وضوئه، وإن مل يصل فيه تبني  أو الصالة،

  . صالةألجلان الوقف كإذا يظهر حال ما : وضوئه، ومنه بطالن

مل يتمكن من ذلك فالظاهر عدم  أو يصلي يف مكان آخر، أن ولو توضأ بقصد الصالة فيه، مث بدا له{

مع  أنه وضوءه وقع صحيحاً، حيث اجتمعت فيه شرائط الصحة، لوضوحألن وذلك } وضوئه بطالن

ناً، وقد عرفت عدمه، صدر عصيا أنه ألجلما إ الوضوء بطالنذلك القصد مل تكن معصية، فاحتمال 

  عدم  أن ألجلوإما 



٣٢

األحداث منحصرة يف أمور  أن مل يدل عليه دليل، صالته يف املسجد يف حكم احلدث، وهذا ما

 وال دليل على ذلك، وجمرد شرط ، اشتراط الوضوء بالصالة على حنو الشرط املتأخرألجلمعدودة، وإما 

فالستلزامه الدور املستحيل (: ما ذكره مصباح اهلدى أما شرط املالك ال يوجب ذلك شرعاً، أو الواقف

صحة صالته يف املسجد موقوفة على صحة وضوئه ـ حسب اشتراط صحة الصالة بالوضوء ألن 

تيان الصالة فيه على حنو الشرط املتأخر يكون إكانت صحة وضوئه مشروطة بإذا الصحيح ـ ف

  . انتهى،)١()دوراً

 الشرعية بالعلل العقلية غري حكامتعليل األ أن  مصرح، هذا معالدور معي ال إذ فال خيفى ما فيه،

لو قال املالك  أنه ليه بعض الفقهاء ألمور خاصة يف موارد خمصوصة، ومنه يعلمإن التجأ إمناسب للفقه، و

  . يصح وضوؤهفإنه فقصد الصالة بالوضوء مث مل يصل ،صليت معه إالّ إذا ى بوضوئكأرضين ال إ

ره الصنف وما ذكرناه الظاهر الضمان النطباق قاعدته عليه، كما نبه عليه نعم يف أمثال ما ذك

وقف ملن قصد الصالة، وأباح ملن بأن  بالقصد، اًكان الوقف والشرط مقيد إالّ إذا املستسمك، اللهم

  .ن مل يصل فال يوجب الضمانإالقصد حينئذ كاف، و فإن قصد الصالة،

                                                

.٣٨١ ص٣ ج:مصباح اهلدى) ١(



٣٣

يصلي  أن باعتقاد عدم االشتراط، وال جيب عليه أو يصح لو توضأ غفلةأنه  كما. بل هو معلوم يف الصورة الثانية

  .، بل ال يترك يف صورة التوضي بقصد الصالة فيه، والتمكن منهاأحوطن كان إفيه، و

  

 ليس فإنه، األوىل خبالف الصورة ،معذور يف ترك صالته هناكألنه } بل هو معلوم يف الصورة الثانية{

ال دليل على العصيان، والظاهر تساوي الصورتني، فتخصيصه  إذ ال عصيان، أنه رمعذوراً فيها، والظاه

  .املعلومية بالصورة الثانية استئناس حمض

وال جيب  {أيضاً املتقدمة هنا األدلةجلريان } باعتقاد عدم االشتراط أو يصح لو توضأ غفلة، أنه كما{

من جهة حتقيق رغبة } أحوطن كان إو{وب ال دليل على الوج أنه ملا ذكرنا من} يصلي فيه أن عليه

من جهة } يف صورة التوضي بقصد الصالة فيه والتمكن منها{استحباباً } بل ال يترك{الواقف واملالك 

ن كان قد عرفت عدم متاميته، وحيث ال عذر مع التمكن إاحتمال كونه على حنو الشرط املتأخر، و

عد تراباًَ  ألوضوء يف ما ذكر الغسل، والتيمم فيما لوكد من صورة العذر، ومثل اآيكون االحتياط هنا 

  .يصلي يف املسجد، واهللا العامل أن ملن يريد التيمم بشرط

  



٣٤

حجر غصيب،  أو طرافه نصب آجرأه وأطرافه مباحاً لكن يف بعض أرضكان املاء يف احلوض وإذا ): ١٢مسالة ـ (

  .كان طرف منها غصباًإذا يشكل الوضوء منه، مثل اآلنية 

  

 صب آجره وأطرافه مباحاً لكن يف بعض أطرافه نأرضكان املاء يف احلوض وإذا {): ١٢مسألة ـ (

نية املغصوبة ذلك تصرف يف املغصوب فيكون حاله حال اآلألن } حجر غصيب، يشكل الوضوء منهأو 

 ه،فرادأالوضوء من احلوض ال يوجب صدق التصرف يف كل  أن وقد تقدم الكالم يف ذلك، لكن الظاهر

تصرف يف املغصوب عرفاً،  أنه كان كبرياً ومل يوجب الوضوء متوجاً يف املاء، مل يصدقإذا احلوض فإن 

كان طرف إذا مثل اآلنية {:  لكن الشرع ال يوزن باملوازين الدقية، فقوله،ن كان تصرفاً بالدقة العقليةإو

الوضوء  فإن صيب يف النهروقع آجر غإذا ، ومنه يعلم حال ما يةليس على حنو الكل} منها غصباً

سلب إذا ن عد تصرفاً، إمل يعد تصرفاً يف ذلك احلجر مل يكن به بأس، بل ال بأس به وإذا واالغتسال منه 

يتصرف  أن ىأرضألقاه يف النهر، مث قال ال  أو نصب حجراًَ يف طرف النهربأن املالك احترام مال نفسه 

غصبه غاصب ونصبه يف طرف إذا  املباحات، وكذا ال حق لإلنسان يف منع الناس عنإذا فيه أحد، 

 الغاصب وسط الشارع بالقار املغصوب،فرش إذا الغاصب هو الضامن ال املتصرف، كما  فإن احلوض

ال  ولو قيل بالشمول لكن دليل ،ال يشمل مثل املقام"  اليدىعل"ذلك ال يوجب منع املارة، ودليل فإن 

  .عليهحاكم  ضرر

  



٣٥

حركات يده تصرف ألن  بل ال يصح ،وضوء يف املكان املباح مع كون فضائه غصبياً مشكلال): ١٣مسألة ـ (

  .يف مال الغري

  

مد رأسه يف دار إذا كما } الوضوء يف املكان املباح مع كون فضائه غصبياً مشكل{): ١٣مسألة ـ (

 على األعضاء، ومن  للفضاء حبركاته الوضوئية، من وجود املاءاً غصبيعدألنه  وذلك ،جاره وأخذ يغسله

املقدار كاف يف  غاصب بفعله الوضوئي، وهذا أنه العرف ال يشك يف فإن حتريك اليد للغسل واملسح،

نفس وجود املاء على بأن  يف ذلك شكالـ فاإلعرفاً كان له مثن ن إ  والضمان ـ، واحلرمةبطالنال

بأن  يف الفضاء، والتكلم ال يعد تصرفاًن  أن كان شاغالً للهواء احمليط به، كماإعضاء ال يعد تصرفاً، واأل

 أنه ليد لنقل املاء من حمل إىل حمل آخر ال يصدق عليه التصرف يف اهلواء احمليط باليد والعضو، معاحتريك 

الفعل الوضوئي هو جري املاء احلاصل من حتريك اليد إمنا ليس من أفعال الوضوء، بل من مقدماته، و

على عرفاً  حيث يصدق ؤ ممنوع، لوضوح الفرق بني التكلم وبني التوض،مرار املاسح على املسوحإوكذا 

 شكالضرب املصنف عن اإلأ، والصدق العريف كاف يف ترتب احلكم، ولذا األولغصب دون  أنه الثاين

 أنه عرفاًصدق إذا ، أيضاًبل التكلم } حركات يده تصرف يف مال الغريألن بل ال يصح {: بقوله

التكلم حينذاك  فإن كان املتكلم مريضاً مبا يوجب تكلمه تلويث اهلواء،إذا ما تصرف يكون ممنوعاً، ك

  . ثار الغبار يف فضاء الغريأإذا ، ومثله ما يكون غصباً

  



٣٦

  .كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطلإذا ): ١٤مسألة ـ (

  

كان ثوبه مغصوباً ذا إكما }  لتحريك شيء مغصوبكان الوضوء مستلزماًإذا {): ١٤مسألة ـ (

، الحتاد الوضوء مع احلرام عرفاً} فهو باطل{فحركة يده يف الغسل واملسح توجب حتريك الثوب 

الكالم يف املقام كالكالم يف املصب املغصوب، وقد اختلف الشراح واملعلقون بني من وافق  أن اهرظوال

الكالم يف الوضوء هو الكالم يف املصنف، وبني من قال بالصحة، وبني من فصل، وبني من احتاط، و

  .الغسل والتيمم يف هذه املسألة واملسائل السابقة والالحقة

  



٣٧

  . فيها، كما يف حال احلر والربد احملتاج إليها، باطل تصرفاًعدن إ الوضوء حتت اخليمة املغصوبة): ١٥مسألة ـ (

  

كما يف حال احلر والربد احملتاج  فيها،  تصرفاًعدن إالوضوء حتت اخليمة املغصوبة {): ١٥مسألة ـ (

يف حال احلر والربد يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد ا عند العقالء، فتكون مملوكة  إذ }إليها، باطل

، ويبطل الوضوء والغسل والصالة حتتها ملك الغري، فيحرم تكليفاًيف  ملالك اخليمة فيكون اجللوس تصرفاً

  .وضعاً، ويكون ضامناً

 ال تكون للخيمة حينئذ منفعة ذات مالية، ولذا ال تكون مملوكة فإنهحالة احلر والربد، خبالف غري 

اململوكة ال تدور إذ للغري، فال مانع من العمل حتتها، لكن الظاهر عدم اختصاص ذلك حبال احلر والربد، 

اجللوس  أو  فيهاصنع إنسان غرفة مل جيز السكىنإذا مدار املنفعة الفعلية، بل حال اخليمة حال الدار، ف

هي إمنا حرمة اجللوس حتت اخليمة  أن  ومنه يظهر صحة ما ذكره اجلواهر، من.وإن مل يكن حر وال برد

:  املستمسك عليه، بأنهإشكالمراده االنتفاع بالشيء اململوك منفعة هي ملك الغري، ف فإن انتفاع ا،ألنه 

غري تام .  انتهى،)١()ه، بل لعل الضرورة على خالفهذنإال دليل على حرمة مطلق االنتفاع مبال الغري بغري (

   فإن ،طالقاجلواهر ال يريد اإل أن لوضوح

                                                

.٤٣٩ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٣٨

ذلك الظل مملوكاً له ال مانع منه قطعاً، بل يريد بيان عدم اجللوس يف ظل جدار الغري الذي ال يعد 

الوضوء  بطالنوجبة ل كل فالدليل على حرمة التصرف املىجواز االنتفاع باملنفعة اليت هي مملوكة، وعل

، كاملتصرف يف تصرف عرفاًبأنه يستدل لذلك  أن يصح أنه انتفاع مبنفعة مملوكة، كما أنه والضمان هو

  .ملس واستهالك نفس العنيعرفاً  ال يشترط يف صدق التصرف فإنهالغرفة املبينة، 

ذا ا، وقيل له ملرفاًمىن حتت خيمة غريه، عد ذلك من املنكرات ع أو جلس إنسان يف عرفاتإذا ولذا 

عيان ذهب إىل خيمة إنسان آخر يف البادية، والقول بالفرق بني األإذا تتصرف يف ملك غريك، وكذا 

كانت  إالّ إذا ا ال تكون مملوكةفإاألعيان مملوكة وإن مل تكن ذات مالية، خبالف املنافع بأن واملنافع، 

  .ذات مالية، مل يظهر وجهه

  : صرف اجللوس حتت اخليمة صورتنيمن ىنثيست أن نعم ينبغي

مل يكن ميلك صاحب اخليمة املنفعة بضرب اخليمة، كما لو ضرب خيمته يف صحن إذا ما : األوىل

جلوس اإلنسان حتت اخليمة بدون رضاه مل يكن به  فإن  العزاء،ألجل يف أيام حمرم )عليه السالم(احلسني 

ق بالنسبة إىل ما يزامحه، كما يف من فرش سجادته يف ال ميلك الضارب املنفعة، نعم له حق السب إذ بأس،

  . الصالة، لكن ليس كل جلوس مزامحاً لهألجلاحلرم الشريف 

 الفضاء على إباحته السابقه، كالذين ى حيث يبق،مل يقصد احليازة بضرب خيمتهإذا ما : الثانية

   ألجليضربون اخليام يف بعض األماكن 



٣٩

 ألجلدون احليازة، فحاله حال من يركب البيوت اجلاهزة م ال يقصفإعرض خيمتهم للبيع، 

  . ـ ليس مبحرمالدخول فيها بدون ملس جدراا ـ مما يعد تصرفاً فإن االستعراض،

 ومصباح اهلدى ،قول املصنف وبعض احملشني بالتفصيل، كقول السيد الربوجردي أن ومما تقدم يظهر

استيفاء منفعتها احملرم ال ينطبق ألن (: بطالنالك يف  املستمسإشكال أن بالصحة مطلقاً، حمل منع، كما

  .الوضوء يف الفضاء املغصوب بطالن حمل منع، ملا عرفت من )١()بطالنعلى الوضوء، فال موجب لل

                                                

.٤٣٩ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٤٠

  . يف جواز الوضوء منهإشكال املاء املباح عن املكان املغصوب إىل املكان املباح ال ىتعدإذا ): ١٦مسالة ـ (

  

  يف جوازإشكالاملباح عن املكان املغصوب إىل املكان املباح ال املاء  ىتعدذا إ{): ١٦مسألة ـ (

 حلق باحة بسبب مروره على املكان املغصوب، وال يكون متعلقاًاملاء ال خيرج عن اإلألن } الوضوء منه

  .الغري، فال مانع من الوضوء منه

بوضوئه يوجب جريان املاء نه إ  حيثلذلك املكان املغصوب،عرفاً  نعم لو كان الوضوء يعد استعماالً

نبوب املغصوب، فتوضأ مما أوجب فتح حنفيته اململوكة املتصلة باألإذا حرم وبطل من هذه اجلهة، كما 

واستيفاًء للمنفعة كان  ،عرفاًنبوب  حيث يعد تصرفاً يف األفإنهنبوب بسبب الوضوء، جريان املاء يف األ

  .الوضوء بطالنحمرماً، مما يسبب 



٤١

 وإال كان ،قصد املالك متلكه كان لهن إ ،اجتمع ماء مباح كاجلاري من املطر يف ملك الغريإذا ): ١٧ألة ـ مس(

  باحتهإباقياً على 

  

قصد املالك متلكه ن إ ،اجتمع ماء منع مباح كاجلاري من املطر يف ملك الغريإذا {): ١٧مسألة ـ (

كانت هناك حيازة وقصد وقد حصال، إذا مبا ملك املباح حيصل ألن  فيه، شكالال ينبغي اإل} كان له

يكون له فعل  أن جمرد القصد غري كاف يف صدق احليازة، بل ال بد من(:  املستمسك بقولهإشكالو

  . )١()اختياري بقصد االستيالء على احملاز فتأمل

كذلك ال فعل هلم، وألنه  ال ميلك الورثة ما وقع يف شبك أبيهم هلم، ن لزم أالّإفيه نظر واضح، و

مقوم امللك االستيالء والقصد وقد حصال، وما نقله من ن إ :سائر ما كان من هذا القبيل، واحلل

وثبت يف إذا ه، وللسمكة أرضترحل يف إذا  من عدم وجدانه اخلالف يف عدم متلكه للصيد )٢(اجلواهر

  .  ال خيفى ما فيه،سفينته بدون قصده التملك

 مجاعك بالقصد ارد بال حيازة، لعدم الدليل عليه، بل اإل يف عدم حصول امللإشكالال  أنه كما

يقصد متلكه مع اجتماعه يف ملكه } الإو{: الكالم فيما ذكره املصنف بقولهإمنا والضرورة على خالفه، و

  وقد استدل له باستصحاب بقائه على } باحتهإ على كان باقياً{

                                                

.٤٣٩ص ٢ ج:املستمسك) ١(

.٧٩ ص٣٦ ج:اجلواهر) ٢(



٤٢

  تصرف يف ملك الغري، من حيث الىعص أنه  إالّخذه غريه ومتلكه ملك،أفلو 

  

، كالعشب النابت يف ملكه، واملاء النابع يف بئره، باحته، وفصل بعض بني ما كان تابعاً للملك عرفاًإ

  .مناء ملكه، مثل لنب شاته وبيض دجاجه، وبني ما مل يكن كذلك، كرتول املطر يف بيتهألنه فهو له، 

 تابع مللكه عرفاً،ألنه  ،ن مل يقصد متلكه مطلقاًعراض كان ملكاً له، وإمل يقصد اإلن إ أنه لكن الظاهر

أخذه إذا نائه، ولذا إالعرف ال يرى يف التبعية فرقاً بني العشب النابت يف ملكه، وبني املطر النازل يف فإن 

موضوع املال واحلق متحقق عرفاً،  أن إنسان بدون رضاه يعد متعدياً على مال الناس وحقهم، واحلال

 )٢(﴾...موالكمأوال تأكلوا ﴿:  وقوله تعاىل،)١(» حق امرء مسلمىال يتو«: ) السالمعليه(فيشمله قوله 

  .األدلةوغريمها من 

مع ألنه بيض دجاجه،  أو ه،أرضأعرض عن عشب إذا عرض عنه فللغري التصرف فيه، كما أإذا نعم 

كان إذا فيما } كفلو أخذه غريه ومتلكه مل{ متاعه يف الشارع ىألقإذا عراض ال يكون ملكاً، كما اإل

  .مل يرض ذا التصرفإذا } ى من حيث التصرف يف ملك الغريصع أنه الإ {معرضاً

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:ايلئانظر عوايل الل) ١(

  .١٨٨اآلية : سورة البقرة) ٢(



٤٣

  .طارته الريح من النباتاتأوكذا احلال يف غري املاء من املباحات، مثل الصيد وما 

  

} تطارته الريح من النباتاأوما {دخل داره إذا } وكذا احلال يف غري املاء من املباحات مثل الصيد{

  . لوحدة املالك يف الكل،بستانه، وكالربد النازل من السماء يف حمله أو والثمار يف داره



٤٤

لة ويف حال اخلروج توضأ حبيث ال ينايف فوريته، فالظاهر صحته لعدم غفدخل املكان الغصيب إذا ): ١٨مسألة ـ (

  دخل عصياناً، مث تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب،إذا حرمته حينئذ، وكذا 

  

ويف {إكراهاً  أو اضطراراً، أو نسياناً، أو جهالً، أو }دخل املكان الغصيب غفلةإذا {): ١٨مسألة ـ (

كما لو قصد الوضوء باملطر النازل على وجهه ويديه، وكان } حال اخلروج توضأ حبيث ال ينايف فوريته

ته لعدم حرمته فالظاهر صح{كان راكباً حيث ال ينايف ووضوؤه وخروجه  أو ،رضمسحه خارج األ

الكسر واالنكسار  إالّ أن ن كان فيه مالك احلرام،إال يكون خروجه منهياً عنه، بل واجباً، و إذ }حينئذ

  .يوجب تقدم الواجب على احلرام

حينئذ مضطر إىل ألنه : قالوا} دخل عصياناً مث تاب وخرج بقصد التخلص من الغصبإذا وكذا {

 اخلروج منهياً عنه بالنهي الفعلي، وال معاقباً عليه بالنهي السابق اخلروج، وذلك يرفع تكليفه، فال يكون

والنهي بغري مر عبث، ولعدم تعلق األألنه الساقط، وفيه نظر، لوجود مالك املبغوضية، وإن مل يصح النهي 

  .املقدور

 نظري ما د، فهوعستحالة اجلمع بني املقرب واملب ال،مالك املبغوضية موجود، ال يكون مقرباًن إ وحيث

جه مستلزماً لتخريبه، فهل توبته تنفع يف و مفروشة باللنب، وكان كل من دخوله وخررضكانت األإذا 

الوضوء فيما كان دخوله  بطالنعدم مبغوضية ختريبه هلا يف حال اخلروج، إىل غريها من األمثلة، فالقول ب

   .األقرب عصياناً هو



٤٥

  .إشكالضوئه حال اخلروج ن مل يتب ومل يكن بقصد التخلص ففي صحة وإو

  

 ىكان يتمشإذا تاب لكنه مل يكن بقصد التخلص، كما  أو }ن مل يتب ومل يكن بقصد التخلصإو{

  .عرفان مسافة البستان مع صديقه بقصد

} إشكالففي صحة وضوئه حال اخلروج {م قصد التخلص زبد وأن تالالتوبة الن إ :لكن قد يقال

حاله حال الوضوء يف الفضاء املغصوب يف  أن بغوضية، بل الظاهرفعلية التخلص ال توجب عدم املألن 

ضامن ملا يتلف يف حال اخلروج، سواء كان خروجه حراماً أم ال، لعدم  أنه  يفإشكال، مث ال بطالنال

  .التالزم بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي



٤٦

 رده إىل مالكه وكان قابالً لذلك مل أمكن فإن وقع قليل من املاء املغصوب يف حوض مباحإذا ): ١٩مسألة ـ (

املغصوب حمسوب تالفاً، لكنه ألن يقال جبواز التصرف فيه،  أن ن مل ميكن رده ميكنإجيز التصرف يف ذلك احلوض، و

  .مشكل من دون رضى مالكه

  

رده إىل مالكه وكان أمكن  فإن ،وقع قليل من املاء املغصوب يف حوض مباحإذا {): ١٩مسألة ـ (

التصرف يف ذلك احلوض تصرف يف ذلك املاء فيكون ألن } ذلك مل جيز التصرف يف ذلك احلوض لقابالً

  .الوضوء باطالً، ملا تقدم يف بعض املسائل السابقة

يقال جبواز  أن ن مل ميكن رده ميكنإو{بالنسبة إىل بعضه  إالّ مكان الرد بعيد جداًإفرض  مث إن

لكنه مشكل من دون رضى {بدله  أو م رد مثلهزالالف} املغصوب حمسوب تالفاًألن التصرف فيه، 

ة كيلو من املاء ـ الذي يف احلوض ـ مباح، وكيلو ائالظاهر صريورة مالك املاء شريكاً فمألن } مالكه

برضاه أظهر،  إالّ جنس آخر كماء الورد، فالقول بعدم اجلواز أو من جنس املاءن كا منه مملوك، سواء

 السيدين اجلمال شكالأراد به التلف العريف، فال وجه إل" تالفاً"ب وما ذكر املصنف من كونه حيس

  .ال يعد التلف تالفاً يف املتماثالتبأنه واحلكيم، عليه 

ال حق له يف إذ وك يف النهر، جيوز التوضي منه من دون رضى املالك، للو وقع قليل من املاء املمنه إ مث

  ، فال يعد تصرفهم تصرفاً يف املغصوب،هذ قدر مائيأخ أن يقدر أنه منع الناس عن املباح، واحلال



٤٧

داره أ أو الفضة، وإال بطل، سواء اغترف منه أو يكون ظرف ماء الوضوء من أواين الذهب ال أن :الشرط اخلامس

ن مل ميكن إيفرغ ماءه يف ظرف آخر ويتوضأ به، و أن عضائه، وسواء احنصر فيه أم ال؟ ومع االحنصار جيبأعلى 

 صح، كما يف اآلنية غفلةً أو نسياناً أو التفريغ واجب، ولو توضأ منه جهالًن إ بالتوضي جيوز ذلك، حيث  إالّالتفريغ

  الغصبية واملشكوك كونه منهما جيوز الوضوء منه،

  

  . فالالزم تقيد املنت بغري هذه الصورة،وكذلك يف احلوض املباح

 بطل، سواء الفضة، وإالّ أو هبال يكون ظرف ماء الوضوء من أواين الذ أن :الشرط اخلامس{

يفرغ  أن  ومع االحنصار جيب،وسواء احنصر فيه أم ال{ارمتس فيه  أو }أداره على أعضائه أو اغترف منه

يفرغه على أعضائه مث ميسح مسح غسل األعضاء بقصد الوضوء  أو }ماءه يف ظرف آخر ويتوضأ به

وليس مببغوض حىت يوجب } لتفريغ واجبان إ بالتوضي جيوز ذلك حيث إالّ وإن مل ميكن التفريغ{

ليس مببغوض حينئذ ألنه }  صح، كما يف اآلنية الغصبيةغفلةً أو نسياناً أو ولو توضأ منه جهالً{ بطالنال

  . فراجع،على ما ذكروا، وقد تقدم الكالم يف ذلك كله يف مبحث األواين

 ب الفحص كسائر املوضوعات،ة، لكن جيءصالة الرباأل} واملشكوك كونه منهما جيوز الوضوء منه{

  مل يصل إىل شيء جازفإن 



٤٨

  .كما جيوز سائر استعماالته

  

سل حكم لوضوء فيما ذكر، لوحدة الدليل وحكم الغ} كما جيوز سائر استعماالته{االستعمال 

  .فيهما

  



٤٩

ونه كذلك، الفضة، مث تبني عدم ك أو كوا من الذهب أو توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها،إذا ): ٢٠مسألة ـ (

  .حصل منه قصد القربةإذا ، وال يبعد الصحة إشكالففي صحة الوضوء 

  

كوا  أو }أو الفضة كوا من الذهب أو نية باعتقاد غصبيتها،آتوضأ من إذا {): ٢٠مسألة ـ (

 ال يتمشى منه قصد القربة، أنه من جهة} إشكالمث تبني عدم كوا كذلك ففي صحة الوضوء {جنسة 

  . والتجري حرامجتر، أنه غوض للموىل، ومن جهةبمب أنه ب اإلنسان مبا يعلمكيف يتقرإذ 

كما هو كثري فيمن ال يتلفت إىل هذه اخلصوصيات، } حصل منه قصد القربةإذا وال يبعد الصحة {

 مل يعلم حرمته، دار مغصوبة بقصد القربة، والتجري أوالً ولذا نرى العوام يصلون يف لباس مغصوب أو

 فرض كون التجري حراماً ال ينطبق احلرام على الوضوء ى وعل،لشيخ املرتضى يف الرسائلكما فصله ا

 لكن الظاهر االنطباق، كما تقدم شبهه يف بعض املسائل السابقة، ،)١(نفسه ـ كما يف املستمسك ـ

 عدم كون التجري حراماً، وقد ذكرنا شيئاً من الكالم حول هذا املوضوع يف شرح ألجلالصحة إمنا و

  . فراجع،الكفاية

                                                

.٤٤٢ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٥٠

ال يكون ماء الوضوء مستعمالً يف رفع اخلبث ولو كان طاهراً مثل ماء االستنجاء مع الشرائط  أن :الشرط السادس

، حىت مثل وضوء احلائض، وأما املستعمل يف رفع قوىاملتقدمة، وال فرق بني الوضوء الواجب واملستحب على األ

ن كان إ جوازه من املستعمل يف رفع احلدث األكرب، وقوى منه، واأل يف جواز التوضيإشكالاحلدث األصغر، فال 

  ،أيضاً فيه إشكالغسال املندوبة فال  تركه مع وجود ماء آخر، وأما املستعمل يف األحوطاأل

  

ال يكون ماء الوضوء مستعمالً يف رفع اخلبث ولو كان طاهراً مثل ماء  أن :الشرط السادس{

وال فرق بني الوضوء الواجب { يف بعضها شكالاليت قد عرفت اإل} ةاالستنجاء مع الشرائط املتقدم

مستحب كل واجب حاله  أن ملا حقق يف حمله، من}  حىت مثل وضوء احلائضقوىواملستحب على األ

 الصوم، حيث خيتلف ملستثىنبالدليل، ومن أمثلة ااستثين فيما  إالّ واجبه القتضاء وحدة احلقيقة ذلك،

  .بعض اخلصوصياتواجبه عن مستحبه يف 

}  يف جواز التوضي منهإشكالفال {كاملستعمل يف الوضوء } وأما املستعمل يف رفع احلدث األصغر{

 جوازه من املستعمل يف رفع احلدث األكرب، وإن كان قوىواأل{لألصل، وعدم الدليل على العدم 

  .مل تتم داللتها وإن األدلةشكل، وبعض أخروجاً من خالف من }  تركه مع وجود ماء آخرحوطاأل

  ولو } أيضاً فيه إشكالغسال املندوبة فال وأما املستعمل يف األ{



٥١

 وأما ما ينصب من ،اجتمع يف مكانإذا واملراد من املستعمل يف رفع األكرب هو املاء اجلاري على البدن لالغتسال 

إىل البدن، فليس من املستعمل، يصل  أن جراء على البدن، من دونرادة اإلإحني  أو الظرف حني االغتراف، أو اليد

  ناء ولو من البدن، يف اإلةناء، وكذا القطرات الواقعوكذا ما يبقى يف اإل

  

اجتمع الواجب والندب كغسل اجلنابة واجلمعة، كان احلكم تابعاً للواجب، كما هو مقتضى اجلمع 

 رفع األكرب هو املاء واملراد من املستعمل يف{ بني كل اقتضائي وال اقتضائي، على ما حقق يف حمله 

 أخذه آخر من جسم املغتسل واغتسل به، لوضوح أو }اجتمع يف مكانإذا اجلاري على البدن لالغتسال 

  .االجتماع يف مكان ال خصوصية لهأن 

 أن جراء على البدن، من دونرادة اإلإحني  أو الظرف حني االغتراف، أو وأما ما ينصب من اليد{

ة وحنوها، واحلكم ر عليه املستعمل فهو جماز للمجاوأطلقن إو} ستعمليصل إىل البدن، فليس من امل

  .منصب على ما يستعمل حقيقة

وكذا {كان باالغتراف فال يبعد صدق املستعمل عليه إذا لكن } ناءما ما يبقي يف اإل وكذا{

حبكم املستعمل، ال توجب حمكومية املاء  أا  يفاألدلةلظهور } ناء ولو من البدن يف اإلةالقطرات الواقع

ء يف جزايراد باالستهالك عدم التمييز وتفرق األ إالّ أن ن مل تستهلك الستحالة استهالك املثل يف مثله،إو

  .ء أكثرأجزا



٥٢

  .عادةأو نسياناً بطل، ولو توضأ من املستعمل يف رفع األكرب احتاط باإل ضأ من املستعمل يف اخلبت، جهالًوت ولو

حنو ذلك، وإال فهو مأمور بالتيمم،  أو خوف عطش أو ن استعمال املاء، من مرضال يكون مانع م أن :السابع

  ولو توضأ، واحلال هذه بطل

  

النجس ال  فإن }بطل {غفلةً كراهاً أوإ أو }نسياناً أو ولو توضأ من املستعمل يف اخلبث جهالً{

  .مل نقل بنجاسته يف غري املتغري إالّ إذا اللهم يرتفع حكمه باجلهل وحنوه،

 قوىاأل أن ن سبق منهإاحتياطاً مستحباً، و} عادةولو توضأ من املستعمل يف رفع األكرب احتاط باإل{

  . فراجع،عدم لزوم ذلك، وقد تقدم الكالم يف مسألة املاء املستعمل مفصالً

حنو  أو خوف عطش أو أن ال يكون مانع من استعمال املاء، من مرض{من الشرائط } السابع{

كما سيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف باب }  فهو مأمور بالتيمموإالّ{التيمم من مسوغات } ذلك

  . اهللا تعاىلشاء إنالتيمم، 

قد يكون الوضوء حرجاً، ولذا يسقط وجيب التيمم، وقد يكون } ولو توضأ واحلال هذه بطل{

رج ليس بعض احلإذ ، ولذا يسقط وجيب التيمم، وبني احلرج والضرر عموم من وجه، الوضوء ضررياً

. ضرر عليهنه إ  حرج عليه، وليس يقالفإنهبضرر، مثل الشاب الذي يصعب عليه املكث بدون زوجة 

  وبعض الضرر ليس حبرج، 



٥٣

وقع نه إ تضرر، وال يقالنه إ  يقالفإنهكالتاجر الذي يتضرر بألف، لكنه ال يهتم بذلك لكثرة ماله، 

 فإنه الشديد الربودة صعباً عليه وموجباً ملرضه، كان الوضوء يف اهلواءإذا يف حرج، وقد جيتمعان كما 

  .حرج وضرر يف وقت واحد

احلرج والضرر قد يرفعان أصل التكليف، وقد يرفعان لزوم التكليف، مثالً ن إ :عرفت ذلك نقولإذا 

التضرر مبرض شديد ال يرضى به الشارع  أما ة دينار للغين ضرر يرفع لزوم التكليف،ائالتضرر بسرقة م

ال يصح  أنه ، مل جيب الوضوء، الاألولأوجب الذهاب إىل حمل املاء الضرر إذا صل التكليف، فيرفع أ

نقسم الضرر إمنا أوجب الوضوء الضرر الثاين مل جيز الوضوء، وكذلك يف باب احلرج، و أما إذا الوضوء،

  : واحلرج إىل القسمني ألمرين

مطلقاً ـ كال قسميهما ـ من باب االمتنان رفع الضرر واحلرج  أن  يفشكالبعد عدم اإل نهإ :األول

قد ينضم و ،كان املالك موجوداً صح العمل وإن مل يكن لزومإذا املقتضي لرفع اللزوم ال رفع املالك، ف

الشارع ال يرضى بالعمل املوجب للضرر، كما دل الدليل  أن إىل ذلك الرفع االمتناين دليل خارجي على

ضافة إىل التهلكة، وحينئذ يكون الضرر واحلرج رافعاً للمالك، باإللقاء اإلنسان نفسه يف إعلى حرمة 

ما ال مالك له ال صحة له، وقد ال ينضم  إذ  تلك الضميمة، فيكون العمل باطالًألجلرفعه للزوم وذلك 

  إىل ذلك الرفع االمتناين مثل ذلك الدليل اخلارجي، وحينئذ يكون الضرر واحلرج رافعاً للزوم 



٥٤

تيان كون اإلنسان يف سعة اإل فإن نان حيصل بذلك، بل رفع املالك ينايف االمتنان،االمتإذ فقط، 

 جبعل البدل فقط يكون خالف االمتنان، ففي صورة رفعه املوىلإذا  من االمتنان، حىت اًبالشيء وبدله نوع

ل االنضمام يكون العمل باطالً، ويف صورة عدم االنضمام يكون العمل صحيحاً فيجوز كل من األص

  .والبدل

م كانوا يتحملون احلرج والضرر إ حيث )عليهم السالم(ما نشاهد يف سرية املعصومني : الثاين

كون العمل حرجاً وضرراً ال يوجب سقوط التكليف، حبيث حيرم العمل يف  أن أحياناً، مما يدل على

 وقفا )عليها السالم(وفاطمة )  وسلمصلى اهللا عليه وآله( فمثالً الرسول ،مجيع أقسام الضرر واحلرج

 كان يذهب إىل احلج ماشياً حىت )عليه السالم(مام احلسن  واإل،للعبادة حىت تورمت قدمامها الشريفة

تعبدا، حىت صارا كالشن البايل، ومن ) عليهما السالم(مام الكاظم مام السجاد واإلتنجرح قدماه، واإل

كل حرج وضرر  أن طا املالك، مما يدل علىمثل هذه األعمال ضرر وحرج، ومع ذلك مل يسق أن املعلوم

ما ذكره السيد  أن ال وجه له، كما بطالنال املصنف  أن إطالقحتقق ما ذكرناه ظهرإذا ال يسقط املالك، 

نفي  أدلة احلرج ال تقتضي حترمي الفعل احلرجي خبالف أدلة بأن(: احلكيم من الفرق بني احلرج والضرر

  . حمل منع)١()الضرر فيها حمرم فإن الضرر،

                                                

.٤٤٤ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٥٥

  .التيمم أو عادة اإلحوطن كان متحققاً يف الواقع، واألإولو كان جاهالً بالضرر صح، و

  

كان ضررياً ضرراً ال جيوز حتمله، إذا والغسل والصوم  تارة بتحرمي الوضوء: ولذا نرى الفقهاء قالوا

  .ان الضرر جيوز حتملهكإذا فديته  أو وأخرى جبوازها، مع جواز التيمم بدالً، وترك الصوم مث قضاؤه

رفع الضرر  أدلة خالف االمتنان، وذه القرينة تقّيده بطالنألن } ولو كان جاهالً بالضرر صح{

 ال فإنهخافه،  أو علم بالضرر البالغإذا فيما  إالّ مالك الوضوء مطلقاً أن خوف الضرر، مبعىن أو بالعلم،

خاف بالضرر  أو خافه، ولكن علم أو علم به أو فه، ومل خيرمل يعلم بالضر أما إذا مالك حينئذ للوضوء،

  .اليسري ـ ولو كان يف الواقع كثرياً ـ فاملالك موجود، ولذا يصح الوضوء

كان جاهالً مل يكن إذا  وعليه ف،عدم املالكلاملوجب  املخوف هو أو الضرر الكثري املعلوم أن واحلاصل

  .}متحققاً يف الواقع{ر الضر} وإن كان{وجه لعدم املالك ويصح الوضوء حينئذ 

، بل الظاهر األدلةتقييد احلكم بالعلم غري ظاهر من ألن } التيمم أو عادة اإلحوطاأل{لكن } و{هذا 

  .مدار الواقعمر دوران األ

صلى (فيمن غسلوا إنساناً مريضاً فمات، حيث قال )  وسلمصلى اهللا عليه وآله(ولذا شدد رسول اهللا 

  تلهم قتلوه ق«: ) اهللا عليه وآله



٥٦

يكون الوقت واسعاً للوضوء والصالة، حبيث مل يلزم من التوضي وقوع صالته ولو ركعة منها خارج  أن :الثامن

   وجب التيمم،الوقت، وإالّ

 شاء إنم كانوا جاهلني حسب الظاهر، فتأمل، وسيأيت متام الكالم يف مبحث التيمم أ مع ،(١) اهللا

  .اهللا تعاىل

ن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصالة حبيث مل يلزم من التوضي وقوع أ{من الشرائط } الثامن{

قد يكون التيمم أكثر }  وجب التيمم وإالّ،منها خارج الوقت{أقل من ركعة  أو }صالته ولو ركعة

التيمم يوجب خروج بعض الصالة عن الوقت، خبالف الوضوء،  أن استيعاباً للوقت من الوضوء، حىت

 فيه من جهة وجوب الوضوء وعدم صحة إشكالالة يف الوقت، وهذا ال حيث يوجب دخول كل الص

  .التيمم

 يف وجوب الوضوء إشكال ال أيضاًوهنا مساوياً للوضوء يف استيعاب الوقت، وقد يكون التيمم 

استلزم الوضوء خروج بعض الصالة عن الوقت، خبالف التيمم الذي يوجب  أما إذا وعدم صحة التيمم،

 ،ن كان الظاهر تقدمي التيمم ألمهية الوقتإ الوقت، وقد اختلفوا يف ذلك، ودخول كل الصالة يف

يقاع بعضها خارج الوقت، وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف إال يسوغ جواز " من أدرك"وحديث 

  . اهللا تعاىلشاء إنباب التيمم، 

                                                

.٤ ح باب الكسري وادور٦٨ ص٣ ج:الكايف) ١(



٥٧

حينئذ يتعني الوضوء، ولو  إذ ر،أكث أو يكون زمانه بقدر زمان الوضوءبأن  كذلك، أيضاًيكون التيمم  أن إالّ

  .املتعلق به، من حيث هذه الصالة على حنو التقييدمر كان قصده امتثال األن إ  بطلاألوىلتوضأ يف الصورة 

  .الداعي ال التقييد بنحومر بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك األ أو نعم لو توضأ لغاية أخرى

  

 يكون زمانه بقدر زمان الوضوءبأن  كذلك أيضاًالتيمم يكون  أن إالّ{: ومما تقدم تعرف وجه قوله

ما أأو  الوضوء، أو ولو شك يف كون التيمم أكثر استيعاباً،} حينئذ يتعني الوضوءإذ أكثر أو 

  .متساويان، لزم الوضوء للشك يف الترتل إىل البدل

 به من حيث هذه املتعلقمر إن كان قصده امتثال األ{ه ؤوضو}  بطلاألوىلولو توضأ يف الصورة {

  .حينئذأمر ال ألنه } التقييد الصالة على حنو

ولو الكون على الطهارة ملا تقدم من صحة هذا القصد } بقصد القربة أو نعم لو توضأ لغاية أخرى{

 ،هبطالن وقد حقق ،بالشيء يقتضي النهي عن ضدهمر األ أن احتمال إالّ بطالنال وجه للإذ } صح{

كما تقدم تفصيل ذلك يف مبحث الوضوءات } بنحو الداعي ال التقييدمر وكذا لو قصد ذلك األ{

  .املستحبة



٥٨

يف صورة كون استعمال املاء مضراً، لو صب املاء على ذلك احملل الذي يتضرر به، ووقع يف ): ٢١مسألة ـ (

  .األول بفعله ىمل يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنه عصإذا  صح ،الضرر، مث توضأ

  .املسح بطل أو سلعانه يف الغأ أو رة يف افعال الوضوء يف حال االختيار، فلو باشرها الغرياملباش: التاسع

  

يف صورة كون استعمال املاء مضراً، لو صب املاء على ذلك احملل الذي يتضرر {): ٢١مسألة ـ (

وجباً مل يكن الوضوء مإذا {ه ؤوضو} صح{جراء املاء إب أو مباء جديد} به، ووقع يف الضرر مث توضأ

 أو جراءكان اإل أما إذا تضرر بغريه، أن ال مانع من الوضوء بعد إذ }األول بفعله ىلزيادته لكنه عص

  .وضوء ضرريألنه الصب اجلديد موجباً لزيادة الضرر الذي ال جيوز حتمله شرعاً، مل يصح الوضوء، 

عانه يف أ أو باشرها الغرياملباشرة يف أفعال الوضوء يف حال االختيار، فلو  {:من الشرائط} التاسع{

صح، ووجوب ةحمل االستعانة ال كل الوضوء، فلو باشره بنفسه قبل فوات املواال} املسح بطل أو سلالغ 

 عليه، مجاع اإل: واملعترب واملنتهى وغريهمىاملعروف عن األصحاب، بل عن االنتصار والذكر املباشرة هو

هو املتبادر من ألنه اط، مبعىن الوضع ال التكليف، واملراد بالوجوب هو ما ذكره املصنف من االشتر

 أو "جيب يف الوضوء غسل الوجه: " بالنسبة إىل املركبات، كقوهلمظكلمام كسائر أمثال هذا اللف

  حيرم غسل "



٥٩

 الوجوب واحلرمة يف باب الصالة إطالقاستفيد التكليف من قرينة خارجية، كما يف  إالّ إذا ،"الرجل

  .احلج أو م الواجب،الصو أو الواجبة،

وكيف كان قد استدلوا الشتراط املباشرة ـ خالفاً ملن مل يشترطها كما هو املنسوب إىل ابن اجلنيد 

  : ـ بأمور

  .مستفيض نقلهنه إ قدم، بل قيلت املمجاعاإل: األول

  .)١(فاغسلوا وجوهكم﴾﴿:  كقوله تعاىل،املتوجهة إىل املكلفمر ااملباشرة هي ظاهر األو نإ :الثاين

  .ما خرج بالدليل إالّ كل ما فيها واجب أن الوضوءات البيانية، الظاهرة يف: الثالث

 املذكورة، األدلة اآلتية يف مسألة كراهة االستعانة يف املقدمات، ورمبا يشكل يف خباربعض األ: الرابع

بالتطهري من مر حبصول هذا العمل، كاألإالّ مر اال ظهور يف األوبأنه  حمتمل االستناد، ومجاعاإلبأن 

ببناء املسجد وغريمها، والوضوءات البيانية تدل على الكيفية ال خصوصية مر ية، واألثالنجاسة اخلب

  . اآلتية ال داللة فيهاخباراملباشرة، واأل

                                                

.٦آية : سورة املائدة) ١(



٦٠

كنت أوضىء أمري :  وبالتنظري بالطهارة اخلبثية، ومبا قال قنرب للحجاج،واستدل البن اجلنيد بالرباءة

وبأصالة قبول كل عمل الوكالة والنيابة، كما ذكرناه يف باب اخلمس . )١() الصالة والسالمعليه(املؤمنني 

رفع اليد  فإن  ما عليه املشهور،قوىما خرج بالدليل، وليس املقام مما خرج بالدليل، لكن األ إالّ والزكاة،

  . سليماًإمجاع مشكل جداً، ولو رفع من مثله اليد مل يبق مجاعمن مثل هذا اإل

وه ي إنساناً عدضم رأوا إنساناً يوإاملباشرة من الضروريات عند املتدينني، حىت لو ن إ :ل رمبا يقالب

   . األخر، بل الوضوءات البيانية كافية يف االستداللاألدلةمن املنكرات القطعية، وتؤيده 

الفارق، بعد معلومية عدم د فالرباءة ال جمال هلا بعد وجود الدليل، والتنظري قياس مع يابن اجلن أدلة أما

معناه حتضري وسائل الوضوء، ويدل عليه " هؤوضأ"خصوصية املباشرة يف الطهارة اخلبثية، وقول قنرب 

  .استعمال هذه اجلملة يف روايات أخر ذا املعىن

ع، وقد بال فناولته ماء مجب) عليه الصالة والسالم( وضأت أبا جعفر: عبيدة أيب كاملروي عن

صالة قبول كل عمل الوكالة، أ ومثله غريه و، احلديث)٢( فغسل به وجههمث صببت عليه كفاًفاستنجى، 

  ال 

                                                

.١٣٠ ح٧٤ ص:اختيار معرفة الرجال) ١(

.٨ ح الوضوءأبواب من ١٥ الباب ٢٧٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٦١

  : وأما املقدمات لألفعال فهي أقسام

  .حنو ذلك، وهذه ال مانع من تصدي الغري هلا أو تسخينه، أو تيان املاء،إاملقدمات البعيدة، ك: أحدها

  

  .ام، هذا كله يف االستعانة يف نفس األفعالتنايف الدليل املخرج عن األصل كما يف املق

فهي {: ، لكن املصنف فصل بقولهبطالنالفالظاهر كراهة كلها مع عدم } وأما املقدمات لألفعال{

ال مانع من {املقدمات } حنو ذلك، وهذه أو تسخينه، أو تيان املاء،إاملقدمات البعيدة، ك: أحدها ،أقسام

النصوص  فإن ا خارجة عن النصوص،أل، وال كراهة لألصل، وال حرمة كما تقدم} تصدي الغري هلا

  :  ومجلة من الروايات،تشمل كراهة املقدمات القريبةإمنا 

بوضوئه، وسواكه أمر صلى العشاء اآلخرة إذا كان )  وسلمصلى اهللا عليه وآله(نه إ :كرواية احلليب

  .)١(يوضع عند رأسه

اترك السطل الفالين يف املوضع الفالين ألتطهر «: )السالمعليه (مام ورواية كافور، حيث قال له اإل

  حضار ‘مروا بأ )عليهم السالم(م أوغريمها، ولبعض الروايات الدالة على . )٢(»منه للصالة

                                                

.١ ح السواكأبواب من ٦ الباب ٣٥٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح أحكام املياهأبواب من ٥ الباب ٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(



٦٢

  .ريبة مثل صب املاء يف كفه، ويف هذه يكره مباشرة الغريقاملقدمات ال: الثاين

  

ة عن أمثال هذه املقدمات البعيدة، لكن الشهيد الثاين  كاشف اللثام وغريه الكراهى ولذا نف)١(املاء

سخانه وحنوه، ويظهر من جممع إحضار املاء ليتوضأ به، وكذا إاستظهر يف املسالك صدق االستعانة على 

ال ينبغي يف مجيع (:  قال،الربهان استحباب املباشرة يف هذا القسم من املقدمات، ال الكراهة يف االستعانة

  .)٢()باًاكثر ثوأاستقاء املاء من البئر لعدم الدليل، نعم ال شك لو فعل بنفسه فهو أحسن ويف األمور حىت 

 أن  ملا حقق يف حمله من، ال داللة فيه على عدم الكراهة بالنسبة إلينا)عليهم السالم(ئمة فعل األ: أقول

ن حيث ال نعلم العلل  كانوا يعلمون علة الكراهة، فكانوا يدورون مدارها، وحن)عليهم السالم(ئمة األ

 )عليهم السالم(ئمة يلزم علينا اتباع احلكم مطلقاً، وغري ذالك من الوجوه اليت ذكروها يف سبب فعل األ

  .املقدمات البعيدة خارجة عن النصوصبأن ال جمال لألصل وللقول  أنه يعرف: للمكروهات، ومنه

ا فإ، إشكالبال } يكره مباشرة الغريربية مثل صب املاء يف كفه، ويف هذه قاملقدمات ال: الثاين{

  موضوع النصوص، وكالم 

                                                

.٢ و ١ ح الوضوءأبواب من ١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:كاملروي يف الوسائل) ١(

.٦ ص١٠ ص١ ج:جممع الربهان) ٢(



٦٣

نه إ : ويف خرب الوشا)١(﴾وال يشرك بعبادة ربه أحداً﴿: األصحاب، فقد استدل لذلك باآلية الكرمية

أما مسعت «ـ : قال أن  فنهاه عن ذلك ـ إىل، للوضوء)عليه السالم(يصب املاء على يد الرضا  أن رادأ

  .)٣(»)٢(كان يرجو لقاء ربه﴾﴿فمن : اهللا يقول

 ،)٤( حيث ى املأمون عن صب الغالم املاء على يده للوضوء)عليه السالم(وما روي عن الرضا 

  .وكذلك غريمها

  : وقد يورد على ذلك

من كان يريد ثواب اآلخرة فالالزم : ظاهر اآلية الشرك يف مقابل التوحيد، فكأن اآلية تقولبأن : أوالً

  . ويعمل صاحلاًيوحد اهللا أن عليه

 باملقدمات القريبة، كراوية )عليهم السالم(روايات متعددة دلت على استعانة األئمة بأن : وثانياً

  ، وكذا)٥(وهو يتوضأ للصالة) عليه الصالة والسالم( اجلارية اليت كانت تسكب املاء لعلي بن احلسني

                                                

.١١٠اآلية : سورة الكهف) ١(

.١١٠اآلية : سورة الكهف) ٢(

.١ ح الوضوءأبواب من ٤٧ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح الوضوءأبواب من ٤٧ الباب ٣٣٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(

.٣ ح من بيان أحكام الوضوء٤١ الباب ٥٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



٦٤

ن كان ال إعضائه، ويف هذه الصورة وأسل ائه وغَعضائه، مع كونه هو املباشر إلجرأمثل صب املاء على : الثالث

  الظاهر صحته، فينحصر إالّ أن ،إشكالخيلو تصدي الغري عن 

  .غريها

اآلية ولو بقرينة الروايات تدل على النهي عن الشرك يف األصول، ويف بأن ف: األولعن  أما واجلواب

  .خبار، وكم هلا نظري يف اآليات واألالعبادة حترمياً وكراهةً

إذا  أنه  كما تقدم وجهه، وال خيفى)عليهم السالم(ال ينايف الكراهة عمل األئمة بأنه ف: ما عن الثاينوأ

حضاره مل تكن إكان مثل تسخني احلمامي املاء وإمنا قصد الوضوء، وبسخان اإل أو مل يكن حتضري املاء

  .كراهة، النصراف النص والفتوى عن مثله

ال االكتفاء } سل أعضائهجرائه وغَمع كونه هو املباشر إلعضائه أمثل صب املاء عل : الثالث{

الحتمال كونه مباشر } إشكالويف هذه الصورة وإن كان ال خيلو تصدي الغري عن {سل بالصب يف الغ

سل الذي حيقق بفعل املتوضي الغ الوضوء الواجب هوألن } الظاهر صحته أن إال{الغري يف توضيه 

ا كان ظاهرهم عدم البأس به مع قوهلم بتحرمي االستعانة يف نفس نفسه، والصب من املقدمات، ولذ

  .الوضوء

  فينحصر {نعم لعله يكون أشد كراهة من صب املاء يف يده 



٦٥

  .سل منهما معاًجراء والغيكون اإلبأن أعانه على املباشرة،  أو سله،فيما لو باشر الغري غَ بطالنال

  

املتوضي } سل منهمايكون األجراء والغبأن  على املباشرة أعانه أو سلهفيما لو باشر الغري غَ بطالنال

من دون حتريك املاء جراء أخذ املعاون يد املتوضي وحركها إلإذا  أيضاًولعل منه } معاً{واملعاون 

  .رادتهإاملتوضي هلا ب



٦٦

ء عليه بقصد  املاىيده حتته، حبيث جر أو حنوه، فجعل وجهه أو كان املاء جارياً من ميزابإذا ): ٢٢مسألة ـ (

 أن كان شخص يصب املاء من مكان عال ال بقصدإذا : يقال أن الوضوء صح، وال ينايف وجوب املباشرة، بل ميكن

  .أيضاًعانة الغري إ، وال يعد هذا من أيضاًوجهه حتته صح  أو يتوضأ به أحد وجعل هو يده

  

 أو فجعل وجهه{ء مطر مثالًً كان ما أو }حنوه أو كان املاء جارياً من ميزابإذا {): ٢٢مسالة ـ (

خارج عن موضوع االستعانة نصاً، كما ورد ألنه }  املاء عليه بقصد الوضوء، صحىيده حتته، حبيث جر

ا يف مقابل توضي الغري له، وليس املقام منه، أل} وال ينايف وجوب املباشرة{.  وفتوى، باملطرؤيف التوض

  .حيواناً أو يكون ذلك الغري إنساناً أن ، بنيالغري احملرم واملكروهي نعم ال فرق يف توض

 أو فتحهاألن عانة، تغسل ليست من اإل أو اآللة األوتوماتيكية اليت تصب كاحلنفية أن نعم الظاهر

سل جيعل العمل من فعل املتوضي نفسه، ال من فعل الغرياحلضور عندها للغ.  

يتوضأ به أحد، وجعل  أن ال بقصد كان شخص يصب املاء من مكان عاٍلإذا : يقال أن بل ميكن{

 أو أخذ يدهألنه النصراف الدليل عن مثله، بل الفعل منسوب إليه، } أيضاًوجهه حتته صح  أو هو يده

 يصب املاء من األنبوب لرش كان إنسانإذا وكذا } أيضاًعانة الغري إ هذا من وال يعد{وجهه حتت املاء 

  .وجهه حتته أو داره، فأخذ هذا يده أو دكانه



٦٧

  يستنيب، بل وجب أن مل يتمكن من املباشرة جازإذا ): ٢٣مسألة ـ (

 وال خالف، إشكالبال } يستنيب، بل وجب أن مل يتمكن من املباشرة جازإذا {): ٢٣مسألة ـ (

  : اً ادعاه غري واحد، كاملنتهى وغريه، وقد استدل لذلك بأمورإمجاعبل 

  .هذا ميسور أن حديث امليسور بعد وضوح: األول

  .التقييد فيها أدلة تقييدها خاص بصورة االختيار، الحنصار  أنّالوضوء بعد أدلة اتإطالق: الثاين

  .املناط يف روايات الكسري وحنوها: الثالث

ظاهره  فإن .)١(»ال ميموهأ«: )عليه السالم(لوه فمات؟ فقال  يف جمدور غس:عمري أيب خرب ابن: الرابع

  .مم له بالتيممرهأتوليتهم تيممه ال 

صابته جنابة وهو يف أكان وجعاً شديد الوجع ف أنه )عليه السالم( عن الصادق :وصحيح ابن خالد

امحلوين فاغسلوين، فحملوين ووضعوين : فدعوت الغلمة فقلت هلم«): يه السالملع( مكان بارد، قال

  .)٢(» املاء فغسلوينيعلى خشبات، مث صبوا عل

                                                

.١ ح التيممأبواب من ٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الوضوءأبواب من ٤٨ الباب ٣٣٦ ص١ ج:ائلالوس) ٢(



٦٨

  اءهعضأجرة فيغسل الغري ن توقف على األإو

  

يناقش يف صغراه،  إذ  متحمل االستناد، وامليسور غري معلوم،مجاعاإلبأن شكل يف كل ذلك، أورمبا 

 بالتيمم، ومع االحتمال يسقط ميراد به أمره أن عمري حيتمل أيب واملناط غري مقطوع، وخرب ابن

هو مريض فأتوه  اضطر إىل الغسل و)عليه السالم( أنه : بصحيح ابن مسلمرضااالستدالل، والصحيح مع

إىل غريها من املناقشات اليت ال ينبغي . )١(»ال بد من الغسل«: )عليه السالم(به مسخناً فاغتسل وقال 

  .ذكرها

 عن حكامت مل يسلم أكثر األشكااللو بين احلكم على مثل هذه اإل إذ ويف الكل ما ال خيفي،

 أبداً، إمجاعه حىت مبخالف واحد، مل يبق  الذي مل يظفر لمجاع لوال العمل مبثل هذا اإلفإنهاملناقشة، 

 واملناط ما يفهم العرف، وهو موجود يف املقام، وظاهر ،وامليسور عريف، وهو ال شك يف وجوده

 )عليه السالم( أنه عدم صراحة الثاين يفلة بني الصحيحني رضامرهم به، وال معأمباشرم له ال » ميموه«

ت الظهور يف ذلك مل يقع بني اخلربين تناف، الحتمال تعدد لو ثب أنه هو الذي باشر االغتسال، على

  .الواقعة

 الوجوب يقتضي وجوب مقدماته اليت منها ن إطالقإ وجب بذهلا، حيث} وإن توقف على األجرة{

  } فيغسل الغري أعضاءه{بذل األجرة 

                                                

.٤ ح التيممأبواب من ١٧ الباب ٩٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٦٩

املاء فيها وجيريه ا، هل يأخذ يده ويصب بأن جراء الغري املاء بيد املنوب عنه إوينوي هو الوضوء، ولو أمكن 

فعل  أن جراء، واليد آلة، واملفروضمناط املباشرة يف اإلألن  عدم وجوبه، قوىن كان األإ ذلك وحوطجيب أم ال؟ األ

  .جراء من النائباإل

  

 أما العاجز هو املأمور بالوضوء،ألن وذلك } وينوي هو الوضوء{حىت مع نية اخلالف  أو بدون نية،

 أو يكون املباشر إنساناً أن فرق بني هو كاآللة، واملعترب نية املأمور، ال نية غريه، ولذا الاملتويل لتوضيه ف

مثل الصالة عن امليت، واحلج عن احلي، مما يعترب فيه نية النائب  أنه  واحتمال،، كما تقدمآلةً أو حيواناً

  ويف احلج عن احلي ال يلزم عليه،املنوب عنه يف صالة امليت ال يفعل شيئاً،إذا ال املنوب عنه، غري تام، 

حجاج النائب قربة إىل اهللا تعاىل، فالتكليف فيهما متوجه إىل النائب نيابة عن املنوب عنه، إينوي إالّ أن 

ويف املقام ال تكليف متوجه إىل النائب، ولو شك يف اعتبار نيته كان األصل العدم، فال وجه الحتياط 

  .ن ال بأس بهن كاإبعض الشراح بنيتهما معاً، و

يأخذ يده ويصب املاء فيها وجيريه ا هل جيب أم بأن جراء الغري املاء بيد املنوب عنه إولو أمكن {

مكنت املباشرة فهو امليسور الذي ال يترتل إىل مرتبة دونه، أكلما ألنه }  ذلكحوطاأل{احتماالن } ال؟

  .عضاء دون بعضفحاله حال من متكن من مباشرة بعض األ

جراء فعل اإل أن  واليد آلة، واملفروض،جراءمناط املباشرة يف اإلألن  عدم وجوبه، قوىن األوإن كا{

  ومنه يعرف حال } من النائب



٧٠

ن مل ميكن ذلك إ فيأخذ يده وميسح ا رأسه ورجليه، و،نعم يف املسح ال بد من كونه بيد املنوب عنه ال النائب

  . بعض يقدر على املباشرة يف بعض دون بعضأخذ الرطوبة اليت يف يده وميسح ا، ولو كان

  

ال فرق يف األمرين يف  أنه يرى العرف إذ جراء بعد ذلك،كان الصب كافياً، ومل حيتج إىل اإلإذا ما 

الصب  أو صدق امليسور على كل منهما، فال فرق بني أخذ النائب يد املنوب عنه والصب بواسطتها،

  .جراء املاء بيد النائب أويد املنوب عنهإجراء، ال فرق بني  اإل يف مورد االحتياج إىلابيد النائب، وكذ

من كون املسح بيد ألنه مكن، أإذا } نعم يف املسح ال بد من كونه بيد املنوب عنه ال النائب{

  .املتوضي وهو مقدور يف املقام، فال وجه للعدول عنه إىل يد النائب

وال } فيأخذ يده وميسح ا رأسه ورجليه{يد املتويل  تصل النوبة إىل أيضاًمل يقدر على ذلك إذا نعم 

سل سل هو املتويل للمسح، بل جيوز التعدد، كما جيوز التعدد يف كل من الغيكون املتويل للغ أن يشترط

الشتراط } الرطوبة اليت يف يده وميسح ا{املتويل } أخذ {أيضاً} وإن مل ميكن ذلك{، أيضاًواملسح 

الكف كما تقدم، وهو ميسور فال جيوز األخذ من ماء جديد، وال املسح برطوبة كون املسح ببقية بلل 

  . يف ذلك فيما سبقشكاليد املتويل، لكنك قد عرفت اإل

}ضعألن } ولو كان يقدر على املباشرة يف بعض دون بعض، ب  



٧١

  .)١( "امليسور ال يسقط باملعسور"

بأنه املعترب هو علم املتوضي وشكه، فلو علم  أن رلو اختلف املتوضي واملتويل، فالظاه أنه مث الظاهر

بأنه ن قطع املتويل إغسل لزم عليه الغسل ومل تبأنه ن قطع املتويل بالعدم، ولو علم إغسلت يده كفى و

أو سلغسلت، ولو شك املتوضي رجع إىل األصول العملية وإن علم املتويل بالغ سل، ووجهه عدم الغ

  .املتويل فهو كاآللة كما عرفت أما يف املتوضي،التكليف هو التكل إذ واضح،

، ولو "الضرورات تقدر بقدرها" إذ ،لو متكنت املباشرة يف بعض األعضاء دون بعض وجبتنه إ مث

ال وجه لرفع  إذ مكنت املباشرة يف بعض العضو، فاملستند استظهر عدم وجوا، لكن الظاهر الوجوب،أ

كانت األجرة إذا  من غريه، وغري بني األفراد، فالقريب ليس أوىلاليد عن امليسور، وال فرق يف توضي ال

، ولو كان يتمكن من املباشرة بالعالج، فالظاهر )٢("ال ضرر وال ضرار"ألنه مضرة حباله مل جتب، 

وجوبه، لكونه مقدمة الواجب، ولو متكن من االرمتاسي مباشرة وجب، وال جيوز العدول إىل الترتييب 

 أو جربهأملس غري احملرم، سقط، ولو  أو جباره،إب كالعكس، ولوتوقفت تولية الغري على احملتاج إىل النائ

  ال يطاع اهللا من «: فإنه، هاستعان بغري احملرم بطل وضوؤ

  

                                                

.٥٢١ ص٣ ج:جممع البحرين) ١(

.٨ ح باب الضرار٢٩٤ ص٥ ج:الكايف) ٢(



٧٢

  : الترتيب: العاشر

  

 مل يكن عسرن إ منه، وجب مقدمةً  ولو توقفت تولية غري احملرم على الزواج منها، أو.»ىحيث يعص

  .حنوهأو 

، ولو كان املنوب عنه األدلة طالقتعددهم، ولو يف عضو واحد، إلال فرق بني وحدة النواب ونه إ مث

 عمل النائب لظلمة وحنوها، وجب حتصيل االطمئنان بصحة عمله، ورمبا حيتمل محل ىال ير أو أعمى،

  .فعله على الصحة

ن إاحملرم وحتملهما بطل، وكان من العسر والضرر  فإن ضرراًً وحتمله، أو ولو كانت املباشرة عسراً

بأنه مطلقاً معلالً  بطالنالائز حتملهما صح ـ وقد تقدم شبه هذه املسألة ـ فقول املستند باجلكان من 

مل يتمكن من إذا جناب نفسه، فيما إليس حرج يف الدين، فيه نظر واضح، ولو متكن من الغسل للجنابة ب

  . فهل جيب مقدمة أم ال؟ احتماالن،مباشرة الوضوء

 غري واحد، مجاعاً، فقد ادعى اإلإمجاعكما ذكره املصنف، كتاباً وسنةً و} الترتيب: العاشر{

  .كاخلالف واالنتصار والغنية والسرائر واملعترب واملنتهى والتذكرة وغريهم

الظاهر من الترتيب الذكري إذا  اآلية، )١(فاغسلوا وجوهكم﴾﴿:  قوله تعاىل:ويدل عليه من الكتاب

  واملروة من  ن الصفاإ﴿{: دل الدليل على خالفه، ولذا ورد يف قوله تعاىل إالّ إذا ارجي،الترتيب اخل

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(



٧٣

  .)٢(» مبا بدأ اهللاأابد«: قال) صلى اهللا عليه وآله( أنه )١(شعائر اهللا﴾

 عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، وبرجليه )عليهما السالم(حدمها أويف املقام ورد يف صحيح زرارة، عن 

  .ومثله غريه كما سيأيت. )٣(»يبدأ مبا بدأ اهللا به وليعد ما كان«: )عليه السالم(ل قبل يديه؟ قا

  . روايات كثرية، مثل الوضوءات البيانية على كثرا:ويدل على الترتيب من السنة

  .وصحيح زرارة املتقدمة

عليه (ل  يف الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمني؟ قا)عليه السالم( عن الصادق :وصحيح صفوان

  .)٤(»يغسل اليمني ويعيد اليسار«: )السالم

سألته عن رجل توضأ، فغسل يساره :  قال)عليه السالم( عن أخيه )عليه السالم(وخرب علي بن جعفر 

  قبل ميينه، كيف يصنع؟ 

                                                

.١٥٨اآلية : سورة البقرة) ١(

.٤ ح١٦٩ ص١ ج:تفسري الربهان) ٢(

.١ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٧ص ١ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٧٤

  .)١(»يعيد الوضوء من حيث أخطأ فيغسل ميينه مث يساره، مث ميسح رأسه ورجليه«: قال

تابع بني الوضوء كما قال اهللا عز وجل، ابدأ بالوجه، «: )عليه السالم(اقر قال وصحيح زرارة، عن الب

غسلت  فإن مث باليدين، مث امسح الرأس والرجلني، وال تقدمن شيئاً بني يدي شيء، ختالف ما أمرت به،

عد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس، فامسح على الرأس أالذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه، و

  .)٢(»قبل الرجل، مث أعد على الرجل

يعيد على ميينه مث يعيد على «: وروي فيمن بدأ بغسل يساره قبل ميينه أنه: ومرسل الفقيه قال

  .)٣(»يساره

تعاىل ابدأ بالوجه، مث وتابع بينه كما قال اهللا تبارك وتبعض الوضوء،  أن وإياك«: ويف الرضوي

  . )٤(»باليدين، مث باملسح بالرأس والقدمني

وال تقدم املؤخر من الوضوء وال تؤخر املقدم، لكن تضع كل شيء على ما أمرت أوالً : أيضاًوفيه 

  .)٥(فأوالً

                                                

.٨٣ ص:سنادقرب اإل) ١(

.١ ح الوضوءأبواب من ٣٤ ـ الباب ٣١٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح يف حد الوضوء وترتيبه١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.١٥ سطر ١ ص:فقه الرضا) ٤(

.١ ح من أحكام الوضوء٣٠ ـ الباب ٤٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



٧٥

  بتقدمي الوجه، مث اليد اليمىن، مث اليد اليسرى، مث مسح الرأس، مث الرجلني،

  

ما قدم، ولكن يبدأ يؤخر أن  أو يقدم منه ما أخر اهللا عز وجل، أن )عليهم السالم(ووا : ويف الدعائم

  .)١(مبا بدأ اهللا به عز وجل

، يف الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمني؟ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن منصور بن حازم، عن

  .)٢(»يغسل اليمني ويعيد اليسار«: قال

 ن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبلإ«:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب وعن

بدأت بذراعك األيسر قبل األمين، فأعد  فإن وجهك، فأعد غسل وجهك، مث اغسل ذراعيك بعد الوجه،

  .احلديث. )٣(»على غسل األمين، مث اغسل اليسار

علم  إىل غري ذلك من الروايات املذكورة يف الوسائل، واملستدرك، وجامع أحاديث الشيعة، ومما تقدم

وقد تقدم } ، مث مسح الرأس، مث الرجلنيى، مث اليد اليسرليد اليمىنبتقدمي الوجه، مث ا{الترتيب هو أن 

  عدم اعتبار الترتيب بني 

                                                

.١٠٨ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

.٢ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٨ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٧٦

  .ء كل عضوأجزاوال جيب الترتيب بني 

  نسياناً بطل أو خل بالترتيب ولو جهالًأ األعلى فاألعلى، كما مر، ولو ةنعم جيب مراعا

  

صبع السبابة على سل اإلثال تقدمي غَفال جيب م} ء كل عضوأجزاوال جيب الترتيب بني {الرجلني 

  .، أوتقدمي ظاهر الذراع على باطنهاىصبع الوسطاإل

ولو أخل بالترتيب، ولو {تفصيله } كما مر{ال حقيقة عرفاً }  األعلى فاألعلىةنعم جيب مراعا{

 أن أخل بالترتيب رجع إىل ما يوجب الترتيب، بشرطإذا  فإنهكما هو املشهور، } نسياناً بطل أو جهالً

سل غسل يساره قبل ميينه رجع إىل غَإذا ، فإخالله عمداً، ولوكان ةن مل خيل باملواالإمل يقصد التشريع، و

ضافة إىل املطلقات، واليت مل تقّيد  ـ وقد تقدم بعض النصوص يف ذلك ـ باإلميينه مث يساره نصاً وفتوى

  . مرتباً سواء خالف قبل ذلك أم الجاء بهإذا  يقول بصحة الوضوء، طالقاإل فإن مل خيالف،إذا مبا 

سل الوجه، مث  مل يشرع وضوء أوله غَفإنهه صحيحاً، ئنعم لو قصد التشريع مل يكن شيء من وضو

  . بطل من جهة فقد الشرطةفاته املواالإذا  أنه سل اليسرى، مث اليمىن، كماغَ

  . عادة مع العمد مطلقاً وجوب اإل:)١(وعن العالمة يف التحرير

                                                

.٦ سطر١٠ ص:حترير األحكام) ١(



٧٧

  .عادة على الناسي مطلقاً ولو مع اجلفاف وجوب اإل)١(ذكرةويف الت

 فال مل تنسن إ :مفهومهان إ بصري املتقدمة يف أول املسألة، حيث أيب  مبفهوم موثقة:استدل للتحرير

يكون باطالً، جيب  أو صالً،أعادة يكون مع عدم اإل أن ماإمين، وحينئذ فتعد غسل وجهك وال األ

، ال بد وأن حيمل على الثاين، وهو وجوب مجاع خالف اإلاألولن إ ث، وحياألولاالستئناف من 

املواالة املعتربة هي املتابعة يف األفعال مع االختيار، بأن  أيضاًعادة مع العمد مطلقاً، كما استدل له اإل

  .ة اجلفاف مع االضطرار، فلو أخل عمداً بالترتيب يف صورة االختيار فات املواالةومراعا

  .رزقت ولداً فاختنهن إ الشرطية يف مثل املقام تساق لبيان املوضوع، مثلبأن : ولاألويرد على 

مع الفصل  إالّ ال يفوا أنه  أول الكالم، وسيأيتةخالل يفوت املواالكون اإلبأن :  الثاينىوعل

يستدل  أن  إالّعادة على الناسي مطلقاً فلم يعلم وجهه، اللهمما ذهب إليه يف التذكرة من اإل أما الطويل،

 حبمله على ،)٢(»لو بدأ بشماله قبل ميينه يف الوضوء يعيد الوضوء أنه أال ترى«: )عليه السالم(له بقوله 

  ال يفعل غري  إذ الناسي،

                                                

.٣ سطر٢٠ ص١ ج:تذكرة الفقهاء) ١(

.١٣ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٧٨

  .فات املواالة بقرينة غريهإذا حممول على ما نه إ :الناسي ذلك، وفيه

سل اليمىن عن اليسرى، وجب أخر غَه  أنغسل اليسرى قبل اليمىن مث غسل اليمىن، مث تذكرإذا نه إ مث

 به مؤخراً، بل يكتفي ىتأعادة الفعل الذي إعادة اليسرى فقط، وكذا يف سائر املوارد، فال جيب إعليه 

سله اليمىن يقع غَ أن  ووجهه،املشهور به مقدماً على خالف الترتيب، وهذا هوأتى عادة الفعل الذي إب

عادا على ما حيصل به إسل اليسرى ولذا جيب الباطل هو غَ إمناوقع بعد غسل الوجه، وألنه صحيحاً 

  : الترتيب، ويدل عليه مجلة من الروايات املتقدمة

تعيد على  أن غسلت مشالك قبل ميينك كان عليكإذا نك أ ىأال تر«: مثل خرب منصور، وفيه

  . )١(»مشالك

  .)٢(يعيد على يساره: )عليه السالم(فيمن بدأ بغسل يساره قبل ميينه، قال : ومرسل الفقيه

بدأت بيسارك قبل ميينك ومسحت رأسك ورجليك مث إذا «: )عليه السالم(يعفور، قال  أيب وخرب ابن

  وخالف يف ذلك . )٣(»استيقنت بعد أنك بدأت ا غسلت يسارك مث مسحت رأسك ورجليك

                                                

.٦ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح يف حد الوضوء وترتيبه١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.١٤ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٧٩

  تذكر بعدإذا 

سل اليمىن مرة ثانية، مث ، فالواجب غَأيضاًقدم عادة املإالصدوقان، واملفيد، وابن ادريس، فأوجبوا 

  .مثالغسل اليسرى 

بطل مل يصح إذا حقه التقدمي، ف تأخري ماألنه سل اليمني املتأخر عن اليسار باطل، غَبأن  :واستدل له

بأنه جاب عنه اجلواهر أجعله جزًء من الوضوء، فالالزم تكرار غسله مرة ثانية، مث غسل اليسار، و

غسل اليمىن ال  فإن ووجهه واضح،. الركون إليه يف إثبات احلكم الشرعي انتهىاعتباري حمض، ال يصح 

  .وقع بعد غسل اليسار، بل غسل اليسار املتقدم على رتبته يبطل أنه يبطل مبجرد

  :  ببعض الرواياتأيضاًواستدل هلذا القول 

سل يساره قبل سألته عن رجل توضأ فغ:  قال)عليهما السالم( كاملروي عن علي بن جعفر عن أخيه

  .خطأ ويغسل ميينه مث يساره مث ميسح رأسه ورجليهأيعيد الوضوء من حيث : ميينه كيف يصنع؟ قال

  . يعيد على ميينه مث على يساره: روي فيمن بدأ بغسل يساره قبل ميينه أنه: واملروي يف الفقيه

تعبري عريف، ولذا فهم املشهور ألنه ، األوىلاجلمع بني الطائفتني يقتضي محل الثانية على ن إ :وفيه

 اجلمع ىمقتضألنه ن كان ال بد من العمل بالطائفة الثانية، فالالزم محلها على االستحباب، إذلك، و

  . كما ال خيفى،الداليل

  تذكر بعدإذا {لو أخل بالترتيب بطل  أنه ك قد عرفتمث إن



٨٠

ته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، ثناء، لكن كانت نيتذكر يف األن إ الفراغ وفوات املواالة، وكذا

ن مل تكن نيته فاسدة فيعود على ما حيصل به الترتيب، وال فرق يف وجوب الترتيب بني الوضوء الترتييب إو

  .واالرمتاسي

  

تذكر يف األثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث ن إ وكذا{ال ميكن التدارك  إذ }الفراغ وفوات املواالة

ن إ و،وال مالكأمر مبغوض فال ألنه ، بطالنتشريع حمرم وموجب للألنه } هذا الوجهنوى الوضوء على 

ملا تقدم من القاعدة } ن مل تكن نيته فاسدة فيعود على ما حيصل به الترتيبإو {.املالك كافبأن قلنا 

  .األدلة طالقإل} وال فرق يف وجوب الترتيب بني الوضوء الترتييب واالرمتاسي{والنص 

ترك بعض الوجه وغسل اليمىن، أعاد إذا  فرق يف خمالفة الترتيب بني متام العضو وبعضه، فالنه إ مث

بكفايته بل اللمعة : غسل اللمعة مث غسل اليمىن، وهكذا، خالفاً للمحكي عن ابن اجلنيد حيث قال

  .)١(كانت دون سعة الدرهمإذا املنسية 

توضا موضع إذا  من وجهه ىل عن الرجل يبقئس أنه )عليه السالم(باملروي عن الكاظم : واستدل له

  ، ومثله املروي عن )٢(»يبله من بعض جسده أن جيزيه«: )عليه السالم(مل يصبه املاء، فقال 

                                                

.٦ س٢٧ ص:املختلف) ١(

.١ ح الوضوءأبواب من ٤٣ الباب ٣٣٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٨١

  املواالة: احلادي عشر

  

ولعل ختصيص ابن اجلنيد ذلك مبا دون سعة الدرهم لفهم انصراف النص . )١() السالمعليه(الرضا 

  .ى موضع كبري من دون الغسلال يبق أن الغالبإذ اليه، 

والعمدة عدم . الروايات السابقة تصلح مقيدة هلاتني الروايتني فتأملإذ ضعف الداللة، : ويرد عليه

غسله ومسحه فاسداً، كما  أو مسح العضو السابق، أو سلال فرق بني عدم غَنه إ مثعمل املشهور ما، 

  .ال عدم الغسل واملسح بطالنالاملعيار يف احلكم ألن غري ذلك،  أو غسل منكوساً أو ،رأى يف ذلكإذا 

 اً، واملواالة عبارة عن املتابعةإمجاعيف اجلملة، نصاً و} املواالة {:من شرائط الوضوء} احلادي عشر{

  : لأقواوعدم انقطاع بعضها عن بعض، وقد اختلفوا يف حتديدها يف املقام إىل 

 جف مجيع ما تقدمه أن ما تقدمه، فلو أخر إىلميسح كل عضو قبل جفاف مجيع  أو يغسل أن :األول

كان اجلفاف ناشئاً عن التأخري، والصحة يف غري هذه الصورة، سواء حصل التتابع العريف أم ال، إذا بطل 

  .عضاء السابقة أم ال، وهذا القول هو املنسوب إىل املشهوروسواء جف بعض األ

                                                

.٤٩ ح٢١ ص٢ ج:ون أخبار الرضاعي) ١(



٨٢

جف بلل يده اليمىن بطل وإن مل جيف  غريه، فلون مل جيف إجف العضو السابق وإذا  بطالنال: الثاين

  .ماء وجهه، وهذا هو احملكي عن الناصريات والسرائر واملهذب وغريهم

عضاء السابقة، فلو جف وجهه جف عضو من األعضاء، فالالزم رطوبة كل األإذا  بطالنال: الثالث

  .بن اجلنيداحملكي عن ا ن مل جتف يده اليمين، وهذا هوإعند غسل يده اليسرى بطل و

يشتغل يف كل عضو الحق بغري فصل بأن التفصيل بني حال االختيار، فيشترط املتابعة العرفية، : الرابع

 عدم اجلفاف، فلو فصل يف حال ةعريف بينه وبني العضو السابق، وبني حال االضطرار، وذلك مبراعا

بق، وهذا هو احملكي عن املبسوط مل جيف العضو الساإذا االضطرار بأكثر من املتابعة العرفية مل يضر، 

  .واخلالف واملعترب

وجوب املتابعة العرفية ـ كالقول الرابع ـ وجوباً شرعياً، وال يبطل الوضوء بدون املتابعة : اخلامس

مل يتابع وجف بطل، وهذا هو احملكي إذا  و،هؤمل يتابع ومل جيف أمث وصح وضوإذا جف، ف إالّ إذا العرفية

  . شرح االرشاد، وجامع املقاصدعن العالمة، وولده يف

ه، فالوجوب تعبدي وشرطي معاً، ؤجف فعل احلرام وبطل وضوإذا عدم اجلفاف مطلقاً، و: السادس

  .كما حكي عن صاحب الرياض

   الذي ذهب إليه املشهور، وتبعهم املصنف قوى هو األاألولو



٨٣

  .ام ما سبق بطلعضاء السابقة قبل الشروع يف الالحقة، فلو جف متمبعىن عدم جفاف األ

  

