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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 

  اجلزء الثالث
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٢
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  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  آية اهللا العظمى

  زيالسيد حممد احلسيين الشريا

  دام ظله

  

  كتاب الطهارة

  اجلزء الثاين

  

  

  

  دار العلوم

  بريوت ـ 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

  الثايناجلزء 
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  ن الرحيمبسم اهللا الرمح

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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  فصل

  ماء احلمام مبرتلة اجلاري

  

  يف ماء احلمام }فصل{

مجاع يف كالمهم على ذلك ي اإلشكال وال خالف، بل دعاوإبال } ماء احلمام مبرتلة اجلاري{

  :اليت منهامستفيضة كالنصوص 

عليه ( ما تقول يف ماء احلمام؟ قال): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: صحيحة داود بن سرحان قال

  .)١(»هو مبرتلة املاء اجلاري«): السالم

  مسعت رجالً يقول أليب: مساعيل؟ قالإوما رواه حممد بن 

                                                

  . ١ من أبواب املاء املطلق ح٧ الباب١١١ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  نةبشرط اتصاله باخلزا

  

قوم فاغتسل فينتضح علي أإني أدخل احلمام يف السحر وفيه اجلنب وغري ذلك ف): عليه السالم( عبداهللا

  .)١(»ال بأس«:  قال،بلى: ؟ قلت»ليس هو جار أ«: فرغ ـ من مائهم؟ قالأـ بعدما 

  .)٢(»ذا كانت له مادةإماء احلمام سبيله سبيل املاء اجلاري «: والرضوي

ن ماء احلمام كماء النهر يطهر بعضه إ«): عليه السالم( يب يعفور عن أيب عبد اهللاأوما رواه ابن 

  .)٣(»بعضاً

 ضذا الكالم يف احلياإ، وادعاه غري واحد كاجلواهر وغريه ـ اًمجاعإ ونصاً} بشرط اتصاله باخلزانة{

لشرط الرضوي رسال املسلّمات، وكيف كان فيدل على هذا اإرسله املستند وغريه أالصغار ـ كما 

ذا كانت له إماء احلمام ال بأس به «: قال) عليه السالم( املتقدم، وخرب بكر بن حبيب عن أيب جعفر

ن عمل املشهور به، ورواية الكايف والتهذيب له، ورواية صفوان أ الّإ ن كان جمهوالًإ وبكر و)٤(»مادة

 كاف يف ،ن الشيخ يف العدةال عن ثقة، كما عإمجاع، ومن ال يروي صحاب اإلأعنه الذي هو من 

  .حجيته

                                                

  .٣ باب ماء احلمام ح١٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٤ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٧ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤بواب املاء املطلق حأن  م٧ الباب١١١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  ذا اتصلت باخلزانة ال تنجس باملالقاةإفاحلياض الصغار فيه 

  

ن الظاهر أ :وعن شيخنا املرتضى. صحاب تلقوا روايته هذه بالقبولن مجهور األأبل عن احلبل املتني 

مامية، علماء اإلنه من أ :نه بكر بن حممد بن حبيب الذي ظاهر احملكي عن النجاشي وصريح اخلالصةأ

  .نه ثقةأوحكى ابن داود عن الكشي 

ربعني أبو عثمان املازين، املتويف سنة مثان وأبأن ذلك ( :يراد على الشيخلكن يف املستمسك اإل

 )١()بقرينة وقوع منصور يف السند) عليه السالم(يب جعفر الذي هو الباقر أومائتني، ومتتنع روايته عن 

  .انتهى

شكال وال خالف إبال } ذا اتصلت باخلزانة ال تنجس باملالقاةإ الصغار فيه ياضفاحل{: وكيف كان

خر، أىل روايات إضافة  ويدل عليه ما تقدم من الروايات، باإل،مجاع عليه مستفيضيف اجلملة، بل اإل

ماء احلمام ال «: ابتدأين فقال: قال) عليه السالم( مساعيل بن جابر عن أيب احلسن األولإكاملروي عن 

  .)٢(»نجسه شيءي

  .)٣(»ماء احلمام ال خيبث«): عليه السالم( قال الرضا: وما رواه عن ابن فهد قال

عرف أئل عن الرجال يقومون على احلوض يف احلمام ال س: يب احلسن اهلامشي قالأوعن الواسطي عن 

  اليهودي من النصراين، وال 

                                                

  . ١٨٧ ص١ ج:املستمسك) ١(

  .٨بواب املاء املطلق حأ من ٧ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ من ابواب املاء املطلق ح٧ الباب٢٦ ص١ ج:املستدرك) ٣(
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  .)١(احلديث» نه طهورإاء آخر، فتغتسل منه وال تغتسل من م«: اجلنب من غري اجلنب، قال

احلمام يغتسل فيه اجلنب وغريه، اغتسل ): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: وعن حممد بن مسلم قال

  . احلديث)٢(»ن يغتسل منه اجلنبأنعم ال بأس «: من مائه؟ قال

ملاء احلمام مادة، ذا مل يكن إو ملا أخبار املانعة على ضرب من الكراهة، خبار حتمل بعض األوذه األ

 ،سألته عن ماء احلمام: قال) عليهما السالم( حدمهاأ عن ،كاملروي يف التهذيب عن حممد بن مسلم

هله فال تدري فيهم أن يكون فيه جنب، أو يكثر أال إادخله بإزار وال تغتسل من ماء آخر، «: فقال

ذا إ ما :ن ال يبعد محله على الترته بقرينةذا مل يكن له مادة، لكإولذا محله الشيخ على ما ، )٣(»م الأجنب 

  م ال؟أن فيهم جنب أمل يعلم 

عن النصراين ) عليهما السالم( خاه موسى بن جعفرأسأل علي بن جعفر : يضاًأوما رواه يف التهذيب 

  ن يغتسلأال إنه نصراين اغتسل بغري ماء احلمام أذا علم إ«:  قال،يغتسل مع املسلم يف احلمام

                                                

  . ٢٩ يف دخول احلمام وآدابه ح١٨ الباب٣٧٨ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٣ء املضاف حبواب املاأ من ٩ الباب١٥٣ ص١ج: الوسائل) ٢(

  . ٣٣ يف دخول احلمام وآدابه ح١٨ الباب٣٧٩ ص١ ج:التهذيب) ٣(
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  و مع ما يف احلياض بقدر الكرأ يف اخلزانة وحده ذا كان ماإ

  

  .، احلديث)١(»وحده على احلوض فيغسله مث يغتسل

و مع ما يف احلياض أذا كان ما يف اخلزانة وحده إ{منا هو إن عدم تنجس ما يف احلياض الصغار  إمث

  .}بقدر الكر

عارف من احلمامات الواردة ذا كان ما يف احلوض بقدر الكر فال كالم هنا، بل هو خالف املتإما أ

شكال يف عدم اعتصامه، بل يف املستند إذا كان منفصالً عن املادة ال إن احلوض أفيها النصوص، كما 

  :قوالأىل إمجاع على ذلك، وقد اختلفوا يف اشتراط الكرية وعدمه دعوى اإل

  .كثر بل املشهورىل األإ وهذا هو املنسوب ،اعتبار بلوغ املادة كراً: األول

  .ىل مجاعةإ وهذا منسوب ،االكتفاء ببلوغ اموع كراً: الثاين

ىل الشيخ يف النهاية، واحللّي إعدم اعتبار الكرية ال يف املادة وال يف اموع، نسبه املستند : الثالث

دائق واختاره احل ىل األكثرإليه طائفة من املتأخرين ونسبه بعضهم إومال (:  قال،واملعترب والنافع والشرائع

  .)٢()والكفاية واملستند

   فيكفي بلوغ اموع ،التفصيل بني تساوي السطوح: الرابع

                                                

  .٢٣ يف املياه وأحكامها ح١٠ الباب٢٢٣ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٧ ص١ ج:املستند) ٢(
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  .كراً وبني اختالفها، فال بد من بلوغ املادة كرا

دلة املتقدمة املؤيدة بعدم طالق األ وذلك إل،قرب هو القول الثالث، من عدم اشتراط الكرية مطلقاًواأل

  .قل من الكر كما شاهدناه يف زمانناأحواض حىت يبقى  جبريانه يف األن ماء اخلزانة ينقصأالشك يف 

  .مور ذكرها القائلون باشتراط الكريةأال إطالقات وال ترد على اإل

ن املاء القليل ينفعل محاماً أل. دلة انفعال املاء القليل عموماً من وجهأدلة ماء احلمام وأن بني أ: األول

، ففي مورد القليل يتعارض الدليالن وبعد التساقط ال و كثرياًأ كان  قليالًلينفعو غري محام، واحلمام ال أ

  .يبقى دليل على املطهرية

 واستصحاب املطهرية حاكم على ،ن املرجع بعد التساقط استصحاب الطاهرية واملطهريةإ: وفيه

  .استصحاب جناسة املالقي له

طالق إ فال ،فراد اخلارجيةة اليت حكم فيها على األن نصوص الباب من قبيل القضية اخلارجيإ: الثاين

 ىتفمن عنوان ماء احلمام كعنوان ماء املطر، أة اليت تكون مفادها يوليست من قبيل القضية احلقيق. هلا

ما يف إطالق هلا ال يكفي دون الكر إذ ال إو. ذا كانت له مادةإحتقق هذا العنوان، كان مبرتلة اجلاري 

  : اموع، ويستشهد لكون القضية خارجيةو يفأاملادة وحدها 
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ن خصوصية احلمام من قبيل خصوصية الدار واخلان مما ال يساعد العرف على دخلها أمن جهة : والًأ

  .فراد اخلارجيةىل الذهن مالحظتها مرآة لألإيف احلكم املذكور، واملسبق 

ذا مل يكن له مادة، ولو إال ماء احلمام خذ العنوان املذكور موضوعاً للحكم، هو انفعأن الزم إ: وثانياً

  .خذ منه مقدار وجعل مادة، وذلك مما مل يقل به أحدأكان كثرياً، وعدم انفعاله لو 

الّ محل القضية على إن املراد مباء احلمام يف النصوص هو ما يف احلياض، وال يظهر وجه لذلك إ: وثالثاً

  .يضاًأن حتمل على اخلارجية يف املادة أ بد واخلارجية، وحيث حتمل على اخلارجية يف احلياض ال

فراد اخلارجية، وقد ىل األإطالق بالنسبة ن القضية خارجية، لكن ال ينايف ذلك اإلأم نسلّ: والًأ :وفيه

ية رجحتمل القضية على قسم خاص من اخلا فلماذا ،ن يف اخلارج كان محام دون الكر ومحام كرأعرفت 

ا مطلقة شاملة لكل أا قضية خارجية مع إكل من يف الغرفة فله كذا، ف :ذا قالإ وذلك مثل ما ،فقط

  .نه خاص بفرد دون فرد منهمأفرد فرد، فاحلكم يشملهم مجيعاً، ال 

 فجعل ،ة، كما يف سائر املقاماتين موضوعاا أخذت بنحو احلقيقأن الظاهر من األحكام إ: وثانياً

  .املوضوع يف املقام خارجية خالف الظاهر

  :ذ يردإ. واالستشهاد لذلك مبا ذكر غري تام
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حلمام ن الكر يف غري اأن الظاهر من الشرع خصوصية للحمام، ولذا ال يقول الفقهاء بأ: ولعلى األ

 فليس احلمام مثل ، فالنص والفتوى متطابقان على اخلصوصية، ومل يرد نص بذلكحكمه حكم اجلاري،

و لكيفية بناء احلمام وحرارته مدخلية أادة الشارع التسهيل رإالدار واخلان، ولعل السر يف اخلصوصية 

  . فراجع،كما ثبت املدخلية يف علم الطب

  .ذهان العرف مينع عن املالزمة املذكورةأن املناط املرتكز يف أ: وعلى الثاين

  .ن كون املراد ما يف احلياض ال مينع عن كون القضية حقيقيةأ: وعلى الثالث

 يف ة هي املتبادر عرفاًين احلقيقأ وقد عرفت ، وقد يؤخذ حقيقياً،يؤخذ خارجياًن ما يف احلياض قد إف

  .حكام الشرعيةاأل

ادخله بإزار وال تغتسل «): عليه السالم( بعض الروايات كصحيحة حممد، عن ماء احلمام قال: الثالث

  .)١(»م الأهله فال تدري فيهم جنب أ رو يكثأن يكون فيه جنب أال إ ،من ماء آخر

نه نصراين أذا علم إ«): عليه السالم( عن النصراين يغتسل مع املسلم يف احلمام؟ قال :ورواية علي

  الإاغتسل بغري ماء احلمام، 

                                                

  .٣٣ يف دخول احلمام وآدابه ح١٨ الباب ٣٧٩ ص١ ج:التهذيب) ١(
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  .من غري فرق بني تساوي سطحها

  

  .)١(»ن يغتسل وحده على احلوض فيغسله مث يغتسلأ

و يف املادة فقط أمطلقاً، منها صورة الكرية خرج ن هذه الروايات مطلقة إ: وجه االستدالل بذلك

  .وبقي الباقي

 وطائفة عدم االنفعال ، ألن كلتا الطائفتني طائفة االنفعال كهذه، مجع تربعيان هذإ: والًأوفيه 

 فحمل هذه على غري الكر ومحل تلك على الكر، مجع ،كالروايات الدالة على اعتصام ماء احلمام مطلقة

  .تربعي بال شاهد

ذ إوىل ظاهرة يف الكراهة، خصوصاً بقرينة ذيلها ذ الرواية األإيف هاتني الروايتني ن ال داللة أ: وثانياً

ن أن هذا الظن ليس مغرياً للحكم، والثانية ظاهرة يف أ ومن املعلوم ،هل توجب الظن باجلنبكثرة األ

يت من ذ لو تنجس املاء مل يفد غسل احلوض بنفس املاء اآلإالسبب نضح ماء النصراين ال جناسة املاء، 

  .ن ليس هناك ماء آخر يف احلمام يغسل به احلوضأاملادة، لوضوح 

خر ضعيفة كما ال خيفى على من راجع اجلواهر واملستند أنه متسك الشتراط الكرية بوجوه أكما 

  .وغريمها

ما إنه إ كاملصنف ف،و يف اموعأعم من كونه يف املادة أ ،قوال، فمن يشترط وجود الكرما بقية األأ

  من غري فرق بني تساوي سطحها {يرى بأساً باختالف السطوح يف تقوي بعضها ببعض، ولذا قال ال 

                                                

  .٢٣حكامها حأ يف املياه و١٠ الباب٢٢٣ من١ ج:التهذيب) ١(
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  هر باالتصال باخلزانةطذا تنجس ما فيها يإمع اخلزانة أو عدمه، و

  

  . فتقييدها بصورة تساوي السطوح بال وجه،عمأدلة الكر أن أويستدل هؤالء ب} مع اخلزانة أو عدمه

ن احلياض أ ومن املعلوم ،تالف السطوح يف تقوي السافل بالعايل بدون العكسما ال يرى بأساً باخإو

نه يرى بأساً باختالف السطوح ومن إسفل من اخلزانة ومن يشترط وجود الكر يف املادة وحدها فأ

ن الظاهر من أ وهؤالء يستدلون ب،ليهاإسفل من اخلزانة حىت جيري املاء منه أن احلياض دائماً أالواضح 

  .لكر وحدة املاء، ومع عدم تساوي السطوح ال يكون املاء واحداًدلة اأ

  :قوالأىل ثالثة إم قد اختلفوا يف ذلك إف

  .عدم اشتراط تساوي السطوح مطلقاً: األول

  .اشتراط تساويها مطلقاً: الثاين

 لعموم} ذا تنجس ما فيها يطهر باالتصال باخلزانةإو{تقوي السافل بالعايل دون العكس : الثالث

ن يف كليهما يطهر النجس مبجرد االتصال، وقد أو بكونه كاجلاري، ومن املعلوم أخبار املعللة باملادة، األ

ىل االمتزاج لعدم الدليل عليه، خالفاً للمستند وغريه من مشترطي االمتزاج يف إذكرنا عدم االحتياج 

  .التطهري

  .مال خصوصية البئر خالف الظاهرن له مادة واحتأىل صحيح ابن بزيع، املعلل بإضافة هذا باإل

خبار أ طالق يف بالصحيحة، فهو مبين على ما تقدم منه من عدم اإلوالًأاما استدالل املستمسك 

  شكال فيما استظهره كربى وصغرى لكنك قد عرفت اإل،رة إىل احلمامات اخلارجيةظألا نا ،احلمام
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  شرط كوا كرا

  

 بل عن بعض نفي اخلالف فيه، بل ، فقال مجع باالشتراط،وقد اختلفوا يف ذلك}  كوا كراطربش{

  .مجاع عليهعن املعتمد اإل

  .ن املاء القليل املتمم كراً ال يطهر كما تقدمأواستدلوا لذلك ب

م خروج ماء احلمام عن ذلك، وهناك قول بأنه إن كان ما يف اخلزانة لوبانفعال املاء القليل ومل يع

قل من الكر ال أن كان إ ألنه كما يدفع النجاسة يرفع النجاسة، و،طهرواحلياض الصغار مبقدار الكر 

  .يرفع النجاسة

  :فاألقوال يف املسألة ثالثة: وكيف كان

نه كاجلاري، وهذا أدلة احلمام وأطالقات إ ودليلهم ، مل يكن اموع كراًوالطهارة مطلقاً ول: األول

  .قرب واختاره املستند وغريههو األ

مجاع املعتمد إ ودليلهم ، كما اختاره املصنف وغريه،ن يكون ما يف اخلزانة كراًأة بشرط الطهار: الثاين

  .دلة انفعال املاء القليلأطالق إو

 كيف ومل يتعرض هلذه املسألة كثري من الفقهاء بل ،مجاع املعتمد خمدوش صغرى وكربىإن إ: وفيه

دلة احلمام، كما ألة انفعال القليل حمكومة بدأنه حمتمل االستناد بل مقطوعه، وأىل إضافة كثرهم، باإلأ

  .شبهأواجلاري واملطر وما دلة البئر أ كمحكوميتها ب،عرفت
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على ذا كان يف املنبع األإ ف،يضاًأعلى وكان االتصال مبثل املزملة، وجيري هذا احلكم يف غري احلمام أن كانت إو

  ع مبثل املزملة يطهرمقدار الكر أو أزيد وكان حتته حوض صغري جنس، واتصل باملنب

  

طالق و يف املقام إلأ بناًء على تطهر املتمم كراً مطلقاً، ،ن يكون اموع كراًأالطهارة بشرط : الثالث

و كرية اموع أ خرج منها صورة عدم كرية اموع فيبقى الباقي من صورة كرية اخلزانة ،دلة احلمامأ

  .طالقحتت اإل

و أذا كانت اخلزانة كراً، إمم، فالالزم القول بالنجاسة يف غري ما شكال يف مسألة املتوقد عرفت اإل

على وكان أن كانت إو { ودفعاًطالق الطهارة رفعاًإن االقرب أ لكنك قد عرفت ،القول بالطهارة مطلقاً

دلة مطهرية الكر، خالفاً ملن اشترط تساوي السطوح، ولكن منهم أطالق وذلك إل} االتصال مبثل املزملة

طالق إو مبقدار املاء املنحدر، ولكن قد عرفت أط زيادا على الكر مبقدار ما حيصل به املمازجة من اشتر

  .دلةاأل

  . فتأمل،طالق الروايةإن دفعه املستند بإشكال وجه، وإللنعم على قول من يشترط الكرية 

لى مقدار الكر عذا كان يف املنبع األإ ف،يضاًأجيري هذا احلكم يف غري احلمام {فـ : كيف كان} و{

  دلة االعتصام بسبب أل} زيد وكان حتته حوض صغري جنس واتصل باملنبع مبثل املزملة يطهرأأو 
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  .نه يطهر مع االتصال املذكورإوكذا لو غسل فيه شيء جنس ف

  

ولقد أجاد } نه يطهر مع االتصال املذكورإوكذا لو غسل فيه شيء جنس ف{و بسبب املادة أالكرية 

ن ما يف احلياض حاله كحال املاء اخلارج من عني اجلاري، أحاصل البحث (:  قاليف اجلواهر حيث

واحلوض الكبري الذي يأيت منه املاء مبرتلة العني اليت ينبع منها املاء فال يقبل ما يف احلياض النجاسة سواء 

تصاهلا باملادة كان ما يف احلوض الكبري كراً أو ال، وسواء كان اموع مبقدار كر أو ال، لكن بشرط ا

 ، فتنجستةا انقطعت عنها املادأو أما بالتغيري إما حيث تنجس ما يف احلياض أو. وجتدد اخلروج منها

 )١()ن كان متغرياإفطريق تطهريه كطريق تطهري اجلاري مبا خيرج من املادة متدافعاً عليه حىت يزول تغيريه 

  .انتهى

 يف طهارته كما نقول بذلك يف البئر واجلاري واملطر هصالنه لو زال تغريه بنفسه كفى اتأ: لكن الظاهر

  .ىل ذلك يف موضعهإشرنا أدلة كما طالق األوغريها، إل

                                                

  .١٠٠ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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  فصل

  ماء البئر النابع مبرتلة اجلاري ال ينجس بالتغري، سواء كان بقدر الكر أو أقل

  

  }فصل{

قوال أ يف املسألة .}قلأو أر الكر ، سواء كان بقدريال بالتغإ ال ينجس ة اجلاري،ماء البئر النابع مبرتل{

  :اربعة

 بل انعقد إمجاعهم عليه، كما عن العالمة ،ما اختاره املصنف، وهو املشهور بني املتأخرين: األول

 ال كونه مثله يف مجيع ،هو االعتصام فقط" مبرتلة اجلاري"ن مراد املصنف بقوله أ وال خيفى ،الطباطبائي

  .د وحنومها ـ لو قلنا به ـاخلصوصيات حىت عدم العصر والتعد

 من القول بالنجاسة ،مجاع عليهكثر قدماء األصحاب، بل عن مجاعة دعوى اإلأما عن : الثاين

  .له باملالقاة، وكون الرتح مطهر

صحابنا من التفصيل بني كونه أيب حممد احلسن بن حممد البصروي من قدماء أما عن الشيخ : الثالث

  ون ينجس باملالقاة ويك فال كراً
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هذا التفصيل حيث ) رمحه اهللا( لزم العالّمةأحاله حال الكر وعدمه فينجس فيكون كالقليل، وبعضهم 

طالق وهو حمكم يف كلمات الفقهاء فصل يف اجلاري بني الكر وغريه، وال خيفى ما فيه مع تصرحيه باإل

ن املاء ذراعني يف األبعاد ذا كاإع التفصيل احملكي عن اجلعفي بني ما جىل هذا يرإكما ال خيفى، وكأنه 

  .صل التفصيلأمنا هو يف مقدار الكر، ال يف إن خالفه أن الظاهر إ ف،الثالثة فال ينجس أو مل يكن فينجس

ما عن مجاعة، كالشيخ واملنتهى واملوجز وغريهم من القول بالطهارة ووجوب الرتح، تعبداً : الرابع

  .لألدلة الدالة عليه

  .عمدا األخبار الكثرية الدالة عليها :حجة القول بالطهارة وجوه

  .استصحاب الطهارة وقاعدا يف كل شيء ويف خصوص املاء: األول

  .جتهادي املوجود يف املقامن رتبة األصل متأخرة عن الدليل اإلإ: وفيه

و أو طعمه أه نال ما غري لوإ ال ينجسه شيء، خلق اهللا املاء طهوراً«): عليه السالم( عموم قوله: الثاين

  .)١(»رحيه

ا إ : بأنه يف مورد بئر بضاعة اليت قال العالمة يف حمكي املنتهىسنداً بأنه عامي، ومتناً: شكل عليهأو

   يف ها سائالًؤ ماكان جارياً

                                                

  . ٩بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب١٠١ ص١ ج:الوسائل) ١(
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نه مما ميكن أما السند فقد عرفت حاله يف مسألة انفعال املاء القليل وأ: البساتني، وفيهما ما ال خيفى

  .االعتماد عليه

  .املنت فألن املورد غري خمصصما أو

  . لكن سيأيت ما فيها، عليها لكانت مقدمة عليهخبار النجاسة دليالًأنعم لو ض 

ذا خرج وجعل إذا كان بقدر الكر وال ينجس إذا كان يف البئر فيما إنه ينجس املاء أاستبعاد : الثالث

  . لتضعيف حكمهيف كر الالزم منه كون املادة سبباً

  . فتأمل،يه بالقياسنه شبإ: وفيه

  .)١(﴾أَنزلْنا ِمن السماِء ماًء طَهوراًو﴿: ن مياه األرض من السماء وقد قال تعاىلإ: الرابع

ال يلزم عدم إنفعال كيف وىل عدم كونه يف مقام عدم قابلية ماء السماء لالإ نه مضافاًإـ : وفيه

نفعال اىل إ مل يلتزم به القائلون بالطهارة لذهام انفعال مقدار إناء من ماء املطر مع عدم نزوله، وهذا مما

  .خبار النجاسة مقدمة عليها على تقدير سالمتها عن املعارضأاملاء القليل مطلقا يف غري اجلاري ـ أن 

                                                

  .٤٨ اآلية : سورة الفرقان) ١(
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  .إمجاع املتأخرين وهو حجة: اخلامس

  .املناقشة فيه صغرى وكربى: وفيه

طراف البئر وآالا وظهور كون أاسة لنجاسة م العسر واحلرج على تقدير القول بالنجولز: السادس

  .سباب املرتل وحنومهاأ املقتضي لبطالن الصلوات وجناسة ،النجاسة فيها بعد مدة

ما جناسة األطراف واآلالت فمبنية على القول بعدم التبعية يف التطهري، والظاهر االلتزام ا على أ: وفيه

  .القول بالنجاسة

فنادر العلم بذلك بعد مدة، وعلى فرض العلم فهو استبعاد ال يقاوم الصلوات وحنوها عادة إوأما 

ذ قد يعلم إىل اتفاق ذلك يف مثل احلباب، وخمازن املاء إ افاًضاألدلة على النجاسة على تقدير سالمتها، م

نصاف إن جعل هذا الوجه مؤيداً كجعله دليال بوقوع فأرة أو حنوها فيها بعد مدة من االستعمال، فاإل

  .شكال، وكيف كان فالعمدة يف املسألة األخبار الصحاح اليت ال مساغ لتأويلهاخال عن اإلغري 

 يب احلسن الرضاأ عن ،ا رواية واحدةأن كان ال يبعد إصحيحته الواردة بطرق عديدة، و: فمنها

  . )١(»ن يتغريأماء البئر واسع ال يفسده شيء إال «): عليه السالم( ففي بعضها قال) عليه السالم(

ن يتغري رحيه أو طعمه فيرتح أال إماء البئر واسع ال يفسده شيء «): عليه السالم(  قال:ويف بعضها

   يذهب الريح، ويطيب طعمه ىتح

                                                

  . ٢ باب البئر وما يقع فيه ح٥ ص٣ج :ويف الكايف. ١٠ من أبواب املاء املطلق ح٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  . )١(»ألن له مادة

ماء البئر «: فقال) عليه السالم( با احلسن الرضاأىل رجل أسأله أن يسأل إكتبت : قال: ويف بعضها

 ألن له ، يتغري رحيه أو طعمه، فيرتح منه حىت يذهب الريح، ويطيب طعمهواسع ال يفسده شيء إال أن

  . )٢(»مادة

  . ومتناًشكل على الرواية سنداًأرمبا : قولأ

ما كوا رواية واحدة، فالحتاد السائل أا كلها رواية واحدة مكاتبة، أفألن الظاهر : ما سنداًأ

ما كوا مكاتبة فألن الظاهر أذه املسألة مرات، وواملسؤول عنه، ويبعد كون الراوي سأل عن اإلمام ه

بال واسطة يف غريها يصرف عن ) عليه السالم( ىل اإلمامإسناده إنه كاتب كما يف الرواية األخرية وأ

 مامىل اإلإظاهره، بقرينة الرواية األخرية، وذلك غري نادر يف العرف والشرع، حيث يسندون الرواية 

  . كما ال خيفىالواسطة، وهذا ليس تدليساًمع مثل هذه ) عليه السالم(

 تعليال للوسعة ألن له مادة): عليه السالم( ن يكون قولهأوالً، والحتمال أفلالضطراب : ما متناًأو

  .املراد ا الكثرة اخلارجية ثانياً

ى فعل: نت خبري بأن شيئاً من اإلشكالني غري موجب لسقوط الرواية، أما كوا رواية مكاتبةأولكن 

  تقدير التسليم غري مضر بعد 

                                                

  .١٢بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٦

ول الكتاب أهلا الذي ال يبعد االلتزام بالعمل جبميع ما يف كتابه لضمانته يف ) رمحه اهللا( رواية الكليين

 ويزيد ،ذا ما علم عدم الصحة من اخلارج، ولذا ال ننظر يف سند الرواية املروية فيه يف الغالبإال إبذلك 

ء وغريهم، يف باب الكايف كما ال خيفى على من راجع تتمة ذلك وضوحا مراجعة كلمات الفقها

ما أضطرابه، وان مثل هذا االختالف ال يوجب أفمن املعلوم :  وأما كوا مضطربة املنت،املستدرك وغريه

  : يف التعليل مخسة احتماالت:ن نقولأىل السعة باملعىن املذكور، فتفصيل اجلواب إرجوع التعليل 

  . وتكون السعة مبعىن الكثرة اخلارجيةواسع :)عليه السالم( ىل قولهإ اًن يكون راجعأ: األول

  .ليه لكن مبعىن السعة احلكمية مبعىن الطهارة وعدم االنفعال باملالقاةإ ن يكون راجعاًأ: الثاين

 إذ أن املاء الكثري اخلارج ،ىل ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على الرتحإ ن يكون راجعاًأ: الثالث

  .ملادة متدرجا يذهب رحيه ويطيب طعمه بالرتح بالوجدانمن ا

ن احلكم بالطهارة بعد أ ال موضوعاً، مبعىن ىل الترتب املذكور لكن حكماًإ ن يكون راجعاًأ: الرابع

  .منا هو لوجود املادةإالرتح 

قاة، ورافع مانع عن االنفعال باملالن وجود املادة أعىن ىل الثاين والرابع مبإ ن يكون راجعاًأ :اخلامس

  قرب االحتماالت، إذ األول والثالث خالف املنساق من كلمات أللنجاسة احلاصلة بالتغري، وهذا 
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اليت تكون بصدد بيان احلكم يف الغالب ال األمور اخلارجية املعلومة، خصوصا ) عليهم السالم( األئمة

احلكم ال املوضوع، وال وجه ، الظاهر يف كونه بيان ال يفسده شيء): عليه السالم( بقرينة قوله

  .حد احلكمني مع ظهوره يف كليهما املؤيد بارتكاز تالزم الدفع والرفعألتخصيص التعليل ب

، عدم ال يفسده شيء): عليه السالم( ن يكون املراد من قولهأومن ذلك يظهر ضعف احتمال 

ى اجلميع، فال ميكن ترتيل كالم مر معلوم لدأذ هذا إالقذارة والكثافة باملالقاة ال النجاسة الشرعية، 

  .عليه يف جواب السؤال عن احلكم الشرعي) عليه السالم( ماماإل

 ـ إىل ال ما غري لونهإ، خلق اهللا املاء طهوراً: ن هذه الرواية من قبيلأومثله يف الضعف، القول ب

م، فال تعارض بينهما نفعال املاء القليل باملالقاة كذلك يف املقاادلة أن ذلك خمصص بأآخره ـ، فكما 

، ألن له مادة): عليه السالم( ىل قولهإن ذلك ال حيتاج إ: وبني الروايات الدالة على النجاسة، إذ فيه

ىل إبائها عن هذه التخصيصات الكثرية، وبذلك رجحنا عدم انفعال إ حينئذ، مضافا نه يكون لغواًإف

  .القليل باملالقاة يف مسألة املاء القليل

   من )١(يف االستبصار) رمحه اهللا( ما عن الشيخ: ضعف منهاأو

                                                

  .  من االستبصار١ ج٣٣يف ذيل احلديث الثامن ص) ١(
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ال ما إال بعد نزح مجيعه إ ال ينتفع بشيء منه  شيء فساداًهنه ال يفسدأن املراد أتوجيه الصحيحة ب

ن ذلك خالف الظاهر قطعا، أ: هذ فيإذا مل يتغري ينجس ويرتح منه مقدار وينتفع بالباقي، إغريه، ألنه ي

 عن طرحها بعد التزامه بالنجاسة، وكيف كان فالرواية ال ينبغي اإلشكال فيها اًوكأنه التزم بذلك فرار

  .شكال فيها سنداً كعدم اإلداللةً

سألته عن بئر ماء : قال) عليهم السالم( صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: ومنها

ال «: ح الوضوء منها؟ قاليصل  أ، من سرقني)٢(و يابسة، أو زنبيلأ من عذرة رطبة )١(وقع فيها زنبيل

  .)٣(»بأس

 أنه خالف اللغة والعرف، ولذا :شكال عليهما باحتمال كون العذرة من مأكول اللحم، ففيهواإل

ن قرينة أىل إيب مرمي على ظاهرها، مضافا أنفعال املاء القليل لزوم إبقاء العذرة يف رواية اتقدم يف مسألة 

  .هؤور املدعي لو مل نقل بكوا نصاً كما ال يبعد ادعا، معينة للظهو زنبيل من سرقنيأ: قوله

منا هو بعد إو كون نفي البأس أ. ضعف منه احتمال وقوع الزنبيل الذي هو مكان العذرة بدواأو

  .قدرالرتح امل

ال يغلس الثوب، «: مسعته يقول: قال) عليه السالم( صحيحة معاوية بن عمار عن أيب عبد اهللا: ومنها

  صالة مما وقع يف وال تعاد ال

                                                

  .  زبيل:ويف نسخة) ١(

  .  زبيل:ويف نسخة) ٢(

  .٨بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١(» وأعاد الصالة، ونزحت البئر،ن أننت غسل الثوبإالبئر إال أن يننت، ف

 يف الفأرة تقع يف البئر فيتوضأ الرجل منها، ويصلي :يضاًأ) عليه السالم( صحيحته األخرى عنه: ومنها

  .)٢(»هال يعيد الصالة، وال يغسل ثوب«: يعيد الصالة ويغسل ثوبه؟ فقال وهو ال يعلم، أ

ئل عن الفأرة تقع يف البئر ال يعلم س: قال) عليه السالم( موثقة أبان بن عثمان عن أيب عبد اهللا: ومنها

  .)٣(»ال«: يعاد الوضوء؟ فقال ال بعد ما يتوضأ منها، أإا 

ع ئل عن الفأرة تقوس: قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا، عن أيب عيينة،رواية جعفر بن بشري: ومنها

ال «: يعيد وضوءه وصالته، ويغسل ما أصابه؟ فقال  أ،يف البئر فال يعلم ا أحد إال بعد أن يتوضأ منها

  .)٤(»هل الدار ورشواأقد استعمل 

ن أو أشكال يف هذه اجلملة، باحتمال خروج الفأرة حية، أو كون الفأرة واقعة بعد االستعمال، واإل

  يدة بالعلم فال ينجس املاء بالنجاسة اهولة يف غري حمله كما قن النجاسة مأاحلكم ملراعاة احلرج، أو 

                                                

  .١٠بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١١بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .ال خيفى

ذا وقع يف البئر الطري والدجاجة والفأرة إ«: قال) عليه السالم( موثقة أيب أسامة عن أيب عبد اهللا: ومنها

  .)١(»س بهال بأ«: صاب ثيابنا؟ فقالأيف صالتنا، ووضوئنا، وما فما تقول : قلنا. »فانزح منها سبع دالء

، وعلى كل تقدير تنايف  تعبداً أو واجباًوهذه الرواية دليل على أحد األمرين من كون الرتح ترتيهاً

  .القول بالنجاسة

 بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: يب بصري قالأموثقة : ومنها

ال بأس، وال يغسل منه الثوب، وال تعاد منه «: ت؟ قاله كان فيها ميمنه الثياب، ويعجن به، مث علم أن

  .)٢(»الصالة

شعر اخلرتير يعمل : قلت له: قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،ما رواه احلسني بن زرارة: ومنها

  .)٣(»ال بأس به«: و يتوضأ منها؟ فقالأ ويستقى به من البئر اليت يشرب منها حبالً

 لعدم انفعال املاء ون دليالً لعدم جناسة ماء البئر مبالقاة احلبل تكون دليالًالرواية كما تك وهذه: أقول

  القليل لظهور الوضوء من ماء الدلو 

                                                

  .١٢بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥بواب املاء املطلق حأمن  ١٤ الباب١٢٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .ال البئر، كما تقدم تقريبه يف تلك املسألة

 سألته عن احلبل يكون من شعر اخلرتير :قال) عليه السالم( ما رواه زرارة عن أيب عبد اهللا: ومنها

  .)١(»ال بأس«: ء من البئر هل يتوضأ من ذلك املاء؟ قاليستقى به املا

يف البئر يكون بينها وبني الكنيف مخسة ): عليه السالم( ما عن حممد بن القاسم عن أيب احلسن: ومنها

 يتوضأ منها ويغتسل ما مل يتغري ،ليس يكره من قرب وال بعد«: كثر يتوضأ منها؟ قالأو أذرع أو أقل أ

 يف األرض السهلة، واحتمال كون السؤال عن الشبهة ى وصول النجاسة غالبا خصوصاًوال خيف. )٢(»املاء

  .طالقاملوضوعية خالف اإل

يف طريق ) عليه السالم( كنت مع أيب عبد اهللا: صحابنا قالأما عن علي بن حديد عن بعض : ومنها

 بو عبد اهللاأه فأرتان، فقال  فخرج فيدلواً) عليه السالم( ىل بئر، فاستقى غالم أيب عبد اهللاإمكة فصرنا 

: قال» أرقه«): عليه السالم( فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد اهللا» أرقه«): عليه السالم(

  .)٣(ناء فتوضأ منه وشربفصبه يف اإل» ناءصبه يف اإل«:  فقال،فاستقى الثالث، فلم خيرج فيه شيء

                                                

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ىل جانب البالوعة حإ باب البئر تكون ٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .١٤ من أبواب املاء املطلق ح١٤ الباب١٢٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١( املاء القليلرواية أيب مرمي املتقدمة يف باب انفعال: ومنها

 ، ويؤيدها ما عن الصادق أيضاً)٢( يستقى به، وقد تقدمت هناكرواية جعل جلد اخلرتير دلواً: ومنها

 كانت يف املدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح ب وتلقي فيها القذر، وكان النيب«: قال) عليه السالم(

  .لك من األخبارىل غري ذإ، )٣(»يتوضأ منها) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

عراض األصحاب عنها مع كوا مبرأى منهم ومسمع، وكلما ازدادت إ بورد عليها مطلقاًأوقد 

 ـ كما عدم دليل لكون اإلعراض موهناً ىلإ مضافاً: الرواية صحة ازداد اإلعراض عنها بعداً هلا، وفيه

للجمع الداليل بني هذه األخبار ن يكون عدم عملهم ا أ ن من احملتمل القريب جداًأذكرناه غري مرة ـ 

  .وبني ما يدل بظاهره على النجاسة بترجيح تلك على هذه

ن املستفاد من األخبار الكثرية البالغة فوق حد التواتر املتعرضة أ اِإليراد على ذلك ب:ومثله يف الضعف

رواة، وقد قررهم ذهان الأمر الرتح كان من األمور املشتهرة املرتكزة يف أللرتح سؤاالً وجواباً كون 

   ولوال وجوبه مل يكن كذلك كسائر ما ،على ذلك) عليهم السالم( األئمة

                                                

  .٤ يف البئر تقع فيها العذرة ح٢٢ الباب٤٢ ص١ ج:تبصاراالس) ١(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٠بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٣٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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ن كان معلوما، لكن الشأن يف أن االرتكاز كان إذهان الرواة وأرتكاز يف وذلك ألن اال. ليس بواجب

على ن الرواة كما يظهر من اآلثار كان بناؤهم إ حيث ،بنحو الوجوب للنجاسة أم كان بنحو الترته

بواب النوافل أبواب الفقه كأالعمل باملستحبات كترك املكروهات، كما ال خيفى على من راجع 

  .واألغسال واحلج وغريها

  :مورأحجة القائلني بالنجاسة 

. ماميةنه من دين اإلأاألمايل فعن . مجاع املستفيض نقله، املعتضد بالشهرة احملققة بني القدماءاإل: األول

وعن السرائر نفي . مجاع عليهنية وظاهر التهذيبني ومصريات احملقق وشرح اجلمل اإلتصار والغنوعن اال

  .اخلالف فيه

ىل يومنا هذا، إ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن عليه فتوى الفقهاء من زمن النيبأوعن كاشف الرموز 

  .ىل غري ذلكإ

فرض وجوده، فكيف وهو ل على ومجاع غري الدخويل منه ليس حبجة كما قرر يف األصن اإلإ: وفيه

ن أىل إ ىل القول بالطهارة، مضافاًإغري موجود لذهاب العماين واحلسني ابن الغضائري وحممد بن جهم 

ىل إسناده إمجاع الذي ال يبعد القطع بسناد ساقط عن احلجية، فكيف مبثل هذا اإلمجاع احملتمل اإلاإل

  . النجاسةو الظاهرة يفأاألدلة الدالة على الرتح وحنوها املشعرة 

األخبار الكثرية البالغة حد التواتر الدالة على وجوب الرتح بالنجاسات الظاهرة يف التنجس : الثاين

   القدماء من غريباملالقاة، كما فهمه 
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، لقرب عهدهم واطالعهم على ما مل يطلع )عليهم السالم( بصر مبعاين كلمات األئمةأ وهم ،نكري

  .تأيت مجلة وافية منها يف بيان مقادير املرتوحات إن شاء اهللا تعاىلعليه املتأخرون من القرائن، وس

ن اجلمع الداليل بينها وبني أ الّإخبار يف النجاسة يف اجلملة وإن كان ال ينكر ن ظهور هذه األإ: وفيه

ىل اشتمال بعض إمضافا . األخبار املتقدمة الدالة على الطهارة يوجب محلها على الترته واالستحباب

حكم ) عليه السالم( نهإسامة املتقدمة، حيث أيب أر الرتح على قرينة االستحباب، كما يف موثقة خباأ

ن ذلك ال يالئم إصابه من ذلك املاء، فأبصحة الصالة والوضوء منه قبل الرتح وبطهارة الثوب الذي 

 للحكم ن اجلهل حني التنجس رافعأحد أذا مل حيتمل إن العلم بالنجاسة شرط، أحىت مع القول ب

يده وقوع ما ظاهره وجوب الرتح يف ما ال جيب لعلم ووجود املالقي على حاله، ويؤبالنجاسة حىت بعد ا

برص وجدناه أعن سام ) عليه السالم(  أنه سأل أبا جعفر:مجاع، فعن يعقوب بن عيثمفيه باألخبار واإل

فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها : هفقال ل. »ن ترتح منها سبع دالءأمنا عليك إ«: يف البئر قد تفسخ، فقال

ن إخبار املرتوحات، كما ستأيت مجلة منها أن االختالف الكثري يف أمع . )١(»ال«: ونعيد الصالة؟ قال

  شاء اهللا، مما يشرف الفقيه على القطع بكوا مل تصدر لبيان احلكم الوجويب فال بد من محلها على 

                                                

  . ٣٢هرها ح يف املياه وط١ الباب١٥ ص١ ج:ويف الفقيه. ١٩بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٩ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .رتهاملراتب اليت ال بد فيها من كون ذلك للت

 واالحتمال يبطل االستدالل، أو باحتمال كوا مستحباًن اجلواب عن هذه اجلملة أوذا ظهر 

 إال اذا كان هناك معارض ،ل ليس يف حمله إذ االحتمال بعد الظهور غري خم، تعبدياًاحتمال كونه واجباً

  . اللفظيةال يف الظواهر منا هو يف األدلة العقليةإحتمال لالستدالل  وإبطال اال،أقوى

ىل عدم حجيته يف إمضافاً .  الطهارةرخباأجيابه لطرح إن اإلسناد بعمل العلماء غري نافع بعد إمث 

دق أمجاعهم، وهو مقدم كما قيل لكوم إنفسه، بل وال موهنيته، مع معارضته بعمل املتأخرين بل 

  .وأكثر فحصاً

  .فسهااألخبار الكثرية الظاهرة يف النجاسة لو خلّيت ون: الثالث

عليه ( ىل رجل أسأله أن يسأل أبا احلسن الرضاإكتبت :  بن بزيع قاللمساعيإصحيحة حممد بن : منها

عن البئر تكون يف املرتل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من ) السالم

يف كتايب ) عليه السالم( عرة أو حنوها، ما الذي يطهرها حىت حيل الوضوء منها للصالة؟ فوقّعبغريه كال

  .)١(»يرتح منها دالء «:خبطه

  لعدم طهارا ) عليه السالم( مامستدالل تقرير اإلوتقريب اال

                                                

  .٢ يف البئر يقع فيها الدم ح٢٤ الباب٤٤ ص١ ج:االستبصار) ١(
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ن الوقوع ليس مبنجس حىت يلزم التطهري، أن يبني أ للزم قبل الرتح الذي وقع يف كالم السائل، وإالّ

 املسقطة هلا ةكاتبة، واحتمال احتفافه بالقرينة كوا مظ مبالحىل احتماله للتقية خصوصاًإ  مضافاً:وفيه

فساد ماء البئر إعن الطهور، حيث نقل يف الكايف هذه الرواية رديف الصحيحة املتقدمة الدالة على عدم 

ن أللنجاسة، ) عليه السالم(  ردع هلذا التوهم، فال يكون تقرير من اإلمام)١(بشيء فالصحيحة السابقة

رته تن الطهارة استعملت يف غري مورد مبعىن الأ الطهارة نص فال تكافئها، مع خبارأغاية األمر الظهور، و

  .عرةب كال:كما ال خيفى، ويؤيده قوله يف السؤال

سألته عن البئر : قال) عليه السالم( يب احلسن موسى بن جعفرأصحيحة علي بن يقطني عن : ومنها

ن إ ف،جيزيك أن ترتح منها دالء«): ليه السالمع(تقع فيها احلمامة والدجاجة أو الكلب، أو اهلرة، فقال 

  .)٢(»ن شاء اهللاإذلك يطهرها 

مجاع الواردين يف تقدير الرتح هلذه األمور خصوصاً وهي يف ىل خمالفتها لألخبار واإلإمضافاً : وفيه

ع  م، مبالحظة كلمة املشية احتمال التقية خصوصاً،حالة اجلواب على موضع آخرإمقام البيان، فال ميكن 

  . واهللا العامل، غري بعيدن احتمال الترته من الطهارة لتلوث املاء ذه األمور غالباًأ

                                                

  .١ باب البئر وما يقع فيها ح٥ ص٣ ج:وقد تقدم من الكايف) ١(

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ١٧ الباب١٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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نت جنب فلم أتيت البئر وأذا إ«: قال) عليه السالم( يب يعفور عن أيب عبد اهللاأصحيحة ابن : ومنها

لبئر وال تفسد على  الصعيد وال تقع يف ا املاء ربن ربإجتد دلواً وال شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد ف

  .)١(»القوم ماءهم

عدم الغسل ) عليه السالم( مامن يعلِّل اإلأ لزم فساد النجاسة،بأنه لو كان املراد من اإل: جيب عنهأو

فساد املاء على القوم القذارة احلاصلة من غسل إ فتعليله ب، فال يصح غسلك،ن املاء ينجس بالدخول فيهأب

ن القائل بالنجاسة يقول بأن إ :، بل وفيه عني املين والبول، وفيه قذراًاجلنب الذي يكون يف الغالب بدنه

 فيكون حال ماء البئر حال الغسالة اليت ال تنايف بني تطهريها تهخروج اجلنب عن املاء موجب لنجاس

لو صب املاء على الشيء ال فيما ورد الشيء ا ممنا هو فيإوب وجناستها بنفسها، والقول بأن ذلك ثلل

خراجه وغري إدارته وإكن، وما دل على تطهري الظروف بصب املاء فيه واء، مردود برواية املرعلى امل

   ..ذلك

: كما ذكروه يف رواية ابن بزيع) عليه السالم( مامن بيان املوضوع ليس من شأن اإلأىل إ هذا مضافاً

  .)٢(»ماء البئر واسع ال يفسده شيء«

                                                

  .٢٢ن أبواب املاء املطلق ح م١٤ الباب١٣٠ ص١ ج:الوسائل. ٩ يف التيمم وأحكامه ح٨ الباب١٨٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢ باب البئر وما يقع فيها ح٥ ص٣ ج:الكايف) ٢(
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 بالقذارة العرفية والشرعية، ب حيث يكون يف الغالب متصفاًفاألوىل يف اجلواب أنّ بدن اجلن: قولأ

والبئر للقوم والغالب عدم رضاهم بقذارة مائهم الذي هو للشرب والعجن والطبخ وسائر اللوازم 

 بالتيمم بيان للحكم يف هذا املوضوع، وليس بياناً) عليه السالم( اجلسمية والتنظيفية، فقول اإلمام

  . ال خيفىن فيه كالماًأمع ) عليه السالم( ليس من شأن اِإلمامنه إللموضوع، حىت يقال 

ن مثل هذا املوضوع الذي يوجب الغسل فساد املاء أبصدد بيان ) عليه السالم( ن اإلمامإ: واحلاصل

ىل التيمم وال يتوهم إعلى القوم الغالب عدم رضاهم بذلك يف ظرف اختصاص البئر م، ينتقل احلكم 

  .يف جيوز التيمم بالصعيد يف مورد الضرورةن مع وجود املاء كأ

: فقال: ينجسها؟ قال  منها، أبئر يتوضأ منها جيري البول قريباً: قلنا له: حسنة الفضالء، قالوا: ومنها

أذرع أو على الوادي، والوادي جيري فيه البول من حتتها، فكان بينهما قدر ثالثة أن كانت البئر يف إ«

سفل أن كانت البئر يف إقل من ذلك جنّسها ـ قال ـ وأن كان إ شيء، وذرع، مل ينجس ذلكأربعة أ

قل من ذلك فال يتوضأ أذرع مل ينجسها، وما كان أ )١(عليها وكان بني البئر وبينه تسعةاملاء الوادي ومير 

ما مل «:  على األرض؟ فقال)٢(ن كان جمرى البول يلصقها، وكان ال يثبتإف: فقلت له: قال زرارة. »منه

  يكن له قرار فليس به 

                                                

  .»سبعة«: يف نسخة) ١(

  .»يلبث«: يف نسخة) ٢(
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  . )١(»ذا استنقع كلهإمنا ذلك إفيتوضأ منه ... بأس

  .)٢(قل من ذلك جنسهاأن كان إو :سقط قولهأنه أ الّإبراهيم مثله، إوعن علي بن 

 على الترته، بقرينة رواية حممد بن جنسهانه ال بد من محل قوله أىل اضطراب املنت، إ  مضافاً:وفيه

يراد الواقعني يف كالم ىل الرد واإلإاملتقدمة، وبعد ذلك ال حتتاج ) عليه السالم( حلسنالقاسم عن أيب ا

  .املصباح وغريه حول احلسنة

وكل شيء وقع يف البئر ليس له دم مثل العقرب واخلنافس «: يب بصريأرواية ابن مسكان عن : ومنها

  .لواقع مما فيه الدمن املفهوم منها وجود البأس مع كون اإ، ف)٣(»شباه ذلك فال بأسأو

: عم من النجاسة، ومنه يظهر اجلواب عن رواية عبد اهللا ابن الزبري عن جده قالأن البأس إ: وفيه

عن البئر تقع فيها الفأرة أو غريها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت 

  .)٤(»لهذا أصابه النار فال بأس بأكإ«: أيؤكل ذلك اخلبز؟ قال

  ) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ، عمن رواه،يب عمريأورواية ابن 

                                                

  .١بواب املاء املطلق حأ من ٢٤ الباب١٤٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ذيل احلديث السابق١٤٤ ص١ ج:راجع الوسائل) ٢(

  . ٦ باب البئر وما يقع فيها ح٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  . ٢٢حكامها حأبواب املياه وأ يف ٢١ الباب٤١٣ ص١ ج:التهذيب) ٤(
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 بناًء )١(»ال بأس، أكلت النار ما فيه«: ن املاء كانت فيه ميتة؟ قالأيف عجني عجن وخبز، مث علم 

  .على محل املاء على ماء البئر

  .املطلوب وفيه ما سيأيتا دالة على بعض إل من رواية عمار فما سيأيت يف حجة املفص: ومنها

  .رواية الثوري والرضوي اآلتيتني: ومثلها

وبني غريه فينجس،بني البئر اليت يكون ماؤها مبقدار الكر فال ينجسل حجة املفص :  

طالقه البئر، وال يعارضه ما دل على طهارة البئر إىل ما دل على عموم انفعال القليل الشامل بإمضافاً 

  : مجلة من الروايات، ألنه الغالب يف اآلبار،ىل ما يبلغ الكرإطالق فيها النصراف اإل

و أ عذرة يابسة )٢(عن البئر يقع فيها زنبيل) عليه السالم( بو عبد اهللاأئل س: موثقة عمار قال: منها

قل من الكر، كيف وقد محلوا أن الكثرة ال يراد ا إ، ف)٣(»ذا كان فيها ماء كثريإال بأس «: رطبة، فقال

زيد من الكر أعلى الكر، وحيث ال يعترب ) إىل آخره(ىل املاء القليل يف الطريق إينتهي : ل يف قولهالقلي

  .ذا كان املاء كراًإ فال بد من محلها على ما ،مجاعباإل

  عليه ( رواية حسن بن صاحل الثوري عن الصادق: ومنها

                                                

  .١٨بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . »زبيل«: ويف نسخة) ٢(

  .١٥بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٢٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٤١

  .)١(» كراً مل ينجسه شيءإذا كان املاء يف الركي«: قال): السالم

شبار ونصف يف مثلها فسبيلها سبيل املاء أها ثالثة ؤوكل بئر عميق ما «:ما عن الرضوي: ومنها

  .)٢(»اجلاري

لوال (: عراض األصحاب حيث قالإقوة القول بذلك لوال ) رمحه اهللا( ورمبا يظهر من الشيخ املرتضى

ذ عموم العلة إ ال وجه لذلك، نهأن الظاهر أ الّإ. )٣()ليهإعراض األصحاب عن هذا القول، أمكن املصري إ

يف رواية ابن بزيع املعتضد مبا يستفاد من روايات الطهارة، من خصوصية للبئر، بناًء على القول بانفعال 

 واجلاري وحنومها مقدم على ما يظهر من هذه اجلملة من الروايات من رالقليل يف غري العاصم كاملط

ن الغالب هو الكرية ألالزم محلها على الترته، وما ادعى من  فا،و يف خصوص البئرأاشتراط الكرية مطلقاً 

ار األقلية عن الكر كآبار بن الغالب يف كثري من اآلأخالف ما شهد به مجاعة من األفاضل املعاصرين من 

  .يران غري القنواتإاحلجاز والنجف األشرف، وكثري من نقاط 

ال إ حبمل املشترط على الترته، والّإ ميكن ن اجلمع بني التعليل وبني مشترط الكرية الإ: واحلاصل

  ماء النهر الذي هو كر ال : ذ ال جمال للعلة يف صورة الكرية، أال ترى أنه لو قالإسقاط العلة، إفالالزم 

                                                

  .٨بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ١٨ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  . ٣١ سطر٢٧ ص:الطهارة) ٣(
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باملالقاة ألن له مادة كان للسامع أن يقول ال وجه هلذه العلة، ألن الكرية كافية يف االعتصام، ينجس 

 ضعيفة سنداً وداللة، الحتمال الركي للمصنع أو ي الروايات بأن رواية الثوروأما اجلواب عن.. هذا

رادة الكثرة العرفية، اليت هي فوق الكر، واشتراطها لعدم غريه، وما اشتمل على لفظ الكثري حمتمل إل

  .التغري بزنبيل العذرة املغري للماء الكر فضالً عن األقل منه غالباً

وجب سقوطها مل جيز التمسك ا يف مسألة ألسند يف رواية الثوري لو ما ال خيفى، إذ ضعف ا: ففيه

ذ إ وقد عملوا ا هناك، واحتمال الركي للمصنع خالف الظاهر، كاحتمال الكثري ملا ذكر، ،مقدار الكر

  .وعدمه الذين مها أظهر من الكثرة بكثريمكان التعليق على التغري إال وجه لتعليق احلكم بالكثرة، مع 

  : مع طهارة البئرلقول بوجوب الرتح تعبداً، حجة ا

سي فالوجوب الن: اجلمع بني ما دل على طهارة البئر وبني وجوب الرتح، فإن ظاهر األمر بالرتح

  .رشادي، إذ ال جمال لذلك بعد ما دل على الطهارةاإلالتعبدي، ال الغريي 

ىل إرشاد البول ظاهر يف اإلن األمر بالرتح كاألمر بالغسل من إن ذلك خالف الظاهر، فإ: وفيه

التطهري عند متفاهم العرف، ولكن حيث دل الدليل على عدم جناسة البئر ال بد من أن حيمل على 

  .رشادياًإىل ما ورد يف مجلة األخبار من القرائن املؤيدة لكون الرتح إاالستحباب، مضافاً 
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التغري يف  وجوب الرتح يف صورة عدم املقتضي لعدممقابلة الرتح يف صورة التغري لعدم الفساد : منها

 مل يكن وجه لتخصيص ، أيضاًذ لو كان الرتح واجباً نفسياً يف صورة عدم التغريإزيع، بروايات ابن 

أنه لو كان التغري موجباً للرتح للنجاسة، واملالقاة بدون التغري موجباً : توضيحه.. الرتح بصورة التغري

