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  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }   { منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

   الفقه

  

  الثايناجلزء 
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  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  

  آية اهللا العظمى

  ريازيالسيد حممد احلسيين الش

  دام ظله

  

  

  

  كتاب الطهارة

  اجلزء األول

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

   شوران١١٤ / ٦٠٨٠ب .ص. بريوت ـ لبنان
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  كتاب الطهارة

  اجلزء األول
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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  فصل

  يف املياه

  املاء إما مطلق أو مضاف

  

  }يف املياه: فصل{

يكون صدقه  حىت  كل مائع سيالن جيعل املقسمأ األوىل} و مضافأ إما مطلق ،املاء{مجع املياه 

  . املضاف جماز، لصحة السلب وعدم صحة احلملىطالق املاء علإ املاء وغريه حقيقة، إذ ىعل

ن أ كما ، اازي احلقيقي واملعىنيشمل املعىن حىت ن الالزم جعل املقسم بنحو عموم ااز،أ: واعلم

ماء وذ مشوله لنحو ماء الرمان، إموم ااز، بنحو ع يضاًأهنا منه  ما أريد ىطالق املاء املضاف علإ

 حقيقة، ومشوله ـليه اجلسم إو كان مضافاً أ اجلسم ىلإ ن مضافاً كاـمها مما فيه لفظ املاء العنب، وحنو

  .اخلل والزيت وحنومها جمازلنحو 
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ق ما ال يصدق عليه املاء، وما يصد:  ثالثة أقسامىلإ جعل املقسم املائع، مث تقسيمه واألوىل

  .طالق، أو االضافة، واخلطب سهل بعد معلومية املرادباإل

  .وضح املفاهيم العرفيةأن املاء املطلق غين عن التعريف، لكونه من إمث 

شك يف أن املياه الزاجية وحنوها مطلق أم لو ة مفهومية، كما هنعم قد يقع الشك يف بعض املياه لشب

، وشك يف أن هذا ءاملطلق ماء، وعلم بأن ماء الورد ليس مباة مصداقية، كما لو علم بأن املاء هال، أو لشب

  .و ماء وردأع ماء ئاملا

 مفهوم عريف ما ينفكأن مثل هذين املشتبهني يقع يف كل مفهوم مبني عند العرف، إذ قلَّ ىخيفوال 

  .عن أن تكون له موارد مشتبهة، وحينئذ فاملرجع األصول املوضوعية أو احلكمية

طالق اسم املاء إطلق كما عرفه مجلة من القدماء واملتأخرين، هو الذي يستحق عرفاً مث إن املاء امل

ىل إضافة ضافة عدم اإلواملراد بعدم اإل. بأن يكون العرف يطلق عليه املاء بدون مساحمة: عليه بال إضافة

الشط وماء البئر،  العرف فليس بضار، كما يقال ماء ىل ما ليس مبقوم بنظرإضافة ما اإلأمقوم له بنظره، 

ذ ذلك لتعيني الشخص ال لتعيني املقوم للفرد، خبالف مثل ماء إطالق، ليه ال يضر باإلإضافة ن اإلإف

  .العنب كما هو ظاهر
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اجلاري : كاملعتصر من األجسام، او املمتزج بغريه مما خيرجه عن صدق اسم املاء، واملطلق، أقسام

  الكر، والقليل،والنابع غري اجلاري، والبئر، واملطر و

  

  .لخلن مل يصدق عليه املاء املضاف كاإما ليس مبطلق و: واملراد باملضاف يف هذا املقام

  : قسمنيىن ما ليس مبطلق علإمث 

و املمتزج بغريه مما أ{ كماء العنب} كاملعتصر من األجسام{ ما يصدق عليه املاء باضافة :األول

  .د املمتزج بأجزاء وردية، واملاء املمزوج بالسكر وحنوهاملطلق كماء الور} خيرجه عن صدق اسم املاء

قسام الختتلف يف ن مجيع هذه األإ وحيث ،كاخلل وحنوه:  ما ال يصدق عليه اسم املاء أصال:الثاين

فإنه حيث خيتلف حكم كل قسم منه } املطلق{ذلك خبالف } و{احلكم عند املشهور مل يبال بالتقسيم 

العني الواقفة  وكالرتيز} النابع غري اجلاري واجلاري {:ستة }قسامأ{ ىعن حكم القسم اآلخر قسم عل

يف املقسم، كما مل  ومل يذكره بعض القدماء} واملطر{أخوذ يف مفهومها عمق ووقوف امل} والبئر{

} والقليلوالكر، {األمر سهل،  و،ماء بئر ملالحظات وحمقون، و جار،ىلإيذكر النابع، بل قسموا املطلق 

 وأهناك أقسام أخر كاملستعمل  وما ما يقابل تلك األقسام األربعة املتقدمة،واملراد  
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  .اخلبث ومنها، مع عدم مالقاة النجاسة طاهر مطهر من احلدث وكل واحد

  

  .حكامهاأالسؤر وحنومها ، وسيأيت 

مع عدم مالقاة  {ـسيأيت حكم املضاف  وـأي من أقسام املاء املطلق } وكل واحد منها{

  .بضرورة دين اإلسالم} ر من احلدث واخلبثطاهر مطهالنجاسة 

و استدلوا لكونه مراً بعد كونه طاهراً بآياتطه:  

ينزلُ علَيكُم ِمن السماِء ماًء ِليطَهركُم ِبِه ويذِْهب عنكُم ِرجز الشيطاِن و﴿: قوله تعاىل: األوىل

  .)١(﴾ثَبت ِبِه الْأَقْدام قُلُوِبكُم وي وِليرِبطَ على

 ىلإنزلوا  و املاء، فاضطر املسلمونىلإسبب أن الكفار سبقوا املسلمني بواملشهور أا نزلت يف بدر 

 ىعل تلك الليلة ا فباتو،هم وكثرة الكفارتخائفون لقلل ال تثبت فيه أقدامهم ، وأكثرهم تل من رمل سيا

 ىوعل نتم تصلون باجلنابةأ و احلقىنكم علأيس، وقال تزعمون بلإكثرهم، فتمثل هلم أغري ماء، فاحتلم 

قتلوكم العطش  مكفذا ضعإو املاء، ىلإ احلق ما سبقوكم ىغري وضوء، وقد اشتد عطشكم ولو كنتم عل

 تطهري ىية ظاهراً علقويت قلوم ونزلت اآل و،عللكيف شاؤوا، فأنزل اهللا عليهم املطر، وزالت تلك ال

  ماء املطر

                                                
  .١١آية / سورة االنفال ) ١(
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املراد بقوله  وخبثها، و، التطهري من حدث اجلنابة"ليطهركم": اخلبث، فاملراد بقوله تعاىل وللحدث

إزالة تلك :  القلوبىاملراد بالربط عل و اجلنابة فإا من فعله،"يذهب عنكم رجز الشيطانو" :تعاىل

رمل الذي ما كانت تستقر  الىتثبيتها عل: املراد بتثبيت األقدام ووقعها الشيطان يف قلوم، الوسوسة اليت أ

  .رية صرحية يف كون ماء املطر مطههذه اآل و،يةاآليؤيده ظاهر  و  هكذا ذكره املفسرون،،أرجلهم فيه

  : االستدالل ا بأمورىأشكل عل و)١(﴾أَنزلْنا ِمن السماِء ماًء طَهوراًو﴿: قوله تعاىل: الثانية

  :وهي حتتمل معاين أربعة كلمة الطهور، ىت عللية اشتمن اآلإ: األول

  .ريةاملطه:ألول ا

  .رالطاهر املطه: الثاين

  .احلسود ون تكون صيغة مبالغة كالصبورأ: الثالث

 الغسول والفطور، و  كالسحور أي ما يتسحر به،،أي ما يتطهر به: أن تكون صيغة آلة: الرابع

  .ة يف البنيال قرين و بقرينة أحدها إالّى فال ميكن محله علذحينئ والوقود،و

                                                
  .٤٨ آية :سورة الفرقان) ١(
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: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كقول النيب: خبار املطهر أيضاً كثري يف األنعم استعمال الطهور مبعىن

»جا طهوراًعلتوقوله،ريد به الطاهر مل تثبت املزية هلذه األمةأ فإنه لو )١( » يل األرض مسجداً وترا  

 ولو مل )٢(» احلل ميتته،هو الطهور ماؤه«: البحرئل عن الوضوء مباء  وقد س)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .يرد كونه مطهراً مل يتم اجلواب

 ىلإ ،)٣(»طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

  .غري ذلك

  . نكرة يف سياق االثبات وال تفيد العموم)ماء(ن إ: الثاين

  .ما سائر املياه فالأداللة اآلية على مطهرية ماء املطر،  األمر ىن منتهإ: الثالث

فبأن الطهور ولو كان مشتركاً بني املعاين املذكورة إال أن الظاهر منه يف : واجلواب أما عن األول

 أنه لو كان املراد منه الطاهر مل يكن وجه لالمتنان، إذ عامة األشياء ىلإاملقام هو املطهرية للتبادر، مضافاً 

  ة إال األعيان النجسة، فهو كما لو أجلس املضيف ضيفه طاهر

                                                
  .٦ ص ٧٧البحار ج ) ١(

  .٦ ص ٧٧البحار ج ) ٢(

  .٦ ص ٧٧البحار ج ) ٣(
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 فإنه مما يضحك ،متنان مكان طاهر يف مقام االىأجلستك عل:  بقعة منها، مث قالىيف الصحراء عل

  .منه

ان، واآلية يف نكرة يف سياق االثبات ال تفيد العموم إذا مل تكن يف مقام االمتنفإن ال: وأما عن الثاين

أَنزلْنا علَيكُم ﴿:  فاآلية مثل قوله تعاىل، البشر بطهارة ماء جمهولىموم، إذ ال امتنان علمقامه فتفيد الع

  .)١(﴾ِلباساً يواري سوآِتكُم وريشاً

قَد ﴿: وحنو )٢(﴾وأَنزلْنا الْحديد﴿: تقديره، حنونزال إن كان إنزال، فإن املراد باإل: وأما عن الثالث

نزال خلق إنزلت من السماء أذ مجيع مياه األرض إ ،فالعموم واضح )٣(﴾رسوالً يكُم ِذكْراًأَنزلَ اللَّه ِإلَ

ن كان إو. )٤(﴾ٍء ِإالَّ ِعندنا خزاِئنه وما ننزلُه ِإالَّ ِبقَدٍر معلُوٍم وِإنْ ِمن شي﴿: وتقدير كما قال اهللا تعاىل

أَلَم تر أَنَّ اللَّه ﴿: يع مياه األرض من السماء بدليل قوله تعاىلن مجإ: نزال اخلارجي احلقيقي، فنقولاإل

نابيعي لَكَهماِء ماًء فَسالس لَ ِمنزوغريها )٥(﴾أَن.  

                                                
  .٢٦ آية :عرافسورة األ) ١(

  .٢٥ آية :سورة احلديد) ٢(

  .١١ ـ ١٠ آية :سورة الطالق) ٣(

  .٢١ آية :جرسورة احل) ٤(

  .٢١ آية :سورة الزمر) ٥(
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منا هي مطهريته عن القذارات العرفية إبأن املطهرية املستفادة منها : شكال يف اآلية الكرميةوأما اإل

  .ى القذارات الشرعية، ففيه ما ال خيف املطهرية عنىوال داللة فيها عل

فراده التطهر أ أن أظهر ةبضميم )١(﴾ِإنَّ اللَّه يِحب التوابني ويِحب الْمتطَهرين﴿: قوله تعاىل: الثالثة

حجار، فأكل رجل من األنصار كان الناس يستنجون باأل: ويؤيده ما عن الصدوق يف الفقيه، قال. ءباملا

 فدعاه﴾ ِإنَّ اللَّه يِحب التوابني ويِحب الْمتطَهرين﴿:  باملاء، فأنزل اهللا سبحانهىن بطنه فاستنجطعاماً فال

 فلما دخل قال له رسول ، يسوؤهرن يكون نزل فيه أمأ فخشي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

كلت طعاماً فالن أنعم يا رسول اهللا : ؟ قال»اًهل عملت يف يومك هذا شيئ«):  اهللا عليه وآلهىصل( اهللا

 فإن هذه اآلية تدل يف .)٢(» قد أنزل فيك اآليةبشر، فإن اهللا تعاىلأ«: فقال له. بطين فاستنجيت باملاء

عليهما الصالة ( من األقذار، وال سيما باملاء، وقد روي عن الباقر والصادق مدح التطهر ىاجلملة عل

با جلمعهم يف االستنجاء من الغائط بني األحجار واملاء، وروي الستنجائهم قُهل أا نزلت يف أ) والسالم

  .باملاء

  : قسمنيى مطهرية املاء، أو طهارته يف نفسه فهي علىوأما الروايات الدالة عل

                                                
  .٢٢٢ آية :سورة البقرة) ١(

  .٢٤ ح٢٠ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٢(
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  :وهي روايات.  املطهرية مطلقاًىما تدل عل: األول

إن اهللا جعل «: ، قال)عليه السالم( اهللا ما يف الوسائل، عن مجيل بن دراج، عن أيب عبد: األوىل

ذ لو كان املراد بالطهور كونه طاهراً يف إ، وداللتها واضحة، )١(»التراب طهوراً، كما جعل املاء طهوراً

  .نفسه مل يكن وجه للتخصيص والتمثيل، إذ كثري من األشياء طاهر

  .)٢(»هرططهر وال ياملاء ي«): عليه السالم( وفيه أيضاً قال الصادق: الثانية

): عليه السالم( قال علي) عليه السالم( يب عبد اهللاأيضاً، عن مسعدة بن اليسع، عن أوفيه : الثالثة

»ر وال يطه٣(»راملاء يطه(.  

عليهم ( عن آبائه) عليه السالم( وفيه أيضاً، عن النوفلي، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا: الرابعة

  .)٤( مثله)وآله وسلمصلى اهللا عليه ( عن النيب) السالم

  تدرك، عن اجلعفريات بسنده، قال رسول سما يف امل: اخلامسة

                                                
  .١بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب ٩٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب املاء املطلق ح١ الباب ٩٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حبواب املاء املطلقأ من ١ الباب ١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب ١٠١ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٦

  .)١(»راملاء يطهر وال يطه«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

 واملاء يطهر ،الصالة تنظر وال تنظر ا«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وفيه أيضاً عنه: السادسة

  .)٢(»وال يطهر

  .)٣( حممد األشعث مثلهىلإسناده إيضاً، عن الراوندي بأفيه و: السابعة

  .)٤( مثله)صلى اهللا عليه وآله وسلم( سالم، بإسناده عن رسول اهللاوفيه أيضاً عن دعائم اإل: الثامنة

، أنه قال، يف ذكر فضل )عليه السالم( وفيه أيضاً عن إرشاد القلوب بسنده، عن أمري املؤمنني: التاسعة

ن اهللا سبحانه رفع إ«: وأممهم) عليهم السالم( سائر األنبياء ى وأمته عل)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( نبينا

 جنس قرضوه من ىذصام أأكانت األمم السالفة إذا : ىليه فيما أوحإ ى ساق العرش فأوحىلإنبينا 

  .)٥(» وقد جعلت املاء طهوراً ألمتك من مجيع األجناس والصعيد يف األوقات،أجسادهم

  ، )عليه السالم(ما يف الوسائل، عن أيب عبد اهللا: عاشرةال

                                                
  .٨ سطر ١١ ص :اجلعفريات) ١(

  .٣ ح٢٥بواب املاء املطلق صأ من ١ الباب ١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٤ ح٢٥بواب املاء املطلق صأ من ١ الباب ١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  . يف ذكر املياه١١١ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٤(

  .رشاد القلوبإ نقالً عن ٩ حديث ١٠ ص٧٧ ج:لبحارا) ٥(
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صاب أحدهم قطرة بول قرضوا حلومهم باملقاريض، وقد وسع اهللا أذا إسرائيل إكان بنو «: قال

  .)١(» طهوراً، فانظروا كيف تكونونءعليكم بأوسع ما بني السماء واألرض، وجعل لكم املا

 طهارة املاء يف ى دالة على املاء مطلقاً، وهناك روايات أخر مطهريةىهذه مجلة من الروايات الدالة عل

  .، وغريه وقد أضربنا عنها)٢(»يعلم أنه قذر حىت املاء كله طاهر«): عليه السالم( نفسه كقول الصادق

  :تنبيهان

  . يطهر وال يطهر سنداً وداللةء أنه قد يناقش يف الروايات املتقدمة املعربة بأن املا:التنبيه األول

 وبني كوا ،ا السند فبأا بني كوا من الدعائم واجلعفريات الضعيفني، وبني كوا حمذوف السندأم

  . عن السكوين وحنوه وهم من الضعاف

 من راجع تتمة املستدرك، والسكوين ى ذلك علىن الدعائم واجلعفريات حجة كما ال خيفإ :وفيه

يف كتب األخبار بعد كثرا وشهرا ليس بضعيف بل هو من الثقات، وحذف السند يف بعضها 

 درجات ىواالستدالل وعمل الفقهاء ا، أو مبا يطابقها غري ضار، بل لو قيل بأن هذه األخبار يف أعل

  .الوثاقة مل يكن جمازفة

                                                
  .٤بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب ١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٥بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب ١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  :وأما الداللة فمن وجهني

 كما ثبت يف يفيد العموم  وهو ال، بالالمىن كلمة املاء الواقعة يف هذه الروايات مفرد حملإ: ألولا

، الذي "فالن حيكم وال حيكم عليه" : بل من قبيل،طالقطالق له، ألنه ليس يف مقام اإلإ وال ،موضعه

هو بصدد بيان ما هو أظهر خواصه ال يف صدد بيان أنه حيكم على كل أحد وبكل شيء، ومن قبيل 

عن الفحشاءىالصالة تنه  كل صالة كذا الذي هو بصدد بيان أن هذه الطبيعة كذا، ال أن.  

  .سك ا يف مقام الشكمواحلاصل أن هذه قضية مهملة ال ميكن الت

حناء، ال أقل من احتمال كونه يطهر بصيغة أقرأ ن يأجممل ميكن  "يطهر وال يطهر" :ن قولهإ: الثاين

  .ارد

ما عدم أ. ن شيئاً من الوجهني غري قابل لكونه وجهاً للخدشة يف الروايةأ عليك ىهذا ولكن ال خيف

 إذ الطبيعة موجودة ،فراد بطريق أوىلذا ثبت للطبيعة ثبت لألإن احلكم إ :طالق، ففيهإفادته العموم واإل

ذا منع منه أمر خارجي، وكذا لو إ  سيال، يستفاد منه أن كل ماء سيال إالّء املا:يف األفراد قطعاً، فلو قال

، والفرق بني املعامالت حرم الربال، ومثله  فهم منه أن كل بيع حالأحل اهللا البيع: قال الشارع

  ، مث "الكلب جنس":  لعبده أنه لو قال املوىلىال ترأوغريها بال فارق، 
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استعمل العبد مع كلب الصيد بالطهارة، كان مستحقاً للعقاب عند العقالء، ومل يسمع منه أن يعتذر 

  .قطالإ مل يكن له عموم وال  يف كالم املوىل"الكلب"بأن لفظة 

 بالالم ى ألن الكالم فيما كان املفرد احمللَّ، فليس مما حنن فيه أصالً، فالن حيكم:ما النقض بقولهأو

ذ املوضوع يف إ، ىالصالة تنهالذي هو مرآة الطبيعة يف الكالم، ومنه يعلم عدم صحة النقض مبثل 

و املصداقية، أفهومية ال ما شذ من الشبهة املإمر خارجي يعرف العرف حدوده وخصوصياته أقضيتنا 

ن النقض إ: القن يأ بل ميكن ،اً شرعي جمعوالًاًكان املوضوع فيها أمر اليت ىالصالة تنهخبالف قضية 

أن كل ما تصدق عليه الصالة وال يصح سلب الصالة :  أنه يستفاد من هذه اجلملةىأال تر. لنا ال علينا

  .ن يكون املراد ا صالة الظهر فقط، وحنوهاحيتمل أ: ن يقالأوال يصح ..  عن الفحشاءىعنه ينه

 نقص يوجب عدم إمكان "يطهر وال يطهر"وكيف كان فليس يف استفادة العموم من مجلة املاء 

  .التمسك به يف موارد الشك

ذ ال يستقيم من االحتماالت إ ،مجال فيه خالف الظاهر، فإن ادعاء اإل"يطهر وال يطهر"وأما إمجال 

طهر كل شيء ي: زيداً، من باب التفعيل، األول معلوماً، والثاين جمهوالً، فاملعين أنهال قراءة كليهما مإ

 والنقض مبثل املاء النجس الذي صار بوالً حليوان، وتتميم املاء كراً وحنومها ال يعبأ ،واليطهر بشيء غريه

  نه لوأبه، مع 
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، فهذا العموم ال يضر باالستدالل،  أو ماء يطهر بغري ماء فهو ختصيص،هناك شيء ال يطهره املاءكان 

  .والقول بأنه آب عن التخصيص مبراحل من الواقع

  .واحلاصل أن الرواية تامة سنداً وداللة يصح التمسك ا يف كل مورد، إال ما خرج بالدليل

  : الرواية التاسعة والعاشرة بأمرينى رمبا أورد عل:التنبيه الثاين

نه يلزم منه أدن يف األمم السابقة موجباً لقرض حلومهم، مع نه كيف ميكن كون تنجس البإ: األول

  .ىل التشويه يف اخللقة واملثلةإالعسر واحلرج، مضافاً 

 ظهر ن الدم أيضاً جنس، فلو كان قرض النجس الزماً مل يبق هلم حلم، ألم حيث قرضوا حمالًإ: الثاين

  .الدم، فيلزم عليهم قرض ثان، وهكذا

 أو كان هذا ،ذ لعله مل يكن الدم جنساً يف شرعهمإثاين، ففي غاية السقوط، ما االشكال الأ: قولأ

  ). رمحه اهللا( ، كما أشار اليه السي)١(معفواً

  .وأما اجلواب بأنه مل يكن يظهر الدم فرجم بالغيب

                                                
  .٩ ذيل حديث ١٠ ص٧٧ ج:البحار) ١(
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ذ لعل حلومهم كانت كجلد باطن األرجل، ومن إنه استبعاد حمض، إوأما االشكال األول ففيه 

ي اختالف احلضري والبدوي يف اجللد واللحم، فكيف بالزمان السابق، هذا مع احتمال أن يكون البديه

  . واهللا العامل،ن كان بعيداًإالقرض جمازاً عن الدلك الشديد وحنوه، و

 يف املوارد اخلاصة، فهي أكثر من أن ء مطهرية املاى أي الروايات اخلاصة الدالة عل:ما القسم الثاينأ

بواب املياه وباب غسل اجلنابة أا يف هظهر ذلك ملن راجع الوسائل واملستدرك والبحار وغري، كما يىحتص

  . فراجع،وغريها

ذ الطهارة والنجاسة والغسل إ أن األصل يف كل ما شك يف طهارته وجناسته الطهارة، ىمث الخيف

: فكما أن الشارع لو قال. ا أمور عرفية كالبيع والشراء والربا وغريهاهوحنوها، مما يتعلق ذا الباب كل

 كان "طهره" أو "اغسله":  عنه، كذلك لو قالى ما الّإ كان مقتضاه صحة كل بيع عريف "حيل البيع"

  .ال ما بينه من شروط وموانعإمقتضاه كفاية الطهارة العرفية 

 ىبقائها عل خمترعة للشارع، بل كانت قبل الشرع أيضاً، حنكم فيها بنفاحلاصل أن األمور اليت مل تك

 ى مقدار ما غيره الشارع فيؤخذ به ويبقىلإ ما مل يرد من الشارع خالفه، فإذا ورد نظر ،ما كانت عليه

  .الباقي كما كان، وهذه قاعدة مطردة عند كافة العقالء حني تغيري الشرائع والقوانني
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 من احنالل :وه يف األصول مردود مبا ذكر،خذ باملتيقنوالقول بأن العلم االمجايل يقتضي التوقف واأل

  .العلم األمجايل باليقني التفصيلي والشك البدوي

  أن األصل يف مجيع أبواب العقود وااليقاعات والطهارات والنجاسات وحنوها، هو الصحة،:واحلاصل

ن جعل األصل يف هذه أ الفساد، وذا تبني ىان مبا يكتفي به العرف إال أن يدل دليل عليتكفاية اإلو

  .ولعله سيأيت هلذا مزيد توضيح إن شاء اهللا تعاىل. عدم الطهارة والفساد، ليس يف حمله: اباألبو

الشرع يف  اىل نعم يف باب اعوالت الشرعية كالصالة وحنوها مما ليس ثابتاً يف العرف، لزم الرجوع

  .كل ما شك يف ثبوته وعدمه

وكيف كان فاملاء املطلق مبارة عما ذكره يف مصباح الفقيه، بقوله ومها ع،ر من احلدث واخلبثطه :

النية، ى األثر احلاصل عند عروض أسبابه املانع عن الدخول يف الصالة املتوقف رفعه عل:واملراد باحلدث 

  .ىانته )١( النجاسة مبعناها املعروف عند املتشرعة:واخلبث

ذ بني النجاسات العرفية إخبار املتفرقة يف باب النجاسات،  املعروف هو املستفاد من األواملعىن

   كذلك عن كان عند الشرإوالشرعية عموم من وجه، فالكافر النظيف ليس عند العرف جنساً و

                                                
  . ٣٢ سطر٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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ن إور املذكورة يف باب النجاسة ليست عند الشرع جنساً وم والقذارة الكثرية غري األ، املشهورىعل

  . عند العرف كذلكتكان
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ة النجاسة طاهر، لكنه غري مطهر ال من احلدث وال من املاء املضاف مع عدم مالقا): ١مسألة ـ (

  .اخلبث ولو يف حال االضطرار

  

ألن األصل : مع طهارة أصله، وذلك} املاء املضاف مع عدم مالقاة النجاسة طاهر {):١مسألة ـ (

 اويف هذ} ر ال من احلدث وال من اخلبث ولو يف حال االضطرارطهلكنه غري م{يف األشياء الطهارة 

  :قام مطالب ثالثةامل

  . أنه ليس مطهراً من احلدث:األول

  . عدم الفرق بني حال االختيار واالضطرار:الثاين

  . أنه ليس مطهراً من اخلبث:الثالث

  :إذا عرفت ذلك فنقول

  .ن املاء املضاف ال يرفع احلدث مطلقاًأ يف :املطلب األول

  .مجاع واألصلواستدلوا لذلك بالكتاب والسنة واإل

 اءفإن األمر بالتيمم عند فقدان امل )١(﴾فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صعيداً طَيباً﴿: فقوله تعاىل: تابما الكأ

 املضاف، وإال مل يكن احلكم بوجوب التيمم عند ء عدم التطهري باملاىاملتبادر منه املاء املطلق، يدل عل

  فلم جتدوا : فقدان املاء املطلق، بل الالزم أن يقال

                                                
  .٤٣آية / سورة النساء ) ١(
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  . مضاف فتيمموا، وال ماَءاًءم

  . املضاف وحنوه خالف الظاهر من الترتيب املاءبإن عدم الفصل بينهما لقلة: والقول

ي من ـ أ وما دل منها(: دلة األ، قال يف املصباح يف عدادطهورية املاءبآيات لذلك يستدل ورمبا 

ردة يف مقام االمتنان املشعرة ااً، الو خلق املاء طهور أن اهللا تعاىلىالعزيز علومن الكتاب   ـخباراأل

  .)١()باحنصار املطهر فيه

الينايف كون شيء آخر طهوراً امتناناً ن بيان كون املاء طهوراً إالشيء الينفي ما عداه، فإثبات : أقول

  .يضاًأ

 فيه كل منة، ولذا  ألنه مقام االمتنان الذي تعد،يضاً طهوراً لزم بيانهألو كان شيء آخر : ن قلتإ

  . غريهى كل نعمة علذا كان يف مقام االمتنان عدإ أن الشخص ىتر

 أن اهللا ى املنن، وبني كون املقام مقام بيان املنة من جهة، ولذا ترعدمقام فرق بني كون املقام : قلت

: تنان من جهة واحدة، كقوله تعاىلاحلكيم نعمة واحدة، حيث كان يف مقام االم يذكر يف الكتاب تعاىل

﴿والًلَقَدسر ثَ فيِهمعِإذْ ب ِمننيؤلَى الْمع اللَّه ن٢(﴾ م(.  

                                                
  .١٠ سطر٥٤ ص١ ج:الفقيهمصباح ) ١(

  .١٦٤ آية :سورة آل عمران) ٢(
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  .فيشهد ملا ذكر عدم ذكر الشمس والنار وغريمها من سائر املطهرات يف اآلية: وكيف كان

  : فهي روايات:ما السنةأو

وضأ منها  يف الرجل يكون معه اللنب، أيت:)عليه السالم( اهللا رواية أيب بصري عن أيب عبد :األوىل

  .)١(»الصعيد ومنا هو املاءإال،  «:للصالة؟ قال

ذا كان الرجل ال يقدر إ«: قال) عليهم السالم(  رواية عبد اهللا بن املغرية، عن بعض الصادقني:الثانية

  .)٢(» اللنب فال يتوضأ باللنب، إمنا هو املاء أو التيممى املاء وهو يقدر علىعل

. ليه فال جيوز التطهر بهإكل ماء مضاف أو مضاف «): يه السالمعل(  ما عن الفقه الرضوي:الثالثة

وجيوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحني والعصري واخلل، ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران، 

  .)٣(»و الترابأ إال املاء القراح ،وكل ذلك ال جيوز استعماهلا. وماء اخللوق وغريه ومايشبهها

 ماء التراب كماء الشطوط واألار و يراد إالّأ أن املراد أن التراب مبرتلة املاء يف التطهري، الظاهر: قولأ

  .وحنومها

                                                
  .١ من أبواب املضاف ح١ الباب١٤٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب املضاف ح١ الباب١٤٦ ص١الوسائل ج) ٢(

  .٢٥ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٣(
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ن اهللا فرض إ«:  أن قالىلإ ،يف بيان كيفية التيمم) عليه السالم( اهللا  ما عن العلل، عن أيب عبد:الرابعة

 عدم طهورية غري املاء ملفهوم ىا يدل عل، وهذ) آخرهىلإ( )١(»الطهور باملاء فجعل غسل الوجه واليدين

  . غري ذلك من األخبار اآلمرة بالغسل والوضوء باملاءاحلصر، إىل

  . فقد ادعاه غري واحد:مجاعوأما اإل

 مبا ورد من الشرع حصوهلا به، إذ مها أمران سل والوضوء إالّالغفهو أصالة عدم حصول : وأما األصل

  .ص، وقد عرفت أن النصوص تضمن التطهر باملاء موضع النىخمترعان يلزم الوقوف عل

سل من ال بأس بالوضوء والغ«: ف يف هذا احلكم مجاعة، فعن الصدوق يف الفقيه أنه قاللمث إنه قد خا

  .)٢(»اجلنابة واالستياك مباء الورد

 عن مجاعة من أصحاب احلديث منا، أم أجازوا الوضوء مباء ىوعن الشيخ يف اخلالف أنه حك

  .)٣(الورد

  . مطهريته من احلدث مطلقاً يف حال االضطرار، كما سيأيت يف املطلب الثاين:وعن ابن عقيل

                                                
  .١ ح١٤٥ ص٧٨ ج: البحار، مع اختالف يف الرواية٢٨٠ ص١٩١ الباب :علل الشرايع) ١(

  .٣ يف باب املياه طهرها وجناستها ح١ الباب٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٥ مسألة ٢ ص١ ج:اخلالف) ٣(
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 عن الرجل :)عليه السالم( ، عن يونس، عن أيب احلسنىلصدوق خبرب حممد بن عيسلوقد استدل 

  .)١(»ال بأس بذلك «: قال؟يغتسل مباء الورد، ويتوضأ به للصالة

  :وقد أورد عليه

نه خرب شاذ شديد إيف التهذيب، ) رمحه اهللا( ن احملكي عن الشيخأ حىت ض األصحاب،عراإب: أوالً

، ومل يروه )عليه السالم( يب احلسنأن تكرر يف الكتب واألصول، فإمنا أصله يونس، عن إالشذوذ، و

 قول الصدوق مسبوق ، وعن الشهيد أنّ)٢(بظاهره ترك العمل ىغريه، وقد اجتمعت العصابة عل

 ىمجاع ال دليل عل واإل،ةعراض غري مسقط عن احلجي أن اإل:وفيه. ، وملحوق به، فال يعبأ بهمجاعباإل

  .اعتباره كما ثبت يف األصول

  . أنه أخص من تلك فيقدم عليها: وفيه،الغسل باملاء وبأنه معارض لألخبار اآلمرة بالوضوء: وثانياً

 أنه لو ثبت كان موسعاً : وفيه،الصعيدىل إ طلقن اآلية الكرمية ترتل من املاء الظاهر يف املإ: وثالثاً

  .ية فال تنافيهلدائرة املاء املذكور يف اآل

                                                
  . ١ من أبواب املضاف ح٣ الباب١٤٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ يف املياه وأحكامها ذيل احلديث ١٠ الباب٢١٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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٢٩

 ولذا عمل ، أنه ليس املعترب يف احلجية الصحة، بل يكفي مثل هذا السند:ضعف السند، وفيهب: ورابعاً

  .مبا هو أضعف منه

الواو، أي ما يورد منه الدواب، والعمدة يف اجلواب ما ذكروه من أن احملتمل أن يكون الورد بكسر 

 درجة ى للعمل به، ولو كان يف أعلوعليه فهو أجنيب عن املقام، وبعد هذا االحتمال ال جمال أصالً

، أما القول جبواز الوضوء والغسل مباء الورد، ألنه ليس مبضاف، فهو ىالشهرة والصحة كما ال خيف

ا مع الرضوي املتقدم كان الالزم العمل بذاك هذنه لو تعارض أ ىلإخالف الوجدان والعرف، مضافاً 

  .لعمل املشهور، فتأمل

 وخالف يف ، عدم الفرق يف عدم إزالة املضاف للحدث بني حال االختيار واالضطرار:املطلب الثاين

  :ذلك ابن أيب عقيل، وميكن أن يستدل لذلك بأمور

 مع أن األصل مثبت، :رار، وفيهطالق يف حال االضطصل الرباءة عن شرطية اإلاألصل، إذ األ: األول

  .أنه ال جمال له بعد احنصار املطهرية يف املاء والصعيد يف الكتاب والسنة

  : قاعدة امليسور، وفيه:الثاين

  . عرفاًءن املضاف ليس مبيسور املاإ: أوالً

ه يف  أن التكليف هو امليسور من املأمور به يف ما مل يعني الشارع غريىن القاعدة تدل علإ: وثانياً

  تمكن من املأمور به، لظرف عدم ا
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٣٠

ذا عني غريه فال مسرح للقاعدة، ويف املقام كذلك، إذ الشارع بني وجوب التيمم عند عدم إوأما 

 هذا ينظر الفقيه اهلمداينىل إ الصعيد، وكأنهى التمكن، فال جمال للقول بأن املضاف ميسور فيقدم عل

احنصار الطهور باملاء والصعيد فعند  ىمجاع عل النص واإلوفيه ما عرفت من: حيث يقول) رمحه اهللا(

  .)١(فقدان املاء جيب التيمم

 الوضوء بالنبيذ بضميمة عدم الفرق بينه وبني غريه، ى فمنها ما دل عل،مجلة من الروايات: الثالث

 نيووجه التخصيص باالضطرار داللة بعض رواياته عليه، ففي ذيل الرواية املتقدمة من بعض الصادق

صلى ( ين مسعت حريزا يذكر يف حديث أن النيبإ وكان نبيذ، فء املاىفإن مل يقدر عل«): عليهم السالم(

مجاع إت هذه الرواية بالشذوذ ود، ور)٢(» املاءى قد توضأ بنبيذ ومل يقدر عل)اهللا عليه وآله وسلم

  . ترك العمل مبضمواىالعصابة عل

شهر مذاهب العامة، مجاع وموافقته ألص املتواترة واإلمبعارضته للنصووصاحب الوسائل ردها 

صلى اهللا عليه (  النبيذ املعهود يف زمان النيبىوهنالك حممل آخر ذكره يف الوسائل وغريه، من محله عل

  .)٣(طالق خارجاً عن اإلنالذي مل يك: )وآله وسلم

  كنا ننتقع لرسول «: قال) عليه السالم( ففي رواية عن علي

                                                
  .٢٢ من املاء املضاف سطر٥٤ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ١ من أبواب املاء املضاف ح٢لباب ا١٤٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣بوب املاء املضاف حأ من ٢ الباب١٤٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣١

 زبيباً أو متراً يف مطهرة يف املاء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومني )ى اهللا عليه وآله وسلمصل( اهللا

  .)١(»شربه فإذا تغري أمر به فهرق

احلالل من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، «: أنه قال) عليه السالم( وعن جعفر بن حممد

  .احلديث )٢(»فإذا تغري فال تشربه

ا ملوحة فكانوا يطرحون فيها متراً ليعذب هكانت سقاية زمزم في«: قال) يه السالمعل( وعنه

  .)٣(»مائها

إنا ننبذه : فقال» حالل«: عن النبيذ، فقال) عليه السالم( اهللا وعن الكليب النسابة أنه سأل أبا عبد

اك فأي نبيذ جعلت فد: قلت» شه شه تلك اخلمرة املنتنة«:  ذلك، فقالىفنطرح فيه العكر وما سو

 تغير املاء وفساد طبائعهم، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاإن أهل املدينة شكوا اىل«تعين؟ فقال 

 كف من متر فيقذف به يف الشن، فمنه ىلإيأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد  فكان الرجل ،فأمرهم أن ينبذوا

  واحدة : فقلت» ما محل الكف«: لكف؟ قالوكم كان عدد التمر الذي يف ا: فقلت» شربه ومنه طهوره

                                                
  .١ من أبواب املضاف واملستعمل ح٢ الباب٢٩ ـ ٢٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب املضاف واملستعمل ح٢ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٣أبواب املضاف واملستعمل ح من ٢ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(
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٣٢

: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: فقلت» ثنتنيارمبا كانت واحده ورمبا كانت «: و اثنني؟ فقالأ

أرطال مكيال «: بأي األرطال، فقال: فقلتـ »  ما فوق ذلكىلإالثمانني ىل إ ما بني األربعني«

  .)١(»العراق

صلى اهللا ( ال بأس بالوضوء بالنبيذ ألن النيب«: ، قال)لسالمعليهم ا( وعن حممد بن علي بن احلسني

  .)٢(» قد توضأ به، وكان ذلك ماء، قد نبذت فيه مترات، وكان صافياً فوقها فتوضأ به)عليه وآله وسلم

  .طالقوهذه الروايات كما تراها ظاهرة الداللة يف عدم خروج املاء عن اإل

، عقيل يف اجلملة، ما ورد يف غسل امليت بالسدر والكافوريب أ مطلوب ابن ىومن الروايات الدالة عل

  :ال ما ثبت، وفيهإبضميمة عدم الفصل، 

طالق حمل كالم، كما سيأيت إن شاء  حد خيرجه عن اإلىلإن القاء السدر والكافور يف املاء إ: والًأ

  .اهللا

  منا هو ثابت بدليل خاص، إ فرض اجلواز هناك، فىعل: وثانياً

                                                
  .٢بواب املاء املضاف حأ من ٢ الباب١٤٨ ـ ١٤٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب املاء املضاف حأ من ٢ الباب١٤٨ ص ١ ج:الوسائل) ٢(
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٣٣

  .ن املطهر بعد املاء هو الصعيدأ ىطالق اآلية والرواية علإه قياس، بعد ومحل غريه علي

 صورة االضطرار، ىومن الروايات املؤيدة ملطلوبه، رواية ماء الورد املتقدمة عن الصدوق ترتيالً هلا عل

زالة إ غريه يف وكيف كان فالقول بعدم كفاية املضاف، سواء كان ماء أم.  ما تقدم من األجوبة:وفيه

  .حلدث هو املتعنيا

  : أقوالى عله يف عدم إزالة املضاف للخبث، وقد اختلف في:املطلب الثالث

  .مجاعزالة مطلقاً وهو األشهر بل املشهور، بل ادعي عليه اإلعدم اإل: األول

يف ) رمحه اهللا( والكاشاين) رمحهما اهللا(ى زالة، وهو اختيار املفيد واملرتضكفاية املضاف يف اإل: الثاين

  .ملةاجل

التفصيل بني حال االضطرار فيزيل، وعدمه فال يزيل، وهو احملكي عن ابن أيب عقيل كما يف : الثالث

  .)١(البحار

  .)٢(وهو احملكي عن ابن اجلنيد. التفصيل بني البصاق فيزيل الدم فقط، وبني غريه فال يزيل شيئاً: الرابع

                                                
  . ٤٠ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٤١ و٤٠ ص٧٧ ج:البحار) ٢(
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٣٤

  :مورأدلة القول األول فهي أما أ

عالم، مع أنه لو فرض عدم  ملخالفة هؤالء األ،مجاع غري موجود يف املسألةه أن اإلوفي. مجاعاإل: األول

  .املخالف مل يكن حجة أيضاً

 والستصحاب حكم النجاسة املتفق عليه بني الكل :)رمحه اهللا(ى األصل، قال شيخنا املرتض: الثاين

  .ىانته )١(]ت الدينخباريني، بل عد مثله احملدث األمني األسترأبادي من ضروريااألحىت 

ال باملاء فاالستصحاب قاض ببقائه ولو إفإن األثر احلاصل يف املالقي مبالقاة النجس ال يعلم زواله 

 هذا من جعل األصل عدم الدخول يف الصالة ما مل تزل النجاسة ىلإزالت العني باملضاف، وكأنه ينظر 

  .باملاء املطلق

 ،ال املاءإ األصل عدم حصول أثر يف املالقي حبيث ال يزيله  ما سيأيت يف املذهب املختار من أن:وفيه

  .بل املتيقن هو حصول أثر عريف يزيله زوال العني

  .سل، بضميمة أن املنصرف من الغسل هو اإلزالة باملاء املطلقطالق األخبار اآلمرة بالغإ: الثالث

   أن االنصراف بدوي من جهة كون املاء للفرد الغالب أو :وفيه

                                                
  .٢٧ سطر ٤٥كتاب الطهارة ص ) ١(
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٣٥

 أن العرف غري املتشرع لو أمر ى، أال ترءصر يف أغلب األوقات، وذلك غري موجب لتعيني املااملنح

  وكان فهم كون مراده باملاء من باب احنصار املطهر به أو غلبته،،ال إزالة القذارةإبالغسل، مل يفهم منه 

بنظر العرف مطيعاً لو فرض أن هناك شيء آخر يزيل القذارة حبذافريها وأزاله العبد بذلك، كان حىت 

  .ألمر الغسل

أن انصراف أدلة الغسل بالغسل باملاء غري موجب لتعيني املاء لكونه بدوياً، ومثله احلكم : اصلاحلو

 احليوانات، ى املشي أو الركوب علىلإفطار حني الضرب يف األرض الذي كان منصرفاً بالقصر واإل

  .الذهن خالفهىل إ انصرافاً ال يكاد يسبق

طالقات اليت بعدم لزومه وكفاية مطلق البعد ولو باآلالت احلديثة، وكذا كثري من اإل: قولمع ذلك ن

  . شيء خاص الحنصاره أو غلبته، ومع ذلك يقولون بكفاية غريهىلإكانت منصرفة 

  .الغسل معناه الغسل باملاء ال أنه منصرف منه: إن قلت

اجع القاموس وغريه، وهلذا كان إطالق ليس كذلك وتدل عليه مشتقاته، كما يظهر ذلك ملن ر: قلت

توضيح يف أدلة السيد إن   مشتقاً كان أم جامداً، وسيأيت هلذا الكالم مزيد، غري املاء حقيقةىة علدهذه املا

  .شاء اهللا

  :الروايات، واليت ميكن االستدالل ا مخس: الرابع

  عن أيب جعفر.  ما روي عن بريد بن معاوية:الرواية األويل
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٣٦

  .)١(»جيزي من الغائط املسح باألحجار، وال جيزي من البول إالّ املاء«: أنه قال) لسالمعليه ا(

كيف يطهر الشمس من غري ": وقوله:  الشيخ يف كتاب الطهارة، يف عداد األدلة، هكذاوقد استدل

ا سألته عن األرض والسطح، يصيبه البول وم: يع، قالزمساعيل بن بإ املقطوعة من حديث حممد بن "ماء

  .)٢(»كيف يطهر من غري ماء«): عليه السالم( أشبهه، هل تطهره الشمس من غري ماء؟ قال

 املاء يف تطهري ىلإذ الثانية يف مقام االحتياج إ عليك أن الروايتني أجنبيتان عن املقام، ىوال خيف

، إشارةً رضن يراد باملاء رطوبة وجه األأميكن : الشمس، ولذا قال يف الوسائل يف ذيل هذا احلديث

 عدم ىيدل عل حىت ذا طلعت عليه الشمس جافاً، ال يف مقام احنصار املطهر يف املاء،إ عدم طهارته ىلإ

  .مطهرية املضاف

 نه لو كان املراد ا عدم طهارة البول إال باملاء، مل تكن معموالً اأن الرواية مضمرة، وأ ىلإمضافاً 

  ها اذا جففتها الشمس، بل يكون بطهارة األرض املبال علييف موردها، ألن الفقهاء يقولون حىت 

  

                                                
  . ٢ أحكام اخللوة ح من أبواب٣٠ الباب٢٤٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب النجاسات حأ من ٢٩ الباب١٠٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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٣٧

  :خالف ظاهر الرواية املعمول ا

 السطح أو يف املكان الذي ىعن البول يكون عل) عليه السالم( سألت أبا جعفر: فعن زرارة، قال

  .ومثلها غريها )١(»إذا جفّفته الشمس، فصلِّ عليه فهو طاهر«: يصلّى فيه؟ فقال

 واضحاً ىوىل، وهي رواية بريد بن معاوية، اليت استدل ا اجلواهر واملصباح، فأنت ترة األما الروايأ

أا ليست عاماً لكل النجاسات بل خيتص مبوردها يف االستنجاء، كما ال تتعدى مطهرية األحجار ـ 

  . الفقهاء مبىنى غري حمل االستنجاء علىلإاملذكورة يف نفس تلك الرواية ـ 

طالقات إ ىلإ املشهور مضافاً ىويدل عل(:  أيضاً، قال يف عداد األدلة ما لفظهح ما يف املصبا:الثانية

ناء وغريها من املتنجسات باملاء، ففي اهى كثرة، اآلمرة بغسل الثوب والبدن واإلنخبار اليت ال تتاأل

ىل إ )٣(»، مث باملاءاغسله بالتراب أول مرة«ويف فضل الكلب  )٢(»ال جيزي من البول إال املاء«: بعضها

  غري ذلك من 

                                                
  .١ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ من أبواب أحكام اخللوة ح٩ الباب٢٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ٤ من أبواب األسئار ح١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣٨

  .)١()...خباراأل

 التطهري ىخرية عل وداللة هذه الرواية األ، ما حنن فيهىوىل عل عليك ما يف داللة الرواية األىوال خيف

  . حد سواءىباملاء والتراب عل

 للعلم بالفرق بني ،شكال أن استنباط القاعدة الكلية منها يف احنصار التطهري باملاء يف غاية اإلىلإمضافاً 

  .الولوغ وغريه، خصوصاً وأن اجلزئي ال يكون كاسباً وال مكتسباً

ن أريد ا العمل ا يف مواردها، فال مضايقة من ذلك، إوأما سائر الروايات اآلمرة بالغسل باملاء، ف

ن إ :نقول غريها، فىلإن أريد التعدي منها إ و،وا يقيد املطلق، اآلمر بالغسل يف نفس ذلك املورد

  : ثالثة أقسامىالتعدي عل

كما لو سأل ، د آخر شخصي مشابه له يف اجلزئيةر موىلإالتعدي من مورد الرواية الشخصي : األول

 اإلمامفقال ناء املاء الذي كان يف داره، إعما اذا وقعت قطرة من بوله يف ) عليه السالم(  اإلمامنزرارة ع

 كل قطرة بول وقعت يف كل ظرف ىلإ عن ذلك املورد ىتعدبوجوب االجتناب عنه، فن) عليه السالم(

  .ماء

ن بول أ ىلإعن ذلك املورد  ى كلي األشباه واألمثال، كما لو تعدىلإالتعدي من مورد الرواية : الثاين

  ذا وقع إنسان مطلقاً، اإل

                                                
  . ١١ سطر٥٥ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٩

  .مطلقاً وجب االجتناب عنهيف املائع 

ن كل واحد من البول والدم والكافر واخلرتير ن حيكم بأأأعم من ذلك، كىل كلي إالتعدي : الثالث

  .صاب جسماً رطباً وجب االجتناب عنهأوالكلب وغريها إذا 

 ولذا اليزال الفقهاء يتعدون ،ن التعدي يف القسم األول، بل يف كثري من القسم الثاين قطعيأ ىوال خيف

بعض أفراد  و القسم الثالثوأما. الكلية من القضايا الشخصية ويفهمون األحكام من املوارد اجلزئية

، مع كثرة االختالف يف أحكام هذه النجاسات الواردة يف قياسلالقسم الثاين، فالتعدي فيه أشبه شيء با

يف جواب ) رمحه اهللا(  من راجعها، وسيأيت نقل كالم الفقيه اهلمداينى علىالروايات، كما الخيف

  .الكاشاين وما فيه

 احنصار املزيل باملاء، ى اآلمرة بالغسل باملاء علة األخبار املختلف القطع من هذهلن من حيصأواحلاصل 

  .وأما من مل حيصل له القطع فال ميكنه القول باالحنصار. فال كالم معه

العاشرة املتقدمتان يف مبحث مطهرية املاء املتضمنتني لقرض بعض األمم  والرواية التاسعة: الثالثة

 هذه األمة بأوسع مما بني السماء واألرض ىول، وقد وسع اهللا علالسابقة حلومهم اذا أصابتهم قطرة ب

  املاء، فال يفيد العمومىوجعل هلم املاء طهوراً، وغاية ما يدل عليه هاتان الروايتان توقف تطهري البول عل

  . املشهورىاحلصر الذي هو مدعو
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٤٠

كون املقام يف بيان متنان، فإن  اال مطهرية املاء الواردة يف مقامىواآليات الدالة علالروايات : الرابعة

  .وقد تقدم اجلواب عنه عدم مطهرية غريه،يقتضي متنان اال

 ىلإ »فال جيوز التطهري بهليه، إو مضاف أكل ماء مضاف «:  ما تقدم عن الفقه الرضوي:ةاخلامس

  .اخلبث وزالة احلدثإعم من  أآخره، بضميمة أن عدم جواز التطهري 

  ضعف السند عدم ظهور الداللة، الحتمال أن يراد من التطهري، الوضوءىلإ ورمبا يورد عليه مضافاً

  . فتأمل،الغسل ال ،الغسلو

 املاء يف مقام االمتنان ىاحلكم علن قلنا بأن قصر إمث ( :قال ما لفظه )رمحه اهللا( ن الفقيه اهلمداينإمث 

ف املطهرية لغري املاء كاف يف عدم ثبوت وص: ال فنقولإ احنصار املطهر به فهو املطلوب، وىيدل عل

 األمور املشروطة ىلإاحلكم بالعدم، ولو مل نقل باستصحاب النجاسة، بل لقاعدة االشتغال بالنسبة 

  .ىانته )١()بالطهارة

 أما كون بيان الشيء يف مقام االمتنان يفيد احلصر، فهو غري مستقيم، ملا عرفت من أن هذا :وفيه

 الثاين وما حنن فيه من النوع ،نعمة، وقد يكون ألجل بيان نعمة خاصةد يكون ألجل بيان كل قام قامل

  .الذي اليفيد احلصر

                                                
  .١٨ من املاء املضاف سطر٥٥ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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٤١

زالة إ وما سيأيت من الشك يف احنصار ،شارة اليهوأما قاعدة االشتغال فهي ساقطة مبا تقدمت اإل

ء راه عرف العقالبكل ما يا القذارة العرفية اليت ميكن إزالتها أم بل القدر املسلّالنجاسة باملاء فقط، 

  .حنوها وغالتمزيال، فال جمال لقاعدة االش

زالة النجاسة بغري املاء إن بعض املعاصرين انتصر للمشهور بوجه يف غاية الوهن، فاستدل لعدم إمث 

  . باملاء، بل يرون الزوال بغريه خالف املقطوع بهأهل الشرع، فإم اليشكون يف عدم الزوال إالّبأذهان 

فاد ت األدلة املسىهان علذذ فتتوقف حجية األنئاملتشرعة، وحي، إذ مل تثبت حجية أذهان وفيه أنه دور

  .منها ذلك، فلو كانت األذهان من األدلة، لزم الدور

ففيه . اآلية )١(﴾ويتِبع غَير سبيِل الْمؤِمنني نولِِّه ما تولَّى﴿: هان بقوله تعاىلذوأما االستدالل حلجية األ

: ن اآلية هيأ، )ع (الذي من مجلتهم املعصوم ما خالف سبيل مجيعهم "غري سبيل املؤمنني" أن ىلإ مضافاً

﴿دىوالْه لَه نيبِد ما تعب ولَ ِمنسشاِقِق الري نلَّى مولِِّه ما تون ِمننيؤبيِل الْمس رغَي ِبعتياآلية، ومن  )٢(﴾ و

ن اتباع غري سبيل أاملالزمة التباع غري سبيل املؤمنني، ال ) ص(يان خمالفة الرسول با يف مقام أاملعلوم 

  نه قد املؤمنني مبا هو حمرم، والكالم حول اآلية طويل، أل

                                                
  .١١٥ آية :سورة النساء) ١(

  .١١٥ آية :سورة النساء) ٢(
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٤٢

 كتاب حقائق ىلإفلريجع  فمن أراد التفصيل ع،امجيب بكر باإلأاستدل ا العامة الثبات خالفة 

  ).رمحه اهللا( ألنصاري الشيخ اةاألصول الذي ألفه أحد تالمذ

  :زالة املضاف للخبث مطلقاً، بأمرين آخرينإنه قد يستدل لعدم إمث 

 ةس مبجرد مالقافتنجنجاسة، ل جناسة سائر املائعات مبالقاة اىمجاع علما يف اجلواهر من اإل: األول

 الثوب، واملاء ىال مثال قاضياً بطهارة ما بقي منها علصتلك املانعات للثوب، ومل يثبت هنا كون االنف

  .)١(حنوه وعمجاخرج باإل

، ةجناسته باملالقاة المدخلية له يف اإلزال وطهارة املاء و،ن التطهري ليس إال إزالة عني النجاسةإ :وفيه

  . فتأمل،مجاعنينقول بأحد اإل زيلت النجاسة طهرت، ولذا الأفإذا 

النجاسة حكمان  ون الطهارةإ: يقالومن األدلة أيضاً أن : ولقأ(،  ما يف احلدائق ما لفظه:الثاين

 فيهما بوجه كسائر أحكام الشرع، فما علم من الشرع كونه منجساً جيب للعقلشرعيان، المدخل 

 مالقاته، وما علم من الشرع كونه رافعاً للنجاسة وموجباً للتطهري جيب قصر ىقصر احلكم بالنجاسة عل

  .ىانته )٢()ام دليل يف املقىقوأعليه، ولعل هذا ة احلكم بالطهار

                                                
  . يف املاء املضاف٣١٦ ص١ ج:اجلواهر) ١(

  .٤٠١ ص١ ج:احلدائق) ٢(
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٤٣

 عدم تسليم كوما حكمني شرعيني، بل مها أمران عرفيان، تصرف الشارع يف بعض :وفيه

 ىها علؤنقيصة، وحيث مل يعلم أن الشارع تصرف يف هذه اجلهة، واألصل بقا وخصوصياما زيادة

  .أصلها العريف، فتأمل جيداً، هذا متام الكالم يف أدلة املشهور

الكاشاين يف  وىاملرتض وزالة اخلبث، احملكي عن املفيدإ القائل بكفاية املضاف يف اينوأما أدلة القول الث

  : فأمور،اجلملة

  . ذلكىالفرقة احملقة علمجاع إمن ) رمحه اهللا( ىسيد املرتضالما حكي عن : األول

الجيوز ": الذي وقفت عليه من عبارة السيد أنه قال يف املسائل الناصرية بعد قول جده الناصر و:أقول

ن مل يكن إنه جيوز إزالة النجاسة باملائع الطاهر، و أعندنا( : ما لفظه"إزالة النجاسة بشيء من املايعات

  .مجاعمجاع، وكيف كان فقد أشكل عليه بعدم اإل ليس ادعاء لإلهوهذا كما ترا.  آخرهىلإ )١()ماًء

  :واحملكي عن احملقق االعتذار عنه مبا لفظه

 أما علم: فاجلواب. مذهبنا، وال نص فيه املفيد ذلك إىل وأضاف السيدوأما قول السائل كيف (

  صل، ما مل  مذهبنا ألن من أصلنا العمل باألىلإ فإنه ذكر يف اخلالف أنه إمنا أضاف ذلك ىاهلد 

                                                
  .٢ سطر٢١٩ص :املسائل الناصرية من كتاب اجلوامع الفقهية) ١(
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٤٤

  . آخرهىلإ، )يثبت الناقل وليس يف الشرع ما مينع األزالة لغري املاء من املايعات

مجاع قبل السيد ويف زمانه، فهو ال يفيد شيئاً بعد عدم حجية اإلاع مجم وجود اإل ولو سلّ:قولأ

  . الدخويل، الذي مل حيرز وجوده يف املقاممطلقاً إالّ

ورد عليه أو. طالق األمر بالغسل من النجاسة يف كثري من األخبار من غري تقييده باملاءإ: الثاين

يراد مبا جاب عن هذا اإلأ) رمحه اهللا( يدولكن الس املتعارف من الغسل باملاء، ىلإبانصراف الغسل 

وجب املنع عن غسل ( االفراد املتعارفة، ىلإن مثل هذا االنصراف لو أوجب قصر احلكم إ: حاصله

ن املراد بالغسل ما أا جاز ذلك إمجاعاً، علمنا عدم االشتراط بالعادة، ووملّ... لنفطالثوب مباء الكربيت وا

  .)١()يتناوله امسه

ن ثبوت احلكم لبعض األفراد النادرة لدليل إ: والًأ: وفيه(: ظهفاهلمداين مبا ل  الفقيهوأجاب عن ذلك

  . إرادته من املطلق، حىت يعم متام األفرادىآخر، ال يدل عل

 احلكم ىيتسر حىت رادة صرف الطبيعة من املطلق،إ ذلك، ولكنه ال يستلزم ىعلمنا داللته سلّ: ثانياً

   سائر األفراد النادرة، ىلإ

                                                
  .٢٤ سطر١٧ ص:املدارك) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٤٥

فراد الشائعة يف جنس قريب خصوصاً يف مثل املقام املعلوم اشتراك الفرد النادر الداخل مع متام األ

رادة إ ىال علإرادة الغسل مباء الكربيت ال يدل إ مطلقاً، فالعلم بأخص من صرف الطبيعة وهو كونه ماًء

  .الغسل جبنس املاء مطلقاً، ال مطلق الغسل مطلقاً

 فإن االنصراف عن ماء النفط والكربيت ليس إال لندرة هذا القسم من ،االنصرافنيفبالفرق بني : ثالثاً

انصراف الذهن عنه منشأه الغفلة، وعدم التفاته إليه ف ،املاء حبسب الوجود وإال فالغسل به متعارف

أن ومن املعلوم . وذلك نظري انصراف ذهن السامع عن الغسل مباء غري املياه املوجودة يف عصره. تفصيال

  .طالقاتمثل هذه االنصرافات انصرافات بدوية ال تضر يف التمسك باإل

 كاللنب واخلل وماء الورد وغريها فليس لندرة وجودها، بل لعدم تعارف الغسل ءوأما الغسل بغري املا

لو مل يكن عنده املاء، وهذا  حىت  الغسل ا أصال،ىلإا حبيث لو فرض وجودها عند السامع ال يلتفت 

  .و من االنصراف هو املضر يف مقام االستداللالنح

ن القيد فيها وارد مورد أ ى ودعو،بطال االستدالل باملطلقاتإ يف ةهذا مع أن األخبار املقيدة كافي

 ذلك، ى ترتيل املطلقات على من دعوالغالب املتعارف، مع أا بعيدة عن مساق بعضها، ليست بأوىل

  . الغسل بغري املاءى غري واحد أن الغسل ال يطلق حقيقة علىد ادع جزماً، وكيف ال وقبل الثانية أوىل
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٤٦

  .ىانته )١(] االطالقىن قيام االحتمال كاف يف عدم جواز رفع اليد عن املقيد وحتكيمه علأهذا مع 

 أن مشول احلكم هلذا النحو من املياه ليس لدليل آخر فقط، بل لشمول :ففيه: أما إيراده األول: أقول

نعم الغسل .  أطراف تلك املياه يف حصول الغسل اىلغسل، ولذا ال يشك أحد ممن علاطالقات ا

  .طالقمنصرف عندنا عن تلك بانصراف بدوي ال يضر باإل

فألن الكالم يف فهم العرف من هذه األلفاظ الغسل مطلقاً، أو الغسل باملاء مطلقاً، : يراده الثاينإوأما 

أنه كما يشمل هذا اللفظ تلك املياه لصدق الغسل ) رمحه اهللا(  السيدوكالم. أو الغسل باملياه املتعارفة

فإن ثبت عدم مشول الغسل يشمل مطلق املايعات املتعارفة املزيلة، لصدق الغسل عرفاً، ذلك كعرفاً، 

  .زالة باملايعات ثبت خالف مقصود السيد، وإال فال اإلىعرفاً عل

ن إ :ففيه. غسل بسائر املايعات املنظفة لالنصراف املضراملتضمن لعدم تعارف ال: وأما ايراده الثالث

ال لعدم منظفية تلك األمثلة املذكورة يف اإليراد من اخلل واللنب وماء الورد، بضميمة أن إذلك ليس 

 فلو فرض أن هناك ماء ورد مسلوب الرائحة حبيث يراه العرف ،العرف يفهم يف معىن الغسل املنظفية

  .صدق الغسل حقيقة رأىائر املضافات لمنظفاً أو شبه ذلك من س

                                                
  .٢٩ سطر٥٦ ـ ٥٥ ص١ ج :لفقيهمصباح ا) ١(
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٤٧

 صحته العرف العادي، فإن العرف ال يزالون ىفيدل عل. وأما عدم تسليمه أن القيد وارد مورد الغالب

ظف القريب نمنا هو لكون املإم ال يرون خصوصية للماء، وأن املقطوع أاغسل باملاء، مع : يقولون

ظِّف مثل املاء كبعض املايعات يف هذه األزمنة األخرية مل يروا أنه لو فرض شيء ين حىت التناول هو املاء،

  .ن شاء اهللاإ وسيأيت هلذا مزيد توضيح ،"اغسله باملاء": مستعمله خمالفاً لقول القائل

 ما ذكره يف اجلواهر يف : الغسل بغري املاء، ففيهىعل ذكره من أن الغسل ال يطلق حقيقة وأما ما

لكنه يف غاية البعد، (:  يف استعمال املاء ما لفظهةأن الغسل حقيقة شرعي، القائل بىجواب كالم الذكر

نه غسل حقيقة وعدم صحة أ الغسل مثال مباء الورد ى احلقيقة اللغوية، لصدق العرف علىكدعو

  .)١()السلب

 املضاف يف اإلزالة، أن الغرض من الطهارة إزالة عني النجاسة، ة كفايىمن األدلة الدالة عل: الثالث

أبول فال أصيب ): عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: ما تشهد به رواية حكم بن حكيم الصرييف، قالك

صاب يدي شيء من البول، فأمسحه باحلائط والتراب، مث تعرق يدي فأمسح وجهي، أو بعض أاملاء وقد 

  .)٢(»ال بأس به«: جسدي، أو يصيب ثويب، قال

                                                
  . يف املاء املضاف٣١٦ ص١ ج:اجلواهر) ١(

  . ١ من أبواب النجاسات ح٦ الباب١٠٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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٤٨

عليه ( عن علي) عليه السالم( بيهأعن ) عليه السالم( هللا براهيم، عن أيب عبدإورواية غياث بن 

  .)١(»ال بأس أن يغسل الدم بالبصاق«: قال) السالم

فعن :  من الروايات الواردة يف مطهرية األرض وحنوهاىوميكن االستشهاد لذلك بعدة أخر: أقول

 الطريق، فيسيل منه ى فيمر علير خيرج من املاءعن اخلرت) عليه السالم( اهللا سألت أبا عبد: ، قالىاملعلَّ

ن األرض تطهر إفال بأس «: ، قالىبل: قلت» أليس وراءه شيء جاف؟«:  عليه حافياً، فقالاملاء أمر

  .إىل غري ذلك )٢(»بعضها بعضاً

 ين وطئت عذرة خبفي، ومسحتهإ: ىفعن حفص بن عيس. بل بعض الروايات مطلقة من حيث األرض

الرواية كما تراها مطلقة مل  ، وهذه)٣(»ال بأس«: يف الصالة فيه؟ فقالمل أر فيه شيئاً، ما تقول حىت 

  . ظاهرهاىيذكر فيها املسح باألرض فيكفي املسح بكل شيء عل

 عذرة فساخت رجله ىرجل وطئ عل): عليه السالم( قلت أليب جعفر: ومثلها ما عن زرارة، قال

  فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل

                                                
  .٢بواب املاء املضاف حأ من ٣ الباب١٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ باب الرجل يطأ العذرة ح٣٩ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٩٥ياب وغريها من النجاسات ح يف تطهري الث١٢ الباب٢٧٤ ص١ ج:التهذيب) ٣(
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. )١(»يذهب أثرها ويصلي حىت يغسلها إال أن يقذرها، ولكنه ميسحهاال «: فقالجيب عليه غسلها؟ 

  .سح بكل شيء، وامنا املناط هو ذهاب العذرةوالظاهر منها كفاية امل

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  مطهرية األرض بقول مطلق، كقول النيبىومنها الروايات الدالة عل

  .)٢(»جعلت يل األرض مسجداً وتراا طهوراً«

 أن قال ـ ىلإأعطيت مخساً مل يعطها نيب قبلي ـ «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وله اآلخروق

  .)٣(»وطهور األرض

  . كفاية األحجار يف االستنجاءىومنها األخبار الدالة عل

ومنها األخبار املعربة عن النجاسات بالقذارة، اليت ظاهرها أا قذارات عرفية، املوجبة لرفعها برفع 

  .ا عرفاً ولو باملضاف وحنوهأثره

سل املفيد لطهارة غريه بغري الغسل كما  أن بعض األشياء ال يطهر إال بالغىومنها األخبار الدالة عل

ما وقعت الشمس عليه من األماكن اليت أصاا شيء من النجاسة مثل البول وغريه «: عن الفقه الرضوي

  .)٤(» بالغسلفال تطهر االّطهرا، وأما الثياب 

                                                
  .١ من أبواب نواقض الوضوء ح١٠ الباب١٩٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ص٧٧ ج:البحار) ٢(

  .٣ من أبواب النجاسات واألواين ح٢٤ الباب١٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .١٨ سطر٤١ ص:فقه الرضا) ٤(
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ذا يبست األرض إ«): عليه السالم(  فعن علي، أن جمرد يبس املوضع موجب لطهرهىومنها ما دل عل

  .)١(»طهرت

 كفاية ى شاهدة عل،مثاهلا، مما جيدها املتتبع يف باب الطهارة والنجاسةأ أن هذه الروايات وىوال خيف

أجيب بأن بعضها ضعيف السند وإن . ا املقصود من الطهارة فيكفي املضاف، فتأملأإزالة العني، و

  .وبعضها ضعيف الداللة قيل مبثل ذلك يف أخبار الغسل، فتأمل

 أن ذلك مروي عن األئمة ى التطهري باملضاف، ادعهمن أنه بعد جتويز) رمحه اهللا( ما عن املفيد: الرابع

وقد (:  اخلرب، وقالمث نقل. )لينا إال خرب غياثإبأنه مل يصل (: وأورد عليه يف املصباح). عليهم السالم(

  .ىف وفيه تأمل ال خي،ىانته )٢()املتقدمةأعرض األصحاب عنه، فيجب طرحه، أو تأويله مبا ال ينايف األدلة 

، )٣(﴾وِثيابك فَطَهر﴿: أيضاً يف حمكي كالمه من قوله تعاىل) رمحه اهللا( ما احتج به السيد: اخلامس

  .وغريهحيث أمر بتطهري الثوب ومل يفصل بني املاء 

                                                
  .٤ين ح من أبواب النجاسات واألوا٢٢ الباب١٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٢٦ سطر٥٥ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(

  .٤آية : سورة املدثر) ٣(
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 نفسه باملنع من تناول الطهارة للغسل بغري املاء، وأجاب بأن تطهري الثوب ليس بأكثر ىمث اعترض عل

  .)١(من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغري املاء مشاهدة

إزالة النجاسة عنه، بل املراد  وقد أجابوا عنه بأجوبة، أجودها أن ليس املراد بالتطهري يف اآلية

، ومثل ذلك )٢(»أي فشمر«: قال يف تفسري اآلية) عليه السالم(  الكايف عن الصادقتشمريها، ففي

  .روايات أخرى

بتقريب أن هجران الرجز  )٣(﴾والرجز فَاهجر﴿: بقوله تعاىل) رمحه اهللا( ولو استدل السيد: أقول

  . لكان أجود، أعم من كون اإلزالة باملاء أو بغريه،عبارة عن إزالة العني

  ).رمحه اهللا(  مجلة من أدلة القائلني بكفاية املضاف يف التطهري، وسيأيت كالم احملقق الكاشاينهذه

 وال يقول ،زالة اخلبث يف حال االضطرارإـ الذي يقول بكفاية املضاف يف : دلة القول الثالثأوأما 

  : يب عقيل ـ فرمبا تنحصر يف دليلنيأ وهو الذي حكي عن ابن ،ا يف حال االختيار

                                                
  .٢٩ سطر١٨ ص:املدارك) ١(

  .١ باب تشمري الثياب حديث٤٥٥ ص٦ ج:الكايف) ٢(

  .٥آية : سورة املدثر) ٣(
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  .طالق يف حال االضطرار يقتضي براءة الذمة عن إشتراط اإلإنهاألصل ف: األول

  .تقدم يف األدلة املذكورة يف باب إزالة احلدث، أن األصل مثبت: ن قلتإ

فرق ما بني هنا وهناك، إذ املشكوك حينئذ هو تأثري النجاسة أكثر من القدر الذي يزول : قلت

خبار هو حال االختيار، وفيه ما ال من الغسل الوارد يف بعض األهذا بضميمة أن املنصرف . باملضاف

  .ىخيف

قاعدة امليسور، وال يرد عليها ما تقدم يف مسألة إزالة احلدث من احنصار الطهور يف املاء : الثاين

  .والصعيد، لعدم ورود دليل هنا

  .ال يعلم أن املضاف ميسور املاء: ن قلتإ

  .زالة باملاء وهو كاف يف املطلبباملضاف ميسور اإلزالة ن اإلألكن من املعلوم : قلت

، وقاعدة يةلوضع والرفع ألا من األحكام الوضعاالنجاسة من األمور اليت ال ميكن فيها : ن قلتإ

  .امليسور إمنا ترفع ما ميكن فيه الرفع

ر  سواء اصطلح عليه باألمو،ذ كل شيء جيب حبكم الشارع ميكن رفعهإهذا جمرد اصطالح، : قلت

  الوضعية أو التكليفية، ومن 
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هذا متام . مكان جريان قاعدة امليسور فيهاإ كون النجاسة من األمور الشرعية ـ ىالبديهي ـ بناء عل

  .الكالم يف املقام

طالق إزالة يشترط يف اإل(: ال يبعد ما اختاره الكاشاين يف املسألة حيث قال يف حمكي املفاتيح: قولأ

جسام الصيقلية بل جوز السيد تطهري األ. فاً للسيد واملفيد فجوزا باملضاف املشهور، خالىاملاء عل

باملسح، حبيث تزول العني لزوال العلة، وال خيلو عن قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب 

أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها باملاء من كل جسم فال، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعاً 