 فلو جف متام ،مبعىن عدم جفاف األعضاء السابقة قبل الشروع يف الالحقة {:بقوله يف تفسري املواالة

:  قال له)عليه السالم( بصححية معاوية بن عمار عن الصادق :األول واستدل للقول ،}ما سبق بطل

: )عليه السالم(ف وضوئي؟ فقال رمبا توضأت فنفذ املاء، فدعوت اجلارية، فأبطأت على باملاء، فيج

  .)١(»أعد«

توضأت بعض وضوئك وعرضت لك إذا «: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: بصري، قال أيب وموثقة

  .)٢(»الوضوء ال يبعض فإن حاجة حىت يبس وضوؤك، فأعد وضوءك،

 به جفاف العضو الالحق، تأخرياً حيصل الوضوء عند تأخري بطالنعلى ن الفإن هذين اخلربين يد

  .يف هذه الصورة بطالنال على مجاع اإلىضافة إىل دعومجيعا ألعضاء السابقة، هذا باإل

حصل جفاف بعض  أو ن مل حيصل التتابع العريف،إيف غري هذه الصورة، و بطالناليدل على عدم و

  : أيضاًالوضوء، واستصحاب الصحة، ورمبا يستدل لذلك  أدلة اتإطالقاألعضاء 

                                                

.٣ ح الوضوءأبواب من ٣٣ الباب ٣١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح الوضوءأبواب من ٣٣ الباب ٣١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٨٤

ن بقيت الرطوبة يف العضو إ االستيناف، وحوطيشرع فيه األ أن و السابق على العضو الذي يريدبل لو جف العض

  السابق على السابق

  

 أو جف«: أغسل الذي يليه؟ قال أن  قبلاألولجف  فإن :قلت:  يف الوضوء جيف، قال:برواية حريز

تشبيه غسل  فإن .)١(»هو بتلك املرتلة«: وكذلك غسل اجلنابة؟ قال: قلت. »غسل ما بقيامل جيف 

الوضوء  أن غسل اجلنابة ال يضره جفاف العضو السابق، يدل على أن اجلنابة بالوضوء، مع معلومية

  . فتأمل،أيضاًكذلك 

بل لو جف العضو السابق على العضو {:  بقولهأيضاًاملصنف  ليهإاستدل للقول الثاين الذي أشار 

باعتبار }  بقيت الرطوبة يف العضو السابق على السابق االستيناف وإنحوطيشرع فيه األ أن الذي يريد

: )عليه السالم(اعتبار املتابعة فلقول الباقر  أما املتابعة يف األعضاء، ومع جفاف السابق ال يصدق املتابعة،

وجل، ابدأ بالوجه، مث باليدين، مث امسح الرأس والرجلني، وال تقدمن تابع بني الوضوء كما قال اهللا عز«

  .)٢(»ني يدي شيء ختالف ما أمرت بهشيئاً ب

 عن رجل نسي من الوضوء الذراع : حيث سأله حكم بن حكيم)عليه السالم(ولقول الصادق 

  ن إ يعيد الوضوء«: والرأس؟ قال

                                                

.٤ ح الوضوءأبواب من ٣٣ الباب ٣١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الوضوءأبواب من ٣٤ الباب ٣١٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٨٥

  . )١(»الوضوء، يتبع بعضه بعضاً

بعة، ال يستفاد من اخلربين وجوب املتا: وأما عدم صدق املتابعة مع اجلفاف فيشهد به العرف، وفيه

ما يف مقام املواالألو سلم  أنه ما يف مقام الترتيب كما هو ظاهر، مضافاً إىلألمع  أنه نسلم  الة

  .اجلفاف ال يصدق املتابعة

بصري،  أيب بصدق اجلفاف املبطل جبفاف البعض يف صحيحة معاوية وموثقة: واستدل للقول الثالث

  . البعضجفاف كل الوضوء ال جفاف: الظاهر منهمان إ :وفيه

 واملروي عن )عليه السالم(لوجوب املتابعة فباخلرب املروي عن الباقر  أما :واستدل للقول الرابع

إن نسيت «: )عليه السالم(بصري، عن الصادق  أيب  ـ يف القول الثاين ـ ومبوثق)عليه السالم(الصادق 

 فإن الوجه،غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، مث اغسل ذراعيك بعد 

 لوال وجوب املتابعة فإنه. )٢(»مين، فأعد على غسل األمين مث اغسل اليساربدأت بذراعك األيسر قبل األ

ما أشبه، فلما  أو  عدم اجلفاف يف حال االضطرار، مثل نفاذ املاء،ةعادة غسل الوجه، وأما مراعاإبأمر ملا 

  .األولتقدم يف دليل القول 

                                                

.٦ ح الوضوءأبواب من ٣٣ الباب ٣١٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٨٦

اخلربين املذكورين ال داللة فيهما على وجوب املتابعة ـ كما بأن  :وهلم من قاألولويرد على الشق 

بصري ال ميكن التمسك ا، ملا سبق يف الترتيب من عدم  أيب موثقةبأن تقدم ـ يف رد القول الثاين، و

عادة املوجبة لطرح  الدالة على عدم وجوب اإلخبارعادة الغسل بالنسبة إىل العضو السابق، لألإوجوب 

  .محله على االستحباب على تقدير تسليم الداللة أو اخلربهذا 

  .، فراجعاألول فهو تام كما تقدم يف القول : من قوهلمشق الثاينوأما ال

 املتقدمة، كاملروي خبارالوجوب الشرعي، وجبملة من األمر اظاهر األوبأن : واستدل للقول اخلامس

والنواهي املتعلقة مر ااألون إ :كم بن حكيم، وفيهبصري، وخرب ح أيب ، وموثق)عليه السالم(عن الباقر 

 خبارباملركبات ظاهرة يف الوضع ال يف التكليف ـ كما حقق يف األصول ـ وقد تقدم اجلواب عن األ

  .املذكورة

، أيضاًواجب شرعي  أنه خالف التتابع، وأماألنه اجلفاف مبطل، فبأن  أما ،واستدل للقول السادس

  .طال العملبإفلما ورد من النهي عن 

  .ال دليل على وجوب التتابع ذا املعىن أنه مبا تقدم من: األولويرد على الشق 

كتاب الصالة، يف مبحث يف بطال العمل مطلقاً، كما قرر إم حرمة ال نسلّبأنه :  الشق الثاينىوعل

  .حرمة قطع الفريضة، فراجع



٨٧

تابع يف إذا طول الزمان، وأما  أو بني األعضاءكان اجلفاف من جهة الفصل  هو إذاإمنا واعتبار عدم اجلفاف 

، فالشرط يف احلقيقة أحد بطالنغري ذلك فال  أو حرارة اهلواء، أو األفعال وحصل اجلفاف من جهة حرارة بدنه،

   من التتابع العريف وعدم اجلفاف:األمرين

  

  : مرانأاملتحصل من هذا البحث } و{

  .وجوب املواالة شرطي ال شرعي أن :األول

طول الزمان،  أو كان اجلفاف من جهة الفصل بني األعضاء،إذا هو إمنا اعتبار عدم اجلفاف {: الثاينو

غري ذلك فال  أو حرارة اهلواء، أو تابع يف األفعال، وحصل اجلفاف من جهة حرارة بدنه،إذا وأما 

ن مل إو} اجلفافوعدم {ن جف إو} فالشرط يف احلقيقة أحد األمرين من التتابع العريف{وعليه } بطالن

، ىيتابع تتابعاً عرفياً، وهذا هو املختار للصدوقني، واملدارك، واملشارق، واحلدائق، والشيخ املرتض

بصري املروية  أيب ، وموثقة)عليه السالم(املستفاد من حسنة زرارة املروية عن الباقر ألن وغريهم، وذلك 

ء عدم اجلفاف احلاصل بعدم التأخري، ال ، هو كون الشرط يف صحة الوضو)عليه السالم(عن الصادق 

 ، وال باجلفاف مطلقاً ولو مل حيصل من ترك املتابعة،ترك املتابعة مطلقاً ولو مل حيصل بتركها اجلفاف

 من ترك املتابعة، فيكفي التواصل ئبصورة واحدة هي صورة حصول اجلفاف الناش بطالنالفينحصر 

ن مل تتابع األفعال، فأي إعضها ببعض، وتواصل أثرها كذلك، وفعال نفسها بباملعىن األعم، من تتابع األ

  واحد من 



٨٨

حصلت املواالة مبعىن إذا ن كان ال يبطل الوضوء بتركه، إوذهب بعض العلماء إىل وجوب املواالة مبعىن التتابع، و

ء ذلك أجزا ولو يف بعض ال يلزم بقاء الرطوبة يف متام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها يف اجلملةنه إ مثعدم اجلفاف، 

  .العضو

  

 أن ن مل حيصل أيهما بطل الوضوء من دونإاألمرين حصل، فقد حصل الشرط وصح الوضوء، و

كان الوقت ضيقاً حيث جيب  إالّ إذا ن كان تركه هلما عن عمد، اللهمإ فعل حراماً، وئيكون املتوض

واجب املضيق، لكن ذلك خارج عن حمل تركه التتابع يوجب فعله للحرام بتفويته لل فإن الوضوء فوراً،

 مبعىن ة وجوب املواالإىل{وهم من حكي عنهم يف القول اخلامس } وذهب بعض العلماء {.البحث

لكنك قد عرفت } حصلت املواالة مبعىن عدم اجلفافإذا التتابع، وإن كان ال يبطل الوضوء بتركه، 

  . يف استفادة ذلك من النصشكالاإل

ء أجزا الرطوبة يف متام العضو السابق بل يكفي بقاؤها يف اجلملة ولو يف بعض ال يلزم بقاءنه إ مث{

 يكفي بقاء الرطوبة ولو يف قوىعلى فتواه وهو األ أما هذا على االحتياط الذي ذكره،} ذلك العضو

  .عضو سابق على السابق

  



٨٩

مها بطلت صالته ووضوؤه متا أو ترك بعض املسحات أنه توضأ وشرع يف الصالة مث تذكرإذا ): ٢٤مسألة ـ (

  .مل يبق الرطوبة يف أعضائه، وإال أخذها ومسح ا واستأنف الصالةإذا  أيضاً

  

متامها بطلت  أو ترك بعض املسحات أنه توضأ وشرع يف الصالة مث تذكرإذا {): ٢٤مسألة ـ (

 أيضاًووضوؤه {ا بدون متامه بطالا بال وضوء، فأدلة اشتراط الصالة بالوضوء تدل على أل} صالته

  .} أخذها ومسح ا واستأنف الصالةعضائه، وإالّأمل يبق الرطوبة يف إذا 

إن ذكرت وأنت يف صالتك أنك قد تركت شيئاً من «: )عليه السالم(فعن احلليب، عن الصادق 

  .)١(»عد صالتكأوضوئك املفروض عليك، فانصرف فأمت الذي نسيته من وضوئك و

ميسح رأسه حىت قام يف  أن  عمن نسي)عليه السالم(عبد اهللا ت أبا سأل: وعن منصور بن حازم قال

  .)٢(»ينصرف وميسح رأسه ورجليه«: الصالة؟ قال

:  يف الرجل ينسى مسح رأسه حىت يدخل يف الصالة؟ قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن زرارة عن

 إن كان يف حليته بلل بقدر ما  

                                                

.٣ ح الوضوءأبواب من ٤٢ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٩٠

يبدأ  أن وإن نسي شيئاً من الوضوء املفروض فعليه:  قال،ميسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل

بطال الصالة إما دل على عدم  أما إىل غريها من الروايات،. )١(مبا نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء

 فإن ه وهو يف الصالة،ئمحلها على من شك يف كمال وضو أو عراض املشهور عنها،فالالزم طرحها إل

غري ذلك من  أو ن كان االحتياط باالحتمال بالنسبة إىل ما يأيت،إكمال، وقاعدة الفراغ تقتضي ال

  .احملامل

من «:  كان يقول)عليه السالم( اًعليأن  عن أبيه )عليه السالم(كاملروي عن اجلعفريات عن الصادق 

  .)٢(»كان يف حليته بلل فليمسح به رأسه وليمض يف صالته فإن توضأ فلم ميسح رأسه

 أن  يف رجل نسي)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري عن أيب  ما رواه:رناه من احلملويدل على ما ذك

 ىإن كان استيقن ذلك انصرف، فمسح على رأسه، وعل«: ميسح على رأسه فذكر وهو يف الصالة؟ فقا

كانت مبتلة ن إ مل ميسح، فليتناول من حليته، أو رجليه، واستقبل الصالة، وإن شك فلم يدر مسح

  لى رأسه، وإن كان وليمسح ع

                                                

.٤ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٦ ص:فرياتعاجل) ٢(



٩١

  .وهذه الرواية تؤيد جواز املسح مباء جديد. )١(»أمامه ماء فليتناول منه، فليمسح به رأسه

                                                

.٨ ح الوضوءأبواب من ٤٢ الباب ٣٣٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



٩٢

أيت مبا إذا مشى بعد الغسالت خطوات مث أتى باملسحات ال بأس، وكذا قبل متام الغسالت إذا ): ٢٥مسألة ـ (

  .بقي، وجيوز التوضي ماشياً

  

ال ينايف املواالة ألنه }  باملسحات ال بأسىالغسالت خطوات مث أت بعد ىمشإذا {): ٢٥مسألة ـ (

 يف أثناء ىمشإذا بعد املشي خطوات، وكذا }  مبا بقيىأتإذا وكذا قبل متام الغسالت {كما تقدم 

  .املسحات

 ومنه يظهر ،لعدم دليل على لزوم االستقرار يف حالة الوضوء، فاألصل عدمه} وجيوز التوضي ماشياً{

مل يفوت املواالة باملعىن الذي إذا ثناء الوضوء، أالقيام بعمل يف  أو تدخني سيكارة أو ب شيءجواز شرا

  .ذكرناه هلا



٩٣

، وكذا لو اعتقد عدم أيضاًترك املواالة نسياناً بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العريف إذا ): ٢٦مسالة ـ (

  .اجلفاف مث تبني اخلالف

  

بطل  {إكراهاً أو اضطراراً، أو غفلة، أو جهالً، أو }ة نسياناًترك املواالإذا {): ٢٦مسألة ـ (

ن كان لنا يف هذه الكلية نظر، كما إقسام الترك، وأوضعي، فال فرق فيه بني أمر الشرط ألن } وضوؤه

حصل  أما إذا }أيضاًمع فرض عدم التتابع العريف  {أيضاًبيناه يف بعض مباحث الكتاب ويف األصول 

ع العريف ال يالئم بفرض حصول التتا فإن ، وال خيفى ما يف العبارة من نوع غضاضة،ىع العريف كفبالتتا

  ".ترك املواالة"قوله 

يوجب وجدان الشرط الذي هو  اجلهل املركب الإذ } وكذا لو اعتقد عدم اجلفاف مث تبني اخلالف{

احلكم ألن  صح ،افمقوم للصحة، ولو اعتقد اجلفاف وأمت وضوءه مع سائر الشرائط مث تبني عدم اجلف

  .منوط بالواقع ال االعتقاد

  



٩٤

طراف األ أو جف الوجه حني الشروع يف اليد لكن بقيت الرطوبة يف مسترسل اللحية،إذا ): ٢٧مسألة ـ (

  .إشكالاخلارجة عن احلد، ففي كفايتها 

  .النية: عشر: الثاين

  

} ة يف مسترسل اللحيةجف الوجه حني الشروع يف اليد لكن بقيت الرطوبإذا {): ٢٧مسألة ـ (

مسترسل اللحية  أن من} إشكالأو األطراف اخلارجة عن احلد، ففي كفايتها {الذي ليس جيب غسله 

مل يكن تتابع عريف، وإال إذا واألطراف ليس مواضع الوضوء، فال يكفي بقاء رطوبتها يف املواالة ـ فيما 

 جفاف مطلق األدلةظاهر  أن اف ـ، ومنفقد عرفت كفاية أحد األمرين من التتابع العريف وعدم اجلف

 وغريمها كاحلدود، وهذا هو الذي ،مسترسل اللحيةكمستحباً،  أو املواضع املربوطة بالوضوء واجباً

ومنه يعلم حال . شكل عليه املستمسك، ومصباح اهلدىأن إاختاره صاحب اجلواهر، وهو األقرب، و

  .بقاء البلل يف احلدود يف اليد والرأس

تياا على وجه إالطهارات الثالث تعبدية، ال بد من  فإن }النية{من شرائط الوضوء } شرالثاين ع{

إن عليه ضرورة (:  بل يف مصباح الفقيه،اً مستفيضاً دعواه ونقلهإمجاعالعبادة باملعىن األخص، 

   نعم حكي عن اإلسكايف اخلالف يف ذلك حيث قال ،)١()املذهب

                                                

.٢١ سطر٩٥ ص اجلزء األول١ ج:مصباح الفقيه) ١(



٩٥

 مبا ال ،حمبوب أنه رادتهإ من مجاعن محل كالمه على ما ال ينايف اإل، لك)١(باستحباب النية يف الوضوء

ن إ :يقالألن ال جمال نه إ مثما أشبه ذلك،  أو خطار مستحب ال أصل النية،اإلأن  أو ينايف الوجوب،

، وذلك حاصل بدون النية، فأي وجه خبار التنظيف، كما صرح بذلك يف بعض األألجلالوضوء شرع 

  .الشتراط النية

 يف )عليه السالم(علة الوضوء التنظيف، فلما ورد عن الفضل بن شاذان، فيما رواه عن الرضا  أن أما

 إياه، مطيعاً له فيما أمره، نقياً تهقام بني يدي اجلبار عند مناجاإذا ن يكون العبد طاهراً أ «:علة الوضوء

  . احلديث بطوله)٢(»ادؤزكية الفدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتمن األ

 ألجل بني كون التشريع ةال منافا: يقالألنه التنظيف حاصل بدوا فذلك واضح، وذلك  أن وأما

يوجه قلبه إىل اهللا  أن اإلنسان ال بد له من فإن بالنية، إالّ النظافة الظاهرية، مع فوائد أخرى ال تترتب

  .يكون بالنية، ولذا شرعت النية يف العباداتإمنا ه القلب سبحانه، حىت حتصل له ملكة املراقبة، وتوجي

                                                

.٢١ سطر ٩٥ ص ـ اجلزء األول١ ج:كمايف مصباح الفقيه) ١(

.١ ح١٠٢ ص٢ ج:عيون أخبار الرضا) ٢(



٩٦

دون  اختص بعض األعمال كالطهارات والصالة والصوم وحنوها بالنية،ذا افلم: يقالألن وال جمال 

  .التطهري، وبعض الواجبات األخر التوصلية

 اإلنسان،  لتكوينةه، حيث جعل كل حكم بشكل خاص مراعاأحكامقد فنن الشارع يف : يقالألنه 

، أرض و،ليل، وار، وحبر، وبر، ومساء: الكون أن بل الكون الذي هو على أسلوب التفنن، فكما

:  وروح، كذلك الصالة،، وجسدذنأحلم، وعظم، ودم، وعني، وفم، و: اإلنسان أن وهكذا، وكما

دية وغري عبا: حرام، وطواف، ووقوف، والواجباتإ:  وركوع، وسجود، واحلج،تكبري، وقيام، وقراءة

  . إىل غريها،عبادية

ينوي يف  أن  مل يكن االختيار بيد اإلنسان، يفاكان هذا هو احلكمة فلماذإذا ف: يقالألن وال جمال 

  .يقدم السجود على الركوع مثالًأن  أو أيها شاء،

دة الشكل يف كل املسلمني، حىت يأيت ذلك بنتائج وحدة ح جيب ضبط األعمال للتمرين وو:يقالألنه 

 إالّ  فوجه احلكمة ال يعلمهقناعية، وإالّإهو علة إمنا صورة ووحدة العمل ووحدة احلركة، وما ذكرناه ال

عرفنا صدقه  أن ، بعدسالمنؤمن بكل ما جاء به اإل إالّ أن اهللا سبحانه، والراسخون يف العلم، وليس لنا

  . الكتاب والسنة:والضرورة مجاعيدل على وجوب النية يف الوضوء، باالضافة إىل اإلنه إ مث ،وصحته



٩٧

ظاهر اآلية أم  فإن ،)١(ليعبدوا اهللا خملصني له الدين﴾ إالّ وما أمروا﴿: أما الكتاب فقوله تعاىل

خالص يتوقف على النية اإلإذا بالنية،  إالّ ال يتحقق ذلك أنه مأمورون بالعبادة املخلصة، ومن الواضح

اآلية  إذ كثر، غري تام،األلو قيل بذلك لزم ختصيص  أنه  أود،اآلية يراد ا التوحيبأن والقربة، والقول 

الطهارات وأن الصالة املكررة كل يوم مخس مرات،  أعم، فال وجه لتخصيصها بشيء خاص، كما

والصيام املكرر كل سنة ثالثني يوماً، واخلمس والزكاة وما أشبه ، املكررة كل يوم مرات على األغلب

ن يف باب الطاعة، فليس هنا أعمال أكثر من هذه األعمال، حىت يلزم ذلك، هي أكثر أعمال اإلنسا

  .ختصيص األكثر

 املعامالت، ال يرتبط باملقام، أو نعم تكثري اإلنسان من العاديات، كاجللوس واملشي والركوب والنوم،

بد بالرب أكثر األمور الرابطة للع أن ليست تلك من األمور املرتبطة بني العبد وبني الرب، واحلاصلإذ 

ت أخر إشكاالمل يكن كلها ـ حتتاج إىل النية، فال جمال للقول بلزوم ختصيص األكثر، ويف املقام ن إ ـ

يف املقام آيات أخر قيل بداللتها على لزوم النية يف الطهارات، موضعها  أن على االستدالل باآلية، كما

  .الكتب املفصلة

                                                

.٥ية اآل: سورة البينة) ١(



٩٨

  .فروايات عامة، وروايات خاصة: وأما السنة

صلى اهللا ( وقوله ،)١(»األعمال بالنياتإمنا «: )  وسلمصلى اهللا عليه وآله(كقوله : ما الروايات العامةأ

ال حيسب العمل  أنه  مما يدل على،)٣(»بنية إالّ ال عمل«:  وقوله،)٢(»لكل امرء ما نوى«: ) عليه وآله

ثبت كونه توصلياً، ومن  إالّ إذا ،كان مع النية، فما ال تكون فيه النية ال يكون صحيحاً إالّ إذا عمالً

  .الوضوء مل يثبت توصليته، فال بد فيه من النية أن الواضح

 عن ) السالممعليه( عن آبائه )عليه السالم(فهو ما رواه الدعائم عن الصادق : وأما الروايات اخلاصة

 ،الوضوء من الصالة أن ىوكذا الروايات الدالة عل. )٤(»يةنب إالّ ال وضوء «:قال أنه )عليه السالم(علي 

  .ال بد يف الصالة من نية أنه بضميمة وضوح

يشاركين  أن خلتان ال أحب«: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(كاملروي عن اخلصال عن رسول اهللا 

  ا تقع يف يد فإا من يدي إىل يد السائل فإ من صاليت، وصدقيت فإنهوضوئي : فيهما أحد

                                                

.٧ ح مقدمة العباداتأبواب من ٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٠ ح مقدمة العباداتأبواب من ٥ الباب ٣٤ ص١ ج:سائلالو) ٢(

.٩ ح مقدمة العباداتأبواب من ٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

. يف ذكر صفات الوضوء١٠٥ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٩٩

  اهللا تعاىل مرأ كون الداعي ل، مععوهي القصد إىل الف

  

: لة منها من االشتراك يف الوضوء مرغوب فيه، لقوله تعاىلبل والروايات اليت تقدمت مج .)١(»الرمحان

 أن :الوضوء عبادة، ومن املركوز يف أذهان املتشرعة أن ا تدل علىفإ ،)٢(﴾ك بعبادة ربه أحداًروال يش﴿

  .لو كان أمراً توصلياً مل ميتنع االشتراك فيه أنه إىلضافة العبادة ال بد فيها من النية، باإل

وهي القصد إىل الفعل مع {اموع كاف يف الداللة  إالّ أن ن كان يف بعضها مناقشةإومما ذكرناه و

ال قصد الفعل مل يكن فعالً اختيارياً، والفعل بدون القصد وإن صح   لوفإنه} اهللا تعاىل كون الداعي أمر

يصح يف األفعال القصدية وإن مل تكن عبادية،  لتطهري من اخلبث وحنوه، لكنه اليف التوصليات، كا

ن كان عن إلوال الداعي القريب مل يكن عبادياً، و أنه البيع والطالق وحنومها، كما: كاالنشائيات مثل

دة اإلرا: العبادة متقومة بركنني فإن ن صح يف االنشائيات لكنه ال يصح يف العباديات،إ وفإنهقصد، 

اهللا  ال يشترط يف العبادة كون الداعي أمر أنه والقصد، وكوا منبعثة عن الداعي القريب، لكن الظاهر

أمر ن مل يكن إكان يفعله حلب اهللا تعاىل ونه إ حمبوب له سبحانه ـ حبيث أنه كان داعيهإذا سبحانه، بل 

  : يف املقام أربعة أمور أن صال ـ كان عبادة، مث ال خيفىأ

                                                

.٢ ح باب االثنني٣٣ ص١ ج:اخلصال) ١(

.١١٠ية اآل: سورة الكهف) ٢(



١٠٠

 والزنا يوجب ، مثل كون الصالة توجب تطهري النفس،والنهيمر املالك الباعث على األ :األول

  .املرض

  .على املالكن ابوالنهي، املترتمر األ: الثاين

تيان املأمور به، أوترك املنهي عنه، وعنوان املخالفة املترتب على إعنوان املوافقة املترتب على : الثالث

املخالفة تعنون بعنوان  أن ي عنه، واملوافقة تعنون بعنوان الطاعة، كمافعل املنه أو ترك املأمور به،

  .املعصية

العبد الذي : عرفت ذلك نقولإذا الثواب املترتب على الطاعة، والعقاب املترتب على املعصية، : الرابع

ون داعيه  فقد يك،تيان وذلك التركيترك احملرم، ال بد وأن يكون له داع إىل ذلك اإل أو يأيت بالعبادة

قد ألنه معصية،  أنه  أوطاعة أنه والنهي وقد يكون الثواب والعقاب وقد يكونمر قد يكون األواملالك 

ا تورث اجلنة، وقد ألا مأمور ا، وقد يأيت ا ألا تطهري لنفسه، وقد يأيت ا أليأيت اإلنسان بالصالة 

  .لزناهي عنه كاا طاعة، وكذالك يف جانب املنأل يأيت ا

صلى إذا عقاباً، بل كل اآلثار كذلك، كما  أو يكون ثواباً أن الرابع الذي ذكرناه ال يشترطمر واأل

أو ا مقربة إىل اهللا تعاىل،أل أو ياء،األولا تدخل اإلنسان يف صف أل أو ا حتل مشاكل الدنيا،أل 

مر كان هو األإذا ىل الطاعة حمرك اإلنسان إن إ :عرفت ذلك نقولإذا حنو ذلك،  أو مشاكل اآلخرة،

   أو بآثاره، أو مبالكه، أو بنفسه،



١٠١

الصالة املأمورة موجبة ألن  أو الصالة املأمورة مطهرة،ألن  أو الصالة مأمورة،ألن طاعة، فيصلي ألنه 

 طاعته، أو املوىل،أمر احملرك هو ألن  يف صحة العبادة، شكاللصالة طاعة، فال ينبغي اإلاألن  أو للثواب،

جرد العمل من  أما إذا به ـ،أمر ن مل يإ حب املوىل له وألجلعمل إذا كونه حمبوباً لديه ـ فيما  أو

صلى إذا قصد األمر، وقصد كونه طاعة للموىل، وقصد كونه حمبوباً للموىل، فالظاهر عدم الصحة، كما 

 أو بعد عن النار،ت أو ا توجب اجلنة،ألصلى  أو يشفي،ألنه الصالة مطهرة، كما يشرب الدواء ألن 

ال يسمى طاعة، فليس  أنه يف هذه املوارد بطالنالتوجب دفع املرض، ووجه  أو توجب توسعة الرزق،

  .بطالنالوكأنه إىل هذا نظر من قال ب" خملصاًعبد اهللا "داخال فيمن 

  املثوباتألجلأتى بالعبادة إذا دعى اتفاق العدلية على عدم استحاق الثواب ا أنه فعن العالمة

وعن شرح . )١()صحاب بفسادها أكثر األىدعو(: وعن قواعد الشهيد. طاعةاألخروية املترتبة على اإل

إن هذه هو الذي قطع بعض األصحاب بفساد العبادة بقصدمها، ملنافاته احلقيقة العبودية، بل (: النجاة

  .)٢()هي من قبيل املعاوضات

                                                

.٤ سطر ٧٧ ص١ ج:القواعد والفوائد) ١(

.٢٠ سطر ١٥٥ ص١ ج:جاةشرح الن) ٢(



١٠٢

أراد ما تقدم، وهو ما كان إمنا العقاب، ف أو ابأما من ذكر صحة العبادة يف صورة كون الداعي الثو

آثاره، ولذا ال منافاة بني كالم العالمة والشهيد وغريمها، وبني كالم هؤالء  أو مبالكهمر رك اإلنسان األحم

طاعة املوىل إالفرار من العقاب، الذي هو من آثار  أو  من صلى بقصد الفوز بالثواب،:األعالم، فمرادهم

ن الفوز أاملوىل وأمر  وقصد القائلني بالفساد قصد الفوز بالثواب من دون مالحظة ،خيالًدمر كان األبأن 

  . كما يظهر هذا الذي ذكرناه من اجلمع بني كلمام ملن راجعها،بالثواب من آثاره

ليس طاعة ـ كما هو واضح ـ ألنه ال ميكن القول بصحة العبادة فيما مل يقصد األمر، وذلك نه إ مث

، طاعة عرفاًألنه قصد الثواب املنبعث من األمر، وذلك إذا  ميكن القول بفساد العبادة فيما ال أنه كما

اهللا رهبةً ا هللا رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوماً عبدواإن قوماً عبدوا : وهذا هواملراد مبا يف ج البالغة

  .)١(اراهللا شكراً، فتلك عبادة األحرا ن قوماً عبدوإفتلك عبادة العبيد، و

 ال ينايف ما تكرر يف اآليات القرآنية من العبادة رهبة )عليه السالم(مام كالم اإل أن ال يتوهمنه إ مث

   ليس يف )عليه السالم(مام اإلألن  وغريه من اآليات، )٢(﴾يدعوننا رغباً ورهباً﴿: ورغبة كقوله سبحانه

                                                

. حممد عبده٢٣٧ رقم ٦٠٩ ص:ج البالغة) ١(

.٩٠اآلية : نبياءسورة األ) ٢(



١٠٣

   الوجوه،ىتعاىل أهل للطاعة، وهو أعلألنه ما إ

  

 ن الصاحلني من عباد اهللا هم على حالة نفسية حبيثأ، بل يف مقام "م ال يرهبون وال يرغبونأ"مقام 

مل يكن هللا سبحانه فرضاً ثواب وال عقاب وال جنة وال نار ـ بأن  ـ أيضاًلوال الرغبة والرهبة أنه 

 للنعمة، وقد يعبد اإلنسان قد يعبد شكراًألن  مرتبة نازلة، أيضاًالعبادة الشكرية  أن لعبدوه، وال خيفى

وال طمعاً  ما عبدتك خوفاً من نارك،«: قال أنه )عليه السالم(سبحانه أهل للعبادة، ولذا روي عنه ألنه 

الرغبية، والرهبية، : فالعبادة على أربعة أقسام. )١(»هالً للعبادة فعبدتكأ ولكن وجدتك ،يف جنتك

داً، لكنه من مباحث علم الكالم، ولذا اقتصرنا والكالم يف هذا الباب طويل ج. والشكرية، واالستحقاقية

  .فيه على هذا القليل، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل

 منه العبادة ىاألعل أن عرفت، وقد يتوهم ملا} هل للطاعة وهو أعلى الوجوهأتعاىل ألنه ما إ{فالعبادة 

قوم عبدوا اهللا عز وجل : ةالعبادة ثالث«:  احلب له سبحانه، كما ورد يف رواية هارون بن خارجةألجل

اء، وقوم عبدوا جرخوفاً، فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا اهللا تبارك وتعاىل طلب الثواب، فتلك عبادة اُأل

  .)٢(»اهللا عز وجل حباً له، فتلك عبادة األحرار

                                                

.٦٣ ح٤٠٤ ص١ ج وحنوه يف العوايل،١٠٠ ص٨ ج:مرآة العقول) ١(

.١ ح مقدمة العباداتأبواب من ٩ الباب ٤٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١٠٤

  ة، وال يلزم التلفظ بالني،أو لدخول اجلنة والفرار من النار، وهو أدناها، وما بينهما متوسطات

  

أهل ولو مل يكن له حب، ألنه عبد وهو حيب فذلك جامع لفضيلتني، وإن عبد ن إ أنه لكن الظاهر

  .فذلك صاحب فضيلة واحدة

 ال األوىلالعبادة يف ألن نعم ذات العبادة املنبعثة عن األهلية أفضل عن ذات العبادة املنبعثة عن احلب، 

  . أخلصاألوىلن العبادة واسطة هلا، خبالف العبادة يف الثانية، ولذا تكو

األدىن منها رجاء ثواب الدنيا، وخوف  أن والظاهر}  وهو أدناها،أو لدخول اجلنة والفرارمن النار{

دخوله صف أوليائه  أو عن بعده، صيفالت أو كالقرب منه تعاىل،} بينهما متوسطات وما{عقاا 

، وبعض املطوالت من الكتب ما أشبه ذلك مما فصل يف علم الكالم أو عدائه،أوخروجه عن صف 

أدنائية مرتبة ثواب الدنيا مطلقة، بل هناك مالبسات قد جتعلها يف صف العبادة  أن الفقهية، وال يتوهم

 قد )عليهم السالم( األئمة الطاهرين ىنرذا اكان ما ذكر أدىن فلمإذا :  أهلية اخلالق، فال يقالألجل

 شفاء احلسنني ألجل الصوم )عليهم السالم( نيطمة واحلسن وفايمور دنيوية، كنذر علأ ألجليعبدون اهللا 

  .سبحانه أهل للعبادةألنه يصوموا  أن كان من األفضلنه إ : فال يقال)عليهما السالم(

توقف القصد على التلفظ، كما يف كثري النسيان، ولذا حكي  إالّ إذا اً،إمجاع} وال يلزم التلفظ بالنية{

  جيب  أنه ،حكامعن اية األ



١٠٥

  خطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي يف القلبإل وال ب

  

التلفظ مستحب، كما عن الذكرى حكايته عن بعض األصحاب،  أن وهل كن بدونه،ن مل ميإ

 أو أقرب إىل التركيز يف الذهن،ألنه خالص القصد، وإأشد عوناً على ألنه للتظهري بالنية يف احلج، و

أعمال القلب  أن ف احلواس عن القلب إىل اللسان، لوضوحيوجب صرألنه مكروه، كما عن التبيان، 

 توجهت إىل جهة كانت أكثر تركيزاً منإذا النفس  فإن فقط أوجب للتركيز من أعمال القلب واللسان،

ال يستحب وال يكره، كما عن  أو .ثنائهاأتتوجه إىل جهتني، ولذا يكره الفعل اخلارج عن الصالة يف أن 

  . احتماالت،املشهور

بالدليل، وهو  إالّ يثبتان االستحباب والكراهة حكمان شرعيان، ال فإن لقول األخري هو األقرب،وا

السنن ـ وإن قلنا به حىت بالنسبة إىل فتوى الفقيه ـ ال جمال له هنا،  أدلة مفقود يف املقام، والتسامح يف

  .ناقض بني فتاوى الفقهاءتبعد ال

مجالية املراد بالداعي هو الصورة اإل} الداعي يف القلبخطارها بالبال، بل يكفي وجود إبل وال {

النفس قد خيتزن فيها الشيء، ويكون ذلك املخزون حمركاً  فإن االرتكازية، اليت جتامع الذهول والنسيان،

حضار صورة إخطار الذي هو لإلنسان، ويسمى يف العلم احلديث بالعقل الباطن، وذلك خبالف اإل

خطار بتعاريف  من الداعي واإل جيامع السهو والنسيان، وقد عرفوا كالًالشيء يف الذاكرة، وذلك ال

  .كلها تشري إىل ما ذكرناه

  خطار، وكأم الحظواواملشهور كما نسب إليهم هو اعتبار اإل



١٠٦

ن كان إ وأما لو كان غافالً حبيث لو سئل بقي متحرياً فال يكفي، و،توضأ مثالًأ: ه يقوللسئل عن شغو ل حبيث

  بالعزم والقصد حني املقدماتمسبوقاً 

  

عدم صدق النية بدوا، ولذا ذهب املتأخرون إىل كفاية الداعي لصدق النية عليه، وال دليل على 

  .خطارالنية املعتربة يف العبادات واملعامالت هو اإلأن  أو كثر من النية،أاعتبار 

سرى، بل املراد به النفس، ضالع اليليس املراد بالقلب العضو الصنوبري املوجود يف األنه إ مث

جهزته باملاكنة يكون يف تفكريه أاإلنسان الذي أخرج قلبه وربطت  أن ومركزها ليس القلب، ولذا جند

رادته مثل نفس اإلنسان ذي القلب، كما حققوا ذلك يف التشريح، والعمليات احلديثة، وكان وجه إو

 اإلنسان انبعاث الفكر من قلبه، جهة حسمن كلمات االعالم، و خبارالنسبة إىل القلب يف اآليات واأل

الفكر واهلم يرتبطان بالدم الذي يكون القلب مضخة له، ن إ ورود اهلموم على قلبه الصنوبري، حيث

  .لنفسامعاين القلب ن إ :وغريه) رمحة اهللا(ولذا قال السي 

توضأ مثالً، وأما حبيث لو سئل عن شغله يقول أ{: أما ما ذكره املصنف يف تفسري الداعي بقوله

} لوكان غافالً حبيث لو سئل بقي متحرياً فال يكفي، وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حني املقدمات

  : فريد عليه

ن كان قبل ذلك إين عند السؤال، وب جيامع التذكر اآلااجلو إذ ف،ف أخص من املعراملعر نإ :أوالًً

  .اًإطالقناسياً 



١٠٧

  .تردد وأتى ببعض األفعال بطل أو ر العمل، فلو نوى اخلالفوجيب استمرار النية إىل آخ

  

رادي كون  يف الفعل اإلطاملنا فإن الفعل اإلرادي جيامع التحري يف جواب السؤال عنه، نإ :وثانياً

سئل عنه، ولذا ال يشك إنسان يف كون  االنبعاث عن الصورة املخزونة يف الذهن، وإن بقي متحرياً لو

نية الصوم ختتلف عن نية بأن مجاهلا، والقول إية، وإن كان ناسياً عن الصورة، تفصيلها و بالناًالصوم مقترن

  .الوضوء والصالة حمل منع

 من اجلواب نالالزم يف النية كون االنبعاث عن الصورة املختزنة يف النفس، وإن مل يتمك أن واحلاصل

 بصورة قسر النفس عن االلتفات إىل ما ال ينحصر ما ذكرناه أنه وبقي متحرياً عند السؤال، وذا تبني

، كما استثناه املستمسك عن كالم املاتن، بل املناط ما ذكرناه، وإن كان التحري رضافيها لبعض العو

  .ناشئاً عن غري القسر

لومل يستمر إىل آخر العمل يكون ما ال ألنه ، واألدلة طالقإل} وجيب استمرار النية إىل آخر العمل{

 أن من املعلومرن بالنية ـ كما حقق يف حمله ـ والفعل االختياري هو املقتألن ارية، نية له غري اختي

  .بالفعل االختياري إالّ التكليف يف غري التوصليات ال يؤدي

ذلك اجلزء فقط، وتفصيل  أو العمل كالً،} تردد وأيت ببعض األفعال بطل أو  اخلالفىفلو نو{

  د يكون يف املعاملة، وقد يكون يف العبادة، ويف العبادة قد التردد ونية اخلالف ق أن الكالم يف ذلك



١٠٨

 أو صوم، أو صالة، أو طهارة، أما قصد اخلالف، وقد ال يأيت، والعبادة وأيأيت بشيء بعد التردد 

  .اعتكاف أو حج،

 ىنو أو بعت هذا الكتاب مث تردد،: قالإذا نية اخلالف يف املعاملة، كما  أما :عرفت ذلك نقولإذا 

ة لفاصل كثري صح، وإال بطل يف جهة الفاصل الكبري، ئمل يبطل اهلي فإن ال البيع، مث عاد وقال بدينار،بطإ

املعاملة إىل ما يصدق عرفاً، ومع الفصل الكثري ينهدم الشرط املذكور، ومثله ما لو قال ـ  أدلة النصراف

ردد فيه صح، مع عدم الفصل عاد الكالم الذي تأن إفإنه قصد اخلالف ـ بدينار،  أو يف حال التردد

  .، ومثل البيع النكاح والطالق وغريمهابطالنالاللغو يف األثناء ال يوجب ألن الطويل، 

نوى اخلالف ومل إذا  ف،تيانه باملأمور بهؤها صحت إلأجزامل تنفصل  فإن وأما نية اخلالف يف الطهارة

 ف أعاد ذلك اجلزء وصحت الطهارة،أتى بشيء حال نية اخلالإذا يأت بشيء أتى به بعد عود النية، و

  . بطلت لفقداا للشرطةفاتت املواالبأن نفصل اأما إذا 

وقعت نية اخلالف بدون مقارنة جزء ومل حيصل الفصل املاحي مث  فإن وأما نية اخلالف يف الصالة،

قعت نية اخلالف ال دليل على اعتبار اهليئة االتصالية ذا املعىن يف الصالة، وإن و إذ عاد صحت الصالة،

  : مع مقارنة جزء فهي على أربعة أقسام

من جهة الفعل  بطالنالكون اجلزء طويالً، حبيث يوجب حمو صورة الصالة، وهذا يوجب : األول

  .املاحي



١٠٩

 أو انصرف عن الصالة ويف ذلك احلال ركعإذا يكون اجلزء غري طويل، لكنه ركين، كما  أن :الثاين

  .زيادة يف املكتوبة كما يف احلديث بالنسبة إىل سجدة التالوةألنه ، ضاًأي بطالنالسجد، وهذا يوجب 

قرأ احلمد يف حال قصد إذا يكون اجلزء غري طويل، وال ركين، ولكن فيه حمذور، كما  أن :الثالث

  .ال تكرار يف احلمد يف الصالةنه إ ، حيثإشكالاخلالف، مث رجع عن قصده، وفيه 

جاء بذكر الركوع مع قصد إذا بركن، وال فيه حمذور آخر، كما ما ال طول فيه، وليس : الرابع

ا، فأدلة صحتها بطالال وجه ل إذ اخلالف، مث عاد وجاء بذكر الركوع ثانياً، وهنا تصح الصالة،

  .حمكمة

وأما نية اخلالف يف الصوم، فقد اختلفوا فيه، ومل نستبعد يف كتاب الصوم من هذا الشرط عدم 

  .فراجع ،هبطالن

 على استلزم ذلك فوت ركن، فلو أحرم مث بىن إالّ إذا ،هبطالن نية اخلالف يف احلج فالظاهر عدم وأما

يأيت ذه  أن  مع نيه اخلالف، بل الالزم عليهى وسعىحرامه ال يبطل، وإن طاف وصلإ فإن عدم احلج

 كان حاله حال من ذهب إىل عرفات مع هذه النية، مث عاد،إذا متام عمرة التمتع، نعم عمال ثانية إلاأل

  . اخلالف بالنسبة إىل سائر األعمالىفاته املوقف عمداً، ومنه يعرف حال من نو



١١٠

  ، قبل فوات املواالة، وال جيب نية الوجوب والندب، ال وصفاً وال غايةًاألوىليعود إىل النية  أن إال

  

مع صوم النهار، فالظاهر نية عدم االعتكاف يف النهار،  أو وأما نية اخلالف يف االعتكاف يف الليل،

 أما بثالثة أيام، إالّ ال يكون اعتكاف إذ ني، وال ينفع نية العود،األولاالعتكاف بذلك يف اليومني  بطالن

بال نية،  أنه متام العمل، ومن جهةإ من جهة كونه جمبوراً بإشكالاالعتكاف  بطالنيف اليوم الثالث، ففي 

  .بنية، واهللا العامل إالّ وال عمل

 أيضاًلتيممه  فإن يمماً،ت تصح الطهارة وضوًء وفإنه} ة قبل فوات املواالاألوىليعود إىل النية  أن إال{

ينوي الوضوء الواجب، بأن }  ال وصفاً،وال جيب نية الوجوب والندب {، كما سيأيتةحيتاج إىل املواال

 معىن كونه غاية جعل لندبه، أو ينوي االتيان بالوضوء لوجوبهبأن } وال غايةً{والوضوء املندوب 

مر النديب، يف مقابل قصد امتثال األ أو الوجويبمر الوجوب والندب صفة لألمر، ويقصد امتثال األ

أو ندب،  الوضوء واجب أن اهللا تعاىل، من غري التفات إىلأمر تيان بالوضوء بداعي املطلق، بل يصح اإل

 بتركه، ويعاقب على  املوىلىمي الذي ال يرضإاللزامر األ فإن ندب،أمر  أو وجوبأمر أمره  أن وال إىل

به بالوجوب  كداً، كما يوجب وصف املأمورؤبالوجوب، باعتباره أمراً ممر تركه، يوجب وصف األ

كان الوجوب مر الحظ الفاعل الوجوب يف طرف األإذا  بتركه، ف املوىلىباعتباره مأموراً به ال يرض

  ال حظ الوجوب يف طرف  غاية، وإذا



١١١

  . كان الوجوب وصفاً بهاملأمور

، املوىلأمر أي التأكد سبب " الوجوب"ألن " بالغاية"مر  وصف األىيسمإمنا وكذلك يف الندب، و

رغبته غري املؤكدة،  أو  رغبته املؤكدة،قليتحقأمر  أي الرغبة فيه سبب األمر، فاملوىل" الندب"وكذلك 

 ا إذاملأمور به إذ املأمور به، كما هو واضح،على فعل ن ابالوجوب والندب يترت أن يةاوليس املراد بالغ

  .حتقق يف اخلارج فقد انتهى، فال وجوب وال ندب بعد ذلك

وصفاًَ على قولني، فاملنسوب إىل مشهور  أو هذا وقد اختلفوا يف لزوم نية الوجوب والندب غايةً

إذا قرب، فا القول هو األاملتقدمني اشتراطه يف صحة العبادة، واملشهور بني املتأخرين عدم اشتراطة، وهذ

اهللا سبحانه من دون ذكر الوجوب والندب وصفاً وال غايةً، صح، بل يف أمر بالعبادة بداعي امتثال أتى 

  : بعض الصور يصح وإن قصد اخلالف كما سنذكره

  : استدل للمتقدمني بأمور

 كان يف بعض يقع على وجه الوجوب، وعلى وجه الندب، وإنألن الوضوء مبهيته قابل  أن :األول

 إالّ يقبل دخل الوقت بالنسبة إىل املكلف، ويف بعض األوقات الإذا  كما ،الوجوب إالّ وقات ال يقبلاأل

 والفصل القابل للوقوع على وجوه متعددة، ال يتعني على ،ري املكلفغالندب، كالوضوء بالنسبة إىل 

وجود  أو وقع على وجه منها،ن إ ح،النية، وإال لزم الترجيح من غري مرج مبعني وهو إالّ وجه منها

  .وقع خال عن وجه من الوجوهن إ اجلنس بدون الفصل



١١٢

  : ويرد عليه

إذا  فيما ىيتمش قابلية النوع ال يلزم قابلية الفرد، فالدليل ال إذ ،ىالدليل أخص من املدعبأن : أوالً

  .على وجه واحد، كاألمثلة اليت ذكرناها إالّ كان الوضوء ال يقع

غايةً  أو الكالم يف لزوم قصد الوجوب، وصفاً إذ هذا االستدالل خارج عن حمط الكالم،ن إ :وثانياً

  .اج إىل التعينيييف نفسه، مع قطع النظر عن االحت

كانت العلة يف لزوم قصد الوجوب والندب ما ذكر من التعيني، فالتعيني ميكن باالشارة إىل ن إ :وثالثاً

، من دون قصد الوجوب والندب، كما ميكن حتصيله بوجه آخر، ومبا  لصالة الظهر مثالًراده املوىلأما 

يقع على أكثر من وجه واحد  أن كلما أمكن( :ذكرناه تبني ضعف استدالل احملقق يف املعترب لذلك بقوله

غايةً،  أو مكان االختصاص بغري نية الوجوب، وصفاًإفيه  إذ ،)١()الوجوه إىل النيةبأحد افتقر اختصاصه 

  .رناه يف الرد الثالثكما ذك

تيان الواجب واجباً، إب إالّ تيانه على وجهه، وذلك ال حيصلإب إالّ امتثال املأمور به ال يتحققإن  :الثاين

  .واملندوب مندوباً

  لو مل يأت به على وجهه مل يأت باملأمور ألنه ف: األوىلأما املقدمة 

                                                

.١٨ سطر ١٦٧ ص:املعترب) ١(



١١٣

ما ليس على وجهه ليس مأموراً  فإن  بالصوم،به فلم ميتثل، ويكون حاله حال من يؤمر بالصالة فيأيت

  .به

يف الوضوء الواجب خصوصية واقعية أوجبت وجوا، ويف الوضوء املندوب ألن ف: وأما املقدمة الثانية

نشري إليها بلفظ الوجوب  أن خصوصية أوجبت ندا، وحيث ال نعلم حنن تلك اخلصوصية، يلزم

 بيان االستدالل للواجب واملندوب خصوصيته، ال يتمثل غايةً، وإن شئت قلت يف أو والندب، وصفاً

 يف شكالشارة إليها، حيث حيصل االمتثال، وفيه اإلتيان بتلك اخلصوصية، فالالزم اإلباإل إالّ اإلنسان

شارة إىل تلك اخلصوصية حتصل بأي وجه كان، وليست منحصرة يف قصد اإل فإن املقدمة الثانية،

  .األول الرد الثالث على الدليل الوجوب والندب، كما ذكرناه يف

 إالّ الشغل اليقيين بالوضوء حيتاج إىل الرباءة اليقينية، وهي ال حتصل فإن قاعدة االشتغال،: الثالث

  .الشك يدور بني األقل واألكثرألن األصل عند الشك هوالرباءة ن إ :بقصد الوجوب والندب، وفيه

لواله مل يأت باملكلف به،  إذ يقاعه عليه،إ كلف بيقاع الفعل على الوجه الذيإجيب  إنه :الرابع

يقاعه إكلف ب أنه ال دليل علىنه إ :يقاعه عليه هو وجه الوجوب والندب، وفيهإوالوجه الذي كلف ب

  .ال دليل على ذلك ال شرعاً وال عقالً إذ العبادة على وجه الوجوب والندب،

على ما إ العكس، فهو أو  فوصفه بالندب،كان واجباًإذا وصف الوضوء بغري وصفه كما إذا نه إ مث

   أو وجه اخلطأ يف التطبيق،

  



١١٤

توضأ ملا أ أو ندبه، أو لوجوبه أو املندوب، أو توضأ الوضوء الواجبأ: يقولبأن وال نية وجه الوجوب والندب 

  ،ى كف أحدمها يف موضع اآلخرىتيانه لداعي اهللا تعاىل، بل لو نوإفيه من املصلحة، بل يكفي قصد القربة و

  

ل ذلك يف بعض مباحث ل، وقد فص صح، وإن قصد الثاين بطاألولقصد  فإن  وجه التقييد،ىعل

  .الكتاب

 أو اهللا سبحانه بالوضوء الواجب،أمر أي السبب الذي من أجله } وال نية وجه الوجوب والندب{

ة اخلاصة، لكون املصلح أو غري امللزمة، أو الوضوء املندوب، وذلك الوجه كمطلق املصلحة امللزمة،

املراد بوجه الوجوب أي ما بسببه صار الشيء  أو الشكر، أو  عن الفحشاء، والوضوء فرد،ىالصالة تنه

ال دليل على ذلك، مع حتقق العبادة بدون هذه ألنه ال جتب هذه النية نه إ :قلناإمنا واجباً، وهو األمر، و

إذا ختاذمها وصفاً، ومثله اب} املندوب أو جبتوضأ الوضوء الواأ :يقولبأن {ينوي  أن النية فال يلزم

أو {باختاذمها غاية } ندبه أو أو لوجوبه {،توضأ الوضوء يف حال كونه واجباًأ :اختذمها حاالً، كأن يقول

  .هذا تفسري لنية وجه الوجوب} توضأ ملا فيه من املصلحةأ

  .كما تقدم بيانه حيقق املطلوب فإنه} تيانه لداعي اهللا تعاىلإبل يكفي قصد القربة و{

 بوصف خمالف ى وإن أت،قاصد واقعاً إىل املأمور بهألنه } ىخر كفبل لو نوي أحدمها يف موضع اآل{

   من اخلطأ يف التطبيق فإنه اشتباهاً

  



١١٥

غايةً، مث تبني عدم  أو  الوجوب وصفاًىالتقييد، فلو اعتقد دخول الوقت فنو أو ن مل يكن على وجه التشريع،إ

  . فال أتوضأأتوضأ لوجوبه وإالّ:  بطل، كأن يقولمل يكن على وجه التقييد، وإالّ إذادخوله صح، 

  

مل  إالّ إذا اهللا سبحانه، اللهمأمر الباعث حينئذ ليس  إذ  باطل،فإنه} إن مل يكن على وجه التشريع{

نه، اهللا سبحا ذات الشيء يكون حينئذ منبعثاً من أمر إذ ،شريع يف ذات األمر بل يف وصفهتيكن ال

  .والتشريع يف الوصف ال يسرى إىل التشريع يف الذات

 مل يأت باملأمور فإنهال يأيت بالوضوء الواجب ـ يف حال كونه واجباً ـ  أنه ينويبأن } أو التقييد{

  .به حينئذ

مل يكن على إذا  صح، هغايةً، مث تبني عدم دخول أو  الوجوب وصفاًىفلو اعتقد دخول الوقت فنو{

علم إذا حيصل إمنا التشريع  فإن ال جيامع اعتقاد اخلالف،ألنه ومل خيرج قصد التشريع، } وجه التقييد

 فال توضأ لوجوبه، وإالّأ: بطل كأن يقول{ينوي التقييد بأن } وإالّ{بالواقع وخالفه، كما ال خيفى 

إذا  الناس غالبن إ :انتفاء القيد يقتضي انتفاء املقيد، وقد ذكرنا يف بعض مباحث الكتاب فإن }توضأأ

  .يكون عمله ذلك من باب اخلطأ يف التطبيق، ولذا يصح عملهمإمنا جاءوا بالوصف املخالف، 

  



١١٦

  .ىاالستباحة على األقو أو ال جيب يف الوضوء قصد رفع احلدث،): ٢٨مسألة ـ (

كما هو } ىاالستباحة على األقو أو صد رفع احلدث،قال جيب يف الوضوء {): ٢٨مسألة ـ (

  : ل أخرأقوا املسألة املشهور، ويف

  .اعتبار قصد رفع احلدث، كما عن الشيخ يف بعض كتبه: األول

  .اعتبار قصد االستباحة، كما عن السيد: الثاين

  .، واملختلف، والتذكرةىاعتبار أحدمها ختيرياً، كما عن املبسوط، والسرائر، والتحرير، واملنته: الثالث

 هو ما اختاره املشهور، وذلك قوىواأل. ايف، والغنية، وغريمهااعتبار قصدمها معاً، كما عن الك: الرابع

  . املقامي حمكمانطالقلعدم الدليل على شيء من ذلك، فقاعدة الرباءة العقلية، واإل

من قصد رفع احلدث، ليطابق املأيت بد ال فشرع لرفع احلدث، إمنا الوضوء بأن : األولاستدل للقول 

الوضوء مشترك بني الرافع وغري الرافع، فال بد من نية الرفع حىت بأن ، ومتثالملأمور به حىت حيصل االابه 

 شيء ال ألجلتشريع شيء  فإن ،ى، ويف الكل ما ال خيف"عمال بالنياتاأل"بأن يتميز املأيت به، ومبا دل 

نة من النار، وال يلزم  كونه جألجل النهي عن الفحشاء، والصوم ألجل الصالة عيالزم قصده، ولذا شر

صادف احملل القابل للرفع صار رافعاً، وإال مل يرفع كوضوء  فإن صدمها، والوضوء حقيقة واحدة،ق

  بغسله  أنه احلائض، فليس الوضوء متعدداً بل واحداً، ومعىن كون األعمال بالنيات



١١٧

جيب قصد شيء زائد على أصل  أنه قصد الوضوء وقع وضوًء، وإن مل يقصده مل يقع، الن إ ومسحه

  . شرطاً زائداً يف أية عبادةىمكن االستدالل بذلك لكل من يروإال ألالوضوء، 

 قمتم إىل الصالة فاغسلوا اإذ﴿: ضافة إىل قوله تعاىل باإل،ببعض ما تقدم: واستدل للقول الثاين

 الصالة، فتكون نية استباحة الدخول يف الصالة، عنواناً ألجلهو إمنا وجوبه ن إ  حيث)١(وجوهكم﴾

. )٢(»دخل الوقت وجب الطهور والصالةإذا «: )عليه السالم( قوله جب قصده، وإىلللمأمور به، في

 الصالة، وال داللة ألجلالوجوب  أن ما يستفاد من اآلية واحلديثن إ :بالتقريب املتقدم يف اآلية، وفيه

  . عنواناً أول الكالمنية االستباحة تصرين إ فيها على وجوب قصد االستباحة، وقوله

حدمها، فالالزم التخيري ال معني أل أنه ني، بإضافةاألولمبا تقدم يف القولني : ول الثالثواستدل للق

ضافة  ما تقدم من جواب القولني، باإل:قصد أحدمها مغن عن اآلخر للمالزمة بينهما، وفيهألن بينهما، 

  .بعدم املالزمة بني األمرين: رمبا يقال أنه إىل

  ني لبعد اجلمع بينهما،األول بدليل القولني: واستدل للقول الرابع

                                                

.٦اآلية : سورة املائدة) ١(

.١ ح يف وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ٢(



١١٨

  .ها بالوضوءألجلأمر وال قصد الغاية اليت 

  

 مثني، األولوإنكار املالزمة بينهما، فال يكفي أحدمها عن اآلخر، واجلواب ما عرفت يف رد القولني 

 فإن االستباحة حيث ال استباحة كوضوء احلائض، أو  الرفع حيث ال رفع كوضوء املسلوس،ىلو نونه إ

  . وإن كان من اخلطأ يف التطبيق صح،التقييد بطل ىنو

الطواف الواجب حني  أو كأن يقصد الصالة الواجبة} ها بالوضوءألجلأمر وال قصد الغاية اليت {

ألن أراد الوضوء هلما، ورمبا يتوهم لزوم ذلك، إذا ن آيقصد الصالة املستحبة وقراءة القر أو الوضوء هلما،

 أنه جاءك، فكماإذا كرام زيد  قم إل:قال املوىلإذا كرام زيد، فيما القيام إلبمر بالوضوء ليس كاألمر األ

بال قصد، ال يكون ممتثالً  أو كرامه، بل بقصد أخذ شيء من الرف،إقام عند جميء زيد ال بقصد إذا 

القيام  إذ ،فرق بني القيام وبني املقامنه إ : وفيه. ال يكون ممتثالًفإنهمل يقصد الغاية يف الوضوء، إذا كذلك 

 االستهزاء به وهكذا، ألجل والقيام ،كرام، والقيام بقصد أخذ شيء من الرف القيام لإل:له صور

له يف كما أو  به كل شيء مما يشترط يف نفسه،ىيوتألن والوضوء املأيت به قربة إىل اهللا تعاىل صاحل 

ائياً كل عمل عبادي، وغري حتقق هذا الشيء وهو الوضوء القريب، فقد ترتب عليه تلقإذا الوضوء، ف

 أو بقصد هذه إالّ املعصية أو عبادي، كالنوم متطهراً، وذلك خبالف القيام الذي ال يلون بلون الطاعة

ال يشترط يف صحة الوضوء قصد غاية من الغايات، وإن نسب ذلك إىل ظاهر  أنه تلك، ومما ذكرنا ظهر

لى هذا الشرط، وهذا القصد ليس دخيالً يف األصل عدم االشتراط، وال دليل عإذ صحاب، كلمات األ

  ماهية الوضوء،



١١٩

  .نوم كما مر أو وكذا ال جيب قصد املوجب من بول

ن مل يقصدها إو اآليت من جهتها،مر لو قصدها يكون ممتثالً لأل أنه نعم قصد الغاية معترب يف حتقق االمتثال، مبعىن

  داًء للمأمور به ال امتثاالأيكون 

  

  .هو شرط شرعي، وال هو شرط عقليفال هو جزء، وال 

املتوجه إىل الغاية مناط يف عبادية مر متثال األاقصد بأن أما من ذهب إىل اشتراطه، فقد استدل له 

  .بقصد ذي املقدمة  إالّى غريي، فال يتأتيعبادي توصلألنه الوضوء، 

  : وفيه

 أو  كل ما يشترط يف نفسه،، كما تقدم، والوضوء النفسي يترتب عليهأيضاًالوضوء نفسي  نإ :أوالً

  .يف كماله بالطهارة

املتعلق بذلك الغري، مر الغريي مبا هو غريي ال ينفك عن قصد امتثال األمر قصد امتثال األ نإ :وثانياً

حنومها لعدم الدليل  أو }نوم أو وكذا ال جيب قصد املوجب من بول{ فال حيتاج معه إىل قصد ذلك الغري

  .يف املسألة الرابعة من فصل الوضوءات املستحبة} كما مر{اط عليه، واألصل عدم االشتر

 صالة ألجليتوضأ  أنه كأن يقصد} لو قصدها أنه نعم قصد الغاية معترب يف حتقق االمتثال مبعىن{

يكون { بل توضأ قربة إىل اهللا سبحانه }ن مل يقصدهاإ و،اآليت من جهتهامر يكون ممتثالً لأل{الظهرين 

  مثتال وبني ال تالزم بني االنه إ : وتوضيحه،}ال امتثاالًداًء للمأمور به أ



١٢٠

  : بالشيء ميكن بوجوهمر سقوط األ فإن ميكن أداء املأمور بدون كونه امتثاالً، إذ داء املأمور به،أ

يذهب العبد لزيارة زيد، فلم يذهب عصياناً  أن املوىلأمر إذا بعصيانه حىت يفوت وقته، كما : األول

  .حىت مات

  .بالتطهري فتطهر أو ،ىأمره بالصالة فصلإذا تيان متعلقه امتثاالً، كما إامتثاله ب: الثاين

أمره بالتطهري من النجاسة، فوقعت يده إذا تيان متعلقه بدون كونه امتثاالً، كما إسقوط ب: الثالث

  .تيانه مبتعلقهامتثل، بل إلألنه  سقط التكليف، ال فإنهالنجسة يف املاء يف حال نومه، 

  .كرام فذهب زيد قبل جميء وقت اإل،كرام زيد ظهراًإمره بأإذا  كما ،موضوعه سقوطه بانتفاء: ابعالر

مطرت السماء مبا أمره لسقي احلديقة، فأإذا ن بقي املوضوع، كما إسقوطه بانتفاء مالكه، و: اخلامس

داء املأمور به أاملقام من باب  أن املصنف علىن إ :عرفت ذلك نقولإذا استنغنت احلديقة عن املاء، 

  .بدون كونه امتثاالً

 فإنهليس الوضوء من قبيل تطهري النجاسات،  إذ تيان باملأمور به،إ أنه امتثال كمانه إ :لكن يرد عليه

  .بالقصد إالّ ىعبادة ال تتأت

مر النفسي، وقصد األمر قصد االستحباب النفسي، فيكون امتثاالً لأل: القصد على ثالثة أقسام مث إن

  ، بالنسبة إىل غاية الغريي



١٢١

  .ن كان معترباً يف حتقق االمتثالإفاملقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره يف الصحة، و

  

الغريي، الذي قصده املترشح على الوضوء من مر توضأ للصالة فيكون امتثاالً لألإذا مقصودة، كما 

 بذلك الوضوء ىتوضأ للصالة وأتا إذ، كما ىالغريي بالنسبة إىل غاية أخرمر وقصد األ الصالة،

مر الغريي الذي يترشح على الوضوء من الطواف، وإن كان امتثاالً لألمر الطواف، فال يكون امتثاالً لأل

يأيت بسائر  أن النفسي يصحمر قصد األ أو قصد غايةًإذا نه إ مثالغريي املترشح على الوضوء من الصالة، 

عن الوضوء مر  بالطواف، وذلك لسقوط األىللصالة، وأت أو ارة،الغايات، مثالً توضأ للكون على الطه

 رفع احلدث، ألجلهو إمنا بالوضوء لسائر الغايات مر األن إ إذ بالنسبة إىل سائر الغايات اليت مل يقصدها،

 غاية خاصة، هذا وميكن دفع ألجل أو توضأ قربة مطلقة، أن احلدث، بعدمرفوع  أنه واملفروض

 أنه عدم كونه امتثاالً ملا مل يقصده من الغاية، ال" من عدم كونه امتثاالً"مراده بأن   عن املصنفشكالاإل

ليس بامتثال مطلقاً، وكأنه لذا سكت كثري من املعلقني، كالسادة ابن العم، واجلمال، واالصطهبانايت، 

د شكل يف أصل عدم قصد الغاية السيأشكل فيه املستمسك ومصباح اهلدى، وأن إعلى املنت، و

  .الربوجردي

ن كان معترباً يف حتقق إفاملقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره يف الصحة، و{وكيف كان 

  توضأ لغاية خاصة مل إذا املتعلق بالغاية مطلقاً، ومر  مطلقة، مل ميتثل األتوضأ قربةًإذا حبيث } االمتثال



١٢٢

يتوضأ لغاية معينة، فتوضأ  أن ، كما لو نذرأيضاًداء حيصل األداء موقوفاً على االمتثال، فحينئذ ال نعم قد يكون األ

ن كان وضوؤه إ، وأيضاًالنذري مر داًء للمأمور به باألأالنذري، وال يكون مر  ال يكون ممتثالً لألفإنهومل يقصدها، 

  ه فرع قصده،ءداأألن صحيحاً، 

  

  .ىاملتعلق بغاية أخرمر ميتثل األ

كما {داء أفال امتثال وال } أيضاًداء لى االمتثال، فحينئذ ال حيصل األداء موقوفاً عنعم قد يكون األ{

 ال يكون فإنهفتوضأ ومل يقصدها {يكون قصد الغاية متعلقاً للنذر بأن } يتوضأ لغاية معينة أن لو نذر

 من متعلق النذر، نعم لو كان أنه وقد فرضمر ل هذا األبمل ينبعث من ق إذ }أيضاًالنذري مر أللممتثالً 

  .متعلق النذر هو الوضوء، فقد امتثل حيث جاء باملتعلق

 إالّ داء املنذور ال يكونأألن داء، أ ال امتثال وال فإنه} أيضاً للمأمور به باألمرالنذري داًءأوال يكون {

 أنه عطاه ديناراً، ومل ينوأكان مديوناً لزيد بدينار، فإذا  أنه بالقصد، كسائر ما يف ذمة املكلف، فكما

ه النذري مل يقع ؤوضو أنه  بالوضوء ومل يقصدىأتإذا ، ال يقع ذلك الدينار عن دينه، كذلك دينه

داًء أيف نفسه، وقد علل املصنف عدم كونه } وإن كان وضوؤه صحيحاًً{ه ذلك عن النذر ؤوضو

وء الوض بطالنيقال بألن واملفروض انتفاء قصده، وال جمال } ه فرع قصدهءداأألن {: للمأمور به بقوله

   جماالً للوضوء ىال يبق أنه من جهة



١٢٣

  .الوضوئيمر داء للمأمور به باألأنعم هو 

  اخللوص، فلو ضم إليه الرياء بطل،: الثالث عشر

  

  : ألنهالنذري الذي هو واجب عليه، 

  ".نور على نور "فإنهالوضوء بعد الوضوء جائز،  إذ ليس يف كل حال يزاحم الوضوء النذري،: أوالً

 أن كان الوقت ضيقاً، واملاء منحصراً، كان ذلك من بابإذا بقائه اال، كما إفرض عدم لو : وثانياً

 أو  يف غريه،ىيصلي صالة الظهر يف املسجد، فصل أن  عن الضد، ومثله ما لو نذرىبالشيء ال ينهمر األ

  .ألمثلة، فحج قراناً، إىل غريها من احيج متعةً أو ن حيج هذه السنة ماشياً، فحج راكباً، أنذر

  .أيضاًالوضوئي مر امتثال لأل أنه كما} الوضوئيمر داء للمأمور به باألأنعم هو {

شراك إتيان العمل بداعي اهللا وحده، بدون إمبعىن } اخللوص {:من شرائط الوضوء} الثالث عشر{

  .حاًصطالان كان خالصاً لغةً، لكنه ليس خبالص إ به لغريه فقط فهو وىالعمل الذي يؤت أما غريه فيه،

ال يستحق كل الثواب  أنه ، مبعىناً، ويف اجلملة عقالًإمجاعكتاباً، وسنةً، و} ليه الرياء بطلإفلو ضم {

 على ذلك مجاع اإلىذلك من املستقالت العقلية، ودعو فإن جاء به هلما،إذا حد الشريكني أعلى 

  .مستفيض



١٢٤

جاء بالعمل رياًء صح، إذا  فخالص يف الصحة،إلنعم رمبا حكي عن السيد املرتضى عدم اشتراط ا

يعد الشيخ جعفر  أن  وال ميكن،الصحة أعم من القبولألن قبل، ين مل إعادة والقضاء، ووسقط عنه اإل

مروا بالتوحيد، أوصياء نبياء واألألان إ :قال أنه خمالفاً يف املسألة، حيث ينقل عنه) رمحة اهللا( الشوشتري

ال يريد  إذ جتعلون كل أعمالكم لغري اهللا، فاجعلوا بعضها هللا،نكم أب: بالشرك، مث فسر كالمهمر آوأنا 

، فال يريد الشرك حقيقةً، ىائي كما ال خيفنكالمه ك أن ضافة إىلبذلك االشتراك يف عمل واحد، باإل

  .كما هو واضح ،راد ذلك حقيقةً كان يف سبيل االستدارج ال يف سبيل اجلدألو  أنه حىت

ليعبدوا اهللا  إالّ وما أمروا﴿:  قوله تعاىل:خللوص، من الكتابوكيف كان، فيدل على اشتراط ا

:  وقوله عز من قائل،)٢(﴾هلاً واحداًإليعبدوا  إالّ وما امروا﴿: وقوله سبحانه ،)١(خملصني له الدين﴾

ال تبطلوا صدقاتكم ﴿: ، وقوله)٣(﴾فويل للمصلني، الذين هم عن صالم ساهون، الذين هم يراؤون﴿

  واعبدوا اهللا وال تشركوا ﴿:  وقوله،)٤(﴾كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ىباملن واألذ

                                                

.٥اآلية : سورة البينة) ١(

.٣١اآلية : التوبةسورة ) ٢(

.٦ ـ ٤اآلية : سورة املاعون) ٣(

.٢٦٤اآلية : سورة البقرة) ٤(



١٢٥

إن املنافقني  ﴿: وقوله،)٢(﴾ يراؤون الناسقاموا إىل الصالة قاموا كساىلإذا و﴿:  وقوله،)١(﴾به شيئاً

إن صاليت ونسكي ﴿:  وقوله،)٤(﴾خلصوا دينهم هللاأو﴿:  إىل قوله،)٣(﴾يف الدرك األسف من النار

وادعوه ﴿:  وقوله،)٥(﴾ايت هللا رب العاملني، ال شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول املسلمنيوحمياي ومم

:  وقوله،)٧(﴾والتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس﴿:  وقوله،)٦(﴾خملصني له الدين

 ال ينايف  وكون اآليات يف أبواب خمتلفة،)٨(﴾فليعمل عمالً صاحلاً، وال يشرك بعبادة ربه أحداً﴿

  على وحدة العبادات يف هذه اجلهة، كمامجاع بعضها، وللضرورة، واإلطالقاالستدالل ا للمقام، إل

  . واملناط كاف يف تتميم الداللةىالفحو إالّ أن ن كان فيها خفاًءإداللة بعضها وأن 

  : ويدل على اشتراط اخللوص من السنة الروايات املتواترة

                                                

.٣٦اآلية : سورة النساء) ١(

.١٤٢اآلية : سورة النساء) ٢(

.١٤٥اآلية : سورة النساء) ٣(

.١٤٦اآلية : نساءسورة ال) ٤(

.١٦٣ ـ ١٦٢اآلية : نعامسورة األ) ٥(

.٢٩اآلية : عرافسورة األ) ٦(

.٤٧اآلية : نفالسورة األ) ٧(

.١١٠اآلية : سورة الكهف) ٨(



١٢٦

 )عليه السالم(إن أمري املؤمنني «: )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب ط، عنكاملروي عن علي بن أسبا

  . احلديث،)١( ملن أخلص هللا العبادة والدعاءطوىب: كان يقول

حيمدك  أن والعمل اخلالص الذي ال تريد«:  يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن سفيان، عن

  .)٢(»اهللا عز وجل إالّ عليه أحد

 ىالسليم الذي يلق«: ﴾ قالاهللا بقلب سليمأتى  من إالّ اهللا عز وجل ﴿سألته عن قول: قال أيضاًوعنه 

  .)٣(»شرك فهو ساقط أو وكل قلب فيه شك:  قال،ربه، وليس فيه أحد سواه

دين بال شك «: سئل ما القلب السليم؟ فقالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(وعن الراوندي عن النيب 

  .)٤(»اءوهوى، وعمل بال مسعة وري

أنا خري شريك، : قال اهللا عز وجل«:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  مسعت أبا: وعن علي بن سامل قال

  شرك معي يف عمل أمن 

                                                

.٣ ح مقدمة العباداتأبواب من ٨ الباب ٤٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح مقدمة العبادات من أبواب٨ الباب ٤٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح مقدمة العباداتأبواب من ٨ الباب ٤٣ ص١ ج:ئلالوسا) ٣(

.١١ ح مقدمة العباداتأبواب من ١٢ الباب ١٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(



١٢٧

  .)١(»ما كان يل خالصاً إالّ عمله مل أقبله

أنا خري شريك، من عمل يل ولغريي فهو ملن عمل له : إن اهللا يقول«: ويف رواية العياشي، عنه قال

  . )٢(»دوين

عبداً عمل عمالً يطلب به وجه اهللا والدار  أن لو«:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب وعن محران، عن

  .)٣(» أحد من الناس، كان مشركاًىدخل فيه رضأاآلخرة، و

 إىل غريها من الرويات اليت ،)٤(»يا زرارة، كل رياء شرك«: قال أنه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن

ن كان يف داللة بعضها نظر، فراجع الوسائل، واملستدرك، وجامع أحاديث إية، وهي زهاء مائة روا

  .الشيعة، والبحار، وغريها

  املراد من اخللوص كون حمرك اإلنسان على  أن ىمث ال خيف

                                                

.٩ ح٢٩٥ ص٢ ج:الكايف) ١(

.٩٥ ح٣٥٣ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٢(

)  السالماعليهم(د اهللا يب عبأ عن أيب جعفر و٣٥٣ ص٢ ج:وحنوه يف تفسري العياشي .١٣٥ حعمال كتاب األ١٢١ ص:احملاسن) ٣(

.٩٦ح

  .١١ حمقدمة العبادات ذيلأبواب  من ١١ الباب ٤٩ ص١ ج:الوسائل) ٤(



١٢٨

 فال ينفع حديث ،احملرك للتاجر حنو الكسب هو املال مثالً أن العمل هو وجه اهللا سبحانه، كما

 باالخالص الشرائب اليت يدخلها رخالص يف ذلك، كما ال يضال، ومتين اإلالنفس، واخلطور بالب

ا خارجة عن إرادة اإلنسان، فحديث النفس بالرياء، فإالشيطان يف ذهن اإلنسان، مع كراهته هلا، 

خالص غري ضار، وأما من ينشط عند الناس، ويكسل س، والوسوسة، مع كون قصده اإلأواخلطور بالي

يكون نشاطه  أن  عد يف بعض الروايات من عالمات النفاق، لكن الظاهر الفرق بنيعند الوحدة، فقد

باآلخرة مربوطاً باهللا سبحانه، كأن يكون سبباًَ يف هداية الناس وسلوكهم مسلك اإلميان وحنو ذلك، 

 أو أو مال حسن ذكر أو يكون نشاطه مربوطاً بالناس، جللب شهرة أن فذلك ال ينايف اإلخالص، وبني

  .خالص ينايف اإلفإنه أشبه، ما

 ىاهللا سبحانه، وأعل إالّ  اإلنسان يف عملهىخالص حباجة إىل جماهدات نفسية، حىت ال يرنعم اإل

نخرط اإلنسان يف قافلة اهللا سبحانه القاصدة لرضاه، حيث ال يقيم ألي شيء ي أن خالصدرجات اإل

 وهذا غين، وهذا فقري، وهذا ،ذا خيرب دنياه، فهذا يضره، وهذا ينفعه، وهذا يعمر دنياه، وهسواه وزناً

صاحب سلطة، وهذا إنسان عادي، وهذا يوجب له رفعه، وهذا يوجب له احنطاطاً، إىل غريها، كلها ال 

 اهللا سبحانه، وإن مات جوعاً كأيب ذر، وإن جر عليه نقمة الناس كلهم ىيلفت باله، بل ينظر إىل رض

  ، حيث كان جيلس على )عليه السالم(ؤمنني كاألنبياء، وإن عابه الناس كأمري امل



١٢٩

، )عليهم السالم (ئمة األطهارعظم شخصية يف أكرب دولة ـ آنذاك ـ وكاألأهو ر ودكان ميثم التما

هؤالء الصفوة نظروا إىل مرضاة اهللا سبحانه  فإن  أهلهم وسجن أنفسهم،يب بالقتل وسواالذين مل يبال

 وما هي الدنيا وما قيمتها يف نظرهم، حىت يقيموا هلا وزناً، غمضوا عما سواه مهما كان،أفقط وفقط، و

يوفقنا  أن وحىت ينحرفوا عن مرضاة اهللا لسببها، وللبحث يف علم األخالق عرض عريض، نسأله تعاىل

  .لسلوك طريقهم، واتباع هديهم

  : أمور القائل بعدم إبطال الرياء، وإن كان موجباً لعدم القبول باملرتضىاستدل للسيد نه إ مث

عدم القبول معناه عدم  فإن ،بطالنال هو القبول، وعدم القبول ال يالزم خباراملنفي يف األ نإ :األول

عادة والقضاء، ولذا تيان بالعمل صحيحاً، حبيث حيتاج إىل اإلمعناه عدم اإل بطالنالترتب الثواب، و

هي صحيحة، ال حتتاج إىل يكون كثري من املعاصي موجباً لعدم قبول الصالة والصيام، ومع ذلك ف

غري املتقي ال يقبل منه، وإن  أن )١(﴾يتقبل اهللا من املتقنيإمنا  ﴿:عادة والقضاء، بل ظاهر قوله سبحانهاإل

  .مجاعكان عمله صحيحاً، بالضرورة واإل

  حرمة الرياء ال تنايف صحة العمل، لقاعدة اجتماع  نإ :الثاين

                                                

.٢٧اآلية : سورة املائدة) ١(



١٣٠

  .والنهيمر األ

 ذلك إىل العمل ييراء وهو عمل قليب وال يسر الغري لعمله، فالنهي متعلق باإليراءإالرياء  نإ :الثالث

 إىل العمل اخلارجي، فصالة احلسود صحيحة، وإن كان حسده القليب ياخلارجي، كاحلسد الذي ال يسر

  .ظهرهأإذا حراماً 

  : واجلواب

 ،بطالنال اخلارج على عدم كان هناك دليل منإذا  ، إالبطالنالالقبول نفي ظاهر بأن ف: األولأما عن 

نفكاك العقلي بني عدم القبول وعدم الصحة يف اجلملة، ال ينايف الظهور العريف يف عدم االنفكاك، االفإن 

 له، ولزوم تبديله بثمن غريه، وكذا يف سائر املوارد اًال أقبل هذا الثمن، كان معناه رد: قال البائعإذا ولذا 

  .العرف يستعمل هذا اللفظ عند

قلنا  إذ حىت أنه ضافة إىلوالنهي، كما حقق يف األصول، باإلمر فباستحالة اجتماع األ: ما عن الثاينوأ