 إذا القى النجس فيرتح بئر واسع ال يفسده شيء وال يوجب الرتح إالّماء ال: للرتح تعبداً، لزم أن يقال

  . اىل آخره،كذا أو يتغري فيرتح حىت يذهب

  .مقابلة ننت البئر لعدم الننت يف صحيح معاوية حيث أوجب مع الننت الرتح دون عدم الننت: ومنها

نه مشعر بكون ما إ ف،)١(..نهاما الذي يطهرها حىت حيل الوضوء م: قول ابن بزيع يف املكاتبة: ومنها

  .و االستحباب كذلك، ال التعبدي النفسيأيف أذهان الرواة هو الواجب الشرطي 

ن ترتح منها دالء، فإن ذلك أ«: يف صحيحة ابن يقطني) عليه السالم( يب احلسنأقول : ومنها

  .طية واضحة، فإنا وإن محلنا الطهارة على الترته، لكن داللة الرواية على الشر)٢(»يطهرها

  : يف رواية ابن عيينة) عليه السالم( قول الصادق: ومنها

                                                

  .٢١بواب املاء املطلق حأ من ١٤ الباب١٣٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ١٧ من النجاسات حه يف تطهري امليا١١ الباب٢٣٧ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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، فإن هذا التعليل يناسب عدم الوجوب الشرطي، ال عدم )١(»اوهل الدار ورشأال، قد استعمل «

  ..ذ الوجوب النفسي ال ينايف ذين األمرينإالوجوب النفسي، 

  .خبار هذا الباب من الوسائل وغريهأاظر يف  ذلك من القرائن الكثرية اليت ال خيفى على النىل غريإ

و من قاربنا أىل ما ذكره بعض وتبعه غري واحد من املعاصرين إوبعد هذا، ال حيتاج يف اجلواب 

نه مل يدل دليل على قول اجلعفي كما صرح به غري إعصرهم، من الوجوه البعيدة، فراجع كلمام، مث 

  .واحد

ن كانت من املفاهيم العرفية الظاهرة اليت حيكم العرف والعادة إن البئر وأ: بقي يف املقام شيء وهو

ىل إنه رمبا يشك يف الصدق العريف بالنسبة أال إاملؤيدان بالقرائن والشواهد، عدم طروء عرف جديد فيها، 

ىل سطح األرض، كبعض إىل بعض بدون انتهاء إاآلبار املتواصلة اجلاري ماء بعضها : بعض املوارد، فمنها

 .بعض اآلبار االرتوازية املعمولة يف هذه األزمنة: ومنها. ىل الشاه عباسإالنجف األشرف املنسوبة آبار 

 ما لو حفر مقدار ذراع :ومنها. ىل فمها أو ما دون ذلك بقليلإ العيون الواقفة الواصل ماؤها :ومنها

  فخرج املاء، كبعض أماكن

                                                

  .٤ يف تغيري ماء البئر ح١٧ الباب٣١ ص١ ج:االستبصار) ١(
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  .له مادة، ونزح املقدرات يف صورة عدم التغير مستحب طهر ألن ،هسذا تغير، مث زال تغيره من قبل نفإو

ليها مثل البئر، كآبار مىن ومكة إكربالء املشرفة، وأما العيون اجلارية حتت األرض، اليت حفروا 

  .املكرمة، اجلاري ماؤها من عيون زبيدة، فالظاهر عدم ترتب حكم البئر عليها

  .وحات إن شاء اهللا تعاىلوسيأيت يف الرابع عشر من املطهرات، مقادير املرت

ىل التعليل الوارد يف إشارة إ} مث زال تغيره من قبل نفسه طهر، ألن له مادة{ماء البئر } ذا تغيرإو{

ول فصل أصحيحة ابن بزيع، وقد تقدم الكالم يف عدم اشتراط االمتزاج يف املسألة الثالثة عشرة من 

ن مقتضى األدلة طهر كل ماء زال تغريه ولو مل يكن متصال أ ،املياه، بل قد عرفت يف املسألة الثانية عشرة

  .وىل، فراجع املسألتنيأذا ثبت احلكم هناك ففيما حنن فيه إا، وبالكر واجلاري وحنومه

ملا عرفت من عدم دليل على جناسة البئر بغري } رات يف صورة عدم التغير مستحبدونزح املق{

  .رشاد احملضعلى اإلاب الرتح التغير، ورمبا محل األوامر الواردة يف ب

كون مالك األمر بنه خالف ظواهر األوامر، والقول أريد عدم االستحباب ففيه أنه لو أ: وفيه

 بسائر والًأن العقل حيكم برتح بعض املاء للقذارة، ومردود بالنقض إرشادي موجود فيها، فاإل

ا لو أب: رشاد، واحلل ثانياًلى اإلالنجاسات، اليت هي قذارات عرفية فكيف ال حتمل األوامر فيها ع

  رشادية مل يكن وجه لتعني املقدرات، وكيف كان فحملإكانت 
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  .ن مسي بئراً، كاآلبار اليت فيها ماء املطر، وال نبع هلاإيف عدم تنجسه الكرية، ووأما إذا مل يكن له مادة نابعة فيعترب 

  

رشاد غري املنايف مع االستحباب فال مشاحة اإلريد أرشاد خالف النص والفتوى، ولو األوامر على اإل

  .اع يف اللفظىل الرتإ وكأنه يرجع ،يف تسميتها بذلك

ما بناء على أن القول بكفاية زوال التغير يف الطهارة مبين على عدم جناسة البئر باملالقاة، وإهذا مث 

لقول بعدم االنفعال باملالقاة،  كفاية زوال التغير، كا: ومنها،قوالأالقول بالنجاسة، ففيه احتماالت بل 

  .وسيأيت بعض الكالم يف ذلك يف الرابع عشر من املطهرات إن شاء اهللا

بناًء على القول بانفعال املاء القليل } ، فيعترب يف عدم تنجسه الكريةذا مل يكن له مادة نابعةإما أو{

ن جمرد التسمية غري كاف، إف} ع هلاوال نب{وحنوه } كاآلبار اليت فيها ماء املطر{عرفاً } ن مسي بئراًإو{

 مضافاً. طالقذ التعليل الوارد يف الرواية بوجود املادة، قرينة صارفة عن اإلإولو كانت على حنو احلقيقة، 

  .طالق البئر على مثله حقيقةإىل عدم تسليم كون إ
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قبل نفسه، فضالً عن نزول املطر لو من دة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله وماء البئر املتصل باملا): ١مسألة ـ (

  .عليه أو نزحه حىت يزول، وال يعترب خروج ماء من املادة يف ذلك

  

وقد } ولو من قبل نفسهذا تنجس بالتغير فطهره بزواله إماء البئر املتصل باملادة {): ١مسألة ـ (

ماء املطر ية لعموم ما دل على مطهر} و نزحه حىت يزولأ عن نزول املطر عليه فضالً{تقدم وجهه 

  .م ال يكتفون بذلكإوالرتح، خالفاً للقائلني بالنجاسة، ف

ىل كفاية الرتح حىت يزول التغري، من دون اعتبار نزح املقدار، إنعم بعض القائلني بالنجاسة، ذهبوا 

 للقائلني خالفاً} وال يعترب خروج ماء من املادة يف ذلك{ن شاء اهللا إوذكرنا أنه سيأيت الكالم فيه 

 بل يعتربون خروج املاء من املادة، والظاهر ،م ال يكتفون رد الرتح ولو بدون االمتزاجإباالمتزاج، ف

نه تغير بعض املاء وكان الباقي غري املتغري بقدر الكر أنه ال خصوصية خلروج املاء من املادة، بل لو فرض أ

خبار الدالة مبا يورد على القائل بذلك باألاهر، عند مشترط االمتزاج، ورطيكتفي بامتزاجه بذلك املاء ال

عما يقع ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : على كفاية زوال التغيري يف الطهارة، مثل رواية أيب بصري قال

أما الفأرة وأشباهها فيرتح منها سبع دالء إال أن يتغري املاء فيرتح حىت «): عليه السالم( يف اآلبار فقال

   مساعة  وموثقة)١(»يطيب

                                                

  .١١اب املاء املطلق حبوأ من ١٧ الباب١٣٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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ن يننت أدركته قبل أن إ«:  قال؟ عن الفأرة تقع يف البئر، أو الطري:)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا

ن أننت إن كانت سنوراً أو أكرب منه نزحت منها ثالثني دلواً، أو أربعني دلواً، وإنزحت منها سبع دالء، و

ن الروايات إىل غري ذلك، فإ، )١(» املاءحىت يوجد ريح الننت يف املاء نزحت البئر حىت يذهب الننت من

  . فلو مل يكن علة تامة، لزم التبنية على شرطية االمتزاج بعد ذهاب التغير،بذهاب التغيرعلقت الطهارة 

 مدفوع ،والقول بأا واردة مورد الغالب من خروج املاء من املادة، وحصول االمتزاج القهري

 ما كان منها من مياه املطر املخفية حتت األرض ال ن اآلبار خصوصاً بل كثري م، والغلبة ممنوعة،طالقباإل

ت، كإطالق اىل مدة معتد ا، وكيف كان، فإطالق هذه الروايإخيرج املاء بعد نزحها بسرعة، بل حيتاج 

  .التعليل يف صحيحة ابن بزيع ناف العتبار غري الرتح يف الطهارة

ىل املطهر مع االمتزاج أو إر، بل حيتاج  مطلقاً غري مطههذا على خمتار املشهور من أن زوال التغير

عده من الطهارة بذهاب التغري مطلقاً، لعدم دليل على النجاسة بعد ببدونه، وأما بناًء على ما مل نست

  .انعدام علتها، فاألمر أوضح

                                                

  .٤بواب املاء املطلق حأ من ١٧ الباب١٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(
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اجلاري أو النابع غري املاء الراكد النجس، كراً كان أو قليالً، يطهر باالتصال بكر طاهر أو ب): ٢مسألة ـ (

  . وكذا برتول املطر،االمتزاج، على االقوى حيصل ن ملإ و،اجلاري

  

وإن } املاء الراكد النجس كراً كان أو قليالً يطهر باالتصال بكر طاهر أو باجلاري{): ٢مسألة ـ (

عليه ومل يكن لقاء الكر إومل حيصل } ن مل حيصل االمتزاجإأو النابع غري اجلاري و{مل يكن اجلاري كراً 

لقاء الكر إخالفاً لظاهر احملقق يف الشرائع حيث حكم ب}  وكذا برتول املطر،على األقوى{لقاء دفعة اإل

ذا اتصل باملاء إعليه دفعة واحدة، وخالفاً ملن شرط االمتزاج كاملستند وغريه، وكيف كان فاملاء العاصم 

  :غيره، وقد اختلفوا يف ذلك يف أربعة مواضع طهر بعد زوال تالّإ و،النجس طهره إن مل يكن متغرياً

ن يكون الكر الذي يلقى على النجس أعلى، فال يكفي املساواة، أو كون الكر أيف اشتراط : األول

  .من حتت

  .لقى كراً، يف قبال املتمم كراًن يكون الذي يأ: الثاين

  .أن يكون اإللقاء دفعة: الثالث

  .االمتزاج: الرابع

  .ط أي من هذه الشروط باستثناء الثاين، حيث قد عرفت عدم مطهرية التتميم كراًوالظاهر عدم اشترا

   أن األصل عدم الطهارة إال فيما علم، :وجه القائل باالشتراط
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  .الستصحاب النجاسة، والعلم ال حيصل إال بذلك

ر، وتفصيل اليت ال جمال معها لألصل املذكو  إطالقات االدلة الدالة على الطهارة،:ووجه ما ذكرناه

  :الكالم يف ذلك

املشهور : ىل املشهور، أخذاً من كالم احملقق وغريه، فعن الروضةإفقد نسب : ما الشرط األولأ

  . يف املطهر وقوع الكر دفعةطإنا نشتر: اشتراط طهر القليل بالكر وقوعه عليه دفعة، وعن التذكرة

أما :  وفيه،وكة، فاألصل عدم الطهارةواستدل لذلك، أن الطهارة ذه الصورة متيقنة، وبغريها مشك

االتفاق على الطهر : الشهرة فالظاهر أا غري حاصلة، بل احلاصلة عدم الشهرة، فقد نقل يف الروض

اجلواهر : باملساوي، كما ال يشك أحد يف طهارة القليل الذي يلقى على الكر، وأيد اتفاق الروض

 ذلك، وأما األصل فهو حمكوم باالطالقات الدالة على ة الروضة والتذكرة حممولة على غريروعبا. وغريه

  .ىل بعضها يف الشرط الرابعإالطهارة، مما نشري 

ن أعدم طهارة املتمم، ون مقتضى األدلة أفقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك، و: وأما الشرط الثاين

ود، خال عن الدليل، بل مبساواة الدفع والرفع، فإذا مل حيمل الكر اخلبث، يرفع الكر اخلبث املوجالقول 

 معناه أن الكر الطاهر ال يتنجس، إذا بلغ قدر كر مل ينجسه شيء :ن قولهإظاهر األدلة الدفع، ف

  فالالزم تقدم الكر على 
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  .النجاسة، أو تواردمها، على االختالف، يف كفاية توارد النجاسة والكر، كما فصلنا الكالم حوله

تأويل ن املراد ذا الشرط مقابل أن يلقى عليه نصفا كر مثالً، وهذا إ: فرمبا يقال: وأما الشرط الثالث

  .فال إشكال يف ذلك ألن املطهر هو الكر ال نصف الكربعيد، فإن كان املراد ذلك 

الكر الدفعي أو التدرجيي القى أي فرق بني األمرين، إذ يف كلتا الصورتني، : وإن كان رمبا يقال

ي الكر  اتصال نصفَنيقاء دفعة عرفية هو يف احلقيقة تدرجيي، فأي فرق بىل أن اإللإضافة باإل. للنجس

 وفيه ما ذكرنا يف املتمم كراً من أن االجتماع له مدخلية عقالً وعرفاً وشرعاً، وكيف ،وبني انفصاهلما

  .لقاء يف زمان ممتدكان، فظاهر اشتراط الدفعة، عدم كفاية اإل

السافل بالعايل، فإذا حصل تدرجياً، تنجس اجلزء األول، مث نه ال دليل على تقوي أ: والوجه يف ذلك

دليل موجود، وهو إطالقات أدلة االعتصام بسبب اجلاري واملطر لن اإ :الثاين، مث الثالث، وهكذا، وفيه

ىل بعضها، ونقل يف اجلواهر واملستمسك عن احملقق الثاين إشارة واحلمام والكر وما أشبه، كما سيأيت اإل

، ولعل احملقق ةنه مل يعثر على نص يف ذلك كما ذكره مجاعإ:  وفيه.لدفعة تعبدي لوجود النص ارأن اعتبا

  .ن هناك نصاً صرحياً، وكيف كان فال دليل على الدفعةأأراد ما فهمه من النص، ال 

  :فقد قيل يف وجه االشتراط: وأما الشرط الرابع



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٢

  .تصال رافعاً، غري ثابتأصالة عدم املطهرية، واستصحاب النجاسة، وكون جمرد اال

 ،إن األصل واالستصحاب شيء واحد، حلكومة أحدمها على اآلخر، كما قرر يف األصول: واجلواب

ومن املعلوم أن األصل يرفع بالدليل، كما أن الدليل دال على كون جمرد االتصال رافعاً، واألقرب العدم، 

  وقوله،)١(»كل شيء يراه ماء املطر فقد طهر«): السالمعليه ( طالق أدلة الكر واجلاري واملطر كقولهإل

إن ماء «): عليه السالم( ال وق،)٢(»ال طهرهإإن هذا ال يصيب شيئاً  «:ىل غدير ماءإمشرياً ) عليه السالم(

 فإن ظاهرها ،ىل غريها مما مرإ، )٤(»سبيل املاء اجلاري «: أو،)٣(»احلمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً

 والقول بأا ال إطالق هلا،. طالقواشتراط االمتزاج كشرط آخر مدفوع باإل. صالالطهر مبجرد االت

لزوم بقاء املاء بعد االمتزاج مقدار ساعة يتفاعل املاءان  ولو شرط يف التطهري ،خالف املتفاهم عرفاً

وحة املاء  أو لزوم ذهاب مل،و لزوم فوران املاءين بالنار أو ما أشبه لالمتزاج احلقيقيأ ،بعضها يف بعض

فال جياب باالطالقات؟ فما هو اجلواب أ  ،ضافته الذي امتزج بالكرإالنجس املاحل ملوحة قليلة ال توجب 

  هنا، هو بنفسه اجلواب 

                                                

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

  . ٨بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب٢٧ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٧بواب املاء املطلق حأ من ٧ الباب١١٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٣٢ سطر٤ ص:فقه الرضا) ٤(
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 فلو كان شرطا لزم ،ىل أن هذا الشرط مما يغفل عنه العامةإضافة هذا باإل.  االمتزاجطعمن يشتر

  .التنبيه عليه

ن املاء الواحد ليس له حكمان والكر طاهر، إ: ىل التمسك بدليلإاملاء وبعد هذا، ال حنتاج لطهارة 

متناع اوب. وبكفاية االتصال يف الدفع فيكفي يف الرفع. فاملاء الذي كان جنساً ال بد أن نقول بطهارته

وبأن املمازجة حتصل مبجرد . جزاء ببعضاملمازجة احلقيقية، فيكفي العرفية احلاصلة من ممازجة بعض األ

إىل غريها من الوجوه . ىل األخريإذ السطح العمقي املتصل يطهر السطح الذي يليه، وهكذا إ ،تصالاال

  .ليها احلدائق واجلواهر واملستند وغريهمإاالعتبارية مما أشار 

نه ال وجه لالستدالل على املطهرية مبجرد االتصال باألصل، كما عن بعض األفاضل االستدالل أكما 

صلى (  وبقوله،)١(﴾أَنزلْنا ِمن السماِء ماًء طَهوراًو﴿: وبقوله تعاىل. الة عدم االشتراطبه، وكأنه أراد أص

املاء يطهر وال «): صلى اهللا عليه وآله وسلم(  وبقوله،)٢(»خلق اهللا املاء طهوراً«): اهللا عليه وآله وسلم

ريا يف مقام أصل التشريع إمجاالً أو أهر بل الظا. طالقهاإىل غريها من الروايات اليت يشك يف إ )٣(»طه

  .إمهاالً

                                                

  .٤٨ية اآل :سورة الفرقان) ١(

  .٩بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب١٠١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ يف باب طهور املاء ح١ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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ذا كان ماء الكر إمث على القول باالمتزاج كم يلزم منه؟ هل يكفي منه القليل، وإن بقي متمايزاً؟ كما 

 واملاء القليل أمحر، مث بعد االمتزاج متايز األمحر عن األبيض، أو كان أحدمها حلواً، واآلخر ماحلاً، ،أبيض

  : احتماالن،أو يلزم منه الكثري الذي يوجب توحيد املاء، إشارة وحساً. زاج بقي التمايزوبعد االمت

  .من حصول االمتزاج يف اجلملة

التفصيل مبا ال مبا يوجب الوحدة، وحيتمل إن االمتزاج إمنا هو ألجل التوحيد، وذلك ال حيصل أومن 

س فيه التمايز فيكفي القليل لصدق الوحدة، وهذا  ومبا لي،فيه التمايز فيلزم االمتزاج الكثري ألجل التوحيد

  . واهللا سبحانه العامل العاصم،شكال آخر على القول باالمتزاجإـ على القول به ـ 
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ن كان الكر املطهر مثالً أعلى إفيطهر مبجرده و. حناء االتصال يف حصول التطهريأال فرق بني ): ٣مسألة ـ (

  .كر ال يلزم نزول مجيعه، فلو اتصل مث انقطع كفى وعلى هذا فإذا ألقى ال،والنجس أسفل

  

إلطالق أدلة مطهرية اجلاري والكر } حناء االتصال يف حصول التطهريأال فرق بني {): ٣مسألة ـ (

  .وحنومها كما عرفت

ال إشكال يف تطهر املاء النجس الذي يصب يف الكر واجلاري والغدير مع أن املطهر ال يكون : بل

 والقول ،، وكذا يف ماء البئر الذي يطهر املاء النجس الذي فيها، فإن املنبع يكون من حتتعالياً بل سافالً

اه عمجاع الذي اد والتمسك لذلك باإل، يف الكر وحنوه خالف الوجدانذي يصبلالنجس اباستهالك 

واهر ناقش يف ىل أن اجلإغري واحد من وحدة حكم املاء الواحد مؤيد لعدم اشتراط علو املطهر، باإلضافة 

  .مجاع، فراجع كالمههذا اإل

أو مساوياً أو بالعكس أو بعضه }  أعلى والنجس أسفلفيطهر مبجرده وإن كان الكر املطهر مثالً{

أعلى وبعضه أسفل مع االتصال بينهما حىت يكون كراً متصالً، لكن الظاهر أنه لو اتصل بنصفي كر يف 

} لقي الكر ال يلزم نزول مجيعهأوعلى هذا فإذا {ألة املتمم كراً  على تقدير القول مبسطرفيه مل ينفع إالّ

املوجود يف " يراه"لصدق } صل مث انقطع كفىتفلو ا{على النجس دفعة واحدة، كما ذهب إليه مجاعة 

  .رواية الغدير
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  .ذا كان الكر الطاهر أسفل واملاء النجس جيري عليه من فوق ال يطهر الفوقاين ذا االتصالإنعم 

} أسفل واملاء النجس جيري عليه من فوق ال يطهر الفوقاين ذا االتصالنعم إذا كان الكر الطاهر {

بريق إذا ىل املتعارف، ولذا ال يقول أحد بطهارة ماء اإلإذ هو منصرف إ" يراه" لعدم صدق ،شكالإبال 

  .صببنا منه يف احلوض

ق االمتزاج وقد عرفت احنصار املطهر لعدم صدق املادة وعدم حتق(: أما ما ذكره املستمسك بقوله

و غري مادة، وقد عرفت عدم اشتراط أن املطهر الرؤية للماء العاصم سواء كان مادة إ :، ففيه)١()ما

  .االمتزاج

                                                

  . ٢٠١ ص١ ج:املستمسك) ١(
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  .وال يلزم صب مائه وغسله. ذا غمس يف احلوض يطهرإالكوز اململوء من املاء النجس، ): ٤مسألة ـ (

  

الكوز واملاء معا لصدق } ذا غمس يف احلوض يطهرإ من املاء النجس، الكوز اململوء{): ٤مسألة ـ (

ىل التعدد إن الكثري كاف يف التطهري، وإن احتاجت األواين يف القليل أليهما، وسيأيت إبالنسبة " يراه"

فارغاً من املاء، نعم من يشترط االمتزاج يلزمه القول بأن طهارة الكوز } وال يلزم صب مائه وغسله{

  .على امتزاج ما فيه مباء الكرمتوقف 

ومثله يف الطهارة، إذا أخذ الكوز النجس أو ما أشبهه حتت أنبوب املاء حىت اتصل ماؤه مباء الكوز 

  .فإنه يطهر املاء، ويطهر املقدار الذي وصل اليه املاء يف داخل الكوز وإن كان كل باطن الكوز جنساً

  .ء ينجسنه متصل بالنجس فبعد انقطاع املاإ :وال يقال

املكان الذي وصله املاء طهر، واملكان الذي مل يصله املاء جاف، واجلاف ال ينجس، كاليد : ألنه يقال

  .النجسة إذا غسل بعضها فإن ذلك البعض يطهر وإن بقي الباقي على جناسته

 أنه  لكن ما ذكر يف غري الولوغ ملا تقدم من أن الكثري واملطر وشبهها ال يكفي عن الولوغ، كما،هذا

ى أذا كان املاء يف أنبوب طويل جداً فرإعرفاً، فإذا مل تصدق مل يطهر، كما " الرؤية"ال بد من صدق 

نصراف ال ينايف عرفاً، وإن صدق ذلك حقيقة فإن اال" رآه"طرف من األنبوب الكر فإنه ال يصدق 

  . كما ال خيفىيالصدق احلقيق
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لقاء كر آخر بعد زواله، لكن إىل إ وال حاجة ،ر فزال تغريه به يطهرذا ألقي عليه الكإاملاء املتغري ): ٥مسألة ـ (

  بشرط أن يبقى الكر امللقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس

  

أو ذا القي هو على الكر إوكذا } ذا القي عليه الكر فزال تغريه به يطهرإاملاء املتغري {): ٥مسألة ـ (

، وكذا يف اجلاري والبئر وما أشبه، لصدق "يراه"تصاالً موجباً لزوال التغير، وذلك لصدق ااتصل بالكر 

لقاء كر إىل إوال حاجة {املادة، وإن مل يكن كراً ملا حقق يف حمله من عدم اشتراط الكر يف ذي املادة 

حاله حال الغسلة املزيلة يف أنه ى امللقالكر خالفاً الحتمال اشتراط ذلك، من جهة أن } آخر بعد زواله

بل األمر كما . شكال يف القياس واملقيس عليهاإل: وفيه. خرىأىل غسلة إ بل حيتاج بعد ذلك ،ما ال تطهر

ن ذهاب أات العرفية، فكما رن حال القذارات الشرعية حال القذاإ(: قال العالمة يف بعض املسائل

 والسر إطالق أدلة املطهرية اليت ال يقاومها ،ذارة الشرعيةمطهر عرفاً، كذلك حال القالقذارة العرفية 

ىل إ} لكن بشرط أن يبقى الكر امللقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغريه {،)استصحاب النجاسة

وكان مبقدار الكر، كما لو كان أكثر } فلو تغير بعضه قبل زوال تغري النجس{حال زوال تغير املتغري 

  .ي مقدار الكر دون تغيروتغري بعضه مبا بق

غير قبل ذلك بعض املتغري، حىت صار جمموع الباقي من الكر واجلديد ـ ذا تغري بعضه ولكن إوكذا 

  من ما زال تغريه ـ بقدر
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لقاء إوالً مث أزالة التغيري إو تفرق حبيث مل يبق مقدار الكر متصالً باقياً حاله تنجس ومل يكف يف التطهري، واألوىل أ

  . وصله بهوأالكر 

و تفرق حبيث مل يبق مقدار الكر متصالً باقياً على حاله أ{الكر، مل يضر تغير بعض الكر امللقى 

إذ النجس بنفسه ال يطهر إال على القول } ومل يكف يف التطهري{ى النجاسة قألنه ماء قليل ال} تنجس

ليتضح } لقاء الكر أو وصله بهإ مث ،زالة التغيري أوالًإواألوىل {شكال فيه باملتمم كراً، وقد تقدم اإل

  .مطهرية الكر له، وال يبقى موضع للشبهة

ولو حصل الشك يف سبق تغير املطهر وتغير املتطهر تساقط االستصحابان، وكان املرجع أصل 

  .ق أجزاء املطهر وتغير املتطهرروكذا لو حصل الشك يف سبق تف. الطهارة

ىل أن إوجب لعدم تنجسه بتغري بعض أجزائه باملتغري، وبقي الوصل وصلنا األزيد من الكر املأنه لو إمث 

  .زال التغري من قبل نفسه طهر، كما ال خيفى
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  .تثبت جناسة املاء كغريه، بالعلم وبالبينة): ٦مسألة ـ (

  

. فعلى من علم أن يرتب األثر} بالعلم{من املوضوعات } تثبت جناسة املاء كغريه{): ٦مسألة ـ (

سباب أ كما ال خيفى، ملا ثبت من حجية القطع، وإن مل يكن علماً يف الواقع، وال فرق يف ومراده القطع

 بل وسواسياً حلجية ، أو مل يكن العامل متعارفاً،ن مل تكن أسبابه متعارفةإالعلم، وال يف أقسام العامل، و

 أن الشارع ال يريد منه ىل نفسه، اللهم إال إذا علم بأن علمه ليس طريقاً مبعىنإقطع الوسواسي بالنسبة 

ليه بالبينة وما أشبه، كما قيل يف علم احلاكم إي وصل ذيريد احلكم ال: بل. احلكم الذي وصل اليه بعلمه

  .وأنه ال جيوز له أن حيكم بعلمه

قطع بأن كل ما قطع به لزم " و" قطع بأن املاء جنس: " لو ادمت عنده الكربى يف قولنا:واحلاصل

مل  كان قطعاً وجدانياً، أو قطعاً تعبدياً، أما إذا مل يقطع بالكربى ال وجداناً وال تعبداً سواء" عليه اتباعه

  .حكام املاء النجسأيكن عليه اتباع 

  .شكل فيها يف بعض املقاماتأ وإن ،شكال وال خالف يف املقامإوهي شاهدان عدالن بال } وبالبينة{

  .الكاتب والشيخرمبا حيكي اخلالف عن القاضي، وظاهر عبارة : نعم
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  . كما أن املستند اختار عدم احلجية أيضاً)١(]وال ريب يف ضعفه{: قال يف اجلواهر

  :وتدل على حجية البينة مطلقاً األدلة األربعة

ن لآلية مفهوماً، أوقد حقق يف األصول  )٢(﴾ِإنْ جاَءكُم فاِسق ِبنبٍإ﴿: فقوله تعاىل: أما من الكتاب

  . وجه هلا، واملفهوم وإن كان أعم لكنه مثبت لألخص الذي هو البينةفاملناقشة فيها مما ال

 ، وألن املوضوع ليس أهم من احلكم، حبجية خرب العدل الواحد للمفهوم املذكور وغريه:مبا يقالربل 

  .فإذا ثبت يف احلكم، ثبت يف املوضوع بطريق أوىل

ق، ويكون األمر حمتمالً لطعن الطرف ىل املرافعات ـ حيث تتوفر الدواعي يف غمط احلإنعم بالنسبة 

اآلخر وما أشبه من األمور املكتنفة باملرافعة ـ قرر الشارع شهادة عدلني، كما قرر يف بعض األماكن 

  .شكال يف املفهوموكيف كان فال وجه لإل. األخر املكتنفة مبالبسات أكثر، شهادة أربعة عدول

عليه (  عن الصادق،يب، عن عبد اهللا بن سليمانكاملروي يف الكايف والتهذ: وأما السنة فروايات

   شيء لك حالل حىت كلّ«: يف اجلنب) السالم

                                                

  .١٧٢ ص٦ ج:اجلواهر) ١(

  .٦ية اآل :سورة احلجرات) ٢(
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 وال يضر ضعف سنده بعد روايته يف مثل الكايف، الذي )١(»جييئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة

مل املشهور  كما فصلناه يف بعض املباحث، خصوصاً وع،ال يودع يف كتابه إال ما هو حجة بينه وبني اهللا

فهل حيتمل . ن كون احلكم خاصاً غري ضار بعد وضوح عدم اخلصوصية للمناطأكما . به مما جيرب ضعفه

ن بعضه لنب غري املأكول، أو أنه إذا شهدا إذا شهد شاهدان أن فيه امليتة دون ما إأحد أن خيص ذلك مبا 

  .خرىأحرام من جهة 

 فإنه ـ بعد وضوح )٢(»قهم املؤمنون فصدك شهد عنداذا«: مساعيلإيف قصة ) عليه السالم( وكقوله

م الفاسق ال تفيد شهادته آلية النبأ ـ يدل على ن املسلّأمجاع، ون ليس املراد منه أكثر من االثنتني لإلأ

شكال يف ذلك مبا يف ذ بني البينة وبني املستفاد منه عموم مطلقاً كما ال خيفى، واإلإ ،املطلوب

د من التصديق فيه التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه ال التعبدي بترتب آثار الواقع املرا(: املستمسك، بأن

 ألن املورد ال خيصص، وظاهر ،ام غري ت)٣()شرعاً، الذي هو حمل الكالم، ويشهد بذلك مالحظة مورده

  .األمر الوجوب بترتيب كل اآلثار

  كل شيء هو لك حالل حىت  «:وكاملروي عن مسعدة بن صدقة

                                                

  .٢ باب اجلنب ح٣٣٩ ص٦ ج:الكايف) ١(

  .١ من كتاب الوديعة ح٦ الباب٢٣٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢٠٢ ص١ ج:املستمسك) ٣(
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لك نه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك ـ إىل أن قال ـ واألشياء كلها على هذا حىت يستبني تعلم أ

فإن الظاهر منها أن احللية مغياة بقيام البينة، ومن املعلوم أن املراد باحللّية . )١(»غري ذلك أو تقوم به البينة

ة لاحلكم ولو باملناط، أو بقرينة األمثو أاألعم منها ومن آثارها، كما أا شاملة للشهادة على املوضوع، 

  .املذكورة يف الرواية

ـ ال الشاهدان  )٢(﴾حتى تأِْتيهم الْبينةُ﴿: بأن املراد بالبينة احلجة ـ كما قال تعاىل: شكال فيهاواإل

صوصاً  شرعياً خ ممنوع بأن الظاهر من األدلة الشرعية أن البينة كانت اصطالحاً،فإنه معىن شرعي متأخر

يف زمان صدور هذه الرواية ـ كما يظهر ذلك ملن راجع كتاب القضاء ـ بل عن بعض الفقهاء دعوى 

  .إىل غريها من الروايات املذكورة يف كتاب القضاء من الوسائل واملستدرك فراجع. مجاع على ذلكاإل

  .مجاع على ذلك مجاعة، منهم النراقيفقد ادعى اإل: اعمجوأما اإل

ن بناء العقالء على قبول خرب الثقة، فكيف بالعادلني، وال يناط ذلك أال إشكال يف ف: وأما العقل

  . عندهم باالطمئنان

                                                

  .٤بواب ما يكتسب به حأ من ٤ الباب٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ آية:سورة البينة) ٢(
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  شكال ال يترك فيه االحتياطإوبالعدل الواحد على 

  

. ولذا لو مل يسمع العبد كالم العدلني يف أمر املوىل مل تقبل حجته بأنه مل يطمئن بكالمهما. الشخصي

  .ا كان له االمتناعذا علم خطأمهإ: نعم

والكالم يف هذا الباب طويل، قد ذكرنا طرفاً منه يف باب التقليد، وسيأيت بعض أطرافه األخر يف 

  .بعض املباحث اآلتية إن شاء اهللا تعاىل

ىل كفاية العدل الواحد مجاعة مثل إذهب } شكال ال يترك فيه االحتياطإوبالعدل الواحد على {

. والشهيد على تردد يف اجلملة، وصاحب احلدائق، والفقيه اهلمداين وغريهمالعالمة يف ظاهر التذكرة، 

  .ىل املشهور عدم القبولإن املنسوب أكما 

 وجبملة من الروايات العامة ـ كبعض ما تقدم ، وبعض اآليات األخر،واستدل لذلك مبفهوم آية النبأ

وكيل بأخباره، وثبوت الوصية جواز الصالة بأذان الثقة، وثبوت عزل الـ واخلاصة، كما دل على 

فاشتر اجلنب من  «:يف خرب أيب محزة) عليه السالم( قولهو ،ذا كان بائعاًإبقوله، وثبوت استرباء األمة 

طالقه شامل إفإن ، )١(»أسواق املسلمني من أيدي املصلني، وال تسأل عنه إال أن يأتيك من خيربك عنه

عليه (  وبني قولهحىت يستبني): عليه السالم(  بني قولهشكال بالتنايفىل غري ذلك، واإلإخلرب الثقة، 

  ): السالم

                                                

  .١بواب األطعمة احملرمة حأ من ٣٣ الباب٣٦٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(
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  وبقول ذي اليد وإن مل يكن عادالً

  

و تقوم به البينةأ بتقريب أنه لو كان خرب العدل حجة تعني االقتصار عليه دون البينة كما يف 

 يف العرف تبيناً من العلم ذ بينهما عموم من وجه، فإن التبني يشمل كل ما يسمىإاملستمسك غري وارد، 

ذا مل يكن تبيناً عرفاً ملالبسات إن خرب العدلني يشمل ما أوالشياع وخرب الثقة وخرب العدلني وغريها، كما 

يف األمر، وحيتمل أن يكون املراد بالتبني االطمئنان كما ذكرناه يف كتاب التقليد فيكون بني األمرين 

  .تقابالً

ذ إارد اخلاصة اليت ذكرناها، باعتبار أا ال تفيد إال استقراًء ناقصاً، نه ال يستشكل على املوأكما 

  . فاملستند هو األدلة العامة وإالّ،املقصود من ذكرها التأييد

 واالصطهبانايت وغريهم على املنت، ،الربوجردي، وابن العم: وقد سكت أغلب املعلقني كالسادة

ذ إنه خارج عن حمل الكالم، أ، لكن الظاهر )االطمئنانذا كان أورث إمبا ( :وعلق عليه السيد اجلمال

  .ذا أورث العدل العلم، فتأملإشكال يف ما إاالطمئنان علم عادي، وال 

 للفقيه اهلمداين ن كان يرجح يف النظر احلجية تبعاًإليه املصنف أوىل، وإفما ذهب : وكيف كان

  .وغريه

  بل يف . على املشهور} وبقول ذي اليد وإن مل يكن عادالً{
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بل يف موضع آخر منه إرساله إرسال املسلمات، ويف . )١()صحاب االتفاق عليهن ظاهر األإ( :احلدائق

وهذا هو األقوى، ولذا سكت على . يضاًأىل املنتهى واامع ووالده، واختاره هو بنفسه إاملستند نسبته 

  .املنت كل املعلقني الذين وجدت كالمهم

. وإىل أدلة اعتبار البينة. ىل منطوق آية النبأ يف ما إذا كان ذو اليد فاسقاًإداً ورمبا احتمل العدم استنا

واألصل . ن أدلة البينةإذ اليد أخص من املنطوق وم. ىل األصل وما أشبه، لكن يف الكل ما ال خيفىإو

  .مدفوع بالدليل

   :وقد استدل حلجية قول ذي اليد بأمور

. بل يف سائر األشياء. عة يف االعتماد على قول ذي اليد يف النجاسةتمرة، بني املتشرسالسرية امل: األول

  .بل جعلها املستمسك العمدة يف هذا الباب حيث أشكل على سائر األدلة

  .ن قول ذي اليد نوع من االستبانة العرفيةإ فحىت يستبني): عليه السالم( قوله: الثاين

.  حيث دل على صدق هذا اجلنسمنون فصدقهمذا شهد عندك املؤإ): عليه السالم( قوله: الثالث

  قالوا : طباء واأل.ذاكاملفسرون قالو: إذ ليس املراد اجلمع، فهو مثل قوهلم

                                                

  .٢٥٢ ص٥ ج:احلدائق) ١(
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  .كذا، حيث يراد هذا اجلنس ال اجلمع

  .ذا كان فيه استبانة وهو دليل آخرإال إيد بآية النبأ وما أشبهها، قنه على تقدير الداللة مأ: وفيه

  .ىل املسألة يف شراء الفراء واخلف واجلنب من سوق املسلمنيإ الواردة يف عدم احلاجة املستفيضة: الرابع

. ملا قام للمسلمني سوق): عليه السالم( ن الظاهر من األدلة كون ذلك ألجل السوق، قالأ: وفيه

 ختلو واستفادة املناط من ذلك ال. ن ال يلزم العسر واحلرج وما أشبهأولعل يف السوق تسهيالً من باب 

  .من خفاء

ففي صحيح معاوية بن . البختج بعد فهم عدم اخلصوصيةما ورد يف االعتماد على قول بائع : اخلامس

 ويقول )١(باحلق يأتيين بالبختجهل املعرفة أعن الرجل من ) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: عمار، قال

: ربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقالفأش نه يشربه على النصف، أأعرف أقد طبخ على الثلث، وأنا 

؛  على الثلث وال يستحله على النصفهفرجل من غري أهل املعرفة ممن ال نعرفه يشرب: ، قلت»ال تشربه«

   .)٢(»نعم«:  على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قالن عنده خبتجاًأخيربنا 

                                                

  .٤ة احملرمة حشرببواب األأ من ٧ الباب٢٣٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .مبعىن العصري املطبوخ» ختة«پ هو معرب :البختج) ٢(
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  .فإن ظاهره حجية اخلرب مع عدم اام املخرب

قد ذهب ثلثاه وبقي : ذا كان حلواً خيضب اإلناء، وقال صاحبهإ«: ومثله صحيح معاوية عن البختج

  .ناء عالمة عدم ذهاب ثلثيهن عدم كونه خيضب اإلأذ الظاهر إ. )١(»الثلث فاشربه

ا منإقرار قراره، مع أن اإلإلذلك بتلك العني  ثبتت ،ما دل على أن من أقر لغريه بعني يف يده: السادس

  .منا يثبت بقول ذي اليدإا لغريه فذلك أينفي امللك عن نفسه، أما 

 عن رجل أعار رجالً :ما دل على حجية قول املعري، كاملروي يف قرب اإلسناد للحمريي: السابع

فإن ظاهره . )٢(»يعيد«: فإن أعلمه؟ قال: قلت: قال» فال يعلمه«: ثوباً فصلى فيه وهو ال يصلّي فيه، قال

ى من دون اعتناء بكالم املعري أعاد، وذلك ليس إال حلجية قول ذي  أو بعداً وهو صلّعلمه قبالًأنه إن أ

 عن رجل :كصحيحة العيص. ذا علم بذلك بعد الصالةإعادة اليد، وإطالقه خمصص مبا دل على عدم اإل

ئاً من د شييال يع«:  قال،صلّى يف ثوب رجل أياماً، مث إن صاحب الثوب أخربه أنه ال يصلي فيه

  .)٣(»صالته

                                                

  .٣شربة احملرمة حبواب األأ من ٧ الباب٢٣٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٧٩سناد صقرب اإل) ٢(

  .١ باب الرجل يصلي يف الثوب ح٤٠٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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طالق األول وتقييد الثاين تعرف عدم متامية كالم صاحب املستند حيث أوقع إومما ذكرنا من 

  .التعارض بني الروايتني

 عن الفأرة :كصحيحة أيب بصري. ذا أراد بيعهإىل ما كان جنساً إعالم بالنسبة ما دل على اإل: الثامن

، ويؤكل ما بقي، ن كان جامداً، فتطرحها وما حوهلاإ«: ال فق،تقع يف السمن أو يف الزيت فتموت فيه

 مات يف زيت ما تقول يف بيع ذ يف جر:معاويةوموثقة . )١(»سرج به وأعلمهم إذا بعتهأن كان ذائباً فإو

خبار ذي اليد مل إحجية فإنه لوال . )٢(»نه ملن اشتراه ليستصبح بهبعه وبي«: )عليه السالم (ذلك؟ فقال

  .ذا علم املشتري من قول البائع خالف الظاهرإم، لعدم الفائدة فيه، ومحله على ما عاليكن وجه لإل

 يف :يف رواية سليمان) عليه السالم( ما دل على النهي عن السؤال كقول موسى بن جعفر: التاسع

كم نعم ليس علي«): عليه السالم(  أيصلي فيها؟ فقال،اشتراء جبة الفراء ال يدري أذكية هي أم غري ذكية

ن اخلوارج ضيقوا على أنفسهم جبهالتهم، إن الدين إ: كان يقول) عليه السالم(  إن أبا جعفر،املسألة

  يف رواية أيب نصر عن الرضا: لب. )٣(»أوسع من ذلك

                                                

  .٣بواب ما يكتسب به حأ من ٦ الباب٦٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤بواب ما يكتسب به حأ من ٦ الباب٦٦ ص١٢ج :الوسائل) ٢(

  .٣٨ح..  يف ما يصلى فيه وما ال يصلى٣٩ الباب١٦٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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ن شيعتنا يف أوسع إ: كان يقول) صلوات اهللا عليه( ن علي بن أيب طالبإ«: مثله، وزاد )عليه السالم(

  .احلديث. )١(»رض، أنتم مغفور لكمىل األإما بني السماء 

وليس «): عليه السالم(  يف اخلف ـ أيضاً ـ قال:)عليه السالم(  عن الرضا،ويف رواية أيب نصر

  .)٢(»عليكم املسألة

وإن «): عليه السالم(  قال، يف جلود الفراء:)عليه السالم(  عن أيب احلسن،ويف رواية امساعيل

  .)٣(»رأيتموهم يصلّون فال تسألوا عنه

ىل غريها من إ ،)٤(» أن يأتيك من خيربك عنهوال تسأل عنه إالّ«: ويف رواية أيب محزة يف اجلنب

   فأي فرق بني السؤال وعدمه؟إذ الظاهر منها أن السؤال يوجب ترتيب األثر، وإالّ. الروايات

 ذوو ألم الإ ليس فإنه ،عرابحرام يسأل الناس األما ورد يف باب احلج من أن الذي يريد اإل: العاشر

   األدلة هذه نإ مث ن، يرتبط فيما مصدقات النساء أن من ورد وما املنطقة، على اليد

                                                

  . ١٧١ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .١٧٠ ص:ويف قرب اإلسناد. ٦ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٩وما ال يصلى ح يف ما يصلى فيه ٣٩ الباب١٦٧ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٣(

  .١ح..  من أبواب ما ال حيرم االنتفاع به من امليتة٣٣ الباب٣٦٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(
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  .كفاية اموع يف لكن بعضها، يف يناقش رمبا كان نإو

  :امران بقي

 والكرية والزوجية، والعبدية، واحلرية والطهارة، النجاسة يف مطلقاً حجة اليد ذي قول نأ الظاهر :األول

 مجلة، يف واملناط مجلة، يف والسرية منها، مجلة يف للنص وذلك .وغريها وامليقات، وامللكية، والقبلة، القلة،و

 أو مستقيمة داره قبلة نأو جنس، أو طاهر يده حتت ما أن يف املستويل قول قبول على املتشرعة بناء فإن

 الذي املاء نأ وأ خته،أ وأ زوجته معه اليت املرأة أن أو له، صديق أو عبده يستصحبه الذي نأو منحرفة،

 ذلك، غري ىلإ ال؟ أم ميقات خبائه حمل نأو له، ملكاً ليس أو ملكه معه الذي الكتاب نأو قليل، وأ كر عنده

 يف ما املصرح واليسر التوسعة وخالف واحلرج، العسر من قدر أكرب يوجب االعتماد عدم نأو خصوصاً

  .والروايات اآليات

 يف ذكره مبا املراد هو هذا وكأن الشارع، عنه يردع ومل االعتماد، على العقالء بناء نإ :قالي أن وميكن

 دليل ال االرتكازية السرية فحجية وإالّ بالكرية، اليد ذي خبارإ باب يف االرتكازية السرية من املستمسك

  .عليها

 أم ذلك حبكم الرشيد البالغ غري هلو اليد؟ ذا كان إذا قوله قبول يف املسلم حكم الكافر حكم هل :الثاين

  ال؟

   كذلك، ليس السفيه والبالغ والطفل انون أن وضوح بعد
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  .قوىألوال تثبت بالظن املطلق على ا

  

 الكافر، ىلإ بالنسبة وعدمها كامللكية املوارد، بعض ىلإ بالنسبة األدلة ووجود السرية جريان يف شكالإ ال

  .واحلرية والرقية واخللية، الزوجية وكذلك

 التذكية عدم كأصل األصول، ىلإ الرجوع القاعدة فمقتضى سرية، وال دليل فيها ليس اليت املوارد يف أما

 البالغ غري أو الكافر أخرب فيما سابقة حالة له كانت فيما وعدمها الكرية واستصحاب املذبوح، ىلإ بالنسبة

  .لكذ يف الكالم تتمة وستأيت ذلك، غري ىلإ ،األصل خيالف مبا

 هنا اليد ذو يقول نأ بني فرق فال قوله، جمرى اليد ذي عمل جراءإ اوى،توالف النص من الظاهر نإ مث

  .يبيعه أن أو املذكاة من اجللد هذا يقول أن بني فرق ال وكذلك اجلهة، هذه ىلإ يصلي نراه نأ أو القبلة،

 كما ـ تقليداً أو اجتهاداً ـ خمالفاً وأ طرفه لرأي رأيه موافقاً يكون أن بني اليد ذي يف فرق ال أنه كما

 طالقباإل السوق روايات بعض تصريح بل األدلة، طالقإل خمالفاً أو مؤمناً اليد ذو يكون أن بني فرق ال

  .واحلليب النهاية عن إال اخلالف ينقل مل بل .املشهور هو كما }األقوى على املطلق بالظن تثبت وال{

   الْحق ِمن  يغين ال الظَّن ِإنَّ﴿ :سبحانه بقوله :املشهور استدل
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 به تقوم أو ذلك غري لك يستبني حىت هذا على كلها واألشياء« ):السالم عليه( وقوله ،)١(﴾شيئاً

 نظوال ه؛مقام يقوم وما العلم هو عقالً االمتثال طريق وبأن .ستبانةا ليس الظن أن املعلوم ومن .)٢(»البينة

  .الظن حجية عدم على دلّ ما بسائر واستدلوا كما والعقالء، العقل عند العلم مقام يقوم مما ليس

 باطل، الراجح قيام مع باملرجوح العمل وبأن .جلّها أو كلها ظنية الشرعيات نبأ :الثاين للقول واستدل

 نالظ حصل ذاإف ا، الظن أو بالطهارة العلم ماإ فالالزم الطاهر، بالثوب مشروطة وحنوها الصالة وبأن

 اليقينية، الرباءة حتصل ال ذإ الصالة، هذه مبثل تياناإل ميكن فكيف بالطهارة، ظن وال علم، يكن مل بالنجاسة

 قبل الصالة عن النهي على الدالة باألخبار يضاًأ واستدلوا اليقينية، الرباءة ىلإ حيتاج اليقيين الشغل أن مع

 نصراين من اشتراه أو سنان، ناب كصحيحة مر،اخل ويشرب اجلري يأكل ملن أعاره الذي الثوب يف الغسل

  .ذلك غري ىلإ .بصري أيب كرواية ذكاته دباغته أن ويزعم امليتة جلد يستحل ممن اشتراه أو علي، كصحيحة

  :يرد ذإ خيفى، ال ما الكل ويف

                                                

  .٢٨ية اآل :سورة النجم) ١(

  . ٤بواب ما يكتسب به حأ من ٤ الباب٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(
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 نم ليس املقام لكن ـ ذلك يف شكالإ فال اخلاصة الظنون على الشرع اعتماد رادأ لو نهأ :األول على

 يقول ال من عند املنع واضح فهو املطلقة، الظنون على يعتمد الشرع أن رادأ نإو ـ اخلاصة الظنون

  .باالنسداد

 عليه، الدالة باألدلة القطع ىلإ مستند أصل ألنه بالنجاسة، الظن من أرجح الطهارة صلأ بأن :الثاين وعلى

  .الراجح على للمرجوح تقدمياً ليس ألصلل املخالف بالظن فالعمل القطع، ىلإ مستنداً سلي الظن وهذا

  .يقينية فالرباءة العلم، مقام قائم ومثله ـ شرعاً احلجة ـ باألصل حيرز الشرط نأب :الثالث وعلى

 حيكم ال النجاسة أن على دل ما وبني بينها مجعاً ،االستحباب على حممولة األخبار هذه بأن :الرابع وعلى

  .)١(»علمأ مل ذاإ ماء وأ صابينأ لبو أ أبايل ما« :قال )السالم عليه( علي عن :الفقيه فعن بالعلم، الإ ا

 وهم اوس، يعملها السابرية الثياب عن )السالم عليه( اهللا عبد أبا سألت :قال عمار بن معاوية وعن

 عليه( قال فيها؟ وأصلي أغسلها، وال ألبسها احلال، تلك على ونساؤهم اخلمر يشربون وهم أخباث

   :معاوية قال .»نعم« ):مالسال

                                                

  .١٨ يف ما ينجس الثوب واجلسد ح١٦ الباب٤٢ ص١ ج:الفقيه) ١(
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 حني مجعة يوم يف ليهإ ا بعثت مث السابري، من ورداًء زراراًأ له وفتلت وخططته قميصاً له فقطعت

 اجلمعة ىلإ ا فخرج ،أريد ما عرف فكأنه النهار، ارتفع
)١(.  