ومن هنا يظهر .  فيه اشتراط املاء، كالثوب والبدنىهريه، إال ما أخرج بالدليل حيث اقتضحكم بتط

عضاء احليوان أوكذا . ىل نفي احلرج، ويدل عليه املوثقإطهارة البواطن كلها بزوال العني مضافاً 

  .ىانته )١()املتنجسة غري اآلدمي، كما يستفاد من الصحاح

 هذا الكالم عدم تأثري النجاسات يف ىن مقتضإ(: مبا حاصله)  اهللارمحه( وأجاب عنه الفقيه اهلمداين

 غري مأكول اللحم يف دوران احلكم مدار وجود عينها، ت فضالليكون حاهلا حا حىت جناسة مالقيها،

من أن مالقاة النجس برطوبة مسرية سبب : مة املغروسة يف أذهان املتشرعةوهذا خمالف للقاعدة املسلّ

  وأنه لو بين على حكم كل واحد واحد من النجاسات على لتنجيس مالقيه، 

                                                
  .٨٧ مفتاح٧٧ ص١ ج:مفاتيح الشرائع) ١(
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بني آثار النجاسات، حىت يف الثوب والبدن متابعة النص الستلزم تأسيس فقه جديد وللزم التفكيك 

  . ملخصاًىانته )١()واألواين وغريها

قاعدة يرادات عليه، أما خمالفة ما ذكره الكاشاين لل بعدم ورود شيء من هذه اإلريوأنت خب: أقول

أن ذلك ليس إال لعدم زوال النجاسة املالقية رطباً عن املالقي، فرؤية املتشرعة جناسة ما : ففيه. املغروسة

  .جزاء البول يف الثوب وحنوهأوصل اليه البول لكون 

 السم الرطب ىذا اجتنبوا عن السم مثال، مث القإم إ هذا مشاهدة عرف غري املتشرعة، فىوتدل عل

إمنا حيكمون بغسله باملاء لوجود أجزاء السم يف املالقي، ال للتعبد، وكذا حال سائر ما جسماً، فإم 

  .يرونه واجب االجتناب

ن العرف العادي ال يرى كون زوال النجاسة عن الباطن الذي هو سبب لطهارته أ:  هذاىويدل عل

 األمر بالغسل مع الزوال شيئاً عند املشترعة شيئاً خمالفاً ملعلوماته األولية، خبالف العكس الذي يرى أن

  .خمالفاً هلا

 العلماء، ولذا كان ىىل فتاوإمث ان املركوزية يف أذهان املتشرعة ليست من احلجج الشرعية الستنادها 

  املركوز يف أذهان املتشرعة 

                                                
  .٥٤ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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  خالفها، ومثل هذا احلكم وغريه من سائر األحكام اليتن املركوز فعالًأاملتقدمني جناسة البئر مع 

  .ختالف فيه القدماء واملتأخرون كاملعاطاة وغريها

ىل املاء، ليس بأقل إن القول بنجاسة الشيء باملالقاة حبيث حيتاج أىل إمنا هو الدليل، مضافاً إواملعترب 

ىل ختصيص إذ األول حيتاج إال بالقدر العريف العادي، إختصيصاً من العكس، وهو احلكم بعدم النجاسة 

اهر احليوان وحمل االستنجاء وبواطن القدم وحنوها مما تزول جناستها باألرض، وكل نسان وظوبواطن اإل

ال ألجل ذهاب العني، إىل غري ذلك مما هو معد يف املطهرات، وليس ذاك إشيء نقول بطهارته بالشمس، 

  . فتأمل،ىل دليلإىل املاء خبصوصه حيتاج إمنا االحتياج إو

بعاد حمض وقد وقع مثله يف حكم البئر واملعاطاة وعدم مثبتية وأما استلزام فقه جديد، فمع أنه است

 أنه لو ورد يف أن جعل النجاسات كلها حبكم واحد، حىت: األصول، فلم يستلزم فقهاً جديداً، يرد عليه

بني أفراد القياس، وهذا االطراد أىل الكلب الذي ال جامع بينهما عقالً وال نقالً، من إ ىاخلمر دليل تعد

حكام من  خالف ظواهرها، كما أوجب تعدي بعض األىخبار أو محلها عل بعض األأوجب طرح

  .ىل موضوع بال جامع قطعي ومالك معلومإموضوع 

 ولذا تراهم يفتون باختالف حكم الثوب ، فهو شيء يلتزم به الكل،وأما التفكيك بني آثار النجاسات

  الغسالت وعدد تعفريواآلنية يف ال
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نه ينجس مبجرد مالقاة إن كان مقدار ألف كر، فإن كان كثرياً، بل وإ و جنساً تنجسىوإن الق

  .برة يف أحد أطرافه فينجس كلهإالنجاسة، ولو مبقدار رأس 

ىل بول الكبري والرضيع، واختالف إن الفرق يف حكم النجاسة بالنسبة إ :ن يقالأوغريها، بل ميكن 

ا من األصول العرفية اليت زاد الشارع ونقص فيها التطهري باجلاري والراكد من الشواهد على أ ةكيفي

  . كاملعامالت

رمحه ( شكل الفقيه اهلمداينأن إ، وحكاه عن السيد ـ و)رمحه اهللا( وكيف كان فما ذكره الكاشاين

ن كان اخلروج عما فهمه أساطني الفقهاء مشكل جداً، إ و،يف احلكاية أيضاً ـ قريب احتماالً) اهللا

  . تركه قطعاًفاالحتياط ال ينبغي

لف كر، فإنه ينجس مبجرد مالقاة أن كان مقدار إن كان كثرياً، بل وإ جنساً تنجس، وىن القإو{

  .}برة يف أحد أطرافه فينجس كلهإالنجاسة، ولو مبقدار رأس 

  :واستدل لذلك بأمور

  .ألةاإلمجاعات املنقولة املستفيضة، بل املتواترة املعتضدة بعدم نقل اخلالف يف املس: األول

فيه فكيف باملنقول، أن هذه ) عليه السالم(  مع عدم حجية احملصل لو مل يعلم بدخول املعصوم:هوفي

  ىل ما ذكروه من أدلة االنفعال، وبعد هذا االحتمال تسقط عن احلجية إمجاعات حمتملة االستناد اإل
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  .مجاع ال يشمل مثل ألف كرىل أن اإلإكما قرر يف األصول، مضافاً 

 من املطلق يف العصمة، فكما أن املطلق ينجس باملالقاة، ينجس املضاف ىن املضاف ليس بأقوإ: الثاين

  .به

ن شاء إىل الدليل، عدم معلومية جناسة املطلق باملالقاة كما سيأيت الكالم فيه إ مع أنه قياس حيتاج :وفيه

  .اهللا تعاىل

  . سبب للتنجيس مطلقاًةين مالقاة النجس برطوبة مسرأاألدلة،  ما علم من تتبع: الثالث

ذ مل يرد دليل على أن مالقاة إليه ال مطلقاً، إن املعلوم هو جناسة القدر الذي سرت النجاسة إ :وفيه

طالقه، والقول بأن املائع موضوع واحد فال يعقل اختالف إاملائع للنجاسة سبب لنجاسته حىت يؤخذ ب

ى ذلك، بل عدم بيان الشارع لكيفية التنجس ذ مل يقم دليل علإحكمه مع النقض باجلامد، غري تام، 

ن إ وسيأيت متام الكالم ،دليل على أنه مل يزد على الطريقة املألوفة لدى العرف من تبعية النجاسة للسراية

  . القليلءشاء اهللا تعاىل يف املا

  :بعض الروايات: الرابع

ئل عن قدر س) عليه السالم( نين أمري املؤمنأ) عليه السالم( ما رواه السكوين، عن الصادق: األوىل

  ذا يف القدر إطبخت، و
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  .)١(»يهرق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل«: فأرة، قال

طرة مخر أو نبيذ مسكر قعن ): عليه السالم( با احلسنأسألت : رواية زكريا ابن آدم، قال: الثانية

و الكلب، واللحم ألذمة يهراق املرق أو يطعمه أهل ا«: قطرت يف قدر فيه حلم كثري ومرق كثري، قال

  .)٢(»لهسله وكُغا

ذا وقعت الفأرة يف السمن، فماتت، فإن إ«: ، قال)عليه السالم( ما رواه زرارة، عن أيب جعفر: الثالثة

  .)٣(»ن كان ذائباً فال تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلكإكان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي و

عن رجل جيد يف إنائه فأرة وقد توضأ من ): عليه السالم( عن الصادق: يرواية عمار الساباط: الرابعة

ىل إن كان رآها ـ إ«: قالفو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، أو اغتسل منه أناء مراراً ذلك اإل

 ـ فإن عموم ما أصابه يشمل حىت )٤( »ثيابه، ويغسل كل ما أصابه ذلك املاءن يغسل أن قال ـ فعليه أ

  . الذي أصابه هذا املاءاملضاف

                                                
  .٣ملاء املضاف حبواب اأ من ٥ الباب ١٥٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠٧ يف تطهري الثياب وغريها من النجاسات ح١٢ الباب ٢٧٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . ١ من أبواب املاء املضاف ح٥ الباب ١٤٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ من أبواب املاء املطلق ح٤ الباب١٠٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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وقعت : أتاه رجل فقال: قال) عليه السالم( عن عمرو بن مشر، عن جابر، عن أيب جعفر: اخلامسة

» ال تأكله«): عليه السالم( فقال له أبو جعفر: فأرة يف خابية فيها مسن أو زيت، فما ترى يف أكله؟ قال

): عليه السالم( فقال له أبو جعفر: جلها، قالالفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أ: فقال الرجل

  .)١(»منا استخففت بدينك، إن اهللا حرم امليتة من كل شيءإنك مل تستخف بالفأرة وإ«

ذا يف إئل عن قدر طبخت و س)عليه السالم( ن علياًإ): عليه السالم( عن جعفر بن حممد: السادسة

  .)٢(»فينقَّى حىت ينقا مث يؤكلاملرق ويغسل اللحم يهراق «): عليه السالم(  فأرة ميتة، فقال عليرالقد

ذا مات يف إيف اخلنفساء والعقرب والصرد «: قال) عليه السالم( أن علياً) عليه السالم( عنه: السابعة

ن كان شيئاً مات يف األدام وفيه الدم، يف العسل أو يف زيت أو يف إو«: قال» األدام فال بأس بأكله

تهالسمن فكان جامداً جنن كان ذائباً فال يؤكل يستسرج به وال إ و،ب ما فوقه وما حتته مث يؤكل بقي

  .)٣(»يباع

                                                
  .٢ من أبواب املاء املضاف ح٥ الباب١٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ سطر ٢٧ ص: عن اجلعفريات،١ من أبواب املاء املضاف واملستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .١٢ سطر ٢٦ ص : عن اجلعفريات،٢ من أبواب املاء املضاف واملستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(
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 ،ئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموتنه سأ) عليه السالم( عن علي) عليه السالم( عنه: الثامنة

  .)١(» يبيعه ملن يعمله صابوناًةالزيت خاص«: قال

يف الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم «): عليه السالم( عن علي) عليه السالم( عنه: التاسعة

ذا مس الثوب أو مسح يده يف الثوب أو أصابه منه إ استسرجوه فمن مسه فليغسل يده، و،فمات فيه

  .)٢(»شيء فليغسل املوضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده يف الثوب يغسل ذلك خاصة

ليه خببز ملتف إن بعض األصحاب جاءوا أ يف حديث )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل( عن النيب: العاشرة

: يف عكة ضب قال: قال» من أي شيء كان هذا«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(: بسمن ولنب فقال

  .)٣(»ارفعه«

تقع يف السمن والعسل واللنب والزيت عن الدواب ) عليه السالم( ئل أمري املؤمننينه سأ: احلادية عشرة

  .)٤(»ن كان ذائباً أريق اللنب واستسرج بالزيت والسمنإ«: فتموت فيه، قال

                                                
  .١٥ سطر ٢٦ ص: عن اجلعفريات،٣ من أبواب املاء املضاف واملستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .١٧ سطر ٢٦ ص: عن اجلعفريات،٤ من أبواب املاء املضاف واملستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب األطعمة احملرمة ح٤٧ الباب٨٠ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٦ من أبواب األطعمة احملرمة ح٣١ الباب٧٧ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ٤(
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مل ينجس ويؤكل، ذا خرجت الدابة حية ومل متت يف األدام إ«): عليهم السالم( وعنهم: الثانية عشرة

إىل غري ذلك من الروايات املرتبطة باملقام اليت  )١( ،»ذا وقعت فيه فماتت، مل يؤكل ومل يبع ومل يشترإو

  .وايات السؤرطالق رإمنها 

 أن جناسة السمن والزيت واملرق والعسل واللنب مبالقاة النجاسة، اليت :ووجه االستدالل ذه الروايات

ن املضاف ينجس مبالقاة أال ألجل إهي عبارة عن الدابة امليتة ذات الدم، أو قطرة اخلمر أو النبيذ، ليس 

 مع أن املرق ماء مضاف، فال يلزم التعدي ،ىق واملاليصية خلصوصيات املالقذ ال خصوإالنجاسة مطلقاً، 

  . كما توهم البعض،ىل املضافإمن اجلسم املايع 

  :ن يف املقام تعديينأواحلاصل 

  .ىل مطلق املضافإمن هذه املوارد : األول

 وليس تعد ثالث وهو التعدي من املائع غري املاء املضاف ،ىل سائر النجاساتإمن امليتة وحنوها : الثاين

  . ألن املرق ليس مائعاً غري مضاف،املاء املضافىل إ

  :شكاالتإ ذلك بىوقد أشكل عل

  أن االجتناب لعله كان من أجل حرمة امليتة واخلمر، ال : األول

                                                
  .٩ من أبواب املاء املضاف واملستعمل ح٣ الباب٢٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(
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م امليتة من ن اهللا حرإ«: يف الرواية اخلامسة) عليه السالم( ويدل عليه قول أيب جعفر. ن أجل النجاسةم

  .»كل شيء

 بعض تلك الروايات النجاسة كالرواية التاسعة وروايات املرق ورواية الساباطي ن الظاهر منإ :وفيه

اآلمرة بغسل الثوب واليد واللحم مع معلومية أن امليتة مل تصب األولني، مع أنه لو كان التالزم بني 

  . فتأمل،احلرمة والنجاسة يف مثل هذه األشياء ـ كما قيل ـ كفت الرواية اخلامسة وحدها للمطلوب

. وتفرق أجزاء اخلمر. ن وجوب االجتناب لعله كان من أجل تالشي امليتة كما يف املرقإ: الثاين

  .ورواية عمار الساباطي شاهدة له ألن التسلخ موجب لتالشي األجزاء

ال تتالشى يف السمن والعسل والزيت حبيث ختلط جبميعها، فلو كان من املعلوم أن امليتة : قلت

 فاألمر ،باالجتناب يف تلك الروايات) عليه السالم( ل امليتة مل يلزم اإلمام ألجل حرمة أكباالجتنا

  .باالجتناب وغسل املالقي كاشف عن النجاسة

ذا القت اخلمر أو امليتة للمضاف، أما النجاسة إإن غاية ما يستفاد من هذه األخبار النجاسة : الثالث

  .صوص عدم النجاسة بالدممبالقاة املين والدم وغريمها فال، بل ورد يف بعض الن

ور وقع فيها قدر أوقية زسألته عن قدر فيها ج) ليه السالمع( ففي صحيح سعيد األعرج، عن الصادق

  نعم ألن «: من دم أيؤكل؟ قال
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  .)١(»النار تأكل الدم

عن قطرة مخر أو نبيذ مسكر قطرت يف قدر فيه ) عليه السالم(ويف خرب زكريا بن آدم، سألت الرضا 

وقد  )٢(»ن شاء اهللاإالدم تأكله النار «: فإنه قطر فيه الدم، قال:  قلت:كثري ومرق كثري، اىل أن قالحلم 

 بل عن األخري إحلاق سائر النجاسات ،عمل ذين اخلربين مجاعة كثرية كاملفيد والشيخ والديلمي والتقي

  .له على الدمبالدم، وعلى هذا فال أولوية حلمل ما مل يرد فيه نص على امليتة على مح

منا خرج إىل عدم الفرق عرفاً بني النجاسات وإ مضافاً ، عدم عمل كثري من األصحاب باخلربين:وفيه

 ولذا ورد الدليل يف باب سؤر اليهودي والنصراين الشامل للمضاف ،الدم ـ لو قيل خبروجه ـ بالدليل

  .ن كان فيه ما ال خيفىإو

 طهارة بصاق شارب اخلمر، ى مبالقاة النجس، مبا دل علن يستدل أيضاً لعدم جناسة املضافأوميكن 

عليه ( قلت أليب عبد اهللا: فعن أيب الديلم، قال.  الشفة النجسة باخلمرىالقمع أن البصاق مضاف، 

نه حمتمل أ :وفيه )٣(»ليس بشيء«: يشرب اخلمر فيبصق، فأصاب ثويب من بصاقه، قالرجل ): السالم

  .لوجوه

                                                
  .١ باب الدم يقع يف القدر ح٢٣٥ ص٦ ج:، الكايف ٨ رقم ٩١ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٨ من أبواب النجاسات ح٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . يف اخلمر يصيب الثوب والنبيذ املسكر١١٢ الباب١٩١ ص١ ج:االستبصار) ٣(
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وجهه واجلواب عنه، ما ضعف الداللة، فقد تقدم أ :وفيه. و الداللةأة السند ا بني ضعيفإ :الرابع

 الّإمجاعات املنقولة وعمل األصحاب نه جمبور باإلأ ىلإوضعف السند لو فرض فهو يف بعضها، مضافاً 

  .من شذ

املضاف باملالقاة، ولكن قد استشكل غري واحد من املعاصرين أو هذا بعض الكالم يف أصل تنجس 

  : فعن مصباح الفقيه ما لفظه،قارب عصرنا يف تنجس الكثري منه باملالقاةمن 

 الذهن من ىلإشكال، ألن املتبادر  أن استفادة انفعال الكثري من هذه األخبار يف غاية اإلىفمث الخي(

 ن قال بعد كالم طويل ـ فاتضح لكأ ىلإمجاع ـ يف املقام إمنا هو اإل مواردها ليس إال القليل، فالعمدة

  .ىانته )١() يف أذهان املتشرعةةسووالقاعدة املغر. مجاعال اإلإاحلكم للكثري ثبات إد به يف تدليل يع أنه ال

كما يقتضيه (: ن كان مقدار ألف كر، ما لفظهإو): رمحه اهللا( وقال يف املستمسك عند قول املصنف

يت من أ عرفاً يف مثله، نظري ما يمل، لعدم السرايةألكنه الخيلو من ت. الكلمات ومجاعاتإطالق معاقد اإل

 السافل، والنصوص الواردة يف السمن واملرق وحنومها غري شاملة ملثله، ىلإ العايل اجلاري ىلإ سرايةالعدم 

  ومن هنا يسهل .  السراية يف الكثرة املفرطة غري ظاهرىمجاع علوثبوت اإل

                                                
  .٢٧ سطر٥٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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  .ىانته )١()اشرة الكافر له بالرطوبة املسريةاألمر يف عيون النفط املستخرج يف عصرنا، املعلوم غالباً مب

ا كان كثرياً بأن كان مقدار ألف كر ذإلكن احلكم بعدم تنجس املضاف كله (: قال يف فقه الصادقو

ما إاع يف الفرض ممنوع، واخلرب مجخيلو من قوة، ألن ثبوت اإل  أحد أطرافه مع النجاسة، الىمثالً والق

السراية يف الفرض غري ظاهرة، بل و ،يه النجاسةلإما تسري  واة جناسة خصوص موضع املالقىيدل عل

يشمل الكثري املالقي مع  ذا وقعت فيها جناسة كالفارة، الإوما ورد يف املرق، . عدمها ثابت عرفاً

  .ىانته )طرافهأالنجاسة بأحد 

نه دليل إحيث ، فعمجان كان هو اإلإ ألن دليل جناسة املضاف باملالقاة ىوهذا القول هو األقو: قولأ

 ىذا القإا مال مثلإ تقدير حجيته ـ وليس ذلك ى موضع الشك ـ عليفبقدره املتيقن ليب يلزم أن تأخذ 

 أن ذلك :شكال، فيهن كان هو التنظري باملطلق، فمع ما تقدم من اإلإالنجس القدر واخلابية وحنومها، و

ن إهذا الدليل، و الكر خالياً من ى به فيبقمنا يفيد جناسة األقل من الكر من املضاف كما هو حكم املمثلإ

ال إأقل من الشك، فأصالة عدم النجاسة  ها والتال يف املوارد اليت يقطع بقلإ فهي ليست خباركان هو األ

  املقدار املالقي

                                                
  .١١٤ ص ١املستمسك ج ) ١(
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 اذا كان جارياً من العايل اىل السافل والقى سافله النجاسة ال ينجس العايل منه، كما اذا صب منع

  .من ابريق على يد كافر فال ينجس ما يف االبريق وإن كان متصال مبا يف يدهاجلالّب 

  

ن كان القاعدة املغروسة يف أذهان املتشرعة ـ كما ذكره الفقيه إو. ليه النجاسة حمكمةإوما تسري 

ثل ة النجاسة يف أذهان املتشرعة بأكثر من السراية فيميسو عدم معلومية مغر:ـ ففيه) رمحه اهللا( اهلمداين

  .هذه املوارد، وسيأيت يف مسألة عدم جناسة العايل بالسافل ومسألة انفعال القليل ما يفيد املقام

كثري املتقاربني بالقول بنجاسة اجلميع يف األول دون الثاين، واألقرب لنعم يشكل الفرق بني القليل وا

ري موضع املالقاة وما تسري  وكلما شككنا فاألصل يف غ،أنه كلما علم مشول الروايات له حنكم بنجاسته

  . واهللا العامل،ليه حمكمإالنجاسة 

ىل مطلق املضاف ولو كان إذكر وجهاً للتعدي من موارد النصوص ) رمحه اهللا( ن الشيخ املرتضىإمث 

) رمحه اهللا(شكل عليه، وحيث مل يتم ما ذكره أمبا ال مزيد عليه، و) رمحه اهللا( كثرياً وبينه الفقيه اهلمداين

  .همايىل كتابإىل إحالة من أراد فاألو

ىل السافل، والقى سافله النجاسة ال ينجس العايل منه، إجارياً من العايل {املضاف } ذا كانإنعم {

  كما } ن كان متصالً مبا يف يدهإبريق و يد كافر فال ينجس ما يف اإلىبريق علإكما إذا صب اجلالَّب من 

  



  ٢موسوعة الفقه ج

٦٧

 من السيد يف املناهل، وكيف كان فما ميكن أن يستدل به على هو املشهور، بل مل ينقل اخلالف إالَّ

  :املطلب أمور

وسواء صح . مجاع خمتص باملاء فال جيري يف سائر املائعاتبأن اإل: مجاع، وأورد عليه بعضاإل: األول

  . ملا تكرر من عدم حجية مثله،يهلإمجاع أم مل يصح، فال ميكن االستناد هذا اإل

 التنجيس، فال بد حينئذ من ة كيفيىىل العرف، لعدم الدليل علإجس موكول إن كيفية التن: الثاين

القول : يشكون يف عدم جناسة العايل من السافل، فالالزم م الإ وحيث ،ىل العرف يف الكيفيةإالرجوع 

  .ه فيما حنن فيهدبه، إال إذا ثبت دليل تعبدي، والفرض عدم وجو

  . يف املطلوبأدلة النجاسة باملالقاة كافية: ن قلتإ

 العايل من حكم ةن العرف ال يفهمون جناسإ: ىل العرف، نقولإن الكيفية موكولة أبعد تسليم : قلت

  .رع بنجاسة املائع باملالقاة، بل حال النجاسة الشرعية عندهم حال النجاسة العرفيةاالش

 بكونه معروضاً ما شهادة العرفإ : أن جناسة غري اجلزء املالقي يتوقف على أحد أمرين:واحلاصل

وسيأيت ما دليل تعبدي، وحيث ال يوجد شيء منهما فيما حنن فيه، فأصالة الطهارة حمكمة، إو. للنجاسة

  .هلذا الكالم مزيد توضيح يف أدلة انفعال املاء القليل

  إال عدم السراية، ن وجه عدم شهادة العرف بالنجاسة ليس إمث 
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ىل العايل مع جريان العايل ـ كما لو كان يف إت ولذا نرى أنه لو فرض قوة النجاسة حبيث سر

ما من أ يف لزوم القول بالنجاسة، وةىل العايل ـ فال شبهإالسافل حالة نش بسببها ارتفع بعض األجزاء 

  .ن شاء اهللا تعاىلإمنع كون السبب السراية، فسيأيت الكالم فيه 

فالالزم القول بطهارة ف أو التعبد، ن املناط يف النجاسة ملا كان أحد األمرين من شهادة العرإمث 

فال يفرق يف احلكم العلو التسنيمي ذا القى طرفه املدفوع للنجاسة ـ إاملضاف الذي له دفع وقوة ـ 

  .ىل العايل كالفوارةإذا كان الدفع من السافل إوالتسرحيي، بل حىت العكس وهو ما 

 ودفع ويتصل ة خيرج منها املاء حبدةثقبالظروف، بريق أو القربة أو سائر أما لو كانت يف كعب اإل

كون املدار ن كان األقوى طهارة ما يف الظرف بناًء على ما ذكرنا من إشكال وإبالسطح النجس، ففيه 

شكال يف القربة اليت خيرج إبالطهارة بال ) رمحه اهللا( ولذا أفىت الفقيه اهلمداين. أحد األمرين املفقودين هنا

  .سطح النجسمن ثقبها املاء ويتصل بال
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 الورد ءطالقه، نعم لو مزج معه غريه وصعد كماإاملاء املطلق ال خيرج بالتصعيد عن ): ٢مسألة ـ (

  .يصري مضافاً

  

  . وذلك لبقاء صدق املاء عليه}طالقهإ املطلق ال خيرج بالتصعيد عن ءاملا{): ٢مسألة ـ (

 كما رمبا ال يبعد فيما يصعد جديدة ـنعم لو فرض زوال الصدق كأن صار له طعم ولون وخاصية 

  .ضافةحكم اإلطالق وحلقه مراراً ـ خرج عن اإل

  . بعد التصعيديه عرفاً علءا هو صدق املراملعيا  أن:واحلاصل

ذ رمبا يوجب إطالقه إوال خيفى ما يف } ورد يصري مضافاًالنعم لو مزج معه غريه وصعد كماء {

 املاء ىـ ولذا يصعدون ماء البحر للحصول علملمتزج بامللح غالب يف املاء الطالقه كما هو اإالتصعيد 

  .العذب اخلايل من امللوحة ـ واملعيار هو الصدق العريف كما تقدم
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  .املضاف املصعد مضاف): ٣مسألة ـ (

  

 بأن صدق عليه املاء ،ضافةن مل خيرج بالتصعيد عن اإلإ} املضاف املصعد مضاف{): ٣مسألة ـ (

  . فال وجه للحكم بدون املوضوعالإاملطلق عرفاً، و

ن مل يصدق إضافة ون أراد بيان أنه حمكوم باإلإضوع ففي كليته تأمل، وونه إن أراد بيان املأواحلاصل 

  . بل صدق املاء املطلق ـ ففيه أنه ال دليل لبقاء احلكم بعد انتفاء املوضوعـ املضاف يهعل



  ٢موسوعة الفقه ج

٧١

  .يد الستحالته خباراً مث ماءاملطلق أو املضاف النجس يطهر بالتصع): ٤مسألة ـ (

  

واألقرب أن } املاء املطلق أو املضاف النجس يطهر بالتصعيد الستحالته خباراً مث ماًء{): ٤مسألة ـ (

ن املضاف بعد التصعيد إن صدق عليه عنوانه السابق، وكان بنفسه من النجاسات، كالبول إ: يقال

عد التصعيد صدق عليه البول واخلمر، فال شبهة يف وبر، أو اخلمواخلمر وحنومها، كما لو صعد البول 

بقاء النجاسة كبقاء احلرمة، وإن صدق عليه عنوانه السابق ومل يكن بنفسه من النجاسات، كما لو صعد 

 ىلإهو أن االستحالة : ذ غاية ما يقال يف وجه الطهارةإشكال، إاملتنجس ففي الطهارة  ءاجلالب أو املا

ى حنو ال جيري معه استصحاب احلكم لتعدد املوضوع، فتجري  لسابقه عرفاً علالبخار موجبة ملغايرته

اراً ـ بال معارض، فإذا استحال البخار ماًء كما كان، مل يكن جمال  الطهارة ـ حال كونه خبةأصال

  . وكان املرجع أصالة الطهارة، الستصحاا حال كوا خباراً ملا عرفت من املغايرةةالستصحاب النجاس

 بل الثاين عني ،، ليس موضوعاً غري املوضوع األولن البخار بعد اجتماع أجزائه وصريورته ماًءإ :هوفي

 يف اهلواء متصاعدة بسبب ةمنا ختلل بينهما تفرق األجزاء إذ البخار ليس إال أجزاء مائية متفرقإو. األول

  .احلرارة

ت هلا التفرقة، مث اجتمعت، فاتمع  كانت جمتمعة، مث عرض يف حالته األوىلءأن ذرات املا: واحلاصل

   األول ال ءثانياً عني املا



  ٢موسوعة الفقه ج

٧٢

 الّإاملوضوع، وليس مثل املاء املصعد  استصحاب احلكم األول، فيقال بتبدل ىلإ حيتاج شيء آخر حىت

ه كما كان، فهل يعقل ؤ الغبار، مث اجتمع أجزاالّإمثل الدقيق اذا أُثري يف اهلواء حبيث مل يصدق عليه 

تطهري كل ما هو مبرتلة الدقيق واملاء بذلك، مع ل بطهارته بعد االجتماع، ولو فتح هذا الباب أمكن القو

ذ ال دليل عليه أصال، بل كون الثاين عني األول إبداهة عدم الطهارة مبجرد تفرق األجزاء واجتماعها، 

  .ة لالستصحاب وال ألصالة الطهارل لوجود مجيع أحكامه، فتحصل أنه ال جماىمقتض

ليه، لزم القول إ البخار فارتفع منهيكون حال البخار حال املاء، فإذا بال أحد ى هذا فعل: إن قلت

  .ورةلضرلخمالف أنه بالتنجس، مع 

ى مصداق منا يكون ذلك لعدم صدق البول عليه، حال كونه خباراً، والشارع رتب النجاسة علإ: قلت

: ولذا نقولالسابق بعينه، يصدق عليه أنه هو الشيء البول، وأين هذا من حاله بعد االجتماع الذي 

  . العضو بعد خباريته بصورة القطرةىبنجاسته لو اجتمع عل

 املنت غري واحد من احملشني كالسيد الوالد والربوجردي واخلونساري واالصطهبانايت ىولذا أشكل عل

و متنجساً أا لو كان جنساً  السابق، ففي كل ممهاالستحالة بعد عنوانن مل تصدق عليه إوغريهم، و

  .ن شاء اهللا تعاىلإ ةإشكال، سيأيت الكالم فيهما يف االستحال
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  .خذ اأنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أذا شك يف مائع إ): ٥مسألة ـ (

  

من غري فرق } ع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ ائذا شك يف ماإ{): ٥مسألة ـ (

ضافة، لالستصحاب اخلايل عن املعارض، نعم يشترط عدم  أو اإل،طالقلته السابقة اإلن يكون حابني أ

  .ىمجايل كما ال خيفكونه طرفاً للعلم اإل

ذا علم مفهوم املاء املطلق واملاء املضاف حبدودمها، ولكن إن الشبهة قد تكون مصداقية، كما إمث 

 ة أو مضاف، كما لو كان هناك ظلمة مانعة عن رؤيأنه ماء مطلق: لسبب أمر خارجي اشتبه فرد خاص

  : قسمنيىاملاء مثالً، وقد تكون مفهومية وهي عل

، وال كالم لنا يف د منه أصالًاكاللفظ امل الذي مل يعلم املر ن تكون الشبهة يف أصل املعىنأ: األول

  .هذا القسم

ى بعض األفراد، كما  صدقه على حنو يوجب الشك يف يف حدود املفهوم علةن تكون الشبهأ: الثاين

منا يقع الشك يف إ وكذا املاء املضاف، و،ذ يعرف معناه العرفإلو كان املاء املطلق واضحاً مفهوماً، 

 حد املطلق وحد املضاف غري واضح، ولذا يشك يف نبعض املصاديق كاملاء املخلوط بالطني الكثري، فإ

  .أن هذا الفرد من املخلوط بالطني مطلق أو مضاف

هل جيري االستصحاب يف كال القسمني من الشبهة، كما اختاره بعض : ذا عرفت ذلك، قلناإ

  ى املعاصرين بناًء منه عل
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 فلو كان هناك ماء مطلق مث ،جريان االستصحاب يف الشبهه املفهومية، كجريانه يف الشبهة املصداقية

 يف الشبهة املوضوعية، كما الّإري طالق، أم ال جتاإل صالةأضافته جرت إطالقه وإعرض عليه ما شك يف 

  .اختاره يف املستمسك

ى حنو يستوجب أما لو كان بنحو الشبهة املفهومية ـ للشك يف حدود املفهوم وقيوده، عل(: قال

ي يف املفهوم رنه من االستصحاب اجلا أل،شكل جريان االستصحابأ املورد ـ ىالشك يف صدقه عل

ذ إقرب الثاين للشك يف بقاء املوضوع، واأل: ى ـ احتماالنانته )١() الفرد املردداملردد، كاجلاري يف

هو املتيقن السابق الحتمال كونه من أفراد ما يضاد السابق، نه مل يعلم أن هذا املشكوك أاملفروض 

  .فكيف نجري االستصحاب املشترط فيه بقاء املوضوع قطعاً

  :مث قال يف املستمسك

 مانع منه، مثل استصحاب كونه مطهراً من احلدث واخلبث، إذا ما استصحاب احلكم السابق، فالأو(

  .ىانته )٢()ذا علم كونه مضافاً كثرياًإعلم أنه كان مطلقاً، أو استصحاب انفعاله باملالقاة، 

                                                
  .١١٦ ص١ ج:املستمسك) ١(

  .١١٦ ص١ ج:املستمسك) ٢(
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طالق وال باالضافة، لكن ال يرفع احلدث واخلبث، وينجس مبالقاة النجاسة ، فال حيكم عليه باإلوإال

  . كان بقدر الكر ال ينجس الحتمال كونه مطلقاً واألصل الطهارةنإن كان قليالً، وإ

  

  .وفيه تأمل، لعدم جريان استصحاب احلكم مع الشك يف املوضوع كما ذكره املعاصر دام بقاه

 يصل يقتض ألعدم دليل أو} ضافةطالق وال باإل باإلهفال حيكم علي{يعلم حالته السابقة } وإال{

  .أحدمها

  .ألصالة بقائهما بعد استعمال هذا املشكوك لرفعهما} واخلبثلكن ال يرفع احلدث {

مع عدم االحنصار، أما معه فالبد من اجلمع بني وظيفيت (:  هذه العبارة ما لفظهىويف حاشية الوالد عل

  .مجايل فيما مل يكن أصل حاكمللعلم اإلوذلك . ى انته)١()واجد املاء وفاقده

املاء القليل للمالقاة، كما سيأيت تفصيل ى جناسة بناًء عل} ن كان قليالًإوينجس مبالقاة النجاسة {

  .ء اهللا، وإال كان حاله حال الكّرن شاإالكالم 

 ىوذهب شيخنا املرتض. }صل الطهارةن كان بقدر الكر ال ينجس الحتمال كونه مطلقاً واألإو{

   ىلإومجاعة ) رمحه اهللا(

                                                
  .٥ فصل يف املياه ح٤ ص:تعليقة السيد مريزا مهدي الشريازي) ١(
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  . النجاسة

فيجب حينئذ ( ـ ه بيان حكم املشكوك ـ ما لفظفقال يف: واستدل الشيخ للمطلب بوجهني

ن مقتضاها انفعاله باملالقاة ولو كان كثرياً، ألن األصل يف مالقي النجس ع األصول، وىلإالرجوع 

 أن ىلإ ـذهان املتشرعة اقتضاء النجاسة يف ذاا للسراية أالنجاسة، ولذا استدل لذلك مبا هو املركوز يف 

نفعال  فعلم أن اال،ا عاصمة عن االنفعالأ املستفاد من أدلة كرية املاء، نأ ـ ويدل عليه أيضاً :قال

نفعال، واملفروض ضافته مل يتحقق املانع عن االإطالق مقدار الكر وإذا شك يف إ نفس املالقاة، فىمقتض

  .ىانته )١() له، نظري املاء املشكوك يف كريته مع جهالة حالته السابقةيوجود املقتض

 فمع الشك يرجع ،ن الكر مانعأراد بذلك أن املستفاد من األدلة اقتضاء املاء لالنفعال، وأه نأ :وفيه

  .  أصالة عدمهىلإ

 طالق املاء ككثرته من قبيل املوانع، فالإ و،ن مالقاة النجس مقتضية لتنجس مالقيهإ: ىخرأوبعبارة 

  .حراز املقتضيإحتمال وجوده بعد  اىلإيلتفت 

) رمحه اهللا( ى قاعدة املقتضي واملانع اليت مل يتم له دليل كما اعترف به الشيخلأن ذلك مبين ع: ففيه

حراز عدم إ، فإن الالزم از املقتضي يف احلكم بثبوت األثر إحرة وذلك لوضوح عدم كفاي،يف الرسائل

  ن أراد أصالة عدم التخصيص ملا استفيد من األدلة إيضاً، وأاملانع 

                                                
  .١٥ سطر٤٤ ص:كتاب الطهارة) ١(
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  . مائعاللفظية احلاكمة بانفعال كل

 النجاسة تنجس، وهذا العام ى وهو أن كل مائع الق،ن هذا عام مستفاد من األدلة اللفظيةإ :واحلاصل

خمصص بالكر من املاء، ونشك يف ختصيصه بغريه من الكر املردد بني املاء وغريه، واألصل عدم 

  . وعرفاًالتخصيص، وهذا األصل حجة عقالً

نه لو مت فإمنا هو إ(: وتوضيحه بلفظ مصباح الفقيه. ة املصداقيةهأنه من التمسك بالعام يف الشب: ففيه

مصداقاً يف الشبهات احلكمية أعين الشك يف مانعيته مفهوم كلي ال يف الشك يف كون املوضوع اخلارجي 

أكرم ": ملانع معلوم، ملا تقرر يف حمله من عدم جواز التشبث بالعمومات يف الشبهات املصداقية، فلو قال

كرام إ، وشك يف أن زيداً فاسق أم عادل، ال جيوز احلكم بوجوب "ال تكرم فساقهم": ، مث قال"العلماء

 ينفيه  ما علم حىتىجه حتت عنوان الفاسق ال يستلزم ختصيصاً زائداً علازيد ألصالة العموم، ألن اندر

موافقة الشيخ  )رمحه اهللا( وعن احملقق النائيين( .ى، انته)١()صأصالة العموم أو أصالة عدم التخصي

 املصنف يف كتاب النكاح يف مسألة الغض، من أن تعليق هليإواستدل لذلك يف حمكي كالمه مبا أشار 

ى إناطته ى أمر وجودي بااللتزام العريف، يدل علواء كان تكليفياً أو وضعياً علاحلكم الترخيصي س

  بإحراز 

                                                
  .خري السطر األ٥٣ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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ذا إاملاء «: )عليه السالم( ئية ال يشمله قولهذا مل حيرز املاإذلك األمر ودخالة األحراز يف املوضوع، ف

  . تنجس كل شيء باملالقاةى ملا دل عل، فيكون مشموالً)١(»بلغ قدر كر ال ينجسه شيء

من أنه مل يثبت لنا أن يكون هناك قاعدة عقالئية ظاهريه تقتضي (:  ما ذكره يف فقه الصادقهوفي

ذا إ: وباجلملة). رمحه اهللا( اجلواز، وهذا غري ما ادعاهصل انتفاء األمر املنوط به ذلك، نعم قد يقتضي األ

مل يؤخذ العلم يف لسان الدليل دخيالً يف املوضوع ال يكون احلكم منوطاً به من غري فرق بني احلكم 

  .ىانته] لزاميالترخيصي واإل

ترتب أي أصالة عدم اتصاف املائع اخلارجي باملائية، فت: واستدل للنجاسة باستصحاب العدم األزيل

  . عدم صحة هذا األصل:هعليه جناسته مبالقاة النجس، ولو كان بقدر الكر، ففي

 قاعدة الطهارة، ىلإمن احلكم بالطهارة مستنداً ) رمحه اهللا( ومن ذلك كله تعرف أن ما ذكره املصنف

  . العامل واهللا تعاىل،قربكما اختاره السيدان الوالد وابن العم هو األ

                                                
  .١ ال ينجسه شيء ح باب املاء٢ ص٣ ج:الكايف) ١(
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النجس يطهر بالتصعيد كما مر، وباالستهالك يف ماء عاصم كالكر أو املضاف ): ٦مسألة ـ (

  .اجلاري

  

شكال عليه وقد مر الكالم يف اإل} بالتصعيد كما مراملضاف النجس يطهر {): ٦مسألة ـ (

بطهره مبجرد االتصال ): رمحه اهللا( مقابل قول العالمة} وباالستهالك يف ماء عاصم كالكر أو اجلاري{

  .بالعاصم

كل شيء يراه ماء املطر فقد «:  يف مرسلة الكاهلي)عليه السالم( ي ميكن أن يستدل له، قولهوالذ

  .)١(»طهر

 غدير املاء ـ ال يصيب شيئاً إال ىلإإن هذا ـ مشرياً «:  املختلفة يف مرسل)عليه السالم( وقوله

٢(»هرطه(.  

املضاف كذلك املطهر يسري ى، وتنجس  النجاسة كما ترىلإطالقات أدلة مطهرية املاء مضافاً إو

  .ن مل خيرج عن اإلضافةإويطهر املاء و

طالقات فال وأما اإل.  لضعف املرسلتني سنداً، والدليل االعتباري أشبه شيء بالقياس،ويف اجلميع نظر

 ىن االعتماد علإ: طالق من هذه الناحية، لكن رمبا يقالميكن التمسك ا للشك يف كوا يف مقام اإل

 تقديره ىطالقات كافية للعمل، وال وجه للشك، وعلبعد جربمها بالعمل ال مانع منه، واإلاملرسلتني 

  طالق، فاألصل اإل

                                                
  .٥بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٨ من أبواب املطلق ذيل ح٩ الباب٢٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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  . فتدبر،نعم الدليل االعتباري ال وجه له

ى له يف نظر العرف وجود حمفوظ، وهذا ليس يف جزائه، حبيث ال يبقأتفرق واملراد باالستهالك 

  .احلقيقة تطهرياً عرفياً

شكال فيه، فال يفرق فيه أقسام املعتصم كما ال إ املعتصم الواقع فيه النجاسة، فال ءة املاوأما طهار

  .ىخيف

بعدم : نعم لو فرض مجع املضاف فهل يكون طاهراً أم جنساً؟ فصل الوالد بني الدهن املتنجس، فقال

املاء فيما لو ألقي يف كر من  طهارته ىلإ خالفاً لبعض الفقهاء الذاهبني ،املاء ال ينفذ يف ذراتهطهره، ألن 

  .بني غريه مما يقبل نفوذ املاء فيه، كماء الورد والدبس وحنومها و،احلار

  .ال ينفذ املاء فيه إال مضافاً: ال يقال

  .حم بالتطهريضافة، وتؤيده روايات طهارة اللصل عدم اإل، واألءيكفي نفوذ املا: ألنا نقول

رح الزيت والسمن وحنومها، مشعرة بعدم قابلية املضاف النجس ى طن الروايات الدالة علإ: ورمبا يقال

  .ذلك) عليه السالم( مام اإل وإال لبني،للطهارة

 بل ألجل بعده، بل ، ذا النحوهريليس ألجل عدم إمكان التط) عليه السالم( عدم بيان اإلمام: أقول

  .للتعذر العريف
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حنوه، عدم كفاية اتصاله باملاء العاصم، وإال مل نعم الظاهر من رواية إراقة املضاف النجس كاملرق و

ال إالكر ال يالقي شيئاً  أن ماء املطر وىد إطالق ما دل علقيشعار يطالق، وذا اإل اإلىجيب إراقته عل

 ،املشتبهني مع قابليتهما التطهرينائني راقة يف باب اإلراقة هنا مثل اإلن اإلإ: ن يقالأال إاللهم . طهره

  .اقة للدهن مع قابليته جلعله صابوناً، فإا كناية عن عدم االنتفاع الفعليرومثل اإل

 لبعض من سأله من صانعي الدبس عن وذا يظهر وجه ما حكي عن بعض فقهاء عصرنا من أنه أفىت

 يف الدبس ءى إطالقه مث يستعمل ذلك املاى عل حبيث يبقء من املاخيلطه بكر: بس كثري متنجس، بأنهد

  .د صنعه بعد ذلكيريالذي 

ى الطهارة  فيما ورد الدليل على جناسته، إالّنه لو انقلب املاء املضاف النجس مطلقاً، بقي علإمث 

  .ن شاء اهللاإنقالب ى القول بنجاسة اخلمر، وسيأيت بعض الكالم فيه يف اإلكاخلمر املنقلبة خال، بناء عل
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ن صار إ االضافة تنجس ىلإطالق  عن اإلإذا اُلقي املضاف النجس يف الكر فخرج): ٧مسألة ـ (

  .مضافاً قبل االستهالك

  

ضافة تنجس إن صار إل اىلإطالق إلا فخرج عن ذا اُلقي املضاف النجس يف الكرإ{): ٧مسألة ـ (

ن املضاف ينجس باملالقاة، مث إذا إ:  النجاسة وقد تقدمىألنه ماء مضاف الق}  االستهالكلمضافاً قب

  .لنجس إن صار مطلقاً مل يطهران املاء املضاف أضافة مل يطهر ملا تقدم من عد اإلاستهلكت النجاسة ب

 يف غري حمله، ألن بعض ،وما ذكره بعض احملشني من بعد االستهالك بعد صريورة املطلق مضافاً بسببه

 طالق ويزول بالسرعة، وذا ظهر أن ما يف حاشييتى معها صدق اإلشياء له فورة يف أوله، ال يبقاأل

  .الربوجردي واخلوئي من امتناع هذا الفرض ممنوع

 يف هضافة، كما لو كان شيء ال يظهر أثره إال بعد مدة، وصببناى اإلمث لو فرض تقدم االستهالك عل

  .شكال يف طهارة املاءإاملاء فال 

دم النجس فالالزم احلكم بعى املضاف وأما لو ألقي املطلق عل. ما إذا صب املضاف يف املطلقفيهذا 

  .ى جناسته، ألن املضاف ال يطهره فينفعل به فتأملى علفيبقجنس ع املضاف النجس ضالطهارة، ألن مو
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  .ضافة دفعة ال خيلو احلكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكلن حصل االستهالك واإلإو

  

ويقع }  لكنه مشكل، ال خيلو احلكم بعدم تنجسه عن وجه،ضافة دفعةن حصل االستهالك واإلإو{

  :لكالم هنا يف مقامنيا

  .مكان ذلكإ: األول

  . تقدير الوقوعىحكمه عل: والثاين

 وغاية ما يستدل به ، التوقفىلإ وثالث ، امكانهىلإ وآخرون ، امتناعهىلإفقد ذهب مجاعة : ما األولأ

غلبة منا يكون بإضافة أن حصول اإلوحاصله . للقائلني باالستحالة مثل ما ذكره املتكلمون يف كيفية املزج

ضافة ى كيفية اإلطالق علمنا يكون بغلبة كيفية اإلإواالستهالك ى كيفية املطلق، كيفية املضاف عل

 ،بعد حفظ الشيء نفسه، مث تأثريه يف غريهال إال تتحقق ذ الغلبة إ ،الغلبتني يف آن واحد مستحيلووقوع 

مث تأثره من غريه ـ فالتأثر قبل  املغلوبية هو عدم حفظ الشيء نفسه، ومعىنفالتأثري مرتبة بعد احلفظ، 

مرتبة احلفظ ـ فكون املطلق متأثراً معناه عدم حفظه لنفسه، وكونه مؤثراً معناه حفظه لنفسه، ومها 

  .متناقضان

املائية مع انعدام ن يتصور تأثري شيء يف املاء بأن خيرجه عن أبأنه ميكن (وأجاب عنه بعض املعاصرين 

 فإنه يؤثر يف املاء، وخيرجه ،ثلجاًط املاء، ويوجب اجنماده وصريورته فيما خيالنفسه، كما يشاهد ذلك 

  وعليه فيمكن أن . عن املائية مع انعدام نفسه واستهالكه
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 وبذلك ، يف املاء فيوجب ذلك اجنماد املاء مع استهالكهىوالً مع النجس، مث يلقأخيالط ذلك الشيء 

  .ى، انته)ضاف النجس مث يستهلك النجس فيهلقاء املإن يصري املاء مضافاً بعد أظهر معقولية 

 مع أن ، بعدية االستهالك"مث يستهلك " هذا الكالم مع كون صدره وذيله متعارضني ألن معىن: أقول

 ال شق ثالث هلما ،ما موجودإما معدوم وإ غري مستقيم، ألن املؤثر حال التأثري ،صدره كوما معاً

ضافة للتأثري يف حال وجود املؤثر، فسبق اإلان التأثري املقارن ضرورة، فإن كان حال التأثري موجوداً ك

  .ن كان حال التأثري معدوماً استحال تأثري املعدوم يف املوجودإ و،االستهالك

 كما يشاهد من بقاء ذرات ، إذ ال ينعدم املؤثر بعد الثلجية،ى شيءوأما مشاهدة الثلج فال تدل عل

يف املقام ليس معناه االنعدام، بل معناه ذ االستهالك إيف النظر إمكانه، واألقرب هذا . يف املاء بعد الذوبان

 ىلإوتقريبه . ضافة حصول اإلجزاء آنَصل تفرق األتفرق األجزاء كما تقدم، وال استحالة يف أن حي

ضافة، ولكن ال يظهر أثره إال بعد ساعة، وكان هو بنفسه حبيث الذهن أنه لو فرض شيء له تأثري يف اإل

  . وللتوقف جمال واسع،ضافة دفعة بعد ساعةحصل االنعدام واإلبعد ساعة، فإنه لو ألقي يف املاء يعدم 

إن مل يتغري املاء يف أحد أوصافه بالنجاسة احملمولة يف املتنجس ففيه تردد من : فنقول: وأما الثاين

  املطلق املالقي استصحاب الطهارة أو قاعدا، بل لوجه آخر أيضاً، وهو أن حال وجود املضاف كان 
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له معتصماً وبعد انقالب املطلق مضافاً، ال مضاف جنس، كي ينجس املاء مبالقاته، ومن أن عدم 

  .منا يكون حال االعتصامإتنجيس املاء باملالقاة 

ى النجاسة واملفروض أن مالقاة النجاسة ـ يف املقام ـ يف حال عدم العصمة، إذ قاهرية املاء عل

  .ضافة واالستهالك لفرض تقارن اإل،لت يف زمان إضافتهمنا حصإباستهالكها، 

ضافة ال ى املاء بصريورته مضافاً إمنا كان حال االعتصام، وبعد اإلن قاهرية النجاسة علإ: ولو قيل

  . يتنجس املاءجناسة حىت

  . طالق حني التغالباملفروض عدم اإل: قلنا

ة  املاء القليل دفعة واحدة، ويتفرع عليها مسألمبسألة توارد النجاسة والكرية عليوهذه املسألة شبيهه 

  . العامل واهللا تعاىل،دفعة واحدةما لو زالت الكرية والنجاسة 

و احلكم أو أ املوضوع ىلإ ميكن أن يكون راجعاً "لكنه مشكل " :)رمحه اهللا(مث إن قول املصنف 

  .كليهما
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 ن يصرب حىتأعة الوقت جيب عليه ذا احنصر املاء يف مضاف خملوط بالطني، ففي سإ): ٨مسألة ـ (

  .ى األحوطسفل مث يتوضأ عل األىلإيصفو ويصري الطني 

  

بأن كانت إضافته خبلطه ال بشيء آخر } ذا احنصر املاء يف مضاف خملوط بالطنيإ{): ٨مسألة ـ (

مث {أو يصفيه مبقدمات } سفل األ يصفو ويصري الطني إىلن يصرب حىتأففي سعة الوقت جيب عليه {

 فصل التيمم يف املسألة الثالثة خالفاً ملا هو املستفاد منه يفى كما سيأيت قوبل األ}  األحوطىأ عليتوض

االشارة، فإن أجزاء من كالم البعض، حيث ذكر أن توسيع الوقت والتخيري فيه ختيري يف لوازمه بداللة 

الصالة عن لسفر، وبعضها متام يف الصالة حلالة احلضر وبعضها القصر حلال االوقت قد يلزم بعضها اإل

الصالة مع الطهارة املائية لتمكنه منها، وبعضها بالترابية لعجزه عن املائية قعود للعجز عن القيام، وبعضها 

ن املكلف الذي هو أبني أجزاء الوقت يستلزم التخيري بني تلك اللوازم، فكما  فالتخيري يف الصالة ،وهكذا

 أن حيضر فيِتم، كذلك من مل جيد املاء يف أول ىلإوجيوز له الصرب أول الوقت يف السفر جيوز له القصر، 

  . حال التمكن من املاءىلإ وجيوز له الصرب ،والصالةالوقت، جيوز له التيمم 

 ،فرق بني أن يكون العنوانان املأخوذان يف موضوع احلكم عرضيني كالصالة يف احلضر والسفر: أقول

ى ، فإنه جيوز للمكلف جعل نفسه معنوناً هذا املوضوع ويعمل علفطار يف السفروالصوم يف احلضر واإل

  طبق حكمه وجيعل نفسه معنوناً بذاك ويعمل حبكمه، ومثل هذا
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  ويف ضيق الوقت، يتيمم،

  

عنوان االستطاعة يف احلج وعنوان مالكية النصاب يف الزكاة وغري ذلك، وبني أن يكونا طوليني 

 باالختياري لعدم وجود املصلحة ى إالّ ال يرضن املوىلإ ف،ردمهاكاالختيار واالضطرار يف مجيع موا

  .الكافية يف االضطراري

ر  ولو كان االضطرار عنواناً يف عرض االختيار خلي،ى ذلك عدم جعل اخليار للعبد ابتداًءويدل عل

  .بينهما

ام هو الصالة ن املأمور به يف املقإ: من العنوانني، نقولوحيث بطل التساوي بني هذين النحويني 

ا كذلك، ولو يف جزء من تيان ، فإن متكن املكلف من اإلالشرائط بني احلديناالختيارية اجلامعة جلميع 

 املرتبة ىلإتيان يف اجلميع، انتقل التكليف ن مل يتمكن من اإلإا يف ذلك الوقت، وتيان الوقت لزم اإل

  .الثانية االضطرارية

عماله، فال إن دليل الوقت، ودليل االشتراط دليل شرعي يلزم  موذا يظهر اجلواب عن أن كالً

وختصيص عمال دليل الوقت إالشرط وختصيص دليل الوقت من العكس، وهو عمال دليل إأولوية من 

  .الترجيح كان املرجع التخيريوعند عدم دليل الشرط به، 

هذا متام الكالم يف . اء اهللاوكيف كان فموضع الكالم غري هذا املقام، والتفصيل يف باب التيمم إن ش

  .سعة الوقت

 ألن شكال،إبال } يتيمم{مع عدم التمكن من التصفية ولو مبقدمات } يف ضيق الوقت{أما } و{

  األمر دائر بني الصالة خارج
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  .لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق

  

ى كل شرط وجزء لوقت عل الترابية، واملعلوم من األدلة تقدم اةالوقت بالطهارة وبني داخله مع الطهار

  .ن شاء اهللاإما عدا مطلق الطهارة، فإنه قد اختلف يف فاقد الطهورين كما سيأيت يف موضعه 

مكان إيف حمله ألنه مع وهو . ىانته )١()ذا مل ميكن تصفيته ولو باخلرقةإ(: د الوالد احلكم بقولهوقي

  .ىالتصفية ليس فاقداً للماء، كما ال خيف

واملراد الوجدان وعدمه بني احلدين الذي هو } مع السعة دون الضيق{ماء لل} لصدق الوجدان{

منطوقاً ومفهوماً، ال الوجدان يف أول الوقت حال عدم وجدان املاء املستفاد من اآلية موضوع التكليف 

بل : املطلق، فال يرد عليه ما ذكره بعض من عدم كون الوجه صدق الوجدان مع السعة دون الضيق، قال

  .ن شاء اهللاإروايات من الطرفني تأيت ويف املسألة . مع الضيق دون السعةدم الوجدان لصدق ع

                                                
  . ٥ ص:ى العروةتعليقة السيد مريزا مهدي الشريازي عل) ١(
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ثة الالث اجلاري منه ينجس إذا تغري بالنجاسة يف أحد أوصافه املاء املطلق بأقسامه حىت): ٩مسألة ـ (

  .من الطعم والرائحة واللون

  

وصافه الثالثة أيف أحد ذا تغري بالنجاسة إ اجلاري منه ينجس املاء املطلق بأقسامه حىت{): ٩مسألة ـ (

  :أخباراحملصل واملنقول كما يف اجلواهر مجاع  نقل اإلىلإوتدل عليه مضافاً } واللونمن الطعم والرائحة 

يقول يف املاء مير به الرجل وهو نقيع فيه ) عليه السالم( اهللا اهللا، عن أيب عبد عن حريز بن عبد: األول

ن كان املاء قد تغري رحيه أو طعمه فال تشرب وال إ«): عليه السالم( اهللا أبو عبد، فقال واجليفةامليتة 

  .)١(»فاشرب وتوضأطعمه  و وإن مل يتغري رحيه،تتوضأ منه

: نه سئل عن املاء النقيع تبول فيه الدواب، فقالأ) عليه السالم( اهللا عن أيب بصري، عن أيب عبد: الثاين

ذا سال يف املاء إالدم ن مل تغيره أبواهلا، فتوضأ منه، وكذلك إ، واء فال تتوضأ منهن تغير املإ«

  .)٢(»وأشباهه

 وهو نقيع ل مير به الرجءيقول يف املا) عليه السالم( اهللا عن أيب خالد القماط، أنه مسع أبا عبد: الثالث

  ن مل إ و،و طعمه فال تشرب وال تتوضأ منهأن كان املاء قد تغري رحيه إ«واجليفة، فيه امليتة 

                                                
  .١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٠

  .)١(»توضأ ويتغري رحيه وطعمه فاشرب

: سألته عن الرجل مير باملاء وفيه دابة ميتة قد انتنت، قال: ، قال)عليه السالم( اهللا عن أيب عبد: الرابع

  .)٢(»ى املاء فال تتوضأ وال تشربذا كان الننت الغالب علإ«

: عن احلياض يبال فيها، قال) السالمعليه ( اهللا سألت أبا عبد: عن العالء بن الفضيل، قال: اخلامس

  .)٣(»ذا غلب لون املاء لون البولإال بأس «

:  أن قالىلإـ يف الفارة امليتة يف املاء ـ ) عليه السالم( ويف رواية عن زرارة، عن أيب جعفر: السادس

ى  تغلب علوية مل ينجسه شيء تفسخ فيه أو مل يتفسخ فيه إال أن جييء له ريحااملاء أكثر من رذا كان إ«

  .)٤(»ريح املاء

 البئر واسع ال يفسده ءما«: قال) عليه السالم( مساعيل بن بزيع، عن الرضاإعن حممد بن : السابع

  .)٥(» أن يتغريشيء إالّ

                                                
  .٤بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .١٠بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج: الوسائل)٥(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩١

نا حاضر ـ عن غدير أتوه أـ و) عليه السالم( سأل رجل أبا عبد اهللا: عن ابن سنان، قال: الثامن

  .)١(» قاهراً وال توجد منه الريح فتوضأن كان املاءإ«: وفيه جيفة، فقال

ماء البئر واسع ال يفسده شيء إال أن «: قال) عليه السالم( مساعيل، عن الرضاإعن حممد بن : التاسع

  .)٢(» يذهب الريح ويطيب طعمه ألن له مادةيتغري رحيه، أو طعمه فيرتح حىت

ن كان املاء قاهراً هلا ال يوجد إ«: السئل عن غدير فيه جيفة، فق) عليه السالم( عن الصادق: العاشر

  .)٣(»الريح منه فتوضأ واغتسل

يتوضأ من الناحية اليت ليس «: سألته عن الرجل مير بامليتة يف املاء؟ قال: عن مساعة، قال: احلادي عشر

  .)٤(»فيها امليتة

لعذرة والدم، يتوضأ يف املاء اجلاري مير باجليف وا«: قال) عليه السالم( مري املؤمننيأعن : الثاين عشر

  .)٥(»منه ويشرب منه ما مل يتغري أوصافه، طعمه ولونه ورحيه

                                                
  .١١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٢بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٥اء املطلق حبواب املأ من ٣ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .١ من أبواب املاء املطلق ح٣ الباب٢٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٢

و امليتة، فإن كان أذا مر اجلنب باملاء وفيه اجليفة إ«: نه قالأ) عليه السالم( عن الصادق: الثالث عشر

  .)١(»طعمه أو رحيه أو لونه فال يشرب منه وال يتوضأ وال يتطهر منهقد تغير لذلك 

املاء طهور ال ينجسه «: قالوا) عليهم السالم( وروي متواتراً عنهم: عن جمموعة ابن فهد: بع عشرالرا

  .)٢(»و رحيهأو طعمه أر لونه  ما غيالّإ

ئل وقد س:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب) رمحه اهللا( عن جمموعة املقداد: اخلامس عشر

  .)٣(»و طعمه أو رحيهأر لونه  ما غيالّإ ينجسه شيء خلق اهللا املاء طهوراً ال«عن بئر بضاعة 

:  أسأله فابتدأين، فقال)عليه السالم( أتيت أبا عبد اهللا: عن شهاب بن عبد ربه قال: السادس عشر

خربين جعلت فداك ـ وساق أ: قلت» ن شئت أخربناك مبا جئت لهإن شئت فاسأل يا شهاب وإ«

نعم، : قال» الغدير يكون يف جانبه اجليفة، أتوضأ منه أو ال؟جئت لتسألين عن «أن قال ـ ىل إ السائل

 املاء الريح، وجئت لتسأل عن املاء الراكد من البئر، ى أن يغلب علالّإفتوضأ من اجلانب اآلخر «: لقا

  فما : قلت» فما مل يكن فيه تغيري، أو ريح غالبة: قال

                                                
  .٣ من أبواب املاء املطلق ح٣ الباب٢٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٨ من أبواب املاء املطلق ح٣ الباب٢٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٢٩ ح١٥ ص٢ ج:وعن عوايل اللئايل ،٤ من أبواب املاء املطلق ح١٣ الباب٢٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٣

  .)١(»طاهررة املاء فهو الصفرة، فتوضأ منه وكلّما غلب عليه كث«: قال. التغيري

 وسيأيت ،مرتوحات البئراليت جيدها من أراد يف باب  غري ذلك من الروايات الواردة ذه املضامني إىل

  .الثالثة عشرة إن شاء اهللابعضها يف املسألة 

ن مشول أال إ ،شكل فيه بعض املتأخرينأار، ولذا ن مل يذكر يف بعض األخبإن التغير اللوين، وإ: مث

وغريها للَّون بنحو العموم، كاخلرب الثاين والسابع، وبنحو اخلصوص كاخلرب خبار املتقدمة  من األكثري

خبار يف الطعم خبار بعض األ وال يعارض هذه األ،خرية، كاف يف املطلبخبار اخلمسة األواألاخلامس 

السادس  وكاخلرب ،"وإن مل يتغري رحيه وطعمه فاشرب وتوضأ"والريح، كاخلرب الثالث املصرح فيه بأنه 

وحيتمل ( :واللون غالباً، ولذا قال يف اجلواهر تبعاً لغريه وذلك للتالزم بني تغيري الطعم ،والتاسع وغريمها

لكوما والطعم الريح اللوين يف كثري من األخبار من جهة لزومه لتغري أن يكون ترك التعرض للتغري 

  .)٢()أسرع منه تغيراً

  :يف كل منهارمبا يناقش ، نين يف احلكم عمومإمث 

امليتة، والبول، : ربعة منهاأال إخبار ليس األن املصرح به يف أعموم احلكم لكل جناسة، مع : األول

  .والدم، والعذرة

                                                
  .١٣ ح١٠ اجلزء اخلامس الباب٢٨٥ ص:بصائر الدرجات) ١(

  . يف التغري٧٧ ص١ ج:اجلواهر) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٤

كل غدير فيه من املاء أكثر من كر ال ينجسه شيء ما وقع فيه «:  ما عن الفقه الرضويىلإمضافاً 

مل يشرب منه ومل يتطهر منه ذا غريته إري لونه وطعمه ورائحته، ففتغالنجاسات، إال أن تكون فيه اجليف، 

  .)١(» ذو نفس سائله، أو حيوان له دمالّإ ـ ال ينجس املاء ىـ ورو

ذ هذا احلديث بعد تسليم سنده يعارض تلك الروايات إ ،وهذه املناقشة يف كمال السقوط: أقول

ايات ملا مل يذكر من النجاسات كاخلمر ال كالم ا، فشمول تلك الروالعامة واخلاصة الكثرية املعمول 

 اكتسب املاء رائحة اخلرتير ومنه يظهر حكم ما لو وقف اخلرتير مثال يف املاء مدة حىت. شكالإفيه وال 

  .ألنه تغريت رائحته بالنجسبالنجاسة احلكم فإنه يلزم 

واجلاري، املياه كالغدير ال بعض إخبار ليس به يف األن املصرح أعموم احلكم لكل ماء مع : الثاين

  .ى عدم احلكم يف املطرعلخبار الدالة  بعض األىلإمضافاً 

عن الرجل مير يف ماء املطر ه تـ وسأل: ن قالأ ىلإ) عليه السالم(ى فعن علي بن جعفر، عن أخيه موس

صلي  وي،ال يغسل ثوبه وال رجله«: ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقالوقد صب فيه مخر فأصاب 

  .)٢(»فيه وال بأس به

                                                
  .١٨ سطر٥ ص:فقه الرضا) ١(

  . ٢بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٥

من املاء ذا وقعت ميتة قريباً إذا كان بااورة، كما إن يكون مباالقاه النجاسة، فال يتنجس أبشرط 

  فصار جائفاً،

  

ا بول واآلخر ماء املطر، يف ميزابني ساال، أحدمه) عليه السالم( وعن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهللا

  .)١(»يضره ذلكمل «: صاب ثوب رجلأفاختلطا ف

املطر ماء ى تغري علنه ال داللة يف هذين اخلربين إ ، مشول العمومات املتقدمة لكل ماءىلإمضافاً : قولأ

  .أو البول يف أحد أوصافه، فال معارضة أصالباخلمر 

وأما عموم وجوب االجتناب عن املتغري للوضوء والغسل والشرب والتطهري، فلما يستفاد من أخبار 

خبار من  ما تضمن بعض تلك األىلإمن عدم اخلصوصية، مضافاً لوضوء والشرب والغسل املنع عن ا

: )عليه السالم(  وقوله،) آخرهاىل ( ما غري لونهال ينجسه إالّ: )عليه السالم( املتغري كقولهجناسة 

وكلما غلب عليه كثرة املاء فهو طاهرعمال ى جناسة العكس، ومن املعلوم عدم جواز است، الدال عل

  .النجس يف شيء من األمور املشروطة بالطهارة

بااورة، كما إذا {التغري } ذا كانإ{املاء } مبالقاة النجاسة فال يتنجس{التغير } بشرط أن يكون{

  : قال يف اجلواهر،}وقعت ميتة قريباً من املاء فصار جائفاً

                                                
  .٤ من ابواب املاء املطلق ح ٦ الباب ١٠٩ ص ١الوسائل ج ) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٦

 نأ آخره  إىل" ال باستيالء النجاسةإالينجس  " :)رمحه اهللا( نه قد يظهر من قول املصنفأعلم امث (

 ينجس، ولعله ال ن يكون بعد مالقاة النجاسة، فلو تغري أحد أوصاف املاء بااورة ملأالتغيري البد و

العمومات، وال مشول يف النبوي املتقدم وحنوه لظهور  وصل بل األصولليه، لألخالف فيه، بل جممع ع

  .ىتهان )١()تبادره يف املالقاة كما هو واضح

ذا تغري إ فال ينجس املاء ،ىل وقوع النجاسة فيهإالتغير مستنداً ويعترب أن يكون (: وقال يف املصباح

باً عن مالقاة  أن يكون التغير مسب:مبجاورة النجاسة ولو وقعت بعد التغير فيه، ألن املتبادر من األخبار

 )٢(]يل، انفعاله مبالقاة النجس ال مبجاورتهىل الذهن مما دل على انفعال القلإالنجس كما أن املتبادر 

  .انتهى

  :حيث قال يف كتاب الطهارة) رمحه اهللا( خرياً مأخوذ من كالم الشيخوما ذكره أ

اية مطلق التغير ولو بااورة، مثل صحيح ابن بزيع فن كان كإخبار وطالق بعض األإ ىن مقتضإمث (

 ر رماء البئرحيه أو طعمهواسع اليفسده شيء إال أن يتغي وقوع  وغريها، إال أن الظاهر منها ومن غريها

  عن كل شيء فإن  املاء الاالستثناء عما يالقي 

                                                
  .٨٢ ص١ ج:واهراجل) ١(

  .١٧ سطر١٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٧

  

ذلك  حصول "الثوب وأ هذا ينجس املاء"من قول القائل رعة شهان املتذ املركوز يف أرالظاهر املتباد

نفعال للقليل  حصول اال"جسه شيءين ذا كان املاء قدر كر الإ" يف مفهوم باملالقاة ولذا مل حيتمل أحد

  .ىانته )١()مبجاورة النجاسة

  :امورأ  عدم النجاسةىن الدليل علأقد حتصل من هذا كله : أقول

ملنقول غري حجة خصوصاً بعد احتمال ا أن حمصله غري حاصل و:مجاع احملتمل، وفيه اإل:األول

  .جوه من االنصراف وحنوهو سائر الىلإاستنادهم 

  .الدليل وسيأيت الكالم فيه  أنه مستند لوال: وفيه،األصل :الثاين

ألن الغالب يف  بدوياً الّإ أن ذلك ليس :تبادر التغيري بااورة أو انصرافه من األدلة، وفيه :الثالث

دار اجليفة الواقعة فيه، مل ق املاء مب قريبة، أورثت ننتن هناك جيفةأال فلو فرض إقاة، والتغيري يكون باملال

 مل يروا بينهما فرقاً بالضرورة، أال "يكره الوضوء باملاء اآلجن"ولذا لو قيل ،  بينهما فرقاً أصالًير العرف

ن جتد أال إيف املاء اآلجن يتوضأ منه، " :)عليه السالم( ى العرف قول أيب عبد اهللانه لو عرض علأى تر

ن كانت بسبب شيء خارج عن إإال مدخلية الريح يف الكراهة و، مل يفهم من ذلك " غريه فترته عنهماًء

   :املاء، ومن املعلوم

                                                
  .١٠ سطر٥ ص: لالنصاري،كتاب الطهارة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٨

  .أنه ال فرق بني الكراهة باآلجن، واحلرمة باجلائف من هذه اجلهة

 مث شرب ما كان فيه "ال تشرب ما فيه رائحة ماء الورد" : لعبدهويؤيد ما ذكرنا، أنه لو قال املوىل

مل يعد ممتثالً، خصوصاً  هو ما فيه الريح باملالقاة ال باملالقاة معتذراً بأن املفهوم من كالمهرحيه بااورة 

صول، مث هل ميكن أن ذا أُحرز خروج فرد، كما هو مقرر يف األإ الّإطالق، وأن األصل يف املطلق اإل

القول بعدم النجاسة لو فرض مستحيالً أو بعيداً تغري طعم املاء بطعم النجس بواسطة ااورة، أو لونه 

  .كذلك

 دليس يكره من قرب وال بع«: نه قالأ )عليه السالم( طالق ما ورد عن الرضاإاملطلب بل رمبا يؤيد 

نحو ل، ولذا حيكم بنجاسة البئر ذا ا)١(» يغتسل منها ويتوضأ ما مل يتغري املاء"يعين قريبة من الكنيف"بئر 