بالرياء ال تبقي جماالً للقول بالصحة، استناداً إىل قاعدة  بطالنال الدالة على األدلة فإن جبواز االجتماع،

  .والنهيمر اجتماع األ

عمل جارحي، فالقلب يقصد واجلوارح تعمل،  أنه ماالرياء عمل جاحني، كبأن ف: وأما عن الثالث

  كما  بطالنال فالقول بعدم ،)١(يف سجني أنه وعد النار عليه، ووردأحرم العمل، وذا اوإال فلم

                                                

.٣ ح مقدمة العباداتأبواب من ١٢ الباب ٥٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٣١

  كان كالمها مستقالً أو بالعكس، أو سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعاً،

  

 }كان كالمها مستقالً أو بالعكس، أو  تبعاً،سواء كانت القربة مستقلة والرياء{عن السيد حمل منع 

  : أقسام الرياء مخسةفإن 

يكون الرياء باعثاً كامالً، والقربة ليست باعثة بأن يكون الرياء مستقالً، والقربة تبعاً،  أن :األول

، وذلك كشيء ثقيل ى، ولو كان الرياء وحده صللو كانت القربة وحدها مل يصلّ أنه كاملة، حىت

  .كان يف محله يتمكن عمرو وحده من محله، فيشتروال  من محله،يتمكن زيد

  .األولعكس : الثاين

  .يكون كل واحد منهما باعثاً مستقالً أن :الثالث

  .حدمها مل يبعثأيكون كل واحد منهما جزء باعث، حبيث لو كان  أن :الرابع

بطال كل األقسام للعمل، إ القاعدة ىيكون الداعي إىل العمل هو الرياء احملض، ومقتض أن :اخلامس

بل »  أحد من الناسىدخل فيه رضأو«:  يف حديث محرانموقد تقد.  اآليات والروايات املتقدمةطالقإل

 الناس، ويكسل ىرأإذا ينشط : ثالث عالمات للمرائي: )عليه السالم(يف خرب السكوين، عن الصادق 

  .)١(حيمد يف مجيع أموره أن كان وحده، وحيبإذا 

                                                

.٨ ح٢٩٥ ص٢ ج:الكايف) ١(



١٣٢

  أو يف كيفياته ان الرياء يف أصل العمل،وسواء ك

  

وسواء كان الرياء يف أصل  {أيضاً فقط، بل النتفائه للخلوص ءالقسم اخلامس يبطل، ال للريا مث إن

  : لرياء يف كيفياته على أقساما و،تطهر رياًءإذا  الرياء يف أصل العمل كما ،}يف كيفياته أو العمل،

نظر إىل متاع زيد يف إذا ارجي الذي ال يتحد مع العمل، كما لرياء يف الوصف اخلايكون  أن :األول

ال يغفل عن متاعه لئال يسرق حىت يف حال الوضوء، وهذا ال يوجب  أنه يريه أن حال الضوء، بقصد

  .ال ربط للرياء بالوضوءإذ فساد العبادة، 

 إىل اهللا تعاىل توضأ قربةًإذا خلي الذي ليس متعلقاً لألمر، كما ايكون الرياء يف الوصف الد أن :الثاين

يدخل دار زيد وأنه صديقه، ففي وضوئه قصد  أنه  الناسىير أن ألجللكن كان توضؤه يف دار زيد 

مل يراء  إذ ،بطالنال ال يوجب أيضاً أنه يف كونه يف دار زيد فقد قصد الرياء، والظاهر أما القربة،

ه لتوقف بعض املعاصرين يف صحة الوضوء يف دار زيد ليس حبرام، فال وج أنه راءتهإبالوضوء، بل 

  .حينئذ

إذا بالستر يف الصالة، فمر التوصلي، كاألمر الوصف الداخلي املتعلق لأليف يكون الرياء  أن :الثالث

الستر يف نفسه ليس تعبدياً حىت يفسده  إذ ،بطالنال عدم أيضاً يف ستره، فالظاهر ءى لكنه راصلى قربةً

  .الصالة بطالنيه إىل الرياء يف الصالة حىت يوجب  الرياء فيالرياء، وال يسر

  



١٣٣

  ئه،أجزاأو يف 

  

 ال فإنهالتعبدي، كالرياء يف الطهارة للصالة، مر يكون الرياء يف الوصف الداخلي املتعلق لأل أن :الرابع

  .د الشرطفق يف إبطاله للطهارة وللصالة، حيث تإشكال

 لكن جعل صالته يف أول صلى قربةًإذا خلة، كما الرياء يف بعض املزايا واخلصوصيات الدا: اخلامس

حتاد الوصف مع أصل الفعل، هذا، ال بطالنجعل صالته يف املسجد للرياء، والظاهر  أو الوقت للرياء،

  .ريائي أنه ويصدق على الفعل

 أو اخلشوع، أو يرائي بالتحنك، أن الرياء يف بعض املزايا واخلصوصيات اخلارجة، مثل: السادس

قد يكون } ئهأجزاأو يف  {،ج غري متحد مع ذات العبادةرخاأمر الرياء يف ألن وعدم العبث، الوقار، 

  .الكل، وقد ال يكون كذلك بطالناجلزء موجباً ل بطالن

قرأها مرة  فإن قرأ بقصد الرياء بطلت قراءته،إذا  فإنهيبطل الرياء يف اجلزء، كالصالة، : األول ىفعل

  . وإن مل يقرأها كانت زيادة ونقيصةثانية كان زيادة يف املكتوبة،

  .القراءة ليست صحيحة، فال تكون زيادةن إ :ال يقال

  .سجدة التالوة زيادة يف املكتوبة أن صورة الزيادة مضرة، ولذا ورد: يقالألنه 

 وإال ،مل يأت بالعمل الكامل، وإن تداركه يف وقته صح إذ  بذلك اجلزء بطل،ىاكتفن إ : الثاينىوعل

  غسل يده رياًءإذا بطل، كما 

  



١٣٤

  ىاً على األقوحببل ولو كان اجلزء مست

  

 أن ةتداركه من دون مراعا أو أعاده قربةً صح، وإال بطل، سواء مل يتداركه أصالً، فإن ،يف الوضوء

شكل يف أ ، الذي ذكرناه من عدم إبطال اجلزء الريائي مطلقاًألجليكون الشمال واملسحني بعده، 

 أم فهموا منه ألجلومصباح اهلدى، ولعل سكوت غالب املعلقني على املنت  املنت املستمسك إطالق

يصبغ ألنه  به ثانياً، ىاجلزء الريائي مبطل مطلقاً وإن أتن إ :االكتفاء باجلزء الريائي، وإن كان رمبا يقال

  .ىالعمل بالرياء، لكن فيه ما ال خيف

 حيث يكون زيادة فإنهالقنوت الريائي،  بىأتإذا كما } ىبل ولو كان اجلزء مستحباً على األقو{

 عدم الرياء من أول العمل إىل األدلةظاهر  أن ضافة إىل، باإلبطالنالشبيهة بالكالم اآلدمي املبطل يوجب 

الصالة اليت كان فيها  بطالندل على إمنا الدليل  إذ  الكلية تأمل،هآخره، وهو ينايف ذلك، لكن يف هذ

 ما ذكره األدلة، وكون ظاهر بطالنالما يشبه كالم اآلدمي يوجب  أن كالم اآلدمي، ومل يدل على

 بطالنيقولون بإمنا ، وبطالنالم ال يقولون بإمسح رجله رياًء، مع إذا الوضوء  بطالنلزم  الإمشكل، و

جاء إذا يكون للصالة هيئة هي شرط يف الصحة، ف أن مسح ثانياً متقرباً صح، واحتمالإذا املسح فقط، ف

  . خرق لتلك اهليئة أول الكالمبالرياء 

للرياء منظور فيه،  بطالنال أدلة الصالة تشمل هذه الصالة، ومشول أدلة اتن إطالقإ: واحلاصل

  . ال مانع من التمسك بهطالقفاإل



١٣٥

ًء أصالً، ال لصرف املاهية أجزاء املستحبة ليست جزااألن إ الظاهر(: أما ما ذكره املستمسك بقوله

م انتقاء املاهية بانتفائها، وال للماهية الفاضلة وإال كانت عني صرف املاهية يف  لعد،كماهية الوضوء

ئه يف اخلارج، أجزااملاهية الفاضلة أفضل الفردين، ويتحد صرف املاهية مع كل أفراده بتمام ألن اخلارج، 

 أن ال بدء املستحبة واجبة، وهذا خلف فجزا إليها حكمه، فتكون األىء سرجزااحتد مع متام األإذا و

تكون أموراً مستحبة يف وجود املاهية، خارجة عنها، ووجود املاهية يكون ظرفاً هلا، فيكون الرياء مبطالً 

  .انتهى بتصرف .)١()هلا نفسها ال غري

املاهية تنتفي بانتفاء اجلزء، ن إ :صحة ما ذكره مبين على مقدمة مطوية هين إ :أمور، أمههابفريد 

 يفمر ء املاء، وكذلك األأجزاماهية املاء ال تنتفي عند انتفاء بعض  أن أال ترى وهذه املقدمة غري تامة،

مع " الكل ينتفي عند انتفاء جزئه"قاس هذه املقدمة املطوية بقاعدة ) رمحة اهللا(سائر املاهيات وكأنه 

  .ًءأجزاء املتسحبة جزاوضوح الفرق بينهما، ولذا مل يستشكل املشهور يف كون األ

بطال الرياء فيما كانت العبادة ظرفاً إال ينبغي الشبهة يف عدم  أنه يف اجلزء، فالظاهرمر وكيف كان األ

   ال يبطل صومه بذلك، كما فإنهراءته ق يف ىءان يف الصوم ورآقرأ القرإذا  فيه، كما ىللشيء املراء

  

                                                

.٤٧٦ ص٢ ج:املستمسك) ١(



١٣٦

  ثناء، يف األىنو أو  الرياء من أول العمل،ىوسواء نو

  

شكل مجلة من املعلقني، كالسيدين ابن العم واالصطهبانايت، أرناه صرح بذلك غري واحد، وملا ذك

  . يف اجلزء املستحيبىراءإذا ، ملا بطالنالوشيخ املصباح، يف ما ذكره املصنف من قوة 

غسل إذا ، فسد العمل لذلك، كما ى فيه الفساد من جهة أخرىأورث اجلزء املستحيب املراءإذا نعم 

 املسح ببقية بلة طماء مسحه ماء خارجي عند من يشترن إ بطل وضوءه، حيث يفإنهالغسلة الثانية رياًء 

  .الوضوء

عليه (املبطلية، بل ظاهر قوله  أدلة طالقإل} ء يف األثناىنو أو  الرياء من أول العملىوسواء نو{

ذلك مبطل باخلصوص، ورمبا احتمل الصحة خبرب  أن ،)١(» أحد من الناسىمث أدخل فيه رض«: )السالم

الرجل يكون يف صالته خالياً : قيل له وأنا حاضر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نس بن عمار، عنيو

كان أول صالته بنية يريد ا ربه فال يضره ما دخله بعد ذلك، فليمض يف إذا «: ؟ فقالبفيدخله العج

الظاهر من إذ داللة،  عدم ال: وحدة مسألة الرياء والعجب، لكن فيهىبدعو. )٢(»صالة وليخسأ الشيطان

  هذا أن ، كما"لهممعجب بع أنه  يف ذهنهىلقأإن الشيطان هو الذي : "ذيل احلديث

  

                                                

.٩٦ ح٣٥٣ ص٢ ج: العياشيريتفس) ١(

.٣ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢٤ الباب ٨٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١٣٧

أنا خري شريك، «: خبار لقوله تعاىل على ما يف األ،وسواء تاب منه أم ال فالرياء يف العمل بأي وجه كان مبطل له

كان جزًء من الداعي على العمل، ولو على وجه ا إذهو إمنا بطاله إ هذا ولكن ،»من عمل يل ولغريي تركته لغريي

  مل يكن كذلكإذا التبعية، وأما 

  

  .بطال عملهم من هذا الطريقإمن أحابيل الشيطان يريد  كثرياً يقع للمتدينني، وهو

طلية، ودليل حمو التوبة للذنوب ال يدل على حموه للحكم بامل أدلة طالقإل} وسواء تاب منه أم ال{

أفطر مث تاب مل يسقط قضاؤه،  أو هر فمه،يطمل م اخلرتير أكل حل على الذنب، فلوالوضعي املترتب 

  .وهكذا

مبطل {من الوجوه اليت ذكرناها ال الوجوه اليت ذكرها املصنف } فالرياء يف العمل بأي وجه كان{

صنف لعل امل} أنا خري شريك، من عمل يل ولغريي تركته لغريي: خبار لقوله تعاىل على ما يف األ،له

كان جزًء من  ا إذهوإمنا بطاله إهذا ولكن  {،)١(خبارمل أجد هذه اللفظة يف األ إذ ،أراد التفسري باملعىن

  .خالصاإل كان اجلزء األهم هوبأن } الداعي على العمل ولو على وجه التبعية

  مل يكن الرياء دخيالً يف الداعيبأن } مل يكن كذلكإذا وأما {

                                                

.٩٥ ح٣٥٣ ص٢ ج:تفسري العياشي: نظرا) ١(



١٣٨

   من الداعي فال يكون مبطالًيكون جزًء أن لب من دونبل كان جمرد خطور يف الق

  

كما تقدم عن }  من الداعي فال يكون مبطالًيكون جزًء أن بل كان جمرد خطور يف القلب من دون{

بل لعل ذلك ظاهر األصحاب، حيث اقتصروا على ذكر الرياء الذي ليس هو (:  ويف املستمسك،اجلواهر

  .)١()منه

مل يكن  أنه دخله يف عبادته، مث تبنيأ فاًهناك إنسان أن ظنإذا صد ال بالواقع، فالرياء مربوط بالق مث إن

 يف كون العمل لغري اهللا، الظاهر يف وجود الغري ال خبارهناك إنسان كان العمل باطالً، وظهور بعض األ

 بعض  ظهورىرمبا يدعنه إ مثيكون مقيداً للمطلقات، وللمناط املستفاد حىت من نفس هذه الروايات، 

دخل أمث «: )عليه السالم(العمل، وإن كان الرياء من باب اخلطور يف القلب، كقوله  بطالن يف خباراأل

جزًء، ال  أو أدخله على حنو البعث استقالالً،ن إ الظاهر من هذا اخلربن إ :وفيه»  أحد من الناسىفيه رض

  .على حنو اخلطور

 عن الرجل يعمل الشيء من اخلري فرياه إنسان )معليه السال(سأل الصادق  أنه حسنة زرارة،: ويؤيده

مل إذا يظهر له يف الناس اخلري  أن وهو حيب إالّ ال بأس، ما من أحد«: )عليه السالم(فيسره ذلك؟ فقال 

  .)٢(»يكن صنع ذلك لذلك

  

                                                

.٤٧٨ ص٢ ج:املستمسك) ١(

.١٨ ح٢٩٧ ص٢ ج:الكايف) ٢(



١٣٩

 اخللوص حرازإمركب منها ومن الرياء، فالعمل باطل، لعدم  أو داعيه حمض القربة، أن شك حني العمل يفإذا و

  الذي هو شرط يف الصحة،

  

ٍال حتسبن الذين يفرحون بام أتوا وحيبون أن حيمدوا بام مل يفعلوا فال حتسبنهم بمفازة [: وأما قوله تعاىل ِ َِ َّ ُ ََ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ُّ َ ْ ُ َ َّ َْ َْ ََ َ ُ َّْ َ َ َْ ُ ُْ َ ََ َ َ

ٌمن العذاب وهلم عذاب أليم ْ
ِ َِ ٌ َ َ َ ََ ََُ ِ[

:  ال مطلق الفرح، فهو من قبيل قوله تعاىلهم فرح رياٍءحفر أن  فالظاهر)١(

َال تفرح إن اهللاَ ال حيب الفرحني ُِ ِِ َ َّ ُّْ َْ َِ َ َ )٢(.  

مركب منها ومن الرياء، فالعمل باطل، لعدم  أو داعيه حمض القربة، أن شك حني العمل يفإذا و{

ل تقتضي العدم، فقاعدة االشتغا} الذي هو شرط يف الصحة{، وال باألصل ال وجداناً} حراز اخللوصإ

 العمل صحيح، وجيب فإن كان ذلك من نوع الوسواس، كما يتفق كثرياً يف بعض املتدينني، إالّ إذا اللهم

ما أراد فعل اخلري، مثل من ال يصلي مجاعة لال يبايل بالوسوسة، ومثله من يقف الرياء إىل خميلته كأن 

يأيت بالعمل حىت  أن  مثل ذلك، بل يستحسنالرياء عن أدلة  ال يبطل عمله بذلك، النصراففإنهلذلك، 

 من أحابيل الشيطان، كما هو كذلك بالنسبة إىل العجب، وامللكات فإنهيتخلص من هذه امللكة السيئة، 

  .تيان بأضدادهاباإل إالّ السيئة ال تزول

  

                                                

.١٨٨اآلية : سورة آل عمران) ١(

.٧٦اآلية : سورة القصص) ٢(



١٤٠

جبوأما الع  

  

}املتقدم، واملقارن، واملتأخر، وال شك : فهو على ثالثة أقسام} جبوأما العجب يف نفسه، يف ذم الع

 ولعل األقرب إىل املعىن املنساق إىل الذهن من هذا ،وإبطاله للعمل يف اجلملة، وقد اختلفوا يف تعريفه

استعظام النفس بواجدية ما تراه نعمة، ولو مل تكن نعمة واقعاً، والركون إليها مع نسيان : للفظ هو أنها

هي لإلشارة إىل احلقيقة، وإن كان إمنا ثال هذه التعريفات أم أن كوا منسوبة إىل املنعم، ومن الواضح

األلفاظ أعرف من معرفاا، ملا ارتكز يف  أن خصية، فالغالباأل أو عميةرمبا ال يالئم كل احلقيقة، باأل

  .الذهن من معاين تلك األلفاظ

لفعل املعجب يكون مع األدالل الذي هو توقع اجلزء على ا أن جب بني فال فرق يف الع،وكيف كان

بأن يكون مع الكرب الذي هو مالحظة ترفعه على املتكرب عليه، وبني غريه،  أن به أم ال، كما ال فرق بني

  :  األربعةاألدلة ويدل على ذم العجب .صالًأال يالحظ الغري 

وال حتسنب الذين يفرحون ﴿:  وقوله سبحانه،)١(﴾فال تزكوا أنفسكم﴿:  تعاىله فقول:أما من الكتاب

  فال ﴿: ﴾ إىل قولها اتوامب

                                                

.٣٢اآلية : سورة النجم) ١(



١٤١

 وما﴿:  وقوله تعاىل،)٢(﴾حيسبون أم حيسنون صنعاً﴿:  وقوله تعاىل)١(﴾حتسبنهم مبفازة من العذاب

بعضها نوع من ويف  ،)٣(﴾ولئن رِددت إىل ريب ألجدن خرياً منها منقلباً.. تبيد هذه أبداً أن أظن

  .شكالاإل

  . من أحد خالف فيه الكل بالإمجاع ذلك ىفعل: مجاعوأما اإل

ما  أما ما مل جتده، أو العقل يقبح كل نوع من استعظام النفس، سواء يف ما وجدته،ألن ف: وأما العقل

 الكثرية للنفس متنع من صالنواق فإن خداع وكذب وضالل، وأما فيما وجدتهألنه  واضح، فإنهمل جتده 

 من حيسن كلباً ميتاً عفناً منتفخاً،  حال،العجب مبا وجدته، فحال من يستعظم نفسه على عمل صاحل

  .لبعض شعره األصفر، البالغ الصفرة مثالً

 عن أمري املؤمنني )عليه السالم(فروايات كثرية، كاملروي عن عبد العظيم، عن الرضا : وأما من السنة

  .)٤(»من دخله العجب هلك«: قال أنه )عليه السالم(

                                                

.١٨٨اآلية : سورة آل عمران) ١(

.١٠٤اآلية :  سورة الكهف)٢(

.٣٦ ـ ٣٥اآلية : سورة الكهف) ٣(

.١٨ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢٣ الباب ٧٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(



١٤٢

 :قال أن  إىلثالث مهلكات: قال)  اهللا عليه وآلهصلى(إن رسول اهللا : )عليه السالم( يوعن عل

عجاب املرء بنفسهإ متبع، وىما املهلكات فشح مطاع، وهوأو)١(.  

خربين بالذنب الذي أ:  قال ألبليس)عليه السالم( ىن موسإ«: )عليه السالم(ويف حديث عن الصادق 

قال : وقال.  عمله وصغر يف عينه ذنبهعجبته نفسه واستكثرأإذا : به ابن آدم استحوذت عليه؟ قالذنأإذا 

نذر الصديقني؟ أبشر املذنبني وأكيف : نذر الصديقني، قالأر املذنبني، ويا داود بش: اهللا عز وجل لداود

 فإنهعماهلم، أال يعجبوا ب أن نذر الصديقنيأر املذنبني إين أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، ويا داود بش: قال

  . )٢(»هلك الإنصبه للحساب أليس عبد 

شتاتاً أميت أصناف من أحتشر عشرة «: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(ويف حديث براء، عن رسول اهللا 

أن ل صورهم ـ إىلقد ميزهم اهللا تعاىل من بني املسلمني وبد مث قال.كم ال يعقلونقال ـ وبعضهم ب : 

  .)٣(»عماهلمأوالصم البكم املعجبون ب

                                                

.١٢ ح باب الثالثة٨٥ص: اخلصال) ١(

.٣ ح العباداتمة مقدأبواب من ٢٣باب ل ـ ا٧٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح العباداتة مقدمأبواب من ٢١ ـ الباب١٦ ص١ ج: الوسائلمستدرك) ٣(



١٤٣

يا هذا كيف : مر عامل بعابد وهو يصلي، قال«:  قال)عليه السالم(اهللا عبد  أيب ق، عناوعن إسح

تضحك وأنت أ: ، فضحك العامل، قالىمث بك: ، قالىبل: قال! مثلي يسئل عن مثل هذا؟: صالتك؟ قال

املدل بعمله ما يصعد منه ن إ الضحك أفضل من بكائك وأنت مدل بعملك،: خائف من ربك، فقال

عجاب بالنفس وبالعمل، فراجع الروايات املتواترة اليت تدل على حرمة وذم اإل إىل غريها من ،)١(»شيء

  .الوسائل، واملستدرك، وجامع أحاديث الشيعة، وغريها

 خالفاً لبعض الفقهاء، ، وغريهاخباراملشهور بني الفقهاء حرمة العجب، ملا تقدم من اآليات واأل مث إن

أمر نه إ :تياري، فليس متعلقاً للتكليف، لكن فيهغري اخ أنه ىحيث ذهبوا إىل عدم حرمته، بدعو

احلال يف سائر األمور  سبابه، كما هوأاختياري باختيارية أمر اختياري من نوع املسببات التوليدية، فهو 

  .هية عنهانخالقية املاأل

يف غري العبادات، كالعجب باملال والنفس والعقل أما هي يف العبادات، إمنا حرمة العجب ن إ نعم

، ومن جهة األدلةكونه مذموماً فلما دل من  أما الفكر والعلم وما أشبه، ليس حمرماً، وإن كان مذموماً،و

  حكم العقل بذلك، وهو يف سلسلة العلل، وكلما 

  

                                                

.٨ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢١ الباب ١٧ ص١ ج: الوسائلمستدرك) ١(



١٤٤

  فاملتأخر منه ال يبطل العمل، وكذا املقارن،

  

وجب عدم ي أنه حكم به العقل حكم به الشرع ـ كما حقق يف األصول ـ ويكفي يف ذمه عقالً

اإلنسان املعجب بنفسه  أما  للرفعة،سعىاإلنسان الذي يزدري بنفسه وبعمله ي فإن ارتفاع اإلنسان،

  .مل يوجب ذلك تسافله أكثر فأكثرن إ  يف حمله،ىوبرأيه ال يطلب الرقي، ولذا يبق

إذا ا فساد العجب املتقدم على العمل العبادي، كمإ يف عدم حرمته وعدم شكالال ينبغي اإلنه إ مث

اآلتية من األعمال الصاحلة، وإن كان ذلك من األخالق املذمومة، ويدل الليلة كان معجباً مبا يأيت به يف 

  . عن مثلهاألدلةفساد األصل بعد انصراف على عدم احلرمة وعدم اإل

 عن مثله، ويف خبارلألصل، وانصراف األ} فاملتأخر منه ال يبطل العمل{العجب بقسميه اآلخرين  أما

  .)١()صحاب، حيث أمهلوا ذكره يف املفسداتلعله ظاهر األ(: ملستمسكا

كل تلك  بطالنيكون املعجب بعمله بعد ستني سنة من العبادة موجب ل أن ويؤيده بعد: أقول

  .األعمال ووجوب قضائها

  .بطالناللألصل، وعدم التالزم بني احلرمة وبني } وكذا املقارن{

  

                                                

.٤٧٨ ص٢ ج:املستمسك) ١(



١٤٥

  عادة فيه اإلحوطن كان األإو

  

حيث قال  بطالنالتدل على عدم  أا بتقريب" الرياء"برواية يونس املتقدمة يف : ا يستدل للصحةمبرو

وإن كان {. )١(»ال يضره ما دخله بعد ذلك، فليمض يف صالته وليخسأ الشيطان«: )عليه السالم(

العجب،  أدلة اتإطالقملا ذهب إليه بعض مشايخ اجلواهر من الفساد، واستدل له ب} عادة فيه اإلحوطاأل

 :والنهي، ولرواية يونس املتقدمةمر  األم اجتماعالعبادة، لعد بطالنحرام فيوجب بأنه وباالشتغال، و

كان أول صالته بنية يريد ا ربه إذا «: )عليه السالم(الرجل يكون يف صالته خالياً فيدخله العجب؟ قال 

  .كان معجباً من أول صالتهإذا رر املفهوم منها الضن إ  حيث،)٢(»فال يضره ما دخله بعد ذلك

فساد، وعدم القبول أعم من مة، ال على اإلالعجب تدل على احلر أدلة  إذ،ىويف الكل ما ال خيف

مل  إذ ء، واحلرمة ال تالزم الفساد،جزاتيان بسائر الشرائط واأل، واالشتغال ال جمال له بعد اإلبطالنال

من قبيل النظر إىل  ي عن العجب فال احتاد بينهما، بل مهابالعبادة والنهمر والنهي، فاألمر جيتمع األ

لو كان العجب مفسداً مل  إذ ،األجنبية يف حال الصالة، والرواية مع ضعف سندها تدل على العكس

  . والوسطاألوليفرق بني 

  

                                                

.٣ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢٤ الباب ٨٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح مقدمة العباداتأبواب من٢٤ الباب ٨٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١٤٦

   من الداعي بطل، وإال فال، كما يف الرياء جزًءتكان أو كانت داعية على العمل فإن وأما السمعة

  

يقصد العامل بعمله مساع بأن }  من الداعيكانت جزًء أو كانت داعية على العمل فإن وأما السمعة{

الناس به ليعظم عندهم رتبته، فالرياء هو العمل لريي الناس عمله، والسمعة هو العمل ليسمع الناس به، 

ظمته، كأن يعمل حىت  سائر ما يدخل يف قلوب الناس عىة، وعلمعورمبا يطلق الرياء على األعم من الس

إمنا  ليس بالرؤية وال بالسمع وفإنه،  األصم جسده فيجده ساجداً فيعظم بذلك قدرهىيلمس األعم

، كأن يؤلف الكتاب جلآلالبعيد ا أو باللمس، كل ذلك من غري فرق بني إرادة ذلك يف القريب العاجل،

 الناس ىكان رضبأن راد اهللا سبحانه أ أما إذا ليخلد امسه بعد موته، حىت يدخل يف قلوب الناس عظمته،

ن يؤلف ليعظم يف قلوب الناس مرتلته، ليتخذ أسوة حىت يهتدي الناس إىل أطريقاً إىل رضاه سبحانه، ك

 ليس فإنهيعظم يف عيون الناس يف يوم القيامة،  أن رادإذا أ أنه الصراط املستقيم، فليس ذلك ضاراً، كما

  .دلتهما عن مثلهأاف من الرياء والسمعة احملرمة، النصر

 فإن }كما يف الرياء،  فالوإالّ{ملا تقدم يف الرياء } بطل{وكيف كانت السمعة داخلة يف الداعي 

  .الكالم هناك الكالم هنا هو

  :  باإلضافة إىل ما سق جبملة من الرواياتأيضاًوقد يستدل هنا 

ك يا بن عرفة، اعملوا لغري رياء وحي«: قالنه إ )عليه السالم(حديث حممد بن عرفة، عن الرضا : منها

   من عمل فإنهوال مسعة، 

  



١٤٧

 يف قصده، يكون داخالً أن اطلع عليه الناس، من غريإذا يفرح  أنه  إالّكان الداعي له على العمل هو القربة،إذا ف

  ال يكون باطالً،

  

ي جعله رداًء يف عنقه اه اهللا به ـ أرد إالّ اهللا وكلّه اهللا إىل ما عمل، وحيك ما عمل أحد عمالً لغري

وجل أراد اهللا عزمن «:  قال)عليه السالم( ومنها ما عن الصادق ،)١(»ن شراً فشراًإخرياً فخرياً، ون إ ـ

ظهر اهللا له أكثر مما أراد، ومن أراد الناس بالكثري من عمله يف تعب من بدنه وسهر من أبالقليل من عمله 

  .)٢(» من مسعهيقلله يف عني إالّ أن اهللا عز وجل أيب هليل

 ن إىل غريها م،)٣(»اعملوا هللا يف غري رياء وال مسعة«:  قال)عليه السالم(ما عنه عن أبيه : ومنها

  .الروايات

يكون داخالً  أن اطلع عليه الناس من غريإذا يفرح  أنه  إالّكان الداعي له على العمل هو القربةإذا ف{

 سألت أبا :، ويدل عليه صحيح زرارة، قالهال تشمل نبطالاللألصل، وأدلة } يف قصده ال يكون باطالً

: )عليه السالم(عن الرجل يعمل العمل من اخلري فرياه إنسان فيسره ذلك؟ فقال ) عليه السالم(عبد اهللا 

   أن وهو حيب إالّ ما من أحدال بأس، «

  

                                                

.٨ حة العبادات مقدمأبواب من ١١ الباب ٤٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٣ ح٢٩٦ ص٢ ج:الكايف) ٢(

.١٧ ح٢٩٧ ص٢ ج:الكايف) ٣(



١٤٨

  الشيطان غرور، وعدو مبني فإن يكون ملتفتاً، أن لكن ينبغي لإلنسان

  

 فإن يكون ملتفتاً، أن لكن ينبغي لإلنسان {،)١(»مل يكن صنع ذلك لذلكإذا الناس اخلري، يظهر له يف 

  .}الشيطان غرور، وعدو مبني

إين : فقال) صلى اهللا عليه وآله(جاء رجل إىل النيب : فعن عدة الداعي، عن سعيد بن جبري قال

، فيسرين ذلك وأعجب به، هللا، فيذكر مين وأمحد عليه إالّ تصدق، وأصل الرحم، وال أصنع ذلكأ

 ىوحيأنا بشر مثلكم إمنا قل ﴿:  فرتل قوله تعاىل،ومل يقل شيئاً) عليه وآلهصلى اهللا ( فسكت رسول اهللا

له واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه إإهلكم إمنا  إيلّ

  .)٣(،)٢(﴾أحداً

اإلبقاء على العمل «: قالنه إ )عليه السالم(جعفر أيب  صحابه عنأوعن علي بن اسباط، عن بعض 

نفق نفقة هللا وحده ال شريك ييصل الرجل بصلة، و«: بقاء على العمل؟ قالوما اإل: قال» أشد من العمل

  .)٤(» وتكتب له رياًءى له عالنية، مث يذكرها فتمحت، فكتبىله، فكتبت له سراً، مث يذكرها فتمح

  

                                                

.١٨ ح٢٩٧ ص٢ ج:الكايف) ١(

.١١٠اآلية : سورة الكهف) ٢(

.٢٠٩ ص:الداعيعدة ) ٣(

.٢ ح مقدمة العباداتأبواب من ١٤ الباب ٥٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(



١٤٩

كان داعي القربة  فإن كان قصده يف الوضوء القربة وتعليم الغري،إذا كانت راجحة، كما  فإن وأما سائر الضمائم

  مستقالً والضميمة تبعاً

  

أقر ا حميت وكتبت جهراً، إذا من عمل حسنة سراً كتبت له سراً، ف«: )عليه السالم(وعن الصادق 

  .ديث إىل غري ذلك من األحا)١(»قّر ا ثانياً حميت وكتبت رياًءأإذا ف

 أو }لغرياكان قصده يف الوضوء القربة وتعليم إذا ، كما ةكانت راجح فإن وأما سائر الضمائم{

طالة ركوعه وصول إمام يف قصد اإل أو ،رفع صوته بالتكبري ألعالم املأمومني أو ،قصد املصلي تعليم الغري

  .شبه ذلكما أ أو ،عطاء الزكاة اقتداء الغري بهإنه العإقصد املزكي ب أو املأموم،

 مجاعصح، بل عن بعض اإل} إن كان داعي القربة مستقالً والضميمة تبعاً{: األقسام أربعة} فـ{

ضافة متثال، فيشمل املقام دليل صحة العبادة، باإلخالص، وال االالضميمة ال تنايف اإلألن عليه، وذلك 

يصلي برجل  أن رجالً) اهللا عليه وآلهصلى ( يبالنأمر إىل الروايات املختلفة الواردة يف أمثال املقام، كما 

تعريضاً  )٢(﴿ال يستخفنك الذين ال يوقنون﴾ يف صالته )عليه السالم(مام  وكما قرأ اإل،مه الصالةليعلّ

   إىل غريمها من سائر الروايات، فما ،)٣(بابن كوا

  

                                                

.٢٢١ ص:عدة الداعي) ١(

.٦٠اآلية : سورة الروم) ٢(

.٦٠ ص٢ ج:قميتفسري ال) ٣(



١٥٠

  اً،ن كانت القربة تبعإ و،كانا مستقلني صح أو أو كان الداعي هو اموع منهما، بطل،

  

العبادة بالضميمة، لعله منصرف إىل الضميمة  بطالن إطالقعن مجع كالعالمة يف النهاية، وغريه، من 

  . فقوهلم حمجوج مبا عرفت وإالّ،املباحة

ال يعقل توارد  إذ ،، واملراد باالستقالل الشأين ال الفعلياألدلةملا تقدم من } أو كانا مستقلني صح{

  .على معلول واحدعلتني بدون الكسر واالنكسار 

 من نسبة العبادة إىل القربة ليست بأوىلألن الالزم عدم الصحة يف هذه الصورة، بأن : ورمبا يقال

  .خالص فيها، بل لعدم االمتثالإا ال ألنسبتها إىل الضميمة، فالعبادة باطلة، ال 

 أن دليل على ات، والطالقفت من وجود القربة واالمتثال تشملها اإلرما ع بعد نهإ :بواواجل

كان األصل هو الضميمة، حبيث لوالها مل يأت بأن } إن كانت القربة تبعاً{الضميمة مطلقاً مبطلة 

وذلك } بطل{كان كل واحد منها جزًء من العلة بأن } أو كان الداعي هو اموع منهما{بالعبادة 

، بطالنالملعاصرين يف العبادة، واستشكل بعض اأمر االنبعاث مل يكن عن  فإن ليس بامتثال،ألنه 

القربة موجودة، ألن  السابق بالصحة له، ومجاعخصوصاً يف الصورة الثانية، الحتمال مشول معقد اإل

  عليه (ي الصدق، ولبعض الروايات السابقة كقراءة علىالعرف ير أن عريف، وال شك يفأمر واالمتثال 

  



١٥١

  . القربة كذلك، كضم التربد إىلأيضاً أا قوىن كانت مباحة فاألإو

  

، لكن أغلب )عليه السالم(مام ها اإلألوال تعريض ابن كوا، مل يقر أنه اآلية يف صالته، مع) السالم

  . فتأمل،الشراح واملعلقني أيدوا املنت

فلها أقسام }  كذلك، كضم التربد إىل القربةأيضاً أا قوىمباحة، فاأل{الضميمة } وإن كانت{

  : آخرانن الن باطالن، ملا تقدم من الدليل، وهنا قوصحيحان، واآلخران األوال: أربعة

هم عدم طالقغري ضارة مطلقاً، ورمبا نسب هذا القول إىل املشهور، إلاملباحة ضميمة ال نإ :األول

  .املباحةقدح الضميمة 

ليس مراد  أن القربة اليت هي شرط يف صحة الوضوء حاصلة، لكن الظاهربأن : واستدل لذلك

كانت إذا كانت الضميمة جزء علة، حبيث لوالها مل يتوضأ، وال صورة ما ذا إاملشهور صورة ما 

الضميمة هي األصل والقربة تبعية، وذلك النصراف الضميمة إىل ما كان بالتبع، واالستدالل املذكور 

 مع وضوح اشتراط الصحة املوىلأمر مل يكن الباعث هو إذا ال حيصل االمتثال فيما  إذ غري تام،

  .باالمتثال

 بطل مطلقاً، حىت صورة استقالل كل منهما يف كانت تابعة صح، وإالّن إ الضميمة نإ :الثاين

  صورة استقالل ن إ : وفيه.الباعثية

  



١٥٢

بطال مثل ن كانت حمرمة غري الرياء والسمعة، فهي يف اإلإعادة، و اإلأيضاً يف صورة استقالهلما حوطلكن األ

  .اطالًالفعل يصري حمرماً فيكون بألن الرياء، 

  

الفعل وإن كان يف حال استقالهلما مستنداً إىل  فإن القربة صحيحة، واستقالل املباح غري ضار،

 إالّ أن  توارد العلتني املستقلتني على معلول واحد، واستحالة الترجيح بال مرجح،ةكليهما، الستحال

 به من متطلبات املوىلأمر ما ال شبهة يف طاعة  أنه باعثية القربة تكفي يف كون الفعل طاعة، ويؤيد ذلك

 ،أيضاًتيان بدون قصد القربة يستقل داعي النفس إىل اإل أنه  ا اإلنسان بداعي القربة، معىأتإذا النفس 

 الكالم يف املقام، فمن شاء فلريجع ءكاألكل والشرب والنوم واجلماع وغريها، وقد أطال بعض الفقها

  .إىل املفصالت

، خروجاً عن أيضاًبل يف صورة تبعية الضميمة } عادة اإلأيضاًالهلما صورة استقيف  حوطلكن األ{

 بعضهم ىخالف من أوجب، ولبعض ما تقدم، بل مجاعة من املعلقني أوجب االحتياط املذكور، بل تعد

  .إىل الضمائم الراجحة

، هديكأن يتوضأ بقصد القربة، وبقصد إيذاء وال} حمرمة غري الرياء والسمعة{الضميمة } وإن كانت{

الفعل ألن بطال مثل الرياء، فهي يف اإل{. رأياه يتوضأ يف الربد القارس مثالًإذا  يتأذيان هوالدين إ حيث

يكون مقرباً، وذو املفسدة ال تكون ذا مصلحة، واملكروه ال ال د املبع إذ }يصري حمرماً، فيكون باطالً

  . كما تقدم مثله يف الرياء،يكون حمبوباً

  



١٥٣

ثناء يف جزء من القربة، لكن حصل له يف األ إالّ لو مل يكن داعيه يف ابتداء العمل أنه  وبني الرياءنعم الفرق بينها

 صح، وكذا لو كان ذلك ةبذلك اجلزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات املواال بطالنالء خيتص جزااأل

  .بطال حال احلدث يف اإلحاله فإن  خبالف الرياء على ما عرفت،،ن مل يتداركهإاجلزء مستحباً، و

  

اء مبطل مطلقاً كاحلدث، والضميمة يالر أن :على مذاق املصنف} نعم الفرق بينها وبني الرياء{

 ما الرياء ليس حاله حال احلدث، فال فرق بينهما، وإىل أن سببت فقد جزء، وقد تقدمإذا احملرمة مبطلة 

القربة، لكن حصل له يف األثناء يف جزء من  إالّ عمل يف ابتداء الهنه لو مل يكن داعيإ{: شار بقولهأذكرنا 

من  بطالنالالذي حرم، وال دليل على سراية  ذلك اجلزء هوألن } بذلك اجلزء بطالنالء خيتص جزااأل

كان جزًء واجباً إذا هذا } فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات املواالة صح{اجلزء احملرم إىل غريه 

  . الرياء كما تقدم وجهه يف،لركوع والسجودمكن اعادته، ال مثل اأو

خبالف {املستحب ال حيتاج إىل التدارك  إذ }وكذا لو كان ذلك اجلزء مستحباً وإن مل يتداركه{

فهو مبطل سواء أعاد ذلك اجلزء أم ال، وسواء } بطالحاله حال احلدث يف اإل فإن الرياء على ما عرفت،

   أم ال، وملا ذكرنا ة املواالمستحباً، وسواء فات أو كان جزًء واجباً



١٥٤

شكل على املنت كل من ابن العم، واملستمسك، ومصباح أ يف مبطلية الرياء مطلقاً، شكالمن اإل

  .اهلدى، واهللا العامل

  



١٥٥

  .الرياء بعد العمل ليس مببطل): ٢٩مسألة ـ (

  

صل، بعد عادةً، وذلك لألإحبيث يوجب قضاًء و} الرياء بعد العمل ليس مببطل{): ٢٩مسألة ـ (

ما يف رواية علي بن  أما بطال الرياء للعمل للرياء بعد العمل،إ املتقدمة الدالة على األدلةعدم مشول 

املراد ما  أن  فالظاهر، مما تقدم) السالماعليهم(أسباط املتقدمة، والرواية املروية عن الباقر والصادق 

روي  ، فحال هاتني الروايتني حال مابطالنلا، بل لعل ضرورة املتشرعة على عدم بطالنالحباط ال اإل

 غرس اهللا له "سبحان اهللا": من قال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عن الباقر 

 "هللا اال إله إال":  غرس اهللا له ا شجرة يف اجلنة، ومن قال"احلمد اهللا": ا شجرة يف اجلنة، ومن قال

: شجرنا يف اجلنة لكثري، قالن إ يا رسول اهللا: فقال رجل من قريش. رة يف اجلنةغرس اهللا له ا شج

منوا آيا أيها الذين ﴿: وجل يقولاهللا عز أن ترسلوا عليها نرياناً فتحرقوها، وذلك أن نعم، ولكن إياكم

  .)٢(،)١(﴾طيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكمأطيعواهللا وأ

يعلم بذلك من قبل العمل أم ال، وقد استدل  أن  املتأخر للعمل، بنيبطال الرياءإال فرق يف عدم نه إ مث

  بعض املعاصرين لعدم 

                                                

.٣٣: يةاآل: سورة حممد) ١(

.٣ ح٣٢ ص:عمالثواب األ) ٢(



١٥٦

ال مورد ملثله يف الشرعيات، مع املناقشة يف  أنه ىالعمل بالرياء املتأخر بوجه عقلي، لكن ال خيف بطالن

  . أصل ذلك الوجه، فراجع مصباح اهلدى

عادة بالرياء ب القضاء واإلح، وهل يستىر، كما ال خيف حاهلا حال الرياء املتأخةوالسمعة املتأخر

  . عدم الثواب املترقبأيضاًحباط يوجب اإلألن املتأخر؟ ال بأس بالقول به، وإن مل أجده منهم، 

  



١٥٧

  .ن كان من قصدها ذلكإجنيب ال يبطل وضوؤها وتوضأت املرأة يف مكان يراها األإذا ): ٣٠مسألة ـ (

  

املرأة يف مكان يراها األجنيب ال يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها توضأت إذا {): ٣٠مسألة ـ (

 احنصر املكان يف احملل الذي يراه األجنيب، أو يراها األجنيب، أن كانت غايتها من الوضوء إالّ أن }ذلك

ات الوضوء، واحتمال احلرمة إطالق، فيشمله بطالن منه فلعدم وجه للالوضوء يف املستثىن بطالنعدم أما 

ال يطاع اهللا «: )عليه السالم(لقوله  أو مقدمة احلرام،ألنه  عنه، ين هذا الوضوء منه أهو من جهة إمنا

راءة نفسها إلحرام، وحيث الوضوء غري لضوء ليس مقدمة وال إذ ،ىوفيهما ما ال خيف» ىمن حيث يعص

نظر فيها إىل األجنيب ذا إصالة للألجنيب، فهو من قبيل النظر إىل األجنبية يف الصالة، وما ورد من إعادة ا

  .حممول على االستحباب

كانت غايتها ذلك مل تكن قاصدة للقربة، على حنو ما تقدم يف ألنه إذا ، فوأما احلكم يف املستثىن

بالوضوء وتبدل إىل التيمم، فال مشروعية مر كان املكان منحصراً سقط األإذا مسألة الضميمة احملرمة، و

ت جمبورة، وكان تكشفها يف الوضوء والتيمم بقدر واحد، كما كان يفعله كان إالّ إذا للوضوء، اللهم

  .ارمون يف بعض السجون بالنسبة إىل النساء املسلمات حيث كانوا يسجنون عاريات

 الرجل بالستر، فيماأمر أهون، لعدم  أنه جنبية، فالظاهر األجنيب يف مكان تراه األؤأما احلكم يف توض

  الستر، ولذا املرأة مأمورة بأن 



١٥٨

النساء، إىل غري  ، يصعدون املنرب حبضور)عليهم السالم(ئمة واأل) صلى اهللا عليه وآله(كان الرسول 

ذلك، مما هو مذكور يف كتاب النكاح، يف باب نظرها إىل األجنيب، وحال الغسل فيما ذكرناه حال 

  .الوضوء لوحدة الدليل فيهما

  



١٥٩

ضاء قكان بعد الوقت وعليه الإذا تماع الغايات املتعددة للوضوء، كما مكان اجإ يف إشكالال ): ٣١مسألة ـ (

 اجلميع وتوضأ ىنوإذا  أنه  يفإشكالد قراءة القرآن وزيارة املشاهد، كما ال ا وكان ناذراً ملس املصحف وأرأيضاً

  بالنسبة إىل اجلميع،مر ، وحصل امتثال األىوضوًء واحداً هلا كف

  

دخول } كان بعدإذا مكان اجتماع الغايات املتعددة للوضوء، كما إ  يفإشكالال {): ٣١مسألة ـ (

من غري }  وزيارة املشاهد،، وأراد قراءة القرآنفراً ملس املصحذ، وكان ناأيضاًالوقت، وعليه القضاء {

يأيت  أن أرادإذا الغري ـ أوالً وبالذات ـ كما  أو تكون الغايات تلك واجبات على النفس أن فرق بني

خمتلفات، وميكن تعدد الغاية ملعىن واحد، وال يستلزم صدور  أو مستحبات، أو إنسان آخر،بقضاء 

وجود اجلامع جيعل  أن ذلك يف العلة الفاعلية، باإلضافة إىلألن  ،املتعدد عن الواحد، كما رمبا توهم

  .باريةذلك يف املقوالت احلقيقة ال يف األمور االعت أن الصادر عن الواحد واحداً، مضافاً إىل

بالنسبة مر  وحصل امتثال األى اجلميع وتوضأ وضوءًً واحداً هلا كفىنوإذا  أنه  يفإشكالكما ال {

طاعة إاالمتثال بأن  شكالاالمتثال عقلي عريف، وكالمها صادقان يف املقام، فاإلألن وذلك } إىل اجلميع

  : ت، يرد عليهاطاعإطاعة واحدة ال إوالوضوء الواحد 

اجلميع غري معقول كما ذكرمت، والبعض دون بعض إذ الوضوء،  بطالن ذلك لزم لو مت نهإ :أوالً

  .ترجيح بال مرجح، مع ضرورة صحة مثل هذا الوضوء

  



١٦٠

بالنسبة إىل ما  ن مل يكن إمتثاالً إالّإ و،داًء بالنسبة إليهاأ عن اجلميع، وكان ى كفأيضاً واحداً منها ىنوإذا نه إو

  متعدد حينئذمر األأن   يفشكالنواه، وال ينبغي اإل

  

غاية ن إ :طاعات متعددة، ورمبا يقالإيكون عمل واحد  أن اعتباري، فيمكنأمر طاعة اإل نإ :وثانياً

  .الوضوء الطهارة، وغاية الطهارة تلك األمور املذكورة

  : وفيه

ة غاي فإن ت غاية للوضوء،الو سلمنا استظهار ذلك من النص، فال مانع من كون تلك الغاي: أوالً

  .الغاية غاية

  .يف أصل االستظهار املذكور تأمالًن إ :وثانياً

املستحب ـ يف صورة  أو  الواجبىسواء نو}  عن اجلميعى كفأيضاً واحداً منها ىنوإذا نه إو{

يستلزم من نه إ :مراده كونه كافياً، وفيه أن الظاهر}  بالنسبة إليهاداًءأوكان {ـ كما تقدم  اجتماعهما

وإن {: االً، وال جيتمع ذلك مع قولهثلو أراد األداء االصطالحي لزم كونه امت إذ عبادة،ذلك تكرير يف ال

 أن  يفشكالوال ينبغي اإل{النية واالمتثال واألداء متالزمات  فإن }نواه بالنسبة إىل ما إالّ مل يكن امتثاالً

 أن  القرأن ـ مثالً ـ فهلتوضأ لقراءة: توضأ لصالة الظهر، وقال: قال املوىلإذا } متعدد حينئذمر األ

مر جهة األأن  أو املأمور به متعدد، كما قال به آخرون،أن  أو متعدد، كما قال به بعض العلماء،مر األ

  . وال يف املأمور به، كما قال به ثالثمر متعددة، وال تعدد ال يف األ



١٦١

ضافة إىل وجود باإلمر د األاملتعددة يف الكتاب والسنة، وال مانع من تعدمر ابوجود األو: األولاستدل 

  . ال بد وأن نقول بتعدد األمرذوراملالك املالزم لوجود األمر، حيث ال حمذور له، وحيث ال جند احمل

الوضوء املأمور به للصالة غري الوضوء املأمور به لقراءة القرآن، فحال الوضوئني بأن : واستدل الثاين

 غريمها، ءواجلنب ال تصح الصالة به، خبالف وضووضوء احلائض  إن :حال ماهيتني، ويدل على ذلك

توضأ وضوًء واحداً لغايات إذا يكون من التداخل فيما إمنا واختالف اآلثار تدل على اختالف احلقيقة، و

  .متعددة

وال يكون هناك تعدد يف املأمور به، فال بد وأن يكون تعدد ، ال يعقل تعدد األمربأنه : واستدل الثالث

كان املامور به متعدداً،  إالّ إذا ال يعقل تعدده،مر األألن ف، عدم التعدد يف األمر أما : ذلكيف اجلهة، بيان

كما ال ميكن ألنه مع وحدة املأمور به، فمر عدم تعقل تعدد األ أما واملأمور به يف املقام ليس متعدداً،

  .اجتماع الضدين كذلك ال ميكن اجتماع املثلني

  .يداً، وهو غري ما حنن فيهيكون الثاين تأك أن نعم يصح

حتققت ال جمال لتحقق ثان وثالث، فال إذا الوضوء ماهية واحدة، فألن وأما عدم تعدد املأمور به، ف

 أن عدة غايات، مل يصح أو توضأ اإلنسان لغاية،إذا تعدد يف املاهية، وال تعدد يف األفراد بعد حتقق فرد، ف

  ، دل على ذلك النص تجديدييف غري الوضوء ال ،يأيت ثانياً بوضوء ثان



١٦٢

  .مجاعواإل

ثار وضوء اجلنب، حيث ال تصح به الصالة، ووضوء غري اجلنب حيث تصح به آوأما اختالف 

اجلنب ميتنع عليه الصالة، هذا كله يف ن إ الصالة، فذلك ليس من آثار الوضوء، بل من آثار احملل، حيث

كان ماهية إذا يعقل التعدد يف املأمور به إمنا ألنه ه، فعدم التعدد يف املأمور ب أما عدم التعدد يف األمر،

، وقد األولثان بعد الفرد  كانت املاهية واحدة، لكن بقي جمال لفرد أو خمتلفة، كالصالة والصوم،

 منه، األول بالفرد ىأتإذا ثان من الوضوء   لفردلال جما أنه ماهية الوضوء واحدة، كما عرفت أن عرفت

القول  إالّ ، وال يف املأمور به كما قال به الثاين، مل يبقاألولكما قال به مر د يف األثبت عدم التعدإذا و

 مقدمة للصالة، ومستحب من حيثنه إ الوضوء واجب من حيثن إ  أي،الثالث، وهو التعدد يف اجلهة

، فالوضوء حليث تعليلي مع وحدة املعلل، ال تقييدي، لكي يوجب تعدد املقيدا و،مقدمة لقراءة القرآننه إ

 قراءة القرآن ألجل أو  الصالة والطواف الواجب،ألجل أو  الصالة وقراءة القرآن،ألجل به ىالذي يؤت

 مستحبني ـ ألجل أو  واجبني،ألجل أو  واجب ومستحب،ألجل ـ أي )عليه السالم(وزيارة احلسني 

أمر مة لشيء آخر مأموراً ب كونه مقدألجل بأمر، واًليس هذا الوضوء بعنوان كونه مقدمة ألحدمها مأمور

  .وعلتهمر يتعلق بنفس الوضوء ويكون التعدد يف جهة األمر آخر، بل األ

  وال ينبغي : "ومبا ذكرناه ظهر اإليراد يف كالم املصنف حيث قال

  



١٦٣

باب ن كفاية الوضوء الواحد من أ، وأيضاًهل يكون املأمور به متعدداً  أنه  يفشكالاإلإمنا ال يتعدد ونه إ :ن قيلإو

ألن  وإال بطل، أحدهايعني  أن حينئذ جيب عليهنه إ :، وقالاألولال، بل يتعدد، ذهب بعض العلماء إىل   أو،التداخل

  .التعيني شرط عند تعدد املأمور به

  

إمنا و{ليس مبتعدد مر األ أن حيث قد عرفت} ال يتعددنه إ :وإن قيل{" متعددمر األ أن  يفشكالاإل

هل يكون املأمور  أنه  يفشكالاإلإمنا و{: ية كما ظهر مبا تقدم وجه النظر يف قولهالتعليل} املتعدد جهاته

 قد عرفت إذ }بل يتعدد{تداخل } ال أو ن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخلأ، وأيضاًبه متعدداً 

  .ال تعدد يف املأمور به، بل التعدد يف اجلهة التعليلية فقطأنه 

} أحدهايعني  أن حينئذ جيب عليهنه إ :وقال{وهو تعدد املأمور به } األولذهب بعض العلماء إىل {

يكون  أن ال يصح إذ }وإال بطل{يتوضأ لقراءة القرآن  أنه يقصد أو ،يتوضأ للصالة أنه ن يقصدأك

يكون ألحدمها  أن  وال،ترجيح بال مرجحألنه يكون ألحدمها املعني  أن  وال،لكليهما لفرض التعدد

كان عليه صالة صبح إذا ف} التعيني شرط عند تعدد املأمور بهألن  {،قق له يف اخلارجال حتألنه املردد 

كان عليه نافلة إذا حدمها، وكذلك أحدمها، مل يقع املأيت به عن أ، ومل ينو  وصالة ظهر قصراً قضاًءداًءأ

  لة الصبح وصالة كان عليه نافإذا حدمها مل يقع املأيت به عن أحدمها، وهكذا أالصبح وصالته، ومل ينو 



١٦٤

يتعدد بالنذر، وال يتعدد  أنه يف جهاته، وبعضهم إىل أو هو يف األمر،إمنا ن التعدد أوذهب بعضهم إىل الثاين، و

  . ال مطلقاً، بل يف بعض الصورأيضاًبغريه، ويف النذر 

  

 فإنهمني كان عليه صوم يوإذا كان املأمور به حقيقة واحدة، كما إذا زيارة املشهد، وهذا خبالف ما 

يأيت ذه املاهية مكرراً، فكل مرة أيت ا سقط  أن الواجب عليه إذ  والثاين،األولينوي  أن ال يلزم عليه

  .تكليف من التكليفني

} يف جهاتهأو مر هو يف األإمنا ن التعدد أو{وأنه ال تعدد يف املأمور به } وذهب بعضهم إىل الثاين{

 إالّ إذا متعدد حينئذ، اللهممر األ أن  يفشكال ال ينبغي اإلال أو: هكما سبق، وهذه العبارة ال تالئم قول

  .محل قوله هذا على تعدد املالك، فتأمل

 بعض  ال مطلقاً بل يفأيضاً ويف النذر ،يتعدد بالنذر، وال يتعدد بغريه أنه بعضهم إىل{ذهب } و{

سائر األمور كالصالة  أما رط ال، أي يلزم تعدد الوضوء يف صورة النذر بشفاملأمور به متعدد} الصور

 أما  ويكفي وضوء واحد،،قسام النذر، كالنذر املطلق، فليس املأمور به فيهما متعددأوالصيام، وسائر 

عدم احتياج الصالة والصيام إىل تعدد الوضوء فلما تقدم، وأما عدم احتياج النذر املطلق للتعدد، 

نذر قراءة القرآن متوضئاً، ونذر دخول املشهد متوضئاً، إذا حيصل النذر بالوضوء الواحد ف أنه فلوضوح

 نذره، وكذلك ىقرأ القرآن ودخل املسجد بذلك الوضوء فقد أدإذا  فى، واحداً كفتوضأ وضوًءإذا  فإنه

  مل يقصد إذا يتوضأ ويقرأ القرآن،  أن يتوضأ ويدخل املشهد ونذر أن نذرإذا 

  



١٦٥

يتوضأ لدخول املسجد، فحينئذ يتعدد وال يغين أحدمها عن أيضاً أن ذر يتوضأ لقراءة القرآن ون أن نذرإذا مثالً 

  مل ينو شيئاً منهما مل يقع امتثال أحدمها، وال أداؤه،إذا اآلخر، ف

  

 املنذور بالنذر الثاين غري املنذور بالنذر نبذلك بشرط ال، وأما احتياج النذر بشرط ال إىل التعدد، فأل

 املستمسك يف إشكالإعطاء دينارين، و أو ينءنذر وضوإذا ، فهو كما النذر يتبع القصدن إ  حيثاألول

شريعه لوجوب مشروعية تمل تشرع التعدد فالنذر ال يصلح لإذا الغايات بأن ويشكل (: ذلك بقوله

حرام  لنقضه باإلىضافة إىل عدم تسليم كلية الكربباإل إذ  غري وارد)١()املنذور مع قطع النظر عن النذر

  .الوضوء ميكن حتققه ثانياً بعد احلدث، كما ميكن حتققه بالتجديدبأن ات، من غري امليق

 مل يصح نذره الثاين يكون جتديدياً أن يقصد الوضوء يف حال التطهر، دونبأن راد التشريع أن إ نعم

  النذرىمبقتض}يتوضأ لدخول املسجد فحينئذ يتعددأيضاً أن ن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر  أنذرإذا مثالً {

وضوء الذي هو للغاية الفالنية، ومل ليأيت با أن نذره إذ }مل ينو شيئاً منهما مل يقع امتثال أحدمهاإذا ف{

ملا سبق } هداؤأوال {بقصدها  إالّ األفعال القصدية ال يأيت فإن  الوضوء، حيث مل يقصد ذلك،ايأت ذ

  . داء واالمتثالمن التالزم بني األ

  

                                                

.٤٨٧ ص٢ ج:املستمسك) ١(



١٦٦

 أنه  أي حال وضوؤه صحيح مبعىنىداؤه، وال يكفي عن اآلخر، وعلأل امتثاله و أحدمها املعني، حصىن نوإو

  .موجب لرفع احلدث

يدخل املسجد متوضئاً، فال يتعدد حينئذ، وجيزي وضوء واحد أيضاً أن  ونذر اًيقرأ القرآن متوضئ أن  نذراوإذ

   ىحدمها، ولو نوأن مل ينو شيئاً منهما، ومل ميتثل إعنهما، و

  

أمر مران، ال أالواجب عليه ألن } داؤه وال يكفي عن اآلخرأحدمها املعني حصل امتثاله و أى نونوإ{

  .اآلخرمر الواحد ال يكفي عن األمر األ أن واحد، ومن املعلوم

ملا سبق يف فصل } وضوؤه صحيح{حدمها أ ىنو أو سواء مل ينو شيئاً منهما}  أي حالىوعل{

قوله  أن ن مل يكن وفاًء لنذره، وال خيفىإان رفع حدثه ونس به اإلىتأكل وضوء ن إ :يات الوضوءاغ

ال يقع ألنه  بوضوء واحد بقصد النذرين معاً مل يصح الوضوء، ىتألو  إذ ذكرناه ال مطلقاً، ما" أي حال"

موجب لرفع  أنه مبعىن{هو إمنا ه فيما ذكره ئوصحة وضو عن أحدمها، وال عن كليهما، وال عن غريمها،

  .الوضوء أدلة اتطالقالقابل إليف احملل } احلدث

ملا تقدم } يدخل املسجد متوضئاً فال يتعدد حينئذأيضاً أن يقرء القرآن متوضئاً ونذر  أن نذرإذا و{

شيئاً منهما {بالوضوء } ن مل ينوإوجيزي وضوء واحد عنهما و{من حتقق كال النذرين بوضوء واحد 

   ىولو نو{اءة يف حال الوضوء مل ينذر الوضوء بل نذر القر إذ }حدمهاأومل ميتثل 

  



١٦٧

  . بالنسبة إىل اآلخر، وهذا القول قريبداًءأالوضوء ألحدمها كان امتثاالً بالنسبة إليه، و

  

النذر اآلخر يتحصل ذا ن إ أي}  بالنسبة إىل اآلخرداًءأنسبة إليه ولحدمها كان امتثاالً باالوضوء أل

وهذا {داء واالمتثال  ذلك ما ذكرناه من التالزم بني األ فال ينايف، اصطالحياًداًءأن مل يكن إالوضوء، و

ليس الكالم يف النذر بشرط ال، حىت كون  إذ ل،قوا لألليس رابعاً أنه ن كان الظاهرإو} القول قريب

  .لقوا يف قبال تلك األهذا قوالً

  



١٦٨

نه متصف أ، و يف صحتهإشكالشرع يف الوضوء قبل دخول الوقت ويف أثنائه دخل ال إذا ): ٣٢مسألة ـ (

  .ئه، وباالستحباب بالنسبة إىل ما كان قبل الوقتأجزابالوجوب، باعتبار ما كان بعد الوقت من 

  

ففي كون وضوئه } ثنائه دخلأشرع يف الوضوء قبل دخول الوقت ويف إذا {): ٣٢مسألة ـ (

ن الوجوب احتماينوي ال أو  على نية الندب،ى تقدير الصحة فهل يبقىباطالً احتماالن، وعل أو صحيحاً

 الوضوء املندوب غري الوضوء الواجب، فال ميكن املركب منهما، كما ال ميكنألن ، بطالنالل بي، قأيضاً

بعد الوقت ليس مبندوب،  إذ ما قبل الوقت ليس بواجب، وال مندوباً إذ يكون كل الوضوء واجباًأن 

  .قالا، ولو شك فاألصل البقاءمتامه مندوباً، لوقوعه يف حملها، وال وجه النإوقيل بالصحة مع 

مكان املركب نقضاً مبا يف احلج املندوب، إل}  يف صحتهإشكالال { أنه واملصنف واحملققون على

 متام يف احلج، ويف الثالث من أيام االعتكاف، وحالً يشرع مندوباً، وجيب اإلفإنهواالعتكاف املندوب، 

املمنوع هو اتصاف شيء  فإن ء بالندب،جزاعض األء بالوجوب، وبجزاال مانع من اتصاف بعض األبأنه 

ئه أجزاه بالوجوب وبعض ئأجزااتصاف شيء مركب بعض  أما واحد بسيط بالوجوب والندب،

حباب ئه، وباالستأجزانه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أو{بالندب، فال حمذور فيه 

   وبعد الوقت جاء األمر، ،مرأمل يكن قبل الوقت نه إ حيث} بالنسبة إىل ماكان قبل الوقت

  



١٦٩

  . بعد الوقت، والثاين قبلهاألول ىفلو أراد نية الوجوب والندب نو

  

ال يلزم نية الوجوب نه إ مث ،)١(»دخل الوقت وجب الطهور والصالةإذا «: )عليه السالم(حيث قال 

  .والندب ملا سبق

فىت به أن إوال يلزم االستئناف، و} اين قبله بعد الوقت والثاألول ىراد نية الوجوب والندب نوأفلو {

ثناء الصوم أنذر يف إذا سل الواجب للصالة، وكذلك القواعد، وتبعه جامع املقاصد، وكذلك حال الغ

صام شهر رمضان واجباً، مث عرض له مرض جيعله إذا املستحب إمتامه، وميكن تصور عكس املسألة مبا 

يكون الصوم جائزاً، ال واجباً، وال  أن  كتاب الصوم من جوازخمرياً بني الصوم وعدمه ـ كما حقق يف

  .ىال صوم مباح كما ال خيف إذ  ينوي بذلك الندب،فإنهحراماً ـ 

  

                                                

.١ ح يف وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ١(



١٧٠

قضاًء، ومل يكن عازماً على إتياا فعالً، فتوضأ لقراءة القرآن،  أو داًءأكان عليه صالة واجبة إذا ): ٣٣مسألة ـ (

  الوجويبمر  مل يكن الداعي عليه األنإفهذا الوضوء متصف بالوجوب، و

  

واجب آخر مشروط بالوضوء  أو }قضاًء أو داًءأ كان عليه صالة واجبة اإذ{): ٣٣مسألة ـ (

داء الصالة أينام بعد حلظات قبل  أن رادأكما لو } ومل يكن عازماً على إتياا فعالً{كالطواف 

  : فهذا الوضوء يتصور على وجوه} فتوضأ{

ن مل يكن الداعي إفهذا الوضوء متصف بالوجوب و{املستحبة } لقراءة القرآن {أيتوض أن :األول

دخل الوقت وجب الطهور، وأما كونه بغري ألنه إذا كونه متصفاً بالوجوب ف أما }الوجويبمر عليه األ

  . القراءة وهي غري واجبة، وهذا هو املشهورألجل به ىأتألنه داعي الوجوب ف

توضأ لغري الصالة كان إذا للصالة، ف إالّ الوضوء مل يشرع يف الوقتألن ، هبطالنباً ملن قال فخال

عليه (جيابه الصالة، وذلك لقوله إن كانت احلكمة يف إيقال بوجوب الوضوء نفساً، و إالّ أن باطالً، اللهم

  .»دخل الوقت وجب الطهور والصالةإذا  «:)السالم

لزم القول  الّإتيان بالغاية أم ال، و قصد اإلوجوب الوضوء عقد وجوب غايته ثابت، سواءن إ :وفيه

 عدبخارج عن اختياره، وهذا ما يستمر أل أو توضأ بقصد الصالة، مث مل يصل عمداً،إذا الوضوء  بطالنب

  .يلتزم القائل بهأن 

  



١٧١

أتوضأ الوضوء : يقولبأن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي،  أن فلو أراد قصد الوجوب والندب ال بد

  هذا الوضوء متصف بالوجوب واالستحباب معاً،قوى أن به لقراءة القرآن هذا، ولكن األمر جب امتثاالً لألالوا

  

مثل  بطالنتيان بذلك لغري، والظاهر يأيت بالوضوء بداعي وجوبه الغريي وهو ال ينوي اإل أن :الثاين

  .املويلأمر داعي امتثال تكون ب أن ، والعبادة يلزم فيهااملوىلأمر ليس بداعي ألنه هذا الوضوء، 

يقصد الوجوب  أن ال بد{معاً } راد قصد الوجوب والندبأفلو {: شار إليه املاتن بقولهأما : الثالث

توضأ الوضوء أ: يقولبأن {تكون غايته من هذا الوضوء هي قراءة القرآن بأن } الوصفي والندب الغائي

تيان إن متكن من إالوضوء متصفاً بالوجوب فقط، وفيكون هذا } به لقراءة القرآنمر الواجب امتثاالً لأل

  . يف استحباب قراءة القرآن يف وقت الصالةإشكالال  إذ القراءة به،

متصف بالوجوب {ليس متصفاً بالوجوب فقط بل } هذا الوضوءقوى أن هذا ولكن األ{

ا،  بلوتلون املغىيالغاية  فإن الزم قصد النديب الغائي اتصاف الوضوء بالندب،ألن } واالستحباب معاً

كان الذهاب مندوباً، الزيارة  )عليه السالم( نيمام احلسنسان من الذهاب إىل زيارة اإلكان قصد اإلإذا ف

ولو كان قصده صلة رمحه الواجبة كان الذهاب واجباً، ولو كان قصده قتل مسلم كان الذهاب حمرماً، 

  .وهكذا

  



١٧٢

  .وال مانع من اجتماعهما

  

لو نه إ :يقصد الوجوب واالستحباب معاً، لكن فيه أن لتعدد اجلهة فله} ماعهماوال مانع من اجت{

من نه إ :واجب ومستحب معاً، ففيهن آلالوضوء الواحد ا أن  ولو أراد،مأراد وجود املالك هلما فهو مسلّ

  . والنهي وقد حقق يف حمله، وذلك غري ممكنمر باب اجتماع األ

 ملا عرفت من امتناع ،ليس يف هذا احلال ندباًنه إ :الوصفي، وفيهيأيت به بعنوان الندب  أن :الرابع

  .الوجويب املتعلق بهمر االجتماع بعد األ

  .نعم لو قصد املالك صح

عند  إالّ ، وال شبهة يف الصحة،يأيت به دون ذكر الوجوب والندب، ال وصفاً وال غايةً أن :اخلامس

  .الندبو اعتبار قصد الوجوب ىمن ير

  



١٧٣

زيد مضراً، جيب عليه سل غري مضر، واستعمال األكان استعمال املاء بأقل ما جيزي من الغإذا ): ٣٤مسألة ـ (

  سل بأقل ازييكون استعمال الزيادة بعد حتقق الغ إالّ أن ،الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل

  

الغاً، ملا تقدم ضرراً ب} سل غري مضركان استعمال املاء بأقل ما جيزي من الغإذا {): ٣٤مسألة ـ (

ضرراً بالغاً } زيد مضراًواستعمال األ{الضرر البالغ حرام ال مطلق الضرر  أن :يف بعض مباحث الشرح

مجع بني دليل الوضوء ودليل الضرر، ومثله لو كان مالك املاء أباح له } جيب عليه الوضوء كذلك{

  . الزائد غصباًالتصرف يف املقدار الواجب ال املقدار الزائد، حيث يكون املقدار

كانت الزيادة واملزيد عليه حاصلتني دفعة واحدة، كأن أخذ يده حتت احلنفية  فإن }ولو زاد عليه{

على  إالّ هذه الغسلة منهي عنها فال تكون مقربةألن } بطل{فيما كان غري املضر مقدار القدمني مثالً 

  .والنهيمر القول باجتماع األ

  .ل الوضوء، فحرمة الزيادة ال توجب حرمة املزيد عليهاسالزيادة غري مقومة لغ: إن قلت

ن أمكن التفكيك بينهما يف ما إو. فهو حرام، املزيد عليها كالمها فرد واحدوالزيادة ن إ حيث: قلت

 فإنه، طه املاء بالقراح، فيسقيه املاء املخلوئسقاإ باملوىلأمر ي أن مل يزد على املقدار الواجب، فهو من قبيل

يصح  إذ }سل بأقل ازييكون استعمال الزيادة بعد حتقق الغ أن إال {خمالفة املوىلألنه ب يوجب العقا

  الوضوء

  



١٧٤

  نسياناً مل يبطل أو زاد عليه جهالًإذا و

  

كان الضرر يف إذا تيان املستحب، كما إاملقدار الضرري ـ بعدم  بطالنباملقدار غري الضرري، و

وقلنا ىكان ذلك يف غسل اليسر إالّ إذا األصل، اللهم بطالن يوجب سلة الثانية املستحبة مثالً ـ الالغ ،

 من األوىلكانت القطرات إذا يكون تالزم بني األصل والزيادة، كما  أو بوجوب املسح بنداوة الوضوء،

  .املطر غري ضارة، وغريها ضار

انية على يده، بعد سقوط القطرات الث إالّ ذهب حتت املطر ال يتمكن من اخلروج عنه، ا إذولكنه

  . احملرمؤهفيكون حاله حال سائر من يالزم وضو

قصد الوضوء ن إ هؤ صح وضو، ضارة دون الثانيةاألوىلكانت الغسلة بأن انعكس الفرض إذا و

 ىكان املاء اجلاري من احلنفية يف أوله بارداً، وبعد ذلك يكون حاراً، ونوإذا ، كما األوىلبالثانية دون 

أقدم  إالّ إذا كان تالزم بني األمرين مل جيز له الوضوء حينئذ،إذا  أنه :، ومما سبق يعلمالغسل باملاء البارد

بعد االسترباد ال ضرر من ألنه نواه باملاء احلار، إذا ه ؤواستربد باملاء البارد، حيث يصح حينئذ وضو

  .الوضوء باملاء احلار، هذا كله فيما لو زاد على املقدار غري املضر عمداً

يف حال ألن حىت يف صورة وجود الزائد واملزيد عليه دفعياً، } نسياناً مل يبطل أو زاد عليه جهالًإذا و{

اجلهل والنسيان ال مبغوضية، فال مانع من التقرب ذا الفرد فيكون حاله حال من توضأ باملاء املغصوب 

  هذا يف اجلهل باملوضوع، ال  أن جهالً، لكن ال خيفى

  



١٧٥

مأمور واقعاً نه أل ،هبطالن ميكن احلكم بفإنهنسياناً،  أو  االستعمال مضراً وتوضأ جهالًلخبالف ما لو كان أص

  .بالتيمم هناك خبالف ما حنن فيه

  

  .اجلهل باحلكم، كما قرر هناك

 به من ىلكن ال يصح االكتفاء مبا أت( ،ال يبطل الوضوء أنه ما ذكره مصباح اهلدى من أن ومنه يعلم

 إذ كالتناقض،.  انتهى)١()عادة هذه الغسلة باألقل غري املضرإيادة بل يلزم عليه الفرد املشتمل على الز

خبالف ما لو كان {وعدم االكتفاء  بطالنال فكيف ميكن اجلمع بني عدم ،الصحة بطالنالمعىن عدم 

يف أن  إذ والفارق بني املقامني،} هبطالن ميكن احلكم بفإنهنسياناً  أو أصل االستعمال مضراً وتوضأ جهالً

مأمور واقعاً ألنه {يف املقام فليس كذلك  أما الزيادة حمرمة،إمنا مفروض املنت أصل الوضوء مأمور به، و

  . يف هذا التعليلشكالوقد تقدم يف شرائط الوضوء اإل} بالتيمم هناك خبالف ما حنن فيه

ضوء املأيت به ، ال تعم الواألولن مشروعية الوضوء يف الفرض إ(: هأما ما ذكره املستمسك بقول

 )٢()حلرمته، فال يكون صحيحاً، بل حكمه واقعاً جتديد الوضوء باملاء القليل الذي ال يضر استعماله

  كان مشروعاً مل يكن إذا الوضوء ألن ، ى ما ال خيف:ففيه. انتهى

                                                

.٤٨٧ ص٣ ج:مصباح اهلدى) ١(

.٤٩١ ص٢ ج:املستمسك) ٢(



١٧٦

مل يكن حراماً كان صحيحاً، ولذا قرر املنت السادة ابن العم والربوجردي واجلمال إذا حراماً، و

  .كان املاء الكثري غري مضر واملاء القليل مضراًإذا يعرف مما تقدم ما نه إ مثواالصطهبانايت وغريهم، 



١٧٧

  عادة ال جيب عليه اإلسالمعاد إىل اإلإذا  ف،توضأ مث ارتد ال يبطل وضوؤهإذا ): ٣٥مسألة ـ (

  

} عادةجيب عليه اإل ال سالمعاد إىل اإلإذا  ف،توضأ مث ارتد ال يبطل وضوؤهإذا {): ٣٥مسألة ـ (

عاصرناهم،  أو كما عن اخلالف والقواعد والذكرى، بل املشهور بني املتأخرين الذين قاربنا عصرهم

 بطالن ىمور خاصة ليس منها االرتداد، لكن احلكم عن املنتهأوذلك لألصل، واحنصار النواقض يف 

  .ني الطهارات، لعدم الفرق بأيضاًالوضوء  بطالنضي ذلك تالتيممم باالرتداد، ويق

ه ه يقتضي حبط كل أثر من اآلثار الدنيوية واألخروية، وعدم عدإطالقورمبا يستدل له بآية احلبط، و

لمسلم، ولذا مل يعد من لالنواقض ناظرة إىل األمور اليت تقع  إذ داللة فيه على الصحة، يف النواقض ال

  .ه بذلكئوضو بطالن ال ينبغي الشبهة يف أنه عجاز، معالنواقض من مات مث حيي باإل

صلى الظهر مث إذا صالته اليت صالها، ف بطالنلو بطل وضوؤه لزم بأنه ، بطالنالورمبا يستدل لعدم 

 أثر ىيأيت بالظهر ليكون العصر بعد الظهر، فكما يبق أن يأيت بالعصر، بل الالزم أن من مل يكفآارتد مث 

  .ثر الوضوءأ ىذلك يبقتيان العصر بعد االرتداد كإالظهر بالنسبة إىل جواز 

الثواب، ال حبط حبط ، والظاهر من احلبط بطالنالهذا، ولكن الظاهر ما ذكر املشهور من عدم 

  .اآلثار الدنيوية

  



١٧٨

  .ه مث تاب قبل فوات املواالة ال جيب عليه االستئنافئثناأن ارتد يف إو

سل ه بعد غَدكان ارتداإذا  هذا ىوعليغسل بدنه من جهة الرطوبة اليت كانت عليه حني الكفر، حوط أن نعم األ

شكل املسح لنجاسة الرطوبة اليت على يديهاليسرى وقبل املسح مث تاب ي.  