 ،»نعم« :قال ؟فيه وأصلي ألبسه اوسي ثوب عن ):السالم عليه( اهللا عبد أبا سأل أنه :مجيلة يبأ وعن

  .)٢(»نغسلها وال فنلبسها السابرية الثياب نشتري حنن نعم،« :قال ،اخلمر يشترون :قلت :قال

 أيصلى احلائك من خيرج الثوب فداك جعلت :)السالم عليه( اهللا عبد أليب قلت :قال يزيد بن عمر وعن

  .الكثرية الروايات من هاغري ىلإ ،)٣(»ريبة يعلم مل ما به بأس ال« :فقال :قال يقصر؟ أن قبل فيه

  .باملاء رشه أو التطهري استحباب يف شكالإ ال :نعم

  .)٤(»باملاء يرش« :فقال اوسي، ثوب يف الصالة عن )السالم عليه( اهللا عبد أبا سألت :قال احلليب فعن

   أهل يعمله الثوب عن :أبيه عن ،البزاز علي أيب رواية ويف

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٧٣اب الب١٠٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٥ يف ما يصلى فيه وما ال يصلى ح٣٩ الباب١٦٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٥ من أبواب النجاسات واألواين ح٢٩ الباب١٦٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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  .ذلك غري ىلإ ،)١(»يلّإ حبأ يغسل وإن بأس ال« :قال يغسل؟ نأ قبل فيه أصلّي الكتاب

 .جناسته ذلك زاد جنساً كان وإن الرش، ينفعه مل طاهراً كان إن بأنه الرش، روايات يف اإلشكال نإ مث

  .خيفى ال كما بالرش ختفف كالعرفية الشرعية النجاسة بأن مردود

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  طهارة قدمت البينةذا أخرب ذو اليد بنجاسة وقامت البينة بالإ): ٧مسألة ـ 

  

 قبال يف البينة دليل لقوة }البينة قدمت بالطهارة البينة وقامت بنجاسة اليد ذو أخرب ذاإ{ ):٧ ـ مسألة(

 وألن .الدليل حلن من تعرف قوائيةواأل حجة، كالمها كان نإو بعض، من أقوى األدلة بعض فإن اليد، دليل

 .البينة أماكن سائر وبني هذا، بني الفرق عدم ضميمة بعد يد، هل الذي امللكية مدعي على ةالبين قدم الشارع

 اليد ذي قول على ممقد الشاهدين أن على »شاهدان جييئك أن إالّ« ):السالم عليه( قوله من املستفاد وألن

  .خباراإل مقام يقوم عمل وبني اإلخبار بني الفرق عدم سبق قد فإنه كقوله، هو الذي عمله أو

 :ففيه ،)١()املذكور التعارض صورة عن املالك قول حجية دليل لقصور( :بقوله ستمسكامل علّله ما أما

 خيفى، ال كما املالك، من أعم اليد ذا نأ ىلإ مضافاً .باألقوائية البينة تقدم وإمنا احلجية، دليل يف قصور ال أنه

  .املثال باملالك وأراد التعارض، مقام يف القصور أراد ذاإ الإ اللهم

)٢(الربوجردي كالسيد املعلقني من مجلة إن مث
 ذاإ مبا ـ شكالإ فتوى تقييد ـ املنت طالقإ قيدوا ،وغريه 

   العلم ىلإ البينة استندت

                                                

  .١ مسألة٢٠٩ ص١ ج:املستمسك) ١(

  .٥ ص:تعليقة الربوجردي على العروة) ٢(
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 مستند بطل ذاإو األصل، على مقدمة مارةواأل مارة،أ اليد ذي خبارإ ألن وذلك ـ األصل ىلإ ال

  .نفوذها امتنع الشهادة

 وجه يكن مل األصل ىلإ مستنداً أيضاً اليد ذي خبارإ كان لو إذ تام، غري التقييد إطالق أن :عليه يرد لكن

  .حينئذ الدليلني لتساوي بالتساقط القول الالزم بل املذكور، للتقييد

 املستند بني التعارض لوحظ الّإو ظهرا، ذاإ بينهما، التعارض ويقع املستندين ىلإ ينظر أنه :واحلاصل

 بني التعارض لوحظ طالقاًإ املستند يظهر مل نإو .أحدمها مستند ظهر نإ األخرى مارةواأل الظاهر

  .املستندين أي يظهر مل أو أحدمها مستند أو مستندمها ظهر مارتانأ كانت مورد كل يف وكذا .مارتنياأل

 شياع، نهأ باب من النجاسة، باب يف حبجيته قلنا ذاإ بالشياع اليد أو البينة تعارض صورة يعلم ذكر ومما

  .واضح هو كما خرى،أ مارةأل جمال يكن مل البني يف علم هناك كان لو ذإ العلم، باب من ال

 على إحدامها فقامت يدان، الشيء على كان ذاإ كما اليدين، تعارض صورة ذكرنا مما ظهر أنه كما

 أقوى مستند إلحدامها كان نإو ا،تتساقط مستند حدامهاإل يكن مل نإف النجاسة، على واألخرى الطهارة

  .املستندان لوحظ مستند لكليهما كان وإن قدمت،

   أشخاص ةثالث هناك كان ذاإ كما ،عدداً األكثر يقدم وهل
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صل تقدم بينة ىل األإن كانت مستندة إىل العلم، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا، إذا كانت بينة الطهارة مستندة إو

  .النجاسة

  

 ما حال وحاله احتماالن، ال؟ مأ الطهارة، على واآلخران جاسةالن على أحدمها فقام الشيء، على يد هلم

  .اآلتية املسألة يف يأيت

 وقامت بالطهارة اليد ذو خربأ ذاإ ما وهو فعكسه الإو ،املثال باب من هو مناإ ،املصنف ذكره ما نإ مث

  .الطرفني يف األدلة ةلوحد ذاك، حال حاله النجاسة، على البينة

 ذإ .املردد حدمهاأ وال املعني أحدمها وال كليهما يشمل ال الدليل ذإ }تاتساقط البينتان تعارضت ذاإو{

  .اخلارج يف له مصداق ال املردد وأحدمها مرجح، بال ترجيح املعني وأحدمها التناقض، يوجب كليهما مشول

 التخيري مث الترجيح، بل التساقط عدم املتعارضني الطريقني يف األصل أن التقليد كتاب يف تقدم قد لكن

 يف تقدم كما ألقوائيتها البينة، هو فاملقدم والبينة ،باحلجية القول على الواحد العدل تعارض لو أما .فراجع

 الطهارة بينة كانت إذا{ ،البينتني تعارض يف كما فيه الكالم كان العدالن تعارض ولو واليد، البينة تعارض

 أن ماإ ألنه :ثالثة املتصورة األقسام ،}النجاسة بينة دمتق األصل ىلإ مستندة كانت نإو م،لالع ىلإ مستندة

 العلم، ىلإ مستندة إحدامها أو األصل، ىلإ مستندة كلتامها أو العلم، ىلإ مستندة البينتني كلتا تكون

   ذاإ كما :فاألول .األصل ىلإ مستندة واألخرى
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 قال ذاإ كما :والثاين .قطعاً ماء هو :اآلخر وقال قطعاً، بول هو هنا صب الذي املائع نإ :حدمهاأ قال

 يقع القسمني هذين ويف .ماًء كان :قال اليد ذا إن :اآلخر وقال بوالً، كان املائع إن قال اليد ذا نإ :أحدمها

 ما به أراد "العلم ىلإ مستندة الطهارة بينة كانت ذاإ" :املصنف فقول املصنف، رأي على والتساقط التعارض

 مستندة النجاسة على الشهادة كون لغلبة ذكره ترك مناإو .العلم ىلإ مستندة يضاًأ النجاسة بينة كانت ذاإ

 إذا ما فمراده }النجاسة بينة تقدم األصل ىلإ مستندة كانت نإو{ بقوله أشار وإليه :والثالث .العلم ىلإ

 نأ رأيت :لاألو قال ذاإ كما ،األصل ىلإ مستندة الطهارة وبينة العلم، ىلإ مستندة النجاسة بينة كانت

 النجاسة، بينة تقدم فهنا .قاعدا وأ الطهارة ألصل طاهر املكان هذا :الثاين وقال املكان، هذا يف بال الطفل

 هذه عكس يف نأ كما .األصل على الدليل تقدم املعلوم ومن الدليل، مع األصل تعارض من احلقيقة يف ألنه

 بينة تقدم العلم، ىلإ مستندة الطهارة وبينة األصل، ىلإ مستندة النجاسة بينة كانت إذا ما وهي الصورة،

 ألن أصابه، املطر ألن طاهر :الثاين وقال ،بذلك اليد ذي خبارإل جنس هنا :األول قال ذاإ كما الطهارة،

  .األصل على كتقدمه مارةاأل على مقدم الدليل

 أعلم :حدمهاأ قال ذاإ كما علم،لل نافية واألخرى مثبتة، البينتني إحدى كانت لو أنه يعلم هذا ومن

   علمأ ال :اآلخر وقال جناسته، علمأ :حدمهاأ قال أو الطهارة، علمأ ال :اآلخر وقال طهارته،
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 نأ للبينة حيق هل أنه يف الكالم مناإو .فيه الشبهة ينبغي ال مما كله هذا .النايف على املثبت قدم جناسته،

 ما ىلإ استناداً ولألا حيتمل رمبا بالعلم، إال يشهد ال أن عليه الزمال أو مارة،واأل األصل ىلإ مستنداً تشهد

 مثلها على الشمس؟ ترى هل« :قال أنه الشهادة عن سئل وقد )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب عن روي

 تعرفها حىت بشهادة تشهدن ال« ):السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن غياث بن علي خرب ويف ،)١(»دع أو فاشهد

 احلاصل العلم ىلإ االستناد جيب بل ،فقط العلم يكفي ال بأنه ذلك على زيد رمبا بل .)٢(»كفك تعرف اكم

 ،طبقها على الشهادة جيوز ال القطعية بالقرائن احملفوفة خباراأل ومن املتواترات من احلاصل فالعلم ،احلس من

  .األمور هذه ىلإ ةاملستند الشهادة اجاز الذي األردبيلي املقدس عن حيكى ملا خالفاً

 والشهادة احلسي، العلم ىلإ املستندة والشهادة مطلقاً، العلم ىلإ املستندة الشهادة :أقوال ثالثة املقام ففي

 أدلة يف وما .الثالث الغالب من والظاهر .حس أو مارةأ أو علم مطلق من الشرعية األدلة مطلق ىلإ املستندة

   كرواية الروايات من مجلة هذكرنا ما على ويدل .بالزنا خاص حكم واخلروج الدخول برؤية الزنا ثبوت

                                                

  .٣ من أبواب الشهادات ح٢٠ الباب٢٥١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .١ من أبواب الشهادات ح٢٠ الباب٢٥٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(
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 يل جيوز رجل، يد يف شيئاً رأيت ذاإ :رجل له قال :قال )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن غياث بن حفص

 لغريه، فلعله له أنه أشهد وال يده يف أنه أشهد :الرجل قال ،»نعم« ):السالم عليه( قال له؟ نهأ شهدأ أن

 فلعلّه« ):السالم عليه( اهللا عبد بوأ فقال نعم، :قال ؟»منه الشراء فيحل أ« ):السالم عليه( اهللا عبد بوأ فقال

 أن جيوز وال عليه وحتلف يل هو امللك بعد تقول مث لك، ملكاً ويصري تشتريه أن لك جاز أين فمن لغريه

 للمسلمني يقم مل هذا جيز مل لو ):سالمال عليه( اهللا عبد أبو قال مث إليك؟ قبله من ملكه صار من ىلإ تنسبه

  .)١(»سوق

 بقأ :فيقول ذلك عرف قد واألمة العبد له يكون الرجل ):السالم عليه( اهللا عبد أليب قلت معاوية وموثق

 إذا هذا على نشهد أ يهب ومل يبع مل أمته أو غالمه هذا بأنَّ شاهدين القضاة فيكلّفونه أميت، أو غالمي

  .)٢(»منع« :قال كلّفناه؟

 واملستند اجلواهر فراجع ،الشهادات كتاب ويف القضاء باب يف املذكورة الروايات من غريها إىل

  .واملستدرك والوسائل

 وغريها، وامللكية بالعبودية أو خلية أو مزوجة بأا كالشهادة األصول، اىل مستندة الشهادات أغلب بل

   الغالب فإن

                                                

  .٢ من أبواب كيفية احلكم ح٢٥ الباب٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب الشهادات ح١٧ الباب٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(
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 ىلإ امللك عن واخلروج واحلرية والزواج بالطالق األحوال تبدل إمكان مع ،األمور هذه استصحاب

 بكتاب مرتبط طويل املقام يف والكالم واحللّية، الطهارة قاعدة ىلإ ستناداًا الشهادة تشكل نعم .غريها

  .والشهادات القضاء
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 باالثنني وبقاء  ميكن بل ال يبعد تساقط االثنني،ربعة باآلخرأذا شهد اثنان بأحد األمرين وشهد إ): ٨مسألة ـ (

  .اآلخرين

  

 االثنني تساقط يبعد ال بل ميكن باآلخر أربعة وشهد األمرين بأحد اثنان شهد ذاإ{ ):٨ ـ مسألة(

 يف داراً فيدعي القوم يأيت الرجل عن :بصري يبأ كصحيحة ،ذلك على دل ملا }اآلخرين وبقاء باالثنني

 :قال أمرها، كان كيف يدري وال ،أبيه عن ورثها أنه لبينةا الدار يده يف الذي ويقيم ،البينة ويقيم أيديهم

 البينة فقامت بغلة يف خيتصمون قوم أتاه )السالم عليه( علياً نأ وذكر ،»ليهإ وتدفع يستحلف بينة كثرهمأ«

 )السالم عليه( فقضى ،ذلك مبثل هلؤالء البينة وقامت ،يهبوا ومل يبيعوا ومل مذودهم على انتجوها أم هلؤالء

نة ألكثرهم ااجلملة يف وشارحه املفاتيح وصاحب سكايفاإل عن املنقول هو وهذا ،)١(واستحلهم بي، 

  .والشهادات القضاء كتاب يف وتفصيله

 ظاهر، غري هذا( :قال حيث املستمسك ومنهم ،منهم آلخرين خالفاً املعلقني من مجع املنت يف ما واختار

 يف اجلميع على وانطباقه واحدة، نسبة والكثري الواحد ىلإ نسبته اخلرب حجية كدليل البينة حجية دليل فإن

  .انتهى ،)٢()احلجية عن الطرفني سقوط مقتضاه كان املتعارضني على الدليل انطباق امتنع فإذا ،واحدة رتبة

                                                

  .١ من أبواب كيفية احلكم ح١٢ الباب١٨١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ١ مسألة٢١٤ ص١ ج:املستمسك) ٢(
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 ة،املزي ذي ترجيح على بنينا فإذا ،املوارد سائر يف وال اخلرب يف ال املتعارضني سقوط عدم عرفت قد :أقول

 ذكره ما القاعدة مقتضى كان ـ نستبعده ال كما ـ النصوص بعض من املستفاد املناط جهة من ولو

  .فتأمل ،التقليد كتاب يف شارةاإل ليهإ تقدمت كما املصنف
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  شكالإن كان ال خيلو من إالكرية تثبت بالعلم والبينة، ويف ثبوا بقول صاحب اليد وجه، و): ٩مسألة ـ (

  

 الثبوت مقام يف ال ثباتاإل مقام يف الكالم ألن القطع أي }بالعلم تثبت الكرية{ ):٩ ـ مسألة(

 بالبينة، املاء جناسة ثبوت عدم من املستند ذكره ما مقتضى نعم .البينة أدلة عموم من عرفت ملا }والبينة{

 الكرية بتثت ال نأ ،املعاصرين مشاخيه من واحد وغري املتأخرين وبعض واملفيد القاضي عن ذلك ونقل

 عموم عرفت قد لكنك أيضاً، للمقام شامل غري ودليله البينة، عموم عدم ىلإ املنع يف استند ألنه .أيضاً بذلك

 قبول على دل ما عموم من تقدم ملا وجيه }وجه اليد صاحب بقول ثبوا ويف{ .املشهور هو كما األدلة

 اليد صاحب قول قبول من املتيقن رالقد نأ جهة من }شكالإ من خيلو ال كان وإن{ اليد صاحب قول

 والقبلة الكرية مثل ىلإ ذلك تعدي أما أشبه، وما والرقية واحلرية والزوجية وامللكية والنجاسة الطهارة أمثال

 املناط مبعونة ولو األدلة جمموع من املستفاد أن عرفت قد لكنك مفقود، دليل ىلإ حمتاج فهو وحنومها،

 العم ابن :كالسادة كلمام وجدت الذين املعلقني وغالب وعمالً، قوالً يدال ذي حجية طالقإ :واالرتكاز

 للمصنف تبعاً املسألة يف تردد نوع منهم يظهر مما املنت على سكتوا واالصطهبانايت واجلمال والربوجردي

 ثبوت مسألة يف تفسريها تقدم اليت االرتكازية السرية ىلإ استناداً احلجية رجح الذي للمستمسك خالفاً

   ذي بقول النجاسة
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 كفاية يرى أنه حيتمل فيما الكر، مقدار يف اليد ذي مببىن العلم يشترط ال نهإ :الظاهر مث .)١(فراجع اليد

 بينما كذا، الإ وأربعون ثالث الكر نأ اجتهاداً، أو تقليداً املستفهم نظر يكون كأن املستفهم، يراه مما األقل

 هذا فيها يضر ال اليت املواضع كسائر وذلك وعشرون، سبع هأن اليد صاحب رأي يكون أن حيتمل

 بالكر أو عندنا، القليل بالكر غسله نهأ منه نستفهم نأ يلزم ال ،طاهر نهإ :اليد صاحب قال ذاإف ،االحتمال

 من وفتوى نصاً مطلقاً، اليد ذي قول قبول على دل ما عليه ويدل األماكن، سائر يف وهكذا ينا،ألر املوافق

 العامة نإف باخلالف، الظن مع حىت بالصحة حيكم أنه أشبه وما اجللود أدلة من املستفاد لعل بل تفصيل، غري

 :قال احلجاج ابن الرمحان عبد روى فقد ،معها الطهارة استعمال أبيح ذلك ومع ،بالدباغ اجللد طهر يرون

 فأشتري سالماإل يدعون الذين لقاخل هذا أعين املسلمني سوق أدخل إين ):السالم عليه( اهللا عبد أليب قلت

 أا على أبيعها أن يل يصلح فهل ،بلى :فيقول ذكية؟ هي أليس :لصاحبها فأقول للتجارة، الفراء منهم

 وما :قلت »ذكية أا منه اشتريتها الذي يل شرط قد :وتقول تبيعها نأ بأس ال ولكن ال،« :فقال ذكية؟

 يكذبوا أن يرضوا مل مث ،ذكاته امليتة جلد دباغ نأ وزعموا يتة،للم العراق أهل استحالل« :قال ذلك؟ أفسد

   وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول على الّإ ذلك يف

  

                                                

  .٢١٥ ص١ ج:املستمسك) ١(
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  .شكاالإخبار العدل الواحد أيضاً إن يف أكما 

  

 متالزمان ظاهراً خبارواإل البيع نإف الّإو مذكاة، واقعاً بأنه خباراإل له حيق ال نهأ الظاهر فإن »)١()وسلم

 ذلك تفصيل على االطالع ردتأ ذاإو يضاً،أ البيع جيز مل الظاهر حسب خباراإل جيز مل نإ نهإف وفتوى، نصاً

 سوق من وأ مسلم من ىيشتر ما باب يف الشيعة، أحاديث وجامع واملستدرك الوسائل أخبار فراجع،

 آخره ىلإ ـ جناسته يعلم أن ىلإ وجناسته طهارته يف شك ما بطهارة حيكم أنه وباب اجللود، من املسلمني

  .ـ

 .بقوله األخذ يستبعد ال نهأو فيه، الكالم تفصيل تقدم }إشكاالً أيضاً الواحد العدل خبارإ يف أن كما{

  .احتماالن قوله قبول ففي بنجاسته املالك أخرب ذلك وبعد األخذ عند العني تلفت لو إنه مث

 اليد، ذا كان ذاإ مبا خاصة األدلة ألن املستند هواختار "قوله قبول عدم" :األول والنراقي التذكرة فعن

 القبول وحيتمل األقرب هو وهذا ،زوج ذات العقد حال كانت أا الزوجة أخربت إذا كما منه، اآلن وليس

  .واضح نظر وفيه الوقت، ذلك ىلإ بالنسبة قراراإل فملك األول يف ملك ألنه

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٦١ الباب١٠٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  حيرم شرب املاء النجس): ١٠مسألة ـ (

  

 النصوص، ومتواتر مجاعواإل بالضرورة جنس مائع كل بل }النجس املاء شرب حيرم{ ):١٠ ـ مسألة(

 :فقال والنصراين، اليهودي سؤر عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ سألت :قال األعرج، سعيد عن كاملروي

  .)١(»ال«

 عليه( قال ؟بيشر أو يؤكل أ والنصراين اليهودي سؤر عن ئلس :)السالم عليه( عنه اآلخر خربه ويف

  .)٢(»ال« ):السالم

 وال طعامهم فضل من نأكل ال« :قال )السالم عليهما( احلسن وأيب اهللا عبد أيب عن الثالث خربه ويف

  .)٣(»شرام فضل من نشرب

  .)٤(»فصبه ناءاإل يف الكلب ولغ ذاإ« :قال )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن خربهأ عمن حريز رواه وما

 أو بول من أي ـ ذلك من شيء وفيها املاء يف يدك دخلتأ فإن :قال )السالم عليهم( عنهم رواية ويف

  .)٥(املاء ذلك فأهرق ـ جنابة

                                                

  .١سئار ح من أبواب األ٣ الباب١٦٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ من أبواب األطعمة احملرمة ح٥٤الباب ٣٨٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح١٠ الباب١٦١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٥ من أبواب النجاسات ح١٢ الباب١٠١٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ من أبواب املاء املطلق ح٨ الباب١١٣ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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  إال يف الضرورة

 كفيه على يفرغ نأ قبل املاء يف يده دخلأف ـ املين أي ـ يده صابأ كان نإو« :مساعة رواية ويف

  .)١(»كله املاء فليهرق

 دل مما واألشربة، األطعمة ويف النجاسات، بوابأ خمتلف يف املذكورة ريةالكث الروايات من غريها ىلإ

  .جناسة أصابته الذي املرق هراقإ على

)٢(﴾اضطُِررتم ما ِإالَّ﴿ :سبحانه لقوله }الضرورة يف الإ{
 يتمأ عن رفع« ):وآله عليه اهللا صلى( وقوله 

 يف واملناط ،)٤(»ضرارإ وال ضرر ال« ودليل ،اراالضطر أدلة ومطلقات ،)٣(»االضطرار« منها وعد »تسعة

  .اخلاصة األدلة

 ما أو السمع أو البصر كفقد شيء نقص خوف أو املوت خوف أو املرض خبوف ماإ حيصل واالضطرار

 وكذلك .سالماإل يف عسر ال فإنه .ضرر ىلإ يؤِد مل وإن العطش، من واحلرج بالعسر حيصل كما .أشبه

 ألجل كان ذاإ ما االضطرار من وهل .النجس شرب يف عالجه واحنصر مريضاً كان ذاإ مبا اِإلضطرار حيصل

 .عرفاً اضطرار أنه من :احتماالن الفالين؟ النجس استعمل إذ إال له يلد ال كان مثالً نقص، لرفع أو كمال

   ومثله حقيقياً، اضطراراً كونه يف مشكوك أنه ومن

                                                

  .١٠بواب املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١١٩ية اآل :رة األنعامسو) ٢(

  . من باب التسعة٩ ح٩ الباب٤١٧ ص:اخلصال) ٣(

  .٥٤ ح٢١٠ ص٣ ج:العوايل) ٤(
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 يكن مل فإذا العقيم، معاجلة ألجل املني يأخذون األطباء نأ نآلا يتعارف مثال احملرمات، سائر ىلإ بالنسبة

 أم نفسه يف احملرم االستمناء االضطرار من فهل احلالل، االستمناء من يتمكن ومل حاضرة، ةجزو نسانلإل

  ال؟

  .فراجع هناك منه طرفاً ذكرنا وقد ،واألشربة األطعمة كتاب حمله املبحث وهذا

 جهة من اللنب در ألجل النجس لشرب الوالدة ضطراراك ،االضطرار من نوع الغري، ألجل االضطرار مث

  .ذلك ضره أو اللنب بغري الولد شباعإ ميكن مل ذاإ اضطراراً كونه يف شبهة ال فإنه الولد،

 قدم اآلخر من حرمة كثرأ حدمهاأ نأ علم فإن شيئني، أحد ىلإ االضطرار حصل لو أنه يف الكالم بقي

  .شكالإ بال املاء يقدم نهإف البول، أو جنس ماء شرب ىلإ طراض لو كما ،األخف

 يف املروية مساعة رواية ففي للدم، املالقي أو للبول، املالقي شرب بني أمره دار لو كما ختري، يعلم مل نإو

 .»تشربه ال« ):السالم عليه( فقال البول، بشرب له فأمر داء به كان رجل عن )السالم عليهم( األئمة طب

 غريه بول أما بوله، فليشرب لدائه دواًء جيد ومل شربه ىلإ مضطراً كان نإ« :قال ،شربه ىلإ مضطر إنه :قلت

  .)١(»فال

                                                

  .٨شربة احملرمة حبواب األأ من ٢٠ الباب٢٧٦ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
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  وجيوز سقيه للحيوانات

  

 الإ الوضعي احلكم يرفع ال االضطرار ألن جسده، من مالقيه تنجس اضطراراً النجس بشر إذا نهإ :مث

  .حمله يف قرر كما مجاعاًإ أو نصاً استثين فيما

 على ةحملل احملرمات كل بل .نسانباإل األدلة واختصاص اجلواز ألصالة }للحيوانات سقيه وجيوز{

 واألخ، واألخت واألم كاالبن قرباءأ كن نإو بينهن، السفاد جاز ولذا بالدليل، خرج ما إالّ احليوان

 يوجب بالغاً ضرراً به يضر ما وسقيه إطعامه أو ،لإلنسان وطيه أو احليوان، وطء أمثال بالدليل واخلارج

  .الضرر ذلك مبثل إضراره منع الشرع من علم وأ اِإلسراف

 البقرة البهيمة عن سألته :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن بصري أيب خرب املسألة خصوص يف عليه ويدل

 وظاهره ،)١(»كذل يكره نعم« :قال ذلك؟ يكره أ شربه وأ كلهأ للمسلم حيل ال ما تطعم أو تسقى وغريها

 اهللا صلى( اهللا رسول فعن ذلك، من مستثىن اخلمر لعل نعم وغريه، املستمسك يف كما كراهية، على اجلواز

 وآله عليه اهللا صلى( وقال والبهائم األطفال تسقى وأن واملسكر باخلمر يتعاجل نأ ى نهأ )وسلم وآله عليه

  .)٢(»سقاها من على اِإلمث« ):وسلم

                                                

  .٥شربة احملرمة حبواب األأ من ١٠ الباب٢٤٦ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  . ٤٧١ح يف ذكر ما حيرم شربه ١٣٣ ص٢ ج:دعائم االسالم) ٢(
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   ايضاًطفالبل ولأل

  

  :بأمور واستدل .بالتحرمي قال فبعضهم ،ذلك يف اختلفوا وقد }أيضاً ولألطفال بل{

 ال اخلبيث نأ الواضح ومن ،خبائث احملرمات فإن ،)١(﴾الْخباِئثَ علَيِهم يحرم﴿ :سبحانه قوله :األول

  .احلكم ذاه يف الناس وحدة لفهم ،للطفل إطعامه أو إشرابه الويل لغري وال للويل، حيق

  .»ضرار وال ضرر ال« :لدليل ،بالطفل اإلضرار جيوز وال ضار احملرم نأ :الثاين

 إطعامه أو املتنجس املرق إراقة على دل وما بالنجس، واملشتبه املتنجس املاء إراقة على دلّ ما :الثالث

 ولو يدلّ مما ذلك غري ىلإ به، االستصباح أو املتنجس الدهن إراقة على دلّ وما ،والكلب الكتاب أهل

  .حينئذ إسراف ألنه اِإلراقة جيز مل الإو األطفال، يف ا االنتفاع جواز عدم على العرفية باملالزمة

 وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول فعن لألطفال، سقيها جواز عدم من اخلمر خصوص يف ورد ما :الرابع

 من حالله يعرف ال صغرياً سقاه ومن ـ :قال نأ ىلإ ـ حرام مخر وكل مخر، مسكر كل« :قال )وسلم

  .)٢(»اخلبال طينة من يسقيه أن اهللا على حقاً كان حرامه،

                                                

  .١٥٧ية اآل :عرافسورة األ) ١(

  .١٧٨ ص١ ج:غوايل اللئايل) ٢(
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)١(»شرا من زرِوكَ فعليه« ):وسلم وآله عليه اهللا صلى( عنه خرىأ رواية ويف
 يف عقد وقد غريها، إىل 

 ...صبياً اخلمر سقي جيوز ال أنه :بباب عنونه واألشربة، األطعمة كتاب يف كلذل باباً واملستدرك الوسائل

  .فراجع آخره، ىلإ

 هو إمنا بهروش أكله جيوز ال ما بيع عن النهي ألن بيعه، جاز وشربه، الطفل أكل جاز ذاإ نهأ :اخلامس

  .)٢(»مثنه حرم شيئاً اهللا محر ذاإ« ):وآله عليه اهللا صلى( قال به، االنتفاع جواز لعدم

  .طعامهمإو األطفال سقي جيوز ال نهأ على ذلك فيدل وجه، بأي ابيعه جيوز ال احملرمات نأ املعلوم ومن

 أو بوالً ابنه قيسي نساناًإ رأوا ذاإ مإف ،املنكرات من ذلك يعد بل باالجتناب، املتشرعة سرية :السادس

 الضروريات، من هذه لعل بل .املطهرة للشريعة خمالفاً عده يف يشكّون ال كلباً، أو خرتيراً يطعمه وأ دماً

 وبعضهم .القطعية املنكرات فاعلي من عدوه ،لواط أو زنا يف صغريين بني جيمع نساناًإ رأوا ذاإ مأ كبداهة

 يقول ال أحداً أن يف شك ال إذ .هذا كموضعنا اجلملة يف بالتحليل :قالوا املعلقني من ومجلة كاملصنف

  .الكلي بالتحليل

                                                

  .٧شربة احملرمة ح من األ١٠ الباب٢٤٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٣٠١ ح١١٠ ص٢ ج:العوايل) ٢(
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  :لذلك واستدل

  .حراماً إشرابه يكن مل عليه، حراماً الشرب نيك مل فإذا الصيب، عن القلم برفع

  .وباألصل

 ورد كما واحلرير، الذهب الصيب لباسإ جاز ولذا .للصغري حمرم للكبري حمرم كل أن على دليل ال وبأنه

  .املقام يف بعض احتاط القولني بني وللتردد ،بعض بذلك وأفىت ،منهما األول يف النص

  :قسمني على النجس املاء :أقول

 هذا ومثل باخلمر، خليطاً كان ذاإ كما مطلقاً، تناوله إرادة عدم الشرع من علم أو ،ضاراً كان ما :لاألو

 ىلإ ،لألطفال اخلمر شرابإ حرمة على دلّ وما ،"ضرار ال" ألدلة ،لألطفال سقيه حترمي يف الشبهة ينبغي ال

  .ذلك غري

 ورود عن اخلالية اجلواز أدلة من ذكر ملا ،اللألطف شرابهإب بأس ال القسم وهذا كذلك، يكن مل ما :الثاين

 وحمرمات احملرمة، واللحوم واخلرتير كاخلمر واألشربة األطعمة حمرمات نأ السرية جرت وقد عليه، املنع أدلة

 نصاً شواهد ىلإ املستندة السرية أن خيفى وال هلم، عطائهاإ عن فضالً األطفال، عن مينعوا أشبه وما الذبيحة

  .منها مجلة يف وضرورة مجاعاًإو بل وفتوى،

  .منعاً الشرع من يعلم ومل ضرراً يوجب ال مما باملالقاة النجس املصنف مراد أن :والظاهر
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 كان فاذا .بالشريعة يعتقد ال كافر أو اجلواز، مذهبه خمالف ألنه ،حبرمته يعتقد ال ملن احملرم سقي أما

 عليه اهللا صلى( اهللا رسول عن األخبار جامع فعن .جيز مل اخلمر يف ورد كما املنع على خاص دليل هناك

 من وأ صبياً وأ امرأة أو نصرانياً أو يهودياً غريه سقاها ومن الأ« :اخلمر يف حديث يف قال نهأ )وسلم وآله

   .)١(»شرا من كوزر فعليه الناس من كان

  .به التزموا مبا لزامهمإ من ورد ملا جاز باملنع، خاص دليل يكن مل وإن

  .)٢(»حكامهمأ لزمته قوم بدين دان من« ):السالم عليه( قال

  .)٣(»نفسهمأ ألزموه ما ذلك من ألزموهم« ):السالم عليه( وقال

  .)٤(»بإجنيلهم جنيلاإل وأهل ،بتورام التوراة هلأ بني لقضيت« )السالم عليه( وقال

                                                

  .١٧٧ص :خبارجامع األ) ١(

  .١١ من كتاب الطالق ـ مقدماته وشرائطه ح٣٠ الباب٣٢٢ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٦مقدماته وشرائطه حـ  من كتاب الطالق ٣٠ الباب٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح٣٨٧ ص٣٥ ج:حبار األنوار) ٤(
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 ،اوس ومرياث العصبة، يف الواردة الروايات من غريها إىل رأيهم، حسب يفتيهم أن من ورد وما

  .الفقه كتب خمتلف يف املتتبع جيدها مما غريها إىل .والديات والقصاص القضاء وأخبار

)١(»امليتة يستحل ممن باعه« ):السالم عليه( وقوله
 أهل يطعمه أو« بامليتة املذكى اشتبه ذاإ فيما 

  .املرق تنجس اذا فيما .)٢(»الذمة

 النجس املاء من يعجن العجني يف ):السالم عليه( اهللا عبد أليب قيل :قال واالستبصار التهذيب رواه وما

  .)٣(»امليتة كلأ يستحل ممن يباع« :قال به؟ يصنع كيف

 قريبة وفتواه الكتاب، وأهل املخالفني من عندنا احملرمة األمساك بيع جبواز احلكيم، السيد يفيت كان ولذا

  .جداً

 منها اليت املختلفة الفقه أبواب يف شؤونه خمتلف يف مستقل تأليف ىلإ حيتاج جداً، طويل املبحث وهذا

  .باألصول كتكليفهم بالفروع مكلفون الكفار أن مسألة

                                                

  .١ب به حس من أبواب ما يكت٧ الباب٦٧ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

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

  .٢٤ يف املياه وأحكامها ح٢١ الباب٤١٤ ص١ ج:ويف التهذيب. ٣ باب املاء يقع فيه شيء ح١٥ الباب٢٩ ص١ ج:االستبصار) ٣(
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  .عالموجيوز بيعه مع اإل

  

 فائدة ألجل البيع كان ذاإ أما بالطهارة، مشروطة فائدة ألجل البيع كان فيما }عالماإل مع بيعه جيوزو{

  .ا معتد فائدة له تكون أن يلزم كما عالم،اإل زميل فال النجاسة، تنايف ال

 من واحد غري ذهب ذلك وإىل .أشبه وما بالعقد والوفاء البيع أدلة عمومات :البيع جواز على ويدل

  .املستند وتبعهم والنهاية، واخلالف التهذيب عن حيكى ملا خالفاً الفقهاء

 أبا سألت :قال مساعة كموثقة بالنجس، املشتبه اءوامل املرق بإهراق املصرحة بالروايات لذلك واستدلوا

 يقدر وليس هو، أيهما يدري ال قذر، حدمهاأ يف وقع ماء فيهما إناءان معه رجل عن )السالم عليه( اهللا عبد

  .)١(»ويتيمم يهريقهما« :قال غريمها؟ ماء على

 املاء يف يده فأدخل ـ املين أي ـ يده أصاب كان وإن ):السالم عليه( لقوله النجس املاء يف وكذلك

  .الروايات من غريها ىلإ ،)٢(كله املاء فليهرق كفيه على يفرغ أن قبل

 فهل وإال بالطهارة، يشترط ما يف املاء استعمال عدم الروايات، هذه من املستفاد أن :ذلك ىعل يرد لكن

 مانع يكن مل مقصودة حمللة منفعة له كانت ذاإو املاء؟ ذا شجاراأل سقي جواز بعدم القائلون هؤالء يفيت

   املعامالت سائر جراءإو بيعه، عن

                                                

  .١بواب املاء املطلق حأ من ١٢ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٩٩

  .عليه

 ال ا معتد فائدة ال إذ .بالباطل للمال أكالً كان ذلك لوال فإنه ا معتد فائدة له تكون أن لزوم وأما

  .ذكروا كذا املال، عليه يصدق

 يف ا معتد فائدة له يكن مل نإو ـ عقالئية فائدة به انتفع ذاإ املشتري ألن ،االشتراط عدم الظاهر لكن

 يف عادة تطرح مكسورة زجاجات له كان إذا مثالً بالباطل، للمال أكل أنه بيعه على يصدق مل ـ نفسه

 كلأ أنه يصدق مل املالك، فباعه املكسور، الزجاج ىلإ حيتاج أكسريي عمل عنده املشتري لكن النفايات،

  .بالباطل املال

 ذلك نأ عرفاً، منها املستفاد نإف ،جنساً كان ذاإ الزيت بيع يف الواردة الروايات ،مطلقاً البيع جواز ويؤيد

 ىلإ شارةاإل تقدم الذين عالماأل بعض كان وإن النجس، يف خصوصية ألنه ال ،احملللة املنفعة وجود ألجل

 املستفيضة الروايات والبيع االستعمال جواز على فتدل كان وكيف مستثىن، الزيت عبي جعلوا مسائهمأ

 كان نإو يليها، وما فألقها جامداً كان نإف فيه، فماتت السمن يف الفأرة وقعت ذاإ« :زرارة كصحيحة

  .)١(»ذلك مثل والزيت به، واستصبح تأكله، فال ذائباً

                                                

  .٢ من ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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 اجلرذ فيؤخذ والعسل السمن ماأ« :فقال عسل؟ أو مسن أو زيت يف مات جرذ :وهب ابن صحيحة ويف

  .)٢(»به ليستصبح اشتراه ملن يبينهو بيعهي« :الزيت ذلك بيع يف وقال ،)١(»به ستصبحي والزيت ،حوله وما

  .)٣(»به ليستصبح اشتراه ملن وبينه بعه« :قال ذلك؟ بيع يف تقول ما زيت، يف مات جرذ يف :واملوثقة

 جامداً كان نإ« :فقال فيه؟ فتموت الزيت يف أو السمن يف تقع الفأرة عن :بصري أيب وصحيحة

  .األخبار من غريها ىلإ ،)٤(»بعته ذاإ وأعلمهم به فاسرج ذائباً كان نإو بقي، ما ويؤكل حوهلا وما فتطرحها

 بالنجاسة املشتري علم فلو ،الطهارة استعمال عن املشتري اجتناب ألجل ،طريقي عالماإل نأ الظاهر مث

  .عالماإل جيب مل بالطهارة املربوطة األمور يف اليستعمله املشتري بأن البائع علم وأ

 يبعد ال عالم؟اإل جيب فهل علم، نإو بالطهارة املشروطة األمور يف يستعمله املشتري نأ البائع علم ولو

   ال كما العدم،

                                                

  .١ من ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب األطعمة احملرمة ح٤٣ الباب٣٧٤ص ١٦الوسائل ج) ٢(

  .٤ من ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ من ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(
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  .يستحلها ممن كان ذاإ امليتة يشتري من عالمإ يشترط

 أو علم سواء يقع مل فإذا النجاسة، يف املشتري وقوع عدم ألجل عالماإل نأ :عرفاً املتفاهم من الظاهر إذ

  .الظاهر خالف وذلك التعبد إالّ لإلعالم، وجه يكن مل يعلم مل

 تأثري عدم علم لو وكذا عالم،اإل جيب مل للنجس شربه عدم علم لو( :لغريه تبعاً املستمسك، يف قال ولذا

  .انتهى ،)١()حال كل على شربه على مقدماً كان بأن الداعي، حداثإ يف عالماإل

 موجباً عالمهإ وعدم احلرام، يف املشتري وقوع لعدم موجباً إعالمه كان فيما يعلم ومل باع لو نهإ مث

  :قوالن ال؟ مأ البيع يبطل فهل احلرام، يف لوقوعه

  .املذكورة الروايات من الشرطية الستفادة وذلك ،البطالن :األول

  .األول يف االحتياط كان نإو بعيد، غري وهذا .رشاداإل الستفادة العدم :والثاين

  .القدر ذا منه نكتفي البيع كتاب حمله نإ حيث لكن طويل املقام يف والكالم

                                                

  .٢١٧ ص١ ج:املستمسك) ١(
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  فصل

  لوضوء طاهر مطهر من احلدث واخلبثيف ااملاء املستعمل 

  

  }فصل{

 أو اخلبث، رفع يف أو األصغر، احلدث رفع يف وأ ألكرب،ا احلدث رفع يف مستعمل إما }املستعمل املاء{

  .املستحبني والوضوء الغسل مثل يف وأ االستنجاء، يف

 والوضوء الغسل يف أو بقسميه، اخلبث رفع يف أو بقسميه، احلدث رفع يف ستعمالها يراد أن إما مث

  .وعشرون مخسة فاألقسام املستحبني،

 بل خالف وال شكالإ بال }واخلبث احلدث من مطهر طاهر الوضوء يف{ املستعمل فاملاء كان وكيف

   املستمسك، يف كما املذهب ضرورة لاألو على ادعوا بل .اجلواهر يف كما وحمصالً منقوالً مجاعاًإ
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 يدل ومل والعقل، مجاعواإل والسنة، الكتاب من ومطهريته املاء طهارة أدلة إطالقات ذلك على ويدل

 وب،مند أو لواجب الوضوء كان سواء الوضوء، يف استعمل ذاإ فيما مطهريته، عدم أو جناسته، على دليل

 املضمضة مثل يف أو واملسحات، الغسالت يف املستعمل املاء كان وسواء ،جبريةً أو تاماً، وضوًء

  .واالستنشاق

 ملكان مطهراً يكن مل احلقيقة عن مثالً املضمضة ماء خرج ذاإف املائية، بقاء املطهرية يف يشترط نعم

 ماء كان ،للصالة عليه الوضوء وبوجوب ،بالتوبة طهارته وعدم املرتد نجاسةب قلنا نإ نهأ كما ،ضافةاإل

 ماء بنجاسة احلكم اجلواهر، يف كما حنيفة أيب فعن ،كان وكيف خارجية، جهة من لكن ،جنساً وضوئه

  .خمفضة جناسة جنس أنه يوسف أيب وعن مغلظة، جناسة الوضوء

 كاملروي الروايات من مجلة ـ طالقاتاإل ىلإ ضافةباإل ـ ومطهريته الوضوء ماء طهارة على يدل نهإ مث

 به فيغسل به الرجل يتوضأ الذي املاء وأما« :قال حديث يف )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن سنان ابن عن

  .)١(»به أويتوض غريه يأخذه أن بأس فال نظيف شيء يف ويده وجهه

 ما خذأ أتوض ذاإ )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب كان« :قال )السالم عليهما(أحدمها عن زرارة وعن

   وضوئه من يسقط

                                                

  .٢بواب املاء املضاف حأ من ٨ الباب١٥٢ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  غسال املندوبةوكذا املستعمل يف األ

  

  .)١(»به فيتوضؤون

 ،والتذكرة القواعد، عن كما مجاعاً،إ بل خالف وال شكالإ بال }املندوبة غسالاأل يف املستعمل وكذا{

 بل مطهرة، هرةطا كوا يف كالم فال( :قال اجلواهر ويف ،فيها اخلالف املتأخرين من مجلة فين :احلدائق ويف

 عنها، الترته استحباب املقنعة يف املفيد ظاهر عن نقل نعم فيها، اخلالف املتأخرين من مجلة نفى احلدائق يف

 ،)٢()واملندوب للواجب فيها االغتسال لشمول وجه على املتقدمة )السالم عليه(جعفر بن علي لرواية ولعله

  .انتهى

 اغتسل من« :قال حديث يف )السالم عليه( الرضا احلسن يبأ عن رواه ما جعفر، بن علي برواية واملراد

 هلأ نإ )السالم عليه( احلسن أليب فقلت »نفسه الإ يلومن فال اجلذام فأصابه فيه غتسلا قد الذي ءاامل من

 ـ والناصب والزاين، احلرام، من اجلنب فيه يغتسل كذبوا،« :فقال العني، من شفاء فيه نإ :يقولون املدينة

  ؟)٣(»العني من شفاء فيه يكون مث ـ اهللا خلق من وكل شرمها وه الذي

   ظاهره ذإ سابقه بإطالق التمسك عن مانع احلديث، ذيل لكن

                                                

  .١املضاف حبواب املاء أ من ٨ الباب١٥٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .كرب يف حكم املاء املستعمل يف رفع احلدث األ٣٦٥ ص١ ج:اجلواهر) ٢(

  .٢ من املاء املضاف ح١١ الباب١٥٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  كرب، فمع طهارة البدن ال إشكال يف طهارتهما املستعمل يف احلدث األأو

 ال كما ألشدمها فاحلكم ومندوب، واجب غسالن اجتمع لو إنه مث احلمام، غسالة يف الكالم كون

  .خيفى

 املشهور هو كما باملوت، يتنجس بدنه ألن امليت، غسل غري واملراد }األكرب احلدث يف املستعمل وأما{

 مجلة ادعى بل خالف، وال إشكال بال }طهارته يف إشكال ال البدن طهارة فمع{ ،جنس غسله فماء

  .بالنجاسة القول من الوسيلة من ظهريست رمبا ملا خالفاً املستمسك، يف كما ضروري لعله بل .عليه مجاعاإل

 :قال نهأ )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن شهاب، رواه ما وخصوص األدلة، إطالقات الطهارة على ويدل

 بأس ال« :أنه ناء،اإل يف فيصري األرض، من املاء فينتضح ناءاإل يف جسده عن املاء فيقطر يغتسل اجلنب يف

  .)١(»كله ذا

 يف املاء من فينتضح يغتسل اجلنب الرجل يف :)السالم عليه( اهللا عبد أيب عن ر،يسا بني الفضيل وعن

)٣(»)٢(﴾حرٍج ِمن الديِن ِفي علَيكُم جعلَ امو﴿ بأس ال« :فقال االناء،
  .غريمها ومثلها 

  وكان كثرياً، أو قليالً املستعمل كون بني فرق ال نهأ الظاهر مث

  

                                                

  .٦بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٧٨ية اآل :سورة احلج) ٢(

  .٥بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  ز استعماله يف رفع احلدث أيضاًقوى جواورفعه للخبث، واأل

 لو نعم اجلواهر، ذكره كما االنفصال، بعد لاملستعم يصدق وإمنا الترتيب، أو االرمتاس بنحو الغسل

  .لاملستعم يصدق االرمتاس متام فبعد القليل يف ارمتس

 الزنا ولد ألن غريه، أو زنا ولد يكون أو حالل، أو حرام من املغتسل يكون نأ بني الفرق عدم والظاهر

  .حمله يف حقق كما طاهر

 يستفاد ما غريه ومثله جعفر، بن علي حديث يف تقدم ملا املاء، هذا مثل استعمال كراهة يستبعد ال نعم

  .الزنا ولد أو احلرام، عن اجلنب لساغت ذاإ املضرة منه

  .حمله يف حقق كما ،جنس ألنه جنس، غسله فماء الناصب أما

 الكراهة يبعد ال نعم طالقات،واإل للعموماتو ،واحد غري ذلك على اعمجاإل ادعى }للخبث ورفعه{

 املاء هذا استعمال يكره الشارع أن منها استفيد حيث املتقدمة، جعفر بن علي رواية يف ذكر ما ىلإ بالنسبة

 زهرة وابين وسالّر، السيد، عن للمحكي وفاقاً }أيضاً احلدث رفع يف عمالهتاس جواز واألقوى{ مطلقاً

 اجلواهر وتبعهم وغريهم، واملدارك ىوالذكر واملختلف والتحرير واملنتهى والقواعد والسرائر وسعيد،

   يف ونسبه األشهر، هو بل .وغريمها ملستمسكوا
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 .والرباج محزة وابين والصدوقني واملبسوط املقنعة عن حكي ملا خالفاً املتأخرين، بني املشهور ىلإ املستند

  .صحابناأ أكثر قول نهأ اخلالف عن بل

 ومبا .وباالستصحاب .واخلبث احلدث عن ومطهريته املاء طهارة وإطالقات بعمومات املشهور، استدل

 يف ينضح مبا البأس عدم على تدل كاليت الروايات من ةلوجبم املاء، من التمكن مع التيمم عن النهي على دل

 فينتضح يغتسل اجلنب الرجل يف :قال )لسالما عليه( اهللا عبد أيب عن يسار، بن الفضيل كصحيحة ،اِإلناء

  .)١(»﴾حرٍج ِمن الديِن ِفي علَيكُم جعلَ امو﴿ بأس ال« ):السالم عليه( فقال ناء،اإل يف املاء من

 من ويغتسل فيه يبال مغتسل يف اغتسل :)السالم عليه( اهللا عبد أليب قلت :قال يزيد بن عمر وعن

 على الدالة الروايات من ذلك غري ىلإ ،)٢(»به بأس ال« :فقال األرض، من يرتو ما ناءاإل يف فيقع اجلنابة،

  .ناءاإل يف الغسل ماء من ينضح أو يقطر عما البأس عدم

 هذا مبثل اغتسل من على خيفى ال كما القطرات، كثرة لوضوح تام، غري باالستهالك فيها شكالواإل

  .الغسل

                                                

  .املصدر السابق) ١(

  .٧ح املضاف املاء من ٩الباب ١٥٤ص ١ج :الوسائل) ٢(
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 واحد، إناء من زوجاته وبعض )وسلم وآله عليه اهللا صلى( الرسول اغتسال على دل ما الداللة يف ومثله

  .به بالغسل بأس ال باملاء، اختلط ذاإ املستعمل أن على دليل اإلناء يف الغسل ماء فيها اليت اليد ادخال فإن

 منه يغتسل أن بأس ال نعم،« :قال مائه؟ من أغتسل وغريه، اجلنب فيه يغتسل احلمام :حممد وكصحيحة

  .احلديث ،)١(»اجلنب

  .العموم يفيد عنه املسؤول املاء عن االستفصال ترك فإن

 للصالة منه يتوضأ أو للجنابة فيه أيغتسل مستنقع او ساقية يف املاء يصيب الرجل عن علي، وكصحيحة

 نإف« :ـ )السالم عليه( قال أن ىلإ ـ للوضوء مداً وال للجنابة صاعاً يبلغ ال واملاء غريه جيد ال كان ذاإ

 فإنه .)٢(»جيزيه ذلك فإن ،فيه املاء ويرجع يغتسل أن عليه فال لغسله يكفيه ال قليل وهو واحد مكان يف كان

  .عضائهأ سائر لغسل منه أخذ مث حمله، ىلإ رجع مث استعمل، مبا الغسل يف كالنص

 يف واملاء ناء،إ معه وليس يغتسل أن فرييد الطريق يف القليل املاء ىلإ ينتهي الرجل عن :مسكان ابن وخرب

   هو فإن وهدة

                                                

  .٣ح املضاف املاء من ٩الباب ١٥٣ص ١ج :الوسائل) ١(

  . ٣٤حكامها حأ يف املياه و٢١ الباب٤١٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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 ميينه عن وكفاً خلفه من وكفاً يديه بني بكف ينضح« :قال يصنع؟ كيف املاء، يف غسله رجع لاغتس

 األرض على أما .والنضح املاء برجوع بأس ال نهأ باجلوا من الظاهر فإن .)١(»يغتسل مث مشاله عن وكفاً

 ألجل البدن على أو .غسله إمتام ألجل املستعمل املاء تمعجي حىت بسهولة الوهدة ىلإ منه املاء تسرب ألجل

 داللته موضع يف غبار ال التقديرين كال وعلى .ماء زيادة ىلإ حيتاج فال الغسل، عند عليه املاء جريان تسهيل

  .فيه حنن ما على

 من نساناإل فيه فيستنجي بئر من فيه ويستسقى السماء، ماء فيه جيتمع الغدير عن :بزيع ابن وكصحيحة

  .)٢(»ليهإ ضرورة من الإ هذا مثل من تتوضأ ال« :فكتب جيوز؟ ال الذي حده ما اجلنب فيه يغتسل أو بول

  .للترته النهي أن على يدل الضرورة حال يف التوضي جازةإ أن االستدالل وجه

 باملاء أيتوض بأن بأس ال :قال )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن سنان ابن خبرب :الثاين للقول استدل

 وأشباهه، منه يتوضأ أن جيوز ال اجلنابة من الرجل به يغتسل أو الثوب به يغسل الذي املاء :فقال املستعمل؟

   وجهه به فيغسل به الرجل يتوضأ الذي وأما

                                                

  . ٣٧حكامها حأ يف املياه و٢١ الباب٤١٧ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ٣٨حكامها حأ املياه و يف٢١ الباب٤١٨ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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  .)١(به ويتوضأ غريه يأخذه أن بأس فال نظيف شيء يف ويده

 البئر من تغتسل وال بصرك، وغض مبيزر، ادخله« ):السالم عليه( قال احلمام؟ عن :محدأ بن محزة ورواية

  .)٢(»والناصب الزنا وولد اجلنب به يغتسل ما فيها يسيل نهإف احلمام، ماء فيها جتتمع اليت

 جنب، فيه يكون أن إال ،آخر ماء من تغتسل وال زار،إب ادخله« :فقال ؟احلمام ماء عن :حممد وصحيحة

  .)٣(»ال أم جنب فيهم يدري فال أهله يكثر أو

 وتلغ الدواب، فيه تبول املاء عن ئلس ):السالم عليه( اهللا عبد أيب عن مسلم، بن حممد صحيحة ومفهوم

  .)٤(»شيء ينجسه مل كر قدر املاء كان ذاإ« ):السالم عليه( قال اجلنب؟ فيه ويغتسل الكالب، فيه

  :عليها يرد الروايات، هذه لكن

 سعد من كل ضعفه الذي هالل بن محدأ على اشتملت اليت األوىل كالرواية سنداً، بعضها ضعف :أوالً

   األشعري، اهللا عبد بن

  

                                                

  .١٣ح املضاف املاء من ٩الباب ١٥٥ص ١ج :الوسائل) ١(

  .١ح املضاف املاء أبواب من ١١الباب ١٥٨ص ١ج :الوسائل) ٢(

  .٥بواب املاء املطلق حأ من ٧ الباب١١١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١ح املطلق املاء أبواب من ٩الباب ١١٧ص ١ج :الوسائل) ٤(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٢

  .حوط مع وجود غريه التجنب عنهن كان األإو

  

  .)١(واخلالصة والتهذيب والفهرست والكشي

 ذكرناه ملا بعيد غري وهذا .حجيتها يف كاف روايته على وغريهم الثالثة املشايخ اعتماد نإ :يقال رمبا نعم

 وجود عن الكاشف امماضل السند، يف طعن كان نإو بروايتهما، يؤخذ والفقيه الكايف مثل نإ :مرة غري

  .احلجية يف كاف ومثلها الصحة، على قرائن

  .الغالب على منصب فالنهي باملين، بدنه ملوث اجلنب أن الغالب فإن داللة، ضعفها :ثانياً

  .ذلك على دليل نظيف شيء يف ):مالسال عليه( قوله يف سنان بنا خرب ذيل لعل بل

 محل لزم ذلك لوال ذإ الكراهة، على محلها :األخبار وهذه السابقة األخبار بني اجلمع مقتضى نإ :ثالثاً

 اجلمع من عرفاً املستفاد الظاهر خالف وكالمها البعيدة، احملامل بعض أو التخصيص على اوزة األخبار

   .الطائفتني بني

 باجلواز القول الالزم بل وغريها، اجلنابة بني أحد يفصل مل واحدة، غسالواأل األحداث طبيعة نإ وحيث

 إن األقرب هو املصنف ذكره فما كان وكيف تقدم، كما امليت غسل باستثناء اجلميع، يف املنع أو اجلميع يف

 وأحوط باملنع، القائلني أدلة من تقدم ملا }عنه التجنب غريه وجود مع األحوط كان وإن{ أقوى، يكن مل

  .غريه يكن مل ذاإ فيما والتيمم استعماله بني اجلمع :منه

  

                                                

  .٩٧ رقم٣٦ ص:، والفهرست١٠٢٠ ح٥٣٥ص :انظر رجال الكشي) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٣

يضاً، لكن ال جيوز استعماله أما املستعمل يف االستنجاء ولو من البول فمع الشروط اآلتية طاهر، ويرفع اخلبث أو

  .يف رفع احلدث وال يف الوضوء والغسل املندوبني

  

 جيوز ال لكن أيضاً، اخلبث ويرفع طاهر اآلتية الشروط فمع البول، من ولو االستنجاء يف املستعمل وأما{

  .}املندوبني والغسل الوضوء يف وال احلدث رفع يف استعماله

  :مسائل ربعةأ يف املقام يف الكالم

  .والغائط البول من أعم االستنجاء مباء املراد كون يف :األوىل

  عنه؟ معفو جنس أم طاهر هو هل هنأ يف :الثانية

  اخلبث؟ يزيل هل أنه يف :الثةالث

  ال؟ أم به املندوبان والغسل الوضوء ويصح احلدث يزيل هل أنه يف :الرابعة

 هو كما احلكم، هذا يف والغائط البول بني فرق ال نهأ الظاهر :فنقول :األوىل املسألة يف الكالم أما

 وعن .املسلَّمات رسالإ ستندامل يف وأرسله خالف، فيه يعرف ال نهإ :وغريه املستمسك يف بل .املشهور

 ويف .األصحاب وكالم النص مقتضى أنه :والذخرية املدارك وعن .األصحاب ىلإ نسبته :املقاصد جامع

   كما والفتوى، النص إطالق من يستظهر قد( :أنه اجلواهر،
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  .انتهى ،)١()املخرجني بني الفرق عدم بعض، به صرح

 النص، إطالق خالف وصرحيهم، ظاهرهم خالف أنه عم الغائط، مبخرج االختصاص فاحتمال :أقول

 التالزم ومن يبول، أن دون يتغوط أن جداً يندر حبيث والغائط البول بني غالباً التالزم من املتعارف وخالف

 يف التعليل ىلإ مضافاً .البول خمرج يغسل مث وحده الغائط خمرج يغسل أن يندر حبيث ،املخرجني تطهري بني

  .كثرأ املاء ألن ):مالسال عليه( قوله

 املستند ويف .طهارته على عظيمة شهرة فاملشهور ذلك، يف اختلفوا فقد :الثانية املسألة يف الكالم وأما

 احلدائق استظهر نإو أيضاً، املعترب ىلإ الثاين ونسبه والذكرى، املنتهى عن حيكى ملا خالفاً .األكثر ىلإ نسبته

  .النسبة متامية عدم واجلواهر

 أحكامه بعض عنه عفى الشارع نأ مبعىن عنه، معفو جنس نهإ :يقول القول ذا القائل فإن كان وكيف

 ،به بأس ال أنه :العبارات بعض ففي ،األمرين حتتمل بعبارات عبروا الفقهاء وبعض األخر، األحكام وبقيت

 :املستند جعل نإو النصوص، ذلك يف واألصل .عنه معفو نهأ :ثالث ويف الثوب، ينجس ال نهأ :آخر ويف

  .اخلبث رفع يف مستعمل كل طهارة أصل :وغريه األصل، فيه األصل

                                                

  . يف حكم ماء االستنجاء٣٥٧ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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 باملاء فاستنجي اخلالء من خرجأ ):السالم عليه( اهللا عبد أليب قلت :قال ،األحول صحيحة عليه ويدل

  .الكايف يف رواه كذا ،)١(»به بأس ال« :فقال به؟ استنجيت الذي املاء ذلك يف ثويب فيقع

  .)٢(شيء عليك وليس :آخره يف الفقيه يف وزاد

 ثوبه فيقع يستنجي الرجل ،فداك علتج :قلت )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن علللا يف املروية روايته ويف

 واهللا ال :قلت ؟به بأس ال صار مل تدري أو :فقال فسكت، »به بأس ال« :فقال به؟ يستنجي الذي املاء يف

  .)٣(»القذر من أكثر املاء نأل« :فقال ،فداك جعلت

 جنب؟ وأنا فيه ثويب يقع مث أستنجي :له قلت :قال )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن األخرى وصحيحته

  .)٤(»به بأس ال« :فقال

 به استنجى ذيلا املاء على ثوبه يقع الرجل عن )السالم عليه( اهللا عبد أبا سألت :قال اهلامشي وصحيحة

   ذلك أينجس

                                                

  . ٥ باب اختالط ماء املطر بالبول ح١٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

  . ١٤ يف ما ينجس الثوب واجلسد ح١٦ الباب٤١ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٢(

  . ١ ح٢٠٧ الباب٢٨٧ ص١ ج:علل الشرائع) ٣(

  . ٤بواب املاء املضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»ال« :قال ثوبه؟

 سائر من عرفاً املستفاد نأ كما املاء، طهارة القذر، من كثرأ املاء بكون التعليل من عرفاً الظاهر فإن

 يف هل جمتهده، املقلد سأل لو ولذا .الطهارة وبني بأس ال بني املتالزم العرف لرؤية الطهارة، الروايات

 حىت العقلية، املالزمة املراد وليس بنجس، ليس أنه مهكال من فهم به، بأس ال :اتهد فقال بأس؟ احلديد

  .أيضاً العفو يالئم البأس نفي نإ :يقال

 ماء يف ووقوعه ،فيه والصالة برطوبة، الثوب هذا فمالقاة ،مطلقاً البأس نفي الظاهر أن ىلإ ضافةباإل هذا

 يراد نأ الإ للنجاسة معىن ال ذوحينئ به، بأس ال كلها ذلك، غري ىلإ به، يغسل أو يشرب أو به، يتوضأ قليل

  .احلقيقية القذارة هي الشرعية النجاسة بأن قلنا ذاإ ،هنا موجودة جنس كل يف املوجودة القذارة نأ ا

 هنا بالنجاسة القول ويكون الواقعية، األمور ال ية،لالعم اآلثار الفقيه هم ذإ الفقه، عن مبعزل هذا لكن

  .الوجوب علة فيه أن به رادوي ساقط، واجب السواك بأن كالقول

 ،عليه النجس أحكام بقية ترتب مع عنه، االجتناب وجوب عدم يف الطاهر حبكم املاء نأ حديث أما

   احملققني كالم يف شكالاإل وجه يظهر ذكرنا ومبا األدلة، إطالقات من الظاهر خالف فذلك

                                                

  .٥بواب املاء املضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .كالمهما فراجع ،اهلمداين والفقيه األعظم، الشيخ الكبريين،

 معفو جنس بأنه القول على مبين وكأنه املاء، ذا اخلبث رفع عدم :بعض عن نقل فقد :الثالثة املسألة أما

 عرفت قد لكنك وحنوها، والصالة والشرب األكل يف استعماله جاز نإو النجس يزيل ال النجس فإن عنه،

 .حمكِّم النجاسة فاستصحاب به، اخلبث رفع يعلم مل لكن طاهر نهإ :قيل لو نهأ كما .املبىن هذا يف اإلشكال

 اخلبث كان سواء يضاً،أ للخبث رافعاً بكونه القول فالالزم ،كان وكيف املاء، مطهرية طالقإ :ويدفعه