  .ن مل يعلم وصول النجاسة من الكنيف إليها، مع أن األصل عدم الوصولإمن التغيري و

حوط االجتناب عن املاء الذي تغير مبالقاة اجلسم ن األأ فاألحوط االجتناب عنه، كما ،وبعد هذا كله

الطاهر احلامل لبعض أوصاف النجس الذي ال يضر شرعاً بالطهارة، كما لو كان هناك ثوب أبيض 

 الكر فتغري لون  اللون، مث طرح هذا الثوب الطاهر يف مل يبق إالّمصبوغ بالدم، مث غسل يف املاء، حىت

  ذا اكتسبإاملاء، وكذا 

                                                
  . ١٤ من أبواب املاء املطلق ح٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٩٩

محر أو أصاف املتنجس، فلو وقع فيه دبس جنس فصار ون يكون التغري بأوصاف النجاسة دون أأو

  .صفر ال ينجسأ

  

  .وتغري ريح املاءريح من النجس، مث ألقي يف الكر، لا

 يف جناسة غري الكر ـ املستفاد من لزوم املالقاة عرفاً) رمحه اهللا( وذا يظهر اجلواب عما ذكره الشيخ

لقاء جسم طاهر حامل له فيه، إو بأمن مفهوم أدلة الكر ـ فإنه لو فرض تغري لون ماء القليل بااورة 

  .نفسه، فليكن كذلك الريح) رمحه اهللا( الشيخ  حىت،يبعد التزام أحد بالطهارة

  . يف املقامةى عدم النجاسة على عدم اعتبار اللون والريح، دالَّن األدلة الدالة علإ: ن قلتإو

تلك األدلة وردت يف مورد ما أزيل العني عن اجلسم املتنجس وبقي أثره، فال ربط له مبا حنن : قلت

وكيف كان . لزم القول بتخصيص أدلة تغير املاء ما لتلك األدلة، مع أنه يستبعد االلتزام بذلكفيه، وإال 

  . واهللا العامل، يكن أرجح، فال ريب يف كونه أحوطفالقول بالنجاسة يف مفروض البحث إن مل

دون أوصاف {احلادية عشرة اليت سيأيت املراد منها يف املسألة } وأن يكون التغري بأوصاف النجاسة{

كما عن املشهور، وقد نقل اخلالف } املتنجس، فلو وقع فيه دبس جنس فصار أمحر أو أصفر ال ينجس

  . والتحريرعن ظاهر اخلالف واملبسوط واملعترب

  وكيف كان فيدل .  بأن عبارام قابلة للتوجيه القريب:ورمبا قيل
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  : القول املشهور أمورىعل

يؤيده بعض األدلة اخلاصة كاخلرب الثاين الدال  وانصراف األدلة عن التغيري بغري عني النجس،: األول

 . عني النجاسات ال املتنجساتالإشباه الدم ليست أن أمن املعلوم  و. أن أشباه الدم حمكومة حبكمهىعل

كاخلرب املروي عن  و. يف أعياا كاخلرب املتقدم عن الفقه الرضوي املصرح بكلمة النجاسات، الظاهرةو

 غري ذلك من الشواهد اليت املوصول، إىل جنس العني من   إرادةىابن بزيع، فإن طيب الطعم قرينة عل

  .خبارجيدها املتتبع يف األ

 بكل تغري،  وصاف ال لبيان النجاسة، ألنه مسوق لبيان النجاسة بتغري األ            عموم فيهو أما النبوي فال

  .ىكما ال خيف

وهو أن كون التغري باألوصاف األصلية اليت (: يف مصباح الفقيهمع أن هناك وجهاً اعتبارياً، ذكره 

 من املطلقات، فيمنعها عن الظهور للمتنجس مؤثراً يف تنجس املاء تعبداً بعيد عن الذهن فيستبعد إرادته

أن عدم املناسبة بني التغري بأوصاف املتنجس الذي اكتسب واحلاصل . عيان النجاساتأيف إرادة ما عدا 

ى منجس قوي، وال ينفعل مبالقاة النجس وبني تنجس املاء الذي يتوقف جناسته علجناسته مبالقاة النجس 

شياء نصرافها عن التغري باألا، بل هي منصرفة عنه، كمانع عن ظهور الرواية يف مشول مثل الفرض

  .)١()ةالطاهر

  

                                                
  .٢٩ سطر ١٠ من كتاب الطهارة ص ١مصباح الفقيه ج ) ١(
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إال إذا صيره مضافاً، نعم ال يعترب أن يكون بوقوع عني النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل 

  ألوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضاً،

  .ىانته

 خصوصاً مع اعتضاد احلكم ، يف اموع كفايةن كان ميكن املناقشة يف بعضها، إال أنإوما ذكر، و

وكيف كان فيكفي يف احلكم بالطهارة أصالة عدم (): رمحه اهللا( ىبأصالة الطهارة، قال شيخنا املرتض

لقي مائع متنجس يف املاء بأصالة بقاء جناسته رجع أذا إاالنفعال، ولو عورضت يف بعض املوارد، كما 

  .)١() املاء املتنجس املتمم كراً بطاهراء، كما يف قاعدة طهارة املىلإبعد التساقط 

 معه فقد تقدم و أهمع عدم استهالك النجس، أما لو استهلك النجس قبل} إال إذا صريه مضافاً{

  .احلكم بالطهارة

س ج بل لو وقع فيه متن،بوقوع عني النجس فيه{التغيري } ن يكونأ{يف النجاسة } نعم ال يعترب{

ن كان املنصرف من إطالق األدلة وإل} ره بوصف النجس تنجس أيضاًحامل ألوصاف النجس فغي

بدوي ال ينفع يف املقام بعضها، واملصرح به يف بعضها اآلخر، أعيان النجاسات اردة، إال أن االنصراف 

  .غري متنافينيثباتاً، واملثبتان إوالتصريح يف بعض األخبار غايته كونه . شيئاً

                                                
  .٣٥ سطر٤ ص:كتاب الطهارة) ١(
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منا هو تغري املاء بأثر النجاسة إن املعترب إمث (: من قوله) رمحه اهللا( قيه اهلمداينوالتعليل الذي ذكره الف

ألن هذا الفرض قلما يتحقق له مصداق يف اخلارج . ال تغيري عني النجاسة للماءولو يف ضمن املتنجس، 

 آخره غري ىلإ )١()والً، مث ينتشر املتنجس يف ما عداهأألن الغالب أنه ينفعل ما حول النجاسة منها 

بعض منا هو يف تغيري النجاسة احملمولة إمجيع املاء، والتنظري مستقيم، ألن الكالم يف تغيري النجاسة احملمولة 

وكيف كان فيكفي يف احلكم (): رمحه اهللا( طالق، وميكن أن يكون قوله أخرياًاملاء فبينهما فرق لوال اإل

. ىانته )٢()إطالقات األدلة ولو يف ضمن املتنجس بانفعال املاء الذي تغري بسبب وقوع النجاسة فيه،

  .ما ذكره من الوجه أوالًىل ضعف إشارة إ

ن كان بصفاته األصلية، إن التغري باملتنجس إ(: ن صاحب اجلواهر فصل يف املسألة، فقال ما لفظهإمث 

جاسة، فمثل املاء ذا كان التغري به بالصفات املكتسبة من النإى عدم التنجيس، وأما فقد عرفت أن األقو

 و الكثري حىتأما تنجس ما املاء اجلاري إ غري لوما، مث و اللنب وحنومها من املتنجس بدم وحنوه حىتأ

 نه مىتأى يف نظري قوشكال، واألإ أي باللون املكتسب من النجاسة بالدم، ففيه ،تغري لوما بذلك

   ىلإو الكثري مع استناد التغري أحصل التغري يف اجلاري 

                                                
  .٢٤ سطر١٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٢٥ سطر١٠ من كتاب الطهارة ص١ ج:باح الفقيهمص) ٢(
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   .... وإال فال،تلك النجاسة اليت تنجس ا املتنجس جنس املاء

  .فلدخوله حتت األدلة حينئذ: أما األول

ى وصف النجاسة كيفما إذ ليس املدار عل مع مالقاة عني النجاسة، هفلعدم صدق تغري: وأما الثاين

ال  عينها واستهالكها، عينها للماء، فلوا املكتسب منها بعد اضمحاللكان، بل البد من مباشرة 

  .ىانته )١()ي ال جابر له حينئذ لألصول والعمومات والنبوءينجس املا

عدم الفرق بني الصورتني، إذ اضمحالل الدم مثالً يف اللنب، مع بقاء لونه حساً، وتفرق أجزائه : وفيه

العملية واألصول . ع احلكم عن املاء املتغري بلون الدم بعد صب ذلك اللنب فيهففيه حقيقة، ال يوجب ر

والعمومات ال جمال هلا بعد مشول النبوي والعلوي وغريمها من الروايات املتقدمة ابورة بالعمل، كما ال 

  .تساوي الصورتني يف النجاسة: ىفاألقو ،ىخيف

 تغري رحيه، مث صب هذا الكر املتغري يف كر آخر أنه لو فرض وقوع ميتة يف الكر حىت: ويؤيد ما ذكرنا

مبالقاة الكر لبقاء الريح ـ  رحيه أيضاً، كان الالزم احلكم بالنجاسة لعدم طهارة املاء املصبوب فتغري

باملاء النجس ى عليه المتزاجه جسام ـ وال طهارة املاء امللقن مل يعترب يف سائر األإ وربوالريح يف املاء معت

  جزائه أاملوجب لتفرق 

                                                
  .  يف املاء اجلاري٨٤ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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  .ى قول اجلواهر احلكم بالطهارة وكذا اللون فتأملزم عله، مع أنه يلؤى كر عاصم متصل أجزافال يبق

جسم بلون الدم أو ريح اجليفة مثالً، مث طهرنامها مع بقاء اللون والريح أنه لو تلون : بل قد تقدم

لقينا هذا اجلسم الطاهر احلامل للريح أو اللون يف املاء، فتغري املاء، مل يبعد احلكم أالذين ال أثر هلما، مث 

 ذهاب العني بالتطهري، ال يوجب عدم دجسام بعة، ألن عدم االعتناء باللون والريح يف األبالنجاس

  .االعتناء به يف املاء، كما أن الفرق املذكور مسلم عند اجلميع

م ال يرتابون يف عدم بقاء النجاسة مع بقاء اللون يف اجلسم، مع إى ذلك، ف االدلة الداله علىلإمضافاً 

  .ع بقاء اللون يف املاءقطعهم بالنجاسة م

  .كيف ميكن أن يكون فاقد النجاسة معطياً هلا: نعم تستبعد النجاسة فيما حنن فيه، بأنه

طالق األدلة فيما حنن فيه، وتسليم عدم لزوم ذهاب إنه ال بد من ذلك يف املقام بعد تسليم أ :وفيه

لبقاء  بقاء اللون والريح املستلزم اللون والريح يف الطهارة، ومن املمكن أن يكون احلكم بالطهارة مع

جزاء الصغار عقالً ـ ملا ذكروا من استحالة انتقال العرض ـ تسهيالً، وهو مل يالحظ فيما حنن فيه، األ

  طالق، وكم يف الشرع هلذا نظائر، فإن طهاره ماء االستنجاء مع مقطوعية أنكما يدل عليه اإل
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صفر، فوقع فيه مقدار من أو أمحر أر، فلو كان لون املاء ن يكون التغيري حسياً، فالتقديري ال يضأو

 كثري ال لون له حبيث لو كان له لذا صب فيه بوإالدم؛ كان يغيره لو مل يكن كذلك، مل ينجس، وكذا 

  لون غيره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة، كانت تغيره لو

كثر من ضعف النجاسة، كما يدل عليه اجلمع بني النجاسة داخلة فيه، بل رمبا كان املاء ليس بأ

 ، تعبداً حمضاًالّإى املخرج، ليس ما عل مثال م يف التطهريزن الالأ دليل نيطهارة ماء االستنجاء مطلقاً، وب

ثبات النجاسة يف ما ذكر، إ غري ذلك، وحنن ال نريد ىلإوكذا جناسة الغسالة باملالقاة، مع تطهريه للمحل 

  .ن اقتضاء األدلة بظاهرها ذلك، فال أقل من االحتياطمنا نريد بياإو

ن التغير بلون النجس وحنوه قد يكون باملتنجس احلامل لعني النجس، وقد يكون أفقد حتصل مما ذكر 

تنجس احلامل لوصف النجس ـ عرفاً ـ دون عينه، وقد يكون بالطاهر احلامل لوصف النجس، ملبا

  . األحوطىى، والثالث على األقو ينجس علشكال يف تنجيسه، والثاينإفاألول ال 

 أمحر أو أصفر، فوقع فيه مقدار من ءن يكون التغيري حسياً، فالتقديري ال يضر، فلو كان لون املاأو{

ذا صب فيه بول كثري ال لون له حبيث لو كان له إوكذا . ك، مل ينجسلالدم، كان يغريه لو مل يكن كذ

فوقع فيه ميتة، كانت تغريه لواً ه، وكذا لو كان جائفلون غري  
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  .ى األقوىطالق حمكوم بالطهارة علمل تكن جائفاً، وهكذا ففي هذه الصور ما مل خيرج عن صدق اإل

  

ى طالق حمكوم بالطهارة علمل تكن جائفاً، وهكذا، ففي هذه الصور ما مل خيرج عن صدق اإل

  .}ىاالقو

  :طالقانإ احلسي له نإ: قد كثر الكالم يف املسألة والذي ميكن أن يقال

  .ن كان مغرياً يف الواقعإ، مقابل ما ال يدرك به كذلك وحبس البصر فعالًما يدرك : األول

ى هذا فبني املعنيني عموم ل وع، مقابل ما ال يغري حقيقة،ن مل يدرك باحلسإما يغري حقيقة، و: والثاين

 الثاين، ل، ومن آخرين اعتباره باملعىن األومطلق، والذي يظهر من كالم مجاعة هو اعتبار احلسي باملعىن

  . مل يعلم املراد منهلوكالم مجاعة جمم

وال يكفي يف (: وغاية ما يستدل به القائلون بعدم تنجس املاء بالتقديري، ما يف مصباح الفقيه، قال

هر ناطة احلكم به يف ظوا إل،انفعاله التغري التقديري ـ كما عن املشهور ـ بل يعترب أن يكون فعلياً

األدلة وهو عبارة عن تبدل كيفية املاء بالفعل، فلو وقع فيه مقدار من النجس حبيث لو مل يكن موافقاً له 

 الينجس، من دون فرق بني أن يكون املانع عن التغري احتادمها يف األوصاف ذاتاً ،يف الصفة النفعل

   طبيعتهما النوعية كاملاء الصايف مع البول، أو يف خصوص ىمبقتض
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 أو لعارض ، باعتبار صفته األصلية كماء النفط والكربيت املوافق لبعض النجاسات يف صفتهاشخص

 ،أو يف املاء كما لو صبغ بطاهر أمحر فأريق فيه الدم ،يف النجس كما لو أزيل صفته بوب الرياح

  .ىانته )١()فاألظهر عدم انفعال املاء يف مجيع الصور

ى تقدير ن كان علإة املاء إذا مل يتغري أصالً ال حقيقة وال حساً، وال ينبغي الشبهة يف عدم جناس: أقول

جيفة يف وقع يف الشتاء فلو . وجود شرط كحرارة املاء، أو فقد مانع كربودة اهلواء، يتغري ذه النجاسة

ماء احلوض حاراً احلوض، وكانت تغريه لوال الربد، أو وقعت فيه يف الصيف وكانت تغريه لو كان 

  .ليان، مل ينجس املاء يف الصورتني، لعدم تغيري أصالً، ال حقيقة وال حساًبدرجة الغ

نوعياً كاملياه املتعارفة، وقد يكون صنفياً كاملياه هذه الصورة، فقد يكون وصف املاء وأما يف غري مثل 

مقدار من واملعدنية، وقد يكون شخصياً كما لو أُريق يف املاء لون أمحر، أو قدر من السكر، أو الكربيتية 

  .العطر

 زال رحيه ولونه كل تقدير، فالنجاسة قد تكون بال صفة أصالً، كما لو بقي البول مدة حىتى وعل

  . وقد تكون مع صفة خمالفة،مع صفة موافقة لصفة املاء وطعمه، وقد تكون

  وهي ما لو كان املاء بوصفه النوعي، وكانت : الصورة األوىل

                                                
  .٦ سطر ١١ ص ١مصباح الفقيه ج ) ١(
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ن كان إيف عدم تنجس املاء به و) رمحه اهللا(  من العالمةالّإخلالف، النجاسة بال صفة، فالظاهر عدم ا

ذ الظاهر منها كون إضافة، بشرائطه، أما عدم التنجس فلعدم مشول األخبار، كثرياً جداً، ما مل يوجب اإل

  .نه كاشف عن وجود املؤثرأالتغري بنفسه موجباً للتنجيس، ال 

لو (: ى، خالفاً للعالمة حيث قال يف حمكي القواعد واملنته التغري أخذ موضوعياً ال طريقياً:واحلاصل

ى تقدير املخالفة، وافقت املاء النجاسة يف صفاته، فاألقرب احلكم بنجاسة املاء إن كان يتغري مبثلها عل

  .ىانته )١(] فال، وحيتمل عدم التنجيس النتفاء املقتضي، وهو التغريوإالّ

  :ورمبا يستدل له بوجهني

: )عليه السالم( ى املاء، كما يظهر ذلك من قوله غلبة النجاسة علىلإ تغري أُخذ طريقياًن الإ: األول

ى ريح اجليفةكلما غلب املاء عل) وحينئذ، فاحلكم دائر مدار مقدار النجاسة، فكلما حصل )  آخرهىلإ

  .ذلك املقدار تنجس، وإال فال

أكرم ":  كما هو ظاهر كل عنوان، فإذا قيلن الظاهر من التغري، احلقيقي ال التقديري،إ: وفيه أوالً

  بالضحك الصالة  ى من يقول ببطالنشكل علأفظاهره العامل احلقيقي، ولذا  "العامل

                                                
  . ٢ سطر٨ ص١ ج:املطلبى منته) ١(
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، منقوض التقديري، الذي حيمر منه الوجه، ويرتعش اجلسم، بأنه مع كونه ليس ضحكاً عرفاً ولغةً

ى البدن من ارتعاش اجلسم، وكثرة الضغط علبالريح التقديري، فكما أنه ليس مببطل، وإن بلغ ما بلغ 

  .معاءواأل

بأن الزم هذا الكالم عدم التنجس مبا كانت كمية النجاسة قليلة جداً، ولكن وصفها كثري : وثانياً

  .أنه مل يقل به أحدحبيث تغري املاء من أجله، مع 

  . معرفتهاىلإى جمهول، إذ تلك الكمية ال طريق نه إحالة علإ: وثالثاً

شكال، إال أن يف مجيعها يف اجلملة كفاية لبطالن هذا إن كان بعضها ال خيلو عن إالوجوه ووهذه 

  .خبارالكالم، هذا مع أنه ليس من كون احلكم دائراً مدار املقدار عني وال أثر يف األ

 ى مع ظهوره يف الغلبة الفعلية ال يكون دليالً للمقدار، بل يدل علكلما غلب: )عليه السالم( وقوله

ال لكان القول بغلبة النجاسة إأا دائرة مدار الغلبة فقط، ويف صورة عدم الوصف ال غلبة أصالً، و

  .منقوضاً بغلبة املاء

ضعاف املاء من أنه لو مل نقل بكفاية التقديري لزم أن حنكم بالطهارة، ولو فيما وقعت يف املاء إ: الثاين

  .النجاسة غري املغرية

ى أنه لو ألقي يف املاء مقداره من النجاسة مل جيز  عل،مل يصر املاء مضافاً إنا نقول بذلك لو :وفيه

  احلكم بالطهارة، من جهة تكايف 
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 وستأيت تتمة ،حدمها لآلخرأذ ال وجه للقول باستهالك إاستصحاب بقاء كل من البول واملاء، 

  .للكالم

 وىلوافقة له، وهذه كالصورة األن يكون املاء بوصفه النوعي وتكون صفة النجاسة مأ: الصورة الثانية

  .ى والفرق بني الصورتني واضح كما ال خيف،عادة الكالمإ ىلإ فال حيتاج ، بهءيف عدم جناسة املا

ن يكون املاء بوصفه النوعي، وتكون النجاسة بصفة خمالفة، فإن تغير املاء، فال أ: الصورة الثالثة

 متامية املقتضي، بأن كانت كمية النجاسة قليلة غري ن مل يتغري، فإن كان لعدمإشكال يف النجاسة، وإ

شكال أيضاً يف الطهارة، كما لو وقعت قطرة من الدم يف كر من إقابلة لتغيري هذا املقدار من املاء، فال 

تفرق أجزاء الدم وانتشاره وحنو ذلك، ن كان لوجود املانع اخلارجي كربد اهلواء املوجب لعدم إاملاء، و

  .، ولو فرض أنه لو كان املاء حاراً لتغريلطهارة لعدم تغير واقعي أصالًافاألظهر أيضاً 

ن يكون املاء بوصفه الصنفي، وكانت النجاسة بال وصف أصالً، وهذا أيضاً ال أ: الصورة الرابعه

كما تقدم، فإن ظاهر كالمه ) رمحه اهللا( ال من العالمةإ وال خالف ،ينبغي الشبهة يف عدم تنجيس املاء

  .ذه الصورة أيضاًيشمل ه

نعدام لون املاء، حبيث أحلقه اوجبت أنعم هنا فرض مل يتعرضوا له، وهو ما لو كان للنجاسة جهة 

  بلونه النوعي، أو أوجبت تقليل لونه الصنفي، فهل يوجب ذلك جناسة املاء أم ال؟ 

 من النصوص املستفادحساً، واحلكم دائر مداره وعدمها، ألن النجاسة حلصول التغيري : احتماالن

  .كون التغيري بوصف حادث، وهذا وصف قدمي

وجبت ذهاب لون، واملستفاد كون املنجس هو أمنا إن النجاسة مل حتدث لوناً، وإ: ىخرأوبعبارة 

ى، ومثله لو كان للماء طعم خاص أو ريح النجاسة احملدثة لوصف، ال الذاهبة به، وهذا هو األقو

  .و الريح، ال حدوث طعم أو ريح، مل ينجس املاءأطعم كذلك، فأوجبت النجاسة ذهاب ذلك ال

ن أومهت النجاسة يف مثل هذه الصورة إال أن إو) رمحه اهللا( ى شيخنا املرتضرةن عباأى مث ال خيف

املتغرية أعم من مث اعلم أن املراد من صفة املاء (: كالمه كما يظهر من آخره كون الكالم يف غريها، قال

ذا زالت محرته بسبب مالقاة عني النجاسة، إاألمحر، ف ومن صفة شخصه كاملاء :ن قالأ ىلإ ،صفة نوعه

ظهر جناسته حلصول التغري عرفاً، فإن هذا الصفاء هو صفاء النجاسة الواقعة فيه وصار ماًء صافياً، فاأل

لذي حدوث اللون ال ذهاب اللون ا) رمحه اهللا(الظاهر كون مراده فإن . ى انته)١()كالبول الصايف مثالً

                                                
  .١٨ سطر ٥كتاب الطهاره لالنصاري ص ) ١(
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  .هو حمل الكالم

  ن يكون املاء بوصف الصنفي، وكانت أ: الصورة اخلامسة
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  .النجاسة مع صفة موافقة للماء

رمحه ( ما استدل به الشيخ: وقد اختلفوا يف طهارة املاء وجناسته، وغاية ما استدل به القائلون بالطهارة

  :بالنجاسة مبا لفظهيف جواب القائلني ) اهللا

 الّإاء بالنجاسة ال يكون مل تلون حمل واحد شخصي بلونني، وقد عرفت أن تلون اال خفاء يف امتناع(

بلون نه لو فرض ممازجة جسمني متساويني يف اللون مل يصر أحدمها منفعال أها فيه فعالً، وريمع تأث

، ا قائم بنفسه، غري مؤثر يف اآلخراآلخر، بل كل جزء من اموع مركب من جزئني، لون كل منهم

 ىودعو.  لظهور وصف النجاسة، وحتقق التغري واالستيالءجد معىنأاع الترجيح بال مرجح، فال متنال

 املوافق له، وقد مثلنا ءشتداداً يف لون املاانه ال بد من تأثري النجاسة أ من : وال ملا ذكر،استتاره عن احلس

)  اهللامارمحه( لعالمة والشهيدوألجل ما ذكرنا اعترف ايف بياضه، ال يؤثر ى اللنب ن زيادة اللنب علألك 

  .ىانته )١()فيما تقدم من كالمهما بأن التغري هنا تقديري

نه أ ىن كان واقعياً، وقد يدعإن التغيري ظاهر يف احلسي فال يشمل غري احلسي وأى قد يدع: قولأ

  ظاهر يف احلقيقي، وال 

                                                
  .٢١ سطر ٦كتاب الطهارة ص ) ١(
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  .يف املقام ليس تغيرياً حقيقياًحساس به، ولكن يشترط اإل

 احلسية، إذ اللفظ ة الواقعية الي يف معانيها احلقيقة أن األلفاظ ظاهر: ففيه،ان املراد األولما لو كأ

  .، واحلس ال دخل له باملعىنموضوع للمعىن

ى غري عل وبني احملسوسية، كان الالزم القول بعدم ترتب احلكم تالزم بني املعىننعم فيما كان هناك 

ن املراد الترياك أ، "حيرم شرب الترياك":  يشك أحد فيما لو قال، ولذا الملعىناحملسوس لكشفه عن عدم ا

احلقيقي ال املصنوعي الذي يشبه الترياك يف احلس ـ كما هو معمول فعالً ـ وهكذا غريه من سائر 

نه تتغري أما حنن فيه، بني حقيقة التغيري وحسيته يف غاية البطالن، لضرورة األلفاظ، واحتمال التالزم يف 

ال لزم انعدام الشيء بانعدام خاصيته وهو إن مل يظهر للحواس، وإء باالمتزاج لغري حقيقة وخواص الشي

كاملاء . حمال، كما ذكروه يف مبحث املزاج من كتب املعقول، خصوصاً يف مثل األشياء املتباينة حقيقة

  .األمحر والدم

 يتصور وجوده مع عدم من الكيف املبصر، فالوذا يبطل ما ذكره بعض املعاصرين من أن اللون 

ال إاللون هو الكيف املبصر يف نفسه، مع اجتماع الشرائط وفقد املوانع، و أن ىلإمضافاً ـ رؤيته، إذ فيه 

بصار، وما حنن فيه من قسم وجود املانع ال فقد قال يف الليل املظلم ليس لون لشيء لعدم اإلين أمكن أ

  قد اللون ـ أن املعيار هو الغلبة فيف املثال من قسم عدم الشرط ال  نأاللون، كما 
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  . املاء كما صرح به بعض النصوص، وهو حاصل يف املقام، وال تعترب رؤية الغلبةىعل

فإن  )١(»كثرة املاء فهو طاهرعليه وكلما غلب  «: يف خرب شهاب)عليه السالم( ويشهد لذلك قوله

  .جود يف املاءمنا غلب اللون املوإفيما حنن فيه مل تغلب عليه كثرة املاء، و

املتقدم ) رمحه اهللا( نه ال تغيري حقيقة ـ كما هو ظاهر من كالم الشيخأاين، وثوأما لو كان املراد ال

   : ففيهـ

تلون حمل واحد شخصي بلونني كما صرح به يف أول الكالم، وذلك أخص من إما المتناع أنه 

  .مكان االشتداد، كما هو برهاين ووجداينهو عدم التغري رأساً، وعدم قيام لونني ال يالزمه إلى إذ املدع

  . اآلخرىلإى اللنب، وهو ال يوجب انتقال لون أحدمها علوإما ألنه من قبيل زيادة اللنب 

  .ى اآلخر ألنه ترجيح بال مرجحعلوإن مل يكن من باب اجتماع املثلني، بل لعدم غلبة أحدمها 

  موجب لقيام إنا ال نقول بأن انصباب الدم يف املاء األمحر : وفيه

                                                
  .١١طلق ذيل احلديث بواب املاء املأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١١٥

ى اآلخر بال حدمها علأأو غلبة املثلني  يلزم اجتماع مجيع محرة الدم باملاء، مع بقاء محرة نفسه، حىت

  .مرجح، ومها حماالن

 فينتقل قسم ،يف لومايف خواصهما الذاتية، كذلك يتفاعالن إنَّ الدم واملاء كما يتفاعالن : بل نقول

، االمتزاجى هذا سائر األلوان عند  املاء، ويدل علىلإمن لون الدم  الدم، وينتقل قسم ىلإمن لون املاء 

 يلزم اجتماع الضدين، وال صفر حىتخضر ال يلزم قيام اخلضرة مجيعها مبحل األباألصفر فلو خلطنا األ

منا يظهر هنا إ حمل اخلضرة، وىلإوقسم من الصفرة  حمل الصفرة، ىلإالعكس، بل ينتقل قسم من اخلضرة 

  .للونني يف احلس، دون ما حنن فيه لتوافقهماملخالفة ا

  .وما يقال يف انتقال العرض يف اللونني، نقوله يف اللون الواحد

 يف اللونني ال يقدم بعض لون أحدمها مبحل اآلخر وبالعكس، بل يصري كل ملون أجزاء :ال يقال

  .صغاراً، وختتلط األجزاء

 )السكنجبني(فاعل املوجب للمزاج ولذا ليس حصول الت لبداهة ،هذا ضروري البطالن: ألنا نقول

  .حاصلة من تفاعلهما بل حقيقة ثالثة ،عبارة عن أجزاء صغار من السكر وأجزاء صغار من اخلل

  .ا يف املعدةعفيها لو اجتم حىت  أن خاصيته غري خاصيتهما:هويدل علي

   النجاسة ذا النحو من التغيري  فال ينبغي االرتياب يف،وكيف كان
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كثرية، منهم أصحاب البيان واملدارك  للمحكي عن مجاعة ن مل يظهر للحس وفاقاًإقع والوا

ا صحاب من غري خالف معروف بينهم يف هذبه متأخرو األنه قطع إ :واملصابيح، بل قال يف احلدائق

  .الباب

لدم عليه طبقة  بأنه لو فرض أن لون املاء أمحر، مث ورد ا: القائلني بالطهارةى علضنه رمبا يورد النقإمث 

الدم، لزم القول بالطهارة، لعدم حمسوسية   فطبقة حبيث تزول احلمرة عن كل جزء وترد مكانه محرة

  . ما فيهىالتغري، ولكن الخيف

يف أنه لو والشبهة . في، وكانت النجاسة بصفة خمالفةنأن يكون املاء بوصفه الص: الصورة السادسة

 أنه لو فرضت إزالة النجاسة لوصف املاء النوعي، ىلإشارة  اإلتغري املاء بوصف النجس تنجس، وقد تقدم

ما مجيعه، أو بعضه، بأن أزالت لون احلمرة مثالً أو بعضها من دون إحداث لون فيه، مل ينجس قطعاً، إ

  .ىالطعم كما الخيف ولعدم الغلبة، ومثله احلكم يف الريح

والشبهة يف عدم . للنجاسة صفة أصالًن يكون املاء بوصفه الشخصي، ومل تكن أ: الصورة السابعة

ن إمث . وىلذا مل يصر مضافاً وحنوه، بسبب تكايف االستصحابني كما تقدم يف الصورة األإتنجس املاء 

و طعمه أحدة وصف املاء كتقليل لونه األمحر أو رحيه املسكي لكوا بال وصف ـ ـ تغيري النجاسة 

  .عدامباإل اث الحد ملا تقدم من أنه ينجس باإل،يضر احللو ال
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ن يكون املاء بوصفه الشخصي، وكانت للنجاسة صفة مماثلة، حبيث اليظهر أثرها أ: الصورة الثامنة

 ويزيد هنا مذهب القائلني بالطهارة بعد أنه ،ويعلم حكم هذه الصورة من الصورة اخلامسة. لقاءبعد اإل

شديدة، فقبل  ره حبمرةأبقي حباله لغينه لو إدم كثري يف كرين من املاء الصايف، حبيث لو فرض وقوع 

مزجناه، حبيث مل يظهر للحس أثر للدم يف هذا الكر الثاين،  و منه، صببنا فيه لوناً أمحررمقدار كتنجس 

 ،هان املتشرعة، بل يستغربه جداًذل بالطهارة، وهذا مما اليقبله املركوز يف أقومث مزجنا الكرين، لزم ال

اللذان ) رمحه اهللا( والفقيه اهلمداين) رمحه اهللا( خبار التغيري، فالشيخأ مثله من ال لفهم جناسةإوليس ذلك 

 ، بالنجاسةقول يلزمهم ال،ليهمإاديث امللقاة حاألذهان املتشرعة كثرياً لفهم أ يف  املركوزىيعتمدان عل

  . ظاهر لفظ التغيري يورث القول بعدم النجاسةىن كان اجلمود علإو

ب املركوز يف أذهان املتشرعة، ميكن الفرق بني هذه الصورة وصورة ا االستغر أن مبثل هذاىوالخيف

 )رمحه اهللا(  هذا احملقق اخلونساريىلإب فيها، وكأنه نظر استغرتلون املاء بنوعه، لعدم وجود مثل هذا اال

 لزاجيةالفرق يف صورة وجدان للصفة املانعة، بني كوا أصلية كاملياه اىل إ حيث ذهب يف حمكي مشارقه

  .الكربيتية، وبني كوا عارضية كاملصبوغ بطاهر، فاعترب التقدير يف الثاين دون األولو
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ثرها ولو أن ظهر إن يكون املاء بوصفه الشخصي، وكانت للنجاسة صفة خمالفة، فأ :الصورة التاسعة

إال مل ينجس كما ال املانع، تنجس املاء ملا تقدم من الربهان، و أن كانت مرئية لوالمبا الحيس تقدير، ب

  .يظهر لون األصلي للماء حىت ينجس بإذهاا لون املاء العارضي

حقيقياً، ولو كان بسب مانع عن إحداثها كالربد أن النجاسة لو مل حتدث وصفاً : وذا كله حتقق

وصفها كما لو كان يف املاء حالة اللون والريح، أو بسبب مانع آخر موجب لذهاب املوجب لعدم نشر 

 به اخلط ىكربييت الذي ميحال فيه ـ كما هو مشاهد يف املائع ىعن الدم امللقاجية أوجبت طريان اللون ز

ن مل يكن كل إحداث الوصف، مل ينجس املاء، و إولكن ذهاب الوصف ال ، فعالً ـ أو أحدث شيئاً

 يف مواضع من  تنجس املاء، ومن ذلك يظهر النظرحدثت النجاسة وصفاً، ولو مل يكن مرئياًأذلك، بل 

  ).رمحه اهللا( كالم املصنف

جريان فاألظهر   ضافة بالنجس يف صورة عدم التغري،نه لو شك يف حصول التغري املعترب أو اإلإمث 

 ىوصف له جر  وعدم التغري، نعم لو شك يف استهالك البول الكثري الذي الطالقاستصحاب اإل

رط تأثري البول كونه بوالً مطلقاً، بل يكفي يف ترتب باملاء إذ ليس شاستصحاب بقائه، فال ميكن التطهري 

  ، والتعارض بني بأحكامه وجوده يف ضمن اموع ولو حبكم االستصحا
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  .لقاء أحدمها يف اآلخرإذ التنايف بني بقاء البول، وبقاء املاء بعد إاالستصحابني 

 ،مجايل بعدم بقاء أحدمهااإلحدمها مل جير االستصحابان، ملعارضتهما للعلم أذا علم باستهالك إنعم 

  .فتأمل

 أو مبقالة القاضي من حتديده ، بأكثرية املضافهمث إنا لو قلنا مبقالة الشيخ يف باب املضاف من حتديد

  .كوماً حبكم املضافحمـ قداره أو أكثر منه بالتساوي، كان املاء الواقع فيه النجس ـ مب

  . لبعض الروايات يف باب االستنجاء،نا هذهوقول القاضي ليس بعيداً، خصوصاً يف مسألت: أقول

الرجل يستنجي، فيقع ثوبه يف املاء الذي : يف حديث) عليه السالم( عبد اهللانه قال أليب أحول فعن األ

:  فقال،ال واهللا: قلت:  قال»بأس به؟ أو تدري مل صار ال«: فسكت، فقال» البأس«:  به، فقالىاستنج

و مساوياً، كان فيه البأس أ أن املاء لو كان أقل :ليلعن الظاهر من الت، فإ)١(»كثر من القذرأإن املاء «

  .ىطالقه يشمل صورة عدم التغري، كما الخيفإو

                                                
  .٢بواب املاء املضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(
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١٢٠

لو تغري املاء مبا عدا األوصاف املذكورة من أوصاف النجاسة مثل احلرارة والربودة ): ١٠ ـمسألة (

  . مل ينجس ما مل يصر مضافاً،والرقة والغلظة واخلفة والثقل

  

 مثل احلرارة ،وصاف املذكوره من أوصاف النجاسةلو تغري املاء مبا عدا األ{): ١٠ ـمسألة (

صار حاراً، أو صب  حىت  كما لو صب يف املاء البارد بول حار}الرقة والغلظة واخلفة والثقلو والربودة

ابل للتشكل بسرعة ـ بول يف ماء رقيق ـ واملراد به القصار بارداً، أو ألقي  حىت يف املاء احلار بول بارد

لقي يف املاء الذي كان شربه املكعب رطالً، أصار املاء غليظاً ـ واملراد ا مقابل الرقة ـ أو  حىت غليظ

وربعاً مثالً ـ وهو املراد بالثقل ـ صار شربه املكعب رطالً  حىت مقدار من البول الذي هو أثقل من املاء

صار شربه املكعب  حىت ار من البول الذي هو أخف من املاء،لقي يف ذلك املاء مقدأبالعكس، بأن أو 

مجاع املستفيض حكايته يف كالم الفقهاء، احلصر ويدل عليه قبل اإل}  ينجسمل{ثالثة أرباع الرطل 

املستفاد من النبوي والعلوي وغريمها، ولوالمها أمكن القول بالنجاسة لشمول بعض املطلقات، ملثل هذه 

  .التغيريات

أما لو صار مضافاً بشرطه } مل يصر مضافاً{ذا إ} ما{ول بعدم النجاسة يف هذه الصورة يف قن الإمث 

  .السابق املذكور يف املسألة السابعة، تنجس

منا إوصافه الثالثة أوهو إن ما ذكر من تنجس املطلق بالتغيري بالنجاسة يف أحد : ن هنا فرعاً آخرإمث 

  ذا كان التغيري بوصف إيكون 
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١٢١

  . بذلك الريحاملاءتغير  حىت لقي يف املاء عذرة ذات ريح متعارفة هلا،أن النجس، كأ

ن العذرة كانت ذات ريح غري متعارفة، كما لو اكتسبت ريح بعض املأكوالت ـ كما أأما لو فرض 

ن ريح املاء ريح إ: أنه يقال يف العرف حىت هو الغالب يف مطلقي املزاج ـ مث تغري املاء بذلك الريح،

، وهو املستشعر من بعض النصوص املتقدمة، ىقوأكول، مل يعبد القول بعدم التنجس، بل هو األذلك امل

  .واملنصرف من بعضها اآلخر

هو، مل  هو: يقال يف العرف حىت شياء ريح العذرة مثالً،ولو انعكس الفرض، بأن كان لبعض األ

نفرة والقذارة العرفية من هذا املاء قدرمها ن كانت الإ املغرية له لعدم التغري بالنجس، وتهينجس املاء مبالقا

  .من املاء املتغري بعني النجس

غري الثالثة كتغيري بسائر األوصاف  الينجس ،وكما الينجس املاء باألوصاف املذكورة يف املنت

يؤثر هذا املاء اخلاصية، فلو صب يف الكر مقدار من اخلمر غري املغرية يف أحد أوصافه، ولكن كان حبيث 

عصاب بعض التأثري مبا اليؤثر به املاء اخلايل منه، مل حنكم بالنجاسة، نعم لو أوجد يف املاء املعدة واأل ىعل

لصريورته مضافاً  وصافه، والأحد ألكونه متغرياً يف   القول ا ـ الىحبرمته وجناسته ـ عل: ، قلناالسكر

  .قها شامل ملثل ما حنن فيه قطعاً إذ إطال،دلة اخلمر لهأـ لو فرض عدم صريورته كذلك ـ بل لشمول 
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١٢٢

  . واهللا املوفق للصواب،طنابويف املقام فروع كثرية أضربنا عنها خوف اإل
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١٢٣

اليعترب يف تنجسه أن يكون التغري بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم  :)١١مسألة ـ (

فيه بوقوع البول وكذا لو حدث أو ريح، غري ما بالنجس، كما لو اصفر املاء مثالً بوقوع الدم تنجس، 

 غري رائحتهما، فاملناط تغري أحد األوصاف املذكوره بسبب النجاسة وإن كان ىو العذرة رائحة أخرأ

  .من غري سنخ وصف النجس

 الذي كان متصفاً به قبل }يعترب يف تنجسه أن يكون التغري بوصف النجس بعينهال{: )١١مسألة ـ (

  .املالقاة

و طعم أو ريح، غري ما بالنجس، كما لو اصفر املاء مثالً بوقوع الدم تنجس، فلو حدث فيه لون أ{

فاملناط تغري أحد األوصاف .  غري رائحتهماىوكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخر

  .}املذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غري سنخ وصف النجس

و يكفي التغري أ ، لون النجاسة وطعمها ورائحتهاىلإ يف التغري أن يكون وهل يشترط(: قال يف اجلواهر

 ريح املاء ىنريد باستيالء النجاسة رحيها عل : غري وصفها؟ املتبادر املتيقن األول، ويف املعتربىلإا ولو 

مع التأييد بعدم العلم . طالق الذي هو كالعموموحيتمل الثاين لإل.  لونهى طعمه، ولوا علىوطعمها عل

 من غري "هو الصفرة":  يف جواب السؤال عن التغيري، فقال)عليه السالم( نجاسات، وبقولهبطعم بعض ال

  وعليه . ذكر له أنه لون النجاسة
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١٢٤

 ىلون أحدها، ولعل األول هو األقوفينجس لو حصل للماء لون باجتماع جناسات متعددة اليطابق 

  .ىانته )١() املتيقنىللطهارة مع االقتصار علاستصحاباً 

املتيقن، واألخذ بالقدر جمال لالستصحاب  نصراف الطالق السامل عن اإلذ مع اإلإ، ى ما الخيف:وفيه

خبار إناطة احلكم بتغري املاء، وبعد هذا الذين ليس هلما جمال إال مع الشك، فإن املستفاد من أكثر األ

شعارات تضمنة لبعض اإل امل و ابن بزيع أو العالء،أخبرب شهاب أو مساعة جمال للتمسك  القوي الطالق اإل

  .ىخيف كما الطالق منها، باعتبار نفس الوصف، مع أن مالحظة هذه الروايات بدقة كافية يف فهم اإل

ن الدم الواقع يف املاء ـ مثالً ـ اليوجب إ أن التغري بنفس وصف النجس يف غاية القلة، فىلإمضافاً 

 كان املدار ولو(): رمحه اهللا(  قال الفقيه اهلمداينتلون املاء مبثل محرته، بل حبمرة قليلة أو صفرة، ولذا

 املاء الذي وقع فيه اجليفة، أو غريها منبطهارة يف املاء، للزم احلكم  ظهور وصف النجاسة ىعل

ها، إال بعد العلم مبماثلة صفة املاء والنجس، وهو غري ؤتفتت أجزا بالنجاسات املغرية للماء باخلاصية ال

  .لفرض، مما كان التغيري فيه باخلاصية جلواز ختلفها يف الكيفيةحاصل غالباً يف مثل ا

                                                
  . يف التغري٧٧ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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١٢٥

نه اليكاد يرتاب أ قاعدة الطهارة، مع ىلإ الطعم ىلإ تقدير الشك، كما هو الغالب بالنسبة ىفريجع عل

 عن ظاهرها، فلو حدث يف املاء صفرة، لوقوع قليل الدم فيه خبار، فضالًأحد يف خمالفته ملا أريد من األ

  .انتهى )١(]ىقو األىلينجس ع

  : أقسام مخسةىوكيف كان، فالتغري بالنجس عل

  .لقاء يف املاءألنه أما أن يتغري بوصف النجس قبل اإل

  .لقاءوأما أن يتغري بسنخه قبل اإل

  .لقاءن يتغري بوصفه بعد اإلأوأما 

  .لقاءوأما أن يتغري بسنخه بعد اإل

  .وأما أن يتغري بوصف أجنيب

وقد يتغري مبرتبة نازلة من . لقاء يف املاءاء باخلضرة اليت هي صفة يف احلناء قبل اإل قد يتغري امل:مثالً

وقد يتغري مبرتبة نازلة من احلمرة . لقاء يف املاءاخلضرة، وقد يتغري باحلمرة اليت هي وصف احلناء بعد اإل

بعده، والظاهر  اء واللققبل اإل ، وقد يتغري بالسواد الذي ليس بوصف للحناء والسنخه الكالصفرة مثالً

  .النجاسة يف اجلميع لعموم أدلة التغيري

                                                
  .٣ سطر١١ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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١٢٦

نعم قد تقدم أنه لو غريه النجس بوصف الطاهر، كما لو كان للنجاسة ريح بعض املأكوالت لبعض 

  .، مل يبعد القول بعدم النجاسةالعوارض

سات، كما هو الظاهر  مجلة من النجاىلإن القول بالطهارة يف ما كان التغري مستنداً أ ىخيف هذا، وال

 وصف خمالف لوصف النجس ىلإمن كالم اجلواهر، أبعد بكثري من القول بالطهارة فيما لو استند 

 لزوم ىجنيب، وليس هناك دليل يدل علألون   ألن املكتسب من اموع، لون اموع ال،الواحد

  . واحدة جناسةىل إ االستناد
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صلي للماء، أو العارضي، فلو كان املاء أمحر أو ألفرق بني زوال الوصف ا ال{): ١٢مسألة ـ (

  .و رحيه العرضيأ زال طعمه العرضي اذإبيض تنجس، وكذا أصار  حىت أسود لعارض، فوقع فيه البول،

  

صلي للماء، أو العارضي، فلو كان املاء أمحر أو أسود الفرق بني زوال الوصف األ{): ١٢مسألة ـ (

و أذا زال طعمه العرضي إصار أبيض، تنجس، وكذا  حىت لبول،فوقع فيه ا{شخصي أو نوعي } لعارض

ليه، وهو أنه لو كان النجس موجباً لزوال الوصف العرضي، إشارة فيه نظر، تقدمت اإل و}رحيه العرضي

 جتماع الطني يفا وصفه النوعي، كما لو صب يف املاء املخلوط بالطني جنس أوجب ىلإحبيث رجع املاء 

  . لعدم صدق الغلبة وحنوها، بل لعدم صدق التغرياملاء قطعاًينجس اء الزالل، مل ظهر امل حىت التحت

ن الظاهر من إنه لون وجهه، فأعليه عرفاً  أنه لو بيض أحد وجهه باللنب مث أزاله مل يصدق :ويدل عليه

فأزال نه لو وقع يف املاء شيء أوجب ذهاب طعمه، أكما . ذهاب لون، كما تقدمإالتغيري إحداث لون ال 

عليه ( ظهر طعم املاء، مل يصدق أنه غري طعمه، خصوصاً مبالحظة قوله حىت جس ذلك العارض،نال

  ." الريح، ويطيب الطعمب يذهحىت": )السالم
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إن  ور طرف من احلوض مثالً، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس اجلميع،لو تغي: )١٣مسألة ـ (

  .ى الطهارةكان بقدر الكر بقي عل

  

فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس {بالنجس } لو تغري طرف من احلوض مثالً{): ١٣لة ـ مسأ(

قطعاً ألدلة } ى الطهارةن كان بقدر الكر بقي علإو{ تنجس املاء القليل باملالقاة ى علبناء} اجلميع

: ه يف املاء؟ قالسألته عن الرجل مير بامليت:  روايات خاصة يف املقام كرواية مساعة قالىلإالعصمة، مضافاً 

  .)١(»يتوضأ من الناحية اليت ليس فيها امليتة«

يتوضأ من اجلانب «: الساكن يكون فيه اجليفة؟ قال عن املاء: ئل أنه س)عليه السالم( ن الصادقعو

  .)٢(»يتوضأ من جانب اجليفة اآلخر، وال

 جانبه ير يكون يفجئت تسألين عن الغد«: قال) عليه السالم( اهللا ويف خرب شهاب، عن أيب عبد

ن يغلب املاء الريح، أال إتوضأ من اجلانب اآلخر، «: نعم، قال: قال» منه أو ال؟ اجليفة، أتوضأ

  .احلديث، )٣(»فيننت

  عن) السالمعليه ( اهللا عبد باأسألت : وعن أيب محزة قال

                                                
  .٥بواب املاء املطلق حأ من ٥ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١١بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .ى االقوىذا زال تغير ذلك البعض طهر اجلميع، ولو مل حيصل االمتزاج علإو

  

  .)١(»تتوضأ من جانب اجليفة توضأ من اجلانب اآلخر، وال«: الساكن واالستنجاء منه، فقالاملاء 

األمر بالتوضي من غري ذلك اجلانب مع عدم  و أن النهي عن التوضي عن جانب امليتة،ىمث ال خيف

ال أن إ هذا أخص من أدلة املنع عن املتغري فالالزم احلكم به، وظهور الريح، يستفاد منه املنع مطلقاً،

  .يستظهر أن النهي للتغري غالباً، فتأمل

} ىقو األىولومل حيصل االمتزاج عل{التصاله بالعاصم } ض طهر اجلميعذا زال تغري ذلك البعإو{

 ىنه املشهور بني من تقدم علأعاظم اشتراط االمتزاج يف الطهارة، بل عن بعض األىل إ خالفاً للذاهبني

أكثر من تأخر عنه، عدم اشتراط االمتزاج مباء  ور الشهيد يف اللمعةإن كان ظاه و)رمحه اهللا( الشهيد

  .ن شاء اهللاإ سيأيت الكالم فيه مفصالً وكفاية زوال التغيري، ومعتصم

 ابن  ن قلنا به يف غريها لصحيحةإ و عدم اشتراط االمتزاج يف هذه املسألة،ىلإالالزم الذهاب : قولأ

  ال أن يتغري رحيه إلبئر واسع ال يفسده شيء ماء ا«): عليه السالم( بزيع عن الرضا

                                                
  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب ١٢٠ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .)١(»يطيب طعمه ألن له مادة ويذهب الريح حىت أو طعمه فيرتح

 فيرتح إىل )عليه السالم( الطهارة املقيدة من قوله وعلل السعة) عليه السالم(  أنه:وجه االستدالل

  .، فال مدخلية لالمتزاجبأن له مادة، فيظهر منه أن العلة املستقلة للطهارة هي املادة. هآخر

  . املذكوربأن حمتمالت التعليل أربعة، فال يكون ظاهراً يف املعىن: ورمبا قيل

، فيكون إخباراً عن أمر خارجي عريف  الكثرة مبعىنواسع :)عليه السالم(  قولهىلإن يرجع أ :األول

هذا مع كونه خالف الظاهر ثري ألن له مادة، وكن ماء البئر ليس كمياه الغدران وحنوها، بل هو أوهو 

من الرواية، بعيد يف نفسه، إذ البيان الوارد من الشارع ظاهر يف إعطاء احلكم ال لبيان األمر اخلارجي 

  .ال يفسده شيء: )عليه السالم( املعلوم، وعليه فاملراد بالوسعة السعة احلكمي الذي عرب عنه بعداً بقوله

ن قواه مجاعة من األعاظم إ وهذا وال يفسده شيء واسع :)معليه السال(  قولهىلإأن يرجع : الثاين

  ريد من التعليل هذا أنه خالف ظاهر ما ذكروه يف االستثناء املتعقب للجمل، مع أنه لو أال إ

                                                
  .١٢بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(
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١٣١

، إذ )آخره إٰىل (ماء البئر واسع ال يفسده شيء ألن له مادة، إال أن يتغري رحيه: لكان ينبغي أن يقال

 :)عليه السالم( لة جبملة أجنبية، وال يؤيد هذا القول ما ورد يف ماء احلمام، من قولهال وجه لتأخري الع

ماء احلمام ال بأس به، إذا كان له مادةإذا كان . ن ماء احلمام سبيله سبيل اجلاريإ«: ، وقول الرضوي

ية وجود املادة لعدم إن كان التعليل لعدم الفساد إال أن عل و فإن الظاهر من هاتني الروايتني)١(»له مادة

خبالف ما حنن فيه مما كان بينهما مجلة أجنبية صارفة هلذا  ،الفساد هنا، لكون العلة متصلة باملعلل

  .الظهور

ى الرتح، والظاهر من أن يكون علة للحكم املستفاد من الفقرة الثانية وهو ترتب الطهارة عل: الثالث

ـ  ـ فال مدخلية لالمتزاج ة الطهارة ليست إال لوجود املاد أنالعلة االستقالل يف التأثري، فيكون املعىن

وهذا االحتمال وإن كان قريباً جداً لكونه القدر املتيقن، كما ذكروه يف مبحث االستثناء املتعقب 

  . االحتمال الرابع اآليتةنصاف أظهرين اإلأال إللجمل، 

رمحه ( كما عن الشيخ البهائيى الرتح أن يكون علة لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم عل: الرابع

  كذلك مطلقاً ألنه أمر عريف خمالف لظاهر مقام التشريع وحنوه،  أنه ليس ىلإ مضافاً :ففيه ،)اهللا

                                                
  .٣٢ سطر٤ ص:فقه الرضا) ١(
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١٣٢

احتمال أن يكون علة ألول الكالم، فيكون مفادها أن ماء البئر واسع لوجود املادة، إال أن يتغري فإذا 

 منها أن ماء البئر يف غري من أن غاية ما يستفادا يف املصباح يرد عليه م وال . ما كانىلإأزيل تغريه يعود 

  .طاهر وما دام متغرياً جنسحال التغري 

ن ارتفاع النجاسة العارضة له بواسطة التغري عند زوال تغريه مسبب عن نفس زوال التغري من أوأما 

 ذلك، فال يكاد يفهم يفة  أن يكون لالمتزاج باملاء اجلديد الذي خيرج من املادة مدخليريهو من غحيث 

 فال ميكن د قيد زائىلإحيتاج بيانه  ن كون زوال التغري بالرتح مستلزماً لذلك يف العادة، الإمنها، حيث 

دمة قال مإ شهادة سياق الرواية بأن األمر بالرتح ليس ىطالق، ودعوبأصالة اإلنفي شرطية االمتزاج 

اهد غري جمدية، بعد تسليم كون الرتح سبباً عادياً يف هو مع أا عادية عن الشلزوال التغري من حيث 

  . أن األمر بالرتح ليس إال ألجل زوال التغريىزالة التغري عن البئر، إذ غاية األمر أا تدل علإ

 زوال التغري من حيث هو هو من غري مدخلية شيء آخر ملزوم له عادة ىن الطهارة تتفرع علأما أو

جيتمع  يف صورة كون كثري من اآلبار خيرج ماؤها بطريق الرشح، حبيث الة فال، وذلك ألن اطالق الرواي

يف استظهار كفاية الرتح فيها املاء، إال بعد زمان طويل، مع كون االمتزاج مما يغفل عنه العامة، كاٍف 

  .ما كان عليه قبل التغريإىل املوجب لذهاب الطعم والريح يف الطهارة، والرجوع 
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١٣٣

وجب تغيري املاء، كان نزح مقدار أ كان املاء يف البئر قدر الكر فألقي فيه جيفة ي أنه لوهومن البدي

  .ن مل خيرج منها ماء أصالًإالريح وطيب الطعم واملتغري موجباً لذهاب 

ما بالنصوصية، إطالق، وما باإلإ ، الطهارة مبجرد الرتحى كثري من الروايات الدالة علىلإهذا مضافاً 

  .للزم التنبيه عليه ولو مرة واحدةولو كان املزج شرطاً 

بئر قطرت فيها قطرة دم،  ):عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب :  ما عن زرارة، قال:فمن تلك الروايات

 يف ذلك كله واحد، يرتح منه عشرون دلواً، فإن غلب رييت وحلم اخلرتملالدم واخلمر وا«: أو مخر، قال

  .)١(» تطيبىتحالريح نزحت 

سألته عن البئر تقع : قال) عليه السالم(  بن جعفرى بن يقطني، عن أيب احلسن موسعن علي: ومنها

ن ذلك يطهرها إن إن ترتح منها دالء، فأجيزيك «: فيها احلمامة والدجاجة، أو الكلب أو اهلرة، فقال

  .)٢(»شاء اهللا تعاىل

د جيو حىت وإن أننت«: )سالمعليه ال(  أن قالىلإ) عليه السالم( عبد اهللاما عن مساعة، عن أيب : ومنها

  ريح الننت يف املاء نزحت 

                                                
  .٣بواب املاء املطلق حأ من ١٥ الباب١٣٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ١٧الباب ١٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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١٣٤

  .)١(»يذهب الننت من املاء حىت البئر

يف الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطري، ) عليه السالم( عبد اهللا عن زيد الشحام عن أيب :ومنها

يذهب  حىت  منهن تغري املاء فخذإذا مل يتفسخ، أو يتغري طعم املاء، فيكفيك مخس دالء، وإف«: قال

  .)٢(»الريح

أما الفأرة «: ؟ فقالرعما يقع يف اآلبا) سالملعليه ا( عبد اهللا باأسألت : يب بصري، قالأعن : ومنها

 غري ذلك من الروايات اليت  إىل)٣(»يطيب حىت وأشباهها فيرتح منها سبع دالء، إال أن يتغري املاء، فيرتح

ن كثرياً من أط، ورتقدم من غفلة العامة عن هذا الش يمة ما االمتزاج، بضمىلإالتكاد جتد فيها إشارة 

  .خيرج منها املاء مبجرد الرتح، بل بعد مدة طويلة اآلبار ال

 ىصارت النجاسة تتعد حىت  ما سيأيت إن شاء اهللا، من أنه أي فرق بني الطهارة والنجاسةىلإمضافاً 

 هو االحتمال الثالث، من رجوع ىفاألقووكيف كان .  االمتزاجىلإ والطهارة حتتاج ،مبجرد االتصال

  . الصدر والذيل معاً، فوجود املادة داقع للنجاسة، ودافع هلاىلإالعلة 

                                                
  .٤بواب املاء املطلق حأ من ١٧ الباب١٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ١٧ الباب١٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١١بواب املاء املطلق حأ من ١٧ الباب١٣٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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١٣٥

فتحصل من مجيع ما . ليها بال خمصصإإن ختصيص العلة بأحدمها مع احتياج كليهما : بل رمبا يقال

  .ل يكفي االتصال بالعاصمتقدم أن املتعني هو القول بعد اعتبار االمتزاج، بعد زوال التغيري، ب

ال أن التعليل بوجود املادة، مع معلومية أن املراد ا املاء إن كانت يف البئر إن هذه الروايات وإمث 

 ىلإالعاصم، بقرينة الروايتني الواردتني يف ماء احلمام، يكشف عن كون املراد مطلق املاء العاصم، مضافاً 

  .ما ورد يف الغدير

رجل  كان باملدينة هذكر بعض علماء الشيعة أن: ختلف، عن ابن أيب عقيل قالفعن العالمة يف امل

وكان يف طريقه ماء فيه العذرة واجليف، وكان ) عليهما السالم(  أيب جعفر حممد بن عليىيدخل عل

: ، فقال)عليه السالم( جعفر  يوماً أبوه، فأبصرأصابهذا إ كوزاً من ماء، يغسل به رجله ليأمر الغالم حيم

  .)١(»يصيب شيئاً إال طهره فال تعد منه غسالً ن هذا الإ«

صابة  فإن اإل،)٢(»كل شيء يراه ماء املطر فقد طهر«): عليه السالم( وما ورد يف املطر من قوله

ذ الرؤية إنه يصدق عليه أنه مل ير الطرف اآلخر ومل يصبه، أيرد  والرؤية تصدقان مبجرد االتصال، وال

  و كان احلوض يف وسط البيت، مثالً ونزل صابة أمر عريف، فلواإل

                                                
  .٨ح من أبواب املاء املطلق ٩ الباب٢٧ ص١ج: ستدرك الوسائلم) ١(

  .٥بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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١٣٦

ن مل حيصل االمتزاج جبميعه صدق عرفاً أنه رآه املطر، وكذا لو اتصل بالغدير صدق عرفاً إعليه املطر و

  .أنه أصابه

توجبون رؤية كل جزء جزء يف مثل الثوب دون ما حنن  حىت املائع، وفما الفرق بني اجلامد: لو قلت

  .فيه

 ذلك شيئاً واحداً دون اجلامد، ولذا لو بقيت ىليه الكالم، يرإى  أن العرف امللقالفرق بينهما: قلت

وحيكمون بنجاسة مجيع املاء لو اتصل بالنجس دون النجاسة يف الثوب حيكمون ببقاء جناسته دون الكر ،

  .اجلامد

ار املتناهية، من األجزاء الصغ  والصورة، والإن اجلسم املائع ليس مركباً من اهليوىل: ن شئت قلتإو

 بل هو شيء واحد بسيط، قابل للتجزئة، كما حقق يف شرح التجريد وغريه، فإذا ،من غري املتناهية وال

 بعض ىنه رأإيقال  حىت  املطر وليس ذا أجزاءىكان شيئاً واحداً صدق أن هذا الشيء الواحد رأ

  .األجزاء دون بعض

 مثل احلوض املتقدم، ى عرفاً علرآه املطر عن هذه التدقيقات بعد صدق وكيف كان فنحن يف غىن

 أنه لو سلم كون اجلسم ذا أجزاء، فإن كانت غري متناهية، كان ىلإ مضافاً ،مبجرد نزول مطر عادي عليه

ن كانت متناهية فالالزم القول إاالمتزاج احلقيقي غري ممكن، وإن كان االمتزاج العريف، فال دليل عليه، و

  حيصل العلم بأن كل  حىت  يستغرق ساعات كثريةال بامتزاجإبعدم الطهارة 
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١٣٧

 ،يقول به أحد دليل عليه، ال  جبميع أطرافه املاء الطاهر، وهذا مع كونه الىجزء من املاء النجس الق

  .ن شاء اهللا تعاىلإوسيأيت يف الكالم مزيد توضيح 
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١٣٨

 ذلك النجس، تنجس وإال ىلإ استناده إذا وقع النجس يف املاء فلم يتغري، مث تغري بعد مدة فإن علم) ١٤مسأله ـ (

  .فال

  

 ذلك ىلإإذا وقع النجس يف املاء فلم يتغري، مث تغري بعد مدة فإن علم استناده { ):١٤مسأله ـ (

مقيد هلا حبيث يدل   حصول النجاسة بالتغري بالنجس، والىدلة الدالة علطالق األ إل}تنجس النجس

  .ة اشتراط حصول التغري بعد وقوع النجاسىعل

 كما لو ألقيت امليتة ،مل تكن باقية  وبني ما،س يف املاء حني التغريجفرق بني ما لو كانت عني الن وال

 ملا تقدم من أن مطلق التغري، ولو كان ، تلك امليتةىلإيف املاء مث أخرجت وبعد ذلك تغري مبا علم استناده 

ة الثانية ألنه حني املالقاة مل يتغري بسبب خارجي موجب للنجاسة، فال جمال للقول بالطهارة يف الصور

  .التغري معاً ويكون مالقياً بضميمة استفادة اشتراط النجاسة باملالقاة وحني التغري ال

ن إشكال أ السليم عن املعارض، وذا ظهر صلحيكم بالنجاسة، لأل} فال{يعلم االستناد } وإال{

  .وجه له بعض احملشني يف احلكم مما ال

ذا تغري بعد مدة، بل لو حصل التغري آن وقوع النجاسة، ولكن إخيتص مبا  كم ال أن احلىخيف وال

  .ليهإاحتمل عقالئياً عدم استناد التغري 
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١٣٩

ذا وقعت امليتة خارج املاء ووقع جزء منها يف املاء وتغري بسبب اموع من الداخل واخلارج إ): ١٥مسأله ـ (

  تنجس

  

ملاء ووقع جزء منها يف املاء وتغري بسبب اموع من ذا وقعت امليتة خارج اإ{ ):١٥مسأله ـ (

 ىلإذا استند التغري إا مفي حىت ى ما اخترناه فاحلكم بالنجاسة واضح، أما عل}الداخل واخلارج تنجس

  .فقط يف املاء اجلزء اخلارج فقط، كما لو وقع أُذن امليتة

 أو مبجموعهما، أو بالداخل مع ،طما باخلارج فقط، أو بالداخل فقإألن التغري : وصور املسألة مخس

حبيث ، ء اخلارج يف كيس مينع عن بروز رحيه، فأثر يف اجلزء الداخلزمداد اخلارج، كما لو كان اجلإ

و العكس كما لو كان جلد القدر الداخل غليظاً جداً أخرج ريح الداخل واخلارج من الداخل فقط، 

  . فخرج الرحيان من اخلارج وتغري بسببها املاء اخلارجىلإيث مل خيرج منه ريح للماء وإمنا أثر حب

مداد إ ولو بعمث إن القائلني بعدم النجاسة يف صورة عدم املالقاة، اختلفوا فيما كان التغري بامو

 الطهارة الستظهاره من األدلة كون النجاسة إمنا حيصل مبالقاة النجاسة ىلإاخلارج، فذهب بعضهم 

  .مجيعها

انت اجليفة يف اخلارج وبعضها اليسري يف املاء كطرف رجلها وذنبها وحنومها،  أنه لو كىلإوذهب آخر 

 النجاسة، ىلإ) رمحه اهللا( ىنا املرتضخمل تبعد الطهارة خبالف غري هذه الصورة، وذهب مجاعة ومنهم شي

لظاهر ارج فا جمموع الداخل واخلىلإغري تولو خرج بعض اجليفة عن املاء وعلم استناد ال: (قال يف الطهارة

  انفعاله لصدق تغريه
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١٤٠

  .ذا كان متامها خارج املاءإخبالف ما 

  

  .ى انته)١() خصوص أحدمها، فاألصل الطهارةىلإ همبا وقع فيه، ولو شك استناد

طالق النصوص مع أن الغالب اجليفة اليت تكون يف املاء بروز بعضها، إل(: قال يف املستمسك

 الطهارة فيهما معاً يف ى بعيد عن املرتكز العريف، والبناء علوالتفكيك بينه وبني فرض املسألة يف احلكم

  .ى انته)٢(]ىاخلارج كما تر و الداخلىلإصورة االستناد 

بأن الظاهر من األدلة أن املوجب للنجاسة هو تغري املاء بسبب املالقاة : وأجاب عنه بعض املعاصرين

  .ى انته)٣(للنجاسة

  . فتأمل،اط بالدليل ما يف اجلواب من عدم االرتبىخيف وال

فإنه الينجس املاء ملا تقدم من ظهور األدلة يف املالقاة، } ذا كان متامها خارج املاءإخبالف ما {

  . النجاسة يف هذه الصورة أيضاًىفيه، فاألقو وعرفت ما

                                                
  .١٣ سطر٥ ص:كتاب الطهارة) ١(

  .٣ ح١٢٨ ص١ ج:املستمسك) ٢(

  .١٠٥ ص٢ ج:كما يف التنقيح) ٣(
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١٤١

بطاهر، مل  أو كونه بالنجاسة أو ، أو يف كونه بااورة أو باملالقاة،ذا شك يف التغري وعدمهإ): ١٦مسأله ـ (

  .حيكم بالنجاسة

  

 أو كونه بالنجاسة أو ، أو يف كونه بااورة أو باملالقاة،ذا شك يف التغري وعدمهإ{ ):١٦مسأله ـ (

لة عدم التغري وعدم املالقاة، وعدم كون التغري بالنجس، ولكن قد ا ألص} مل حيكم بالنجاسة،بطاهر

  .جنساً، فال تنفع أصالة عدم املالقاة يف احلكم بالطهارةنه لو تغري بالنجس ولو بدون املالقاة كان أعرفت 

 كما لو شك يف كون العلة هو النجس فقط أو مبعونة الطاهر، ،ىومثل هذه الصور الثالثة صور أخر

 غري ىلإ ،وصاف الثالثة أو غريهاو مبعونة اخلارج، أو شك يف كوا باألأأو شك يف كوا باملالقي فقط، 

  .ذلك من صور الشك



  ٢موسوعة الفقه ج

١٤٢

  .ذا وقع يف املاء دم وشيء طاهر أمحر، فامحر باموع مل حيكم بنجاستهإ): ١٧مسأله ـ (

  

والظاهر } امحر باموع مل حيكم بنجاستهذا وقع يف املاء دم وشيء طاهر أمحر، فإ{ ):١٧مسأله ـ (

لعدم تغري املاء بالدم شكال يف الطهارة إعدم كفاية كل واحد يف التغيري، وعليه فال ع من االمحرار بامو

  .الذي كان هو املناط يف النجاسة

 حىت  الدم كما هو الغالب كان الالزم احلكم بالنجاسةىلإنعم لو كان بعض مراتب احلمرة مستنداً 

ألن التغري هنا حمسوس، فإنه لو :  وذلك،ائلني بالطهارة يف التغري الواقعي غري احملسوسقى مذهب العل

  .محر الطاهر فقط، لكان لون املاء أضعف قطعاًكان يف املاء ذلك األ

يكون  األمحر قد يكون كل واحد منهما علة تامة للتغري لو انفرد، وقد ال و أن الدم:وتفصيل الكالم

 ىحيصل االشتداد ـ فرضاً ـ كالسوادين، إذا اختلط أحدمها باآلخر، فعل  األول قد الى فعل،كذلك

  .التغري بالدمينجس لعدم  عدم التنجس بالتقديري ال

  .يتكافأ عدم التغري بالدم مع عدم التغري باألمحر: وإن قلت

  . فتأمل،يكفي التكايف يف عدم التنجس ألصالة عدم التغري بالدم: قلت

إن مل يظهر للحس، فإنه ينجس وقد حيصل  و ما اخترناه من النجاسة بالتغري احلقيقي الواقعيىوأما عل

  االشتداد، وعليه فالالزم 
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١٤٣

ى القول بالطهارة حني عدم تغري حسي، وذلك للتغري حساً ملا تقدم من أنه لو عل حىت ل بالنجاسةالقو

  .كان الطاهر فقط، لكان لون املاء أضعف

 حبيث لو كان اآلخر فقط مل يغري املاء أصال، ،ما أن يكون أحدمها علة تامة دون اآلخرإالثاين، فى وعل

  .ملغري، فلو كان النجس تنجس، ولو كان الطاهر مل ينجسن احلكم يتبع ذلك اأشكال هنا يف إ وال

 حبيث مل يكن املاء يتغري بأحدمها ،يكون أحدمها علة تامة، بل كان كل واحد جزء علة ما أن الإو

  .ا يف املنتم فالظاهر هنا احلكم بالطهارة ك،أصالً

  .الً أو الصبغو تدرجياَ، سواء كان الدم أوأيفرق فيه بني أن يصبا يف املاء دفعة  وال

  .الدم فليزم القول بالنجاسة ىلإلو صب الصبغ أوالً مث الدم، كان التغري مستنداً : يقال ال

 اجلزء ىلإيستند   الصبغ املعد أوالً والدم، فإن املعلول الىلإ الدم، بل ىلإليس التغري مستنداً : ألنا نقول

  . العلة التامةىلإخري من العلة بل األ

    احلكم بالطهارة يف هذا الفرع وبالنجاسة يف نعم اجلمع بني  
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١٤٤

املسألة اخلامسة عشرة املتضمنة للميتة الواقع جزء منها يف املاء، عند من يشترط املالقاة يف احلكم 

 ىلإا الستناد بعض التغري مإ.  النجاسة املالقيةىلإيستند  بالنجاسة، وذلك ألن التغري يف كلتا املسألتني، ال

بأن النجاسة يف مسألة امليتة للعمومات بضميمة ما : ال أن يقالإ الطاهر، اللهم ىلإالستناده اخلارج، وإما 

تقدم من غالبية خروج بعض امليتة عن املاء، فال يشترط االستناد التام يف مثله وإن اشترط يف مسألة الدم 