  

  .مل يبطل ما فعله سابقاًألنه } ه مث تاب قبل فوات املواالة ال جيب عليه االستئنافئثناأن ارتد يف إو{

كان عليه رطوبة ن إ } الكفريغسل بدنه من جهة الرطوبة اليت كانت عليه حنيحوط أن نعم األ{

، لكن ةيضر اجلفاف باملواالة، كما سبق يف حبث املواال أن د حال اجلفاف بدونايكون االرتد أن إلمكان

 رطوبات الكافر له يف الطهارة باإلسالم،  تبعيةاألدلةالظاهر من  إذ هذا االحتياط استحبايب، أن ال خيفى

} سل اليسرى وقبل املسح كان ارتداده بعد غَاإذ{حتياط اال}  هذاىوعل {كما حقق يف حبث التبعية،

قلنا إذا اللهم } شكل املسح لنجاسة الرطوبة اليت على يديهمث تاب ي{ولو مسح الرجل اليسرى فقط 

  .دجبواز املسح باملاء اجلدي

  



١٧٩

شكل احلكم توضأ يفكان مفوتاً حلقه إذا  عبده عن الوضوء يف سعة الوقت  املوىلى ا إذ):٣٦مسألة ـ (

  بصحته،

  

شكل  ي،كان مفوتاً حلقه فتوضأإذا  عبده عن الوضوء يف سعة الوقت  املوىلىإذا {): ٣٦مسألة ـ (

:  السيد، قال تعاىلإذنيتصرف يف نفسه دون  أن الوضوء تصرف، وال حيق للعبدألن } احلكم بصحته

صار الوضوء منهياً عنه بطل، ذا إالوضوء شيء، و أن  وال شك،)١(﴾عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء﴿

 هن مفوتاً حلقه، بل يكفي يويك أن ال يلزم أنه بة، ومنه يعلما ال تكون مقرفإالعبادة احملرمة باطلة، ألن 

  .بطالناليف 

 مل يعلم كون امللك إىل هذا احلد، ولذا يشك يف إذ غري املفوت ال يبطل بالنهي،ن إ :لكن رمبا يقال

 )لشيءا( أما يذكر اهللا بلسانه فيما ال ينايف ذلك حقه، أن مينع عبده من أن  يف حقيكون للموىلأن 

إذ  ، غري تام)٢(»فشيء الطالقأ «: )عليه السالم(الوارد يف اآلية فال يشمل مثل ذلك، واالستدالل بقوله 

يف، ، واحلاصل الشيء منصرف من مثل الوضوء غري املناوالذكر ليش بشيء عرفاً ،عرفاًالطالق شيء 

مر األ إذ ،أيضاًالوضوء املفوت  بطالنلوضوء، ولو شك فاألصل عدم احلرمة، بل رمبا يشكل يف اوحنو 

   عن الضد،ىبالشيء ال ينه

  

                                                

.٧٥اآلية : سورة النحل) ١(

.٥٠ ح٢٦٥ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٢(



١٨٠

   واألجري مع منع املستأجر،كان وضوؤها مفوتاً حلق الزوجإذا وكذا الزوجة 

  

، ىقط ومل جيزم بالفتوشكل املصنف يف الوضوء املفوت فأ وكأنه لذا ،كما يأيت يف وضوء الزوجة

  .غلب املعلقني عليهأ مما ظاهره الصحة، وهذا غري بعيد، ولذا سكت ،كما مل يذكر غري املفوت أصالً

من باب نه إ : فيهشكالووجه اإل. ملا تقدم}  حلق الزوجكان وضوؤها مفوتاًإذا وكذا الزوجة {

العبد مملوك  إذ يف الزوجة أهون،مر ألله، بل امر النهي عن الضد الذي تقرر يف األصول عدم اقتضاء األ

  .ا ليست مملوكةفإ، خبالف الزوجة فال حيق له التصرف يف نفسه مع كره املوىل

ن إ  ال حيق هلا تفويت حق الزوج، وحيثأيضاًا ألمتع ا، تال فرق يف الزوجة بني الدائمة واملنه إ مث

ه مفوتاً حلق الزوجة مل جيز على ؤكان وضو إذا كذلك، فأيضاًاملسألة من باب التفويت يكون الزوج 

ألنه يف الضيق فحق اهللا مقدم  أما ت حقاً للغري، هذا كله يف سعة الوقت،، وكذلك كل وضوء فوإشكال

ال طاعة املخلوق يف معصية اخلالقإذا ذلك فيما إمنا ، وما اشتهر من تقدمي حق الناس على حق اهللا، ف

جري مع منع واأل{ حبق اهللا سبحانه رضاقام فال حق للناس يف املقدار املعمثال املأيف  أما كان حق الناس،

خييط ثوبه يف هذا اليوم، وكان اجلمع بني ألن استأجره  أما إذا جارة مضيقة،فيما كانت اإل} املستأجر

جارة تزاحم الوضوء كانت اإلإذا الوضوء واخلياطة ممكناً، فهو خارج عن حمل الفرض، كخروج ما 

   كما الواجب،

  



١٨١

  .مثال ذلكأو

  

يؤجر  أن ال حيق لإلنسان إذ جارة،استأجره لتمام الوقت، حبيث يزاحم مقدار الوضوء وقت اإلإذا 

  .نفسه كذلك

 جارة قد تكون على مجيع منافعه، وقد تكون لعمل معني يف زمان معني، ويف كالوكيف كان فاإل

 بطالنالال يقتضي  أنه الضد الذي قد عرفتجارة كان من باب النهي عن زاحم الوضوء اإلإذا القسمني 

  . ذلك الوضوءصاحله على عمل معني يف زمان معني حبيث ناىفإذا كما } مثال ذلكأو{

آجر املكاري إذا فقد املاء، كما  أو جيارات املستلزمة لفقد الطهورين، يف صحة اإلإشكالال نه إ مث

حنو ذلك، وذلك  أو  الطريق مما يستلزم التيممذلك يستلزم فقده املاء يف أن يعلم أنه نفسه لسفر، مع

  .للسرية القطعية وغريها

  



١٨٢

   على بقاء الوضوء،ذا شك يف احلدث بعد الوضوء بىنإ): ٣٧مسألة ـ (

  

خالف،   والإشكالبال }  على بقاء الوضوءشك يف احلدث بعد الوضوء بىنإذا {): ٣٧مسألة ـ (

 كصحيحة ، مجلة من الروايات:ضافة إىل االستصحاب عليه، ويدل عليه باإلمجاع اإلىبل عن مجع دعو

أمر قد نام حىت جييء من ذلك  أنه ال حىت يستيقن«: ك على جنبه شيء ومل يعلم به؟ قالحر فإن :زرارة

  .)١(» بالشك، ولكن تنقضه بيقني آخربداًأ على يقني من وضوئه وال تنقض اليقني فإنه بين، وإالّ

 حىت تستيقن حتدث وضوًء أبداً أن ياكإحدثت فتوضأ وأنك قد أنت استيقإذا «:  ابن بكريةوموثق

  .)٢(»حدثتأنك قد أ

ليس عليك وضوء حىت تسمع «: قد خرجت؟ فقال أا ظنأجد الريح يف بطين حىت أ: وخرب البصري

  . إىل غريها،)٣(»جتد الريح أو الصوت،

ذكر إذا «: م ال؟ قالأو عن رجل يكون على وضوء فشك على وضوء ه: سنادأما ما رواه قرب اإل

  وهو يف صالته انصرف وتوضأ 

  

                                                

.١ ح من نواقص الوضوء١ الباب ١٧٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح من نواقص الوضوء١ الباب ١٧٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح من نواقص الوضوء١ الباب ١٧٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(



١٨٣

  .حمدثأنه بول و أا  حينئذ يبين علىفإنهكان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ومل يكن مستربًء إذا  الّإ

  وإذ شك يف الوضوء بعد احلدث يبين على بقاء احلدث،

  

املراد به الشك يف أصل الوضوء  أن اهرفالظ. )١(»ه ذلكأأجزن ذكر وقد فرغ من صالته إعادها، وأو

لو  أنه ضافة إىل باإل،يظن هذا أنه  مبعىنيكون على وضوء:  فقولهشك على وضوء هو أم ال: لقوله

  .إىل أهلهعلمه  ال فردإ، ومعرضاً عنه، بل ميكن محله على االستحباب مجعاً ذاًامتت داللته كان ش

 أا  حينئذ يبين علىفإنه ، بالبول ومل يكن مستربًءبهةكان سبب شكه خروج رطوبة مشتإذا  إالّ{

خرجت الرطوبة املتشبهة باملين ومل إذا  يف باب االسترباء، وكذلك خبارملا تقدم من األ} نه حمدثأبول و

 كما هو واضح ،جراء أصل بقاء الوضوءإ ال ميكن فإنهمجاالً بالنقض، إ عن املين، وكذا فيما علم ئيسترب

اً ادعاه غري واحد، ولالستصحاب، إمجاع} الوضوء بعد احلدث يبين على بقاء احلدثشك يف إذا و{

  : ولبعض الروايات

 ن شككت يف احلدثإن شككت يف الوضوء وكنت على يقني من احلدث فتوضأ، وإف«: كالرضوي

   وال يفيد هنا )٢(»قنيتستن أ إالّ كنت على يقني من الوضوء فال تنقض الشك اليقنيفإن 

  

                                                

.٨٣ ص:سنادقرب اإل) ١(

.١٣ سطر ١ ص:فقه الرضا) ٢(



١٨٤

   غري املعترب كالشك يف املقامني،والظن

  

 ما ذكرناه رضاحراز، وال يعالطهارة حتتاج إىل اإلألن توضأ بعد أحد احلدثني، بأنه مجايل علمه اإل

 .)١(»ميضي على صالته وال يعيد«: ما فرغ من الصالة؟ قال رجل شك يف الوضوء بعد: صحيحة حممد

  . اهللا تعاىلشاء إن لقاعدة الفراغ، كما سيأيت ةالصحيحة متعرضإذ 

قوام االستصحاب ن إ :، وقد حقق يف األصولاألدلة طالقإل} والظن غري املعترب كالشك يف املقامني{

املشهور بل نسب إىل ظاهر  الوفاق، وهذا هو أو  باخلالفن كان ظناًإهو عدم اليقني الالحق، و

 إلناطة جريان :باحلدث قالوظن تيقن بالوضوء إذا من الشيخ البهائي فيما  إالّ يإمجاعصحاب، بل األ

  .االستصحاب بعدم الظن، على خالف احلالة السابقة

  : وفيه

  .يعمم كالمه يف املقامني أن يلزم: أوالً

  .ن ظن خالفهإقد حقق يف األصول حجية االستصحاب و: وثانياً

  ن فرض عدم متامية إ اخلاصة كافية يف املقام، واألدلة نإ :وثالثاً

  

                                                

.٥ ح الوضوءأبواب من ٤٢ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٨٥

  جهل تارخيهماإذا حمدث،  أنه  على وشك يف املتأخر منهما بىنن علم األمرينإو

  .االستصحاب

جيهل  أو جيهل تاريخ الوضوء، أو جيهل تارخيهما،ما أن إ :ألنهفله ثالث صور، } ن علم األمرينإو{

وشك يف {علم األمرين إذا ما فهو خارج عن حمل الكالم، فهصورة العلم بتارخي أما تاريح احلدث،

  : لأقواففي املسألة } مااملتأخر منه

وفاقاً للمشهور كما } جهل تارخيهماإذا حمدث،  أنه  علىبىن{: ما اختاره املصنف من قوله: األول

 نسبته إىل ىيف املستند وغريه، ونسب املستمسك الشهرة إىل احملكي عن مجاعة، بل عن الذكر

  .فوق املشهوربأنه األصحاب املشعر 

إذا احلال السابق على احلالتني فكاملشهور، وبني العلم ا فيؤخذ بضدها، فالتفصيل بني اجلهل ب: الثاين

توارد حال الوضوء واحلدث عليه قبل الظهر، مث شك عند بأنه يف الصباح كان متطهراً مث علم  أنه علم

مل يعلم حباله وقت إذا حمدث، وذلك خبالف ما بأنه يقول  أن متطهر أم ال، فالالزم أنه الظهرية هل

 شكالباح، وهذا ما اختاره املعترب وجامع املقاصد، ونسب إىل املشهور بني املتأخرين، ويرد عليه اإلالص

حمدثاً يف حالة سابقة يف اجلملة، فال  أو كان متطهراً ه أنل إنسان يعلم إذ كحتقق موضوع اجلهل السابق،

  .صالً، فتأملأساس هلذا التفصيل أ

  



١٨٦

ة السابقة فكاملشهور، وبني العلم باحلالة السابقة فيبين عليها، وهذا التفصيل بني اجلهل باحلال: الثالث

  . كما هو واضح،القول يف شقه الثاين خالف القول الثاين

ل هو ما اختاره املصنف، تبعاً ملن عرفت، وذلك للشك يف الشرط ـ الذي هو الطهارة قواقرب األأو

ة اليقينية، هذا بعد ما سيأيت يف ءحيتاج إىل الربا يناالشتغال اليقيإذ ـ مع لزوم اليقني حبصول الشرط، 

  .لني من سقوط االستصحاب يف الطرفني، وال دليل آخر على شيء منهماوجوبة القأ

عليه ( وبقوله ،)١(﴾قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكمإذا ﴿: قد يستدل هلذا القول بقوله تعاىلنه إ مث

حالة  إالّ هما يشمل كل حالة، أن إطالق بتقريب،)٢(»دخل الوقت وجب الطهور والصالةإذا «: )السالم

. كان عنده ما يقوم مقام العلم، كاالستصحاب والبينة، والفرض فقدمها يف املقام أو متوض،بأنه علمه 

ن كنت على إو«: )عليه السالم( بالوضوء املنجرب بالشهرة، قال أيضاًرمبا يستدل هلذا القول  أنه كما

  .)٣(» وال تدري أيهما سبق فتوضأيقني من الوضوء واحلدث

                                                

.٦ة اآلي: سورة املائدة) ١(

.١ ح يف وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.١٤ سطر ١ ص:فقه الرضا) ٣(



١٨٧

، األولمل يعلم باحلالة السابقة على احلالتني، فلما تقدم يف دليل القول  ا إذماأ ،واستدل للقول الثاين

علم بارتفاع تلك احلالة السابقة، ومل يعلم بارتفاع ألنه علم ا، فإذا ما لألخذ بضد احلالة السابقة إو

باحلدث ما إ وضوءه ارتفعبأن تطهراً، مث تواردت عليه حالتان فقد علم كان يف الصباح مإذا رافعها، ف

 أما بالطهارة الصباحية،ن آلرة له ااوعلي أي حال فال طه. ما باحلدث بعد الوضوء الثاينإ مباشرة، وهبعد

  .يكون احلدث بعد الوضوء الثاين أن حيتمل إذ ،حلدث فليس مبعلوماارتفاع ذلك 

 مرفوع قطعاً فإنهكانت حالته الصباحية احلدث، إذا الة السابقة، وكذا حب رافع احلصواحلاصل يست

  . قبل الوضوءاألول احلدث ىيكون احلدث الثاين تل أن بالوضوء، وال يعلم رفع هذا الوضوء الحتمال

  ال يستصحب نفس احلالة السابقة؟ذا افلم: إن قلت

  .وعة قطعاًفا مرأل: قلت

ذلك الطهر مرفوع  فإن كان متطهراً صباحاًإذا احلالة السابقة، فال يستصحب مثل ذا افلم: قلتن إ

 هذا االستصحاب رضا غري مرفوع قطعاً، فيستصحب بقاءه، ويعى الذي توضأ ضحءقطعاً، لكن الوضو

  استصحاب ضد احلالة السابقة؟

عد ذلك الوضوء كان واقعاً ب أن حيتمل إذ ، فال يقني سابق،ليس هذا التطهر مقطوع الوجود: قلت

  الطهارة الصباحية مباشرة، فما 



١٨٨

هو متيقن من التطهر الصباحي مرفوع قطعاً، وما ليس يقطع برفعه وهو الطهارة الثانية، ليس له يقني 

  .سابق ا، الحتمال تعاقب املتجانسني

ة باستصحاب الطهارة املعلومة حال الوضوء اهول رضاما ذكره شرح الدروس وغريه من املع: وفيه

  : خ، وذلك للشك يف ارتفاع الطهارة، فهنا استصحابانالتاري

  .استصحاب احلدث الذي رفع الطهارة السابقة: األول

سواء بعد الطهارة الصباحية ، يعلم بوجودهاألنه استصحاب الطهارة احلاصلة من الوضوء، : الثاين

حاب الطهارة فيتساقط االستصحابان، كما يسقط استص.  وال يعلم بنقضها،بعد احلدث أو مباشرة

  .هل هو متطهر حىت يدخل يف الصالة أم ال؟ واملرجع قاعدة االشتغال أنه  الشك يفىالصباحية، ويبق

مبا حتقق يف القول الثاين، من تساقط استصحاب الطهارة واستصحاب احلدث : واستدل للقول الثالث

 :ث والطهارة الطارئني، وفيهالطارئني، فيكون املرجع بعد تساقطهما استصحاب احلالة السابقة على احلد

طرواً  أو  مباشرة،ةال جمال الستصحاب احلالة السابقة بعد العلم بسقوطها باحلدث الطاري بعده، مرنه إ

ه، لكن كل ذلك طالقبعد مثل احلالة السابقة، وقد حاول مجع تصحيح هذا القول ببعض التقييدات إل

  .غري تام، كما يظهر ذلك ملن راجع املفصالت

  



١٨٩

  جهل تاريخ الوضوء،أو 

  

ألة اجلهل باملتأخر من سم مث إنجراء قاعدة االشتغال والتطهري للصالة وحنوها، إالالزم  أن فتحصل

ختني، واألم والبنت، حلالتني مع العلم ما مسألة سيالة، جتري يف مجلة من أبواب الفقه، كالعقد على األ

األصيل والوكيل، والشك يف  أو يع الوكيلني،وموت املتوارثني، وحكم احلاكمني يف قضية واحدة، وب

ن كان إاملتأخر من الغسل، واجلنابة، ومالقاة النجاسة، وحدوث الكرية، والدين، واالستطاعة، وغريها، و

  .خاصة أدلة يف بعضها

 لم هلعبال يف أول الظهر، لكن مل ي أنه علمإذا وعلم تاريخ احلدث، كما } أو جهل تاريخ الوضوء{

 يفن آليشك األنه  جيري قاعدة االشتغال، ويلزم عليه الوضوء، فإنهبعد الظهر،  أو بل الظهرتوضأ قأنه 

قلنا جبريان االستصحاب إذا حرازه شرطها، هذا إيأيت بالصالة مع اجلهل ب أن متطهر أم ال، فال ميكنأنه 

  .دة وذلك لسقوط االستصحابني واملرجع القاع،يف معلوم التاريخ و جمهول التاريخ معاً

مل نقل جبريان االستصحاب يف جمهول التاريخ لعدم اتصال زمان الشك يف بقائه إىل زمان إذا وأما 

اليقني بوجوده، فاملرجع استصحاب احلدث، وال تصل النوبة إىل قاعدة االشتغال، لتقدم االستصحاب 

اب يف جمهول ولو قلنا بصح جريان االستصحنه إ :على القواعد، كما حقق يف األصول، ورمبا يقال

 الوضوء اهول التاريخ مردد بني كونه مقطوع البقاء ـن إ التاريخ ال جيري االستصحاب هنا، حيث

  ن إ كان بعد احلدث ـ وبني كونه مقطوع االرتفاع ـن إ

  



١٩٠

ه رضاه، وال جيري استصحاب احلدث حينئذ حىت يعئ على بقاجهل تاريخ احلدث وعلم تاريخ الوضوء بىنإذا وأما 

   اتصال الشك باليقني به حىت حيكم ببقائهلعدم

  

االستصحاب جيري يف مقطوع احلدوث  إذ كان قبل احلدث ـ ويف مثله ال جيري االستصحاب،

صالة تأخر يف صورة اجلهل بتاريخ الوضوء حيكم بالطهارة، ألبأنه : رمبا يقالنه إ مثمشكوك البقاء، 

  .اناً باألصل ال يثبت تأخره عن احلدثتأخر الوضوء زم إذ األصل مثبت،ن إ :احلادث، وفيه

أول الظهر كان متوضئاً وعلم  أنه علمإذا كما } جهل تاريخ احلدث وعلم تاريخ الوضوءإذا وأما {

جلريان االستصحاب يف } هئ على بقابىن{بعده  ظهر أولحدث قبل ا أنه بصدور حدث منه، لكن مل يعلم

  .ة من جريان االستصحاب يف احلدث دون الوضوءالوضوء دون احلدث، كما تقدم يف الصورة الثاني

} ه لعدم اتصال الشك باليقني به حىت حيكم ببقائهرضاوال جيري استصحاب احلدث حينئذ حىت يع{

حراز كون رفع اليد إأي باحلدث، ويشترط يف االستصحاب اتصال زمان الشك باليقني، وذلك لعدم 

الحتمال انفصاله عنه باليقني بوجود الضد، فيكون عن اليقني يف زمان الشك من نقض اليقني بالشك، 

  .حراز عنوانهإبعد  إالّ من نقض اليقني باليقني، وال يصح التمسك بعموم الدليل العام،

  مام ادد الكبري الشريازي وقرره يف  ذكره اإلشكالوهذا اإل

  



١٩١

حرازه، إشرطية الوضوء وجوب  ىمقتض إالّ أن ن كان كذلكإجهل تاريخ الوضوء و أو يف صورة جهلهمامر واأل

  .أيضاً الوضوء يف هذه الصورة حوطولكن األ

  

رادها فرياجع أعاظم بعد املريزا، فمن الكفاية وشرحناه حنن هناك، وله تقريرات وتفاصيل ذكرها األ

  .كتب األصول

حيث ال يتصل فيه زمان }  كذلكإن كانجهل تاريخ الوضوء و أو يف صورة جهلهمامر واأل{

 إال{ اليقني باليقني املوجب لعدم جريان االستصحاب ضيكون من نق أن مان اليقني، فيحتملالشك بز

اب، حىت يستشكل بعدم صحفال نستند هناك إىل االست} حرازهإ شرطية الوضوء وجوب ىضتمقأن 

جريانه، بل نستند إىل قاعدة االشتغال ـ كما سبق ـ وعدم جريان االستصحاب يف الصورة الثالثة 

  .الف عدم جريانه يف الصورتنيضار، خب

ة االستصحاب يف الطرفني، فيكون رضاالحتمال مع} أيضاً الوضوء يف هذه الصورة حوطولكن األ{

املرجع قاعدة االشتغال املوجبة لتحصيل الطهارة، بل رمبا نسب إىل املشهور ذهام إىل لزوم الوضوء 

  . هنا

  



١٩٢

 بطالن يف إشكال فال ىنسي وصلإذا ة الشك فيه بعد احلدث من كان مأموراً بالوضوء من جه): ٣٨مسألة ـ (

  صالته حبسب الظاهر

  

 فال ىنسي وصلإذا من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد احلدث {): ٣٨مسألة ـ (

 كانت كان متطهراً صحت صالته وإالّ فإن يف الواقع أما }صالته حبسب الظاهر بطالن يف إشكال

  : لمسألة صورل .باطلة

كان متيقناً باحلدث،  أنه يتيقن باحلدث، مث يغفل عن ذلك ويصلي، وبعد الصالة يتذكر أن :األوىل

  وضأ أم ال؟تهل  أنه هو شاك يفن آل واىوأنه غفل عن ذلك وصل

توضأ أم ال، مث يغفل عن يقينه وشكه ويصلي، وبعد الصالة  أنه يتيقن باحلدث مث يشك يف أن :الثانية

  ؟ضأ أم الهل تو أنه يفيشك 

  .هل توضأ أم ال، ويدخل الصالة يف حالة الشك أنه يتيقن باحلدث مث يشك يف أن :الثالثة

  . حال الصالة أم ال؟اًهل كان متطهر أنه يصلي مث يشك يف أن :الرابعة

 يف صحة إشكالب احلدث، كما ال حمستصألنه  الصورة الثالثة، يفالصالة  بطالن يف إشكالال 

ان، فبيان احلكم فيهما حيتاج إىل ياألولالصورتان  أما ا مورد قاعدة الفراغ،ألالرابعة، الصالة يف الصورة 

  : مرينأ



١٩٣

املعترب يف االستصحاب فعلية الشك واليقني، فال يكفي الشك  أن قد حقق يف األصول: األول

األصول االستصحاب من ألن  االستصحاب، وذلك ىغفل عن يقينه السابق مل يكن جمرإذا التقديري، ف

  .املقررة للشاك حني العمل لرفع احلرية، وال حرية مع عدم فعلية الشك

كان إذا جتري فيما لو حدث الشك بعد الصالة، ف أا الظاهر من كلمام يف قاعدة الفراغ: الثاين

  . لالستصحاب، مل جتر قاعدة الفراغىالشك قبل الصالة ولو مل يكن جمر

: )عليه السالم(عبد اهللا دلته، كصحيحة حممد بن مسلم، قلت أليب  أطالقشكاالً إلإلكن يل يف ذلك 

ها إطالق فإن ،)١(»ميضي على صالته وال يعيد«: فرغ من الصالة؟ قال امرجل شك يف الوضوء بعد 

 كان متيقناً باحلدث قبل الصالة، مث ما كان شاكاً قبل الصالة مث غفل مث شك بعد الصالة، ومايشمل 

  .الةغفل، مث شك بعد الص

ن من شك يف صالته بعد إ«: )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(وكاملروي عن جعفر بن حممد 

  .)٢(»انصرافه فال شك عليه

                                                

.٥ حبواب الوضوءأ من ٤٢ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

. والشك باب السهو٥١ ص:اجلعفريات) ٢(



١٩٤

   اجلزء والشرط، سواء كان شك قبل ذلك وغفل أم ال؟يفه يشمل الشك إطالقفإن 

مل  أنه  يف الصالة متيقناًء، فلو كانجزااحلال كذلك بالنسبة إىل األطالق أن د ما ذكرناه من اإلويؤي

عادة، وكذلك لو شك يف الركوع مث  مل جتب عليه اإل،تذكر يف الركعة التالية مثالًيركع، مث غفل و

  .غفل، مث تذكر يف الركعة التالية، وتفصيل الكالم يف قاعدة الفراع يف حملها

علية الشك  صورة عدم فيف عدم جريان االستصحاب ىمقتض: عرفت هذين األمرين، نقولإذا 

تيقن باحلدث مث شك مث إذا  أنه بضميمة لزوم كون حدوث الشك بعد الصالة يف جريان قاعدة الفراغ،

 الشك مل حيدث بعد الصالة، وقد عرفتن إ قاعدة الفراغ ال جتري، حيثألن  بطل صالته، ىغفل وصل

 به، بل ىأت حة ما قاعدة االشتغال عدم صىظاهر كلمام لزوم حدوث الشك بعد الصالة، فمقتضأن 

حيثما شك قبل الصالة صار حمكوماً بعدم ألنه  االستصحاب، ىعادة مبقتضوجوب اإلبأن رمبا يقال 

  .الطهارة، فهو مستصحب احلدث

حب احلدث، ملا تقرر يف صحني الغفلة ال جيري االستصحاب، وإن كان قبل ذلك مستنه إ :ولكن فيه

  . ومع الغفلة الشك تقديري ال فعلي من لزوم فعلية الشك واليقني،األولمر األ

  مارات كحال إن حال األصول بل األ(: قال يف مصباح اهلدى



١٩٥

املتأخر عنه، بل ن آلضاءة يف اه السابق لإلؤضاءته، فال يكفي ضوإطرافه حال أالسراج الذي يضيء 

، ومع بعدهن آ قبله، والن آ تكون استضاءة األطراف بضوئه اخلارج منه يف ذاك اآلن، الن آ كل

حدوث الغفلة حال دخول الصالة ال يكون استصحاب لعدم الشك الفعلي، وال يكفي االستصحاب 

  . انتهى،)١()اجلاري قبله يف احلكم ببقاء حدثه حال دخوله يف الصالة

 شاكاً إىل ما بعد الصالة، ىيبق أن وأما(:  فيما ذكره املستمسك بقولهشكالومن ذلك تعرف اإل

الصالة، الستمرار الشك من حني حدوثه قبل الصالة إىل ما  بطالنوحكمه  ،ولكنه يغفل عن شكه

ال يسلم حتقق  إذ .نتهى بتصرفا ،)٢()ركانه، ومها اليقني والشكأبعدها، فيجري االستصحاب لتحقق 

  .ركان االستصحاب ملا قد عرفت من لزوم فعلية الشك واليقني، ومع الغفلة ال فعليةأ

صورة الصالً كأادة الصالة يف صورة عدم فعلية الشك، سواء مل يشك عإمن يقول بلزوم  أن فتحصل

شك وغفل كالصورة الثانية، يتمسك بقاعدة االشتغال يف الصورتني، وباالستصحاب يف  أو ،األوىل

  .خصوص الصورة الثانية، بعد منع جريان قاعدة الفراغ، الشتراطه حصول الشك بعد الصالة

  

                                                

.٤٩٩ ص٣ ج:مصباح اهلدى) ١(

. باملعىن،٥٠٣ ص٢ ج:املستسمك) ٢(



١٩٦

كان مأموراً به من جهة اجلهل إذا ما أتذكر بعد الوقت، ون  إ الوقت، والقضاءتذكر يفن إ عادةفيجب عليه اإل

 أو عادة اإلحوطيقال بصحة صالته من باب قاعدة الفراغ، لكنه مشكل، فاأل أن ، ميكنىباحلالة السابقة، فنسيه وصل

  ،أيضاًالقضاء يف هذه الصورة 

  

 إطالقما عرفت من  عدة الفراغ عليها، بعدالظاهر عدم جريان قاعدة االشتغال حلكومة قان إ :وفيه

ا ليست خاصة بصورة حصول الشك بعد الصالة، وجرياا يف صورة عدم الشك قبل أدلتها، وأ

الظاهر عدم جريان االستصحاب يف صورة غفلته عن  أن ، كمااألوىلالصالة أوضح، كما يف الصورة 

 يف إشكالفال : "فقول املصنف. قربألصورتني الشك، الشتراط فعلية الشك، فالقول بصحة الصالة يف ا

  .حمل منع" صالته بطالن

  .}تذكر بعد الوقتن إ القضاء{ال } تذكر يف الوقت ون إ عادةجيب عليه اإل{ال } فـ{وعليه 

يقال  أن ، ميكنىكان مأموراً به من جهة اجلهل باحلالة السابقة فنسيه وصلإذا وأما {: نعم قوله

يف  بطالنال عليه سؤال الفرق بني الصورتني حيث بىتام، لكن يبق} دة الفراغبصحة صالته من باب قاع

 يف جريان شكالمن جهة اإل} لكنه مشكل{ كما عرفت املالك فيهما واحد أن ، دون الثانية معالاألول

  .قاعدة الفراغ

  مثل  مث إن} أيضاًالقضاء يف هذه الصورة  أو عادة اإلحوطفاأل{

  



١٩٧

  . جهة تعاقب احلالتني والشك يف املتقدم منهماكان منإذا وكذا احلال 

  

، كما ذكرناه يف الصورة ىنه حمدث مث غفل وصلأم باحلالة السابقة، ولاجلهل باحلالة السابقة الع

  .األوىل

والالزم } من جهة تعاقب احلالتني والشك يف املتقدم منهما{مأموراً بالوضوء } كانإذا وكذا احلال {

  .عدم الغفلة، وإال فجريان قاعدة الفراغ ال مانع منهعلى ما ذكرناه تقييده ب

 لالستصحاب لعدم فعلية الشك واليقني جتري قاعدة الفراغ، لعدم ىكلما مل يكن جمر أن :فتحصل

اختصاصها بصورة حدوث الشك بعد الصالة، وكلما كان الشك فعلياً مل جتر القاعدة، حلكومة 

  .كوميته شرعاً بكونه حمدثاً، واهللا العاملظاهر أدلتها عدم حم فإن االستصحاب عليها،

  



١٩٨

أحد الوضوئني ومل يعلم أيهما، ال  بطالن، مث تيقن ىتوضأ للتجديد وصلكان متوضئاً وإذا ): ٣٩مسألة ـ (

إذا التجديدي  أن ، بناًء على ما هو احلق منأيضاً يف صحة صالته، وال جيب عليه الوضوء للصالة اآلتية إشكال

   احلدث صحفصاد

  

أحد الوضوئني، ومل يعلم  بطالن، مث تيقن ىكان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلإذا {): ٣٩مسألة ـ (

 ، بناًء على ما هو احلق منأيضاً يف صحة صالته، وال جيب عليه الوضوء للصالة اآلتية إشكالأيهما، ال 

  .شكالإليف كالم بعضهم القطع بعدم ا أن بل يف اجلواهر} صادف احلدث صحإذا التجديدي أن 

  : بشرطنيذلك لكن : أقول

لو كان على حنو التقييد مل يعلم بصحة  إذ ال يكون قصده التجديد على حنو التقييد، أن :األول

واقعاً، ه بطالن غري صحيح لاألول، فالوضوء األوليكون الوضوء الباطل هو  أن الحتماله صالته،

  .، فيستصحب احلدثاألول النبطال موقع للتجديد بعد ألنه والوضوء الثاين غري صحيح 

مل يشترط يف الوضوء قصد الوجوب بأن نقول بعدم اعتبار األزيد من قصد القربة،  أن :الثاين

 ال تدل األدلة أن ، وال قصد الوجه، وال قصد االستباحة والرفع ـ كما تقدموالندب، ال وصفاً وال غايةً

 إذ  شيء من ذلك، مل يعلم بصحة صالته،لو قلنا باشتراط إذ زيد من قصد القربة ـأعلى اشتراط 

  الوضوء اجلامع هلذه األمور من 



١٩٩

مل يعلم صحته، والوضوء الفاقد اهلذه األمورـ وهو  قصد الوجوب والوجه واالستباحة وقرنائها

 يف صحة الصالة من قصد األمور طيفقد ما يشترألنه الوضوء التجديدي ـ ال تصح الصالة به، 

 فإنهحدمها، أ بطالنملقام حال من اغتسل غسالً للجنابةً وغسالً للجمعة مث علم املذكورة، فيكون حال ا

 مشكوك صحته، والغسل  ـوهو غسل للجنابةـ  للصالة حالغسل املصحإذ ال تصح الصالة بذلك، 

  .الثاين ال تصح الصالة به

بار األزيد من قصد رمبا يقال باعتألنه  القول بالشرط الثاين، غري تام،  أن إطالقهذا ولكن ال خيفى

قلنا باعتبار قصد الوجوب والندب، وتوضأ أوالً بقصد إذا القربة، ومع ذلك يعلم بصحة صالته، مثالً 

 تصح صالته الحتاد الوضوئني حبسب الوصف فإنهه بنية الندب ءاب لغاية مستحبة، مث جدد وضوباالستح

  .ندباً

 يف صحة شكالالثاين ـ فال ينبغي اإلحتقق هذان الشرطان ـ يف موارد الشرط إذا وكيف كان ف

الثاين،   أواألولوضوءه الصحيح هو  أن ن مل يعلمإصلى بالوضوء، و أنه يعلمألنه الصالة املأيت ا، 

 إالّ أن ن مل يعترب ما عدا القربة ومل يأت بالوضوء بنية التقييد،إوألنه واحتمل يف اجلواهر عدم الصحة، 

 باطالً مل تصح األولكان وضوؤه إذا ه التجديدي قصد اخلالف، ف يف وضوئفإنهقصد اخلالف مانع، 

قد حتقق سابقاً احتاد ماهية نه إ :، وفيههبطالن باطل، والثاين قصد فيه اخلالف املوجب لاألولألن صالته 

  الوضوء، فكل وضوء صادف 



٢٠٠

لحدث املوجب ة فيه، فهو رافع لباحملل القابل ـ ال مثل وضوء احلائض ـ مل يقيد، ومل تنقص القر

  .كل عبادة بهلصحة 

وضوء يف املقام كون الوضوء التجديدي رافعاً للحدث، لو لرمبا يقرر التقييد باشتراط احلكم بانه إ مث

ألن لصالة، لال يرفع احلدث، فال صحة بأنه قلنا  أما إذا صادفه يف الواقع، كما هو املشهور املختار،

احملكي عن العالمة وجامع   صحته غري حمرزة، وهذا هوألولاالوضوء الثاين مل يرفع احلدث، والوضوء 

  .املقاصد ومجلة من املتأخرين

  : وفيه

صادف إذا  ف،، ملا عرفت من كون الوضوء ماهية واحدةيال وجه للقول بعدم رفع التجديد نهإ :أوالً

  .حمالً قابالً أثّر أثره

 يف التجديدي، حىت يقال بالتساقط قاعدة الفراغ قاضية بالصحة، وال جتري القاعدة نإ :وثانياً

فيما كان هناك أثر، وال  إالّ قاعدة الفراغ قاعدة عملية ال جتريألن والرجوع إىل أصالة احلدث، وذلك 

  .يأثر لصحة التجديد

  .ال يصح جتديد آخر أنه جديديتأثر ال: ال يقال

  : يقالألنه 

  . املتكرريقد تقدم احتمال صحة التجديد: أوالً

  عدم صحة جتديدي آخر ليس من آثار صحة  نإ :وثانياً



٢٠١

   فالصالة الثانية صحيحة،،حدمهاأ بطالنصلى بعد كل من الوضوئني، مث تيقن إذا وأما 

  

ال موقع له، ولذا اختار غري واحد، كاملبسوط واجلامع وابن محزة والقاضي ألنه ، بل األولالتجديدي 

ثار صحته، آصحتها من ألن  وصحة الصالة صحة الوضوء والصالة، فصحة الوضوء لقاعدة الفراغ،

كانت مشروطة بالوضوء، كالطواف الواجب والقراءة إذا  ا بعدمها ى الغايات اليت أتركما تصح سائ

  .املنذورة بطهارة وحنومها

  . الفراغأخبار تبادر غري مثل ذلك من ىشكل يف الصحة بدعوأورمبا 

م عدم لو سلّنه إ مثال وجه هلذا التبادر،  إذ  املستند، املذكورة ممنوعة جداً كما يفىالدعون إ :وفيه

مل إذا  يف صحة الصالة اليت صالها، إشكال، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيه، فال األولصحة الوضوء 

شك قبل إذا يكن الشك يف صحة الوضوء قبل الصالة، جلريان قاعدة الفراغ بالنسبة إىل الصالة، وكذا 

 قاعدة الفراغ ملثل هذه الصورة، كما مل نستبعده يف بعض إطالقه بناًء على الصالة ولكنه غفل عن شك

  .املسائل السابقة

  .ىيؤخره كما ال خيف أو  اشتباهاً،يقدم التجديدي أوالً أن ال فرق فيما ذكر من احلكم بنينه إ مث

مع نه أل} أحدمها فالصالة الثانية صحيحة بطالن بعد كل من الوضوئني مث تيقن صلىإذا وأما {

تيان بكل عمل ما لصحة الوضوء الثاين، وكذا يصح اإلإ، واألوللصحة الوضوء ما إ الطهارة اآلن،

الوضوء التجديدي بأن هي بناًء على الشرطني، أي للقول إمنا يشترط فيه الوضوء، لكن صحة الثانية 

  رافع للحدث، لو كان حمدثاً يف 

  



٢٠٢

  .يبعد جريان قاعدة الفراغ فيهان كان ال إعادا، وإ حوط فاألاألوىلوأما 

  

الواقع ومل يكن قصد التجديدي على حنو التقييد، وإال مل تكن الصالة الثانية صحيحة كما تقدم 

  .وجهه

 ، وهذا هواألوىلالستصحاب احلدث بعد عدم العلم بصحة الطهارة } عاداإ حوط فاألاألوىلوأما {

 وهو : لكنه أشكل عليه بقوله، ههنااألوىلعادة إاق على  والدي الوفىدعا(: املشهور، بل يف املستند قال

  . إخل)١()عدم ثبوته عنده) رمحه اهللا(ـ أي الوفاق ـ عندي غري ثابت بل يظهر من كالمه 

 أدلته ملثل املقام، كما عرفت تقريبها يف املسألة طالقإل} وإن كان ال يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها{

ا أصل سبيب، ويستشكل يف جريان قاعدة الفراغ هنا ألن القاعدة يف الوضوء رياجب: املتقدمة، ورمبا يقال

ال ميكن التعبد بصحة كل من ألنه الثاين،  أو األولقاعدة الفراغ يف الوضوء  بطالنيعلم ألنه ة، رضاباملع

على فرض سقوط القاعدة يف الوضوء نه إ : وفيه.الوضوئني، فالالزم الرجوع إىل استصحاب احلدث

 يف جريان القاعدة يف شكال، مضافاً إىل اإلاألوىل، فهو غري ضار بعد جريان القاعدة يف الصالة ولاأل

  إذا جتري مبالحظة األثر، فإمنا مارات مل يكن هلا أثر، واألصول واأل أن الوضوء الثاين، بعد

                                                

.١٨ سطر ١١٢ ص١ ج:املستند) ١(



٢٠٣

  . واهللا العامل،يةمل يكن أثر فال جريان، وقد أطال اجلواهر وغريه الكالم هنا، ولعل فيما ذكرناه كفا

  



٢٠٤

 جيب الوضوء للصالة ،حدمهاأ بعدمها، مث علم حبدوث حدث بعد ىتوضأ وضوءين وصلإذا ): ٤٠مسألة ـ (

  يرجع إىل العلم بوضوء وحدث، والشك يف املتأخر منهما،ألنه اآلتية، 

  

كان إذا ف} حدمهاأث بعد ى بعدمها مث علم حبدوث حدتوضأ وضوءين وصلإذا {): ٤٠مسألة ـ (

كان بعد الوضوء الثاين بطل وضوؤه إذا  صح وضوؤه الثاين وصالته، واألولاحلدث بعد الوضوء 

  .اض، والوضوء الثاين مشكوك االنتقاضق معلوم االنتاألولوصالته، فالوضوء 

فهو من } يرجع إىل العلم بوضوء وحدت والشك يف املتأخر منهماألنه جيب الوضوء للصالة اآلتية {

حدمها مما سبق يف املسألة السابعة أالتني يف جمهويل التاريخ، ويعلم حكم معلومية تاريخ لة توارد احلأمس

الوضوء  بطالنمجايل إىل علم تفصيلي، بحمكوم بالوضوء، الحنالل العلم اإلبأنه  :والثالثني، ورمبا يقال هنا

م احنالل العلم هناك، بل الوضوء الثاين، فال يقاس املقام مبجهويل التاريخ لعد بطالن، وشك بدوي باألول

يف  أو يف أعالهما إ املاء اجلاري من فوق إىل أسفل وقعت فيه قطرة جناسة، أن يعلم أن هو من قبيل

أسفله، فأسفله حمكوم بالنجاسة على كل تقدير، وأعاله مشكوك النجاسة، فينحل العلم االمجايل إىل علم 

  . فتأمل،ماستصحاب الطهارة حمكّ، فىتفصيلي بنجاسة األسفل، وشك بدوي بنجاسة األعل

  



٢٠٥

  .احلكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو األظهرفيمكن وأما صالته 

  

حمل القاعدة، وال ألنه } ظهرصالته فيمكن احلكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو األ وأما{

  .الثني هلا، ويأيت هنا ما تقدم يف الوضوء التجديدي يف املسألة التاسعة والثرضامع

  



٢٠٦

حدمها، جيب أ بعد كل واحد صالة، مث علم حدوث حدث بعد ىتوضأ وضوئني وصلإذا ): ٤١مسألة ـ (

  كانا خمتلفتني يف العدد،ن إ عادة الصالتني السابقتنيإالوضوء للصلوات اآلتية، و

  

توضأ وضوئني وصلى بعد كل واحد صالة، مث علم حدوث حدث بعد إذا {): ٤١مسألة ـ (

ألنه  داخل يف مسألة توارد احلالتني، فإنه} جيب الوضوء للصلوات اآلتية{يصلي  أن شرة قبلمبا) حدمهاأ

 على وضوء،ن آلاحلدث كان سابقاً على الوضوء الثاين حىت يكون ا أن يعلم بوضوء وحدث، وال يعلم

الل العلم يقال باحن إالّ أن على حدث، اللهمن آلكان الوضوء سابقاً على احلدث الثاين حىت يكون اأو 

بعد الوضوء الثاين، وشك  أو باحلدث بعدهما إ ه السابق قد نقض يقيناً،ءوضو أن إىل معلوم تفصيلي، هو

  . فتأمل،هؤه الثاين فاألصل بقائوضو بطالنبدوي هو 

 أنه  وال خالف، بل يف اجلواهرإشكالبال } كانا خمتلفتني يف العددن إ عادة الصالتني السابقتنيإو{

حديهما، فال جمال إ بطالنمجايل بلعلم اإللمات، وذلك رسال املسلّإرسله املستند وغريه أجممع عليه، و

، فيسقطان أيضاًقاعدة الفراغ جلريان كل ذلك فيها  أو الستصحاب الطهارة إىل حني الصالة،

ان اجلري أو رضا على االختالف يف عدم اجلريان يف صورة التع،و يقال بعدم اجلريان أصالًأة، رضاباملع

  .والسقوط

  إذا هو فيما إمنا عادة الصالتني، إاحلكم ب أن هذا ولكن ال خيفى



٢٠٧

  .حدوث احلدث كان بعد أحد الوضوئني كما هو مفروض املنتبأن علم 

احلدث كان  أن شك يفإذا  أنه كان بعد أحد الصالتني صحت الصالتان معاً، كمابأنه علم إذا أما 

عادة الصالتني لقاعدة الشغل، لكن الظاهر تبعاً إعن األكثر وجوب بعد الصالة، فاحملكي  أو قبل الصالة

 صحتهما معاً، وذلك لقاعدة الشك بعد الفراغ، ومعها ال جمال :ةألجلللمستند وناقالً له عن بعض ا

  .االستصحاب أو لقاعدة الشغل

 قضائية، ىخردائية، واألأ الصالتني ىحدإرمبا احتمل يف مفروض املنت الفرق بني صورة كون نه إ مث

عادة يف سائر وجوب اإل أما عادة يف سائر الصور، دون صورة االختالف،وبني سائر الصور، بوجوب اإل

قاعدة حيلولة ألن عادة يف صورة االختالف فمجايل، وأما عدم وجوب اإلفلما تقدم من العلم اإل الصور

قاعدة احليلولة يف رتبة ن إ :فيه و.مجايلالوقت حاكمة بصحة الصالة القضائية، وبذلك ينحل العلم اإل

من  أو تكون من جنس واحد أن ة بنيرضاقاعدة الفراغ وال فرق يف سقوط القواعد يف صورة املع

  . قاعدتان أو تكون يف كل طرف قاعدة واحدة أن جنسني، وال بني

يف ، كما فصل رضاالقاعدتني يف رتبة متأخرة مل يقع بينهما تع أو نعم فيما كان أحد األصلني

  .األصول



٢٠٨

  خفاتيتني،إكانتا إذا  خفاتاًإكانتا جهريتني، وإذا  وإال يكفي صالة واحدة بقصد ما يف الذمة جهراً

  

 بالظهر أربعاً وبالعصر ركعتني، ىاملراد باملختلفتني يف العدد االختالف تشريعاً ال إتياناً، فلو أت مث إن

التشريع فيه متحد، وإن كان  إذ  يف غري املختلف،ري بني القصر والتمام، كان ذلك داخالًيع التخضيف موا

وإال يكفي صالة واحدة بقصد ما يف الذمة {: األداء على حنو االختالف، فهذه املسألة داخلة يف قوله

كالظهر والعصر، } خفاتيتنيإكانتا إذا خفاتاً إو{كالعشاء القصري والصبح } كانتا جهريتنيإذا جهراً 

مجال على هذه الصالة املأيت ا، وهذا هو املشهور بني الفقهاء، خالفاً للشيخ وذلك النطباق املعلوم باإل

عادة الصالتني، وذلك لتحصيل اليقني بالرباءة، والعتبار اجلزم يف النية، وفيها ما ال إواحللبيني، فقد قالوا ب

 كما ،، وهو غري ضارالترديد يف املنويإمنا اليقني حاصل بصالة واحدة، واجلزم بالنية حاصل، و إذ ،ىخيف

  .حقق يف حبث النية

 والفائتة كانت بنية ،)١(»يقضي ما فاته كما فاته«: )عليه السالم(ورمبا يستدل هلذا القول بقوله 

تيان مبا يعلم يأيت مبا يعلم تفصيالً، بل اإل أن ال يأيت مبا خيالف، ال أن »كما«الظاهر من ن إ :معينة، وفيه

  .»كما «مجاالً مطابقته يصدق عليهإ

  

  

                                                

.١ حاب قضاء الصلوات من أبو٦ الباب ٣٥٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٠٩

  كانتا خمتلفتنيإذا خفات وخمرياً بني اجلهر واإل

  

 األكثر، كما يف املستند، بل عن لوهو املوافق لقو}  خمتلفتنياكانتإذا خفات وخمرياً بني اجلهر واإل{

املدارك االتفاق عليه املشهور كما يف املستمسك، خالفاً للشيخ واحلليب وابن زهرة واحللي وابن سعيد، 

  .فاية الواحدة املرددةمن عدم ك

  : استدل املشهور

 عن رجل نسي من الصلوات، ال )عليه السالم(عبد اهللا  و أب بن سعيد األهوازي، سئلنيمبرفوع احلس

العشاء فقد صلى  أو العصر أو كانت الظهر فإن ربعة وركعتني،أيصلي ثالثة و«: يتها هي؟ قالأيدري 

  .)١(»ىصلالغداة فقد  أو أربعاً، وإن كانت املغرب

 لكنه خال عن الذيل املذكور، ومثل ،)٢(صحابناأسباط، عن غري واحد من أوحنوه مرسل علي بن 

 خبارتفسريه متون الروايات، وهذه األ أن همؤ وبنا،)٣(مرفوع احلسني ما عن علي بن إبراهيم يف تفسريه

  .فيهاجمبورة سندها بالشهرة، واملناط موجود يف غري موردها، كاملسألة اليت حنن 

  فيما يعلم، ن ابجيإمنا اجلهر واالخفات بأن : ورمبا استدل لذلك

  

                                                

.٦٨ ح٣٢٥ ص:ويف احملاسن . ٢ ح قضاء الصلواتأبواب من ١١ الباب ٣٦٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ حالصلواتقضاء  أبواب من ١١ الباب ٣٦٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٨٠ ص١ ج:تفسري القمي) ٣(



٢١٠

  .عادة كليهماإ يف هذه الصورة حوطواأل

  .فال دليل على وجوا فيما مل يعلم، وفيه نظر

ني ما األولأما القائل بعدم الكفاية فيستضعف النص واملناط، ويستدل بلزوم التمييز يف النية، ويرد على 

نسيت الظهر إذا «: ضافة إىل ما عرفت يف حبث النية، خصوص حسنة زرارةالتمييز باإل ىعرفت، وعل

هي أربع إمنا  العصر ف، مث صلّاألوىلبعد فراغك فانوها  أو حىت صليت العصر فذكرا وأنت يف الصالة

  .)١(»مكان أربع

 أما  اجلهر،لكن ذلك فيمن جيب عليه} عادة كليهماإ يف هذه الصورة حوطاأل{مع ذلك كله } و{

  . يف كفاية ختيريها بينهماشكالخفات، كاملرأة يف اجلهرية، فال ينبغي اإلمن يتخيري بني اجلهر واإل

  

                                                

.١ حواقيت املأبواب من ٦٣ الباب ٢١١ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢١١

حدمها فاحلال على منوال أة مث علم حدوث حدث بعد لصلى بعد كل من الوضوئني نافإذا ): ٤٢مسألة ـ (

 الصالتني ىحدإ املفروضة ةكانت يف الصورإذا ما الفرض كوما نافلة، وأ إذ عادة،الواجبني، لكن هنا يستحب اإل

ألنه ، أيضاًتها جبرياا يف النافلة رضايقال جبريان قاعدة الفراغ يف الواجبة، وعدم مع أن  نافلة، فيمكنىواجبة واآلخر

  جرائها فيهما طرح تكليف منجز،إال يلزم من 

  

قبل } حدمهاإحدوث حدث بعد صلى بعد كل من الوضوئني نافلة مث علم إذا {): ٤٢مسألة ـ (

راد أإذا يتوضأ للصلوات اآلتية، لقاعدة االشتغال، ويعيد الصالتني } فاحلال على منوال الواجبني{النافلة 

كانتا متفقتني، فيعيد صالة واحدة، واحتمال جريان قاعدة  إالّ إذا دراك الثواب للعلم بفساد أحدمها،إ

  .مل يستلزم حمذور ال وجه له إذامجايل الفراغ يف كال طريف العلم اإل

عادة كما كانت جتب يف فال جتب اإل} الفرض كوما نافلة إذ ،عادةلكن هنا يستحب اإل{

  .الواجبتني

كاملغرب ونافلتها }  نافلةى الصالتني واجبة واألخرىحدإكانت يف الصورة املفروضة إذا وأما {

ال يلزم ألنه ، أيضاًتها جبرياا يف النافلة رضاعيقال جبريان قاعدة الفراغ يف الواجبة وعدم م أن فيمكن{

يوجب طرح ألنه اإلمجايل، األصل ال جيري يف أطراف العلم  فإن }جرائها فيهما طرح تكليف منجرإمن 

  إذا ، مثالً زالتكليف املنج

  



٢١٢

  .عادة النافلةإعادة الواجبة، ويستحب إمجايل، فيجب  عدم جرياا للعلم اإلقوىاأل أن إال

  

  .يوجب طرح التكليف املنجزألنه  ، الطهارة فيهماأصالجيري  أن أحد املائني جنس ال ميكنأن  علم

 عدم جرياا للعلم قوىاأل أن إال{جراء األصل إكان أحد األطراف ليس بالزم فال مانع من إذا أما 

كن جعل كذلك ال مي، التفصيلي كما ال ميكن جعل التكليف الظاهري يف قبال العلم فإنه} مجايلاإل

غري  أو وال فرق يف ذلك بني كون ذلك يف األطراف اللزوميةالتكليف الظاهري يف قبال العلم اإلمجايل، 

 أو تنيلمجايل، سواء كان طرفاه نافخمتلفة، فال جتري قاعدة الفراغ يف أطراف العمل اإل أو اللزومية،

بدون  أنه واالستحباب مبعىن} نافلةعادة الإعادة الواجبة ويستحب إفيجب {فريضة ونافلة  أو فريضتني،

  .تيان ا على كل حاليستحب اإل أنه تيانه هلا، الإعادة ال يعلم باإل



٢١٣

ن املقدم هي الصالة أكان متوضئاً وحدث منه بعده صالة وحدث وال يعلم أيهما املقدم، وإذا ): ٤٣مسألة ـ (

كان تاريخ إذا  لقاعدة الفراغ، خصوصاً  صحة الصالةقوى األ،احلدث حىت تكون باطلة أو حىت تكون صحيحة،

  الصالة معلوماً

  

ن أكان متوضئاً وحدث منه بعده صالة وحدث وال يعلم أيهما املقدم، وإذا {): ٤٣مسألة ـ (

من اجلهل : ففي الصور الثالث} احلدث حىت تكون باطلة أو املقدم هي الصالة حىت تكون صحيحة،

 صحة الصالة لقاعدة قوىاأل{.  والعلم بتاريخ احلدث فقطبتارخيهما، والعلم بتاريخ الصالة فقط،

تلك املسألة  أن :علم بوضوء وحدث وشك يف املتأخر منهما، والفرقإذا هذه املسألة ما  فإن }الفراغ

كان الوضوء باقياً إىل زمان احلدث انتقض إذا حدمها إىل زمان اآلخر، فأاألثر فيها مترتب على بقاء 

ث باقياً إىل زمان الوضوء ارتفع احلدث بالوضوء، وهذه املسألة األثر فيها مترتب دكان احلإذا الوضوء، و

طراف أا يف األصول عدم جريان االستصحاب يف نحدمها إىل زمان اآلخر، وحيث إنا استظهرأعلى عدم 

ة، فال جمال لالستصحاب هنا يف أي الطرفني، رضااالستصحاب جار ويسقط باملع أن مجايل، الالعلم اإل

  .فاملرجع قاعدة الفراغ

ال فرق بني األمرين يف كون  إذ  كون القاعدة هي املرجع،أيضاً ىة يررضا السقوط باملعىنعم من ير

  كان تاريخ الصالة معلوماًإذا خصوصاً {:  يف قولهشكالهر اإلظي: القاعدة هي املرجع، ومنه

  



٢١٤

  . إىل ما بعد الصالةأيضاًجلريان استصحاب بقاء الطهارة 

  

خر آاستصحاب الطهارة إىل زمان  فإن } إىل ما بعد الصالةأيضاًان استصحاب بقاء الطهارة جلري

ال جمال هلذا االستصحاب بعد وجود قاعدة  أنه  إالّالصالة يثبت به الواجب، وهو الصالة حال الطهارة

  .  فتأمل،الفراغ



٢١٥

اجلزء  أو اجلزء الوجويب أنه  يدريترك جزًء منه وال أنه تيقن بعد الفراغ من الوضوءإذا ): ٤٤مسألة ـ (

ال أثر هلا ألنه  جبرياا يف اجلزء االستحبايي، رضاه لقاعدة الفراغ، وال تعئاالستحبايب، فالظاهر احلكم بصحة وضو

  بالنسبة إليه

  

} اجلزء الوجويب أنه ترك جزًء منه وال يدري أنه تيقن بعد الفراغ من الوضوءإذا {): ٤٤مسألة ـ (

فالظاهر احلكم {جزء من الوضوء  أنه  بناًء على،كاملضمضة} أو اجلزء االستحبايب{كمسح الرأس 

 فإن }ال أثر هلا بالنسبة إليهألنه  جبرياا يف اجلزء االستحبايب، رضاه لقاعدة الفراغ، وال تعئبصحة وضو

ضوء الذي وقع الوأن  إذ عادة للوضوء،إعادة لنفس اجلزء، وال إكان متروكاً ال إذا اجلزء االستحبايب 

صحيحاً ال يعاد لترك جزء استحبايب منه، فقاعدة الفراغ ال أثر هلا بالنسبة إىل اجلزء االستحبايب، وتكون 

كان أثر لذلك اجلزء إذا ، وهذا خبالف ما رضاقاعدة الفراغ بالنسبة إىل اجلزء الوجويب دون مع

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب صار، عناالستحبايب، كما ورد يف باب ترك البسملة عن التهذيب واالستب

عد صالتك ووضوءك، ففعل أ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال له رسول اهللا ى،إن رجالً توضأ وصل«

، ىعد وضوءك وصالتك، ففعل وتوضأ وصلأ: )  وسلمصلى اهللا عليه وآله(، فقال له النيب ىوتوضأ وصل

 )عليه السالم( أمري املؤمنني ىفأت. د وضوءك وصالتكعأ :) وسلمصلى اهللا عليه وآله(فقال له النيب 

  هل : )عليه السالم(فشكا ذلك إليه، فقال 

  



٢١٦

أحد  بطالنتوضأ وضوًء لقراءة القرآن، وتوضأ يف وقت آخر وضوًء للصالة الواجبة، مث علم بإذا نظري ذلك ما و

  .، لعدم أثر هلا بالنسبة إليهاأيضاً القراءة  جبرياا يفرضا قاعدة الفراغ صحة الصالة، وال تعىمقتض فإن الوضوئني،

  

ال، قال: يت حني توضأت؟ قالمس :سمصلى اهللا (، فأيت النيب ىوضأ وصلت وى على وضوئك، فسم

  .)١(»يعيد أن فلم يأمره) عليه وآله

ه ئهل أحدث بعد وضو أنه شك يفإذا  هذا يكون حال مثل هذا اجلزء االستحبايب حال ما ىوعل

  . الكالمطالق هذا فال وجه إلى، وعلاألوله ئبعد وضوأو  التجديدي،

توضأ وضوًء لقراءة القرآن، وتوضأ يف وقت آخر وضوًء للصالة الواجبة، مث علم إذا ونظري ذلك ما {

 أيضاً جبرياا يف القراءة رضا وال تع، قاعدة الفراغ صحة الصالةىمقتض فإن أحد الوضوئني، بطالنب

  .لو كان وضوء القراءة باطالً مل يترتب عليه شيء إذ }ليهالعدم أثر هلا بالنسبة إ

جراء قاعدة الفراغ بالنسبة إىل وضوء إ مل يصح ،وضوء القراءة شيء بطالننعم لو ترتب على 

 ال فإنه القرآن بعد بالوضوء الثاين املشكوك يف أحدمها، أ ومل يقراألولصلى بالوضوء إذا الصالة، كما 

  كان وضوؤه ن إألنه سبة إىل وضوء الصالة، نلجتري قاعدة الفراغ با

                                                

.٥ ح يف صفة الوضوء١٦ الباب ٣٥٨ ص١ ج:والتهذيب .٤ ح يف التسمية على الوضوء٣٩ الباب ٦٨ ص١ ج:االستبصار) ١(



٢١٧

الصاليت باطالً لزم عليه إعادة الصالة، وإن كان وضوؤه الثاين باطالً استحب استئنافه للقراءة، فلكل 

قرأ وشك كان لكل واحد  أن  بعدفإنهاستؤجر لقراءة القرآن بالوضوء، إذا من الوضوئني أثر، وكذلك 

كان املستحب قراءة إذا اشتغال ذمته بالقراءة، وكذلك  د صالته، أومجايل بفسامنهما أثر، لعلمه اإل

" يس"قراءة  أو  يعلم بثبوت أحد األمرين من الصالة،فإنهـ مثالً ـ بوضوء،  يف ليلة اجلمعة" يس"

  .عليه

  



٢١٨

مل تفت املواالة رجع وتدارك  فإن شرائط الوضوء، أو ءأجزاشرط من  أو تيقن ترك جزءإذا ): ٤٥مسألة ـ (

 به ومبا ىرجع وأت كان يف األثناء فإن ،يف األثناء أو يكون بعد الفراغ أن ماإشك يف ذلك فن إ ماأ مبا بعده، وىأتو

  .بعده

  

مل تفت املواالة  فإن شرائط الوضوء، أو ءأجزاشرط من  أو تيقن ترك جزءإذا {): ٤٥مسألة ـ (

الكل ألن  يف كلمام، وذلك مجاع وال خالف، بل عليه اإلإشكالبال }  مبا بعدهىرجع وتدارك وأت

ضافة إىل القاعدة املذكورة مجلة من واملشروط عدم عند انتفاء اجلزء والشرط، ويدل على ذلك باإل

 وبرجليه قبل ، عن رجل بدأ بيده قبل وجهه)عليهما السالم(حدمها أكصحيح زرارة، عن : النصوص

  .)١(يبدأ مبا بدأ اهللا وليعد ما كان: يديه؟ قال

بدأت بيسارك قبل ميينك، ومسحت إذا «:  قال)عليه السالم(يعفور، عن الصادق  أيب يح ابنوصح

ا، غسلت يسارك، مث مسحت رأسك ورجليكأ رأسك ورجليك، مث استيقنت بعد إىل )٢(»نك بدأت 

  . اليت مرت يف حبث املواالةخبارغريمها من األ

 به ومبا ىكان يف األثناء رجع وأت فإن  األثناء،يف أو يكون بعد الفراغ أن ماإشك يف ذلك فن إ أما و{

  إذا سواء جتاوز حمله، كما } بعده

                                                

.١٠١ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ٩٧ ص١ ج:التهذيب) ١(

.١٤ ح الوضوءأبواب من ٣٥ الباب ٣١٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢١٩

شك يف غسل ذراعه اليسرى إذا مل يتجاوز، كما  أو ،ىسل ذراعه اليسرسل وجهه عند غَشك يف غَ

يف اجلواهر، واملستند، واملستمسك، ومصباح الفقيه،مجاع على ذلك اإلى رأسه، وقد ادعومل ميسح بعد  

  .ومصباح اهلدى، وغريها

كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر إذا «:  قال)عليه السالم( صحيح زرارة، عن الباقر :ويدل عليه

 اهللا ىمتسحه، مما مس أو نك مل تغسلهأ مجيع ما شككت فيه ىأغسلت ذراعيك أم ال، فأعد عليهما، وعل

 أو رت يف حال أخرى يف الصالة،قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صإذا ما دمت يف حال الوضوء، ف

 ،)١( اهللا، مما أوجب اهللا عليك فيه وضوءه ال شيء عليك فيهىيف غريها فشككت يف بعض ما قد مس

  .وظهور الصحيحة يف احلكم املذكور مما ال ينكر

شككت يف شيء من إذا «:  قال)عليه السالم(يعفور، عن الصادق  أيب ة مبوثق ابنرضانعم هي مع

 إشكالوال . )٢(»كنت يف شيء مل جتزهإذا الشك إمنا  دخلت يف غريه فليس شكك بشيء، الوضوء، وقد

  يف حجية املوثقة يف نفسها وصراحتها، مما يوجب اجلمع 

                                                

.١١٠ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ١٠٠ ص١ ج:التهذيب) ١(

.١١١ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ١٠١ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٢٢٠

 أو  علمها إىل أهلها،عراض املشهور عن املوثقة أوجب ردإ إالّ أن حبمل الصحيحة على االستحباب،

  .تأويلها ببعض احملامل

غسل أ: دالة على قاعدة التجاوز، فالصحيحة أخص منها مطلقاً، كمرسلة الواسطيأما املطلقات ال

وجدت برد املاء على إذا «: ي ويدي، قالعغسل ذراأين مل أغسل يدي، ويشككين الشيطان أوجهي مث 

  .)١(»ذراعك فال تعد

  .)٢(» فامضه كما هوىكلما شككت فيه مما قد مض«: وموثقة ابن مسلم

  .)٣(»خرجت من شيء مث دخلت يف غريه فشكك ليس بشيء إذا«: ة زرارةيحوصح

برد املاء يزيل الشك، ن اوجدألن يكون مرسل الواسطي خارجاً عن املقام،  أن باالضافة إىل احتمال

  .شك فيه بدويلفا

 ما دل على الترتيب مطلقاً، الشامل لصوريت العلم ألجلهو إمنا تيان مبا بعد املشكوك، اإل مث إن

  ن إ  باملؤخر، حيثى املقدم حىت أتسل العضودل على الترتيب يف خصوص من نسي غَوالشك، وملا 

  

                                                

.٤ ح الوضوءأبواب من ٤٢ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح اخلللأبواب من ٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح اخلللأبواب من ٢٣باب ل ا٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٢٢١

ن كان بعد الفراغ يف غري اجلزء إيف جزء منه، و أو ن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى يف غسل الوجه مثالإو

   على الصحة لقاعدة الفراغاألخري بىن

  

  .املناط يف الشك والنسيان واحد

 أن سل الذراع يفشك يف حال غَإذا ك يف الشرط حاله حال الشك بعد الفراغ، فالشن إ مث الظاهر

 ى كان يف الفضاء املغصوب أم ال؟ كان جمرهسله لوجهغَأن  أو مضافاً، أو ماء غسل الوجه كان مطلقاً

  .األدلة طالقلقاعدة التجاوز، وذلك إل

حتمال املناط املستفاد من اإالّ  ،طالقكموثقة ابن مسلم، وال دليل على خروج ما حنن فيه عن اإل

ذلك خاص بباب الصالة مل بأن االحتمال ال يوجب التقييد، والقول  أن صحيح زرارة، ومن املعلوم

فال يشمله املوثق " ىما مض"ئه أجزاعلى الوضوء عمل واحد فال يصدق بأن القول  أن ، كماهيظهر وجه

  . والعرفىخالف ظاهر النص والفتوألنه حمل منع، 

يف جزء  أو سل الوجه مثالًوإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى يف غَ{احلكم كما تقدم  إنمث 

  .األدلة ما تقدم من طالقإل} منه

 وال خالف، إشكالبال }  على الصحة لقاعدة الفراغوإن كان بعد الفراغ يف غري اجلزء األخري بىن{

  يحة زرارة، وموثقة ابن كصح:  عليه مستفيضة، ويدل عليه نصوص كثريةمجاع اإلىودعو



٢٢٢

  .مسلم املتقدمتني

  من صالتك وطهورك فذكرته تذكراًىكل ما مض«: )عليه السالم(وخرب ابن مسلم عن الصادق 

  .)١(»مضهأف

هو حني «: ما فرغ منه؟ قال ، فيمن شك يف الوضوء بعد)عليه السالم(وخرب ابن بكري عن الصادق 

  .)٢(»ذكر منه حني يشكأيتوضأ 

 ذلك السرية ى وعل،للمناط املستفاد منه أو ، على بعض احملتمالتيعفور املتقدم، بناًءيب  أوخرب ابن

 القطعية، وبناء العقالء من غري ردع من الشارع، فال يراد بذلك ما اشتهر عند أهل القوانني احلديثة من

تلقيه من اهللا الشرع يلزم إذ م يشرعون القوانني مما يتعارف عند الناس، ألالشرع هو العرف، أن 

  .ىبناء العقالء مؤيد للنص والفتو أن يراد بذلكإمنا هو واضح، و سبحانه، كما

 أنه الكالم يف قاعدة الفراغ، يف مث إننعم السرية الثابتة اتصاهلا بزمان املعصوم دليل من باب التقرير، 

قلنا بكفاية جمرد الفراغ، إذا الالزم الدخول يف عمل آخر، ف أو هل يكفي جمرد الفراغ يف احلكم بالصحة،

قلنا بلزوم الدخول يف الغري، فما هو املراد بالغري، والظاهر كفاية الفراغ، إذا فما هو املراد بالفراغ، و

  وعدم اعتبار الدخول يف الغري، وقد اختار هذا مجاعة، بل عن جممع الربهان وغريه نسبته إىل 

                                                

.٦ ح الوضوءأبواب من ٤٢ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١١٤ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ١٠١ ص١ ج:لتهذيبا) ٢(



٢٢٣

كلما : )عليه السالم(يه، ويدل عليه قول الباقر لع مجاعصحاب، وعن الروضة واملدارك اإلظاهر األ

  . كما هوه فامضىشككت فيه مما قد مض

  . من صالتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضهىكلما مض: )عليه السالم(وقول الصادق 

  . ذكر منه حني يشكأهو حني يتوضأ : ويف خرب ابن بكري

قمت عن الوضوء وفرغت منه إذا ف: ارة املتقدمالالزم الدخول يف الغري، لصحيح زربأن : ورمبا يقال

  .ىوقد صرت يف حال أخر

 األوىل واجلمع بني الطائفتني يقتضي محل مطلق الطائفة ،ودخلت يف غريه: يعفور أيب وملوثق ابن

كنت يف شيء مل إذا الشك إمنا ظاهر احلصر يف موثقة ابن بكري ن إ :على املقيد يف الطائفة الثانية، وفيه

دل على الدخول يف الغري من باب  الدخول يف الغري، فيكون ما  كون املناط الفراغ وعدم الفراغ الهجتز

ما ... كنت قاعداً على وضوئكإذا  ظاهر صدر الصحيح أن الغالب، فال يكون القيد احترازياً، كما

 على ذلك، مما ن حيمل ذيلهأ فال بد و،املناط كونه يف حال الوضوء وعدمه أن دمت يف حال الوضوء

مجال لصدر قرينة على الذيل ال العكس، ولو سلم اإلا إذيوجب كون ذكر القيد من باب الغالب، 

تدل على احلصر،   المناإ أن ىغرب املستند فادعأات ما دل على كفاية الفراغ، وقد إطالقفاملرجع 

  ة واألدب واالنصراف، تدل اللغن إ : مصدرية، فال حصر، وفيهماو  للتأكيدأن أن ولعله نظر إىل



٢٢٤

رجعوا أبعض الفقهاء  أن ردات وداللة املركب، كمافعلى كوا للحصر، وال منافاة بني عدم داللة امل

ه ألجلالضمري كسائر القيود يرجع إىل ما صب  فإن خالف الظاهر، أنه  إىل الوضوء، معغريه ضمري يف

 كان الضمري واحلال من شؤون الغالم متثاقالً أو و مثلقام غالم زيد وهلو قال نه إ الكالم، ولذا قالوا

  .ال من شؤون املضاف إليه

وجودي، أمر من يشترط الدخول يف الغري يف جريان قاعدة الفراغ فهو يعترب االشتغال ب أما هذا،

قمت عن الوضوء وفرغت منه إذا ف: ، وذلك ملا يف صحيح زرارةىحال يف أخر أنه حبيث يصدق عليه

  .غريها أو  يف حال أخرى يف الصالةوقد صرت

دخلت يف بدون الدخول يف حال وجودي ال يصدق  إذ ودخلت يف غريه: يعفور أيب ملوثق ابن

حيصل الفراغ من الوضوء  أنه املراد بالفراغ ـ على ما اخترناه تبعاً ملن عرفت ـ فال شك يف أما ،غريه

ن إ قلناإذا عمل به، فإذا متام املستحب منه إب إالّ ال يصحاإلمتام  أن ، والظاهرىمتام مسح الرجل اليسرإب

 فشك وهو ميسح إىل املفصل، مل حيصل الفراغ لعدم ، املفصل مستحباملسح إىل القبة واجب وإىل

  .قمت من الوضوء وفرغت منهإذا ف يف خرب ابن بكري، وعدم صدق فرغ منهصدق 

 بني االنتقال من حمل الوضوء وعدمه، وال بني طول نعم ال فرق بني االشتغال بفعل آخر وعدمه، وال

  جلوسه يف حمل وضوئه، 

  



٢٢٥

كان  أو ما جلس طويالً، كان بعد أو كان بعد الدخول يف عمل آخر،ن إ كان الشك يف اجلزء األخري،ن إ وكذا

  .بعد القيام عن حمل الوضوء

  

  .لعدم االعتناء بالشك املذكورة املوجبة األدلةحبيث فات املواالة وعدمه، وكل ذلك لصدق 

كان بعد ما جلس  أو كان بعد الدخول يف عمل آخر،ن إ كان الشك يف اجلزء األخرين إ وكذا{

 تقدير ىفقد اختلفوا يف أصل جريان قاعدة الفراغ، وعل} كان بعد القيام عن حمل الوضوء أو طويالً،

  : لأقوااحتماالت وكان الشك يف اجلزء األخري، إىل ن إ جريانه فيما يتحقق به الفراغ،

مع الشك يف اجلزء األخري يكون الفراغ مشكوكاً، ومع ألنه ال يتحقق الفراغ أصالً،  نهإ :األول

الفراغ  فإن حراز الفراغ،إجراء القاعدة على إجراء القاعدة، لتوقف  إلاًالشك يف الفراغ ال يكون مردد

  .ال للحكمشك يف املوضوع مل يكن جمإذا كاملوضوع، والقاعدة كاحلكم، ف

يتحقق بالدخول يف الغري، وللدخول يف الغري أقسام، كاالنتقال من حمل الوضوء إىل مكان  نهإ :الثاين

م ال، وكالدخول يف صالة أهل مسح  أنه توضا قبل ساعة مث شك يف ا إذآخر، وكالفصل الطويل، كما

  .وحنوها

  . عن الوضوءيتحقق برؤية املكلف نفسه فارغاً نهإ :الثالث



٢٢٦

  .مل تفت املواالة، وإال استأنفن إ  بهىن كان قبل ذلك أتإو

  

 فال خيفى ما فيه، ال األولالقول  أما يتحقق بسبق اليقني بالفراغ قبل حدوث الشك فيه، نهإ :الرابع

قد عرفت وجود هذا  إذ ظ الفراغ ـ كما ذكره بعض املعاصرين ـف القاعدة لأخبارليس يف ألنه 

القاعدة بالفراغ، بل لصدق الفراغ واملضي ـ كما يف بعض األحاديث ـ  الفقهاء ىاللفظ، ومنه مس

مشكوك فيه، نه إ :ال يشترط الفراغ احلقيقي حىت يقال إذ على بعض احلاالت، كاليت ذكرها املصنف،

  .بل الفراغ العريف، والعرف يري الفراغ مع ما ذكره املصنف وسائر ما ذكر يف االحتماالت

متام الوضوء مث االنتقال، وما إكانت عادته  إالّ إذا وضوء وحده ال يكفي،من حمل الاالنتقال نعم 

 عن صدق الفراغ عند بعضهم على ٍش، وبعض الشراح واحملشني ناىاختلف فيه اجلواهر والشيخ املرتض

 أن على خر عدم الصدق، وقد أطال املستمسك الكالم حول هذا املوضوع، وبىن اآلىشيء، بينما ير

  . فراجع،إشكالخيلو عن   البنائي مبا الاملراد الفراغ

ن مل تفت إ{أي باجلزء األخري } بهأتى {املذكور احملقق للفراغ } قبل ذلك{الشك } ن كانإو{

جريان احلكم تابع  أن ولو شك يف حتقق موضوع الفراغ مل جير حكمه، لوضوح} ستأنفااملواالة وإال 

  .لتحقق املوضوع

  



٢٢٧

  .املوانع أو ائط،ريف الش أو ء،جزاكثري الشك، سواء كان يف األبشك ال اعتبار ): ٤٦مسألة ـ (

  

} املوانع أو ،يف الشرائط أو ء،جزاالشك سواء كان يف األ ال اعتبار بشك كثري{): ٤٦مسألة ـ (

مع  أنه  علىمع الطهارة أم ال؟ بىن أنه ركع، ولوشك يف أنه  علىركع أم ال؟ بىن أنه شك يفإذا ف

 يف ى يف كل ذلك، وادعإشكالمل يضحك، بال  أنه  على بىن؟ال أم ضحكنه  أالطهارة، ولو شك يف

  : اجلواهر عدم وجدان اخلالف فيه، وقد استدل لذلك بأمور

  .السرية: األول

  .لزوم العسر واحلرج: الثاين

ال اعتبار بكثرة الشك يف الصالة نفسها كذلك ال اعتبار  الوضوء من توابع الصالة، فكما نإ :الثالث

  .يف الوضوءا 

ذكرت له رجالً :  قال)عليه السالم(كصحيح بن سنان، عن الصادق :  من الرواياتةمجل: الرابع

وأي عقل له وهو «: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  هو رجل عاقل؟ فقال: بالوضوء والصالة، وقلتىمبتل

 فإنهن أي شيء هو سله، هذا الذي يأتيه م«: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: فقلت له» يطيع الشيطان

  شك نوع من الوسوسة، ويصدق عليه لكثرة ا أن من املعلوم فإن ،)١(»من عمل الشيطان: يقول لك

                                                

.١٠ ح١٢ ص١ ج:الكايف) ١(



٢٢٨

  .االبتالء بالوضوء

الرجل يشك كثرياً يف صالته حىت ال يدري كم صلى وال : قلنا له: لصالةاويف خرب زرارة الوارد يف 

ميضي يف شكه ـ مث قال «: عاد شك؟ قالأه ذلك كلما  يكثر عليفإنه: ، قلنا»يعيد«: ما بقي عليه؟ قال

الشيطان خبيث معتاد ملا عود فليمض  فإن نفسكم نقض الصالة فتطمعوه،أـ ال تعودوا اخلبيث من 

: ـ مث قال... فعل ذلك مرات مل يعد إليه الشكإذا  فإنهأحدكم يف الوهم، وال يكثرن نقض الصالة، 

  .)١(»عصي مل يعد إىل أحدكما إذيطاع، ف أن ا يريد اخلبيثمنإـ 

 فإنهكثر عليك السهو فامض على صالتك، إذا «: ، قال)عليه السالم(وصحيح ابن مسلم، عن الباقر 

إذا فإن التعليل يف هذين اخلربين يشمل كل عبادة ومعاملة، ف .)٢(»هو من الشيطانإمنا  ،يدعك أن يوشك

 على العقد لنكاح وغريه، مل يعنت وبىن أو الذبح،أو  التلبية، أو السعي، صار كثري الشك يف الطواف، أو

 نإ :يف البقية كفاية، بل رمبا يقال إالّ أن  املذكورة وإن صحت يف بعضها،األدلةالصحة، واملناقشة يف 

   املترتبة على الشك منصرفة عن كثري حكاماألأدلة 

                                                

.٢ ح اخلللأبواب من ١٦ الباب ٣٢٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ ح اخلللأبواب من ١٦ الباب ٣٢٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٩

بالشك يف املقام أعم من املراد  مث إنالشك، فال حيتاج عدم كون حكمهم حكم الشاك إىل دليل، 

  . الشكى يطلق كل واحد منهما على اآلخر، وعلأيضاًما أالظن والوهم، كما 

  .نعم الظن غالباً يطلق على الراجح، فليس املراد بالشك هنا معناه املنطقي

 أو ألفعال،ا بىأتبأنه كثري القطع لسوء املزاج، سواء كان يف طرف الوجود كأن يقطع ن إ مث الظاهر

 ، عن مثلهاألدلةتيان األفعال، حاله حال كثري الشك، النصراف إ طرف العدم كأن يقطع بعدم يف

كان يف طرف العدم مل يظهر وجهه، وفائدة كونه مثل إذا فتخصيص صاحب اجلواهر عدم االلتفات مبا 

لده الذي ارتبط التكليف به، كالولد األكرب يف قضاء صالة واإذا كثري الشك تظهر بالنسبة إىل غريه، 

كفارته يف مثل الصوم  أو ،راد قضاءهأاستقام مزاجه، وإذا ا، وبالنسبة إىل نفسه، بطالقطع الوالد ب

مكن ردعه مع وجود قطعه ـ كما هو الغالب يف ألو كان عامياً و أنه وحمرمات األحرام، وما أشبه،كما

  .العوام ـ كان ذلك فائدة أُخرى، وتفصيل الكالم يف األصول

  



٢٣٠

  ثناءكان يف األإذا التيمم الذي هو بدل عن الوضوء ال يلحق حكمه يف االعتناء بالشك ): ٤٧ة ـ مسأل(

  

كان يف إذا التيمم الذي هو بدل عن الوضوء ال يلحقه حكمه يف االعتناء بالشك {): ٤٧مسألة ـ (

إذا «: رارةالتجاوز الشاملة للمقام، كصحيح ز أدلة طالقذهب إليه غري واحد، وذلك إل كما} األثناء

  .)١(»خرجت من شيء مث دخلت يف غريه فشكك ليس بشيء

  .)٢(»كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل يف غريه فليمض عليه«: وصحيح إمساعيل

  .)٣(»كل شيء تشك فيه وقد دخلت يف حالة أخرى فامض وال تلتفت إىل الشك«: والرضوي

  .)٤(»ما هو فامضه كىكل ما شككت فيه مما قد مض«: وصحيح ابن مسلم

  .)٥(»طهورك فذكرته تذكراً فامضهالتك وكل ما مضي من ص «:)عليه السالم(وقوله 

قاعدة التجاوز خاصة ألن :  باالستصحاب واالعتناء بالشك، قالوا:خالفاً آلخرين، حيث قالوا

   قاعدة الفراغ يف الطهارة، لكن ى على الصالة، وعلخباربالصالة، ومحلوا هذه األ

  

                                                

.١ حبواب اخلللأ من ٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٤ حركوع الأبواب من ١٣ الباب ٩٣٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

.٣٣ سطر ٩ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٣ ح اخلللأبواب من ٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

.٦ ح الوضوءأبواب من ٤٢ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ٥(



٢٣١

والتيمم بدله، بل املناط فيها التجاوز عن احملل املشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز جيري قاعدة وكذا الغسل 

 يبين ،، أم الرضضرب بيديه على األ أنه شك بعد الشروع يف مسح اجلبهة يفإذا ن كان يف االثناء، مثال إالتجاوز و

  ضرب ما، أنه على

  

 املورد ال إالّ أن  وإن كان مورد بعضها باب الصالة،عمومها، أو ها،إطالقال وجه له بعد  أنه الظاهر

قاعدة حمكمة يف الصالة وغريها من احلج والعمرة وغريمها، وهو  أا  يف اجلواهرى، وقد أدعيخصص

  .طالقكذلك لإل

، لكان الالزم القول جبريان القاعدة مجاعنعم خرج الوضوء بالدليل اخلاص، بل لو ال ما عرفت من اإل

، واحتمال عدم جرياا يف التيمم بدل الوضوء، لتساوي حكم البدل واملبدل منه، ال أيضاًوء يف الوض

  . املذكور، وعدم الدليل على التساوي بينهما يف هذه اجلهةطالقوجه له بعد اإل

}ممن غري فرق بني التيم} سل والتيمم بدلهوكذا الغالواجب واملستحبلس والغ .  