  .غريه يف أو ثانياً، االستنجاء مباء استنجى بأن النجو، حمل نفس يف املوجود

 وعن زالة،اإل عدم املشهور عن حملكيفا للحدث، املاء هذا زالةإ يف اختلفوا فقد :الرابعة املسألة وأما

  .مطلقاً النجاسة به تزال مبا ثداحل رفع جواز عدم على مجاعاإل واملنتهى املعترب

 ،)١()وغريهم والذخرية واملعامل املدارك كصاحب مجاعة، مجاعاإل ذا عترفا( :الكرامة مفتاح وعن

 ،بعض عن املدارك حكاه ملا خالفاً .ملستمسكا ومنهم قني،املعلّ من مجلة مجاعاإل هذا على واعتمد .انتهى

 واختاره األردبيلي، املقدس عن أيضاً احملكي وهو ،الطهورية من عليه هو ما على باقياً الغسالة ماء كون من

   ال االستناد، حمتمل املذكور مجاعاإل نإ وحيث .واملستند احلدائق

                                                

  .خري السطر األ٩٢ ص١ ج:مفتاح الكرامة) ١(
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  ستعماله يف الوضوء والغسل، ويف طهارته وجناسته خالف االستنجاء فال جيوز ا املستعمل يف رفع اخلبث غريامأو

  

 الوضوء املصنف عطف أما األقوى، هو واخلبث احلدث من هوريةطالب فالقول عليه، االعتماد ميكن

 واحد، باب من املستحب والغسل الرافع الغسل فإن ،املالك وحدة الستفادة فكأنه املندوبني، والغسل

  .الوضوء وكذلك

 املطهرية طالقاتإف املندوبني، والوضوء الغسل أخفية لوضوح ،مشكل املناط من كذل استفادة لكن

 من املستمسك ذكره ما وجه يل يظهر ومل .احلدث املاء إزالة عدم يف املشهور مبقالة قلنا ولو حىت حمكِّمة

  .كالمه فراجع اخلرب، ىلإ املندوبني والغسل الوضوء يف استعماله عدم سنادإ

 ألنه مطلقاً، }والغسل الوضوء يف استعماله جيوز فال االستنجاء، غري اخلبث رفع يف املستعمل وأما{

 أن الظاهر لكن ،ذلك على مجاعاإل يادع رمبا بل والغسل، الوضوء يف استعماله جيوز ال والنجس جنس،

  .اخلمسة األقوال من يأيت ما على مبنية املسألة هذه

 يف لنجاسة، املالقي املاء نأ املسألة يف الكالم وتفصيل الفقهاء، بني }خالف وجناسته طهارته ويف{

  :ثالثة أقوال وجناسته طهارته

  .مطلقاً النجاسة :األول

  .القليل انفعال لعدم ،مطلقاً الطهارة :الثاين
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 بذلك، املاء يتنجس ال املاء على النجاسة وردت ذاإ أما النجاسة، على املاء ورد ذاإ يتنجس :الثالث

 وذهب ،ليهمإ نسب كما ،املشهور األول القول ىلإ ذهب كما تبعهما، ومن واحلليب لسيدا هذا ىلإ ذهب

  .القليل املاء انفعال مسألة يف فصلناه كما كبري، مجع الثاين القول ىلإ

 قلنا اذا أما .بالغسالة والغسل الوضوء صحة يف كالم فال مطلقاً، بالطهارة قلنا فإذا :كان وكيف

 أم املستعمل املاء ذا والغسل الوضوء يصح فهل النجاسة على املاء ورد إذا بالنجاسة أو مطلقاً، بالنجاسة

 يف االختالف نأو املستعمل، املاء مسألة غري القليل، املاء انفعال مسألة أن ذكرنا مبا ظهر وقد أقوال، فيه ال؟

 النجس، على املاء ورود صورة يف جناسته أو مطلقاً، القليل املاء بنجاسة القول على مبين املستعمل املاء

 املاء طهارة يف اختلفوا النجاسة، على املاء ورود صورة يف باالنفعال والقائلون مطلقاً، باالنفعال فالقائلون

  :املستند يف كما ،أقوال إىل املستعمل

 ملعاملا يف وعزاه والقاضي، الثاين واحملقق والبصري محزة وابن املبسوط عن كما مطلقاً، الطهارة :األول

 كالم به شعروي )املتقدمني بني األشهر نهإ( :عدالقوا شرح ويف األصحاب، متقدمي من مجاعة ىلإ

 املبسوط عن لكن أيضاً، احملدثني من املتأخرين بعض واختاره واملدارك، الذكرى ظاهر ليهإ ومييل الصدوق،

 غسالة يف االحتياط القاضي وعن األوىل، الغسلة يف األواين ويف مطلقاً، النجاسة الثياب يف االحتياط

  .الولوغ
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  .حوط االجتنابن ماء الغسلة املزيلة للعني جنس، ويف الغسلة غري املزيلة، األأقوى واأل

  

 وظاهر املصباح، عن ونقل القواعد، شرح يف الثاين واحملقق الفاضالن، اختاره مطلقاً، النجاسة :الثاين

  .عليه اإلمجاع املنتهى ظاهر وعن املتأخرين، أكثر إىل نسب بل لي،األردبي احملقق إليه ومال والشهيد، املقنع

  .اخلالف عن كما الثياب، يف األخرية الغسلة غري يف والنجاسة األواين، غسل يف مطلقاً الطهارة :الثالث

  .األب النراقي ختارها ،األخرية غري يف مطلقاً النجاسة :الرابع

 أاها اليت األقوال من ذلك غري إىل املختلف، عن كما ،لاحمل عن املاء انفصال بعد النجاسة :اخلامس

  .عشر اثين إىل بعضهم

 النجاسة عني هناك كانت إذا }جنس للعني املزيلة الغسلة ماء أن األقوى{ بأن املصنف قول :منها }و{

  .املعلقني غالب عليه وسكت }االجتناب األحوط املزيلة، غري الغسلة ويف{

 يف الغسل يف :حممد صحيحة وخصوص ،املاء طهارة وعمومات ،باألصل له دلفاست :األول القول أما

 املاء من أصابه ما بأنو القذر من أكثر املاء بأن :املطر ورواية االستنجاء، رواية يف وبالتعليل املركن،

   فيه يظن فيما والنضح الرش على الدالة وباألخبار أكثر
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 األرض من يرتو ما نأ على الدالة وباألخبار .احملذور يف زيادة ذلك لكان تنجس، لو نهإ حيث ،النجاسة

 وبغلبة .الغسالة من يترشح عما البأس عدم على املوافقة مبفهوم يدل فإنه به بأس ال املغتسل إناء يف النجسة

 ومبا .العدم دليل البيان فعدم الشارع، تنبيه ولزم واحلرج، العسر لزم جنسة كانت فلو الغسالة، من الترشح

 لو إذ ،عليه املاء من ذنوب بإلقاء األعرايب بول من املسجد )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب تطهري من ورد

 ثويب يقع مث ستنجيأ :له قلت األحول، صحيح يف ورد ومبا ،أكثر املسجد تنجيس لزم جنسة الغسالة كانت

)١(»به بأس ال« ):السالم عليه( فقال جنب؟ وأنا فيه
 فترك املين، من لالستنجاء حمتمل أنه ىعل بناًء 

  .مغلوباً يكون ال والغالب غالباً، كان إذا مطهراً يكون ال املاء وبأن .العموم دليل االستفصال

  :مورأب الكل على وأشكل

  .سيأيت كما بالنجاسة القائلني بأدلة مرتفع األصل إن :والًأ

  .خمصصة العمومات وبأن

 يكن مل املاء تنجس لو أنه :وفيه .املاء طهارة على ال احملل طهارة على دلي املركن يف الغسل بأن :ثانياً

  .احملل وجناسة املاء جناسة بني عرفاً مالزمة فإنه احملل، لطهر وجه

                                                

  .٤بواب املاء املضاف حأ من ١٣ الباب١٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(
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 نأ واحلال .القليل املاء انفعال بعدم القول لزم به أخذ لو االستنجاء ماء طهارة على دل ما بأن :ثالثاً

 بني مالزمة فال "الغسالة يف استعمل القليل ماء" املقام أن :وفيه ،القليل انفعال على بناءال بعد املقام يف الكالم

 واجبة، اليومية الصالة صارت مل تدري أو :قال لو أنه ترى أال مطلقاً، القليل املاء انفعال وعدم انفعاله عدم

 انفعال أدلة من أخص هذا أن يظهر ومنه ،مقرب كل وجوب ذلك من يلزم مل ،تعاىل اهللا ىلإ مقربة ألا

  .فتأمل منه، أخص القليل انفعال أدلة نأ ال القليل،

  .الظاهر خالف أنه :وفيه ،تعبد والرش النضح أدلة بأن :رابعاً

 كانوا وقد شاهدناهم كما وقعوا، مإ :وفيه ،واحلرج العسر يف يقعوا مل بالنجاسة القائلني بأن :خامساً

 وما الواقعية بالطهارة ملتزمون بام أنفسهم على ويطلقون ،عنهم نبونويتج الناس غالب جناسة يرون

 العسر يف وقعوا التجنب أرادوا إن أم كيف يعرف بالقليل، املسلمني تطهري كيفية يرى والذي ،أشبه

  .واحلرج

  .هريرة بأيب ضعيف عرايباأل خرب بأن :سادساً

 :وفيه .احلدث حال يف والغائط البول من جاءاالستن كون يف ظاهر األحول، صحيح ظاهر بأن :سابعاً

   بل االستظهار هذا منع
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  .الظاهر هو طالقاإل

 مث أوالً غالب فهو للقذر، إزالته بعد القذر حيمل املاء إذ تام، غري مغلوباً يكون ال الغالب بأن :ثامناً

  .مغلوب

 منها مجلة سالمة يف لكن مجيعها تسلم مل وإن بالطهارة القول أدلة أن تعرف ذكر امفم :كان وكيف

  .الطاهر عمل الغسالة مع يعملون كيف يراهم القليل، للماء املستعملني املسلمني ريةسل املالحظ بل .كفاية

 منها أخص املستعمل طهارة أدلة نأ عرفت وقد ،القليل املاء انفعال بأدلة له فاستدل :الثاين القول أما

  .مطلقاً

  :األدلة من جبملة استدلوا أم ذلك فصيلوت عنه، واجلواب كالمهم جممل هذا

  .)١(»ناءاإل يكفي« :قال قذرة، وهي ناءاإل يف يده يدخل الرجل عن البزنطي، صحيحة :منها

 أصاب يكن مل إن به، بأس فال املاء يف يده فأدخل جنابة أصابته كانت وإن« :األوىل مساعة موثقة :ومنها

   فليهرق كفيه على يفرغ أن قبل املاء يف يده خلفأد يده أصاب كان نإو ،املين من شيء يده

                                                

  .٤٤ آداب األحداث املوجبة للطهارة ح٣ الباب٣٩ ص١ ج:التهذيب) ١(
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  .)١(»كله املاء

 أصاب يكن مل إن بأس، فال ناءاإل يف يده فأدخل جنابة، الرجل أصاب إذا :الثانية مساعة موثقة :ومنها

  .)٢(املين من شيء يده

  .)٣(قذراً كان إذا يد،ال أو صبعاإل فيه أدخل إذا القليل املاء إهراق :يف الواردة بصري يبأ رواية :ومنها

 أنه على باملفهوم يدل شيء ينجسه مل كر قدر كان إذا املاء :)السالم عليهم( قوهلم فإن الكر، :ومنها

  .املطلوب على يدل حال كل وعلى التنجيس، شأنه من ما بكل وإما مطلقاً، إما تنجس، كر قدر يكن مل إذا

  .املنتهى يف املنقول مجاعاإل :ومنها

 يتوضأ أن جيوز ال اجلنابة، من الرجل به يغتسل أو الثوب، به يغسل الذي املاء« :سنان ابن وايةر :ومنها

  .)٤(»وأشباهه منه

   فيه طشت من قطرة أصابته رجل عن صالعي رواية :ومنها

                                                

  .١٠بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٤ ص١ ج:ئلالوسا) ١(

  .٢بواب الوضوء حأ من ٢٨ الباب٣٠٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١١بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٣بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٥٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»أصابه ما فيغسل ،قذر أو بول من كان إن« :فقال وضوء؟

 فيما العصر وجوب على دل ومبا األواين، من ألخريةا الغسلة وإهراق الغسل، تعدد وجوب على دل ومبا

  .العصر يقبل

  :ذلك كل على يرد لكن

 وذا الغسالة، بأدلة فيخصص ،غريه أو الغسل ألجل اليد إدخال من أعم فإا :البزنطي صحيحة أما

  .بصري وأيب مساعة روايات عن جياب

 من الالزم العسر الغسل يف الحظ عالشار بأن مردود وعدمه، الغسل قصد بني فرق أي بأنه والقول

 شارةاإل الروايات من مجلة يف ورد ولذا الغسل، به يقصد مل ما كذلك وليس ،يوجبه فلم االجتناب إجياب

 يغتسل اجلنب الرجل يف :قال )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن يسار، بن الفضيل فعن احلكمة، هذه ىلإ

  .)٣(»)٢(﴾حرٍج ِمن الديِن ِفي علَيكُم جعلَ ام﴿ أسب ال« :فقال ناء؟اإل يف املاء من فينتضح

   عن )السالم عليه( اهللا عبد أبو ئلس :قال ،اآلخر خربه ويف

                                                

  .١٤بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧٨ية اآل :سورة احلج) ٢(

  .٥بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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 ِفي علَيكُم جعلَ ام﴿ :تعاىل اهللا قال مما هذا بأس، ال« :فقال ناء؟اإل يف األرض من فينتضح يغتسل اجلنب

   .)٢(»)١(﴾حرٍج ِمن الديِن

 قلنا ولو .األخبار هذه بقرينة الترته على النجاسة أخبار حبمل القول لزم بالتخصيص، نقل مل لو إنه مث

  .وقاعدا الطهارة أصل ىلإ والرجوع التساقط الالزم كان بالتعارض،

 حممد صحاح فعن .الترته ملراتب أا يستبعد ال حىت إضطراا عن النظر قطع فمع :الكر روايات وأما

 ،)٤(»يةورا من أكثر املاء كان إذا« :وحسنته زرارة صحيح ويف ،)٣(»كر قدر املاء كان إذا« :ارعم وابن

 ومع وصغراً، كرباً والقلل الروايا اختالف وضوح بعد .)٥(»قلَّتني قدر املاء كان إذا« :املغرية ابن خرب ويف

 يدل املفهوم نإ :نقول ـ الكر مبحث يف ذكرنا كما ـ أيضاً خمتلفة بتفسريات فُسر الكر نأ عن النظر قطع

 على يدل أو ـ الكلية السالبة نقيض اجلزئية املوجبة كون مقتضى هو كما ـ اجلملة يف النجاسة على

   بالغسالة للتقييد قابل مطلق وهذا باملنجسات النجاسة

                                                

  .٧٨ية اآل: سورة احلج) ١(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٥٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ و١بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ وح٤حكامها حأواب املياه وبأ من ١ الباب٧ ـ ٦ ص١ ج:االستبصار) ٤(

  .٨بواب املاء املطلق حأ من ١٠ الباب١٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 رواياتو املطر، وروايات االستنجاء، روايات ىلإ بالنسبة ذلك ذكروا كما املذكورة، األدلة حسب

  .وغريها احلمام، وروايات اجلاري،

 من ىلإ ضافةباإل األخر، كتبه بعض يف له العالَّمة نفس خمالفة مع عليه، يعتمد فكيف :مجاعاإل وأما

  .واملتأخرين القدماء من عرفت

 جياب وكذلك الترته، على محلها يوجب مبا ومعارضتها ،سندها ضعف تقدم فقد :سنان ابن رواية وأما

  .دلتهأ من جيعلهما ومل ردمها كاملستند بالنجاسة القائلني بعض نأ حىت العيص، ةرواي عن

 يقول ال مبا التعدد ورد ولذا .النجاسة يالزم ال ذلك أن :ففيه الغسل، تعدد وجوب على دل ما وأما

 ،مطلقاً العصر وجوب يف استشكلنا أنا ىلإ ضافةباإل العصر، على دل عما جياب وكذلك .بنجاسته الطرف

 غري الغسلة عن حىت ـ االحتياط كان وإن النفس، ليهإ يطمئن النجاسة على دليل يقم فلم :كان وكيف

  .أوىل ـ املزيلة

 كما ـ الطهارة ومطلقات فبعمومات الطهارة مورد يف للطهارة أما له، استدل فقد :الثالث القول أما

 القول ميكن ال األخرية الغسلة فإن الثياب، يف األخرية الغسلة غري يف النجاسة على وأما ـ، أدلتها يف تقدم

   حينئذ ألنه جنساً، الثوب لبقي وإال ،مائها بنجاسة
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  .جنس النجس ومالقي جنساً، الثوب لفرض جنسة اإف األخرية، على السابقة الغسلة أما .للنجس مالق

 اخلالف اآلن حيضرين وال للتفصيل، وجه فال الثوب، وغري الثوب يف جار املذكور الدليل أن :فيه لكن

  .استدالله كيفية أرى حىت

 على وأما ،القليل املاء انفعال فبأدلة األخرية، غري يف النجاسة على أما :له فاستدل :الرابع القول ماأ

 املنفصل املاء بطهارة القول فالالزم إمجاعاً، األخري الغسل بعد احملل يف املتخلف املاء فبطهر فيها الطهارة

 مل إنه واحلال لكنه قطعي، دليل عليه دل ممكناً، كان وإن وذلك .واحد ماء أجزاء اختالف لزم وإالّ أيضاً،

  .األدلة ظاهر خالف دليل عليه يدل

 الغسالة بنجاسة قيل إذا نهإ :يقال أن مكانإ إىل مضافاً .حمكمة الطهارة دلةأ إطالقات أن :وفيه

  .فقط احملل يف الباقي استثىن أشبه وما اليسر دليل نإ يثح الواحد، املاء حكم بتعدد القول لزم طالقاتلإل

 عن خالياً احملل يصري جف فإذا ،احملل به ينجس مل نإو أيضاً املتخلف طهارة مبنع داملستن أجابه ما أما

 مشروط يف والثوب ناءاإل يستعملون حيث للمتشرعة القطعية السرية خالف أنه :ففيه مطلقاً، النجاسة

  جواز عدم جوابه والزم املاء، ذرات قيتب وإن الطهارة،
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  .اجلفاف بعد إالّ ذلك،

 قبل صورة عنها خرج مطلقاً، النجاسة تقتضي النجاسة دلةأ بأن :له فاستدل :اخلامس القول اوأم

  .يعطيه ال الشيء فاقد إذ مطهراً، يكن مل الصاالنف قبل املاء تنجس لو إذ االنفصال،

 القذر فإن العريف، التطهري يف احلال هو كما ،يطهر ذلك ومع االنفصال، قبل املاء جناسة ميكن أنه :وفيه

  .الطهارة أدلة إطالق عرفت قد أنك ىلإ باإلضافة يطهر، واحملل يقذر، فاملاء باملاء، يذهب

  .املاء انفعال أدلة يشمله للنجاسة، مالق نهإ حيث املزيلة الغسلة ماء نأ فهو للمصنف، به يستدل ما أما

 مطهراً كونه ىلإ ضافةباإل الطهارة، فيه فاألصل ،النجاسة يالق مل فيها املاء فإن املزيلة، غري سلةالغ وأما

 املتنجس، ىالق نهإ حيث لكن .والطاهر املطهر بني العريف والتالزم األخرية، كالغسلة األحوال بعض يف

  .له القليل انفعال أدلة مشول والحتمال بالنجاسة، القائل خالف من خروجاً ،عنه االجتناب فاألحوط

  .حمكمة القول، هذا أدلة يف عرفتها اليت الطهارة أدلة إطالقات نإ :وفيه
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ناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة احلدث شكال يف القطرات اليت تقع يف اإلإال ): ١مسألة ـ (

  .كرباأل

  

 استعمال جواز بعدم قلنا ولو الغسل عند ناءاإل يف تقع اليت القطرات يف إشكال ال{ ):١ ـ مسألة(

  .ماتاملسلّ إرسال للمسألة إرساهلم من يظهر كما خالف، وال شكالإ بال }األكرب احلدث غسالة

 وذلك ،)واضح غري نهأ( :املستمسك يف لكن ،فيه اخلالف جريان املنتهى ظاهر ىلإ نسب رمبا نعم

 يف :قال أنه )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن ،ربه عبد ابن عن كاملروي ذلك، على الدالة الكثرية للروايات

 ذا بأس ال« أنه ناء،اإل يف فيصري األرض، من املاء فينتضح ناء،اإل يف جسده عن املاء فيقطر يغتسل اجلنب

  .)١(»كلّه

  .السابقة املسألة يف املتقدمتني الفضيل ورواييت

 من ويغتسل فيه، يبال مغتسل يف أغتسل :)السالم عليه( اهللا عبد أليب قلت :قال يزيد، بن عمر ورواية

  .)٢(»به بأس ال« :فقال األرض، من ويرت ما ناءاإل يف فيقع اجلنابة،

                                                

  .٦بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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 يكفيه ال قليل وهو واحد، مكان يف ـ املاء أي ـ كان نإو« :)السالم عليه( جعفر بن علي رواية ويف

)١(»تعاىل اهللا شاء نإ جيزيه، ذلك فإن فيه، املاء ويرجع يغتسل نأ عليه فال لغسله،
  .غريها ىلإ 

 من نساناإل غسل يف بل .واحد إناء من واملرأة الرجل غسل يف الواردة الروايات أيضاً ذلك على تدل بل

  .ذلك على يدل ناء،اإل يف الغسل مباء املبللة يده إدخاله بل ناء،اإل يف املاء نزو مع ذلك لتالزم ناءاإل

 فعن كذلك، يغتسل من يالحظه كما غالباً، االستهالك لعدم تام، غري ناءاإل يف يستهلك املاء بأن والقول

 :فقال املاء؟ من جيزي كم اجلنابة غسل وقت عن سألته :قال )السالم عليهما( حدمهاأ عن مسلم بن حممد

 من مجيعاً ويغتسالن ،صاحبته وبني بينه أمداد خبمسة يغتسل )وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول كان«

  .)٢(»واحد إناء

 اغتسل« ):السالم عليهما( اهللا عبد وأيب جعفر أيب عن ،بصري وأيب مسلم، بن وحممد ،زرارة رواية ويف

   عليه اهللا صلى( اهللا رسول

                                                

  .  الذيل١اء املضاف ح من أبواب امل١٠ الباب١٥٦ ص١ ج:والوسائل. ٥ سطر٨٥ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .١بواب اجلنابة حأ من ٣٢ الباب٥١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .)١(»واحد إناء من مدادأ خبمسة وزوجته هو )وسلم وآله

 هو يغتسل )وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول كان وقد« ):السالم عليه( الصادق عن العيص رواية ويف

  .الغسل ماء مقدار باب يف املذكورة الروايات من غريها إىل .)٢(»واحد إناء يف وعائشة

 ال كما غريه، غسل من أو نساناإل نفس غسل من القطرات تكون أن بني الفرق عدم تعرف ذلك ومن

 احتاد بني فرق ال وكذلك آخر، غسل من أو الغسل هذا نفس من القطرات تكون أن بني ذلك يف فرق

 عن واآلخر اجلنابة عن أحدمها كان إذا كما ختالفهماا أو اجلنابة، عن كالمها كان إذا كما الغسلني،

 ِإلطالق ذلك كل مثالً، احليض من به اغتسلت مث باملاء احتفظت مث اجلنابة عن اغتسلت لو كما احليض،

  .راماحل أو احلالل من يكون أن األكرب احلدث يف فرق وال األدلة،

                                                

  .٤بواب اجلنابة حأ من ٣٢ الباب٥١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١سئار حبواب األأ من ٧ الباب١٦٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  :يشترط يف طهارة ماء االستنجاء أمور): ٢مسألة ـ (

  .وصاف الثالثةعدم تغريه يف أحد األ: األول

  

  :أمور االستنجاء ماء طهارة يف يشترط{ ):٢ ـ مسألة(

 وذلك .عليه مجاعاإل دعوى مجاعة عن بل .خالف بال }الثالثة األوصاف حدأ يف تغريه عدم :األول

 ال املالقاة حيثية إىل نصرافهاا لقرب املقام نصوص ملعارضته تصلح وال املتغري، املاء جناسة أدلة طالقإل

  .لغريه تبعاً املستمسك يف كما مطلقاً،

  .التقيد عدم على دليل البيان مقام يف فالسكوت التغري، تعارف بعد لالنصراف وجه ال أنه :فيه لكن

 ألنه التغري، دليل يقدم التعارض مورد ويف وجه، من عموماً الطهارة وأدلة التغير، أدلة بني إن :يقال ورمبا

 قضاء استحباب أدلة بني كالتعارض قتضائية،ا الال األدلة قبيل من الطهارة ودليل االقتضائية، األدلة قبيل من

  .الفالين العمل حرمة دلةأ وبني املسلم، حاجة

  .شيء كل طهارة مومع املرجع كان تساقطا ولو .قتضائيةا أيضاً الطهارة أدلة نإ :وفيه

  .النجاسة ألجزاء حامل املتغري املاء إذ .النجسة األعيان جناسة أدلة عموم املرجع :يقال ال

   التلوث صدق يوجب ال دقة النجس ألجزاء احلمل :يقال ألنه
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  .ليه من خارجإعدم وصول جناسة : الثاين

  .عدم التعدي الفاحش على وجه ال يصدق معه االستنجاء: الثالث

  

  .العرف إىل املنوطة األدلة يف املأخوذة النجاسة ميزان هو وذلك عرفاً، لعنيبا

 وقد خصوصاً واحلرج، العسر لزم بالنجاسة قلنا إذا مبا ذلك، شيوع النجاسة عدم وجه يف :يقال رمبا بل

  .قامامل يف موجودان وكالمها القذر من أكثر املاء نأ وألجل .احلرج ألجل الطهارة نأ ىلإ األدلة شارتأ

 التغير دليل تقدم يرى العرف فإن األدلة، مساق عن جداً بعيد الطهارة احتمال نأ االنصاف لكن هذا،

 هو الشرط هذا يف املصنف ذكره فما كلمام، يف املدعاة مجاعاتاإل بعد خصوصاً ،لطهارةا دليل على

   .القاعدة مقتضى

 وال االنفعال، أدلة طالقإل وذلك واحد، غري ذكره كما }خارج من ليهإ جناسة وصول عدم :الثاين{

 مفروغ أيضاً الشرط هذا ولعل مطلقاً، ال املخرجني، جناسة ىلإ بالنسبة واردة ألا االستنجاء، ألدلة إطالق

  .منه

 فيه، إشكال فال التعدي أصل أما }االستنجاء معه يصدق ال وجه على الفاحش التعدي عدم :الثالث{

  ذاإ نعم له، شاملة األدلة فإطالق التعدي، لتعارف وذلك ،هوغري املستند به أفىت كما



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٥

  .أن ال خيرج مع البول أو الغائط جناسة أخرى مثل الدم: الرابع

  .نعم الدم الذي يعد جزًء من البول أو الغائط ال بأس به

  

 فأدلة هتشمل ال االستنجاء أدلة فإن مثالً، والساق الفخذ ىلإ النجاسة وصلت ذاإ كما جداً فاحشاً كان

  .حمكمة االنفعال

 عرفت وقد خارجة، جناسة ألنه وذلك }الدم مثل خرىأ جناسة الغائط أو البول مع خيرج ال أن :الرابع{

  .بينهم املشهور هو وهذا احلكم، ذا حمكومة ليست اخلارجة النجاسة نأ

 كالدماء املرأة يف الدم وتعارف والغائط، البول مع الدم خروج لتعارف ،به البأس عدم الظاهر لكن

 االستنجاء ماء أدلة فإطالقات وحنوه، بالدم النجس القيح وتعارف املين، وجود وتعارف وحنوها، الثالثة

 املاء بأن التعليل عرفت وقد خصوصاً ذلك، على داللة اجلنب استنجاء نصوص بعض يف لعل بل .حمكمة

  .القذر من أكثر

 يالق مل حبيث جداً قليالً كونه أراد إن }به بأس ال ئطالغا أو البول من جزًء يعد الذي الدم نعم{

 أراد وإن .فتأمل بالدم، املخرج جناسة يسبب مل نهإ حيث من وجه له كان ،مستهلكاً كان أو املخرج،

 يكون أن متنعا مستهلكاً يكن مل نإ( :املستمسك قال ولذا .سابقه وبني هذا بني الفرق سؤال :ففيه ،مطلقاً

   يكون بل جزًء،
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ذا كان معه دود أو جزء غري منهضم من الغذاء أو إجزاء من الغائط حبيث يتميز، أما أن ال يكون فيه األ: اخلامس

  .شيء آخر ال يصدق عليه الغائط فال بأس به

  

 السادة عليه أشكل وكذا .انتهى ،)١()االستنجاء ماء لنجاسة موجبة ومالقاته ألحدمها، ممازجاً

  .هبانايتواالصط واجلمال الربوجردي

 ذلك، مثل تشمل ال األدلة ألن وذلك }يتميز حبيث الغائط من األجزاء فيه يكون ال نأ :اخلامس{

  .االنفعال عمومات فاملرجع

 على اجلزء نفس نزى إذا إال اللهم حمكمة، االستنجاء ماء أدلة فإطالق ،الذرات وجود املتعارف نإ :وفيه

 الشرط هذا يذكر مل ذكرناه ملا وكأنه .النجاسة عني مالقاة جهة من النجاسة يوجب فذلك والثوب، البدن

  .شتراطها بعدم وغريه اجلواهر وصرح وغريه، كاملستند الفقهاء من كثري

 }به بأس فال الغائط، عليه يصدق ال آخر ءشي أو الغذاء من منهضم غري جزء أو دود معه كان إذا أما{

 ويغلب الوذي، وجود البول يف الغالب وكذلك ائط،الغ يف ذلك مثل وجود تعارف بعد ،األدلة طالقإل

 اجلواهر شكالإ أن يعرف ومنه العدم، دليل االستنجاء نصوص يف لذلك التعرض فعدم يضاً،أ القيح وجود

  .خارجة جناسة ألنه الطهارة يف األعظم والشيخ

                                                

  .٢ سطر٢٣٨ ص١ ج:املستمسك) ١(
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  .وطحأن كان إال يشترط يف طهارة ماء االستنجاء سبق املاء على اليد، و): ٣مسألة ـ (

  

 املاء بسبق جرت العادة ألن }اليد على املاء سبق االستنجاء ماء طهارة يف يشترط ال{ ):٣ ـ مسألة(

 اشترطه ملا }أحوط كان وإن{ طالق،اإل دليل والفتوى النص يف االستفصال فعدم تارة، اليد وسبق ،تارة

  .اخلارجة كالنجاسة كان اليد سبق لو ألنه بعضهم،

  .القبيل هذا من اخلارجية النجاسة ضرر على الدليل عدم من عرفت ما :أوالً :وفيه

 مضراً ذلك كان فإذا عليها، املاء سبق أو اليد على سبقت سواء النجاسة، مبالقاة تتنجس اليد نإ :وثانياً

  .احلالتني يف مضراً كان
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د مدة ينتفي معها صدق ذا عاد بعإال إ ،ذا سبق بيده بقصد االستنجاء، مث أعرض مث عاد ال بأسإ): ٤مسألة ـ (

  .التنجس باالستنجاء فينتفي حينئذ حكمه

  

 يلزم ال بل األدلة، الطالق }بأس ال عاد، مث أعرض، مث االستنجاء، بقصد بيده سبق إذا{ ):٤ ـ مسألة(

 إال{ املذكور القصد مدخلية على دليل ال ذإ .احملل جتفيف وأ اللعب بقصد بيده سبق لو بل املذكور، القصد

 صدق إذا ما الطهارة نصوص موضوع إذ }باالستنجاء التنجس صدق معها ينتفي مدة بعد ادع إذا

  .املستمسك يف بذلك لهعلّ كما حكمه، انتفى انتفى فإذا االستنجاء،

 خارج فإنه ثان، باستنجاء يده تطهري أراد مث ،باالستنجاء بعضها طهر مث يده، كل تنجست ذاإ ما ومثله

 .الكثري والفصل القليل، الفصل بني الفرق على دليل وال حمكم، األدلة إطالق نإ :اليق رمبا لكن .األدلة عن

)١(»القذر من أكثر املاء ألن« ):السالم عليه( قوله يف التعليل بل
 الطهارة فإطالق .به مقطوع املناط بل عام، 

 جناسة مع سابقة جناسة عن اليد بعض وتطهري االستنجاء، تعدد وفرع الطويل، الفصل فرع :الفرعني يف

 الزوجة يف كما آخر إنسان ستنجاءاب اليد جناسة أن والظاهر }حكمه حينئذ فينتفي{ األقرب هو الحقة

  .واملناط والعلة األدلة طالقإل النفس، استنجاء حكم حكمها واألمة

                                                

  .١ ح٢٠٧ الباب٢٨٧ ص١ ج:العلل) ١(
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  .يه التعددوىل والثانية، يف البول الذي يعترب فال فرق يف ماء االستنجاء بني الغسلة األ): ٥مسألة ـ (

  

 }التعدد فيه يعترب الذي البول يف والثانية، األوىل الغسلة بني االستنجاء ماء يف فرق ال{ ):٥ ـ مسألة(

  .األدلة طالقإل وذلك ،النجو حمل يف التعدد عتباراب قلنا إن

 الثانية، الغسلة يف رفاألم املرتان، ال املثالن املخرج على ما يمثلَ معىن وإن ،التعدد باعتبار نقل مل إن أما

 صرح وقد االستنجاء، جهة من مستثناة تكون أن ىلإ حاجة بدون بنفسها، طاهرة ألا ذلك، ىلإ حيتاج ال

 املزيلة غري الغسلة بني فرق ال أنه كما منه، األوىل يف للخالف خالفاً :قال الفرق، بعدم وغريه املستند

 ىلإ زالتهإ حيتاج الذي ـ املتجمد بالغائط احملل تلوث نيب فرق وال والغائط، البول من كل يف واملزيلة،

  .عرفت كما واملناط العلة بل ،األدلة طالقإل ذلك كل غريه، وبني ـ غسالت

  



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٠

ذا خرج الغائط من غري املخرج الطبيعي فمع االعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر إ): ٦مسألة ـ (

   .النجاسات يف وجوب االحتياط من غسالته

  

 به صرح كما }كالطبيعي االعتياد فمع الطبيعي، املخرج غري من الغائط خرج إذا{ ):٦ ـ مسألة(

 دلةأ عموم ىلإ فيه فريجع عنه، األدلة النصراف }النجاسات سائر حكم حكمه عدمه ومع{ .وغريه املستند

  :يقال نأ الّإ اللهم االنفعال،

 ،الطبيعي حال حاله ـ الطبيعي من قريبة ثقبة دثتح ذاإ كما ـ الطبيعي قرب من اخلارج بأن :أوالً

  .احلشفة حتت ثقبة من أو مثالً احلشفة من اخلروج بني الفرق بعدم للقطع

 ،وللعلة ،بدوي رافصواالن ،األدلة طالقإل ،الطبيعي حال حاله أيضاً آخر مكان من اخلارج بأن :وثانياً

  .وللمناط

 ال الثاين يف االحتياط أن إال بعيداً، يكن مل وإن وهذا الفرق، بعدم :بعض صرح بل مجع، أطلق ولذا

  .تركه ينبغي

 حكم حكمه يكون أي }غسالته من االحتياط وجوب يف{ النجاسات سائر حكم حكمه عدمه، ومع

  .هنا به نقول هناك قلنا فما مطلقاً، الغسالة

 الذين املرضى يف تعارفامل هو كما ـ اخلارج ىلإ شيء يف البول جيري أن بني فرق ال أنه الظاهر مث

   ،طالقاإل بل واملناط للعلة بنفسه، جيري أن وبني ـ البول جلريان أنبوباً جيعلون
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  .بدوي فهو كان، إن واالنصراف

  .أشبه وما بقفاز أو بيده احملل يغسل أن بني فرق ال كما

  .وحنوه دواء الستعمال طبيعي غري أو طبيعياً والغائط البول يكون أن بني وال

  .االنفعال أدلة عموم املرجع بل .احليوان استنجاء يف نساناإل استنجاء حكم جيري ال أنه خيفى وال
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ذا شك يف ماء أنه غسالة االستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات، حيكم عليه بالطهارة، وإن كان إ): ٧مسألة ـ (

  .حوط االجتناباأل

  

 جنساً يكون حىت }النجاسات سائر غسالة أو االستنجاء، غسالة أنه ماء يف شك ذاإ{ ):٧ ـ مسألة(

 أنه نعلم وال طاهراً، كان ةالنجاس اةمالق قبل املاء هذا فإن الطهارة الستصحاب }بالطهارة عليه حيكم{

  .الطهارة فاألصل ال؟ أم تنجس املالقاة بعد

 الطهارة لأص كان حملذور، أو ـ املقام مثل يف به قيل إن ـ املوضوع لتبدل االستصحاب عن منع وإن

 وكونه للنجاسة، مقتضية املالقاة فإن واملانع، املقتضي لقاعدة إما }االجتناب األحوط كان وإن{ حمكماً

  .ذلك عن مانع االستنجاء ماء

  .عليها شرعي دليل لعدم ،القاعدة هذه صحة عدم األصول، يف تقرر قد نهإ :وفيه

 املتيقنة أفرادها كل عن االجتناب يقتضي العام امتثال فإن .املصداقية الشبهة يف بالعام للتمسك وإما

 عن حىت االجتناب عليه جيب )اخلمر جتنبا( إطاعة املكلف أراد فإذا واملوهومة، واملشكوكة واملظنونة

 احتمل فرد كل عن االجتناب فالالزم عامة، االنفعال أدلة املقام ويف .اخلمرية وموهوم ةاخلمري مشكوك

  .العام يف دخوله

   يف مابالع التمسك صحة عدم األصول يف تقرر نهإ :وفيه
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  .املصداقية الشبهات

 بعض أحرز وقد ،باستنجاء ليس الذي للنجاسة املالقي املاء هو االنفعال موضوع أن جهة من وإما

 يف مستعمالً املاء كون عدم ألصالة باألصل اآلخر وبعضه ،للنجاسة املالقاة وهو وجداناً املوضوع

  .النجاسة هو الذي حكمه عليه يترتبو ،عوضملوا فتحقق االستنجاء

  .مثبتاً كان وإال القيد يثبت ال واألصل مقيداً، بل مركباً ليس املوضوع نإ :وفيه

 األمر ذلك ثبوت يف الشك عند عدمه على البناء يقتضي الوجودي، باألمر احلكم إناطة أن جهة من وإما

 كوا يف الشك صورة يف بالعدم احلكم الالزم كان ني،ست ىلإ حتيض القرشية :الشارع قال فإذا .الوجودي

  .الطهارة عدم الالزم كان ذلك، يف شك فإذا استنجاء، بكونه الطهارة أنيطت املقام ويف .قرشية

 دوران يقتضي مبوضوع احلكم إناطة فإن احملققني، بعض ذكرها وإن تامة، غري القاعدة هذه نإ :وفيه

  .األحكام كسائر به يرتبطان ال واجلهل والعلم املوضوع، واقع مدار وعدماً وجوداً احلكم

 )اهللا رمحه( اهلمداين الفقيه ذكره ما بل ذكر، ما الوجه وليس مسألته يف نقح فقد القرشية موضوع أما

  .خيفى ال كما استحبابياً املقام يف االحتياط كان ولذا .فراجع وغريه،



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٤

  .كربو استنجي فيه ال يصدق عليه غسالة احلدث األأ ذا اغتسل يف كر كخزانة احلمامإ): ٨مسألة ـ (

  

 احلدث غسالة عليه يصدق ال ،فيه استنجى أو ،احلمام كخزانة كر يف اغتسل ذاإ{ ):٨ ـ مسألة(

 بل .األعظم والشيخ واجلواهر واملستند احلدائق كلمات من يظهر كما عندهم، فيه شكالإ ال كأنه }األكرب

 غري من واألمصار األعصار يف الناس عمل مجاعاإل ويؤيد عليه، مجاعاإل مة،العال والدي منهم مجاعة ادعى

  .انتهى نكار،إ

  :لذلك واستدلوا

  .مجاعباإل :والًأ

  .بالسرية :وثانياً

  .القليل املاء األدلة، من املتبادر بأن :وثالثاً

  .الضرورة خالف وهذا البحر، يف االغتسال جتنب لزم الكثري يف جارياً كان لو هبأن :ورابعاً

  .به ال فيه يغتسل ما والكر فيه، ال به يغتسل مبا خاص املنع دليل بأن :وخامساً

 أبا سألت :اجلمال صفوان صحيح من ،به املستند الستدالل تبعاً العمدة، املستمسك جعله مبا :وسادساً

)١(واملدينة ةمك بني ما اليت احلياض عن )السالم عليه( اهللا عبد
   وتلغ السباع، تردها 

                                                

  ).ىل املدينةإما بني مكة : (ويف نسخة) ١(
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  .و اخلبثأأو غسالة االستنجاء 

  

 قدر وكم« ):السالم عليه( قال منها، ويتوضأ اجلنب، فيها ويغتسل احلمري، منها وتشرب الكالب، فيها

  .)١(»منه توضأ« :فقال ،الركبة ىلإو الساق نصف إىل :قال ،»املاء؟

 ال« ):السالم عليه( لفقا اجلنب؟ فيه ويغتسل فيه، يستنجى الذي الغدير يف الوارد ليمساعإ وصحيح

 الضرورة بني فصل ال إذ الكراهة ألجل ذلك أن الظاهر فإن .)٢(»إليه ضرورة يف إال هذا مثل من توضأ

  .وغريها

 ملا الكراهة يف شكالاإل ينبغي ال لكن نظر، بعضها يف كان وإن كفاية، االستدالالت جمموع يف :أقول

  .الفارق مع والنهر البحر مباء والقياس ،احلمام ماء تاورواي األخري اخلرب من يستفاد

 أحد لكل واضح هو كما املغتسلني، أبدان وساخات بسبب املاء تلوث وضوح ىلإ مضافاً ،هذا

 من ملةجل أيضاً شكالإ بال }اخلبث أو االستنجاء غسالة أو{ كثرياً املستعملة اخلزانات أمثال يف خصوصاً

 أو اجليفة وأ البول أو العذرة فيه تكون الذي الكثري باملاء الوضوء جواز من ورد ما ىلإ مضافاً السابقة، األدلة

  .السابق الفرع يف كالكالم هنا الكراهة يف الكالم ولعل ذلك، حنو أو الكالب، فيه تلغ

                                                

  .١٢بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٢٠ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٥بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١٢١ ص١ج: الوسائل) ٢(
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  .ذا شك يف وصول جناسة من اخلارج أو مع الغائط يبين على العدمإ): ٩مسألة ـ (

  

 البول أو }الغائط مع وأ{ االستنجاء ماء ىلإ }اخلارج نم جناسة وصول يف شك ذاإ{ ):٩ ـ مسألة(

  .العدم الستصحاب }العدم على يبين{

  ؟بعده أو الرتو قبل التغري كان هل أنه يف شك أو ال؟ أم املاء تغري هل أنه يف شك ذاإ وكذا

 هويلجم مسألة هنا ويأيت بعده، أو الرتو قبل كان هل اخلارج من النجاسة وصول أن يف شك ذاإ وكذا

   ال؟ أم فاحشاً تعدياً تعدى هل أنه يف شك إذا وكذا .التاريخ

 سببت إذا كما املتعدي، غري غسالة ال ،جنساً املتعدي غسالة تكون فاحشاً تعدياً تعدى لو أنه الظاهر مث

  .مثال الشرج عن منفصل مكان ىلإ الغائط تعدي الريح

 كان ،املنفصل املكان ذلك من أو الشرج من هو له به، استنجى الذي املاء هذا أن يف شك فإذا وعليه،

  ال؟ أم استنجاء ماء هو هل أنه يف شك لو ما فروع من ألنه بالطهارة، حمكوماً

 األجزاء، وجود أصل يف للشك ماإ ال؟ أم الغائط من متميزة أجزاء املاء يف كان هل أنه يف شك إذا وكذا

  .ذلك غري ىلإ ال؟ أم الغائط من ءأجزا هي هل املوجودة األجزاء هذه أن يف للشك أو
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 أو غريه، و اخلبث استنجاًءأسلب الطهارة والطهورية عن املاء املستعمل يف رفع احلدث األكرب، ): ١٠مسألة ـ (

  .إمنا جيري يف املاء القليل دون الكر فما زاد، كخزانة احلمام وحنوها

  

 رفع يف املستعمل املاء عن{ رطهم وال بطاهر فليس }والطهورية الطهارة سلب{ ):١٠ ـ مسألة(

 فما الكر دون القليل املاء يف جيري إمنا{ بذلك قلنا ذاإ فيما }غريه وأ استنجاًء اخلبث، أو األكرب، احلدث

 حكمها بل قليالً، يسمى ال فيها املاء ذإ .واحلمام والرتيز واملطر واجلاري البئر غري بالقليل واملراد }زاد

 املسألة يف تقدم ملا وذلك فيها، يغتسل اليت }وحنوها احلمام كخزانة{ ـ حمله يف حقق كما ـ الكر حكم

  .الثامنة

 ترتيبياً فيه اغتسل الكر، دون ماء هناك كان فإذا فيه، يغتسل أو به يغتسل أن بني القليل يف فرق ال إنه مث

  .ثانياً به الغسل يصح مل إرمتاسياً، أو

 وإن بنية، إالّ يكون ال الذي الغسل األدلة ظاهر إذ مستعمالً، ؤهما يكن مل الغسل، يقصد مل إذا نهأ كما

 يقصد مل نإو سلالغ يف حيصل وذلك ،البدن وساخة ألجل هي مناإ احلرمة وأ الكراهة أن احتمل رمبا كان

ظاهر خالف االحتمال هذا لكن .غسالة ماؤه يكن مل اغتسل مث أوالً، جسده نظّف إن نهأ والزمه سل،الغ 

  .الفتوىو النص
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 ماؤه كان االستنجاء قصد بدون نفسه فنظّ فإذا القصد، ىلإ حيتاج ال أنه يف إشكال فال االستنجاء أما

  .التوصلية األمور كل شأن هو كما ،استنجاًء

 مسألة يف تقدم ملا ذلك ينفع مل كراً صار حىت األكرب احلدث من الغسالة ماء اجتمع لو نهأ الظاهر إن مث

  .ليهإ يرشد احلمام ماء يف الغسل روايات يف ذكر ما لعل بل كراً، املتمم

  .الغسل يتم مل وإن األكرب احلدث يف مستعمالً كونه يف كاف األعضاء بعض غسل نأ كما

 يف كما عرضي أو كالزنا أصلي حرام أو ،حالل عن النجاسة كون بني الفرق عدم يف شكالإ وال

 ذلك كل موطوئه، أو احليوان ئواط أو الذكرين، إىل أو ليها،إ أو ليهإ بالنسبة يرتل، مل أم أنزل الصيام،

  .شكالإ فيه كان وإن نب،جي احليوان موطوء نإ قلنا إن لكن ،النص طالقإل

  .كلمام تتبعت من يذكره ومل لألصل، ،الغسالة حكم حكمه فليس التيمم، يف املستعمل التراب أما

 عنها االجتناب كان نإو لألصل، ،الوجوبية ألغسالكا ليست املستحاضة يف كما االحتياطية واألغسال

  .احتياطاً يضاًأ
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 وكذا ما ،خرج بعد ذلك ال يلحقه الغسالةأاملتخلف يف الثوب بعد العصر من املاء طاهر، فلو ): ١١مسألة ـ (

  .هراق ماء غسالتهإناء بعد يبقى يف اإل

  

 أيضاً العصر قبل فحكم الإو ومه،بلز القول على }العصر بعد الثوب يف املتخلف{ ):١١ ـ مسألة(

 على مجاعلإل عنه، معفو جنس أنه بعض احتمل نإو ذلك، يف شكالاإل ينبغي ال }طاهر املاء من{ ذلك

 ىلإ االلتفات ينبغي ال لكنه .أيضاً جنس الباقي فاملاء جنس، رجاخلا واملاء والباقي، اخلارج املائني حكم حتادا

  .الكالم هذا مثل

 ،تقدم ملا }غسالته ماء إهراق بعد اإلناء يف يبقى ما وكذا الغسالة، حكم يلحقه ال لكذ بعد خرجأ فلو{

  .التبعية باب يف الفرعني يف الكالم وسيأيت

 فإن حكمها، يلحقه ال االغتسال أو االستنجاء بعد اجلسم على الباقي املاء أن يف شكالاإل ينبغي ال وكذا

  .مثله عن األدلة النصراف وذلك كذلك، اجلسم على الباقي يكون ال عنه معفو جنس االستنجاء ماء نإ قلنا

 النصراف املستعمل، حال حاله ليس لالستحباب ثانية صبه يف به يغتسل الذي الغسل ماء نأ الظاهر مث

  .العدم فاألصل شك ولو ،الواجب الغسل ىلإ املستعمل أدلة
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  . غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب وحنوهىلإ بعد التطهري، فال حاجة تطهر اليد تبعاً): ١٢مسألة ـ (

 غسلها، ىلإ حاجة فال{ التطهري أقسام بني فرق غري من }التطهري بعد تبعاً اليد تطهر{ ):١٢ ـ مسألة(

 أنواع سائر ىلإ بالنسبة وكذا .التبعية مسألة من سيأيت ملا }وحنوه الثوب فيه يغسل الذي الظرف وكذا

  .ذلك حنو أو خبشبة أو اجلسم بكل أو بالرجل وحنوه اللحاف عصر ذاإ كما التبعية،
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 على مقدار يكفي يف طهارته، فاملقدار الزائد بعد حصول جرى املاء على احملل النجس زائداًألو ): ١٣مسألة ـ (

  . واحدة، ولو كان مبقدار ساعة، ولكن مراعاة االحتياط أوىلةن عد متامه غسلإالطهارة طاهر، و

  

 الزائد فاملقدار طهارته، يف ىكفي مقدار على زائداً النجس احملل على املاء جرىأ لو{ ):١٣ ـ مسألة(

 وإذا الزائد، القدر قبل مبا احملقق الغسل صدق بسبب احملل يف الطهارة حلصول }طاهر الطهارة حصول بعد

 نإو{ االنفعال دليل لهيشم فال الطاهر، للمحل مالقياً يكون ذلك بعد يالقيه الذي فاملاء احملل، طهر حتقق

مبقدار كان ولو{ للطهارة املوجب املاء جبريان وإمنا بالغسلة املعيار ليس فإنه }واحدة غسلة متامه عد 

 العرف، على مبين والشرع عقلية، مسألة أا ىلإ ضافةباإل إذ .وعدمه األكوان تعدد ملسألة جمال وال }ساعة

 تعدد ومثله .املتعاقبة املوجودات وبني املستمر الواحد الوجود بني التعدد لوضوح ذلك من ليس املقام فإن

 }وىلأ{ الغسلة كل عن بالتجنب }االحتياط مراعاة ولكن{ الثاين ال األول يف جتري إمنا األكوان،

  .منها األول باجلزء ال بتمامها إال تتحقق ال وهي الغسلة املعيار كون الحتمال

 رفع يف املستعمل ىلإ وبالنسبة عنه، معفو جنس بأنه قلنا لو االستنجاء ماء ىلإ بالنسبة الكالم يعرف هومن

  .الغسل مقدار عن تزيد مدة اجلسم على املاء أجري لو األكرب احلدث
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ىل تعدد الغسل كالبول مثالً، إذا القت شيئاً ال يعترب فيها التعدد، وإن كان إغسالة ما حيتاج ): ١٤مسألة ـ (

  .أحوط

  

 }التعدد فيها يعترب ال شيئاً القت إذا مثالً، كالبول الغسل تعدد ىلإ حيتاج ما الةغس{ ):١٤ ـ مسألة(

 خالف وال إشكال فال بطهارا قلنا إذا أما الغسالة، بنجاسة قلنا ذاإ فيما األوىل، الغسلة من كانت وإن

  .األوىل الغسلة من كانت إذا خصوصاً }أحوط{ التعدد }كان وإن{

   :قوالأ ىلإ كذل يف اختلفوا مإ مث

 ذإ ،النجاسة استصحاب عليه يرد وال لألصل، مطلقاً، باملرة ـ يالقيه ما تطهري يف ـ االكتفاء :األول

  .املرة من أكثر ىلإ بالنسبة اخلطاب أصل يف يشك

 بول من كان إن :فقال وضوء؟ فيه طشت من قطرة أصابته رجل عن :العيص رواية يف الغسل طالقوإل

  .)١(أصابه ما فيغسل قذر أو

  .)٢(﴾طَهوراً ماًء السماِء ِمن وأَنزلْنا﴿ :تعاىل كقوله ،املاء مطهرية على دل ما طالقوإل

                                                

  .١٤بواب املاء املضاف حأ من ٩ الباب١٥٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤٨ية اآل :الفرقانسورة ) ٢(
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  .)١(»شيء ينجسه ال طهوراً املاء اهللا خلق« ):السالم عليه( وقوله

 ألقي الكالم ألن العرف، التنجيس كيفية يف املرجع إن كما العرف، التطهري كيفية يف املرجع وألن

  .املرجع هم كانوا العرف، خبالف الشارع يصرح مل فيما ليهم،إ

  .واملتأخرين القدماء من واحد غري اختاره وقد األقرب، هو القول وهذا

   .ولالحتياط ولالستصحاب النجاسات مجيع يف لوجوما مطلقاً املرتني وجوب :الثاين

 عرفت قد واالستصحاب .قياس أنه ىلإ ضافةباإل ،مالكال أول النجاسات مجيع يف وجوما نإ :وفيه

 يلزم رمبا أنه ىلإ ضافةباإل هذا .والدليل األصل بعد له موقع ال واالحتياط باملرة، االكتفاء األصل نأو ،منعه

  .املقام يف يوجد ال ما وذلك قطعي، بدليل إال مبثله يقال وال األصل، على الفرع زيادة

 بالنسبة هذا الطهارة، يعلم أن ىلإ القتها ما جناسة ستصحابال الغسل، قبل كاحملل الغسالة كون :الثالث

  .النجاسة صلأ ىلإ

                                                

  .٩ حبواب املاء املطلقأ من ١ الباب١٠١ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٤

 عن الفرع زيادة معقولية ولعدم .احملل جناسة خبفة النجاسة ختفيف فألجل :الثانية الغسلة يف ختفيفها ماأ

 يكون أن ملز وإال شديدة، جناسة يعط مل خفيفاً، األصل كان فإذا ،األصل من مستفاد الفرع إذ األصل،

  .له معطياً الشيء فاقد

 ىلإ حيتاج احملل كان فإذا .واحد حكم هلما واحملل احلالُّ ذإ الغسل، بعد كاحملل الغسالة كون :الرابع

 احلال وحكم غسلة، ىلإ احلالُّ حيتج مل غسلة ىلإ حيتاج ال احملل كان وإذا ،ذلك ىلإ احلالُّ حتاجا غسلة،

  .مالقيه ىلإ يتعدى

 ضعف ظهور ىلإ ضافةباإل األول، القول يف قربناه مما األقوال سائر ضعف عرفت وأنت هذا،

  .خيفى ال كما ا، استدلوا اليت االستدالالت



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٥

  .غسالة الغسلة االحتياطية استحباباً، يستحب االجتناب عنها): ١٥مسألة ـ (

  

 مراده أن الظاهر }عنها االجتناب يستحب استحباباً، االحتياطية الغسلة غسالة{ ):١٥ ـ مسألة(

 ىلإ حيتاج الشرعي الستحبابا ذإ الشرعي، االستحباب ال الالزم، االحتياط مقابل يف الراجح االحتياط

)١(»شئت مبا لدينك فاحتط دينك أخوك« :مثل االحتياط إطالقات أن :يقال أن إال اللهم دليل،
 وبعض 

  .االحتياط يف كافية السوق، من أخذ ما تطهري يف الواردة اخلاصة األخبار

 احتمال وهو املناط اشتراك من املستمسك، ذكره ملا هو إمنا االجتناب، فاستحباب كان، وكيف

  .خالفه على احلجة كون مع النجاسة،

 ملا بذلك، الإ ترتفع ال احملتملة النجاسة ألن مرتني، يغسل أن ىلإ االجتناب استحباب يظهر ومنه :أقول

  .طلقاًم باملرتني القائلني دليل يف تقدم

  

                                                

  .٤١بواب صفات القاضي حأ من ١٢ الباب١٢٣ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
دام ظله(  إىل هنا انتهى اجلزء األول من كتاب الطهارة حسب جتزأة املؤلف.(  



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٦



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٧

  فصل

  املاء املشكوك جناسته طاهر،

  

  املشكوكة األشياء يف }فصل{

 لقاعدة ،كلمام من يظهر كما خالف، وال شكالإ بال }طاهر جناسته{و طهارته }املشكوك املاء{

 مل ما املشكوك املاء خصوص يف اجلارية وللقاعدة وجناسته، طهارته يف شك شيء كل يف اجلارية الطهارة

 :قال حديث يف )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن عمار كموثق ،النجاسة على تدل مارةأ أو أصل هناك يكن

  .)١(»عليك فليس تعلم مل وما ،قذر فقد علمت فإذا قذر، أنه تعلم حىت نظيف شيء كل«

                                                

  .٤بواب النجاسات حأ من ٣٧ الباب١٠٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٨

 هنأ يعلم حىت طاهر كله املاء« ):السالم عليه( اهللا عبد بوأ قال :قال اللؤلؤي احلسني بن احلسن وعن