  . فتأمل،والطاهر

ر لعدم التغري، والنجاسة يف مسألة امليتة  هو الطهارة يف مسألة الدم األمحر والطاهىوكيف كان فاألقو

  .للتغري ملا قد عرفت من عدم اشتراط املالقاة يف النجاسة



  ٢موسوعة الفقه ج

١٤٥

  .املاء املتغري إذا زال تغريه بنفسه من غري اتصاله بالكر أو اجلاري مل يطهر): ١٨مسأله ـ (

  

قال يف } جلاري مل يطهراملاء املتغري إذا زال تغريه بنفسه من غري اتصاله بالكر أو ا{ ):١٨مسأله ـ (

 بتصفيق الرياح وال يطهر بزوال التغيري من قبل نفسه وال وال :)رمحه اهللا( اجلواهر عند قول املصنف

 عدم وكيف كان فلم ينقل عن أحد اخلالف يف(: ، ما لفظهبوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل التغيري عنه

حكام، ن سعيد يف اجلامع، وعن العالمة يف اية األ بال عن حيىيإ )رمحه اهللا( الطهارة فيما ذكره املصنف

 نقل اخلالف فيه عن الشافعي ىنه تردد يف حصول الطهارة بزوال التغيري من قبل نفسه خاصة، ويف املنتهأ

  .صحابناأمحد، ومل ينسبه ألحد من أو

كالم طويل ـ  أن قال بعد ىلإنه الزم لكل من قال بطهارة القليل بإمتامه كراً ـ إ: نعم قال بعضهم

 املشهور ـ مث ىحميص عن فتو طالق بعض األدلة لكنه الإن مل يتمسك بإشكال، إختلو من  فاملسألة ال

  .)١() فتأمل:خرج عن املسألة بقوله

  :يستدل للقول ببقاء النجاسة أمور غاية ما: قولأ

  . آخر رافع هلاال بشيءإتزول  ى شيء الذا عرضت علإإن النجاسة : األول

                                                
  .١٦٦ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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١٤٦

 أن التام :يهفن قصد به االستصحاب فسيأيت الكالم فيه، وإن قصد أن االستقراء قاض بذلك، فإ :وفيه

 الظن، وإن قصد القطع به فهو حجة للقاطع دون غريه، وذا ىيفيد سو منه غري حاصل والناقص ال

 من األمور ن الطهارة والنجاسة كامللكية والزوجية واحلرية والرقيةإ(: يف املصباح  ماةظهر عدم استقام

 قبل نشك يف بقاء جناسة الكر املتغري، لو صار قليالً  ولذا ال،ال برافعإترتفع بعد حتققها  القارة اليت ال

  .ى انته)١()زوال تغريه

 جناسة املاء جناسة كل جزء جزء وذلك ملا تقدم، وعدم الشك يف بقاء النجاسة يف املثال، ألن معىن

  .لكوا من األمور القارة منه، ال

املزيل هلا، وأورد عليه بأنه شك يف املقتضي، ألنه مسبب عن أن يثبت ىل إ النجاسةاستصحاب  :الثاين

 ،دام التغيري اجلهل مبقدار اقتضاء التغيري للتأثري، وإنه هل يقتضي تنجيس املاء مطلقاً، أو تنجيسه ما

  .و كان يف املقتضيبأن االستصحاب حجة ول: جيبأيف املقتضي، وجيري مع الشك  واالستصحاب ال

ن معروض أ(يف املصباح من  جمال لالستصحاب أصالً، إذ غاية ما يقال يف توجيهه ما ال: أقول

   ما يساعد عليه العرف، ويستفاد من ظواهر األدلة إمنا هو نفس املاء، وتغريه علة ىالنجاسة عل

                                                
  .٦ سطر٢٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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١٤٧

مسبب عن فعلية التغري حبيث إمنا نشأ من احتمال أن بقاء النجاسة أيضاً كحدوثها والشك . النفعاله

اقتضائها الذايت، فال جيوز يف ىل إ ال علة حلدوث النجاسة فبقاؤها مستندإتدور مداره، أو إن التغري ليس 

جاسة املتيقنة الثابتة هلذا املاء املوجود مبجرد احتمال أن نمثل املقام نقض اليقني بالشك ورفع اليد عن ال

  .ى انته)١()تهايكون زوال التغري مؤثراً يف إزال

ملا كان موضوع االستصحاب هو األمر العريف مل يفهم العرف من األدلة الواردة يف جناسة : أقول

يفهم   أن النجاسة دائرة مدار التغري وجوداً وعدماً، والىير حىت املتغري إال جناسة ما كان فعالً متغرياً،

  .اقتضاء ذايت هلا

، مث "ذا كان ذا رائحة طيبةإوز شرب املاء جي" :ة العرفية، فلو قالوهذا يتضح مبقايسة هذا املثال باألمثل

جيوز شرب املاء لو كان ذا  ال" :وكذا لو قالزالت الرائحة، مل يشك العرف يف عدم جواز استعماله، 

وكذا . ، وكان هناك ماء متصف به، مث زالت رائحته، مل يشك العرف يف جواز استعماله"رائحة خبيثة

جيوز "، وكان هناك ماء أمحر مث زالت محرته، أو قال "وز الطبخ باملاء إذا كان ذا لون أمحرجي ال": لو قال

  منه إىليف دخوله يف املستثىنالعرف يشك  ، فإنه لو زال تغيره ال" إذا تغري بطعم السكرشرب املاء إالّ

  .غري ذلك

                                                
  .١ سطر ٢٦ ص ١مصباح الفقيه ج ) ١(
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١٤٨

األول من أن النجاسة إذا ذكر يف الدليل  أوجب إجرائهم االستصحاب هو ماالذي أن : والذي أظن

 املاء املتغري ىاالرتياب يف رؤية العرف دخالة التغير يف املوضوع حبيث يرثبتت دامت، وإال فال ينبغي 

  .ارتباط ألحدمها باآلخر أصالً وغري املتغري موضوعني، ال

بأن :  أن الشك يف بقاء املوضوع كاٍف يف منع جريان االستصحاب، بل لو قيلىلإمضافاً 

ستصحاب يف املقام أشبه شيء باستصحاب عدم تنجس املاء الذي كان كراً، مث نقص منه ألن اال

حوال، مل يكن ن املوضوع يف املقام هو املاء والتغري من األأاملوضوع هو املاء والكرية من األحوال كما 

  .تصحابذكروه من االس بعيداً عن ما

 حجية االستصحاب ىصحاب من نفومن األ(: وله جوابه يف املصباح بقىلإليه وإما أشار : الثالث

ى جناسته بالتغري، فإا ل عموم األدلة الدالة عىلإ أن مرجعه ى، ولكنه تشبث به يف املقام، بدعومطلقاً

إطالق لتلك األدلة   أنه ال: وفيه،عده الشارع مطهراً ى ماشامله لتلك احلالة وما بعدها فيقف زواهلا عل

 األصول فمن مل يقل حبجية االستصحاب ىلإرد، ففي موارد الشك جيب الرجوع ل الفا أحوىلإبالنسبة 

  .ى انته)١()يلزمه القول بالطهارة لقاعدا

   قاعدة الطهارة بعد مشول أدلة الطهارة ىلإحاجة  وال: قولأ

                                                
  .١٧ سطر٢٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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١٤٩

كلما «: )عليه السالم( ذا زال تغريه، فقولهإذا تغري ملثل املاء املتغري إ تهخصوصاً املتضمن منها لنجاس

  .)١(»ى ريح اجليفة فتوضأ من املاء واشربغلب املاء عل

  .)٢(»تشرب  املاء، فال تتوضأ والىذا كان الننت الغالب علإ«): عليه السالم( وقوله

  .)٣(»ذا غلب لون املاء لون البولإبأس  ال«): عليه السالم( وقوله

 غري ذلك يشمل صورة ىلإ )٤(»لريح فتوضأتوجد منه ا ن كان املاء قاهراًَ والإ«): عليه السالم( وقوله

زوال التغري بعد ما كان متغرياً، خصوصاً إطالق ما كان فيه امليتة، فإنه كثرياً يذهب ريح امليتة حبيث 

  .يغلب املاء عليها بعد ما كانت هي الغالبة

  :وقد يستدل للطهارة بأمور أخر

  .ستصحابصالة الطهارة لو فرض سقوط األدلة اللفظية واالأ :األول

                                                
  .١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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١٥٠

  .أدلة االعتصام بعد كون القدر املتيقن من اخلارج منها هو حالة التغري :الثاين

 ى بناء عل يذهب الريح ويطيب الطعمحىت :زيعبيف صحيح ابن ) عليه السالم( قول الرضا :الثالث

  .أنه العلة

يعم احلدوث  اطة مان مبعونة أن الظاهر من اإل،ى إناطة النجاسة بالتغريالنصوص الدالة عل :الرابع

 فهمت "الفاسق يهان إال إذا صار عاملاً": ان أن املناط هو احلدوث، فلو قالي بىلإء، وإال احتاج والبقا

  .ن حدوثه كاف يف بقاء احلكمأ ثاً وبقاء العلم، الوهانة حدإناطة عدم اإل

  .عشرة يف املسألة الثالثة ى الطهارة مبجرد ذهاب التغير كما تقدم مجلة منهاخبار الدالة علاأل :اخلامس

 هذا كله فللتوقف يف املسألة لو مل ترجح الطهارة جمال، وقد عرفت فيما تقدم تردد العالمة، وبعد

وحمتمل بعض الفقهاء، واهللا ى ابن سعيد بالطهارة، شكال يف ذهن صاحب اجلواهر، وفتووخماجلة اإل

  .العامل

، احتماالن، لكن تقدم اختصاص تردد العالمة بصورة مث هل احلكم فيما لو زال التغري بعالج كذلك

  .زوال التغيري من قبل نفسه خاصة
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١٥١

ذا كان الباقي بقدر الكر إ بنفسه طهر التصاله باملادة، وكذا البعض من احلوض هذا زال تغريإاجلاري والنابع نعم 

  .مر كما

  

ذا كان إذا البعض من احلوض ذا زال تغريه بنفسه طهر التصاله باملادة، وكإنعم اجلاري والنابع {

  . فراجع،وقد تقدم عدم اعتبار االمتزاج} الباقي بقدر الكر كما مر
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١٥٢
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١٥٣

  فصل

  )ى وجه األرض فوقها او حتتها كالقنواتاملاء اجلاري وهو النابع السائل عل(

  

  }فصل{

  .}و حتتها كالقنواتأى وجه األرض، فوقها املاء اجلاري وهو النابع السائل عل{يف 

بالنبع والسيالن، ) رمحه اهللا( املصنفكفت الكلمات يف موضوع املاء اجلاري فعرفه مجع وقد اختل

ى  سواء جر،املراد باجلاري النابع غري البئر( :نه النابع غري البئر، قال يف حمكي املسالكأوآخرون عرفوه ب

و املاء السائل مطلقاً نظراً نه هأوثالث ب. )١()و حقيقة عرفيةأطالق اجلريان عليه مطلقاً تغليب إم ال، وأ

  .ى املياه اجلارية من ذوبان الثلجلطالقه عإ صحة ىلإ

                                                
  .٢٩ سطر١ ص١ ج:املسالك) ١(
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١٥٤

ى املياه اجلارية من ذوبان الثلج طول السنه مع  لعدم صدقه علسبعدم االنعكا: ولى األورد علأو

  .صدق اجلاري عليه قطعاً

املستنقع احلادث يف األراضي  قرينة بعدم االطراد، فإن ىلإ احتياج ااز ىلإمضافاً : الثاينى وعل

نه أ وال عرفاً مع  ال يصدق عليه اجلاري ال لغةً،املرطوبة الواقف، كما هو الغالب يف السردابات وغريها

  .اًليس بئر

راد عرف الفقهاء، أن إاملشاهد خالفه، وراد العرف العام، فاملتقني أنه حقيقة عرفية، فإن أما ادعاء أو

رادم إى ذلك الحتمال ملاء يف اجلاري واحملقون والبئر، وهو ال يدل علاال حصرهم إفال دليل عليه 

  .دخوله يف البئر خصوصاً بعد تصريح مجاعة جبريان حكم البئر عليه

ن املراد أبريق، مع إن كان منصباً عن إاالطراد أيضاً لشموله لكل ماء سائل وبعدم : الثالثى وعل

  .ذلك لغة فعالًن صدق عليه إباجلاري ليس ذلك قطعاً، و

ما غريه فيدور مدار الصدق عرفاً، ففي السائل عن ذوبان أن السائل النابع جار، وإ: ن يقالأى قوواأل

نعم قد يشك يف بعض املوارد، كما لو كان . هالثلج يصدق عليه اجلاري، ومثل املستنقع ال يصدق علي

و كان اجلاري أالنفصال كما سيأيت، النبع جارياً بوسيلة كاملكائن واملضخات املستحدثة بشرط عدم ا

  .ينصب يف موضع فيقف فيه مع دوام اجلريان فيه



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٥

  ال ينجس مبالقاة النجس ما مل يتغري، سواء كان كراً او اقل،

ن املاء اجلاري ينصب أذا فرض إى وجه األرض، فلم يظهر وجهه، فما التقييد للجريان بكونه علأو

  .، كان هلذا املاء اجلاري يف اهلواء، حكم اجلاريعمودياً من اجلبل مسافة فرسخ مثالً

 ىلإ فيدل عليه مضافاً ،ما النجاسة مع التغريأ} ال ينجس مبالقاة النجس ما مل يتغري{ اجلاري ءن املاإمث 

 مري املؤمننيأ بعضها يف السابق، كاملروي عن ىلإرة اش بعض النصوص اخلاصة اليت تقدمت اإل،العمومات

مير باجليف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ما مل يتغري يف املاء اجلاري «: قال) عليه السالم(

  .)١(»أوصافه طعمه ولونه ورحيه

  .شكال فيه وال خالفإا ال مذا كان مقدار الكر فمإوأما عدم النجاسة مبالقاة النجس 

ه اعترب الكرية يف عدم نإ) رمحه اهللا( نعم وقع اخلالف يف جناسة ما دون الكر من اجلاري، فعن العالمة

انفعال اجلاري، فيكون حاله حال الراكد، ووافقه يف ذلك الشهيد الثاين يف حمكي املسالك، بل رمبا 

 تصريح مجاعة ين حكإو) رمحهم اهللا( ى القول به عن مجاعة من القدماء كالصدوقني والسيدحك

 عدم انفعال املاء ىلإ ،اع عليهمجى اإلبوجود ما ينايف احلكاية، وذهب املشهور، بل عن مجاعة دعو

  :مورأويدل عليه } قلأو أسواء كان كراً {اجلاري باملالقاة مطلقاً 

                                                
  .١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب٢٥ ص١ ج:ركاملستد) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٦

ما تقول يف ماء احلمام؟ ) عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: صحيحة داود بن سرحان، قال: األول

  .)١(»هو مبرتلة املاء اجلاري«: قال

  . منا هو مبالحظة عدم االنفعالإاباً يف كون الترتيل  وجون الرواية ظاهرة سؤاالًأ :وجه الداللة

  :مرينأورد عليه بأو

 عاصمية ماء احلمام كرية مادته، تشترط طالق املرتلة يقتضي عمومها، وحيث يشترط يفإن إ: األول

  .دلأى خالف املطلوب الكرية يف اجلاري، فالصحيحة عل

 يف احلمام ال ن يكون حكم اجلاري آتياًأ فيلزم ،ري احلمام مرتلة املاء اجلااءن املراد ترتيل مإ: وفيه

من هذا الكالم بيان مساواما يف احلكم، وأن كال ) عليه السالم( ذ مل يرد اإلمامإ. عمالعكس وال األ

  .خرمنهما مبرتلة اآل

ن ال أذ حيتمل إمجال احلكم امللحوظ يف الترتيل، إلكن يشكل ب( :ما يف املستمسك حيث قال: الثاين

  .)٢()ى تعيينهن هو االعتصام وال قرينة يف الكالم عليكو

  ثار كما هو الظاهر من ما مبالحظة مجيع اآلإإن الترتيل : وفيه

                                                
  . ١بواب املاء املطلق حأ من ٧ الباب١١٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٣٢ ص١ ج:املستمسك) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٧

  .ى املطلوبى كال التقديرين يدل علثار، وعلظهر اخلواص واآلأو مبالحظة أالترتيل املطلق، 

ظهر من عدم االنفعال أاجلاري ى الثاين، فألنه ليس يف خواص املاء ما علأو. ى األول فواضحما علأ

  .احلمل عليه لو شك يف العمومفال بد من 

نه لو كان مبالحظة عدم االنفعال فقط، لقيل أنعم قد يرجح كون الترتيل بلحاظ مجيع اآلثار من جهة 

  .ى كل حال فداللة اخلرب كسنده ال غبار عليهامبرتلة الكر، وعل

ن إف...«: يف الثوب الذي يصيبه البول، قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأصحيحة ابن مسلم، عن : الثاين

 يشمل اجلاري الذي هو ،خرهآ ىلإ فان غسلته: طالق قولهإ فإن )١(»غسلته يف ماء جار فمرة واحدة

 وال ،كثر من الكر غالباًأاليت هي  املياه اجلارية ىلإ، حبيث يوجب انصرافه أقل من الكر، وليس مثله قليالً

ال صبه عليه ن الظاهر منه وضع الثوب فيه أ(ملا قاله بعض املعاصرين من املستمسك كال شإيرد عليه 

)  فال حيصل طهارة الثوب بهءولوال عدم انفعاله ملا كان يطهر الثوب بذلك ألنه مبجرد الوضع ينجس املا

  .ى وهو كالم متنيانته

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



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٨

نه يدل إ ف)١(»ألن له مادة«: )ه السالمعلي( التعليل الوارد يف ذيل صحيحة ابن بزيع من قوله: الثالث

 جمموع الصدر ىلإنه يطهر بزوال التغيري، كما تقدم من ترجيح رجوعهما أى وسعة كل ذي مادة وعل

  .قل من الكرأوالذيل، ومن املعلوم مشوهلا ملا كان املاء اجلاري 

ماء النهر يطهر بعضه ماء احلمام ك«): عليه السالم( يب يعفور، عن أيب عبد اهللاأخرب ابن : الرابع

ن ماء النهر ينصرف عن العيون الصغار اليت ال أب( :)رمحه اهللا( شكل عليه الفقيه اهلمداينأ، و)٢(»بعضاً

 اتصاله باملادة وجرياا لظاهر بيان كون ماء احلمام حال فاملقصود من التشبيه حبسب ا)٣()يبلغ ماؤها كراً

ن اجلاري مطلقاً معتصم أثبات إبعضها ببعض، واملقصود يف املقام فيه كاملياه الكثرية اجلارية اليت يعتصم 

  .باملادة ولو مل يكن كثرياً حبيث يعتصم بعضه ببعض

 ومثلها ال ،كثر من الكرأار نه ال وجه هلذا االنصراف إالّ غلبة كون املاء اجلاري يف األإ :وفيه

  .اف مجيعها ذا النحو من االنصرافال مل ميكن االستدالل بأية رواية، النصرإيوجب االنصراف، و

                                                
  .٧ يف تطهري املياه من النجاسات ح١١ الباب٢٣٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٧لباب ا١١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .خري السطر الرابع قبل األ٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٥٩

منا هو بعدما ذكره من استكشاف إذ عدم داللة الروايات إ ،يف سعة من ذلك) رمحه اهللا( نهإ: ن قيلإو

  .مجاعات املنقولة املعتضدة بالشهرة احملققة املؤيدة ببعض الشواهدمن اإل) عليه السالم( رأي االمام

ن يكون أذا احلدس غري كاف يف احلكم، خصوصاً بعد احتمال  مثل هىلإن االستناد أاالنصاف : قلنا

  .نه ال يبعد القطع بذلك ملن تتبع طريقة استدالالمأمدرك الفقهاء هي الروايات فقط، كما و

ن أ يطهر بعضه بعضاً): عليه السالم( ن ظاهر قولهأخر وهو آشكال إى الرواية ب عللشكأورمبا 

ى ن ما ال مادة له حبكم احملقون، يتعني محل الرواية علإ ال باملادة، وحيث النهر بنفسهعتصام يكون ملاء اال

  .جنبية عما حنن فيهأى الكر وتكون النهر املشتمل عل

وىل ن كان يف األإ و،ن اعتصام ماء النهر بعضه ببعضه مطلق، يشمل صوريت القلة والكثرةإ :وفيه

 كل من الكثرة واملادة، لكنهما من قبيل توارد ىلإند  ويف الثانية تست، وجود املاده فقطىلإتستند العصمة 

  .ى معمول واحد فكل واحد منهما مقتض يف نفسهمقتضيني عل

ن كان له إى لكونه يف نفسه كثرياً وخرأ التصاله باملادة، وةن تطهري بعضه لبعض، تارإ: واحلاصل

  .ى ايضاً، وهو االتصال باملادةخرأجهة 

  مري املؤمننيأن ، عما تقدم من املروي: اخلامس



  ٢موسوعة الفقه ج

١٦٠

  . اجلاري القليلطالقه يشمل حىتإن إ، ف)عليه السالم(

سألته عن املاء : وقد يؤيد املطلب بالروايات الوارده يف البول يف املاء اجلاري كرواية مساعة، قال

  .)١(»ال بأس به«: اجلاري يبال فيه، قال

  .)٢(»اجلاري ال ينجسه شيءاملاء «): عليه السالم( وكذلك مبا عن نوادر الراوندي، عن علي

  .)٣(»كل ماء جار ال ينجسه شيء«: وعن فقه الرضوي

  .)٤(»ذا كانت له مادةإماء احلمام سبيله سبيل املاء اجلاري «: ومثله أيضاً قوله

دلة نه يعارض هذه األأمن انفعال املاء القليل، ب) رمحه اهللا( ا قيل يف تأييد مذهب العالمةمبنه رإمث 

ذا بلغ املاء قدر كر مل ينجسه إ«): عليه السالم( فعال املاء القليل املستفاد من مفهوم قولهبعموم دليل ان

دلة املاء اجلاري هو اجلاري أ، والنسبة بني الطائفتني عموم من وجه، فمورد االفتراق من طرف )٥(»شيء

  الكثري ومن طرف 

                                                
  . ٤بواب املاء املطلق حأ من ٥ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦بواب املاء املطلق حأ من ٥ الباب٢٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .١٧ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٣(

  . ٣٢ سطر٤ ص:فقه الرضا) ٤(

  . ٢٠ سطر١٨ ص:الطهارةكتاب ) ٥(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٦١

قليل، وحينئذ كان املرجع عموم ما دل دليل االنفعال هو القليل غري اجلاري، ويتعارضان يف اجلاري ال

  .باملالقاةشياء األى انفعال عل

  :يرادين متقابلنيإى هذا االستدالل بورد علأوقد 

ى وصف اجلريان مشعر بالعلية، ن تعليق احلكم علي له دون املفهوم ألردلة اجلاأترجيح مشول : األول

  .ملفهوم املستفاد من اجلملة الشرطيةى ظهور ا الظهورات، فيقدم علىقوأومثل هذا الظهور املعلل 

ن مشول دليل اجلاري للقليل منه باملنطوق ومشول دليل االنفعال له باملفهوم، فتقدم أب: بل رمبا قيل

  .داللة املنطوق ألقوائيته

مستلزم لتخصيص املنطوق مبا عدا اجلاري ن ختصيص املفهوم مبا عدا اجلاري أترجيح املفهوم ب: الثاين

املوضوع يف املنطوق واملفهوم واحد، فال يعقل مشول املنطوق للكثري اجلاري وعدم مشول يضاً، ألن أ

دلة اجلاري باجلاري الكثري، فيلزم خروج فرد أمر بني ختصيص املفهوم للقليل اجلاري، وحينئذ يدور األ

ذ املاء إ كثرية، فرادأنادر وهو اجلاري القليل وبني ختصيص املفهوم واملنطوق باملاء الراكد، فيلزم خروج 

  .)١(»ذا كان املاء قدر كر مل ينجسه شيءإ«): عليه السالم( فراد قولهأكثر أاجلاري من 

                                                
  .٢بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٦٢

ما من املفهوم، فال إدلة اجلاري، وأمر بني خروج القليل من اجلاري، إما من يدور األ نه الأوذا ظهر 

  .ى كل حالفراد اخلارجة عليتفاوت احلال بني اخلروجني لتساوي األ

وهو خروج اجلاري القليل عن حتت املفهوم، وكونه حمكوماً : ولى أقوائية القول األهذا ولكن ال خيف

  :مورحبكم اجلاري الكثري يف عدم االنفعال أل

  .ى من غريهقوأل  واملعلّ،لنه ظهور معلّأما تقدم من : األول

، اء قدر كر مل ينجسه شيءذا كان املإ :ذ كثريه داخل يف منطوقإدلة اجلاري ألزوم لغوية : الثاين

ذا كان إذ ظاهر إدلة عصمة الكر عن املاء اجلاري، أبانصراف : وقليله داخل يف مفهومه، بل قد يقال

نه منصرف عن مثل املطر والبحر والبئر، ولذا تراهم يعنونون اجلاري أ كما و،املاء الراكد : آخرهىلإ املاء

كان ن إ كان من قبيل ذكر اخلاص يف عرض العام، وهذا وفرادهأنه لو كان من إ ف،يف مقابل الراكد

  .ى هذا الظهوردلة اجلاري علأنه موجب لتقدم ظهور أال إضعيفاً، 

  .يضاً موهون لندرة اجلاري القليلأدلة اجلاري للقليل منه أظهور مشول : ن قلتإ

 يبلغ مع ما يف املادة كراً ى ندرة ما الدعو( :ليس اجلاري القليل نادراً، ولذا قال الفقيه اهلمداين: قلت

  ى مدعيها، كما ممنوعة عل



  ٢موسوعة الفقه ج

١٦٣

  .)١()ى من شاهد منابع املياهى وجهه علال خيف

ى خصوصية  دال عل)٢(»ألن له مادة«): عليه السالم( ن ذيل صحيحة ابن بزيع وهو قولهإ: الثالث

نه الشتمال املاء حينئذ أى وجه احلكم بالعصمة، ونه تنبيه علأب: ن يقالأال إاللهم .  يف االعتصامةاملاد

  .ى مقدار الكر، فتأملعل

ن كان إدلة اجلاري حمل نظر، ألن اخلروج من املفهوم أى هذا مع أن ما ذكر يف وجه تقدمي املفهوم عل

  .عن املنطوق الزماًبذاته، بأن مل يشمل املفهوم هذا الفرد، كان اخلروج 

 املفهوم ن جاؤوكإكرم العلماء أ: ال املوىلنه لو قأى ال ترأذا كان بالتخصيص فليس كذلك،  إماأو

، مل يلزم خروجه عن كرم زيداً العامل يف هذا اليومأ: مث قال. كرام عند عدم ايءمنه عدم وجوب اإل

ن أ عاصياً ومل يقبل عذره بدنه لو مل يكرمه عند جميئه عأ حكم املفهوم، خروجه عن املنطوق، حىت

  .ه عن حكم املنطوقخروجه عن املفهوم أوجب خروج

ال بالتغيري إ عموم النبوي املتضمن لعدم جناسة املاء عنه لو سلِّم التكافؤ، فاملرجأ ىلإهذا كله مضافاً 

  وهو حجة سنداً، ملا عرفت من 

                                                
  .١٣ ـ ١٢ سطر٩ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٧ من أبواب املاء املطلق ح١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٦٤

  و بنحو الرشح،أ كان بالفوران ءوسوا

  

صالً، أمما ال وجه له مة مبدلوله وادعاء مجاعة تواتره، فتضعيف بعض املتقدمني واملعاصرين له، عمل األ

  .شياء باملالقاةى انفعال األ العمومات الدالة علىلإومعه ال جمال للرجوع 

ذا خرج مجيعه عن املادة، ووقف يف مكان، فالالزم القول إن هذا املاء اجلاري القليل إ: ن قلتإ

 فيها حىترق بني خروجه عن املادة وبني كون بعضه فبالنجاسة حني املالقاة للنجس، وعليه فأي 

  حتكمون بطهارة الثاين دون األول؟

طراح إى هذه التنظريات لزم ال فلو اعتمد علإالفارق النص، كما تقولون مبثل ذلك يف املطر، و: قلت

  .كثري من النصوص

ى  كونه بقدر الكر، وهذا كله علىلإى هو القول بعدم احتياج اجلاري يف العصمة وكيف كان فاألقو

  .ى القول بالعدم فال جمال للكالم أصالًما علأاملاء القليل باملالقاة، وتقدير القول بانفعال 

ى زيل التغري من قبل نفسه كفأنه لو تغري بعضه مث أاشتراط الكرية يف اجلاري، ى عدم ومما يتفرع عل

  .ى اختالف املباينمتزاج وعدمه فعلمسأله االما أو. يف احلكم بالطهارة

و بنحو أبالفوران {خيرج } سواء كان{قسام اجلاري أقاة ال يفرق فيه ن عدم جناسة اجلاري باملالإمث 

  .ى الصورتنيلصدق اجلاري عل} الرشح

   املطيف مبدينةزى حنو الرتينعم قد يستشكل يف صدق اجلاري عل
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١٦٥

  .ن كان واقفاإومثله كل نابع و

  

  .نه ماء جارأعرفاً ن كان خيرج من األرض وجيري لكنه ال يصدق عليه إن املاء وإكربالء املقدسة، ف

من ء  كخروج املا،ة من األرض بواسطة كثرة ورود مياه االستعماالت عليهاعن املياه النابأكما و

و من كثرة استعمال املاء، ال يصدق عليه أنابيب شرف املترشح من األبعض السراديب يف النجف األ

صل عدم كونه جارياً، فال ك، فاألم بذاأنه ذا النحو أن كان خروجه دائمياً، ولو شك يف إاجلاري و

ثر هلذا أنه ال صالة عدم كونه من االستعماالت ألأصل بوال يعارض هذا األ. ثر اجلاريأيترتب عليه 

  . فتأمل،صلاأل

ظهر عدم جريان فاألمثال، مثقال ن الرشح لو كان قليالً جداً، كما لو خرج يف كل يوم مقدار إمث 

  .حكم اجلاري لعدم صدقه عليه عرفاً

 الذي زكالرتي} ن كان واقفاًإكل نابع و{ي مثل اجلاري يف احلكم بعدم النجاسة باملالقاة أ} ومثله{

ابن بزيع  كصحيحة ،ى عاصمية كل ذي مادةدلة الدالة علاملرطوبة، لعموم األراضي ينبع يف سراديب األ

  .وغريها

ن يصري ألراكد عليه إال ن ما ذكره بعض املعاصرين من االحتياط يف جريان حكم اأوذا يظهر 

  من عدم ) رمحه اهللا( يضاً يسقط ما عن والد صاحب احلدائقأجارياً ولو بالعالج، مما ال وجه له، وبه 
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  .ن ماءها خيرج رشحاًلقاء كر عليها، ألإتطهري اآلبار اليت يف بعض البلدان بالرتح بل ب
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ذا كان إ، ينجس باملالقاة، نعم ذا مل يكن كراًإحة و راشأة عى األرض من غري مادة ناباجلاري عل): ١مسألة ـ (

  .سفل للنجاسةعاله مبالقاة األأسفل ال ينجس  األىلإى علجارياً من األ

  

كاملاء اجلاري } ذا مل يكن كراإو راشحة أاجلاري على األرض من غري مادة نابعة {): ١مسألة ـ (

دلة عليه، ملالقاة، لعدم صدق اجلاري يف لسان األبناء على انفعال القليل با} ينجس باملالقاة{بريق من اإل

رادة معناه اللغوي إن املقطوع به عدم أال إن كانت لغة تصدق على كل ماء جار، إن كلمة اجلاري وإف

  .دلة، وال مادة له حىت يكون داخال يف عموم التعليلمن تلك األ

بشرط أن يكون ) للنجاسةاة األسفل نعم إذا كان جارياً من األعلى إىل األسفل ال ينجس أعاله مبالق(

  .تسنيمياً أو تسرحيياً يشبهه، دون ما كان احندارياً ال دفع للماءالعلو 

وقد تقدم يف املسألة األوىل من الفصل السابق عدم اخلصوصية للعلو، بل املناط هو الدفع، بل قد تقدم 

) رمحه اهللا( بة وفاقاً للفقيه اهلمداين منها مل ينجس ما يف القرءنه لو كانت يف القربة ثقبه خيرج املاأ

  . واهللا العامل،فراجع
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  .م ال وكان قليال، ينجس باملالقاةأن له مادة أذا شك يف إ): ٢مسألة ـ (

  

دون الكر } قليال{القدر الظاهر من املاء } م ال وكانأن له مادة أإذا شك يف {): ٢مسألة ـ (

قلية من مقدار مر وجودي، وهو األأمر مركب من أ وذلك ألن املوضوع للنجاسة} ينجس باملالقاة{

صل عدم أ والعدمي حيرز ب،مر الوجودي حمرز بالوجدانواألمر عدمي وهو عدم االتصال باملادة، أالكر، و

  .صل يثبت احلكم وهو االنفعالذا حتقق املوضوع، ولو مبعونة األإاملادة، ف

ن هذا املاء حال أ بأن يشك يف ،ادة املقارنةمنا يكون فيما كان الشك يف املإن هذا أى ولكن ال خيف

ما لو كان الشك يف املادة أم بدوا ـ كما هو حمتمل املراد من العبارة ـ وأوجوده، هل وجد مع املادة 

م ال، فال كالم يف أنه هل بقيت املادة أ مث شك يف ،ن هذا املاء كان مع املادةأن علم أاملتقدمة، ب

ن هذا املاء أن علم أنه لو كان الشك يف املادة املتأخرة، بأدم االنفعال، كما استصحاب املادة واحلكم بع

 واحلكم ةشكال يف استصحاب عدم املادإم ال، فال أنه التحقت به املادة أكان بال مادة، مث شك يف 

  .باالنفعال

عه  منىلإة ، فذهب مجاعوىلزيل يف الصورة األنه قد اختلف يف جريان استصحاب العدم األإمث 

ذ العدم السابق إركان االستصحاب فيه، لتغاير العدم املتيقن مع العدم املشكوك فيه، أى عدم متامية بدعو

  ل السالبة بانتفاء يى وجود هذا املاء القليل من قبعل
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ن يستصحب عدم أفهو من قبيل و لوجود املانع، أاملوضوع، وهذا العدم الفعلي عدم لعدم املقتضي 

ثبات زالً إلأ ةذ عدم املادإ يثبت كون زيد بال يد، حىتل جميء زيد لعدمها بعد جميئه يف احلجرة قباليد 

  .ثبات العدم النعيت وهو غري جاركون هذا املاء بال مادة فعالً، استصحاب للعدم احملمويل إل

منا خيتلف وجود القليل إالعدم يف األزل هو بعينه العدم الثاين، و جريانه ألن ىلإوذهب آخرون 

صال، مث وجد املاء بقدر نصف احلوض، فعدم املاء بقدر أدمه، فلو مل يكن هناك مثال ماء يف احلوض وع

 تقارن هذا العدم ىلإمنا كان االختالف بالنسبة إ احلال، وىلإزل النصف الثاين، له عدم واحد من األ

  .والًألنصف احلوض من املاء ثانياً وعدم تقارنه 

ن هذا االختالف ال يستوجب أب( :شكالاملستمسك جواباً لإلوذا ظهر اندفاع ما جعل يف 

، وال جراء االستصحابإ وذلك ال مينع من ،منا يستوجب اختالفهما منشأً وعلةًإاختالفهما ذاتاً، و

كل والشرب للصائم نه جيوز استصحاب ترك األإالنظائر، فيوجب التعدد عرفاً، كما يظهر من مالحظة 

مر الشرعي ـ وهو منتف بعد الغروب ـ والترك ن بداعي األ الغروب كاىلإن الترك أبعد الغروب، مع 

 ى انته)١()ن يكون بداع آخرأبعده البد.  

                                                
  . ١٣٦ ص١ ج:املستمسك) ١(
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 امر ىلإمجيعها مور ترجع أزيل بى جريان استصحاب العدم األشكال علوكيف كان فقد قرروا اإل

  .واحد

ن العدم لعدم أاحملمويل يعين ذ املوضوع يف األول هو العدم إنه من جهة تبدل املوضوع إ: األول

  .ذ العدم بعد وجود املوضوع نعت لهإاملوضوع، ويف الثاين العدم النعيت، 

 عدم ىلإذ املتيقن هو عدم املادة املستندة إنه من جهة تغاير القضية املتيقنة والقضية املشكوكة، إ: الثاين

و وجود أ عدم املقتضي ىلإنئذ مستند حياملوضوع، واملشكوك هو عدم املادة بعد حتقق املوضوع، فالعدم 

  .املانع

ن العدم قبل وجود املاء من قبيل السلب، والعدم بعد وجوده من قبيل عدم امللكة، ومن إ: الثالث

  .املعلوم تغاير العدم يف السلب للعدم يف عدم امللكة

نعيت، موجب ثبات االتصاف الذي هو عدم زيل إلصل العدم األأجراء إذ إ ،صل مثبتن األإ: الرابع

  .صل املثبت غري جارثبات االتصاف، واألإل

 كان املوضوع )ال فساقهمإأكرم العلماء (: ذا خصص بعنوان، كما لو قالإن العام إ: واجلواب

نه موجبة أ ال )كرم عاملاً ليس بفاسقأ(: ن يقالأ فهو يف قوة ،كرام هو السالبة احملصلةلوجوب اإل

    حىت)نه غري فاسقأاملاً متصفاً بكرم عأ( يكون يف قوة معدولة، حىت
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  . االتصافىلإ ةيكون استصحاب عدم الفسق مثبتاً بالنسب

ول عدم الفسق، واألمر عدمي هو أمر وجودي هو العاملية، ومن أن املوضوع مركب من أ: واحلاصل

احملمول، املوضوع، و: مورأزيل، وليس مقيداً من ثالثة صالة العدم األأحمرز بالوجدان، والثاين حيرز ب

  . االتصافىلإصل مثبتاً بالنسبة  يكون األواالتصاف، حىت

ى م ال، جرأن املاء ذو مادة أذا شك يف مقام إدلة االنفعال خمصص بذي املاده، فأففي املقام، عموم 

  .صولحراز املاء ينتج املطلوب، هذا ومتام الكالم يف األإ وهو بضميمة ،زالًأعدم املادة صل أ

دلته له أبعدم مشول زيل يف مثل هذه املوارد  من املعاصرين يف استصحاب العدم األةنعم استشكل مجاع

  .العلمية ال مانع منهى الصناعة ن كان مبقتضإعن مثله، ولالنصراف 

  .الالقرشية وومثل هذا الكالم جبميع خصوصياته جار يف الشك يف القرشية

ى احلكم بعدم االنتساب يف العقالء علهو بناء  ونعم رمبا يقال هناك بوجود الدليل االجتهادي

م ال؟ مل أن زيداً هل هو متيمي أ مث شك يف "كرم بين متيم أ":  قبيلة وحنوها، فلو قالىلإمشكوك النسبة 

  .الكالم يف حملهباقي  وكرامه،إيتوقف العقالء يف عدم لزوم 

  :خرأمور أ يف حمل الكالم ب نه استدل للنجاسةإمث 
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   الكرية:حد شيئنيأاملانع  ون املاء بنفسه مقتض لالنفعال باملالقاةإ، ف املانعو قاعدة املقتضي: منها

  .صالة عدمهأحد املانعني وشك يف اآلخر، كان الالزم احلكم بأقطع بعدم  وحرز املقتضيأذا إاملادة، فو

 حراز عدمإن الالزم إوجود املقتضي ال يكفي يف احلكم باملقتضي عقال، ف نأ ما عرفت من :وفيه

  .اًال دليل هلذه القاعدة شرع ويضاً،أاملانع 

  .اجلواب اجلواب ويف املسألة اخلامسة،) رمحه اهللا(ما تقدم عن املريزا النائيين : ومنها

 ن مل يكن نابعاً عن مادةإذ هذا املاء إما يف فقه الصادق من جريان استصحاب العدم النعيت، : ومنها

 بل كان مادة فاآلن يشك   خروجه عن منبعه، مل يكن ماء له املادة، عنها، فقبل ن كان نابعاًإ وفال كالم،

  .يف ثبوت هذا العنوان له فيستصحب عدمه

ى مطر علأ كما لو ،لكن تقارن وجوده لوجود املادة و ،  عن مادةن مل يكن نابعاًإنه أ: والًأوفيه 

الداخل، كان هذا املاء غري بعضه وقف خارجه متصال باملاء  و، األرض فبعضه دخل يف جوفها فصار مادة

  . بعدم املادة مع ذلك مل يكن متصفاً ونابع عن املادة

  ن مل يكن ماء له املادة إ و فقبل خروجهنه لو كان نابعاًإ: وثانياً
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ى مادة، ذ املاء املخفي حتت األرض جبميعه بدون اتصال ماء ظاهر به ال تسمإلكن ذلك لعدم املادة، 

  .فتأمل
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ن إترب يف عدم تنجس اجلاري باملالقاة اتصاله باملادة، فلو كانت املادة من فوق تترشح وتتاقطر، فيع): ٣مسألة ـ (

  .كان دون الكر ينجس

  

دلة أاملنصرف من  ذ هوإ} تنجس اجلاري باملالقاة اتصاله باملادة يف عدم يعترب{): ٣مسألة ـ (

نعم قد يتردد يف بعض } الكر ينجسن كان دون إفلو كانت املادة من فوق تترشح وتتقاطر، ف{اجلاري 

نه إى األرض، فالصور كما لو انصب اجلاري من مسافة مرتفعة، ولكن كان مبقدار شعرة، مث جيري عل

نه ال يبعد صدق أ كما ،ذ كان دون الكرإى ما جيري منه فوق األرض، يشك يف صدق اجلاري عل

ذ إى وجه األرض كنهر كبري، على ما كان خيرج من اجلبل دفعات، ولكن كان جارياً اجلاري عل

نه إى انصرافاً يف هذه الصورة، بل لو قيل له  والعرف ال ير،منا كان مبعونة العرفإدلة اجلاري أانصراف 

  . مل يره قريباً من الصواب،غري جار وعلل بانقطاع املادة آناً فآناً

  .اجلاري عليه شرعاًن نوقض مباء الناعور لصدق اجلاري عليه لغة مع القطع بعدم ترتب حكم إو

ن اجلاري لفظ لغوي، فما علم بانصراف اللفظ يف األدلة الشرعية عنه كاملاء اجلاري من أب: قلنا

بريق والناعور وشبههما، نقول خبروجه عن احلكم، وما مل يعلم خروجه ولو للشك يف االنصراف، اإل

  .كان الالزم التمسك بالعام، ألنه من الشبهة املفهومية، فتأمل

  نه ال يكفي صرف االتصال باملادة، بل الالزم االتصال،إ مث
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  ذا القي حمل الرشح للنجاسة ال ينجسإنعم 

  

 احد من ظروفه مثقوباً حبيث ينصبى ماء جار، وكان كل ومع الدفع من املادة فلو نصب ناعور عل

  .لساقية جارياًخر بالساقية مل يكن ما يف امن كل واحد املاء، ويتصل باجلاري، مث يتصل طرفه اآل

ىء النهر املرتفع فجرت املاء ى شاطن يكون اجلريان بطبعه، فلو نصبت مضخة علأنه ال يشترط إمث 

ن ال يكون جرها أ الفوق وأجرته يف ر، كان للفوقاين حكم اجلاري، نعم يشترط االتصال ظاهراً بىلإ

  .ة جداًن كانت السكنات قليلإللماء دفعات مع ختلل السكنات يف الوسط و

ن صدق الغسل، إالعتصامه، وهل ميكن التطهري به }  حمل الرشح للنجاسة ال ينجسىذا القإنعم {

م ال؟ فيه تردد، من صدق الغسل مبجرد جريان املاء ولو كان ألصقت اليد النجسة مبحل الرشح أكما لو 

ومن مر بالغسل فيه، األنه يكفي ولو مثل التدهني مع كون إيف غاية القلة، كما هو كذلك يف الوضوء، ف

  .احتمال االنصراف عن مثله
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  .يعترب يف املادة الدوام): ٤مسألة ـ (

  

وال يشترط فيه (: كما عن الشهيد يف الدروس، حيث قال} يعترب يف املادة الدوام{): ٤مسألة ـ (

  . ى انته)١()صح نعم يشترط دوام النبعى األـ أي يف اجلاري ـ الكرية عل

  :ربعةألعبارة احتماالت وقد احتملوا يف ا

أن يكون احترازاً عن العيون اليت ال يتصل نبعها لضعف االستعداد فيه، فتنبع آناً وتقف آناً، : األول

  .احتماله) رمحه اهللا( كما عن احملقق الكركي

  .ةن يكون احترازاً عن العيون اليت يقف نبعها لسد املادة، وسيأيت التعرض له يف املسألة اخلامسأ: الثاين

ذا إ حد مساٍو لسطح النبع، فىلإاليت يقف نبعها لوصول املاء ن يكون احترازاً عن العيون أ: الثالث

  . من املاء شيء نبعت حينئذصنق

 بل خيرج منها املاء يف زمان دون ،ن يكون احترازاً عن العيون اليت ال تدوم يف فصول السنةأ: الرابع

  . املسألة السابعة وفصل دون فصل، وسيأيت التعرض له يف،زمان

رادة أي قسم من إ عدم ، آخرهىلإ "فلو اجتمع": قوله) رمحه اهللا( والظاهر من تفريع املصنف: قولأ

   .ربعة، بل مراده الثمد الذي تعرض له صاحب اجلواهر والشيخ وغريمهاقسام األهذه األ

                                                
  .٣ سطر١٥ ص:الدروس) ١(
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  .قسام باجلاري عدم تسمية بعض هذه األىلإمضافاً 

مطار وشبهها، فيدخل املاء يف منا تتكون من مياه األإلدي التأمل، ملتيقن مث إن العيون كما هو ا

و أماكن منخفضة عن سطح املاء اتمع أ ىلإ منها ءو سطح اجلبل مث جيري املاأفجوات حتت األرض 

ى ظاهرة متساوية القرار هلا ثقبة خرأبني فجوة  وة وكان بينهايملاء يف فجوة خمفمتساوية، فلو كان ا

خر مكانه آخذ املاء جاء ماء أ سطحامها وكلما ىليها، ووقف حيث يتساوإى املاء منها ا جروشبهه

 زمان ىلإللزوم تساوي السطحني فقد يكون الطريق بني الفجوتني ضيقاً، فال جيري املاء بسرعة بل حيتاج 

يض العيون ى ما ذكرنا غعلويدل . خذ املاءأو قصري، وقد يكون بالعكس، فيجري املاء مبجرد أطويل 

مطار، نعم قد تكون الفجوة املخفية كبرية حبيث يكفي املاء الكائن فيه األذا انعدمت إار فيما واأل

  .مطرت عليها سنة، كفت لسنواتأذا إلسنوات ف

  :ن يقسم هكذاأنه ينبغي أذا متهد ما ذكرنا ظهر إ

  .ال ببطءإن يكون الطريق ضيقاً ال جيري املاء أ: األول

  .ون واسعاً جيري املاء بسرعةن يكأ: الثاين

  .ن يكون عدم نبع املاء لسداد املنفذأ: الثالث

  .ن تكون العني ال جتري يف مجيع الفصولأ: الرابع
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  .ذا حفرت ال يلحقه حكم اجلاريإو غريه حتت األرض ويترشح أفلو اجتمع املاء من املطر 

حكام أ بل يلحقه ،حكم اجلاريقسام فال شبهة يف عدم حلوق القسم الثالث حكام هذه األأما أو

قل من أن كانت إقسام حكم اجلاري وشكال يف حلوق بقية األإالراكد لعدم اتصاله باملادة، كما ال 

  .ا جارية وهلا مادةالكر، أل

 ال املاء الراكد مل يلحقه حكم اجلاري وذي إنعم لو انكشفت الفجوة حبيث مل يصدق عليها بعد

  ):رمحه اهللا(  كثري من الكلمات كما أن قول املصنفاملاده، وذا ظهر اخللل يف

راد أن إ} ذا حفرت ال يلحقه حكم اجلاريإو غريه حتت األرض ويترشح أفلو اجتمع املاء من املطر {

 حتت الرمل من ماء قالثمد وهو ما يتحق(ن أن اراد به ما يف اجلواهر من إشكال، وإبه ما ذكرنا، ففيه 

و أو مل جير، لالستصحاب مع الظن أى حلاقه باحملقون مطلقاً جرإى قواألصمعي، فكما عن األاملطر، 

  .ى انته)١()القطع بعدم مشول ذي املادة له

فراده، كما لو كانت قطعة صغرية من الصخر حتت الرمل يف أ بعض ىلإن كان وجيهاً بالنسبة إفهو و

  ى نه علأال إك املاء، ى تلك الصخرة حبيث لو حفرت ظهر ذلالصحراء، فلما نزل املطر وقف عل

                                                
  .  يف املاء اجلاري٧٣ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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١٧٩

اللهم (: فراده، كما استثناه يف اجلواهر، بقولهأى كثري من واجلاري علطالقه ممنوع لصدق ذي املادة إ

  .ى انته)١()ى وجه يصدق ذو املادة عليهن يفرض كونه علأال إ

وه من م ال، فاحلكم كما تقدم، ولذا ال نطيل الكالم بذكر ما ذكرأنه ذو املادة أما لو شك يف أو

  .العصمة وعدمها يف املقام

اليت جتتمع يف احملل جمرد النداوة  نه ماء ـ الأ ويصدق عليه نعم لو كان مبقدار الكر وكان متصالً

بل يلحقه يف عدم التنجس مع كون مادته كراً ( :حلقه حكم الكر، ويف تعليقة السيد الوالداملنخفض ـ 

  .ى انته)٢()ولو باالستصحاب

 ،املطر حال الرتول كان كراً، مث يشك يف الكرية ن ماءإحاب كرية ماء املطر، فواملراد به استص

  .صل البقاءفاأل

                                                
  . يف املاء اجلاري٧٤ ص١ ج:واهراجل) ١(

  .٥ ص:ى العروةتعليقة السيد مرياز مهدي الشريازي عل) ٢(
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فمنع من النبع، كان حكمه حكم الراكد، فإن . لو انقطع االتصال باملادة، كما لو اجتمع الطّني): ٥مسألة ـ (

  . االتصالأزيل الطني حلقه حكم اجلاري، وإن مل خيرج من املادة شيء، فالالزم جمرد

  

لو انقطع االتصال باملادة كما لو اجتمع الطني فمنع من النبع كان حكمه حكم {): ٥مسألة ـ (

ن إ من االتصال وومثله ما لو صار الطني مانعاً. ملا تقدم من اشتراط االتصال باملادة يف العصمة} الراكد

  .مل مينع من النبع

لتساوي } ن مل خيرج من املادة شيءإو{ال مبجرد االتص} زيل الطني حلقه حكم اجلاريأن إف{

  .}فالالزم جمرد االتصال{سطحي ما يف املنبع واملاء اخلارج 

منا االتصال باملادة إحكام اجلاري اخلاصة به، وأنه كلما مل يكن املاء سائال مل حيكم عليه بأى وال خيف

ة اشتراطه يف صدق اجلاري، النبع بقرين) رمحه اهللا( حكام ذي املادة، وهذا هو مراد املصنفأمفيد لترتب 

  .والسيالن
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  الراكد املتصل باجلاري كاجلاري،): ٦مسألة ـ (

  

فلو اتصل احلوض بساقية ولو طويلة بالنهر كان } الراكد املتصل باجلاري كاجلاري{): ٦مسألة ـ (

 فصل املاء والظاهر بقرينة ذكر هذه الفروع يف. قل من الكرأحمكوماً حبكم النهر ولو كان ماء احلوض 

حكام اجلاري اخلاصة به أنه كاجلاري للمشاة يف عدم االنفعال ال ترتب سائر أاجلاري، كون املراد من 

حكام ذي املادة، وهلذا حيكم أى مثل هذه املياه حكام خاصة ـ عليه، نعم يترتب علأـ لو فرضت له 

  .ختالفى االو بدونه، علأبعدم تنجيسه وطهره بزوال التغري مع االمتزاج 

فلو كان متصال مبقدار شعرة من املاء مل يكن . ، فالالزم صدقه عرفاًقسامأ له لن االتصاأى مث ال خيف

له احلكم املذكور، النصراف ذي املادة عن مثله عرفاً، وكذا لو كان االتصال مبا ال يصدق عليه ذو 

بة عريضة فكان يرتل املاء من ى من اجلاري وثقب ولو ثقعلأ، كما لو كان الراكد ىخراملادة جلهة األ

ى يصدق ذو علأن كان اجلاري أحكام ذي املادة، نعم يف العكس بأنه ليس حمكوماً بإالراكد يف اجلاري ف

سفل أالسطحني بل املناط التقّوي ولو كان اجلاري املادة قطعاً، فاملناط يف نظر العرف ليس تساوي 

زمنة، وقد  من اآلبار االرتوازية املعمولة يف هذه األقراراً، ولكن كان له دفع كالفوارة، كما يف كثري

  . ما ذكرناىلإشارة تقدمت ويأيت يف مسألة املاء الراكد اإل
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  .ن كان ماؤها واقفاإبساقية، يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وفاحلوض املتصل بالنهر 

  

 عرفاً كما لو كان ةادبذاك االتصال املعترب يف صدق ذي امل} فاحلوض املتصل بالنهر{وكيف كان 

أي احلفر البعيدة } طراف النهرأوكذا {شبههه  ويف عدم االنفعال} يلحقه حكمه{متعارفة } بساقية{

و املراد حواشي أ ،عن النهر، ولكن هلا اتصال بالنهر كما هو الغالب فيما يعلو املاء زماناً مث ينخفض

  .مليل واالحنرافاعند كما هو الغالب يف النهر } ن كان ماؤها واقفاإو{النهر 

  :ر فردانأذ ليس للملحق بإن لفظة الواو زائدة، أى وال خيف

ى ضعف عل يعطف بالواو بنحو عطف األطراف الواقفة حىتاأل: والثاينطراف اجلارية، األ: حدمهاأ

  .ذ الطرف اجلاري ليس ملحقاً، بل من امللحق بهإى التقديري، قواأل
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  .يف زمان نبعها  يف الشتاء مثال وتنقطع يف الصيف يلحقها احلكمالعيون اليت تنبع): ٧مسألة ـ (

  

 ىاملرتب عل} تنبع يف الشتاء مثال وتنقطع يف الصيف يلحقها احلكم العيون اليت{): ٧مسألة ـ (

  . الرابعةة تفصيل ذلك يف املسألىلإشارة وقد تقدمت اإل} يف زمان نبعها{اجلاري 

 السنة ىلإ كان املاء ينبع يف ساعة من كل سنة، مث ينقطع نعم قد يشك يف بعض املواضع، كما لو

و حكم ذي املادة مطلقاً، أ ،كر، فهل يلحقه حكم اجلاري املختص بهل النابع قدر اءيبلغ املا وال ،اآلتية

  .دلة اجلاري وذي املادة عن مثل هذا املوردفيه تردد الحتمال االنصراف العريف أل

  .واخر النبع وذلك لقلة املادةأاحلكم يف ى جريان لالتعليقة ع الوالد يف لشكأوقد 

  .وائلهأواخر النبع حال أى عدم اشتراط الكرية يف اجلاري يكون حال بناًء عل: قولأ
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ن كان قليالً، إ ال ينجس باملالقاة وةخر، فالطرف املتصل باملادذا تغري بعض اجلاري دون بعضه اآلإ): ٨مسألة ـ (

  ن تغري متام قطر ذلك البعض املتغري،إاكد والطرف اآلخر حكمه حكم الر

  

ذا تغري بعض اجلاري دون بعضه اآلخر، فالطرف املتصل باملادة ال ينجس باملالقاة إ{): ٨مسألة ـ (

ملا تقدم من عدم اعتبار الكرية يف اجلاري، بل جيري عليه سائر } قليال{هو مع ما يف املاده } ن كانإو

  .حكام اجلاريأ

  :مرانأويف املقام } ن تغري متام قطر ذلك البعض املتغريإمه حكم الراكد والطرف اآلخر حك{

 وفائدة ،م كثرياًأ سواء كان قليال ،نه خيرج الطرف اآلخر عن صدق اجلاري، أم ال خيرجأهل : األول

  حكام اجلاري اخلاصة به؟ أ جريان ريالرتاع يف الكث

حال املاء اجلاري لو حيل بينه وبني املادة  ويكون حاله ك،قد يقال بعدم صدق اجلاري عليه: فنقول

 وذلك ألن الشرط يف االتصال باملادة وهذا غري ،نه ال يصدق عليه اجلاري كذلك يف املقامأحبائط، فكما 

 وبني احلائط، ولكن فيه الفرق عرفاً ياملانع عن التقو وال يفرق يف عدم االتصال بني املاء النجس ،متصل

نه لو فصل مقدار ذراع من املاء اجلائف بامليتة بقدر متام عرض النهر إالنجس، فقطعاً بني احلائط وماء 

حد من العرف يف أى حاله من اجلريان وحنوه مل يشك وعمقه يف وسط الدجلة وكان املاء الباقي عل

  ل لرآه سفسطة ص هذا الفىلإلفت نظره أنه لو أ اجلاري عليه، حىتصدق 
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والبول، ولكن بقي اجلريان ومتام اخلصوصيات ل مبثل نفس العذرة يف مقابل احلس، بل وكذا لو انفص

  .ى حاهلاعل

نصراف يف إ وال ،منا كان شرطها لالنصراف عن غري املتصلإن االتصال باملادة، أ ىلإهذا مضافاً 

ول قطعاً، ويف الثاين ظاهراً، ولو شك يف الثاين كان التمسك بالعام للشك يف املفهوم حمكماً، وهذا األ

د املاء الباقي راكداً غري جار ولو كان له جريان فعال لرؤية العرف يعالف ما لو انفصل حبائط فانه خب

املادة كانوا يسمون الدجلة الواقعة يف سامراء حيث قطعوها عن  ولذا ،بريقماء اإلجريانه كجريان 

  .للقنطرة اجلديدة باملاء امليت

ى البقية  التغري بني املادة واملاء، صدق اجلاري علفالظاهر بل املقطوع به يف صورة فصل: وكيف كان

  .ى حاله السابقلو كان عل

 آخر ساقية كسواقي البساتني، مث وقع ىلإ كما لو كان اجلاري منتهياً ،و يقطع خبالفهأنعم قد يشك 

، ال مقدار ظرف من املاءإآخر الساقية واخر حبيث مل يبق بني الدم وبني مقدار كثري من الدم قريب األ

ن كان يف نظر الدقة هو إوحنومها، والفارق هو العرف، ونه ال يصدق عليه عرفاً ذو املادة واجلاري إف

ى املصاديق ن انطباق الظواهر علأ واجلاري الكثري سيان، والعرف هو املعيار يف مثل هذه املقامات، مبعىن

  .بنظر العرف

  ن إتصم ن املاء املقطوع بالنجس هل هو كالراكد فيعأيف : الثاين
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 احتماالن، ويتضح احلكم ن كان قليالًإى االعتصام وى علم يبقأن كان قليال إ وينفعل ،كان كراً

و قاعدة أو االستصحاب أو قاعدة االنفعال أن املقام من موارد التمسك بقاعدة االعتصام أبتنقيح 

  .الطهارة

ذ ال مانع منه حينئذ مع إالعتصام دلة اأى كون املرجع هو قوذا بقي صدق اجلاري عرفاً، فاألإ: فنقول

 :يضاً يلزم التمسك به، وما ذكره يف املستمسك بقولهأعمومه ملا حنن فيه، بل ومع الشك يف االنصراف 

 ىلإطالق ى اعتصام املتصل باملادة ـ يندفع بانصراف اإلطالق ما دل علإ طهارته ـ عمال بواحتمال(

ن ذلك خالف املرتكز العريف املرتل عليه إف. رةفطلثر، ال بنحو يكون منفصالً كاصورة اتصال األ

  .ى انته)١()التعليل

ذا توسط التغري بالريح وشبهه، بل إى البقية ن العرف ال يكاد يشك يف صدق اجلاري علإ :والًأ :فيه

  .دلةه دقة عقلية بعيدة عن ظاهر األ عد،ن هذا فاصلإلو قيل له 

خذ مبا يفهم العرف  فالالزم األ،ا غري معلل بكونه ذا مادةاطالقات اجلاري والنهر وحنومهإن : وثانياً

م ال، ولذا لو اتصلت احلفرة يف أ كان متصال باملادة اتصاال اثرياً ءمن اجلاري والنهر وشبههما، سوا

  ن االتصالأطرف النهر به بساقية طويلة مل نشك يف عصمتها مع 

                                                
  .٤ مسألة١٤١ ـ ١٤٠ ص١ ج:املستمسك) ١(
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  .عداه باملادةال، فاملتنجس هو املقدار املتغري فقط التصال ما إو

  

  .ال بزمان طويل جبهة هبوب الرياح وحنوهإثري غري حمرز، ولذا لو تغريت مل يزل تغريها األ

ثري ي ال يراد به التقوي األن املناط هو التقوأن املرجع هو العرف وما ذكرنا سابقاً من أ: واحلاصل

غدران املتصل بعضها ببعض بساقية دلة العصمة، ولذا حيكمون بطهارة الأبل التقوي العريف املستفاد من 

نه ال جمال لقاعدة االنفعال وال لقاعدة الطهارة واالستصحاب أ وذا يظهر ،ثريي األمع عدم التقو

  .صال لوجود الدليل االجتهادي يف املقامأ

 االستصحاب، لو ىلإزم الرجوع  والال،سك بالعاممنعم لو شك بنحو الشبهة املصداقية مل ميكن الت

  . العامل واهللا تعاىل،ى تأملال كان املرجع قاعدة االنفعال علإ و،حالة سابقةكان له 

يتغري متام القطر حبيث بقي املاء املتغري متصالً مجيعه بعضه ببعض باتصال عريف ال كمثل } الإو{

ه، مع صدق اجلاري علي} فاملتنجس هو املقدار املتغري فقط التصال ما عداه باملادة{ى ما تقدم الشعرة عل

مث هل جيري ما ذكر يف اجلاري يف البئر كما لو تغري حتت البئر ومل يتغري فوقه مع عدم اتصال هذا املاء 

  .و عدمهاأن كان بعض صورها مقطوع املماثلة إ و،ال، فيه ترددم أالفوقاين بالعروق النابعة، 
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١٨٨
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١٨٩

  فصل

لنجاساتن كان دون الكر ينجس باملالقاة من غري فرق بني اإالراكد بال مادة، 

  

  }فصل{

ن كان دون الكر ينجس باملالقاة من غري فرق بني إ{رضية أو مساوية أ} الراكد بال مادة{يف املاء 

 وابن ، والشيخ يف اخلالف،يف الناصريات) رمحه اهللا( ىمجاع عليه عن املرتضوقد نقل اإل} النجاسات

 وقال يف ،يب عقيلأنياً بعضهم ابن  مستث، والسيد يف املدارك، والعالمة يف املختلف،زهرة يف الغنية

والعالمة السي واحملقق  وعن صاحب املعامل )١()حمصال ومنقوال نصاً وظاهراًولالمجاع (: اجلواهر

ن األخبار بذلك متواترة، وعن الرياض مجع منها بعض األصحاب مائيت حديث، أ) رمحهم اهللا( البهبهاين

  ثناء تدريسه أيف ) رمحه اهللا( وعن العالمة الطباطبائي

                                                
  . يف املاء القليل١٠٥ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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١٩٠

  .)١(ى ثالمثائة روايةا تزيد علأيف الوايف 

  ،فاملشهور( :يضاً، قال يف احلدائقأ ومن جانب عدم االنفعال كلمات ،هذه الكلمات من هذا اجلانب

  .)٢()مجاع هو النجاسةى عليه يف اخلالف يف غري موضع اإلمجاعاً، بل ادعأبل كاد يكون 

ال بالتغري واختار هذا القول مجع من إالقول بعدم النجاسة ) رمحه اهللا(  احلسن ابن ايب عقيلىلإ يوعز

نا الصدوق يف الفقيه عدم تنجسه باملالقاة مطلقاً خ ويظهر من كالم شي: وقال الفيض،متأخري املتأخرين

ن دخل رجل احلمام، ومل يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان إف(): رمحه اهللا( أو يف بعض الصور قال

وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن ﴿:  وهذا مما قال اهللا عز وجل،بسم اهللا: ده يف املاء، وقالضرب ي

 املاء القليل يف الطريق ومل يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ى اىلاذا انتهجلنب ا، وكذلك )٣(﴾حرٍج

  .)٤()يفعل مثل ذلك

  يب عقيل أسن بن با علي احلأوقد وافق ( :قال يف مفتاح الكرامة

                                                
  . ٧٣ ص١ ج:مفتاح الكرامة) ١(

  .  باب القليل الراكد٢٨٠ ص١ ج:احلدائق) ٢(

  .٧٨آية : سورة احلج) ٣(

  . ١٥ ذيل ح، يف املياه وطهرها وجناستها١ الباب٩ ص١ ج: ال حيضره الفقيهمن) ٤(
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١٩١

 والسيد )١(ى ذلك الشيخ الفتوينالعماين املعروف بامسه وكنيته ولقبه، الفاضل والكاشاين وتبعهما عل

  .ى انته)٢()عبد اهللا الشوشتري

وممن وافق العماين يف ذلك ( ـ :ن قالأ ىلإخذ الفيض يف مدحه ومدح السيد الشوشتري ـ أمث 

  .ى انته)مري معز الدين حممد الصدر االصفهاينأ النقيب القول السيد اجلليل احلسيب والفاضل

ن الصدر كتب رسالة يف ترويج مذهب ابن ايب عقيل ورد أ( :)رمحه اهللا( ونقل عن القاضي نور اهللا

قام أدلة ابن ايب عقيل يف كتاب املختلف وغريه وأى عل) رمحه اهللا( وردها العالمةأاليت اضات فيه االعتر

  .ى كالم الفيض انته)ة قول ابن ايب عقيلى تقويى علخرأ ةدلأ

نه كتب إ، فيمن املعاصرين الشيخ املريزا حممد الفيض القموممن وافق هؤالء يف القول بعدم االنفعال 

  .رسالة يف عدم االنفعال مساه الفيض، وهي اليت نقلنا عنه تلك الكلمات

ال إن هذا هو املهم يف املقام، وإ بينها، فخبار من الطرفني مرتباً والنظر يف اجلمع ذكر األواألوىل: قولأ

  عالم، واحتمال استنادها ـ لوال مجاعات والشهرات غري حجة خصوصاً مع خمالفة هؤالء األفاإل

                                                
  .يب قاسم القميأ مهدي النراقي واملريزا الشيخ الفتوين هو من مشايخ حبر العلوم واملوىل) ١(

  .٢٦ سطر٧٣ ص١ ج:مفتاح الكرامة) ٢(
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١٩٢

مجاعات وقع مثل هذه الكلمات واإل فقد ، النقض بالبئرىلإمضافاً .  هذه االدلة النقليةىلإالقطع ـ 

  .ى جناستهاعل

مجاعا نصاً إنه ينجس ماء البئر كغريه بتغريه بالنجاسة إف( : الطهارة ما لفظهيف) رمحه اهللا( قال الشيخ

كثر القدماء كالصدوقني واملشايخ الثالثة أ وهل ينجس باملالقاة ولو كان كثرياً، كما قال )١()ىوفتو

نه من دين أمايل دين، بل عن األيواتباعهم واحللي وابن سعيد واحملقق والفاضل يف بعض كتبه والشه

 ويف السرائر نفي اخلالف ،مجاع وعن االنتصار والغنية وظاهر التهذيبني ومصريات احملقق اإل،ماميةاإل

صلى اهللا عليه (  من زمن النيبءى الفقهان عليه فتوأمجاع، وعن كاشف الرموز  ويف شرح اجلمل اإل،فيه

   . آخرهىلإ ، ويف الروضة كاد يكون امجاعاً، يومنا هذاىلإ )وآله وسلم

 ىلإولو سبقنا بعض مشاخينا املتأخرين (: يف مسألة تنجيس املتنجس) رمحه اهللا( ل الفقيه اهلمداينوقا

شكل من أصحاب يف هذه املسألة بذ ليست خمالفة األإطالق كون املتنجس منجساً جلزمت بذلك إنكار إ

لوضوح معروفية جناسة شكل مبراتب أخمالفتهم يف مسألته جناسة البئر، بل كانت خمالفتهم يف تلك املسألة 

  ذهان أومغروسيتها يف ) عليهم السالم( ى املخالف واملؤالف من عصر األئمةالبئر لد

                                                
  .٣٣ سطر٢٥ ص:كتاب الطهارة) ١(
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١٩٣

 ارتكزت يف ى ألسنهم ويف مجيع كتبهم الفقهية حىتالرواة وغريهم من العلماء ومقلديهم دائرة عل

وارد ابتالئهم عن حكم بئر  اآلن، ولذا كثرياً ما يسألون يف مىلإثرها أى وجه مل يذهب نفوس العوام عل

ى ما يظهر من بعض قد ا علن القول أو غريها زاعمني جناستها بذلك، مع أو دجاجة أماتت فيها فارة 

  .خرهآ ىلإ )ئة سنةانسخ منذ سنني متطاولة رمبا تزيد عن ثالمث

ذهان أ مجاعات والشهرات وفهم العلماء واملركوزية يفى مثل هذه اإلوبعد هذا فال اتكال عل: قولأ

ن قارنت فيما نقلناه من الكالم يف جناسة إ و، الدليل واتباع مقدار داللتهىلإ بل الالزم هو النظر ،املتشرعة

  . أقل من الثانيةوىليت األأمجاعات املنقولة لراملاء القليل ويف جناسة ماء البئر بني اإل

ات الواردة يف املقام اليت ومع ذلك فقد خالف يف الثانية مشهور املتأخرين، وكيف كان فالرواي

لينا ال يبلغ العدد املنقول عن العالمة إن كان ما وصل منها إ و،استشهد ا الطرفان كثرية جداً

 ال نا نذكر ما وجدناه مرتباً مع ذكر معارض كل جبنبه حىتأال إوصاحب الرياض ) رمحه اهللا( الطباطبائي

  . سائر املرجحاتىذي هو مقدم علمكان اجلمع وعدمه الإيفوتنا النظر يف الداللة و

  يب عبد اهللاأ صحيحة حممد بن مسلم عن :خبارفمن تلك األ
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١٩٤

ذا إ«: ئل عن املاء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكالب ويغتسل فيه اجلنب، قالوقد س) عليه السالم(

  .)١(»كان املاء قدر كر مل ينجسه شيء

املاء الذي ال ينجسه شيء؟ ) عليه السالم( بد اهللاقلت أليب ع:  قال،مساعيل بن جابرإصحيحة : ومنها

  .)٢(»ذراعان عمقه يف ذراع وشرب سعته«: قال

عن املاء الذي ال ينجسه ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  بن سنان، قالعبد اهللاصحيحة : ومنها

  .)٣(»كر«: شيء؟ فقال

سألته عن الدجاجة واحلمامة : قال) عليه السالم( ىخيه موسأعن صحيحة علي بن جعفر : ومنها

ن يكون املاء كثرياً قدر كر أال إال، «: شباههما تطأ العذرة، مث تدخل يف املاء يتوضأ منه للصالة؟ قالأو

  .)٤(»من ماء

  عليه ( يب عبد اهللاأ عمار، عن نرواية معاوية ب: ومنها

                                                
  .١اء املطلق حبواب املأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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١٩٥

  .)١(»ذا كان املاء قدر كر مل ينجسه شيءإ«: ، قال)السالم

 شيء؟  الذي ال ينجسهءعن املا) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : مساعيل بن جابر، قالإ رواية: ومنها

  .)٢(»شبارأشبار يف ثالثة أثالثة «: ؟ قالوما الكر: قلت» كر«: فقال

كثر من كر ال ينجسه ما يقع فيه من أ من املاء هوكل غدير في«): عليه السالم( عن فقه الرضا: ومنها

  .)٣(»النجاسات

عن الغدير تبول فيه الدواب، وتلغ منه ) عليه السالم( سالم سئل الصادقعن دعائم اإل: نهاوم