عن احملل املشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز جيري قاعدة التجاوز وإن كان بل املناط فيها التجاوز {

 أنه ع يف مسح اجلبهة يفوشك بعد الشرإذا مثالً {بعد العمل فهو حمل قاعدة الفراغ  أما }يف األثناء

كان إذا الضرب من التيمم، وكذا ألن } ضرب ما أنه  يبين على، أم الرضضرب بيديه على األ

   بالدخول يف فعل مستحبالتجاوز حتقق

  



٢٣٢

 إحلاق حوطغسل رأسه أم ال؟ ال يعتين به، لكن األ أنه شك بعد الشروع يف الطرف األمين يف الغسل،إذا وكذا 

  . بالوضوءأيضاًاملذكورات 

  

  . لهطالقلشمول اإل

غسل رأسه أم ال؟ ال يعتين به، لكن  أنه مين يف الغسلشك بعد الشروع يف الطرف األإذا وكذا {

، بل طالق لعدم اإلخروجاً عن خالف من أحلق، واحتماالً}  بالوضوءأيضاً إحلاق املذكورات حوطاأل

  . م هو االستصحاب، لكن الظاهر ما عرفت كما تقدمهي مسافة للحكم الكلي يف الصالة فقط، فاحملكّ

  



٢٣٣

سل يف غَ أو سل،غمسح يف موضع ال أو مسح على احلائل أنه علم بعد الفراغ من الوضوءإذا ): ٤٨مسألة ـ (

ال، بل فعل ذلك  تقية، أو أو ضرورة، أو هل كان هناك مسوغ لذلك من جبرية، أنه موضع املسح، ولكن شك يف

مسح  أنه غريها، وكذا لو علم أو على غري الوجه الشرعي، الظاهر الصحة، محالً للفعل على الصحة، لقاعدة الفراغ

  ال، ملسوغ أومن جهة وجود ا أنه باملاء اجلديد ومل يعلم

  

 سل،مسح يف موضع الغ أو مسح على احلائل أنه غ من الوضوءاعلم بعد الفرإذا {): ٤٨مسألة ـ (

 أو ضرورة، أو هل كان هناك مسوغ لذلك من جبرية، أنه سل يف موضع املسح، ولكن شك يفغَأو 

عادة  إىل القضاء واإلوعدم االحتياج}  الظاهر الصحة،ال، بل فعل ذلك على غري الوجه الشرعي تقية، أو

اإلنسان كما حيمل فعل غريه على الصحة ن إ :قد تقدم يف كتاب التقليد إذ }محالً للفعل على الصحة{

ا مطلقة شاملة ملا حنن فيه، كما تشمل ما لو فإ} لقاعدة الفراغ{كذلك حيمل فعل نفسه على الصحة 

ما  أو السرية، أو  فعل املسلم على الصحة،كاملناط يف محل} أو غريها{كان الشك يف اجلزء ويف الشرط 

  .شبههماأ

 إىل غريها من صور}  المن جهة وجود املسوغ أو أنه مسح باملاء اجلديد ومل يعلم أنه وكذا لو علم{

، لكنه ال يعلم بأا كانت عن وجه شرعي أم ال، ومثله ما لو علم األويليف لخالف التكبأنه  قطع ما

   أنهألجلصدر عنه اشتباهاً أم  أنه  يعلمصلى متاماً، لكنه البأنه 



٢٣٤

  .عادة يف اجلميع اإلحوطواأل

  

صلى مث إذا قامة أم اشتباهاً، وكذا مل ينو اإلألنه صلى قصراً  أنه شك يفإذا قامة، وبالعكس نوى اإل

 إىل ،جهالً أو وقف بعرفة يف الثامن تقيةً أنه وشك يفو حج  أ،صالته كانت قبل الوقت أم ال أن شك يف

  .خراج بعض األمثلة املذكورة عن عموم القاعدة ال وجه لهإغريها من األمثلة، و

القاعدة بالشك يف صحة  أدلة وذلك النصراف} عادة يف اجلميع اإلحوطاأل{لكن مع ذلك } و{

فىت بعض أحنوها، ولذا و، كما يظهر من مالحظة صحيحة زرارة ااملوظف بعد الفراغ عن كونه موظف

سك، م كاف يف التخبار بعض األن إطالقإ :ريان القاعدة يف املذكورات، لكن فيهاملعاصرين بعدم ج

  .طالق عن اإلخبارواختصاص بعضها اآلخر مبا ذكر ال يوجب صرف سائر األ

 ،األدلة طالقعادة مث شك كان مسرحاً للقاعدة، إللو تيقن بالنقص املوجب للقضاء واإلنه إ مث الظاهر

  .يقينه احلايل مينع عن جريان القاعدةألن عادة، جوب القضاء واإللو انعكس فال شبهة يف وأما 



٢٣٥

 مته على الوجه الصحيح أوأ أنه  ببعض أفعاله ولكن شك يفىدخل يف الوضوء وأت أنه تيقنإذا ): ٤٩مسألة ـ (

إذا قاعدة ما مورد الألن تيان به، اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب اإل أو ال، بل عدل عنه اختياراً

. شاك يف إتيان اجلزء الفالين أم ال، ويف املفروض ال يعلم ذلك أنه  إالّمتام العمل وعازماً عليه،إعلم كونه بايناً على 

  .وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان ال احتمال العدول عن القصد

  

أمته على الوجه  أنه ض أفعاله ولكن شك يفدخل يف الوضوء وأتى ببع أنه تيقنإذا {): ٤٩مسألة ـ (

تيان به، اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب اإل أو ال؟ بل عدل عنه اختياراً، الصحيح أو

تيان اجلزء إشاك يف  أنه  إالّ عليه،متام العمل، وعازماًإعلم كونه بايناً على إذا مورد القاعدة ما ألن 

ن كان إاختصاص القاعدة مبا ذكر وبأن : مبا يقالرلكن } فروض ال يعلم ذلكالفالين أم ال، ويف امل

كاف يف احلكم جبريان األخر  خبار بعض األ إالّ أن إطالق، كصحيحة زرارة،خبارظاهر بعض األ

  .القاعدة يف مفروض املنت، وهذا غري بعيد، ولذا احتاط بعض املعلقني يف فتوى املنت

صورة احتمال عروض النسيان ال احتمال القاعدة  مورد :ارة أخرىوبعب{: وعليه فال وجه لقوله

  بناء العقالء يف معامالم على ذلك، فهم ال يعتنون بالشك حول  أن بل ال يبعد} العدول عن القصد



٢٣٦

 جار يف كل أقسام أيضاًجريان أصل الصحة يف عمل الغري  أن ما مضى أي أقسام الشك كان، كما

كان ركوعه بدون  أو سهواً، أو ب ميته يف الصالة ترك الركوع عمداًنائ أن الشك فقد يشك يف

حناء الشك، ومع كل ذلك جيري أغري ذلك من  أو ترك الصالة رأساًَ بعد الشروع فيها، أو الشرط،

  . القاعدةإطالقصالة و األإطالقأصالة الصحة، وال فرق بني 



٢٣٧

 ثناء وجب الفحص، حىت حيصل اليقنييف األ أو ءشك يف وجود احلاجب وعدمه قبل الوضوإذا ): ٥٠مسألة ـ (

 أنه ن شك بعد الفراغ يفإ و،مل يكن مسبوقاً بالوجود، وإال وجب حتصيل اليقني وال يكفي الظنن إ الظن بعدمه،أو 

أوصل املاء  أو زالهأ أنه كان موجوداً وشك يف أنه تيقنإذا  على عدمه، ويصح وضوؤه، وكذا كان موجوداً أم ال، بىن

  .ه أم ال؟حتت

  

 وجب الفحص حىت ،يف األثناء أو شك يف وجود احلاجب وعدمه قبل الوضوءإذا {): ٥٠مسألة ـ (

 ،إن مل يكن مسبوقاً بالوجود {ا هذ،وقد تقدم الكالم حول هذه املسألة} الظن بعدمه أو حيصل اليقني

لعدم حجية الظن يف } وال يكفي الظن{الظن املعترب الرافع لالستصحاب  أو }وإال وجب حتصيل اليقني

 وإن كانت السرية موجودة يف االكتفاء بالظن ،وعدم وجود السرية بعدم االعتناء مع سبق الوجود نفسه،

  .يف الفرع السابق

لقاعدة الفراغ }  على عدمه ويصح وضوؤه بىن،م الأكان موجوداً  أنه وإن شك بعد الفراغ يف{

  .ها ملا حنن فيهإطالقالشامل 

سل، وال جمال يف املقام الستصحاب احلدث حلكومة لشك بعد التجاوز يف التيمم والغكان اإذا وكذا 

 تيقنإذا وكذا  {،مثبت لوصول املاء إىل البشرةألنه وال الستصحاب عدم املانع،  الفراغ والتجاوز عليه،

 طالقإل} أوصل املاء حتته أم ال أو زالهأ أنه وشك يف{ حال الوضوء أو قبل الوضوء} كان موجوداًأنه 

  . دليل القاعدة



٢٣٨

 سل، ولكن شك يفليه حني الغإمل يكن ملتفتاً  أنه علمإذا نعم يف احلاجب الذي قد يصل املاء حتته، وقد ال يصل، 

إذا وكذا . عادة فال يترك االحتياط باإل،وصل املاء حتته من باب االتفاق أم ال، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيهأنه 

  املشكوك حجبه أو علومعلم بوجود احلاجب امل

  

مل يكن ملتفتاً إليه حني الغسل،  أنه علمإذا نعم يف احلاجب الذي قد يصل املاء حتته، وقد ال يصل، {

لتعليل موثقة }  يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه،وصل املاء حتته من باب االتفاق أم ال أنه ولكن شك يف

 لكن فيه} عادةفال يترك االحتياط باإل{قاعدة يف املقام ابن بكري جريان القاعدة باألذكرية، فال جتري ال

ال لزم جريان القاعدة يف صورة علمه بالذكر، فال جتري إكون التعليل على وجه القيد غري معلوم، وأن 

فيما لو شك يف الذكر وعدم الذكر، مع أم ال يقولون بعدم اجلريان يف صورة الشك يف الذكر، وعليه 

عليه (عبد اهللا سألت أبا : العالء أيب كمة خصوصاً بعد ورود مثل حسن احلسني بنات القاعدة حمإطالقف

نسيت حىت  فإن تدره، «: وقال يف الوضوء،»حوله من مكانه«: اغتسلت؟ قالإذا  عن اخلامت )السالم

  . املنتإشكالف املستمسك  ولذا ضع،)١(»تعيد الصالة أن تقوم يف الصالة فال آمرك

  املشكوك حجبه،  أو ود احلاجب املعلومعلم بوجإذا وكذا {

                                                

.٢ ح الوضوءأبواب من ٤١ الباب ٣٢٩ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٣٩

يف حال الوضوء مل يكن  أنه علم إالّ إذا  يبين على الصحة،فإنهه د بعأطر و أوشك يف كونه موجوداً حال الوضوء

  .عادة حنيئذ اإلحوطاأل فإن ،ملتفتاً إليه

  

إذا إال {اعدة  القطالقإل}  يبين على الصحةفإنه بعده، أطر أو وشك يف كونه موجوداً حال الوضوء،

ملا ذكر يف الفرع السابق وقد } عادة حينئذ اإلحوطاأل فإن يف حال الوضوء مل يكن ملتفتاً إليه، أنه علم

  .عرفت ما فيه



٢٤٠

 يبين ،بعده أو الوضوء كان قبل حدوثه أن  وشك يف،علم زمان حدوثهعلم بوجود مانع وإذا ): ٥١مسألة ـ (

  .عادة حينئذ اإلحوطلم عدم االلتفات إليه حني الوضوء، فاألع إالّ إذا على الصحة، لقاعدة الفراغ،

  

 الوضوء كان قبل حدوثه أن علم بوجود مانع، وعلم زمان حدوثه، وشك يفإذا {): ٥١مسألة ـ (

بعد العصر، ومل  أو توضأ قبل الظهر، أنه املانع كان وقت الظهر، وشك يف أن علمإذا كما } بعدهأو 

ن املانع أمانع جديد، و أنه احتمل إالّ إذا ، لقاعدة الفراغىوإال مل يكن جمرموجوداً، ن آليكن املانع ا

  .القدمي قد زال قبل الوضوء

 وقاعدة االشتغال عند ،احلاكمة على استصحاب بقاء احلدث} يبين على الصحة لقاعدة الفراغ{

  .قاعدة االشتغال أو  لالستصحابى لو ال قاعدة الفراغ كان املقام جمرفإنهالشك فيما يشترط فيه، 

ملا تقدم من اشتراط } عادة حينئذ اإلحوطعلم عدم االلتفات إليه حني الوضوء، فاألإذا إال {

 العدم، ملا عرفت هناك من كون األذكرية حكمة، قوىاألذكرية يف جريان قاعدة الفراغ، لكن األ

  . شراح واحملشنيحملققون من الاوليست بعلة، فال تقيد ا املطلقات، وهذا هو الذي اختاره 



٢٤١

 على طهره مث توضأ أم ال، بىن أنه كان حمل وضوئه من بدنه جنساً فتوضأ، وشك بعده يف ا إذ):٥٢مسألة ـ (

   وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عمالً بقاعدة الفراغ،بقاء النجاسة، فيجب غسله ملا يأيت من األعمال

  

طهره مث توضأ أم  أنه ضأ، وشك بعده يفه من بدنه جنساً، فتوئكان حمل وضوإذا {): ٥٢مسالة ـ (

  .لالستصحاب} عمال فيجب غسله ملا يأيت من األ، على بقاء النجاسةال، بىن

أحدمها غري ضار،  بطالنمجايل ب اإلموالعل} وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة، عمالً بقاعدة الفراغ{

شرعيات، كدرمهي الودعي، مثله كثري يف ال أن بعد كون احلكم بالفراغ ظاهرياً ملصلحة خاصة، كما

حيد لعدم توفر شرط احلد، وثبوت بعض الوصية دون بعضها لشهادة امرأة  ومن يؤخذ منه املال وال

توفرت شروط إذا القوانني تفكك بينها  فإن  ال يندر مثل ذلك،أيضاًمثالً، إىل غري ذلك، بل يف العرف 

رمبا تكون هناك ملحوظة توجب جعل نه إ وجههقانون آخر، وإن كان بينهما تالزم بالنظر إىل الواقع، و

حة أهم من إدراك لهذه املصن إ ، كمصلحة التسهيل يف قاعدة الفراغ، وحيثحكامحكم ينايف سائر األ

  .دراك الواقع، كما حقق يف األصولإالواقع تقدم على 

، األوىللصالة ولذا ال تصح الصالة الثانية بالوضوء املشكوك، وإن جرت قاعدة الفراغ بالنسبة إىل ا

قاعدة الفراغ كسائر األصول والقواعد ـ اليت هي من قبيل  فإن فيهما، بطالنالمع العلم بتالزم الصحة و

  يكون لساا هو إمنا حراز الشرط، بل  ال تتكفل إلـالفراغ 



٢٤٢

الذي توضأ منه إال مع علمه بعدم التفاته حني الوضوء إىل الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عاملاً بنجاسة املاء 

وضوءه حمكوم بالصحة واملاء حمكوم  فإن باملطر، أم ال؟ أو ره باالتصال بالكرطه أنه سابقاً على الوضوء، ويشك يف

 أو ي جيب غسل مجيع ما وصل إليه املاء حني التوضاألولالقاه، وكذا يف الفرض  سل كل مابالنجاسة، وجيب عليه غَ

  . حمل الوضوء مع الرطوبةىالق

  

  .مارات اليت لوازمها حجةاملشروط وليست كاألصحة 

حيث علمت اشتراط األذكرية عند } إال مع علمه بعدم التفاته حني الوضوء إىل الطهارة والنجاسة{

  . كما تقدم،ن كان األقرب عدم اشترطهاإبعض، و

اً على لو كان عاملاً بنجاسة املاء الذي توضأ منه سابق{جتري قاعدة الفراغ دون لوازمها } وكذا{

وضوءه  فإن أم ال؟{حنومها كالبئر واجلاري  أو }باملطر أو طهره باالتصال بالكر أنه  ويشك يف،الوضوء

  .لالستصحاب} واملاء حمكوم بالنجاسة{لقاعدة الفراغ } حمكوم بالصحة

من ثيابه وبدنه وحمل وضوئه، فال يصح الدخول يف الصالة من } سل كل ما القاهوجيب عليه غَ{

  .حمكوم بالوضوء أنه ة حمل الوضوء، وإن صح من جهةجهة جناس

 يوصل إليه املاء حني التوض سل مجيع ماجيب غَ{وهو ما كان بدنه جنساً } األولوكذا يف الفرض {

  الستصحاب جناسة املاء، ومثل العلم بالنجاسة يف عدم }  حمل الوضوء مع الرطوبةىالقأو 



٢٤٣

ضافة، الوضوء صحيح وإن كان املاء مستصحب اإل فإن ء،ضافة املاإعلم بإذا ضرره بصحة الوضوء ما 

  .يتوضأ منه ثانياً أن فال يصح



٢٤٤

 على صحتها، لكنه حمكوم ببقاء حدثه، فيجب شك بعد الصالة يف الوضوء هلا وعدمه بىنإذا ): ٥٣مسألة ـ (

متام مع  اإلحوط واألعليه الوضوء للصلوات اآلتية، ولو كان الشك يف أثناء الصالة وجب االستئناف بعد الوضوء،

  .عادة بعد الوضوءتلك احلالة مث اإل

  

لقاعدة الفراغ }  على صحتهاشك بعد الصالة يف الوضوء هلا وعدمه بىنإذا {): ٥٣مسألة ـ (

  .ثبات الوضوءإلالستصحاب، وال تتكفل قاعدة الفراغ ب} لكنه حمكوم ببقاء حدثه{نسبة إىل ما صلى لبا

  .وسائر األعمال املشروطة بالطهارة} آلتيةفيجب عليه الوضوء للصلوات ا{

كما هو املشهور بني } وجب االستئناف بعد الوضوء{بطلها أ} ولو كان الشك يف أثناء الصالة{

  .املتأخرين

)  اهللاهرمح(ملا ذهب إليه الشيخ املرتضى } عادة بعد الوضوءمتام مع تلك احلالة، مث اإل اإلحوطواأل{

نائها، فيتمها بنفس الوضوء املشكوك، لكنه يأيت بسائر األعمال ثأمن صحة الصالة اليت شك يف 

 ئمتوضبأنه احلكم  اء، وهوطاملشروطة بالطهارة بوضوء جديد، ويف املسألة قول ثالث عن كاشف الغ

فيأيت ببقية الصالة وبسائر ما يشترط فيه الطهارة من الصلوات الالحقة، واألقرب هو ما ذكره املصنف، 

  .صحة ما أتى به إالّ وز ال تثبتقاعدة التجاألن 

  م، فحال أما بالنسبة إىل بقية الصالة، فاستصحاب احلدث حمكّ



٢٤٥

  والثانية، فيما إذااألوىل به، والقسم الثاين الذي مل يأت به، حال الصالة  من الصالة املأيتاألولالقسم 

  .كان الشك بني الصالتني

ء حيث كان شرطاً يف الصالة كان حمله قبل الصالة، الوضون إ :أما ما استدل به الشيخ املرتضى، فهو

شك يف الركوع، وهو يف لفالشك يف الوضوء يف أثناء الصالة شك بعد جتاوز احملل، فيكون حاله حال ا

الطهارة املقارنة للصالة من أوهلا إىل آخرها شرط مثل الستر والقبلة، وصحة ما أتى ن إ :السجود، وفيه

، لعدم جريان القاعدة بالنسبة إىل ما مل يأت به حال الشك، صحة ما يأيتلقاعدة التجاوز ال تالزم 

حكم ن إ إىل القبلة أم ال؟ حيث أو مستور العورة أنه ثناء الصالة هلأشك يف إذا حال ما حاله فيكون 

 ، هل، فالالزم عليه التحقيق يف أثناء الصالةالقاعدة حبصة ما أتى به ال يالزم كفايته بالنسبة إىل ما يأيت

  . وإال نقضها وأتى ا مع الشرط،متهاأم ما لحصل الع فإن إىل القبلة ومع الستر أم ال؟أنه 

حراز وجود إقاعدة الفراغ من القواعد احملرزة، ومفادها هو بأن أما كاشف الغطاء، فقد استدل له 

 صحة بقية الصالة،  من،حرازه بالقاعدة يترتب عليه كل ما له من اآلثارإاملشكوك وهو الوضوء، وبعد 

 فحال القاعدة حال االستصحاب فيما لو ،كذا ما يشترط بالطهارة، سائر الصلوات به وجواز إتيان

ن إ :بة لكل شيء مشروط بالطهارة، وفيهح حيث يصح اإلتيان بالطهارة املستص،استصحب الطهارة

  تثبت الصحة بالنسبة إىل ما مضى حيث إمنا قاعدة التجاوز 



٢٤٦

  .جتاوز حمله

شاك فيه، نه إ أما بالنسبة إىل بقية الصالة وسائر الصلوات فمحل الوضوء باق بالنسبة إليها، وحيث

 صحة سائر الصلوات، والفرق بني القاعدة حراز الشرط يف صحة البقية ويفإتيان به الشتراط فالالزم اإل

 فإنه، بالستصحاء الالحقة، خبالف اجزاالتجاوز ال يصدق بالنسبة إىل األ أن وبني االستصحاب،

 ء السابقة، وعليه فما ذكره املصنف هوجزاء الالحقة، كوجوده بالنسبة إىل األجزاموجود بالنسبة إىل األ

  . قوىاأل



٢٤٧

أوجد مانعاً، مث تبدل يقينه بالشك يبين  أو شرطاً، أو ترك منه جزًء، أنه تيقن بعد الوضوءإذا ): ٥٤مسألة ـ (

بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة مث شك فيها  بطالنالوال يضرها اليقني ب عمالً بقاعدة الفراغ، ،على الصحة

  .وىل جبريان القاعدةأف

  

أوجد مانعاً، مث تبدل يقينه  أو شرطاً، أو ترك منه جزًء، أنه تيقن بعد الوضوءإذا {): ٥٤مسألة ـ (

بقاعدة الفراغ، وال يبين على الصحة، عمالً {غفل عن يقينه وشك شكاً طارياً  أو الساري،} بالشك

سبقت   كما، قاعدة الفراغ الشامل ملا حنن فيهطالقإل} شكلبعد تبدله با بطالناليضرها اليقني ب

  .شارة إليهاإل

 دليل القاعدة، واليقني السابق مؤيد، طالقإل} وىل جبريان القاعدةأولو تيقن بالصحة مث شك فيها ف{

  . الفرعني على حد سواءيف، وهو طالقاملناط اإلألن قيقية، وية اعتبارية ال حاألول أن هادم، وال خيفى ال



٢٤٨

شك يف ذلك، فأتى به ومتم الوضوء،  أو ترك غسل اليد اليسرى، أنه علم قبل متام املسحاتإذا ): ٥٥مسألة ـ (

 ىقولكن األ. بعضها باملاء اجلديد أو الوضوء، من جهة كون املسحات بطالنكان غسلها، حيتمل احلكم ب أنه مث علم

، حىت يف اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراًَ ا يف الواقع، فهي قوىالغسلة الثانية مستحبة على األألن صحته، 

  حمسوبة من الغسلة املستحبة، وال يضرها نية الوجوب،

  

شك يف  أو سل اليد اليسرىنه ترك غَأ{بعدها  أو }علم قبل متام املسحاتإذا {): ٥٥مسألة ـ (

كان غسلها، حيتمل احلكم  أنه فأتى به ومتم الوضوء، مث علم{كان قبل متام املسحات فيما } ذلك

 بطالنالفتوى  أن حيث قد عرفت} بعضها باملاء اجلديد أو الوضوء، من جهة كون املسحات بطالنب

  . فيهشكالكان املسح باملاء اجلديد، لكنك قد عرفت اإلإذا الوضوء 

ملا سبق من } ى، حىت يف اليد اليسرقوىثانية مستحبة على األالغسلة الألن  صحته، قوىلكن األ{

  .أدلته

فهذه الغسلة كانت مأموراً ا يف الواقع، فهي حمسوبة من الغسلة املستحبة، وال يضرها نية {

  .من اخلطأ يف التطبيق الذي تقدم صحتهألنه } الوجوب

كانت غسلة ثالثة  أا لو تبني أنه رماء جديد، ومنه يظهألنه غسلها على وجه التقييد بطل، إذا نعم 

  ها ؤا بدعة وليس ماألبطل، 



٢٤٩

 هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية ،عادة الوضوء، الحتمال اعتبار قصد كوا ثانية يف استحبااإ حوطلكن األ

  .، ملا ذكر من لزوم املسح باملاء اجلديدبطالنالثة تعني لاملستحبة وصارت هذه ثا

  

  .من الوضوء

لكن هذا االحتياط يف } عادة الوضوء الحتمال اعتبار قصد كوا ثانية يف استحبااإ حوطلكن األ{

غاية، وقد تقدم الكالم يف  أو عند من يقول باعتبار قصد الوجوب والندب صفة إالّ عف،ضغاية ال

  .ضعف هذا القول

بناًء على لزوم كون } بطالنال  بالغسلة الثانية املستحبة وصارت هذه ثالثة تعنيهذا ولو كان آتياً{

جف إذا مل يستلزم ذلك، كما  إالّ إذا اللهم} ملا ذكر من لزوم املسح باملاء اجلديد{املسح مباء الوضوء 

 باليمىن اليت مل يستعملها يف غسل اليد اليسرى، همسح كلتا رجلي أو فوراً مما حيتاج إىل املاء اجلديد،

  . مسحهاأوكان مقطوع الرجل اليسرى مما يسقط

ء الغسل بالنسبة إىل عضو واحد، فلو رأى أجزاء التيمم، دون أجزامث الظاهر جريان قاعدة التجاوز يف 

 حكم ،جرها من الزند أم وضعها اشتباها على األصابع ابتداًء أنه يده اليمىن على أصابع اليسرى ومل يعلم

ء العضو الواحد حال أجزافحال صبع على مسح ظاهر الكف، بالصحة والكفاية، وذلك لترتب مسح اإل

   أما األعضاء املتعددة،



٢٥٠

ال   واألسفل من العضو الواحد، فال جتري القاعدة، إذىسل، فحيث ال ترتيب بني اجلزء األعليف الغ

  .عادة يف املثال املذكور وإن كان االحتياط يف باب التيمم اإل، وحنوهما مضىلكيصدق عليه 

فراغ بالنسبة إىل عمل األصيل، كذلك جتري بانسبة إىل عمل النائب، وكما جتري قاعدة التجاوز وال

ائب نغسله، وكذلك بالنسبة إىل ال أو احلج عن ميت، فشك يف وضوئه أو استناب يف الصالة،إذا كما 

 ووحدة األدلة طالق وبالنسبة إىل تغسيل امليت، كل ذلك إل،جزاًاغسل إنساناً عإذا لتطهري الغري، كما 

  .املناط

  مل تغسل رأسي ورقبيت،: احلي العاجز، فقال احلييو اختلف النائب واملنوب عنه يف تغسيل وتوضول

  .يمىن، مل تنفع قاعدة الفراغ والتجاوز بالنسبة إىل احليالمل توضأ يدي : قالأو 

ألن نائب علم بالعدم، لوإن كان ا، ليهإ فالظاهر كفاية قاعدة الفراغ بالنسبة أيضاًنعم لو شك هو 

يتبع قاعدة  أن كلف بالطهارة هو ال النائب، ولو اختلف النائب واملستنيب لصالة امليت كان النائبامل

  .النائب مل يغسل يده اليمىن مثالً أن يعلمبأنه ن قال املستنيب إو، غ نفسهافر

  . واهللا العامل،وهناك فروع أخرى تظهر من ما ذكرناه



٢٥١

  فصل

   اجلبائرأحكاميف 

  عة على الكسر واخلرق واألدوية املوضوعة على اجلروح والقروح والدماميل،األلواح املوضو: وهي

  

  }فصل{

  } اجلبائرأحكاميف {

األلواح املوضوعة على الكسر واخلرق واألدوية املوضوعة على {: يف االصطالح الشرعي} وهي{

 االنصراف، عمان من الدمل، كما يساعدهأواجلرح أعم من القرح، ومها } اجلروح والقروح والدماميل

احلكم أعم فال يهم التكلم يف ن إ هم يف تفسريمها، وحيثؤن والفقهاء تضاربت آراووإن كان اللغوي

خصوصيات املواضيع الثالثة، بل رمبا كان احلكم أعم من الثالثة مثل الرمد وموضع الرض، وإن مل يكن 

  .اتطالقجرح وال قرح وال دمل، إىل غريمها من األمثلة، وذلك للمناط وبعض اإل



٢٥٢

على ما إ يف موضع املسح، مث أو سل،يف موضع الغما إ  التقديرينىجمبور، وعل أو مكشوفما إ فاجلرح وحنوه

  مكن ذلك بال مشقةأ فإن ال ميكن، أو مسحه، أو سل احمللميكن غَما إ عضاء، مثمتام األ أو متامه، أو بعض العضو،

  

  .)١(ب اهللاشباهه من كتاأيعرف هذا و: )عليه السالم(كقوله 

يف موضع ما إ  التقديرينىوعل{غريه  أو بدواء} جمبور أو مشكوفما إ فاجلرح وحنوه{وكيف كان 

يف موضع املسح أو سلالغ {املستحب،  أو املقدمي، واملسح الواجب أو سل الواجبسواء كان الغ

  .كان يف موضع التيمم، ولعل املسح املذكور يف العبارة أعم منهإذا وكذلك 

ومثل } متام األعضاء أو متامه، أو  بعض العضو،ىعل{اجلرح املكشوف  أو يكون اجلرب أن }ماإمث {

  .أكثر أو متام العضو عضوان

فعليه يكون مرفوعاً } أمكن ذلك بال مشقة فإن ال ميكن، أو مسحه، أو سل احملل،ميكن غَما إ مث{

لضرر وحنوه، فالكالم تارة يكون حول بأدلة احلرج وحنوه، وال مشقة مستقبلة، ليكون مرفوعاً بأدلة ا

أمكنن إ سل، وتارة يكون حول املسح، ففي الغسلالغ.  

                                                

.٣ ح يف املسح على اجلبائر٤٦  الباب٧٧ ص١ ج:االستبصار .٢٧ ح يف صفة الوضوء١٧ الباب ٣٦٣ ص١ ج:التهذيب) ١(



٢٥٣

يكون احملل  أن وضعه يف املاء حىت يصل إليه بشرط ولو بتكرار املاء عليه حىت يصل إليه، لو كان عليه جبرية، أو

  .أمكن تطهريمها، وجب ذلك أو واجلبرية طاهرين،

  

 وضعه يف املاء حىت يصل إليه، بشرط أو حىت يصل إليه، لو كان عليه جبرية،ولو بتكرار املاء عليه {

 اتطالق وال خالف، إلإشكال بال} مكن تطهريمها وجب ذلكأ أو يكون احملل واجلبرية طاهرين،أن 

هي يف حمل العسر والضرر وحنومها، هذا مضافاً إمنا البدلية  أدلة  أنومن الواضح. سلالوضوء والغأدلة 

  :  اخلاصةألدلةاإىل 

 أو ،هسئل عن الرجل تكون به القرحة يف ذراع أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيح احلليب، عن

كان يؤيذيه إذا «: توضأ؟ فقالإذا حنو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها باخلرقة ويتوضأ وميسح عليها 

  .)١(»ة مث ليغسلهااملاء فليمسح على اخلرقة، وإن كان ال يؤذيه املاء فليرتع اخلرق

موضع من مواضع  ، يف الرجل ينكسر ساعده أو)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وموثق عمار، عن

ناًء فيه ماء، إيتوضأ فليضع  أن أرادإذا «: جرب كيف يصنع؟ قالإذا حيله احلال اجلرب  أن الوضوء، فال يقدر

  .)٢(»ويضع موضع اجلرب يف املاء حىت يصل املاء إىل جلده

                                                

.٢ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٤

دماميل، ومل يؤذك،  أو الوضوء قرحة،  جيب عليهذيوإن كان بك يف املوضع ال ...«: رضويوال

 ،ن أضرك حلها فامسح يدك على اجلبائر والقروح، وال حتلها وال تعبث جبراحتكإفحلها واغسلها، و

  .)١(»يغسل ما حوهلا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وقد نروي يف اجلبائر، عن

 عن الرجل ينقطع ظفره، هل جيوز )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل: مار الساباطي، قالبل وما رواه ع

ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، وال جيعل عليه  إالّ ال، وال جيعل عليه«: جيعل عليه علكاً؟ قال أن له

  .)٢(»ما ال يصل إليه املاء

  .)٣()مع االختيارال جيوز ذلك  أنه الوجه يف هذا اخلرب(: ولذا قال الشيخ

سألته عن اجلنب به اجلرح :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب ه حممد بن مسلم، عنما رواومفهوم 

  .)٤(»خشي على نفسهن إ فال يغسله«: أصابه؟ قالن إ فيتخوف املاء

  الكالم يف كفاية كل من الرتع إمنا  فيه، وإشكالوهذا مما ال 

                                                

.٢٣ سطر١ ص:فقه الرضا) ١(

.٤ ح يف املسح على اجلبائر٤٦ الباب ٧٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٤ حبائر ذيل يف املسح على اجل٤٦ الباب ٧٨ ص١ ج:االستبصار) ٣(

.١ ح اجلنابةأبواب من ٤٢ الباب ٥٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٢٥٥

يري مجاعة، وخير آخرون بني اثنني منها، والظاهر ما ذكره والغسل والتكرار والغمس، فقد ذكر التخ

  .ضافة إىل داللة صحيحة احلليب عليهسل عادي، باإلغَألنه الرتع فواضح،  أما املصنف،

املوثقة صرحية يف ن إ :يقال إالّ أن سل مدلول موثقة عمار، اللهمغَ أنه ضافة إىلوأما الغمس، فهو باإل

سل ال وجه لتقييده بعدم القدرة، بعد صدق الغن إ : القدرة، لكن فيهنتمن ال يقدر، واملفروض يف امل

املنصرف ألن القادر يرتعه تلقائياً، واحتمال عدم صدق الغسل،  إذ فذكره يف املوثقة من باب الغالب،

االنصراف لو كان فهو بدويألن سل بدون احلائل ال وجه له، منه الغ.  

رب يف تاملعألن سل عليه، عدم ذكره يف النص، وعدم صدق الغشكل فيه بعض بأوأما التكرار، فقد 

  .ولذا خلو كالم كثري من الفقهاء عنه: الغسل اجلريان، وهو ال حيصل بالتكرار، قال

سل، بل الظاهر من عدم ذكره يف النص غري ضار بعد صدق الغ إذ ،والظاهر صحة التكرار: أقول

املناط هو  أن ،تفريع وصول املاء إىل اجللد يف موثق عمارسل على الرتغ يف صحيح احلليب، وتفريع الغ

  .بالتكرار، وما ذكر من عدم صدق الغسلن الالغسل ووصول املاء احلاص

  : وفيه

  . الوضوءأخباراملعترب يف الغسل جريان املاء ملا سبق يف  أن نا ال نسلمإ: أوالً



٢٥٦

 خالف الوجدان، ولذا قال العالمة يف حمكي جريان املاء ال حيصل بالتكرار، بل هو أن ال نسلم: وثانياً

 )١()يغسمه يف املاء وجب أو مكنه ايصال املاء إىل ما حتتها يكرره عليه،أالرتع ووإن مل ميكن (: التذكرة

  .ث جعل التكرار رديف الغمسيح. انتهى

مل  فإن ،أيضاً يف التكرار، كما هو معترب يف الغمس ى فاألعلى يف لزوم مراعاة األعلإشكالنعم، ال 

  .ميكن تعني الرتع، كما نبه عليه املستمسك

مكن أ فإن حيث ميكن الرتع، فالالزم مراعاة سائر الشرائط اليت منها طهارة اجلبرية والعضو،نه إ مث

  .مل يرتعه مل يتمكن من تطهري اجلبرية والعضو ال شك يف تعني الرتعن إ الرتع لكنه

شرط يف أصل الوضوء، فلو  أنه راد الصالة وحنوها، الأإذا ما هو فيإمنا نعم، اشتراطه طهارة اجلبرية، 

يأيت  أن مل ميكن تطهري اجلبرية، لكنه متكن من تطهري العضو وجريان املاء بالغمس صح وضوؤه، فيتمكن

  .حنوه أو وجوباً لنذر أو مثال الزيارة وقراءة القرآن املشروطة بالطهارة استحباباً،أبه 

  وراً من النجاسة، حىت على فرض نزعكان جمبن إ وكذا الصالة

  

                                                

.٣٧ سطر ٢١ ص١ ج:التذكرة) ١(



٢٥٧

  .مكان التطهريإللنجاسة وعدم  أو لضرر املاء،ما إ ن مل ميكنإو

  

اهللا تعاىلشاء إناملسح فيأيت تفصيل الكالم فيه  أما سل،اجلبرية والوضوء، هذا كله يف الغ .  

 بوضوء املعذور لقاعدة لغريه مما سيأيت، يصري مأموراً أو }ما لضرر املاءإ{سل احملل غَ} وإن مل ميكن{

  .ن كان يؤذيه املاء فليمسح على اخلرقةإو: امليسور، ولصحيح احلليب املتقدم، وفيه

اً كيف يصنع ريكان كس  عن الرجل إذا)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وخرب كليب األسدي قال

  .)١(»إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصلّ«: بالصالة؟ قال

  .»وإن أضرك حلها فامسح يدك على اجلبائر«: والرضوي

 حمكوم بوضوء املعذور، ال التيمم عل ما ذكره اجلواهر فإنه} مكان التطهريإأو للنجاسة وعدم {

  . بل احملكي عن املدارك وجامع املقاصد عدم اخلالف يف ذلك،وغريه

  .نجاسة احتمال اختصاص احلكم بصورة تضاعف ال:لكن احملكي عن كشف اللثام

  .لو كان موضع من البشرة جنساً وجب التيمم أنه وعن التذكرة

                                                

.٨ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٥٨

قرب ما ذكره واأل وذهب بعض شراح العروة على وجوب االحتياط بني الوضوء اجلبريي والتيمم،

كالضرر يف صريورته مأموراً  أنه املاتن، لقاعدة امليسور، ونفي اخلالف املتقدم، وما يف اجلواهر من

شرعاً، وجناسة احملل مانع  أو املراد بعدم التمكن هو األعم منه عقالًبأن ه لمستدالً بالوضوء العذري، 

  . عند عدم شرطه، انتهىوطهارة ماء الوضوء، واملشروط عدمسله بعد اشتراط طهارته شرعي عن غَ

د دة يف املسألة دليل امليسور، بعم، فالعإشكالنفي اخلالف وما استدل به اجلواهر حمل  أن وال خيفى

ء ميسور جزا جناسة بعض األألجلالوضوء الذي ال يستوعب  أن  يفإشكال ال فإنهاملرارة،  تأيده خبرب

  .حتقق املوضوع حتقق احلكمإذا الوضوء املستوعب عرفاً، ف

يغسل «: )عليه السالم( عن اجلرح كيف يصنع صاحبه؟ قال :أما االستدالل لذلك مبا رواه ابن سنان

اجلرح غالباً جنس بالدم، فيدل على جريان حكم ن إ  صحيح احلليب، حيث وحنوه ذيل،)١(»ما حوله

  .كان احملل جنساًإذا  اجلبرية يف ما

املنصرف كون السؤال من جهة الضرر ال من جهة النجاسة، فيكون التعدي إىل كل مورد ن إ :ففيه

  .ضرر ال كل مورد جناسة

  

                                                

.٣ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٥٩

  يصال املاء حتت اجلبرية وال رفعهاإمكان إأو لعدم 

  

عدم تسليم تعذر : الوضوء متعذر ملكان النجاسة، والتيمم بدل، وفيهن إ أما وجه كالم العالمة، فهو

  .الوضوء

 أو من اجلبريةما إ الشارع بذلك، فال بدأمر مع تضاعف النجاسة ال ينه إ ووجه كالم كشف اللثام

ض مراتبه ال تصل النوبة إىل هو مع تعذر كل مراتب الوضوء، فحيث ال تعذر لبعإمنا التيمم، لكن التيمم 

 دليل امليسور حىت يف إطالقما عرفت من  االختصاص ال وجه له بعدن إ :عني اجلبرية، وفيهتف، التيمم

  .صورة عدم التضاعف

كما هو املشهور، لدليل امليسور، وخرب املرارة، } يصال املاء حتت اجلبرية وال رفعهاإمكان إأو لعدم {

تكون به اجلراحة،   عن الكسري تكون عليه اجلبائر، أو)عليه السالم(احلسن  أيب حلجاج عنابن اوصحيح 

يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما «: كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل اجلنابة، وغسل اجلمعة؟ قال

 ،)١(»يعبث جبراحته ليس عليه اجلبائر، ويدع ما سوى ذلك مما ال يستطيع غسله، وال يرتع اجلبائر وال

  .على ما حنن فيه باملناط، فتأملن الما يدفإه الوضوء املتقدم ومثل

 لو حتقق العجز عن الوضوء التام ألحد األسباب املذكورة يف املنت فال خيلونه إ عرفت ما تقدم، قلناإذا 

  يكون اجلرح وحنوهما أن إ

  

                                                

.١ ح يف املسح على اجلبائر٤٦ الباب ٧٧ ص١ ج:االستبصار) ١(



٢٦٠

مكن املسح عليه أن إرطوبة، وطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه، واملسح عليها مع الأسل فإن كان مكشوفاً جيب غَ

 اقتصر على غسل أيضاًن مل ميكن وضع اخلرقة إ و،مل ميكن غسله كما هو املفروضن إ بال وضع خرقة تعني ذلك

   ضم التيمم إليهحوطأطرافه، لكن األ

  

يف موضع املسح  أو سليكون يف موضع الغ أن ماإ كال التقديرين فىيكون جمبوراً، وعل أو مكشوفاً،

ووضع { اخلاصة األدلة، لألدلة العامة ومجلة من إشكالبال } سل أطرافهن مكشوفاً، جيب غَفإن كا{

مل ن إ خرقة طاهرة عليه واملسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن املسح عليه بال وضع خرقة تعني ذلك

 وطحطرافه، لكن األأ اقتصر على غسل أيضاً وإن مل ميكن وضع اخلرقة ،ميكن غسله كما هو املفروض

  : للمسألة صورتان: أقول} ضم التيمم إليه

  : لأقوامكن املسح على نفس اجلرح بال وضع خرقة عليه، وفيه أإذا ما : األوىل

  .وجوب املسح عليه بال وضع خرقة عليه، اختاره املعترب والتذكرة والنهاية والدروس: األول

دارك، ونسبه جامع املقاصد إىل نص عدم وجوب املسح عليه وكفاية غسل ما حوله، اختاره امل: الثاين

  . عليهمجاع اإلىالفقهاء مشعراً بدعو

  .وجوب وضع خرقة عليه واملسح عليها، احتمله بعضهم: الثالث



٢٦١

  . احتمله آخر،االنتقال إىل التيمم: الرابع

  .طرافهأسل  بغى وإال اكتف،مكن املسح عليه بال ضرر وتنجس مسح عليهأن إ أنه واألقرب

  .الوضوء أدلة اتإطالقدليل امليسور بعد : ولاألويدل على 

: )عليه السالم(سله؟ قال صنع به يف غَأسألته عن اجلرح كيف : ما رواه احلليب قال:  الثاينىوعل

  .)١(»اغسل ما حوله«

: سألته عن اجلرح كيف يصنع صاحبه؟ قال:  قال)عليه السالم(وما رواه ابن سنان، عن الصادق 

يغسل ما حوله)٢(.  

  .سل ومسح نفس اجلرحظاهر اخلربين عدم غَ: يقالال 

  . هو الغالب، فال داللة فيهما عل صورة عدم الضررفإنهاملنصرف منهما صورة الضرر : يقالألنه 

  .ما يف مقام التحديدألظاهرمها نفي ما عداه، ن إ :ثبات الشيء ال ينفي ما عداه، ففيهإبأن أما القول 

تام يف نه إ : عليه أقرب إىل املأمور به ومن املسح على اجلبرية، وفيهاملسحبأن : األولاستدل للقول 

  يف صورة الضرر ال جيب لرفع الضرر له، ويف صورة النجاسة ال جيب  إذ ،غري صورة الضرر والنجاسة

                                                

.٢ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:سائلالو) ١(

.٣ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٢

  .قده الشرطفل

  .ما منصرفان كما عرفتإ: خبربي احلليب وابن سنان، وفيه: وللثاين

رية عند تعذر غسل البشرة مطلقاً، ال مشروطاً بوجودها، فتكون اجلبرية من مبا دل على اجلب: وللثالث

ينبغي القطع  أنه من(: ما ذكره اجلواهر: ب فيجب حتصيلها عند عدمها، وفيهجومقدمات الواجب ال الو

 ومراده أولوية املسح على البشرة من املسح على اجلبرية، وكون ،)١()ولوية وغريهاألبعدمه لوضوح 

  .ىة من مقدمات الواجب خالف املستفاد من النص والفتواجلبري

 التيمم اآلتية يف باب اجلبرية، أخبارمبا دل على بدلية التيمم عن الوضوء عند تعذره، وبعض : وللرابع

  .تعذر املبدل منه جبميع مراتبه، واملفروض عدم تعذر الوضوء كذلكإذا هو فيما  البدل إمنان إ :وفيه

سيأيت الكالم حوهلا، ومبا ذكرناه ظهر وجه االحتياط باجلمع بني مسحه ومسح  التيمم فأخبارأما 

 عنه ملكان الدليل أن كل ذلك مستغنمسحه والتيمم، و أو مسح اجلبرية والتيمم، أو اجلبرية والتيمم،

  .املتقدم

                                                

.٣٠٥ ص٢ ج:اجلواهر) ١(



٢٦٣

  : تعذر مسحها، وهنا قوالنإذا ما : الثانية

وعن .  والدروسىلتذكرة والنهاية واملنتهوجوب وضع خرقة عليها ومسحها، كما عن ا: األول

  . وعن احلدائق نسبه إىل األصحاب،الرياض نفي اخلالف عنه ما مل يستر شيئاً من الصحيح

صحاب، سل أطرافها، اختاره الذكرى والبيان، ونسبه جامع املقاصد إىل نص األاالكتفاء بغ: الثاين

م من رواييت احلليب وابن سنان، بل وظاهر رواية  ما تقدطالققرب إلأ عليه، وهذا هو مجاعمشعراً باإل

  . كما تقدم)عليه السالم(الرضوي عن الصادق 

يغسل ما «: قال أنه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب روي يف اجلبائر عن: ومثله مرسلة الفقيه، قال

  .)١(»حوهلا

أصابه ن إ خوف املاءسألته عن اجلنب به اجلرح فيت:  قال)عليه السالم(وخرب ابن مسلم، عن الباقر 

  .)٢(»خشي على نفسهن إ فال يغسله«: قال

  : استدل من قال بوجوب اخلرقة عليها بأمور

 ألجل اجلرح واملوضوعة ألجلأعم من اجلبرية املوضوعة ا إ اجلبائر، حيث أدلة إطالق: األول

  ال خالف للظاهر، نه إ :الوضوء، وفيه

  

                                                

.٧ ح يف حد الوضوء١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١ ح اجلنابةأبواب من ٤٢ الباب ٥٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٤

  ن كان يف موضع املسحإو

  

  . اجلرحألجلاصها باملوضوعة بل الظاهر اختص

أراد البدلية حال وجودها فال ن إ :تعذر املبدل منه قام البدل مقامه، وفيهإذا اجلبرية بدل، ف نإ :الثاين

  . فيه، وإن أراد لزوم إجياد البدل فهو أول الكالمإشكال

وضع الوضوء، حنو ذلك من م أو  سئل عن الرجل تكون به القرحة يف ذراعه،:ما رواه احلليب: الثالث

كان يؤذيه املاء فليمسح إذا «: )عليه السالم(توضأ؟ فقال إذا فيعصبها باخلرقة ويتوضأ، وميسح عليها 

  .)١(»على اخلرقة

 فيدل على وجوبه عند تعذر )عليه السالم(مام  الوضوء، وقد قرره اإلألجلالتعصيب  أن ىبدعو

إمنا من ذهب إىل التعصيب  مث إن الوضوء، ألجل  القرحة، الألجلالتعصيب  أن الظاهرن إ :سل، وفيهالغ

سل باالكتفاء بغ أو متعسراً فهل يقول بالتيمم أو كان التعصيب متعذراً أما إذا كان ممكناً،إذا يقول به 

  .سل األطراف، ملا تقدم من الرواياتلكن الالزم على هذا القول االكتفاء بغ. األطراف، احتماالن

  مكشوف ما إألنه  فهو على قسمني، }وإن كان يف موضع املسح{

                                                

.٢ حب الوضوءأبوا من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٦٥

متكن من مسحه وجب إذا  أنه  يفإشكال يف اجلرح املكشوف يف موضع املسح، وال األولأو جمبور، ف

يتمكن من وضع خرقة طاهرة  أن ماإضرر، ف أو مل يتمكن من مسحه لنجاسةإذا وأما . األدلة طالقإل

  : هل جيب ذلك أم يسقط املسح، احتماالن ف،متكن من وضع خرقة طاهرة فإن عليه ومسحها أم ال؟

  .اجلبائر، وخبصوص خرب املرارة أدلة وجوب الوضع، واستدل عليه بدليل امليسور، وباملناط يف: األول

عدم وجوب الوضع، وذلك لألصل بعد انتفاء املوضوع، وللمناط يف غسل أطراف اجلرح : والثاين

لو كان له أطراف هو حمل املسح  إذ عن املسح،خارج ألنه طراف هنا، املكشوف، وال جيب مسح األ

  . طوالً وعرضاً، وهذا هو األقربى، ملا سبق يف باب املسح من كفاية املسمىوجب وكف

 أدلة دليل امليسور ال يدل على وجوب الوضع، واملناط يف إذ  حمل منع،األولوما استدل به للقول 

كان إذا هو فيما إمنا ب الوضع، وخرب املرارة اجلبائر ال وجه له بعد عدم وجود دليل هناك على وجو

  . الوضوءألجلجيربه  أنه جمبوراً، ال

ن إ و،متكن من رفع اجلبرية واملسح بال حمذور وجب لألدلة العامةن إنه إ :وأما يف اجلرح ابور، ففيه

رارة ، لدليل امليسور وخرب املإشكالمكن املسح عليها وجب بال أ فإن مل يتمكن من رفع اجلبرية،

  ن مل ميكن املسح عليها للنجاسة، فهل جيب إوغريمها، و

  



٢٦٦

ن مل ميكن سقط، وضم إليه إومل ميكن املسح عليه، كذلك جيب وضع خرقة طاهرة، واملسح عليها بنداوة، و

  سل أطرافه مع مراعاة الشرائط،ن كان جمبوراً وجب غَإالتيمم، و

  

، وقد عرفت وجه األول حوطاألقرب الثاين، واأل:  أم ال؟ احتماالن،وضع خرقة نظيفة واملسح عليها

  . االحتمالني يف الغسل

املسح على  أدلة إطالقمن : يصال املاء إىل حمل املسح، فهل جيب ذلك أم ال؟ احتماالنإمث لو أمكن 

 خبار النظافة، كما يف األألجلوجب إمنا املسح  أن سل ليس مسحاً فال جيب، ومنن الغأاجلبرية و

سل، كذلك ينتقل سل إىل املسح يف مواضع الغنه كما ينتقل الغأ و، نوع من النظافةأيضاًسل والغاملعللة، 

ألن كذلك يف حال التقية، لكن الظاهر عدم الوجوب،  أنه سل يف مواضع املسح، ويؤيدهاملسح إىل الغ

فإنه يف قول املصنف ر ظسل قياس، ومبا تقدم تعرف مواضع النالنظافة حكمة ال علة، وتنظري املسح بالغ

  .كان اجلرح يف موضع املسحن إ

ملا تقدم من } جيب وضع خرقة طاهرة، واملسح عليها بنداوة{مل } ومل ميكن املسح عليه كذلك{

ضم إليه {يـ  أن مل جيب عليه} سقط و{وضع اخلرقة } وإن مل ميكن{عدم الدليل على وضع اخلرقة 

  .}التيمم

سل أطرافه مع مراعاة ن كان جمبوراً وجب غَإو{ لكنه ليس بالزم نعم االحتياط فيما ذكره املصنف،

   وال خالف، لألدلة العامة، ومجلة من الروايات اخلاصة، ولزوم مراعاة إشكالبال } الشرائط

  



٢٦٧

  سلن كان يف موضع الغإمكن تطهريها، وأ أو كانت طاهرة،ن إ واملسح على اجلبرية

  

كان اجلرب يف وسط إذا ، فىألعلا فىئط اليت منها مراعاة األعلاجلرب ال يسقط الشرا إذ الشرائط واضح،

 ى الصحيح، وعلىالذراع لزم غسل أعاله قبل أسفله، بل وقبل مسح اجلبرية، لترتب األسفل على األعل

  . ابورىاألعل

على } سلن كان يف موضع الغإريها، وهمكن تطأ أو كانت طاهرة،ن إ واملسح على اجلبرية{

 عليه، خالفاً ملا عن ظاهر الصدوق مجاع والتذكرة وغريها اإلىعن املختلف واملعترب واملنتهاملشهور، بل 

لذخرية امن التخيري بني املسح على اجلبرية واالكتفاء بغسل ما حوهلا، وملا عن األردبيلي واملدارك و

كالم  أن لظاهرسل ما حوهلا، واستحباب مسح اجلبرية، واميالً، من االكتفاء بغ أو والوايف، قوالً

  .معىن التخيري الذي ذكرهألنه اب مسح اجلبرية، ب هو استحأيضاًالصدوق 

  : خبار فاملنشأ يف هذا االختالف طائفتان من األ،وكيف كان

كان يوذيه املاء فليمسح على إذا و:  اجلبرية، كصحيح احلليبحتدل على وجوب مس: األوىلالطائفة 

  .اخلرقة

  ان يتخوف على نفسه فليمسح على إن ك«: وخرب كليب األسدي



٢٦٨

  .)١(»جبائره وليصلّ

عن اجلبائر ) صلى اهللا عليه وآله(سألت رسول اهللا :  قال)عليه السالم(واملروي عن أمري املؤمنني 

جيزيه «: ) صلى اهللا عليه وآله(جنب؟ قال أإذا تكون على الكسري كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل 

  .)٢(»وضوءاملسح عليها يف اجلنابة وال

 أن سألته عن الدواء يكون على يد الرجل، أجيزيه:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب وخرب الوشاء، عن

  .)٣(» ميسح عليه وجيزيه،نعم«: يسمح يف الوضوء على الدواء املطلي عليه؟ فقال

  .)٤(»رك حلها فامسح يدك على اجلبائرضوإن أ«: والرضوي

رجله  أو كسر، فيجرب يده  أوييف رجل يصيبه وث«: )المعليه الس(وخرب اجلعفريات، عن علي 

  .)٥(»فيتوضأ ويغسل ما استقبل من اجلبائر وليمسح على العصائب

  من كان به :  كان يقول)عليه السالم( ياًن علإ«: ويف خرب آخر

                                                

.٨ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١١ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٠ الوضوء حأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٢٤ سطر ١ ص:فقه الرضا) ٤(

.١٨ ص:اجلعفريات) ٥(



٢٦٩

  .)١(»ميسح على العصائب أن توضأ إذ  جيزي عنهفإنهجرح وعليه عصائب 

  . كما قيل،املراد بالظفر فيه ظفر اليد ال ظفر الرجل أن لى بناًء ع)٢(ىوخرب عبد األعل

: طراف اجلبرية فقط، كصحيحة عبد الرمحان بن احلجاج قالأسل تدل على كفاية غَ: والطائفة الثانية

تكون به اجلراحة، كيف يصنع  أو  عن الكسري تكون عليه اجلبائر)عليه السالم(حلسن اسألت أبا 

يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر «): السالم عليه( ة، وغسل اجلمعة؟ قالبالوضوء، وعند غسل اجلناب

  .)٣( ذلك، مما ال يستطع غسله، وال يرتع اجلبائر وال يعبث جبراحتهىمما ليس عليه اجلبائر، ويدع ما سو

سألته عن اجلرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : ، قال)عليه السالم(وصحيح ابن سنان، عن الصادق 

  .)٤(»يغسل ما حوله«: )سالمعليه ال(

                                                

.١٩ ص:اجلعفريات) ١(

.٣ ح املسح على اجلبائر يف٤٦ الباب ٧٧ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٢٤ ح يف صفة الوضوء١٦ الباب ٣٦٢ ص١ ج:والتهذيب. ١ ح يف املسح على اجلبائر٤٦ الباب ٧٧ ص١ ج:االستبصار) ٣(

.٢٦ ح يف صفة الوضوء١٦ الباب ٣٦٣ ص١ ج:التهذيب) ٤(



٢٧٠

  )١(.»يغسل ما حوهلا«: قال أنه )عليه السالم(روي يف اجلبائر عن الصادق : ومرسل الفقيه، قال

  .)٢(»اغسل ما حوله«: وسألته عن اجلرح كيف يصنع به يف غسله؟ قال:  احلليب، قالحوذيل صحي

  .)٣(»يغسل ما حوهلا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وقد نروي يف اجلبائر عن«: والرضوي

 أيب  قريب من صحيحه السابق الذي رواه عن)عليه السالم(إبراهيم  أيب وصحيح عبد الرمحان، عن

  .)٤()عليه السالم(احلسن 

ن إ سألته عن اجلنب به اجلرح فيتخوف املاء:  قال)عليه السالم(وخرب حممد بن مسلم، عن الباقر 

  .)٥(»ى نفسهخشي علن إ فال يغسله«: أصابه؟ قال

سل موضع ا يف صدد عدم لزوم غَأللكن الظاهر عدم داللة الطائفة الثانية على عدم مسح اجلبرية، 

   معرض عنها، بل مل يعلم عمل خبارهذه األن إ :اجلبرية، كما يظهر ذلك ملن تأملها، بل رمبا يقال

                                                

.٧ ح يف حد الوضوء١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢٥ حالوضوء يف صفة ١٦ الباب ٣٦٢ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.٢٤ سطر ١ ص:فقه الرضا) ٣(

.٢٨ ح يف صفة الوضوء١٦ الباب ٣٦٣ ص١ ج:التهذيب) ٤(

.٢٩ ح يف صفة الوضوء١٦ الباب ٣٦٣ ص١ ج:التهذيب) ٥(



٢٧١

  .ى اجلبرية، فتأمل اجلواهر والطهارة عدم اخلالف يف وجوب املسح علىأحد ا، ولذا أدع

 الدالة على عدم وجوب خبار اجلبرية بكلتا طائفتيها لألأخبارة رضامع:  ثان، وهوإشكالنعم يف املقام 

  .الوضوء الناقص حينئذ، واالنتقال إىل التيمم

 عن الرجل يكون به القرح واجلراحة )عليه السالم(جعفر  سألت أبا: لصحيحة حممد بن مسلم، قال

  .)١(» يتيمم،ال يغتسلبأن بأس ال «: جينب؟ قال

 جروح أو  يف الرجل تصيبه اجلنابة وبه قروح)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب وصحيحة البزنطي، عن

  .)٢(»ال يغتسل ويتيمم«: )عليه السالم(يكون خياف على نفسه من الربد؟ فقال أو 

 القروح يف جسده فتصيب  يف الرجل تكون به)عليهما السالم(حدمها أوموثقة حممد بن مسلم، عن 

  . )٣(»يتيمم«: )عليه السالم(: اجلنابة؟ قال

                                                

.٥ ح التيممأبواب من ٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح التيممأبواب من ٥ الباب ٩٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح التيممأبواب من ٥لباب  ا٩٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٧٢

  .)١(»املبطون والكسري يؤممان وال يغسالن«:  قال)عليه السالم(ومرسلة الصدوق، عن الصادق 

يتيمم ادور والكسري «:  قال)عليه السالم(صحابه، عن الصادق أعمري عن بعض  أيب وما رواه ابن

  .)٢(»ه اجلنابةأصابتإذا بالتراب 

  .)٣(»يتيمم وال يغتسل«ومرسلة الكايف، روي ذلك يف الكسري واملبطون 

ال بأن ال بأس «:  عن اجلنب يكون به القروح، قال)عليه السالم(وما رواه حممد بن مسلم، عن الباقر 

  .إىل غريها من الروايات الكثرية. )٤(»سل ويتيممتيغ

مل يكن املاء ضاراً، إذا  اجلبرية على ما أخباركثرية، أقرا محل وقد مجع الفقهاء بني الطائفتني بوجوه 

تفاد من س ما ي ويؤيد ذلك باإلضافة إىل فهم املشهور، وإىل،كان املاء ضاراًإذا  التيمم على ما أخبارو

  .فراد املبدل منهأتعذر مجيع إذا يأيت فيما إمنا البدل  أن الروايات، من

                                                

.٧ ح يف التيمم٢١ الباب ٥٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢ ح باب الكسري٦٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٥ ح باب الكسري ذيل٦٨ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.١ ح باب الكسري٦٨ ص٣ ج:الكايف) ٤(



٢٧٣

تطهر ن إ علة خياف منها على نفسه أو من كانت به قروح «):م السالمعليه(وما رواه الدعائم عنهم 

عليهم ( ويف موضع آخر منه عنهم ،)١(»ـ وإن مل خيف ذلك فليتطهر: قال أن يتيمم ويصلي ـ إىل

: جدري، واحتاج إىل الغسل ومل خيف من ضرر املاء أو خراج أو  فيمن كانت معه قروح)السالم

مل يضر الغسل اجلبريي كان واجباً، إذا املعيار يف الغسل عدم الضرر، ف  أنمما يدل على. )٢(»اغتسل«

  .أضر سقط وقام التيمم مقامهإذا و

ولوال هذا اجلمع لكان ما ذكره الصدوق وغريه من التخيري أقرب احملامل، خصوصاً وله شاهد، وهو 

صاب رجالً منا أ سفر، فكنا مع مجاعة يف: األنصاري، قالعبد اهللا الفتوح، عن جابر بن  أبو ما رواه

: هل جتدون يل رخصة؟ قالوا:  على رأسه فانكسر واحتلم يف الليل، فلما أصبح راجع قومه وقالرحج

ال، واملاء موجود وال بد لك من الغسل، فاغتسل وصب املاء على رأسه فمات، فلما رجعنا وذكرنا 

إمنا مل يعلموا، فإذا سألوا أال  تلهم اهللا،قتلوه، ق«: اق صدره، وقالض) صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا 

  شد جراحته وغسل جسده ومسح باليد املبلولة فوق  أو شفاء العي السؤال، كان يكفيه التيمم،

                                                

. يف التيمم١٢١ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

. يف ذكر االغتسال١١٥ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٢(



٢٧٤

  أيضاًوالظاهر عدم تعني املسح حينئذ فيجوز الغسل 

  

  .)١(»اخلرقة

  : ربعةل أأقوا يف املسألة .}أيضاًوالظاهر عدم تعني املسح حينئذ فيجوز الغسل {

  .ما ذكره املصنف، تبعاً للشهيدين، وغريمها: األول

  .ىتعني املسح، كما هو ظاهر مجاعة، بل نسبه املستمسك إىل ظاهر النصوص والفتو: الثاين

 وكشف اللثام، وعن شرح املفاتيح للوحيد ترتيل حكامتعني الغسل، كما عن اية األ: الثالث

  . عليهىالنصوص والفتاو

مرار اليد ليكون مسحاً، وال بنحو الغلبة واجلريان ليكون إيصال البلل، ولو مل يكن بإزم الال أن :الرابع

 إذ وهذا الوجه هو األقرب،)  اهللاهرمح(ى غسالً، كما هو حمتمل مجاعة، ومل يستبعده الشيخ املرتض

 معليه(عن األئمة املرتكز يف ذهن املتشرعة من السائلني،  فإن يصال البلل،إلزوم عرفاً املستفاد من النص 

مرار اليد، كذلك يف املقام، إهذا بدل عن غسل البشرة، فكما مل يشترط يف البشرة  أن  وغريهم)السالم

 أنه يصال البلل، ولعل التعبري باملسح يف الروايات لبيانإوحيث يتعذر الغسل للجبرية غالباً، فاملفهوم جمرد 

عدم صحة الغسل، ألجلال سل، ال خلصوصيته يف املسح، وال حيتاج إىل الغ   

  

                                                

.٤ ح التيممأبواب من ٤ الباب ١٥٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٢٧٥

  املسح، أو سلمرار اليد من دون قصد الغإمكان بجراء املاء عليها مع اإلإ حوطواأل

  

  .شباههأو:  يف خرب املرارة)عليه السالم(وهذا هو املفهوم من قوله 

أن مبدل فالالز أنه سل استند إىلأما من قال باملسح فقد استند إىل ظاهر الروايات، ومن قال بالغ 

املبدل على اجلبرية واملبدل منه على البشرة، ومن قال بالتخيري  أن يف خصوصية إالّ يكون مثل املبدل منه،

هي لدفع توهم البعض من وجوب غسل اجلبرية، فال تدل إمنا روايات املسح  أن بني األمرين استند إىل

  . جائز على األصلأيضاًعلى أزيد من الرخصة، فالغسل 

مجعاً بني } املسح أو مرار اليد، من دون قصد الغسلإمكان باء املاء عليها مع اإلجرإ حوطواأل{

 التقابل بني الغسل واملسح، ال يكون هذا مؤدياً ى وجوب املسح ويرىل واحملتمالت، لكن من يرقوااأل

 ى يردياً للتكليف عند منؤكان مسحاً جمرداً مل يكن مإذا وكذا . سل عليهصدق الغإذا للتكليف عنده 

سلوجوب الغ.  

 قول من يشترط املسح ىبالعكس، وعل أو سل، املسح أوالً مث الغ:جيمع بني األمرين أن نعم االحتياط

 لعدم الدليل هنا على ،الظاهر ال يشترط جفاف احملل، كما يشترطون ـ غالباً ـ يف الرأس والرجلني

  . ىا ال خيفاملتبادر من املسح ذلك، وفيه من إ يقال إالّ أن ذلك، اللهم

  



٢٧٦

تصل الرطوبة إىل متام اجلبرية، وال  أن سل، ويلزمكان يف موضع الغإذا يكون املسح بنداوة الوضوء  أن وال يلزم

  .يكفي جمرد النداوة

  

، وليس األدلة طالقوذلك إل} سلكان يف موضع الغإذا يكون املسح بنداوة الوضوء  أن وال يلزم{

 الرأس والرجل لدليل خارج، وهذا خبالف اجلبرية يف موضع املسح، اشترطوا يفإمنا معىن املسح ذلك، و

  .يكون بنداوة الوضوء عند املشهور، لقيام البدل مقام املبدل منه يف اخلصوصيات أن  يشترطفإنه

 يف لزوم االستيعاب، األدلةكما عن املشهور، وذلك لظهور } تصل الرطوبة إىل متام اجلبرية أن ويلزم{

 من االستشكال يف ذلك لصدق ى ما جيب فيه االستيعاب من الغسل، فما عن الذكربدل عننه إ حيث

مناسبة ألن املسح عليها باملسح على جزء منها، وعن املبسوط من جعل االستيعاب احتياطاً، حمل نظر، 

 ولو باملسح على جزء منها، وكأنه هظهر يف لزوم االستعاب من مناسبة املسح الظاهرة يف صدقأالبدلية 

  . االستيعاب ال خالف فيهبأن  ولذا قال يف اجلواهر ،لعدم وجود خمالف صريح

 املسح هو املسح باملاء، فال بد من صدق املاء على ما أخبارالظاهر من ألن } وال يكفي جمرد النداوة{

  .)١(»جيزيه املسح عليها«: ) صلى اهللا عليه وآله(ميسح به، وقد تقدم يف املروي عن العياشي قول النيب 

  

                                                

.١٠٢ ح٢٣٦ ص١ ج: وانظر تفسري العياشي،١١ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٨ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٧٧

مل ميكن رفع إذا يصال املاء إىل اخللل والفرج، بل يكفي صدق االستيعاب عرفاً، هذا كله إنعم ال يلزم املداقة ب

   كما هو املفروض،مل ميكن غسلهإذا  تعيينه، بل ال خيلو عن قوة حوطاجلبرية واملسح على البشرة، وإال فاأل

  

، وادعاء ظهورها يف كونه باملاء ـ مقابل األدلة القطالنداوة املتعدية كافية، إل أن هذا ولكن الظاهر

راد املصنف أ فإن النداوة املتعدية ـ حمل منع، والرواية يف مقابل اليد اجلافة ال يف مقابل النداوة املتعدية،

  .تبعاً للجواهر وغريه ما ذكرناه فهو، وإال كان حمل نظر

 هوألنه } ، بل يكفي صدق االستيعاب عرفاًنعم ال يلزم املداقة بإيصال املاء إىل اخللل والفرج{

بعيد عن أذهان الناس، ألنه ، بل لو كان ذلك واجباً للزم التنبيه عليه، ىمن النص والفتوعرفاً املفهوم 

  .فعدم التنبيه دليل العدم

هذا كله {. مساحمة واضحة: أما ما ذكره املستمسك من لزوم اهلرج الكاشف عدمه عن عدمه، ففيه

 تعينه، بل ال خيلو عن حوطرفع اجلبرية واملسح على البشرة، وإال فاأل{تعسراً  أو تعذراً} نمل ميكإذا 

الوضوء  أدلة مل يكن اضطرار كانتإذا حكم االضطرار، ف أنه ظاهر النص والفتوىألن وذلك } قوة

فعها، وهذا مكان رإاجلبرية، فأباحها حىت مع أمر ل الشارع سه أن  املصنف الحتمالطاحتاإمنا حمكمة، و

 وجب الغسل وإالّ} مل ميكن غسله كما هو املفروضإذا { وهذا ،غري بعيد، فالقوة فيما ذكره ممنوعة

  . مع القدرةاألويلاحلكم ألنه 

  



٢٧٨

 أو ن مل ميكن املسح على اجلبرية لنجاستهاإ بعد رفعها، وأيضاً احملل ى اجلمع بني املسح على اجلبرية وعلحوطواأل

  .ن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها جيب ذلكأمك فإن ملانع آخر،

  

ألنه }  بعد رفعهاأيضاً احملل ىوعل {األدلةظاهر ألنه }  اجلمع بني املسح على اجلبريةحوطواأل{

الواجب االبتدائي بعد كونه ميسوراً عن الغسل، كما سبق يف بعض املباحث، سل، بل من مراتب الغ

  .مسحها أو سلها، فال جمال للجبرية بعد غسلها غَميسورألنه لكن الظاهر كفاية مسح البشرة 

 يلصق املاسح فال كانت دهناًإذا كما } ملانع آخر أو وإن مل ميكن املسح على اجلبرية لنجاستها{

زالة املانع إتطهري اخلرقة النجسة و أو }مكن وضع خرقة طاهرة عليهاأفإن (يتحقق املسح مثالً 

 فإنهميسور، وخلرب املرارة، ألنه  الواجب، فيجب حتصيله، ومقدمة للوضوءألنه } ومسحها جيب ذلك{

  . الوارد فيهشباههأمن 

 جزًء من اجلبرية، ليكون وضعها عدكان وضع اخلرقة على حنو تإذا هذا (: وفصل املستمسك بقوله

 )١()مل ميكن ذلك فال موجب لوضعها على اجلبرية وال للمسح عليها أما إذا مقدمة للمسح على اجلبرية،

  .انتهى

  ال دليل على  إذ كتفاء باملسح على أطرافها،لكن الظاهر جواز اال

  

                                                

.٥٣٩ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٢٧٩

  .طراف والتيممسل األقتصار على غَمتام باال اجلمع بني اإلحوط فاألأيضاًن مل ميكن ذلك إو

  

 اخلرقة ىاملقدمية أول الكالم، وصدق امليسور عليه مما يأباه العرف، بل العرف ير إذ الوضع والتطهري،

األشباه هي ما كانت تعد جزًء ألن شباه حمل الرواية، أ، وليس ذلك من ءخلارجة غري مرتبطة بالوضوا

  .وبدالً ال مثل املقام

البدل الطبيعي جيب املسح  أن  كما ذكره املستمسك، فال دليل عليه، واحلاصلجتعل بدالً أن ماإو

  .حتصيل البدل، فال دليل عليه أما عليه،

طرافها فقط، أ هذا فالالزم هو غسل ى حتقق املوضوع املوجب لتحقق احلكم، وعلجعله بدالًإذا نعم 

  .طالق الباقي حتت اإلى خرج منها صورة وجود اجلبرية الطاهرة فيبق، مجلة من الرواياتطالقإل

 حوطفاأل{ وجوبه ىعند من ير} أيضاًن مل ميكن ذلك إو{نعم ما ذكره املاتن احتياط ال بأس به 

ضافة إمجعاً بني املبدل منه والبدل، واحتمال } طراف والتيمممتام باالقتصار على غسل األاجلمع بني اإل

 وإن ذهب إليه شارح الدروس على ما حكي عنه مستدالً ،املسح على نفس اجلبرية النجسة بعيد جداً

 أو طالقباإل الدالة على طهارة حمال الوضوء تشمل املقام األدلةن إ :ات املسح على اجلبرية، وفيهإطالقب

 ،طالقباملناط، وهل يقول عدم مشترط طهارة اجلبرية بعدم اشتراط طهارة اليد املاسحة على اجلبرية لإل

  . قامني من واد واحدامل أن مع

  



٢٨٠

 كانت اجلبرية يف موضع املسح ومل ميكن رفعها واملسح على البشرة لكن أمكن تكرار املاء إىلإذا ): ١مسألة ـ (

  يتعني املسح على اجلبرية؟ وجهان أو  هل يتعني ذلك،يصل إىل احمللأن 

  

مكن أكانت اجلبرية يف موضع املسح ومل ميكن رفعها واملسح على البشرة، لكن إذا {): ١مسألة ـ (

ذهب إىل } يتعني املسح على اجلبرية؟ وجهان أو يصل إىل احملل، هل يتعني ذلك، أن تكرار املاء إىل

 وغريمها على ما حكي عنهم، وذهب اجلواهر وغريه إىل تعيني املسح وجوب التكرار احملقق والعالمة

لعلم االمجايل بالتكليف املردد بينهما، بل رمبا لوعدم وجوب التكرار، وذهب آخرون إىل وجوب اجلمع 

سل ليس مبسح فال الغألن مجايل بالثالثة، الظاهر هو عدم التكرار، ، للعلم اإلأيضاًضيف وجوب التيمم أ

  .ية، بل ظاهر خرب املرارة املسح على اجلبريةاألول ألدلةاتشمله 

  :  بأموراألولاستدل للقول 

قرب إليه من مسح على أسل احلكمة من الوضوء كما يف الروايات نظافة األعضاء، والغ نإ :األول

  .احلكمة ال اطراد فيهان إ :اجلبرية، وفيه

ن إ :تعذر أحدمها بقي الثاين، وفيهإذا رار املاسح، فمإاملسح فيه وصول املاء و إذ دليل امليسور،: الثاين

  .يصال املاء ليس ميسور املسح عرفاًإيعد ميسوراً عرفاً، و أن امليسور جيب

  



٢٨١

  .وال يترك االحتياط باجلمع

  

سل عند اجلبرية، كذلك ينوب الغسل مكان سل يف موضع الغكما ينوب املسح عن الغ نهإ :الثالث

  .شبه بالقياس، وال مناط لذلك عرفاًأنه إ :فيهاملسح لوحدة املناط، و

للجمع نه إ :ن قيل يف وجههإحمل نظر، و} وال يترك االحتياط باجلمع{: قول املصنف أن ومنه يعلم

  .ذلكك أيضاًاالحتياط بضم التيمم  أن وج من خالف من أوجب، كمارللخ أو بني دليل القولني

  



٢٨٢

ن إ املذكورة، وحكامضو واحد من األعضاء، فالظاهر جريان األكانت اجلبرية مستوعبة لع إذ ):٢مسألة ـ (

  كانت مستوعبة لتمام األعضاء، فاإلجراء مشكل،

  

 حكامكانت اجلبرية مستوعبة لعضو واحد من األعضاء، فالظاهر جريان األإذا {): ٢مسألة ـ (

عالمة والشهدين ، ودليل امليسور، كما هو احملكي عن احملقق والى النص والفتوطالقإل} املذكورة

  .، وعدم معلومية املناططالقشكل فيه بعدم اإلأوغريهم، ورمبا 

  : وفيه

  .طالقاالنصراف إىل بعض العضو بدوي، فال وجه للمنع عن اإل: والًأ

  .بعض الروايات يشمل املقام، كما فيمن انكسرت رأسه نإ :وثانياً

كان عضو التيمم  ا إذما:  ـ يرد عليهاالنتقال إىل التيمم ـ كما يقول به املستشكل نإ :وثالثاً

 فإنهعصب ظاهر يده مثالً، إذا  التيمم، كما إطالق اجلبرية دون إطالق ال وجه للمنع عن فإنهكذلك، 

  .تيمم احتاج إىل املسح على اجلبرية، بالنسبة إىل كل هذا العضو أو سواء توضأ

املذكور، وفيه ما تقدم، ورمبا لالنصراف } جراء مشكلوإن كانت مستوعبة لتمام األعضاء فاإل{

  كان كل جسده مدهوناً يف باب الغسل، إذا املقام مثل ما بأن  على اجلبرية إشكاالًأضيف هنا 



٢٨٣

  .فال يترك باجلمع بني اجلبرية والتيمم

  

أي فرق بني غسل اجلبرية يف املثل، وبني تيمم اجلبرية بدالً عن نه إ :فهل يقال هنا بغسل اجلبرية، وفيه

التيمم، فالقول باجلبرية فيما  أدلة اجلبرية، وال يقال بانصراف أدلة يقال بانصرافإذا  يف املثال، وملالغسل

  .املتعني  هوأيضاًتوعبة سكانت اجلبرية م

لعله (: استحبايب، بل قال يف املستمسك} ال يترك باجلمع بني اجلبرية والتيمم{بأن االحتياط } فـ{

  .)١() كالم األصحابإطالقيقتضيه 

  

                                                

.٥٤٠ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٢٨٤

يكون املسح به بتلك  أن كانت اجلبرية يف املاسح فمسح عليها بدالً عن غسل احملل جيب إذ ):٣مسألة ـ (

  .الرطوبة، أي احلاصلة من املسح على جبريته

  

مل تكن مستغرقة وجب املسح باملكان اخلايل من  فإن }كانت اجلبرية يف املاسحإذا {): ٣مسألة ـ (

  .مكن االختياري مل تصل النوبة إىل االضطراريأإذا ري، فاجلبرية اضطراألن اجلبرية، 

 ،يكون املسح به بتلك الرطوبة أن فمسح عليها بدالً عن غسل احملل جيب{رقة كانت مستغن إ وأما

يكون املسح ببلة الوضوء، وبلة اجلبرية بلة  أن ملا تقدم من لزوم} أي احلاصلة من املسح على جبريته

  .حتياطيالزوم املسح برطوبة الوضوء   أنالوضوء، لكنك قد عرفت

 الالزم أو يأخذ من بلة اجلبرية، أن  فهل له،عضائه جبرية وجفت بلة اليدأكان على بعض إذا نه إ مث

  .يكون املسح ببلة الوضوء أن هذا على القول بلزوم: يأخذ من بلة سائر األعضاء؟ احتماالنأن 

 األول أن يف عضو الغسل، حال غسل نفس العضو يفحال املسح على اجلبرية الكائنة ن إ مث الظاهر

كان له إذا واجب، والثاين مستحب، والثالث بدعة، لظاهر البدلية، وهل يستحب املضمضة واالستنشاق 

  .ولعل االستحباب أقرب: أنف كذلك من باب اجلبرية؟ احتماالن أو فم اصطناعي

  .تبعد وجوب غسلها من باب اجلبريةمل ميكن غسل ما حتتها مل يس فإن أما اللحية االصطناعية



٢٨٥

كانت يف موضع املسح بتمامه، وإال فلو كان مبقدار املسح بال إذا ينتقل إىل املسح على اجلبرية إمنا ): ٤مسألة ـ (

جبرية جيب املسح على البشرة، مثالً لو كانت مستوعبة متام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد األصابع ولو 

كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة يف اخلط إذا فصل مكشوفاً وجب املسح على ذلك، واخلنصر إىل امل

  .الطويل من الطرفني، وعليها يف حملها

  

}  فلو كانالّإكانت يف موضع املسح بتمامه وإذا ينتقل إىل املسح على اجلبرية إمنا {): ٤مسألة ـ (

ال ضرورة يف املسح على  إذ }ب املسح على البشرةمبقدار املسح بال جبرية جي{حمل خال عن اجلبرية 

  .ىيف مقام االضطرار، كما ظهر من النص والفتو هوإمنا اجلبرية حينئذ، وحكم اجلبرية 

 كان من أحد األصابع ولو و ول،مستوعبة متام ظهر القدم مسح عليها{اجلبرية } مثالً لو كانت{

  .بناًء على عدم كفاية املسح يف اجلملة} اخلنصر إىل املفصل مكشوفاً وجب املسح على ذلك

جل كالرأس يكفي املسح بشيء ما منهاالِر أن ا ملا سبق من قوةأما بناًء على الكفاية فيكفي شيء م.  

مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة يف اخلط الطويل من الطرفني وعليها {اجلبرية } كانتإذا و{

  .بناًء على االستيعاب الطويل} يف حملها



٢٨٦

كان بعض إذا لو تركبت اجلبرية مما جيوز املسح عليها، ومما ال جيوز مسح على ما جيوز، كما نه إ مث

  .اجلبرية جنساً وبعضها طاهراً

  



٢٨٧

  .املسح يف فواصلها أو سلكان يف عضو واحد جبائر متعددة جيب الغإذا ): ٥مسألة ـ (

  

ألن } املسح يف فواصلها أو سلكان يف عضو واحد جبائر متعددة جيب الغإذا {): ٥مسألة ـ (

يغسل ما وصل إليه الغسل «:  يف صحيحة ابن احلجاج)عليه السالم(الضرورات تقدر بقدرها، ولقوله 

  .)١(» ذلك مما ال يستطيع غسلهىمما ظهر مما ليس عليه اجلبائر، ويدع ما سو

ظهر مما تقدم ه  أنمسحه سقط، كما أو لو كان بعض الفواصل ال يقدر على غسله أنه وذا ظهر

  .عدم وجوب مسح الفواصل، لعدم لزوم االستيعاب يف املسح

  

                                                

.١ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٨٨

ن كان إكان باملقدار املتعارف مسح عليها، و فإن كان بعض األطراف الصحيح حتت اجلبرية،إذا ): ٦مسألة ـ (

ن مل ميكن إوسح عليها، مأمكن رفعها رفعها، وغسل املقدار الصحيح، مث وضعها و فإن أزيد من املقدار املتعارف

  .ذلك مسح عليها

  

كان باملقدار املتعارف مسح  فإن كان بعض األطراف الصحيح حتت اجلبرية،إذا {): ٦مسألة ـ (

ترخيص الشارع يف املسح على اجلبرية بضميمة تعارف ستر بعض الصحيح يفهم منه كفاية  إذ }عليها

يف  أو كون ذلك الصحيح يف األطراف،ي أن املسح على اجلبرية الواقعة على الصحيح، من غري فرق بني

  .خر من اليد تشد تبعاًالطرف اآلن إ حنوه حيثوشدت اليد اليت فيها الدمل إذا اجلهة املقابل، كما 

زيد من أن كان إو{لصدق اجلبرية على كليهما ن آلاللصق كما يتعارف ا أو ال فرق بني الشدنه إ مث

للمقدار } سح عليهام املقدار الصحيح، مث وضعها ومكن رفعها رفعها وغسلأ فإن املقدار املتعارف

لصق إذا من قبيل ما ألنه  اجلبرية، وللمناط، وأخبار طالقإل} ن مل ميكن ذلك مسح عليهاإو{املريض 

شكال يف جريان حكم ، ولعدم القطع باملناط، ولإلطالقلتيمم ملنع اإل لبالبشرة شيء، ورمبا قيل باالنتقال

 يف خرب املرارة، شباههأو: )عليه السالم(املورد من قوله ألن ، األوللكن الظاهر لصق، إذا اجلبرية فيما 

  .ولقاعدة امليسور، ولفهم العرف املناط

  



٢٨٩

  . باملاءأيضاًمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح إكان عدم إذا ، خصوصاً أيضاً ضم التيمم حوطلكن األ

  

مكان الغسل من جهة تضرر إكان عدم  ا إذخصوصاً أيضاًضم التيمم {استحباباً } حوطلكن األ{

جرح هو  أو حكم ما يضره املاء بدون قرح أن ملا يأيت يف املسألة التاسعة من}  باملاءأيضاًالقدر الصحيح 

  .التيمم

  



٢٩٠

طرافه مث أيغسل ما ميكن من  أن أراد وضع طاهر عليه ومسحه جيب أوالًإذا يف اجلرح املكشوف ): ٧مسألة ـ (

  .وضعه

  

يغسل ما  أن راد وضع طاهر عليه ومسحه، جيب أوالًأإذا يف اجلرح املكشوف {): ٧مسألة ـ (

يتمكن  أنه  غالباً يستوعب أكثر من املقدار املريض، واحلالالستر أوالًألن } ميكن من أطرافه مث وضعه

 أن يصح يف الغسل، فال ى فاألعلىيقيد ذلك مبا حيفظ شرط األعل أن مسحه، لكن جيب أو من غسله

يغسل الذراع واألصابع فيمن حتتاج كفه إىل اجلبرية، بل يغسل الذراع مث ميسح جبرية الكف، مث يغسل 

سقوط غسل البشرة، مل يستبعد الثاين،  أو ى فاألعلىبني سقوط اشتراط األعلمر  ولو دار األ،األصابع

 ،رادة غسلهاإاألصابع عند لو جرب كفه بعد غسل الذراع مل يتمكن من نزعها عن نه إ كان حبيثإذا ف

  .غسل الذراع مث جرب الكف املالزم جلرب األصابع ومسح على الكل

  



٢٩١

 عارف يشكل كفاية املسح على اجلبرية اليت عليها،تطراف اجلرح أزيد من املقدار املأأضر املاء بإذا ): ٨مسألة ـ (

برية، مث التيمم، وأما املقدار املتعارف حبسب  غسل القدر املمكن، واملسح على اجلحوطيضعها عليها، فاأل أن يريدأو 

  .العادة فمغتفر

  

 كفاية املسح على لزيد من املقدار املتعارف يشكأطراف اجلرح أأضر املاء بإذا {): ٨مسألة ـ (

 املقدار املتعارف  إىل اجلرح وإىلخباروذلك النصراف األ} يضعها عليها أن يريد أو اجلبرية اليت عليها

  .اجلرحشده من أطراف 

 وأما املقدار املتعارف حبسب العادة ، غسل القدر املمكن واملسح على اجلبرية مث التيممحوطفاأل{

عليه ( مثل قوله خبار األطالق إل،كما تقدم، لكن الظاهر كفاية املسح على اجلبرية مطلقاً} فمغتفر

عرفت تفصيلها يف املسائل  يف خرب املرارة، وللمناط، ولقاعدة امليسور، مما قد شباههأو: )السالم

  .السابقة

ن إ : ففيه)١()طالقأن التعارف ال يصلح للقرينية على خالف اإل( املستمسك من هأما ما ذكر

  . ، كما يف سائر املواردطالقرف املوجب لالنصراف يسقط اإلاالتع

  

                                                

.٥٤٢ص ٢ ج:املستمسك) ١(



٢٩٢

  مل يكن جرح وال قرح وال كسر بل كان يضره استعمال املاء ملرض آخرإذا ): ٩مسألة ـ (

  

 فال أيضاًاجلبرية تشمل الرض  فإن ،وال رض} مل يكن جرح وال قرح وال كسرإذا {): ٩مسألة ـ (

  .ما هو واضحكاختصاص هلا بالكسر 

مما أوجب شده باجلبرية، فالظاهر جريان حكم اجلبرية } بل كان يضره استعمال املاء ملرض آخر{

كان يؤذيه إذا «:  صحيح احلليبطالقيسور، وإل يف خرب املرارة وللمناط ولقاعدة املشباههأمن ألنه 

  .)١(»املاء فليمسح على اخلرقة

  من عدو تتقيه،إالّ«: )عليه السالم( يف املسح على اخلفني عند الربد، حيث قال :الورد أيب ولصحيح

 لفهم العرف منه عدم خصوصية الرجل وال الربد، بل املناط اخلوف من ،)٢(»ثلج ختاف على رجليكأو 

  .رة املاءمباش

نعم «: ميسح على طلي الدواء؟ فقال أن جيزيهأكان على يدي الرجل إذا  عن الدواء :وحلسنة الوشاء

  .)٣(»ميسح عليه أن جيزيه

  

                                                

.٢ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح الوضوءأبواب من ٣٨ الباب ٣٢٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح الوضوءأبواب من ٣٧ الباب ٣٢٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٢٩٣

  فاحلكم هو التيمم،

  

ال بأس «: )عليه السالم(بقوله  أو ،)١(» بالعذروىلأما غلب اهللا عليه فاهللا  «:أما االستدالل حبديث

 ال يدل على املسح على اجلبرية، بل ما غلبألن  ، فال خيفى ما فيهما،)٢(»ناء عليهميسح رأسه واحلبأن 

  .غري مربوط باملقام أصالً أو يستفاد منه التيمم، وحديث احلناء جممل أن ميكن

 يف شكالالبدلية بعد اإل أدلة طالقفكأنه إل} فاحلكم هو التيمم{: وأما ما ذكره املصنف من قوله

ظاهر الرواية جمرد نفي وجوب املسح على البشرة، بقرينة بأن  شباههأأورد على  إذ  السابقة،األدلة

  .ثبات وجوب الوضوء الناقصإالتمسك بآية نفي احلرج، ال 

، كما أيضاًالرواية ظاهرة يف تفريع املسح على اجلبرية على عدم احلرج، وهذا شامل للمقام ن إ :وفيه

  . غري مقطوع بهنه بأ املناط ىيشمل مورد اجلبرية، وعل

هذا  أن مل يعلمبأنه  القاعدة ى وذلك كاف يف احلكم بالتعدي، وعل،العرف يفيد املناطن إ :وفيه

  .الوضوء الناقص ميسور الوضوء التام

  رؤية العرف كونه ميسوراً كاف يف مشول الدليل له، ن إ :وفيه

  

                                                

.١٣ ح قضاء الصالةأبواب من ٣ الباب ٣٥٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح الوضوءأبواب من ٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٤

  .صار على ما ميكن غسلهقتمع اال أو مكان، مع اإلأيضاً ضم الوضوء مع وضع خرقة واملسح عليها حوطلكن األ

  

 بأا غري جارية يف العبادات، فال يكفي غسل الوجه واليد اليمىن، وال أيضاًشكل على القاعدة أكما 

  . احلج إىل نصفهما، إىل غري ذلك أو صالة ركعة يف الصبح، وال العمرة ألمين، والاغسل الرأس والطرف 

  .ما مل خيرج فالالزم العمل ا فيه أما  خبروجه،ما خرج بالدليل نقولن إ :وفيه

  .شكل على بقية الروايات مبا ال ينبغي التعرض له لضعفه، فاحلكم بالتيمم ممنوعأ أنه كما

مع االقتصار على ما  أو مكان مع اإلأيضاً ضم الوضوء مع وضع خرقة واملسح عليها حوطلكن األ{

  . مضراًأيضاًها خلرقة واملسح علياكان وضع  إذا} ميكن غسله

زيادة أمل يف املستقبل، فهل  أو جرح سابق، بل تفادياً عن مرض، أو لو وضع اجلبرية ال لكسرنه إ مث

ملا يأتى،  ملا مضى ال أا دلتهاأظاهر إذ ليس جببرية،  أنه من: هو حمكوم حبكم اجلبرية أم ال؟ احتماالن

 يف حسنة الوشاء، يالدواء املطل وشباههأوهذا : )عليه السالم( له كقوله األدلةومن مشول بعض 

 باالضافة إىل قاعدة امليسور، واملناط، واجلمع بني دليل ،أو ثلج ختاف على رجلكالورد  أيب وصحيح

  .الوضوء ودليل احلرج، وهذا هو األقرب

 قبله، ورمبا يتوهم عدم جواز أو يضعها بعد دخول الوقت أن وال فرق يف جواز املسح عليها بني

   ملوثقة ،وضعها بعد دخول الوقت



٢٩٥

: جيعل عليه علكاً؟ قال أن  عن الرجل ينقطع ظفره هل جيوز)عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئعمار، س

 ،)١(» وال جيعل عليه ما ال يصل إليه املاء، عنه عند الوضوءهما يقدر على أخذ إالّ  وال جيعل عليه،ال«

  .الضطرار، كما هو واضحهو يف صدد حالة اإمنا احلديث ن إ :وفيه

  

                                                

.٤ ح يف املسح على اجلبائر٤٦ الباب ٧٨ ص١ ج:االستبصار) ١(



٢٩٦

 لكن كان حبيث يضر استعمال املاء ،حنوه يف مكان آخر غري مواضع الوضوء أو كان اجلرحإذا ): ١٠مسألة ـ (

  . فاملتعني التيممأيضاًيف مواضعه 

  

حنوه يف مكان آخر غري مواضع الوضوء لكن كان حبيث يضر  أو اجلرحكان إذا {): ١٠مسألة ـ (

خارج عن  أنه من: يتيمم؟ احتماالن أو  وضوء اجلبرية،أفهل يتوض} أيضاًواضعه اء يف ماملاستعمال 

  .يف مصباح اهلدى  كما، ومالكاً اجلبرية خطاباًأخبارمصب 

 واملالك يف رواية املرارة، والدواء ، يشمله مثل دليل امليسوراألدلةبعض  أن ومن} فاملتعني التيمم{

إىل غري ذلك، وهذا هو األقرب خصوصاً بالنسبة إىل من كان  والثلج الذي خيافه على رجله، ،املطلي

االضطرار إذ  يضره، كما يف بعض أنواع أمراض احلساسية املتداولة يف هذا الزمان، أيضاًمماسة الصعيد 

  . على الثايناألولقص والتيمم الناقص، قدم ادار أمره بني الوضوء النإذا 

  



٢٩٧

طراف العني من أمكن غسل أ أما إذا كان استعمال املاء مضراً مطلقاً،ذا إيف الرمد يتعني التيمم ): ١١مسألة ـ (

 اجلمع بني الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها، ومسحها وبني حوطكان يضر العني فقط، فاألإمنا غري ضرر، و

  .التيمم

  

 أو ع اجلبريةسواء م} كان استعمال املاء مضراً مطلقاًإذا يف الرمد يتعني التيمم {): ١١مسألة ـ (

كان يضر العني إمنا  و،طراف العني من غري ضررأمكن غسل أإذا أما {.  كما هو الغالب،بدون اجلبرية

 اجلمع بني حوطاأل{وإن كان .  السابقةاألدلةالظاهر جريان حكم اجلبرية عليه، لبعض } فقط فـ

 كون االحتياط لكن األقرب} طرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبني التيممأالوضوء بغسل 

 للمبدل منه، وال خيفى التنايف يف اجلملة بني ما األدلةال وجه للعدول إىل البدل مع مشول  إذ استحبابياً،

  .ذكره هنا وما ذكره يف املسألة التاسعة

  



٢٩٨

كان مضراً، يكفي املسح على الوصلة  أو مل ميكن تطهريه، حمل الفصد داخل يف اجلروح، فلو): ١٢مسألة ـ (

كان مكشوفاً يضع عليه ن إ أنه زيد من املتعارف، وإال حلها وغسل املقدار الزائد مث شدها، كماأمل يكن ن إ ليهاليت ع

 على ةن مل ميكن تطهريها وكانت زائدإن كانت أطرافه جنسة طهرها، وإخرقة، وميسح عليها بعد غسل ما حوله، و

  .القدر املتعارف مجع بني اجلبرية والتيمم

  

إذا  أو وكذلك حمل احلجامة يف باب الغسل،} حمل الفصد داخل يف اجلروح{: )١٢مسألة ـ (

  .كانت احلجامة يف حمال الوضوء

زيد أمل يكن ن إ مضراً يكفي املسح على الوصلة اليت عليه،{التطهري } كان أو فلو مل ميكن تطهريه{

فيما تقدم من املسائل، ن الوكال الفرعني داخ} من املتعارف، وإال حلها وغسل املقدار الزائد مث شدها

  .بني املصنف هلا بعض املصاديق لتلك املسائلإمنا و

 يغسل أطرافه فقط، أو }كان مكشوفاً يضع عليه خرقة وميسح عليها بعد غسل ما حولهن إ أنه كما{

ح بناًء على ما تقدم يف اجلر ،طرافهأ مسح على اجلرح وغسل  وإالّ،مل ميكن املسح على اجلرحن إ

  . كما سبقى فاألعلى ويراعي مسألة األعل،املكشوف

ن مل ميكن تطهريها وكانت زائدة على القدر املتعارف مجع بني إطرافه جنسة طهرها وأن كانت إو{

  . وقد سبق وجه كل ذلك،احتياطاً} اجلبرية والتيمم

  



٢٩٩

العصيان أم ال ختياره على وجه ايكون اجلرح وحنوه حدث ب أن ال فرق يف حكم اجلبرية بني): ١٣مسألة ـ (

  .باختياره

  

على وجه } يكون اجلرح وحنوه حدث باختياره أن ال فرق يف حكم اجلبرية بني{): ١٣مسألة ـ (

أم ال {كمن جرح نفسه جرحاً ضاراً كثري الضرر }  وجه العصيانىعل{ أو الطاعة، كاحلجامة وحنوها،

لو كان اجلرح حدث  أنه  فال يظن حتقق املوضوع حتقق احلكم، فمىت،األدلة طالقوذلك إل} باختياره

  . السفرأحكاممثل سفر املعصية الذي ليس له  عصياناً مل يكن حمكوماً حبكم اجلبرية،



٣٠٠

كان  أو زالته،إحنوه ومل ميكن  أو كان شيء الصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرحإذا ): ١٤مسألة ـ (

  كم اجلبريةفيها حرج ومشقة ال تتحمل، مثل القري وحنوه، جيري عليه ح

  

حنوه، ومل ميكن  أو كان شيء الصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرحإذا {): ١٤مسألة ـ (

 جيري عليه ،مثل القري وحنوه{عسر وحرج ألنه شرعاً } كان فيها حرج ومشقة ال تتحمل أو إزالته،

طلي الدواء، وغريها، بل  ورواية املرارة، وحسنة الوشاء، ورواية ،لقاعدة امليسور، واملناط} حكم اجلبرية

للقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل والوضوء ملن كان يف بدنه قطعة قري (: يف اجلواهر قال

ن خصص إبدون العذر و أو لصاق لعذريكون اإل أن  وال فرق يف ذلك كله بني،)١() عمرهىمثالً مد

  .كان عن عذرإذا احلكم بعض الفقهاء مبا 

زالته، ينتقل احلكم إىل التيمم إاتفق وضعه فتعذر  أو لو وضع احلاجب اقتراحاً،نه إ :ويف مصباح اهلدى

 ،نتهى بتصرفا ،)٢( األصل يف ما ال نص فيه االنتقال إىل التيممى ومقتض،مما ال نص فيه باخلصوصألنه 

  .ىوفيه ما ال خيف

  

                                                

.٣٠٤ ص٢ ج:اجلواهر) ١(

.٢٨ ص٤ ج:مصباح اهلدى) ٢(



٣٠١

  .أيضاً ضم التيمم حوطواأل

  

  . املذكورة يف اجلبريةاألدلةكان استحباباً لكفاية منا إو} أيضاًضم التيمم {استحباباً } حوطواأل{

  



٣٠٢

  .كان ظاهر اجلبرية طاهراً ال يضره جناسة باطنهإذا ): ١٥مسألة ـ (

  

 يف اجلواهر عدم وجدان ىدعا} كان ظاهر اجلبرية طاهراً ال يضره جناسة باطنهإذا {): ١٥مسألة ـ (

وذلك لعدم دليل على لزوم طهارة باطن اجلبرية،  عليه من املعترب، مجاع اإلىاخلالف فيه، وحكي دعو

ء اجلبرية الباطنة، ولو بدل ظاهرها إىل الباطن، بعد املسح مل أجزامن غري فرق بني البشرة وغريها من 

بدل اجلبرية بعد الوضوء اجلبريي مل لو  أنه ا بذلك، كمابطالصالة عدم تبطل اجلبرية لظهور النجاسة أل

  .ليل على لزوم بقاء اجلبرية املمسوح عليهاال د إذ يبطل الوضوء،

  



٣٠٣

ن كان إكان ما على اجلرح من اجلبرية مغصوباً ال جيوز املسح عليه، بل جيب رفعه وتبديله، وإذا ): ١٦مسألة ـ (

كان  أو ن مل ميكن نزعهإ بطل، ومل يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فال يضر، وإالّ فإن ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً

  عد تالفاً جيوز املسح عليه وعليه العوض ملالكه، فإن اً،مضر

  

 بل جيب رفعه ،كان ما على اجلرح من اجلبرية مغصوباً ال جيوز املسح عليهإذا {): ١٦مسألة ـ (

 كالمه اآليت ىاملغصوب ال جيوز التصرف فيه، فلو مسح عليه بطل وضوؤه، لكن مقتضألن } وتبديله

وما ال يعد تالفاً فال جيوز،اً فيجوز تالفالفرق هنا بني ما يعد .  

ال  إذ } فيه فال يضرمل يعد مسح الظاهر تصرفاً فإن وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً،{

تصرف حمرم ألنه }  بطلوإالّ{اجلبرية،  بطالنتصرف يف العمل اجلبريي حىت يكون حراماً، فيوجب 

  .فيوجب الفساد

 وعليه ، تالفاً جيوز املسح عليهفإن عد{ضرراً مسقطاً للتكليف، } كان مضراً أو وإن مل ميكن نزعه{

بالتلف يدخل يف ملك املتلف، ويدخل عوضه يف ملك املتلف عليه، لكن قد حقق ألنه } العوض ملالكه

 ىيبقإمنا نه ال دليل على دخول املغصوب يف ملك املتلف بالتلف، وأ يف ذلك، وشكاليف املكاسب اإل

حمل املتلف الغرامة واخلسارة، فال يكون مجعاً بني العوض واملعوض يف ملك تيإمنا  فيه، وحق املتلف عليه

  .املتلف عليه، وعليه فحال اجلبرية التالفة حال غري التالفة يف احلكم

  



٣٠٤

ن مل إجارة، وإ أو ن مل يعد تالفاً وجب استرضاء املالك، ولو مبثل شراءإ أوالً، وأيضاً استرضاء املالك حوطواأل

  ميكن

  

ن مل يعد تالفاً وجب إو{ كما عرفت قوىبل هو األ}  أوالًأيضاً استرضاء املالك حوطواأل{

  : استرضاء املالك فهو على قسمني} ن مل ميكنإو{. غريمها أو }جارةإ أو استرضاء املالك ولو مبثل شراء

وضوء ناقص مراعاة  أو يصلي بتيمم أن تكون اجلبرية يف موضع التيمم مما يدور أمره بني أن :األول

ول مقدم، ألا أن شك يصلي بال طهور مراعاة ألمهية مال الناس، وال أو يترك الصالة، أو مهية الصالة،أل

  .مكن الوضوء الناقص مل تصل النوبة إىل التيمم لدليل البدليةأإذا و

سح على يدور حينئذ بني الوضوء اجلبريي مع املمر تكون اجلبرية يف موضع آخر، واأل أن :الثاين

طراف اجلبرية فقط، أاالكتفاء بغسل  أو املسح على خرقة موضوعة على اجلبرية، أو اجلبرية املغصوبة،

 إذ تصرف يف الغصب فال جيوزان،ن  إذ األوالطراف اجلبرية فقط،أوبني التيمم، واألقرب االكتفاء بغسل 

 دام ميكن الوضوء الناقص الذي هو حاهلما حال الوضوء باملاء املغصوب، والتيمم ال تصل النوبة إليه ما

تقدمت يف االكتفاء بغسل أطراف اجلبرية مطلقاً، خرج  أدلة  وقد وردتيف مرتبة متقدمة عليه، خصوصاً

  .ها، وما حنن فيه من الباقيإطالق الباقي حتت ىمنها ما سبق ويبق

  



٣٠٥

  .طرافه وبني التيممأسل  اجلمع بني الوضوء باالقتصار على غَحوطفاأل

  

طرافه وبني أسل  اجلمع بني الوضوء باالقتصار على غَحوطفاأل{:  ما ذكره املصنف بقولهوأما

  . كما ال خيفى،فهو استحبايب يف القسم الثاين فقط} التيمم



٣٠٦

جزء حيوان  أو ذهباً، أو تكون مما تصح الصالة فيه، فلو كانت حريراً، أن ال يشترط يف اجلبرية): ١٧مسألة ـ (

  .غصبيته أو بوضوئه، فالذي يضر هو جناسة ظاهرهاغري مأكول، مل يضر 

  

} ذهباً أو تكون مما تصح الصالة فيه، فلو كانت حريراً، أن ال يشترط يف اجلبرية{): ١٧مسألة ـ (

كما } غصبيته أو وضوئه فالذي يضر هو جناسة ظاهرهايضر بأو جزء حيوان غري مأكول، مل {للرجال 

مرار إاحملرم لبسها ال  أن شكالمن شارح جناة العباد، ووجه عدم اإل إالّ هو املشهور، بل مل يظهر خالف

  .)١()إن احلرمة خارجية(: اليد عليها، وهذا هو مراد اجلواهر حيث قال

ما به املخالفة يف املقام متحد مع املأمور به يف الوجود، فيكون  أن  الشارح، فهوإشكالوأما وجه 

 إذ يظهر حال غري املأكول: منهواللبس غري املسح،  إذ دوضوح عدم االحتا: حاله حال الغصب، وفيه

  .مرار اليد عليه خارج الصالةإاحملرم وقوع الصالة فيه ال 

                                                

.٣٠٠ ص٢ ج:اجلواهر) ١(



٣٠٧

تبني برؤه إذا عادة  وال جيب اإل،ءإن احتمل الربما دام خوف الضرر باقياً جيري حكم اجلبرية، و): ١٨مسألة ـ (

  .سابقاً

  .نعم لو ظن الربء وزوال اخلوف وجب رفعها

  

املستفاد من  فإن }ءري حكم اجلبرية، وإن احتمل الرب باقياً جيرما دام خوف الضر{): ١٨مسألة ـ (

تبني برؤه إذا عادة ال جيب اإل{عليه } و{. مثال املقام موضوع احلكمأاخلوف يف  أن النص والفتوى

: يف خرب آخرو. ن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائرهإ: ففي خرب كليب األسدي} سابقاً

أو ثلج ختاف على رجلكعادة بني العلم بذلك داخل فرق يف عدم وجوب اإل أن  مع العلم، إىل غريمها

  .خارجه أو الوقت

 غري عقالئي حبيث مل ولو احتمل الضرر احتماالً} نعم لو ظن الربء وزوال اخلوف وجب رفعها{

  . عنه مستغنظن الربء: يوجب اخلوف، وقوله

اخلوف اتمع مع اليقني كما  أما  ومع الشك،، اخلوف مع الظن بالوفاق واخلالفجيتمعنه إ مث

ما أشبه، مع علمهم بعدم وجود ضرر، بل القوة املخيلة تدفع اإلنسان  أو نشاهد فيمن خيافون من الظالم

 ا،وصل إىل حد العسر واحلرج، فيسقط التكليف من جهتهم إالّ إذا إىل اخلوف، فال يوجب تغيري احلكم

  .مرضاً فيسقط التكليف من جهة الضرر أو أوجب ضرراً نفسياً،أو 

  



٣٠٨

 هل جيوز عمل اجلبرية؟ فيه ،أمكن رفع اجلبرية وغسل احملل لكن كان موجباً لفوات الوقتإذا ): ١٩مسألة ـ (

  .ظهر عدمه والعدول إىل التيمم بل األإشكال

  

 هل جيوز ، كان موجباً لفوات الوقتمكن رفع اجلبرية وغسل احملل، لكنأإذا {): ١٩مسألة ـ (

ظهر جواز العمل اجلبريي، ووجهه ن كان األإو} إشكالفيه { أم ال؟ ،حتفظاً على الوقت} عمل اجلبرية

 ختاف دأو بر ،تتقيهمن الشريعة من تقدمي الوقت حىت على أصل الطهارة املائية، ومناط عدم ما علم 

لوقت مل يكن وجه للعمل لفلوال تقدمي الشارع ،  يف املقام، ورواية املرراة، وغريها، موجودعلى رجلك

  .اجلبريي يف املوارد املذكورة

مل يتعذر بعض إذا التيمم يف طول الوضوء بكل مراتبه، فألن وأما عدم وصول النوبة إىل التيمم، ف

  .مراتب الوضوء، مل يكن للتيمم جمال، ولذا قدم الشارع وضوء اجلبرية على التيمم

ن احتاط إضيق الوقت من رفع احلال مسوغ للمسح عليه، ون إ :املصنف يف مبحث التقيةولذا ذكر 

ن أوك} ظهر عدمه والعدول إىل التيممبل األ{: ، وهذا ينايف ما ذكره هنا من قولهأيضاًبضم التيمم إليه 

ه يف وجه ما ذكرنان إ :األصل فيما مل يرد فيه نص باجلبرية هو االنتقال إىل التيمم، وفيه أن :وجهه

  .املختار ال يدع اال لألصل

  



٣٠٩

اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد، ومل ميكن رفعه إذا الدواء املوضوع على اجلرح وحنوه، ): ٢٠مسألة ـ (

كان مستحيالً حبيث ال يصدق عليه الدم بل صار كاجللد،  فإن كان مستلزماً جلرح احملل وخروج الدم،بأن بعد الربء، 

  ك جيري عليه حكم اجلبرية،فما دام كذل

  

اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد، إذا الدواء املوضوع على اجلرح وحنوه {): ٢٠مسألة ـ (

العسر واحلرج الرافع للتكليف  أو }كان مستلزماً جلرح احملل وخروج الدمبأن ومل ميكن رفعه بعد الربء، 

 فما دام كذلك جيري عليه حكم ،اجللدفإن كان مستحيالً حبيث ال يصدق عليه الدم بل صار ك{

ن كانت جنسة لعدم استحالة الدواء، إ مسح عليها، وأيضاًكانت طاهرة باستحالة الدواء ن إ }اجلبرية

كان حاهلا حال اجلبرية النجسة، هكذا ذكره عن بعض املعلقني من التفصيل بني استحالة الدواء وعدم 

  .استحالته

عنوان النجس الذي كان مصباً للحكم بالنجاسة ألن ب طهارا، استحالة عني النجس توجن إ :وفيه

النجاسة مل  إذ استحالة املتنجس ففي إجياا الطهارة نظر، أما قد زال، وبزوال املوضوع يزوال احلكم،

ماء الورد لو كان جنساً مل يكن   أنىترأال   زواله موجباً لزوال النجاسة،نكويتكن قائمة بالعنوان، حىت 

  .  مطلقاً موجباً لزوال جناستهصار ماًءبأن السم زوال ا

 أدلة  أنى العرف زوال النجاسة بزوال حملها باالستحالة، حىت يرىنعم لو كانت االستحالة حبيث ير

  النجاسة ال تشمله، كان 

  



٣١٠

  .ن مل يستحل كان كاجلبرية النجسة، يضع عليه خرقة ويسمح عليهإو

  

  أن إطالقىالعرف ير فإن ،حتول اخلشب النجس رماداًذا إحاله حال استحالة عني النجس، كما 

النجاسة ال يشمل الرماد الذي حتول إليه اخلشب النجس، ويف مثله ال جيري االستصحاب لتبدل أدلة 

  .املوضوع

ـ ن آلالبول إىل املاء ـ كما يتعارف ا أو العذرة إىل الصابون، أو حول الدم إىل مساد،إذا  هذا ىوعل

  .سةمل تبق النجا

  .وأما جعل احلنطة النجسة دقيقاً بقيت جناسته، وحمل الكالم مبحث االستحالة

 جيري فإنه دماً، ىال يسم  إىل ماهخرج الدم من اجلسم مث استحالإذا نعم يصح كالم املصنف فيما 

 يف إشكالعلى } ن مل يستحل كان كاجلبرية النجسة يضع عليه خرقة وميسح عليهإو{عليه حكم اجلبرية 

  .أحوطن كان إال دليل على وضع اخلرقة و إذ طرافه،أنه يكفي مسح أ تقدم يف اجلرح املكشوف و،كذل

  



٣١١

عانة اليد، فلو إجيري املاء من جزء إىل جزء آخر، ولو ببأن يكفي يف الغسل أقله،  أنه قد عرفت): ٢١مسألة ـ (

يكفي، ويف كثري من املوارد هذا املقدار ال  فيها من الرطوبة حمل الغسل ىخرجها ومسح مبا يبقأوضع يده يف املاء و

 املاء كثرياً يضر، فيتعني هذا النحو من الغسل، وال جيوز االنتقال إىل ىأجرإذا كان باملاء احلار، وإذا يضر، خصوصاً 

  .يكون اإلنسان ملتفتاً إىل هذه الدقة أن حكم اجلبرية، فالالزم

  

جيري املاء من جزء إىل جزء آخر، ولو بأن أقله، يكفي يف الغسل  أنه قد عرفت{): ٢١مسألة ـ (

 فيها من الرطوبة حمل الغسل ىخرجها ومسح مبا يبقأفلو وضع يده يف املاء و {ىخرأآلة  أو }عانة اليدإب

كان إذا ويف كثري من املوارد هذا املقدار ال يضر، خصوصاً {صب على يده املاء إذا وكذلك } يكفي

فيتعني هذا النحو من {مل يكن الغسل املسحي ضاراً إذا ف} اً يضررياء كث املىجرأإذا  و،باملاء احلار

ولكن } يكون اإلنسان ملتفتاً إىل هذه الدقة أن الغسل، وال جيوز االنتقال إىل حكم اجلبرية، فالالزم

  .الظاهر وجود اخلوف يف أغلب املوارد، حىت عن مثل ذلك، وهو مسقط للتكليف

كره، بل يأيت يف الدقة يف املكان والزمان وغريمها، كأن يتوضأ يف مكان ال خيص الكالم مبا ذنه إ مث

  . إىل ذلك،يف وقت الظهر أو  كاحلجرة،ئداف

  



٣١٢

  .كانت طاهرةن إ ة ال يضر باملسح عليهامكان على اجلبرية دسوإذا ): ٢٢مسألة ـ (

  

 فإن }هرةكانت طان إ كان على اجلبرية دسومة ال يضر باملسح عليهاإذا {): ٢٢مسألة ـ (

الدسومة القليلة اليت تتراكم على اجلبرية من جهة مرور الزمان ومالقاا لألشياء الدمسة، ال تكون حاجبة 

إذا ا تعد جزًء من اجلبرية، كما ألمرار ولو كانت حاجبة، مرار املاسح على اجلبرية، بل يكفي اإلإعن 

  .هنيةاللون ذو اجلسم، كاألصباغ الد أو غطتها طبقة من الوسخ،

وضع خرقة على اجلبرية، إذا  جلبرية وال تعد جزًء منها، كان حاهلا حال ماانعم لو صارت طبقة على 

  .لكنه فرض نادر

  



٣١٣

 ال جيري عليه حكم اجلرح، بل يتعني ،كان العضو صحيحاً لكن كان جنساً ومل ميكن تطهريهإذا ): ٢٣مسألة ـ (

  التيمم،

  . ضم التيممحوط حكم اجلبرية واألىزالتها جرإ ميكن نعم لو كان عني النجاسة الصقة به ومل

  

كان النجس يف  فإن }كان العضو صحيحاً، لكن كان جنساً ومل ميكن تطهريهإذا {): ٢٣مسألة ـ (

عضاء يف كل  يف تقدمي الوضوء اجلبريي على التيمم، الشتراط طهارة األشكالعضاء التيمم فال ينبغي اإلأ

  .بعد تعذر مجيع مراتب الوضوء إالّ التيمم ال يصل دوره أن من الوضوء والتيمم، وقد سبق

خر  األاألدلةعضاء التيمم، فالظاهر تقدم اجلبرية لقاعدة امليسور، وبعض أكان النجس يف غري ن إ وأما

  .اليت سبقت يف املسائل السابقة

  .حمل نظر} ال جيري عليه حكم اجلرح بل يتعني التيمم{: فقول املصنف

ملا تقدم يف املسألة الرابعة } ريةب حكم اجلىزالتها جرإني النجاسة الصقة به ومل ميكن نعم لو كان ع{

عشرة، من كون لصوق شيء ببعض مواضع الوضوء مع عدم اجلرح يف حكم اجلبرية، وذلك لبعض 

} ضم التيمم{استحبابا } حوطواأل{. شكل فيهأن إ واملناط، بل رمبا االستصحاب كما قيل واألدلة

  .أوجبمن  وللخروج من خالف الحتماله



٣١٤

ال جيوز وضع شيء  أنه كانت على املتعارف، كمان إ  من اجلبريةحال يلزم ختفيف ما على اجلر): ٢٤مسألة ـ (

  آخر عليها مع عدم احلاجة

  

 طالقإل} كانت على املتعارفن إ ال يلزم ختفيف ما على اجلرح من اجلبرية{): ٢٤مسألة ـ (

سل البشرة، خالفاً للمحكي عن النهاية، من لتخفيف عن كونه مانعاً عن غَال خيرج باألنه ، واألدلة

  يف املسح على الظاهر من اجلبائر لو كانت متكثرة، ويف الرياض أوجب التقليل حتصيالًشكالاإل

  .لألقرب، وكالمها خال عن الدليل

هة انصراف رجاعها إىل قدر املتعارف، لزم من جإمكن أكانت على خالف املتعارف، ون إ نعم

 معامل العضو، ىخفأ املستمسك فيه حمل نظر، ولو كانت اجلبرية حبيث إشكال إىل قدر املتعارف، واألدلة

يف بعض الكسور ـ حبيث مل يظهر ن آل نصف جسده باجلبس ـ على ما هو املتعارف اىغطّإذا كما 

ال  إذ ة لليد والرجل تقريباً،، واملسح على مكان مسامأيضاًجتب اجلبرية  أنه رجله، فالظاهر أو حجم يده

  . وال جتوز الصالة بال طهارة،الحبتترك الصالة 

كانت اجلبرية يف الرجل، فاالحتياط يف ضم التيمم، الحتمال عدم صدق اجلبرية يف املسح على ن إ نعم

 كل جسده باستثناء وجهه باجلبس، والفاعل للجبرية حينئذ هو إنسان ىغطإذا املكان املسامة، ومثله 

  .آخر، وكذا يف كل مورد مل يتمكن هو من عمل اجلبرية

ألنه } وضع شيء آخر عليها مع عدم احلاجة{اجلبرية  بطالنوضعاً أي يوجب } ال جيوز أنه كما{

  حينئذ حائل من املسح على اجلبرية 

  



٣١٥

  .حيسب جزًء منها بعد الوضع أن إال

  

يكون  أن ومل يوجب} ا بعد الوضعحيسب جزًء منه أن إالّ{ توجب املسح على اجلبرية األدلةو

  . على ما تقدم،خارجاً عن املتعارف

  



٣١٦

  .الوضوء مع اجلبرية رافع للحدث ال مبيح): ٢٥مسألة ـ (

  

ذهب إىل كونه رافعاً املختلف، } الوضوء مع اجلبرية رافع للحدث ال مبيح{): ٢٥مسألة ـ (

 مبيحيته املبسوط، واملعترب، ىلإب والشهيد يف كتبه، وجامع املقاصد، واملدارك، وغريهم، كما ذه

  : الفرق بني األمرين يف موضعني أن ح، وشرح املفاتيح، وغريهم، على ما حكي عنهم، والظاهريضاواإل

أباح الشارع الدخول إمنا احلدث باق، وأن  أو اجلبريي يرفع احلدث كالتام، أن علمي، وهو: األول

  .يف الصالة يف حال االضطرار ذا الوضوء

لو كان مبيحاً فاألصل عدم ترتب  أما  يف ترتب كل الغايات عليه،إشكاللو كان رافعاً فال  نهإ :ينالثا

ن مل أجد تصرحيهم به، إما ثبت بالدليل، وهذا الفارق الثاين هو ما يظهر يل من كالمهم و إالّ أية غاية

باحة، ففيه تها على اإلتيان األعمال بعد رفع العذر على الرافعية، وعدم صحإوأما كون الفارق صحة 

يقال باإلباحة  أن يقال بالرافعية مع القول بعدم صحة اآلثار بعد رفع العذر، كما ميكن أن ميكن إذ منع،

  .ثارمع القول بصحة اآل

 هذا فرد حقيقي للماهية يف أنه األدلةظاهر ألن الوضوء اجلبريي رافع،  أن وكيف كان فالظاهر

أقيم مقام املاهية يف هذا إمنا ليس من املهية، و أو فرد ناقص، أنه فر، الاحلال، كصالة القصر يف حال الس

  احلال، وال يلزم من ذلك التخيري بني الوضوء الكامل والناقص، 



٣١٧

 أن فردية الناقص منوط حبال االضطرار، حبيث لو مل يكن اضطرار مل يكن هذا فرداً، كما أن لوضوح

اقص يف االضطرار كحال الكامل يف االختيار، ال يقوم أيهما فردية القصر منوط حبال السفر، فحال الن

القدر املتيقن من  أن  يف استدالل القول الثاين، وهوشكالمقام اآلخر يف غري ظرفه اخلاص، وذا تبني اإل

كونه رافعاً فاألصل عدمه، وسيأيت توضيح ذلك يف املسألة احلادية  أما  للصالة،اً كون اجلبريي مبيحاألدلة

  .الثنيوالث

  



٣١٨

  : الفرق بني اجلبرية اليت على حمل الغسل واليت على حمل املسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم): ٢٦مسألة ـ (

  .سل، والثانية بدل عن املسح بدل الغاألوىلن إ :أحدها

  .ى على األقوأيضاًسل  جيوز الغاألوىليف الثانية يتعني املسح، ويف ن إ :الثاين

 جيوز املسح بأي شيء األوىلويف . يف الثانية كونه املسح بالرطوبة الباقية يف الكف وبالكفيتعني  أنه :الثالث

  كان، وبأي ماء، ولو

  

 كما ،سل واليت على حمل املسح من وجوهالفرق بني اجلبرية اليت على حمل الغ{): ٢٦مسألة ـ (

  . يف بعضهاشكالن كان قد عرفت اإلإو} يستفاد مما تقدم

ال دليل على  إذ ولكن ال يلزم قصد البدلية،} سل والثانية بدل عن املسح بدل الغوىلاألن إ :أحدها{

  .ذلك

وقد } ى على األقوأيضاًسل  جيوز الغاألوىلويف {ا بدل عنه أل} يف الثانية يتعني املسحن إ :الثاين{

  .كتفاء به ال تعينههو لالإمنا تقدم وجه ذلك، وإن ما دل على املسح 

  .على القول بذلك} يتعني يف الثانية كون املسح بالرطوبة الباقية يف الكف نهإ :الثالث{

   جيوز املسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو األوىل ويف ،وبالكف{

  



٣١٩

  .باملاء اخلارجي

  .ىما بني اخليوط والفرج، ويف الثانية يكفي املسم إالّ  استيعاب احمللاألوىليتعني يف نه إ :الرابع

ال يصري  أن سل يف جريان املاء، خبالف الثانية، فاألحسن فيها بالغيصري شبيهاً أن  األحسنوىلاأليف ن إ :اخلامس

سلشبيها بالغ.  

  

  .ال دليل على اشتراط الكف وال كونه مباء الوضوء إذ }باملاء اخلارجي

سل املشروط بدل عن الغألنه } ما بني اخليوط والفرج إالّ  استيعاب احمللاألوىليتعني يف نه إ :الرابع{

 يشترط فإنهعند املصنف  أما يف الرأس والرجل عندنا،} ىويف الثانية يكفي املسم{. فيه االستيعاب

  .االستيعاب الطويل يف الرجل

بدل الغسل، ألنه وذلك }  بالغسل يف جريان املاءيصري شبيهاً أن  األحسناألوىليف  أن :اخلامس{

بدل ألنه } سلال يصري شبيهاً بالغ أن ، فاألحسن فيهاخبالف الثانية{يكون شبيهاً به  أن حسنفاأل

ال يكون  أن كونه مسحاً يوجب فضيلة إالّ أن سلن جاز كثرة املاء حىت يشبه الغإاملسح، ويف املسح و

  .ى بالغسل، للتقابل بينهما يف النص والفتوشبيهاً

يكون  أن كر ال يزيد علىال وجه لكال األمرين، خللومها عن الدليل، وما ذ أنه هذا ولكن الظاهر

سل وبدل املسحاستحساناً، فكلما صدق عليه املسح متساو يف بدل الغ.  

  



٣٢٠

املسح فيها بدل عن املسح الذي ن إ يصال النداوة، خبالف الثانية، حيثإ ال يكفي جمرد األوىليف  أن :السادس

  .يكفي فيه هذا املقدار

  .، خبالف الثانيةاألوىل جيب جتفيفها يف لو كان على اجلبرية رطوبة زائدة النه إ :السابع

  

يصدق عليه املسح باملاء،  أن يلزمألنه } يصال النداوةإ ال يكفي جمرد األوىليف ن إ :السادس{

املسح فيها بدل عن املسح الذي يكفي فيه هذا ن إ خبالف الثانية، حيث{. ليهإالنصراف النصوص 

ه، ولكن الظاهر عدم الفرق بني األمرين لصدق املسح يف زيد من املبدل منأال يكون البدل  إذ }املقدار

وية األولعدم صدق املسح يف كليهما، وقد صرح النص والفتوى باملسح يف كليهما، و أو كليهما،

   .استحسانية

سل غال يعترب يف ال إذ }األوىللو كان على اجلبرية رطوبة زائدة ال جيب جتفيفها يف نه إ :السابع{

حيث يعترب يف املسح جفاف } خبالف الثانية{. ملسح الذي هو بدله يكون كذلكجفاف املغسول، فا

املسح على اجلبرية يف كل  أن ال دليل علىنه إ :املمسوح، فاملسح الذي هو بدله يكون كذلك، وفيه

 يف شكالضافة إىل ما سبق من اإلمها من هذه اجلهة، هذا باإلؤشيء كاملسح على البشرة، فاألصل استوا

  .فاف حمل املسحلزوم ج

  



٣٢١

  . دون الثانيةاألوىل يف ى فاألعلىجيب مراعاة األعلنه إ :الثامن

  . فيكفي فيها بأي وجه كاناألوىلمرار املاسح على املمسوح، خبالف إيتعني يف الثانية نه إ :التاسع

  

دون {سل املعترب فيه ذلك بدل عن الغألنه } األوىل يف ى فاألعلىجيب مراعاة األعلنه إ :الثامن{

  . بدل عما جيوز النكس وحنوه فيه، ومل يدل دليل على اشتراط اجلبرية دون األصل بذلكفإنه} الثانية

مرار يف املبدل منه الزم،  واإل،بدلألنه } مرار املاسح على املمسوحإيتعني يف الثانية نه إ :التاسع{

  . كما سبق،إشكالن كان حمل إ و،كما قالوا

كان هناك دليل،  إالّ إذا الفرع ال يزيد على األصل، إذ }بأي وجه كان فيكفي فيها األوىلخبالف {

  .وهو مفقود يف املقام

 خبالف بدل املسح ملا تقدم ،سل تقدمي اليمىن على اليسري، لدليل البدليةيتعني يف بدل الغنه إ :العاشر

  .من جواز مسحهما معاً، بل جواز تقدمي اليسرى على قول

  



٣٢٢

  . اجلبرية بني الوضوءات الواجبة واملستحبةأحكام يف ال فرق): ٢٧مسألة ـ (

  

 وال إشكالبال }  اجلبرية بني الوضوءات الواجبة واملستحبةأحكامال فرق يف {): ٢٧مسألة ـ (

  .األدلة طالق وذلك إل،خالف، كما يظهر من كلمام

 يع اخلصوصيات،مستحب كل طبيعة متساوية لواجبها يف مجأن من  ضافة إىل ما حقق يف حملههذا باإل

ما خرج بالدليل، فالطهارات والصلوات والصيام واحلج واالعتكاف، وسائر العبادات واملعامالت، ال إالّ 

 أو صليني، كصالة الصبح ونافلتها،أخيتلف واجبها من مستحبها، سواء كان الوجوب واالستحباب 

باالختالف، كما  أو  مجاعة،دةًوجبت نافلة الصبح بالنذر واستحبت هي لكوا معاإذا عرضيني، كما 

  . والوضوء التام الصحيح،قطعال فرق يف الوضوءات بني الوضوء الناقص كاأل

املنصرف ألن نذر الوضوء مطلقاً مث احتاج إىل اجلبرية، فالظاهر لزوم تأخريه إىل وقت الربء، إذا أما 

 حبيث يشمل الكامل والناقص كما ال أعم، أو كان نذره مهمالً، إالّ إذا هممن النذر الوضوء الكامل، اللّ

  .ىخيف

  



٣٢٣

  سل كحكمها يف الوضوء واجبة ومندوبة،حكم اجلبائر يف الغ): ٢٨مسألة ـ (

 وال إشكالبال } سل كحكمها يف الوضوء واجبة ومندوبةحكم اجلبائر يف الغ{): ٢٨مسألة ـ (

 عليه، ويدل مجاع اإلىه دعو وغريىما يظهر من صاحب احلدائق يف اجلملة، بل عن املنته إالّ خالف،

 يف :، خصوص صحيحة ابن احلجاجخبار بعض األإطالقضافة إىل املناط وقاعدة امليسور وعليه باإل

تكون به اجلراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل اجلنابة وغسل اجلمعة؟  أو الكسري تكون عليه اجلبائر،

  .)١(»يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر«: )عليه السالم(فقال 

إذا  عن اجلبائر تكون على الكسري كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل :واملروي عن تفسري العياشي

  .)٢(»جيزيه املسح باملاء عليها يف اجلنابة والوضوء«: جنب؟ قالأ

يف من انكسر رأسه واحتلم يف ) صلى اهللا عليه وآله(الفتوح حيث قال النيب   أيبوما تقدم من رواية

  .)٣(»شد جراحته وغسل جسده، ومسح باليد املبلولة فوق اخلرقة أو كفيه التيمم،كان ي«: الليل

  مكان اجلبرية وعدمه، وقد تقدم بعضإولعل الترديد من جهة 

                                                

.١ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب ٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٠٢ ح٢٣٦ ص١ ج:تفسري العياشي) ٢(

.٤ ح التيممبأبوا من ٤ الباب ١٥٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



٣٢٤

ميسح على  أن  الثاين هل جيبى؟ وعلأيضاًجيوز االرمتاسي  أو سل ترتيباً،هل يتعني حينئذ الغ أنه الكالم يفإمنا و

 فرض ى اختيار الترتيب، وعلحوطن كان األإ جوازه، وعدم وجوب املسح، وقوىال جيب؟ األ  أواجلبرية حتت املاء،

   املسح حتت املاء،حوطاختيار االرمتاسي فاأل

  

  . التيممأخبار اجلبرية وأخبارالكالم يف ذلك يف مسألة اجلمع بني 

 أن  الثاين هل جيبى؟ وعلضاًأيجيوز االرمتاسي  أو سل ترتيباًهل يتعني حينئذ الغ أنه الكالم يفإمنا و{

جواز االرمتاس  أما ،} جوازه وعدم وجوب املسحقوىال جيب؟ األ أو ميسح على اجلبرية حتت املاء

الغسل االرمتاسي آين،  أن توهم إالّ الغسل االرمتاسي الشامل للمقام وال حمذور فيه، أدلة طالقفإل

  .ة وبني املسحواجلبرية حتتاج إىل املسح، فال ميكن اجلمع بني اآلني

  : وفيه

  .سلاالرمتاسي آين حبيث ينايف املسح، وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف مبحث الغ أن ال نسلم: أوالً

 حوطن كان األإو{. اجلبرية ال حتتاج إىل املسح، بل يكفي استيالء املاء عليها أن قد تقدم: وثانياً

}  املسح حتت املاءحوطيار االرمتاسي، فاأل فرض اختىوعل{. ملا ذكر من احملذور} اختيار الترتيب

عضاء الوضوء يف اجلبرية على حنو االرمتاس أسل الحتمال لزوم املسح يف اجلبرية، ومما ذكر ظهر جواز غَ

  .، لوحدة الدليل يف كال املقامنيأيضاً

  



٣٢٥

كونه مضراً  أو ،ضاءعجناسة العضو، وسرايتها إىل بقية األمن لكن جواز االرمتاسي مشروط بعدم وجود مانع آخر 

  .من جهة وصول املاء إىل احملل

  

 أو عضاءلكن جواز االرمتاسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من جناسة العضو وسرايتها إىل بقية األ{

ن صح االرمتاسي فيما إارمتس يف املاء القليل، وإال وإذا فيما } كونه مضراً من جهة وصول املاء إىل احملل

واحد، لكون أخري ن آ يفن الكانت النجاسة والغسل حيصإذا سل، كما د انتهاء الغكانت النجاسة بعإذا 

تتنجس بقية األعضاء بعد اخلروج عن إمنا  فإنهفيما ارمتس يف املاء الكثري،  أو جزء يدخل يف املاء جنساً،

  . فتأمل،وهاذلك يوجب تنجس بدنه املنايف للصالة وحن إالّ أن املاء جبريان ماء اجلبرية النجسة إليها،

  



٣٢٦

 أو  فاحلال فيه حال الوضوء يف املاسح كان،حنومها أو قرح أو كان على مواضع التيمم جرحإذا ): ٢٩مسألة ـ (

  .يف املمسوح

  

ال } حنومها فاحلال فيه حال الوضوء أو قرح أو كان على مواضع التيمم جرحإذا {): ٢٩مسألة ـ (

، وذلك للمناط، ودليل امليسور، وحسن الوشا أيضاًفيه  يف ذلك، بل أدعي عدم اخلالف شكالينبغي اإل

 اجلواهر وبعض املعلقني يف إشكالاملطلق، واحتمال احتاده مع حسنه الثاين املقّيد بالوضوء غري ضار، ف

 أو يكون التيمم بدالً عن الوضوء أن جريان حكم اجلبرية يف التيمم ال وجه له، وال فرق يف ذلك بني

  . املذكورةاألدلة طالقوذلك اإل} يف املمسوح أو  املاسح كانيف{. بدالً عن الغسل

، فكيف مبا األولبني الوضوء اجلبريي والتيمم الكامل، يقدم مر يف صورة دوران األ أن قد تقدمنه إ مث

  .دار بني اجلبريي منهماإذا 

  



٣٢٧

  إشكاليف جواز استيجار صاحب اجلبرية ): ٣٠مسألة ـ (

  

الوضوء اجلبريي وضوء  أن من جهة} إشكاليجار صاحب اجلبرية يف جواز است{): ٣٠مسألة ـ (

يربء صاحب  أن خر االستيجار إىلؤي أو يستأجر غريه، أن  إلمكان،اضطراري، وال اضطرار للمستأجر

  .اجلبرية

صالة القصر  أن املعذور حاله حال املسافر، فكما أن هذا ولكن الظاهر اجلواز مطلقاً، ملا تقدم من

حال السفر، كذلك وضوء اجلبرية ليس ناقصاً يف حال العذر، فيوجب التطهري النفسي، ليس ناقصة يف 

، كالذي ىخرأكان معذوراً من جهة إذا كما يوجب الوضوء غري العذري التطهري النفسي، وكذلك 

  .سله وتيممهه تام، وكذلك غُءوضو فإن صابعهأبعض  أو رجله أو قطعت يده

مشروط بالطهارة، أمر صبعه واغتسل غسل اجلنابة يف إت  يظن عدم صحة استيجار من قطعلوه

ما خرج بالدليل، فلو استناب  إالّ صبعه، وهكذا يف كل مكان،إ اضطراري ملكان قطع هغسل أن حبجة

أنساناً للحج فاحتاج إىل اجلبرية هل يقول أحد بعدم كفاية حجه ملكان طوافه وصالة طوافه، وكذا لو 

التقدمي والتأخري للطواف  ة يف احلج مما أوجب تبدل تكليفها إىل اإلفراد أوا العادءاستناب امرأة فجا

 الرجل، بالنسبة إىل غسل اجلنابة، حيث أو  للصوم وكان مقطوع اليداستناب أنساناًإذا وكذا . وصالته

ه اضطراري والصوم مشروط بالطهارة عن الغسل، بل كيف يالئم ما ذكره املصنف هنا مع ما لغسأن 

  نه يف املسألة الواحدة والثالثني، من جواز يأيت م



٣٢٨

لو كان هذا الوضوء اجلبريي ال يوجب الطهارة  إذ الصالة بالوضوء اجلبريي بعد ارتفاع العذر،

 كان يوجب الطهارة الكاملة كيف ال جيوز وتيان الصالة به بعد ارتفاع العذر، ولإالكاملة، فكيف جيوز 

  .؟استيجاره

 يف جوازاالستيجار، ملا نبه شكاله اإلطالق ال وجه إلشكالالة املصنف من اإللو قلنا مبق أنه هذا مع

 .فراغ ذمة املنوب عنهإجارة على كانت اإلإذا  املذكور خيتص مبا شكالن اإلإ(: عليه املستمسك بقوله

و العمل على النحألن جارة، فراغ، فال بأس باإلإلكانت على الصالة على وضوء اجلبرية لرجاء اأما إذا 

  . انتهى)١()املذكور مما يقصد عند العقالء ويبذل بإزائه املال

ه ءتوضأ صاحب اجلبرية وضو إذا(:  يف تفصيل السيد الربوجردي حيث قالشكالمما تقدم يظهر اإل

جارة السابقة باإل أو عن غريه تربعاً أو تيانه بعده بالقضاء عن نفسهإ فجواز ةاملشروع له لصالته املوقت

 )٢()ىعن غريه على األقو أو خيلو من قوة، نعم ال يشرع له وضوؤه لصالة القضاء عن نفسهالثابتة، ال 

  .انتهى

 جواز استنابة سائر املعذورين يف خمتلف املوارد، كاملتيمم لقضاء الصيام، أيضاًمما ذكرنا ظهر  أن كما

  والناقص اليد والرجل لقضاء 

  

                                                

.٥٥٩ ص٢ ج:املستمسك) ١(

.٢١ ص:تعليقة السيد الربوجردي) ٢(



٣٢٩

تيان إ بل ،متام، واشتراط املباشرةأثناء املدة مع ضيق الوقت عن اإل العذر يف أطرإذا جارة بل ال يبعد انفساخ اإل

   مع كون العذر مرجو الزوال،إشكالقضاء الصلوات عن نفسه ال خيلو من 

  .احلج، إىل غري ذلك أو الصالة،

بل ال يبعد {:  يف قولهشكال على االستناد، ومنه يظهر اإلإمجاع أو كان هناك نص إالّ إذا اللهم

لوال ضيق الوقت أخر إذ } متامثناء املدة، مع ضيق الوقت عن اإلأ العذر يف أطرإذا جارة انفساخ اإل

  .املستأجر عليه

القدرة على ألن فىت باالنفساخ أإمنا يستنيب غريه، و أن مكنهلوال االشتراط أل إذ }واشتراط املباشرة{

ماتت  أو دمت الدار،إ إذارة جااإل بطالنجارة حدوثاً وبقاًء، ولذا ذكروا العمل شرط يف صحة اإل

  .دار مثالً أنه عطاه، بل مل يعط شيئاً كمن يؤجر الفراغ بوهمأمل ميلك ما ألنه شبه ذلك، أما  أو الدابة،

 شكالووجه اإل} إشكالتيان قضاء الصلوات عن نفسه ال خيلو عن إبل {:  يف قولهأيضاًومنه يظهر 

طرار إىل الوضوء اجلبريي والصالة به، وال يصح العمل ال يكون اض} مع كون العذر مرجو الزوال{أنه 

  .االضطراري لغري املضطر

 أو صام بتيمم،إذا ضافة إىل ما سبق مما يوجب صحة قضاء الصلوات عن نفسه، وكذلك باإل: وفيه

   أو حج، مع اضطراره إىل تقدمي

  



٣٣٠

  .وكذا يشكل كفاية تربعه عن الغري

  

ما ن إ ضوء جبريي فيما كان احلج واسعاً، كاملنذور واملطلق، إىل وهاضطرار أو ئه،أجزاتأخري بعض 

كان عذره يزول واقعاً مل يصح قضاؤه ولو إذا  ف،ذكره من رجاء زوال العذر ال يكفي، بل املناط الواقع

متشي إذا ن كان عذره ال يزول واقعاً صح قضاؤه ولو قطع بزوال عذره، فيما إ و،قطع بعدم زوال عذره

  .شكالعلى ما اختاره من اإل ،منه قصد القربة

ألن } وكذا يشكل كفاية تربعه عن الغري{. ال يتم على مبناه..." مع كون... "قوله أن واحلاصل

  .اجلبرية هو الكفاية بالنسبة إىل عمل نفسه املضيق أدلة املتيقن من

يلمس أن  عمل نفسه املوسع فال دليل على الكفاية، وعليه ال يصح أو أما بالنسبة إىل عمل غريه

ن األظهر صحة أ و،شكاليصلي النوافل ا، وفيه ما عرفت من اإل أن ، واليالقرآن بالوضوء اجلبري

  .الكل

  



٣٣١

ن كان إعادة الصلوات اليت صالها مع وضوء اجلبرية وإارتفع عذر صاحب اجلبرية ال جيب إذا ): ٣١مسألة ـ (

  . الوضوء يف املوارد اليت علم كونه مكلفاً باجلبرية جواز الصلوات اآلتية ذاقوى، بل األإشكاليف الوقت بال 

  

يف آخر } عادة الصلوات اليت صالهاإارتفع عذر صاحب اجلبرية ال جيب إذا {): ٣١مسألة ـ (

ألن  ، على ذلك منهم مستفيضةمجاع اإلى وال خالف، بل دعوإشكالبال } مع وضوء اجلبرية{الوقت 

شكل أ عليه، ومجاع اإلىويف املستند ادع} إشكال الوقت بال ن كان يفإو{ء جزايقتضي اإلمر امتثال األ

ارتفاع  فإن عذار،ودليله غري واضح، لو قلنا بعدم جواز البدار لذوي األ(: عليه يف املستمسك بقوله

  .ه إىل آخر،)١()العذر يف الوقت مانع عن مشروعية وضوء اجلبرية، فتكون الصالة بال وضوء فاسدة

يات مع عدم التنبيه على ذلك ـ مع لزوم التنبيه لو كان احلكم مقيداً واقعاً ـ  الروان إطالقإ :وفيه

ن علم بالربء إول وقتها، وأتيان بالعبادة يف  كاف يف اإلطالقاإل أن كاف يف احلكم بذلك، بل الظاهر

  .قبل انتهاء الوقت

لوضوء يف املوارد اليت ذا ا{وسائر األعمال املشروطة بالطهارة }  جواز الصلوات اآلتيةقوىبل األ{

مارة القائمني مقامه ـ  األعم من الوجداين واألصل واأليعلماً شرعياً ـ أ} علم كونه مكلفاً باجلبرية

  وذلك ملا 

  

                                                

.٥٦٠ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٣٣٢

ية لعدم معلومية صحة توأما يف املوارد املشكوكة اليت مجع فيها بني اجلبرية والتيمم فال بد من الوضوء لألعمال اآل

مل ن إ سل البشرة اليت مسح على جبرياالعود إىل غَ أو لعذر يف أثناء الوضوء وجب االستئناف،ارتفع اإذا وضوئه، و

  .تفت املواالة

  

وضوء اجلبرية يف حال االضطرار يوجب الطهارة الكاملة، وال دليل على نقضه بالربء،  أن تقدم منا من

  .كما دل الدليل على نقض التيمم بوجدان املاء

  .ا ال يالئم ما تقدم من املصنف يف مسألة الثالثنيهذ أن ولكن ال خيفى

 من باب الشك يف احلكم، ال من باب} وأما يف املوارد املشكوكة اليت مجع فيها بني اجلبرية والتيمم{

فال بد من الوضوء لألعمال اآلتية لعدم {احتاط بضم التيمم إليه إمنا ظاهر الدليل كان اجلبرية، وأن 

  .يكون تكليفه التيمم الذي ينتقض بارتفاع العذر أن حتمالال} معلومية صحة وضوئه

مسح البشرة يف  أو }سل البشرةالعود إىل غَ أو ثناء الوضوء وجب االستئنافأارتفع العذر يف إذا و{

وذلك النصراف نصوص اجلبرية عن هذا الفرض، } مل تفت املواالةن إ اليت مسح على جبريا{املسح 

االمتثال  أن العود كأنه لشكه يف االنصراف املذكور، بضميمة أو  االستئنافواحتاط السيد ابن العم يف

  .ء، وفيه تأملجزايقتضي اإل

  



٣٣٣

  جيوز لصاحب اجلبرية الصالة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر يف آخره، ): ٣٢مسألة ـ (

  

ذر آخر حىت مع علمه بزوال الع} ة الصالة أول الوقتجيوز لصاحب اجلبري{): ٣٢مسألة ـ (

إنصرافها إىل صورة اليأس عن الربء، ال وجه  أو مهاهلا من هذه اجلهة،إ، والقول باألدلة طالقالوقت، إل

املخاطبني، فعدم التنبيه دليل العدم، واالنصراف ليس  لو كان مقيداً باليأس لزم التنبيه عليه، لغفلة إذ له،

  .لروايات عليهم مل يفهموا االختصاصلقيت هذه اأإذا نك أ: حبيث يفهمه العرف، ويدل على ذلك

املنصرف من بأن : فقد استدل له} مع اليأس عن زوال العذر يف آخره {رأما القول جبواز البدا

 مل يكن عجز عن األفرادإذا  صورة العجز املطلق عن األفراد الكاملة الدفعية والتدرجيية، فخباراأل

: مل يكن عجز عن األفراد الصحيحة الدفعية مل جيز، وفيهإذا  أنه ، كماالصحيحة التدرجيية مل جيز البدار

 أو الفرق بني األمرين، وعدم تسليم االنصراف، كيف وكل ذي جبرية ال بد وأن يربء يف وقت الصبح

  . كما تقدم، للزم التنبيه، ولو كان ذلك موجباً لعدم البداراملغربني أو الظهرين

رأي على استمر العذر حىت إذا ة، صح ب منه قصد القرى، ومتشىلو توضأ مع عدم اليأس، وصلنه إ مث

 مل يذكر يف النص ولو كان مأيوساً وصلى مث برء، فهل فإنهال موضوعية لليأس،  إذ من يشترط اليأس،

  مع عدم االضطرار واقعاً فال : يكفي أم ال؟ احتماالن

  



٣٣٤

  . التأخريحوطومع عدم اليأس األ

  

 ورة اليأس احلاصل يف املقام فرضاً، ففيه الكفاية، لكنا يف غىن منصرفة إىل صخباراأل أن كفاية، ومن

  .عن ذلك مبا عرفت من اجلواز حىت يف صورة العلم بالربء

  .الحتمال االنصراف، وخروجاً عن خالف من أوجب}  التأخريحوطمع عدم اليأس األ{لكن } و{

النذر ال  إذ صلي أول الوقت،ي أن على القول بوجوب التأخري ال يصحح التقدمي نذر أنه مث ال خيفى

حرام قبل امليقات، ونذر الصوم يف السفر، على ما فيما ثبت، كنذر اإل إالّ جيعل غري املشروع مشروعاً،

  .شاء اهللا تعاىلن إ يأيت حتقيقهما يف هذا الكتاب

  



٣٣٥

اعتقد عدم  أو ع،سل البشرة فعمل باجلبرية مث تبني عدم الضرر يف الواقاعتقد الضرر يف غَإذا ): ٣٣مسألة ـ (

اعتقد الضرر ومع ذلك ترك اجلبرية مث تبني عدم  أو . اجلبريةتهكان مضراً وكان وظيف أنه الضرر فغسل العضو مث تبني

  ،ةسل البشريفته غَظن وأالضرر، و

  

} لواقعاسل البشرة فعمل باجلبرية، مث تبني عدم الضرر يف إذ اعتقد الضرر يف غَ{): ٣٣مسألة ـ (

الستفادته من الروايات ، املعتقد خائف، واخلوف موضوع حكم اجلبرية كما تقدمن أل ،صح وضوؤه

 املستمسك ومصباح اهلدى يف إشكال وغريه، ف،أو ثلج ختاف على رجليك: )عليه السالم(كقوله 

  .ذلك حمل نظر

صح وضوؤه } يفته اجلبريةظكان مضراً وكان و أنه و اعتقد عدم الضرر، فغسل العضو، مث تبنيأ{

موضع اجلبرية ـ كما تقدم ـ خوف الضرر، فإذ ال خوف فال موضوع للجبرية، وإن كان ألن ، أيضاً

  .ضرر واقعي

صح وضوؤه } سل البشرةن وظيفته غَأأو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك اجلبرية مث تبني عدم الضرر و{

جعل اخلوف إمنا الشارع  فإن  يف الصحة،ىكان للعمل مالك كفإذا اخلوف ال يغري املالك الواقعي، وألن 

كان يشترط الضرر إذا كان ضررياً، ولئال يقع املكلف يف الضرر، إذا  عدم تفويت الواقع، ألجل موضعاً

املالك  أن يفهم من ذلك سقوط املالك للواقع عند عدم الضرر واقعاًً، وقد حقق يف األصول الواقعي، وال

  .كاف يف الصحة

  



٣٣٦

 حصول قصد القربة شرط باجلبرية مث تبني الضرر صح وضوؤه يف اجلميع، بأو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل

  .عادة يف اجلميع اإلحوطتني، واألريخمنه يف األ

  

مالك اجلبرية هو ألن } أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل باجلبرية مث تبني الضرر صح وضوؤه{

  .الضرر الواقعي املوجود، وقد عرفت كفاية املالك يف صحة العمل

كما } بشرط حصول قصد القربة منه يف األخريتني{ولكن } يف اجلميع{الوضوء صحيح  أن تحصلف

  .هو واضح

  والثالث وقد خالفه، واحتمالاألولاالعتقاد معيار يف  أن الحتمال} عادة يف اجلميع اإلحوطواأل{

 بعضه يف موضع التيمم، شرنا إىلأالثاين والرابع وقد خالفه، والكالم يف املقام طويل يف الواقع معيار أن 

  . ويف غريمها،ويف موضع التقية

  



٣٣٧

  . اجلمع بينهماحوطالتيمم، واأل أو وظيفته الوضوء اجلبريي أن يف كل مورد يشك يف): ٣٤مسألة ـ (

  

كان الشك من  فإن }التيمم أو وظيفته الوضوء اجلبريي أن ك يفشيف كل مورد ي{): ٣٤مسألة ـ (

طرافه، أمعذر يف ترك أحد ال  مجايل الذيلفحص، فالواجب اجلمع للعلم اإلجهة الشبهة املوضوعية قبل ا

ن كان إ ملا تقدم، وأيضاًن كان الشك من جهة الشبهة املوضوعية بعد الفحص، فالواجب اجلمع إو

ن إالشك من جهة الشبهة احلكمية قبل الفحص، فكذلك جيب اجلمع، لعلم بتوجه أحد التكليفني إليه، و

ات أدلته طالقهة الشبهة احلكمية بعد الفحص، فالظاهر كفاية وضوء اجلبرية، إلكان الشك من ج

  . إىل غري ذلكشباههأو :)عليه السالم(كقاعدة امليسور واملناط، وقوله 

 املتقدمة كما سبق، لكنك قد األدلة يف شكال، لإلأيضاً}  اجلمع بينهماحوطاأل{كان ن إ }و{

  .  استحبايب فاالحتياطاألدلةعرفت متامية تلك 

تيان اجلبرية بنفسه استناب، كما يستنيب من واجبه إمل يتمكن من إذا نسان املكلف باجلبرية اإل مث إن

النائب ألن بني الوضوء اجلبريي النيايب، والتيمم املباشري، مر الوضوء وال يقدر على املباشرة، ولو دار األ

 راد هو بنفسه العمل ال يقدرأن إ وضوًء جبريياً، وأه النائبوض فإن ال يعتقد جبواز الوضوء الكامل له،

أخرجه قليالً إذا خراجه، والنائب إكان املاء يف مكان ال يقدر املكلف على إذا على التيمم، مثل ما إالّ 

  جبريياً، واملكلف يعتقد  إالّ قليالً ال يوضؤه



٣٣٨

 واملناط وغريمها، ة امليسوربوجوب الوضوء الكامل على نفسه، فالظاهر تقدم الوضوء اجلبريي، لقاعد

  . إليهأيضاً ضم التيمم حوطن كان األإمرتبة التيمم بعد الوضوء جبميع مراتبه، و أن قد عرفتإذ 

  



٣٣٩

  فصل

  يف حكم دائم احلدث

  

  }:فصل{

  }يف حكم دائم احلدث{

حداث املوجبة للغسل، ففي اجلنابة ميكن ذلك، ولعل األ أما ي من األحداث املوجبة للوضوء،أ

، وللعسر واحلرج، )١(» بالعذرما غلب اهللا عليه فاهللا أوىل«: سل، لقاعدةيأيت لكل صالة بغ أن م فيهاحلك

 أخبارال عسر يف جتديد التيمم يف الصالة، وملناط بعض نه إ تبدل تكليفه إىل التيمم، حيث إالّ إذا اللهم

 اجلنابة عن مثله، أخبار إطالقاف رزيد، بعد انصصالة عدم التكليف باألالوضوء يف احلدث األصغر، وأل

ره عشرة أيام، ويف االستحاضة قد بين ثكأألن مكن ذلك عقالً، أن إويف احليض ال ميكن الدوام شرعاً، و

ذلك مانع عن الصالة يكون احلال حال اجلنابة، ويتحقق بأن قلنا ن إ حكماً يف الشريعة، ويف مس امليت

  خييط جبسمه عضو ميتبأن موضوعه 

  

                                                

.١٣ ح قضاء الصلواتأبواب من ٣ الباب ٣٥٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣٤٠

   واملبطوناملسلوس

  

من احلدوث والبقاء، ويف النفاس ال ميكن الدوام، فال حتقق ألن سل، مثالً يوجب مسه الغ املس أعم

  .املوضوعه

  .ميسك بوله، من جهة تلك الداء أن وهو من به داء ال ميكن} املسلوس{

 ،مستمرة الغائط يف فترات هن ـ على وزن فرس ـ وهو من يعتريطَوهو من به داء الب} واملبطون{

  .خبار الريح كذلك، فقد ورد فيهما طائفتان من األهويلحق بذلك من يعتري

كان الرجل يقطر منه إذا «: )عليه السالم(يف السلس، كصحيحة حريز، عن الصادق : األوىلالطائفة 

، ىقه عليه وأدخل ذكره فيه مث صل، مث علّالبول والدم، إذاكان حني الصالة أخذ كيساً، وجعل فيه قطناً

 ويؤخر املغرب ويعجل ،قامتنيإذان وأ الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بجيمع بني صاليت

  .)١(»قامتني، ويفعل ذلك يف الصبحإذان وأالعشاء ب

 الرجل يعتريه البول وال يقدر على :)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وحسنة منصور بن حازم، قال

  .)٢(»قدر على حبسه فاهللا أوىل بالعذر جيعل خريطةمل يإذا «: فقال يل: حبسه؟ قال

                                                

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢ح  نواقض الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٣٤١

إذا جيعله خريطة «: ئل عن تقطري البول؟ قالس:  قال)عليه السالم(ورواية احلليب، عن الصادق 

  .)١(»ىصل

: )عليه السالم(ما غريه؟ قال إدم وما إ سألته عن رجل أخذه تقطري من فرجه: وموثقة مساعة، قال

  .)٢(»من احلدث الذي يتوضأ منه إالّ  به فال يعيدنّيذلك بالء ابتلإمنا صل، ففليصنع خريطة وليتوضأ ولي

بوله ن إ ، حيثىاملراد بذلك البول املخلوط بالدم كما هو املتعارف يف قسم من املرض أن وظاهره

  . خيتلط بالدم فيخرج كالدم

 عن املبطون؟ )يه السالمعل(جعفر  سألت أبا: يف املبطون، كموثقة ابن مسلم، قال: والطائفة الثانية

  .)٣(»يبين على صالته«: فقال

صاحب البطن الغالب يتوضأ مث يرجع يف صالته فيتم ما «:  قال)عليه السالم(، عنه ىوموثقته األخر

  .)٤(»بقي

صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبين على «:  قال)عليه السالم(وصحيحته الثالثة املروية عنه 

  .)٥(»صالته

                                                

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب ١٨٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١٠ ص١ ج:السوائل) ٤(

.١١ حيف صالة املريض ٥٠ الباب ٢٣٧ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٣٤٢

ما فترة تسع الصالة والطهارة ولو باالقتصار على خصوص الواجبات وترك مجيع املستحبات أم يكون هل أن ماإ

هو متصل؟ ففي الصورة  أو ،ثالثة مثالً أو يكون خروج احلدث يف مقدار الصالة مرتنيما أن إ  الثاينىال؟ وعل

  تيان الصالة يف تلك الفترةإجيب : األوىل

  

ما فترة تسع الصالة والطهارة ولو باالقتصار، على خصوص يكن هل أن ماإ{:  عرفت ذلك، نقولاإذ

يكون خروج احلدث يف مقدار الصالة ما أن إ  الثاينىالواجبات وترك مجيع املستحبات أم ال؟ وعل

  :فالصور ثالث} هو متصل أو ثالثة مثالً، أو مرتني،

التصريح به، بل يف كما عن غري واحد } تيان الصالة يف تلك الفترةإجيب : األوىلففي الصورة {

ال أجد فيه خالفاً هنا سوى ما ينقل عن األردبيلي من احتمال عدم (: اجلواهر يف حكم املسلوس قال

  .)١()، وحصول اخلطاب بالصالةاألدلة طالقالوجوب، إل

 يقضي خبروجه ، يف كلمام بل تصريح بعضهملالتأمن إ : يف حكم املبطونأيضاًويف اجلواهر (: قال

ـ ومنه يظهر ضعف ما عن األردبيلي : قال أن ية ـ إىلاألولضيه القواعد ت وهو الذي تق،اععن حمل الرت

  . انتهى)٢()األدلة إطالقمن التمسك ب

  ناقضية  أدلة اتإطالقغاية ما يستدل لقول املشهور : أقول

                                                

.٣٢٤ ص٢ ج:اجلواهر) ١(

.٥٦٥ ص٢ ج:املستمسك) ٢(



٣٤٣

  أن وتقريب ذلك،مل يقدر على حبسه فاهللا أوىل بالعذرإذا : حداث، وما يف حسنة منصوراأل

ضطر إىل اإذا يتحقق إمنا ضطرار بالنسبة إىل الطبيعة احلكم يف املسلوس واملبطون اضطراري حمض، واال

 يعمل مبا هو أن مع التمكن من بعض األفراد االختيارية مل يتحقق االضطرار، فال حيق له إذ فرادها،أمجيع 

  .حكم االضطرار لعدم حتقق موضوعه

 والقادر على حبسه يف مل يقدر على حبسهإذا : )عليه السالم(له  قو:يدل عليه يف املقام أو ويؤيده،

  .املوجبة اجلزئية نقيض للسالبة الكليةألن  ،مل يقدر على حبسهإذا  :بعض الوقت ال يصدق عليه

 إذ احلكم يف املسلوس واملبطون، أدلة طالقهذا، ولكن األوجه حبسب الصناعة ما ذكره األردبيلي، إل