  .)١(»قذر

 أنه علمت ما الّإ طاهر ماء كل« ):السالم عليه( حممد بن جعفر الصادق قال :قال ،الفقيه وعن

  .)٢(»قذر

 من توضأ وقد فأرة إنائه يف جيد الذي الرجل يف :)السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن :عمار بن سحاقإ وعن

 كان نإ« :فقال ؟)متسلخة( متفسخة فأرةال كانت وقد منه، واغتسل ثيابه منه وغسل مراراً اإلناء ذلك

 ليغس نأ فعليه اإلناء، يف رآها ما بعد ذلك فعل مث ،ثيابه يغسل أو يتوضأ، أو يغتسل أن قبل اإلناء يف رآها

 ذلك من فرغ ما بعد رآها مناإ كان نإو ،والصالة الوضوء ويعيد املاء، ذلك أصابه ما كل ويغسل ثيابه

 مناإ يكون لعله ـ :قال مث ـ فيه سقط مىت يعلم ال ألنه شيء عليه وليس اً،شيئ املاء من ميس فال وفعله

  .)٣(»رآها اليت الساعة تلك فيه سقطت

  .)٤(»واشرب منه توضأ قذراً، منقارها يف أن يعلم مل نإو« ):السالم عليه( قال آخر حديث ويف

                                                

  .٢حكامها حأ يف املياه و١٠ الباب٢١٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١ يف املياه وطهرها وجناستها ح١ الباب٦ ص١ ج:قيهمن ال حيضره الف) ٢(

  .٧بواب حكم اآلبار حأ من ١٧ الباب٣٢ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٣سئار ح من أبواب األ٤ الباب١٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٩

  ال مع العلم بنجاسته سابقاً،إ

  

 الروايات من غريها ىلإ ،)١(»قذر أنه يعلم حىت طاهر كله ملاءا« :قال )السالم عليه( عنه محاد وعن

  .املشكوك الشيء مطلق يف وأ املاء يف الواردة

 وقد ،واقعاً جنساً يكن مل يعلم مل ذاإف ،املوضوع جزء العلم أن :الروايات هذه بعض ظاهر نأ خيفى ال مث

 كون منها اليت والداخلية اخلارجية القرائن ىلإ ضافةباإل ،الروايات جمموع يف بالتأمل لكن بعض، بذلك فىتأ

 اجلاهل ىلإ بالنسبة واقعاً طاهراً واحد ماء يكون نأ معقولية وعدم الواقعية، واملفاسد للمصاحل تابعة األحكام

 كما ،عذارواإل التنجز أي ،الظاهرية الطهارة املراد نأ يتضح غريمها، ىلإ العامل، ىلإ بالنسبة واقعاً وجنساً

  .األصول يف حقق

 كان نإو واقعاً طاهر أنه ال الطاهر، معاملة معه التعامل به يراد "طاهر" املصنف قول أن :يعلم ومنه

 األصل على مقدمان مارةواأل ستصحاباال إذ عليها مارةأ قيام أو }سابقاً بنجاسته العلم مع الّإ{ ،جنساً

 عليه حكم االستصحاب، وأ اليد ذي مقال وأ شاهدان جناسته على قام فلو ،األصول يف حقق كما

 مل ما باقية طويلة، مدة عليها مضت نإو فالنجاسة دامت، ثبتت ذاإ النجاسة نأ حمله يف حقق وقد بالنجاسة،

  .يطهر

   الطهارة من حالتان عليه يرد مل ذاإ بالنجاسة حيكم مناإ نعم

                                                

  .٥بواب املاء املطلق حأ من ١ الباب١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٠

  طالقه،إال مع سبق إطالقه ال جيري عليه حكم املطلق، إواملشكوك 

  

  .الطهارة قاعدة حينئذ احملكم ويكون االستصحابني لتساقط حدمهاأ سبق يعلم مل جاسةوالن

 طالقاإل سبق مع ماأ .}طالقهإ سبق مع الّإ املطلق حكم عليه جيري ال طالقهإ واملشكوك{

 سابقاً كان ذاإ ضافةاإل استصحاب يظهر ومنه االرتفاع، املشكوك العوارض كسائر طالقاإل ستصحابفال

 مشكوك باب يف وعدمه التغري استصحاب وكذلك ،االستصحاب جريان عن مانع يكن مل نإ مضافاً،

  .الثالثة وصافهأ يف التغير

 فال ذلك، تقتضي قاعدة ال ذإ( :بقوله املصنف ذكره ما املستمسك لعلّ فقد طالقاإل سبق عدم مع ماأو

  .انتهى .)١()منهما كل يف األصل يقتضيه مبا والعمل حكامهماأ يف اجلارية األصول ىلإ الرجوع من بد

 جيري آخر، وشيء املاء من مزجياً ليس الذي النفط مثل غري يف طالقهإ مشكوك كل نأ :عليه يرد لكن

  .آخر بشيء مزج مث ماًء األصل يف كان العنب وماء الرمان ماء مثل حىت مضاف كل ذإ طالق،اإل صلأ فيه

   أو الشجر، لأصو يف املاء دخل حيث كاملثالني بالقدرة ماإ

                                                

  .٢٤٤ ص١ ج:املستمسك) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦١

  باحةباحته حمكوم باإلإواملشكوك 

  

  .خيفى ال كما األزيل العدم استصحاب من ليس وهذا شبه،أ وما السكر وماء الورد ماء يف كما بالصنعة

 السنوات، لوفأ منذ امليتة احليوانات دهن :يقولون كما هو ذإ ،النفط مثل يف حىت ذلك يقال رمبا :بل

 ذاإف كاملوميائي، واجلماد كالزيتون، والشجر واحليوان نساناإل جسم يف مزوجامل املاء عن عبارة والدهن

 نأ االنصاف ولكن هذا طالق،اإل األصل كان ،مثالً ماء وأ نفط نهأ وأ ماء، وأ سكّر ماء نهأ شيء يف شك

  .مشكل ذلك مثل يف األصل جريان

 ماحل ماء نهأ علم ذاإ كما ضارة، غري ضافةإ وأ ضارة ضافةإ نهأ يعلم مل لكن اإلضافة عرف لو نهإ مث

 مطلق ماء من نهأ وأ ضافة،اإل ضار غري مضافاً يكون حىت البحر ماء من نهأ هل يعلم مل لكن امللوحة شديد

 البحر ماء كان سواًء ،مطهراً كان ألنه ،فيه األصل جريان فالظاهر ضافة،اإل ضار يكون حىت بامللح خولط

  .فتأمل ،العدم األصل كان مطهريته يزيل مبا خولط هل نهأ يف شك ذاإف ح،باملل مزج مث مطلقاً ماًء كان أو

 وقد ذلك، على االمتثال لتوقف ،وحنوه الوضوء ىلإ بالنسبة املوارد هذه مثالأ يف الفحص لزوم الظاهر مث

  .تام غري املوضوعات يف الفحص لزوم بعدم قوهلم إطالق نأ مكرراً الشرح هذا يف ذكرنا

   على مارةأ هناك تكن مل إذ }باحةباإل حمكوم تهباحإ واملشكوك{



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٢

 الذاتية احلرمة جهة من الشك :اإلباحة يف بالشك واملراد العدم، على استصحاب يكن ومل ،اإلباحة عدم

  .للغري امللكية جهة من وأ العرضية وأ

 القول لىع الثلثني ذهاب قبل عصرياً كونه مثل ،حرام أو حالل املائع هذا أن يف نساناإل يشك فقد

  .قالساب الفرع يف داخالً كان النجاسة جهة من احلرمة يف الشك كان لو ذإ النجاسة، بدون باحلرمة

 باحملظور قيدنا مناإو حمظور، الغري ملك كونه يف الشك جهة من ،حرام وأ حالل نهأ يف يشك وقد

  .اآلية عليه ملتاشت من دار من الشيء تناول وحق املارة كحق ،احملظور غري الغري ملك خراجإل

 على حكم صلأ أو مارةأ هناك كانت نإف ،واحلرمة احللّية يف الشك كان نإ :نقول احلالني كال وعلى

 رضهأ وأ هسوق وأ يده يف اللحم كان أو املسلمني سوق يف أو املسلم يد يف العصري كان ذاإ كما طبقه،

 كما صلأ هناك كان ذاإ فيما وكذلك الطريق، يف وجدت سفرة يف يرو كما الذكاة، عالمة عليه وكانت

 هناك يكن مل نإو ال؟ مأ ثلثاه ذهب هل الغليان بعد أنه يف شك أو ،ال مأ العصري غلى هل نهأ يف شك ذاإ

  .والعقل والسنة الكتاب من الرباءة دلةأ يف ذكروه ملا ،باحللية عليه حكم مارةأ وأ صلأ

   فقد احملظور غري املال ونهك احتمال جهة من واحلرمة ةاحللي يف الشك كان إنو



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٣

 غريه، مال وأ نفسه مال كونه بني دائراً الشك يكون وقد غري، مال أو مباحاً كونه بني دائراً الشك يكون

 يف وأ هغري يد يف ككونه مارةأ وال ،غريه مال أو هسنف مال كونه كسبق أصل هناك يكن مل نهأ واملفروض

  .والتفصيل مطلقاً، واحلرمة مطلقاً، لاحل :قوالأ ثالثة املسألة ففي نفسه، يد

 مثل« :بـ لألموال )السالم عليه( مثل حيث صدقة بن مسعدة كخرب الرباءة، بأدلة :مطلقاً للحل استدل

 لكونه البيع يف الصحة لصأ فيه جرى نإو املثال وهذا .)١(»سرقة وهو اشتريته قد عليك يكون الذي الثوب

 أن إال األموال، يف جرائهاإ على دليل ،فيه اِإلباحة جراءإب )السالم عليه( اِإلمام حكم نأ الّإ البائع، يد يف

  .)٢(سنان بن اهللا عبد خرب الداللة يف ومثله ،عنه املنع على دليل يقوم

 زيد بن حممد عن الكليين رواه ومبا ،والفروج واألموال الدماء يف باالحتياط :مطلقاً للحرمة واستدل

 عليه( الرضا احلسن يبأ موايل بعض من فارس جتار من رجل كتب :وفيه )سالمال عليه( الرضا عن الطربي

 كرمي واسع اهللا نإ الرحيم، الرمحن اهللا بسم« :ليهإ )السالم عليه( فكتب .اخلمس يف اِإلذن يسأله )السالم

   من الّإ مال حيل ال اهلم، الضيق وعلى الثواب، العمل على ضمن

                                                

  .٤بواب ما يكتسب به حأ من ٤ الباب٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .١بواب ما يكتسب به حأ من ٤ الباب٥٩ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٤

 مع الّإ األموال يف احلرمة صالةأ على يدل نهإف .احلديث ،)١(»ديننا على ناعون اخلمس نإو اهللا، حلهأ وجٍه

  .احمللل السبب بوجود العلم

 حيث يضاً،أ هناك شكالإ على الدماء يف الّإ األصل هذا مثل يثبت مل نهأب ،االحتياط صلأ على شكلأو

 ِبغيِر نفْساً قَتلَ من﴿ :نهسبحا كقوله ،ذلك تقتضي األدلة بل الدم، راقةإ حرمة يقتضي االستصحاب نإ

 فيه، لالحتياط وجه فال املال ماأ الفرج، ىلإ هو مناإف ذلك عن تعدى نإو ،)٢(﴾الْأَرِض ِفي فَساٍد أَو نفٍْس

 حمله، يف حققناه كما االعتماد يف كاٍف الكايف يف كونه لكن ،السند بضعف الرواية على شكلأ كما

  :داللته يف األشكال واألصح

  .سبحانه اهللا حل وجوه من وجه الرباءة دلةأ نأ جهة من :والًأ

 الشك مبورد له ربط وال ،اخلمس مال عن اإلذن جواب يف هو مناإ )السالم عليه( اإلمام كالم نإ :وثانياً

  .األموال حلية يف الشك موارد مجيع يف قاعدة احلرمة بكون يقال حىت احلل يف

                                                

  .٢بواب األنفال حأ من ٣ الباب٣٧٥ ص٦ ج: وعنه يف الوسائل،٢٥نفال ح باب الفيء واأل٥٤٧ ص١ ج:الكايف) ١(

  .٣٢ية اآل :سورة املائدة) ٢(
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١٦٥

  .ه يف يد الغري احملتمل كونه لهال مع سبق ملكية الغري، أو كونإ

  

 قال وهنا ،مباحاً يكون أن وبني نفسه مال يكون أن بني الشيء تردد إذا ما بني فصل فقد املفصل، أما

 أو بالقرعة قال وهنا ،غريه مال أو نفسه مال كونه بني تردد إذا ما وبني تقدم، مما وحنوها الرباءة ألدلة باحللّ

 إال اإلباحة، املرجع أن ذلك من فيحصل أقرب، التفصيل هذا ولعل نصاف،االو العدل لقاعدة بالتنصيف

 اخلمس كتاب يف ذلك وجه ذكرنا وقد نصاف،واال العدل قاعدة فاملرجع غريه وبني بينه مردداً كان فيما

  .فراجع

 هذين نأو }له كونه احملتمل الغري يد يف كونه وأ الغري ملكية سبق مع الّإ{ :قوله وجه تعرف تقدم ومما

 ،ملكه دون الغري حق استصحاب كان ولو االستصحاب جريان عدم املناط نإف املثال، باب من املوردين

  .اليد غري كانت ولو مارةأ وجود وعدم
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ناء يف عشرة جيب االجتناب عن اجلميع، وإن اشتبه يف إو مغصوب يف حمصور كأذا اشتبه جنس إ): ١مسألة ـ (

  .ثالً ال جيب االجتناب عن شيء منهلف مأغري احملصور كواحد يف 

  

 اجلميع، عن االجتناب جيب عشرة، يف ءكإنا حمصور، يف مغصوب وأ جنس اشتبه ذاإ{ ):١ ـ مسألة(

 يف يقع املقام يف الكالم }منه شيء عن االجتناب جيب ال مثالً لفأ يف كواحد احملصور غري يف اشتبه نإو

  :موضعني

  .حملصورا وغري باحملصور املراد يف :األول

  .احملصور وغري احملصور حكم يف :الثاين

 ،الشرعي احلكم تفاوت من اصطيد فقهي، اصطالح هذا نأ وضوح بعد فنقول .األول املوضع أما

  .احلكم ذاك أو احلكم ذا احملكوم القدر يف مناإو االصطالح، هذا حدود يف ليس احلقيقة يف فالرتاع

  :وجوهاً األمرين بني الفرق يف قالوا

  .طرافهأ عد يعسر ما احملصور غري نإ :ألولا

  .قصري زمان يف طرافهأ عد يعسر ما احملصور غري نإ :الثاين

 فهل ،اآلالف عد من متكن يعد ساعة جلس ذاإ نساناإل نإف ،بالعسر املراد هو ما نهأب عليهما، ويشكل

   هل مث ال؟ مأ عسر هذا
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 بدون هاعد كان الصحراء يف شاة لفأ كان ذاإ مثالً ،شارةاإل مع العد وأ ،شارةاإل بدون العسر املراد

 الزمان فيه حيدد مل التعريفني من الثاين نإ مث .عسراً شارةاإل مع هاعد يكون بينما عسر، غري شارةاإل

  .؟ذلك دليل فبأي كان وأياً دقائق عشر وأ النهار نصف وأ الساعة به ملرادا فهل القصري،

 يعلم متعددة مكنةأ يف كالصالة ،غالباً الترك ىلإ عنه االجتناب يؤدي ما هو احملصور غري نإ :الثالث

 شاة عن وكاالجتناب ،غالباً تركها األمكنة تلك يف الصالة ترك يستلزم حبيث ،منها واحد مبغصوبية مجاالًإ

  .غالباً الشاة حلم كلأ ترك ىلإ عنها االجتناب يؤدي موطوءة

 ليس ريف يف كان ذاإ كما خلمسة، شامال حياناًأ احملصورة غري يكون ألن مستلزم التعريف هذا نإ :وفيه

  .أللف شامل غري حياناًأو موطوءة، حدهاأ شياة مخسة الإ فيه

 بالعلم العقالء يعتين ال حد ىلإ التحرميية الشبهة يف احملتملة وقائعه كثرة بلغ ما احملصور غري نإ :الرابع

 األطراف سعة بواسطة األطراف من واحدة كل يف احلرام وجود تمالاح لضعف ،فيها احلاصل مجايلاإل

 احتمال ماأ ،واينأ عشرة من إناء يف السم وجود باحتمال يعتنون العقالء مثالً فيها، االحتماالت وتراكم

 ،)اهللا رمحه( األعظم الشيخ اختاره ما وهذا ،بذلك يعتنون ال العقالء نإف ناءإ لفأ من ناءإ يف السم وجود

   نإف املقتضي، عدم يبني مناإ هذا لكن
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 من ذهامأ يف ارتكز ما على املوضوعات يطبقون العقالء ذإ احملصور، غري يشمل ال حينئذ طالقاإل

 األفراد هي مناإ تشرب، ال حبكم احملكومة اخلمر فرادأ نأ رأوا ،اخلمر تشرب ال :املوىل قال ذاإف املصاديق،

 مبشمول ليس نهإف ـ واقعياً مخراً يكون نأ حمتمالً كان نإو ـ حدهاأب سلي ام ماأ املتعينة، وأ احملصورة

 ما يعم بل املقتضي، فيه ليس مبا خاصاً ليس احملصور غري يف احلكم سلب نأ مع الدليل، موضوع يف للخمر

 األخذ عن مانع فيه ولكن بنفسه، الدليل مشله ما احملصور غري فرادأ من نإف طالق،اإل مشله نإو املانع فيه

 وجود الكثري يف احلجية عن العلم سقوط يف العربة نإ( :بقوله املستمسك شارأ هذا ىلإ وكأنه طالقه،إب

 بعض خروج وأ االحتياط، من الضرر وأ احلرج لزوم من ،قليلة فرادأ بني كان ولو ،تأثريه عن املوانع بعض

 فيه يكون اًحد الكثرة يف بالغة كوا صورةحم غري الشبهة كون يف املدار يكون ،االبتالء حمل عن األطراف

  .آخره ىلإ ،)١()املذكورة املوانع حدأ

 من كشاة اجلميع، استعمال من العادي التمكن وعدم الكثرة :أمران احملصور غري يف الضابط نإ :اخلامس

  .الشياة كثري واسع بلد شياة

  .ريكث غري وأ كثرياً كونه من عمأ احملصور غري نأ عرفت قد :وفيه

                                                

  . ٢٤٦ ص١ ج:املستمسك) ١(
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 موجودات األطراف كون اعتبار بعد لكن العرف، ىلإ حالةاإل حملصور غري يف املعيار نإ :السادس

 مع اتمعة احلنطة من حبة وأ جمتمعة، عديدة قطرات مع اتمعة القطرة مثل ال ،منحازة مستقلة بوجودات

  .جمتمعة اتبح

 املصطلحات من هو ذإ اللفظ هذا معىن فهموني ال مإف الناس عرف العرف من املراد كان نإ نهإ :وفيه

 ذكرناه مما أكثر ذلك يف األقوال بل .عرفت كما خمتلفون مإف الفقهاء عرف املراد كان نإو ،الفقهية

 ما هو األقرب نأ عرفت وقد احملصور، غري ميزان يف الكالم ضبع هذا .والفقهية األصولية كتبهم فراجع

  .رناهاذك اليت ضافةاإل مع الشيخ ذكره

 وما اجلملة، يف االجتناب واجب كونه عدم يف خالف وال شكالإ ال فكأنه احملصور، غري حكم أما

  :مورأ له يستدل نأ ميكن وأ لذلك استدلوا

  .تلوحياً وأ صرحياً الفقهاء من مجاعة ادعاه الذي مجاعاإل :األول

  .املتشرعة عند املستمرة ةالسري :الثاين

  .املرتضى الشيخ كالم تفصيل يف عرفت كما ،احملصور غري لتشم ال األدلة نإ :الثالث

  .واحلرج العسر :الرابع
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  .الضرر :اخلامس

  .حمله يف حقق كما ذلك مثل يشمل ال والتكليف ،االبتالء حمل عن األطراف بعض خروج :السادس

 عليه( قال بل ،غالباً مجايلاإل العلم وجود مع حجة املسلمني سوق نأ على الدالة السوق روايات :السابع

  .األسواق كثرأ يف موجود غالباً مجايلاإل العلم بل .)١(»يسمون كلهم أظن ما واهللا« ):السالم

 يدل الكل، باجتناب )السالم عليه( اإلمام مرأ عدم فإن بعضها، املوطوء القطيع تقسيم روايات :الثامن

 يضعف رمبا كما ،ضعيفة أخر بوجوه يضاًأ ليستد ورمبا احملصور، بغري املقترن مجايلاإل العلم نفوذ عدم على

   .كفاية اموع يف لكن ،الوجوه هذه بعض

 قاله كما األطراف من شيء عن االجتناب جيب ال احملصورة غري الشبهة يف هل نهأ يف الكالم بقي

  :احتماالن آخرون، ليهإ ذهب كما األطراف بعض عن االجتناب جيب وأ املصنف،

  .صالًأ تكليف فال مثله عن منصرف التكليف نأ املتقدمة األدلة بعض مقتضى نأ من

   نإو اجلملة يف االجتناب لزوم هو مجايلاإل العلم مقتضى نأ ومن

                                                

  . ٥٩٧ يف اجلنب ح٤٩٥ ص:احملاسن) ١(
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 قطيع قصة وتؤيده مطلقاً، االنصراف يستلزم ال اجلملة يف األدلة وانصراف الكامل، االجتناب جيب مل

)١(»األرضني مجيع يف حرم امليتة فيه جيعل واحد مكان أجل أمن« ):السالم عليه( قوله وظاهر الغنم،
 حيث 

  .اجلملة يف احلرام بوجود شعارهإ مع الكل حيرم ال ذلك نأ على دلّ

 من واحد غري فتواه يف املصنف تبع نإو وغريمها اهلدى ومصباح املستمسك واختاره ،األقرب هو وهذا

 واشترى حمصور غري األلف نأ فرضنا ذاإف .وغريهم واجلمال، العم، وابن الربوجردي، :كالسادة املعلقني

 ال الالحق العلم بأن قلنا ذاإ الّإ اللهم ،تدرجيياً وأ دفعياً االشتراء كان سواء ذلك، جيز مل اجلميع من لضيافته

 معاملة يوم كل يعامل كأن احلرام ارتكب نهأ يعلم نأ يوجب ما يرتكب نأ نسانلإل فيجوز املنع، يوجب

 يف ذلك يف الكالم لصفُ كما ،طئللشرا جامع غري تعامل منه وقع نهأ الشهر آخر يف يعلم نأ يوجب مما

  .األصول

  

                                                

  . ٥٩٧ يف اجلنب ح٤٩٥ ص:احملاسن) ١(
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  و الغسلأن يكرر الوضوء ألو اشتبه مضاف يف حمصور جيوز ): ٢مسألة ـ (

  

 يقرأ نأ األجود لعل }الغسل وأ الوضوء يكرر نأ جيوز حمصور، يف مضاف اشتبه لو{ ):٢ ـ مسألة(

)اخلبث وترك فقط احلدث مراده يكون نأ جاز نإو ،معاً واخلبث احلدث الكالم لليشم بالفتح )سلالغ 

 الذي الغسل يتحقق ذإ باملضاف، هباملشتب اخلبث رفع جواز يف شكالاإل ينبغي فال كان وكيف ،لوضوحه

 اًبموج الغسل كان وأ املغصوب باملاء يده غسل ذاإ كما باحلرام، قورن ذاإ حىت به يضر ال توصلي مرأ هو

  .املقام يف يأيت ال شبهأ وما لعب نهأ من احلدث رفع عن املنع يف يقال رمبا الذي فاالحتمال ،مثالً هلالكه

 ال ألنه ،املشهور على التكرار جواز يف يضاًأ شكالإ فال املشتبه يف منحصراً املاء كان نإف ،احلدث أما

  .طالقاتاإل فتشمله املنع على دليل

 احلرمة رادأ نإ نهأ :وفيه التيمم، فيتعني حرام بأنه مستدالً القاضي من ذلك عن املنع حكي رمبا نعم

 يف النهي باب يف داخالً ويكون يعصى، حيث من اهللا يطاع فال اخلمر شرب حال حاله يكون حىت الذاتية

 التشريع عملوضو رافع االحتياط نأ :ففيه التشريعية، احلرمة رادأ نإو ذلك، على دليل ال نهأ :ففيه العبادة،

 يف منحصراً املاء يكن مل نإو ،القاضي حىت به يلتزم نأ يظن ال مما وهذا العبادة، يف احتياط كل حرم الإو

  جواز يرى فالذي املشتبه،
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زيد يكفي التوضي باثنني أن كانت ثالثة أو إىل عدد يعلم استعمال مطلق يف ضمنه، فإذا كانا اثنني يتوضأ ما، وإ

ربعة تكفي أن كان اثنني يف إن كان املضاف اثنني يف الثالثة جيب استعمال الكل، وإاحداً، وذا كان املضاف وإ

  ن يزاد على عدد املضاف املعلوم بواحد،أ واملعيار ،الثالثة

  

  .ذلك جيوز ال تبعه ومن املرتضى كالشيخ التفصيلي االمتثال من نالتمك مع مجايلاإل االمتثال

  .ذلك جيوز نهإف ،التقليد كتاب يف تقريبه وجه ذكرنا وقد ،قرباأل هو كما اجلواز يرى من ماأ

 كانت نإو ما، يتوضاً اثنني كانا ذاإف ضمنه، يف مطلق استعمال يعلم عدد ىلإ{ يكون التكرار نإ مث

 استعمال جيب الثالثة يف اثنني املضاف كان نإو واحداً، املضاف كان ذاإ باثنني التوضي يكفي زيدأ وأ ثالثة

  .}بواحد املعلوم املضاف عدد على يزاد نأ واملعيار{ وهكذا }الثالثة تكفي ربعةأ يف اثنني كان نإو الكل،

 نأ الّإ خيفى، ال كما الزائد ىلإ بالنسبة مجايلاإل العلم الحنالل باألقل خذأ ضافملا عدد يف شك ولو

 نهإف األمحر من اثنان وأ األبيض من واحد ماإ املضاف بأن علم ذاإ كما ،مجايلاإل العلم ينحل ال حبيث يكون

  .وضوءان كفى باألبيض توضأ نإ

 بكفاية األصوليني بعض قال رمبا كان نإو ،تمرا ثالث يتوضأ نأ الالزم كان باألمحر توضأ نإ ماأ

   ألنه املقام مثالأ يف مطلقاً االثنني
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ن ال يعد العلم أاً يف ألف، واملعيار  جاز استعمال كل منها، كما إذا كان املضاف واحدرن اشتبه يف غري احملصوإو

  مجايل علماً،اإل

  

 يوماً يصوم نأ ماإ نذر نهأب علم ذاإ فيما ذلك مبثل وقالوا ،ليهإ واحد من باألكثر التكليف بتوجه يعلم ال

 وتفصيل ،األمثلة من غريها ىلإ ،يوماً شهر كل من يصوم نأ يكفي نهإف شعبان، من يومني أو رجب من

  .صولاأل يف املسألة

 لعدم بدنه ينجس مل توضأ نإ لكنه ،به الوضوء جيز مل ،جنس أو مضاف ماإ املاء هذا نأ علم لو نهإ مث

  .مجايلاإل العلم

  .فيه قولني وجود يف السابق كالفرع املسألة وهذه ،العلم طرافأ من ألنه التطهري بلزوم يقال ورمبا

 ألف، يف واحداً املضاف كان ذاإ كما ،منها كل استعمال جاز احملصور غري يف{ املضاف }اشتبه نإو{

 توجب األطراف كثرة ألن وذلك ،احلدث وأ اخلبث زالةإ يف سواء }علماً مجايلاإل العلم يعد ال نأ واملعيار

  .احملصور غري إالّ منها يفهمون ال الذين العقالء ىلإ موجهة التكاليف نإف ،هلا التكليف مشول عدم

 العادية، األسفار ذه سافر نإ خالف أنه العقالء يرى ال ،اخلطر مع تسافر ال :لعبده املوىل قال إذا ولذا

 الشبهة مورد بنظرهم يشمل ال املوىل أمر ألن الّإ ذلك وليس حياناً،أ األخطار حتدث األسفار يف كانت نإو

  .احملصور غري

   رجعهأ كما الغلبة حجية ذكرنا ما مرجع ليس نأ تعرف كلوبذ
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  .يضاً، ولكن االحتياط أوىلأملشتبه حبكم العدم، فال جيري عليه حكم الشبهة البدوية وجيعل املضاف ا

  

 االحتياط بقاعدة عمالً فاالحتياط دليل، وال صلأ له ليس شيء اأب عليه يرد حىت ـ املستمسك ليهإ

 وجداين مرأ به ملالعا عند مجايلاإل العلم نأب( :املاتن على اهلدى مصباح وردهأ ما نأ بذلك ظهر كما ،متعني

 بالعلم ليس نهأب يقال نأ ميكن كيف حمصورة غري طرافأ يف وجوده فرض ذاإو ...حتققه يف شك يشوبه ال

 الترديد فكذا العلم يف التفاوت يوجب ال والعشرة االثنني بني األطراف ترديد نأ فكما ـ قال أن ىلإ ـ

 ينكر مل املاتن ذإ نظر حمل ـ عبارته آخر ىلإ ـ )فيه التفاوت يوجب ال وغريها احملصورة األطراف بني

  .ال؟ مأ يشمله فالتكلي نأ الكالم مورد بل ،مجالياًإ علما كونه

 بعض كان ذاإ ملا مشوهلا يرون ال كما ،احملصور لغري التكاليف مشول يرون ال العقالء نأ :عرفت وقد

 من مجلة اختاره كما }العدم كمحب املشتبه املضاف جيعل{ لذا }و{ االبتالء حمل عن خارجاً األطراف

 حكم كان فلو }يضاًأ البدوية الشبهة حكم عليه جيري فال{ والربوجردي العم ابن :كالسيدين املعلقني

 فهم عدم من تقدم ملا ،هنا احلكم ذلك جيري ال والفروج والدماء األموال يف كما االحتياط، البدوية الشبهة

  .وغريمها واملصباح املستمسك ذكره ملا }وىلأ االحتياط ولكن{ اماملق ملثل مشوهلا التكاليف من العقالء
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 واهللا خيفى ال كما خرىأ جهة من باالحتياط معارضاً يكن مل ذاإ فيما هي مناإ االحتياط ولويةأ لكن

  .العامل
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يتيمم ضافته، ومل يتيقن أنه كان يف السابق مطلقا إطالقه وإذا مل يكن عنده إالّ ماء مشكوك إ): ٣مسألة ـ (

  للصالة وحنوها،

  

 السابق يف كان نهأ يتيقن ومل ،ضافتهإو طالقهإ مشكوك ماء الّإ عنده يكن مل ذاإ{ ):٣ ـ مسألة(

 ذلك استصحاب يف شك فال مطلقاً السابق يف كان نهأ تيقن ذاإ ماأ }وحنوها للصالة يتيمم{ ال؟ مأ }مطلقا

  .شكالإ بال يتيمم نهإف مضافاً ابقالس يف كان نهأ تيقن ذاإ نهأ كما الغسل، وأ والوضوء

 حاله فيكون املطلق املاء وهو والغسل الوضوء شرط وجود يف شاك ألنه املنت مفروض يف يتيمم مناإو

 شرائط من شرط يف شك كلما وكذلك ،مثالً كالنفط ماء غري لئسا وأ ماء هو هل نهأ يف شك ذاإ ما حال

 ماله بلغ هل نهأ يف شك وأ احلج، باب يف والراحلة دللزا واجد هو هل نهأ يف شك ذاإ كما ،التكليف

 غريها ىلإ ال؟ أم اخلمس به يتعلق حىت السابقة السنة عن ماله زاد هل نهأ يف شك أو ال؟ مأ النصاب الزكوي

  .األمثلة من

 اليت القدرة نإف ،الوجه واضح غري ،القدرة يف الشك عند االحتياط جوبو من املستمسك ذكره وما

  .العدم استصحاب ىلإ فيها يرجع فيها شك إذا والشرعية العقلية الشرائط كسائر العقلية رائطالش من هي

   والتيمم الوضوء بني اجلمع بوجوب املقام يف يستشكل ال نهإ مث
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 التيمم، عليه فيجب له فاقد ماإو والغسل، الوضوء عليه فيجب لماءل واجد ماإ نهأب مجايلاإل للعلم وذلك

 بينهما اجلمع عليه جيب حيث املاء، ذاك وأ مضاف املاء هذا هل نهأ يف شك ذاإ ما حال حاله فيكون

 مجايلاإل العلم احنل وكلما املنت، مفروض يف مجايلاإل العلم احنالل لوضوح وذلك ،منهما كل من ءىوالتوض

  .لالحتياط جمال يبق مل

 تِجدوا فَلَم﴿ :تعاىل قوله يف خلهيد نهإف ،التيمم وجوب يثبت املاء وجدان عدم صلأ أن :االحنالل وجه

)١(﴾ماًء
 حدأ وبتنجز الطرف ذلك تنجز مجالباإل املعلوم طرافأ حدأ يف مارةأ أو صلأ جيري وحيث 

 قامت مث ،جنس قطرة فيه وقعت نائنياإل هذين حدأ نأ نساناإل علم ذاإ مثالً مجايل،إ علم يبقى ال األطراف

 وكذلك ،بدوياً األبيض اِإلناء ىلإ بالنسبة الشك يكون ذإ ،العلم احنل ،ألمحرا اِإلناء يف وقعت اأ على البينة

 اآليات حتل ولذا ،الفالين حدمهاأ هو النجس نأب اليد ذو قال أو استصحاب، الطرفني حدأ يف جرى ذاإ

 مافك العلم حال مارةواأل األصل حال نإف مكلف، كل على فيتكال بوجود العام االمجايل العلم واألخبار

 الالزم لكن مارة،أ وأ صلأ عليه قامت ذاإ كذلك مجايلاإل العلم احنل األطراف حدأ يف بالتكليف علم ذاإ

  .األول مجايلاإل العلم ذلك على مارةاأل وأ األصل وأ التفصيلي العلم ذلك انطباق

                                                

  . ٦ية اآل: سورة املائدة) ١(
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  .واألوىل اجلمع بني التيمم والوضوء به

  

 احنالل يف العلم هذا ينفع مل ،جديدة بنجاسة املعني مهاحدأ تنجس مث ،ناءيناإل حدأ بنجاسة علم ذاإف

 :قوله من املصنف ذكره فما وعليه األصول، يف الكالم وتفصيل واضح، هو كما األول مجايلاإل العلم

 تقدير على الواقع إلحراز املستحيب االحتياط باب من هو مناإ }به والوضوء التيمم بني اجلمع واألوىل{

  .الواقع يف مطلقاً املاء كون

 نظر، حمل باجلمع الربوجردي السيد كفتوى واالصطهبانايت اجلمال السيدين احتياط نأ يعلم ذلك ومن

 احلكيم السيد وقررها العم، ابن كالسيد املعلقني من مجلة عليه وسكت املصنف ذكرها ماك املسألة بل

  .العامل واهللا ،اآلملي والشيخ
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  ا املاء إما جنس أو مضاف جيوز شربه،مجاالً أن هذإذا علم إ): ٤مسألة ـ (

  

 يف عندهم شكالإ بال }شربه جيوز مضاف وأ جنس ماإ املاء هذا نأ مجاالًإ علم ذاإ{ ):٤ ـ مسألة(

  .له الشراح وتأييد املنت على سكوم من يظهر كما ،ذلك

 منجزاً كان ذاإ ؤثري مناإ مجايلاإل والعلم ،تقدير كل على منجزاً ليس ـ هنا ـ مجايلاإل العلم نأ ووجهه

 يف فالشك شربه، مينع مل مضافا كان لو فألنه املقام يف تقدير كل على منجزاً ليس نهإ ماأ تقدير، كل على

  .االرتكاب جواز واألصل بدوية، شبهة جناسته احتمال جهة من شربه جواز

 حدأ كان لو نهأ من متقد فلما ،تقدير كل على منجزاً كان ذاإ مبا خاص مجايلاإل العلم تأثري أن وأما

  .الرباءة دلةأ جرت يعلم مل ذاإو ،ليهإ املتوجه باحلكم املكلف يعلم فال فعلي حكم له ليس األطراف

 هذا تشرب ال :له يقال نهأب يعلم املذكور الشاك ألن ،الثانية املقدمة منع نسلم ال :يقال رمبا ولكن هذا

  .به تتوضأ ال أو املاء

 مينع ال املضافية تقدير وعلى به، الوضوء ممنوع املضافية ومن النجاسة من كل تقدير على نهإ :قلت نإ

 فاألصل شربه منع هو بدوي شك ىلإو الوضوء، منع هو تفصيلي علم ىلإ ينحل مجايلاإل فالعلم ،شربه

  .اجلواز

   ومنع الوضوء منع حكمان، له النجاسة تقدير على نهإ :قلت
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 يف حكمني بني مجايلاإل العلم دار وإذا الوضوء، منع هو احدو حكم له ضافةاإل تقدير وعلى الشرب،

 ليهإ املوجه املعلوم التكليف طاعةإ أريد لو إذ احنالله، ذلك يوجب ال ،آخر جانب يف واحد وحكم جانب،

 بيضأو تشربه، ال له قال الذي لزيد محرأ ن،اإناء عنده كان ذاإ مبا ذلك ويتضح احملتمالت، مجيع طاعةإ لزم

 املفروغ املاء هذا نأ يعلم مل مث ـ واحد حكم طرف كل يف كان نأب ـ به تتوضأ ال له قال الذي لعمرو

 حدأ يف حكم وزيادة .يشربه نأ وال به يتوضأ نأ له جيز مل لعمرو؟ وأ لزيد هو هل ثالث ناءإ يف حدمهاأ من

 وقال ،تتوضأ وال تشرب ال :زيد قال لو املثال ففي مجايل،اإل العلم طريف حدأ سقوط يوجب ال الطرفني

  .يشربه نأ وال به يتوضأ نأ جيز مل،ذاك وأ هلذا املاء هذا نأ يف وشك ،تتوضأ ال :عمرو

 ،األول احملرم حكامأ من قلأ حكامأ له وأحدمها متعددة، حكامأ له حدمهاأ حرامني بني األمر دار لو ولذا

 الشرب حرمة هلا مخراً يكون نأ بني مائع مرأ ردا ذإ مثالً طرف، كل حكامأ مجيع ىلإ بالنسبة االجتناب لزم

 الالزم كان ،البيع وحرمة الشرب حرمة له دماً يكون نأو الشرب، غري يف ستعمالاال وحرمة البيع وحرمة

  .جوازه فاألصل فيه مشكوك فهو االستعمال ماأ معلومان، ماأ حبجة فقط والبيع الشرب ال الثالثة اجتناب

 هل نهأ يف شك أو ،رجب من يومني أو شعبان من يوماً يصوم نأ نذر نهأ يف شك لو بأنه :يقول من نعم

  ديناراً لزيد مديون هو
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نه إما جنس أو مغصوب، فال أذا علم إو مغصوب، وأنه إما مضاف أذا علم إ وكذا ،ولكن ال جيوز التوضىء به

  ، كما ال جيوز التوضىء بهيضاًأجيوز شربه 

  

 واحد دينار عطاءإو ،رجب من واحد ويوم شعبان من واحد يوم صوم فييك دينارين؟ لعمرو مديون أو

 ومل بالتكليف يعلم ألنه ،جداً لمشك ذلك لكن ،املصنف مبقالة يقول نأ له حيق ،لعمرو واحد ودينار لزيد

  .فتأمل ،تقدير كل على بامتثاله يعلم

 نهأ علم ذاإ وكذا{ فصيليت علم فهو تقدير كل على باطل الوضوء ألن }به التوضىء جيوز ال ولكن{

 به التوضي جيوز وال ذلك، يف البدوي الشك بعد األباحة ألصالة شربه فيجوز }مغصوب وأ مضاف امإ

  .الغصب جهة من وأ ضافةاإل جهة من إما به الوضوء ببطالن التفصيلي للعلم

 جيز ومل به، الوضوء جاز مغصوب أو شربه ضار إما املاء أن علم إن أنه :املصنف ذكره ما ومقتضى

 جهة من أو الضرر جهة من ماإ شربه حرمة ويعلم اجلواز، فاألصل به الوضوء عن املنع يف يشك ذإ .شربه

 }به التوضي جيوز ال كما يضاأ شربه جيوز فال مغصوب وأ جنس ماإ نهأ علم ذاإو{ شربه جيوز فال الغصب

 به التوضي جيوز ال نهأ تفصيالً يعلم كما ،النجاسة وأ الغصب جهة من شربه جيوز ال نهأب التفصيلي للعلم

  .لذلك

 مقتضى به الوضوء فساد إذ اإلمجايل العلم إلحنالل فيه التصرف زجوا بعد عدم من املستمسك ذكره وما

  بقاء كاستصحاب األصل
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  . به ضعيف جداوالقول بأنه جيوز التوضي

  

  .العلم ملقتضى ترتيبها، جيب فاألطرا آثار مجيع نأب عنه اجلواب تقدم قد ،احلدث بقاء وأ األمر

  :مورأ حدأ اجلواز وجه ،}جداً ضعيف به التوضىء جيوز بأنه والقول{

 ذاإف ـ احلدائق اختاره كما ـ واحداً التكليف سنخ يكن مل ذاإ منجزاً ليس االمجايل العلم أن :األول

  .مثال فاهجر الرجزو خطاب لوجود االجتناب وجب ،دم وأ مخر ألنه االستعمال حرام املائع نأ علم

 لعدم االرتكاب جاز ،نكاحها جيوز فال الرضاعة من ختهأ املرأة هذه أو مخر املائع هذا إما نهأب علم ذاإ أما

  .األمرين بني جامع خطاب وجود

 املوحد اخلطاب وجود ىلإ مضافاً ،اخلطاب وحدة ىلإ حاجة وال األمرين، بني العلم يف فرق ال نهإ :وفيه

 قريباً جامعاً اجلامع اخلطاب يكون نأ بني رقف وال ،)١(﴾تعتدوها فَال اللَِّه حدود ِتلْك﴿ :مثل ،مثال كل يف

)٢(﴾فَاهجر والرجز﴿ :مثل
  .تعتدوها ال :مثل بعيداً خطاباً وأ 

                                                

  . ٢٢٩ية اآل: سورة البقرة) ١(

  . ٥ية اآل: سورة املدثر) ٢(
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  .تشريعية هحرمت مناإو ذاتاً به التوضي حيرم ال ألنه ،املاء جناسة على تكليفي حكم يترتب ال نهإ :الثاين

 حىت احلرمة وعدم احلرمة يف ليس القوم كالم نأ عليه ورد حبرام، ليس نهأ رادأ نإ باجلواز القائل نإ :وفيه

 حال الوضوء هذا حال فيكون الصحة باجلواز رادأ نإو .باجلواز قولأ ناأو باحلرمة قالوا مإ القائل يقول

 النجس املاء من كال ألن الوضوء ببطالن التفصيلي لعلما من تقدم ما :ففيه ،احلالل الطاهر باملاء الوضوء

  .به الوضوء يصح ال واملغصوب

 مل وبغصم املاء بأن نساناإل علم ذاإف الوضوء، صحة يف العلمية الشروط من املغصوبية عدم نإ :الثالث

 طهارة اشتراط مثل الشرط هذا فليس ،حمله يف قرر كما به، هؤوضو صح ذلك يعلم مل ذاإو ،الوضوء يصح

  .به هؤوضو فيجوز مغصوب املاء نأب يعلم ال الشاك نأ املقام يف واملفروض .املاء

 اإلناء هذا نأ علم ذاإ ما حال املقام فحال ،األمر هذا يف والتفصيلي مجايلاإل العلم بني فرق ال نهإ :وفيه

 اللهم باملقام، له ربط ال واقعي شرط التصرف حرمة نأب املستمسك جواب نأ يعلم :ومنه ذاك، أو غصب

  .التصرف حرمة تنجز يف يؤثر مجايلاإل العلم منجزية فرض بعد نأ رادأ ذاإ الّإ
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  حد اإلنائني املشتبهني من حيث النجاسة أو الغصبية ال جيوز التوضي باآلخر،ألو أُريق ): ٥مسألة ـ (

  

 }باآلخر التوضي جيوز ال يةالغصب وأ النجاسة حيث من املشتبهني نيئنااإل حدأ أريق لو{ ):٥ ـ مسألة(

  :مرانأ ذلك يف واملستند ،شكالإ بال

 بل ،تدرجياً وأ دفعة راقهماأ ذاإ ملا شامل طالقهإ نإف ،)١(»ويتيمم يهريقهما« ):السالم عليه( قوله :األول

 احتاد الواضح ومن ،باآلخر والوضوء فقط حدمهاأ راقةإ احلكم يكون نأ وجب بالباقي الوضوء صح لو

  .االستدالل طالقإب يضر ال النجس يف الدليل فورود ،والنجس ملغصوبا حكم

 احلاصل مجايلاإل بالعلم زاملنج مجالباإل للمعلوم طرفاً كونه عن الباقي الطرف خترج ال اإلراقة نإ :الثاين

 ،اجلمعة بصيام السبت يوم صوم يسقط ال السبت وأ اجلمعة صوم بوجوب علم ذاإ نهأ فكما ،التدرجييني بني

 األول، اليوم يف باالجتناب الثاين اليوم يف احلرمة تسقط ال اليومني هذين حدأ يف التعامل مةرحب علم ذاإو

 وهذا ،جنّزه بالتكليف متعلقاً كان ملا حدوثه حني مجايلاإل العلم نأ كله ذلك يف والسر املقام، يف كذلك

   يبقى أن بني املعلوم امتثال وبوج يف يفرق ال العقل نإف الطرفني، حدأ ذهب نإو باق التنجز

                                                

  .١بواب املاء املطلق حأ من ١٢ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  وإن زال العلم االمجايل،

  

 أنه كما حدمهاأ ذهاب بعد العلم تعلق ذاإ مبا كلذ ينقض وال ،حصل نأ بعد منه طرف يذهب وأ طرفاه

 صوم بوجوب السبت ليلة علم وأ ،جنساً كان واملوجود املفقود من حدمهاأ نأب علم مث اإلنائني حدأ ريقأ لو

  .األمثلة من غريها ىلإ ـ قضاء للجمعة يكن مل فيما ـ السبت وأ اجلمعة يوم

 ألنه يؤثر فال اخلروج بعد العلم ماأ .االبتالء حمل عن حدمهاأ خروج قبل كان ذاإ فيما العلم تنجز قد ألنه

 ذإ اآلن متعلق له ليس العلم نأ مبعىن }مجايلاإل العلم زال نإو{ الرباءة فاملرجع ليهإ التكليف بتوجه يعلم ال

 كون حتمالا بعد علم ال إذ ،فعالً بالتكليف العلم زوال فاملراد ،مغصوب أو جنس بوجود اآلن يعلم ال

  .االحتياط بوجوب يضر ال العلم هذا زوال نأ عرفت وقد النجس، هو املراق

 مث عمداً صلوات ترك ذاإ ما نظري منجز، املنجز التكليف احتمال نأب االحتياط لوجوب سكميت ورمبا

 لكن ،املتيقن من الزائد القدر ىلإ بالنسبة املنجز التكليف حيتمل ذإ ،االحتياط عليه جيب نهإف عددها نسي

 املستمسك مراد وليس .الرباءة دلةأ عموم بعد االحتياط لوجوب وجه ال نهأ الصالة كتاب يف حمله يف قرر

)١()فيه اطاالحتي فيجب املنجز للتكليف موضوعاً كونه حيتمل لكن( :قوله من
 وجه يف ذكرناه ما الّإ .انتهى 

  ال كما املستمسك ذكره ما ال ،االحتياط

                                                

  . ٢٥١ ص١ ج:املستمسك) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٧

  .ضافة ال يكفي الوضوء باآلخر، بل األحوط اجلمع بينه وبني التيممحد املشتبهني من حيث اإلأريق أولو 

  

  .راجعف "حمله يف قرر لكن" بقولنا ذكرناه ما املستمسك على يرد فال ،عبارته الحظ من على خيفى

 للقاعدة فقط التيمم بلزوم :قيل }باآلخر الوضوء يكفي ال ضافةاإل حيث من املشتبهني حدأ ريقأ ولو{

  .االبتالء حمل عن الطرفني حدأ خروج بعد حىت التكليف ينجز مجايلاإل العلم نإف ،املتقدمة

 بلزوم والقول .بوضوئني باجلمع االحتياط بل ،التيمم يوجب ال حدمهاأ ضافةإب العلم نإ :فيه لكن

 بوجود يعلم كان نهإ حيث راقة،اإل قبل ثابتاً كان الذي الوجدان بقاء استصحاب ىلإ استناداً فقط الوضوء

 املاء طالقإ تثبت ال الوجدان بقاء صالةأ نإف ،مثبت األصل ذإ ،الضعف واضح ،راقةاإل قبل عنده املطلق املاء

  .الباقي

 بينه اجلمع األحوط بل{ الوضوء بصحة اليقني حيصل ال طالقاإلب اجلزم حيصل مل ما نهأ املعلوم ومن

 ـ ماًء الباقي كان ذاإ ـ الوضوء عليه جيب ماإ نهأ يعلم ألنه ،قوىأ املستمسك يف جعله بل }التيمم وبني

 ما دانجالو عدم من املراد ذإ ،فيه ورظمن املاء جيد ال ألنه التيمم كفاية واحتمال .ماء غري كان ذاإ التيمم وأ

  .حمرز غري ماًء الباقي كون احتمال مع وهو الفقدان قويسا

 الزم والتيمم ،ألحدمها اِإلراقة قبل وجوبه جهة من الزم الوضوء نأب :اجلمع لوجوب يستدل ورمبا

   كال ويف احلدث الستصحاب
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١٨٨

  .نظر االستداللني

  .الكالم ولأ الفقدان وقيسا ما دانجالو عدم من املراد نأب والقول ،"جتدوا مل" فلصدق :األول ماأ

 راقةإب املقدمية سقطت وقد ،علمية مقدمة راقةاإل عدم حال الوضوء وجب مناإ فألنه :الثاين ماأو

  .قربأ احتياطاً كونه من املصنف ذكره فالذي الوجوب، الستصحاب وجه فال حدمها،أ
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  .االجتنابمالقي الشبهة احملصورة، ال حيكم عليه بالنجاسة لكن األحوط ): ٦مسألة ـ (

  

 القى مث جنس حدمهاأ ناناءإ كان فإذا }بالنجاسة عليه حيكم ال احملصورة الشبهة مالقي{ ):٦ ـ مسألة(

 كونه حيتمل ملا مالقاته وجمرد ،الطهارة ألصالة ،الثالث اإلناء هذا بنجاسة حيكم ال اإلنائني أحد ثالث إناء

 }االجتناب األحوط لكن{ املشتبه حبكم املشتبه مالقي نأ على الدليل لعدم ،االجتناب يوجب ال جنساً

  :مورأب االجتناب لوجوب يستدل ورمبا

 بالكسر ـ ياملالِق عن االجتناب وجوب يستلزم ـ بالفتح ـ ىاملالقَ عن االجتناب وجوب نإ :األول

 نإف ،عرفاً االجتناب معىن هو بل ،يالقيه عما باالجتناب لألمر مستلزم الشيء عن باالجتناب األمر نإف ـ

  .التلوث توجب واملالقاة به تلوثك تنبجا :عرفاً معناه كان ،املاء هذا عن اجتنب :قال ذاإ املوىل

 باب يف ذكر كما ثابتة، كانت نإو مالقيه وتنجس الشيء جناسة بني املالزمة نأب :هذا عن جياب ورمبا

  .ممنوعة مالقيه عن االجتناب ووجوب عنه االجتناب وجوب بني املالزمة نأ الّإ النجاسات

 ـ ىاملالقَ طهارة الحتمال جمال عنها فللمنع الواقعية املالزمة به ريدأ نإ املالزمة منع نإ :عليه دروي

 بني زمالتال يرى العرف نأ مبعىن العرفية املالزمة به ريدأ نإو ،الواقعية املالزمة ندعي ال حنن لكن ـ بالفتح

 :له قيل ذاإف ـ بالكسر ـ ياملالِق عن االجتناب وجوبو ـ بالفتح ـ ىاملالقَ عن االجتناب وجوب

   هذا عن اجتنبت
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 منع نأ :ففيه ـ بالكسر ـ ياملالِق عن االجتاب وجوب ذلك الزم نأ رأى ـ بالفتح ـ ىاملالقَ اإلناء

  .العرف والشاهد له وجه ال املالزمة

 املالقي حكم العرفية باملالزمة منه ديستفا حىت ، ـ بالفتح ـ ىاملالقَ ىلإ بالنسبة خطاب ال نهإ :قيل نإو

  .العقل حبكم هو مناإ ـ بالفتح ـ ىاملالقَ عن االجتناب بل ـ بالكسر ـ

 اجتنب" بقوله اخلطاب يساوق نهإف »ويتيمم يهريقهما« ):السالم عليه( قوله اخلطاب يف يكفي :قلنا

 هلذه تعرضوا الذين من شهورامل كان نإو وجويب فاالحتياط ولذا جداً قريب عندي الوجه وهذا "عنهما

  .االجتناب وجوب بعدم قالوا املسألة

 بالطهارة احلكم نأ خيفى ال مث ألحدمها، الطهارة عرضت مث سابقاً جنسني يكونا مل ذاإ مبا بعضهم وقيده

 كمحي نهأ كما ،قطعاً جنساً كان الّإو ،الطرفني ـ بالكسر ـ املالقي يالق مل ذاإ فيما هو مناإ املشهور عند

 من ناًءإ يد كل يدان القت ذاإ كما ـ، بالفتح ـ املالقى طرف آخر شيء يالق مل دام ما املالقي بطهارة

 صح ثالث إناء حدمهاأ مع ىقفال جنس حدمهاأ إناءان هناك كان ذاإف عنهما، االجتناب وجب الّإو نائني،اإل

 طرف أي ـ الثاين اإلناء رابع ناءإ القى ذاإف الثالث، اإلناء هذا من والشرب والتطهري والغسل الوضوء

 قول داتمبع من وهذا ،الثالث االناء هذا من والشرب والتطهري والغسل الوضوء يصح مل ـ بالفتح ىاملالقَ

  ظاهراً الطاهر انقلب فكيف املشهور
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 نأ نريد بل ،دليالً االستبعاد نتخذ نأ نريد وال ثان، إلناء رابع ناءإ مالقاة مبجرد النجس حبكم حمكوماً

 بوجوب القول بني دائر فاألمر ،املقام يف مفقود لهثوم ،قوي شرعي دليل ىلإ حيتاج ذلك مثل نإ :نقول

 فال عليه بنوا ما خالف الثاين لكن ،مطلقاً الوجوب عدم وأ ،مطلقاً ـ بالكسر ـ املالقي عن االجتناب

  .األول الّإ يبقى

 عن االجتناب لوجوب ﴾فَاهجر الرجزو﴿ :ىلتعا بقوله استدل الذي زهرة ابن فكأن ـكان وكيف

 االجتناب وجوب عرفاً منه يفهم النجس عن االجتناب وجوب نأ على بناًء ،الدليل هذا ىلإ نظر ،املالقي

  .مالقيه عن

 خالف فهو ،آخر دليالً االستلزام من ذكرناه ما وجعل ،زهرة ابن كالم من املطابقة داللة استفادة ماأ

  ).اهللا رمحه( كالمه ظاهر

 بالكسر ـ ياملالِق عن باالجتناب اخلطاب يغاير ـ بالفتح ـ ىاملالق عن االجتناب خطاب نأب والقول

  .اآلخر يثبت ال حدمهاأ ثبت ذاإف ـ

 وأ دفعة ما علم سواء، وحكماً زماناً ،مثالً يواملالِق ىفاملالقَ تدفعه، العرفية املالزمة دعوى نإ :ففيه

 األمر انعكس وأ ـ بالفتح ـ ىباملالقَ علم مث والًأ ـ بالفتح ـ ىاملالقَ وطرف ـ الكسرب ـ باملالقي علم

 بعد دفعة بالكل علم ذاإ ما حال حاله كان األخضر ناءاإل القاه مث األصفر وأ األمحر ناءاإل بنجاسة علم ذاإف

   ىلإ مستندة راألخض جناسة نأب علم مث األخضر وأ األمحر بنجاسة علم ذاإ ما وحال ،املالقاة
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  .لألصفر مالقاته

 بعد العلم حدث ذاإ كما اجلميع عن االجتناب جيب قد بأنه قال من قول يف شكالاإل يعلم :ومنه

  .املالقاة

 ـ املالقى دون ،طفق ـ بالكسر ـ يواملالِق ـ بالفتح ـ ىاملالقَ طرف عن االجتناب جيب وقد

 للمالقى مالقاته ىلإ مستندة ـ بالكسر ـ املالقي جناسة نأب علم مث حدمهاأ بنجاسة علم ذاإ كما بالفتح،

  .ـ بالفتح ـ

 بنجاسة علم ذاإ كما ـ، بالكسر ـ املالقي دون وطرفه ـ بالفتح ـ املالقى عن االجتناب جيب وقد

 الواجب مناإو ـ بالكسر ـ املالقي عن االجتناب جيب ال نهإف ،حدمهاأ ثالث القى مث نائنياإل حدأ

  .فقط وطرفه ـ بالفتح ـ القىامل عن االجتناب

 نأ عرفت وقد لتزام،اال او باملطابقة، ـ بالكسر ـ املالقي لنجاسة به استدل ما يف الكالم بعض هذا

  .بعيد زهرة ابن كالم من املطابقة استفادة

 ـ كاملالقى يصري املالقاة بعد نهإ :ـ بالكسر ـ املالقي عن االجتناب بوجوب للقول الثاين الدليل