  .)٤(»ن كان قدر كر مل ينجسه شيءإ«: ائض، فقالحلالكالب ويغتسل فيه اجلنب وا

ذا بلغ املاء كراً مل حيمل إ«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وايل اللئايل، عن النيبغعن : ومنها

  .)٥(»خبثاً

ذا كان املاء إ : قال)عليه السالم( يب عبد اهللاأصحابه، عن أرواية عبد اهللا بن املغرية عن بعض : ومنها

  قدر قلتني مل ينجسه 

                                                
  .٢بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٩اب الب١١٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٨ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٣(

  . يف ذكر املياه١١٢ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(

  .٣٠ ح١٦ ص٢ ج:غوايل اللئايل) ٥(
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١٩٦

  .)١( والقلتان جرتان،شيء

ى جناسة ما نقص عن الكر، وحيث و مفهوم التحديد علأخبار الدالة مبفهوم الشرط هذه مجلة من األ

 فال جمال للمناقشة فيها من حيث الداللة من هذه اجلهة، كما ال  املسلم فعالًن مفهومها حجة كما هوأ

  .ند مجلة منهامناقشة يف س

  :نعم رمبا يناقش فيها من جهتني

نه وقع اختالف عجيب يف حتديد الكر يف إخبار الكر بعضها ببعض حيث أمن حيث معارضة  :األوىل

  .خباراأل

املنتج لستة وثالثني شرباً بعد كون » ن عمقه يف ذراع وشرب سعتهذراعا «:مساعيل املتقدمةإففي رواية 

  .املراد من السعة كال من الطول والعرض

املنتج لسبعة وعشرين شرباً » شبارأشبار يف ثالثة أثالثة «: وما الكر؟ قال: قلت  ى،خرويف روايته األ

ى قوأم التحديد الذي هو من ن كال منهما يف مقاأبعاده الثالثة مع أبعد كون املراد منها كال من 

  .املفاهيم

  فإنه لو » ن الكر ذراعان وشرب يف ذراعني وشربإ«: ويف رواية املقنع

                                                
  . ٨بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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١٩٧

ريد غريه اختلف اختالفاً أن إنتج مائة ومخسة وعشرين شرباً، وأ من طوله وعرضه وعمقه ريد كالًأ

  .ى سائر التحديداتال بعضها النادر علإكثرياً ال ينطبق 

شبار ونصف أثالثة «: قلت وكم الكّر؟ قال: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ صاحل، عن ويف رواية ابن

رادة كل من الطول والعرض مع بعده جداً مبالحظة إنه بعد إ، ف)١(»شبار ونصف عرضهاأعمقها يف ثالثة 

اً من ثالثة ى ينتج قريبصدر الرواية اليت كان السؤال فيها عن الركي ومائها دائري ال مربع كما ال خيف

  .ربعني شرباًأو

مواجه من احلجر أن بلغت إه فطن تأخذ احلجر فترمي به يف وسأوالعالمة يف ذلك «: ويف فقه الرضا

 ىلإ. )٢(»ن يكون فيه اجليفأال إن مل يبلغ فهو كر ال ينجسه شيء إ و،كرلجنيب الغدير، فهو دون ا

  .آخره

ن يكون أال إوال يشرب سؤر الكلب  ...«: قال) المعليه الس( يب عبد اهللاأيب بصري، عن أويف رواية 

  .)٣(»ى منهحوضاً كبرياً يستق

  الكر «: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأويف رواية عن 

                                                
  .٥بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٩ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٧سئار حبواب األأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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١٩٨

  .)١(» حب من تلك احلباب اليت تكون باملدينةىلإشار أمن املاء حنو حيب هذا، و

اء قدر قلتني مل ينجسه شيء، والقلتان ذا كان املإ«: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأويف رواية عن 

  . )٢(»جرتان

تا ائلف ومأمن املاء الذي ال ينجسه شيء  الكر«: قال) عليه السالم( ويف رواية عن أيب عبد اهللا

  .)٣(»رطل

  .)٤(»رطلستمائة ن الكر إ«): عليه السالم( ويف بعض الروايات عنه

عن احلياض بني مكة واملدينة تالقي النجاسة، ) معليه السال( ويف رواية سيأيت تفصيلها، وقد سئل فيها

، مع )٥(»توضأ منه«:  الركبة، فقالىلإ، والساقنصف  ىلإ: قال» وكم قدر املاء؟ «:)عليه السالم( قال

  .معلومية اختالف احلياض اختالفاً فاحشاً

): عليه السالم(  قال،قل تكون فيه اجليفةأ الركبة وىلإساكن ما سئل عن املاء ال ى بعدخرأويف رواية 

  .)٦( »توضأ«

  .)٧(»وية مل ينجسه شيءاكثر من رأذا كان املاء إ «:ويف رواية ستأيت إن شاء اهللا

ذا إذا كان ذه املقادير، وإهذه مجلة من الروايات اليت ظفرت عليها يف مقام عدم تنجس املاء املالقي 

ا متضاربة متنافية ال يكاد أ يف حد من العرف مل يشكأوصفت هذه الروايات ذه التحديدات عند 

صالحها واجلمع إ والشاهد لذلك هذا االضطراب العجيب من الفقهاء يف ،صالأميكن اجلمع بينها بوجه 

  .ن مثل صاحب اجلواهر قال كالماً عجيباً ال ميكننا نقله مما هو مشهورأ بينها حىت

: طويل ما لفظهيراد إ وخبار وردال واألقوبعد نقل مجلة من األ) رمحه اهللا( ىولذا قال شيخنا املرتض

  .)شكالفع اإلدجد من أومل (

بوجه ال ميكن االعتماد عليه يف باب اجلمع العريف الذي هو عبارة ) رمحه اهللا( ونقض الفقيه اهلمداين

  .عن عدم رؤية التنايف بني كالمي املوىل

                                                
  .٧بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ١١ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢واب املاء املطلق حبأ من ١١ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .١٢بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٢٠ ص١ ج:الوسائل) ٥(

  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٢٠ ص١ ج:الوسائل) ٦(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٧(



  ٢موسوعة الفقه ج

١٩٩

ختلفة الواردة يف حتديد الكر خبار املن هذا االضطراب للفقهاء يف اجلمع بني هذه األإ: واحلاصل

واختالف التقديرات والتحديدات ذه الكثرة (: مبا لفظه) رمحه اهللا( موجب للقطع مبا ذكره الفيض

  مر واحد وشيء فارد، وهو يكشف عن عدم كون التحديد أل



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٠

د املالقاة، قل من هذا احلد ينجس مبجرأذا كان إ و،ذا كان املاء ذا احلد ال ينجس باملالقاةإنه أبيان 

خبار مع كثرة اختالفها رية حبيث يشكل التصديق بصدور هذه األثكلوالتحديدات االختالف التقديرات 

واحتياجهم مر الطهارة والنجاسة أ العلم والعصمة، مع ابتالء مجيع املسلمني بئوظهور منافاا عن مباد

يال وقاعدة مضبوطة ملا وقعت تلك صأصال أ فلو كان ،ا يف عبادم ومأكلهم ومشارم ومعاشرام

 ءاالختالفات ولصارت مثل عدد ركعات الصلوات واضحة مبينة عند العموم البتالئهم بطهارة املا

  . آخرهىلإ )كثر من ابتالئهم بالصالةأوجناسته 

ي حتديد أى مثل هذا االختالف يف رالشرعية ال يخبار يف التحديدات  األىلإن الراجع أويؤيد ذلك 

  .ملوضوع كان احلد مناطاً للحكمحقيقي 

 بل للترته وحنوه مما هو كثري يف ،ن التحديد ليس للطهارة والنجاسة احلقيقيتنيأف عن شوهذا كله كا

  . كتاب الطهارة من الوسائل واملستدرك وغريمهاىلإخبار املياه وغريها مما جيدها املراجع أ

  .خبار عامة وخاصةأا معارضة بإ :خبار الكرأاجلهة الثانية من جهيت املناقشة يف 

  .خبار اخلاصة فسيأيت الكالم عليهاما األأ



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠١

  : خبار العامةما األأو

عليه ( قد تواتر عن الصادق(: نه قالأيب عقيل، أيف املختلف عن ابن ) رمحه اهللا( ما عن العالمة: فمنها

و أو طعمه ألونه : هوصافأحد أر ال ما غيإينجسه  الطاهر الن املاء إ«): عليهم السالم( عن آبائه) السالم

  :  من العلماء قد نقل هذا اخلرب مجاعة: قولأ، )١()»رائحته

 عن تراًروي متوا. ي يف درر اللئايل العماديةئحسايب مجهور اإلأ ما يف املستدرك، عن ابن  :فمنها

و أو طعمه أ لونه ال ما غريإينجسه  ن املاء طاهر الإ«): عليهم السالم( عن آبائه) عليه السالم(الصادق 

  .)٢(»رائحته

: قالوا) عليهم السالم( ما فيه، عن عوايل اللئايل، عن جمموعة ابن فهد، وروي متواتراً عنهم: ومنها

  .)٣(»و رحيهأو طعمه أال ما غري لونه إينجسه  املاء طهور ال«

  قال رسول اهللا: ما فيه عن جمموعة املقداد، قال: ومنها

                                                
  .١٩ سطر٢ ص:املختلف) ١(

  .٥ق حبواب املاء املطلأ من ١ الباب٢٥ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٢٩ ح١٥ ص٢ ج:وانظر عواىل اللئايل .٨ من أبواب املاء املطلق ح٣ الباب٢٦ ص١ ج:كما يف مستدرك الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٢

غري  ال ماإخلق اهللا املاء طهوراً الينجسه شيء «: ئل عن بئر بضاعةوقد س) م اهللا عليه وآله سلىصل(

  .)١(»و رحيهأو طعمه ألونه 

 اهللا ىصل( املذكور بقوله  احلكمىاملتأخرين علواستدل مجع من متأخري (: يف احلدائق، قال ما: ومنها

السيد ى ، بل ادع»و رحيهأو طعمه أغري لونه   ماالّإينجسه شيء  خلق اهللا املاء طهوراً ال«): عليه وآله

  .)٢()خبار املستفيضةنه من األأالسند يف املدارك 

صلى اهللا عليه وآله (  الكاشاين من ادعاء استفاضة هذا اخلرب عن رسول اهللاما عن املوىل: ومنها

آله صلى اهللا عليه و( قال:  ويف الوسائل عن جعفر بن احلسن بن سعيد احملقق يف املعترب، قال.)وسلم

 ورواه ابن ادريس ،)٣(»و رحيهأو طعمه أال ماغير لونه إينجسه شيء  خلق اهللا املاء طهوراً ال«: )وسلم

  . روايتهى متفق علهنأ السرائر ونقل لوأ يف مرسالً

: وبعد هذا فال جمال للخدشة فيه مبا ذكره يف احلدائق، حيث قال يف مجلة كالم له يف رد الكاشاين

  » ...خلق املاء طهوراً«ى استفاضة حديث ويف دع) رهقدس س( والعجب منه(

                                                
  .٤حكام املياه حأبواب أ من ١٣ الباب٢٨ ص١ ج:املستدرك) ١(

  . باب جناسة اجلاري بتغريه بالنجاسة١٨٠ ص١ ج:احلدائق) ٢(

  .٩اء املطلق حبواب املأ من ١ الباب١٠١ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٣

وكأنه اغتر بكالم صاحب املدارك هنا، ، وال مرسالًمسنداً  نه مل يثبت من طرقنا الأعرفت من  مع ما

وصافه الثالثة، حيث قال بعد احلكم أحد أيضاً يف مقالة تنجس املاء بتغري أنه صرح باستفاضته إحيث 

 ىلإ» خلق اهللا املاء طهوراً«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خبار املستفيضة، كقولهصل فيه األواأل: املذكور

نكر أن وصفه هنا بذلك لكنه ـ بعد ذلك يف مقالة جناسة البئر باملالقاة، حيث إنه وأن فيه أال إآخره، 

شارة إليه عن نه عامي مرسل، كما قدمنا اإلأباملذكور ن يف اخلرب عورود جناسة املاء بالتغري اللوين ـ ط

  .ى انته)١()من األصحاب مجلة

ن نقل عن السيد أ جناسة املاء بالتغري بعد ة، ماذكره يف مسأل آخرهىلإ )كما قدمنا(: ومراده بقوله

نا مل نقف عليه يف شيء من إ ف،واحلق كونه كذلك(:  مرسل، قالينه عامأالطعن يف سند احلديث ب

 شيخنا  وممن صرح بكونه عامياً،يضاً مجع ممن تقدمناأح صروبذلك  ،خبارنا بعد الفحص التامأكتب 

  . انتهى كالم احلدائق)٢()يف كتاب احلبل املتني) قدس سره(البهائي 

خبار بعد ادعاء مجاعة من علمائنا تواتره واستفاضته، ونقل مجلة عدم وجدان اخلرب يف كتب األ: قولأ

  مل ) ه اهللارمح(غري مضر باخلرب وكأنه ) قدس سره(منهم اخلرب معتمدين عليه، كما اعترف به هو 

                                                
  . باب حكم القليل الراكد٣٠٥ ص١ ج:احلدائق) ١(

  . باب جناسة اجلاري بتغريه بالنجاسة١٨٠ ص١ ج:احلدائق) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٤

  .اليت نقلناها  اخلرب بالطرقىيطلع عل

خرب بذلك، وجمرد الوجدان يف أيب عقيل وحده كاف يف املطلب ألنه ثقة أن كالم ابن أ ىلإمضافاً 

 ينفقيه اهلمدالساطني كا هذا اخلرب مجاعة من األىولذا اتكل عل. يسقط اخلرب عن احلجية كتب العامة ال

  .وغريه، وكيف كان فاخلرب معترب قطعاً) رمحه اهللا(

ذا تعارضت هذه مع إ، ف ال بالتغريإاملاء مطلقا   خبار مبفهوم احلصر دالة على عدم جناسةن هذه األإمث 

و التحديد على جناسة املاء فال وجه لتقدمي تلك، بل الالزم التوقف، أالدالة مبفهوم الشرط خبار تلك األ

ن املقدم هذه إ: ن يقالأو خرب لو كان، بل ميكن أو استصحاب أصل أخر من آ دليل ىلإ عمث الرجو

  .خباراأل

تزيد داللتها على هذه  خبار الطهارة اليت الأم قدموا إويدل عليه ما ذكر الفقهاء يف حكم البئر، ف

  .خبار الكرأخبار على األ

يب أزيع، عن بلطهارة صحيحة ابن خبار اأيعلم صدق ما قلناه، فمن  حىت ن نذكر مجلة منهاوحن

و طعمه، فيرتح حىت يذهب أن يتغري رحيه أال إيفسده شيء  ماء البئر واسع ال «:)عليه السالم( احلسن

  .)١(»الريح ويطيب طعمه، ألن له مادة

   بن جعفرىخيه موسأ، عن علي بن جعفرصحيحة : ومنها

                                                
  .٧بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٥

و زنبيل من أو يابسة، أيل من عذرة رطبة سألته عن بئر ماء وقع فيها زنب: ، قال)عليهما السالم(

  .)١(»بأس ال«: يصلح الوضوء منها؟ فقالأ سرقني، 

يغسل الثوب،  ال«: مسعته يقول: قال) المعليه الس( يب عبداهللاأ بن عمار، عن صحيحة معاوية: ومنها

. )٢(»نزحت البئرعاد الصالة، وأن يننت، فإن اننت غسل الثوب، وأال إتعاد الصالة مما وقع يف البئر  وال

خبار البئر، خصوصاً أى عدم إباء شيء منها من التقييد بنت ترأ و،خبار الشبيهة ا غري ذلك من األىلإ

الكرية يف عدم انفعال البئر كما سيأيت تفصيل ذلك، ى اشتراط الكثرة ولخبار الناصة عألورد من ا بعد ما

  .ن شاء اهللا تعاىلإيف موضعه 

فضلية ى األخبار اشتراط الكرية علأ محل ىخبار البئر اقتضأ اجلمع الداليل يف نأفكما : ئذ فنقولنوحي

  .وحنو ذلك، كذلك اجلمع الداليل يف املقام يقتضي محل الكرية عليها

خبار الكر لبعض ما تقدم من العلل اليت أخباره بأ ام مل يقيدوأ باملاء اجلاري، فكما ض النقىلإمضافاً 

  كان الالزم عدم تقييد مطلقات الطهارة  ار اجلاري كذلك يف املقام،خبأمنها عموم العلة يف 

                                                
  .٦بواب املاء املطلق حأ من ٢٠ الباب١٤٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٦

ار بخأخبار الكر، بل العلة يف أاليت هي يف مقام احلصر ملفهوم االستثناء مبفهوم التحديد والشرط يف 

  .ىخيف  مبراتب كما الىقوأ كثرأألن ماءه ): عليه السالم( كقولهعدم االنفعال 

 وبني مفهوم ،خبار الكرأ التعارض بني مفهوم الشرط والتحديد يف عه منأفتحصل من مجيع ماتقدم 

  :مرينحد األأ ،وصافحد األأتغري يف ال بالإخبار عدم االنفعال أاالستثناء يف 

  .و الدليل يف املسألة غري هاتني الطائفتنيأصل  األىلإ عما التوقف والرجوإ

ذكرناه يتضح  وما.  املاء اجلاريةخبار البئر ومسألأرجيح مفهوم االستثناء، مؤيداً بالترجيح يف تما إو

  .ب الثالثة فراجعابوخبار يف هذه األجلياً عند مالحظة جمموع األ

خبار أ عدم االنفعال، مع ىو املتواتر الدال علأة من الكالم حول تعارض النبوي املستفيض لهذه مج

  .ى االنفعالالكر الدالة عل

: نه قالأ) عليه السالم( يب عبداهللاأ صحيحة حريز، عن :خبار الكرأالعامة املعارضة مع خبار ومن األ

 املاء وتغري الطعم، فال توضأ منه والتغير ى ريح اجليفة فتوضأ من املاء واشرب، فإذا كلما غلب املاء عل«

   ن هذه الكلية املتضمنة لقاعديتإ، ف)١(»تشرب

                                                
  .١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٧

 فعال، يف صورة عدم الغلبة، فاخلرب املتضمن حلكم عدم االنىلإاالنفعال وعدمه، يف غاية القوة بالنسبة 

  .ى الترته وحنوهن حيمل علأبد  ى االنفعال الالكر الدال عل

ة ميتة قد بسألته عن الرجل مير باملاء وفيه دا: قال) عليه السالم( يب عبداهللاأرواية مساعة، عن : ومنها

  .)١(»تشرب ى املاء فال تتوضأ والالغالب علالننت إذا كان «: انتنت، قال

كون يف السفر فأيت املاء النقيع أ): عليه السالم( قلت أليب عبداهللا: رواية عثمان بن زياد، قال: ومنها

  .)٢(»ال بأس«:  قالغمسها يف املاء؟أويدي قذرة ف

ن إ«: عن غدير فيه جيفة، فقال) عليه السالم( سِئل الصادق: قال) رمحه اهللا( رواية الصدوق: ومنها

  .)٣(» قاهراً هلا ال يوجد الريح منه فتوضأ واغتسلكان املاء

نه سئل عن املاء النقيع تبول فيه الدواب، أ): عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،يب بصريأ رواية :ومنها

  ذا سال إبواهلا فتوضأ منه، وكذلك الدم أن مل تغريه إفال تتوضأ منه، و. ن تغير املاءإ«: فقال

                                                
  .٦بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٦بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٨

  .)١(»شباههأيف املاء و

يقول يف املاء مير به الرجل، وهو ) عليه السالم( با عبد اهللاأنه مسع أيب خالد القماط، أرواية : ومنها

ن كان املاء قد تغير رحيه أو طعمه فال تشرب إ«): عليه السالم( بو عبداهللاأ فقال ،نقيع فيه امليتة واجليفة

  .)٢(»ن مل يتغري رحيه وطعمه فاشرب وتوضأإ و،منهوال تتوضأ 

ال «:  قال،عن احلياض يبال فيها) عليه السالم( اهللا با عبدأسألت : رواية العالء بن فضيل، قال: ومنها

  .)٣(»ذا غلب لون املاء لون البولإبأس 

سألته عن الوضوء مما ولغ : قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأرواية عبد اهللا بن مسكان، عن : ومنها

ن جتد أال إنعم «: يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال و غري ذلك أأمجل أو دابة الكلب فيه والسنور أو شرب منه 

  .)٤(»غريه فترته عنه

ن إ«: فابتدأين، فقال) عليه السالم( با عبد اهللاأأتيت : ما يف صحيحة شهاب بن عبد ربه، قال: ومنها

  ن إشئت فسل يا شهاب و

                                                
  .٣بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  . ٥ذا ولغ فيه الكلب حإ يف حكم املاء ٩ الباب١٩ ص١ ج:االستبصار) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٠٩

عن الغدير يكون يف جانبه اجليفة، جئت تسألين «:  قال،خربينأ:  قلت،»خربناك مبا جئت لهأشئت 

ن يغلب املاء الريح الننت، وجئت تسأل أال إتوضأ من اجلانب اآلخر «: نعم، قال: قال» و ال؟أتوضأ منه أ

الصفرة، فتوضأ منه «: فما التغير؟ قال: قلت» عن املاء الراكد من الكر مما مل يكن فيه تغير أو ريح غالبة

  .)١(»هروكلما غلب كثرة املاء فهو طا

وكلما : ى احلكم الكلي، وقالعطأحكم موردين جزئيني ) عليه السالم( فلما بني اإلمام: قال الفيض

خر، خبار األوهذه القاعده كلية يف باب طهارة املاء وجناسته، كبعض األ،  طاهر املاء فهوةغلب كثر

ره فهو ما غلب النجاسة حبيث غيى النجاسة حبيث مل يتغري املاء فهو طاهر، وكلفكلما غلب كثرة املاء عل

  .جنس

توه وفيه جيفة؟ أعن غدير ) عليه السالم( با عبد اهللاأسأل رجل :  رواية عبد اهللا بن سنان، قال:ومنها

  .)٢(»ن كان املاء قاهراً وال توجد منه الريح فتوضأإ«: فقال

ضأ من الناحية اليت ليس فيها يتو«: سألته عن الرجل مير بامليتة يف املاء قال:  رواية مساعة قال:ومنها

  .)٣(»امليتة

                                                
  .١١ملطلق حبواب املاء اأ من ٩ الباب١١٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥حكامها حأ يف باب املياه و٢١ الباب٤٠٨ ص١ ج:التهذيب) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٠

 يا رسول :ى للماء فأتاه أهل البادية فقالوا أت)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبأ ما عن الفقيه :ومنها

هلا ما «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فقال هلم،هذه تردها السباع والكالب والبهائمن حياضنا إاهللا 

  .)١(» ذلكأخذت أفواهها ولكم سائر

قلية مائها عن الكر، أ، والغالب فيها ن احلياض عبارة عن الغدران، والغدير خمتلفأهي يومن البد

ى املياه يف و االستقاء من البئر، وما ذكرنا يتضح جليا ملن سافر ورأأخصوصاً بعد مدة من نزول املطر، 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبامدخل يف احلكم كان بيو استفسر منهم، فلو كان للكرية أالغدران، 

  .و ألقلأللموضوع النادر 

صلى اهللا عليه ( ى رسول اهللاقدم عل: قال) عليه السالم( سناده عن عليإ ما عن اجلعفريات ب:ومنها

هلا ما أخذت «: ن لنا حياضاً تردها السباع والكالب والوحش والبهائم فقالإ:  قوم فقالوا)وآله وسلم

٢(»ا ولكم سائر ذلكبأفواهها وبطو(.  

وأن ) ى اهللا عليه وآله وسلمصل( من رسول اهللا هل البادية سألواأن أعن الصدوق يف اهلداية : ومنها

  :  هلم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال: ل قا،حياضنا هذه ترده السباع والكالب والبهائم

                                                
  . ١٠ يف املياه وطهرها وجناستها ح١ الباب٨ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٣ سطر١٢ ص:اجلعفريات) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١١

وظاهره عدم ( :يف البحار) هللارمحه ا( قال السي. )١(»فواهها ولكم ساير ذلكأخذت أهلا ما «

  .)٢()انفعال القليل

ئل  س:قال) عليهم السالم( عن آبائه) عليه السالم(سناده عن الصادق إسالم ب عن دعائم اإل:ومنها

ى اهللا عليه صل(  فقال،ترده السباع والكالب والبهائمعن املاء ) ى اهللا عليه وآله وسلمصل( رسول اهللا

  .)٣(» بأفواهها ولكم ما بقيهلا ما أخذت«): وآله وسلم

يت املاء النقيع آ أكون يف السفر ف:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا:  رواية عثمان بن زياد قال:ومنها

  . )٤(»ال بأس«: غمسها يف املاء؟ قالأويدي قذرة ف

  .ى اشتراط الكريةمن الروايات الكثرية، اليت يبعد محلها علغري ذلك  ىلإ

خبار الكر بذاك التعارض العجيب، أليهما من تعارض إ هاتني اجلهتني اللتني أشرنا نه بعدأ :فنصاواإل

 ومن الراجح يف ،خبار الكريةأى وثوق ببية عن التقييد ال يبقطالقات الكثرية املعارضة هلا اآلوقوة اإل

 نقل خبار مل فلو كنا حنن وهذه اجلملة من األ،النظر عدم فهم العرف اجلمع بينها باشتراط الكرية

  باشتراطها، بل محلنا 

                                                
  .٣بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب٢٧ ص١ ج:املستدرك) ١(

  . باب حكم املاء القليل٢٢ ص٧٧ ج:البحار) ٢(

  . يف ذكر املياه١١٣ ص١ ج:الدعائم) ٣(

  .١٦بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٢

خبار الكر يف باب البئر وغريها، وحنن نذكرها حسب ما ذكرها أى الترته وحنوه، كأخبار الكر عل

  ).رمحه اهللا( صاحب احلدائق

  . املتقدمة من االنفعال، وقد تقدم اجلواب عنهاوىل صحيحة حممد بن مسلم وهي الرواية األ:فمنها

 تفسخ فيه أو مل يتفسخ، ،وية مل ينجسه شيءاكثر من رأذا كان املاء إ«:  صحيحة زرارة قال:ومنها

  .»ى ريح املاءن جييء له ريح تغلب علأ الّإ

راوية : قلت له: قال) عليه السالم( يب جعفرأ عن زرارة عن : والرواية هكذا، هذه ذيل رواية:قولأ

 فال تشرب من مائها وال تتوضأ ذا تفسخ فيهاإ«:  قال،من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة

خرجتها طرية، وكذلك اجلرة وحب أذا إن كان غري متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح امليتة إ و،وصبها

  .)١(»وعية املاءأشباه ذلك من أاملاء والقربة و

كثر من راوية مل ينجسه، تفسخ فيه أو مل أذا كان املاء إ«): عليه السالم( بو جعفرأ وقال :قال

  .)٢(»ى ريح املاءن جييء له ريح تغلب علأ خ، إالّيتفس

                                                
  .٨بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٣

وية الكر ثانياً، اباحتمال كون املراد من الر، ويف الداللة والًأى الرواية باملناقشة يف السند شكلوا علأو

ى التفصيل بني صحاب عنها رابعاً، وباشتماهلا علعراض األإ وب،باحتماله التقية ثالثاًويف جهة الصدور 

  .خبار الصرحية سادساًحد خامساً، ومبعارضتها باألأ، مما مل يقل به التفسخ وعدمه

ليه بعض إذ لو مل تكن الرواية صحيحة، كما ذهب إ ،ما املناقشة يف السند فما ال ينبغيأ :وفيه

  .ذاً حجةإاملعاصرين، فهي معتمد عليها قطعاً، فهي 

 كالشيخ وصاحب ، بضعف السند ال،سقطها باملعارضة وحنوهاأن غالب من ناقش فيها أيؤيد ذلك 

ن اخلرب إوالفقيه اهلمداين والسيد احلكيم يف املستمسك وغريهم، ف) رمحه اهللا( ىالوسائل وشيخنا املرتض

  .كن حجة، كان الالزم املناقشة يف السند ال يف الداللة، وحنوهايلو مل 

ن أ :احب الوسائل، ففيهالكر كما ذكره شيخ الطائفة، ومل يستبعده صيف ما احتمال كون الرواية أو

  .ضرب عن هذا االحتمال حمققو املتأخرينأاملقطوع عدمه، وسيأيت وجه ذلك، ولذا 

عليه ( ى اإلمامن تعدأ :صولن اجلمع الداليل مقدم، كما قرر يف األأى التقية فمع ما احلمل علأو

  ع حصول التقية  احلب والقربة واجلرة، وحنوها مىلإعن الراوية اليت هي مورد السؤال ) السالم



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٤

 الّإقواهلم، أحد ممن ظفرت بأى عدم التقية، ولذا مل حيتملها باجلواب عن الراوية فقط، دليل عل

  .صاحب الوسائل

و معارض ال يوجب أعراضهم عن الداللة ملرجح إن أصول صحاب فقد قرر يف األعراض األإما أو

  .بعدم االنفعال مل يعرضوا عنهن كثرياً ممن تقدمت أمساؤهم من القائلني أسقوط اخلرب، مع 

منا هو للتغيري إن التفصيل أ: حد، فاجلوابأوأما تضمنه للتفصيل بني التفسخ وعدمه، الذي مل يقل به 

ذا تفسخت يف الراوية واجلرة وحنومها، تغري ريح املاء قطعاً، خبالف ما لو مل تتفسخ إذ الفارة إوعدمه، 

  . وسيأيت توضيح ذلك،وكانت طرية

ول من يف كتاب الطهارة، بعد نقله للشطر األ) رمحه اهللا( عارضة كما قال الشيخبتالئها باملما اأو

  .)١(]ظهر من املستفيضةأكثر وأ مبا هو ضنه معارأ الّإوظهوره ال ينكر (: الرواية، مبا لفظه

 ،ءماعن اجلرة تسع مائة رطل من ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : عرج، قالمثل موثقة سعيد األ

وقية ى التغري يعلم بعده من نسبة األ، ومحله عل)٢(»ال«: توضأ؟ قالأ أشرب منه و،وقية من دمأا هيقع في

  ل، مث ذكر خرب أيب بصري وعمر بنط مائة رىلإ

                                                
  .١٥ سطر١٠ ص:هارةكتاب الط) ١(

  . ٨بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٥

  .ني املشتبهني، مما سيأيتئنا اإليفسناد وموثقة عمار وما ورد حنظلة ورواية قرب اإل

ن هذا املقدار من أل.  بل الالزم القول به،ملتغري يف غاية القرب اىما موثقة سعيد فحملها علأ :ففيه

بعد ذكره ) رمحه اهللا(  كما يعلم بالتجربة، ولذا قال الفقيه اهلمداين،املاء، يتغري ذا املقدار من الدم قطعاً

 ،نص مقدما ظاهرة يف التحرمي، والأ ىلإ، مضافاً )١()ى التغريولكن ميكن محل هذه املوثقة عل(: للموثقة

  .ن شاء اهللاإ خبار فيأيت اجلواب عنها عند نقلها مفصالًما سائر األأو

يضاً تعطي قاعدة، أوهذه الصحيحة (: واية زرارة املتقدمةريف الفيض بعد نقله ) رمحه اهللا( قال القمي

رة والقربة وعية املاء من اجلأنه ذكر إن مناط النجاسة، فما مل يتغري املاء ال ينجس، فأوتبني ضابطة، من 

ذا كانت ميتة إ فمثل الفارة ، املاء الذي فيهاىلإنسبة تلك النجاسة شباه ذلك، والحظ أواحلب و

ى املاء ويغري رحيه، فحكم بعدم جواز شربه والوضوء منه، نه يغلب علأوعية، يعلم متفسخة يف تلك األ

 فينبغي طرح امليتة واستعماله، ،ال ينجسامليتة وال يتغري املاء وذا كانت طرية غري متفسخة فال تغلبه إما إو

  كثر من راوية، أذا كان إ ولكن املاء ،خرجتها طريةأذا إواطرح امليتة : ولذا قال

                                                
  .٢٦ سطر١٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٦

و مل أ تفسخ فيه ،ن يتغري فحكم بعدم وجوب االجتنابأن ال يتغري من تفسخ فأرة، وميكن أفيمكن 

  .) فيجب االجتنابى ريح املاء ويتغري رحيهن يغلب ريح امليتة علأال إيتفسخ 

ذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية املاء محلها إن املراد أى عل) رمحه اهللا( محله الشيخ( :قال يف الوسائل

 )١()مثاله للتقية فيمكن محله عليهاأ مع احتمال هذا و،ا تسع الكر، ملا يأيت من املعارضات الصرحيةأى عل

  .ىانته

: نه قد ذكر يف الروايةأيف احتمل هذا احلمل مع نه كأ) قدس سره( والعجب من جاللة الشيخ

شباه ذلكأ وحب املاء والقربة وةوكذلك اجلر ا لبيان أ، ومن املعلوم ية وقل من الران األأن التمثيل

ي قربة أدري أ مثل القربة واجلرة واحلب وسائر أوعية املاء كالكوز وغريه، وما ،يةويضاً حكمه كالراأ

ا إ وألي شيء يصنعون مثل هذه القربة، وهكذا اجلرة ف،ى محله يقدر علتسع الكر وأي رجل قوي

ي وعاء للماء أوعية املاء، وأالكوز الكبري وهو متداول بني العرب ويسموا باجلرة، وكذلك احلب و

ى املعاين لفاظ علم عند الكل محل األن من املسلّأ مع ، يف ذلك الزمان حبيث يسع الكركان متداوالً

  .ليس هلا وجود خارجييق العرفية ال املعاين واملصاديق اليت واملصاد

  

                                                
  .٩بواب املاء املطلق ذيل حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٧

وية، وكانت التقية حاصلة اى التقية، ألن السائل سأل عن الرنه ال جمال حلمله علإمث (: ن قالأ ىلإ

قل من الراوية، من أشياء يكون ماؤها أبالتمثيل والتنظري ب) عليه السالم( صرارهإباجلواب عنها فقط، و

هل السنة واجلماعة قائلون بالكر وجناسة املاء أغلب أن أب والقربة، يعني عدم التقية، مع اجلرة واحل

منا يكون يف املوارد املتعارضة اليت ال إى التقية ن احلمل علأى  عل،هذا اجلوابالقليل، فال تقية حينئذ يف 

  .يكون هلا مجع داليل، وهنا مجع داليل عريف كما سنذكره إن شاء اهللا

 التفصيل بني ابل مدلوهل ، وعدمهةن ليس مدلول الصحيحة التفصيل بني تفسخ الفأرأا ذكرنا وظهر مب

  .ى كالمه انته)ن التفسخ كناية عن تغيري املاء ونتانتهإ ف،تغري ريح املاء وعدمه

، مع وجود غماض عن كون اجلرة يف ذلك الزمان هي اجلرة املوجودة فعالًى تقدير اإلوعل: قولأ

ن عمر رفع اجلرة عن أ: يب احلديدأيضاً، ملا نقله ابن أزمنة داول مثل هذه يف تلك األى تالشاهد عل

ذا إ«): عليه السالم(  ملا تقدم من قولهقل من الكر قطعاًأقل من كون اجلرة أاألرض وشرب منها، فال 

  ، وقد يف رواية زرارة.  هذا متام الكالم)١(»كان املاء قدر قلتني مل ينجسه شيء والقلتان جرتان

                                                
  . ٨بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٨

  .دلأى خالف مقصود صاحب احلدائق ا علأعرفت 

  . وهي الرواية الثالثة املتقدمة لالنفعال، وقد تقدم اجلواب عنها،مساعيل بن جابرإ صحيحة :ومنها

  . وتقدم اجلواب عنها، وهي الرواية الرابعة املتقدمة لالنفعال، صحيحة عبد اهللا بن سنان:ومنها

 أن الّإسؤر الكلب، وال يشرب  ...«: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأيب بصري عن أ رواية :ومنها

  .سيأيت اجلواب عنها و،)١(»ى منهيكون حوضاً كبرياً يستق

سألته عن الدجاجة واحلمامة : قال) عليه السالم( ىخيه موسأ صحيحة علي بن جعفر عن :ومنها

ن يكون املاء كثرياً قدر كر أال إال، «:  قالشباههما تطأ العذرة مث تدخل يف املاء يتوضأ منه للصالة؟أو

  .)٢(»من ماء

ن زوال العني عن بدن أطالقها خمالفة للمشهور القائلني بإا بأ: والًأى االستدالل ا يرد عل: قولأ

  احليوان مطهر، وذلك 

                                                
  .٧سئار حآلبواب اأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢١٩

  .ى الترتهيقتضي محلها عل

) عليه السالم( يب عبداهللاأكنت مع : ، قاليب مرمي نص يف اجلوازأ ورواية ،ا ظاهرة يف احلرمةإ: وثانياً

ى  له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة، فأكفلصالة فرتح دلواً للوضوء من ركييف حائط له فحضرت ا

  .)١(رأسه وتوضأ بالباقي

ى ظهور العذرة يف وظهورها يف عدم االنفعال ال ينكر، بناًء عل(): رمحه اهللا( ىقال شيخنا املرتض

من هذا املاء، ) عليه السالم(  اإلماميى بتوضحداً ال يرضأن أ الّإو مطلق غري املأكول، أان، نسعذرة اإل

نه معارض مبرسلة علي أمث ذكر . )٢()مع ما علم من اهتمام الشارع يف ماء الطهارة مبا ال يهتم يف غريه

  .بن حديد اآلتية

  :أُشكل يف رواية أيب مرمي من جهات: قولأ

ى من راجع كتب الرجال، ولذا ى علنه موثق، كما ال خيفإ:  مرمي، وفيهضعف السند بأيب: األوىل

  .كثرياً ما يعربون عن رواياته مبوثقة أيب مرمي

نه قد تقرر يف إ: وفيه. بد فيه من شاهدين ن إخباره عن رؤية العذرة إخبار عن املوضوع، والإ: الثانية

  ن املوضوعات أصول األ

                                                
  . ٤ باب البئر تقع فيها العذرة ح٢٢ الباب٤٢ ص١ ج:االستبصار) ١(

  . ٩ سطر١٠ ص:كتاب الطهارة) ٢(
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٢٢٠

  .ىحد، وإالّ لزم سقوط نصف روايات الفقه، كما ال خيفاملرتبطه باحلكم يكفي فيها الوا

  .نسانن تكون لغري اإلأن العذرة حتتمل إ: الثالثة

ن العذرة لو مل تكن أيضاً، أن ذلك يوجب سقوط صحيحة علي بن جعفر املتقدمة أ ىلإمضافاً : وفيه

دمي، لعذرة هي فضلة اآلن اأمساء وذيب اللغة، نصاً فال أقل من الظهور، بل عن الغريبني ومهذب األ

  .، وتفصيل الكالم يف باب مرتوحات البئرنه املتبادر منها فعالًأ ىلإمضافاً 

ن يكون املراد بالدلو، الدلو الذي يسع قدر الكر، كما احتمله أالرواية مطلقة، فيحتمل  نأ: الرابعة

  .ى ما ال خيف:الوسائل، وفيه

عليه (  اإلمامئحد بتوضأمن عدم رضاء ) رمحهما اهللا( اينده الفقيه اهلمديأما ذكره الشيخ و: اخلامسة

  . آخرهىلإ) السالم

 حال املاء غري املتغري الكثري، فأي ، وكان حال املاء غري املتغري ولو كان قليالً،نه لو كان جائزاًإ :وفيه

نه أ: حلاصلوا. ي ال يوجب سقوط الرواية اليت هي حجة عن االعتباررمانع منه، فإن هذا الوجه االعتبا

  .ل الدليلاستبعاد يف مقاب

ئمة اجلماعة واجلمعة، ألتنفر الطباع، فال ينبغي صدوره عن (): رمحه اهللا(وما ذكره الفقيه اهلمداين 

  ن مرجوحيته مقطوع ا، إذ لو مل نقل أ ىلإمة، مضافاً مام األإفكيف يعقل صدوره عن 
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٢٢١

  . آخرهىلإ )١(]عيد عن ساحتهم مبراتببالنجاسة، فال أقل من الكراهة الشديدة، فصدوره ب

) رمحه اهللا( والفقيه اهلمداين) رمحه اهللا( نه منقوض مبرسلة علي بن حديد الذي متسك ا الشيخأ: ففيه

بالدلو الثالث الذي مل يكن فيه شيء، بدون نزح املقدار ) عليه السالم( ماموغريمها، فإن توضوء اإل

ى، مثل خرأليت ظهر موت فئران ثالث فيها، واحتمل وجود فئران املعني، خصوصاً من مثل هذه البئر ا

  .فأي فرق أوجب قبول املرسلة واستبعاد املوثقة. م من ذلك الدلو طابق النعل بالنعلتوضوء اإلما

كانت يف املدينة بئر وسط مزبلة، فكانت «: قال) عليه السالم( ومثله ما يف الوسائل عن الصادق

  .)٢(»يتوضأ منها) ى اهللا عليه وآله وسلمصل( قذر، وكان النيبالريح ب وتلقي فيها ال

  .معارضة هذه الرواية مبرسلة علي بن احلديد: السادسة

  . وترجيح املوثقةةعدم املكافئ: والًأ: وفيها

 نص يف عدم ءراقة غايته الظهور يف النجاسة، والتوضومر باإلذ األإن بينهما مجعاً داللياً، إ: وثانياً

  لذا يظهر من الفقيه التنجس، و

                                                
  . ١٨ سطر١٦ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ٢٠بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٣٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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٢٢٢

  .عدم ارتضائه باملعارضة، فراجع) رمحه اهللا( اهلمداين

القطعية الداللة، فقد عرفت احلال يف خبار املتواترة  من معارضتها لأل)قدس سره( ما ما ذكرأو

  .ن شاء اهللاإ وسيأيت الكالم يف بعضها اآلخر ،بعضها

نه نص بالباقي يف إ :وفيه.  الدلو، كما يف الوسائل بالباقي ما بقي يف البئر ال يفدن املراإ: السابعة

  .فأكفأ راسه :الدلو، لقوله

يدينا، حنمل عليها كل خرب مل نرتضيه، مضافاً أن التقية ليست شيئاً بإ: وفيه. ا حتتمل التقيةإ: الثامنة

  .ن اجلمع الداليل مقدمأ ىلإ

سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ و: قال) عليه السالم( صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: ومنها

  .)١(»ال«: نائه هل يصلح الوضوء منه؟ قالإفتقطر قطرة يف 

  .بني عدم الوضوء والنجاسةذ ال مالزمة إى النجاسة، ا ال تدل علإ:  أوالً،واجلواب عنها

رمي يب مأى عدم االنفعال، كخرب ى تقدير الداللة فهي بالظهور، فال تقاوم ما دل علا علإ: وثانياً

  سألته عن : قال) عليه السالم(  وخصوص صحيحة علي بن جعفر،خباروما سيأيت من األ. املتقدمة

                                                
  . ١بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:لالوسائ) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٣

صاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ أرجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً، ف

ا ظاهرة يف إ ف،)١(»نا فال تتوضأ منهن مل يكن شيئاً يستبني يف املاء فال بأس، وإن كان شيئاً بيإ«: فقال

  .االجتناب عنه) عليه السالم( مامناء ومع ذلك مل يوجب اإلصابة الدم ماء اإلإ

هم عليه، من ؤناء، مناف ملا استقر بناو نفس اإلأصاب املاء أنه أى صورة الشك بومحل الرواية عل

  .طراف الشبهة احملصورةألزوم االجتناب عن 

ذ إ عن حمل االبتالء، فال يتنجس، يف كمال الضعف، ارجاًان خنائه، كإصاب خارج أوالقول بأنه لو 

ن معيار عدم احمللية لالبتالء قبح اخلطاب، وهو مفقود إناء واملاء حمال لالبتالء، فمن البديهي كون مجيع اإل

 ،الدم مل يكن بأس بالوضوءاستهلك ن إنه ألبيان ) عليه السالم( ماميف كالم اإل، فالتفصيل يف املقام قطعاً

  .عضاء الوضوء املوجب لنجاستهاأ بعض ىلإن مل يستهلك كان التوضوء منه موجباً النتقال الدم إو

  .ن التفصيل لبيان تغري املاء وعدمه، فبعيد جداًأمن ) رمحه اهللا( ما ما وجه الرواية به الفيض القميأو

تقدمة يف املاء النقيع، الذي تبول نه ميكن االستدالل لكون املناط التغري وعدمه، برواية أيب بصري املإمث 

  .فيه الدواب، فتأمل

                                                
  .١بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٢٤

ناءان، فيهما إعن رجل معه ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : موثقة عمار الساباطي، قال: ومنها

:  قالحدمها قذر ال يدري أيهما هو، وحضرت الصالة وليس يقدر على ماء غريمها؟أماء، وقع يف 

   .)١(»يهريقهما مجيعاً ويتيمم«

مر بالتيمم، كان ا مبالحظة األإو داللتها بعيدة عن الصواب، فأن املناقشة يف سندها أنصاف واإل

ا ال تدل أفيها ن أال إ ترته،لى ا، فال ميكن محله علفيهنصاً كالنص يف عدم صحة الوضوء، لو مل يكن 

  .ى النجاسة، ملا تقدم من عدم املالزمة بني عدم صحة الوضوء والنجاسةعل

خبار كثرية، كخرب أيب مرمي املتقدمة، وصحيح علي بن جعفر، يف من مسح أا معارضة بأذا مع ه

  .اجلنابة خبرقة، اآليت، وغريمها مما تقدم ويأيت

 نه قد ورد يف الروايات، ما يأمر فيها بالتيمم، مع عدم جناسة املاء، فعن أيب عبد اهللاأ ىلإهذا مضافاً 

ن إفتيمم بالصعيد ف تغرف به، نت جنب فلم جتد دلواً وال شيئاًأالبئر وت تيأذا إ«: قال) عليه السالم(

املاء رب ن املشهور بني املتأخرين، إ ف،)٢(»ى القوم ماءهم الصعيد، وال تقع يف البئر وال تفسد علرب

  عدم تنجس البئر بغسل 

                                                
  .١٤بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢ من أبواب املاء املطلق ح١٤ الباب١٣٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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٢٢٥

  .بالتيمم) عليه السالم( مر اإلماماجلنب، ومع ذلك فقد أ

ناء قبل أن تغسلها فال بأس، إال إذا أدخلت يدك يف األ:  قال)عليه السالم( بصري عنهرواية أيب : ومنها

 فإن أدخلت يدك يف املاء وفيها شيء من ذلك، فأهرق ذلك ،أن يكون أصاا قذر بول أو جنابة

  .)١(»املاء

 مل تصح و اللباس،أى البدن  لو ترشح من ذلك املاء على النجاسة، حىتهراق ال يدل علن اإلإ :وفيه

  .الصالة قبل تطهريه

ى عدم جواز االنتفاع ذا ن يقال بداللته علأنعم لو كان هذا الدليل بنفسه بدون املعارض، ألمكن 

ن هناك أال إاملاء يف االستعمال والتطهري احلدثي واخلبثي، ألن اإلهراق عرفاً كناية عن عدم االنتفاع، 

حاديث وحنوه، فمن تلك األى الترته  من محله عل يف عدم النجاسة، فال بدمعارضات له، هي نص

املعارضة، ما تقدم من رواية أيب بصري يف الفأرة، ورواية أيب مرمي يف العذرة، وبعض روايات االستنجاء 

، وخصوص الصحيح عن كثر من القذرأن املاء إ): عليه السالم(  املعلل منها بقولهاآلتية، خصوصاً

صابت يده جنابة أسألته عن جنب «: قال) عليه السالم(  لعلي بن جعفرسناد، وكتاب املسائلقرب اإل

  من جنابته فمسحه خبرقة، مث 

                                                
  .٤طلق حبواب املاء املأ من ٨ الباب١١٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٢٢٦

ن وجد ماًء غريه فال إ«: ن يغتسل من ذلك املاء؟ قالأن يغسلها، هل جيزيه أغسله قبل دخل يده يف أ

  .)١(»جزأهأن مل جيد غريه إن يغتسل به، وأجيزيه 

  :ورد عليه بأمرينأو

  .مجاعنه مفصل بني صوريت الوجدان للغري وعدمه، وهو خمالف لإلأ: األول

  بني رفع اليد عن ظهورمر دائراًنه إن ثبت عدم صحة التفصيل بالضرورة وحنوها، كان األإ: وفيه

 الثاين أوىل وبني رفع اليد عن ظهور عدم اجلواز يف حال التمكن من غريه، واجلواز يف حال الضرورة،

ول نص، والثاين ظاهر، ورفع اليد عن الظاهر ممكن دون النص، وسيأيت خرب احلليب ذ األإول، من األ

  .ذا وجد غريه، مع عدم وجوب ذلكإاآلمر بالترته عن املاء اآلجن 

  .ذا غمس اليد اليت أصابتها اجلنابة يف املاء، مما يأيتإهراق املاء إى دالة علأنه معارض بروايات : الثاين

 يقتضي ذلك، فبعد حجية هذه الرواية واجلمع الداليل العريف بينها وبني تلك ن اجلمع الداليلإ: وفيه

  راقة املاء، ال جمال للقول باملعارضة وترجيح تلك لألكثرية، وكم يف إى يات الدالة علاالرو

                                                
  . ٨٤ ص:سنادقرب اإل) ١(
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٢٢٧

ى االجتناب عن شيء، وخصوصاً يف باب الطهارة والنجاسة ـ روايات كثرية دالة علخبار ـ األ

. جتناب أقل عدداًى اجلواز وعدم وجوب االن كان ما دل علإى الترته مجعاً، ومولة علومع ذلك فهي حم

 ىخيه موسأصحيحة علي بن جعفر عن : يف باب جناسة الفأرة، وردت أخبار كثرية، فمنها: مثالً

: ل فيها؟ قاىسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت يف املاء متشي على الثياب، أيصلَّ: قال) عليهما السالم(

  .)١(»ثرها وما مل تره فانضحه باملاءأإغسل ما رأيت من «

سألته عن الفأرة : قال) عليهما السالم( ى بن جعفرخيه موسأيضاً، عن أى خرصحيحته األ: ومنها

  .)٢(»يطرح ما مشاه ويؤكل ما بقي«: يؤكل؟ قال ذا أكال اخلبز أو مشّاه، أإوالكلب، 

سألته عن : قال) عليه السالم(ى خيه موسأ بن جعفر عن سناده عن عليإسناد بعن قرب اإل: ومنها

  .)٣(»يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي«: كله؟ قالأحيلُّ  كال من اخلبز وشبهه، أأذا إالفأرة والكلب 

  يف ) عليه السالم( يب عبد اهللاخرب عمار الساباطي عن أ: ومنها

                                                
  .٤٨ يف تطهري الثياب وغريها من النجاسات ح١٢ الباب٢٦١ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٤٦ يف املياه وأحكامها ح١٠ الباب٢٢٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . ١١٦ ص:سنادقرب اإل) ٣(
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٢٢٨

يطرح منه ويؤكل «: بهه؟ قالنه سئل عن الكلب والفأرة أكال عن اخلبز وشإ: حديث قال

  .)١(»الباقي

  .)٢(»هريق املاءأو حية أن وقع فيه ـ أي يف املاء ـ فارة إو«: ما عن الفقه الرضوي: ومنها

اآلمرة برتح ثالثة دالء لوقوع الفأرة يف ) عليه السالم( صحيحة معاوية، عن أيب عبد اهللا: ومنها

  جعفرى طهارة الفأرة، كقول أيباب بقرينة ما دل علبى االستح ومع ذلك كله فهي حممولة عل)٣(البئر

 غري ىلإ، )٤(»منهن تشرب منه وتتوضأ أناء، ذا شربت من اإلإال بأس بسؤر الفأرة «): عليه السالم(

ى طهارته كما ى الترته، ملا دل علحتمل علذلك، بل رمبا يصرح يف بعض الروايات بنجاسة شيء ولكنها 

  .ى املتتبعلى عال خيف

 فهذه ،ى اليد متنجسةفتبق لزوال عني املين، ن املسح باخلرقة مقتٍضأى الرواية، بشكل علأ اه رمبنإمث 

  .ى عدم منجسية املتنجس، ال عدم انفعال املاءالرواية تدل عل

                                                
  .٢بواب النجاسات حأ من ٣٦ الباب١٠٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٩ وشرا سطر يف املياه٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ١٩ الباب١٣٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢سئار حبواب األأ من ٩ الباب١٧١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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٢٢٩

وجة زلُّبقاء أجزاء املين يف اليد ِليف اجلواب مع غالبية ) عليه السالم(  عدم استفصال اإلمام:قلت

  .ى عدم الفرقال دليل علصمن غري استف) عليه السالم( جلميع كاف يف املطلب، فجوابهى ااملعلومة لد

عن الرجل يدخل ) عليه السالم( با احلسنأسألت : محد بن حممد بن أيب نصر، قالأصحيحة : ومنها

  .)١(»ناء اإلئيكف«:  قال،ناء وهي قذرةيده يف اإل

دخل يده يف أصاب الرجل جنابة فأذا إ«: قال) معليه السال( يب عبد اهللاأموثقة مساعة عن : ومنها

  .)٢(»صاب يده شيء من املينأذا مل يكن إناء فال بأس، اإل

ن يفرغ أناء قبل سألته عن رجل ميس الطست أو الركوة مث يدخل يده يف اإل: يضاً قالأموثقته : ومنها

 بأس به إن مل يكن أصاب الدخل يده يف املاء أصابته جنابة فإن كانت إ« ـ :ن قالأ ىلإى كفيه ـ عل

ى كفيه فليهرق املاء ن يفرغ علأدخل يده يف املاء قبل أصاب يده فأن كان إ و،يده شيء من املين

  .)٣(»كله

  سألته : قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأرواية أيب بصري عن : ومنها

                                                
  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠بواب املاء املطلق حأن  م٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٠

ن كان إهرقه، وأ قذرة فن كانت يدهإ«: صبعه فيه، فقالإعن اجلنب حيمل الركوة او التور، فيدخل 

  .)١(»مل يصبها قذر فليغتسل منه

يف الرجل اجلنب يسهو فيغمس يده ) عليه السالم( حسنة شهاب بن عبد ربه عن أيب عبد اهللا: ومنها

  .)٢(»ال بأس إذا مل يكن أصاب يده شيء«: ن يغسلها، أنهأناء قبل يف اإل

ورواية  ،االستنجاءوغريه من روايات اد سنما تقدم يف صحيح قرب اإل: اخلمسويف هذه الروايات 

 ما يأيت من عدم انفعال ىلإيب مرمي وغريها، مضافاً أ ورواية ،زرارة املتضمنة ملوت الفأرة يف اجلرة وحنوها

  . وعدم البأس بترشح املاء من احملل الذي يغتسل فيه من اجلنابة،املاء القليل يف الطريق

 الرجل يضع الكوز الذي :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: يب بكر قالأوتؤيده رواية بكار بن 

يصب من املاء ثالثة أكف مث «): عليه السالم( يغرف به من احلب يف مكان قذر مث يدخله احلب؟ قال

زالة النجاسة عنه، ومع ذلك فلو تنجس ماء احلب ال إلإلك الكوز ليس دمر بن األإ، ف)٣(»دلك الكوزي

  هراق إمر ب كذلك األهن هذا الصب ترتيأكف، فكما أتكن هنالك فائدة لصب ثالثة مبالقاة النجاسة مل 

                                                
  .١١بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ح...  ناء باب الرجل يدخل يده يف اإل١٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣١

  .روايات، ومثل هذه الروايات اآلمرة باالجتناب عن املاء للترته ولو كان كراًل تلك ايفاملاء 

و أو بغل أمحار نا يف سفر ـ قد بال فيه أسألته عن كر من ماء مررت به ـ و: فعن أيب بصري قال

  .)١(»ال توضأ منه وال تشرب منه«: قال ،نسانإ

ن جتد ماء غريه فترتَّه أال إ«يتوضأ منه، يف املاء اآلجن ) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،وعن احلليب

  .ىء بسؤر احلائضالنهي عن التوض : وكذا يف كثري من الروايات،)٢(»عنه

  .)٣(» وال تتوضأ منه،ر احلائضاشرب من سؤ«: قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،فعن عنبسة

  .)٤(» وال تتوضأ منه،نعم«:  قال؟عن احلائض يشرب من سؤرها) عليه السالم(وعنه 

  .)٥(»وال تتوضأ من سؤر احلائض«): عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،يب يعفور يف حديثأوعن ابن 

                                                
  .٥بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٣سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٥(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٢

تشرب من سؤرها وال «: سألته عن احلائض قال: قال) عليه السالم( خيهأوعن علي بن جعفر عن 

  .)١(»منه تتوضأ

  . املتتبعى علىكثري، ال خيف ـراقة املاء ترتهاً إب ـ وكذا األمر

و أو صقر، أئل عن ماٍء شرب منه باز، س: قال) عليه السالم( موثقة عمار الساباطي عنه: ومنها

 فإن رأيت يف ى يف منقاره دماًن ترأال إكل شيء من الطري يتوضأ مما يشرب منه، «:  فقال،عقاب

  .)٢(»ال تشرب ومنقاره دماً فال توضأ منه

عن ماء شربت منه ) عليه السالم( ئل الصادقنه سأ) عليه السالم( يضاً عنهأموثقة عمار : ومنها

ن مل يعلم أن يف منقارها قذر إن كان يف منقارها قذر مل تتوضأ منه ومل تشرب، وإ«: دجاجة، فقال

  .)٣(»توضأ منه واشرب

كار وغريها بيب مرمي ورواية أبني ما تقدم من رواية زرارة و وما تقدم من لزوم اجلمع بينهما: اوفيهم

 ىلإ مضافاً ،ى الترته وحنوه باحلمل عل،مما تقدم ويأيت مما هو نص يف الطهارة وجواز الشرب والوضوء

  :قال) عليهما السالم( ياث عن جعفر بن حممدغموثقة حفص بن 

                                                
   .٤سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٢سئار حبواب األأ من ٤ الباب١٦٦ص ١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٣

 ، بنص قطعيالّإ منه نه ال خيرج عن عموم املستثىنإ ف،»)١( ما كانت له نفس سائلةالإال يفسد املاء «

فمع قطع النظر عن الروايات املتقدمة قاعدة اجلمع بني هذه املوثقة وبني موثقيت عمار القول بعدم جواز 

بدن، ى الثوب والنه ال تصح الصالة لو ترشح منه علأ وء فقط، أما أنّ املاء جنس حىتالشرب والوض

  .حكام فال، فتأمل غري ذلك من األىلإوجيب غسل ظرفه 

سألته عن الكلب يشرب من : قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأصحيحة حممد بن مسلم عن : ومنها

  .)٢(»ناءاغسل اإل«:  قال،ناءاإل

  .)٣(»ناء فصبهذا ولغ الكلب يف اإلإ«: قال) عليه السالم( خربه عنهأ نرواية حريز عم: ومنها

عن فضل اهلرة ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : صحيحه الفضل بن عبد امللك البقباق قال: ومنها

 ىلإنتهيت إ حىت» ال بأس به«:  سألته عنه، فقالترك شيئاً إالّأفلم : ن قال ـ أ ىلإوالشاة والبقرة ـ 

  .)٤(»ول مرة مث باملاءأرجس جنس ال تتوضأ بفضله واصبب ذلك املاء واغسله بالتراب «: الكلب، فقال

                                                
  . ٥٢حكامها حأ يف املياه و١٠ الباب٢٣١ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١ذا ولغ فيه الكلب حإ يف حكم املاء ٩ الباب١٩ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٥سئار حبواب األأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤سئار حبواب األأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٤

نا عنده عن سؤر أو) عليه السالم( سأل عذافر أبا عبد اهللا: رواية معاوية بن شريح، قال: ومنها

نعم «: والشاة والبقرة والبعري واحلمار والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقالالسنور 

نه إال واهللا «: قالليس هو سبع؟ أ:  قلت،»ال«: الكلب؟ قال: قلت له: قال» اشرب منه وتوضأ منه

  .)١(»جنس

هذه الروايات مع صحة سند مجلة منها، وصراحة مجلة منها يف النجاسة، ال ميكن اخلدشة فيها، : أقول

 مثل البول واملين وامليتة والدم ىلإى منه فال بد من القول بانفعال املاء القليل مبالقاة الكلب، ولكن ال يتعد

  .ذ ال مالزمة ال عقالً وال شرعاً بينه وبينهاإا، والكافر وغريه

  .مجاع املركب من القائلني بالطهارة والنجاسةنه فصل يف املسألة وهو خمالف لإلأوالقول ب

 ىلإو احلدسي القطعي الراجع أال الدخويل إمجاع صول من عدم حجية اإلما قرر يف األ نه بعدإ: ففيه

 هذه الروايات لوال القطع بذلك املوجب لعدم ىلإقوال ستناد األ احتمال اىلإيضاً، مضافاً أالدخويل 

 يف النفس  هذا ولكن بعد،دلة يف البسيط منه، فكيف باملركبمجاع مسلّماً، ال وجه لطرح األحجية اإل

  :تردد من جهتني

ا سألته عن الوضوء مم: خبار معارضة مبا تقدم من رواية عبد اهللا بن مسكان، قالن هذه األإ: األوىل

  و أولغ الكلب فيه والسنور 

                                                
  .٦سئار حبواب األأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٥

  .)١(»ن جتد غريه فترته عنهأال إنعم «:  قال؟و يغتسلأو غري ذلك، أيتوضأ منه أو دابة أشرب منه مجل 

بالترته عن سؤر اجلمل والدابة والسنور كالصرحية يف كون ) عليه السالم( مرهأفإن هذه الرواية بقرينة 

خذنا بتلك، خبالف أال الطرح لو إا ال حممل هلا أمع . ا وبني تلكقل من الكر، فتقع املعارضة بينهأاملاء 

 ما تقدم ىلإى شدة الكراهة كما قد يعرب عن ذلك مبثل جنس وحنوه، مضافاً العكس الحتمال احلمِل عل

ى اهللا صل( ى حكم النيبال بالتغير، والروايات الدالة علإى عدم جناسة املاء بشيء من الروايات الدالة عل

ن أبضميمة فواهها وبطوا ولكم ما بقي، أخذت أن للكلب وحنوه ما أل البوادي بأله) ه وآله وسلمعلي

  .مياه احلياض والغدران تغلب عليها القلة، وللتوقف يف املسألة جمال واسع

م أناء، ى تقدير القول بالنجاسة ولزوم االجتناب، هل هذا احلكم خمتص مبا لو ولغ يف اإلنه علإ: الثانية

ن أ من جهة ،و املاء املستنقع كذلك، فيه ترددأن الكر، قل مأري ولو فيما ولغ يف الغدير الذي هو جي

 واستبعاد ،هارين بعضها اآلخر هو الولوغ يف اآلنية فال يعم احلكم لغمدلته واملنساق أالصريح من بعض 

زيد من الكر بقدر ما أن ذ هو كاستبعاد الفرق بني ما لو ولغ يف ما كاإالفرق بينهما يف غري حمله، 

  ن الفرق بينهما قد يكون بقدر أوبني ولوغه فيما هو بقدر الكر، مع يشرب 

                                                
  .٦سئار حبواب األأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٦

  .مثقال

  .نه يف اآلنية، وبني غريه، بأنه يف غري اآلنيةأهذا فيجمع بني ما حيكم باالجتناب، بى وعل

فت عدم احلجية ملثل ن كان قد عرإحداً مل يفرق بني اآلنية وغريها من هذه احليثية، وأن أومن جهة 

  .مجاع واهللا العامل، وسيأيت تتمة للكالم يف حبث اخلرتيرهذا اإل

عن اخلرتير خيرج من املاء فيمر ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : ى بن خنيس قالحسنة معل: ومنها

فال «: ال، قىبل: قلت» ليس وراءه شيء جافأ«: ى الطريق فيسيل منه املاء، أمر عليه حافياً؟ فقالعل

  .)١(»رض تطهر بعضها بعضاً إنّ األ،بأس

  ،ن هذا اخلربإ: وفيه

ى ى عدم انفعال املاء القليل املقتضي حلملها علخبار الدالة علمعارض مبا تقدم ويأيت من األ: والًأ

 رجل ىلإكتبت : مساعيل بن بزيع قالإخبار لفظ الطهارة لذلك، كما عن ، كما يستعمل يف األهالترت

عن البئر تكون يف املرتل للوضوء فتقطر فيها قطرات من ) عليه السالم( با احلسن الرضاأ يسأل نأسأله أ

 حيل الوضوء منها  ما الذي يطهرها حىت،و يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة وحنوهاأو دم أبول 

  .)٢(»ترتح منها دالًء«: خبطه يف كتايب) عليه السالم( للصالة؟ فوقّع

                                                
  . ٥ى العذرة ح باب الرجل يطأ عل٣٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . ١ باب البئر وما يقع فيها ح٥ ص٣ ج:الكايف) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٧

سألته عن البئر تقع فيها : قال) عليه السالم( ى بن جعفريب احلسن موسأ عن ،وعن علي بن يقطني

ن شاء إن ذلك يطهرها إن ترتح منها دالء، فأجيزيك «: و اهلرة، فقالأاحلمامة والدجاجة، أو الكلب، 

  . غري ذلكىلإ، )١(»اهللا تعاىل

  .هلا معارضات خاصة: وثانياً

سألته عن احلبل يكون من شعر اخلرتير : قال) ليه السالمع( يب عبد اهللاأما عن زرارة عن : االوىل

  .)٢(»ال بأس«: ى به املاء من البئر هل يتوضأ من ذلك املاء؟ قاليستق

  ،وأورد عليه مبا يف الوسائل

ن احلبل ال يالقيه بعد إريد به ماء الدلو فأن إن املراد بذلك املاء ماء البئر ال ماء الدلو، وأالظاهر : قال

  . وحيتمل كون الدلو كراً، عن البئراالنفصال

ذ الظاهر من العبارة ماء الدلو ال ماء البئر، كما حيكم إ ،نت خبري بفساد مجيع هذه احملاملأو: قولأ

ن من املستحيل عادة عدم مالقاته للماء، مث أال إن امكن إهل العرف، وعدم مالقاة احلبل للماء وأبذلك 

ما احتمال كون أثبات، و ذلك فعليك بالتجربة وهي كافية يف اإلبيتأن إوقوع قطرات منه يف الدلو، و

  .ى جوابها ال خيفمالدلو كراً فم

                                                
  . ٢بواب املاء املطلق حأ من ١٧ الباب١٣٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٨

ى به ير جيعل دلواً يستقرتعن جلد اخل) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : يضاً قالأما عن زرارة : الثانية

  .)١(»ال بأس«:  قال،املاء

ى به لكن يستعمل ذلك يف سقي ن يستقأال بأس من نه أالوجه ( :وأجاب عنه الشيخ يف حمكي كالمه

  .)٢()شجار وحنو ذلكالدواب واأل

ن االستقاء أمع ) عليه السالم(  لعدم استفصال اإلمام،نت خبري بعدم استقامة هذا اجلوابأو: قولأ

قل من كونه مساوياً، فال ميكن أكثر فال أبالدلو لالستعمال يف الشرب والوضوء وحنومها لو مل يكن 

يف ) عليه السالم( نه لو صار سبباً للنجاسة لزم التنبيه كما بينهأ ىلإطالق اجلواب واحلال هذه، مضافاً إ

ن يقال أال إ، اللهم )٣(»نه يصيب اليد والثوب وهو حرامأما تعلم أ«: ليات ميتة بقولهإبسراج اإلمسألة 

  . فتأمل،بالفرق بني ميت اخلرتير ـ فشعره وجلده طاهر ـ وبني حيه

  دلة عدم أما سيأيت يف اخلرب اخلامس واخلمسني من : لثالثةا

                                                
  .١٦بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .حكامهاأباب يف املياه و ٢٠ذيل احلديث  ٤١٣ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .١مة احملرمة حطعبواب األأ من ٣٢ الباب٣٦٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٣٩

  .ير فراجعرتاالنفعال من عدم جناسة الثوب مبالقاة شحم اخل

سألته عن رجل :  عن العيص بن القاسم قال، وغريه يف غريه،ىما رواه الشهيد يف الذكر: ومنها

  .)١(»صابهأغسل ما  أو قذر، فيلن كان من بوإ«: صابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقالأ

 ما تقدم يف الروايات السابقة، مع ىلإى عدم جناسة ماء االستنجاء، مضافاً نه معارض مبا دل علإ: وفيه

  .ى عدم وجوب االجتنابن يف موردها ما يدل علأ

 اغتسل يف مغتسل يبال فيه ويغتسل من :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: ففي صحيحة عمر بن يزيد

  .)٢(»ال بأس به«:  يرتو من األرض؟ فقالءناء ماقع يف اإلاجلنابة في

حدمها ميزاب أن ميزابني ساال، ألو «: قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،ويف رواية حممد بن مروان

ن احلكم يف هذين احلديثني ـ بعدم إ، ف)٣(»صابك، ما كان به بأسأبول واآلخر ميزاب ماء، فاختلطا مث 

  .ى االستحباب للبول وحنوه ـ موجب حلمل خرب العيص علء املاالبأس مع مالقاة

  ) عليه السالم(يب عبد اهللاأيب يعفور، عن أرواية ابن : ومنها

                                                
  .١٤بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٨ باب اختالط ماء املطر بالبول ح١٤ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٢ باب اختالط ماء املطر بالبول ح١٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٠

 ىلإا غسالة احلمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو ال يطهر هال تغتسل من البئر اليت جتتمع في«: قال

ن الناصب أهون إشراً من الكلب وخلقاً خيلق اهللا مل ن إسبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرمها، 

  .)١(»ى اهللا من الكلبعل

ال تغتسل من غسالة ماء «): عليه السالم( يب احلسنأ عن ،رواية علي بن احلكم، عن رجل: ومنها

  .)٢(»هل البيت وهو شرهمأنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا إاحلمام ف

ال تغتسل من البئر اليت جتتمع فيها ماء «: قال) عليه السالم( اية محزه بن أمحد عن الكاظمرو: ومنها

  .)٣(»هل البيت، وهو شرهمأنه يسيل فيها ما يغتسل به اجلنب وولد الزنا والناصب لنا إاحلمام، ف

ن أياك إو«: لقا) عليه السالم( يب عبد اهللاأيب يعفور املروية يف كتاب العلل، عن أموثقة ابن : ومنها

هل البيت وهو أتغتسل من غسالة احلمام، ففيها جيتمع غسالة اليهودي والنصراين واوسي والناصب لنا 

  .)٤(»شرهم

                                                
  . ١ باب ماء احلمام ح١٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٣املضاف حبواب املاء أ من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١بواب املاء املضاف حأ من ١١ الباب١٥٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ يف آداب احلمام ح٢٢٠ الباب٢٩٢ ص:علل الشرائع) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤١

غسالة الزنا  وجناسة غسالة ولد الزناى ما ظاهره وهذه الروايات مع الغض عن اشتمال مجلة منها عل

ى االستحباب ينة السياق، ال بد من محل ذلك على االستحباب بقر املوجب حلملها عل،وال يلتزمون ا

  .ة الغسالةى طهارخبار الواردة الدالة علوالترته بقرينة األ

أيب مرمي  وى عدم انفعال املاء القليل كخربي زرارةخبار الدالة عل ما تقدم ويأيت من األىلإمضافاً 

  . وغري ذلك،وخرب شرب اليهودي من الكوز مث الوضوء به

قلت أليب :  قال، ما رواه الشيخ بسنده عن حممد بن مسلم:  الغسالة ى طهارةالدالة علفمن الروايات 

ن يغتسل أنعم، ال بأس «: غريه، اغتسل من مائه؟ قال و احلمام يغتسل فيه اجلنب:)عليه السالم( عبد اهللا

 ،)١(»رابال مما لزق ما من التإمنه اجلنب، ولقد اغتسلت فيه، مث جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما 

 ا جتري يف احلمام حىتأذ إى الغسالة، سة وجب تطهري الرجل، ألا وضعت عل جن نه لو كانت الغسالةإف

  .تنصب يف امع

ئل عن جممع املاء يف س: قال) عليه السالم( صحابنا عن أيب احلسن املاضيأعن بعض : وعن الواسطي

  ول، لداللته صرح من األأ وهذا ،)٢(»ال بأس«:  الناس يصيب الثوب، قال احلمام من غسالة