يان حكم االضطرار باملسلوس واملبطون ل أدلة دلة املقام، وكونأحداث مقيدة بقضية األنا أدلة اتإطالق

  .ال شك فيه

الشارع  أن قيد؟ وقد عرفت أو أطلقالشارع  أن يف حال السلس والبطن هل أنه لكن الكالم يف

 لى حبسهمل يقدر عإذا  :)عليه السالم(قوله  إذ ، وحسنة منصور ال داللة فيها على التقييد،أطلق

يف مقابل اإلنسان العادي الذي يقدر على حبس ألنه  مع وجود الفترة ومع عدم وجود الفترة، دقصا

  . البول

هل لك فترة أم ال؟ ولو كان عدم : ال أقدر على حبس بويل، يسأله:  إنسان وقالجاء الفقيهإذا ولذا 

  القدرة على احلبس مساوياً 



٣٤٤

هل تقدر على حبسه أم ال؟ وقضية مناقضة : يقول له أن  قبيلمع عدم وجود الفترة كان السؤال من

ال يقدر : )عليه السالم(العرف ال يفهم من قوله ألن جنبية عن املقام، أاملوجبة اجلزئية للسالبة الكلية 

ظهر  السالبة الكلية حىت يتم ما ذكر، بل الظاهر منه غلبة عدم القدرة على احلبس، فاألعلى حبسه

  .ذكره املشهورما ن كان االحتياط يف اتباع إما ذكره األردبيلي، و األدلة بحبس

 ل أوتيان بالصالة يف فترة اخللو عن احلدث فقد تكون الفترة يفبناًء على املشهور من لزوم اإلنه إ مث

كانت الفترة يف أول الوقت جتب املبادرة، فلو أخر حىت طرأ العجز  فإن ،هالوقت وقد تكون يف آخر

  .صالته صحيحة، لكن ىعص

  .تيان الصالة االختياريةإ التكليف املوجه إليه بفخالألنه أما العصيان، ف

الصالة االضطرارية صارت مأموراً ا، لعدم جواز ترك الصالة، فيكون حاله حال ألن وأما الصحة، ف

ت سائر من يعصي التكليف االختياري حىت يضطر إىل العمل االضطراري، كمن يؤخر الصالة إىل وق

ن كانت الفترة يف غري إما أشبه ذلك، و أو تيان بالقيام االختياري،مكانه اإلإعدم  أو عدم وجدان املاء،

عادا عند الفترة املرتقبة، ولو إأول الوقت وجب انتظارها، فلو بادر وصلى أول الوقت بطلت ووجب 

 األوىلرارياً، ألن الصالة عادها اضطأمل يصل يف الفترة املرتقبة وجاءت فترة احلدث يف آخر الوقت 

  كانت باطلة، 

  



٣٤٥

إلتيان الواجبات اقتصر عليها وترك مجيع  إالّ ن مل تسعإآخره، و أو وسطه أو ول الوقتأسواء كانت يف 

  املستحبات

  

 مل تكن مكلف ا خبالف هذه، وإن تساويا األوىل أن ضطرارية، والفرقان كانت الصالة حينئذ إو

  .يف الكيفية االضطرارية

يرجو فترة االختياري، مث تبني اشتباه  أو ية فيما كان يعلم،رلو صلى يف أول الوقت صالة اضطرا: نعم

 أا  منه قصد القربة صحت الصالة لتبنيىمتش فإن استمر احلدث إىل آخر الوقت،بأن ه ئعلمه ورجا

  .عادا من جهة عدم اقتراا بقصد القربةإ بطلت ووجب تكليفه الواقعي، وإالّ

إال {الفترة } ن مل تسعإآخره و أو وسطه أو سواء كانت يف أول الوقت{: مبا تقدم تبني وجه قولهو

  ."الضرورات تقدر بقدرهان إ" لقاعدة} تإلتيان الواجبات اقتصر عليها وترك مجيع املستحبا

دية املسلوس واملبطون، بل ظاهرها اإلتيان بالصالة العا أدلة طالقظهر عدم لزوم ذلك، إللكن األ

 قامتنيإذان وأب :حريز  يف صحيحة)عليه السالم(لة على املستحبات، ويؤيده بل يدل عليه قوله ماملشت

  .قامةذان واإلمجاعة من القائلني بوجوب االقتصار على أقل الواجب ال يقولون بوجوب األ أن مع

الدليل يف الوضوء  لوحدة ،أيضاًن يقتصر على واجبات الوضوء  أينبغي على وجوب االقتصارنه إ مث

  .تيان بصالة القصر يف مواضع التخيريالزم هذا القول وجوب اإل أن والصالة، كما

  



٣٤٦

  . ا يف غري تلك الفترة بطلتىتأفلو 

وجبت املبادرة لكون إذا حصل منه قصد القربة، وإذا نعم لو اتفق عدم اخلروج والسالمة إىل آخر الصالة صحت 

  . ، لكن صالته صحيحةى اآلخر عصالفترة يف أول الوقت، فأخر إىل

  زيد، مبا ال مشقة يفأ أو ثالث أو ال يزيد على مرتني أنه  إالّمل تكن فترة واسعة،إذا وهي ما : وأما الصورة الثانية

  

  .على ما ذكروا ،ا غري مأمور األ  {ا يف غري تلك الفترة بطلتىتأفلو {

لعدم احملذور املذكور } ىل آخر الصالة صحتوالسالمة إ{للخبث } نعم لو اتفق عدم اخلروج{

  .ن جهل هو التكليفإمكلف واقعاً، وألنه } حصل منه قصد القربةإذا {حينئذ 

كانت الفترة يف وسط الوقت حيث جتب  أو }وجبت املبادرة لكون الفترة يف أول الوقتإذا و{

مل ميتثل التكليف ألنه } خر عصىفأخر إىل اآل{تيان ا يف تلك الفترة بدون التأخري إىل آخر الوقت اإل

  .املضيق

إذا ا مكلف ا بعد مضي وقت الصالة الكاملة، فيكون حاهلا حال ما أل} لكن صالته صحيحة{

  .شبه ذلكأما  أو اضطر إىل الصالة مع الطهارة الترابية، أو أدرك ركعة، أن أخر الصالة إىل

 أو ال يزيد على مرتني أنه إال{لكل الصالة } عةمل تكن فترة واسإذا وأما الصورة الثانية، وهي ما {

  زيد مبا ال مشقة يف  أو ثالث

  



٣٤٧

  يضع املاء إىل جنبه، أن  يف األثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصالة بعديالتوض

  

  .}ثناء والبناءالتوضي يف األ

لثانية، وهل كانت مشقة، مل جيب تكرار الوضوء، لدليل العسر واحلرج، فحاله حال الصورة اإذا أما 

جب الوضوء يف األثناء كشف أو و،كانت امرأةإذا احلكم الشرعي حاله حال املشقة اخلارجية فيما 

قدم التوضي بالكشف على الصالة مع النجاسة، ا حيرم ويبطل يف الصالة أم ال؟ بل تممجسدها 

هارة نسياناً، وليس الصالة بدون الط بطالنالطهارة أهم من الستر، كما يرشد إليه  أن احتماالن، من

 أن ن سبب ذلك ظهور شعرها وذراعها، ومنأتتطهر، و أن كذلك الصالة بدون الستر نسياناً، فالالزم

 أدلة  أنمهية يف املورد املذكور ال تدل على األمهية املطلقة، وال علم باملناط فتتخري، لكن سيأيتاأل

  .املسلوس ال تفي بوجوب التكرار مطلقاً

الظاهر التخيري، لعدم حتقق األمهية، بل تقدمي عدم : املبطون وجوب التكرار، وفيه أدلة نعم ظاهر

  .استلزم الكشف أمام األجنيبإذا التجديد 

. الطهارة، وخصوص روايات املقام أدلة اتطالقإل} يتوضأ{وكيف كان ففي مفروض املنت 

اء بعيداً حبيث يوجب التوضؤ يف ال يكون امل أن واملراد} يضع املاء إىل جنبه أن ويشتغل بالصالة بعد{

  .تيان ببعض منافياة الصالةثناء اإلاأل

  



٣٤٨

  خرج منه شيء توضأ بال مهلةإذا ف

  

  : لأقواوقد اختلفوا يف هذه الصورة الثانية على } خرج منه شيء توضأ بال مهلةإذا ف{

س واملبطون، وهذا ما ما اختاره املصنف من التطهري يف األثناء والبناء من غري فرق بني املسلو: األول

  .اختاره ابن ادريس، ونسبه يف اجلواهر إىل مجاعة

يتوضأ كل واحد من املسلوس واملبطون وضوًء واحداً لكل صالة من غري جتديد يف األثناء،  أن :الثاين

  .أيضاًذهب إليه املشهور يف املسلوس، والعالمة يف أكثر كتبه يف املبطون 

ات املتعددة، ما مل ينتقض حبدث متعارف يف كل من املسلوس كفاية وضوء واحد للصلو: الثالث

  .واملبطون، ذهب إليه الشيخ يف املبسوط وكاشف الرموز

يتوضأ للظهرين وضوًء واحداً، وللعشائني وضوًء واحداً، وللصبح وضوًء واحداً، اختاره  أن :الرابع

  .ىالعالمة يف املنته

صاحب البطن «: يف الصالة، ملوثقة حممد بن مسلماملبطون جيب عليه التجديد  أن واألظهر عندي

 أن خريان فال داللة فيهما، الحتمالوأما موثقتاه األ. )١(»الغالب يتوضأ، مث يرجع يف صالته فيتم ما بقي

  .حدث فيهاأاملراد بالبناء عدم جتديد الصالة اليت صالها وقد 

                                                

.٤ ح الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١٠ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣٤٩

كان له ن إ  ينتقض حبدث متعارف،وأما املسلوس، فيكفي له وضوء واحد للصلوات املتعددة، ما مل

ن مل يكن له حدث متعارف صلى الظهرين بوضوء والعصرين بوضوء، وذلك للجمع إحدث متعارف، و

باحلدث  إالّ وضوئه بطالن مما ظاهره عدم )١(»من احلدث الذي يتوضأ منه إال«: ني موثقة مساعةب

عليه (خص من الصحيحة، فكأنه أاملوثقة  فإن ،)٢(»جيمع بني الصالتني «:املتعارف، وبني صحيحة حريز

بعد حدثه  إالّ  ال جيددفإنهكان له حدث متعارف  إالّ إذا جيمع بني كل صالتني بوضوء:  قال)السالم

 صلى الصبح بوضوء، ومل يأته حدثه املتعارف صحإذا كان له حدث متعارف إذا  وعليه فيما ،املتعارف

 الظهرين واملغربني، وبالنسبة إىل الصلوات املستحبة، يأيت بذلك الوضوء، وكذلك بالنسبة إىلأن 

  .فالشارع سهل لدائم احلدث، كما سهل بالنسبة إىل املربية وصاحب القروح واجلروح وغريمها

  : ل األربعة، فقد استدلقواهذا، وأما األ

 القاعدة ىمقتضبأنه مبا عرفت من اخلرب، ويف املسلوس باملناط يف املبطون، و :يف املبطون األولللقول 

  . ات تقدر بقدرهاالضرور أن ية مناألول

                                                

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب ١٨٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٠

  .ال وجه لألخذ باملناط يف املسلوس بعد ورود اخلرب فيه، والقاعدة ترفع باخلربنه إ :وفيه

الضرورات تقدر بقدرها، وبني دليل عدم  أن  اجلمع بني دليلىيف املسلوس مقتضبأنه : وللقول الثاين

. )١(» بالعذر حبسه فاهللا أوىلىمل يقدر علإذا «: )عليه السالم(قوله جواز فعل الكثري يف الصالة، ول

يقدر على الوضوء لكل صالة، ويف  أنه ما يقدر عليه فال عذر له، ومن املعلوم أن ظاهرهن إ حيث

كان ناقضاً فقد ن إ احلدثألن ثناء الصالة، أال فائدة من جتديد الوضوء يف بأنه املبطون بوحدة املناط، و

  .ن مل يكن ناقضاً فال وجه لتجديده يف األثناءإالته، وبطلت ص

  .يف املسلوس، فلما عرفت من ورود الدليل على عدم لزوم كون كل صالة بوضوء أما :وفيه

ال جمال للمناط بعد ورود النص اخلاص، كما ال جمال لالجتهاد بعد ورود ألنه وأما يف املبطون، ف

  .النص بالتجديد يف األثناء

  .مبوثقة مساعة، وباالستصحاب: الثوللقول الث

البطن  أما يف السلس، أا كان له حدث متعارف، كماإذا موثقة مساعة مقيدة خاصة مبا ن إ :وفيه

  هبد من مراجعة دليلفال

  

                                                

.٢ ح نواقض الوضوءأبوابمن  ١٩ الباب ٢١٠ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣٥١

يصلي صالة أخرى بوضوء واحد، حوط أن  على صالته من غري فرق بني املسلوس واملبطون، لكن األوبىن

  .مكن ال يترك هذا االحتياط فيهأهما خصوصاً يف املسلوس، بل م

  

  .ال له بعد ورود الدليلمقتضاه ما ذكرناه، واالستصحاب ال جم أن الذي عرفت

  .بصحيحة حريز: وللقول الرابع

  . القول بذلك غري تامإطالقمل يكن له حدث متعارف ثانياً، فإذا  ومبا ،خاصة بالسلس أوالًا إ :وفيه

 على صالته من غري فرق بني املسلوس ىنوب{ثناء الصالة أتوضأ يف : فقول املصن أن ومما تقدم يعرف

الذي مل يرد فيه } يصلي صالة أخرى بوضوء واحد خصوصاً يف املسلوسحوط أن واملبطون، لكن األ

الحتمال كون الوضوء يف } مكن ال يترك هذا االحتياط فيهأبل مهما {جتديد الوضوء يف أثناء الصالة 

  .اً مبطالً، ليس على ما ينبغيري كثأثناء الصالة فعالً

االحتياط جعل الصالة يف الفترة يف ذي الفترة، ويف غريه يتوضأ لكل صالة وضوًء،  أن نعم ال شك يف

  .ل والرواياتقوافعل ذلك فقد أخذ بكل األإذا ثناء الصالة، خصوصاً يف املبطون فأوجيدد الوضوء يف 

، كما ذكر يف باب الفعل الكثري من ى ما ال خيف:يهالوضوء فعل كثري مبطل، فف أن أما احتمال

  .مبطالت الصالة



٣٥٢

 ترات يسرية، حبيث لو توضأ بعد كل حدث وبىنف أو يكون احلدث متصالً بال فترة أن وهي: وأما الصورة الثالثة

  يتوضأ لكل صالة أن  يكفي،لزم احلرج

  

فترات يسرية، حبيث لو توضأ بعد   أوفترة يكون احلدث متصالً بال أن وهي: وأما الصورة الثالثة{

قد عرفت عدم وجوب التجديد بني الصالتني } يتوضأ لكل صالة أن  يكفي،كل حدث وبىن لزم احلرج

  . كذلك لوحدة الدليلأيضاًيف املسلوس يف الصورة الثانية، وهنا 

احلدث معدوداً كان إذا ثناء الصالة منصرف إىل ما أدليل التوضي يف بأن فقد قالوا : وأما يف املبطون

استلزم العسر واحلرج، فهل يسقط التجديد رأساً  أما إذا .ال يستلزم معه عسر وحرج من تكرار الوضوء

التجديد  أما .يسقط التجديد الذي يستلزم العسر وهو تكرار التجديد حبيث يستلزم العسر أو للعسر،

ر يرفع مبقداره ال أزيد منه، والظاهر العسألن قيل بالثاين، : نيالذي ال يستلزم العسر فهو أحد احتمال

 أنه بقي صاحب البطن يتوضأ مث يرجع يف صالته فيتم ما: )عليه السالم(املنصرف من قوله ألن  ،األول

 ال حيكم عليه بذلك، بل ، ففي ما تعدد تعدداً كثرياًيف ما مل يتعدد احلدث يف أثناء الصالة تعدداً كثرياً

إذا البطن  فإن  البطن الغالب يتوضأ ويبين على صالتهبحصا: )يه السالمعل(لعله هو الظاهر من قوله 

ثناء الصالة أاملراد به يتوضأ يف  أن جيدد الوضوء، ال أن كان غالباً كان حمكوماً بالبناء على صالته بدون

  . كما رمبا قيل بذلك،ويستمر على صالته



٣٥٣

أمكن إتيان بعض كل صالة ن إ خمتلفة، هذا أو فريضة  أويصلي صالتني بوضوء واحد، نافلة كانتا أن وال جيوز

  الطهارة،مع مل يكن كذلك، بل كان احلدث مسمراً بال فترة ميكن إتيان شيء من الصالة ن إ وأما. بذلك الوضوء

  

لكن املستمسك ومصباح اهلدى اختارا بعدم سقوط التكرير رأساً، خالفاً ملن سكت على املنت من 

  . العم، والربوجردي، واجلمال، وغريهماملعلقني، كالسادة ابن

 أو يصلي صالتني بوضوء واحد نافلة كانتا أن وال جيوز{:  يف قولهشكالمما تقدم تعرف اإلنه إ مث

 ه يشمل سلس البول معإذ إطالق} مكن إتيان بعض كل صالة بذلك الوضوءأن إ  هذا،خمتلفة أو فريضة

  . يف أثناء الصالة وال بني الصالتنيقد تقدم عدم وجوب التكرار بالنسبة إليه الأنه 

 فإنهثناء الصالة، أهذا تام بالنسبة إىل املبطون لألولوية املستفادة من وجوب جتديد الوضوء يف ن  إنعم

  .وىلأوجب ذلك وجب قبل الصالة الثانية بطريق إذا 

يان شيء من تإبل كان احلدث مستمراً بال فترة ميكن {كالصورة الثالثة } مل يكن كذلكن إ وأما{

بول  أو حىت يأيت حدث جديد من نوم أو لكل صالتني، أو فهل يتوضأ لكل صالة،} الصالة مع الطهارة

  .ال فائدة من الوضوء، احتماالت، الظاهر الثالثألنه ال وضوء عليه أصالً،  أو متعارف مثالً،

  



٣٥٤

حنوه، أو  أو من نوم  حدث آخرجييئه أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو حبكم املتطهر إىل أن فيجوز

   لكل صالةأيضاً يف هذه الصورة حوطالغائط على املتعارف، لكن األ أو خرج منه البول

  

 جييئه حدث آخر من نوم أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو حبكم املتطهر إىل أن فيجوز{

 الذي مجاعوضوء رأساً فلإلعدم سقوط ال أما }الغائط على املتعارف أو خرج منه البول أو حنوه،أو 

ثناء أوأما عدم وجوب تكرار الوضوء قبل كل صالة، ويف . أيضاًادعاه اجلواهر، وملوثق مساعة، بل وغريه 

كل صالة، فلعدم الدليل عليه، بل موثق مساعة وغريه دليل عليه، بل العسر دليل لنفي الوجوب يف 

النواقض،  أدلة اتقطالغائط متعارف، فإل أو لبو أو جاءه حدث آخر،إذا وأما وجوب التوضؤ . اجلملة

  .ضافة إىل املوثق وغريهباإل

 املشهور ذلك بالنسبة طالقإل}  الوضوء لكل صالةأيضاً{الرابعة }  يف هذه الصورةحوطلكن األ{

، بل يستفاد من أيضاً املناط يف املبطون ىتقدم دعوقد إىل كل صالة، مما يشمل كالمهم هذه الصورة، و

  .أوىل أنه مد بن مسلمرواية حم

 البلل ى من ذلك شدة، ويرىقلالرحيم القصري يف اخلصي يبول في اثباتاً خبرب عبد أو أما االستدالل نفياً

   إذ نه ال وجه لهأ فك،)١(»يتوضأ وينتضح ثوبه يف النهار مرة«: )عليه السالم(ل ابعد البلل؟ ق

  

                                                

.٨ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣ الباب ٢٠١ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣٥٥

  . كذلكأيضاًصاحب سلس الريح  أن والظاهر

  

  .يف البلل املشتبه فهو أجنيب عن املقام أنه ينضح :)عليه السالم( قوله الظاهر من

 هلا صور كصور سلس البول والغائط، وذلك ،} كذلكأيضاًصاحب سلس الريح  أن والظاهر{

كانت األحداث قليلة يف  فإن وقع الصالة يف تلك الفترة، وإال أو كان له فترة تسع الصالة فإن للمناط،

  . توضأ لكل صالة، على ما اختاره املصنفد كل حدث، وإالّالصالة توضأ بع

خف من البول، أألنه ملحق بالبول،  أنه أما على ما اختاره من فرق بني البول والغائط، فالظاهر

كان حكم الغائط أشد من البول إمنا البول، ولعله أمر حكمه جار فيه، وذلك ملا ورد من التشديد يف ف

  .أكثرقذارته العرفية  أن لكون

غماء واجلنون، مع  هذا فاحلكم يف البول جار يف الريح، ومثله حكم سلس النوم، وسلس اإلىوعل

إذا  بالعذر، هذا غلب اهللا عليه فاهللا أوىل غماء واجلنون، لقاعدة مااحتمال سقوط التكليف يف سلس اإل

ية، وال دليل األول القواعد ىمقتض ألنهتيان الصالة يف تلك الفترة، إلزم  الّإمل يكن هلؤالء الثالثة فترة، و

  .خاص فيها كما كان يف البول

أما سلس االستحاضة فلها حكم خاص مذكور يف باا، من انقسامها إىل الكبرية والصغرية 

  .واملتوسطة



٣٥٦

  .جيب عليه املبادرة إىل الصالة بعد الوضوء بال مهلة): ١مسألة ـ (

  

يف غري ذي الفترة، رمبا استثين } ة بعد الوضوء بال مهلةجيب عليه املبادرة إىل الصال{): ١مسألة ـ (

ال فائدة من نه إ صاحب احلدث املسلسل الذي ال بد وأن يأيت منه احلدث بني الوضوء والصالة، حيث

ال دليل على نه إ :، وأصل احلكم ذكره اجلواهر، لكن فيهىهلدااالستعجال كما يف املستمسك ومصباح 

من باب ما غلب اهللا عليه، وكالمها ال  أنه  اجلمع بني الصالتني، وما دل علىما دل على إالّ املبادرة

  .ما أشبه ذلك أو يف اجلملة، حبيث ال ينافيه حضور اجلماعة إالّ على املبادرةن اليد

 رضاما أشبه، ولو تع أو  يف داللتهما على عدم التراخي كثرياً، كأن يتوضأ قبل ساعةإشكالنعم ال 

ن كان إ اجلمع بني الوضوء، وبني التيمم املتصل بالصالة، وحوطد املاء يف الوقت، فاألهذا احلكم مع فق

 التيمم، وبني عدم جميئه فال جيب إالّ صيل بني صورة جميء احلدث املتعارف فيما بني فال جيبفال يبعد الت

  . واهللا العامل،الوضوءإالّ 

  



٣٥٧

 لقضاء التشهد والسجدة املنسيني، بل يكفيهما وضوء ائيتوض أن ال جيب على املسلوس واملبطون): ٢مسألة ـ (

 الوضوء هلا حوطن كان األإالصالة اليت نسيا فيها، بل وكذا صالة االحتياط يكفيها وضوء الصالة اليت شك فيها و

  مع مراعاة عدم الفصل الطويل

  

نسيني، بل  لقضاء التشهد والسجدة املئايتوض أن ال جيب على املسلوس واملبطون{): ٢مسألة ـ (

مل جيب الوضوء لسائر إذا ء، فجزاحاهلما حال سائر األألن } يكفيهما وضوء الصالة اليت نسيا فيها

ر حملهما من الداخل إىل اخلارج، النسيان غيأن مر ء، منتهى األجزاما من األألء مل جيب هلما، جزااأل

  .نسي القنوت يف موضعه فأتى به بعد الركوعإذا فهما كما 

ر كانت جزًء فهي جزء غين إ األ} ذا صالة االحتياط يكفيها وضوء الصالة اليت شك فيهابل وك{

ها مل ألجلمل يتوضأ إذا ن مل تكن جزًء لكون الصالة تامة يف الواقع فهي نافلة مستقلة، فإمكانه النسيان، و

يل بتكرار الوضوء يكن ترك التكليف الواجب بالنسبة إىل الصالة الواجبة، وقد عرفت عدم داللة الدل

  .لكل صالة

ال جتوز الصالة ـ ولو نافلة ـ بدون ألنه يتوضأ،  أن  املصنف من التكرار يلزمنعم على مبىن

  .الوضوء

بني أصل الصالة وصالة االحتياط }  الوضوء هلا مع مراعاة عدم الفصل الطويلحوطوإن كان األ{

  االحتياط لو ألن بسبب الوضوء، 

  



٣٥٨

  ا النوافل فال يكفيها وضوء فريضتهاوعدم االستدبار، وأم

  

  .مضر باجلزئيةألنه } وعدم االستدبار{كان جزًء كان الفصل الطويل ضاراً ا 

ملا تقدم من عدم جواز اجلمع بني صالتني بوضوء واحد، }  فال يكفيها وضوء فريضتهالوأما النواف{

يصلي كل صالتني بوضوء، وبني من لكن بناًء على ما ذكرنا من الفرق بني من له استمرار يف احلدث ف

باحلدث املتعارف يف باب سلس البول، ويف باب سلس  إالّ له حدث متعارف حيث ال يبطل وضوؤه

 أن كانت له فترات، يكون حكم النافلة مثل حكم الفريضة، فيصحإذا الغائط يكون الغائط مبطالً فيما 

يأيت بنوافل  أن  يف السلس املستمر، كما يصحالفريضة ما مل حيدث حدثاً متعارفاً يصلي النافلة بوضوء

  .لغريمها أو للكون على الطهارة، أو  النافلة،ألجلتوضأ إذا متعددة 

ال يصلي النافلة قبل الفريضة يف الظهرين واملغربني، لظاهر قوله  أن ىمل يكن أقون إحوط نعم األ

ا فصل النافلة، لكن ليس كذلك صالة  يف املبادرة العرفية، حبيث يضرهجيمع بينهما: )عليه السالم(

تيان بنافلة الظهر تيان بصالتني، بل رمبا يقال بصحة اإلمثل اإلألنه تيان بنافلتها قبلها، الصبح، فيجوز اإل

 ،ال فرق بني نافلة وفريضة، وبني فريضة وفريضة إذ توضأ للعصر وضوًء جديداً،إذا ربع ركعات قبلها أ

يأيت بثمان ركعات يف  أن كان يف السفر صحإذا  أنه اهر، ومنه يعرفحسب االستفادة العرفية من الظ

  .مؤخرة، للمناط املذكور، هذا كله يف باب من له سلس مستمر أو الظهر، سواء كانت النافلة مقدمة

  



٣٥٩

  .بل يشترط الوضوء لكل ركعتني منها

  

لوضوء إىل زمان تيان بالنافلة بعد اأما من له حدث متعارف يف باب سلس املتعارف، فيصح اإل

  .مبثل ما ذكرناه يف السلس املستمر إالّ ال يأيت ا قبل الفريضةحوط أن ن كان األإاحلدث املتعارف، و

تيان  الصالة، فال يصح اإلءأما سلس الغائط فله حكم آخر، حيث دل الدليل على التجديد يف أثنا

يتوضأ يف  أن  بل االحتياط يف،}بل يشترط الوضوء لكل ركعتني منها {،بالنافلة مع وضوء الفريضة

نافلة كل فريضة هلا حكم الفريضة، واملسألة حتتاج  أن الظاهر فإن جاءه احلدث للمناط،إذا وسط النافلة 

  .إىل مزيد من التنقيح

  



٣٦٠

سل احلشفة قبل  غَحوطحنوه، واأل أو جيب على املسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن): ٣مسألة ـ (

  كل صالة،

  

ويدل على } حنوه أو جيب على املسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن{): ٣سألة ـ م(

 خبار األ: العامة الدالة على شرطية الطهارة من اخلبث يف الصالةخبارضافة إىل األوجوب التحفظ باإل

  .اخلاصة الواردة هنا

 أو سان ال فرق بني تنجسه قليالًبعد تنجس اإلن إذ  العامة ال داللة فيها،خباراألن إ :لكن رمبا يقال

  .كثرياً، كما تقدم

. ىمل يكن له فترة تسع الصالة، وإال فال موضوع للتحفظ، كما ال خيفإذا هو فيما إمنا التحفظ ن  إمث

رشادي، إذلك  أن كان الكيس حبيث يؤمن معه من التعدي، لوضوحإذا ال يلزم القطن وحنوه  أنه كما

 خصوصية له، واحتمال اخلصوصية لكون الكيس أقرب إىل ادي فالإرشالكيس  أن الظاهر أن كما

ء الباطنة، وكون ظاهر الكيس مبرتلة ظاهر البدن يف حال االضطرار، كما هو جزاصريورته من قبيل األ

خالف الفهم ألنه  ممنوع، )١()ىمل يكن أقو  لوأحوط(: الشأن يف اجلبائر، بل جعله مصباح اهلدى

  .العريف

  من جهة عموم ما دل } حلشفة قبل كل صالة غسل احوطواأل{

  

                                                

.٦٤ ص٤ ج:ى اهلدحمصبا) ١(



٣٦١

  ،أحوطن كان إوأما الكيس فال يلزم تطهريه و

  

، ولو كان ذلك خبار األطالق شرطية طهارة البدن من اخلبث، لكن االحتياط استحبايب إلىعل

ل  وحم،واجباً لزم التنبيه عليه، مث ال اختصاص للحشفة ذا احلكم، بل كل الذكر، وما تلوث من أطرافه

  .أيضاًالغائط كذلك 

  .مما ال يتم فيه الصالةألنه }  فال يلزم تطهريهسوأما الكي{

معه مما ال جتوز  أو كل ما كان على اإلنسان«:  قال)عليه السالم(ففي مرسلة ابن سنان، عن الصادق 

والنعل ن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة إ و)١(»يصلّي فيه أن الصالة فيه وحده فال بأس

  .واخلفني وما أشبه ذلك

 أن الحتمال} أحوطن كان إو{الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس ن إ: وعن بعض اللغويني

  .فيه عني النجس أن يكون استثناء ما ال تتم فيه الصالة من جهة كونه متنجساً، ال

 خبار األإطالق  عدمهنعم لو كان ما محله كبرياً تتم فيه الصالة، االحتياط بتطهريه وجويب، ووجه

  .  أحدل الكيس لكئةمن الواضح عدم ي إذ والعسر،

بدون  أما مل يقدر على اختاذ الكيس وحنوه مما سبب تلويث لباسه، ففي صورة العسر ال بأس به،إذا و

  . الكيسأخبارالزم تقليل التلوث مهما أمكن، الستفادة ذلك من لالعسر فا

  

                                                

.٥ ح النجاساتأبواب من ٣١ الباب ١٠٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٦٢

  .أمكن من غري حرجن إأيضاً  تطهري احملل حوطاأل أن  كما،ناسب جيبأمكن حتفظه مبا ين إأيضاً واملبطون 

  

من جهة عموم ما دل على شرطية طهارة البدن } مكن حتفظه مبا يناسب جيبأن إأيضاً واملبطون {

  .ليست ذا الصدد أا ياته فال ميكن التمسك به من هذه اجلهة، من جهةا رو أما إطالقمن اخلبث،

ملا سبق يف السلس، وال فرق يف } مكن من غري حرجأن إأيضاً ري احملل  تطهحوطاأل أن كما{

  .يصاحب البول والغائط دم أم ال؟ لوحدة الدليل يف اجلميع أن  اليت ذكرناها بنيحكاماأل

قرح كان حمكوماً بدم اجلروح والقروح، لعدم الفرق بني  أو كان اخلارج دماً جمرداً من جرحإذا نعم 

  .اخلارج، والرتيف حكمه حكمهما، لوحدة املالك أو كونه من الداخل

  



٣٦٣

  .مكان بسهولة املعاجلة مع اإلحوط، واألإشكاليف لزوم معاجلة السلس والبطن ): ٤مسألة ـ (

  نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة

  

  وخبثاًالتكليف بالطهارة حدثاً أن من جهة} إشكاليف لزوم معاجلة السلس والبطن {): ٤مسألة ـ (

 رفع التكليف االضطراري ال أن  على حتصيلهما جيب عليه ذلك، ومن جهةاًفما دام املكلف قادرمطلق، 

مل يعلم من إذا يوقع نفسه يف التكاليف االضطرارية،  أن نسانيف موارد خاصة، بل جيوز لإل إالّ دليل عليه

مكان  املعاجلة مع اإلحوطواأل{. يبتلي بالتنجس والتيمم أنه ه، ولذا جيوز السفر ملن يعرفعالشارع من

  .}بسهولة

حنوه، وهذا الوجه هو األقرب، خصوصاً  أو يضطر نفسه إىل شرب اخلمر أن نعم ال جيوز لإلنسان

 استقرار السرية على خالفه، ال ىميكن دعو(: وأدلة املقام مل تشر إىل وجوب ذلك، ويف املستمسك

  .)١()بالعالج يف النصوصمر سيما مع عدم األ

كان إذا عرف مسألة وجوب العالج يف سائر األمراض املوجبة للتكاليف الثانوية، كما ومما ذكرنا ي

  .بالعالج إالّ القيام يف الصالة أو مريضاً ال يقدر على الصوم

  بدون عسر وضرر} نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة{

                                                

.٥٧٥ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٣٦٤

  .ن كان حمتاجاًً إىل بذل مالإداء الصالة وجب، وأمقدار 

  

 إطالققادر على الصالة التامة، والنصوص مرتلة على املتعارف، فال ألنه }  وجبداء الصالةأمقدار {

  .كما يبذل املال بإزاء ماء الوضوء} ن كان حمتاجاً إىل بذل مالإو{هلا من هذه اجلهة 



٣٦٥

يف جواز مس كتابة القرآن للمسلوس واملبطون بعد الوضوء للصالة، مع فرض دوام احلدث ): ٥مسألة ـ (

  إشكال، وخروجه بعده

  

 مع فرض دوام ،يف جواز مس كتابة القرآن للمسلوس واملبطون بعد الوضوء للصالة{): ٥مسألة ـ (

بعد الوضوءات اليت ذكرت حبكم  أنه لسلسا أدلة ظاهرألن وجه قوي، وذلك } احلدث وخروجه بعده

  .الوضوء هنا كسائر الوضوءات أن العرف يفهم منها فإن الطاهر،

من احلدث الذي يتوضأ  إالّ فال يعيدن«:  يف موثقة مساعة)عليه السالم( قوله :ويؤيده بل يدل عليه

  .)١(»منه

  .لف شامل للنواوليصل إطالق فإن وليتوضأ ليصل:  فيها)عليه السالم(وكذا قوله 

  .)٢(»ىصلإذا جيعله خريطة «: )عليه السالم(وكذا قوله 

ألمور املشروطة بالطهارة، ولذا أفىت الفقهاء بصحة ال فرق بني النوافل وبني سائر ا أنه ومن املعلوم

  .طوافه املشروط بالطهارة

باحة هذا إيقتصر يف  أن ينبغي أنه فهو ما ذكره اجلواهر من} إشكال{: وأما وجه قول املصنف

  هو يف اجلهل، إمنا األخذ بالقدر املتيقن، ن إ :ميس الكتاب، لكن فيه أن الوضوء على حمل اليقني، فليس له

                                                

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب ١٨٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٦

  .يكون املس واجباً إالّ أن  حال الصالة،حىت

ألنه د الدليل الذي عرفته، ورمبا فصل بني حال الصالة فيجوز املس، ومجال يف املقام بعد ورإوال 

  .مل جتز الصالة، وبني غري حال الصالة فال جيوز لعدم الدليل عليهوإالّ ن آلمتطهر ا

أورث هذا الوضوء التطهر ن إألنه فصيل املذكور، نافياً للت}  حال الصالةحىت{: ولذا قال املصنف

يكون  أن إال {ةن مل يورث التطهر مل جيز املس حىت يف حال الصالإجاز املس حىت يف حال الصالة، و

أما لو كان واجباً وقع التزاحم بني احلكمني، وحيث ال حيتمل أمهية (: قال يف املستمسك} املس واجباً

  . انتهى)١()خيريأحدمها بعينه يكون احلكم الت

 ال شك يف ذلك، حىت فإنهكان املراد بالوجوب، مثل تطهري القرآن الذي وقع يف النجس، ن إ :وفيه

ن كان املراد بالوجوب بالنذر وحنوه، إ و،كان املطهر غري متطهر أصالً أو قلنا حبرمة املس يف نفسه،إذا 

 املصنف  مبىنىحراز املوضوع، وعلإمتوقف على ألنه صحة مثل هذا النذر أول الكالم، ن إ :ففيه

  .املوضوع مشكوك فيه

  .يأيت ذا الوضوء كل مشروط بالطهارة أن على ما قويناه يتمكننه إ مث

                                                

.٥٧٥ ص٢ ج:املستمسك) ١(



٣٦٧

 الصرب إىل الفترة اليت هي أخف مع العلم حوط الصرب، بل األحوطمع احتمال الفترة الواسعة األ): ٦مسألة ـ (

  .به عدم وجوقوىا، بل مع احتماهلا، لكن األ

  

إذا  لذوي األعذار، فال جيوز البدارألنه }  الصربحوطمع احتمال الفترة الواسعة، األ{): ٦مسألة ـ (

 ومل جيوز للسلس البدار أن مل يفت بذلك، الحتمالإمنا من ذوي األعذار لعدم الفترة صرب، و أنه شك يف

 قد عرفت اجلواز هنا  يف املقام، بلطالقعذار، وذلك لوجود اإليكن حاله كحال سائر ذوي األ

  .، فاالحتياط يكون استحبابياًطالقلإل

الضرورات تقدر ألن } خف مع العلم ا بل مع احتماهلاأ الصرب إىل الفترة اليت هي حوطبل األ{

 عدم قوىاأل{الظاهر } لكن{ من األشد األوىلاألخف أقل خرقاً للحكم  أن بقدرها، ومن املعلوم

 إذ ه أخف، فليس من خرجت منه قطرة أخف ممن خرجت منه قطرات،ال دليل لكونألنه ال } وجوبه

ال دليل على وجوب ألنه ظاهر ما دل على اجلمع بني الصالتني اعتبار الشارع األخف يف املقام، بل 

  .جعل احلكم احتياطاًإمنا ، وكأنه لذا مل جيزم املصنف واألدلة إطالقالصرب إىل األخف، ملا تقدم من 

 الفترة الواسعة يف صورة احتمال ىل التأخري إىمقتض مث إنل باالحتياط االستحبايب، نعم ال بأس بالقو

  . أي يف صورة احتمال الفترة اليت هي أخف،أيضاًيؤخر هنا  أن هلا،



٣٦٨

ثناء تبني وجودها قطع الصالة،  ويف األ،اشتغل بالصالة مع احلدث باعتقاد عدم الفترة الواسعةإذا ): ٧مسألة ـ (

  .عادهاأد الصالة ولو تبني بع

  

اشتغل بالصالة مع احلدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ويف األثناء تبني وجودها إذا {): ٧مسألة ـ (

 وجوب التأخري إىل الفترة ىمل يكن مأموراً ذه الصالة عند من ير أنه تبني عندهألنه } قطع الصالة

 أن  بالصالة االضطرارية، لكنك قد عرفتاًفمل يكن مكل أنه تبنيألنه } ولو تبني بعد الصالة أعادها{

عادة يف متام واإل اإلحوطن كان األإتيان بالصالة، حىت مع العلم بالفترة، و جواز اإلطالق اإلىمقتض

  .عادة يف الفرع الثاين، واإلاألولالفرع 



٣٦٩

ركعة على تسبحية يقتصرا يف كل بأن تيان الصالة االضطرارية ولو إمكنهما ألو  أنه ذكر بعضهم): ٨مسألة ـ (

ن كان حسناً لكن إ اجلمع بينها وبني الكيفية السابقة، وهذا وحوطويؤميا للركوع والسجود مثل صالة الغريق، فاأل

  . بل تكفي الكيفية السابقة،وجوبه حمل منع

  

تيان الصالة إمكنهما أنه لو أ{دريس على ما نسب إليه إوهو ابن } ذكر بعضهم{): ٨مسألة ـ (

يتقصرا يف كل ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صالة الغريق بأن ولو االضطرارية 

 والشيخ املرتضى يف ،ء الركنية وغري الركنيةجزاجيب ذلك، وكأنه لتقدمي الطهارة على األنه  إ}فـ

ظاهر (: لكنه يف الطهارة قال}  اجلمع بينها وبني الكيفية السابقةحوطاأل{: حاشيته على جناة العباد قال

ن هذا املرض موجب للعفو عن احلدث، ال أيصلي الصالة املتعارفة، و أن له أن  يف السلس وحنوهخباراأل

  .)١()للرخصة يف ترك أكثر الواجبات حتفظاً عن هذا احلدث

لكن وجوبه {على مذاق املصنف } ن كان حسناًإو{الذي ذكره الشيخ يف حاشية النجاة } وهذا{

  .األدلةهور ملا عرفت من ظ} حمل منع

  . اجتهاد مع وجود النصفإنه عندي حمل نظر، أيضاًبل حسنه } بل تكفي الكيفية السابقة{

                                                

.٢٠ سطر ١٥٤ ص:نصاريلأل، كتاب الطهارة) ١(



٣٧٠

ء غري جزادريس من ترجيح الطهارة على األإ القاعدة ما ذكره ابن ىنعم لو مل يكن نص كان مقتض

  .د الركينة بتبديلها إىل أقل ما ميكن، كاإلمياء للركوع والسجوىالركنية بتركها، وعل

  



٣٧١

  .فراد دائم احلدث املستحاضة وسيجيء حكمهاأمن ): ٩مسألة ـ (

  

شاء ن إ غساليف مبحث األ} فراد دائم احلدث املسحاضة وسيجيء حكمهاأمن {): ٩مسألة ـ (

  .اهللا تعاىل

 أو  بوله مستمراً يوماًجيعل اإلنسان نفسه دائم احلدث، كأن يستعمل دواًء يدر أن لو اضطر إىلنه إ مث

 وفعل ذلك تبعه احلكم، لتحقق احلكم ى، جاز استعماله، وتعلق به حكم دائم احلدث، بل لو عصأياماً

  . موضوعهقبتحق

  



٣٧٢

كان يف الوقت إذا  من الصلوات، نعم ىما مضقضاء ال جيب على املسلوس واملبطون بعد برئهما ): ١٠مسألة ـ (

  .عادةوجبت اإل

  

ألن }  من الصلواتى بعد برئهما قضاء ما مضال جيب على املسلوس واملبطون{): ١٠مسألة ـ (

يف املقام، هذا مع قطع أمر جديد، وال أمر القضاء ب أن ضافة إىلداء التكليف يوجب براءة الذمة، باإلأ

كان يف الوقت إذا نعم {.  على ذلكمجاعء، وقد قام اإلجزااإلا ظاهرة يف فإاملقام،  أدلة النظر عن

 لقطعه ببقاء الالزم التأخري وعدم جواز البدار، بل لو جاز البدارن  أملا ذكروا من} عادةوجبت اإل

  .كان وهم التكليفإمنا التكيف مل يكن حمققاً، وألن السلس مل يكف، 

  .عادة احتياط حسن، فاحلكم باإلاألدلة طالق إل ولكن قد عرفت سابقاً جواز البدارهذا

  



٣٧٣

 تكرار الوضوء حوطاأل. مبطوناً أو صار مسلوساًإذا  ،يكون على الوضوء دائماً أن من نذر): ١١مسألة ـ (

  .ظهرمبقدار ال يستلزم احلرج، وميكن القول باحنالل النذر، وهو األ

  

حنومها من  أو }مبطوناً أو صار مسلوساًإذا  ،يكون على الوضوء دائماً أن من نذر{): ١١مسألة ـ (

يوقع الوضوء بعد  أن ائماً، وقد يكون نذرهكائناً على الطهارة د يكون أن دائم احلدث، فقد يكون نذره

  .كل حدث

:  يف موثقة مساعة)عليه السالم(يتوضأ بعد كل حدث متعارف، لقوله  أنه فالظاهر: األولفإن كان 

حاله يف االضطرار حال الصحيح يف  أن ظاهره فإن ،)١(»من احلدث الذي يتوضأ منه إالّ فال يعيدن«

  . يبطل النذر للعجز عن متعلقهفإنهحال النذر الطهارة االختيارية، قصد يف إذا حال االختيار، اللهم 

ه بعد كل حدث ال يوجب عسراً عمل به، وتوضأ بعد كل حدث، ؤكان وضو فإن :وإن كان الثاين

ن كان على إكان النذر على حنو وحدة املطلوب احنل، لعدم التمكن من متعلقه، و فإن وإن كان عسراً

  .مكن، وسقط مهما مل يتمكنأالنذر مهما حنو تعدد املطلوب عمل ب

 تكرار الوضوء مبقدار ال يستلزم احلرج، وميكن حوطاأل{: طالق املصنف يف قولهإ أن ومنه يظهر

  .شكالحمل اإل} القول باحنالل النذر، وهو األظهر

  

                                                

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب ١٨٩ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣٧٤



٣٧٥

  فصل 

  غساليف األ

  يت، وغسل األموات واالستحاضة، ومس امل،غسل اجلنابة، واحليض، والنفاس: والواجب منها سبعة

  

  }:فصل{

  }غساليف األ{

الذي له نسبة إىل فاعل ، بفتح الغني، واملصدر هو احلدث سلسل، بضم الغني، اسم مصدر للغمجع غُ

يف ظ ال يالحظ فيه انتسابه إىل الفاعل، واملراد به هو اهليئة احلاصلة من تنفإنهما، خبالف اسم املصدر، 

ـ  غريه من املنظفات، وقد نقل يف عرف الشارع ـ بالغلبة أو باملاء،شيء آخر  أو بعضه، أو متام البدن

  .فعال خاصة من التطهري باملاء بشرائط خمصوصةأإىل 

غسل اجلنابة، واحليض، {: صالة، وواحد عرضاً، وهيأستة } سبعة{شرعاً } والواجب منها{

  ت عينية، والسادس  واجبااألوىلفاخلمسة } والنفاس، واالستحاضة، ومس امليت، وغسل األموات



٣٧٦

الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما أو غسل الزيارة، أو سل اجلمعة،سل الذي وجب بنذر وحنوه، كأن نذر غُوالغ: 

  ال يزور أصالً، أن يكون مع الغسل، ولكن جيوز أن راد الزيارة جيبأإذا  األوليف أن 

  

قتل، سل لي له، كما يف من يؤمر بالغاخلمسة لنفس اإلنسان، والسادس يكون أحياناً أن كفائي، كما

  .وأحياناً لغريه كما يف غسل امليت

طاعته، فيما كان له إمن جتب أمر  والشرط، و، واليمني،كالعهد} والغسل الذي وجب بنذر وحنوه{

تأكيد  أو توجب وجوب املشروع استحباباً،إمنا هذه األمور ال توجب التشريع، و إذ صلة شرعية،

، األوىلوهذا القسم السابع واجب عرضاً، خبالف الستة } سل اجلمعةكأن نذر غُ{اً وجوب الواجب ذات

حرام، كما رمبا قيل باستحباب وقد اختلف يف وجوب بعض االغسال، كغسل اجلمعة، والعيدين، واإل

 ،له هنايوسيأيت يف بيان دل. شاء اهللا تعاىلن إ أيت تفصيل الكالم يف كل ذلكيغسل مس امليت، كما 

  .ثناء غسل النذر الذي حمله تفصيالً ودليالً كتاب النذرباست

ن أ{ األوىلكما سيأيت تفصيله يف املسألة } سل، والفرق بينهماالزيارة مع الغ سل الزيارة، أوأو غُ{

زار بال غسل، إذا ف} ال يزور أصالً أن يكون مع الغسل ولكن جيوز أن أراد الزيارة جيبإذا  األوليف 

 فإن تحباب الزيارة،سالنذر ال يسقط ا إذ بة إىل تركه الغسل ال بالنسبة إىل فعله الزيارة،فعل احلرام بالنس

  النذر ال بد وأن يكون متعلقه 

  



٣٧٧

  .عمال اليت يستحب الغسل هلانذر الغسل لسائر األإذا ويف الثاين جتب الزيارة فال جيوز تركها، وكذا 

  

 فعل احلرام بالنسبة إىل ترك ، مث صلى فرادى صالته جبماعة،ييصل أن نذرإذا  أنه راجحاً، كما

  .م الواجبحير أن النذر ال يصلح إذ اجلماعة، ال بالنسبة إىل فعل الصالة، حىت تكون صالته باطلة،

 نذر الغسل لسائرإذا وكذا {. ضافة إىل وجوب الغسلباإل} ويف الثاين جتب الزيارة فال جيوز تركها{

أنه وسيأيت الكالم يف} سل هلااألعمال اليت يستحب الغ قلنا إذا سل مستحب نفسي أم ال؟ فهل الغ

 ويدخل يف كلّي الغسل ، مشروعاًأيضاًباستحبابه النفسي، كما ليس بالبعيد، يكون نذر الغسل يف نفسه 

  .الواجب بالنذر

ن ن كاإ فال يكون ذكره تكراراً، و،األوىلمجال ملا يفصله يف املسألة إما ذكره املصنف هنا  مث إن

  .مجاله هناإ يغين عن األوىلتفصيله يف املسألة 

  



٣٧٨

  : النذر املتعلق بغسل الزيارة وحنوها يتصور على وجوه): ١مسألة ـ (

  . ترك أحدمها وجبت الكفارةإذا لزيارة، واسل، فيجب عليه الغسل وينذر الزيارة مع الغ أن :األول

ترك الزيارة ال كفارة عليه، إذا مع الغسل، ف إالّ يزور ال يزور أن أرادإذا  أنه ينذر الغسل للزيارة مبعىن أن :الثاين

  إذا و

  

  : مخسة} النذر املتعلق بغسل الزيارة وحنوها يتصور على وجوه{): ١مسألة ـ (

من باب } سلفيجب عليه الغ{سل واجبة فالزيارة املقيدة بالغ} ينذر الزيارة مع الغسل أن :األول{

  .وا مصب النذرمن جهة ك} والزيارة{املقدمة 

ترك الغسل إذا ترك الزيارة فقد ترك ذات املنذور، وألنه إذا } ترك أحدمها وجبت الكفارةإذا و{

، ىوصل ترك الوضوء ترك الصالة، أوإذا وأتى بالزيارة فقد ترك الزيارة املقيدة، فيكون حاهلما حال ما 

سل والزيارة ترك الغإذا طهارة، ومثلهما ما ففي كال احلالني فقد ترك املأمور به وهو الصالة املقيدة بال

  . كل حال فالواجب كفارة واحدةىمعاً، وعل

رادة إلكن ال مطلقاً بل معلقاً على " الغسل"فيكون مصب نذره } ينذر الغسل للزيارة أن :الثاين{

  إذا { أما }ليه، وترك الزيارة ال كفارة عإذا  ف،مع الغسل إالّ يزور ال يزور أن أرادإذا  أنه مبعىن{الزيارة 

  



٣٧٩

  .سل وجبت عليهغُ زار بال

ن مل يكن منذوراً مستقالً، بل وجوا من إ، وأيضاًينذر غسل الزيارة منجزاً، وحينئذ جيب عليه الزيارة  أن :الثالث

  باب املقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدمها،

  

الواجب واملستحب ال  إذ ترك الغسل،ألنه ر، بل زاألنه الكفارة، ال } يهلزار بال غسل وجبت ع

صلى إذا  فإنهيصلي صالة الظهر مجاعة،  أن نذرإذا يسقطان عن الوجوب واالستحباب بالنذر، كما 

  .، ولذا ال تبطل صالتهىصلى فرادألنه ترك اجلماعة، ال ألنه  وجبت عليه الكفارة ىفراد

 أن لكن مطلقاً، فالالزم عليه" الغسل"صب نذره فيكون م} لزيارة منجزاًاينذر غسل  أن :الثالث{

  .يأيت بالزيارة مقدمة للغسل الواجب عليه

لتحقق } ن مل يكن منذوراً مستقالً، بل وجوا من باب املقدمةإ، وأيضاًوحينئذ جيب عليه الزيارة {

  . مقدمة هلا الزيارة بذاا والغسلاألوىلالواجب يف ألن ، األوىلالغسل املنذور، وهذا عكس الصورة 

ترك ألنه إذا } حدمهاأوكذا لو ترك {املنذور شيء واحد ألن } فلو تركها وجبت كفارة واحدة{

ترك الغسل فقد ترك املنذور، إذا الزيارة فقد ترك مقدمة املنذور، وبترك املقدمة يكون ترك ذي املقدمة، و

  .ويف كال احلالني مل يأت باملنذور



٣٨٠

مل تقع الزيارة ألنه إذا يزور، فلو تركها وجبت،  أن ن كان من عزمه حينهإ، ووال يكفي يف سقوطها الغسل فقط

  .بعده مل يكن غسل الزيارة

  .رك أحدمها فعليه كفارة واحدةتينذر الغسل والزيارة، فلو تركهما وجبت عليه كفارتان، ولو  أن :الرابع

يه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل، وعل أن :اخلامس

  حدمها فكذلك،أ

  

أن يزور فلو تركها {أي حني الغسل } ن كان من عزمه حينهإ يف سقوطها الغسل فقط وىوال يكف{

كان قصده حني النذر  أما إذا }مل تقع الزيارة بعده مل يكن غسل الزيارةألنه إذا {الكفارة } وجبت

ن مل يزر بعد ذلك، لكن هذا خارج عن فرض كالم إ باملنذور وى أتالغسل املقارن لعزم الزيارة، فقد

  .املصنف

فلو تركهما وجبت عليه {كان مصب النذر شيئني مستقلني بأن } ينذر الغسل والزيارة أن :الرابع{

أمر يتعلق ب أن ال فرق يف النذر بني أنه ومن الواضح} كفارتان، ولو ترك أحدمها فعليه كفارة واحدة

  .بأمور، على حنو تعدد املطلوب أو أمرين،ب أو واحد،

يكون مصب النذر كل واحد بأن } ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل أن :اخلامس{

} حدمها فكذلكأولو ترك {ترك واجبني ألنه } وعليه لو تركهما وجبت كفارتان{خر منهما مقيداً باآل

  القيد يكون خر، وبترك تركه موجب لترك قيد اآلن إ حيث

  



٣٨١

  .عمالخر، وكذا احلال يف نذر الغسل لسائر األاملفروض تقييد كل باآلألن 

  

التقسيم إذ  ،وقد ترك املصنف صورة سادسة} املفروض تقييد كل باآلخرألن {ت املقيد اترك لذ

  .حدمهاأينذر  أو ،ينذر كل واحد من الغسل والزيارةما أن إ هكذا،

  .ينذر كل واحد منهما مقيداً باآلخر أو واحد منهما مستقالً،ينذر كل  أن ماإف: األول ىوعل

  .يكون مصب النذر الزيارة املقيدة أو يكون مصب النذر الغسل املقيد، أن ماإف:  الثاينىوعل

  .يكون معلقاً أن ماإيكون النذر منجزاً، و أن ماإ كال التقديرين، فىوعل

كان لألدلة العامة إمنا ذكرناه يف نذر غسل الزيارة ما  إذ }وكذا احلال يف نذر الغسل لسائر األعمال{

  .اجلارية يف كل غسل



٣٨٢



٣٨٣

  فصل

  يف غسل اجلنابة

  

  }فصل{

  }يف غسل اجلنابة{

بفتح اجليم، يف اللغة مبعىن البعد، منه اجلار اجلنب أي الذي ال قرابة بينهما، واستعماله يف القريب 

كل قريب  أن ما مبالحظةإالضد على الضد، وقة محل البعما إ )١(﴾والصاحب اجلنب﴿:  سبحانههكقول

 بعيد عن املخلوق يف عني حال كونه فإنهال قريب من كل اجلهات حىت اهللا سبحانه،  إذ له بعد خاص،

  .)٢(»يا بعيد يا قريب«: قريباً، ولذا تقول يف الدعاء

بعد عن العبادة، سبب ال أنه  فرمبا يطلق اجلنابة على املين ـ كما عن القاموس ـ باعتبار،وكيف كان

  كما يطلق على البعد اخلاص، يف 

  

                                                

.٣٦اآلية : سورة النساء) ١(

).طبعة الوفاء (،ولل دعاء املش١٨٥ ص:مفاتيح اجلنان) ٢(



٣٨٤

  : وهي حتصل بأمرين

  ن كان مبقدار رأس إبرة،إاالضطرار، و أو  ولو يف حال النوم،خروج املين: األول

  

  .رفع املسبب أو العرف الشرعي، واملراد برفع اجلنابة رفع أثر السبب

  .صوص على ذلك متواترة فيهما، والنمجاعال ثالث هلما باإل} وهي حتصل بأمرين{

. ات احملصلة والنصوص املتواترةمجاعظهر اإلأ املتواتر نقله، بل هو من مجاعباإل} خروج املين: األول{

االضطرار بأن ، ورمبا يستشكل مجاع النص واإلطالقإل} أو االضطرار {،اًإمجاع} ولو يف حال النوم{

وضعية، ولذا ال حيكم بطهارة من استعمل النجس االضطرار ال يرفع اآلثار ال أن رافع، لكن بناءهم على

لف، فقد يرفع كبيع املكره، وقد ال يرفع كنجاسة جسم من استعمل تخم أنه ضطراراً، هذا والظاهرا

بأن  املعللة خبار، خصوصاً األمجاع النص واإلإطالقالنجس اضطراراً، لكن املقام من الثاين ملا عرفت من 

حتت كل شعرة جنابةإطالق ظاهر، ويقتضيه إشكالبال (: ذا قال يف املستمسك، وكأنه ل 

  . انتهى،)١()النصوص

  .كراهومثل االضطرار اإل

  .مجاع النص واإلطالقإل} برةإن كان مبقدار رأس إو{

  عليه (عبد اهللا أما صحيحة معاوية بن عمار، سألت أبا 

  

                                                

.٧ ص٣ ج:املستمسك) ١(



٣٨٥

  بدوا،  أو  مع الشهوة،بغريه أو ئسواء كان بالوط

  

 فإنهيكون مريضاً،  إالّ أن ليس بشيء«: رجل احتلم فلما انتبه وجد بلالً قليالً؟ قالعن ال) السالم

  .)١(»يضعف فعليه الغسل

 يراد ا الرؤيا، احتلم وكلمة ،يضعفألنه  ال يشتبه فإنهاملريض  أما يف البلل املشتبهة، أنه فظاهرها

  .كما هو واضح

 يف كون إشكالال  أنه ، كمامجاع النص واإلقطال، إلإشكالبال } بغريه أو ئسواء كان بالوط{

 يف كون اخلارج بغري إشكالال  أنه ملطاط، كماا أو احليوان، أو  يف اإلنسان،الدبر أو الوطيء يف القبل

، ومثله ما لو أخرج طالقغريمها، كل ذلك لإل أو نظر، أو بتفكر، أو غريه، أو  بسبب يد نفسهئالوط

  .حنوها أو برة الساحبةلة، كاإلاملين باآل

 أن  خالفاً ملن يظهر منه،كان بدون الشهوةإذا ما يكما هو املشهور ف} بدوا أو مع الشهوة{

 األول والظاهر . كما نقله املستند،من لوازم ذاته أو ا وصف حقيقته،ألالشهوة ال تنفك عن املين، 

احتلم، واليت تدل  أنه ومل ير املين يف ثوبه ى كاليت تدل يف من رأخبارللمطلقات، وخصوص مجلة من األ

  .على وجوب الغسل خبروج املاء املشتبه بعد الغسل وقبل االسترباء، مع فقده الشهوة إىل غريها

شهوة ليس منياً، وببعض الروايات، كاملروي عن لبدون ابأنه استدل القائل باشتراط الشهوة، 

  صلى اهللا عليه (الراوندي، عن النيب 

  

                                                

.٦ ح يف التقاء اخلتانني٦٤ الباب ١٠٩ ص١ ج:االستبصار) ١(



٣٨٦

  داً هلا، مع العلم بكونه منياً،فاق أو جامعاً للصفات

  

  .)١(»وأما املين فهو املاء الدافق الذي يكون منه الشهوة«: قال) وآله

سألته عن الرجل يلعب مع املرأة : ، قال)عليه السالم(وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم 

فعليه الغسل، وإن كان جاءت الشهوة ودفع وفتر خلروجه إذا «: ويقبلها فيخرج منه املين فما عليه؟ قال

  .)٢(»هو شيء مل جيد له فترة وال شهوة فال بأسإمنا 

  . وأما الرواية، فهي يف مقام بيان الغالب. عدم الصدق، فهو ممنوع للصدق لغة وعرفاً أما :وفيه

  . فرض كون الصحيحة يف صورة االشتباه، وال بأس به)٣(وعن الشيخ

 إمجاع ى كالذي ادع،هوة، فكأنه مل يعنت باملخالف على عدم اعتبار الشمجاع اإلىأما من ادع

  .احملكي عن مالك وأيب حنيفة وأمحد اعتبار الشهوة فإن املسلمني

استظهر يف احلدائق عدم } أو فاقداً هلا مع العلم بكونه منياً{من دفق وفتور } جامعاً للصفات{

   ىاخلالف يف ذلك، وعن بعض دعو

                                                

.٤٥ ص:نوادر الرواندي) ١(

.٨٥ ص: وانظر قرب اإلسناد،٨ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٢٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.٨ ح يف حكم اجلنابة ذيل٦ الباب ١٢٠ ص١ ج:التهذيب) ٣(



٣٨٧

تقييد بعض  أما  اخلاصة كما سبق،األدلة، وبعض األدلةن  مجلة مطالق عليه، وذلك إلمجاعاإل

: م يف مقام التقييد، ولذا قال يف السرائرأاملاء الدافق، فكأنه للغلبة، ال بأنه الفقهاء يف تفسريهم للمين 

ملا كان األغلب يف أحواله  أنه  إالّ.صحابنا من تقييده بالدفق فغري واضحأوما يوجد يف بعض كتب (

  . انتهى،)١() بذلكالدفق قيد

، شهوة ن مل يكن فتور وال دفق والإ ترتب عليه أثره، وعلم بكونه منياًن إ أنه فتحصل مما ذكرناه

 لكنه فرض ،ن كان فتور ودفق وشهوةإليس مبين مل يترتب عليه أثره، وبأنه ن علم إ و،لكنه فرض بعيد

بالنسبة إىل املاء اخلارج باملالعبة ن الحيصالفتور والشهوة فإن  ،، خصوصاً بالنسبة إىل الدفقأيضاًبعيد 

  . اختربه بالصفاتن مل يعلم بكون اخلارج منياًإدون الدفق، و

  .املطلقات :عرفاً وضافة إىل صدق االسم لغةً باإلاألولويدل على 

  يف شيء الغسلى ال ير)عليه السالم(كان علي «: )عليه السالم(كاملروي عن عنبسة، عن الصادق 

  . )٢(»اء األكربيف املإالّ 

  إمنا «:  كان يقول)عليه السالم( علياً أن :ىويف رواية أخر

  

                                                

.١٩ سطر ١٩ ص:السرائر) ١(

.٦ ح يف حكم اجلنابة٦ب  البا١١٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٣٨٨

  ويف حكمه الرطوبة املشتبهة اخلارجة بعد الغسل، مع عدم االسترباء بالبول،

  

  .)١(»الغسل من املاء األكرب

ها من  إىل غري،)٢(»الغسل من املاء األكربإمنا «: )عليه السالم(ويف رواية احلليب، عن الصادق 

بغريها، لورود مجلة من الروايات، خارج عن املتفاهم  أو الروايات املطلقة، والقول بتقييدها بالشهوة

أوصاف غالبة كسائر العالئم يف أبواب األمور اليت تذكر هلا العالئم، ولذا مل  أا ىالعرف ير إذ العريف،

ضو، والرائحة، عفتور، والدفق، وانتصاب الغالبة كالشهوة، وال أا يقيد أحد املين بكل تلك العالئم مع

  .زالة املاء بعد يبسه، إىل غريهاإوصعوبة 

إالّ مل تكن تلك العالئم  أن ليس مبين ال جمال لألخذ بالعالئم، بعدبأنه مع العلم بأنه : ويدل على الثاين

  .غالبية

ن مل إونه منياً، ووجدت دلت على كإذا العالئم طريق يف حال االشتباه، ف أن :ويدل على الثالث

  .توجد دلت على كونه ليس مبين

سل مع عدم اخلارجة بعد الغ{شاء اهللا تعاىل وهي ن إ كما سيأيت} ويف حكمه الرطوبة املشتبهة{

  .وذلك لألدلة اخلاصة احلاكمة على األصل} االسترباء بالبول

  

                                                

.١ ح باب احتالم الرجل٤٨ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١١ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٣٨٩

  غريه وال فرق بني خروجه من املخرج املعتاد أو

  

وا ومل يقيدوا أطلقكما هو ظاهر مجاعة حيث (} غريه أو ن املخرج املعتادوال فرق بني خروجه م{

اخلارج من (:  ويف املستند. كذا يف املستمسك)١() النصوصإطالقشخصاً، ويقتضيه  أو باالعتياد نوعاً

  .)٢()غري الطبيعي ال يوجب الغسل مطلقاً

  : ل أخرأقواويف املسألة 

  .ج النوعي، كما عن القواعداعتبار االعتياد يف غري املخر: األول

  .حليل واخلصية والصلباعتبار االعتياد يف غري ثقبة اإل: الثاين

  .الوجوب مع انسداد الطبيعي، كما عن املعتمد: الثالث

  .لقواإىل غريها من األ

  .اتطالقباإل: استدل لألول

  .الفضل وزرارة املتقدمة يف األحداث املوجبة للوضوء أيب بصحاح: وللثاين

  .خرج من غري املخرج النوعيإذا باالنصراف عن ما : لثوللثا

  .مل يكن اعتياد وال خروج عن ثقبة املذكورات مل تشمله النصوصبأنه إذا : وللرابع

مل ينسد فال إذا مع انسداد الطبيعي يكون املخرج اجلديد مبرتلة الطبيعي، خبالف ما بأنه : وللخامس

  .اتطالقتشمله اإل

  

                                                

.١٠ ص٣ ج:املستمسك) ١(

.٢٩ سطر ١١٤ ص١ ج:املستند) ٢(



٣٩٠

  خارج البدن، فلو حترك من حمله ومل خيرج مل يوجب اجلنابةواملعترب خروجه إىل 

  

كونه مع االعتياد ولو من غري  أو مع كونه من املخرج الطبيعي ولو مع عدم االعتياد، أنه والظاهر

 ات له، وصحاحطالق يف مشول اإلشكالحليل واخلصية والصلب، ال ينبغي اإلكونه من اإل أو الطبيعي،

 الذي ذكرناه طالقلة هلا على التقييد، بعد كوا واردة مورد الغالب، ويؤيد اإلالفضل وزرارة ال دالأيب 

ء اجلسد، الذي ال فرق فيه بني اخلروج أجزاسبب غسل اجلنابة هو خروج املين عن كل  أن ما دل على

حدث جرح بني ارى وبني املقعد فخرج إذا مع عدم كل ذلك، كما  أما عن املخرج الطبيعي وغريه،

جراء األصل، وما ذكره السيد احلكيم إل، للشك املوجب إشكالجيابه اجلنابة إ من املين منه، ففي شيء

  .ن كان االحتياط حسناًإ النص حمل تأمل، وإطالقوغريه من 

، بل إشكال بال}  فلو حترك من حمله ومل خيرج مل يوجب اجلنابة،واملعترب خروجه إىل خارج البدن{

  .جياب ال وجه له أصالً، وحكي التصريح به عن األكثر، واحتمال اإلىهذا هو ظاهر النص والفتو

  :  يف مقاماتشكالنعم يقع اإل

كان بأن حليل، نبوب يوصل ارى باإلأجاء إىل خارج البدن مث دخل البدن بواسطة إذا ما : األول

ت اجلراحية شيء من ذلك األنبوب خارجاً حبيث صار كاجلزء من البدن، كما يعملون ذلك يف العمليا

  هو  أو احلالية، فهل يعد هذا األنبوب خارجاً عن البدن،

  



٣٩١

  ن يكون منه، فلو خرج من املرأة مين الرجل ال يوجب جنابتهاأو

  

  .املوضع املثقوب أو حليل،العربة باخلروج من اإلإمنا املرور فيه، وبن، فال عربة كجزء البد

حفظ يف كيس جعل كجزء إمنا  البدن ثانياً، وجاء إىل خارج البدن، ومل يدخل يفإذا ما : الثاين

  .رادأإذا البدن، يفرغه اإلنسان 

نبوب إىل خارج البدن، أراد بواسطة أإذا جعل داخل البدن كيس جيمع فيه، مث يفرغه إذا ما : الثالث

ء البدن تقتضي وجوب الغسل يف الكل، وظاهر أجزا الغسل يف خروج املين من خروجه من كل ةحكم

 ،نبوبأحليل يقتضي الوجوب باخلروج من البدن مطلقاً ولو يف ن كون املعيار اخلروج من اإلالدليل م

 إذا إالّ ن اجتمع يف كيس، احتمال اعتبار الظهور اخلارجي يوجب عدم الوجوب،إدون ما مل خيرج و

  .حنومها أو الكيس أو حليلأفرغ من اإل إالّ إذا ظهر يف اخلارج، ففي الكل ال وجوب

 ىاملعتاد يف احلال احلاضر عملية قلع املقعد يف املبتل فإن حنن فيه حال البول والغائط،ومثل ما 

أقل، فهل العربة  أو أكثر أو بالسرطان، وجعل كيس له يف اجلنب، جيمع فيه الغائط وينظفه كل يوم مرة

  .اخلروج منه أو بالدخول يف الكيس

 عن األسفلني ال يبطل مثل هذا الغائط نعم على رأي صاحب املستند حيث خيصص الناقض مبا خرج

  . فتأمل،الوضوء أبداً

ال يوجب {خرج من امللوط مين الالطي  أو }ن يكون منه فلو خرج من املرأة مين الرجلأو{

  وال جنابته، بل الالزم تقييد } جنابتها



٣٩٢

يف فرجها ثانياً بآلة منيها  أو حليله ثانياً،إدخل منيه يف أهلا، فلو  يكون املين الطبيعي له، أوبأن ذلك 

:  ويف املتسمسك.مجاع يف املستند يف مفروض املنت اإلىوحنوها فخرج ثانياً، مل يوجب جنابة، بل ادع

وجب الغسل أ عليه، خالفاً للحسن فمجاعبال خالف ظاهر، بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة اإل(

يعلم احلكم يف الفروع اليت : ومنه، )١()هايخرج منها مين الرجل قياساً منه على منإذا على املرأة 

  : ، ومجلة من الرواياتاألدلةذكرناها، ويدل على عدم اجلنابة بكل ذلك انصراف 

 نطفة ى عن املرأة تغتسل من اجلنابة مث تر)عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا :كصحيح عبد الرمحان

  .)٢(»ال«: )عليه السالم(الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال 

، وباملناط يف هذه الروايات يعرف حكم الفروع )٤(، وعمر بن يزيد)٣(حنوه صحيح سليمان بن خالدو

 يدخل املين باجلماع، أن ضافة إىل األصل، وال فرق يف عدم وجوب الغسل بنيخر اليت ذكرناها، باإلاأل

مين زوجها، وال  أو ،فرغت فيها مين نفسهاأباملساحقة من املرأة للمرأة، ف أو جيذب الرحم، أو بآلة،أو 

  ميكن االستدالل 

                                                

.١١ ص٣ ج:املستمسك) ١(

.١٠٤ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٤٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.١ حن يف الرجل واملرأة يغتسال٤٩ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٤ ح اجلنابةأبواب من ١٣ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٣٩٣

  إال مع العلم باختالطه مبنيها،

  

يوجب بأنه دخال يوجب الغسل اإل أن ، يف)عليه السالم(جياب املساحقة الغسل مبا ورد عن علي إل

  .م فال اطراد فيهالز من باب اإل)عليه السالم(استدالله ألن  ،احلد

ن كان ذلك بعد غسلها إوجب الغسل باعتبار خروج منيها، و يفإنه}  مع العلم باختالطه مبنيهاإالّ{

ن خروج منيها يوجب الغسل، كما سيأيت يف بعض أاملرأة خيرج منها املين، و أن عن اجلماع، ملا دل من

 ذلك رضامنيها، فاألصل عدم خروج منيها، وال يع أو اخلارج منيه أن ولو شكت يف. ةياملسائل اآلت

  .األصل هنا ال أثر لهن ألصالة عدم خروج منيه، أب

كانت إذا  ذلك مع الظن كما حكام وعن اية األ، وجوب الغسل مع الشك:وعن الدورس والبيان

 أنه رأت بلالً علمتإذا عادا الغسل إ إطالقوعن احللي . ذات شهوة ال كالصغرية والنائمة واملكرهة

  . مين

جنب فاغتسل أرب ابن خالد، عن رجل ، وخ)١(ضافة إىل صحيحة منصورويف الكل نظر واضح، باإل

ال «: فاملرأة خيرج منها بعد الغسل؟ قال: ، قلت»يعيد الغسل«: يبول فخرج منه شيء؟ قال أن قبل

 أن  أي حيتمل،)٢(»هو من ماء الرجلإمنا ما خيرج من املرأة ألن «: فما الفرق بينهما؟ قال: ، قلت»تعيد

  .يكون منه فيجب البناء عليه

  

                                                

.١ ح اجلنابةأبواب من ١٣باب ل ا٤٨٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١ حن يف الرجل واملرأة يغتسال٤٩ ص١ ج:الكايف) ٢(



٣٩٤

   اخترب بالصفات من الدفق والفتور والشهوة،مين أم ال أنه خارجشك يف إذا و

  

 بوما ذكره املستمسك من عدم وجو} مين أم ال؟ اخترب بالصفات أنه شك يف خارجإذا و{

جيب الفحص يف بعض املوارد للدليل اخلاص إمنا  و،االختبار لعدم وجوب الفحص يف الشبهة املوضوعية

  .)١( الكثرية، وكالمها مفقود يف املقامللزوم املخالفة القطعية أو به،

  : وفيه

  . ما خرج بالدليل وليس املقام منه إالّ قد ذكرنا مكرراً وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية: أوالً

  . كما يأيتىوجود الدليل يف املقام نصاً وفتو: وثانياً

  .ىطعية الكثرية، كما ال خيفقمن موارد لزوم املخالفة ال نهإ :وثالثاً

  : خرأل أقواكما هو مذكور يف كالم مجاعة، وهناك } من الدفق والفتور والشهوة{

 واملصباح، وخمتصره، ر،تصاناالكتفاء بالدفق، كما عن النهاية، والوسيلة، واملبسوط، واال: األول

  . وندي الراأحكامصباح، والروضة، وواجلملني، واملقنعة، والتبيان، واملراسم، والكايف، وجممع البيان، واإل

  .ني، كما عن النافعاألولاالقتصار على : الثاين

                                                

.١٢ ص٣ ج:املستمسك) ١(



٣٩٥

  .  واألخري، كما يف القواعداألولاالقتصار على : الثالث

  . االقتصار على اللون والثخانة والرائحة، كما عن اجلامع: الرابع

اعتبار رائحة الطلع والعجني رطباً وبياض البيض جافاً، كما عن التذكرة والشهيدين : اخلامس

  . كركي نافياً عنه اخلالفوال

  . االعتبار بالكثرة والقلة: السادس

  .لقواإىل غريها من األ

جراء إ يف إشكالمن بعضها، فال  حصل االطمئنان من تلك الصفات جمتمعة أون إ أنه وال خيفى

الشارع جعل بعض تلك الصفات طريقاً  أن ن مل حيصل االطمئنان فالظاهرإاحلكم ملكان االطمئنان، و

  .لقواالكالم يف متامية ما تقدم من األإمنا دياً، فالالزم احلكم ا، وتعب

سألته :  قال)عليه السالم( ىد استدل له بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسفقأما قول املصنف، 

جاءت الشهوة إذا «: )عليه السالم(عن الرجل يلعب مع املرأة ويقبلها فيخرج منه املين فما عليه؟ قال 

  .)١(»هو شيء مل جيد له فترة وال شهوة فال بأسإمنا ن كان إ و،تر خبروجه فعليه الغسلودفع وف

احلديث ن إ :د استفهام العالئم اليت توجب القطع، فال يقالارأالسائل ظن كونه منياً، و أن والظاهر

  . ال يكون شك، وكالمنا يف مورد الشكبعد العلم بكونه منياًألنه جنيب عما حنن فيه، أ

                                                

.٨ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٢٠ ص١ ج:التهذيب) ١(



٣٩٦

يف مجلة من الروايات ذكرت  مث إن فيخرج منه الشيء :يف بعض الروايات أن ضافة إىل باإلهذا

  .بعض العالئم

وأما املين فهو املاء الدافق «: وفيه، )صلى اهللا عليه وآله(سناده إىل رسول اهللا إكخرب اجلعفريات، ب

  .)١(»الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل

فأما املين فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه «: )عليه السالم(ومرفوعة ابن رباط، عن الصادق 

  .)٢(»اجلسد

 رمبا كان هو الدافق لكنه جييء جميئاً فإنهصابتك شهوة أكنت مريضاً فإذا «: وصحيحة زرارة، قال

  .)٣(»ضعيفاً ليس له قوة ملكان مرضك ساعة بعد ساعة قليالً فاغتسل منه

 يف املنام وجيد الشهوة فيستيقظ ى الرجل ير:)عليه السالم(عبد اهللا يب يعفور، قلت أل أيب وصحيح ابن

ن مل يكن مريضاً فال شيء إ و،ن كان مريضاً فليغتسلإ«: وينظر فال جيد شيئاً مث ميكث بعد فيخرج؟ قال

كان إذا كان صحيحاً جاء بدفقة وقوة، وإذا الرجل ألن «: فما فرق بينما؟ فقال: فقلت له: قال. »عليه

  ريضاً م

  

                                                

.٢٠ ص:عفرياتاجل) ١(

.١١ ح يف حكم املذي٥٦ الباب ٩٣ ص١ ج:االستبصار) ٢(

. باب احتالم الرجل واملرأة٤٨ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٣٩٧

  .ن مل يعلم بذلكإفمع اجتماع هذه الصفات حيكم بكونه منياً، و

  

  .)١(»بعد إالّ مل جييء

طلحة،  أيب  وابن، غريها من الروايات املشترطة للشهوة، كروايات معاوية، وابن الفضيلإىل

  .وإمساعيل، وابن مسلم، والدعائم

الدفق : ما فيه أن ياتا اجلمع بني هذه الروىض فمقتكرباملاء األ أنه توقد تقدم يف مجلة من الرويا

لو مل  إذ  استغناًء عن ذكره،يوالفتور والشهوة والكثرة مين، وعدم ذكر الدفق يف مفهوم صحيحة عل

الروايات اليت ذكرت بعض  أن ة بني املفهوم واملنطوق، كمارضامع تكن شهوة وال فتور، فال دفق، فال

 اجلملة مما ذكرت سائر العالئم، ولعل ذكر بعضها يف الروايات للتالزم العالئم ال بد وأن تقيد بغريها يف

   . والثاين والثالثاألولبني املذكور وبني غري املذكور، ومبا ذكرناه تعرف وجه القول 

  .  فهو التالزم الغاليب، لكنه ال يكون دليالً شرعياً بعد عدم اعتباره يف النص:وجه الرابع واخلامسأما 

 )عليه السالم( أنه ، لكن الظاهر)عليه السالم( الواردة عن علي خبار فلظهور األ:سادسوأما وجه ال

  .ليس بصدد كونه عالمة

ملا عرفت من التالزم نصاً وفتوى } ن مل يعلم بذلكإفمع اجتماع هذه الصفات حيكم بكونه منياً و{

  .فال مدخلية للعلم

  

                                                

.٤ ح باب احتالم الرجل واملرأة٤٨ ص١ ج:الكايف) ١(



٣٩٨

حصل العلم، ويف املرأة واملريض يكفي اجتماع  إالّ إذا ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها ال حيكم به

  .صفتني، ومها الشهوة والفتور

  

 يف صورة إشكال ال فإنه} حصل العلم إالّ إذا ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها ال حيكم به{

  :  فهناك احتماالن،الكالم يف صورة عدم العلم مع وجود بعض الصفاتإمنا طريق، وألنه العلم، 

  .، كما ذكره املصنف، وذلك ملنطوق ومفهوم صحيحة علي بن جعفرعدم كونه منياً: األول

الدفق والشهوة من عالئم املين، وال داللة يف  أن  الروايات الدالة علىطالق، إلكونه منياً: الثاين