 بالفتح ـ ىاملالقَ طرف بنجاسة ماإو ،يواملالق ىاملالقَ بنجاسة ماإ يعلم نهإف مجايل،اإل للعلم طرفاً ـ حبالفت

  .اجلميع عن االجتناب فيلزم ـ

  :الدليل هذا عن جيبأو
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 يف اجلاري فاألصل ـ بالفتح ـ ىاملالقَ جناسة على متفرعة ـ بالكسر ـ املالقي جناسة بأن :أوالً

 كل يف األصل يتعارض وحيث ،سبيب ـ بالفتح ـ املالقى يف اجلاري واألصل مسبيب ـ بالكسر ـ املالقي

  .معارض بال ـ بالكسر ـ القيامل يف اجلاري األصل يكون ويتساقطان وطرفه ـ بالفتح ـ املالقى من

  .الدليل هذا عن )اهللا رمحه( املرتضى الشيخ جابهأ ما حاصل هذا

 املالقي يف معارضة ال فحيث ،املعارضة هو األصل جريان من ملانعا نأ على مبين اجلواب هذا نإ :وفيه

 املعلوم طرافأ يف األصل جريان من املانع نإف ،تام غري املبىن هذا لكن الطهارة، صلأ جيري ـ بالكسر ـ

 ـ املالقي يف يوجد كذلك وطرفه ـ بالفتح ـ املالقى يف يوجد كما وذلك ،مجايلاإل العلم هو مجالباإل

  .ـ بالفتح ـ املالقى وطرف ـ بالكسر

 ألن ـ بالفتح ـ املالقى وطرف ـ بالكسر ـ املالقي بني هو الذي مجايلاإل العلم يتنجز ال نهأب :وثانياً

 بنجاسة علمنا ذاإ ما حال املقام فحال ،ذلك قبل منجزاً كان ـ بالفتح ـ املالقى طرف وهو ـ طرفيه حدأ

 يكون التكليف حبدوث يعلم مل حيث نهإف ثالث، ناءإو حدمهاأ نيب مردد جنس قطرة وقعت مث اإلنائني حدأ

 بالعلم الحنالله منجزاً ليس الثاين مجايلاإل فالعلم :وعليه .حمكماً الثالث ناءاإل ىلإ بالنسبة الطهارة صلأ

  .األول
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 ال؟ مأ ديدج بنجس املكلف كلّف هل نهأ يف املثال يف الشك نإف ،املثال وبني فيه حنن ما بني الفرق :وفيه

 يف شك نهأ ال ،األول مجايلاإل العلم مبقتضى جنز قد الذي السابق للشك امتداد نهإف املقام يف الشك خبالف

  .جديد تكليف

 املاء، نفس من الثاين القسم بني فرق فأي قسمني، ىلإ ناءيناإل حدأ قسم ذاإ مبا املقام متثيل صح ولذا

  .ـ اذكرناه اليت اجلهة هذه من ـ املاء ذاك لنفس املالقية اليد وبني

 ميكن ال املاء هذا اليد القت إذا نهإ :يقول نأب ـ بالكسر ـ املالقي يف بالطهارة القائل اضطر ولذا

 املالقي بقي ألنه جاز يبست ذاإف املاء جزاءأ حتمل األ رطبة دامت ما معها والطواف الصالة أو ا األكل

  .ـ بالفتح ـ املالقى دون فقط ـ بالكسر ـ

 يف القدر ذا منه اكتفينا األصول موضعه كان حيث ولكن ،جداً طويل املسألة يف الكالم نأ خيفى وال

  .البحث تنقيح يف دخل له ما بعض ىلإ ملاعاًإ املقام

 مسبوقاً يكن مل ذكره الذي االحتياط ألن املسألة يف التوقف املنت عبارة وظاهر( :قال احلكيم السيد نإ مث

 "بالطهارة حمكوم نهإ" العبارة كانت لو نعم الطهارة، يقتضي بالنجاسة احلكم عدم ألن وازباجل بالفتوى

  .انتهى ،)١()استحبابياً االحتياط كان

                                                

  . ٢٦١ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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 فهم ولذا بالطهارة، الفتوى يف ظاهرة عليه السابقة العبارة نإف ،استحبابياً االحتياط كون الظاهر لكن

  .العامل واهللا ذلك، املعلقني غلبأ منها
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  ذا احنصر املاء يف املشتبهني تعين التيمم،إ): ٧مسألة ـ (

  

 االمتناع وجب عرضية وأ ذاتية النجاسة كانت سواء }املشتبهني يف املاء احنصر ذاإ{ ):٧ ـ مسألة(

 العقل حكم باب من الوجوب وهذا املاء، بطهارة يشترط ما يف منهما شيء استعمال عدم مبعىن ،منهما

  .مجالباإل املعلوم طرافأ يف الواقع على بالتحفظ القاضي

 التجري من كان يكن مل لو نهأ كما ،العقاب استحق النجس هو الواقع يف وكان حدمهاأ استعمل فلو

 يف كما خالف بال }التيمم تعين{ وحينئذ ،العقاب عدم املختار كان نإو وعدمه، عليه العقاب يف املختلف

 معه رجل يف :)السالم عليه( الصادق عن مساعة ملوثقةو ،عليه عمجااإل دعوى مجاعة عن بل وغريه، املصباح

  .)١(»ويتيمم يهريقهما« :قال ؟غريمها ماء على يقدر وليس هو يهماأ يدري وال قذر حدمهاأ يف وقع انءإنا

  .)٣(الرضوي عبارة منهما وقريب ،)٢()السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن الساباطي عمار موثقة :ومثلها

  .بالقبول هلما وتلقيهم األصحاب، عمل ىلإ املوثقتني نسبة واملنتهى املعترب وعن

                                                

  .١بواب املاء املطلق حأمن  ١٢ الباب١٢٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٤بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣١ س٥ ص:فقه الرضا) ٣(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٧

 الشبهة طرافأ عن االجتناب بوجوب العقل حكم ـ الروايات ىلإ مضافاً ـ املذكور احلكم على ويدل

 :الطهارة يف املرتضى شيخنا قال ولذا والعقل، مجاعواإل السنة :ذكر ما على فالدليل هذا وعلى احملصورة،

 السيد عن لكن املتقدمني، مجاعواإل النص جلأل املشتبهني يف املاء احنصار مع التيمم وجوب يف الشكإ ال

 االمتناع وجب بالطاهر النجس ناءاإل اشتبه ولو( :احملقق قول عند نهإ حيث ذلك يف املناقشة املدارك يف

 عبد يبأ عن الساباطي عمار رواه ما فيه واملستند األصحاب، مذهب هذا( :احملكي لفظه ما قال ،)١()منهما

)٢(هو يهماأ يدري ال قذر، حدمهاأ يف وقع ماء فيهما ناءانإ معه رجل عن ئلس :قال )السالم عليه( اهللا
 

)٣(يهريقهما« ):السالم عليه( قال غريه؟ ماء على يقدر وليس
)٤(»ويتيمم 

 من جبماعة السند ضعيفة وهي 

  .الفطحية

 ال وما ،معاً ماباجتنا الإ يتم ال وهو قطعاً واجب النجس اجتناب نأب :يضاًأ املختلف يف عليه واحتج

   ال بعينه حتققه مع الإ بوجوبه يقطع ال النجس اجتناب نإف نظر، وفيه ،واجب فهو به الإ الواجب يتم

                                                

  .٩ ص:سالمشرائع اإل) ١(

  .)وحضرت الصالة(: وزاد يف الوسائل) ٢(

  .مجيعاً، والظاهر سقوطها من املدارك: يف التهذيب والوسائل) ٣(

  .١٤بواب املاء املطلق حأ من ٨ الباب١١٦ ص١ ج:ائل والوس،٤٣ ح٢٤٨ ص١ ج:التهذيب) ٤(
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١٩٨

 االشتباه فيه وقع ما جبميع املباشرة حتصل مل ذاإ شرعاً النجاسة هذه حكم سقوط واستبعاد فيه الشك مع

 غري يف األصحاب به واعترف ،املشترك الثوب يف املين واجدي حكم يف نظريه ثبت وقد ليه،إ ملتفت ريغ

 لو نهأ األصحاب قواعد من ويستفاد التأمل، عند واضح غري احملصور غري وبني بينه والفرق ،يضاًأ احملصور

 ملا مؤيد وهو استعماله من مينع ومل بذلك املاء ينجس مل وخارجه املاء يف النجاسة بوقوع الشك تعلق

  .انتهى ،)١()فتأمل ذكرناه

 اإلنائني، حدأ باستعمال االحتمالية املخالفة بني دائر األمر نأب :الرواية ضعف بعد يضاًأ عليه يورد ورمبا

  .يراديناإل يف ما خيفى ال لكن شكال،إ بال الثاين على مقدم واألول استعماهلما، بعدم القطعية املخالفة وبني

  :ففيه املدارك كالم ماأ

 على بين لو أنه ىلإ مضافاً ،األصول يف حقق كما ،حنوه أو فطحياً كان ولو حجة الثقة خرب نإ :أوالً

 يف يبق مل ،واملنتهى املعترب عن تقدم كما العلماء عند بالقبول امللقائني ما املعمول اخلربين هذين مثل طرح

  .شكالاإل هذا مثل نع السليمة املدارك من قليل قلأ الإ الفقه

 ،حمله غري يف )اهللا رمحه( العالمة هفرد ،احملصور طرافأ عن االجتناب وجوب عرفت قد إنك :وثانياً

   عن جتنابباال الشريعة يف الواردة األوامر مشول عدم الوجوب عدم يف املدرك كان لو نهأ ىلإ مضافاً

  

                                                

  .٢٤ سطر١٦ ص:املدارك) ١(
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١٩٩

 مشول كان ولو األطراف، ببعض ناباالجت جواز لتخصيصه وجه فال احملصور ألطراف النجاسات

 الإ منه يفهم ال مثال، البول عن اجتنب قوله نإف االثبات، ىلإ حيتاج ادعاء فهو الطرفني ألحد إال األوامر

  .جمهوالً كان لو املردد أي الطرفني حدأو معلوماً كان لو املعني البول عن ال الواقعي البول عن االجتناب

  .املقام يف مفقود دليل ىلإ حيتاج لكنه ،االحتمالية وافقةامل على االقتصار للشارع نعم

 الطرف خلروج ،منهما واحد كل ىلإ بالنسبة التكليف تنجز لعدم ،تام غري املين بواجدي نقضه نإ :وثالثاً

 نإ حيث من تأمل ذلك يف لنا كان نإو ،املعارض عن سليم منهما كل يف فاألصل ،ابتالئه مورد عن اآلخر

 املورد هذا يف املين جيعل مل نهأ ماإ فالشارع مجال،باإل املعلوم جعل يناقض املورد هذا مثل يف األصل جعل

 عن اليد رفع من بد فال املين، دلةأ طالقإ خالف واألول األصلني، جيعل مل ماإو ،للجنابة وموجباً جنساً

 فقال للموىل عبدان هناك كان لو أن ترى الأ مجال،باإل املعلوم مناقضة لزم مورد كل يف نقول وهكذا .الثاين

 مسجد إىل منكما اجلنب بذهاب أرض ال وإين ،للجنابة موجب جنس حدكماأ عن اخلارج املين :املوىل

 فقال تكليفه عن عنه حدمهاأ سأل مث اجلنب، حكامأ آخر ىلإ القرآن، كتابة ومسه املساجد يف ومكثه احلرام

 نهإف األول جابأ مبا جابهأف اآلخر سأل مث ،رللطاه جيوز ام لك جيوز ،اجلنب حبكم لست فأنت األصل اجر

   احلكم عن لليد رفع نهأ البدل جعل موارد يف نقول ولذا .مناقض نهأ يف حدأ يشك ال
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 ملا خمالف الواجدين يف كذلك احلكم فكون كان وكيف ذلك، وجبتأ ملصلحة اخلطأ موارد يف األوىل

  .باآلخر حدمهاأ يقاس فال فيه حنن

 عدم على األدلة من تقدم ملا ،تام غري ،بينهما فرق ال نهأو احملصورة غري بالشبهة تشبيهه نإ :عاًوراب

  .األطراف عن االجتناب بوجوب العقل حكم عن خارج فهو ،األطراف مجيع عن االجتناب وجوب

 فعدم ءاالبتال حمل عن خارجاً اخلارج كان نإ وخارجه املاء يف النجاسة وقوع يف الشك نإ :وخامساً

  .قطعاً ليهإ التكليف بتوجه يعلم الذي اإلنائني خبالف اليقيين التكليف لعدم احلكم

 حيرز ال ذإ الغاية يف فضعيف يراداإل ماأو .املناقضة لزوم عدم وهو آخر مرأ يضاًأ يلزم ذكرنا ما على نعم

 هلذه اال تبقى ال واملعتربة قينيةالي الرباءة ىلإ حيتاج اليقيين والشغل حدمهاأب بالتطهري الطهارة مع بالصالة

  .املتعني هو بالتيمم احلكم نأ ذكرنا مما تلخص وقد ،االحتماالت

 مكنأ سواء ،املشتبهني يف املاء احنصار مع التيمم وجوب مجاعاتاإل ومعاقد النص طالقإ مقتضى نإ مث

 حدمها،أب يتوضأ كأن ، واخلبث احلدث عن ةيالواقع الطهارة مع صالة بوقوع يقطع حىت بينهما اجلمع

 حبيث قليال املاء كان لو كما ميكن، مل مأ .يضاًأ ويصلي ثانياً ويتوضأ األول هئوضو مواضع يغسل مث ويصلي

   الثاين املاء يفي ال
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 يشمله ال ما ىلإ ليتعدى القاعدة وفق على احلكم هذا نهأ يف اختلف لكن لوضوء،او املواضع بغسل

 سائر يف ويرجع النص مورد على ليقتصر القاعدة خالف على مأ مثاهلما،أو يروغد وإناء كالغديرين النص،

  :مورأب القاعدة وفق على لكونه واستدل احتماالن، ،مقتضاها ىلإ ةاخلارج املوارد

 ولذا احلدثية، من عرالشا نظر يف همأ هي اليت اخلبثية، سةابالنج يبتلي ما توضأ ذاإ الشخص نإ :األول

 نهأ يعلم ألنه وذلك احلدث، لرفع والتيمم ،اخلبث زالةإب واحلدث اخلبث إلزالة يكفي ال ماء واجد مرأ

 الطهارة، استصحاب يعارضه وال النجاسة، فيستصحب ذلك بعد بطهره يعلم وال النجس باملاء بدنه تنجس

 الطهارة ا املراد كان نإو االرتفاع، مقطوع فهو ينءاملا استعمال قبل الطهارة كانت نإ ا املراد ألن

 .النجس املاء بعد الطاهر املاء بكون يعلم ال ألنه الثبوت، مشكوكة فهي الطاهر املاء مالقاة حني احلاصلة

 ألا السابقة احلالة بضد يأخذ والطهارة، احلدث من املتأخر يف الشاك نأ املشهور ىلإ نسب رمبا ولذا

 استصحاب جريان يقتضي وهذا .ملثلها سابقةال احلالة تعاقب الحتمال مشكوك ومثلها قطعاً مرتفعة

 بعد تنجسه يعلم وال الطاهر باملاء طهر بدنه نأب يعلم ألنه األول، من جنسة األعضاء كانت لو فيما الطهارة

 ،قطعاً زائلة فهي االستعمال قبل النجاسة كانت نإ ا املراد ألن النجاسة استصحاب يعارضه وال ،ذلك

  .أوالً املستعمل هو النجس اِإلناء كون الحتمال الثبوت مشكوكة فهي اغريه ا املراد كان نإو
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 نأل ضدها، ال السابقة احلالة بوفق األخذ القاعدة مقتضى بأن االستصحاب هذا مثل على وردأ ورمبا

 السابقة، احلالة استصحاب ىلإ ويرجع فيتساقطان يتعارضان، احلادثة والطهارة ةثاحلاد النجاسة استصحاب

 بزوال للعلم ،ترى كما لكنه والطهارة، احلدث مسألة يف السابقة احلالة بوفق األخذ ىلإ مجع ذهب ولذا

  .املذكور لالستصحاب الّإ جمال فال السابقة، احلالة

 كانت فيما وعكسه ،االستعمال قبل طاهرة األعضاء كانت فيما النجاسة استصحاب نإ :عليه يرد لكن

 ،زائلة فهي السابقة كانت نإ اأب يقال حىت خاصة طهارة الطهارة حابباستص نريد ال ذإ تام، غري جنسة

 الطاهر، املاء استعمال حال الطهارة املراد بل الطهارتني، تعاقب الحتمال مشكوكة فهي غريها كانت نإو

 عارضوي باقية، فهي ارتفاعها يعلم ومل بقاًء وأ حدوثا ماإ الطاهر املاء استعمال حال طاهراً كان نهإ فنقول

 خالف على بالتيمم حينئذ احلكم ويكون الطهارة صلأ ىلإ ويرجع فيتساقطان النجاسة استصحاب

  .القاعدة

 بعد املستعمل وهو احلدوث مشكوك فرد بني مردد الطاهر املاء استعمال حني بالطهارة احلكم :يقال ال

  .استصحابه ميكن فال ،النجاسة قبل املستعمل وهو الزوال ومقطوع ،النجاسة

 الطاهر املاء بعد املستعمل وهو ـ احلدوث مشكوك فرد بني مردد كذلك بالنجاسة احلكم :نقول ألنا

   وهو ـ الزوال ومقطوع ـ
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 من الكفاية يف ذكره ما على مبين التاريخ جمهول يف االستصحاب جريان وعدم هذا .ـ قبله املستعمل

  .اهللا شاء نإ يأيت كما مل،أت حمل وهو باليقني الشك اتصال عدم

 الغسالة انفصال قبل بالنجاسة يقطع نهإف األول، املاء موضع على الثاين املاء صب ذاإ الشخص نإ :الثاين

  .النجاسة فيستصحب االنفصال بعد طهره يف يشك مث الثاين، املاء مبالقاة ماإو ،األول املاء مبالقاة ماإ

 يعلم وال العضو طهر الطاهر املاء وصول حني ألنه ،الطهارة باستصحاب ذلك يعارض قد لكن

 من املانع متامية وعدم جريانه، على البناء بعد مضر غري التاريخ جمهولة الطهارة وكون ذلك، بعد بنجاسته

  .باليقني الشك اتصال عدم

 املغسول ماإ هعضوي أحد بنجاسة نيتيق نهإف الثاين، باملاء أعضائه من عضواً غسل ذاإ الشخص نإ :الثالث

 ،جنساً األول املاء كان ذاإ الثاين، باملاء بعد يغسله مل الذي سابقاً املغسول ماإو جنساً، الثاين نكا ذاإ فعالً

 كون على يتوقف نهأب( :املستمسك يف عليه شكلأو .األعضاء مجيع تطهري بعد ما ىلإ النجاسة فتستصحب

 الفرد استصحاب نأ عرفت فقد الفرد آثار من كانت لو ماأ استصحابه، ليجري الكلي آثار من املانعية

  .انتهى ،)١()شكالإ حمل املردد

                                                

  .١٠ سطر٢٦٤ ص١ ج:املستسمك) ١(
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 ال يده بنجاسة علم لو نهأ فكما ،الكلي آثار من تكون كذلك ،الفرد آثار من تكون كما اإ :فيه لكن

 جريان عدم على ائهنابت من تقدم ما فيه يبقى نعم رجله، وأ يده جناسة علم لو كذلك ،صالته تصح

  .ريخالتا جمهول يف االستصحاب

 بصالتني أتى لو أما ،وضوئني بعد واحدة بصالة تياناإل من التمامية فرض على مينع مناإ كله هذا نإ مث

 طهارة بغري بصالة تياناإل يستلزم نهأ وتوهم املذكورات، من مانع فال ـ الًوأ فرضناه كما ـ وضوئني بعد

 واالحتياط، الرجاء بقصد كان ذاإ عنه ممنوع غري وذلك ،ذاتاً ال تشريعاً حرام بأنه ممنوع ،ذاتاً حرام وهو

  .الثانية الصالة ىلإ وبقي ه،ؤوضو صح طاهراً األول املاء كان لو ألنه ،بذلك يعلم ال نهأ ىلإ مضافاً

 يصلي من خياف أفما« ):السالم عليه( لقوله ذاتاً حرام طهارة بغري الصالة حرمة نإ :يقال نأ الّإ اللهم

  .املانعية يف كاف واحتماله .)١(»خسفاً ألرضا تأخذه نأ وضوء غري من

 البدن غالب ىلإ املاء لترشح ،غالباً عسر صالتني وأ صالة مع باملائني بالوضوء احلكم نأب :يقال قد نعم

  .الثاين باملاء تطهريه ميكن فال

  وبني كراً، اإلنائني حدأ كون بني اخلراساين احملقق وفصل هذا

  

                                                

  .١بواب الوضوء حأ من ٢ الباب٢٥٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  . األحوط ذلك، وان كان األقوى العدموهل جيب إراقتهما أو ال؟

  

 األول ففي حدمها،أ يف القذر بوقوع املاء بنجاسة حكم حيث الرواية ظاهر هو كما قليلني، كوما

 وسيأيت ،النص مورد هو كما التيمم بتعني حكم الثاين ويف الصالة، وصحة الغسل وأ الوضوء بصحة حكم

  .العاشرة سألةامل يف ذلك تفصيل

 يف لكنه ،املاء فقد ألجل ذلك بأن يعلل ورمبا النص، ظاهر من احتماالن }ال وأ راقتهماإ جيب وهل{

 ميكن مل ولو راقته،إ جيز مل الطهارة يف استعماله ميكن حبيث كان لو البني يف املوجود املاء هذا ألن حمله، غري

 )السالم عليه( قوله يف ورد كما االنتفاع، عدم عن كناية التعبري هذا مثل نأ ومن .الفاقد حبكم فهو ذلك

 ولو حدأ يد يف يقع ال حبيث تصيريه املراد بل ،ذلك يتعني ال نهإف ،)١(»البالوعة يف لقهأ« :بنصفني قطعه بعد

  .اآلخر يف حدمهاأ راقةإ وأ للدابة سقيه املقام يف فيجوز ،ذابتهإب

 لظهور }العدم األقوى كان نإو{ النظر يف املتعني وهو ،للنص تبعاً األول أي }ذلك األحوط{

  .فتأمل قيل، كما رشاديةاإل

                                                

  .٥ من أبواب ما يكتسب به ح٨٦ الباب٢٠٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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حدمها ومل يعلم أنه أيهما فالباقي حمكوم أ حدمها املعني جنس، واآلخر طاهر، فأريقأإذا كان إناءان ): ٨مسألة ـ (

هذه حدمها، فإنه جيب االجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة يف أريق أبالطهارة، وهذا خبالف ما لو كانا مشتبهني و

 خبالف الصورة الثانية، فإن املاء الباقي كان طرفاً للشبهة من األول، وقد حكم عليه ،ىل الباقي بدويةإالصورة بالنسبة 

  .جتناببوجوب اال

  

 يهماأ نهأ يعلم ومل حدمهاأ فأريق ،طاهر واآلخر جنس املعني حدمهاأ إناءان كان ذاإ{ ):٨ ـ مسألة(

 طاهر شيء كل فيجري ،الباقي هذا ىلإ بالنسبة التكليف بتوجه يعلم مل ألنه }بالطهارة حمكوم فالباقي

 نأ والفرق{ تقدم كما }الباقي عن االجتناب جيب نهإف حدمها،أ ريقأو مشتبهني كانا لو ما خبالف وهذا{

 كما الطرفني، حدأ انعدام بعد حدث مجايلاإل العلم نإف }بدوية الباقي ىلإ بالنسبة الصورة هذه يف الشبهة

 اإلناء هذا ىلإ بالنسبة نهإف جنس، وغسل الكر يف هؤما وقع الذي ناءاإل وأ فعالً املوجود اإلناء هذا نأ علم لو

 من للشبهة طرفاً كان الباقي املاء نإف الثانية الصورة خبالف{ الطهارة صالةأ فيها واملرجع بدوية شبهة

 ،أحدمها راقةإ بعد حناللهال موجب وعدم يلمجااإل العلم لتنجز }االجتناب بوجوب عليه حكم وقد األول،

  .االبتالء حمل عن حدمهاأ خروج بعد الطهارة صالةأ جريان عدم تقدم فيما عرفت وقد
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إذا كان هناك إناء ال يعلم أنه لزيد أو لعمرو، واملفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط يف التصرف ): ٩مسألة ـ (

  .ذا علم أنه لزيد مثالً لكن ال يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ال جيوز له استعماله، وكذا إ،يف ماله

  

 يف فقط زيد قبل من مأذون نهأ واملفروض لعمرو وأ لزيد نهأ يعلم ال ناءإ هناك كان ذاإ{ ):٩ ـ مسألة(

 قبل نم مأذوناً يكن مل زيد ذنإ قبل نهإف املالك، ذنإ عدم صالةأل }استعماله له جيوز ال ماله يف التصرف

 مال يف التصرف حرمة صالةأ على مقدم وهذا عدمه، واألصل زيد ذنإ بعد املالك ذنإ يف فيشك املالك

 لألصل جمال ال السبيب يف األصل جريان فمع املالك، ذنإ يف الشك عن ناش ةماحلر يف الشك ألن الغري،

  .املسبيب

 يهبأ مال املأكول هذا أن يف شك لو نهأ أما األذن، ىلإ حيتاج التصرف كان ذاإ فيما جيري مناإ هذا لكن

 على األب كان فيما املالك ذنإ عدم ألصالة جمال ال نهإف األجنيب، لما وأ اآلية، حبكم كلهأ له جيوز الذي

 وأ قبله من مأذون نهأ يعلم ال لكن مثال، لزيد نهأ علم ذاإ وكذا{ فتأمل مثالً باحليازة حصله ملكيته تقدير

  .املذكور للألص }عمرو قبل من
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اغتسل ذا توضأ بأحدمها أو اغتسل وغسل بدنه من اآلخر مث توضأ به أو إيف املائني املشتبهني ): ١٠مسالة ـ (

حنصار  لكن األحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع اال،صح وضوؤه أو غسله على األقوى

  .يضاًأاألحوط ضم التيمم 

  

 او به توضأ مث اآلخر من بدنه وغسل اغتسل وأ حدمهاأب توضأ ذاإ املشتبهني نياملائ يف{ ):١٠ ـ مسألة(

 الطهارة، معلوم ماء وجدان مع النحو هذا ترك األحوط لكن األقوى، على غسله وأ وضوؤه صح اغتسل،

  .فراجع السابعة املسألة يف املسألة هذه يف الكالم تفصيل تقدم }يضاًأ التيمم ضم األحوط االحنصار ومع
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حدمها كان أذا كان هناك ماءان توضأ بأحدمها أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن إ): ١١مسألة ـ (

شكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا حمل إو غريه، ففي صحة وضوئه أو غسله أنه هو الذي توضأ به أجنساً، وال يدري 

  .شكالإ

 نأب العلم له حصل الفراغ وبعد اغتسل، أو بأحدمها توضأ ماءان هناك كان ذاإ{ ):١١ ـ مسألة(

 وجه }ذإ اشكال غسله وأ وضوئه صحة ففي ،غريه وأ به توضأ الذي هو نهأ يدري وال جنسا كان حدمهاأ

 واحلال العمل حال التفات ال ألنه }شكالإ حمل هنا الفراغ قاعدة جريان{ ويف ،الفراغ قاعدة هو الصحة

 يشك الرجل :له قلت وفيما :املوثقة بكري ابن ملضمرة التفات، هناك نكا ذاإ جتري مناإ الفراغ قاعدة نأ

  .)١(»يشك حني منه ذكرأ يتوضأ حني هو« ):السالم عليه( قال ،يتوضأ بعدما

  .القاعدة رجت مل متذكراً يكن مل نهأب علم ذاإف ،العمل حال للتذكر االعتناء، عدم نأ ظاهرها نإف

 عدم من ،والعقالء بل ،املتشرعة ذهانأ يف للمركوز املؤيدة طلقاتامل لتقييد تصلح ال الرواية هذه لكن

   يضمر ال بكري ابن وهو مضمرها ألن ،قيل كما ضمارباإل ضعيفة ألا ال ميضي، ما يف بالشك االعتناء

                                                

  .٧بواب الوضوء حأ من ٤٢ الباب٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٢١٠

 فيها يلزم فال ،علة أا ال باملضي، احلكم يف حكمة كوا األذكرية من الظاهر ألن بل اإلمام، عن الإ

  .حكمة كل يف الشأن هو كما رادطاإل

 جعفر يبأ عن زرارة كصحيحة اجلهة، هذه عن ساكتة تعددها على الواردة الروايات نإ :ذلك ويؤيد

 غريها يف أو صالة يف خرىأ حال يف صرت وقد منه وفرغت الوضوء من قمت ذاإف« :وفيه ،)السالم عليه(

  .)١(»عليك شيء ال هءضوو فيه عليك اهللا وجبأ مما اهللا مسى ما بعض يف فشككت

 وقد الوضوء من شيء يف شككت ذاإ« :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن ريعفو يبأ ابن رواه وما

  .)٢(»هجتز مل شيء يف كنت ذاإ الشك مناإ ،بشيء شكك فليس غريه يف دخلت

 صالتك من مضى ما كل« :يقول )السالم عليه( اهللا عبد باأ مسعت :قال مسلم بن حممد رواه وما

  .)٣(»فيه عليك عادةإ وال فامضه تذكراً فذكرته وطهورك

   :قال )السالم عليه( جعفر يبأ عن مسلم بن حممد رواه وما

                                                

  .١بواب الوضوء حأ من ٤٢ الباب٣٣٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب الوضوء حأ من ٤٢ الباب٣٣٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب الوضوء حأ من ٤٢ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .الروايات من غريها ىلإ ،)١(»هو كما فامضه مضى قد مما فيه شككت كلما«

  .حكمة األذكرية نأ عرف ينأ من :قلت نإ

  .متذكراً العمل حال كان ذاإ :)السالم عليه( يقول نأ لزم علة كانت نإ ألا :قلت

 يف الشك جهة من الصحة يف الشك كان ما خصوص عن الراوي سؤال كون من بعض ذكره ما ماأ

 قاعدة يف الواردة املطلقات لتقييد مقتضياً املورد ذاك يف باألذكرية التعليل يكون فال ،نسياناً خاللاإل

  .الفراغ

 ،مطلق سؤاله نأ الظاهر بل ،معلوم غري نسياناً الشك كان ما خصوص عن الراوي سؤال كون نإ :ففيه

 :قال ،النسيان مع ولو املضي جواز العالء يبأ بن احلسني حسن ظاهر نأ( من املستمسك ذكره ما نأ كما

 وقال ،»مكانه من حوله« ):السالم عليه( قال اغتسلت؟ ذاإ اخلامت عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ سألت

 .)٣())٢(»الصالة تعيد نأ آمرك فال الصالة يف تقوم حىت نسيت نإف .رهيتد« :الوضوء يف )مالسال عليه(

  .انتهى

                                                

  .٣بواب اخللل الواقع يف الصالة حأ من ٢٣ الباب٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ومثله ح٢بواب الوضوء حأ من ٤١ الباب٣٢٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٦٦ ص١ ج:املستمسك) ٣(
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 للحرج احلكم فرفع ،به العامة البتالء ولعله اخلامت، موضع ثلمل الغسل لزوم عدم اخلرب حمتمل نإ :ففيه

 نإو الظفر حتت ما وساخأ زالةإ لزوم بعدم :الفقهاء بعض قال كما ،الذكر حال يف دارةاإل وجبت نإو

 ـ والفالحني والصناع العمال نإ حيث االبتالء كثرة مع خباراأل يف عليه التنبيه لعدم وذلك ظاهرة، كانت

  .عليها التنبيه وجب زالةاإل الواجب كان نإف غالباً، الشيء ذا مبتلون ـ الناس غالب وهم

 التقييد من النفس يطمئن ما عدم بعد رواياتال طالقإل تبعاً الفراغ قاعدة طالقإب فالقول ،كان وكيف

  .قربأ

  :صور له الوضوء بعد املائني حدأ بنجاسة علم ذاإ :يقال رمبا نهإ مث

 مث األمحر ناءباإل توضأ ذاإ كما به، توضأ الذي املاء عديل فقد ذاإ ما بعد بذلك العلم كان إذا ما :األوىل

 يف الشك ألن الفراغ قاعدة جتري الصورة هذه ففي ،جنساً كان حدمهاأ نأ فقده بعد وعلم األبيض، فقد

  .الفراغ قاعدة جمرى وهو بدوي شك الصورة هذه

 بالعلم مقرون الشك ألن الفراغ قاعدة جتري ال نهإف ،األبيض وجود مع بذلك العلم كان ذاإ ما :الثانية

 لكن به، يتوضأ مل الذي اآلخر اإلناء عن جيتنب نأ وإما الوضوء يعيد نأ إما عليه نأ يعلم نهإف ،مجايلاإل

   نإ حيث ـ بالكسر ـ املالقي حال الوضوء حال نأ هذا على يورد
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 جمرى وهو بدوي فيه فالشك كاملالقي الوضوء بقاء يوجب وتساقطهما الطرفني يف األصول تعارض

  .األصل

 يوجب القيامل طرف جناسة وأ ى،واملالقَ املالقي بنجاسة االمجايل العلم نأ عرفت قد نكإ :وفيه

  .اجلميع عن االجتناب

 طهر مث باألمحر توضأ لو كما ثره،أ وفقد به توضأ الذي املاء نفس فقد بعد بذلك العلم كان ذاإ ما :الثالثة

 نهأو جنس حدمهاأ بأن مجاالًإ يعلم نهإف جنس، املوجود األبيض أو املفقود األمحر نأ علم مث الوضوء، مواضع

  .الباقي اإلناء عن االجتناب بوجوب أو عليه ضوءالو بوجوب إما مجاالًإ يعلم

 ىلإ الرجوع جواز ىلإ )اهللا مارمحه( والنائيين املرتضى الشيخ فذهب ،احلكم يف األصوليون اختلف وقد

 ىلإ الرجوع جواز عدم ىلإ اآلخوند وذهب فقده، مع جوازه وعدم به، املتوضي املاء وجود مع األصل

  .مفقوداً وأ اًموجود به أملتوضا املاء كان سواء مطلقاً لاألص

 وأ موجودين نااملاء كان نأب إمجايل علم هناك كان نإ الفراغ قاعدة جريان جواز عدم عندنا والظاهر

  .ثرأ به املتوضأ املاء لطرف كان

 تنجز لعدم الفراغ قاعدة جرت حدمهاأ بنجاسة علم مث ،ثرأ له يكن ومل به، املتوضأ املاء طرف فقد نإو

  .مجايلاإل العلم

   ءالوضو ىلإ بالنسبة الفراغ قاعدة جريان وازجب قلنا كلما نهإ مث
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هر أو من واما إذا علم بنجاسة أحدمها املعني وطهارة اآلخر فتوضأ، وبعد الفراغ شك يف أنه توضأ من الطا

حدمها يشكل نه كان حني التوضي غافالً عن جناسة أأ، لقاعدة الفراغ، نعم لو علم النجس، فالظاهر صحة وضوئه

  .جرياا

  

 الفراغ قاعدة جريان بعدم نالق وكلما ليه،إ الوضوء ماء من ترشح وما الوضوء، عضاءأ بطهارة نقول

  .مجايلاإل العلم مبقتضى االجتناب الالزم بل ،الطهارة صلأ جريان بعدم نقول

 وبعد فتوضأ{ ثالًم كاألمحر }اآلخر وطهارة{ مثالً كاألبيض }املعني حدمهاأ بنجاسة علم ذاإ ماأو{

 يعلم ال نهإف }الفراغ لقاعدة وضوئه صحة فالظاهر النجس، من وأ الطاهر من توضأ نهأ يف شك الفراغ

 جناسة عن غافالً التوضي حني كان نهأ علم لو نعم{ مجايلاإل للعلم طرف هو وال ،تفصيالً بالنجس بتوضيه

 قاعدة فجريان الشرط هذا متامية عدم عرفت قد ككنل األذكرية، اشتراط على بناًء }جرياا يشكل حدمهاأ

  .فيه شكالإ ال هنا الفراغ
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ن املستعمل هو أ بعد تبين الّإحد املشتبهني بالغصبية ال حيكم عليه بالضمان أذا استعمل إ): ١٢مسألة ـ (

  .املغصوب

  

 نأ تبين عدب الّإ بالضمان، عليه حيكم ال بالغصبية املشتبهني حدأ استعمل ذاإ{ ):١٢ ـ مسألة(

 الضمان عدم ألصالة فذلك التبين قبل ما حكم ماأو .واضح التبني بعد حكم ماأ }املغصوب هو املستعمل

 الوضعي احلكم بني وفرق الغري، مال يف التصرف هو الذي الضمان موضوع حيقق ال مجايلاإل والعلم

 يهريقهما :)السالم عليه( ولقوله العقل حكم باب من هو مناإ االجتناب فوجوب ،التكليفي واحلكم

  .النجس موضوع حتقق جهة من ال ويتيمم

 يف تصرف هو الذي الغصب موضوع حتقق نهأ وال خاص، دليل وال ،بذلك عقلي حكم فال الضمان ماأ

  .شرعي مبيح بدون الغري ملك

 لغصبا على حكم كذلك باالجتناب النجس على الشارع حكم كما :يقال ألن مورد ال نهأ تبين وذا

 موضوع لتحقق ليس االجتناب نأ لوضوح اآلخر، وجب العلم طرف يف حدمهاأ وجب ذاإف ،بالضمان

 مورد ال نهأ كما الضمان، يف مفقود وكالمها يهريقهما :)السالم عليه( وقوله العقل حلكم بل النجس،

 الضمان، ثرأو ناباالجت وجوب ثرأ له فالغصب بعضها، ال كلها ترتبت ثارآ للعلم كان ذاإ :يقال ألن

   الضمان، دون االجتناب وجوب بترتب يقال فكيف
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 موجود غري ومثله ،العلمية املقدمة باب من بذلك العقل حلكم بل غصب ألنه ليس االجتناب نأ لوضوح

  .العلم طرف ضمان على دليل ال فإنه الضمان يف

  .اآلخر الطرف اجتناب عليه وجب وإما ضمن إما نهأب مجايلاإل للعلم الضمان بوجوب :يقال ورمبا

 طرافهأ جيابإ يف مجايلاإل للعلم رثأ فال املتيقنة، املوارد يف الإ املال جيابإ الشرع من يعلم مل نهإ :وفيه

 املال يقسم بل ،ولذاك هلذا الدين كل عطاءإ جيب مل لعمرو وأ لزيد مديون بأنه علم ذاإ ولذا للضمان،

 الإ نساناإل ضرر وجوب عدم على دلت شبههماأ وما واالنصاف دلالع وقاعدة ضرر ال دليل نإف بينهما،

  .فراجع اخلمس كتاب يف ذلك من طرفاً ذكرنا وقد التفصيلي، العلم مورد يف

 أن ثبت وقد احلد، من نوع والضمان ،شبهة نهأب شكالاإل هذا عن اجلواب ىلإ حاجة ال هذا وبعد

بالشبهات تدرأ احلدود)ر نإو األحكام مطلق ال احلدود كتاب يف ذكر ما احلد من املنصرف ذإ ،)١عب 

 ألن احلد، جراءإ وجب الضمان وجب نإ نهأب النقض ىلإ حاجة ال كما واألخبار، اآليات يف باحلدود عنها

 وال ،ضمان فال »بالشبهات تدرأ احلدود« ألن ،قطعاً تعزير ال لكن حرام، نهإف للتعزير موجب الغصب

   حدأ بتصرف الضمان ثبت لو نهأب النقض ىلإ يضاًأ حاجة

                                                

  .١ ح٥٤٥ ص٣ ج:العوايل) ١(
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  .اخلمرية حمتمل طرافأ حدأ بشرب احلد ثبت األطراف

 جيري ال فاحلد ،التفكيك مكانإب النقضني كال على يرد ذإ ،املقام يف ضمان فال ذلك يف حد ال لكن

 مل كأن ،احلرام وشبهة احلاكم وشبهة املرتكب شبهة تشمل والشبهة ،بالشبهات تدرأ احلدود لقاعدة

 ألنه الزنا، عليه يصدق املقام هل احلاكم يعلم مل أو سالم،باإل عهده لقرب مثالً حرام الزنا أن املرتكب يعلم

  .احلرام شبهة هنا حيث مثالً أجنبية أو زوجته أا املرتكب يعلم مل أو مثالً، غليظ لقماش ملفوفاً أدخل

 يف له رافع ال الذي املذكور مجايلاإل لعلمل جيري والضمان ،خارجية لقاعدة جيري ال احلد نأ :واحلاصل

  .الضمان عدم الظاهر نأ عرفت قد كان وكيف املقام،
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  فصل

  سؤر جنس العني كالكلب واخلرتير والكافر جنس

  

  }فصل{

 وأ ناءاإل يف الشارب يبقيها اليت املاء بقية هو السؤر }جنس والكافر واخلرتير كالكلب العني جنس سؤر{

 عن كما شيء كل من البقية وأ )اجلوهري( عن كما الشرب بعد البقية وأ )املعرب( عن كما احلوض،

  .اللغة يف كذا كثرياً، وأ كان قليالً هباقي الشيء سائر نأ على اللغة أهل اتفاق األزهري وعن )القاموس(

 وبه( :اجلواهر يف قال ،غريه وأ بالفم كان سواء حيوان جسم باشره ما فهو :الفقهاء اصطالح يف ماأ

 نإ :املقنعة وعن ،وغريها واملسالك والروض للقاضي املهذب عن املنقول وهو والذكرى السرائر يف صرح

 ما انتهى ،)١()جسادهمأو بأيديهم مسوه أو به توضؤوا أو منه شربوا مما األواين يف فضل ما هو الكفار سئارأ

  .اجلواهر يف

                                                

  .٨ سطر ٣٦٦ ص١ ج:اجلواهر) ١(
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 وغري والفم ،املاء وغري واملاء .الكثري والسؤر باملاء خاصاً فليس ،الطعام ملطلق السؤر عمموا مأ كما

 احليوان جسم القى ما لكل عمموا الفقهاء نأ إال .كثرياً وأ قليالً الفم من بقي ما منه املنصرف أن إالّ الفم،

 ءاملا يشمل فال قليالً الشيء كان ذاإ ملا خصصوا كما غريه، وأ بالفم كان سواء شيئاً منه اجلسم يأخذ مل نإو

  .الكثري

 ليس االنصرايف واملعىن اللغوي املعىن نأ عرفت فقد الإو األخبار، خصوص من ناش االصطالح وهذا

  .وجه من عموم االصطالحي وبني منهما واحد كل بني بل كذلك،

 بقرينة منه املراد علم نإ األخبار يف سئاراأل من ورد ما( :نأ من املستند ذكره ما يف شكالاإل يظهر وذا

 .انتهى ،)١()للفم املالقي القليل املاء وهو سؤراً بكونه قطع ملا الإ احلكم يثبت فال صلاأل فاملرجع الإو ،فهو

 قليالً ماء، غري وأ ماًء الفم من بقي ما السؤر نإف للماء، خصوصية ال كما االسم، يف للقليل خصوصية ال ذإ

  .النقل دمع صالةأ بعد العريف افرنصاال حبكم وذلك قليل، غري وأ كان

  .اخلاصة باألدلة العاصم املاء يستثىن نعم

 متعددة، كالمهم يف ذلك على مجاعاإل يدعاو بل ،خالف وال شكالإ الب جنس العني جنس سؤر نإ مث

   برطوبة املالمسة كانت مبا ذلك تقييد من بد ال لكن

                                                

  .٢٢سطر...  يف السؤر٢٠ ص١ ج:املستند) ١(
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  .جنساً يكن مل فمه رطوبة من الباقي ىلإ يصل ومل يابس سويق من خرتير شرب فلو مسرية،

  .الروايات من مجلة :مجاعاإل قبل النجاسة على ويدل

 السنور سؤر عن عنده ناأو )السالم عليه( اهللا عبد أبا عذافر سأل :وفيها ،شريح بن معاوية رواية :منها

 ):السالم عليه( فقال منه؟ يتوضأ أو منه يشرب والسباع، والبغل والفرس واحلمار والبعري والبقرة والشاة

 قال سبع؟ هو ليسأ :قلت .»ال« ):السالم عليه( قال الكلب؟ :له قلت :قال .»منه وتوضأ منه اشرب نعم«

  .)١(»جنس نهإ واهللا ال ،جنس نهإ واهللا ال« ):السالم عليه(

 واحلمار بلواإل والبقرة والشاة اهلرة فضل عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ سألت :العباس صحيح :ومنها

 حىت »به بأس ال« ):السالم عليه( فقال عنه؟ سألته الإ شيئاً تركأ فلم والسباع، الوحشو والبغال لواخلي

 بالتراب واغسله املاء ذلك واصبب بفضله تتوضأ ال جنس رجس« ):السالم عليه( فقال الكلب، ىلإ انتهيت

  .)٢(»باملاء مث مرة ولأ

 الفم حيث ومن وغريه، املاء حيث من يعمم بالنجاسة التعليل نأ الّإ الكلب سؤر يف وردا نإو ومها

  وغريه الكلب حيث ومن وغريه،

                                                

  .٦بواب األسئار حأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤بواب األسئار حأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .العاصم املاء يشمل فال بالقليل خيصص كما النجس احليوان من

 قال اإلناء من يشرب الكلب عن سألته :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن ،مسلم بن حممد عن :ومنها

  .)١(»السباع من هي مناإ فضلها من تتوضأ نأ بأس ال« :قال ،السنور وعن .»اإلناء اغسل« ):السالم عليه(

  .)٢(»هفصب اإلناء يف الكلب ولغ ذاإ« :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن ،خربهأ عمن حريز عن :ومنها

  .)٣(»...مرات ثالث اإلناء وغسل املاء أهريق منه شرب أو كلب وقع نإو« :قال الرضوي :ومنها

 حوضاً يكون نأ الّإ الكلب سؤر من تشرب وال« ):السالم عليه( قال ،صريب يبأ رواية يف ما :ومنها

  .)٤(»منه يستقى كبرياً

 ينجسه مل كر قدر املاء كان ذاإ« ـ الكلب فيه ولغ الذي املاء يف ـ :قال مسلم ابن رواية يف ما :ومنها

  .رتيرواخل الكلب وجناسة سئاراأل بوابأ يف الواردة الروايات من غريها ىلإ ،)٥(»شيء

                                                

  .٣بواب األسئار ح من أ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥بواب األسئار حأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٨ سطر٥ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ٩ الباب١١٧ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 قرب يف كاملروي شبه،أ ما وأ التقية على املنافية الروايات حتمل ا العمل على امع الروايات وذه

 من شربا كلب أو فأرة عن سألته :قال )السالم عليه( جعفر بن موسى خيهأ عن جعفر بن علي عن سناداإل

 كربأ كان نإو وحنوه بسراج به ينتفع ولكن يأكله فال حنوها وأ جرة كان نإ« :قال لنب؟ وأ مسن وأ زيت

  .)١(»شيء يف به ينتفع فال يهريقه نأ حيتمل موسراً صاحبه يكون نأ الّإ .بأكله بأس فال ذلك من

 عن سألته :قال )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن مسكان ابن عن :واالستبصار التهذيب عن واملروي

 :قال يغتسل؟ أو منه أيتوضأ ذلك غري أو دابة أو مجل منه شرب أو والسنور فيه الكلب ولغ مما الوضوء

  .تقدم ملا ةاملنافا ظاهره مما غريمها ىلإ .)٢(»عنه فترته غريه جتد نأ الّإ نعم«

  .فتأمل ،التقية على احلمل ىلإ داعي فال ،القليل املاء انفعال بعدم :يقال أن إالّ اللهم

   قوله جهة نم هو مناإ الكافر بسؤر البأس بعدم يقول من نإ مث

                                                

  . باب ما حيل مما يؤكل ويشرب١١٧ ـ ١١٦ ص:سنادقرب اإل) ١(

ذا ولغ الكلب إ يف حكم املاء ٩ الباب١٩ ص١ ج:واالستبصار. ٣٢حكامها حأ يف املياه و١٠ الباب٢٢٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .٥ح
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  وسؤر طاهر العني طاهر،

  

 مجاعاإل دعاوي بل ،خالف وال شكالإ بال اللحم مأكول كان ذاإ }طاهر العني طاهر وسؤر{ بطهارته

 ،الروايات من خرىأ مجلة ،الروايات من تقدم ما ىلإ ضافةباإل ذلك على ويدل متعددة، كالمهم يف

 أيتوضأ والبقر والغنم الدواب سؤر عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ سألت :قال دراج بن مجيل عن كاملروي

  .)١(»بأس ال« :قال ويشرب؟ منه

 بلاإل ماأ« ):السالم عليه( قال ؟منه ويتوضأ الدواب من شيء سؤر يشرب هل سألته :قال ،مساعة وعن

  .)٢(»بأس فال والغنم بقرلوا

 منه يشرب والبعري والشاة بقرال فضل عن سألته :قال )السالم عليه( خيهأ عن جعفر بن علي وعن

  .)٣( »بأس ال« ):السالم عليه( قال ويتوضأ؟

 والوضوء باستعماله بأس فال بقرة أو شاة، أو بغل، أو محار، أو دابة، املاء من شرب نإ« :والرضوي

  .)٤(»منه

   عليه( بيهأ عن )السالم عليه( جعفر عن اجلعفريات وعن

  

                                                

  .٤بواب األسئار حأ من ٥ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣سئار حبواب األأ من ٥ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦سئار حبواب األأ من ٥ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٧ السطر٥ ص:فقه الرضا) ٤(
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  وإن كان حرام اللحم،

  

  .)١(»حلمه كلأ ما بسؤر بأس ال« ):وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال )السالم

 يؤكل ما منه شرب مما تتوضأ أن بأس ال« :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن سنان بن اهللا عبد وعن

  .)٢(»حلمه

 حلمه كلأ ام كل« :فقال ؟احلمامة منه يشرب عما ئلس :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن عمار وعن

  .الكثرية الروايات من غريها ىلإ ،)٣(»واشرب سؤره من فتوضأ

 ،واحد غري ادعاه كما املشهور عن بل املستند، يف كما األصحاب ملعظم وفاقاً }اللحم حرام كان نإو{

 ال ما سؤر من فمنعوا ،والسرائر واملبسوط والتهذيب االستبصار عن ملا وخالفاً عليه، مجاعاإل الغنية عن بل

 ،والطري السنور والثاين .والصقر والبازي الفارة استثىن األول نأ الّإ ـ عنهم يحك كما ـ يؤكل

  .واالستثناءات األقوال من غريها ىلإ .والوحش عنه التحرز ميكن ال ما واألخريين

 ذكره ما واألقوى تعبداً، وأ املذكورات بعض بنجاسة قوهلم ألجل يكون نأ ميكن هؤالء منع نإ مث

  .بعضها تقدم كما األخبار مستفيض :عليه ويدل ،ملشهورا

                                                

  . باب ما ال يعاد منه الوضوء١٩ ص:اجلعفريات) ١(

  .١سئار حبواب األأ من ٥ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢سئار حبواب األأ من ٤ الباب١٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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 ولعابه حالل فسؤره جيتر شيء كل« ):وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :الفقيه ويف

  .)١(»حالل

 عقاب، وأ صقر، وأ باز، منه شرب عما سأله :)السالم عليه( الصادق عن :املتقدمة عمار رواية ويف

  .)٢(»دماً منقاره يف ترى نأ الّإ منه يشرب مما يتوضأ الطري من شيء لك« ):السالم عليه( فقال

 ما عقاب، وأ صقر، أو باز، منه شرب ماء من بالوضوء بأس وال« :)السالم عليه( عنه :الفقيه رواية ويف

  .)٣(»يشرب ومل منه يتوضأ مل دم منقاره يف رؤي نإف ،دم منقاره يف ير مل

  .)٤(»منه يشرب مما يتوضأ الطري من شيء كل« :قال )سالمال عليه( عنه :خرىأ رواية ويف

 فضل تدع ال« :يقول )السالم عليه( علي كان :قال )السالم عليه( اهللا عبد أيب عن ،الصباح يبأ وعن

  .)٥(»سبع هي مناإ منه تتوضأ أن السنور

                                                

  .٩ يف املياه وطهرها ح٨ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ١(

  .٢سئار حب األ من أبوا٤ الباب١٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٨ يف املياه وطهرها ح١ الباب١٠ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٣(

  .٢ من النجاسات ح٨٢ باب١١٠٠ ص٢ ج:يضا الوسائلأو .٤سئار حبواب األأ من ٤ الباب١٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٤سئار حبواب األأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 بأس وال سبع اهلر نإ ):السالم عليه( علي كتاب يف :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن ،زرارة وعن

  .)١(»منه كلأ اهلر ألن طعاماً دعأ نأ اهللا من ستحييأل ينإو بسؤره

 أترك فلم ـ :قال أن ىلإ ـ ةراهل فضل عن ):السالم عليه( اهللا عبد باأ سألت :قال العباس، رواية ويف

  :الفأر يف كالواردة الكثرية الروايات من غريها ىلإ .)٢(»به بأس ال« :فقال ،عنه سألته الّإ شيئا

 بسؤر بأس ال« :يقول كان )السالم عليه( جعفر أبا نّإ :قال )السالم عليه( الصادق عن عمار ابن عن

   .)٣(»منه وتتوضأ منه تشرب نأ اإلناء من شربت إذا الفأرة

 عدم فهم بعد ،رماتاحمل بعض على اآلخر بعضها يف والنص ،منها مجلة يف التعليل وعموم األصل نإف

  .باجلواز القول يف كاف اخلصوصية

 يؤكل ال شيء كل سؤر يكره كان )السالم عليه( نهأ :الوشاء مبرسلة استدلوا فقد :األخر األقوال أما

  .»احلالل يكره كان ما )السالم عليه( علياً نإ« ):السالم عليه( قوله بضميمة .)٤(حلمه

                                                

  .٢سئار حألبواب اأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤سئار حبواب األأ من ١ الباب١٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢سئار حبواب األأ من ٩ الباب١٧١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢سئار حبواب األأ من ٥ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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 يؤكل ما كل« ):السالم عليه( فقال ،احلمام منه يشرب عما )المالس عليه( الصادق عن :عمار ومبوثقة

  .األخرى موثقته وحنوها ،)١(»ويشرب سؤره من يتوضأ حلمه

 شرب ماء من والشرب بالوضوء بأس فال حلمه كلأ ما وكل« ):السالم عليه( قال الفقيه، ومبرسل

  .)٢(»منه

 على الدالة باألخبار متسك والطري السنور ثىناست ومن عمار، عن تقدم مبا متسك الفأر استثىن من نإ مث

 عنه التحرز ميكن ال ما استثىن ومن املتقدمة، البقباق بصحيحة متسك الوحش استثىن ومن تقدم، مما جوازمها

  .باحلرج متسك

  .األخبار تلك ملقاومة حلتص ال منطوقاً وأ مفهوماً املنع على الدالة الروايات نإ :الكل على ويرد

  .ظاهرها عن املشهور عراضإل :أوالً

 فلم :قوله من املتقدمة العباس يبأ رواية بقرينة خصوصاً الكراهة على هذه حبمل الداليل للجمع :وثانياً

  .عنه وسألته الإ شيئاً تركأ

 ذكرناه ما يف لكن ،األقوال هذه عن اجلواب يف الفقهاء وبعض )اهللا رمحه( املرتضى الشيخ طالأ وقد

   عليه( علياً بأن رادامل ولعل .كفاية

  

                                                

  .٢٥ يف املياه واحكامها ح ١٠ الباب ٢٢٤ ص ١التهذيب ج ) ١(

  .١٨ يف املياه وطهرها ح ١٠ ص ١الفقيه ج ) ٢(
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٢٢٩

  أو كان من املسوخ، 

 املكروه حكم ارتفاع لزم األعم ريدأ نإف الإو .الطرفني املتساوي احلالل "احلالل يكره يكن مل" )السالم

 يسقط التقديرين كال وعلى حترمي، كراهة يكره يكن مل )السالم عليه( نهأ املراد وأ .اخلمسة األحكام بني من

    .ذكروه ما على الداللة عن اخلرب

 بطهارا قال فمن وجناستها، طهارا يف الختالفهم تبعاً ذلك يف اختلفوا فقد }املسوخ من كان وأ{

 ما على محزة، وابن وسالر والشيخ اجلنيد كابن بنجاستها قال ومن .سؤرها بطهارة قال املشهور وهم

  .املسوخ سةجنا حول الكالم تفصيل وسيأيت السؤر، بنجاسة قالوا ليهم،إ نسب

 ءوشا خرب من حلمه يؤكل ال ما سؤر كراهة من تقدم ملا سؤرها يكره الطهارة على بناًء نهأ خيفى ال لكن

 بن علي عن كاملروي ،والوزغ كالفأرة املسوخ بعض سؤر يف ورد ما سؤرها جناسة عدم ويؤيد وغريه،

 ميوت، فال املاء يف يقع والوزغ واحلية، العظاية، عن سألته :قال )السالم عليه( موسى خيهأ عن جعفر

  .)١(»به بأس ال« :قال للصالة؟ منه أيتوضأ

 املاء يف يقع ذلك شباهأو والعقرب الفأرة عن سألته :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن الغنوي وعن

   وقليله مرات ثالث منه يسكب« :قال منه؟ ويتوضأ املاء ذلك من يشرب هل حياً، فيخرج

  

                                                

  .١بواب النجاسات حأ من ٣٣ الباب١٠٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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٢٣٠

  .و كان جالالأ

  