                                                
  .٢ املضاف ح بواب املاءأ من ٧ الباب١١١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ باب ماء احلمام ح١٥ ص٣ ج:الكايف) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٢

  .صابة من نفس امعن اإلأى عل

جائياً من احلمام وبينه وبني داره ) عليه السالم( با جعفرأرأيت : وعن مجيل بن دراج عن حممد قال

ى ، وداللتها عل)١(»لوال ما بيين وبني داري ما غسلت رجلي، وال حنيت ماء احلمام«:  فقال،قذر

  .حةالطهارة واض

 ال يغسل رجليه ،خيرج من احلمام فيمضي كما هو) عليه السالم( با جعفرأرأيت :  قال،وعن زرارة

، وذه الروايات حيمل صحيحة و املؤيده هلذا املعىنأخبار املفيدة،  غري ذلك من األىلإ، )٢( يصليحىت

عن ) عليه السالم( ى بن جعفرخاه موسأعلي بن جعفر  وسأل :ى االستحباب، ففيهاعلي بن جعفر عل

ن يغتسل أال إنه نصراين اغتسل بغري ماء احلمام أذا علم إ«:  قال؟النصراين يغتسل مع املسلم يف احلمام

غسل احلوض ظاهراً، : فيغسله) عليه السالم( ، واملراد بقوله)٣(»ى احلوض فيغسله مث يغتسلوحده عل

 وجود ىلإنة تلك الروايات، مضافاً  االستحباب بقريىن حتمل علإن هذه الرواية وإوكيف كان ف

  .املعارض هلا يف موردها

                                                
  . ٣١دابه ح يف دخول احلمام وآ١٨ الباب٣٧٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢٣ يف املياه وأحكامها ح١٠ الباب٢٢٣ ص١ ج:التهذيب) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٣

ى احلوض ئل عن الرجال يقومون علس: يب احلسن اهلامشي قالأصحابه عن أعن بعض : فعن الواسطي

تغتسل منه، وال تغتسل من «:  قال؟ وال اجلنب من غري اجلنب،عرف اليهودي من النصراينأيف احلمام ال 

  .)١(»نه طهورإماء آخر، ف

منا هو ملصلحة إ من املاء اتمع لن النهي عن االغتساأخبار يف  ظهور بعض األىلإهذا كله مضافاً 

ى النهي عن الوضوء والغسل وحنومها باملاء املسخن طبية، ال حلكم شرعي حترميي، ولذا محلوا ما دل عل

  .ى التعليل بكونه يورث الربصى الكراهة الشتمال اخلرب علبالشمس عل

من اغتسل من «: يف حديث قال) عليه السالم( يب احلسن الرضاأبسنده عن ) رمحه اهللا( لكليينفعن ا

  . احلديث)٢(» نفسهالّإصابه اجلذام فال يلومن أاملاء الذي قد اغتسل فيه ف

  .خبار الظاهرة يف عدم انفعال املاء القليل مبالقاة املينمث ال بأس بذكر مجلة من األ

ناء؟ عن اجلنب يغتسل فينتضح من األرض يف اإل) عليه السالم( بو عبد اهللاأ ئلس: فعن الفضيل قال

  ال بأس، هذا «: فقال

                                                
  . ٢٩ يف دخول احلمام وآدابه ح١٨ الباب٣٧٨ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ٣٨ باب احلمام ح٥٠٣ ص٦ ج:الكايف) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٤

ن من املعلوم وجود املين يف بدن إف. )١(»﴾ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿: مما قال اهللا تعاىل

 فعدم التنجس ،ناءناء تنجس اإلألرض يف اإل فلو انفعل املاء القليل مبالقاته مث انتضح من ا،اجلنب غالباً

  .ى عدم االنفعال باملالقاةدليل عل

يف الرجل اجلنب، يغتسل فينتضح من املاء يف ) عليه السالم( يب عبد اهللاأعن  ،وعن الفضيل بن يسار

  .)٢(»﴾ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿ال بأس «: االناء، فقال

يف اجلنب يغتسل فيقطر املاء عن : نه قالأ) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،بهوعن شهاب بن عبد ر

  .)٣(»ال بأس ذا كله«نه إ ،ناءرض فيصري يف اإلناء فينتضح املاء من األجسده يف اإل

عن الرجل يغتسل من اجلنابة، وثوبه ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : وعن عمار الساباطي قال

  .)٤(»نعم ال بأس به«:  الثوب من املاء الذي يغتسل منه؟ قالقريب منه، فيصيب

ى الصفا، اغتسل من اجلنابة فيقع املاء عل): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وعن بريد بن معاوية قال

  : ى الثوب فقالفيرتو فيقع عل

                                                
  .١املضاف حبواب املاء أ من ٩ الباب١٥٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٧ باب اختالط ماء املطر بالبول ح١٣ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٦بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١١بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٥

   .)١(»ال بأس به«

ن أظاهر املقطوع به منها، كما  طهارة البدن خالف الىنصاف أن محل مجيع هذه الروايات علإلاو

صرح من مجيع ذلك ما تقدم من صحيحة أخبار الكر املضطربة بعيد جداً، وأطالقها وتقييدها بإالقول ب

  .عمر بن يزيد وهو احلديث الثالثون

ناء كيف يصنع به؟ إسألته عن خرتير شرب من : قال) عليه السالم( خيهأيضاً عن أصحيحته : ومنها

  .)٢(»راتيغسل سبع م«: قال

رمحه (  ما تقدم يف احلديث التاسع والعشرين، ال بأس بااللتزام مبا ذكره الفيض القميىلإمضافاً : وفيه

ن يف الكلب واخلرتير خصوصية ليست يف سائر النجاسات، فال جيوز إ: ن يقالأوال يبعد ( : قال)اهللا

ناء الذي شربا منه، ولو كان ماؤه ناء الذي شربا من ذلك املاء، وال من اإلالشرب والوضوء من ماء اإل

ذا تأثر ما فيه بسبب الرطوبة، ونتبع هذا احلكم مبقدار إيضاً أكل غري املاء الذي شربا منه، وال جيوز األ

ملتعارفة اواين ى خصوص األنية فنقتصر يف احلكم علداللة الدليل فلما كان احلكم وارداً يف خصوص اآل

  وعية اليت رفيته بقدرها، وليس احلكم يف غريها من الظروف واألكل والشرب، وما كان ظاملعدة لأل

                                                
  .١٢بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢سئار حبواب األأن  م١ الباب١٦٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٦

ى اللباس كل والشرب والوضوء ال غريها، فلو صب ماءه علكرب، وهذا احلكم خيتص باألأتكون 

ى وجوب الغسل ال دلة الدالة علن مدلول األإوالبدن، فال جيب غسلهما للصالة، لعدم الدليل عليه، ف

  . آخرهىلإ )ى ذلكيزيد عل

لف أسألته عن حب ماء فيه : قال) عليه السالم( خيهأما رواه البحار عن علي بن جعفر عن : ومنها

  .)١(»ال يصلح«: و الوضوء منه؟ قالأرطل وقع فيه وقية بول، هل يصلح شربه 

ى اجلواز، ى الترته بالنص الدال علمر ظهور اخلرب يف لزوم االجتناب فيحمل على األن منتهإ: واجلواب

  .حدمها بولأامليزابني الذين كخرب 

اغسله «:  قال؟عن الثوب يصيبه البول) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : وما عن حممد بن مسلم قال

  .)٢(»ن غسلته يف ماء جار فمرة واحدةإيف املركن مرتني، ف

  .)٣()جانة اليت تغسل فيها الثياباملركن اإل(:  قال اجلوهري:قال يف الوسائل

                                                
  .٢٩٠ ص١٠ ج:البحار) ١(

  . ٤ يف تطهر الثياب وغريها ح١٢ الباب٢٥٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .٢١٢٦ ص٥ ج:الصحاح) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٧

  . الثوب يف عدم التنجيس، وبني غريه يف التنجيسى حيتمل الفرق بني البول الذي القال: قولأ

 أخرج من اخلالء، فاستنجي باملاء، فيقع :)عليه السالم( نه قال أليب عبد اهللا أوعن حممد بن النعمان

  .)١(»ال بأس به وليس عليك شيء«: ثويب يف ذلك املاء الذي استنجيت به؟ فقال

رق بني البول املخلوط مباء االستنجاء وغريه، يف غاية البعد، بل ميكن القطع بالعدم بالف: والقول

الرجل يستنجي فيقع : يف حديث) عليه السالم( يب عبد اهللاأنه قال ألللتعليل املذكور يف خرب األحول 

: قال» تدري مل صار ال بأس به؟ أو«: فسكت فقال» ال بأس«: ى به؟ فقالثوبه يف املاء الذي استنج

نه نص يف عدم خصوصية كونه ماء االستنجاء، إ، ف)٢(»كثر من القذرأ ءاملان إ«: ال واهللا، فقال: قلت

  .كثرية املاء عن القذر فهي علة منصوصة عامة يلزم التعدي عنهاأمنا العلة الوحيدة هي إو

بأي حكمة ن الالزم عدم التمسك أ مردودة ب،طرادإن تكون حكمة فال أا حيتمل أب: واملناقشة

  .يء هذا االحتمالذكرت يف الروايات 

  ن الظاهر من التعليل مطلقاً، كوا علة يدور احلكم إ: واحلل

                                                
  . ١٤ يف ما ينجس الثوب واجلسد ح١٦ الباب٤١ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٢بواب املاء املضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٨

. مدارها، وجوداً وعدماً، وحيث عرفنا عدم دوران التحكم، بدليل قطعي خارجي، رفعنا اليد عنها

نه لو قال أى ال ترأ دليل اخلالف، منا هو بقدرإيضاً أن رفع اليد يف ذلك املورد أا حكمة مع إ: وقلنا

 رفعنا )ال تكرم العامل الفالين(: ذا قالإ فهمنا منه عموم احلكم لكل عامل، ف)اكرم زيداً ألنه عامل(: املوىل

  .اليد بقدر املخصص، ومل ينثلم بذلك العموم املستفاد من العلة

لو بدون ذكر العلة يف الرواية، ى الفقهاء عن موارد جزئية، و النقض بكثري مما تعدىلإهذا مضافاً 

  .ى عدم فهم اخلصوصيةبدعو

ى استنباط العلة كما فعلوا ذلك يف جناسة م كثرياً ما يتعدون عن مورد احلكم، بدعوإ: واحلاصل

  .ى عن العلة املنصوصة اليت يف مقام البيانال يتعد فكيف ،املضاف مبالقاة النجاسة وحنو ذلك

نا أاستنجي مث يقع ثويب فيه و: قلت له: قال) عليه السالم(  عبد اهللايبأ عن ،وعن حممد بن النعمان

  .)١(»ال بأس به«: جنب؟ فقال

ى املاء ثوبه عل عن الرجل يقع) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : وعن عبد الكرمي بن عتبة اهلامشي قال

  ار الدالة خبغري ذلك، من األ ىلإ. )٢(»ال«: ى به أينجس ذلك ثوبه؟ قالالذي استنج

                                                
  .٤بواب املاء املضاف حأ من ١٣اب الب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥بواب املاء املضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٤٩

  .و القطع بالعدمأمة عدم فهم اخلصوصية ى طهارة ماء االستنجاء، بضميعل

 فبعيد ،ن يكون الوجه يف اجتناب املاء الذي وقع فيها أوقية من البول، تغيره بالبولأما احتمال أو

 واحد :عض اللغوينيى ما ذكرها بوقية علن األإذ ال يتغري هذا املقدار من املاء ذا البول القليل، فإجداً، 

لفاً، ومن املعلوم أ اثين عشر ىلإلف رطل نسبة الواحد أ ىلإمن إثين عشر جزًء من الرطل، فنسبة األوقية 

عدم التغيري خصوصاً والبول ليس له لون وال طعم وال ريح قوي حبيث يؤثر يف نصف هذه الكمية من 

  .املاء، فكيف ذا املقدار الكثري

ن يكون النهي عن شرب املاء والوضوء به، خللطه بالبول ووجود ذراته يف أاً  من احملتمل قريب،نعم

  .مر هين بعد ما ذكرناه من املعارضات وبينهما مجع داليل عريفاملاء، ولكن األ

ى يف املطلوب من التعليل يف صحيحة ابن قوأكثر، كما يف اخلرب أن التعليل بكون املاء إ: بل نقول

ليل، خبار كثرية ذا التعأ فكما رفعت اليد عن النجاسة يف البئر الظاهرة من بزيع الواردة يف البئر،

  .وىلأفكذلك يف ما حنن فيه بطريق 

عن اجلرة تسع مائة رطل من ماء ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : عرج قالرواية سعيد األ: ومنها

  يقع فيها أوقية من دم، 



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٠

  .)١(»ال«: توضأ؟ قالأأشرب منه و

نفعال، وأنه من القريب جداً بل املقطوع به خبار االأاحلادي عشر من د تقدم اجلواب عنها يف اخلرب وق

 ىلإذ النسبة بني األوقية من الدم، وبني مائة رطل من املاء، نسبة الواحد إتغير املاء ذا املقدار من الدم، 

تقدم نقل احتمال وقد .  قطرة من املاءلف ومائيتأن قطرة من الدم، تغري ألف ومائتني، ومن املعلوم األ

  .فراجع) رمحه اهللا( ذلك عن الفقيه اهلمداين

 ما ال يفسد املاء إالّ«: قال) عليهما السالم( رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن حممد: ومنها

  .)٢(»كانت له نفس سائلة

ا تقدم من مفهوم احلصر، ى االنفعال، وذلك ملدل منها علأى عدم االنفعال ن هذه الرواية علإ: وفيها

  .و مبجرد املالقاةأ بالننت ،نه كيف يفسد املاءأنفس السائلة الذي يفسد املاء، مل يعلم لن ذا اإمث 

ن الفساد أهذه الرواية وتبني وعية املاء مبوت الفأرة فيها، أ عدم جناسة ىوخرب زرارة املتقدمة الدالة عل

  .خبار هو مفاد سائر األال حيصل مبجرد املالقاة بل بالتغيري، كما

: نا عنده فقالتأو) عليه السالم( يب عبد اهللاأى م خالد العبدية علأدخلَت : رواية أيب بصري قال: ومنها

  نه يعتريين إجعلت فداك 

                                                
  .٨بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥٢حكامها حأ يف املياه و١٠ الباب٢٣١ ص١ ج:التهذيب) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥١

 ـ وقد وصف يل أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت :ن قالتأ ىلإر يف بطين ـ ققرا

قد قلدتك ديين : ؟ قالت»وما مينعك عن شربه«:  فقال هلا؟لك عن ذلككراهتك له فأحببت أن أسأ

يا أبا «: أمرين واين، فقال) عليهما السالم( ن جعفر بن حممدأفأُخربه لقاه أى اهللا عزوجل حني فألق

  اىل،» هذه املرأة وهذه املسائل، ال واهللا ال آذن لِك يف قطرة منه وال تذوقي منه قطرةحممد أال تسمع إىل

  . يقوهلا ثالثاً)١(» من ماءما يبل امليل ينجس حباً«): عليه السالم( بو عبد اهللاأمث قال : ن قالأ

ى يف قدح من مسكر  ما تر:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا:  قال،رواية عمر بن حنظلة: ومنها

ال أهريق إرت يف حب ال واهللا وال قطرة قط«:  تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال حىتءيصب عليه املا

  .)٢(»ذلك احلب

ى عدم جناسة اخلمر، كون املراد بالنجاسة وحنوها يف هذين الظاهر مبعونة النصوص الدالة عل: قولأ

ى ذلك اخلرب اخلربين بيان اخلباثة، وعدم حلية الشرب، ولو كان بقدر ميل منها يف حب، كما يدل عل

  .وع قطرة من اخلمر يف البئريف وق) عليه السالم( مري املؤمننيأاملروي عن 

                                                
  . ١ اخلمر حىلإ باب من اضطر ٤١٣ ص٦ ج:الكايف) ١(

  . ١شربة احملرمة حبواب األأ من ١٨ الباب٢٧٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٢

  : كثرية نذكر منها مجلةى عدم النجاسة، فهيخبار الدالة علما األأو

صاب ثويب شيء من اخلمر، أ إن: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: يب سارة قالأصحيحة ابن : منها

  .)١(»ن الثوب ال يسكرإال بأس، «: غسله؟ فقالأن أأصلي فيه قبل 

نا عنده، عن املسكر والنبيذ أو) عليه السالم( با عبد اهللاأل رجل أس: ن بكري قالموثقة اب: ومنها

  .)٢(»ال بأس«:  فقال؟يصيب الثوب

عن ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : سناد قالصحيحة علي بن رئاب املروية عن قرب اإل: ومنها

ن تقذره فتغسل منه موضع أال إيه صل ف«: و أصلي فيه؟ قالأاخلمر والنبيذ واملسكر يصيب ثويب أغسله 

  .)٣(»منا حرم شراإ ن اهللا تبارك وتعاىلإثر، األ

عن الرجل يشرب ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : ى احلناط قالرواية احلسني بن موس: ومنها

  .)٤(»ال بأس«: اخلمر مث ميجه من فيه فيصيب ثويب، فقال

                                                
  .١٠٩ يف تطهري الثياب وغريها ح١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١١٠ري الثياب وغريها حه يف تط١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . ٧٦ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ١١٢ يف تطهري الثياب وغريها ح١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٣

ثويب نبيذ أُصلي فيه؟ أصاب ): عليه السالم( ت أليب عبد اهللاقل: يب بكر احلضرمي قالأرواية : ومنها

ن إصل النبيذ حالل، وأن إنعم، «:  أشرب منه؟ قالقطرة من نبيذ قطرت يف حب:  قلت،»نعم«: قال

  .)١(»صل اخلمر حرامأ

ذ يف هذه ن يكون املراد بالنبيأوال يبعد (: بعد نقله هلذه الرواية) رمحه اهللا( قال الفقيه اهلمداين: قولأ

  .ى، انته)٢()ى خالف املطلوب أدل فتكون هذه الرواية عل،غري املسكرالالرواية النبيذ 

يف صدد بيان وجه حرمة ) عليه السالم( مامن اإلإنت خبري ببعد هذا االحتمال عن ظاهر الرواية، فأو

  .ن كليهما حمرمانأشرب املاء الواقع فيه اخلمر، كما يف رواية عمر بن حنظلة وغريها، دون النبيذ مع 

 جيوز شربه، ءيف اخلمر، فاملستهلك منه يف املان احلرمة يف النبيذ ليست بشدة احلرمة أ :وحاصل الفرق

  . فتأمل،دون املستهلك من اخلمر

 إنا خنالط اليهود :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا:  قال)٣(رواية احلسن بن أيب سارة: ومنها

  ليهم ى واوس، وندخل عوالنصار

                                                
  . ١٠٨ يف تطهري الثياب وغريها ح١٢ الباب٢٧٩ ص١ج :التهذيب) ١(

  . ٦ سطر٣٣خري يف حكم النجاسات صكتاب الطهارة اجلزء األ: مصباح الفقيه) ٢(

  . )احلسني بن أيب سارة(: ويف نسخة) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٤

ن أن تشتهي أال بأس به إالّ «: ى ثيايب اخلمر فقالوهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم فيصب عل

  .)١(»تغسله ألثره

 الدن يكون فيه اخلمر مث جيفّف :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: رواية احلفص األعور قال: ومنها

  .)٢(»نعم«:  فيه اخلل؟ قاللجيع

 إنا :فقيل هلما) عليهما السالم( بو عبد اهللاأبو جعفر وأئل س: قال) رمحه اهللا( مرسلة الصدوق: ومنها

نعم ال بأس «: ن نغسلها؟ قالأاخلرتير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل يصيبها اخلمر وودك نشتري ثياباً 

و أالصادق ، ورواه غري واحد عن )٣(»كله وشربه ومل حيرم لبسه ومسه والصالة فيهأا إمنا حرم اهللا 

  ).عليهما السالم( الباقر

ئل عن الرجل مير يف ماء املطر نه سأ :)عليه السالم( ىخيه موسأصحيحة علي بن جعفر عن : ومنها

ال يغسل ثوبه وال رجله، ويصلي «: ن يغسله؟ فقالأوقد صب فيه مخر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل 

  .)٤(»فيه، وال بأس

  دخلت اجلويرية ـ وكانت حتت : رواية علي الواسطي قال: ومنها

                                                
  . ١١١ يف تطهري الثياب وغريها ح١٢ الباب٢٨٠ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٤ربة احملرمة حشبواب األأ من ٣٠ الباب٢٩٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح٧٢ باب٣٥٧ ص٢ ج:علل الشرائع) ٣(

  . ٢بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٥

تطيب لزوجي أ إين :وكانت صاحلة، فقالت) عليه السالم( يب عبد اهللاأى ى ـ على بن موسعيس

  .)١(»ال بأس«: فيجعل يف املشطة اليت امتشط ا اخلمر واجعله يف رأسي؟ قال

م شرا، ومل حيرم ن اهللا حر أل،ن تصلي يف ثوب أصابه مخرأال بأس «: ما عن الفقه الرضوي: ومنها

  .)٢(»صابهأالصالة يف ثوب 

ى ـ كما يأيت يف باب جناسة اخلمر إن شاء اهللا ـ خرأوهذه الروايات وإن عارضتها روايات : قولأ

  . العاملبينهما يقتضي ما ذكرناه، واهللا تعاىلن اجلمع أ إالّ

لته عن رجل أس: قال) عليهما السالم( ى بن جعفرخيه موسأصحيحة علي بن جعفر عن : ومنها

ن مل يكن إ«: صاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قالأ، فرعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً

  .واجلواب ما تقدم فراجع. )٣(» فال يتوضأ منهن كان شيئاً بيناًإشيء يستبني يف املاء فال بأس، ف

يف ) عليه السالم( د اهللا قيل أليب عب:قال: صحابناأعن بعض : يب عمري، قالأصحيحة ابن : ومنها

  العجني يعجن من املاء النجس 

                                                
  .٢شربة احملرمة حبواب األأ من ٣٧ الباب٣٠٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١٤ باب شرب اخلمر سطر٣٨ ص:فقه الرضا) ٢(

  . ١٨حكامها حأ باب املياه و٢١ الباب٤١٢ ص١ ج:التهذيب) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٦

  .)١(»كل امليتةأيباع ممن يستحل «: كيف يصنع به؟ قال

  .)٢(»يدفن، وال يباع«نه أ: ىخرأويف رواية 

ذ مها يف فرض كون املاء جنساً، وما ذكره صاحب إنه ال ربط هلما مبا حنن فيه أصالً، أ: وفيهما

  .لو من نظراحلدائق يف وجه ذلك ال خي

يف طريق مكة ) عليه السالم( يب عبد اهللاأكنت مع : صحابنا قالأعن علي بن حديد عن بعض : ومنها

عليه ( بو عبد اهللاأ فقال ، فخرج فيه فأرتاندلواً) عليه السالم( يب عبد اهللاأى غالم  بئر فاستقىلإفصرنا 

ى فاستق: قال» أرقه«): عليه السالم( هللاأبو عبد ا: ى آخر فخرج فيه فأرة، فقالفاستق» أرقه«): السالم

  .)٣(ناءفصبه يف اإل» ناءصبه يف اإل«: الثالث فلم خيرج فيه شيء، فقال

ـ لو سلّم ـ ورواية زرارة املتقدمة ال بالظهور إى النجاسة راقة ال تدل علما تقدم من أنّ اإل: وفيه

  .اجعنص يف عدم النجاسة، وقد تقدم بعض الكالم يف هذه الرواية فر

ى عدم انفعال املاء القليل، للتالزم العادي بني ن اخلرب رمبا يقال بداللته علإ: ونزيد يف املقام فنقول

  إراقة املاء من الدلو، وبني تنجس اليد وحنوها بذلك، فمالقاة يد الغالم للماء الذي فيه الفأرة وعدم 

                                                
  .١بواب نواقض الوضوء حأ من ١١ الباب١٧٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب نواقض الوضوء حأ من ١١ الباب١٧٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٤بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٧

ى عدم جناسة اليد يضاً، دليل علأه العادي ناء مع املالقاة لتالزم اإليفتطهريها، مث صب املاء الثالث 

  . فتأمل،املستلزم لعدم جناسة املاء مبالقاة الفأرة

  .نفعال نذكرها تتميماً للفائدةى عدم االى دالة علإنّ يف املقام روايات أخر: مث

  املاءىلإرجل اجلنب ينتهي لعن ا) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : ى قالحسنة حممد بن عيس: منها

يضع يده ويتوضأ «: ن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قالأالقليل يف الطريق، ويريد 

  .)٢(»)١(﴾ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿:  هذا مما قال اهللا تعايل،ويغتسل

  :شكاالت ستةإشكل عليه يف احلدائق بأو

  .)٣()قليل العريف دون الشرعي هو ال،ن يكون املراد بالقليلأ(: األول

ن االصطالح الشرعي غري ثابت يف إ :وفيه(: مبا لفظه) رمحه اهللا( ىومثله قال شيخنا املرتض: قولأ

  مر كونه من لفظ القليل فغاية األ

                                                
  . ٧٨ ةياآل :سورة احلج) ١(

  . ٢ح...  البئر يف اجلنب ينتهي اىل٧٦ الباب١٢٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .  يف حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:احلدائق) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٨

  .)١()خبار املطلقة القابلة للتقييد بالكراأل

ال مبعناه العريف اللغوي إس القليل  فلي،صالًأنه مل يثبت حقيقة شرعية يف لفظ القليل والكثري إ: وفيه

ى ى عل يأباه العرف واللغة، كما ال خيف بل تسمية قدر الكر قليالً،ريقل من الكر بكثواملتبادر منه هو األ

  .كثر منه، ولكن ذلك ال يرتبط مبا حنن فيهأقل من ماء أ ءنعم كل ما. من راجع العرف

  .ليل فعالً كان هو املتبادر قبالً املتبادر من القن املعىنأى ال دليل عل: إن قلت

صولية جروها يف كثري من املباحث األأصول العقالئية، وقد صالة عدم النقل اليت هي من األأ: قلت

  .مر والنهي وحنومها كافية يف املطلبكباب األ

ين ن يكون املراد بالقليل ما ال ميكن االرمتاس فيه، فغأن احملتمل أما ما ذكره بعض املعاصرين من أو

منا يضر إن االحتمال أ ىلإمضافاً . بداًأعن اجلواب، ولو فتحنا باب هذه االحتماالت مل يبق ظاهر 

م الظهور مبالحظة االستدالل حيث سلّ) رمحه اهللا( يند الفقيه اهلمدااجأ ولقد ،بالدليل العقلي ال بالظهور

  اليد فيه واالغتسال ذ لو كان مورد السؤال هو الكر مل يكن احلكم بوضع إبآيه نفي احلرج 

                                                
  . ٣٤ سطر٩ ص:كتاب الطهارة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٥٩

ذا بلغ قدر إاملاء كان مما ورد فيه بل ﴾ ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿: منه، مما قال اهللا تعاىل

  .ى انته،)١(كر مل ينجسه شيء

  . العرفن شك يف ذلك فاحلكم إ و،ال يفهم من الظاهريء ما قلب االستدالل فشأو

ـ : شكالبالقذر يف اليد هو الوسخ ـ وقال يف احلدائق بعد ذكره هلذا اإلن يكون املراد أ(: الثاين

  .)٢()خبار من هذا اللفظ هو النجاسةاألن املتبادر يف إوفيه بعد، حيث 

: ن املراد بالقليل الشرعي لكن مع اجلريان ـ قالأمن ) رمحه اهللا( ما ذكره شيخنا البهائي(: الثالث

  .)٣()ـ وفيه ما فيه

ـ وفيه :  الرجل بتجريده عن وصف اجلنابة ـ قالىلإ عائداً يتوضأ يكون الضمري يف نأ(: الرابع

  .)٤()بعد أيضاً

  .بل قطع بالعدم: أقول

  .ى الرخصة دفعاً للحرج واملشقةمحل ذلك عل: اخلامس

  ن النجاسة أنه خرق لإلمجاع أوالً، وأبى ذلك شكلوا علأو: قولأ

                                                
  . ٢٩ سطر١٥ ص١ كتاب الطهارة ج:مصباح الفقيه) ١(

  .  يف حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:احلدائق) ٢(

  . يف حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:احلدائق) ٣(

  .  يف حكم القليل الراكد٢٩٩ ص١ ج:احلدائق) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٦٠

  .ضطرار ثانياً مدار االمور الوضعية فال ميكن دوراامن األ

صل النجاسة باملالقاة، ومن أوت بى تقدير ثمنا يتم علإن القول بذلك أصل التفصيل أى يرد عل: قولأ

وقد .  فهذا تفصيل بني الترته وغريه، وذلك غري مضر،ال ترتهاًإتقدمة عرفت عدم لزوم االجتناب دلة املاأل

  .دلة عدم االنفعالأامس والعشرين من تقدم الكالم يف مثل هذه الرواية يف احلديث اخل

مثل إذ . ى ففيهما ما ال خيف، الوضعية غري قابلة للرفعرمون األأو أنه خرق لإلمجاع املركب أما أو

مور الوضعية ليست  القطع باملخالفة، واألىلإنقوهلا، مضافاً مبمجاعات حمصلها غري حجة فكيف هذه اإل

ى الدليل الرفع يف مكان كان ضال مبقتضيات األدلة، فلو اقتإ ال بيد الشارع فوضعها ورفعها ال يثبتإ

  . يف مقابل النصاجتهاداًالتشكيك 

يف ) رمحه اهللا( ن ذلك مذهب كثري من العامة كما ذكره الشيخى التقية ألاحلمل عل: السادس

  .االستبصار وأيد بعضهم هذا احلمل بذكر الوضوء مع الغسل

: ما التأييدأمكان اجلمع الداليل ـ كما تقدم ـ وإيكون بعد عدم منا إى التقية ن احلمل علإ: وفيه

ومثل . خبار، ال الوضوء املصطلحى املتتبع يف األى علن الوضوء عبارة عن التنظيف كما ال خيفإ :ففيه

حيث سأله عن اليهودي والنصراين ) عليه السالم( خيهأصحيح علي بن جعفر عن : هذا اخلرب يف الداللة

   املاء أيتوضأ منه يدخل يده يف



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٦١

) رمحه اهللا( ى الترته ملا رواه الشيخن حيمل علأ والنهي ال بد ،)١(»ليهإن يضطر أال إال «: للصالة؟ قال

سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو : قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأبسنده عن عمار الساباطي عن 

:  فمن ذاك املاء الذي يشرب منه؟ قال: قلت،»نعم«: نه يهودي؟ فقالأى ، علبذا شرإإناء غريه 

  .هل الكتاب ظاهرةأى تقدير جناسة  وداللة اخلربين عل،)٢(»نعم«

الغدير جيتمع فيه ماء السماء ويستقي فيه من بئر   من يسأله عنىلإكتبت : ما عن ابن بزيع قال: ومنها

ال توضأ من مثل  «:جيوز؟ فكتبو يغتسل فيه اجلنب، ما حده الذي ال أبول، نسان من فيستنجي فيه اإل

  .)٣(»ليهإ من ضرورة الّإهذا 

  .وقد تقدم وجه التفصيل بني االضطرار وغريه: قولأ

) عليه السالم( سألت أبا احلسن: سناده عن احلسن بن حمبوب قالإب) رمحه اهللا( ما رواه الشيخ: ومنها

ن إ«: خبطه يلّإ يسجد عليه؟ فكتب ى مث جيصص به املسجد أعن اجلص يوقد عليه بالعذرة وعظام املوت

مث النار ليه، إى سببان لنجاسة اجلص لسراية دسومتهما ن العذرة وعظام املوتإ ف،)٤(»املاء والنار قد طهراه

  تطهر القسم املعظم بسبب

                                                
  . ٢٣ يف املياه وأحكامه ح ١٠ الباب ٢٢٣ ص ١التهذيب ج ) ١(

  . ٢٤ يف املياه واحكامها ح ١٠ الباب ٢٢٣ ص ١التهذيب ج ) ٢(

  .١٥ من ابواب املاء املطلق ح ٩ الباب ١٢٠ ص ١الوسائل ج ) ٣(

  .٣ باب ما يسجد عليه وما يكره ح ٣٣٠ ص ٣الكايف ج ) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٦٢

  برة من الدم الذي ال يدركه الطرفإبرأس  حىت

  

ي من اجلص النجس يتطهر بسبب جزاء صغار منها حمفوظاً وذلك الباقأى زالتها عن اجلص، ويبقإ

  .ن املاء الذي خيتلط مع اجلص قليل جداًأ ومن املعلوم ،مالقاة املاء

ى عدم االنفعال يبلغ عددها ـ و الظهور علأخبار الدالة بالنصوصية هذه مجلة مما ظفرنا ا من األ

ال التغيري ـ إاء ال ينجسه ن املأى خبار الدالة علبضميمة اخلربين الذين نقلنامها عن الوسائل يف تتمة األ

  . حديثاًنيمخسة وست

خبار الظاهرة ا ال يكافؤها للجمع الداليل العريف بينها وبني األهو كلأن جل املعارضات أوقد عرفت 

خبار  عد التمسك ذه األ، القول باالنفعالىلإنه لوال ذهاب املشهور أيف االنفعال، ومن احملتمل قريباً 

  .ى الفهم العريفضنه خالف ظاهر االدلة مبقتلالنفعال مقطوع كو

  . سواء السبيلىلإوهناك وجوه أُخر من الطرفني أضربنا عنها خوف التطويل واهللا اهلادي 

نه ينجس باملالقاة أى فاملصنف ـ تبعاً للمشهور ـ عل. وكيف كان فالقائلون باالنفعال خمتلفون

خالفاً للشيخ يف } ن الدم الذي ال يدركه الطرفبرة مإ برأس حىت{مطلقاً من غري فرق بني النجاسات 

الطرف من الدم، ويف حمكي  القول بعدم انفعال املاء القليل مبا ال يدركه ىلإنه ذهب إاالستبصار ف

  .نه معفو عنه ألنه ال ميكن التحرز عنهإبر من الدم وغريه فاملبسوط ما ال ميكن التحرز عنه مثل رؤوس اإل

  قول بطهارة املاء القليل عند مالقاة ما ال وعن غاية املراد نسبة ال



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٦٣

  . الكثريىلإيدركه الطرف من الدم 

  :فالكالم يقع يف مقامني

  :كه الطرف من الدم، واستدلوا عليه بأمرينريف عدم االنفعال مبا ال يد: املقام األول

عف سألته عن رجل ر: قال) عليه السالم( ى بن جعفرخيه موسأي بن جعفر عن صحيح عل: األول

إن مل يكن «: صاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقالأفامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً ف

  .)١(»بيناً فال تتوضأ منهاً ن كان شيئإشيئاً يستبني يف املاء فال بأس، و

  :شكل عليهأو

ن وصول إ وحيث ناءصابة اإلإال إنه مل يعلم أن ظاهر السؤال إ :وفيه(: مبا يف املصباح بقوله: والًأ

 مامجابه اإلأيضاً حتير السائل يف حكمه وأصابة املاء إناء ال ينفك غالباً عن  اإلىلإشيء من تلك القطع 

 منصوبة شيءى تقدير كون كلمة وعل. هر شيء من الدم يف املاءظبنفي البأس ما مل ي) عليه السالم(

نك لو سألت أومعلوم . تأملى املعلى كما ال خيف ذلك ىلإيضا يؤول أكما عن بعض النسخ فمعناه 

صابة املاء إالحنصار طريق حصول القطع ب) عليه السالم( مامعن مثل الفرض جييبك مبثل جواب اإلاتهد 

  ثر الدم أـ يف مفروض السائل ـ بظهور 

                                                
  .١اب املاء املطلق حبوأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٦٤

إال الظن و متوج املاء ال يورث أجزاء الدم أو تفرق أناء صابة اإلإمارات كن ما عداه من األيف املاء، أل

  .ى انته،)١()ليهاإصابة فال يلتفت باإل

و بقرينة السؤال عن أ ولو بقرينة كون السائل علي بن جعفر ناءهإصاب أالظاهر من قوله : قولأ

 بل قرر هذا ،ستمسك ذه اجلهة ولذا مل يستشكل عليه يف امل،ناءصابة ماء اإلإحكم الوضوء، هو 

  . انتهى)٢()ة نفس املاء، كما قد يشهد به لسان اجلوابصابإن الظاهر منه إف(: اهر بقولهالظ

مجايل وطرفاه حمل ناء موجب لالجتناب عن املاء، ألنه طرف العلم اإلصابة اإلإن العلم بأ ىلإمضافاً 

ستهجان اهو حمل االبتالء عدم لزوم االجتناب عن األطراف إذا مل يكن بعضها ذ دليل إ ،االبتالء قطعاً

و يف أناء اإلى اجتنب عن النجس الواقع عل:  يف املقام فأي استهجان لقول املوىلاخلطاب وليس موجوداً

 منه املاء، بناء وما فيه فيما يتشرط فيه الطهارة فيشراستعمال ظاهر اإلى بالوجدان نا نرأ ىاملاء، عل

لذا لو و.  غري ذلك من االستعماالتىلإو يدخله يف احلب، أ ،ى ظاهره مث يصلييده املرطوبة علويضع 

ي ستهد بأنو مائه ال يفتيه جبواز شرب املاء، وحنوهأن ظاهر إنائي جنس أعلم أئل ا.  

ن فيه حممد بن أمحد العلوي اهول غري أب(ن يناقش يف الرواية من حيث السند أمبا ميكن : وثانياً

  نه مروي يف إفظاهر ـ لو سلّم ـ 

                                                
  . ١٧ كتاب الطهارة ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ١٧ كتاب الطهارة ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(
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٢٦٥

  .، كما يف املستمسك)١()يف طريق الشيخالكايف بطريق صحيح ليس فيه العلوي املوجود 

  . نه معرض عنه عند املشهور فيسقط بذلك عن احلجيةأب: وثالثاً

ليم كون اإلعراض مضراً يف اجلملة، وقد عرفت يف عراض عن الداللة غري مضر بعد تسن اإلإ: وفيه

  .صالأعراض عدم موهنية اإلصول األ

 )رمحه اهللا(الشيخ ملستبني من الدم ـ ما تقدم عن مبسوط بغري ااالنفعال ـ مما استدل به لعدم : الثاين

  .نه ال ميكن التحرز عنهأب

 عدم ارتفاع ىلإ مضافاً ،فالضرورات تقدر بقدرهااالحتراز قطعاً ـ ولو سلّم ـ ، إلمكان  نظر:وفيه

  .احلكم الوضعي باحلرج

واستدل مطلقاً ولو من غري الدم،  بالذرات الصغار، غري املدركة بالبصرعدم انفعال املاء : املقام الثاين

ال الصغار اليت فالذرات يف العرف، جناسة هذه النجاسات ما صدق عليه ذلك العنوان دلة أن ظاهر أله ب

منصرف عن مثل ن ادلة انفعال املاء القليل بالنجاسة أين ال حكم هلا، كما وامليصدق عليها الدم والبول 

  .هذه الذرات

لذرات البول، بل البخار ر البول الصاعد حني التخلي مع القطع باصطحابه خباويؤيده احلكم بطهارة 

  ى أهل التجزئة والتحليل عبارةلد

                                                
  . ١٤٨ ص ١ ج:املستمسك) ١(
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٢٦٦

بالسواقي، ومل فلو كان هناك حفر متعددة فيها املاء واتصلت . و متفرقا مع اتصاهلا بالسواقيأسواء كان جمتمعا 

  ع،ى النجس واحدة منها تنجس اجلميذا القإ، يكن اموع كراً

  

 وكذا احلكم بطهارة اللون والرائحة مع ، املصحوبة مع اهلواء املرتفع باحلرارةةعن الذرات املائي

 وكذا حكم مجاعة منهم صاحب العروة .جزاء، ولو مل نقل باستحالة انتقال العرضضرورة بقاء األ

ـ ذكره يف حبث . رحجاى باألذا استنجإجزاء الصغار اليت ال تتميز ن بقيت األإبطهارة حمل الغائط، و

مكان االحتراز إن التعليل بعدم أال إ.  ولعل هذا هو مراد الشيخ من العبارة املتقدمةرض ـمطهرية األ

ال إى مذهب غري املشهور القائلني بعدم انفعال املاء وهذا الكالم يتم عل حكمة هذا اجلعل، ىلإشارة إ

  .ما املشهور فال يقولون بهأبالتغري، 

 فلو كان هناك حفر متعددة فيها املاء واتصلت ،و متفرقاً مع اتصاهلا بالسواقيأاً سواء كان جمتمع{

خالفاً للمحكي عن }  النجس واحدة منها تنجس اجلميعىذا القإبالسواقي ومل يكن اموع كراً 

دلة ذ األإ( :قال يف حمكي املعاملفنفعال، اإلسترابادي حيث اعترب االجتماع يف االواحملدث صاحب املعامل 

  .)١()ى انفعال ما نقص عن الكر باملالقاة خمتصة باتمع واملتقاربالدالة عل

 كمية واشتراطاً ـ اعتبار خبار الكرأن املستفاد ـ من أى  ما ذكروه علومبىن(: قال يف احلدائق

  ى ذلك املاءاالجتماع يف املاء، وصدق الوحدة عل

                                                
  .٢٣٩ ص١ ج:احلدائق) ١(
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٢٦٧

ى الوجه املذكور، فلو كان ما يف كل حفرة دون الكر وكان علن كان بقدر الكر، ال ينجس وإن كان متفرقاً إو

  .ى واحدة منها النجس، مل تنجس، التصاهلا بالبقيةاموع كراً والق

  

منا هو اتمع إوعدمها عن االنفعال جعل الكر وعدمه مناطاً للعصمة منا هو باعتبار ذلك، فمورد إ

  .ى انته،)١()شكالإحمل  واملسألة ،الساكن دون اجلاري املذكور

 ءمن املاال تشرب ": ذا قالإ ن املوىلإ ف،ى االنفعالبناًء علوهذا ليس ببعيد عن الفهم العريف، : قولأ

حدها السم، مل ير العرف مشول أ، مث كان هناك حفر متباعدة بينها سواقي ضيقة فلقي "ى السمالذي الق

ف املقام، لعدم  خبال،يست يف احلفر كذلكن املدار يف السم السراية ولأالنهي لسائر احلفر، والفرق ب

ن املتفاهم عرفاً من كيفية التنجس هو التنجس بالسراية أ ممنوع، مبا يأيت من ،سبباً للنجاسةكون السراية 

  .ال غريها

ى الوجه ن كان متفرقاً علإو{ى ذلك لألخبار الكثرية الدالة عل} ن كان بقدر الكر ال ينجسإو{

ى واحدة منها النجس، مل والقل حفرة دون الكر، وكان اموع كراً، املذكور فلو كان ما يف ك

  .م ال؟أهل يقول به هنا ومل يعلم من القائل باالنصراف } تصاهلا بالبقية، الستنج

  .ن شاء اهللا تعاىلإما مع اختالفها فسيأيت الكالم عنها أن هذا كله فيما لو تساوت السطوح،  إمث

                                                
  .٣٣٢ ص١ ج:احلدائق) ١(
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  .و موروداًأى النجاسة ن يكون وارداً علأجس القليل بني ال فرق يف تن): ١مسألة ـ (

  

و أى النجاسة ن يكون وارداً علأبني {ى القول به بناًء عل} ال فرق يف تنجس القليل {):١مسألة ـ (

  :قوالأويف املسألة } موروداً

  . املشهور من االنفعال مطلقاًىلإتبعاً ملا نسب ) رمحه اهللا( املصنفما اختاره : األول

ى النجس ال ينجس مطلقاً،  فلو ورد املاء عل،ى املاءن املتنجس شرطه ورود النجاسة علإ: الثاين

 ،واستوجهه يف املدارك ،مجاع ظاهراً، وصاحب املعامل واحللي مدعياً عليه اإل،اختاره السيد يف الناصريات

به صاحب احلدائق يف حبث الغسالة، ونسقرب يف مسألة وجعله األ ،واستحسنه يف الذخرية يف هذه املسألة

ن تردد يف حبث القليل، واختاره يف إخبار، وصحاب، وجعله الظاهر من األ مجلة من األىلإماء املطر 

  .ى احملكي من مجلة منهمصرحياً علاملستند 

  . وبني غريه فينجس،فال ينجسبني استعمال املاء الوارد يف التطهري التفصيل : الثالث

  . وبني غريه فينجس مطلقاً،فال ينجس مطلقاً رييف التطهستعمل التفصيل بني امل: الرابع

  :استدل القائلون باالنفعال مطلقاً

  .خبار االنفعالأتقدم يف ما بردت النجاسة فما فيما وأ

  عليه ( طالق قولهإروايات الكر وفبمفهوم ى النجاسة واما فيما ورد املاء عل
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٢٦٩

املاء الذي «): عليه السالم( ستقاء غالم أيب عبد اهللاوحديث ا» ما يبل امليل ينجس حباً«): السالم

ن يكون أبريق كذلك، هل يصلح إِدنّ يكون فيه مخر أو «، وما ورد بعد السؤال عن »كانت الفأرة فيه

و يغتسل به أبه الثوب ذا غسل ال بأس به، وما ورد أن املاء الذي يغسل إنه إو غريه؟ أو املاء أفيه اخلل 

 غري ذلك من الروايات اليت تقدم بعضها يف باب االنفعال، مضافا ىل إ،»ن يتوضأ بهأز من اجلنابة ال جيو

ن السبب يف االنفعال مالقاة النجاسة وقابلية القليل من حيث القلة، وال أ : مثل،ىخرأ وجوه اعتبارية ىلإ

ي ال نه خلصوصية السؤال وهأال إن كانت خاصة إخبار النجاسة وأمدخلية للورود وعدمه، وبأن 

  .صحاب، فلو فرض تعارض اخلربين قدمت تلك مبوافقة املشهورختصص، وباالشتهار بني األ

 منع ىلإ  مضافاً،ما الوجوه االعتبارية فال شأن هلاأبعدم داللتها، ووأجاب عن الروايات يف املستند 

  .ى اخلالفن مل ندعها علإالشهرة 

  : العكسبني ورود النجاسة فينجس املاء دونواستدل املفصلون 

  .خبار املتقدمةاملاء القليل من األى انفعال فبما دل عل: ما األولأ

  :مورأى النجاسة، بوهو طهارة الوارد عل: ما الثاينأو

وال فرق بني (: يف الناصريات، قال الناصريف حمكي كالمه ) رمحه اهللا( ىالسيد املرتضما ذكره : األول

وهذه املسألة ال (: ى ـ  ـ قال السيد املرتض)ى املاء على النجاسة وبني ورود النجاسةورود املاء عل

  ى  صرحياً، والشافعي يفرق بني ورود املاء علصحابنا، وال قوالًعرف فيها نصاً ألأ
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ى ى املاء وال يعتربمها يف ورود املاء علالنجاسة وورودها عليه، فيعترب القلتني يف ورود النجاسة عل

 أن يقع التأمل لذلك ـ ىلإى يف نفسي عاجالً ـ  هذه املسألة، ويقوسائر الفقهاء يفالنجاسة، وخالفه 

ى ى النجاسة ألدالوارد علنا لو حكمنا بنجاسة املاء القليل إ: صحة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه

ذا إن املاء أى يشق، فدل عليراد كر من املاء عليه، وذلك إال بإن الثوب ال يطهر من النجاسة أ ىلإذلك 

  .ىهانت )١()كما يعترب فيما يرد عليه النجاسةى النجاسة ال يعترب فيه القلة والكثرة  علورد

 ةن تكون القذارات الشرعيأمن املمكن  ذإاملاء، عدم املالزمة بني طهارة الثوب وعدم انفعال : وفيه

ى  علبناًءا كله ن هذأى خيف  لكن ال،عن مكاابنفسه القذارة ويزيلها كالقذارات العرفية، يأخذ املاء 

  .صلهأشكال من وجه هلذا اإلال فال إ و،انفعال املاء القليل

صل أى هو الصحيح املستمر علوما قوي يف نفس السيد (:  قال)٢(مجاع الذي ادعاه احللياإل: الثاين

  .)٣()صحاباملذهب وفتاوي األ

نه أمن ) رمحه اهللا( مداينذكره الفقيه اهل ى، ماى وكربمجاع صغر اخلدشة يف هذا اإلىلإمضافاً : وفيه

  مراد احللي طهارة ما يستعمل يف ن يكون أال يبعد (

                                                
  . املسألة الثالثة١٧٩ص) الكتاب اخلامس من اجلوامع الفقهية (:املسائل الناصريات) ١(

  . ابن ادريس يف السرائرأي ) ٢(

  . ٢٩ سطر١٧ ص١ كتاب الطهارة ج:مصباح الفقيه) ٣(



  ٢موسوعة الفقه ج
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فالقول بعدم انفعال  وما بعدها، وإال وىلزالة عني النجس، ولذا فرق بني الغسلة األإالتطهري بعد 

  .ى انته)١(]وىلمع القول بنجاسة املاء يف الغسلة األمطلقاً، كما هو ظاهر عنوان السيد، ال جيتمع الوارد 

ن املاء كان قبل إمجاع املنقول عن احللي، فاستصحاب الطهارة، ذكره يف املستند وأيده باإل: الثالث

  .ى النجاسة طاهر فاذا شك يف جناسته استصحبوروده عل

  .ى القول به كما هو املشهور ـ مانع عن جريان االستصحابن عمومات االنفعال ـ بناًء علإ: وفيه

ن إ(: خبار الكر، قالأى منع عموم املفهوم يف  عليضاً بناًءأذكرها يف املستند . ارةقاعدة الطه: الرابع

ن يكون النجاسة الواردة، وال أمن شأنه التنجيس، فيمكن ى التنجيس ببعض ما ال علإاملفهوم ال يدل 

نه التنجيس ن من شأأيضاً املراد بتنجيسه له ليس فعليته بل معناه أبعدم الفصل لوجوده، وميكن التتميم 

هذا .  باملتيقنيفيكتفالتنجيس مبطلق املالقاة ى لذلك علبوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص، وال داللة 

يعارض مع بعض عمومات الطهارة بالعموم من وجه لتخصيصها بالقليل الوارد ن بعد تسليم الداللة أمع 

  .ى انته)٢()صل األىلإعليه النجاسة مبا مر قطعاً فريجع 

                                                
  . ١٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ٢١ سطر٩ ص١ ج:املستند) ٢(
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٢٧٢

حوايل، فمنع العموم يف العموم األمنا الكالم إن العموم للمفهوم مسلَّم عند السيد وغريه، وإ :وفيه

حوايل، وليس هلم ذلك، وكون النسبة منا هو منع العموم األإفرادي غري مفيد يف املقام، بل املفيد هلم األ

صول عدم ي حتقق يف األمنا هو بانقالب النسبة الذإبينها وبني بعض عمومات الطهارة عموماً من وجه 

  .صحته يف مقام اجلمع

دلة أطالقها اخلالية عن املخصص واملقيد يف ما حنن فيه، الختصاص إعمومات طهارة املاء و: ساخلام

ماء االستنجاء، ورواية غسل الثوب النجس يف خبار طهارة أانفعال املاء القليل بورود النجاسة، ويؤيده 

  .االت والغسرياِملركَن، وموارد التطه

دلة االنفعال باملورود، وطهارة ماء االستنجاء ختصيص، ورواية أى اختصاص نه مل يدل دليل علإ: وفيه

ى طهارة املاء، ملا تقدم من عدم املالزمة بني التطهري وبني طهارة ما غسل الثوب يف اِملركَن ال تدل عل

خبار ذكر يف املصباح شواهد من األوقد . ن شاء اهللا تعاىلإفيها ما الغسالة فسيأيت الكالم أو. يتطهر به

خريان ما التفصيالن األأوى من تأملها، خيفى على عدم الفرق بني الورودين ولكنها خمدوشة، كما ال عل

قرب عدم الفرق بني الورودين  فاأل،كانوكيف . ن شاء اهللا تعاىلإفسيأيت الكالم فيهما يف باب الغسالة 

  .ال املاء القليلى القول بانفعيف النجاسة بناًء عل



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٧٣

  الكر حبسب الوزن الف ومائتا رطل، بالعراقي): ٢مسألة ـ (

  

مجاع احملقق واملنقول، لإل(: قال يف املستند} ا رطلتلف ومائأالكر حبسب الوزن {): ٢مسألة ـ (

 بقسميه اجلواهر، وعن عمجا اإلى وحنوه يف دعو)١()ماميةماليه من دين اإلأالصدوق يف مستفيضاً، وعده 

يب عمري أ وصريح آخرين عدم اخلالف فيه، ملرسلة ابن ىه، وعن املعترب واملنتهمجاع عليى اإلالغنية دعو

عليه السالم( اهللا يب عبدأصحابنا عن أصله، عن بعض أى  علًءها يف احلدائق من الصحاح بناالذي عد( ،

صدوق يف املقنع مرسال، وعن  ورواه ال،)٢(»ا رطلتلف ومائأ :ينجسه شيء الكر من املاء الذي ال«: قال

  .)٣()للف ومائنا رطأن الكر أوروي (: املقنع كما يف البحار قال

يب عمري، وشهادة أى تصحيح ما يصح عن ابن  احملكي علعمجارساهلا غري قادح لإلإن أ ىخيف وال

 ال(: عن املعترب اجنبارها بالعمل، بل ىلإ عن ثقة، مضافاً الّإيرسل  يروي وال نه الأعالم، بمجاعة من األ

  .)٤()صحابعرف راداً هلا من األأ

ينافيها صحيحة حممد بن  وال،  املشهورىلإشهر، بل يف احلدائق نسبته ظهر األ األى عل}بالعراقي{

  والكر «: قال) عليه السالم( اهللا يب عبدأمسلم عن 

                                                
  .٢٦ سطر١١ ص١ ج:املستند) ١(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ١١ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ عن املقنع ص١٠ ح١٨ ص٧٧ ج:البحار) ٣(

  .٢٠ سطر١٠ص: املعترب) ٤(
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يب عبد أىل إ املغرية يرفعه روى يل عن عبد اهللا بن: يب عمري الثانية، قالأ، ومرسلة ابن )١(»ستمائة رطل

  .)٢(»ن الكر ستمائة رطلإ«) عليه السالم( اهللا

  : أمرينىوقبل الشروع يف االستدالل البد من التنبيه عل

كرب يف حاشية املدارك وغريه،  األاملعهود منه الدوري، كما عن املوىلو للعراق لن الكر مكياإ: األول

  . مقداره خالفوسيأيت كالمه بتمامه، ويف

ذا بلغ املاء كراً مل حيمل إ: مكيال ألهل العراق؛ ويف حديث ابن سريين: والكر( :في لسان العربف

: هل العراقأوهو عند   ستة أوقار محار،:  والكر،رذا كان املاء قدر كر مل حيمل القذإ: جنساً، ويف رواية

يكون باملصري أربعني : يدهواحد أكرار الطعام؛ ابن س: يضاً؛ والكرأكر ستون قفيزاً، ويقال للحسي 

ثالث : صاع ونصف، وهو: ك، واملكوك ستون قفيزاًً، والقفيز مثانية مكاكيالكر: إردباً؛ قال أبو منصور

  .ىه انت)٣()ستون صاعاً: ، كل وسق من هذا احلساب إثنا عشر وسقاًوالكر: زهريكيلجات، قال األ

  مكيال للعراق، :  ـ وبالضم:ن قالأ ىلإ ـ الكر(: ويف القاموس

                                                
  .٣بواب املاء املطق حأ من ١١ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب املاء املطق حأ من ١١ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٤١ ص٣ ج:لسان العرب) ٣(
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  .ى انته،)١()اًب محار، أو هو ستون قفيزاً، أو أربعون إردوقاروستة أ

أحد أكرار الطعام، وهو ستون قفيزاً، والقفيز مثانية مكاكيل، : والكر بالضم(: ويف جممع البحرين

 عبارة من ىل اثين عشر وسقاً، والوسق ستون صاعاً، ويف الشرعإواملكول صاع ونصف، فانتهى ضبطه 

  .)٢()لف ومائيت رطل بالعراقيأ

مكيال ضخم يف : دباِإلر(، )٣()نه أربعون إردباً، وقيل غري ذلكإ: مكيال، قيل: الكر( :ويف املنجد

  . انتهى)٤ ()مصر يساوي أربعة وعشرين صاعاً

 مائة رطل،ئيت رطل أو ستالف ومأتناسب الكر احملدود شرعاً ب ن هذه التقديرات الأ ىخيف وال: قولأ

  .فالالزم رفع اليد عن التحديدات اللغوية

املكّي، نصف واملدين والعراقي، والعراقي املكّي : وزانأى ثالثة باالشتراك عليطلق  لالرط: الثاين

  .رباع املكيأوثلث املدين، فاملدين ثالثة 

  ن الرطل أواملشهور (): رمحه اهللا( قال العالمة السي

                                                
  .٣٤ ص٤ ج:القاموس) ١(

  .٤٧٢ ص٣ ج:جممع البحرين) ٢(

  .٦٧٨ ص:املنجد) ٣(

  .٨ ص:املنجد) ٤(
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يف الذكرى والعالمة يف ) رمحه اهللا(  وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد،الًحد وتسعون مثقاأاملكي 

ئة احبث الغسل والفطرة، لكنه ذكره يف حبث نصاب الغالة من املنتهى والتحرير أن الرطل العراقي م

محد بن علي من أ، وكذا ذكر سباع درهم وهو تسعون مثقاالًأ وأربعة درهم ومثانية وعشرون درمهاً

ىل إن هذا سهو منه، وكأنه كان عند وصوله أىل العامة، والظاهر إول يف كتاب احلاوي ونسب األالعامة 

قوال سائر أخبار وهذا املوضع ناظراً يف كتبهم وتبعهم فيه ذاهالً عن خمالفة نفسه يف املواضع، وخمالفة األ

ئة درهم ومثانية وعشرون ام: وعلى الثاين. ئة وثالثون درمهاًاالرطل العراقي م: صحاب، فعلى األولاأل

  .انتهى )١()سباع درهمأربعة أ ودرمهاً

  .وذا يعلم الرطل املدين واملكي على القولني: قولأ

براهيم بن إاملشهور أن الرطل العراقي مائة وثالثون درمهاً، وتدل عليه رواية (: وقال يف املستمسك

والرطل مائة ومخسة وتسعون «: ة، قالرطال برطل املدينأيف الفطرة، أا ستة ... حممد اهلمداين

  رطال أرطال باملدين، وتسعة أالصاع ستة «وفيها ... براهيم املذكورإبضميمة رواية جعفر بن  )٢(»درمهاً

                                                
  .١٥ ص١٣ج: مرآة العقول) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل) ٢(
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ك تسعة لرطال من متر باملدين، وذأستة «ا أ... يف الفطرة... ، ورواية علي بن بالل)١(»بالعراقي

  .)٣())٢(»رطال بالبغداديأ

رباع أ ومها ثالثة ، وهذا ال شك فيه،الدينار واملثقال الشرعي متحدان(: لسي يف موضع آخروقال ا

سباع درهم، أ واملثقال الشرعي درهم وثالثة ،عيرمثقال وثلث من الشاملثقال الصرييف، فالصرييف 

هم  ونصف املثقال الصرييف وربع عشره، فيكون مقدار عشرة دراةسوالدرهم نصف املثقال الشرعي ومخ

سباع أربعة أ وول نصاب الذهب يف وزن مثانية وعشرين درمهاًأ سبعة مثاقيل، فيكون العشرون مثقاالً

، وهذه النسب مما ال شك فيه، ربعني مثقاالًأئة واول نصاب الفضة يف وزن مأئة درهم ادرهم، وامل

  . انتهى)واتفقت عليه اخلاصة والعامة

وساط الشعري، كما حكي القول بذلك أ مثان حبات من  وكل دانق وزنه،ن الدرهم ستة دوانيقإمث 

ربعون درمها، أ :عن اخلاصة والعامة، واُألوقية كما عن اجلوهري واجلزري والفريوز آبادي واملطرزي

  ن ألف رطل عراقي باعتبار أىل إفيكون نسبة اُألوقية 

                                                
  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٦١ ص١ج: املستمسك) ٣(
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 مخسني ثالثة آالف ومائتني وىلإكل رطل مائه وثالثني درمهاً كنسبة الواحد 
3250

1.  

ئيت الف ومأ املتضمنة لكون الكر وىليب عمري األأبن االتنايف بني مرسلة :  قلنانيذا عرفت هذين التنبيهإ

نتني لكون الكر ستمائة رطل، يب عمري الثانية املتضمأرطل، وبني صحيحة حممد بن مسلم ومرسلة ابن 

 وزان واملساحات ملراتب الترته الل املاء القليل باملالقاة فألن األاخترناه من عدم انفعا ى ما علبناًء ماأ

ى املشهور من كوا يف مقام التحديد فألن كالّ من بناء علما أو. للتحديد احلقيقي املوجب للتضارب

اقي رادة املكّي واملدين والعر إلالروايتني املتقابلتني حتتمل وجوهاً ثالثة، فيكون جممال يف حد ذاته قابالً

يب عمري أ اآلخر قرينة معينة للمراد عنهما لشهادة العرف فتحمل مرسلة بن ىلإمنه، وضم كل منهما 

  .ى املكيوالصحيحة واملرسلة الثانية علقي، ى العرا علوىلاأل

كما لو كان لفظ (: لفظه يف مقام بيان شهادة العرف ذا اجلمع ما) رمحه اهللا(  اهلمداينهقال الفقي

 من احلنطة، مث عطه مناًأن جاءك زيد فإ:  وقال القائلىخرأ بني مقدار ونصفه، وبني مقادير اًاملن مشترك

مجال عن اآلخر، ويتعني املراد من بني سائر عطه منني، يرفع كل واحد منهما اإلأف زيد كن جاءإ: قال

   اجلمع بني الروايتني ى فيجب مبقتض،ن كانت كثرية، ووجهه واضحإاملعاين و
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  .ى انته)١(]ى العراقيواملرسل على الرطل املكي عللصحيح محل ا

لف ومأتني، هو الذي روي مرسلة  مرسلة األىيب عمري الذي روأن ابن أويؤيد ذلك : قولأ

نه لو أ دفع املنافاة، كما ىلإشارة إنه لو كان بينهما تناف مل ينقل كليهما بال أعلوم الستمائة، ومن امل

  .ما بذلك لسأل عن سبب االختالفمسعهما ومل ير اجلمع بينه

بيان املؤيدات اليت ذكرها يف ىل إ  ذلك، كما الحاجةىشكاالت الواردة علوذا كله يظهر دفع اإل

 ،كثرأو أ معارضتها مبثلها ىلإقل مراتب احلجية، مضافاً أتوجب الظهور الذي هو  احلدائق وغريه، ألا ال

لف ومائتني املدين،  كون املراد باألىلإ ام ذهبوأ) هم اهللارمح(ى نعم حكي عن الصدوقني والسيد املرتض

  .لف ومثامنائةأفيكون الكر بالرطل العراقي 

ى عرف السائل، كان يف املدنية وعرف املتكلم مقدم عل) سالمالعليه ( ن اإلمامأورمبا يستدل هلم ب

عليه (  رواية علي بن جعفرىلإاً خبار يف الرطل املدين، مضافعضده استعمال الرطل يف غري واحد من األوي

 ،يصلح شربه وال الوضوء منه نه الأضمنة تامل )٢(وقية من بول،ألف رطل وقع فيها أالواردة يف ) السالم

  ل واملسؤول عنه مدنني، قرينة كون السائبى ظهورها يف الرطل املدين  علبناًء

                                                
  .١٥ سطر٢٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . نقالً عن كتاب املسائل٢٩٠ ص١٠ ج:البحار) ٢(
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لف رطل من املدين أذ إ، م عاصتني بالعراقي غريئالف ومألف رطل مدين غري عاصم كان أفلو كان 

ئتني مكياً، ملا تقدم من كون الف ومينقض باحتمال كون األ لف ومخسمائة رطل بالعراقي والأيساوي 

  .يقال يف وجه االستدالل ني، هذا غاية مايالسائل واملسؤول عنه مدن

ح صحيحة حممد بن خذ بظاهرها لزم طرأم مجيع املؤيدات يف حد ذاا، ولكنها لو نه لو سلّإ: وفيه

 املكي، وذلك غري كاف يف االعتصام بناًء ىن حتمال علأذ غايتهما إيب عمري الثانية، أمسلم، ورواية ابن 

  .ى هذا القول فالبد من اجلمع بينهما بنحو ما تقدمعل

ى الرطل ما علإى عدم االنفعال كما تقدم، وى الترته بناًء علما أن حتمل علإ: ورواية علي بن جعفر

، ةنه ـ بضميمة بعض الشواهد املذكورة يف احلدائق واملصباح وغريمها ـ كان شائعاً يف املدينإعراقي فال

  .وهذا غري بعيد كشيوع حقة االسالمبول يف العراق فعالً

 شرعياً، ومثانية وستون وربع املثقال ن الرطل واحد وتسعون مثقاالًأوقد حتصل من احلساب السابق 

 شرعياً، وباملثاقيل الصرييف يبلغ  مثقاالً،تنيئالف وتسعة آالف ومأئة ااملشهور يبلغ مى الصرييف، فالكر عل

  . مثقالةلف وتسعمائأواحداً ومثانني 

   مباشرتنا ىلإ املثاقيل مضافاً ىلإ يف التحويل هوهذا الذي ذكرنا
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  ال مثن شربإربعون شرباً أوباملساحة ثالثة و

  

يف ) رمحه اهللا( يف ميزان املقادير والفقيه اهلمداين) رمحه اهللا( يف تكسريها موافق ملا ذكره السي

  .املصباح

  :ظفرت مثانية ى ماقوال يف املساحة علواأل} مثن شربالّ إربعون شرباً أوباملساحة ثالثة و{

شبار أ عشرة ةبعاده الثالثأمبا بلغت (ن الكر أقلها، ما حكي عن الراوندي من أ وهو :القول األول

  .)١(] يعترب التكسري وملاًونصف

ومل جند ما ميكن االستدالل له به، واستدل له شارح الروضة برواية (): رمحه اهللا( ىقال شيخنا املرتض

شبار أشبار ونصف يف مثله ثالثة أذا كان املاء ثالثة إ«): عليه السالم( يب بصري املتقدمة ـ املراد به قولهأ

ال ما : وفيه. ب مع فال يعترب الضر ـ جبعل يف مبعىن)٢(»ءونصف يف عمقه يف األرض فذلك الكر من املا

ن طوله عشرة ا ما ك:قل فروضها كما يف الروضأ و،فراد الكرأن الزم هذا القول اختالف إ، مث ىخيف

بعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار ونصف مع كون كل من عرضه وعمقة شرباً، وذكره بعضهم يف أ

  .)٣()اًاشبار وعرضه نصف شرب وطوله شرب

                                                
  .١٩ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٦بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ سطر٢٥ ص:كتاب الطهارة) ٣(
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ذ إول ربعة ونصف خبالف األأبعد ألن حاصله يصري أمنا كان الثاين إالشيخ ما يف الروض وح مث رج

يضاً، وهو أخر أبعد من الفرض الثاين أ ن له فروضاًأ ىخيف شبار ونصف، ولكن الأحاصله يكون عشرة 

مثان شرب، أي أسة ذ حاصله يكون مخإه وطوله نصف شرب، شبار وكل من عرضأن يكون عمقه عشرة أ

  .مثان شربأال ثالثة إشرباً 

ن ما إ ف،ن يكون املراد هو املساحة الدوريةأ قرب حمتمالتهأاحملكية عنه جمملة، و فالعبارة ،وكيف كان

مساعيل بن إشبار وعمقها ثالثة يكون جمموعها قريباً من تسعة، فيكون مستنده رواية أكان حميطها ثالثة 

  .ملأ فت،جابر بضرب من املساحمة

 حد عشر، فيكون مستنده قولهأنه قريب من إربعة، فأذا كان حميط الدوري ثالثة، وعمقه إوكذا 

  .ذراعان عمقه يف ذراع وشرب سعته :)عليه السالم(

 يف الكر مبضمون ما عن فقه نه افىتأمن ) لعنه اهللا( كثرها، ما حكي عن الشلمغاينأ وهو :القول الثاين

اجه من ومأن بلغت إن تأخذ احلجر فترمي به يف وسطه فأوالعالمة يف ذلك ( :الرضا قال يف الرضوي

  .)١()ينجسه شيء ن مل يبلغ فهو كر الإدير فهو دون الكر، وغاحلجر جنيب ال

                                                
  .١٥ سطر٥ ص:فقه الرضا) ١(
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ى ما يب حنيفة علأ التقية، ألنه قريب من مذهب ىولو قيل حبجية الرضوي، فالالزم محله عل: قولأ

  .حكي

من أنه ما بلغ مكسره مائة شرب، وقد صرح مجاعة، منهم  سكايفإلما حكي عن ا :القول الثالث

بعدم معلومية ) رمحه اهللا( يف البحار، والشيخ يف الطهارة، والفقيه اهلمداين) رمحه اهللا( العالمة السي

  .مستنده

 )١() ذراعني وشرب يفراعان وشربذُن الكر أروي (: ن مستنده رواية املقنع قالأولكن الظاهر : قولأ

ن ذلك موجب لكون املكسر حوايل مائة، كما إ كونه يف الدائرة وكون ذراعني وشرب قطرها، فى علبناًء

  .خذ مساحة املدورأى املطلّع بكيفية  علىخيف ال

ى من التخيري بني الروايات قال شيخنا املرتض) رمحه اهللا( ما حكي عن ابن طاووس :القول الرابع

ى االستحباب، فال يعرف له راد الواقعي ومحل الزائد علأن إي فله وجه، وراد الظاهرأن إف( ):رمحه اهللا(

  .ى انته)٢()وجه

 ،عمل بكلها نه طرح لكل ما روي، الأمكانه إوفيه بعد تسليم (): رمحه اهللا( وقال الفقيه اهلمداين

  .ى انته)٣(]ووجهه ظاهر

                                                
  .٤ نقالً عن املقنع ص١٨ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٦ سطر٢٥ ص:كتاب الطهارة) ٢(

  .٢٦ سطر٣٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٣(
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ذ إخذ بأقلها، ستحباب، واألى اال القاعدة يف صورة تساوي اجلميع هو محل زائد علىمقتض: قولأ

مفهوم التحديد واحلصر  كثرة خمالفة ىلإكثر، مضافاً مبفهوم التحديد الواقع يف األتدفع  قل النصوصية األ

كثر، وكذا يف باب الصالة أقل وتارة أخبار باب الصوم عد املفطرات تارة أخبار، ففي والعدد يف األ

نه إبقاء أ: هلكل ما روي، ففينه طرح أما أو.  غري ذلكىلإ من العبادات، وكذا يف باب البئر اوغريمه

يضاً، أي قول املشهور الذي حكي عنهم العمل برواية حسن بن صاحل ائلقن أ ىلإخري، مضافاً للحد األ

منا يطرح مفهوم إذ السيد إالسيد ابن طاووس، وضح من طرح أيطرحون سائر الروايات، بل طرحهم هلا 

  .ى حمامل بعيدة جداًو حيملوا علأوا مفهوماً ومنطوقاً، كل واحد، واملشهور يطرح

 يف والوجه عندي التوقف يف املساحة واالكتفاء(: تند من التوقف قالسما اختاره امل: القول اخلامس

  .ى انته)١()الكر بالوزن

الثني، عشرين، وستة وث وعين سبعةأمنا هو التكلم يف التحديدات الثالثة اآلتية، إوكيف كان فاملهم 

  . فنقول،ثُمنإالّ ربعني أوثالثة و

ني، ي الصدوق والقمنن الكر هو ما بلغ سبعة وعشرين، وهذا القول حمكي عإ :القول السادس

  والعالمة يف املختلف، 

                                                
  .١٢ سطر١٣ ص١ ج:املستند) ١(
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ردبيلي والسيد حبر العلوم  عليه، والشهيد الثاين يف الروض والروضة، واألهواحملقق الثاين يف حواشي

خبار الواردة ذكر وجوهاً للجمع بينهما، مث نه بعد ذكر مجيع األإهر الوسائل حيث والنراقي األول، وظا

ذكره مجاعة من ى وجه االستحباب واالحتياط كثر علقل كاف واعتبار األن األأى واحلمل عل( :قال

احلسن  بوأ هذا القول مجع غفري من املعاصرين، كالسيد ىلإ وذهب ،ى انته)١()قربعلمائنا وهذا هو األ