 تلك مل يكن كلإذا ، الظاهر من ذيلها احلكم بعدم كونه منياًإذ صحيحة علي بن جعفر على العدم، 

ذكر بعض الصفات يف الذيل من باب املثال، فالصحيحة ساكتة عن ذكر وجود بعض ف ،الصفات

ن مل يكن شيء من إكانت كل الصفات فهو مين، ون إ أنه عرفاًمعناها ألن الصفات دون بعض، 

 كان دفق فهون إ أنه  األخر، والظاهراألدلةالصفات فليس مبين، فاملرجع فيما وجد فيه بعض الصفات 

  .مينبأنه علم  إالّ إذا ن مل يكن دفق فال،إ، واألدلةمين للتالزم وظهور 

  .كان كثرياً موجباً لثخانة الثوبإذا نعم الغالب يف االحتالم كونه منياً، 

  } ويف املرأة واملريض يكفي اجتماع صفتني ومها الشهوة والفتور{



٣٩٩

  .بشهوة فهو ميننزلت أن إ أا  الدالة علىخبارأما املرأة فلجملة من األ

 ،منت املرأة واألمة من شهوةأإذ «:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  مسعت أبا: كرواية معاوية، قال

  .)١(»عليها الغسلفإن  ،يف يقظة أو  يف نوم كانت،جامعها الرجل أومل جيامعها

جلارية من ا أو تلزمين املرأة: قلت له: قال: )عليه السالم(احلسن  أيب وعن حممد بن الفضيل، عن

: خلفي وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وترتل املاء أفعليها الغسل أم ال؟ قال

  .)٢(»نزلت املاء وجب عليها الغسلأجاءت الشهوة وإذا نعم «

  .)٣(»نزلت املاء وجب عليها الغسلأجاءا الشهوة فإذا «: )عليه السالم( عنه ىويف روايته األخر

جاريته يعبث ا حىت  أو سأل رجالً صاحلاً عن رجل مس فرج إمرأته أنه :طلحة أيب ن بوعن حيىي

عليها «: ، قالىبل: قلت» نزلت من شهوة؟أأليس قد «: )عليه السالم(نزلت أعليها غسل أم ال؟ قال أ

  .من الروايات إىل غريها. )٤(»غسل

                                                

.٥ ح يف خروج املين٦٣ الباب ١٠٦ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٣ ح يف خروج املين٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٧ ح باب ما يوجب الغسل٤٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٤ ح يف خروج املين٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:االستبصار) ٤(



٤٠٠

 راط الدفق لعدم حتققه فيها، لكن الظاهرذكر فتور اجلسد فكأنه للتالزم بني األمرين، وعدم اشتإمنا و

ال دليل على لزوم الفتور، ال نصاً وال خارجاً، لعدم معلومية  إذ ،ىلو حتققت الشهوة اخلاصة كفأنه 

  .ظهرأالتالزم، فكفاية الشهوة فيها 

 يف حديث )عليه السالم(ات يف اعتبار فتور اجلسد فيها، مثل قول الصادق طالقنعم رمبا يتمسك باإل

يف  أنه  لكن املنصرف منه،)١(»فأما املين فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه اجلسد«: بن رباطا

  .وصف مين الرجل

  : يعترب فيه الوصفان، فلبعض الرواياتإمنا وأما املريض، ف

جيد الشهوة ى يف املنام والرجل ير:  قلت له)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يعفور، عن أيب كصحيح ابن

ن إإن كان مريضاً فليغتسل، و«: )عليه السالم(ينظر فال جيد شيئاً مث ميكث بعد فيخرج؟ قال قيظ وفيست

كان إذا الرجل ألن «: )عليه السالم(ينهما؟ فقال بفما فرق : قلت. »مل يكن مريضاً فال شيء عليه

  .)٢(»بعد إالّ ئكان مريضاً مل جيإذا  وقوة، وةصحيحاً جاء بدفق

 ضعيفاً  رمبا كان هو الدافق، لكنه جييء جميئاًفإنهصابتك شهوة أكنت مريضاً ف إذا«: وصحيح زرارة

  ليس له قوة ملكان مرضك ساعة 

  

                                                

.١١ ح يف حكم املذي٥٦ الباب ٩٣ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٤ باب احتالم الرجل واملرأة ح٤٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(



٤٠١

  ن مل يرتلإاجلماع و: الثاين

  

  .)١(»بعد ساعة قليالً قليالً فاغتسل منه

 أنه تيقنفإن  يظ،قاست أن ، وأما ما جيده النائم بعدخبار ما تقدم من األطالققيد ذلك بالفتور، إلإمنا و

 ة على ذلك، وفيه جيري أصل عدم اجلنابة، وال اعتبار برؤية شيء،ماملاء الدافق فهو، وإال فليس هناك عال

  .عدم رؤية شيء يف املنامأو 

 مجاع وال خالف، بل دعاوي اإلإشكالبال } اجلماع وإن مل يرتل{من موجبات اجلنابة } الثاين{

  .تواترةعليه متواترة، ويدل عليه النصوص امل

املاء؟  إالّ  سئل هل يوجب املاء)عليه السالم( علياً أن :)عليه السالم(فعن جعفر بن حممد، عن أبيه 

يوجب الصداق، ويهدم الطالق، ويوجب احلد، ويهدم العدة، وال يوجب صاعاً «: )عليه السالم(فقال 

  .)٢(»من ماء، هو لصاع من ماء أوجب

 جيب الغسل على الرجل واملرأة؟ سألته مىت: ، قال)ما السالمعليه(حدمها أوعن حممد بن مسلم، عن 

  .)٣(»دخله فقد وجب الغسل واملهر والرجمأإذا «: فقال

   ما يوجب الغسل :)عليه السالم(سألت الرضا : وعن البزنطي

  

                                                

.٣ ح باب احتالم الرجل واملرأة٤٨ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢٠ ص:اجلعفريات) ٢(

.١ ح باب ما يوجب الغسل٤٦ ص١ ج:الكايف) ٣(



٤٠٢

  دخال احلشفةإولو ب

  

  .)١(»أوجله وجب الغسل واملهر والرجمإذا «:  الرجل واملرأة؟ قالىعل

أوجله فقد وجب الغسل، واجللد، إذا «:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ان، عنح سروعن داود بن

  . إىل غريها من الرويات،)٢(»والرجم، ووجب املهر

 كما هو ،ضايف بالنسبة إىل املذي وحنوهإالغسل من املاء األكرب، فاحلصر فيه  أن واما ما تقدم من

  .واضح

  :  خالف، ويدل عليه النصوص املتواترة والإشكالفقط بال } دخال احلشفةإولو ب{

 اخلتانان وجب املهر والعدة ىالتقإذا «: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن حفص ابن البختري، عن

  .)٣(»والغسل

كان :  عن الرجل يصيب املرأة فال يرتل أعليه غسل؟ قال)عليه السالم( سئل الصادق :وعن احلليب

:  يقول)عليه السالم( وكان علي ،»مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسلذا إ«:  يقول)عليه السالم(علي 

كيف ال يوجب الغسل واحلد جيب فيهوقال  : جيب عليه  

                                                

.١ سطر ٤٧٤ ص:السرائر) ١(

.٥ ح املهورأبواب من ٥٤ الباب ٦٥ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح املهورأبواب من ٥٤ الباب ٦٥ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(



٤٠٣

  .)١(»املهر والغسل

 عن الرجل يصيب اجلارية البكر ال يفضي )عليه السالم(سألت أباحلسن : وعن علي بن يقطني، قال

  .)٢(»وقع اخلتان على اخلتان فقد وجب الغسلإذا «: قال... إليها وال يرتل أعليها غسل؟

 عن الرجل جيامع املرأة قريباً من الفرج فال )عليه السالم(سألت الرضا : مساعيل، قالإوعن حممد بن 

التقاء اخلتانني هو غيبوبة : ، فقلت اخلتانان فقد وجب الغسلىالتقإذا :  جيب الغسل؟ فقالمىتن اليرت

  .)٣(»نعم«: احلشفة؟ قال

غابت إذا «: سأله سائل عن جماوزة اخلتان اخلتان؟ فقال أنه ، عن أبيه)عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٤(»احلشفة

  .)٥(» اخلتانان وإن مل ترتلىالتقإذا جامعت فعليك بالغسل إذا ف«: وعن الرضوي

إن «: ل، وقالوانزاإالغسل بالتقاء اخلتانني وإن مل يكن ) صلوات اهللا عليهم( وأوجبوا: وعن الدعائم

  تغيب  أن التقاء اخلتانني هو

  

                                                

.٧ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٣ ح باب ما يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٢ ح باب ما يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٢١ ص:اجلعفريات) ٤(

.٧ سطر ٣١ ص:فقه الرضا) ٥(



٤٠٤

  من مقطوعها أو مقدارها

  

  .)١(»مل يكن أو نزالإكان ذلك فقد وجب الغسل عليهما، كان منه إذا احلشفة يف الفرج، ف

احلكم  أن اختتنت أم ال؟ لبداهة أو  غريها من األحاديث، واملراد باخلتان موضع اخلتان سواء اختنتإىل

الغلفة ليس  إذ مل يدخل احلشفة،إذا أدخلها إذا ال عربة بالغلفة  أنه دار اخلتان، ومنه يعلمليس دائراً م

  .ختاناً

:  جيب على الرجل واملرأة الغسل؟ فقال مىت)عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا: وأما خرب ابن عذافر

 تفسري فإذا أن الظاهر ف،)٢(»فرجيهمان ال اخلتانان فيغسىالتقإذا جيب عليهما الغسل حني يدخله و«

كانت إذا  مستأنفة، وإال ففيغسالنمجلة مستأنفة، فجملة  أنه  الحني يدخله: )عليه السالم(لقوله 

  . مل يكن وجه لدخول الفاء فيهاإذاجواب 

 أن خبارالظاهر من األألن خالف فيه،  النه إ :كما هو املشهور، بل قيل} أو مقدارها من مقطوعها{

لو كان االعتبار بايالج الكل مل يكن وجه لكفاية إيالج احلشفة،  ، إذىإيالج الكل، وال املسمال عربة ب

كانت  فإن يكون االعتبار مبقدار احلشفة، أن  األقل من احلشفة، فالالزمى كفىولو كان االعتبار باملسم

  موجودة فهو، وإن مل 

                                                

. يف ذكر االغتسال١١٥ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

.٢٠ سطر ٤٨٥ ص:السرائر) ٢(



٤٠٥

  : خرل أأقواتكن موجودة كان االعتبار مبقدارها، ويف املسألة 

جياب الدخول اجلنابة، خرج منها ما لو كان له إ طالق، وذلك إلىكون االعتبار باملسم: األول

 التقييد مطلقاً، ال يف مورد خبارالظاهر من األن إ :، وفيهطالق فيؤخذ فيمن ال حشفة له باإل،حشفة

  .وجود اخلتانني

واإليالج بقول مطلق، خرج منه من له دخال الظاهر من اإلألنه دخال اجلميع، إكون االعتبار ب: الثاين

 أنه  حىت،يالج البعضإدخال يصدق باإليالج واإلن إ :، وفيهطالق فيؤخذ فيمن ال حشفة له باإل،حشفة

  .ى احلشفة، لزم القول حبصول اجلنابة باملسمأخبارلو مل تكن 

  اخلتانانىإذ التق :)عليه السالم(الظاهر من الشرطية يف قوله  إذ عدم حتقق اجلنابة أصالً،: الثالث

يلزم من هذا القول عدم حصول  أنه ضافة إىلباإل: عدم حتقق اجلنابة يف صورة عدم التقاء اخلتانني، وفيه

نة يالظاهر من الشرطية ولو بقر أن ال يلتزم به أحد، فيها، وهذا ما أو مل يكن ختان فيهإذا اجلنابة 

شرط مطلقاً،  أنه ، الىاملسم أو دخال الكل،إنفي  ألجلاملناسبات اخلارجية والداخلية كون الشرط 

  .وهذا هو وجه عدم فهم خصوصية اخلتان

بعد  إذ دخال مقدار احلشفة،إ بأيضاًن العربة هنا أة، وفومما تقدم يظهر الكالم يف مقطوع بعض احلش

  .بعضها أو استفادة التقدير ال فرق بني واجد كل احلشفة

  



٤٠٦

  الدبر، أو بليف القُ

  

يالج إيالج ما بقي منها، كصدق إيالج احلشفة بإ صدق ىيالج البقية فقط، بدعوإال كفاية أما احتم

بعد انسياق املقدار من احلشفة يكون املعيار املقدار مطلقاً، نه إ :األصابع يف مقطوع بعض األنامل، ففيه

  .املقطوع الكل أو املقطوع البعض أو سواء يف الكامل

دخال رأس إ أو دخال مبقدار احلشفة،صار اإلإذا دخال وسط الذكر إبومما تقدم يعلم حصول اجلنابة 

دخال مقدار احلشفة من احلشفة والذكر معاً إ أو نت احلشفة لتفصلها يف داخل اجللد،تاخت الذكر فيما لو

دخال لبعض الذكر عرضاً كان اإلإذا دخل بعضه، وكذلك أوضع الذكر على ختاا عرضاً وبأن عرضاً، 

  .صالأاحلشفة دخال إبدون 

 أنه دبر الرجل فيأيت الكالم فيه، وهذا هو املشهور، بل عن املدارك أما من املرأة،} الدبر أو يف القبل{

 املسلمني، خالفاً ملا عن إمجاععليه  أن  كما عن املرتضى، بل عن احلليمجاعمذهب املعظم، بل عليه اإل

صحابنا، نقله أالنهاية، والديلمي، وبعض متقدمي الصدوق يف الفقيه، والكليين، والشيخ يف التهذيبني، و

 وجوب الغسل، واختاره املستند، وتردد اعنه الشيخ يف احلائريات، وحكاه السيد عن بعض الشيعة، فنفو

 واملدارك، والبحار، ،، والكفاية، واملفاتيحىيف احلكم مجلة من العلماء، كاملبسوط، واخلالف، واملنته

  .اخلونساري، واحلدائقوالفاضل اهلندي، واحملقق 

  : ون جبملة من الرواياتلاستدل األو



٤٠٧

، )عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا: عمري، عن حفص بن سوقة، عمن أخربه، قال أيب كصحيح ابن

  .)١(»هوأحد املأتيني، فيه الغسل«: عن رجل يأيت أهله من خلفها؟ قال

 )٢(يه وال توجبون عليه صاعاً من ماءتوجبون الرجم علأ: )عليه السالم(وصحيح زرارة عن علي 

  .الظاهر منه املالزمة بني األمرينفإن 

 جيب الغسل على الرجل واملرأة؟ سألته مىت:  قال)عليهما السالم(حدمها أوما رواه ابن مسلم، عن 

  .)٣(»دخله فقد وجب الغسل واملهر والرجمأإذا «: فقال

  .)٤(»أوجله وجب الغسل واملهر والرجمإذا «:  قال)عليه السالم(ويف حديث البزنطي، عن الرضا 

  .)٥()عليه السالم(وقريب منهما خرب داود بن سرحان، عن الصادق 

  المستم ﴿: ضافة إىل ظاهر قوله تعاىلهذا باإل

                                                

.٤ ح يف الرجل جيامع املرأة٦٦ الباب ١١٢ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٥ حجلنابة اأبواب من ٦ الباب ٤٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح باب ما يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.١ سطر٤٧٤ ص:السرائر) ٤(

.٥ ح املهورأبواب من ٥٤ الباب ٦٥ ص١٥ ج:الوسائل) ٥(



٤٠٨

  .)١(﴾النساء

  .خبارشكلوا على هذه األأأما القائلون بعدم وجوب الغسل، فقد 

دخال يف الفرج من هناك، هذا  اخللف حيتمل اإلتيان األهل منإ إذ مجال،باإلف :أما خرب حفص

من بأنه  ومحله على التقية ثانياً، ورده ثالثاً ،رسال أوالًالشيخ يف االستبصار ضعفه باإل أن ضافة إىلباإل

  .)٢(  اآلحاد اليت ال توجب علماً وال عمالًأخبار

إمنا  احلكم الواقعي، و)يه السالمعل(مام بني اإلإمنا  فبعدم املالزمة بني األمرين، و:وأما صحيح زرارة

  .م كانوا يقيسونإقناعهم حيث جاء بالقياس إل

مجال النسبة إىل املنصرف منهما يف الفرج ال يف الدبر، وال أقل من اإلبأن يالج، فدخال واإلوأما اإل

  .الدبر

و صريح يف دخال يف الدبر مما هضافة إىل مجلة من الروايات الدالة على عدم الوجوب باإلهذا باإل

تقييدها بالقبل، بل يف  أو  املتقدمة على احملامل األخر، كاالستحباب،خباراحلكم، فيوجب محل تلك األ

  يف صحيح زرارة بعد  فإن بعض تلك الروايات داللة على التقييد،

                                                

.٦: اآلية: سورة املائدة) ١(

.٤ ح ذيل، يف الرجل جيامع املرأة٦٦ الباب ١١٢ ص١ ج:االستبصار) ٢(



٤٠٩

  أنمما يدل على.  اخلتانان فقد وجب عليه الغسلىالتقإذا : )عليه السالم(العبارة املتقدمة، قال 

دخال يف دخال يف الفرج، فمن تلك الروايات الدالة على عدم وجوب الغسل باإلمصب الكالم هو اإل

غسل   الرجل املرأة يف دبرها فلم يرتل فالى أتاإذ«:  قال)عليه السالم(الدبر، مرفوعة الربقي عن الصادق 

  .االستبصار رواه الكايف والتهذيب و،)١(»ن أنزل فعليه الغسل وال غسل عليهاإعليهما، و

يف الرجل يأيت املرأة يف دبرها :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن وعن التهذيب، عن بعض الكوفيني،

  .)٢(»ال ينقض صومها وليس عليها غسل«: وهي صائمة؟ قال

  .)٣(ورواه السرائر، عن أمحد بن حممد، عن بعض الكوفيني

 الرجل ىأتإذا «:  قال)عليه السالم(د اهللا عب أيب وعن التهذيب، عن علي بن احلكم، عن رجل، عن

  سند ال وجه  يف الشكال، واإل)٤(»املرأة يف الدبر وهي صائمة مل ينقض صومها وليس عليها غسل

                                                

 ١ ج:واالستبصار .٢٧ ح يف حكم اجلنابة٦ الباب ١٢٥ ص١ ج:والتهذيب .٨ ح باب ما يوجب الغسل٤٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ ح يف الرجل جيامع املرأة٦٦ الباب ١١٢ص

.٤٣ ح باب يف الزيادات٣١٩ ص٤ ج:التهذيب) ٢(

.١٦ سطر ٤٨٥ ص:السرائر) ٣(

.٤٥ ح باب يف الزيادات٣١٩ ص٤ ج:التهذيب) ٤(



٤١٠

  .ة وما أشبهرضاسقاطها باملعإ سنداً، وخبارله، بعد اعتمادهم على هذه األ

الشيخ  أن اً، وقد عرفتححا الربقي وابن حمبوب وعلي بن حكم صأخباربل يف مصباح اهلدى جعل 

 أن  من ناحية السند، كماخبار على هذه األإشكالوكذا صنعه غريه، فال . جعل خرب حفص مرسلة

ضافة إىل عراض، باإل عليها من ناحية اإلإشكالداللتها صرحية والعمل ا موجود قدمياً وحديثاً، فال 

نزال ـ بالتقاء اخلتانني، ويف كثري منها لفظ ري اإل املتواترة احلاصرة سبب اجلنابة ـ يف غخبارتأييدها باأل

إذا.  

 عن الرجل يصيب املرأة فيما دون الفرج )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل: وبصحيح احلليب، قال

ن مل يرتل هو فليس عليه إليس عليها غسل، و«: )عليه السالم(نزل ومل ترتل؟ قال  أهون إ أعليها غسل،

  .املنصرف من الفرج القبل إذ دخال يف الدبر،ه يشمل اإل إطالق أن بناًء على)١(»غسل

ن كان االحتياط فيما ذكره املاتن، لكن االكتفاء إ هو القول الثاين، واألدلة ظاهر ى هذا فمقتضىوعل

  .ىبالغسل عن الوضوء خالف االحتياط كما ال خيف

  

                                                

.٨ حابة يف صفة غسل اجلن١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(



٤١١

   واملوطوء،ئمن غري فرق بني الواط

  

 وال خالف، بل عليه إشكالبالنسبة إىل املرأة يف قبلها، فبال  أما }وطوء واملئمن غري فرق بني الواط{

 اخلتانني وخصوص ء والضرورة، ويدل عليه النصوص املتقدمة املطلقة بوجوب الغسل من التقامجاعاإل

  : مجلة من الروايات

ج املرأة  الرجل يضع ذكره على فر:)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : كما عن عمر بن يزيد، قال

 ،)١(»يدخله إالّ أن صاا من املاء شيء فلتغسله وليس عليها شيءأإذا «:  عليها غسل؟ فقال،فيمين

  .احلديث

يغشي حواء خرج ا من احلرم مث  أن رادأإذا  كان )عليه السالم(آدم ن إ :وما رواه ابن شهر آشوب

  .)٢( إىل احلرمنويرجعان الكانا يغتس

عليه (مام الصادق اإلأمر وزوجته بعد املقاربة، و) صلى اهللا عليه وآله( وروايات اغتسال رسول اهللا

  . زوجته باالغتسال تدرجياً بعد غشيانه هلا)السالم

 جيب الغسل على الرجل واملرأة؟ سألته مىت:  قال)عليهما السالم(ورواية حممد بن مسلم، عن أحدمها 

  دخله فقد أإذا «: فقال

  

                                                

.٧ ح اجلنابةأبواب من ٦ الباب ٤٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

 من ٩ الباب ٢٣٩ ص٢ج:  ومستدرك الوسائل.١ ح... يف ما ورد يف أن آدم٥٣ الباب ١٤٣ ص١٠ ج:جامع األحاديث) ٢(

.٣أبواب مقدمات الطواف ح



٤١٢

  والرجل واملرأة

  

  .)١(»ل واملهر والرجموجب الغس

أوجله  إذا«: سألته ما يوجب الغسل على الرجل واملرأة؟ قال:  قال)عليه السالم(والبزنطي، عن الرضا 

  . إىل غريها من الرويات،)٢(»وجب الغسل واملهر والرجم

وأما بالنسبة إىل املرأة يف دبرها، فالكالم فيه هو الكالم يف وجوب الغسل على الرجل، فمن قال 

لوجوب عليه قال بالوجوب عليها، لوحدة الدليل فيهما، ومن مل يقل بالغسل عليه ال يقول بالغسل با

  .عليها

  . وأما بالنسبة إىل دبر الغالم واحليوان، فسيأيت الكالم فيهما

 عليه، خالفاً ملن سبق نفيه الغسل مجاع اإلىكما هو املشهور، بل عن بعض دعو} املرأةووالرجل {

 واملعترب، ،ر املرأة، مضافاً إىل احملقق يف الشرائع والنافع، فتردد يف وجوب الغسل هناباجلماع يف دب

 باخلرب األولن بعد انتفاء الوجوب يف إ(: واألردبيلي، واملستند نفوا الغسل هنا صرحياً، بل قال املستند

  .، انتهى)٣() املركب الذي ادعوهمجاع باإلأيضاًاخلاص يثبت هنا 

  من غري  يقاب يف دبر الذكوروأما يف اإل(: ويف مصباح اهلدى

  

                                                

.١ ح باب ما يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١ سطر ٤٧٤ ص:السرائر) ٢(

.٢ يف فصول اجلنابة سطر١١٨ ص١ ج:تنداملس) ٣(



٤١٣

  والصغري والكبري

ـ االحتياط ما : ـ مث قال... شكلأ، ويف املفعول ثبات اجلنابة يف طرف الفاعل كان مشكالًإنزال فإ

  .)١()ال ينبغي تركه

 قال رسول اهللا )عليه السالم(، عن الصادق هصحيح أو هور حبسن احلضرميشورمبا يستدل للم

  .)٢(»من جامع غالماً جاء يوم القيامة جنباً ال ينقيه ماء الدنيا«: )  وسلمهللا عليه وآلهصلى ا(

  .شعار بوجوب الغسلإن كان فيه إظاهره ثبوت جنابة له غري اجلنابة املوجبة للغسل، و أن إال

حلشفة، دخال اإجيابه الغسل قال بلزوم إوكيف كان، فالكالم هنا هو الكالم يف دبر املرأة، ومن قال ب

ال فرق يف املقام على كال القولني بني الفاعل واملفعول، لوحدة  أنه لعدم خصوصية له يف فرج املرأة، كما

  .الدليل فيهما

  .األدلة طالقالبالغ والعاقل وانون، إل} والكبري{غري البالغ } والصغري{

يف  ا ال يوجب االنصراف، بل وندرة وطيه هل،األدلةطالق  للصغري، فإلئأما بالنسبة إىل الكبري الواط

   صغرياً واملوطوء ئكان الواطبأن ، ومثله ما لو انعكس )٣() عليه ثابتمجاعن اإلإ(: مصباح اهلدى

                                                

.٨٤ ص٤ ج:مصباح اهلدى) ١(

.١ ح النكاح احملرمأبواب من ١٧ الباب ٢٤٨ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

.٨٤ ص٤ ج:مصباح اهلدى) ٣(



٤١٤

  .كبرياً

ات إطالقاملوطوء الصغري، فذهب املشهور إىل الوجوب، واستدلوا له ب أو ئوأما بالنسبة إىل الواط

جاب يف أ و،)١(شكل عليهم حبديث رفع القلمأل، ورمبا يلق، ويف املستند نسبة عدم الوجوب إىل ااألدلة

 حىت حكاملزام وال يقتضي رفع عامة األلظهوره يف رفع قلم املؤاخذة، فيختص برفع اإل(: املستمسك عنه

الظاهر من احلديث رفع ن إ :، وفيه)٢() اجلنب لهأحكامالوضعية كما يف املقام، ويترتب على ذلك ثبوت 

  . كما فصلناه يف كتاب اخلمس والزكاة،سالم حال ما لو مل يشرع اإل،ال الثالثةدخإ، وحكامعامة األ

  : وال يستشكل على ذلك

  .بالنقض بالنائم، حيث يستلزم منه عدم جنابته، وهذا مقطوع العدم: أوالً

  . فاعالً ومفعوالً،املميز ليس مرفوعاً عنه القلم، ولذا ال جيوز له الوطي احلرامبأن : وثانياً

  .الزم هذا الكالم عدم جناسة بدن الصيب، وهذا خالف الضرورةبأن : ثاًوثال

                                                

.١١ حالعبادات  مقدمةأبواب من ٤ الباب ٣٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢٠ ص٣ ج:املستمسك) ٢(



٤١٥

 مجاعاإل أو احلديث عام، فما خرج منه بالدليل والضرورةبأن : تشكاالإذ يرد على كل هذه اإل

ن كان سبيل االحتياط واضحاً، إقرب، وفيما عدا ذلك فاملرجع عموم الدليل، وهذا هو األ أما .نقول به

، أيضاًالقائل بعدم جنابته ال يفرق بني األمرين  أن  جبنابته ال يفرق بني املميز وغريه، كماالقائل مث إن

، لوحدة الدليل أيضاً الدليل عند كل جانب، وكل ما ذكرناه يف الطفل جيري يف انون طالقوذلك إل

  .يف اجلانبني

الكالم إمنا أفاق انون، و أو بلغ الطفلإذا  عنده يف وجوب الغسل إشكالالقائل باجلنابة ال  مث إن

الغسل عبادي، وال دليل على صحة ألن ال يصح غسلهما عند عدم التمييز،  أنه فيما قبل ذلك، الظاهر

  .األصل العدم إذ تغسيل الويل هلما،

  : ن مل خيرج انون عن كونه جمنوناً، ففيه احتماالنإأما غسلهما حال التمييز، و

عبادات املميز، من صوم وصالة وحج وصدقة ووضوء وغريها، كما الصحة، كصحة سائر : األول

املالك موجود يف الغسل، ويكفي ذلك عن غسله بعد البلوغ والعقل، وهذا  فإن ،ىورد به النص والفتو

  .هو الظاهر من عبارام يف الصيب

ته قبل البلوغ، وهذا ن كان كافياً لعباداإال جيزي عن غسله بعد البلوغ، و أنه عدم الصحة مبعىن: الثاين

  قبله، أمر به، وال مر صحته فرع تعلق األبأن (هو الذي ذهب إليه املستند، واستدل له 



٤١٦

  .انتهى ،)١()الختصاص أوامره مبوجباته املختصة مبا بعد البلوغ

 صح لو صام وهو غري بالغ مث بلغ يف األثناءبأنه العبادة متعلقة بالصيب، ولذا قالوا مر اأو فإن وفيه نظر،

  .صومه

ن إوكذا بالنسبة إىل الصالة واحلج واالعتكاف، واحلال يف انون املميز هو احلال يف الصيب املميز، و

  .مل أر من صرح بذلك، وذلك لوحدة املالك فيهما

ز منهما فهل يغسن كان إو: يبقيان جنباً حىت مييزا؟ احتماالن أو له الويل لوحدة املالك،أما غري املمي

عطاء اخلمس والزكاة من ماهلما، إىل غري ذلك، مما إقرب، لوجود نظائره بالنسبة إىل احلج، وأ األول

  .يستفاد منه وحدة املالك

 الويلال جيب على  أنه األقرب عدم وجوب الغسل على الطفل وانون، فالظاهر أن مث حيث عرفت

ال دليل على  إذ  اجلنب،أحكام شبه منأما  أو مس املصحف، أو غريه، منعهما من دخول املسجد،أو 

األصل العدم، كما يف  إذ ذلك، بل بعض من أوجب الغسل عليهما قال بعدم وجوب املنع على الويل،

 يف حق غري البالغ العاقل، مثل لبس الذهب كل منكر على البالغ العاقل مل يعلم من الشارع كونه منكراً

  .اما ذلكغريه الرتك أو واحلرير، بل ال بأس بتسبيب الويل

  

                                                

.٢ سطر ١١٩ ص١ ج:املستند) ١(



٤١٧

  واحلي وامليت

  

مثل اللوط والقتل والسرقة، ال جيوز التسبيب، بل  رادته حىت منهماإنعم فيما علم من الشارع عدم 

  .أو دفع املنكر جيب منعهما على الويل وغري الويل، من باب النهي عن املنكر،

  .ضرورة أو إمجاع أو علم من الشارع خالف ذلك، بنص إالّ إذا ا،مالقلم مرفوع عنهن إ :واحلاصل

أدخلت ذكر ميت يف  أو جامع ميتةإذا بالنسبة إىل احلي فاعالً وقابالً، كما  أما }واحلي وامليت{

 والتذكرة، حيث ىاً صرحياً كما عن اخلالف واملنتهإمجاع و،نفسها، فهو املعروف عندهم كما يف املستند

عليه (لتقاء اخلتانني، وقوله استصحاب، وأدلة نسب اخلالف فيها إىل احلنفية، واستدل له باملناط، واال

شكل عليها املستمسك، لكن الظاهر صحة االستدالل أ، واألدلة إطالق و؟...توجبون عليهأ: )السالم

  .بعد موا بساعة مثالً أو  زوجته حال حياا،أا، فالعرف ال يرون فرقاً بني من وط

  . ذلك لعدم الدليل عليهىيت، ففي املستند نف يف حصول اجلنابة بالنسبة إىل املشكالنعم اإل

ال جيب الغسل للميت وال على الويل وال على  أنه الظاهر كما صرح به غري واحد(: ويف اجلواهر

  .)١()سائر املكلفني ألصالة الرباءة

  جبنابة امليت قائالً، بل  أن لكن يظهر من بعض الكلمات: أقول

                                                

.٢٧ ص٣ ج:واهراجل) ١(



٤١٨

حتت كل شعرة جنابة، وباملناط، بأن ، واألدلة إطالقله بلعله الظاهر من قول املصنف، واستدل 

عظم من ذلك الذي يأتيها أوزره «: )عليه السالم(وباملرسل يف الذي يأيت املرأة وهي ميتة، حيث قال 

وتركتين أقوم :  امليتة مسع صوتاً مشتمالً على قولهأوط أن بعد أنه  ومبا ورد يف قضية نباش،)١(»وهي حية

  .)٢(جنبة إىل حسايب

: )عليه السالم(ات، ومثله قوله طالق موجه إىل األحياء كسائر اإلطالقاإل إذ ،ىويف الكل ما ال خيف

عظمية إتيان احلية ال تدل على جنابة امليتة، وقضية أواملناط غري معلوم، و. )٣(»حتت كل شعرة جنابة«

 تكليف لألحياء يف تغسيله، ، وعليه فالىال تزر وازرة وزر أخر فإنهالنباش ضعيفة سنداً وداللة، 

اجلنابة حكم وضعي ومثله ال فرق فيه بني امليت واحلي، كما  أن صالة الرباءة، واحتمالأضافة إىل باإل

 لثبوت النجاسة ،، وقياسها بالنجاسة مع الفارقطالقينجس بدن امليت، ممنوع بعد عدم مشول اإل

علة غسل امليت هي جنابته عند  أن ة امليت مبا دل علىبالدليل حىت بالنسبة إىل اجلماد، ورمبا يستدل جلناب

شبه باحلكمة عن أ أنه ضافة إىلجنابته باملوت ال تستلزم جنابته بعد املوت، باإل إذ املوت، وفيه نظر،

  .العلة

                                                

.٢ ح نكاح البهائمأبواب من ٢ الباب ٥٧٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح١١ الس ٤٥ ص:مايل الصدوقأ) ٢(

.٣ ح أحكام اجلنابةأبواب من ٢٧ الباب ٧٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



٤١٩

  اليقظة أو واالختيار واالضطرار يف النوم

  

رسال املسلمات، بل إلك رساهلم ذإ وال خالف، كما يظهر من إشكالبال } واالختيار واالضطرار{

، واحتمال عدم الوجوب على املضطر، ألدلة نفي األدلة طالق عليه، وذلك إلمجاع بعضهم اإلىادع

املنفي باالضطرار بأن  مردد ؟...توجبون عليه: )عليه السالم(االضطرار، ولعدم احلد، فال غسل لقوله 

االنفعال يف حال السكر  أو در عنه الفعل،ص أو مل يعلم، أو كره،أما إذا التكليف ال الوضع، ومثله 

هم من ال  يف جانب السلب، فكثري جياب الهي يف جانب اإلإمنا شبه ذلك، واملالزمة أغماء، وما واإل

  .جيب عليه احلد وجيب عليه الغسل

 يف كالم املستند ومصباح اهلدى، مجاع وال خالف، بل عليه اإلإشكالبال } اليقظة أو يف النوم{

وجوب الغسل باالحتالم يف املنام، ومع ما ذكر ال جمال  أدلة ه املطلقات، بل يستفاد ذلك منويدل علي

  .رفع القلم عن النائمللتمسك حبديث 

باملواقعة، وهو يف املسجد، أونقل إىل املسجد، مل جيب  أو جنب النائم باالحتالم،ألو  أنه مث الظاهر

من املنكرات اليت  أنه صل الرباءة ومل يعلم من الدليلك، فاأليقاضه، لعدم الدليل على ذلإ أو إخراجه منه،

ال دليل  إذ ينام يف املسجد، أن نام احتلم جاز لهبأنه إذا مل يرد الشارع وقوعها يف اخلارج، ولو علم هو 

  .على عدم اجلواز، فاألصل احلل

  .شهر رمضانار وكذا احلال يف نومه 



٤٢٠

 يف حوطأدخل يف ميت، واأل أو  جينبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت،مافإ لو أدخلت حشفة طفل رضيع، حىت

  نزال اجلمع بني الغسل والوضوءإ البهائم من غري وطي

  

دخلت أما جينبان، وكذا لو فإدخلت حشفة طفل رضيع، أ لو حىت{: ومما تقدم يظهر وجه قوله

التماثيل املطاطية وحنوها، بكل  يف عدم اجلنابة مبجامعة إشكالال نه إ مث} أدخل يف ميت أو ذكر ميت،

  .صورها للرباءة

  .نعم ذلك حرام لدليل وجوب حفظ الفرج

قد ذهب  إذ مجعاً بني القولني،} نزال اجلمع بني الغسل والوضوءإ يف وطي البهائم من غري حوطواأل{

كثر، ، ويف املستمسك نسب العدم إىل األشهرمجاعة إىل عدم اجلنابة بذلك، بل نسبه املستند إىل األ

املشهور، كما ذهب مجع آخر إىل وجوب نه أ :املشهور، ويف مصباح اهلدى أنه واستظهر يف احلدائق

 والرياض، ،، واملسالك، والبهبهاينىاملبسوط، واملختلف، والذكر: الغسل، حلصول اجلنابة به، منهم

صالة الرباءة، ومفهوم ، ألاألولظهر هو ، واألبأنه أحوط، مع قوله ىومال إليه اجلواهر، والشيخ املرتض

اخلتانانقى التاإذ هيمة جلنابة فاعلهب، وظهور عدم تعرض روايات ناكح ال.  

دخال وااليالج، واملالزمة املستفادة من قول علي ات اإلإطالقأما من أوجب اجلنابة، فقد استدل ب

  .؟...توجبونأ: )عليه السالم(



٤٢١

  ن كان سابقاً حمدثاً باألصغر،إ

  

  .)١(»ما أوجب احلد أوجب الغسل«: وي عنهواملرسل املر

مصطاد نه إ :ات منصرفة، واملالزمة غري تامة كما تقدم، واملرسل غري ثابت، بل قالواطالقاإلن إ :وفيه

قبل } ن كان سابقاًإ{عن احلديث املتقدم، وعليه فال جمال لألصل بوجوب اجلمع بني الغسل والوضوء 

كان سابقاً متطهراً ن إ  حالته السابقة، وبوجوب الغسل فقط،شاكاً يف أو }صغرحمدثاً باأل{الوطي 

  .بالطهارة احلدثية

 فال غسل عليه، كما هو املشهور، بل الشهرة ،دبراً أو امرأة، قبالً أو وأما موطوء البهيمة رجالً كان

  .لسابقة ااألدلةاحملكي عن الشهيدين تساويه مع الواطي، وكأنه لبعض  إالّ أن ، لعدم الدليل،ىهنا أقو

عليهم (مل يرد أم ألنه ، وسالمجب اإل سلم الكافر ال غسل عليه، حلديثأإذا نه إ مث الظاهر

وجبوا الغسل، بل بالغ يف أسلم بالغسل، ولو كان لبان، خالفاً جلمع حيث أحداً ممن أمروا أ )السالم

يني، خباركر خمالفة بعض األ مث ذ،)٢( احملقق واحملكي يف كالم غري واحدمجاع عليه اإلىاملستند، فادع

  واستدل املستند على 

                                                

.٢١ ص٣ ج:املستمسك )١(

.٤ سطر ١١٩ ص١ ج:املستند) ٢(



٤٢٢

 حديث اجلب مكلف بالفروع، وردبأنه مل نقل ن إ الوجوب، بكونه مكلفاً بالفروع، وبالعمومات

مر مرهم بالغسل بكفاية عمومات الغسل لألأبالضعف سنداً وعدم الداللة لعدم العموم فيه، كما رد عدم 

  .سلمأقيس بالغسل حني أمر نقل  أنه بغسلهم كسائر التكاليف، على

نغتسل ونشهد شهادة : دخلتم هذا األمر؟ قاالإذا  كيف تصنعون :سعدأسيد وسعد ملصعب وأوقال 

  .)١(احلق

حديث اجلب جممع عليه بني العامة واخلاصة، وقد ذكرنا مجلة من سنده  إذ ويف ما ذكره نظر واضح،

فاده الفقهاء، فاستدلوا به يف خمتلف األبواب، يف بعض مباحث هذا الكتاب، وظاهره العموم كما است

ضافة  باإل،وعليه فال جمال لعمومات الغسل، وما نقله من قيس وغريه ال داللة فيه على كونه غسل اجلنابة

  .إىل عدم احلجية

ضافة لو مات جنباً مل جيب غسله غسل اجلنابة، ويدل على ذلك باإل أنه  يفشكالال ينبغي اإلنه  إمث

يغسل غسل  أن  ما ورد يف علة غسل امليت، بل لو مل يغسل امليت لكونه شهيداً مل جيبإىل األصل

  .اجلنابة، ويؤيده بل يدل عليه ما ورد يف قصة غسيل املالئكة

                                                

.٩ سطر ١١٩ ص١ ج:كمايف املستند) ١(



٤٢٣

  والوطي يف دبر اخلنثى موجب للجنابة دون قبلها

  

بال } ب للجنابةموج{، ال ثقبة ال يصدق عليها الدبرةكان دبراً حقيقإذا } والوطي يف دبر اخلنثى{

صدق عليه الدبر  فإن  الشامل للخنثى، ولو فتح مكان عند الدبر،األدلة طالق، كما يف اجلواهر إلإشكال

  .واضح  كما هو،كان موجباً للجنابة، وإال فال، هذا كله بناًء على حصول اجلنابة بالوطي يف الدبر

وعللوا ذلك باحتمال كونه ثقباً كما صرح به مجاعة كاجلواهر واملستند وغريمها، } دون قبلها{

 جعل وجوب )١(وليس بفرج، فاألصل عدم اجلنابة يف كل من الفاعل والقابل، لكن يف حمكي التذكرة

املنصرف من النص بأن   ورد، وما أشبه اخلتانانىالتقإذا : )عليه السالم(الغسل فيه وجهاً، لقوله 

  . لهن كان مشااًإالعضو األصلي، فال يشمل الزائد و

مشكلية اخلنثى ال يوجب رفع  فإن صدق عليه الفرج،إذا والظاهر وجوب الغسل عليهما : لأقو

لو كان خنثى مشكالً لكنه ذو فرج كامل صدق  أنه ىتر أال  االنصراف،ىالصدق، وال وجه لدعو

  . اخلتانان، وأنه مل حيفظ فرجه، إىل غري ذلكىأوجل يف فرجه، وأدخل فيه، والتق أنه عرفاً

مام احملرم، أنه جيوز كشفه أ و)٢(﴾وحيفظوا فروجهم﴿: ل يقول القائل باالنصراف به يف قوله تعاىلوه

  فرج كامل،  أنه واحلال

                                                

.٤٠ سطر ٢٣ ص١ ج:التذكرة) ١(

.٣٠اآلية : سورة النور) ٢(



٤٢٤

نثى مع عدم األ أو ، ولو أدخلت اخلنثى يف الرجلأيضاًترتل هي  إالّ أن نزال، فيجب الغسل عليه دوا،إال مع اإل

نثى، وجب الغسل على دخل الرجل باخلنثى، واخلنثى باألإذا ى املوطوء، و وال علئنزال ال جيب الغسل على الواطاإل

  .نثىاخلنثى دون الرجل واأل

  

  .موجلاً فيه، هو األقرب أو فوجوب الغسل على القابل والفاعل، سواء كان اخلنثى موجلاً،

 عليه نزال فيجب الغسلإال مع اإل{ ال يوجب الغسل عليهما فإنهأما على رأي املصنف ومن عرفت 

 القاعدة وجوب االحتياط يف اخلنثى والفاعل ى مث مقتض،}أيضاًن ترتل هي  أإال{نزال ملكان اإل} دوا

جينب بأحد إمنا  أنه اخلنثى يعلمألن ـ  كان هناك تفاعل ـ فيما مل جتعل اخلنثى طبيعة ثالثةإذا معه، 

  . اخلنثى معهفعل أو جنب يف فعله مع اخلنثى،أبأنه ه، واملتفاعل معه يعلم يقبل

نزال ال جيب نثى مع عدم اإلاأل أو دخلت اخلنثى يف الرجلأولو {:  يف قولهشكالومما تقدم يظهر اإل

دخله اخلنثى زائداً، ووجه ما أحيتمل كون ما  أنه وجه ما ذكره} ، وال على املوطوءئالغسل على الواط

  .مجايل ثانياًًذكرناه هو الصدق العريف، والعلم اإل

ما إ األللعلم جبنابتها، } نثى وجب الغسل على اخلنثى الرجل باخلنثى، واخلنثى باألأدخلإذا و{

  يكون  أن الحتمال} نثىواأل {،يكون فرج اخلنثى زائداً أن الحتمال} دون الرجل{موطوءة  أو واطئة



٤٢٥

  .ذكر اخلنثى زائداً

دخل فيه خنثى آخر، مل أنعم يكونان مها كواجدي املين يف الثوب املشترك، ولو أدخل يف خنثى، و

  .على ما ذكروا، احدمهأجيب الغسل على 

قلة  أن مسائل اخلنثى ال وجه لذكرها، حيث يقل وجود اخلنثى، لكن من املعلوم أن  يظنبعضاًن  إمث

بعض أهايل تبت  أن  يسألون عن مسائلهم، كماىالوجود ال توجب عدم الذكر، فإين رأيت بنفسي خناث

يف ن إ :ـ جاء إىل والدي مبئات املسائل حول خمتلف شؤون اخلنثى، وقالالصني ـ على ما أذكر 

  . كثرة متعارفةىبالدهم يكثر وجود اخلناث

كان اجلهاز الذكوري إذا  تبدل احلكم فيما ،نثى ذكراًجريت عملية جراحية فانقلب األألو نه  إمث

نبت اللحية أجراحية فظهر ذكره وخمفياً فظهر، كما وقع يف زماننا حيث كانت امرأة فأجروا هلا عملية 

  . وتغري صوته، وما عمله سابقاً صحيح ال حيتاج إىل القضاء واإلعادة،واخنفض ثديه حىت صار ثدي رجل

ا ذكر حىت صار ذا  أو حلق به فرجأ أما إذا انقلب الرجل امرأة،بأن فرض العكس إذا وكذا 

صار من إذا  حمكوم حبكم اخلنثى، األول، ففي استأصل جهازه األصلي فبقي باجلهاز اجلديد أو جهازين،

صدق عليه  إالّ إذا ،األول السابقة، ويف الثاين حمكوم حبكمه حكاممجلتهم عرفاً، وإال بقي على األ

  .موضوع جهازه الثاين

ن إ الذكور، وأحكامأما املتخنثون الذين يستأصلون جهازهم الذكوري، ويتعاطون اللواط فهم يف 

 كما رأيت ،ثديهم ة صوم ونتوارات النساء من تساقط الشعر عن جسمهم، ورقّمأظهر عليهم بعض 

  .حواهلم يف بعض الصحفأتفصيل 

يكون حاله حينئذ حال ما لو انقلب  إذ كان حبكمهم،عرفاً ناث دخل يف موضوع اإلإذا نعم 

  .)عليه السالم(مام احلسن عجاز، كما وقع يف زمان اإلباإل

  



٤٢٦

منه ومل يغتسل بعده، وجب عليه الغسل، وقضاء ما تيقن من  أنه يف ثوبه منياً وعلم ىرأإذا ): ١مسألة ـ (

  الصلوات اليت صالها بعد خروجه، وأما الصلوات اليت حيتمل سبق اخلروج عليها فال جيب قضاؤها،

  

 بقصده وال ما يكفي غسالً} منه ومل يغتسل بعده أنه  يف ثوبه منياً وعلمىرأإذا {): ١مسألة ـ (

وقضاء ما تيقن من الصلوات { الدليل إطالقلوضوح حجية العلم، فيشمله } وجب عليه الغسل {منه

خرج منه  أنه منه ألصالة الصحة بالنسبة إىل األكثر املشكوك فيه، فلو شك يف} اليت صالها بعد خروجه

  .يوم السبت، مل يقض صلوات يوم اجلمعة أو يوم اجلمعة

 الشك بني األقل واألكثر، لقاعدة االمتثال الظين فيما تعذر نعم من يقول بلزوم مراعاة الظن يف

كان إذا ، فأيضاًيقول به هنا  أنه ة، فالظاهرء بالنسبة إىل املشكوك أصالة الرباىجر أو االمتثال القطعي،

  . صلوات يوم اجلمعةى مشكوكاً، ويوم السبت متيقناً، قضيوم اجلمعة مظنوناً، ويوم اخلميس

لقاعدة الفراغ، وأصالة الصحة، } يت حيتمل سبق اخلروج عليها فال جيب قضاؤهاوأما الصلوات ال{

 من وجوب قضاء كل صالة صالها بعد )١(عن املبسوط صالة الرباءة، خالفاً ملاأواستصحاب الطهارة، و

  خرآمراده  أن آخر غسل واقع لالحتياط، والظاهر

                                                

. يف ذكر غسل اجلنابة وأحكامها٢٨ ص١ ج:املبسوط) ١(



٤٢٧

كان الثوب خمتصاً إذا ، خصوصاً أحوط الغسل، وان كان من غريه ال جيب عليه أو هذا املين منه أن شك يفإذا و

  به

  

اغتسل صبح اجلمعة واحتمل خروج املين قبل الظهر، وإال فال جمال ملا إذا شك كما إذا الغسل، فيما 

  .قطع بوقوعها قبل اجلنابة

 ،طأحووإن كان {صالة الطهارة أل} من غريه ال جيب عليه الغسل أو هذا املين منه أن شك يفإذا و{

  : لأقوافقد اختلفوا يف ذلك على } كان الثوب خمتصاً بهإذا خصوصاً 

اختاره املصنف، تبعاً للمشهور بني  استصحاب الطهارة وعدم وجوب الغسل مطلقاً، كما: األول

  .املتأخرين، وفاقاً للسيد والشيخ وابن ادريس وغريهم من املتقدمني

ليغسل ما وجد «: احتلم؟ قال أنه ثوبه منياً ومل يعلمسألته عن الرجل يصيب ب: بصري، قال أيب لرواية

  .)١(»بثوبه وليتوضأ

إمنا  كون الثوب خمتصاً ال مشتركاً، وثوبهواملراد الوضوء من أجل احلدث األصغر، وظاهر قوله 

 املين منه أن كان الشك يفإذا  الرواية يشمل ما  أن إطالق، كماىيثبت احلكم يف الثوب املشترك بالفحو

ممن ينام  أو من زوجته أو املين الذي يراه يف ثوبه هل هو منه، أن كثرياً ما يشك اإلنسانإذ من غريه، أو 

  .من مين سابق اغتسل منه أم ال؟ أنه كان الشك يفإذا معه، وكذلك يشمل ما 

                                                

.٣ ح يف ثوبه املينى يف الرجل ير٦٥ الباب ١١١ ص١ ج:االستبصار) ١(



٤٢٨

التفصيل بني الثوب املختص فيجب الغسل، وبني الثوب املشترك فال جيب الغسل، ذهب إليه : الثاين

رشاد والشرائع، بل ، والنهاية، والدروس، والروض، واملسالك، وجامع املقاصد، وحاشيتا اإلىنتهامل

  .املشهور بني املتأخرين عن احملقق هو أنه ذهب بعض إىل

أما عدم وجوب الغسل يف الثوب املشترك، فلألصل، وأما الوجوب يف الثوب املختص، فلبعض 

  .الروايات

قد احتلم؟  أنه  يف منامهىما يصبح، ومل يكن رأ  يف ثيابه املين بعدى عن الرجل ير:كموثقة مساعة

  .)١(»فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صالته«: قال

 فخذه املاء هل عليه ىاحتلم فوجد يف ثوبه وعل أنه يف نومه  عن الرجل ينام ومل ير:ىوموثقته األخر

  .)٢(»نعم«: غسل؟ قال

 السؤال عمن يشك يف أن صابته اجلنابة، الأمن مل ير حلماً وهو عإمنا السؤال  إذ ويف داللتهما نظر،

  .املين منه أم ال؟أن 

  سألته عن رجل مل ير يف منامه : أما ما رواه حممد بن مسلم، قال

                                                

.١ ح يف ثوبه املينى يف الرجل ير٦٥ الباب ١١١ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٢ ح يف ثوبه املينى يف الرجل ير٦٥ الباب ١١١ ص١ ج:االستبصار) ٢(



٤٢٩

  .)١(»ليس عليه غسل«: هو بلل؟ قالإذا شيئاً فاستيقظ ف

 يف ى رجل رأ: رواية عنبسة، فهو مثلاملراد منه البلل القليل الذي يشك معه كونه منياً أن فالظاهر

  .)٢(»ليس عليه غسل«: )عليه السالم(احتلم فلما قام وجد بلالً قليالً على طرف ذكره؟ قال  أنه املنام

 يف منامه ومل ير املاء األكرب فليس عليه ىرأإذا ف«: )عليه السالم(، قال ءالعال أيب ومثلها رواية

  .)٣(»غسل

لشارع قدم الظاهرـ الذي هو كون املين منه ـ على األصل الذي ابأن القول  رمبا يستدل هلذانه إ مث

هو استصحاب الطهارة، وله نظائر يف الشرع، كنجاسة غسالة ماء احلمام على القول ا، والبلل املوجود 

املقام من تقدمي الظاهر على األصل أول الكالم، واملقيس عليه مورد ن إ :قبل االسترباء بعد البول، وفيه

  .ن فرض صحة القياس يف نفسهإ وإشكال

التفصيل بني الثوب املختص واملشترك على سبيل التناوب، كلباس يلبسه ذاك مث هذا، : الثالث

  فوجوب الغسل على الثاين 

                                                

.٤ ح اجلنابةأبواب من ١٠ الباب ٤٨٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح يف التقاء اخلتانني٦٤ الباب ١١٠ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٥ ح يف التقاء اخلتانني٦٤ الباب ١٠٩ ص١ ج:االستبصار) ٣(



٤٣٠

جنابة أخرى مل يغتسل هلا ال جيب عليه الغسل  أو من جنابة سابقة اغتسل منها، أنه منه ولكن مل يعلم أنه علمإذا و

  .أحوط لكنه أيضاً

  

منهما، كما جيب الغسل على صاحب الثوب املختص، وبني الثوب املشترك على سبيل املعية، كما 

احملكي عن احملقق والشهيد الثانيني،  ناما معاً يف حلاف واحد فال جيب على أيهما الغسل، وهذا هوإذا 

 املختص مبا ، واستدلوا لوجوب الغسل يف الثوبأيضاً ونقل عن غريهم ،وجعل الدروس لذلك وجهاً

كاملختص حينئذ، وحيث قد عرفت عدم بأنه تقدم يف القول الثاين، ولوجوب الغسل مبن تأخرت نوبته، 

  .صحة أصل االستدالل يف الثوب املختص ينتفي وجوب الغسل فيما كان كالثوب املختص

 فإنهبأس به، ، وإن كان االحتياط ال ى هذا فالقول املشهور بني املتقدمني واملتأخرين هو األقوىوعل

  .حسن على كل حال

جنابة أخرى مل يغتسل هلا  أو من جنابة سابقة اغتسل منها، أنه منه ولكن مل يعلم أنه علمإذا و{

املشهور بينهم، خالفاً ملن قال بوجوب  هو الستصحاب الطهارة املتيقنة، وهذا} أيضاًالجيب عليه الغسل 

  . الغسل عليه

  : واستدل له بأمرين} أحوط لكنه{: ولذا احتاط املصنف بقوله

ه دملين من الشخص الذي جيا بعد خروج هذا تهيقطع جبنابنه إ استصحاب بقاء اجلنابة، حيث: األول

   ىأجنب يوم السبت واغتسل مث رأإذا يف مالبسه، ويشك يف زواهلا، واألصل البقاء، مثالً 



٤٣١

بأنه  علم فإنهديدة حلت يوم األحد، من جنابة ج أو من جنابة يوم السبت، أنه يف لباسه منياً، شك يف

؟ فتتم أركان االستصحاب هل زال بالغسل يوم السبت أم ال أنه جنب حني خروج هذا املين، ويشك يفأ

  .من اليقني السابق والشك الالحق، ولذا جيري استصحاب بقاء اجلنابة املوجب للغسل

يف بقاء اجلنابة احلادثة بسبب هذا الشك  إذ هذا االستصحاب ال يقاوم استصحاب الطهارة،ن إ :وفيه

مسبب عن الشك يف حدوث جنابة جديدة، واألصل عدمها، فاستصحاب ألن املين املوجود يف مالبسه ا

  .الطهارة احلاصلة بالغسل عن اجلنابة املتيقنة حمكمة

ل علم بغسألنه املقام من قبيل ما لو تيقن الطهارة واحلدث، وشك يف املتقدم منهما،  نإ :الثاين

ويشك يف تقدم أيهما على اآلخر، ويف مثله احملكم االشتغال، " هي ما جيد أثرها يف ثوبه اآلن"وجنابة 

  .كما قرر يف حمله

يف املقام ال يعلم بتكرر السبب، الحتمال كون املين الذي إذ الفرق بني املقام وبني تلك املسألة، : وفيه

يعلم فيها بتكرر ألنه ك املسألة، لتسل هلا، خبالف تهو نفس اجلنابة السابقة اليت اغن آليف مالبسه ا

مفصوالً ا،  أو  بال فصل باحلالة املضادة،األولالسبب الثاين وقع بعد السبب  أن الشك يفإمنا السبب، و

  .فتأمل

 األولرمبا استدل هلذا القول بوجوب الغسل يف املقام ببعض الروايات، كما استدل للقول نه إ مث

  .ضربنا عن ذكرهاأخر، لكن حيث مل تكن داللتها حمققة األيات اببعض الرو



٤٣٢

علم زمان الغسل دون  إالّ إذا علم جبنابة وغسل ومل يعلم السابق منها وجب عليه الغسل،إذا ): ٢مسألة ـ (

  .اجلنابة، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ

  

علم زمان  إالّ إذا الغسل،علم جبنابة وغسل ومل يعلم السابق منهما وجب عليه إذا {): ٢مسألة ـ (

وقد تقدم تفصيل الكالم يف هذه املسألة يف } الغسل دون اجلنابة، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ

  .فصل شرائط الوضوء فراجع

 ،ظهر وجوب الغسل فاأل،قبلها أو هل حصلت بعد غسل اجلنابة أا ولو شك يف جنابة مقطوعة،

يوم اجلمعة حىت يكون ما إ ،ىحصلت له جنابة أخربأنه  وعلم أجنب يوم السبت واغتسل هلا،إذا مثالً 

ما يوم السبت بعد الغسل حىت ال يكون الغسل رافعاً هلا، كان املورد من إغسل يوم السبت رافعاً هلا، و

 هذا االستصحاب رضاغسله كان بعد هذه اجلنابة، وال يعبأن مل يعلم ألنه استصحاب اجلنابة املتيقنة، 

  .من قبيل احلادثني املشكوك سبق أحدمها على اآلخرألنه ارة احلاصلة بالغسل، باستصحاب الطه



٤٣٣

  يف اجلنابة الدائرة بني شخصني ال جيب الغسل على واحد منهما): ٣مسألة ـ (

  

كما عن غري } يف اجلنابة الدائرة بني شخصني ال جيب الغسل على واحد منهما{): ٣مسألة ـ (

صحابنا، بل لعله أمل أعثر فيه على خالف بني (: ي، ويف اجلواهرتفاقا أنه واحد، بل يف احلدائق

كل واحد منهما ال يعلم ألن  فيه وال خالف، وذلك إشكالال نه إ : ويف مصباح اهلداية،)١()يإمجاع

ألنه صاحبه،  أو جنببأنه  وال يضر بذلك علم كل واحد منهما ،)٢(بتوجه التكليف إليه فاألصل عدمه

ما إالصالة وما إ جيب عليهبأنه يعلم إنسان واحد  أن هذا العلم، فليس ذلك مثلدليل على تنجيز  ال

  . خبالف املقام،هنا يعلم بتوجه التكليف إليه لكن املكلف به مرددألنه لصوم مثالً، ا

إذا كان اآلخر حمل ابتالئه، حبيث علم املكلف بتوجه أحد التكليفني إليه لزم عليه الغسل، كما إذا نعم 

ما  إ يعلم بتوجه التكليف بهفإنهلقضاء صالة امليت غري جائز،  أو يجار اجلنب لكنس املسجدكان است

بأن : حبرمة االستيجار لكنس املسجد، كما نبه عليه املستمسك، لكن رمبا يقال أو بوجوب الغسل عليه،

  اً، يف مال زيد حرامبأن علم إذا مجايل ال يوجب التنجيز، فحاله حال ما مثل هذا العلم اإل

                                                

.٢٠ ص٣ ج:اجلواهر) ١(

.١٠٤ ص٤ ج:كما يف مصباح اهلدى) ٢(



٤٣٤

ن إ غتسل وتوضأاخر اجلنب دون اآل أنه  فلو ظن أحدمها، فيه مراعاة االحتياطحوطن كان األإوالظن كالشك، و

  .صغركان مسبوقاً باأل

  

نسان، مثالً زيد بتحرمي تصرف هذا اإل:  ال يقالفإنهإنسان ثالث حمل ابتالئه،  أو نه يتصرف فيه هوأو

 أو حبرمة اشترائهما إ  يعلم بتوجه التكليف إليه،فإنهحدمها، أة يبيع لعمرو وبكر شيئني يعلم عمرو حبرم

طلق  أو طلقهاما إ زوجهابأن علمت هند إذا حبرمة وكالته عن زيد يف بيع ماله الثاين لبكر، وكذلك 

نسان آخر حرمة وكالتها يف عقد الثانية إل أو ،اهحرمة مواقعة زوجها معما إ ا تعلمفإزوجته الثانية، 

 حباجة إىل التتبع مجالية، واملسألة بعدف عن مثل هذه املعلومات اإليالتكال أدلة الوجه انصرافوهكذا، و

  .والتأمل

وإن {. قام الدليل عليه، وليس املقام منه إالّ إذا الظن ال يغين من احلق شيئاً،ألن } والظن كالشك{

احتط لدينك مبا «: )السالمعليه (حسن على كل حال، قال ألنه }  فيه مراعاة االحتياطحوطكان األ

  .)١(»شئت

املردد بينه وبني غريه  الشك يف نفسه بدواً وكذا إذ اختصاص حلسن االحتياط ذه الصورة، النه إ مث

  . حيسن فيه االحتياطأيضاً

املتقضي لكفاية } كان مسبوقاً باألصغرن إ اجلنب دون اآلخر اغتسل وتوضأ أنه فلو ظن أحدمها{

   مسبوقاً باألكرب لو كان أما الوضوء،

                                                

.٤١ ح صفات القاضيأبواب من ١٢ الباب ١٢٣ ص١٨ ج:سائلالو) ١(



٤٣٥

  .مل يكن جمال للوضوء

  .صديقه اآلخر أو ال الوضوء لو شك يف مس امليت وأنه مسه جمىنعم يبق



٤٣٦

جنابة  أو مجايل جبنابتهدارت اجلنابة بني شخصني ال جيوز ألحدمها االقتداء باآلخر، للعلم اإلإذا ): ٤مسألة ـ (

  مامهإ

  

كما عن املعترب، }  ال جيوز ألحدمها االقتداء باآلخردارت اجلنابة بني شخصنيإذا {): ٤مسألة ـ (

ح، والبيان، وجامع املقاصد، وحاشية الشرائع، واملسالك، والروض، وكشف اللثام، وعليه أكثر يضاواإل

للعلم {، وغريهم وذلك ىحمققي املتأخرين كاملتعتمد، واملستند، وصاحب اجلواهر، والشيخ املرتض

  .}مامهإجنابة  أو مجايل جبنابتهاإل

، والتذكرة، واللوامع، ىلكن ذهب آخرون إىل جواز االقتداء، كالقواعد، والنهاية، والتحرير، واملنته

التكليف منوط بالظاهر، فكما تصح صالة كل منهما بأن واملدارك، واحلدائق، وغريهم، واستدلوا لذلك 

ا باآلخر، لصحة صالة وجتزي عنه وال حيتاج أي واحد منهما إىل الغسل، كذلك يصح اقتداء أحدمه

ال دليل على لزوم  إذ مام كاف يف صحة االقتداء به،ملأموم بفساد صالة اإلاعدم علم بأن مام ظاهراً، واإل

مام واقعي يف حق املأموم، ولذا لو مل مام واقعاً، فاحلكم الظاهري يف حق اإلعلم املأموم بصحة صالة اإل

سقط الشارع حكمه، ولذا مل أاجلنابة املرددة شيء بأن به، وة بدنه صح االقتداء مام إىل جناسيلتفت اإل

  .نزال املتحقق من شخص ال بعينه ليس موجباً للجنابةحدمها بالغسل فاإلأيلزم 

   معلقة على املوضوعات الواقعية، حكاماأل نإ :األولويرد على 



٤٣٧

ال نقول إمنا االمجايل، والعلم التفصيلي طريق كذلك العلم  أن العلم طريق، فكماإمنا ال الظاهرية، و

  .جرائه األصل، دون وجود العلم لكل منهما ليسقط األصلبتكليف كل واحد منهما يف نفسه، إل

مارة يف أ أو  أصلىفيما جر إالّ  ال يكفيهمام وحدعدم علم املأموم بفساد صالة اإل نإ : الثاينىوعل

  .أشبهما  أو صالة الصحة،أ أو مام، مثل استصحاب الطهارة،صالة اإل

ة مبا جتري يف طرف املأموم ال ميكن رضاهي مع إذ األصول املذكورة ال جتري يف املقام،ن إ وحيث

لشرط  فاقد أو ،غري عادل أو أحد هذين جنب، أن علم املأمومإذا  مام، فحال املقام حال مااالقتداء باإل

  .بتالئهنهما حمالً الكان كل مإذا حدمها، أ ال يصح له االقتداء بفإنهآخر من شرائط األسوة، 

سقط الشارع أ متعددة، أحكام، فللجنابة ةسقط اجلنابة املرددأالشارع  أن بأنا ال نسلم:  الثالثىوعل

ترددت اجلنابة بني إمامني، وكذلك إذا كلها، كما يف املثال السابق، وهو االقتداء بأي منهما  بعضها ال

  .قبيلمجايل الذي هو من هذا اليف سائر موارد العلم اإل

  .مامه جنب، هو املتبعإ أن من جهة أو جنب، أنه من جهةما إ صالته، بطالن هذا فعلم املأموم بىوعل

   أما إذا أخل املأموم بشرائط املنفرد،إذا  بطالناليكون إمنا نعم 



٤٣٨

 مجاالًإث علم االثنني منهم االقتداء بالثالث، لعدم العلم حينئذ، وال جيوز لثال أو ولو دارت بني ثالثة جيوز لواحد

  عدوالً عنده،وكانوا كانوا حمل االبتالء له  أو كاناإذا منهم  أو أحد الثالثة االقتداء بواحد منهما أو  االثننيحدجبنابة أ

  

  .، كما يف كل مورد تبطل اجلماعةىمل خيل ا صحت صالته فراد

} الثالث لعدم العلم حينئذاالثنني منهم االقتداء ب أو بني ثالثة جيوز لواحد{اجلنابة } ولو دارت{

يكون اجلنب هو املأموم اآلخر،  أن حتمالهمام، الصالة اإل أو صالته بطالنوذلك لعدم علم املأموم ب

بعدم االقتداء ما إ مكلفبأنه بتالء، وإال علم املأموم مل يكن الثالث حمالً لالإذا يصح هذا إمنا لكنه 

 ،جياره لكنس املسجدإ أو ،ىهر، مثل االقتداء به يف صالة أخرلة الطامبعدم معاملة الثالث معا مام، أوباإل

  .شبه ذلك مما تقدمأما أو 

كثر فيما مل يصل إىل حد غري األ أو }أحد الثالتة أو  جبنابة أحد االثننيمجاالًإوال جيوز لثالث علم {

قد }  عدوالً عندهكانوا حمل االبتالء له وكانوا أو كاناإذا منهم  أو االقتداء بواحد منهما{احملصور 

مل يكن بعضهم حمل إذا طراف الشبهة حمل االبتالء، وقد ال يكون بعضهم حمل االبتالء، وأيكون كل 

خرج بعضهم عن حمل اإلبتالء بعد تنجز العلم  أو مل يكونوا كذلك من أول األمر، أن ماإاإلبتالء، ف

قتداء، سواء كان حمل االبتالء لباقي طراف حمل اإلبتالء ال يصح االكان كل األإذا مجايل، ففي ما اإل

  جيار، كاإلىمن جهة أخر أو طراف من جهة الصالةاأل



٤٣٩

منهما عدم جنابته وكون اجلنب هو كل وإال فال مانع، واملناط علم املقتدي جبنابة أحدمها ال علمهما، فلو اعتقد 

  ، يف عدم اجلوازىال جنابة لواحد منهما، وكان املقتدي عاملاً كف أو اآلخر،

  

ال تقتد ما إ :الشارع يقول له أن يعلمنه إ مجايل، حيثلكنس املسجد وحنوه، وذلك لتنجز العلم اإل

مل يكن إذا من باب املثال، و" وكانوا عدوالً: "فقول املصنف. ال تستأجر ذاك لكنس املسجد أو ذا،

 ، ملا تقرر يف األصول منأيضاًكان مجيعهم حمل االبتالء وجب عدم االقتداء  أن بعضهم حمل االبتالء بعد

  .يف السابق على اخلروج عن حمل االبتالءليضر ببقاء التك العلم ال اخلروج عن حمل االبتالء بعد تنجزأن 

يعلم بتوجه  ال إذ مجايل ليس مبنجز،فالعلم اإلمر مل يكن بعضهم حمل االبتالء من أول األإذا وأما 

علم جبنابة اثنني إذا مما تقدم يعلم احلال فيما نه إ مث}  مانعوإال فال{ات طالقالتكليف إليه فال مصادم لإل

كان اثنان منهم إذا هو فيما إمنا اخلروج عن حمل االبتالء املوجب جلواز االقتداء  فإن من مخسة مثالً،

  . بوجود جنب يف البنيمجاالًإمع خروج واحد يعلم  فإن خارجني،

  وكون اجلنب هوتهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابحدمها ال علمهأواملناط علم املقتدي جبنابة {

علم املقتدي حجة عليه، ألن }  يف عدم اجلوازى وكان املقتدي عاملاً كف،جنابة لواحد منهما ال أو اآلخر

  مام ال حجية له بالنسبة إىل املأموم العامل، خبالف وعلم اإل

  



٤٤٠

  .نا عاملني بذلك ال يضر باقتدائهمجاالً جبنابة أحدمها وكاإلو مل يعلم املقتدي  أنه كما

  

 أن  صح،مجاالً وعلم املأموم جبنابة زيد دون عمروإلو علما جبنابة أحدمها  أنه مام، ومنه يظهرعلم اإل

  .مجايل ملكان علمه اإل،يقتدي بعمرو أن ن مل يصح لزيدإيقتدي بعمرو، و

علمهما ألن }  بذلك ال يضر باقتدائهحدمها وكانا عاملنيأمجاال جبنابة إلو مل يعلم املقتدي  أنه كما{

  . ليس حجة عليه

  



٤٤١

  . بعد العلم بكونه منياًأيضاًخرج املين بصورة الدم وجب الغسل إذا ): ٥مسألة ـ (

  

ال دليل  إذ } بعد العلم بكونه منياًأيضاًخرج املين بصورة الدم وجب الغسل إذا {): ٥مسألة ـ (

والذخرية من التردد فيه كأنه النصراف املين إىل املاء ذي على اعتبار اللون، فما عن جامع املقاصد 

  .الصفات اخلاصة

حلق بالدماء، أاملين دم يف األصل، فلما مل يستحل ألن  من احتمال العدم، حكاموأما ما عن اية األ

  . لكن بلون الدميكون منياً أن فهو يف احلقيقة خارج عن حمل الكالم الذي هو

لو اختلط املين بالدم  أنه  أم ال؟ كان األصل الطهارة، ومن الواضحنه منياًشك يف كوإذا  هذا فىوعل

خملوطاً بالقيح،  أو خرج املين بصورة القيح لو أنه لقرحة يف املوضع حصلت اجلنابة، ومما تقدم يظهر

  .فضي فاحتد خمرجاهأاختلط بالغائط فيمن إذا وكذا 



٤٤٢
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  ٤٩...الفضة أو رف ماء الوضوء من الذهبظ ـ عدم كون ٢٠مسألة 

  ٥٨......................... ـ كون اإلستعمال مضرا٢١مسألة 

  ٦٦.............. ـ جريان املاء اجلاري بقصد الوضوء٢٢مسألة 



٤٤٣

  ٦٧............. ـ جواز ووجوب اإلستنابة يف الوضوء٢٣مسألة 

  ٨٩. بعض املسحاتالوضوء والصالة لو نسي بطالن ـ ٢٤مسألة 

  ٩٢.........متام الوضوء وبعد االبتداء اإ ـ املشي قبل ٢٥مسألة 

  ٩٣............ املواالة نسياناتركإذا الوضوء  بطالن ـ ٢٦مسألة 

  ٩٤.............. ـ جفاف البعض والرطوبة يف البعض٢٧مسألة 

  ١١٦.......احلدث يف الوضوءقصد رفع  ـ عدم وجوب ٢٨مسألة 

  ١٥٥.......................بطال العمل بالرياءإ ـ عدم ٢٩مسألة 

  ١٥٧..................... ـ وضوء املرأة ويراها األجنيب٣٠مسألة 

  ١٥٩.......................دةد ـ اجتماع الغايات املتع٣١مسألة 

  ١٦٨........................ الوقت ـ الوضوء قبل ويف٣٢مسألة 

  ١٧٠............... ـ جواز الصالة بوضوء قراءة القرآن٣٣مسألة 

  ١٧٣.............. للغسل والوضوءي ـ مقدار املاء از٣٤مسألة 

  ١٧٧...................بطال الوضوء باالرتدادإ ـ عدم ٣٥مسألة 

  ١٧٩..............ذن ـ وضوء الزوجة واألجري دون اإل٣٦مسألة 

  ١٨٢.................. ـ الشك يف احلدث بعد الوضوء٣٧مسألة 

  ١٩٢.....وء من جهة الشك بعد احلدث ـ املأمور بالوض٣٨مسألة 

  ١٩٨.......ين بعد الصالةءحد الوضوأ بطالن ـ لو علم ٣٩مسألة 

  ٢٠٦............ ـ العلم بوضوء وحدث والشك بعدمها٤٠مسألة 

  ٢٠٨........ينء ـ العلم حبدوث احلدث بعد أحد الوضو٤١مسألة 

  ٢١٣...................متام النافلةإ ـ العلم باحلدث بعد ٤٢مسألة 

  ٢١٥............احلدث أو ءقدمية الوضوأ ـ لو مل يعلم ٤٣مسألة 

  ٢١٧.... من الوضوء مل يعلم الوجويب منه ـ لو ترك جزًء٤٤مسألة 

  ٢٢٠.................. ـ لو تيقن ترك جزء من الوضوء٤٥مسألة 

  ٢٢٩................... ـ عدم اعتبار شك كثري الشك٤٦مسألة 



٤٤٤

  ٢٣٢...حلاق حكم التيمم بدل الوضوء حبكم الشكإ ـ عدم ٤٧مسألة 

  ٢٣٥....عدمه أو  ـ العلم بعد الفراغ من الوضوء باملسح٤٨مسألة 

  ٢٣٧......... ـ األفعال داخل الوضوء والشك يف اإلمتام٤٩مسألة 

  ٢٣٩................ ـ الشك يف وجود حاجب وعدمه٥٠مسألة 

  ٢٤٢......بعد الوضوء أو  ـ الشك يف وقوع احلدث قبل٥١مسألة 

  ٢٤٣...ه ـ لو شك يف تطهري حمل الوضوء قبل الوضوء وبعد٥٢مسألة 

  ٢٤٦.............. ـ الشك بعد الصالة بالوضوء وعدمه٥٣مسألة 

  ٢٤٩.... من الوضوءترك جزًء أنه  ـ لو تيقن بعد الوضوء٥٤مسألة 

  ٢٥٠.....ترك غسل اليد أنه  ـ لو علم قبل متام املسحات٥٥مسألة 

  فصل

   اجلبائرأحكاميف 

  ٣٤٠ ـ ٢٥٣

  ٢٨٢..................... ـ كون اجلبرية يف موضع املسح١مسألة 

  ٢٨٤................. ـ لو كانت اجلبرية مستوعبة للعضو٢مسألة 

  ٢٨٦.......................اسحة يف امل ـ لو كانت اجلبري٣مسألة 

  ٢٨٧................... ـ اإلنتقال إىل املسح على اجلبرية٤مسألة 

  ٢٨٩.............دةدكان يف عضو واحد جبائر متع ا إذ ـ٥مسألة 

  ٢٩٠................... ـ األطراف الصحيح حتت اجلبرية٦مسألة 

  ٢٩٢........... ـ وضع شيء طاهر على اجلرح املكشوف٧مسألة 

  ٢٩٣.......................طراف اجلرحأضرار املاء بإ ـ ٨مسألة 

  ٢٩٤.........مع عدم وجود اجلرح والقرحضرار املاء إ ـ ٩مسألة 

  ٢٩٨..................غري مواضع الوضوءيف  ـ اجلرح ١٠مسألة 

  ٢٩٩......................... ـ الرمد املتعني التيمم فيه١١مسألة 



٤٤٥

  ٣٠٠...................صد داخل اجلروح ـ يف حمل الف١٢مسألة 

  ٣٠١.................... ـ عدم الفرق يف حكم اجلبرية١٣مسألة 

  ٣٠٢........... ـ الشيء الالحق ببعض مواضع الوضوء١٤مسألة 

  ٣٠٤...............هر اجلبرية وجناسة باطنه ـ طهارة ظا١٥مسألة 

  ٣٠٥............................... ـ اجلبرية املغصوبة١٦مسألة 

  ٣٠٨...... ـ عدم اشتراط ما تصح فيه الصالة يف اجلبرية١٧مسألة 

  ٣٠٩.............. ـ حكم اجلبرية يف اخلوف من الضرر١٨مسألة 

  ٣١٠........................ ـ رفع اجلبرية وغسل احملل١٩مسألة 

  ٣١١..... ـ اختالط الدواء املوضوع على اجلرح مع الدم٢٠مسألة 

  ٣١٣.................. ـ كفاية غسل األقل كما وكيفا٢١لة مسأ

  ٣١٤.......................... ـ الدسومة على اجلبرية٢٢مسألة 

  ٣١٥..................كان جنساإذا  ـ العضو الصحيح ٢٣مسألة 

  ٣١٦................ ـ عدم لزوم ختفيف ما على اجلرح٢٤مسألة 

  ٣١٨............................. ـ الوضوء مع اجلبرية٢٥مسألة 

  ٣٢٠............................. ـ الفوارق يف اجلبرية٢٦مسألة 

  ٣٢٤...................برية اجلأحكام ـ عدم الفرق يف ٢٧مسألة 

  ٣٢٥..... ـ حكم اجلبائر يف الغسل كحكمها يف الوضوء٢٨مسألة 

  ٣٢٨.............. ـ اجلرح والقرح على مواضع التيمم٢٩مسألة 

  ٣٢٩........................... ـ االستيجار يف اجلبرية٣٠مسألة 

  ٣٣٤.......عادة الصالة بعد رفع اجلبريةإ ـ عدم وجوب ٣١مسألة 

  ٣٣٥.................. ـ الصالة أول الوقت مع اجلبرية٣٢مسألة 

  ٣٣٧................. وعدمه املوجب للجبرية ـ الضرر٣٣مسألة 

  ٣٣٩......................... ـ اجلمع يف موارد الشك٣٤مسألة 



٤٤٦

  فصل

  يف حكم دائم احلدث

  ٣٧٥ ـ ٣٤١

  ٣٥٨............... ـ وجوب املبادرة إىل الصالة بال مهلة١مسألة 

  ٣٥٩.............. ـ عدم وجوب الوضوء لقضاء التشهد٢مسألة 

  ٣٦٣...................... ـ وجوب التحفظ من التعدي٣مسألة 

  ٣٦٥............................. ـ لزوم معاجلة السلس٤مسألة 

  ٣٦٧......................... ـ جواز مس كتابة القرآن٥لة مسأ

  ٣٦٩.................. ـ الصرب مع احتمال الفترة الواسعة٦مسألة 

  ٣٧٠..................... ـ االشتغال بالصالة مع احلدث٧مسألة 

  ٣٧١.............................. ـ الصالة االضطرارية٨مسألة 

  ٣٧٣..............م احلدثئ ـ حكم املستحاضة حكم دا٩مسألة 

  ٣٧٤.............. ـ عدم وجوب القضاء على املسلوس١٠مسألة 

  ٣٧٥.......................املبطون أو س ـ نذر املسلو١١مسألة 

  فصل

  غساليف األ

  ٣٨٣ ـ ٣٧٧

  ٣٨٠................ ـ وجوب النذر املتعلق بغسل الزيارة١مسألة 

  فصل

  يف غسل اجلنابة

٤٣٤ - ٣٨٥  

  ٤٣٩.........................................لو رأى يف ثوبه منيا

  

  