)١(»واحدة مبرتلة وكثريه
 السيد عن للمحكي خالفاً ،الطهارة دلةأ طالقاتإل وذلك }الًجالّ كان وأ{ 

 بطهارة قوهلم مع استعماله يباح الذي السؤر من استثنوه حيث اجلنيد وابن املبسوط، يف والشيخ املرتضى

  .اجلالّل

  :هذا على يرد لكن ،لعابه وجناسة غذائه جناسة بني باملالزمة هلم استدل ورمبا

 كلأ ذاإ اللعاب وطهارة اخلمر، شارب بصاق طهارة املالزمة عدم على يدل كما املالزمة، عدم :والًأ

  .العذرة غري احليوان

  .اجللل زوال قبل طاهراً طعاماً كلأ نهأ لنفرض :وثانياً

  .الفم مباشرة من عمأ السؤر نأب :وثالثاً

 ابن رواية يف )السالم عليه( الصادق كقول ،عرقه جناسة على دل ما بقرينة اجلالل بنجاسة قيل ذاإ نعم

)٢(»فاغسله عرقها من صابكأ نإو اجلاللة حلوم تأكلوا ال« :سامل
 القول مث ،األمرين بني عرفاً للمالزمة 

  .النجاسات حبث يف ذكر كما به يقولون ال ما هذا لكن ،السؤر بنجاسة

   .اجلملة يف خالف وال شكالإ بال }ماللح حرام سؤر يكره نعم{

                                                

  .٤ من أبواب األسئار ح٩ الباب١٧٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٥٥ يف تطهري الثياب وغريها ح١٢ الباب٢٦٣ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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  نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا املؤمن،

  

 الصادق كقول .حلمه كلأ ما سؤر يف احملذور عدم على الدالة الروايات وملفهوم ،املتقدم الوشاء ربخل

  .)١(»ويشرب سؤره من يتوضأ حلمه يؤكل ما كل« :عمار موثق يف )السالم عليه(

 ملثل مشوهلما بل ،ممنوعة احملرمة مساكاأل مثل يشمل حبيث طالقاإل على اخلربين داللة نأ االنصاف لكن

 نظر، حمل يضاًأ منه يشرب مما يتوضأ الطري من شيء كل :املتقدم عمار موثق ذيل يف فيه ورد الذي الطري

)٢(»وخرئه ببوله بأس فال يطري شيء كل« ):السالم عليه( قوله مثل قرينية بعد خصوصاً
 نأ منه يظهر حيث 

 خالف ال مما وذلك اللحم، حرام يسمى ال ألنه ،منقطع شبه االستثناء }املؤمن عدا ما{ خصوصية طريلل

 أخيه سؤر من شرب من« ):وآله عليه اهللا صلى( النيب عن كاملروي الروايات ملستفيض شكالإ وال فيه

 يف« :قال أنه )وآله عليه هللا صلى( وعنه .)٣(»الساعة تقوم حىت هلما يستغفر ملكاً بينهما اهللا خلق به تربكاً

 ىلإ .)٤(»املؤمن خيهأ سؤر من الرجل يشرب أن التواضع ومن« :وقال ،»داء سبعني من شفاء املؤمن سؤر

   كتاب يف املذكورة الروايات من غريها

  

                                                

  . ٢٥ يف املياه وأحكامها ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .١جاسات حبواب النأ من ١٠ الباب١٠١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ١بواب األشربة املباحة حأ من ١٤ الباب١٣١ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٢بواب األشربة املباحة حأ من ١٤ الباب١٣١ ص٣ج: مستدرك الوسائل) ٤(
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ة على قول،بل واهلر  

  

 ال كان نإو األول، منه املتيقن مسلم، كل من األعم وأ املوايل باملؤمن املراد وهل .واألشربة األطعمة

 سؤره ألن معد مرض له ليس مبن الروايات ختصيص الالزم نأ كما ،ذاته يف سالماإل فلشر طالقاإل يبعد

  .شبهأ وما ضرر ال حديث ينفيه والضار ،ضار

 من املنصرف فمه، مسه مما والطعام بالشرب خاص وأ املؤمن جسم مسه ما لكل عام االستحباب هل مث

 للطعام نساناإل جسم مالقاة نأ من حديثاً كشف ما بعد خصوصاً ،األول حيتمل كان نإو ،الثاين األخبار

 عدم وأ الكافر يف فاحلرمة وعليه ،الطعام ذلك يف واألمراض اجلراثيم ضد املناعة جيادإ توجب واملاء

 وما واخلرتير ركاخلم احملرمات ثارآب ملوثة جسامهمأ ألن وأ ،معنوي لعارض إما .املؤمن غري يف االستحباب

  .احليث هذا من نظيف املؤمن جسم بينما ،غالباً ههمابشأ

 وسخاً سؤره كان ذاإ ما املراد ليس أنه كما والفاسق، وانون الطفل حىت يشمل املؤمن نأ :والظاهر

 ،خالف وال شكالإ بال اهرط نهإف }قول على واهلرة بل{ .مياناإل من النظافة نإف املاء، يف متضمض ذاإ كما

 ال مما سؤره كراهة وعدم عرفت، كما اهلرة استثنوا ألم اللحم، حرام سؤر بنجاسة القائلني من حىت

 فعله كما يؤكل ال مما السنور استثناء وينبغي( :املستند يف وقال ،اختاره الوسائل ويف ،فيه شكالإ

  .)١()مجاعة

                                                

  . ٧ سطر٢١ ص١ ج:املستند) ١(
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  .املاء ويعقم اجلراثيم قتل يوجب بفمه القاه ما أي سؤرها نأ احلديث العلم يف ثبت بل

 كتاب يف :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن زرارة صحيح :الكراهية عدم على فيدل ،كان وكيف

 كلأ اهلر ألن طعاماً دعأ نأ تعاىل اهللا من ستحييأل ينإو بسؤره بأس وال سبع اهلر نإ« ):السالم عليه( علي

  .سبحانه كرهه ما ترك يف اهللا من استحياء ال ذإ ،)١(»منه

 مساعة كرواية منهم، ينفك ال جزء اأ به املراد ،البيت هلأ من اأ على الدالة بالروايات يستدل رمبا بل

  .)٢(»البيت هلأ من هي مناإ :اهلرة يف قال )السالم عليه( اًعلي نإ« :قال )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن

 تدع ال :يقول )السالم عليه( علي كان« :قال )مالسال عليه( اهللا عبد يبأ عن الصباح يبأ رواية يف بل

  .)٣(»سبع هي مناإ منه تتوضأ نأ السنور فضل

 أو منه أيتوضأ :ـ قال نأ ىلإ ـ والسنور فيه الكلب ولغ مما الوضوء عن سألته :مسكان ابن رواية ماأ

  عليه( قال يغتسل؟

  

                                                

  .٢سئار حبواب األأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥سئار حبواب األأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤سئار حبواب األأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كاخليل والبغال واحلمري،

  

  .)١(»عنه فترتّه غريه جتد نأ الّإ نعم« :)السالم

 كان )السالم عليه( ماماإل جواب ولعل وغريها، األخبار لتلك معارضتها بعد هلهاأ ىلإ علمها رد فالالزم

 بالكلب، جناسته يف إشكال فال قليالً كان نإو الكراهة، عدم يف إشكال فال كثرياً كان نإ املاء ألن تقية،

 منا تقدم كما السباع كل سؤر كراهة عدم :سبع اأب املعللة الروايات من مجلة نم فاملستفاد كان وكيف

  .احتماله

   .)٢()به بأس وال السباع مطلق استثناء الكناين رواية من واملستفاد( :قال املستند ويف

 كما مجاعاإ :املستند يف بل املشهور، على }واحلمري والبغال كاخليل اللحم مكروه سؤر يكره وكذا{

 ولذا ظاهر، دليل عليه ليس :املستمسك يف لكن فيها، خالف عنهم ينقل مل :اهلدى مصباح ويف املعتمد، يف

  .واحد غري احلكم هذا نكرأ

 عنها تنفك ال اليت فواههاأ فضالت نأوب الفقيه، لفتوى التسامح بقاعدة له استدل فقد ،كان وكيف

  .كذلك يضاًأ الفضالت تكون كلهأ يكره مما اجلسم كان ذاإو ،للجسم تابعة

 ويتوضأ الدواب من شيء سؤر يشرب هل :سألته ،مساعة كموثقة ،الروايات ببعض :يضاًأ له واستدل

   والبقر بلاإل ماأ« :قال منه؟

                                                

  .٦سئار حبواب األأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .  يف بيان ما يكره سؤره١٠ سطر٢١ ص١ ج:املستند) ٢(
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  .)١(»بأس فال والغنم

 والبغال اخليل منها واليت ذكر ما غري يف ثبوته على يدل ذكر مبا البأس نفي حصر نإ :ستداللاال وجه

 بعدم قاضيان مجاعواإل اللحم حالل سؤر حلية فروايات منه، األعم بل احلرام، بالبأس املراد وليس ،واحلمري

  .احلرمة

و أو دابة أو شرب مجل أو االغتسال مما ولغ فيه الكلب والسنور، أء ى عن التوض:وكخرب ابن مسكان

ن إفالدابة شاملة للمذكورات، ن إف ،)٢(»ه عنهن جتد غريه فترتّأ الّإنعم «): عليه السالم(  قال،غري ذلك

  .وىلأذا كره يف الكثري كره يف غريه بطريق إاملراد باملاء الكثري، بقرينة الكلب، و

ىل غري البغل واحلمار إكل حلمه بضميمة انصرافها أوكمفهوم الروايات الدالة على عدم البأس فيما 

  .واخليل

ثباته بالتسامح كما قررناه إ لكن الظاهر ،ستحبابن التسامح ال يثبت االأ ب:ورد على الكلألكن رمبا 

ووقوع اللعاب نه ال تالزم بني السؤر أىل إضافة  باإل،وبأنه ال دليل على تبعية اللعاب للجسم. يف األصول

  يف املاء، ولو صح  ما يستهلك ن اللعاب كثرياًأيف املاء، على 

                                                

  .٣سئار حبواب األأ من ٥ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦سئار حبواب األأ من ٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .مجاع على عدم احلرمةل دل النص واإلهذا االستدالل لزم حرمة سؤر احملرمات وال يقولون به، ب

ن احليوانات إذ لو كان ملوثقة مساعة مفهوم لزم التخصيص املستهجن، فإ ،ن الروايات ال داللة فيهاأوب

ىل السنور واجلمل وغري ذلك ـ الشامل إاحملللة ال يكره سؤرها، وخرب ابن مسكان ال يقولون به بالنسبة 

  .ىل أهلهإن املراد به املاء الكثري، فالالزم رد علمه أم التأويل بىل لزوإضافة لكل احليوانات ـ باإل

خذ املفهوم منها لوجود مثل أنه ال ميكن إ : ففيه،النافية للبأس عما أكل حلمه وأما مفهوم الروايات

صلى اهللا ( بواب األسئار من الوسائل واملستدرك وغريمها كقولهأ فراجع ،هذه الروايات يف الطري وغريه

  .)١(»كل شيء جيتر فسؤره حالل ولعابه حالل«): وآله وسلمعليه 

  .)٢(»كل حلمهأال بأس بسؤر ما «): صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

  .)٣(»إمنا هي من السباع «:يف السنور يتوضأ من فضلها) عليه السالم( وقوله

  

                                                

  .٢ من أبواب األسئار ح٣ الباب٣٠ ص١ ج:ومستدرك الوسائل .٥ من أبواب األسئار ح٥ الباب١٦٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب األسئار ح٣ الباب٣٠ ص١ ج:رك الوسائلدمست) ٢(

  .٣ من أبواب األسئار ح٢ الباب١٦٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٧

  وكذا سؤر احلائض املتهمة

  

ن القول أىل غريها، فاالنصاف إ )١(»أ مما يشرب منهكل شيء من الطري يتوض«): عليه السالم( وقوله

  .ىل قاعدة التسامحإبالكراهة مستند 

  :قوالأىل إوقد اختلفوا يف ذلك } وكذا سؤر احلائض املتهمة{

  . كما عن املقنع عن سؤر احلائض مطلقاًاملنع حترمياً: األول

  .ذيب واالستبصار كما عن الته،املنع حترمياً يف سؤر احلائض غري املأمونة: الثاين

  .فىت به املستندأ كما ، وكراهة سؤر املأمونة واهولة، يف غري املأمونةاملنع حترمياً: الثالث

سكايف، واملبسوط، واملصباح، والفقيه، بل األكثر كما عن  كما عن اإل،كراهة سؤرها مطلقاً: الرابع

  .املدارك

خ، والديلمي، واحللّي، والفاضلني، والوسيلة،  كما عن اية الشي،ذا كانت متهمةإالكراهة : اخلامس

  .كثر املتأخرينأ بل ،وشرح القواعد

  ذا كانت غري مأمونة كما عن املقنعة، إالكراهة : السادس

                                                

  .٢سئار حبواب األأ من ٤ الباب١٦٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .واملراسم واجلامع، واملهذب، ومجاعة من املتأخرين

اختلفوا يف ن القائلني جبملة من هذه األقوال إجناسة سؤرها مع التهمة كما عن بعض، مث : السابع

عم كما أن الكراهة أكون احلكم خمتص بالوضوء فال يتعدى إىل غريه يف املنع قطعاً كما يف املستند، أو 

  .هو ظاهر غري واحد

 وكذلك استظهره الشيخ ،مث هل املراد بالتهمة وغري املأمونة واحد، كما هو املستفاد عرفاً من اللفظني

 ، كما قال بذلك مجع،تهمة لغةعم من املأذ غري املأمونة إطلقاً، ، أو بينهما عموم م)رمحه اهللا( املرتضى

  .قربأن كان األول إاحتماالن و

 والظاهر كراهة سؤر احلائض ،)١()وهي غري املأمونة(:  يف املنت بقوله)املتهمة(ولذا فسر املستمسك 

مل تغسل يدها خصوصاً و متهمة أو أذا كانت غري مأمونة إشدية ما أ واستعماالً، ومطلقاً وضوًء وشرباً

  .يف الوضوء والغسل

ن إ ف،يدل على كراهة الشرب واالستعمالما ن مل جند مطلقاً إ فلفتوى الفقيه و:ما الكراهة مطلقاًأ

  . بل صرح بعضها بعدم البأس بالشرب،الروايات كلها يف الوضوء

  . فللروايات الناهية:وأما األشدية يف املذكورات

                                                

  . ٢٧٢ ص١ ج: املستمسك)١(
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ن اجلمع الداليل إفال بد من محلها على الكراهة بقرينة الروايات اوزة، ف ،وأما ما ظاهره التحرمي

  .بينهما بالقرائن الداخلية واخلارجية يقتضي ذلك

ن جسم احلائض يفرز مواداً فيها نوع من السموم اخلفيفة، مما يؤيد أ :يف العلم احلديثوقد ثبت 

  : املسألة كثرية نكتفي بذكر مجلة منهاالقول بالكراهة مطلقاً، وكيف كان فالروايات الواردة يف

:  قال؟عن احلائض يشرب من سؤرها«): عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،يب عالءأكرواية حسني بن 

  .)٢( وحنوه خربه املروي يف الكايف،)١(»نعم وال تتوضى منه

  .)٣()عليه السالم( وخرب علي بن جعفر عن أخيه موسى

 وحيمل النهي يف هذا ،)٤(»تشرب منه وال توضأ«: قال) عليه السالم( وخرب عنبسة عن أيب عبد اهللا

املرأة الطامث أشرب من «: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأيب هالل عن أ بقرينة رواية ،اخلرب على الكراهة

  .)٥(»ن أتوضأ منهأحب أفضل شراا وال 

                                                

  .٢سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ باب الوضوء من سؤر احلائض ح١٠ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٤ من أبواب األسئار ح٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٦سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٨سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧١ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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  .)١(»ن يتوضأ بسؤر احلائضأ بأس ال«: نه قالأ) عليه السالم( سناده عن عليإ ب:ورواية اجلعفريات

 يف الرجل يتوضأ :)عليه السالم( ما من قيد الروايات اوزة مبا رواه علي بن يقطني عن أيب احلسنأ

  .)٢(»ذا كانت مأمونة فال بأسإ«: بفضل احلائض؟ قال

: ئض؟ فقالعن سؤر احلا) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  ما رواه العيص بن القاسم قال:فريد عليه

ناء، وقد كان ن تدخلهما اإلأذا كانت مأمونة، مث تغسل يديها قبل إ ،توضأ منه وتوضأ من سؤر اجلنب

ذ ظاهرها إ ،)٣(»يغتسل هو وعائشة يف إناء واحد ويغتسالن مجيعا) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

ىل األخري، بل إهر القيد رجوعه ن ظاإطالق التوضي من سؤر احلائض بقرينة املقابلة مع اجلنب، فإ

  .ن يأيت بالتثنيةأليهما إ مقتضى العبارة لو كان القيد راجعاً

   قبلال بدون )٥( والتهذيب)٤(وقد روى هذه الرواية االستبصار

  

                                                

  . باب الوضوء بسؤر احلائض٢٣ ص:اجلعفريات) ١(

  .٥سئار حبواب األأ من ٨ الباب١٧٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .»..اال توضأ«:  بلفظ١سئار حبواب األأ من ٧ الباب١٦٨ ص١ ج:ذكره يف الوسائل) ٣(

  .٢ يف استعمال سؤر احلائض واجلنب ح٧ الباب١٧ ص١ ج:االستبصار) ٤(

  .١٦ ح٢٢٢ص ١ ج:التهذيب) ٥(
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  .بل مطلق املتهم

  

توضأ منه،ضافة إ وعن الكايف روايته بال)نه لو كانت إقرب، حيث أ، لكن نسخة الكتابني )١

 وهذا خالف ،ن كانت مأمونةإ موجودة كان املفهوم منها عدم الوضوء من فضل احلائض والة كلم

  .خرخبار األظاهر األ

ومل .  التهذيب فقطهمنا يتم لو كان يف مقابلإضبط أن الكليين أن قول املستمسك وغريه أ :ومنه يعلم

  .قربية نسخة التهذيب واالستبصارأتكن قرينة خارجية على 

ستفاد من الروايات أن املراد األمن من النجاسة ال من االغتسال والديانة، فلو علمنا بطهارا ن املإمث 

  .  لوحدة املناطيضاًأن حال الغسل حال الوضوء أن الظاهر أ كما ،كفى ذلك يف خفة الكراهة

وحدة ن النفساء كاحلائض ألن النفاس حيض كما ثبت يف حمله، وال يبعد حلوق املستحاضة ا لإمث 

  .يضاًأ كذلك لوحدة املناط يضاًأبل سائر الدماء كالعذرة والقرحة . املناط عرفاً

 وال يبعد تعدي ،يضاً مكروهأن التوضي بفضلها أنك قد عرفت حال اجلنابة من رواية العيص وإمث 

ة  للمناط يف رواي،فىت به غري واحدأكما } بل مطلق املتهم{ىل الرجل اجلنب لوحدة املناط إاحلكم 

  يب عبد أة، ورواية رفاعة عن اجلنب واحلائض كرواية العيص املتقدم

                                                

  .٢ح...  باب الوضوء من سؤر احلائض واجلنب١٠ ص٣ ج:الكايف) ١(
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سل غذا كانت تإن تتوضأ منه إن سؤر احلائض ال بأس إ«: مسعته يقول: قال) عليه السالم( اهللا

ذا إ «:ليتوضأ من فضل املرأة؟ قاأ عن الرجل :يب يعفورأ، ولرواية ابن  ولفتوى الفقيه تساحماً،)١(»يدها

الطهارة اخلبيثة، واملراد باملعرفة العمل بذلك ال ن الظاهر من الوضوء إ، ف)٢(» الوضوءكانت تعرف

  .املعرفة بدون العمل

 كما ورد يف رش بعض املواضع ألجل الصالة، ،وملا ورد من األمر باالحتياط يف مظان النجاسة

حتياط، مث ال يبعد كراهة  حرم اال وإالّ،ىل الوسوسةإن ال ينتهي ذلك أولروايات االحتياط، لكن ال بد 

  . واهللا العامل،عنهسؤر ولد الزنا للروايات الواردة الدالة على الترته 

 ما رواه الكايف عن الوشاء عمن :ىل كراهة سؤر ولد الزنا، ويدل عليهإشارة نه قد تقدمت اإلإمث 

لنصراين واملشرك، وكل نه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي واإ«): عليه السالم( يب عبد اهللاأذكره عن 

ن الكراهة واحلرمة ليسا ألجل أ وال خيفى ،)٣(»شد ذلك عنده سؤر الناصبأسالم وكان من خالف اإل

خرى كما بيناه يف بعض كتبنا أم كَو ِحأ بل كانا ألجل التأديب والضغط على اتنب عنه ،القذارة فقط

  . واهللا سبحانه العامل،سالميةاملدونة يف الفلسفة اإل

  

                                                

  .٩ من أبواب األسئار ح ٨ الباب ١٧١ ص ١الوسائل ج ) ١(

  .٣ من ابواب االسئار ح ٨ الباب ١٧٠ ص ١الوسائل ج ) ٢(

  .٦ح ...  الباب الوضوء من سؤر احلائض واجلنب١١ ص ٣الكايف ج ) ٣(
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  فصل

  : النجاسات اثنتا عشرة

و كبرياً، أو حبرياً، صغرياً أ برياً ،و غريهأنساناً إالبول والغائط من احليوان الذي ال يؤكل حلمه، : األول والثاين

  .بشرط أن يكون له دم سائل حني الذبح

  

  }فصل{

و أإنساناً مه، البول والغائط من احليوان الذي ال يؤكل حل: النجاسات اثنتا عشرة، األول والثاين{

وقبل الورود يف املسألة } ن يكون له دم سائل حني الذبحأ، بشرط  أو كبرياً برياً أو حبرياً، صغرياً،غريه

جد فيما حيضرين من كتب اللغة تفسري النفس أمل :  فنقول)النفس السائلة(ينبغي حتقيق الكالم يف معىن 

  .و اتمع يف العروقأالسائلة بالدم الدافق 

  ما ال ، والدمالنفس خرجت نفسه، ويقال  ،النفس الروح(:  القاموسقال يف
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  .)١()نفس له سائلة ال ينجس املاء

ما ليس له نفس سائلة «: ويف احلديث.  سالت نفسه:والنفس الدم، يقال(: حاحوقال يف خمتار الص

  .)٢()»ذا مات فيهإنه ال ينجس املاء إف

  .)٣()از دفق نفسه أي دمهومن ا(: ساس البالغةأوقال الزخمشري يف 

  .)٤()نه ال ينجس املاءإكل شيء ليست له نفس سائلة ف(: وعن النخعي

ذا إنه ال ينجس املاء إكل شيء ليست له نفس سائلة ف«:  ويف حديث النخعي:ويف اية ابن األثري

  .)٥( أي دم سائل»سقط فيه

 وما ال نفس له ،أي دم سائل» ن له نفس ما كاالّإال يفسد املاء «: ويف احلديث(: ويف جممع البحرين

  .)٦()كالذباب وحنوه فال بأس فيه

                                                

  ). نفس(ادة  م٤١٣ ص٤ ج:القاموس) ١(

  ). نفس( مادة ٥٣٢ص: خمتار الصحاح) ٢(

  .٢٤سطر ) نفس( مادة ٤٦٧ ص :ساس البالغةأ) ٣(

  . ٢٣٥ ص٦ ج:لسان العرب) ٤(

  . ٢٣٥ ص٦ ج:لسان العرب) ٥(

  ). نفس( باب ١١٤ ص٤ ج:جممع البحرين) ٦(
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  .)١() يقال دفق نفسه أي دمه،الدم... النفس(: ويف املنجد

  .نعم هو الظاهر من كالم مجاعة من الفقهاء

ما يعيش يف املاء (:  ـ مث قال ـ) الدم الذي خيرج من عرق:ونعين بالنفس السائلة(: قال يف املعترب

  .ىل آخرهإ، )٢()ن كان مما ال نفس له سائلة ال ينجس املاء مبوته كالسمكإو

أي الدم القوي الذي خيرج من العرق عند ( :عند قول املصنف ذي النفس: وقال يف الروضة

  . )٣()قطعه

ذا قطع منها شيء بقوة إ الدم الذي جيتمع يف العروق وخيرج :واملراد بالنفس السائلة(: وعن املدارك

  . ىل آخرهإ، )٤()ويقابله ما ال نفس له وهو الذي خيرج دمه ترشحا كالسمك ،ودفع

ذا قطع إ الدم الذي جيتمع يف العروق، وخيرج بقوة ودفع :واملراد بالنفس السائلة(: وقال يف احلدائق

هل اللغة، ومقابله ما ال نفس له، وهو الذي خيرج ال أحد معاين النفس كما ذكره أشيء منها، وهو 

  .)٥() كدم السمكل رشحاًكذلك ب

                                                

  ).نفس( مادة ٨٢٦ ص :املنجد) ١(

  . ٣١ ـ ٢٢ سطر ٢٥ص : املعترب) ٢(

  . ٤٨ ص١ ج:بهية يف شرح اللمعة الدمشقيةالروضة ال) ٣(

  . ٢٦ سطر٨٨ ص:املدارك) ٤(

  .  املقصد األول٢ ص٥ ج:احلدائق) ٥(
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ذا قطع شيء منها بقوة ودفع كما يف املدارك إأي دم خيرج من جممعه يف العروق (: وقال يف اجلواهر

  .، انتهى)١() كدم السمك ولعلهما مبعىن أي ال خيرج رشحاً،وغريها، أو سيالن كما يف الروض

ىل اهل اللغة إنسب ما اد ا على واملر( :ىل اهل اللغة فقالإوأضاف شيخنا املرتضى حكاية بنسبة 

  .)٢() الدم الذي جيتمع يف العروق وخيرج عند قطعها بقوة ودفق ال كدم السمك:واألصحاب

بل هذا هو املتبادر من توصيف النفس بالسائلة يف مقام التحديد (: ضاف قولهأوتبعه الفقيه اهلمداين و

  . ، انتهى)٣()ال مطلق اجلريان، كما قد يتوهم

: ن املتبادر من السيالن اجلريان، كما فسره أهل اللغة، ال الدفق، ولذا يقالإ ما ال خيفى، ف:لكن فيه

منا قيدوا النفس بالسائلة مقابل النفس غري السائلة إو سال املين، وأسالت الفوارة :  وال يقال،سال لعابه

  .ع كتب اللغة كما ال خيفى على من راج،طالقها على الروح واجلسد، مما ال جريان فيهماإل

  ىل املتبادر إمعىن النفس السائلة  فالالزم الرجوع يف :وعلى هذا

                                                

  . ٢٧٣ ص٥ج: اجلواهر) ١(

  . ٢ يف البول والغائط سطر٣٤٤ ص: للشيخ،كتاب الطهارة) ٢(

  . الصفحة األوىل من اجلزء األخري من الد األول:مصباح الفقيه) ٣(
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 وذلك غري ،ن يدل الدليل على خالفه، وتفسري الفقهاء ناش عن االجتهادأال إاملنصوص يف اللغة، 

  .كاف يف صرف اللفظ الوارد يف الروايات عن املعىن املتبادر منه

نسان واحليوان ذي النفس السائلة يف اجلملة ول والغائط من اإلفالدليل ـ على جناسة الب: وكيف كان

عليهما (حدمها أمثل صحيحة حممد بن مسلم عن . مجاع املستفيض نقله ـ متواتر النصوصقبل اإل

  .)١(»اغسله مرتني«: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: قال) السالم

عليه (  عن البول يصيب الثوب؟ قال)عليه السالم( سألت الصادق: يب يعفور قالأوصحيحة ابن 

  .»اغسله مرتني«): السالم

: عن البول يصيب اجلسد؟ قال )عليه السالم( سألت الصادق:  قال،وحسنة احلسني بن أيب العالء

»٢(»اغسله مرتني«: وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال» منا هو ماءإ عليه املاء مرتني، فصب( ،

  .احلديث

ن كان إتصب عليه املاء ف«: عن بول الصيب؟ قال) عليه السالم(  سألت الصادق: قال،وحسنة احلليب

  قد أكل فاغسله باملاء 

                                                

  .١بواب النجاسات حأ من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤بواب النجاسات حأ من ١ الباب١٠٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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  . احلديث)١(»غسالً

: سألته عن البول يصيب اجلسد؟ قال: قال) عليه السالم( سحاق النحوي عن الصادقإوحسنة أيب 

  .)٢(»صب عليه املاء مرتني«

بول فيصيب بعض جسده ي ،عن الرجل) عليه السالم( دقئل الصاس: ورواية احلسن بن زياد قال

  .)٣(»يغسله ويعيد صالته«: نه مل يغسله؟ قالأقدر نكتة من بوله فيصلي مث يذكر بعد " فخذه"

اغسله «: عن الثوب يصيبه البول؟ قال) عليه السالم( سألت الصادق: وصحيحة حممد بن مسلم قال

  .)٤(»مرة واحدةن غسلته يف ماء جار فإيف املركن مرتني، ف

بوال ما ال يؤكل أاغسل ثوبك من «): عليه السالم( قال الصادق: وحسن عبد اهللا بن سنان قال

  .)٥(»حلمه

  ): عليه السالم( يب احلسن الرضاأ عن ،يب زيد القسميأورواية 

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح ٣ الباب ١٠٠٣ ص ٢الوسائل ج ) ١(

  .٣ من ابواب النجاسات ح ١ الباب ١٠٠١ ص ٢الوسائل ج ) ٢(

  .٢ من ابواب النجاسات ح ١٩ الباب ١٠٢٥ ص ٢الوسائل ج ) ٣(

  .١ من ابواب النجاسات ح ٢ الباب ١٠٠٢ ص ٢ائل ج الوس) ٤(

  .٢ من ابواب النجاسات ح ٨ الباب ١٠٠٨ ص ٢الوسائل ج ) ٥(
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  .)١(»ا تدبغ خبرء الكالبإال تصلّ فيها ف«: نه سأله عن جلود الدارش يتخذ منها اخلفاف؟ قالإ

إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فال تصح «: قال) عليه السالم( ورواية مساعة عن الصادق

  .)٢(»الصالة فيه حىت يغسله

ال تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل «: ما قاالأ) عليهما السالم( ومفهوم حسنة زرارة عنهما

  .)٣(»حلمه

ال «: قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( لنيبن اإ :)عليه السالم( بيهأيب البختري عن جعفر عن أة يوروا

  .)٤(»كل حلمهأبأس ببول ما 

كل حلمه فال بأس مبا خيرج أكل ما «: قال) عليه السالم(  عن الصادق،وموثق عمار الساباطي

  .)٥(»منه

عن الرجل يصلي ويف ) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا:  قال،وصحيح عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا

  نسان أو سنور أو إ من ثوبه عذرة

                                                

  .٥بواب النجاسات حأ من ٢٥ الباب١٠٣٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١بواب النجاسات حأ من ٨ الباب١٠٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١٧بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٢بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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  .)١(»ن كان مل يعلم فال يعيدإ«: كلب أيعيد صالته؟ قال

شباهها تطأ أسألته عن الفأرة والدجاجة واحلمام و: وصحيح موسى بن القاسم عن علي بن حممد قال

  .)٢(»ثره شيء فاغسله، وإالّ فال بأسأن كان استبان من إ«: العذرة مث تطأ الثوب أيغسل؟ قال

سألته عن الدجاجة واحلمامة : قال) عليه السالم( لي بن جعفر عن أخيه موسىوصحيحة ع

ن يكون املاء كثرياً قدر كر أال، إال «: شباههما، تطأ العذرة مث تدخل يف املاء يتوضأ منه للصالة؟ قالأو

  .)٣(»من ماء

: يد الوضوء؟ قاليع و البول أأيف الرجل يطأ يف العذرة «): عليه السالم( ورواية احلليب عن الصادق

  .)٤(»صابهأال، ولكن يغسل ما «

  ى الساباطي عن الصادقسوعن املختلف عن كتاب عمار بن مو

                                                

  .٥بواب النجاسات حأ من ٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب النجاسات حأ من ٣٧ الباب١٠٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣حبواب املاء املطلق أ من ٨ الباب١١٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٥بواب النجاسات حأ من ٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»ال بأس به هو مما يؤكل حلمهخرء اخلطّاف «: قال) عليه السالم(

ىل غري ذلك من إ، )٢(يف جنو كل ما يؤكل حلمه وبوله) صلوات اهللا عليهم( ورخصوا: وعن الدعائم

  .ياتالروا

نسان واحليوان الذي والناظر يف هذه األخبار وحنوها ال يبقى له شك يف جناسة البول والغائط من اإل

مجاع وعدم القول بالفصل يف شيء، مع وجودمها كما ال خيفى، ومل ىل اإلإال يؤكل حلمه، وال حيتاج 

 ،ذكر قبل أكل اللحم أو الطعامىل طهارة بول الصيب الإنه ذهب إ ف،ال ابن اجلنيدإ يف املقام جند خمالفاً

نه أ) عليه السالم( عن علي) عليه السالم(عن أبيه ) عليه السالم(واستدل له خبرب السكوين عن جعفر 

مها، ولنب الغالم ال أن تطعم، ألن لبنها خيرج من مثانة ألنب اجلارية وبوهلا يغسل منه الثوب قبل «: قال

  .)٣(»م، ألن لنب الغالم خيرج من العضدين واملنكبنين يطعأيغسل منه الثوب وال من بوله قبل 

): عليه السالم( قال علي: قال) عليهم السالم( عن آبائه) عليه السالم( ومبا عن البحار عن موسى

  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( على ثوب رسول اهللا) عليهما السالم( بال احلسن واحلسني«

                                                

  .٢٠بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  . ١١٨ ص١ج: الدعائم) ٢(

  .٤بواب النجاسات حأ من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١(»ن يطعما فلم يغسل بوهلما من ثوبهأقبل 

  سألت الصادق:و حسنتهأ بقرينة صحيح احلليب ،الصبلكن ال بد من محلها على الغسل مقابل 

  .)٢(»كل فاغسلهأن كان قد إتصب عليه املاء ف«: عن بول الصيب؟ قال): عليه السالم(

) عليه السالم( م الفضل مرضعة احلسنيأ حيث ورد عن ، الثاينىل ما فيهما خصوصاًإ هذا مضافاً

راق ماًء على ثوبه أيام رضاعه فحمله فأ حسيناً) صلى اهللا عليه وآله وسلم( خذ مين رسول اهللاأ: قالت

راقة املاء يطهرها، فأي شيء يزيل هذا ن هذه اإلإم الفضل أ يا مهالً«: فأخذته بعنف حىت بكى فقال

  .)٣(»)عليه السالم( الغبار عن قلب احلسني

أي ال تقطعوا عليه بوله، مث دعا مباء » ال تزرموا ابين«: قال) مصلى اهللا عليه وآله وسل( نهأويف رواية 

  .)٤(فصبه على بوله

ن أ مع ،ن يكون للحيوان نفس سائلةأن املصنف كغريه اشترط يف النجاسة أوهو : بقي يف املقام شيء

  :مورأىل الدليل، والذي ذكروه إو تقييدها حيتاج أ فتخصيصها ،و مطلقةأاملتقدمة عامة الروايات 

                                                

  .١١ح...   باب جناسة البول واملين١٠٤ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٢بواب النجاسات حأ من ٣ الباب١٠٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ من أبواب النجاسات واألواين ح٤ الباب١٦٠ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .٣ من أبواب النجاسات واألواين ح٤ الباب١٦٠ ص١ ج:املستدرك) ٤(
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  .مجاع احملكي عن جامع املقاصدعدم اخلالف الذي ادعاه يف احلدائق واإل: األول

نه لو سلمنا حجية أ املقطوع عدمه يف املقام، على ، الدخويل منهالّإمجاع ليس حبجة ن اإلإ :وفيه

 ميكن نه الأىل إ  مضافاً،منا هو فيما مل حيتمل االستناد واملقام منه، لضرورة استدالهلم لذلكإاحلدسي ف

ن احملقق يف الشرائع تردد يف احلكم، وكذا احملكي عن الدروس، بل إمجاع، فىل مثل هذا اإلإاالستناد 

عدم تقييد موضوع النجاسة بذي النفس السائلة ( : بل يف املستمسك،يظهر من املدارك التوقف يف اجلملة

مجاع تماد على ظهور اإليف كالم مجاعة ظاهر يف عموم النجاسة له ولغريه، ومن هنا يشكل االع

ىل إبل استدالل من ذكر املسألة مما يشرف الفقيه على القطع بكون فتواهم مستندة . ، انتهى)١()املدعى

  .الوجوه االجتهادية

قوى أ وتبعه غري واحد، وجعله يف احلدائق ،صل الطهارة، استدل به العالمة يف حمكي املنتهىأ: الثاين

  .مستمسك يف املقام

 وبني بول احلية ،حنوهاو فأي فرق بني بول الزرافة ، لألصلألدلة السابقة ال تبقي جماالًن اإ: وفيه

  . حىت نقول جبريان األصل يف الثاين دون األول،والسمك احملرم وغريمها

                                                

  .١ فقرة٢٨٣ ص١ ج:املستمسك) ١(
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دلة العسر واحلرج نافية لوجوب االجتناب، استدل به العالمة أ ف،ن االجتناب عنه حرجإ: الثالث

  .وتبعه غري واحد

  :هوفي

  .منا يتم يف مثل الذباب وحنوهإن ذلك إ: والًأ

  .احلكم الوضعي على مبىن املتأخرينن احلرج ال يرفع إ: وثانياً

ليه إ ألصل احلكم، بل يتقدر بقدره، فكل من كان بالنسبة ن مثل هذا احلرج ال يكون رافعاًإ: وثالثاً

  .حرج نقول برفع احلكم فيه دون غريه

ن دم ما ال نفس أ ب:يف املعترب بعد تردد، والعالمة يف التذكرة، وتبعهما غريمهاما ذكره احملقق : الرابع

  . كذلكيضاًأله وميته طاهر فرجيعه 

 بجاأوقد . ن هذا يتوقف على القطع باملناط وال نقطع بهأ ،نه على تقدير تسليم متامية األصلإ: وفيه

 فلعله ال يقول بطهارة ، مثل الذباب واخلنافسمناإن احملقق أىل إ  هذا مضافاً،بعض بأنه قياس ال نقول به

  .ما ال دم دافق له ولو كان له حلم

دافق مجاع يف ما له دم منا قلنا ا لإلإن الفضلة مل يكن دليل على جناستها يف كل حيوان، وإ: اخلامس

  فتبقى جناسة فضلة ما ال دم
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  .والغائطالقول بني البول  وحنكم بالطهارة على بوله لعدم ،له بال دليل، فهي طاهرةدافق 

ثبات النجاسة ذ ما تقدم من الروايات كافية إلإنه مل يكن لنجاسة الفضلة دليل، أعدم تسليم : وفيه

  .كما عرفت

  .السرية املستمرة على عدم االجتناب عن فضلة مثل الذباب وحنوه: السادس

  .خص من املدعى كما ال خيفى بعد متاميتهاأنه إ: وفيه

 التفصيل بني ما ال حلم له كالذباب والنحل والبق واخلنفساء، :فاألقوى يف املسألة ،ذا عرفت هذاإ

منا تضمنت جناسة بول ما له حلم، وكذلك بالنسبة إذ األدلة إففضلتها طاهرة لعدم الدليل على النجاسة، 

  .ومهاىل السرية يف فضلة الذباب وحنوه والنص يف اخلنافس والربغوث وحنإىل العذرة، هذا مضافاً إ

ئل علي س: قال) عليهم السالم( عن آبائه) عليه السالم( سناده عن موسى بن جعفرإفعن الراوندي ب

 ،ال«: بوال اخلنافس ودماء الرباغيث؟ فقالأعن الصالة يف الثوب الذي فيه ) عليه السالم( بن أيب طالب

  .)١(»ليس به بأس

  ن املراد بدم أذ من املعلوم إومثله غريه مما ورد يف دم الرباغيث 

  

                                                

  . ٢ من أبواب النجاسات واألواين ح١٨ الباب١٦١ ص١ ج:املستدرك) ١(
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 اخلفاش، وخصوصاً  االجتناب، خصوصاًيضاًأنعم يف الطيور احملرمة األقوى عدم النجاسة، لكن األحوط فيها 

  بوله،

  

  .الرباغيث هذه الذرات احلمراء اليت تكون يف الثوب وهي فضلته ال دمه

  .ص يف بعض الصغرياتن الطهارة يف مثله لعدم الدليل على النجاسة املؤيد بالسرية والنأ: واحلاصل

  . لعموم األدلة املتقدمة اليت ال خمصص هلا، فبوهلا وفضلتها جنسان،وبني ما له حلم

ن مرادهم القسم أن الناظر يف كالم مجلة من العلماء الذين حكموا بالطهارة ال يكاد يشك يف إمث 

 مما ليس الّإل واخلرء مطلقاً ن األقرب جناسة البوأاألول لألعم الذي هو املصطلح عندنا، وذا كله حتقق 

  . فتأمل،له حلم كالذباب واخلنفساء وحنومها

 اخلفاش يضا االجتناب خصوصاًأ لكن األحوط فيها ،نعم يف الطيور احملرمة األقوى عدم النجاسة{

  :قوالأ على ، اختلفوا يف بول الطري الذي ال يؤكل، وذرقه.} بولهوخصوصاً

صحاب املعامل، واحلدائق، واملستند، أ، والعماين، واجلعفي، و، وهو مذهب الصدوقالطهارة مطلقاً

   وشرحها، وشرح الفقيه ،واملنتهى، وشرح الدروس، وكاشف األسرار، والفخرية
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  . واملفاتيح، وكشف اللثام، واملدارك وغريهم،للمجلسي، وحديقته

  .الطهارة يف غري اخلشاف؛ كما عن املبسوط: و

  . مع التردد يف البول كما عن الذخرية والكفاية والبحار،لشكاإ يف الذرق بال ةالطهار: و

  . مجاع على ذلكالنجاسة مطلقا، كما عن املشهور، بل عن الفاضلني اإل: و

  .واألقوى هو القول األول

كل شيء يطري فال : قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،يب بصري أو صحيحتهأويدل عليه موثقة 

  .)١(هئبأس ببوله وخر

  .)٢(» كل شيء يطري وبوله ال بأس بهءخر«): عليه السالم(  عن أيب بصري عنه:ما عن جامع البزنطيو

) عليه السالم( ن علياًأ): عليه السالم(بيه أعن ) عليه السالم( عن جعفر بن حممد: وعن اجلعفريات

٣(»بذلكال بأس «:  ودماء الرباغيث؟ فقالشبوال اخلفاأئل عن الصالة يف الثوب الذي فيه س(.  

                                                

  .١بواب النجاسات حأ من ١٠ الباب١٠١٣ ص٢ج :الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب النجاسات واألواين ح٦ الباب١٦٠ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .  باب من صلى وهو جنب٥١ ـ ٥٠ ص:اجلعفريات) ٣(
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  .)١(مثله) عليه السالم( عن موسى بن جعفر: وعن نوادر الراوندي

صابه ذرق أال بأس خبرء ما طار وبوله، وال تصل يف ثوب «نه أوروي : وعن الصدوق يف املقنع

  .)٢(»الدجاج

  .يب حنيفةأيف املستدرك على التقية ألنه قول محل ذيله : قولأ

ال بأس بدم الرباغيث والبق وبول «: قال) عليه السالم( بيهأن ع) عليه السالم( عن جعفر: وعن غياث

  .)٣(»اخلشاشيف

ئل نه سأ :)عليه السالم( خيه موسىأ بصحيحة علي بن جعفر عن : يف حمكي املداركيضاًأواستدل له 

، بتقريب أن )٤(»ال بأس«: عن الرجل يرى يف ثوبه خرء الطري أو غريه هل حيكّه وهو يف صالته؟ قال

  .الستفصال مع قيام االحتمال يفيد العمومترك ا

 احلك للصالة وعدمها، وليس السؤال عن ةن الظاهر كون اجلهة املسوق هلا الكالم هو منافاإ: وفيه

   لزم القول جبواز الّإاخلرء، و

                                                

  .١٣ ح١١٠ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .١ سطر٣ ص:)من اجلوامع الفقهية(املقنع ) ٢(

  .٥سات حبواب النجاأ من ١٠ الباب١٠١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١بواب قواطع الصالة حأ من ٢٧ الباب١٢٧٧ ص٤ ج:الوسائل) ٤(
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  . فتأمل، خرء الطائر وغريه:الصالة يف خرء الفارة ومثلها، لقوله يف السؤال

:  حبسنة عبد اهللا بن سنان قال،مجاع املدعىىل الشهرة واإلإشهور مضافاً واستدل للقول احملكي عن امل

  .)١(»بوال ما ال يؤكل حلمهأاغسل ثوبك من «): عليه السالم( بو عبد اهللاأقال 

  .)٢(»اغسل ثوبك من بول كل ما ال يؤكل حلمه«: خرى عنهأويف رواية 

كل حلمه فال بأس مبا أكل ما «: قال) المعليه الس( يب عبد اهللاأ عن :ومفهوم الوصف يف موثقة عمار

  .)٣(»خيرج منه

  .)٤(»ال تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل حلمه«: قاال) عليهما السالم( ماأ :وحسنة زرارة

: قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبإ :)عليهما السالم( بيهأورواية أيب البختري عن جعفر عن 

  .)٥(»كل حلمهأال بأس ببول ما «

  التعليل يف رواية اخلطاف، فعن املختلف عن كتاب عمار عن و

                                                

  .٢بواب النجاسات حأ من ٨ الباب١٠٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

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

  .١٢بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ النجاسات حبوابأ من ٩ الباب١٠١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٧بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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  .)١(» هو مما يؤكل حلمه، ولكن كره أكله،خرء اخلطاف ال بأس به«: قال) عليه السالم( الصادق

عن بول اخلشاشيف يصيب ثويب ) عليه السالم(  أنه سألت أبا عبد اهللا:وخصوص رواية داود الرقي

  .)٢(»وبكاغسل ث«: جده؟ قالأطلبه فال أف

ن ذكر أ ،ىل عدم حجية مثله من جهاتإ مجاع فمضافاًما اإلأما الشهرة فغري حمققة، وأ: قولأ

 )سالممجع علماء اإلأ( :مجاع يف مطلق ما ال يؤكل، بقوهلماالفاضلني اخلالف يف الطري بعد ادعائهما اإل

مامية، ة مجاعة من عظماء اإلنه كيف يصح هذا القول منهما مع خمالفإرادما غري الطري، فإقرينة على 

ما  ن احملقق بعدأنه يلزم املناقضة، وهو مما ال يصدر عن فاضل فكيف ما، ومما يوضح ذلك أىل إمضافاً 

 )ويف رجيع الطري للشيخ قوالن(:  قال)سالممجاع علماء اإلإالبول والغائط مما ال يؤكل جنس وهو (: قال

كثر أطاهر، وما مل يؤكل فذرقه جنس، وبه قال ن كلما أكل فذرقه أواآلخر (: ن قالأىل إ

  . غري الطريهمجاعإن مصب أكثر األصحاب قرينة واضحة على أن قوله إف، )٣()األصحاب

                                                

  .٢٠بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤بواب النجاسات حأ من ١٠ الباب١٠١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣٣ سطر٨٨ ص:املدارك) ٣(
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فاخلشاف مورد نص اجلواز، وبه حيمل ما دل على الغسل على االستحباب، حىت أنا : وأما الروايات

ىل ما ذكره غري واحد من أم إ هذا مضافاً. فاش بذلكور مل نقل يف اخلهىل املشإلو قلنا باملقالة املنتسبة 

ن كان عرفت ما من جهة عدم الدليل على طهارة بول ما إ، و دافقاًم جيدوا له دماًلاختربوا اخلفاش ف

  .ليس له دم دافق

ن بني إبعد الغض عن انصراف الرواية عن الطيور، :  فنقول،ما غريه من سائر الطيور احملرمةأو

 الجتماعهما يف الطري احملرم، وافتراق األوىل يف ،هجدالة على النجاسة والطهارة عموم من والروايات ال

ىل إاحملرم غري الطري، والثانية يف احمللل من الطري، لكن هذا التعارض ال يوجب التساقط والرجوع 

العرف يفهم من العمومات الدالة على غسل الثوب مرتني، إذ التساقط فرع التكافؤ وليس املقام منه، إذ 

 كل شيء ال يطري :ال مل يكن فرق بني قولهإاألخبار الدالة على الطهارة كون وصف الطريان دخيالً، و

 ولذا يرى العرف ،ذ ال خصوصية لعدم الطريان، كما ال خصوصية للطريانإ كل شيء يطري، :وبني قوله

  .الطائفة األوىل حاكمة على الطائفة الثانية

يب أع قطع النظر عن هذا املرجح ال بد من ترجيح روايات الطهارة، ألن رواية نه مإ: بل رمبا يقال

 لندرة االبتالء ببول الطري املأكول اللحم لو فرض وجوده، بل ادعى السيد احملقق البغدادي ،قوىأبصري 

  .يف حمكى كالمه العلم بعدم البول لغري اخلفاش

  سقاط إا بعارضتها برواية الشيخ هلفمع م: واما رواية اخلطاف
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نه على أ مجلة مستأنفة، هو مما يؤكل حلمه): عليه السالم( ن يكون قولهألفظ اخلرء، واحتمال 

 والطريان مانع ،ن حترمي األكل مقتض للنجاسةإ يكون من قبيل التعليل بعدم املقتضي، فتقدير كونه تعليالً

مل حيترق الثوب لعدم : نه يقالأال ترى أوىل من التعليل بوجود املانع، أعنها، فالتعليل بعدم املقتضي 

  . فتأمل،وجود الرطوبة كان مستهجناً ولو قيل ل،النار

 يف ،مجاع املستفيض يف كالمهمكل حلمه وروثه طاهر باإلأن بول كل ما أوهو : بقي يف املقام شيء

قدمة غري الدجاج ويف الدجاج على األشهر، بل املشهور، ويدل على ذلك مجلة من الروايات املت

 وموثق الساباطي، ورواييت املختلف والدعائم، وموثقة ،يب البختريأورواية كحسنيت عبد اهللا وزرارة، 

  .لبانه وكل شيء منه جائزةأن كان مما يؤكل حلمه فالصالة يف وبره وبوله وشعره وروثه وإ و:ابن بكري

س خبرء الدجاج واحلمام ال بأ«: نه قالأ)  السالمماعليه( ورواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه

  .ىل غري ذلك من النصوصإ )١(»يصيب الثوب

وقد خالف الصدوقان والشيخان يف ذرق الدجاج فحكموا بنجاسته، نعم عن الشيخ يف التهذيب 

  واالستبصار موافقة 

  

                                                

  . ٢بواب النجاسات حأ من ١٠ الباب١٠١٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  صلياً كالسباع وحنوها، أو عارضياً كاجلاللأوال فرق يف غري املأكول بني أن يكون 

  

: رجل يسأله عن ذرق الدجاج جتوز الصالة فيه؟ فكتبليه إكتب : ية فارس قالاملشهور، ويف روا

  .)٢(»صابه ذرق الدجاجأ يف ثوب وال تصلّ «:وحنوه ما تقدم عن املقنع، )١(»ال«

ن فارس هذا غال على قول، أ لكن فيهما ، بأنه يأكل العذرة، فذرقه استحال عنها:اًضيأورمبا يستدل 

بقتله، وضمن ملن قتله اجلنة، كما ال ) عليه السالم( ماممر اإلأة، وهو الذي كذاب ملعون باتفاق الكلم

ا ليست حبجة أن املرسلة حمتملة كوا رواية فارس، مع أخيفى على من راجع رجال املامقاين وغريه، و

لى هذا حممول ع(: نه بعد نقلها قالأفعن الشيخ على التقية، ىل محل الرواية إ يف نفسها، هذا مضافاً

ما استحالة أ و)٣()و على التقية ألنه مذهب كثري من العامةأ و على كون الدجاج جالالًأاالستحباب 

  .، فالكالم يف نقده أوضح من أن يذكرةذرقه من العذر

بال خالف يف } و عارضياً كاجلاللأ ، كالسباع وحنوهاصلياًأن يكون أوال فرق يف غري املأكول بني {

  ما عن إحلاقه من هذه اجلهة، ك

  

                                                

  .٢ يف ذرق الدجاج ح١٠٧ الباب١٧٨ ص١االستبصار ج. ٦٩ح...  يف تطهري الثياب و١٢ الباب٢٦٦ ص١ ج:ذيبالته) ١(

  .٣ من أبواب النجاسات واألواين ح٦ الباب١٦٠ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  . ٢ ذيل ح٣ سطر١٧٨ ص١ ج:االستبصار: انظر) ٣(
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  . اإلنسان والغنم الذي شرب لنب خرتيرةوءوموط

  

. مجاع عليه اإل:اتيحف والذخرية والدالئل واملوالغنية وعن املختلف وجامع املقاصد ،التذكرة والتنقيح

والغنم الذي { كما عن التذكرة والدالئل واملفاتيح وغريها ،و بال خالفأإمجاعاً } نسانوموطوء اإل{

  .حىت شب وكرب واشتد عظمه} شرب لنب خرتيرة

  :ن الكالم يقع يف مقامنيإ: مث

  .يف حرمة املذكورات: األول

  .يف جناسة بوهلا وخرئها: والثاين

  .سكايفواإليف اخلالف واملبسوط، ال من الشيخ إكله أفاجلالل ال خالف يف حرمة : ما املقام األولأ

  :ر نصوص كثرية ويدل على املشهو،ىل املشهورإرجاع كالمهم إوقد حاول بعض 

ن إاجلالالت وال تأكلوا حلوم «: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ صحيحة هشام بن سامل عن :منها

  .)١(»صابك من عرقها فاغسلهأ

  نه سأله عن أ) عليه السالم( يب احلسنأ عن ،وخرب زكريا بن آدم

                                                

  .١بواب حترمي حلوم الدواب حأ من ٢٧ الباب٣٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(
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  .)١(»ذا كان يلتقط غري العذرة فال بأسإ«: دجاج املاء؟ فقال

رشاد لألردبيلي وشرح املفاتيح،  كما عن شرح اإل، بال خالف يف حرمته:نسانوء اإل وأما موط

عليه ( مري املؤمننيأن إ): عليه السالم( يب عبد اهللاأمجاع احملقق، كما يف املستند، لرواية مسمع عن واإل

  .)٢(»حرام حلمها ولبنها«: ئل عن البهيمة اليت تنكح؟ قالس) السالم

ن عرفها ذحبها وأحرقها، إ«: ىل راع نزا على شاة؟ قالإ عن رجل نظر :ىوصحيحة حممد بن عيس

  .)٣(»ن مل يعرفها قسمها نصفني أبداً حىت يقع السهم ا فتذبح وحترق، وقد جنت سايرهاإو

سله ولبنهما بغري خالف كما يف الرياض، بل عن الغنية نوالغنم الذي شرب لنب خرتيرة حيرم هو و

عليه ( بو عبد اهللاأئل س:  موثق حنان بن سدير قال:يه مجلة من النصوص، منها ويدل عل،مجاع عليهاإل

ن رجال إ شب وكرب واشتد عظمه، مث ي رضع من لنب خرتيرة حىتدنا حاضر عنده عن جأو) السالم

  استفحله يف غنمه فخرج له 

                                                

  .٥بواب حترمي حلوم الدواب حأ من ٢٧ الباب٣٥٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب ما حيرم من الذبيحة حأ من ٣٠ الباب٣٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١بواب ما حيرم من الذبيحة حأ من ٣٠ الباب٣٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(
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  واما البول والغائط من حالل اللحم فطاهر، حىت احلمار والبغل واخليل،

  

ما ما مل تعرفه فكله، فهو مبرتلة اجلنب وال أأما ما عرفت من نسله بعينه فال تقربنه، و«: قالنسل؟ ف

  .)١(»تسئل عنه

ىل غري ذلك من الروايات إ ،)٢(»ال تأكل من حلم محل رضع من لنب خرتيرة«: يب محزة قالأومرفوعة 

  .ن شاء اهللاإطاعم واملشارب ملالواردة يف املقامات الثالثة، مما نذكره يف كتاب ا

طالق حسنة إ :مجاع وعدم اخلالف كما ذكرالنجاسة، ويدل عليه قبل اإلفالظاهر : واما املقام الثاين

  .ابن سنان وغريها مما تقدم

 كحرمة اللنب وجناسة العرق ،والقول باالنصراف ال وجه له بعد وجود قرائن يف الروايات تؤيد ذلك

  .ألة يف اجلملة جماالًن للتأمل يف املسأنصاف لكن اإل. وحنومها

مجاع املستفيض نقله، ويدل عليه ما تقدم من باإل} ما البول والغائط من حالل اللحم فطاهرأو{

 وفاقاً} حىت احلمار والبغل واخليل{ طهارة بول املأكول وخرئه  أو مفهوماًالروايات املتضمنة منطوقاً

   كما عن  يف املبسوط والتهذيب، بل يف غري النهايةخللمعظم، كالشي

                                                

  .١ح . .. من ابواب حترمي اجلدي الذي يرضع من لنب٢٥ الباب ٣٥٢ ص ١٦الوسائل ج ) ١(

  .٣ح ...  من ابواب حترمي اجلدي الذي يرضع من لنب٢٥ الباب ٣٥٣ ص ١٦الوسائل ج ) ٢(
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 ،)صحابن عليها عامة األإ( )١(: وعن املعترب،)ن عليها اتفاق من عدا االسكايفأ( :الذخرية، وعنه

، فاملخالف يف املسألة من املتقدمني ابن )مجاع، عدا ابن اجلنيد عليهدعوى اإل(: رشادوعن شرح اإل

اب املعامل، واملدارك، واحلدائق، حصأ، وردبيليكاألاجلنيد، والشيخ يف النهاية، وعن مجلة من املتأخرين 