 ،القاسم اخلوئي، والسيد حممد الكوه كمري بوأ واآلغا ضياء العراقي، والسيد ،)رمحه اهللا( صفهايناأل

  . وغريهم،ومؤلف فقه الصادق

 بالصحة يف مجلة من املصنفات، بل عن الشيخ فمساعيل بن جابر، املوصوإخرب ى ذلك ويدل عل

عليه ( اهللا با عبدأسألت :  قال، زماننا هذاىلإالعالمة ا توصف بالصحة من زمن أ) رمحه اهللا( البهائي

شبار يف ثالثة أثالثة «:  قال؟ وما الكر:قلت» كر«:  قال؟ينجسه شيء عن املاء الذي ال) السالم

  .)٢(»شبارأ

 يف ثالثة شبار عرضاًأشبار طوالً يف ثالثة أن الكر هو ما يكون ثالثة أروي ( :نه قالأوعن االس 

   ما  وحنوه)٣()اشبار عمقاً

                                                
  .٨ من أبواب املاء املطلق ذيل ح١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ يف مقدار الكر ح٢ الباب١٠ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٢١ سطر١٤ ص)االس( :مايل الصدوقأ) ٣(
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  .عن األمايل

  .)١() يف عمق ثالثة اشبار،شبارأ يف عرض ثالثة ،شبار طولأوالكر ما يكون ثالثة ( :وعن املقنع

  :ورد عليهأوقد 

ما عرفت من تصحيح مجاعة من العلماء  وجه لذلك، بعد نه الإ:  وفيه،بضعف السند يف الكل: والًأ

  .افيتان يف التأييدمساعيل بن جابر، وروايتا االس واملقنع كإخلرب 

، وكيف يتحقق  بل منعها رأساًى املناقشة يف الصغرىلإمضافاً :  وفيه،عراض املشهورإب: وثانياً

صول ـ عراض املشهور ـ كما حققناه يف األإرفت به، مع عدم موهنية ع عراض بعد عمل مناإل

ن ما ذكره أ تتم، كما ن ذلك بسبب ترجيح غريه باملرجحات اليت ملأعراض وذا علم وجه اإلإخصوصاً 

 ىلإن نسب إن مضموا وإلعدم ثبوته، ف ،كما يشكل اجنبارها بعمل القميني(: ك بقولهس املستميف

 خصه ىى ما حكي ـ لكنه يف املنتهمة والشهيدين وغريهم علالالقميني يف كالم مجاعة ـ كاحللي والع

ذ إى ـ غري تام،  ـ انته)٢()يثحاب احلدصأ مجيع القميني وىلإبابن بابويه، ويف اخلالف نسبة األول 

  ابن "ى يف مقام االستناد ذكر املنته

                                                
  .٤ عن املقنع ص١٨ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .١٥٦ ص١ ج:املستمسك) ٢(
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 فهو ليس يف "اخلالف"ما أينفي ما عداه، و ثبات الشيء الإن إى عدم غريه، فيدل عل  فقط، ال"بابويه

  .صل املساحةأمقام ذكر احلد، بل يف مقام نسبة 

صحابنا وأل(: قال يف اخلالف ما لفظه صدوق،ى خمالفة اللو عدم االطالع عأ لزوم الكذب :ؤيدهيو

 يب عبدأ ومائتا رطل بالعراقي، وهو مذهب شيخنا فلأن مقداره أ: حدهاأ: يف مقدار الكر ثالثة مذاهب

  . اهللا

شبار ثالثة  االعتبار باأل:، وقال الباقونى وهو اختيار املرتض،لف ومائتا رطل باملدينأنه أ: والثاين

  .)صحاب احلديثأ، وهو مذهب مجيع القميني وقض وعمشبار ونصف طوالً يف عرأ

 النسبة، وكيف كان ىلإ كتابيه، واالستبصار الذي حيضرين اآلن مل يتعرض فيه ىلإحال مذهبه أمث 

  .شكال فيهإ فكون ذلك مذهب القميني كأنه ال

ه عن هذه سقوطبني مر دائر مساعيل بن جابر، ألن األإباحتمال سقوط لفظ النصف عن رواية : وثالثاً

مر بني الزيادة شباهها، وبني زيادته يف الروايات املصرحة بأنه ثالثة ونصف، ومهما دار األأالرواية و

ن إ: وفيه. ليه لكثرة السهوإحيتاج   االلتفات والنقصان الىلإ، ألن الزيادة حتتاج وىلأوالنقصان فالنقصان 

  صدران عن السهو وحنوه، ن الزيادة والنقصان كليهما يإهذا مما يكذّبه اخلارج، ف
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٢٨٨

  .ى هذا على تقدمي ذاكو دليل شرعي علأ عدم بناء من العقالء ىلإمضافاً 

ى لفظ النصف مقيدة، والرواية اليت مل تشتمل عليها مطلقة، واملطلق ن الرواية املشتملة علأب: ورابعاً

 تقييد املطلق، فمن املسلّم ىء عل بناء العقالىطالق والتقييد الذي جرريد اإلأن إنه إ :وفيه. يقيد باملقيد

ن إى االستحباب، وصالً يف محل الزائد علأيتوقفون  أنه ليس بناؤهم يف حنو املقام ذلك، ولذا تراهم ال

ال العامل إتكرم  كرم العامل والا ك، بالفتح، واملقيد بالكسردق والتقييد الواقع يف لفظ املقيطالريد اإلأ

  .العادل، فليس املقام منه

. حدأ وهو مما مل يقل به ،مساعيل مل يذكر فيها البعد الثالث فيحتمل الدوريإن رواية أب: وخامساً

ن الظاهر هو املربع ولو بقرينة مرسليت أ ىلإ مضافاً ،رادة الدوريإى عدم س هذا قرينة علفن نإ: وفيه

  . املقنع الذي هو نص الرواياتىمايل، وفتواالس واأل

 والترجيح مع ذارعان عمقه يف ذراع وشرب سعته :مساعيل بن جابرإض صحيحة ا تعارأب: وسادساً

  .الصحيحة لصحتها

 املقتضية وىلى االستحباب بعد موثيقة األكثر عليل مقدم وهو يقتضي محل األالن اجلمع الدإ: وفيه

  .للحجية

  ى ى فتومجاع الذي حكاه يف الغنية علنه مصادم لإلأ: وسابعاً
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٢٨٩

ذا مل يعلم بدخول املعصوم فيه ليس حبجة، إمجاع الذي هو اتفاق الكل احملصل ن اإلإ :وفيه. املشهور

  .فكيف باملنقول املقطوع عدم صحته

. ئيت رطل بالعراقيالفاً ومأجيتمع مع اعتبار كون وزن املاء  نه الأما ذكره الفقيه اهلمداين، من : وثامناً

طرح الرواية  كما ذكره يف الوسائل وغريه، الى االستحباب زيد عليقتضي محل األن ذلك إ: وفيه

  .املعتربة

: بعبارة أظنها مغلوطة، مبا لفظه) رمحه اهللا( ىذكره الفقيه اهلمداين تبعاً لشيخنا املرتض ما: وتاسعاً

لف أ اسألته عن جرة ماء فيه: قال) عليه السالم( خيهأا لرواية علي بن جعفر يف كتابه عن مخمالفته(

لف أن إ ف،)١(»يصلح ال«: )عليه السالم(ل و الوضوء منه؟ قاأ شربه ية بول هل يصلحوقأرطل وقع فيه 

 ى، ومحله عل للحكم بانفعاله لو كان كراً، فال معىنى ما اعتربه بعضهم يقرب من ثالثني شرباًرطل عل

 تغير ىل علم ميكن ارتكاب احلنعم. ىوقية من البول اليت هي نصف السدس من الرطل كما ترالتغير باأل

وقية من دم، أعرج يف اجلرة تسعمائة رطل من املاء تقع فيها ما ينقصه عن الكر، كما يف رواية سعيد األ

  ن كانت تبلغ سبعة وعشرين شرباً يف إيضاً وأن التسعمائة إ، ف»ال«: توضأ؟ قالأأشرب منه و

                                                
  .١٦بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٢٩٠

ببه نقصان غري املتغري عن كونه حمالة مقداراً من املاء يقطع بس وقية من الدم تغير الأن أ الّإالغالب، 

  .ى، انته)١(]ى فتخرج هذه الرواية عن كوا شاهدة للمدعكراً

  :وفيه نظر من وجوه

 "واليصلح"ى الترته، ن ثبت فالالزم محل الرواية علإلف رطل يقرب من ثالثني وأن كون إ: األول

 :ئيت رطلالف ومأدار ت هو كما صريح املستمسك قال يف مقيثبن مل إ باالنفعال، وفليس حكماً

 تقريباً، وبعض زمنة مجاعةٌ فكان وزنه يساوي مثانية وعشرين شرباًووزنَ ماء النجف يف هذه األ(

  .ى انته،)٢()نه يساوي سبعة وعشرين شرباًأفاضل منهم ذكر األ

  .، فاألمر أوضح)٣()سبعة وعشرين( فوجده وعن السيد اخلوئي أنه وزنه

 من املسلّم كوا نصف سدس الرطل، بل يظهر من مجاعة ومنهم السين األوقية ليس إ: الثاين

 فتكون النسبة الثلث تقريباً، ،ربعني درمهاًأ عن مجاعة كما تقدم الكالم منه أا يف ميزانه ناقالً) رمحه اهللا(

   ثالثة عشر، ىلإويف التحقيق نسبة األربعة 

                                                
  .٣ سطر٣٠ كتاب الطهارة ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٣ سطر١٥٨ ص١ ج:املستمسك) ٢(

  .٢٠٢ ص٢ ج:التنقيح) ٣(
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٢٩١

  . عشر اثينىلإنسبة نصف السدس اليت هي نسبة الواحد  ال

مائة تسع : أن رواية سعيد األعرج كما ذكرت يف غري واحد من الكتب املعتربة، هكذا: الثالث

  . ورطل متيزه، ومائة مفعوله، فتسع فعل مضارع من وسعرطل

ختاره مجاعة من اى هذا القول الذي شكاالت علمن اإلإنك حيث قد عرفت عدم ورود شيء : مث

 البناء عليه يف الكر بأن يكون سبعة وعشرين من الشرب املكعب كافياً يف ىقوتأخرين، فاألاملتقدمني وامل

  .نفعالى القول باالعدم االنفعال عل

يف حمكي املعترب، واستوجهه يف املدارك،  ليهإشرباً، مال  هو ما بلغ ستة وثالثني ن الكرإ: القول السابع

وابن العم ) دام ظله( كالسيد الوالدالقول مجاعة  السي يف البحار، ومن املعاصرين اختار هذاومال إليه 

 ملا رواه الشيخ بسند صحيح )١(ستندبايكاين وغريهم، وامللاهلادي الشريازي والسيد مجال الك السيد عبد

ذراعان «: ينجسه شيء؟ قال املاء الذي ال): عليه السالم( اهللا مساعيل بن جابر، قلت أليب عبدإعن 

ن املراد أن املراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض وأى  عل بناًء)٢(»عمقه يف ذراع وشرب سعته

  بالذراع شربان، وأيد ذلك مبا عن بعض من أنه وزنَ 

                                                
  .٥ سطر١٣ ص١ ج:املستند) ١(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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٢٩٢

  . ويأيت ما فيه، يساوي ستة وثالثني شرباًلئيت رطالف ومأاملاء فوجد 

  :وقد أورد عليه

ورمبا كان الشربان (: البحار يف ذيل اخلربيف ) رمحه اهللا(  قال السي،ن الذراع أقل من شربينأب: أوالً

  .ى، انته)١()ى الذراع بقليلزائدين عل

: ولواللفظ لأل، خبار، قال يف املستمسك وفقه الصادقأنه خالف االختبار وبناء مجلة من األ: وفيه

، )٢()خبار املواقيت ويساعده االختبارأن كان شربين كما يظهر من بعض إومل يتعرض ملقدار الذراع، ف(

   .ه آخراىل

ألن الذراع أطول من شربين مبقدار (: ن الذراع أكثر من شربين، ذكره الفقيه اهلمداين قالأب: ثانياً

  .ى، انته)٣() الربهانىلإ بالعيان فال حيتاج أيضاً كذلك، وهذا ظاهرأن القدمني كما . يسري

   أن نقول نه ال ميكن إالّأى ما تقدم، ولكن ال خيف: وفيه

                                                
  .١٩ ص ٧٧البحار ج ) ١(

  . ١٥٥ ص ١املستمسك ج ) ٢(

  .١٨ سطر ٣٠ ص ١مصباح الفقيه ج ) ٣(
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٢٩٣

 ينأأو الفقيه اهلمداين مع ) رمحه اهللا( ال فكيف ميكن تكذيب السيإ و،يف ذلكشخاص ألف االباخت

ى القاعدة كفاية هذا فمقتضى وعل. شباري وقد تقدم نقله عن بعضأختربت فكان ذراعي شربين من ا

قل من ستة وثالثني أم الأ سواء كان ،حد من املتعارفأ ذراعاً وشرباً يف ذراعني لكل كون الكر.  

  .حد ذاأى أنه مل يقل صحاب عنه، بل عن املنتهعراض األإ: ثالثاً

  .ىى والكرب يف الصغرةما تقدم من املناقش: وفيه

مساحته ما ظهور التحديد املعني لبعد واحد يف قبال العمق يف الشكل املدور فيبلغ جمموع : رابعاً

ى ولو محلناه عل(:  يف ذيل الصحيحةيف البحار) رمحه اهللا( ، قال السييقرب سبعة وعشرين شرباً

 ورمبا كان ،بعي شرب، فيقرب من مذهب القميني وساحلوض املدور يصري مضروبه مثانية وعشرين شرباً

واحلوض . مساعيل بن جابرإن راوي اخلربين واحد وهو أويؤيده . ى الذراع بقليلالشربان زائدين عل

ى، ويقابله ، انته)١()نسبأقرب وأ شائع، ولعل القطر بالسعة املدور يف املصانع والغدران اليت بني احلرمني

  .شكال اخلامساإل

                                                
  .١٩ ص٧٧ ج:البحار) ١(
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٢٩٤

ي عدم التنايف بني هذه الصحيحة وبني ما عليه ى يف نفسوالذي يقو(: الذي يف املصباح، قال: خامساً

يضاً أن القدمني أ ألن الذراع أطول من شربين مبقدار يسري، كما ،ليهإاملشهور بل هي يف احلقيقة راجعة 

 فيبلغ جمموع مساحتها ما يقرب من املساحة املشهورة ، الربهانىلإكذلك، وهذا ظاهر بالعيان فال حيتاج 

ى ، انته)١()شبار املتعارفةال باملقدار الذي حيصل التفاوت به يف األإى بينهما فرق جداً حبيث ال يبق

  .شكال السادسشكل منهما اإلأو

: حد قالأ مل يقل به ك املوجب لطرح الصحيحة للزومها قوالًليه يف املستمسإشار أالذي : سادساً

خبار ذلك الباب ـ يكون الكُر اثنني ومخسني أن كان الذراع قدمني ـ كما يظهر من مجلة من إو(

ن مقتضاه ضرب ثالثة وثلث ألوذلك . ى، انته)٢()تقريباًى الشرب بسدس  القدم يزيد علن، أل تقريباًشرباً

  .ربعة وثالثني فاموع واحد ومخسون، وثالثة وعشرون من سبعة وعشرينأ يف يف مثلها مث اموع

 ، وراويهما واحد،نه ثالثة يف ثالثةأمساعيل بن جابر القائل بإن هذه الصحيحة معارضة خبرب إ: سابعاً

  .ربعةشكاالت األى ما يف هذه اإلخيفوال .  املشهورىلإفيتساقطان ويرجع 

                                                
  . ١٨ سطر٣٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ١٥٥ ص١ ج:املستمسك) ٢(
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٢٩٥

ى ذلك ال  علةع اليد عن ظاهر التحديد يف هذه الصحيحة، أا بعد الداللوجب رفأوهو الذي : ثامناً

  . للجمع العريف بني الزائد والناقص،بد من محلها على االستحباب

ال مثن إربعني شرباً أ املشهور وهو أن الكر ما بلغ مكسره ثالثة وىلإالقول املنسوب : القول الثامن

) عليه السالم( يب عبد اهللاأار عن احلسن بن صاحل الثوري عن شرب، واستدل لذلك مبا رواه يف االستبص

ثالثة أشبار ونصف طوهلا، «: وكم الكر؟ قال: قلت»  مل ينجسه شيء كراًيذا كان املاء يف الركإ«: قال

  .)١(»شبار ونصف عرضهاأشبار ونصف عمقها، يف ثالثة أيف ثالثة 

  :ورد عليهاأو

الراوي له (ن أوالذي يبني ذلك : ي نقلها قال بعد كالم لهلذبضعف السند، إذ شيخ الطائفة ا: والًأ

  .ى، انته)٢()احلسن بن صاحل وهو زيدي بتري متروك العمل مبا خيتص بروايته

منا ذكرها يف باب البئر راداً هلا، وذا يعرف ما يف إ ووهلذا مل يذكرها الشيخ يف باب الكر: قولأ

  .صالأع ف تنقة كما أن الشهرة املتأخرة بعد معلومية احلال الا موثأاملصباح من تصريح بعض الثقات ب

                                                
  . ٩ يف تغري ماء البئر ح١٧ الباب٣٣ ص١ ج:االستبصار) ١(

  . ١ يف املياه وأحكامها ح٢١ الباب٤٠٨ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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٢٩٦

وكذلك وهلا أ يف )١(»شبار ونصف طوهلا يفأثالثة «ا نقلها يف الكايف حبذف إاضطراب املنت ف: وثانياً

ى نسخة يف نسخة االستبصار املخطوطة بيد والد الشيخ حممد بن املشهدي صاحب املزار املصححة عل

  .)٢(املصنف

 من احتمال ن احتمال النقصان يف نسخة الكايف وبعض نسخ االستبصار أوىلأب: واب عن ذلكواجل

 ىلإن الظاهر املتبادر ى املطلوب ألنه ال يضر ذلك بداللتها علأ كاجلواب ب،عرفت ما فيهقد . الزيادة

قسيماً الذهن من العرض يف مثل املقام جمموع سعته وسطحه الظاهر ال خصوص بعد معني، حبيث يكون 

  .للطول

 وهي البئر، ومن املعلوم غلبة استدارة البئر، وهي مانعة ي إذ مورد الرواية الرك،بعدم الداللة: وثالثاً

، ين غلبة استدارة الركأنصاف ولكن اإل(: ضالع، ولذا قال الفقيه اهلمداينمن ظهور الرواية يف ذي األ

شبار، ال ينسبق أ عمقها كذا وعرضها ثالثة لو سلمت فهي مانعة عن هذا الظهور، فلو قال احفر بئراً

 بالغا هذا احلد ال ين املقصود من الرواية فرض كون ماء الركأ ىال الكيفية املتعارفة، ودعوإ الذهن ىلإ

  ن املوضوع فرضي ال مانع عن فرض كون املاء مربعاً، إ وحيث ،وجود بكونه كذلكامل ءتوصيف املا

                                                
  . ٤ باب املاء الذي ال ينجسه شيء ح٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . ١ يف املياه وأحكامها ح٢١ الباب٤٠٨ ص١ كذلك ج)التهذيب(ذكرها يف ) ٢(
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٢٩٧

ن استدارة املاء املوجود مانعة عن ظهور أ مدفوعة ب،ى صفة االستدارةلن كان املاء املوجود بالفعل عإو

  .ى، انته)١() فاملناقشة قوية جداً فرض كون املاء مربعاًىلإ حنتاج حىتطالق املطلق يف اإل

 كما يف الكايف ،ن هذه القرينة تعني عدم البعد الثالث يف الروايةإ بل ،ىوهو كالم جيد كما ال خيف

  .طعاً من حيث السند واللفظ، وبعض نسخ االستبصار املصححةضبط قأالذي هو 

 فيلزم خروج املورد، وليس رفع ،ى ما ال نقول به، وهو اعتبار الكرية يف البئربأا مشتملة عل: ورابعاً

ى الترته كسائر روايات البئر، وذلك  من رفع اليد عن لزوم احلد، فيحمل علاليد عن فقرة منها أوىل

  .ن الداللةيقتضي سقوطها ع

ريف بينه وبني الروايات ع للجمع ال،ى االستحبابن حيمل علأبأا بعد مجيع ذلك ال بد و: وخامساً

  .قلى األالدالة عل

ذا كان املاء ثالثة إ«: قال) عليه السالم( يضاً برواية أيب بصري عن أيب عبد اهللاأواستدل للمشهور 

  .)٢(»يف األرض فذلك الكر من املاءشبار ونصف يف عمقه أشبار ونصف يف مثله ثالثة أ

  ى السي ما عثرت عليه يف نسخة مقرؤة علويشهد له (: ويف اجلواهر

                                                
  .٢ سطر٢٩ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٣ يف مقدار الكر ح٢ الباب١٠ ص١ ج:االستبصار) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٩٨

  .ى انته)٢())١(»شبار ونصف يف عمقهأيف ثالثة «الكبري مصححة 

مكان االعتماد عليه مقابل النسخ الكثرية املنتشرة املصححة وغري املصححة غري املشتملة إعدم : وفيه

  :شكل عليهاأعليها، و

با بصري مشترك بني الليث املرادي الثقة، وبني غريه غري الثقة، فال ميكن أن  أل،بضعف السند: والًأ

  .نه هو الثقةأالعمل بروايته ما مل يثبت 

بن مسكان انه ليث املرادي بقرينة رواية أن الظاهر أليه يف املستند وغريه بإشار أما يف اجلواهر و: وفيه

  .عنه، فتأمل

ى املشهور نظر من يف داللتها عل: نه قالأكرب يف حاشية املدارك  األ فعن املوىل،بعدم الداللة: نياًوثا

رادة إطالق، ووليس هو من قبيل قوهلم ثالثة يف ثالثة لشيوع اإل(بعاد الثالثة ى األحيث عدم اشتماهلا عل

 خبالف ، باخلصوص يف املثالبعادبعاد الثالثة لوجود الفارق، وهو عدم ذكر شيء من األالضرب يف األ

ن الكر أالرواية حيث صرح ببعد العمق فيكون البعد اآلخر هو القطر ويكون ظاهراً يف الدوري، ويؤيده 

  ذ ال قائل بتفاوت إى،  وكذا رواية ابن حي الواردة يف الرك،مكيال للعراق واملعهود منه الدوري

                                                
  . ١٧٤ ص ١اجلواهر ج ) ١(

  .١٣ ص ١٣راجع مرآة العقول للمجلسي ج ) ٢(



  ٢موسوعة الفقه ج

٢٩٩

 ونصفاً ومثناً ونصف مثن وال قائل به ثني شرباً كون الكر ثالثة وثال:الكرية، فيكون احلاصل منهما

  .ى، انته)١(]خبصوصه

 ىلإبعاد الثالثة جبعل الضمري يف عمقه ى األن الرواية مشتملة علأمن : جيب عنه مبا عن البهائيأو

  . وهذا القدر عبارة عن ثالثة ونصف،املقدار يف األرض، أي يف هذا القدر من العمق يف األرض

شكل عليه يف اجلواهر أى شيء، ونه حمتمل ال معني، فالرواية جمملة ال تدل علأمر ن غاية األإ: وفيه

  .ال اخلواص من علماء اهليئة فيمتنعإى ما ال يعرفه ى املدور محل علبأن احلمل عل

خذ نتيجة ضرب أحد، ال يف بيان أمنا هو بتعيني القطر والعمق، ومها مما يعرفه كل إن اجلواب إ: وفيه

 علم احلساب، الستلزامه ضرب ىلإيضاً حيتاج أبعاد يف املربع ذي الكسر ال فضرب األإ و،بعاداأل

ى حد البعدين يف اآلخر، مث تقسيم احلاصل علأالصحيح يف املخرج، مث زيادة الصورة عليه، مث ضرب 

  .ىىل البعد الثالث كما ال خيفإحد املخرجني يف اآلخر، مث جريان هذه العملية بالنسبة أمضروب 

  ى حاصل الضرب الذي لعشكال ن ما ذكره اجلواهر من اإلأما ك

                                                
  .١٧ ص:املدارك) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٠

مبين . ى انته)١(]ا تبلغ اثنني وثالثني ومثناً وربع مثنأذ التحقيق إ(: بقوله) رمحه اهللا( ذكره الوحيد

ن أهل احلساب واهلندسة قاطبة من أا عليه ملنه خمالف أن القطر ثلث الدائرة، مع أى ما ذكره من عل

قل من الثلث، وعليه فالقطر أوعشرين، فتكون النسبة  اثنني ىلإ الدائرة كنسبة السبعة ىلإ نسبة القطر

بع، مث يضرب نصف حد عشر، وهو نتيجة ضرب القطر يف ثالثة وسأثالثة ونصف، وحميط الدائرة 

خذ سطح الدائرة، أرباع يف نصف احمليط وهو مخسة ونصف كما هو ميزان أالقطر وهو واحد وثالثة 

حد عشر أثني وصل تسعة ومخسة أمثان، مث يضرب هذا السطح يف ثالثة ونصف، فيخرج ثالثة وثالفيح

ثني بنصف ومثن ى ثالثة وثالنه يزيد علأى من خرأمن ستة عشر، وهو الذي ذكره الوحيد بعبارة 

  .ونصف مثن

  .ن كان فيه تأملإباحتماله التقية و: وثالثاً

  .ى االستحباب كما مر غري مرةل الزائد علن اجلمع الداليل يقتضي محأب: ورابعاً

  :بقي يف املقام أمران ال بد من التنبيه عليهما

تا ائلف ومأنه أ تقريباً، وربعون شرباًأ القول بأنّ الكر، ثالثة وىلإن املشهور الذين ذهبوا إ: األمر األول

  شكل أرطل بالعراقي، 

                                                
  . ١٧٥ ص١ ج:اجلواهر) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠١

ن يكون كل واحد أول بكثري، فكيف ميكن األمكان اجلمع بينهما، ألن الثاين يقل عن إعليهم بعدم 

  .منهما حتديداً حقيقياً

ن امليزان هو أمن ) رمحه اهللا(  أقرا ما ذكره الفقيه اهلمداين:جابوا عن ذلك بأجوبة متعددةأو

  .ليهاإشبار طريق  واأل،رطالاأل

شبار راقي، واألئتني بالعالف ومأعين أرطال ن كل واحد من األأى ما ذكرنا ى بناًء علقوولكن األ

 العالمتني ٰىحدإ حتقق  خاص يتحقق مىت فالعاصم هو كَم، عالمة لوجود الكر،عشرين شرباً سبعة وعىنأ

ذ كل واحدة منها عالمة يدور املعلّم مدارها وجوداً ال إ ،ٰىن مل تتحقق األخرإحدامها، وإفيكفي حتقق 

 وجوداً وعدماً، ويقع التعارض حني وجود  يدور مدارها املعلمعدماً، وليس كل واحدة منها حداً حىت

ذا جاء غالمي زيد وجب عليك تنظيف إ: ن يقول املوىلأوذلك مثل . ٰىخرحدامها وعدم وجود األإ

ن العرف ال يكاد يرتاب يف أنّ جميء كٍل إذا جاء غالمي عمرو وجب عليك تنظيف الدار، فإالدار، و

  .حد سبب أو عالمة للعدمن عدم كل واأو عالمة للتنظيف، ال أصالة أموجب 

  .ونذكره يف فوائديف ذكر بعض التحديدات واالختبارات : األمر الثاين

  نه وزن ماء املدينة أاحملكي عن األمني االسترابادي : األوىل



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٢

،  تقريباً"ثالثة وثالثني شرباً"ن وزنه يساوي أ : تقريباً، وعن السي"ستة وثالثني شرباً"فكان يساوي 

نه وزنَ أ: ، وقال السيد احلكيم"ستة وثالثني"نه اخترب ماء النجف فوجده قريباً من أد ذكر والسيد الوال

 تقريباً، وعن السيد ابو "مثانية وعشرين شرباً"زمنة مجاعة فكان وزنه يساوي ماء النجف يف هذه األ

ئيت رطل الفا ومأ نإ ف:، وقال الفقيه اهلمداين"سبعة وعشرين"نه وزنه فكان يساوي أالقاسم اخلوئي 

  ."ربعني شرباًأ" ما يقرب من ىلإى ما اعتربوه رمبا يبلغ بالعراقي عل

وجبت هذا االختالف أشبار واختالف املياه واختالف املثاقيل كما سيأيت اختالف األ: قولأ

  .الفاحش

"واحد يساوي الالكيلو : الثانية
4

1
 ذي هو معمول عند الصاغة، مثقال مبثقال بغداد الصرييف ال"202

"و
4

3
"مثقال مبثقال كربالء كذلك، و "200

48

23
  .شرف كذلك مثقال مبثقال النجف األ"217

 كيلوات "١٠"الشرب املكعب من ماء الفرات ـ بعد تصفيته باملكائن املخصصة ـ يساوي : الثالثة

  .ـه ٧٦رجب  ٢٥ليلة ى حسب ما وزناه يف  غراماً عل"١٢٠"و

ن املراد باملثاقيل أ ولكن مل يعلم بعد ، مثقال صرييف"٨١٩٠٠"الكر حبسب الوزن كما تقدم : الرابعة

  و البغدادية، ووزنه باحلمصة مشكل جداً الختالف أو النجفية أهي الكربالئية 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٣

  .املتوسط منها اختالفاً فاحشاً

" وبالتحقيق ، كيلوغراماً تقريباً"٤٠٥"الكر حبسب الوزن املتقدم يساوي : اخلامسة
809

764
ذا إ "404

 وبالتحقيق ، كيلواً تقريباً"٤٠٨"ذا قايسناه باملثقال الكربالئي فهو إقايسنا الكر باملثقال البغدادي، و

"
803

779
" كيلواً تقريباً وبالتحقيق "٣٧٧"ذا قايسناه باملثقال النجفي فهو إ، و"407

10439

6136
 وذكر ،"376

  .)١( كيلواً"٣٧٥"ن الكر أ :ليف القيمةآالعالمة شرف الدين نزيل صيدا صاحب الت

 غراماً، ولو "٢٤٠" و كيلواً"٢٧٣" لكان الكر يساوي  شرباً من املاء كراً"٢٧"لو كان : السادسة

"ا، ولو كان  غرام"٣٢٠" كيلوا و"٣٦٤" شرباً من املاء لكان الكر يساوي "٣٦"كان 
8

7
 شرباً كما "42

  . واهللا العامل، غراماً"٨٩٥" و كيلواً"٤٣٣"هو املشهور لكان يساوي 

  

  االختبارات

"الكيلو الواحد يساوي : ١
4

1
  . مبثقال بغداد مثقاالً"202

"الكيلو الواحد يساوي 
4

3
  .ربالء مبثقال ك مثقاالً"200

"الكيلو الواحد يساوي 
48

23
   مبثقال النجف  مثقاالً"207

                                                
  .١١ ص: عبد احلسني شرف الدين للسيد،احللقات الدينية) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٤

  .شرفاأل

 رجب "٢٥"الشرب املكعب من املاء الصايف من ماء الفرات يف كربالء ـ كما وزناه يف ليلة : ٢

  . غراماً"١٢٠" كيلو و"١٠" ، هجرية ـ يساوي عشرة كيلوات ومائة وعشرين غراما١٣٧٦ً

٣ :وتسعمائة مثقاالً أي واحد ومثانون الفاً،مثقاالً "٨١٩٠٠"سب الوزن  حبالكر .  

٤ :ذا قايسناه باملثقال البغداديإال شيء يسري إ كيلواً "٤٠٥" حبسب الوزن املتقدم يساوي الكر.  

"الكر حبسب الوزن املتقدم يساوي 
809

764
  .ذا قايسناه باملثقال البغداديإى التحقيق  عل"404

  .خذنا املثقال الكربالئيأذا إ شيء يسري الّإ كيلواً "٤٠٨"الكر حبسب الوزن املتقدم يساوي 

"الكر حبسب الوزن املتقدم يساوي 
803

779
  .ذا قايسناه باملثقال الكربالئيإى التحقيق  عل"407

  .املثقال النجفيذا قايسناه بإال شيء يسري إ كيلواً "٣٧٧"الكر حبسب الوزن املتقدم يساوي 

"الكر حبسب الوزن املتقدم يساوي 
10439

6136
  .ذا قايسناه باملثقال النجفيإى التحقيق  عل"376



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٥

  . عشرين مثقاالالّإا ربعة وستني منأيصري ) ي الصرييفأ (لف ومائتان ومثانون مثقاالًأفباملن الشاهي وهو 

  

  . كيلواً"٢٠٤/٢٧٣"ر يساوي ، لكان الك شرباً من املاء كراً"٢٧"لو كان 

  . كيلواً"٣٢٠/٣٦٤"، لكان الكر يساوي  شرباً من املاء كراً"٣٦"لو كان : ٥

"ولو كان 
8

7
  . كيلواً"٨٩٥/٤٣٣"لكان الكر يساوي  شرباً من املاء كراً، "42

ال إ مناً نيعة وستربأي الصرييف ـ يصري أ ـ لف ومائتان ومثانون مثقاالًأفباملن الشاهي، وهو {

ن جمموع املثاقيل يكون أ املثاقيل، وقد عرفت ىلإرطال وطريق استخراجه حتويل األ} عشرين مثقاالً

  . املذكورى مثاقيل املنلف وتسعمائة، مث تقسيم املثاقيل علأواحداً ومثانني 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٦

  .نتان وتسعون حقة ونصف حقةمائتا حقة واث: الكر حبقة االسالمبول وهي مائتان ومثانون مثقاال): ٣مسألة ـ (

  

الكر حبقة االسالمبول ـ وهي مائتان ومثانون مثقاالً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون {): ٣مسألة ـ (

ن إ ف، ويعرف صحة التقسيم بضرب خارج القسمة يف املقسوم عليه،بالترتيب املتقدم} حقة ونصف حقة

لف مثقال ـ أملن التربيزي ـ الذي هو ى حاصل الضرب املقسوم كان صواباً، وهنا كذلك، وباساو

شرف وكربالء املقدسة ـ اليت هي تسعمائة  وحبقة النجف األ،عشار املنأ وتسعة واحد ومثانون مناً

ن يوثالثة وثالثون مثقاالً صريفياً وثلث مثقال ـ سبع ومثانون حقة، وواحد وعشرون من مثانية وعشر

  .من حقة

ن الكر حبسب حقة كربالء إ( :كتب يف الوسيلة) رمحه اهللا( فهاينصبو احلسن األأن السيد أى وال خيف

ى وعل ،)١()حقة وربع ونصف ربع بقايل ومثقاالن ونصف مثقال صرييفـ املذكورة ـ مخس ومثانون 

 ،ال ربعإ والصواب مثان ومثانون حقة ،و القلملعله من سه(: ذلك نبه السيد الوالد يف تعليقته قال

 وجيمع ، وربع منلفان ومثامنائة مثقال يكون تسعة وعشرون مناًأو  املن البمبئي وهبوحبس

  .ن ذلك الوزن كم مثقاالًأاالستخراجات سهل بعد معرفه القاعدة ومعرفة 

                                                
  .١٤ مسألة١٢ ص١ ج:وسيلة النجاة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٧

  . من الكر ولو بنصف مثقال، جيري عليه حكم القليلأقلذا كان املاء إ): ٤مسألة ـ (

  

قال شيخنا } مثقال جيري عليه حكم القليلقل من الكر ولو بنصف أ كان املاء اذإ{): ٤مسألة ـ (

ى التحقيق دون ن هذا التحديد كغريه من التحديدات الشرعية مبين علإمث ( :)رمحه اهللا( ىاملرتض

ذا إو زاد أى ما نقص لفاظ املقادير علأطالق إنعم قد يتسامح يف  .ى ظاهر اللفظنه مقتض أل،التقريب

صل املساحمة ويف مقدارها أ ويتفاوت يف ،تعلق بذلك املقدار احلكم املىلإكان حبكم املعدوم بالنسبة 

 اخلفية مل يعلم جواز املساحمة يف متعلقاا فهي حكام الشرعية تابعة للِحكَم وحيث كانت األ،حكاماأل

  .ى، انته)١(]حكام الطبيةضيق دائرة من املقادير املتعلقة لألأ

ملاس ولو صالً كوزن الذهب واألأ يتسامح غراض ملا كانت خمتلفة ففي بعضها الن األإ: واحلاصل

كثر كوزن احلطب وكَيل أ ويف بعضها يتسامح ،رز ويف بعضها يتسامح قليالً كوزن األ،بقدر شعرة

مل ما لو أو. قسام كان التسامح فيه مبثله جائزاًن عرف يف الشيء اهول الغرض أنه من أي األإ ف،اجلص

 ىلإى توجه احلكم ن مقتضأى  مما ال يتسامح فيه، ولكن ال خيفذ لعلهإمل جيز التسامح،  يعلم الغرض

  ى مقتضيما علم الدقة  فالّإالعرف املسامح 

                                                
  .٢٥ ص:كتاب الطهارة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٨

حالته باألشبار واألرطال اليت خيتلف كل واحد منها زيادة ونقيصة كما يظهر إللمساحمة خصوصاً بعد 

  . واهللا العامل،ذلك ملن جرب



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٠٩

  . ينجس العايل مبالقاة السافل كالعكساذا مل يتساو سطوح القليل): ٥مسألة ـ (

  سفل ال ينجس العايل األىلإى عل من األنعم لو كان جارياً

  

ى بناًء عل} ذا مل يتساو سطوح القليل ينجس العايل مبالقاة السافل كالعكسإ{): ٥مسألة ـ (

 أسفله ىلإل سفله، وكذا لو وصأعاله النجاسة تنجس أ ىلإناء فوصل إاالنفعال، فكما أنه لو كان هناك 

نبوبة، ولكن مل أنائان متصالن بإذا كان هناك إكذلك دلة االنفعال، أطالق  وذلك إل،عالهأتنجس 

ن كان إيتساو سطوحهما تنجس كل واحد منها مبالقاة النجاسة لآلخر، وهذا كأنه مسلّم عندهم و

جناسة املتفرق من مسألة ليه يف إشري أن املنصرف كما أل ،ى القول باالنفعالشكال فيه جمال ولو عللإل

 ، القذارات العرفيةىلإالقليل، اليت عنونت حتت فصل الراكد هو اتمع، كما هو املنصرف بالنسبة 

  .و بالعكسأنبوبة بنجاسة العايل أفيشكل القول بنجاسة الظرف السافل املتصل بالظرف العايل ب

م تابع للسراية وهي مفقودة يف املقام، ن احلكأال إدلة ن العرف ال يفهم من هذه األأوكأن السر فيه 

مجاعاً، وال إن هناك إن يقال أ الّإبل يأيت دليل عدم جناسة العايل اجلاري بالسافل هنا، طابق النعل بالنعل، 

  .ى ما فيهخيف

  سفل ال ينجس العايل األىلإى علنعم لو كان جارياً من األ{
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٣١٠

  .لتسرحييمبالقاة السافل من غري فرق بني العلو التسنيمي وا

  

رمحه ( ى قال شيخنا املرتض،الشبيه به} مبالقاة السافل من غري فرق بني العلو التسنيمي والتسرحيي{

وثانيهما : ن قال ـأ ىلإمجاعاً ـ إباملالقاة موردان فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل ( :)اهللا

ى عل األىلإن سراية النجاسة أ يف الروض ب السافل، واستدل عليهىلإذا كان جارياً إاجلزء العايل من املاء 

وبعض متأخري ) قدس سره( مجاع كما ادعاه هو التمسك باإل فاألوىل،ىخيف ما ال:  وفيه،غري معقول

سه، وهو يف بفاضل تالمذته يف مقاأ وبعض ،يف مصابيحه) رمحه اهللا( املتأخرين كالعالمة الطباطبائي

  .ى، انته)١()اجلملة مما ال ريب فيه

ن ادلة االنفعال ال تدل أ  مبعىن،ن يكون مراد الروض عدم املعقولية العرفية ال احلقيقيةأوحيتمل : قولأ

  .ن النجاسة الشرعية كالقذارة العرفيةأذهان العرف أذ املرتكز يف إ ،ى ذلكعل

مجاع يف مسألة مل  وكيف ميكن ادعاء اإل،مجاعن عدم تنجس العايل ليس من باب اإلأن الظاهر إمث 

عن مثل املقام انصرافاً قطعياً ال ملا ذكره طالقات ف اإلارض هلا مجلة من الفقهاء، بل ذلك النصريتع

 املاء سبباً ىلإن املستفاد من االدلة كون وصول النجاسة إ(: مبا حاصله) رمحه اهللا( الفقيه اهلمداين

  و خصوص أو بعضها أجزاء جمموع األ لنجاسة ىمقتضن ذلك أال إللنجاسة 

                                                
  .٤ سطر١١ ص:كتاب الطهارة) ١(
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٣١١

ذهان املتشرعة أ ىلإمر موكول أخبار مبدلوهلا اللفظي وكيفية االنفعال  املالقي فال يستفاد من األجلزءا

ى القذارات العرفية، تقذرون املاء اجلاري علس العايل، كما ال يىلإوهم ال يتعقلون سراية النجاسة 

ن إي، وحيث و دليل تعبدأمرين، من شهادة العرف أحد أى ن احلكم بالنجاسة يتوقف علأحصل فت

ى خبار تدل علن مجلة من األأذ فيه إ ،ى ملخصاً، انته)١()صل طهارتهكليهما مفقودان يف املقام، فاأل

ن يكون أال إب سؤر الكلب رال يش« :يب بصريأى القول بانفعال القليل، ففي رواية جناسة املاء بناًء عل

  .)٢(»ى منهحوضاً كبرياً يستق

شباههما تطأ العذرة مث تدخل يف املاء يتوضأ منه أه واحلمامة و الدجاج:ويف صحيحة علي بن جعفر

  .)٣(» قدر كر من ماءاء كثرياًملن يكون اأال إال، «: للصالة؟ قال

: نائه هل يصلح الوضوء منه؟ قالإعن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة يف «: ىخروصحيحته األ

  .)٤(»ال«

  ء وفيها شيء من فإن أدخلت يدك يف املا ...«: يب بصريأورواية 

                                                
  . ٢٥ سطر١٨ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(

  . ٧سئار حبواب األأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٢ ص١ ج:لوسائلا) ٤(
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٣١٢

  .)١(»ذلك فأهرق ذلك املاء

يه فليهرق املاء فى كن يفرغ علأدخل يده يف املاء قبل أصاب يده فأن كان إو «:وموثقة مساعة

  .)٢(»كله

  .)٣(»ناء فصبهذا ولغ الكلب يف اإلإ«: ورواية حريز

  .)٤(»رجس جنس ال تتوضأ بفضله«: وصحيحة الفضل

: توضأ؟ قالأوقية من دم أشرب منه وأه رطل من ماء يقع فيها ؤ عن اجلرة تسع ما:ورواية سعيد

  .)٥(»ال«

  .)٦(»ما يبل امليل ينجس حباً من ماء «:ورواية العبدية

 غري ذلك من الروايات ىلإ، )٧(»هريق ذلك احلبأال إوال قطرة قطرت يف حب «: بن حنظلةاورواية 

  القاة بل بعضها صريح يف لزوم االجتناب مجيع املاء مبجرد املى جناسة ى تدل علا كلها كما ترإف

                                                
  .٤بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤سئار حبواب األأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٨بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ٥(

  .٢٢٢ يف الذبائح واألطعمة ح٢ الباب١١٢ ص٩ ج:التهذيب) ٦(

  .١شربة احملرمة حبواب األأ من ١٨ الباب٢٧٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٧(
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٣١٣

   .عن اجلميع

خبار و اجلزء املالقي ال يستفاد من األأو البعض أن جناسة اجلميع أوبعد هذا فكيف ميكن القول ب

ينجس و هريق ذلك احلبأ، وفليهرق املاء كله: وضح من قولهأ وأي مدلول لفظي ،مبدلوهلا اللفظي

وال ) رمحه اهللا( مجاع الذي استند اليه الشيخعول هو االنصراف، ال اإل وغريها، فاملحباً من ماء

املقدمات اليت ذكرها املصباح، وال ريب أنه ال فرق يف االنصراف املذكور بني مجيع موارد قطع بعد 

بريق وحنومها، كما تقدمت و غريمها كثقب القرب واإلأو تسرحيياً أالسراية سواء كان علواً تسنيمياً 

  . ذلكىلإرة شااإل

مجاع صورة التسنيم وما تشبهه واملتيقن من اإل(: حيث قال) رمحه اهللا( وذا ظهر ما يف كالم الشيخ

رمحه ( وضح، وفاقاً لظاهر كاشف الغطاءأسك بالعموم م والت،من التسريح، وللتأمل يف غري ذلك جمال

ى هذه اهليئة كراً، مل ينفعل شيء عل فيدخل يف عموم تنجيسه، ولذا لو كان املاء ءلصدق وحدة املا) اهللا

  .ى انته،)١(]منه باملالقاة

ن مل يفهم مل حيكم بالنجاسة إ ف،من الروايات انفعاله بل فهم العرف ،ن املدار ليس وحدة املاء فقطإف

  ذا إ ولذا كان مثل القربة املثقبة، ،وقد عرفت االنصراف عن مثل هذه الصور. ن كان واحداًإو

                                                
  .٨ سطر١١ ص:كتاب الطهارة) ١(
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٣١٤

  .يكون سبباً يف اعتصامه  باحلوض، الاتصل موضع الثقب

ى العرف، فلو كان هناك ظرف متصل يضاً بدون السراية لدأن املناط ليس مطلق الدفع أذا تبني و

بظرف آخر بواسطة انبوب منكسر بعشرين كسر كما يف مكائن الثلج والدقيق وحنوها مل نقل بنجاسة 

  .ن الدفع من العايلن كاإالظرف السافل بنجاسة العايل لعدم السراية و

  .مران ال بد من التنبيه عليهماأبقي يف املقام 

قسامها أ وما ذكروه من ،ى السرايةإن الظاهر أن احلكم بالنجاسة يف املايعات مبين عل: االمر األول

  .ثالثة

ء، جزا سائر األىلإاملالقي سراية هذا اجلزء فيكون وجه جناسة ما عدا اجلزء السراية احلقيقية، : األول

  .و املتنجسأجل مالقاته للنجس  فنجاسة كل جزء أل، يصري ملوناًكسراية اللون يف املاء حىت

ن اجلزء املالقي للنجس متصل جبزء آخر، وذلك جبزء ثالث وهكذا، أ وذلك ب،السراية احلكمية: الثاين

ذا، والفرق بني هذا املالقي انفعل جماوره، وبانفعال جماوره ينفعل جماور ااور وهكذا انفعل اجلزء إف

رض فن الخري، ألول، وجناسة اجلزء األاجلزء األ  ختلل زمان بني جناسةىلإن ذلك كان حيتاج أوسابقه، 

   ختلل زمان ىلإنه ال حيتاج إنه كسراية اللون والطعم، خبالف هذا فأ
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اة، والوجه جزاء حاصل قبل املالق االتصال بني األنخري دفعة واحدة، ألواأل  األولءبل ينجس اجلز

نه لو أن تكون حال النجاسة حال الوقوع، فكما أقرب مثال عريف هلذا أهو االتصال، ويف النجاسة 

ن انفصلت يده عن جزئها اآلخر املتصل إفهلا يف اهلواء، آخذاً كانت يد زيد حتت رأس خشبة مستطيلة 

وقع سائرها كذلك  اجلزء واحدة، التصال كل جزء باجلزء اآلخر، فلو وقع هذابيده يقع مجيعه دفعة 

  .ههنا

  

و أ حبيث يسري ويذهب النجس ،ن ال يكون هناك سراية حقيقيةأالسراية التعبدية وهو : الثالث

ول حقيقة التصاله به  بأن ال يكون الوجه جناسة اجلزء الثاين باأل،جزاء، وال حكمية مجيع األىلإاملتنجس 

جزاء، ويكون حاله حال بنجاسة سائر األبب حلكمي ن املالقاة ولو جبزء سأوهكذا، بل الشارع حكم ب

ى، فاحلكم يسري، ال اجلزء النجس وال خرأناء يف مدينة إناء يف مدينة لنجاسة إما لو حكم بنجاسة 

ن أجزاء السراية العرفية، وذلك بن يكون سبب جناسة سائر األأالنجاسة، ولكن هناك وجه آخر، وهو 

ن العرف يستقذر املاء الذي خمط فيه شخص ال إقذارات العرفية، فجزاء كال معظم األىلإثر ى األيتعد

ذ ليس هناك حكم، إو تبعداً أ وال لسراية احلكم حقيقة ،جزاء مجيع األىلإو باثره ألسراية املخاط بنفسه 

ياً دقّخذ موضوع املستصحب عرفياً ال شرعياً، وال أنظري وهذا .  املعظمىلإثر بل من جهة تعدي األ

  .عقلياً



  ٢موسوعة الفقه ج

٣١٦

ن العرف ال يفهم من خطابات  أل،ن سبب النجاسة يف كل موضع قلنا بالنجاسة هو هذاأوالظاهر 

  :لوى الثالثة اُألشكاالت اليت ترد على هذا شيء من اإلال ذلك، وال يرد علإالنجاسة 

ى نه علإ : ففيه،العرفية حاصلة يف الكر، ومع ذلك ال يقال بنجاستهما النقض بالكر بأن السراية أ

ن يالقي مقدار الكر أي فرق بني أ الّإو ، للتسهيلبكونه ختصيصاًن نلتزم أقول بانفعال القليل ال بد وال

  .بنقصان عشر مثقال قطرة من الدم، وبني مالقاته كراً هلا

 حمض دبأا تعبيضاً أزم ت ولكن ال نل،بعينهاهي العرفية ن النجاسة الشرعية أنا ال نقول بأ: واحلاصل

من الشرع يف موارد املالقاة والسراية العرفية، فاحلكم الشرعية بالنجاسة ن الشارع حكم إ: بل نقول

 االلتزام :مجاع، ففيهوهو خمالف لإلى التدريج علوأما لزوم كون النجاسة . وتنقيح املوضوع من العرف

ج لكن ى كما مر ويأيت، فنحن نلتزم بالتدريى وصغرممنوع كربمجاع ذ اإلإى ى ومنع الكرببالصغر

  .العريف منه، ال مطلقاً، وقد مر طرف من الكالم فيه يف املضاف، وقد عرفت موافقة بعض األجلّة

جزاء ما النقض بالثوب الرطب والدهن اجلامد الذي ال نقول بعدم السراية فيها مع اتصال األأو

 العرفية فحيث ال سراية ما السرايةأبالسراية احلكمية، ومنا يصح لو قلنا إاملقتضي للسراية احلكمية، فهو 

  .عرفاً، ال حنكم بالنجاسة

  ن السراية التعبدية ال دليل أشكال بيضاً اندفع اإلأوذا 
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و جناسة مجيع املاء، وذلك يف مورد السراية أى النجاسة دلة الدالة علال األإذ ليس يف املقام إعليها، 

وقطرة النبيذ، وما يبل املسيل من  ، مجيعهىلإذا شرب من املاء يسري لعابه عرفاً إن الكلب إالعرفية، ف

جزاء يف املاء ما مسان ووقعا يف املاء جيتنب العرف عن ذلك املاء لرؤيته انتشار األأذا فرض إاخلمر 

نه أ التكلم حول تركيب اجلسم وىلإن مع القول بالسراية العرفيه ال حنتاج إ غري ذلك، مث ىلإوالسراية 

منا من إ بل هو ،و غري ذلك، مما ال يرتبط بالفقهأو الصورة أ و من اهليوىلأصلبة جزاء الصغار الهل من األ

ن املرجع يف تشخيص املوضوع هو العرف وهو ال أاحلكمة املوجبة لتشويش الذهن، فتحصل من ذلك 

  . السراية العرفيةالّإى سبباً ير

الراكدة وغريها، يف اعتصام ن واملياه قسام الكر من احلياض واألواين والغدراأال فرق يف : مر الثايناأل

يف احملكي عن صريح ) رمحه اهللا(ف يف ذلك املفيد الوخدلة وعمومها، األطالق  إل،كل واحد منها

  ومثلهما احملكي عن ظاهر عبارة، ومثله السالر،باالعتصام بغري احلياض واألواين فخصص احلكم ،مقنعته

فصل يف مياه الغدران والقلبان بني الكر وعدمه، وحكم  حيث ،خرج األواين فقطأنه أال إ ،النهاية

  .واين من غري تفصيلبنجاسة مياه األ

ن دلة الكر عموم من وجه، ألأ وحنوها، وبني وايندلة جناسة األأن النسبة بني أنه رمبا انتصر هلم بإمث 

  دلة الكر تقول أعم من الكر وغريه، وأواين تقول بنجاستها مطلقاً، دلة األأ
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 عمومات ىلإواين وحنوها، يرجع واين وغريها، ففي مورد التعارض وهو األعم من األأرا بطها

ناء واين عن اإلدلة األأدلة الكر لو مل نقل بانصراف أظهرية أى  ولكن ال خيف،االنفعال، لتساقط الطرفني

ى  الدالة علن احلياض اليت استثناها املفيد وسالر مورد النصوصأ ىلإالذي يسع الكر، هذا مضافاً 

 انظر يف املراد من العبارات اليت صارت سبباً هلذه ى، وال حيضرين اآلن كتبهم حىتاالعتصام كما ال خيف

  .عدم الفرق كما تقدمالنسبة، وكيف كان فهذا القول مل يظهر لنا وجهه فاملتعني 
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٣١٩

  مجد، وال يعصمه ماذا مجد بعض ماء احلوض والباقي ال يبلغ كراً، ينجس باملالقاة، إ): ٦مسألة ـ (

  

} باملالقاة{مجيع املاء الباقي } ذا مجد بعض ماء احلوض والباقي ال يبلغ كراً ينجسإ{): ٦مسألة ـ (

 فال يدخل يف ،ن السيالن معترب يف مفهوم املاء انصرافاًأل} وال يعصمه ما مجد{ى انفعال القليل  علبناًء

قل من الكر ى املاء، فال تنفعل اجلمد األل مرتب علن النجاسة يف القليأدلة عصمة املاء، كما أطالق إ

لو القت النجاسة (: ى قاليف حمكي املنته) رمحه اهللا( باملالقاة، بل ينجس حمل املالقاة فقط، خالفاً للعالمة

عن حقيقته، خيرجه ن اجلمود مل  أل،قرب عدم التنجيس ما مل تغريه اجلامد فاألءما زاد عن الكر من املا

كد يف ثبوا والربودة من أن اآلثار الصادرة عن احلقيقة كلما قويت كان إلثبوا فبل هو مؤكد 

 كان داخالً يف قولهذا مل يكن ذلك خمرجاً له عن احلقيقة إطبيعة املاء وهي تقتضي اجلمود، معلوالت 

  .ى، انته)١()ذا كان املاء قدر كر مل ينجسه شيءإ): عليه السالم(

ذ إ ،ىاء بالدهن وحنوه مما ال خيرج باجلمود عن احلقيقة، ولكنه كما ترر املنظّ) قدس سره( وكأنه

 واالعتبار الدقي العقلي ال ينفع يف الظهور الذي ، واجلمد ال يصدق عليه املاء،ال صدق املاءإليس املناط 

 :وىلنه لو قال املإيضاً يفرق بني املاء وبني مثل الدهن، فأحكام الشرعية، بل العرف هو املرجع يف األ

  اءالعبد بالدهن اجلامد كان ممتثالً، خبالف ما لو قال جئين باملتاه أ و،جئين بالدهن

                                                
  .١٥ سطر٢٩ ص١ ج:املطلبى منته) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٢٠

نه ينجس باملالقاة إقل من الكر فأذا كان هناك ثلج كثري فذاب منه إيضاً، وكذا أينجس ذا ذاب شيئاً فشيئاً إبل 

  .وال يعتصم مبا بقي من الثلج

  

ن استشكل يف احلكم يف حمكي إن ايته موافقة املشهور، وعتاه باجلمد، وكأنه لذلك كان احملكي أو

  .التحرير

 كل ن أل،ى عدم طهر املتمم كراًولو صار اجلميع كراً بناًء عل} يضاًأذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس إبل {

نه لو كان هناك حبر منجمد فذاب يف أى النجس وهكذا، ومقتضاه نه ماء قليل القألذابة جزء ينجس باإل

 وكيف كان ،ى بعدهتعددة كل دفعة ال يبلغ املذاب الكر، ينجس باملالقاة للنجاسة، وال خيفدفعات م

  .ذيب مقدار الكر منه دفعة فهو طاهر مطهرأما لو أ و،قل من الكرأذا كان املذاب دفعة إمنا يصح إفهذا 

 من ي مبا بقنه ينجس باملالقاة وال يعتصمإقل من الكر فأ منه بذا كان هناك ثلج كثري فذاإوكذا {

  .ن شاء اهللاإوسيأيت يف باب الوضوء بعض الروايات يف باب الثلج } الثلج
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ى قون كان األإى األحوط واملاء املشكوك كريته مع عدم العلم حبالته السابقة، يف حكم القليل عل): ٧مسألة ـ (

  .عدم تنجسه باملالقاة

  

ما إ و،ما لفرض وجوده دفعةإ} ه السابقةاملاء املشكوك كريته مع عدم العلم حبالت{): ٧مسألة ـ (

  .للجهل حبالته السابقة لترادف حاليت الكرية والقلة عليه

 :قوال ثالثةأويف املسألة } ى عدم تنجسه باملالقاةقون كان األإحوط وى األيف حكم القليل عل{

بعدم حيكم عليه ن أحكام الكثري عليه مطلقاً، والتبعيض بأحكام القليل عليه مطلقاً، وجريان أجريان 

  .لقائه فيهإ كتطهري الثوب بولكنه ال يترتب عليه اآلثار املخصوصة بالكر ،النجاسة باملالقاة

  :مورأن يستدل له بأ وميكن ،ول األىلإوغريهم ى تبعاً للفاضلني والشهيد ذهب شيخنا املرتض

عة عنه، فمع الشك يف املانع ن املالقاة مقتضية لالنفعال، والكرية مانأن املستفاد من النصوص إ: األول

  .صالة عدمه، لقاعدة املقتضي واملانعأ ىلإيرجع 

ن إما عقالً فأما شرعاً فظاهر، وأ ،ن قاعدة املقتضي واملانع مل يقم عليها دليلأما تقدم من : وفيه

 وجود املقتضي بالكسر، بل حيكمون بذلك حني متاميةى بالفتح مبجرد ضقتالعقالء ال حيكمون بوجود امل

ذا مل حيرزوا عدم إلقاء بالنار  وهلذا ال حيكمون باالحتراق مبجرد اإل،عدم املانعالعلة التامة اليت من مجلتها 

  الرطوبة، وقد 
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  .تقرر يف األصول تزييف هذه القاعدة مفصالً

 العام احلاكم بل كل مائع يتنجس مبالقاة النجاسة، وتوضيحه ىلإعدم التخصيص بالنسبة صالة أ: الثاين

ى النجس تنجس، وهذا املائع خمصص بالكر ن كل مائع القإهو  ودلة اللفظية،اماً مستفاداً من األن لنا عأ

  .و املخصص نتمسك بالعامأنه من مصاديق العام أذا شككنا يف مورد إمن املاء، ف

  .نه من التمسك بالعام يف الشبهات املصداقيةإ: وفيه

ى العموم االعتصام، واخلارج عنه القليل كما ال مقتضى بأن يقما املناقشة يف ذلك بعكس املدعأو

صل االنفعال ال ن األأدلة الكر وحنوها أن املستفاد من أ :يشهد به النبوي ومجلة من النصوص، ففيها

  .االعتصام

مر أى علوضعياً و أن تعليق احلكم الترخيصي، سواء كان تكليفياً أما تقدم عن احملقق النائيين ب: الثالث

ذا مل حيرز إحراز يف املوضوع، فمر، ودخالة اإلحراز ذلك األإناطته بإى العريف، يدل علاللتزام وجودي با

، فيكون مشموالً ملا دل »ذا بلغ قدر كر ال ينجسه شيءإاملاء «): عليه السالم( الكرية ال يشمله قوله

  .ى تنجس كل شيء باملالقاةعل

لني، جعل حكم واقعي ملوضوع واقعي، وجعل  جعىلإمنا يتم لو كان مرجع اجلعل إن ذلك إ: وفيه

  حكم ظاهري ملوضوع 
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ن الكر الواقعي ال ينجس بشيء من النجاسات واقعاً أ) عليه السالم( ن يكون املراد بقولهأحمرز ب

منا هي إدلة ن األإوالكر احملرز كريته ال ينجس بشيء من النجاسات ظاهراً، ولكن هذا خالف الظاهر، ف

 ذا مل يؤخذ العلم يف لسان الدليل، دخيال يفإشياء بعناوينها الواقعية، فى األم عليف مقام بيان احلك

املوضوع ال يكون احلكم منوطاً به، وال فرق يف ذلك بني احلكم الوضعي والتكليفي والترخيصي وغريه، 

  .جيايب والتحرمييمن اإل

ا همر الوجودي مرجعرخصة باألناطة الإن أن كان املراد منه إ(: شار يف املستمسك بقولهأهذا  ىلإو

 فيكون اعول ،بالعلم بوجودهناطة الرخصة الظاهرية إمر، وناطة الرخصة الواقعية بذلك األإ ىلإ

فذلك مما ال يقتضيه ظاهر .  وظاهرياً منوطاً بالشك فيه،مر الواقعيواقعياً منوطاً بوجود ذلك األ: حكمني

ال جعل حكم واقعي إمر ليس املقصود منها أناطة املنع بإ كالإمر أناطة الرخصة بإصالً، وليست أالدليل 

 العام عند ىلإن هناك قاعدة عقالئية ظاهرية، نظري جواز الرجوع أن كان املراد إو. ملوضوعه الواقعي

  .ى، انته)١()يضاً غري ثابتأفهو . الشك يف وجود اخلاص

ن مل تكن جارية لعدم حتققها إدم الكرية وصالة عأن أل(: بقوله) رمحه اهللا( ليه الشيخإشار أما : الرابع

  صالة أن أال إسابقاً 

                                                
  . ١٦٤ ص١ ج:املستمسك) ١(
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صول ى القول باأل علثبات عدم كرية هذا املوجود، بناًءعدم وجود الكر يف هذا املكان يكفي إل

  .)١()املثبتة

ن موضوع االنفعال املاء صل مثبت ألن األأ( من :ليه الشيخإشار أشكل عليه يف املستمسك مبا أو

 ـ الذي هو مفاد ليس الناقصة ـ ال عدم وجود الكر ـ الذي هو مفاد ليس التامة ـ بكرالذي ليس 

  .ى انته)٢(]صل املثبتثبات الثاين من العمل باألصل اجلاري إلول باألثبات األإو

مر عدمي هو عدم أدي هو املاء، ومن ون موضوع االنفعال مركب من وجأب: ولكن رمبا يورد عليه

صل  من املاء املتصف بكونه غري كر، وحينئذ حنرز جزًء منه بالوجدان واآلخر باألالكرية، وليس مقيداً

  . فتأمل،فيتم املوضوع

 وال ماء، مث وجد املاء ومل يعلم ن يقال يف السابق مل يكن هنا كرأب: زيلاستصحاب العدم األ: اخلامس

  .صل عدمهالكر، واألبوجود 

ن املقام ليس منه، إذ الكرية ليست من أال إريانه يف نفسه ن استصحاب العدم، ولو قلنا جبإ: ولكن فيه

   يقالاألوصاف، حىت

                                                
  . ١٩ ص:تاب الطهارةك) ١(

  .١٦٥ ـ ١٦٤ ص١ ج:املستمسك) ٢(
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   القاء الكر عليه،ىلإه رينعم ال جيري عليه حكم الكر، فال يطهر ما حيتاج تطه

  

صل مل تكن قبل وجود املاء من باب السالبة بانتفاء املوضوع، ومل يعلم بوجودها بعد وجود املاء فاأل

ن أنه ال يصح أى ذلك  ويدل عل،تصحاب عدم القرشية، بل الكرية مرتبة من مراتب املاء نظري اس،عدمها

هذه قبل : فراس ويقالأ عشرة ىلإن يشار أهذا قبل وجوده ليس بكر، كما ال يصح : ليه ويقالإيشار 

  . فتأمل، ولكن قد يتأمل يف ذلك،وجودها ليست بعشرة

 ، بعموم خلق اهللا املاء طهوراً: الكر املخصوصة به عليهاحتج القائلون بالطهارة مع عدم جريان آثار

قال  ،بني املتالزمنيمن التفكيك  وال مانع ، فال جتري اآلثار اخلاصة به عليه،وبعدم العلم بكونه كراً

 استصحاب الطهارة مستدالً عليه بقاعدة ىلإالرجوع ى يف موضع من املنتهاحتمل (: ىشيخنا املرتض

  .)١() يف الكرية غالباً بل دائماًةال فقاعدة اليقني جاريإبقاعدة الطهارة، و العتضاده اليقني والشك، ولعله

ن الطهارة ثبتت إف} لقاء الكر عليهإ ىلإه ريهه حكم الكر فال يطهر ما حيتاج تطنعم ال جيري علي{

س، كان ى ماء جنلقينا هذا املاء علأفلو  تثبت لوازمه، وحينئذ بقاعدة الطهاره ال بكونه كراً حىت

  استصحاب النجاسة فيتساقطان ويرجعباستصحاب الطهارة معارضاً 

                                                
  .١٩ ص :كتاب الطهارة) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٢٦

  .وال حيكم بطهارة متنجس غسل فيه

  

جزاء أنه ال مانع من اختالف املاء الواحد يف احلكم فيكون إ :ن يقالأال إاللهم . صالة الطهارةأ ىلإ

  .ى عليه جنساًى طاهراً وامللقامللق

مع سبق  من كون املاء الواحد بعضه طاهراً وبعضه جنساً سيما ال مانع عقالً(: قال يف اجلواهر

ى جزاء الطاهرة يف علم اهللا باقية علفتكون األجسام متناع تداخل األين مث اختلطا، ال ملاءالوصفني 

ن إارمتس فيه مرمتس ارتفعت جنابته باشتمال املاء الطاهر عليه، وولو . ى النجاسةوالنجسه علالطهارة 

  .ى انته)١(]مجاعى اإلن يدعأال إ بل وال شرعاً، اللهم ، خيرجكان ينجس حني

صل يف صل يف املاء، واألن بني األأاحتج من قال بالطهارة ب} وال حيكم بطهارة متنجس غسل فيه{

 ىلإذا ثبت طهارة املاء إ، فصل يف املسبيب واملسببية ومع جريان األصل يف السبيب ال جمال لألةالثوب السببي

 يعترب التعدد والعصر وحنومها ألنه مل يعلم بكونه كراً حىتنعم .  بد من احلكم بطهارة الثوباآلخر فال

ما أو.  هذا ولكن األرجح يف النظر التوقف يف احلكم بالطهارة والنجاسة،عليه مجيع آثار الكريةيترتب 

  . بدليل قطعيالّولذا ال نقول به يف مورد إفهو مناف للعلم اإلمجايل كما مر غري مرة، التفكيك 

  ى عدمما بناء علأى انفعال املاء القليل، هذا كله بناء عل

                                                
  . ١٣٥ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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  .ن علم حالته السابقة، جيري عليه حكم تلك احلالةإو

  

جيري {و نقيصة أمن القلة والكثرة مث شك لزيادة } ن علم حالته السابقةإو {.نفعال فاألمر واضحاال

هو ن القلة والكثرة بنظر العرف الذي أصول  األ وقد تقرر يف،ستصحااال} عليه حكم تلك احلالة

 ال ميكن جريان االستصحاب، املناط يف تشخيص املوضوعات من احلاالت فال يلزم تبدل املوضوع حىت

ما لو كان هناك ماء كثري مث ذهب أ ،ذا كان املوضوع العريف باقياًإمنا جيري االستصحاب فيما إنعم 

  . فاالستصحاب مشكل،مثالهأماء قليل مث صب ثالثة ن كان أ أو بالعكس ب،ثالث أرباعه

 فحال املوضوعات حال ،منا هو بعد الفحصإصول والقواعد ن جريان هذه األأمث األقرب يف النظر 

  .ن شاء اهللاإى خالف ذلك، وسيأيت وجهه يف كتاب احلج ال فيما دل الدليل علإحكام األ
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ن جهل إ والكرية ةقاته للنجاسة ومل يعلم السابق من املالقاذا علم مالإالكر املسبوق بالقلة ): ٨مسألة ـ (

  و علم تاريخ الكرية حكم بطهارته،أتارخيهما 

  

} ذا علم مالقاته للنجاسة ومل يعلم السابق من املالقاة والكريةإالكر املسبوق بالقلة {): ٨مسألة ـ (

ى نه صار أوالً كراً مث القأ ومل يعلم ،ة ويف الظهر كراً مالقياً للنجاس،مثالً قليالًن كان يف الصبح أب

 حيكم عليه ى أوالً النجاسة، مث صار كراً حىتم القأ ، حيكم عليه بالطهارة واملطهريةالنجاسة حىت

  :ى انفعال املاء القليل وعدم كفاية املتمم كراً يف االعتصام، فلهذه املسألة ثالث صوربالنجاسة، بناًء عل

  .ية وتاريخ املالقاةن جيهل تاريخ الكرأ: األوىل

 يف الساعة الرابعة ومل يعلم نه صار كراًأن يعلم تاريخ الكرية وجيهل تاريخ املالقاة، بأن يعلم أ: الثانية

  .و اخلامسةأ النجاسة يف الساعة الثالثة ىنه القأ

عة الرابعة ومل ى النجاسة يف السانه القأن يعلم أخ الكرية، بين يعلم تاريخ املالقاة وجيهل تارأ: الثالثة

  .و اخلامسةأنه صار كراً يف الساعة الثالثة أيعلم 

ما يف صورة جهل التاريخ يف كليهما، أ} و علم تاريخ الكرية حكم بطهارتهأن جهل تارخيهما إ{فـ 

  .حد املبنينيأى فاحلكم بالطهارة مبين عل
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 زمان الكرية ىلإاة  ألنا نستصحب عدم املالق،ستصحاب جار يف كل من الطرفنين االإ: األول

 زمان املالقاة املقتضي للنجاسة، فيتعارض االستصحابان ىلإ ونستصحب عدم الكرية ،املقتضي للطهارة

ال فلو فرض إ و،ثر لكل من االستصحابنيصالة الطهارة، وهذا إمنا هو لوجود األأويتساقطان، فاملرجع 

 ويكون ،ثر بال معارض له فيجري ما له األثرأشكال يف عدم جريان ما ال إثر له فال أحدمها ال أن أ

  .ى وفقهاحلكم عل

صالة الطهارة وعدم جريان أيضاً أ فاملرجع ،أن االستصحاب ال جيري يف أي منهما: الثاين

  :مريناالستصحاب ألحد األ

ال "ى ن مقتض أل،مجايللزوم املناقضة يف مدلول دليل االستصحاب لو مشل اطراف العلم اإل: األول

مجايل  يف ذيلها النقض لوجود اليقني اإل"ولكن تنقضه"ى  ومقتض، صدر اجلملة عدم النقض يف"تنقض

  .فيلزم التناقض

أما (: م بقولهظعاتبعاً لبعض األ وذلك إما ملا ذكره يف املستمسك ،ستصحابقصور دليل اال: الثاين

صحب وعدمه بل يف اتصال  الشك فيه ليس يف امتداد املستنألى التحقيق من عدم جريانه ذاتاً،  علبناًء

املستصحب بوجود احلادث اآلخر، من جهة الشك يف التقدم والتأخر، ودليل االستصحاب قاصر عن 

  واخر مباحث الوضوء ـ فاملرجع أصالةأيف ثبات هذه اجلهة ـ كما سيجيء إ
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حدا أن أ يعلم نهى، وإما ملا عن بعض األكابر، من عدم اتصال اليقني بالشك أل، انته)١(]الطهارة ابتداًء

 منقوض فالشك فيه ، زمان الكريةىلإ ومن اليقني بعدم املالقاة ، زمان املالقاةىلإمن اليقني بعدم الكرية 

ى ذ لو انفصل بينهما يقني علإ ويشترط يف االستصحاب اتصال الشك باليقني، ،ليس متصالً بيقينه

مر باجللوس يف املسجد صبحاً أكما لو ول، ويكون السابق، مل جير استصحاب املتيقن األخالف اليقني 

ن عدم الوجوب الذي كان قبل وجوب اجللوس ال إشك بعد الظهر يف وجوب اجللوس وعدمه، فمث 

مجايل ن العلم اإلأى ولكن ال خيف ألن الشك بعد الظهر منقطع عن اليقني بالعدم قبل الصبح، ،جيري

  :بالنقض له ثالث صور

عرفه بشخصه أناء شرقي إفيه لعدم االتصال، وذلك مثل ما لو كان مما ال جيري االستصحاب : وىلاأل

و أناء الشرقي وطهر، مث اشتبها بأن هذا هو الشرقي وكانا جنسني مث نزل املطر يف اإل كذلك، يبغرناء إو

نسان باتصال ن كل واحد من اإلناءين مما ال يعلم اإلويف هذه الصورة ال جيري االستصحابان أل. ذاك

ذ لو كان هذا هو الشرقي كنت علمت باالنفصال بني الشك واليقني بالنجاسة، باليقني إ ،شكه بيقينه

  .ناء اآلخرإل اىلإسبة نبالطهارة، وهكذا يشك بال

                                                
  .١٦٦ ص١ ج:املستمسك) ١(
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٣٣١

ى وآخر يف طرف الغرب نزل عل. ن هناك إناء يف دار زيد يف طرف الشرقأنه كان يعلم إ: الثانية

 ويف هذه الصورة لو شك ،مجالية بأن الشرقي طهررة اإلشاال باإلإالشرقي املطر ولكن ال يعرفه بشخصه 

يف الشرقي تبدلت ن النجاسة املتيقنة أنه يعلم بن أيهما طاهر، وأيهما جنس ال جيري االستصحاب، ألأيف 

و ذاك، فال جيري أن املنفصل هذا أفيعلم بانفصال الشك عن اليقني، وال يعلم بالطهارة املتيقنة، 

  .ناالستصحاب يف أيهما كا

 ليه حىتإشارة ن يكون هناك إناءان جنسان مث يعلم بطهارة أحدمها ولكن ال يتمكن من اإلأ: الثالثة

ذ هذا بعينه كان جنساً إ ، ويف هذه الصورة يتصل الشك يف كل واحد منهما باليقني،بالعنوان اإلمجايل

، وفيما حنن فيه من هذا  اآلخر متصالً شكه بيقينهىلإ وهكذا بالنسبة ،شك بعد النجاسة يف طهارتهأو

صول، وكيف كان فالكل هنا متفقون ى، وحمل البحث والكالم حول ما ذكرناه يف األالقبيل كما ال خيف

  .بالطهارة

ن من جيعله من باب عدم اتصال إ ف،ثرأحدمها فقط ذا أذا كان إنعم تظهر الثمرة بني القولني فيما 

خبالف من ال جيعله من ذاك الباب، بل من جهة  ،اليقني بالشك ال يتمكن من األخذ باالستصحاب

  .ذ ال تعارض هناك، فيجري االستصحاب يف الطرف الواحد بال معارضإالتعارض 

  ىل زمن الكرية بال معارض،إالكرية فألنه جيري استصحاب عدم املالقاة ن علم تاريخ إما أو
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  ن علم تاريخ املالقاة،إحوط التجنب، ون كان األإو

  

  .ىل زمن املالقاةإباملعارضة باستصحاب عدم الكريه : لكن قد يقال. ارةفيقتضي الطه

  .جزاء الزمانأىل إمنا هو بالنسبة إنه ال جيري ألن زمن الكرية معلوم، واالستصحاب إ: ن قلتإ

  .جزاء الزمانأىل إ وال نريد االستصحاب بالنسبة ،استصحاب عدم الكريه حني املالقاة كاف: قلت

 يف األزل غري كر حني املالقاة ـ ولو من باب السالبة بانتفاء املوضوع كاستصحاب نه كانإ: فنقول

صل زيل يف املرأة املشكوك قرشيتها ـ مث وجدت الكرية ونشك يف كوا قبل املالقاة فاألالعدم األ

  .ىل اصل الطهارة كما سبقإستصحابني، والرجوع  وهذا يقتضي تعارض اال،عدمها

ن أحتمال تقدم املالقاة على الكرية بل ميكن يف الصورتني ال} التجنب {قالًع} حوطن كان األإو{

ن وجود أار االحتياط تشمل ما حنن فيه، ومن املعلوم خبأذ إيضاً، أ يقال بكونه مقتضى االحتياط شرعاً

  . فتأمل،خبارصل على خالف االحتياط ال يوجب عدم شرعيته؛ وخروجه عن مورد األو األأمارة األ

نه يف الساعة الرابعة القى النجس ولكن أ بأن علم ،وجهل تاريخ الكرية} علم تاريخ املالقاةن إو{

  ؟و اخلامسةأنه هل صار كراً يف الساعة الثالثة أجهل 
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٣٣٣

و علم تاريخ املالقاة حكم فيه أهل التارخيان ن جإما القليل املسبوق بالكرية املالقى هلا، فأحكم بنجاسته، و

  بالطهارة،

  

ىل زمان املالقاة، فيثبت موضوع النجاسة، وهو إجلريان استصحاب عدم الكرية } بنجاستهحكم {

مالقاة ما ليس بكر، ولكن قد عرفت فيما تقدم احتمال تعارضه باستصحاب ضده، فيتساقطان ويرجع 

م املالقاة صالة عدأضة برىل زمان املالقاة معاإصالة عدم الكرية أ: يضاً، وذلك بأن يقالأصل الطهارة أىل إ

  .ىل زمان الكريةإ

  .ذ ال يقني يف السابقإن هذا االستصحاب ليس بتام، إ: ن قلتإ

القليل املسبوق بالكرية املالقي {املاء } ماأو {.نه من قبيل استصحاب العدم االزيلأقد تقدم : قلت

نه القى أ وعلم بأي للنجاسة مع عدم وجود النجاسة يف زمان القلة اليقينية، كما لو كان هناك كر} هلا

م النقص عن الكرية أن مالقاة النجاسة قبل النقص عن الكرية أجناسة ونقص عن الكر، ولكن ال يعلم 

أما يف صورة اجلهل } و علم تاريخ املالقاة حكم فيه بالطهارةأهل التارخيان ن جإف{قبل طرح النجاسة 

ىل زمان القلة، إزمان املالقاة، وعدم املالقاة ىل إ، فلما تقدم من تعارض استصحايب عدم القلة بتارخيهما

فيتساقطان واملرجع أصالة الطهارة، ومثله ما لو كان يف الكر جناسة عينية، مث نقص عن الكر وطرحت 

ىل زمان القلة، واستصحاب عدم إالنجاسة وال يعلم أيهما مقدم، فيتعارض استصحاب عدم الطرح 

  النقص
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  .تاريخ القلة، حكم بنجاستهن علم إمع االحتياط املذكور، و

  

ىل زمان املالقاة، وقد عرفت إما مع العلم بتاريخ املالقاة، فالستصحاب الكرية أو. ىل زمان الطرحإ

  .احتمال املعارضة والتساقط، فاملرجع أصالة الطهارة

  . لو جرى مل يثبت املالقاة يف حال القلة فال يثبت النجاسةهنأوأما ما يف املستمسك من 

 واملالقاة معلومة وجداناً، وليس بكر ثبت ، أن موضوع النجاسة هو مالقاة ما ليس بكر:ففيه

صل مطلقاً ىل ما تقدم من احتمال حجية األإمضافاً . خيفى صل مثبتاً كما ال فليس األ،باالستصحاب

  .كما تقدم مع وجههيف املسألتني } مع االحتياط املذكور{مارة كاأل

ىل حني إعدم املالقاة الستصحاب } حكم بنجاسته{ل تاريخ املالقاة وجه} ن علم تاريخ القلةإو{

، وأما احتمال ىل حني القلةإالقلة، وحيتمل احلكم بالطهارة ملا تقدم من معارضته الستصحاب الكرية 

ذا إلكنه ال يثبت النجاسة إال (: صل املذكور ملا يف املستمسك بقولهوت النجاسة باألبالطهارة لعدم ث

صل املثبت، ألن ثبوت املالقاة حال القلة من القاة حال القلة، وذلك موقوف على القول باألاثبت امل

صل هلا، إال مبعىن أصالة عدم وجود أصالة تأخر احلادث ال أىل زمان القلة، وإاللوازم العقلية لعدم املالقاة 

  احلادث يف زمان الشك يف وجوده، ال مبعىن أصالة وجوده يف الزمان 
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  .ى انته،)١()الالحق

. ابحن موضوع النجاسة هو مالقاة ما ليس بكر وأحدمها معلوم وجداناً، واآلخر باالستصإ :ففيه

احلكم بالنجاسة يف املسألة ة نه ينقض ذلك بصورأ ما تقدم من حجية األصل املثبت مع ىلإمضافاً 

اة حال القلة إال باللزوم  زمان املالقاة ال يثبت كون املالقىلإالسابقة، ألن استصحاب عدم الكرية 

ى  علالعقلي، وكيف كان فهل حنكم يف مورد اجلهل بتارخيهما الذي قلنا بتساقط االستصحابني، أو بناًء

صالة عدم كل منهما قبل اآلخر أم ال؟  يف صورة العلم بتاريخ أحدمها بالتقارن، ألالقول بتعارضهما حىت

ثره لو فرض له أاً لعدم كل منهما قبل اآلخر فال يترتب مراً وجودياً الزمأمن كون التقارن  ،احتماالن

نه هل حيكم بالطهارة أو النجاسة، أثر كما تقدم الرتاع يف مسألة توارد الكرية والنجاسة يف آن واحد، وأ

ى اآلخر يف حدمها علأن ذاك بنظر العرف عبارة عن عدم تقدم أ ومن كونه من اللوازم اخلفية، حىت

  .الوجود

                                                
  .١٦٧ ص ١املستمسك ج ) ١(
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ال اذا علم إو بعدها، حيكم بطهارته أا وقعت فيه قبل الكرية أذا وجد جناسة يف الكر ومل يعلم إ): ٩ مسألة ـ(

  .تاريخ الوقوع

  

  :فله صور} و بعدهاأذا وجد جناسة يف الكر ومل يعلم أا وقعت فيه قبل الكرية إ{): ٩مسألة ـ (

  .ن جيهل تارخيهماأ: األوىل

  .ةن يعلم تاريخ الكريأ :الثانية

وقد } ذا علم تاريخ الوقوعإ الّإ هحيكم بطهارت{نه أى  واملصنف عل،عن يعلم تاريخ الوقوأ :الثالثة

  .دلة فيهاسوق األ ىخيف تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة الثامنة وال
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  .حوط االجتنابن كان األإ و،ذا حدثت الكرية واملالقاة يف آن واحد حكم بطهارتهإ): ١٠مسألة ـ (

  

حوط ن كان األإذا حدثت الكرية واملالقاة يف آن واحد حكم بطهارته وإ{): ١٠ة ـ مسأل(

 وذلك ،، وعدم الطهارة املتمم كراًى االنفعال علعاظم بناًءقاً جلملة من األف وىقو بل هو األ}االجتناب

،  العمومى الباقي حتت بعد الكرية للنجاسة فيبققي االنفعال خرج عنه الكر الذي يالىلعموم ما دل عل

ن أ ىلإ عليه وهو النجاسة باملالقاة، هذا مضافاً مينفع بعد عموم حاك  الخلق اهللا املاء طهوراًوعموم 

  جنساً الىذا القإ أنه بعد الكرية املاء اذا بلغ قدر كر مل ينجسه شيء الذهن من حنو ىلإالظاهر املتبادر 

ى ن الظاهر ترتب اجلزاء علإرط وجزاء، فكل ش ىأنه ولو حني الكرية كما هو مقتض  ال،ينجسه

  :الشرط، وأما احلكم بالطهارة فمستنده أحد أمور

وجه   والتخصيص بالثانية ال،نه يشمل املالقاة املقارنة والالحقةإ فذا بلغإاملاء : ق قولهالطإ: األول

  .له

لكر هو تقدم الكرية  اىلإ رجوع ضمريه ى مبقتضالينجسه): عليه السالم(ن الظاهر من قوله إ: وفيه

 ،طالقها يشمل صوريت املالقاة املقارنة والالحقةإدلة االنفعال، فإن أ النقض بىلإى املالقاة، مضافاً عل

  .فتأمل

ى املالقاة وتقييد اجلزاء باملالقاة الالحقة لزم تقييد ى الكرية السابقة علنه لو محل الشرطية علإ :الثاين

  د احلكم يف املنطوق بقيد تعني نقيض حكم املنطوق، فاذا قيفهوم املفهوم ا، ألن حكم امل
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ذا مل يكن املاء قدر كر يف زمان إتقييد احلكم يف املفهوم به، فيكون مفهوم القضية املذكورة أنه 

ينجسه الشيء املالقي له بعد ذلك الزمان، فتكون صورة املقارنة خارجة عن املنطوق واملفهوم، فاملرجع 

  .و استصحااأ املاء، ما عموم طهارةإ

ن له صورتني أن املاء الذي ال يكون كراً قبل املالقاة ينجسه شيء، ومن املعلوم أن املفهوم إ: وفيه

  .صورة املقارنة وغريها

منا إى املقتِضي بالكسر، واملؤثر ى بالفتح عل ضرورة ترتب املقتض،ن املانع إمنا مينع بعد وجودهإ: الثالث

منا تريد النجاسة إى املاء دفعة واحدة، ، وحينئذ فعند ورود الكر والنجاسة علثر بعد وجوده كذلكؤي

 ولو تواردا دفعة، فكذلك يف يضى املقتالتأثري يف ظرف العاصمية، واملانع يف التكوينيات يقدم عل

ا تريد منإذا تواردت النار والرطوبة يف جسم منعت الرطوبة عن تأثري النار، ألن النار إالتشريعيات، مثالً 

 ذلك من ىلإ وكأنه يشري ين املانع مينع عن اقتضاء املقتضأالتأثري يف ظرف تأثري الرطوبة، ومن املعلوم 

ثر أذ يكفي عندهم يف مانعية املانع عن إطالق عاصمية الكر، إ االرتكاز العقالئي يف املانع يريد :قال

  . يف مانعيتهاملقتضي مقارنته للمقتضي حدوثاً وليس سبق حدوث املانع دخيالً

ع فيها فذلك يما يف التشريعيات اليت ال يعلم سبب التشرأو ،منا يصح يف التكوينياتإن ذلك إ: وفيه

  ن أ فلعله ال يكون للكر مع املالقاة اقتضاء العصمة خصوصاً بعد ما تقدم من ظهور الدليل يف ،غري معلوم
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  .لعامل واهللا ا،الكريةى النجاسة املاء املسبوق بذا القإنفعال إمنا هو عدم اال
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حدمها أيهما كر، فوقعت جناسة يف أن أ ومل يعلم ،حدمها كر واآلخر قليلأن اذا كان هناك ماءإ): ١١مسألة ـ (

  ن كانإو غري معني، مل حيكم بالنجاسة وأ معيناً

  

 ومل ميكن} يهما كرأنّ أحدمها كر واآلخر قليل ومل يعلم أن اذا كان هناك ماءإ{): ١١مسألة ـ (

مجاع عن إو أ بنص يف الشبهات املوضوعية اليت مل خيرج الفحص كما عرفت من لزوم الفحص حىت

  .}و غري معنيأ حدمها معيناًأفوقعت جناسة يف {مطلقات وجوب الفحص 

و يف غري أن تقع يف معني أما إى كل فالنجاسة و غري معني، وعلأما معني إألن الكر : ربعةأالصور 

ن ال يعلم، ويف كلتا احلالتني أما إ و،بيض كرن األأن يعلم أما إ ف،محرأبيض واآلخر أحدمها أ معني، مثالً

 من ذلك صورة تعني الكر ووقوع النجاسة يف  يستثىن،حدمهاأو يف أ ،بيضن تقع النجاسة يف األأما إف

 كر فهو ن وقعت يف املعني كونه غريإ، وصالًأن وقعت يف املعني كونه كراً فال جنس يف البني إاملعني ف

صل الطهارة، وقد للشك يف مالقاا للقليل، واأل} مل حيكم بالنجاسة{ما يف الصور الثالثة الباقية أجنس، 

  .ذا كانت احلالة السابقة جمهولةإقيد ذلك يف املستمسك وبعض املعلقني مبا 

نه لو كانا أا  كم،ذا كانا معلومي الكرية سابقاً فاستصحاب الكرية املقتضي للطهارة هو املرجعإما أ

  .معلومي القلة فاستصحاا كاف يف احلكم بالنجاسة

مجاالً كاف يف املنع عن جريان االستصحاب كما إن العلم بارتفاع احلالة السابقة ولو إ: لكن فيه

  ن كانإو{صول حققناه يف األ
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٣٤١

  .حوط يف صورة التعني االجتناباأل

  

نه ال أ لكنك قد عرفت هناك ، املسألة السابقةقيألنه من مصاد} حوط يف صورة التعني االجتناباأل

ن ختصيص إمث . ال فاألدلة اليت ذكروا هلا غري تامةإليه، وإاء ه ذهاب مجع من الفقالّإاالحتياط وجه هلذا 

ليه السيد إشار أيضاً كما أبل االحتياط آٍت يف صورة عدم التعني . االحتياط بصورة التعني مل يعلم وجهه

  .احلكيم



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٤٢

 مل ،و الطاهرأ فوقعت جناسة مل يعلم وقوعها يف النجس ،حدمها املعني جنسأذا كان ماءان إ): ١٢ مسألة ـ(

  .حيكم بنجاسة الطاهر

و أحدمها املعني جنس فوقعت جناسة مل يعلم وقوعها يف النجس أن اذا كان ماءإ{): ١٢مسألة ـ (

والعلم اإلمجايل منحل بالعلم  ،جاسةألنه مل يعلم مالقاة الطاهر للن} بنجاسة الطاهرالطاهر مل حيكم 

  . فاستصحاب الطهارة حمكم،التفصيلي بنجاسة هذا املعني

ذا علم إ كما ،يضاً كذلكأ إذ يف غري املعين ، لكنه خال عن الوجه،ن املصنف قيد املسأله باملعينإمث 

  .كمةى طهارته حمصالة بقاء الطاهر علأن إحد املاءين املردد جنس مث وقعت جناسة فأن أ

  .ال فائدة يف ذلك فال جيري فيه استصحاب الطهارة: ال يقال

 ،راد الصيامأ أو كان جنباً و،اً ألتيان صالة القضاء مثالًبذا كان نائإنه إ ف،بل فيه الفائدة: ألنه يقال

بت ى مبا وجتأى ثانياً فقد  حمل جري املاء األول وصلريى مث توضأ بالثاين بعد تطهذا توضأ مباء وصلإنه إف

ري مواضع جري املاء األول فقد اغتسل غسالً كافياً هذا اغتسل باملاءين بعد تطإنه إعليه من النيابة، كما 

  . غري ذلك من األمثلة كالطواف وغريهىلإوصح صومه، 

 وإال فكذلك ،ءين إمنا هو من باب املثاليف املاواملسألة السابقة ن فرض هذه املسألة أ: ىمث ال خيف

  . غري احملصورىلإمر ثر، إال إذا وصل األكاحلكم يف األ
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٣٤٣

ذا كان كران إو مضاف فوقعت فيه جناسة مل حيكم بنجاسته، وأنه مطلق أذا كان كر مل يعلم إ): ١٣مسألة ـ (

  .ى التعيني حيكم بطهارماحدمها ومل يعلم علأحدمها مطلق واآلخر مضاف وعلم وقوع النجاسة يف أ

  

} ته مل حيكم بنجاستهو مضاف فوقعت فيه جناسأنه مطلق أ يعلم ملذا كان كر إ{): ١٣مسألة ـ (

ذا كان إو{ال استصحبت تلك احلالة إستصحاب الطهارة، لكن هذا فيما إذا مل يعلم حاله السابق وال

ى التعيني حيكم حدمها ومل يعلم علأحدمها مطلق واآلخر مضاف وعلم وقوع النجاسة يف أ نكرا

 فاملرجع ة،ه كر، وأما املضاف فيحكم بطهارته للشك يف مالقاته للنجاسنفألأما املطلق } بطهارما

ن كان كر مضاف وقليل أأما العكس ب. ذا كان كر مطلق وقليل مضافإاستصحاب الطهارة، وكذلك 

  .ن كليهما ينجس باملالقاةا ألم عنهبب االجتناجمطلق فوقوع النجاسة يو

و املطلق مل أنه املضاف أملعني للنجس ومل يعلم ولو كان كران مطلق ومضاف وعلم مبالقاة هذا ا

  .يضاً ملا سبقأحيكم بالنجاسة 
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  }ىقوى األو جنس، جنس علأالقليل النجس املتمم كراً بطاهر ): ١٤مسألة ـ (

  

قوال أيف املسألة } قوىالقليل النجس املتمم كراً بطاهر أو جنس، جنس على األ{): ١٤مسألة ـ (

  :ثالثة

كثر أ كما اختاره املصنف تبعاً لإلسكايف والشيخ والفاضلني والشهيدين و،لقاًالنجاسة مط: األول

  .املتأخرين كما يف املستند، بل املشهور كما عن مجاعة

  . كما عن السيد واحللي وابن سعيد والقاضي والديلمي والكركي،الطهارة مطلقاً: الثاين

نه إ(: صحاب وقال بعض األىلإاملبسوط   ونسبه،ن متّم بطاهر، كما عن ابن محزةإالطهارة : الثالث

أحد ذا كان إن الكالم فيما أ، ومما تقدم يعلم )١(ن كان يظهر من جمموع كالمه القول بالنجاسةإ و)قوي

أـم ـ بالفتح املاءين املتم وهو ،و العكسأ سواء متّم النجس بالطاهر ،م ـ بالكسر ـ جنساًو املتم 

ما إم ـ بالفتح ـ جنس مطلقاً مث يتم ن املتمأ النظر من ئارة يف بادمراد املصنف ال ما يظهر من العب

  .و جنسأبطاهر 

  .دلة النجاسةأى جنساً فتنجس لعمومات نه ماء قليل القأ فقد استدلوا ب:ما القائلون بالنجاسةأ

                                                
  .٨ سطر٧ ص١ ج:املبسوط) ١(
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٣٤٥

  : دلة عمدا  فقد استدلوا جبملة من األ:ما القائلون بالطهارة مطلقاًأ

  . ادعاه احللِّيمجاع الذياإل: األول

  .)١(» مل حيمل جناسةإذا بلغ املاء كراً«): عليه السالم( ما رواه املبسوط من قوله: الثاين

امع عليه عند املخالف ) ى اهللا عليه وآله وسلمصل( قول الرسول(ما رواه السرائر من : الثالث

  .)٢()» كراً مل حيمل خبثاًءإذا بلغ املا«: واملوالف

  .)٣(»خلق اهللا املاء طهوراً«): عليه السالم( لهعموم قو: الرابع

  .دلة هذه األىلإبرام بالنسبة طال الفقهاء النقض واإلأوقد 

ن اإلمجاع حمصله غري حاصل، بل معلوم العدم، ومنقوله غري مقبول إ: ولواحلاصل من اجلواب عن األ

  .صولسناد، بل مظنونه، ومثله ليس حبجة كما حقق يف األخصوصاً وهو حمتمل اإل

                                                
  .٨ سطر٧ ص١ ج:املبسوط) ١(

  . ١٤ سطر٨ نقالً عن السرائر ص١٥٦ ح٧٦ ص١ ج:الغوايل) ٢(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب١٠١ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣٤٦

ى جناسة مل ينجس ذا القإوالً، مث أ فالالزم حصول الكرية ،ن الظاهر منه الدفع ال الرفعإ: وعن الثاين

ن أن الكرية علة، وال فرق يف العلة أاملناط بواحتمال . نه يطارد النجاسة حدوثاً وبقاًء دفعاً ورفعاًأال 

  .و موروداً، خالف الظاهرأتكون وارداً 

ن ظاهره الدفع ال أال نادراً، إشكال احملقق يف سند الرواية وأنه ال يوجد إ ضافة إىلباال: وعن الثالث

  .الرفع كما تقدم يف اجلواب عن الثاين

ال إ و،دلة االنفعالأكما حقّقوه يف » خلق اهللا«خص مطلقاً من عموم أدلة االنفعال أن إ: وعن الرابع

ى النجاسة، والكالم اآلن يف دليل خيصص املخصص بعد  بل عم كل قليل الق،مر باملتمم كراًمل خيص األ

  .الفراغ من انفعال املاء القليل

كراً، وحيث قام ن الطاهر ال ينجس باملالقاة للنجس لصريورته أفقد استدل ب: ما القائل بالتفصيلأ

  .ن حيكم بطهارة النجسأى عدم اختالف املاء الواحد يف احلكم ال بد مجاع علاإل

دلة جناسة املالقاة حتكم بنجاسة الطاهر، فال جمال للقول بأن أذ إ وىل يف املقدمة األشكالاإل: وفيه

  .ن الكرية متأخرة عن املالقاةإفة اباملالقينجس الطاهر ال 

ن جنمع الدالء من املاء البالغ كراً يف حمل طاهر مث نلقيها يف احلوض أي فرق بني أنه أب: نه قد يقالإمث 

  نه ال إالنجس حيث 



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٤٧

ن القدر احلاصل من املاء أ مع ،نه ينجسأب: ن نلقي يف احلوض دلواً دلواً حيث يقالأ وبني ،ينجس

  .واحد يف املقامني

ن آحاد إ ف،مور التكوينيةى ذلك يف األن لالجتماع مدخلية كما نرأشكال يف إنه ال إ: واجلواب

ن الطهارة والنجاسة أو أيضاً كذلك، أالشرعية مور األ فلعل ،ذا اجتمعواإال إاجليش ال يفتحون البالد 

 الكر ىلإذا وصل إأما ودون الكر يتغلب عليه جرثومة النجاسة . كشف عنهما الشارعمران واقعيان أ

  .ى جرثومة النجاسةيتغلب هو عل

كشف  عرفية الشرعية هي قذاراتن القذارات أوغريه، بى ولذا قال العالمة وتبعه الشيخ املرتض

ككون احلكم لضرب القانون كما فصلناه يف موضع  ،ى املتأملى عل ذلك مما ال خيفأو غري. عنهاالشارع 

  .من الفقه
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٣٤٩

  

  فصل

  ماء املطر حال تقاطره من السماء كاجلاري

  

  يف ماء املطر }فصل{

:  احتماالن،أو األمطار االصطناعيةمر معروف لكن هل تلحق بذلك قطرات الضباب أ} ماء املطر{

بذلك، واملطر االصطناعي باب قسم من املطر كما قرر يف العلوم املربوطة ذ الضإمن وحدة املناط، 

ى ذلك ن صدق املطر علأومن . ذا رجعإ السماء فيما ىلإنه كاملاء الصاعد أجياد السبب ال إيتكون ب

  . صل عدم جريان حكم املطر عليهمامطار العادية، ولو شك فاأل األىلإمشكل النصراف املطر 

بعض، بل دعاوي ال من إشكال وال خالف إبال } تقاطره من السماء كاجلاريحال {وماء املطر 

  ى ذلك يف كلمام متكررةمجاع علاإل
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  .م الأاألرض، وجه ى و علأى من امليزاب جرن كان قليال سواء إفال ينجس ما مل يتغري و

  

بال } م الأ ى وجه األرض،و علأى من امليزاب  سواء جر،ن كان قليالإفال ينجس ما مل يتغري و{

  .شكال وال خالفإ

  . فإلطالق األدلة اليت تأيت مجلة منها،ن كان قليالًإأما أنه ال ينجس مبالقاة النجاسة و

قوة لوضوح ن بينهما عموماً من وجه، إ :وال يقال. تغري تنجس فألدلة النجاسة بالتغريإذا وأما أنه 

  .دلة التغريأ فهي حمكومة ب،وليةدلة األطهارة املطر كاألدلة أدلة الثانوية و لكوا كاأل،النجاسة بالتغريدلة أ

اختلفوا يف نعم . مجاع غري واحدى عليه اإلتنجس املطر مبالقاة النجاسة جممع عليه، وقد ادعمث عدم 

  :قوالأ ثالثة ىلإاجلريان اشتراط 

ستمسك ند واملت الشهرة املسىلإوهذا هو املشهور، نسبه . عدم اشتراط اجلريان مطلقاً: األول

  .وغريمها

 كما عن ابن ،ى وجه األرضو علأ من امليزاب  سواء كان جرياناً،اشتراط اجلريان يف اجلملة: الثاين

  .محزة

  . كما عن التهذيب واملبسوط وابن سعيد،اشتراط اجلريان من امليزاب: الثالث

  :ولدلة القول األأ

   املطلقة كمرسلاستدل املشهور ملا قالوه جبملة من الروايات 
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مر يف الطريق فيسيل أ: قلت: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأالكاهل املروي يف الكايف عن رجل، عن 

ويسيل : قلت» ليس به بأس ال تسأل عنه«:  قال:ن الناس يتوضؤون؟ قالأوقات أعلم أ امليزاب يف يعل

 وينتضح علي منه، والبيت ى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليى فيه التغري وأرعلي من ماء املطر أر

ما بذا بأس، ال تغسله، كل شيء يراه ماء املطر فقد «: ى ثيابنا؟ قالسطحه فيكف عل ىعليتوضأ 

  .ثبات املطلبإن الكلية التالية كافية يف إ ف،)١(»طهر

السماء  عن السطح يبال عليه فتصيبه )عليه السالم( بد اهللابا عأث سأل وصحيح هشام بن سامل حي

ن التعليل مطلق شامل إ ف،)٢(»كثر منهأ ما أصابه من املاء ،ال بأس به«: يصيب الثوب؟ فقالففيكف 

  .ىعدم اجلريان كما ال خيفلصورة 

صاب ثوبه، هل أوما رواه علي بن جعفر يف الصحيح عن رجل مير يف ماء املطر وقد صب فيه مخر ف

  .)٣(»به وال رجلهال يغسل ثو«): عليه السالم( يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال

عن الكنيف يكون خارجاً ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : يب بصري قالأوما رواه يف التهذيب عن 

 فتمطر السماء فتقطر علي  

                                                
  . ٣ يف اختالط ماء املطر ح١٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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ى ن القطرة تلوح النجس مث تقطر علأن ظاهره إ ف،)١(»ليس به بأس«): عليه السالم( القطرة قال

  .السائل

  :دلة القول الثاينأ

عليه ( علي بن جعفر لفظ اجلريان، كصحيح ىلقول الثاين جبملة من الروايات املشتملة علواستدل ل

ى ظهره ويغتسل من اجلنابة مث سألته عن البيت يبال عل: قال) عليه السالم(ى خيه موسأعن ) السالم

  .)٢(»ى فال بأس بهذا جرإ«: يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصالة؟ فقال يصيبه املطر أ

سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه املطر : قال) عليه السالم( ىخيه موسأ عن يضاًأوعنه 

  .)٣(»ى من ماء املطر فال بأسذا جرإ«: ن تغسل؟ قالأيصلي فيهما قبل  فيكف فيصيب الثياب أ

 سألته عن املطر جيري يف املكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ: قال) عليه السالم( خيهأيضا عن أوعنه 

  .)٤(»ذا جرى به املطر فال بأسإ«: لّى فيه قبل أن يغسل؟ قاليص

  .ن الشرط فيهما ليس قابال لتقييد تلك املطلقاتأى االستدالل ذه الروايات، ويرد عل

                                                
  .٢١ري البدن والثياب حه يف تط٢٢ الباب٤٢٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١١٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(



  ٢موسوعة الفقه ج

٣٥٣

ذ بدون اجلريان ال جيتمع املاء بقدر إ ،ن الشرط لتحقق املوضوعأفالظاهر منها : وىلما الرواية األأ

ى البول وماء الغسل النجس لكونه ممتزجا ه لو مل جير مل يغلب ماء املطر علنأ ىلإخذه للوضوء مضافاً أ

ذا إنه أ معناه األخذ من املاء املتغري بالبول وحنوه، ففي الرواية ءبالبول واملين، فاألخذ من ذلك املاخملوطاً 

كما بالنجس صابته قطرات من املطر وذلك ماء متغير أخذ من ماء السطح الذي مل جير كان الالزم األ

ن قطرات املطر اليت ال توجب اجلريان ال حتول البول ومياه الغسل إاخلارج، حيث يشهد لذلك مالحظة 

  .عن التغيري

 ذ لو مل جير املطر حىتإن الذي يصيب الثياب يكون من ماء املطر، أفالظاهر منها : ما الرواية الثانيةأو

وب هو البول، حيث سبب املطر زيادة الرطوبة  الثىلإن الواصل أ ذلك  الثوب كان معىنىلإيصل 

ذ املطر القليل الذي ال إ بالبول، طن الواصل هو املطر املخلوأو أ ترشح منها، املوجودة يف السقف حىت

مقابل » ى من ماء املطرذا جرإ«): عليه السالم(  حيوله بل الظاهر من قولهى البول حىتب علجيري ال يغل

  .صالأ للرواية باملقام ري من البول، فال ربطن جيأ

ومن ذلك يعلم . ى االشتراطو الثانية فال داللة فيها علأ وىلالرواية األفتفيد مفاد : ما الرواية الثالثةأو

جوبة املوجودة يف اجلواهر واملستمسك ـ كالكالم املوجود يف احلدائق ـ ال ختلو من كثر األأن أ

  .إشكال

  بالفعل عند مشترطان ن ليس املراد اجلريأومبا تقدم تعرف 
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٣٥٤

  بل وان كان قطرات بشرط صدق املطر عليه

  

ى ى املطر الواقع علفال يستشكل عل) رمحه اهللا( ردبيلي بل يكفي اجلريان بالقوة كما عن األ،اجلريان

ما اعتبار اجلريان من امليزاب الذي ذكره الشيخ وغريه فمرادهم أو. راضي الرملية ويف البحر وحنومهااأل

ال ما تقدم يف توجيه ولو. نه تقييد للنصوص بال مقيدأى، فال يستشكل عليهم بال خيفاملثال كما 

  .النصوص املشترطة لكان القول بالتقييد متعيناً

واهر تعدد جلواحتمال ا.  يف مقابل الشيخ، بل مرادمها واحدما ذكرناه فليس قول ابن محزة قوالًى وعل

منه ما نقله املستمسك عن بعض مشاخيه من بعد أو. اًكثر بعيد عن كالمهم جدأو أ ستة ىلإقوال األ

ى وجه األرض مباء املطر النازل من السماء لدفع توهم حلاق ماء املطر اجلاري علإكون مراد اجلماعة 

  .ىى كما ال خيفنه بعيد عن النصوص والفتاوإف .اختصاص احلكم مباء املطر حال نزوله

ن إمن املطر ون القطرة إف. لشمول املطلقات له} ن كان قطرات بشرط صدق املطر عليهإوبل {

  . لكن املطلقات منصرفة عنهاكانت مطراً

كان بعض من عاصرناه من السادة الفضالء (:  حيث قال ـن ما عن روض اجلنانأومنه يظهر 

 ،)١()ى خالفهن كان العمل علإيكتفي يف تطهري املاء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه ليس ببعيد و

   ـ.ىانته

                                                
  .٣ س١٣٩ ص:روض اجلنان) ١(
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٣٥٥

  .ن كان قليال، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماءإذا اجتمع يف مكان وغسل فيه النجس طهر وإو

  

ناء املاء إا وحدها تطهر مثل  أل،ن القطرة تطهر يف اجلملةأذا كان مراده إال إيف كمال البعد، اللهم 

غري تام بعد ما ذكرناه من  ركل شيء يراه ماء املطر فقد طهطالق إالنجس، واالستدالل هلذا القول ب

  .االنصراف

و اللباس النجس مما أاملاء و أصابت مقدار سعتها من اليد أذا إن قطرة من املطر إ: ن يقالأنعم ال يبعد 

 فالقطرة ال تطهر ،ى النجسهر علوجبت طهارا، وذلك لالرتكاز بلزوم غلبة املطأى النجس غلبت عل

  .جسة مثال، فتأملن طهرت مكاا من اليد النإناء واإل

 مع عدم اجلريان يه وما يرد عليها، فحكم بنجاسة األوىللن بعضاً فرق بني ما ترد النجاسة عإمث 

  . القواعدىلإفريجع يف عكسه  ،بورودهكثر الروايات أ اختصاص ىلإالتفاتاً 

. )١()دهخرية صرحية يف ر األيوصحيحة عل(: هذا القول شاذ خال عن الدليل، قال يف املستند: قولأ

  .راد ا ما ورد يف ماء املطر الذي صب فيه اخلمرأو

} ن كان قليال، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماءإذا اجتمع يف مكان وغسل فيه النجس طهر وإو{

  تقاطراً فعلياً، وذلك ألن ظاهر 

                                                
  .١٢ سطر٧ ص١ ج:املستند) ١(
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٣٥٦

وقد يراد به .  من السماءن ماء املطر قد يطلق ويراد به النازل فعالًإ هو التقاطر الفعلي، فدلة انصرافاًاأل

وقد يراد به . يراد به الواقف بعد انقطاع املطر املهيأ للتقاطروقد . ى األرض املتقاطر عليهالواقف عل

وال ء، من السماشكال يف النازل فعال إفال . صله ماء املطرأوقد يراد ما كان . اجلاري بعد انقطاع املطر

يان حكم رشكال يف عدم جاري املتقاطر عليه، كما ال ينبغي اإلوىل منه اجلأيف الواقف املتقاطر عليه، و

  .دلة عن مثله قطعاًو خابية مما كان أصله املطر النصراف األأاملطر على املنعزل يف حوض 

شكال يف الواقف املهيأ للتقاطر واجلاري بعد انقطاع املطر، هل مها حمكومان حبكم نعم االختالف واإل

ن الواقف املهيأ حبكم املطر وجعله ظاهر صحيح ابن احلكم، أىل إيف اجلواهر م ال؟ فقد مال أاملطر 

ن ماء املطر كما أبل سائر ما ورد يف ماء املطر من جهة . وصحيح ابن سامل، ومرسل الكاهلي وغريها

يصدق على املستقر يف األرض، كما صرح يف املستند بأن اجلاري بعد . يصدق على النازل حال نزوله

ن قال بتنجس القليل اجلاري ال عن مادة، واستظهر إاملطر يف حكم ماء املطر يف عدم تنجسه، وانقطاع 

نه لو أمجاع على اإل... لظهور العمومات واالستصحاب يف عدم تنجسه (: يضاً قالأذلك من املنتهى 

  .مجاعه هذا ينايف كالم صاحب اجلواهر كما ال خيفىإ، و)وقف تنجس

  التقاطر، امجاع املستند يف صورة انقطاع نإ: ن يقالأال إاللهم 
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٣٥٧

  .ال عليه، فتأملجلواهر يف صورة وجود التقاطر ولكن وفتوى ا

فالظاهر عدم كون املاءين ـ الواقف، واجلاري بعد انقطاع املطر عنهما ـ يف حكم : وكيف كان

شبه، وذلك ألن أدخلت حتت سقف وما أماء املطر، بل يف حكم اخلابية اليت اجتمع فيها من املطر مث 

و الذي يف األرض أ املاء النازل ىعلوالفتاوى مبعونة االنصراف العريف، كون احلكم مترتباً ظاهر األدلة 

ية أنه أكما .  يف اعتصام ما ال يتقاطر عليهال فأي ربط للتقاطر من السماءإو. ولكن يتقاطر عليه

املطر ذا قيل إف. ف حكم الواقفخصوصية للجريان يف املنقطع عن التقاطر حىت يكون له حكم خال

ماء النهر يطهر « و،»ماء البئر واسع ال يفسده شيء«): عليهم السالم( حكمه كذا، كان مثل قوهلم

: وعليه. ال ما كان متصال بالبئر والنهر، كما ذكره املستمسكإنه ال يفهم منها إف. »بعضه بعضاً

  .منصرف واالستصحاب منقطع لتبدل املوضوعطالق فاإل

ن كان املطر يرتل على إالظاهر عدم اشتراط اتصال املطر جبميع جوانب الواقف واجلاري، ف: عمن

كما ال يشترط اتصال املطر الدائم، بل يكفي االتصال يف . طالقاتجانب كفى يف اعتصمام الكل لإل

 لسبب فصل قليل بني ضخات املطرمطار املقارنة مع الرياح، حيث يقع اجلملة كما هو الغالب يف األ

  .ىل هناكإ ةتار وىل هناإتوجيه الرياح للمطر تارة 
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٣٥٨

ذا دخلت إا أذا نزل املطر، والقت القطرة منه يف طريقها جناسة، مل تنجس، كما إف: وكيف كان

و القت الثوب النجس وخرجت من طرفه اآلخر مل تنجس، أالسقف النجس وخرجت من طرفه اآلخر، 

وهلا وخرجت من أانت هناك ثياب متعددة دخلت القطرة ن كرر دخوهلا وخروجها، كما لو كإو

  .دلةطالق األخريها، وذلك إلأ
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و أىل العصر إذا تقاطر عليه املطر ونفذ يف مجيعه طهر، وال حيتاج إو الفراش النجس أالثوب ): ١مسألة ـ (

  التعدد،

  

دلة أطالق إل} هرذا تقاطر عليه املطر ونفذ يف مجيعه طإو الفراش النجس أالثوب {): ١مسألة ـ (

ال فكلما نفذ فيه املطر طهر مبقداره، كما إ اجلميع، ورير، والنفوذ يف اجلميع هو ألجل تطهطمطهرية امل

ال فلو كان باطن الفراش طاهراً وظاهره جنساً، كفى مالقاة الظاهر إن النفوذ ألجل طهارة الباطن، وأ

  .للمطر، كما هو واضح

وذلك . عماق الثخينةن دخل يف األإن املطر له حكمه وإ ف،تهوال فرق بني كثرة ثخن الفراش وقل

ن السقف له عمق كثري خصوصاً أ وكف املطر يف السقف مع وضوح ى، وملا دلّ علوالًأدلة طالق األإل

  .يف األزمنة القدمية

و حتت السقف فيكف أ ،ةن يكون الفرش حتت السماء بأن يصيبه املطر مباشرأوعليه فال فرق بني 

ن املطر أىل الفراش، واحلال إذا جرى ماء املطر حىت وصل حتت السقف وإىل الفرش، وكذلك إالسقف 

  .يتقاطر كما تقدم يف املسألة السابقة

دلة طالق األ كما ذكره اجلواهر وغريه إل،ليهماإفيما كان حيتاج } و التعددأىل العصر إوال حيتاج {

  .اليت منها مرسلة الكاهلي وغريها

  .صحاب النجاسةتس فاملرجع ا،دلة العصر والتعدد عموماً من وجهأدلة املطر وأ ن بنيإ: ال يقال
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٣٦٠

ذا تقاطر إال إال فال يطهر إذا مل يكن فيه عني النجاسة، وإ هذا ،ليهإ بعضه دون بعض طهر ما وصل ىلإذا وصل إو

  .عليه بعد زوال عينها

  

رتكاز العريف، وقد حققنا يف حمله عدم ال ما رمبا يقال من االإما العصر فال دليل عليه أ: ه يقالنأل

 املاء ىلإدلته أ انصراف ىلإضافة ما التعدد فباإلأو.  فال يشترط العصر يف صدق الغسل مطلقا،متامية ذلك

كل شيء يطري «): عليه السالم(  قولهىلإ كما قالوا بالنسبة ،دلة املطر خصوصية املطرأن ظاهر أالقليل، 

ى دليل يتقدم دليل املطر علوبذلك . ى خصوصيته الطريان داللته علمن. )١(»فال بأس ببوله وخرئه

  .ن كان بينهما عموم من وجهإالتعدد، و

ذا وصلت إ دلة كما عرفت، حىتطالق األإل} ليهإبعضه دون بعض طهر ما وصل  ىلإذا وصل إو{

ذا تقاطر عليه بعد إال إال فال يطهر إ و،ذا مل يكن فيه عني النجاسةإهذا {قطرة من املطر طهرت موضعها 

  .ىنه مع بقاء عني النجاسة ال وجه للطهارة كما ال خيفإف} زوال عينها

 التقاطر بعد ىلإ يزيلها فال حيتاج ى عني النجاسة حىتنعم ذكر يف املستمسك االكتفاء بغلبة املطر عل

ذا مل ميتزج إطر ن الظاهر طهارة غسالة املأ املتقدمة، كما ةدلطالق األكذلك إلوهو . زوال عني النجاسة

دلة مطهريه املطر، فلو نزلت القطرات ومرت أطالق  بذلك اجلواهر، إلفىتأ كما ،و يتغري اأبالنجاسة 

  شياء متنجسة أى عدة عل

                                                
  .١واين واجللود حواألبواب النجاسات أ من ١٠ الباب٤١٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(



  ٢موسوعة الفقه ج
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ى األرض طهرت كلها  سقطت علول والثاين والثالث حىتالشيء األى حبيث مرت القطرات عل

 األرض طهر ىلإ وصل  فتقاطر عليها حىت،ا فوق بعض متعددة موضوعة بعضه)١(ذا كانت أحلفةإومثلما 

  .الكل

ى امليزاب ذا جرإاملطر فكذلك ن اجلاري ال ينجس بعضه مبالقاة النجاسة لبعضه اآلخر، أنه كما إمث 

بعض  داللة ىلإضافة  باإل،طالقى اإلنه مقتضخر غري املتغير، ألالذي تغري بعضه مل ينجس البعض اآل

حدمها بول واآلخر أيف ميزابني ساال، «): عليه السالم(  هشام عن أيب عبد اهللاكصحيحة. الروايات عليه

  .)٢(»صاب ثوب رجل مل يضره ذلكأفماء املطر فاختلطا، 

حدمها ميزاب بول، أن ميزابني ساال ألو «: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،وعن حممد بن مروان

  .)٣(» به بأسصابك، ما كانأواآلخر ميزاب ماء فاختلطا مث 

ى من امليزاب فحكمه حكم املاء اجلاري رذا جإن ماء املطر أالوجه يف هذين اخلربين هو (: قال الشيخ

  .)٤()و رائحتهأو طعمه أال ما غير لونه إال ينجسه شيء 

                                                
  .مجع حلاف) ١(

  . ٤بواب املاء املطلق حأ من ٦ الباب١٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب املاء املطلق حأ من ٥ الباب١٠٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٥حكامها ذيل حأ يف املياه و٢١ الباب٤١١ ص١ ج:التهذيب) ٤(
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  ذا تقاطر عليه طهر ماؤه،إناء املتروس مباء جنس كاحلب والشربة وحنومها اإل): ٢مسألة ـ (

  

بال } ذا تقاطر عليه طهر ماؤهإناء املتروس مباء جنس كاحلب والشربة وحنومها اإل{): ٢مسألة ـ (

ى يف املسألة مجاع املدعرسال املسلّمات، وذلك مع الغض عن اإلإرسله يف اجلواهر واملستند أشكال، بل إ

  .إلطالق مرسلة الكاهلي وغريها

ال إرسلة مبجرد التقاطر غري ظاهرة، ى صدق الرؤية الواردة يف املن دعوأمن (: شكال املستمسكإو

يضاً، أى طهارة املضاف بذلك نه لو مت ذلك هنا اقتضأ السطح املالقي للقطرات ال غري، مع ىلإضافة باإل

  . غري وارد،ى انته)١()حدأوالظاهر عدم القول به من 

وكون . )٢()ى وذلك لوضوح صدق الرؤية هذه الدعوىلإصغاء نه ال ينبغي اإلإ(: بل قال اجلواهر

فهام  األىطح املالقي، تدقيق عقلي ال مسرح له يف الشرعيات املبنية عل السىلإضافة ال باإلإذلك ليس 

م الناس ن نكلّأمرنا أنبياء نا معاشر األإ« و)٣(﴾ا أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمِهمو﴿ى العرفيه مبقتض

  .)٤(»ى قدر عقوهلمعل

                                                
  .١٨١ ص١ ج:املستمسك) ١(

  . ٣١٩ ص٦ ج:اجلواهر) ٢(

  .٤ية اآل :براهيمإسورة ) ٣(

  . ١٩ ح١٤٠ ص٧٤ ج:البحار) ٤(
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٣٦٣

 وذلك للنصوص الواردة يف ،دلة املطهراتأضاف خارج عن مجيع ملذ اإف فغري تام، ما نقضه باملضاأو

نه لو كان قابالً أ ومع ،شبهأهراق الدهن وما إ وة،شربهراق املرق، وتطهري اللحم يف باب األطعمة واألإ

  .مجاع وحنوه اإلىلإضافة باإل، هراقهللتطهري باجلاري واملطر وحنوها مل يكن وجه إل

ن اجلاري أشكال يف إن املطر حبكم اجلاري وال أى مجاعات املستفيضة عل اإلىلإضافة اإلهذا كله ب

مجاع احملكي بطهارة املاء النجس بوقوع املطر عليه اإل ىلإ و،يوجب تطهري املاء النجس مبجرد مالقاته له

  .كما عن املفاتيح والروضة

بل سيسيل  «:ايف يف رواية الباهلينسخة الوما ما نقله املستمسك عن شيخ الشريعة من تصحيح أو

ى ما عالم هلا قدمياً وحديثاً علاأل رواية ىلإضافة  باإل،جده يف النسخ الصحيحةأفاين مل » ى املاء املطرعل

  . به املصنف ال غبار عليهفىتأهو املعروف، وكيف كان فالذي 

 املطررآه يث ال يصدق عرفاً  حبناء ضيقة واملطر قليالًذا مل تكن فوهة اإلإا مبنعم ينبغي تقييد ذلك 

  . لكنه بعيد جداً،ذا اتصل مثل هذا االناء باجلاريإمبا يضاً، لتنظريه أة ن كان رمبا احتمل الطهارإو

ال إ السطح واملقدار الذي نفذ فيه، فال يطهر ىن املطر رأأناء ـ ب ـ طهارة ماء اإلضكما ال تنق

  املطر بعض ىذا رأإاملقدار الذي رآه كما 
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٣٦٤

ليه املطر حال التقاطر، وال يعترب فيه االمتزاج، بل وال إن وصل إطرافه أوكذا ظهره و. ناؤه باملقدار الذي فيه ماءإو

  .حوط ذلكن كان األإ متام سطحه الظاهر، وىلإوصوله 

ذا إ كله ىلإ بالنسبة )رآه(سائره قطعا، لوضوح الفرق بني املاء والفراش لصدق نه ال يطهر إالفراش، ف

احلكم العرف وحدة املاء يف  الرتكاز ،ى الفراش وسائر األشياء اجلامدةذا رأإضه يف املاء، دون ما ى بعرأ

. ى انفعال املاء القليل مبجرد املالقاةو ما دل علأ ،ن املاء الواحد ال خيتلف حكمهأمجاع إولو من باب 

ناؤه إ{يضاً أيطهر } و {.ى كما ال خيفمجاعاًإ وغري موجود يف اجلامدات، بل عكسه موجود نصاًوهذا 

 ءسوا} ليه املطر حال التقاطرإن وصل إطرافه أوكذا ظهره و{لصدق رآه املطر } باملقدار الذي فيه ماء

  .شبهأو ما أناء الذي جيري فيه املطر من ثقبة و بالفيضان من ماء اإلأكان وصوالً مباشرة، 

ن صدق أل}  متام سطحه الظاهرىلإه بل وال وصول{لعدم الدليل عليه } االمتزاجوال يعترب فيه {

رآهالنجاسة، وقد اختاره املستند الستصحاب } ن كان األحوط ذلكإو{ى ذلك  وحنوه ال يتوقف عل

ى ن مقتضأ لكنك قد عرفت ،)ال يترك(ى املنت بـ ق السيدان الربوجردي واالصطهبانايت علوغريه، وعلّ

و تعسر أن الثاين كاف، لتعذر أو يف البعض، مع أي فرق بني االمتزاج يف الكل أعدم ذلك، ودلة األ

نه أي فرق بني السطح الظاهر وبني سائر السطوح، حيث تقولون بوجوب كل أكما . االمتزاج يف الكل

  االول، 
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٣٦٥

ى االمتزاج يف اجلملة، والسطح يف اجلملة حصل مبالقاة املطر للبعض من السطح ن كفإف. دون الثاين

 بالسطح  حىتىن ال يكتفأ االمتزاج املطلق والسطح كُالّ، لزم الّإمل يكف  نإو. "رآه"مما يصدق معه 

  .الظاهر كله واإلمتزاج الغالب

  . وذلك حيصل مبا ذكره املصنف"رآه"ن املعيار هو إ: واحلاصل
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٣٦٦

ما لو أو. عانة الريحإن يكون من السماء ولو بأليها بشرط إرض النجسة تطهر بوصول املطر األ): ٣مسألة ـ (

  .خر ال يطهرآى مكان فوصل مكانا ذا ترشح بعد الوقوع علإخر كما آى حمل ليها بعد الوقوع علإل وص

  

عانة إن يكون من السماء ولو بأليها بشرط إاألرض النجسة تطهر بوصول املطر {): ٣مسألة ـ (

صل ى مكان فوذا ترشح بعد الوقوع علإى حمل آخر كما ليها بعد الوقوع علإما لو وصل أو. الريح

القليل  وعلله يف املستمسك بالشك يف ذلك من دون دليل عليه، بل عموم انفعال .}آخر ال يطهر مكاناً

  .ى استصحاب االعتصام الثابت للمطر حال نزولهوهذا العموم مقدم عل. ليهإيقتضي انفعال املاء الواصل 

ان آخر ال يوجب سلب اسم  مكىلإوالوصول . دلةطالق األإبعد للشك وجه ذ ال إى ما ال خيف: وفيه

  .دلة املطرأانفعال القليل ال تقاوم دلة أو. املطر

السقف النجس أعماق ن أذا وكف املطر، ومن املعلوم إدلة واردة فيما  من األةن مجلأبل قد عرفت 

  .مبرتلة املكان اآلخر الذي فرضه املصنف

ر ال يصبح كالقليل مبجرد سقوطه ن املطأامليزاب الوارد يف الروايات هو مكان آخر مع بداهة : بل

  ن املطر أدلة طهارة طني املطر بتقريب وضوح أو جريانه من امليزاب، وتؤيد ذلك أى امليزاب عل
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٣٦٧

شبهها من املسقفات اليت أزقة وما سواق واألن األإى تراب األرض يف كل مكان، فلعمل يكن يسقط 

ن الغالب إفى األرض كان مطهراً هلا، ط على حمل آخر، مث يسقكان ماء املطر جيري فيها لو يسقط عل

جناسة كثري من األراضي بسبب جعل جناسة املراحيض يف األزقة، كما كان املتعارف، فاحلكم بالطهارة 

ى الكايف والتهذيب والفقيه عن قد روف. و بالواسطةأ ى عدم الفرق بني سقوط املطر ابتداًءمطلقاً دليل عل

ن يصيب الثوب ثالثة أيام إال أنه ال بأس به إ«: يف طني املطر) عليه السالم( قال) عليه السالم( يب احلسنأ

ن كان الطريق نظيفاً مل إيام فاغسله، وأصابه بعد ثالثة أن إنه قد جنسه شيء بعد املطر، فأن يعلم أ

  .)١(»تغسله

ثوب منه،  غسل الوماء املطر، فإذا بقي يف الطرقات ثالثة أيام جنس واحتيج إىل«: وعن الرضوي قال

  .)٢(»وماء املطر يف الصحاري ال ينجس

  . أن طني املطر يف الصحاري جيوز الصالة فيه طول الشتاء:وروي

  عن طني املطر) عليه السالم( بو عبد اهللاأئل س: وعن الفقيه

                                                
  . ٤ باب اختالط ماء املطر مباء البول ح١٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . ٥ ص:فقه الرضا) ٢(
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٣٦٨

   مكان مسقفى وجه األرض فوصل اىلى علنعم لو جر

  .)١(»ال ينجساملطر طني «: يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال

  .)٢(»يف طني املطر ما مل تغلب عليه النجاسة وتغريه) عليهم السالم( ورخصوا «:سالموعن دعائم اإل

يام وجناسته بعد الثالثة يف البلدان وما أى طهارة املطر ثالثة حاديث اشتملت علن هذه األإ: ىمث ال خيف

  .و بالطهارة بعد ذلكأال اذا علم بالنجاسة قبل ذلك إشبه، أ

ذا كانت طاهرة مل يكن الطني جنساً قبال إال فاألرض إ و،ن املفروض يف األراضي النجسةأومن املعلوم 

  . يطهر بسبب املطرحىت

ذ ال وجه إيام من باب الترتيه ال النجاسة قطعا، أن احلكم بالنجاسة وبعد ثالثة أن من املعلوم أكما 

شبه، ولذا مل يفت املشهور أطهارة وما وقاعدة الن كانت مظنونة بعد االستصحاب إللنجاسة و

طلق الدعائم الطهارة، ما مل تغلب عليه النجاسة، وكون احلكم بالنجاسة بعد الثالثة تعبدياً أو. بالنجاسة

  .بعيد جداً

ى وجه ى علنعم لو جر{قني مما مل يظهر يل وجهه وتبعه غالب املعلّفتاه املصنف، أفما : وكيف كان

  قف مكان مسىلإاألرض فوصل 

                                                
  . ٥ يف املياه وطهرها وجناستها ح١ الباب٧ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ١(

  ...  بدان والثياب يف ذكر طهارات األ١١٨ ص١ ج:الدعائم) ٢(
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٣٦٩

  .ليه طهرإباجلريان 

  

ن املستند وغريه أ بل قد عرفت .دلة املطر الشامل ملا حنن فيهأطالق شكال إلإبال } ليه طهرإباجلريان 

  . فراجع،ن حكم املطر اجلاري ولو بعد االنقطاع حكم املطر، ولكنك قد عرفت اإلشكال فيهأفتوا بأ
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٣٧٠

ذا كان حتت السقف وكان هناك ثقبة، يرتل إوكذا ، احلوض النجس حتت السماء يطهر باملطر): ٤مسألة ـ (

  .ى من ميزاب فوقع فيهذا جرإ اطارته الريح حال تقاطره فوقع يف احلوض، وكذأى احلوض، بل وكذا لو منها عل

  

ذا كان حتت إوكذا {زل فيه مباشرة النا} ض النجس حتت السماء يطهر باملطراحلو{): ٤مسألة ـ (

نبوب، ى املطر منها حبيث كان جاريا كاألو ثقبة ضيقة ولكن جرأعة، وسي} السقف وكان هناك ثقبة

شبه أى ما كان متعارفاً يف زمانه من كون الثقبة غالبا بقدر راحة اليد وما طلق اعتمادا علأواملصنف 

ى مكان و صب علأ} طارته الريح حال تقاطره فوقع يف احلوضأى احلوض، بل وكذا لو يرتل منها عل{

دلة طالق األكل ذلك إل} ى من ميزاب فوقع فيهذا جرإوكذا { احلوض ىلإ املكان  من ذلكلمث نز

  .املتقدمة كما عرفت، وقد عرفت عدم اشتراط االمتزاج والتعدد
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٣٧١

  .ى األرضى ورق الشجر مث وقع علذا وقع علإذا تقاطر من السقف ال يكون مطهرا، بل وكذا إ :)٥مسألة ـ (

ى األرض فمجرد ذا مل يقع عليه مث منه علإو حنوه حال نزوله ال يضر، أق الشجر ى يف اهلواء شيئاً كورنعم لو الق

  .ى الشيء ال يضراملرور عل

قد عرفت ى مذاق املصنف لكنك عل} ذا تقاطر من السقف ال يكون مطهراإ{): ٥مسألة ـ (

كان  املستمسك ما لو واستثىن} رضى األى ورق الشجر مث وقع علذا وقع علإبل وكذا {املطهرية 

  . غريها مع توايل التقاطر عليهىلإجيري من الواسطة 

و حنوه حال أى يف اهلواء شيئاً كورق الشجر قنعم لو ال{لكن الظاهر عدم الفرق كما تقدم وجهه 

  .دلةطالق األإل} ى الشيء ال يضرى األرض، فمجرد املرور علذا مل يقع عليه مث منه علإنزوله ال يضر 
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٣٧٢

ذا مل يكن معه عني النجاسة، إى شيء آخر مل ينجس، ى عني النجس فترشح منها عل علذا تقاطرإ): ٦مسألة ـ (

  .ومل يكن متغريا

 ،شكالإبال } ى شيء آخر مل ينجسى عني النجس فترشح منها علذا تقاطر علإ{): ٦مسألة ـ (

نه يعلم وم. داللة عليهاملتقدمة ى عني النجس، ويف بعض الروايات ن حكمه حكم اجلاري الذي مير علإف

  .ى املتنجسما لو تقاطر عل

 عدم : ففيه)١() تقاطره عليه مباء السماء يتواىليعين ما دام متصالً( :ما ما ذكره املستمسك بقولهأ

نسان ويف  اإلىلإ، مث ترشح منه ى كلب مثالًذا كان آخر املطر فسقطت قطرات علإك، ف ذلىلإاالحتياج 

ذا مل يكن إ{دلة املتقدمة طالق األ التقاطر وذلك إلىلإ ةاجحال الترشح انقطع املطر مل يتنجس، فال ح

ن مل ينجس ماء املطر ا، فما يف إذ لو كانت معه تنجس الشيء بتلك العني وإ} معه عني النجاسة

نه ال ينجس ا كما هو مورد مرسلة إن يكون معه عني النجاسة فأوال يضر (: من قولهاملستمسك 

و رحياً يوجب النجاسة بال أو طعاماً أذا تغري لوناً إ} ومل يكن متغريا{ . مل يعلم وجهه)٢()الكاهلي

ولية اليت منها ماء املطر، ومنها ماء احلمام، دلة األى األدلة التغير احلاكم علأطالق شكال وال خالف، إلإ

ر ن التغيأى  املاء اجلاري وغريها، وخصوص صحيح ابن سامل، وال داللة يف مرسلة الكاهلي علاومنه

  كان من 

                                                
  . ١٨٤ ص١ ج:كاملستمس) ١(

  . ١٨٤ ص١ ج:املستمسك) ٢(
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٣٧٣

  .آثار النجس بل التغير حيصل من وساخة السطح

ى ذا مر جبيفة يف امليزاب، وقبل السقوط علإنه لو تغير املطر بالنجاسة مث زال تغيره كما أمث الظاهر 

  .نه كاجلاريأمجاعات احلاكمة بدلة واإلطالق األ إل،و ما أشبهأاألرض زالت رائحته بسبب اهلواء 
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٣٧٤

السطح جنسا فوقع عليه املطر ونفذ وتقاطر من السقف ال تكون تلك القطرات جنسة، ذا كان إ): ٧مسألة ـ (

 ،ن يكون ذلك حال تقاطره من السماءأى السطح ووقع عليها، لكن بشرط ن كانت عني النجاسة موجودة علإو

ى من ذا جرإل ى عني النجس، فيكون جنسا، وكذا احلاما اذا انقطع مث تقاطر من السقف مع فرض مروره علأو

  .ى السطح النجسامليزاب بعد وقوعه عل

 فوقع عليه املطر ونفذ وتقاطر من السقف ال تكون تلك ذا كان السطح جنساًإ{): ٧مسألة ـ (

ى السطح ن كانت عني النجاسة موجودة علإو{يضا كما سبق أبل تكون مطهرة } القطرات جنسة

ن ألكن بشرط  {،السابقة كالنص يف ذلكات شكال ملا عرفت، بل بعض الروايإبال } ووقع عليها

ى عني ذا انقطع مث تقاطر من السقف مع فرض مروره علإما أيكون ذلك حال تقاطره من السماء، و

ال إن يكون له حكم املاء احملقون أيوجب ن االنقطاع أملا تقدم من } فيكون جنسا{و املتنجس أ} النجس

ذا إوكذا احلال {ه ال ينجس باالتصال بالنجس العتصامه بالكرية نإذا كان املاء اتمع يف السطع كراً فإ

ذا مل يكن جريانا من إن يقيد ذلك مبا ألكن ينبغي } ى السطح النجسى من امليزاب بعد وقوعه علجر

 املاء الباقي مل حيكم بنجاسته، ى، وانقطع التقاطر وجرذا كان يف امليزاب عني النجس مثالًإاملطر، ف

  . وخصوص خرب امليزابني، للتالزم بني اجلريان بعد املطر وبني مالقاة النجاسةدلةطالق األإل
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٣٧٥

  .و قبله جاءت مسألة احلادثنيأن التقاطر كان بعد االنقطاع أذا شك يف إنه إمث 

ولو . ولو فرض انقطاع االستصحاب املوضوعي جاء دور االستصحاب احلكمي القاضي بالطهارة

  .لقاعدة الطهارةيضاً كان جماال أفرض انقطاعه 
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٣٧٦

ذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان إذا تقاطر من السقف النجس، يكون طاهراً إ): ٨مسألة ـ (

  .م طاهراًأالسطح أيضاً جنساً 

  

} حال نزوله من السماءذا كان التقاطر إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إ{): ٨مسألة ـ (

نه رمبا يكون إن هذه يف السقف النجس، وتلك يف السطح النجس، فأما سبق والفرق بني هذه املسألة و

سواء {و حنوه أن السطح طاهر، ألنه طهر ظاهره باملاء أباطن السقف جنساً لنفوذ النجاسة فيه واحلال 

ن يكون أنه ال فرق يف طهارة القطرات بني أوقد عرفت مما سبق } م طاهراًأيضاً جنساً أكان السطح 

  .، كالقباب اليت هلا سقفان بينهما فضاءم منفصالًأتصالً السقف م

ى القطرات ألنه داخل يف املسألة كل جريان حكم املطر علش يى ما ذكره املصنف سابقاًنعم عل

دلة، وحال باطن احلائط ذا كان باطن السقف جنساً فقط إلطالق ما تقدم من األإوكذا احلال . اخلامسة

  .حال سقف الدارواخلشب وسقف اخليمة وحنوها 
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٣٧٧

  . صار طيناعماقه حىتأ ىلإذا وصل إالتراب النجس يطهر برتول املطر عليه ): ٩مسألة ـ (

  

}  صار طيناًعماقه حىتأ ىلإذا وصل إالتراب النجس يطهر برتول املطر عليه {): ٩مسألة ـ (

  .طالق األدلة وخصوص روايات طني املطر اليت تقدمتإل

شكال  اإل:فيه. ضافة واملاء املضاف ال يطهرال بعد اإلإ جوفه ىلإال يصل ن املاء أشكال يف ذلك بواإل

  .ىيف الصغر

و أو املاش أرز ذا كان األإشياء، كما  بل وكذا سائر األ،مثاله كالدقيق وحنوهأومثل التراب سائر 

 ىلإ قسام الفخار،أجوافها طهرت، وهكذا الكوز وسائر أ دخل وتقاطر املطر عليها حىتحنومها جنساً 

  .مثلةغريها من األ

  .مجاعمثاهلما للنص واإلأوشكال يف املاء املضاف وسائر املضافات كاللنب والدهن قد عرفت اإل: نعم
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٣٧٨

ذا كانت األرض اليت حتتها إ، وى األرض وكذا الفراش املفروش عل،احلصري النجس يطهر باملطر): ١٠مسألة ـ (

ذا تقاطر إاحلصري منفصالً عن األرض يشكل طهارا برتول املطر عليه ذا كان إنعم . ليهاإذا وصل إيضاً جنسة تطهر أ

  .ى األرضى ورق الشجر وتقاطر منه علشكال فيما وقع علمنه عليها، نظري ما مر من اإل

  

طالق وذلك إل} ى األرضالفراش املفروش علاحلصري النجس يطهر باملطر وكذا {): ١٠مسألة ـ (

ذا كان احلصري إنعم . ليهاإذا وصل إيضاً جنسة تطهر أرض اليت حتتها ألذا كانت اإو{دلة مطهرية املطر أ

ن القطرات اليت تقع عليها، ال تكون مطراً كما تقدم منه أمن جهة } منفصال عن األرض يشكل طهارا

  .اجلزم بالعدم

ى قتضبل م} ذا تقاطر منه عليهاإبرتول املطر عليه {دلة الطهارة طالق األإى ن مقتضألكن قد عرفت 

و أى ذلك، وأي فرق بني انفصال الطبقات لصدق املطر علالطهارة ولو كانت طبقات متعددة دلة األ

  .اتصاهلا

ى ورق الشجر وتقاطر شكال فيما وقع علنظري ما مر من اإل{فاملصنف يشكل يف ذلك : وكيف كان

  .}ى األرضمنه عل

وه، كان األصل العدم، ولو علم  األرض اليت حتت احلصري وحنىلإنه لو شك يف وصول املطر إمث 

.و حال االنقطاع كانت املسألة من باب احلادثنيأن ذلك حال التقاطر أبالنفوذ لكن مل يعلم 
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٣٧٩

صالة عدم الطهارة أو من ماء آخر كانت أن الرطوبة املوجودة حتت احلصري من املطر، أولو شك يف 

  .صل احلكميى هذا األصل موضوعي مقدم علأذا كان هناك إال إحمكِّمة، 
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٣٨٠

ذا كان جنسا بولوغ الكلب إصاب املطر مجيع مواضع النجس منه، نعم أذا إناء النجس يطهر اإل): ١١مسألة ـ (

  . التعددىلإعليه يطهر من غري حاجة ذا نزل إ لكن بعده ،يشكل طهارته بدون التعفري

  

شكال، إبال } صاب املطر مجيع مواضع النجس منهأذا إناء النجس يطهر اإل{): ١١مسألة ـ (

طهارته  بولوغ الكلب يشكل ذا كان جنساًإنعم {قسام النجاسات أمن غري فرق بني دلة، طالق األإل

دلة املطر قيامه مقام املاء يف التطهري ال مقام سائر املطهرات، ولذا ال يطهر أن الظاهر من أل} بدون التعفري

 وال ،بويهأحد أسالم إن مطهره إحيث لد الكافر سالم، وال بدن وره اإلن مطهإاملطر بدن الكافر حيث 

ن مطهرها االستحالة إن مطهرها الرتح، وال عني النجس حيث إى القول بالنجاسة حيث البئر عل

  .ى بعدم الطهارةولذا ينبغي الفتو. واالنقالب

ن أ كما ،دلةطالق األإل}  التعددىلإذا نزل عليه يطهر من غري حاجة إ{بأن عفّرناه } لكن بعده{

املطر تطهريه دلة أن ظاهر أ ملا عرفت من ،مثال اجلرذ وحنوهأ التعدد، وكذلك يف ىلإالبول ال حيتاج 

  . الحتياط السيد الربوجردي بالتعددل االمتزاج والتعدد، ولذا مل يكن جماىلإشياء بدون حاجة األ

  م ال؟أاء املطر  حكم مءن يكون حكم ذلك املاأن املطر النازل يف املاء الواقف يوجب أمث هل 
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٣٨١

من هذا املاء، وحيتمل ذلك ملا تقدم ى ن ماء املطر ال يصدق علظاهر املستند العدم، أل: احتماالن

مجاع على عدم تعدد حكم املاء الواحد، ولذا لو صب يف اجلاري ماء كثري كان حمكوماً حبكم اجلاري اإل

  ..ن مل ميتزج بعدإو

ء وتعقيم اجلراثيم كما كُشف يف طر خصوصية يف تطهري األشيان يكون ملاء املأومن احملتمل خصوصاً 

  .قربال توجد يف املاء املتصل باملطر، وهذا هو األن تلك اخلصوصية أالعلم احلديث، ومن املعلوم 

ىل التعدد ماء، فتقاطر عليه املطر مل إناء النجس احملتاج نه بناًء على هذا لو كان يف اإلأوال يستشكل 

 صدق املطر  ألن الظاهر عرفاً، فلو انقطع املطر جنس،ىل التعددإناء لغرض احتياجه اإليكف يف تطهري 

ىل إ بالنسبة "رآه املطر"ناء كما يصدق على املاء، نعم يف حوض عميق ال يبلغ الكر ال يصدق على اإل

  .غري املواضع القريبة من القطرات

  .يضاًأه ؤناإعدم تطهري املضاف النجس باملطر ال يطهر مث بناًء على 

تسلب االسم فتقاطر عليه حىت   كما لو كان املاء ذا ملوحة،ذا انقلب املضاف مطلقاً باملطرإنعم 

  .زالت ملوحته طهر للصدق من دون حمذور
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