  .اختياره

سألته :  قال، النصوص املتواترة الدالة بظاهرها على ذلك، كمضمرة مساعة:حجة القائلني بالنجاسة

  .)٢(»نسانكأبوال اإل«: نور والكلب واحلمار والفرس قالسبوال الأعن 

اغسل ما «: خليل والبغال؟ فقالبوال اأعن ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  قال،وصحيحة احلليب

  .)٣(»صابك منهأ

بوال الدواب والبغال أوسألته عن : قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،وحسنة حممد بن مسلم

  .)٤(»اغسله، فإن مل تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه«: واحلمري؟ فقال

  ال بأس «: لقا) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،وصحيحة احلليب

                                                

  . ٢٩ سطر١١٤ ص:املعترب) ١(

  .٧بواب النجاسات حأ من ٨ الباب١٠٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . ١١سات حبواب النجاأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»بروث احلمري واغسل ابواهلا

:  قال،بوال احلمري والبغالأعن ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : عني قالأورواية عبد األعلى بن 

  .)٢(»كثر من ذلكأهو «: فأرواثها؟ قال: قلت:  قال،»اغسل ثوبك«

: رواثها؟ قالأبوال الدواب وأول يف تقما  :)عليه السالم(  قلت أليب عبد اهللا: قال،يب مرميأورواية 

  .)٣(»رواثها فهي أكثر من ذلكأما أصاب ثوبك، وأ) نإ(بواهلا فاغسل ما أما أ«

 سألته عن الدابة تبول فتصيب :قال) عليه السالم(  عن أخيه موسى،ومفهوم صحيحة علي بن جعفر

  .)٤(»ذا جف فال بأسإ«:  قال؟ن يغسلأيصلى فيه قبل أو حائطه أبوهلا املسجد 

ضع يف مربط الدابة على بوهلا أو  سألته عن الثوب يو:قال) عليه السالم( وصحيحته األخرى عنه

و الصفرة اليت يكون معه فال أصابه شيء من الروث أن إ و،ن علق به شيء فليغسلهإ«: روثها؟ قال

  .)٥(»سله من صفرتهغت

                                                

  .١بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٣بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٨بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٨بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٩لنجاسات حبواب اأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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لى بوهلا وروثها عثوب يقع يف مربط الدابة عن ال) عليه السالم( سألته:  قال،يف كتابهوروايته الثالثة 

  .)١(» فال بأسن كان جافاًإن علق به شيء فليغسله وإ«: كيف يصنع؟ قال

:  فقال،سألته عن املاء النقيع تبول فيه الدواب: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأيب بصري عن أورواية 

  .)٢(»شباههأذا سال يف املاء وإأ منه، وكذلك الدم بواهلا فتوضأن مل تغريه إن تغري املاء فال تتوضأ منه، وإ«

و أو بغل أسألته عن كر من ماء مررت به وأنا يف سفر، قد بال فيه محار :  قال،وروايته األخرى

  .)٣(» منه وال تشرب منهأال توض«: نسان؟ قالإ

يغسله أ البهائم بوالأعن رجل ميسه بعض ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  قال،وموثقة عبد الرمحن

  .)٤(»ما الشاة وكل ما يؤكل حلمه فال بأس ببولهأيغسل بول احلمار والفرس والبغل، ف«: م ال؟ قالأ

  وينضح بول البعري «: نه قالأال إ ،وروايته األخرى مثلها

                                                

  . ٢١بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٩بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»والشاة، وكل ما يؤكل حلمه فال بأس ببوله

ليس أ:  فكرهه، فقلت،لدواب يصيب الثوببوال اأ يف :)عليهما السالم( حدمهاأورواية زرارة عن 

  .)٢(»بلى، ولكن ليس مما جعله اهللا لألكل«: حلومها حالالً؟ قال

و الداللة يف مجلة منها، حبملها على أ جاب املشهور عن الروايات املذكورة بعد ضعف السندأو

  .الكراهة والترته، بقرينة الروايات الدالة على عدم البأس

عاجل الدواب، فرمبا أين إ :)عليه السالم(  قلت أليب عبد اهللا: قال)٣( النخاسيب األعزأ رواية :مثل

ثره أو يده فينضح على ثيايب فأصبح فأرى أحدها برجله أخرجت بالليل وقد بالت وراثت، فيضرب 

  .)٤(»ليس عليك شيء«: فيه؟ فقال

ت الريح ئقدامنا محار فبال فجاكنا يف جنازة و: يب يعفور قاالأورواية املعلّى بن خنيس، وعبد اهللا بن 

ليس عليكم «:  فقال،خربناهأف) عليه السالم( يب عبد اهللاأببوله حىت صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على 

  .)٥(»بأس

                                                

  .١٠بواب النجاسات حأ  من٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . أيب األغر النحاس:وورد يف الوسائل) ٣(

  .٢بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٤بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٧١

مجاع، صحاب اإلأن الناقل عنه من أ الّإ ن كان جمهوالًإيب األعز وأن إ ف،والسندان مما يعتمد عليهما

يب عمري، واحلسن ابن حمبوب أابن يف حاله برواية ن النظر أ الّإالة ن رمي باجلهإوحكم ابن مسكني و

، فما عن مجاع عنه، وكونه كثري الرواية وصاحب الكتب مما جيعله حسناًصحاب اإلأمها من اللذين 

  .شكال يف الروايتني بضعف السند ليس يف حملهاملدارك من اإل

ومن مجلة " الفقه على املذاهب"، كما يظهر من ىل اتفاق املذاهب األربعة على النجاسةإ هذا مضافاً

  .خبار النجاسة على التقيةأمن كتبنا، فعلى تقدير التعارض ال بد من محل 

كل أكل ما  «:ما االستدالل للمشهور مبا دل على مأكولية حلم هذه الدواب بضميمة موثق عمارأ

  . وحنوه غريه)١(»حلمه فال بأس مبا خيرج منه

األخبار فسر املراد مبأكولية اللحم وجعله قسيماً للدواب الثالث، كموثقة عبد ن بعض أ: فريد عليه

الرمحن ورواية زرارة املتقدمتني، لكن رمبا حيمل ذلك على الكراهة، بقرينة موثقة ابن بكري الواردة يف 

مة  يف دوران حرمة الصالة اليت هي أخص من النجاسة، مدار حرن تكون نصاًأباب الصالة اليت كادت 

م أالة يف بوله وروثه وكل شيء منه، سواء كان جمعوالً لألكل صن ما ليس مبحرم األكل جيوز الأاألكل و

  .ال

                                                

  .١٢جاسات حبواب النأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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عن الصالة يف الثعالب والفنك والسنجاب، ) عليه السالم( با عبد اهللاأسأل زرارة : قال ابن بكري

ن الصالة يف وبر إ«): يه وآله وسلمى اهللا عللص( مالء رسول اهللاإنه أ زعم خرج كتاباًأوغريه من الوبر، ف

كله فالصالة يف وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، ال تقبل تلك أكل شيء حرام 

صلى اهللا عليه وآله ( يا زرارة هذا عن رسول اهللا«: مث قال» كلهأحل اهللا أالصالة حىت يصلي يف غريه مما 

فالصالة يف وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه يؤكل حلمه ن كان مما إفاحفظ ذلك يا زرارة، ف) وسلم

كله أن كان غري ذلك مما قد يت عن إنه ذكي وقد ذكاه الذبح، وأذا علمت إوكل شيء منه جائز 

  . )١(»و مل يذكهأكله فالصالة يف كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أوحرم عليك 

ن أأكله مقابل ما حرم أكله، و  املراد مبا حلاليت هي يف مقام الضابطة نص يف أنن هذه املوثقة إف

هلما حكم واحد يف جواز الصالة وعدمه، فلو كان هناك ن البول والروث أاحليوان ال خيرج عنهما، و

كله وال جيوز الصالة يف بوله، لكانت هذه أوقسم ثالث للحيوان حبيث مل حيرم فارق بني البول والروث 

كثر من أن مل يكن إكثر األشياء ابتالًء، بل االبتالء ا ألثالث من الضابطة غري تامة، كيف والدواب ا

وعلى هذا فيكون هلذه املوثقة . ن تغفل الضابطة عنهاأاالبتالء باألنعام الثالث لكان مثله، فكيف ميكن 

  .نيتحكومة على موثقة عبد الرمحن ورواية زرارة املتقدم

                                                

  .١بواب لباس املصلي حأ من ٢ الباب٢٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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كيك مجلة منها بني البول والروث، وتعليل عدم النجاسة  تف:خبار النجاسة على التقيةأومما يؤيد محل 

: نه كما يف فقه املذاهب قالإآخر من العامة، فيب حنيفة وبعض أ ن هذا بعينه فتوىإيف الثاين بالكثرة، ف

نه يعفى عما يكثر منها يف أ فمغلظة، غري الّإفإن كانت مما يطري يف اهلواء كالغراب فنجاستها خمففة و(

  .)١() للحرج البغال واحلمري دفعاًالطرق من روث

 وحنوها ما عن علي ، ملستفيض النصوص اليت تقدم بعضها،رواث الدواب الثالثأشكال يف إنه ال إمث 

ن مل إ«: عن الروث يصيب ثويب وهو رطب؟ قال) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : ابن رئاب قال

  . وحنوه غريه)٢(» فيهتقذره فصلّ

ىل إ  وكذا أرواثها للعمومات املتقدمة، مضافاً،شكال يف طهاراإألنعام الثالث، فال بوال اأما أ و،هذا

لبان أعن ) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: حممد بن مسلم قال كصحيحة ،مجلة من النصوص اخلاصة

 فال تغسله  لكو ثوباًأصابك منه شيء أن إال تتوضأ منه و«: بواهلا وحلومها؟ فقالأبل والبقر والغنم واإل

  .)٣(»ن تنظفأال إ

ما الشاة وكل ما يؤكل حلمه فال بأس أف «:)عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،ويف رواية عبد الرمحن

  .)٤(»ببوله

  

                                                

  . ١٢ ص١ ج:الفقه على املذاهب األربعة) ١(

  .١٦بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٩بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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  .وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك احملرم وحنوه

  

ىل غري ذلك إ ،)١(»أس ببولهوينضح بول البعري والشاة وكل ما يؤكل حلمه، فال ب«: خرىأويف رواية 

وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم {: شكال يف قولهنك قد عرفت مما تقدم اإلإمن الروايات، مث 

  .واهللا العامل}  كالسمك احملرم وحنوه،سائل

                                                

  .١٠بواب النجاسات حأ من ٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٧٥

  مالقاة الغائط يف الباطن ال يوجب النجاسة،): ١مسألة ـ (

  

  .}ب النجاسةيف الباطن ال يوجمالقاة الغائط {): ١مسألة ـ (

و جنس دخل من اخلارج يف الباطن، وعلى كل حال فاملالقي أما جنس باطين مل يظهر بعد، إ: النجس

  :ربعةأ فالصور ،ما من اخلارجإما من الباطن، وإ

  .سانسنان للّ كمالقاة الدم اخلارج من بني اإل،مالقاة الباطن للنجاسة يف الباطن: األوىل

دخل الدم من اخلارج يف فمه والقى أدخل من اخلارج، كما لو   الذيمالقاة الباطن للنجس: الثانية

  .لسانه

صبعه يف فمه امللطخ بالدم الذي إدخل أمالقاة األمر اخلارجي للنجاسة يف الباطن، كما لو : الثالثة

  .خيرج من بني األسنان

دخل الدم من أمالقاة األمر اخلارجي للنجاسة اليت دخل من اخلارج يف الباطن، كما لو : الرابعة

  :ذا عرفت هذا قلناإ .صبعه حىت القى ذلك الدم اخلارجي يف الباطنإدخل أ مث ،اخلارج يف فمه

: و طهره مبجرد الزوال، قال يف احلدائقأفالظاهر عدم جناسة الباطن : ما الصورة األوىل والثانيةأ

  ، وعلى ذلك تدل بواطن بزوال العنينه خالف بني األصحاب يف االكتفاء يف طهر الأالظاهر (
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عليه (  سأل الصادق:، مث استدل جبملة من األخبار اآلتية كموثقة الساباطي)١()مجلة من األخبار

  .ىل آخره ـ وغريهاإعن رجل يسيل ـ ) السالم

  .)٢() على املشهور بني األصحاب،ويطهر بزوال العني البواطن كالفم واألنف(: وقال يف املستند

 بو عبد اهللاأئل س: ، واستدل عليه مبوثقة الساباطي قال)٣()لم يف ذلك خالفاًال يع(: يف البحارقال و

منا عليه إ «: قال؟ن يغسل باطنه يعين جوف األنفأعن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ) عليه السالم(

  .)٤(»ن يغسل ما ظهر منهأ

  .اختار صاحب املستند عدم التنجس: مث

 عن النجاسة املتكونة فيها، فال ليها من اجلوف، فضالًإجاسة الواصلة ما النأو(: وقال الفقيه اهلمداين

 لعدم الدليل على ثبوت اآلثار للنجاسات قبل ،ثرة يف تنجيسهاؤينبغي االستشكال يف عدم كوا م

  مجاع عما نصراف ما دل عليها من النص واإل ال،بروزها يف اخلارج

                                                

  .  الثالث٢٩٧ص ٥ ج:احلدائق) ١(

  . ١٠ و٩ سطر٦٠ ص١ ج:املستند) ٢(

  . ١٣١ ص٧٧ ج:البحار) ٣(

  . ١٣١ ص٧٧ ج:البحار) ٤(
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  . إىل آخره،)١()مل خترج

يب أبراهيم بن إ كصحيحة ، كثرية متفرقة على عدم وجوب تطهري الباطنقد دلت روايات: قولأ

يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج، وال يدخل «: يقول) عليه السالم( مسعت الرضا:  قال،حممود

  .)٢(»فيه األمنلة

 كيف ،نفه يف الصالة فريى دماًأ يف الرجل ميس :)عليهما السالم( حدمهاأ عن ،وعن حممد بن مسلم

  .)٣(»ن كان يابساً فلريم به وال بأسإ«: ينصرف؟ قالأيصنع 

ن يغسل ما ظهر منها يعين أمنا عليه إ«: يف حديث قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأوعن عمار عن 

  .)٤(»ن يغسل باطنهاأاملقعدة وليس عليه 

منا إسنة، ليس املضمضة واالستنشاق فريضة وال «: قال) عليه السالم( يب جعفرأوعن زرارة عن 

  .)٥(»ن تغسل ما ظهرأعليك 

                                                

  . اجلز األخري من كتاب الطهارة٢٠ سطر١٢٦ ص:مصباح الفقيه) ١(

  .١ب النجاسات حبواأ من ٢٤ الباب١٠٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢بواب النجاسات حأ من ٢٤ الباب١٠٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٦بواب النجاسات حأ من ٢٤ الباب١٠٣٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٧بواب النجاسات حأ من ٢٤ الباب١٠٣٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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: كيف يقعد؟ قالن يستنجي أ الرجل يريد :قلت له: قال) عليه السالم( وعن عمار عن أيب عبد اهللا

  .)١(»ن يغسل باطنهأن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أمنا عليه إـ و: كما يقعد للغائط، ـ قال«

 قلت :الديلم قاليب أ كرواية ابن ، اخلمراق شاربصبل رمبا يستدل لذلك مبا دل على طهارة ب

  .)٢(»ليس بشيء«:  فقال، رجل يشرب اخلمر فيبصق، فأصاب ثويب من بصاقه:)عليه السالم( للصادق

خارج الفم منا يغسل باألشنان إ«): عليه السالم(  كقول الرضا،ل الغمرن الفم ال يقبأوما دل على 

  .)٣(»داخل الفم فال يقبل الغمرما أف

سألته : قال) عليه السالم(  كرواية عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللا، على غسل حول اجلرحوما دل

  .)٤(» ما حولهليغس«: عن اجلرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال

  يف حديث ) عليه السالم( يب عبد اهللاأوصحيحة احلليب عن 

                                                

  .٢حكام اخللوة حأ من ٣٧ الباب٢٥٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١بواب النجاسات حأ من ٣٩ الباب١٠٥٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ح...  بواب آداب املائدةأ من ١٠٨ الباب٥٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣بواب الوضوء حأ من ٣٩ الباب٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»اغسل ما حوله«: صنع به يف غسله؟ قالأسألته عن اجلرح كيف : قال

عليه ( ئل الرضا س:ثر البول والنورة الداخلني يف الشقاق، كمرسلة الصدوقأوما دل على عدم لزوم 

 رجليه الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما عن الرجل يطأ يف احلمام ويف) السالم

ظفاره، أظفاره بأخيلل م أجيزيه الغسل أ ،وطئه من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله اليت وطأ ا

ال شيء عليه من الريح والشقاق بعد «:  فقال،وال يرى شيئاًظفاره أالريح من فيجد ويستنجي 

  .)٢(»غسله

: قال) عليه السالم( يب جعفرأ عن ، كرواية زرارة وحممد بن مسلم،وما دل على غسل ظاهر الفرج

ن استنجت إا إن تستنجي باملاء أ ذا طهرت وكانت ال تستطيعإسألته عن طهور املرأة يف النفاس 

نعم لتنقي من داخل بقطن «: ن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قالأاعتقرت، هل هلا رخصة 

  ن كان يف داللة بعضها إىل غري ذلك مما جيدها املتتبع، وهذه الروايات وإ، )٣(»خبرقةأو 

                                                

  .٢بواب الوضوء حأ من ٣٩ الباب٣٢٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٧ فيما ينجس الثوب واجلسد ح١٦ الباب٤٢ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٢(

  .٣حكام اخللوة حأبواب أ من ٢٩ الباب٢٤٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .ن جمموعها كاف يف احلكمأال إشكال، إ

ن كان األول إو تنجسه وطهارته بالزوال، وأ ،صالًأكال يف عدم تنجس الباطن شإ فال ،وعلى هذا

نه أواحلق ( : املعامل يف هذه املسألةيقرب لعدم دليل على جناسة كل شيء باملالقاة، ولذا قال يف حمكأ

يف حنو ا ملزومة الطهارة وال وجه لعدم االعتداد ا إ ف،صالة الرباءةأيكفي يف االستدالل له التمسك ب

سلفنا يف مسألة أ وقد ، مؤثرة فيما تالقيه برطوبة مطلقاًسباباًأال توهم كون النجاسات إهذا املوضع 

  .، انتهى)ن ذلك بعيد عن التحقيقأتطهري الشمس 

ويف داللتها على الطهر بزوال العني نظر، بل تدل على ( : بعد موثقة عمار املتقدمة،وقال يف املستند

ن دل عدم وجوب الغسل على الطهارة لدلت املوثقة على إ فيضاًأ بقية العني عدم وجوب الغسل ولو

ن ثبوت جناسة إعدم تنجس البواطن مبالقاا النجاسة الداخلية واخلارجية، ولألصل، وعدم الدليل، ف

مجاعاً، بل حنن ال إمنا هو باألمر بالغسل يف األكثر وهو ليس يف املورد لعدم وجوب غسله إاملتنجسات 

ال ما يترتب عليه األحكام املعهودة الشرعية، وال دليل على ترتب شيء منها على إلم من النجس نع

  . انتهى)١()البواطن

 والغائط يف املعدة ،ذا مل خيرج، فالدم ما دام يف العروقإبل ميكن منع جناسة عني النجس : قولأ

  وحنوها، واملين يف الصلب والترائب 

                                                

  .١١ سطر٦٠ ص١ ج:املستند) ١(
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ىل ما خرج منها، وذا إو منصرفة أذ األدلة ظاهرة إثانة ليست جنسة، و يف الذكر، والبول يف املأ

ىل اخلارج، وبني النجاسات اليت دخل من اخلارج يف الداخل، وكيف إيفرق بني النجاسات اليت مل تربز 

  .كان فتنجيس النجاسة داخليها وخارجيها للباطن ال دليل عليه

يب أبراهيم بن إ ففي رواية ، والوذي وبلل الفرج ما دل على طهارة املذي والودي:ويؤيد ما ذكر

زارها يصيبه من بلل الفرج إو أعن املرأة عليها قميصها ) عليه السالم( با احلسن الرضاأ سألت :حممود

طالقها شامل لصورة إن إ، ف)١(»ذا اغتسلت صلت فيهماإ«): عليه السالم( تصلي فيه؟ قالأوهي جنب 

 مع يهخوأ بل هو الغالب، فاحلكم بطهارة البلل كطهارة املذي ونزال الرجل باجلماع يف فرجها،إ

ن كان رمبا يستشكل إمعلومية مرورها باملخرج الذي مر عليه النجس دليل على عدم جناسة الباطن، و

  :ن االحتماالت ثالثأومما ذكرنا حتصل . عم الحتمال مطهرية الزوالأنه أب

  .عدم جناسة عني النجس يف الباطن: األول

  .جناستها وعدم منجسيتها: اينالث

 ملا عرفت ،مجاعإذ ال إ ، وحيث ال دليل على األخري،رمنا زواهلا مطهإ و،النجاسة واملنجسية: الثالث

 فال يبعد األول ،و املنصرف منها صورة خروج النجسأطالق لألدلة، ألن موردها إ وال ،من االختالف

  يف 

                                                

  .١بواب النجاسات حأ من ٥٥ الباب١٠٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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،  قطعاًلنجاسة من اخلارج فال يبعد الثاين ألنه كان جنساًما لو كانت اأصورة كون النجاسة باطنية، 

هذا ر له، لكن حيث ال دليل على جناسة الباطن نقول بالثاين دون الثالث، ن دخوله مطهأوال دليل على 

  .و اخلارجية للباطنأعين مالقاة النجاسة الباطنية أكله يف الصورتني األوليني 

 ،برة النافذة يف الدم كاإل،قاة الشيء اخلارجي للنجاسة الباطنيةمال: وأما الصورتني األخريتني، أعين

 والذكر املفرغ للمين يف باطن الفرج، ،صبع اليت تالقي دم الفم واألنفواحملقنة املالقية للغائط، واإل

صبعه إدخل أ كما لو صب يف فمه الدم مث ،ومالقاة الشيء اخلارجي للنجاسة اخلارجية الداخلة يف الباطن

،  فالقول بعدم النجاسة فيهما مشكل جداً،كل شيئاً جنساً مصحوباً بشيء طاهر مث خرج الطاهرأو أ فيه،

ىل اخلارج، لكنه إذا مل خترج العني إن نفينا البعد عن عدم النجاسة إنا وإشكل، فأبل يف الصورة الرابعة 

  .حمل تأمل

ليل تنجيسه مبجرد كونه دخل الباطن فرفع اليد عن دليل جناسة النجس أو عن د: وأما الصورة الرابعة

ال وجه له، بل ما سيأيت يف املسألة الثالثة عشر يف فروع الدم من الرواية الدالة على غسل باطن الشاة 

بشرب البول واعتالف العذرة دليل على بقاء النجاسات على جناستها حىت فيما لو دخلت يف الباطن، 

  . عدم تنجس الباطن مبالقاة النجاسة الباطنية أو اخلارجيةن األقرب يف املسألةأ :فتحصل مما ذكرناه
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  نسان أو الدود اخلارج منه إذا مل يكن معهما شيء من الغائط،كالنوى اخلارج من اإل

  

ذا صار ظاهراً مع وجود عني النجاسة تنجس، كما تدل عليه الرواية وغريها، واالحتياط يف إ: نعم

 واهللا ،قربية تنجس الظاهر مبالقاة النجاسة اخلارجية يف الباطنأنية، وتنجس الظاهر مبالقاة النجاسة الباط

  .العامل

 ما خرج من الداخل ومل يعلم مالقاته للنجس : فنقول،ىل الشرحإ فلنرجع :ذا عرفت ما ذكرناإ

حمكوم } ذا مل يكن معهما شيء من الغائطإو الدود اخلارج منه أنسان كالنوى اخلارج من اإل{

  .بالطهارة

يب أخربه عن أمجلة من النصوص كرواية حريز عمن : مجاع ظاهراًىل األصل واإلإ ل عليه مضافاًويد

ميضي يف صالته وال «:  وهو يف الصالة قال)١( يف الرجل تسقط منه الدواب:)عليه السالم( عبد اهللا

  . جناستهن عدم بطالن الصالة مع كون الغالب رطوبة احليوان دليل على عدمإ، ف)٢(»وضوءهذلك ينقض 

ئل عن الرجل يكون يف صالته فيخرج س: قال) عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،وعن عمار بن موسى

   نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء، جن كان خرإ«: منه حب القرع كيف يصنع؟ قال

                                                

  ).الدود (:يف نسخة) ١(

  .٤بواب نواقض الوضوء حأ من ٥ الباب١٨٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .وإن كان مالقياً له يف الباطن

  

 وإن كان يف صالته قطع ،لوضوءن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد اإومل ينقض وضوءه، و

  .)١(»عاد الوضوء والصالةأالصالة و

ن مل يكن فيه إن خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ، وإو«: وعن الفقه الرضوي

شكال فقد عرفت التردد واإل} ن كان مالقياً له يف الباطنإو{، )٢(»ثفل فال وضوء عليك وال استنجاء

 والقول بالطهارة هنا ينايف االحتياط الذي ،ة النجاسات ملا كان منها يف الباطندلة جناسأالحتمال مشول 

برة وحنوها املالقية للدم يف املسألة الثانية عشرة من مسائل الدم من االحتياط عن اإل) رمحه اهللا( يأيت منه

  .نه ينايف االحتياط باالجتناب عن احملقنة اليت علم مالقاا للغائطأيف الباطن، كما 

ن أىل إ  مضافاً،ليهماإ وذلك للدليل املتقدم بالنسبة ،فرق بني الدود والنوى وبني ما ذكر: ال يقال

  .زوال العني عن ظاهر الدود موجب لطهارته ألنه من احليوان

طالق يف الروايات يشمل حىت صورة املالقاة، بل هي نازلة مرتلة املتعارف من إمل يعلم : ألنا نقول

ذ ال تصدق العذرة يف كثري من إرد مالقاة الغذاء احمللول يف الباطن ال يوجب جناسته عدم العلم، بل جم

  .ن تصري عذرةأىل إاء املتقلب بينها ذاحواالت الغ

  

                                                

  .٥بواب نواقض الوضوء حأ من ٥ الباب١٨٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢١ سطر١ ص:فقه الرضا) ٢(
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إن علم مالقاا له فاألحوط االجتناب حتقان نعم لو أدخل من اخلارج شيئاً فالقى الغائط يف الباطن كشيشة اال

حتقان ومل يعلم خلطه بالغائط وال مالقاته له  فلو خرج ماء اال،ته فال حيكم عليه بالنجاسةما إذا شك يف مالقاأعنه، و

  .ال حيكم بنجاسته

  

ن علم املالقاة للعذرة إطالق يف الروايات ال ميكن اجلزم بالطهارة ومعلومية اإلعدم واحلاصل بعد 

  .فتأمل

ن علم مالقاا له إشة االحتقان دخل من اخلارج شيئاً فالقى الغائط يف الباطن كشيأنعم لو {

ذا شك يف مالقاته فال حيكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء االحتقان ومل إما أفاألحوط االجتناب عنه، و

ن املالقى ـ بالفتح أولو علم مالقاته لكن شك يف } يعلم خلطه بالغائط وال مالقاته له ال حيكم بنجاسته

  .تأملىل حد الغائطية، ففي النجاسة إـ وصل 
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  ال مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم،): ٢مسألة ـ (

  

يضاح إبل، فعن ما بيع بول اإلأ} ال مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم{): ٢مسألة ـ (

مجاع على جوازه، لكن عن اية العالمة ونزهة ابن سعيد العدم، قال األول  اإل:النافع، وجامع املقاصد

 لالستخباث كأبوال البقر واإلبل، ،ن كان طاهراًإ و، يعين حيرم بيعه،وكذلك البول(: ي كالمهيف حمك

  . انتهى،) ألنه منفعة جزئية نادرة فال يعتد به،ن انتفع به يف شربه للدواءإو

ن قلنا جبواز إ( :نهأبوال ما يؤكل حلمه، فقد فصل فيه شيخنا املرتضى بأبل من ما ما عدا بول اإلأو

مجاع عليه ـ من القدماء واملتأخرين، بل عن املرتضى دعوى اإل ـ كما عليه مجاعة  اختياراًشرا

خرى الستخباثها، ففي جواز بيعها أن قلنا حبرمة شرا، كما هو مذهب مجاعة إ و،الظاهر جواز بيعها

  .ىل آخرهإ، )١()قوالن

 دعوى : وعن املرتضى،بيعها نفي اخلالف يف جواز :اث من مأكول اللحم، فعن اخلالفوما األرأو

  .بل بول اإل حرمة بيع العذرة واألبوال كلها إالّ:مجاع عليه، لكن عن املفيد وسالّراإل

 ،اث ـ مطلقاًو ـ أي باألبوال واألر)٢()ما مما يؤكل حلمه فيجوز االكتساب اأو(: قال يف املستند

  مجاع لألكثر، بل عن السيد اإلوفاقاً

  

                                                

  .٢٨ سطر٣ ص:كتاب املكاسب) ١(

  .١٤ سطر٣٣٤ص ٢ ج:املستند) ٢(
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  ملأكولوأما بيعهما من غري ا

 للمفيد والنهاية والديلمي وعظم االنتفاع ا فيشملها األصل والعمومات، وخالفاًعليه لطهارا 

ليه، إفاء مع الضرورة شلالستبل ال ببول اإلإوعدم االنتفاع عنه لالستخباث رشاد، فمنعوا وظاهر اإل

مكان االنتفاع به، ومنع إ االستخباث حلرمة البيع بعد مث ضعف الدليل مبنع تالزم ،مجاع والنصوصلإل

  .عدم االنتفاع وجداناً

ذا فرض بذل العقالء املال إم ال، ال مانع من بيعه أما البول الطاهر فسواء قلنا جبواز شربه أ: قولأ

و ألدخاره للمرض أزاء بول الشاة ألخذ بعض املواد منه إكما لو بذل املال بولو ملورد خاص،  ئهزاإب

، وغريمها من جتارة عن تراض، ووفوا بالعقودأ فيشمله ، املنع علىذ ال دليلإالكذائي، 

  .زائه حرم من جهة كون املعاملة سفهيةإذا فرض عدم بذل العقالء املال بإما أو. العمومات

زائها إ، ويبذل العقالء املال ب عرفاًماالًشكال يف جواز بيعها لكوا إما األرواث الطاهرة فال أو

زائه كان إائر االنتفاعات، ولو فرض أن هناك روث طاهر مل يبذل العقالء املال بشعال والتسميد وسلإل

  .زائه يف كون املعاملة حينئذ سفهية غري جائزةإ بول ال يبذل املال بلحاله حا

زائهما، إن كانا طاهرين وهلما منفعة عقالئية حبيث يبذل العقالء بإف} ما بيعهما من غري املأكولأو{

  يضاً يف جوازإشكال فال ينبغي اإلك يف خرء اخلفاش على املختار من طهارته ـ ذا فرض ذلإـ كما 
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  .فال جيوز

  

ذا فرض عدم بذل العقالء إ} فال جيوز{ن مل يكونا طاهرين كفضلة السنور وبوله إ و،ذلك للعمومات

  .زائهماإاملال ب

وفاق، بل عن اخلالف نه موضع إ:  بل يف املستند،ذا فرض بذهلم فاملشهور عدم جواز البيعإما أو

 القول جبواز بيع عذرة ما :ولكن رمبا يستظهر من عبارة االستبصار. مجاع عليه اإل:والتذكرة واملسالك

 للمقدس نه استشكل يف حمكي الكفاية تبعاًأنسان، كما خبار املنع على عذرة اإلأنسان حلمله عدا اإل

ن أال إ(: نه قالأال إ) رمحه اهللا( نا املرتضى واستحسنه شيخ،مجاعن مل يثبت اإلإاألردبيلي يف احلكم 

فالذي استدل عليه للمشهور : ، وكيف كان)١()خبار العامةمجاع املنقول هو اجلابر لضعف سند األاإل

  .مجلة من األخبار

ما وجوه احلرام من البيع والشراء أو«): عليه السالم(  رواية حتف العقول املروية عن الصادق:منها

و أو ملكه أو نكاحه أو كسبه أكله وشربه أيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة مر يكون فأوكل 

 نظري البيع بالربا ملا يف ذلك من ،و شيء يكون فيه وجه من وجوه الفسادأو عاريته أو هبته أه كمساإ

و أو الطري أو حلوم السباع من صنوف سباع الوحش أو حلم اخلرتير أو الدم أ أو البيع للميتة ،الفساد

  .)٢(»و شيء من وجوه النجسأو اخلمر أجلودها 

                                                

  .٢٤ سطر٤ ص:كتاب املكاسب) ١(

  . ٢٤٥ ص:حتف العقول) ٢(
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كله وشربه ولبسه ونكاحه أمر يكون فيه الفساد مما قد ي عنه من جهة أوكل «: والفقه الرضوي

 مثل امليتة والدم وحلم اخلرتير والربا ومجيع الفواحش، وحلوم ،مساكه لوجه الفساد مبا قد ى عنهإو

  .)١(»م ضار للجسمشبه ذلك فحراأالسباع واخلمر وما 

من احلالل من البيوع كل ما هو حالل «): عليه السالم(  املروي عن الصادق:سالموخرب دعائم اإل

صله أ  وما كان حمرماً،واملشروب وغري ذلك مما هو قوام للناس وصالح ومباح هلم االنتفاع بهاملأكول 

  .)٢(» عنه مل جيز بيعه وال شراؤهمنهياً

ومجلة من األخبار . )٣(»م مثنه حرم شيئاًذا حرإن اهللا إ«: املشهور) ه وآله وسلمصلى اهللا علي( والنبوي

يبيع أ عن رجل له كرم : كصحيحة ابن اذينة،االنتفاع وحنوهاالواردة يف اخلمر املعللة حللية البيع حبلية 

ان الذي حيل شربه أو  يف األبمنا باعه حالالًإ«: ؟ فقال او سكراًنه جيعله مخراًأالعنب والتمر ممن يعلم 

علل حلية البيع حبلية األكل والشرب فينتفي حني انتفائها، ) عليه السالم( ، فانه)٤(»كله فال بأس ببيعهأ

  ىل إىل غري ذلك من العمومات، هذا مضافا إ

                                                

  . باب التجارات والبيوع واملكاسب١٧ سطر٣٣ ص:فقه الرضا) ١(

  .٢٣ ح٢ كتاب البيوع واألحكام فصل١٨ ص٢ ج:الدعائم) ٢(

  . ١٣٧٠ملطبوعة بطهران سنة  ا٢٢٥ ص١ ج:اخلالف) ٣(

  .٥بواب ما يكتسب به حأ من ٥٩ الباب١٦٩ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(
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  :ورود مجلة من األدلة اخلاصة يف املقام

  .)١(»مثن العذرة من السحت«: مثل رواية يعقوب بن شعيب

بيع العذرة فما أين رجل إ :نا حاضر فقالأو) عليه السالم( سأل رجل أبا عبد اهللا:  قال،اعةورواية مس

  .)٢(»حرام بيعها ومثنها«: تقول؟ قال

ن رواية التحف علل حترمي البيع إ ف،نه ال داللة فيها على التحرميأما األخبار العامة فريد عليها أ: قولأ

ول أىل آخره، وكون العذرة واألبوال النجسة كذلك إب والشراء بالنهي عن األكل والشرب والكس

و أ «:)عليه السالم( مساكها وهبتها وعاريتها، وقولهإنه مل يعلم النهي عن كسبها وملكها وإالكالم، ف

مر يكون أ فكل :يراد به البيع والشراء الستعماهلا يف املنهي عنه بقرينة صدرها» شيء من وجوه النجس

ذا اشتراها إو جلودها، واخلمر أو الطري أيتفقوا على حترمي بيع سباع الوحش فيه الفساد، ولذا مل 

  .للتخليل

رادة املتبايعني الستعماهلا يف إن املذكورات ال حيرم بيعها إال على النحو املتعارف الذي هو إ: واحلاصل

  اجلهة احملرمة، ويؤيد هذا ما 

                                                

  .١بواب ما يكتسب به حأ من ٤٠ الباب١٢٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢بواب ما يكتسب به حأ من ٤٠ الباب١٢٦ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(
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سلم رجل وله أ: كى مبن يستحل، بل ورواية يونس على جواز بيع النجاسات كامليتة املشتبهة باملذدلّ

و ويل له غري مسلم مخره وخنازيره أيبيع ديانه «:  قال،مخر أو خنازير مث مات وهي يف ملكه وعليه دين

  .)١(»ن يبيعه وهو حي وال ميسكهأويقضي دينه وليس له 

 يعجن باملاء النجس، الذي ماتت فيه الفأرة، والعجني الذيبل وما دل على بيع املتنجسات كالزيت 

عليه ( ، والعجني الذي قطر فيه اخلمر قال)٢(»يباع ممن يستحل امليتة «:ففي مرسلة ابن أيب عمري

م إنعم ف«): عليه السالم(  قال،بني هلمأبيعه من اليهودي والنصارى وأ: قلت» فسد«): السالم

  . فتأمل،ىل غري ذلكإ ،)٣(»يستحلون شربه

ما األخبار اخلاصة فهي معارضة خبرب حممد بن أو. ائر األخبار العامةوذا يظهر اجلواب عن س

وال بأس «: وذيل خرب مساعة املتقدم قال. )٤(»ال بأس ببيع العذرة«): عليه السالم( مضارب عن الصادق

  .»ببيع العذرة

. كاسبكثر العامة كما يف املأ لكونه مذهب ،هو محل األخبار املانعة على التقية: واألقرب يف النظر

  ما اجلمع حبمل املانعة علىأو

  

                                                

  .٢بواب ما يكتسب به حأ من ٥٧ الباب١٦٧ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب ما يكتسب به حأ من ٧ الباب٦٨ ص١٢ ج:لالوسائ) ٢(

  .٨بواب النجاسات حأ من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣بواب ما يكتسب به حأ من ٤٠ الباب١٢٦ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(
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  .نعم جيوز االنتفاع ما يف التسميد وحنوه

  

و محل األوىل على البالد اليت ال ينتفع ا، والثانية على أ واوزة على عذرة البهائم، ،نسانعذرة اإل

. واري فال شاهد لهو محل املانعة على الكراهة كما عن الشيخ والسي والسبزأالبالد اليت ينتفع ا، 

 والنظر للفقيه ومتام الكالم يف ،يدور األمر بني األخذ مبقتضى القاعدة، وقول املشهوروعلى هذا 

  .ن شاء اهللاإاملكاسب 

بال خالف كما عن املبسوط وتبعه غري واحد كالعالمة } نعم جيوز االنتفاع ما يف التسميد وحنوه{

  .ي املنعيف املنتهى والقواعد وغريه لكن عن احلل

جناسها أومجيع النجاسات حيرم التصرف فيها والتكسب ا على اختالف (: قال يف حمكي السرائر

  .)١()نواع العذرة وروث ما ال يؤكل حلمه وبولهأمن سائر 

  .)صالة حرمة االنتفاع بالنجس مطلقاًأمجاع على دعوى اإل( :وعن فخر الدين واملقداد

  . روايتا حتف العقول والرضوي فيدل على القول الثاين،كيف كانو

                                                

  . ٢٩ سطر٢٠٧ص: السرائر) ١(
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ن تطرح أ نه كان ال يرى بأساًإ«): عليه السالم( رواية وهب بن وهب عن علي: وعلى القول األول

  .)١(»يف املزارع العذرة

فاعترب مبا ترى من «: نه قالأ) عليه السالم( ويف توحيد املفضل برواية حممد بن سنان عنه عن الصادق

له قيمة وما ال قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل،  ق وكبريه، ومباضروب املآرب يف صغري اخلل

مجع املوقع أوالعذرة اليت اجتمعت فيها اخلساسة والنجاسة معاً، وموقعها من الزروع والبقول واخلضر 

ال بالزبل والسماد الذي يستقذره إن كل شيء من اخلضر ال يصلح وال يزكو أالذي ال يعدله شيء، حىت 

ن كان األقوى ما إوتفصيل الكالم موكول بباب املكاسب و. ، احلديث)٢(»ويكرهون الدنو منهالناس، 

  . املذكورة للمنع، واهللا العاملهاختاره املصنف لعدم متامية الوجو

  

                                                

  .١بواب األطعمة واألشربة حأ من ٢٩ الباب٣٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٠٧ ص:توحيد املفضل) ٢(
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  ذا مل يعلم كون حيوان معني أنه مأكول اللحم أو الإ): ٣مسألة ـ (

  

 ألن ،ربعة اقسامأفهو على } و الأأكول اللحم نه مأذا مل يعلم كون حيوان معني إ{): ٣مسألة ـ (

ما موضوعية ـ إو. و حرام ـأن احليوان الفالين كاألرنب حالل أما حكمية ـ كأن ال يعلم إالشبهة 

ن ال أما إ و،ن يعلم بقابليته للتذكيةأما إو ذئب ـ وعلى كل تقدير فأن هذا احليوان شاة أكأن ال يعلم 

  .يعلم بذلك

 ،يف الشبهة احلكمية مع معلومية قابلية احليوان للتذكية، وهنا حيكم حبلية اللحم: فاملسألة األوىل

الْيوم أُِحلَّ لَكُم ﴿: وقوله تعاىل ،)١(﴾ ما أُوِحي ِإلَي محرماً قُلْ ال أَِجد يف﴿:  كقوله تعاىل،لعمومات احلل

بات٢(﴾الطَّي(،وقوله تعاىل  :﴿م كئَلُونسا أُِحلَّاذَيباتالطَّي قُلْ أُِحلَّ لَكُم ملَه ﴾)ىل قاعدة إ مضافاً ،)٣

كل شيء حاللومكان التمسك بالعمومات وال بالقاعدةإ وأورد عليهما بعدم ، يف مرتبة نفسها.  

ذ نسبة إال لزم استثناء األكثر إطالق، وما العمومات فألن اآلية األوىل ليست يف مقام العموم واإلأو

  موراً معدودة أال إن املستثىن يف اآلية ليس أر قطعاً، مع شقل من العأىل احملرم إلل احليوان احمل

                                                

  .١٤٥ية اآل: سورة األنعام) ١(

  .٥ية اآل: سورة املائدة) ٢(

  .٤ية اآل: سورة املائدة) ٣(
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 ومل ئةام مأ، واحلال ال زيداًإ جائين العلماء :فلو كانت يف مقام العموم لكانت من قبيل قول القائل

املوقوذة واملتردية  عشرة، كيف وكثري من احملرمات املذكورة يف آية املائدة كاملنخنقة والّإجيئه منهم 

ن ال تكون يف مقام البيان بل يف مقام أكل السبع مل تذكر يف هذه اآلية، فاآلية ال بد وأوالنطيحة وما 

ن كل ذي خملب من الطري وكل إال لزم االستهجان القطعي فإو االلتزام بالنسخ كما عن بعض، وأالرد 

  .ضعاف غريها حمرمةأف ضعاأذي ناب من الوحش وما ال قشر له من السمك اليت هي 

 ،ال هذاإ نه ليس شيء حمرماًأوقد احتج قوم ذه اآلية على (: نه قالأولذا حكي عن تفسري القمي 

حلوا كل شيء من البهائم القردة والكالب والسباع والذئاب واألسد والبغال واحلمري والدواب، أو

ه اآلية رد على ما أحلّت العرب منا هذإ و، وغلطوا يف هذا غلطا بينا،ن ذلك كله حاللأوزعموا 

  .ىل آخرهإ ،)١()شياء، فحكى اهللا ذلك لنبيهأشياء وحترم أنفسها وحرمت، ألن العرب كانت حتلل على 

 ألنه ال ميزان له ، فألن الطيبات يراد ا الطيبات الشرعية ال الطيبات العرفية،ما اآليتان االُخريانأو

ىل كثري من إ وكذا بالنسبة ، وآخرون يرونه طيباً، غري طيبن مجاعة من العرف يرون الضفدع مثالًإف

  احليوانات 

                                                

  . ٢١٩ ص١ ج:تفسري القمي) ١(
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اين ال األول، ثن ساعد النص الإ واملسلمون يرونه غري طيب، ووغريها فالنصارى يرون اخلرتير طيباً

  .وما خيتلف العرف فيه ال ميكن جعله ميزاناً

 كما قالوا يف باب الربا  ـىل من يراه خبيثاًإبة  واحلرمة بالنس،ىل من يراه طيباًإوالقول باحللية بالنسبة 

ن الطيب حالل بقول مطلق أن الظاهر من اآليتني أذا كان مكيالً أو موزوناً يف بلد دون بلد ـ مردود بإ

ىل األول إو الشرعي، ال سبيل أن يراد به العريف أو احلقيقي أما إن الطيب إ: ن شئت قلتإال بالنسبة، و

ىل الثاين لعدم علم الناس بالطيب احلقيقي، فلرمبا يرون إطالق، وال ه خالف اإلنألعدم االنضباط، و

 بعدم املضرة النوعية ن األشياء اليت يراها الشارع طيباًأ والطيب خبيثاً، فتعني الثالث، فاملراد اخلبيث طيباً

  .حد قسميها حمرمةأ وما فيه املضرة ب،والشخصية حمللة

ن شيئاً أباستصحاب احلرمة املتيقنة قبل وقوع التذكية، هذا ولكن الظاهر ما القاعدة فألا حمكومة أو

  ويشهد لعمومها متسك اإلمام، فألا عامةدقل ال اجما آية أكورة غري تامة، يرادات املذمن اإل

  .ثبات احلكم يف بعض احليواناتا إل) عليه السالم(

   عن الباقر والعياشي،)١()عليه السالم( فعن التهذيب عن الصادق

                                                

  .١٦ يف الصيد والزكاة ح١ الباب٦ ص٩ ج:التهذيب) ١(
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 ،)٣( له قشر من السمك حرام هو)٢(ئل عن اجلري واملارماهي والزمري وما ليسنه سأ :)١()عليه السالم(

 طاِعٍم   ما أُوِحي ِإلَي محرماً على قُلْ ال أَِجد يف﴿: يا حممد اقرأ هذه اآلية اليت يف األنعام«: فقال يل

همطْعا حىت فرغ: فقال )٤(﴾يإ:  فقال،ت منهافقرأم اهللا ورسوله يف كتابه ولكنهم قد منا احلرام ما حر

  .)٥(»شياء فنحن نعافهاأكانوا يعافون 

ئل عن سباع الطري والوحش حىت ذكر له القنافذ نه سأ :)عليهما السالم( وعن الباقر والصادق

م اهللا يف كتابه وقد ى ما حر الّإليس احلرام ): عليه السالم(  فقال،والوطواط واحلمري والبغال واخليل

 وإمنا اهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست ،يوم خيرب عنها) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  . اآلية)٦(جدأقل ال اقرأ هذه اآلية :  مث قالاحلمري حبرام

                                                

  .١١٩ ح٣٨٢ ص١ ج:تفسري العياشي) ١(

  .من نسخة التهذيب فقط» ليس«: الظاهر سقوط كلمة) ٢(

  .»أحرام«: ٩ ح٦٠ ص٤االستبصار جرواه يف ) ٣(

  .١٤٥ية اآل :األنعامسورة ) ٤(

  .)أحرام هو أم ال(:  هكذا١١٩  ٣٨٢ ص١ج:  ويف تفسري العياشي.كما يف املنت: ، ويف االستبصار١٦ ح٦ ص٩ج: التهذيب) ٥(

  .٦بواب األطعمة واألشربة حأ من ٥ الباب٣٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(
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 اآلية، ...جدأال ): معليه السال(  فقال،، فنعته لهوما اجلريث:  فقال،ئل عن اجلريثنه سأ :وعنه

كل شيء من البحر ليس له قشر  ويكره ، اخلرتير بعينهالّإمل حيرم اهللا شيئاً من احليوان يف القرآن : مث قال

  . )١(»منا هو مكروهإمثل الورق وليس حبرام 

ن منا احلرام ما حرم اهللا يف كتابه ولكإ ،كل الغراب ليس حبرامأن إ«): عليهما السالم( حدمهاأوعن 

  .)٢(»األنفس تترته عن كثري من ذلك تفززاً

 ،ن داللتها على كون اآلية صرحيةأال إ ، بهن اشتملت على ما هو غري مفتإهذه األخبار و: قولأ

 وما دوا ،ن احملرمات االبتدائية اليت حرمها اهللا تعاىل هي املذكورات يف اآلية الكرميةأوالوجه يف ذلك 

ن الواجب باألصل عشر ركعات والسبعة األخرى من السنة، ولذا كان أ كما ورد ،منا هي من السنةإ

م اهللا يف  ما حرالّإليس احلرام  :)عليه السالم(  قوله:نه قالأيف التهذيب ) رمحه اهللا( احملكي عن الشيخ

يما ن كان فإال ما ذكر يف القرآن وإنه ليس احلرام املخصوص الغليظ الشديد اخلطر، أ املعىن فيه )٣(كتابه

  يضا حمرمات كثرية أعداه 

                                                

  .١٥ يف الصيد والزكاة ح١ الباب٦ ـ ٥ ص٩ ج:التهذيب) ١(

  .١بواب األطعمة واألشربة حأ من ٧ الباب٣٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٧٦ يف الصيد والزكاة ح١ الباب٤٢ ص٩ ج:التهذيب) ٣(
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  .ا دونه يف التغليظ، انتهىأال إ

 وما ذكر يف املائدة من ، فهذه اآلية دالة على وقوع التحرمي االبتدائي على املذكورات،وكيف كان

ن يدل دليل من السنة على التحرمي، أال إمصاديق امليتة كما ال خيفى وما سوى ذلك داخل يف العموم، 

 ومتام الكالم يف ،و تعارض النصنيأمجاله إو أ الدليل يف الشبهة احلكمية لفقدان النص واملفروض عدم

  .حمله

نه ملا قرأ أ ويدل على ذلك ،ن املراد من الطيبات غري الشرعيأ، فالظاهر "حل الطيباتأ"ما آية أو

نه أحل هلم وألوا عما أ س،اآلية )١(﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ و الدم﴿عليهم اآلية الثالثة من سورة املائدة 

يسئَلُونك ماذا أُِحلَّ لَهم قُلْ ﴿: م ال؟ فقال تعاىل يف اآلية الرابعة منهاأهل هو شيء خاص كاحملرمات 

باتالطَّي غري معلوم، بل معلوم  ، بل مطلقاً"الطيب"ن احلقيقة الشرعية يف أىل إ مضافاً، )٢(﴾أُِحلَّ لَكُم

 :نه لو قال العبد ملوالهأال ترى أ عن سؤاهلم، نه لو كان املراد الطيب الشرعي مل يكن جواباًأ العدم، على

ن ليس املراد أكل اخلبيث، مل يكن يتردد العرف يف أاك عن أآمرك بأكل الطيب، و:  فقال،ماذا تأمرين

من وضع وليت مل يسبق  بل هو الطيب عند العرف، وكذلك سائر األلفاظ ا، جعله نفس املوىل طيباًطيباً

   وتغري املوىل

                                                

  .٣ية اآل: سورة املائدة) ١(

  .٤ية اآل: سورة املائدة) ٢(
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 ،﴾الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات﴿: ومثلها اآلية الثانية وهي اآلية اخلامسة من املائدة ،عن معناه األصلي

  .اآلية

ن املراد حينئذ منها الطيبات احلقيقية فغري معلومة، أو العرفية فال ميزان هلا، فغري مستقيم أب: ما القولأو

ذ إال الطيب احلقيقي، إ فال يراد منها ،موضوعات لألحكام الشرعيةاأللفاظ اعولة هو كسائر ذ إ

األلفاظ موضوعة ملعانيها الواقعية، واختالف العرف يف بعض املصاديق غري ضار بعد اختالفهم يف بعض 

لذي مفهومه ن املاء اإوضح البديهيات يف اجلملة، فأمصاديق كل موضوع، ولو كان ذلك املوضوع من 

  .واضح خيتلف يف بعض مصاديقه

  .هذا احليوان املشكوك احللية غري معلوم كونه طيباً: وال يقال

  .نه ليس من اخلبائثأاملفروض : ألنا نقول

ىل عدم إ هو احلرمة املستندة ن املتيقن سابقاًإ: ل التذكية، ففيهبما استصحاب احلرمة الثابتة قأو

ريد استصحاب األوىل فال شك يف أن إهذه اجلهة فهي مشكوكة، فما احلرمة من غري أالتذكية، و

  .الالحق، للقطع بارتفاعها بسبب التذكية

 ألن احلرمة من غري جهة عدم التذكية، غري حمرزة، ،ريد استصحاب الثانية فال يقني يف السابقأن إو

ذكور من جهة عدم شكال على االستصحاب املواإل(: يعلم النظر فيما ذكره يف املستسمك قال: ومنه

   احليوان، :بقاء املوضوع تارة ألن موضوع احلرمة املعلومة
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ن احلرمة الثابتة قبل أخرى من جهة أ، و اللحم، ومها متغايران عرفاً:وموضوع احلرمة املشكوكة

ن املعيار يف أ مندفع ب،موضوعها غري املذكى، واملشكوك ثبوا بعد التذكية موضوعها املذكىالتذكية 

 يف جريان االستصحاب الوحدة يف نظر العرف، حبيث يصدق الشك يف البقاء ة املوضوع املعتربوحدة

 واالختالف بني احليوان واللحم ال يوجب التعدد يف نظر العرف، وال ينتفي ألجله صدق الشك ،عرفاً

ن ال مانع من جريان استصحاب جناسة الكلب بعد موته وال م:  وألجل ذلك نقول،يف بقاء احلرمة

شكال من اجلهة و الزوجة، وبذلك يندفع اإلأحكام الزوجية بعد موت الزوج أاستصحاب مجلة من 

 واستصحاب حكم ،ه، ولذا بين على استصحاب جناسة املاء املتغري بالنجاسة بعد زوال تغرييضاًأالثانية 

  .، انتهى)١() وحكم املسافر بعد حضره،احلاضر بعد سفره

االستصحاب بتغيري املوضوع، بل بعدم اليقني السابق يف صورة، وبعدم شكال على نا ال نريد اإلإف

 هركان االستصحاب، وكل مورد كان كذلك ال جيري فيأخرى، فال يتم أالشك الالحق يف صورة 

  .ن قاعدة احلل ال حاكم عليها وال واردأاالستصحاب كما هو غري خفي، وذا تبني 

   الشك يف قبول التذكية، يف الشبهة احلكمية مع: املسألة الثانية

                                                

  . يف حكم احليوان املشكوك التذكية٢٨٩ ص١ ج:املستمسك) ١(
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ن كان هناك إحمرم مع الشك يف قبوله للتذكية، ف أو ن األرنب ـ مثال ـ حملل اللحمأكأن مل يعلم 

عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية كان حاله حال القسم األول، فيحكم حبلية هذا احليوان 

  .للعمومات وطهارته للتذكية

 املقتضي حلرمته وجناسته، ،ل حيوان كان األصل عدم التذكيةن مل يكن عموم يدل على تذكية كإو

نه ال يثبت أن امليتة ليست من العناوين الوجودية حىت يقال بإ، فذ كل ما مات ومل يذك فهو ميتة شرعاًإ

ذا مل إهذا . صل احللية، ألن االستصحاب حاكم عليهأصالة عدم التذكية امليتة، وال جمال هنا للتمسك بأب

ن شرب لنب خرتيرة مرة واحدة مانع عن أمن جهة احتمال طرو املانع، كما لو شك يف يكن الشك 

  .ال كان مقتضى االستصحاب عدم املانعيةإم ال؟ وأاحللية 

و أن التذكية مسبب توليدي، أوأما الكالم يف قبول احليوانات التذكية وعدم قبوهلا هلا كالكالم يف 

 فخارج عن حمل البحث، وسيأيت الكالم فيها ،مل على الشروطعبارة عن نفس فري األوداج وحنوه املشت

  .ن شاء اهللاإيف كتاب األطعمة واألشربة 

ن هذا احليوان أ كما لو شك ،يف الشبهة املوضوعية، مع العلم بقبول احليوان للتذكية: املسألة الثالثة

ك بالعمومات لعدم جواز  مع العلم بقبول كل واحد منهما للتذكية، وال جمال هنا للتمس،و ثعلبأشاة 

  .التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية
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نعم ال بأس بالتمسك بقاعدة احلل، وال يرد عليها استصحاب احلرمة، ملا عرفت يف املسألة األوىل من 

  .و ال شك يف الالحقأذ ال يقني يف السابق إنه ال جمال له أ

ئل عن سفرة وجدت  س:)عليه السالم( بد اهللايب عأ عن ،وأما ما رمبا يستدل للحلية مبوثقة السكوين

عليه ( مري املؤمننيأيف الطريق مطروحة، كثري حلمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكني، فقال 

مري أ يا :قيل» ن جاء طالبها غرموا له الثمنإيقوم ما فيها مث يؤكل ألنه يفسد وليس له بقاء، ف«): السالم

 فال )١(»هم يف سعة حىت يعلموا«): عليه السالم( او سفرة جموسي؟ فقالاملؤمنني ال ندري سفرة مسلم 

  .خيفى ما يف االستدالل ا للمقام

 وحاله كالقسم الثاين، فاملرجع أصالة ،يف الشبهة املوضوعية مع الشك يف قبول التذكية: املسألة الرابعة

ذا كان الشك يف قبوله للتذكية إ ن ذلك فيماأعدم التذكية املقتضية للحرمة والنجاسة، لكن قد عرفت 

ما لو كان أو القسم الذي ال يقبل كاخلرتير، أنه من القسم الذي يقبل كالشاة، أمن جهة الشك يف 

الشك من جهة احتمال عروض املانع، كما لو شك يف حلية الغنم املذكى ألجل احتمال صريورته 

  .مةو حنو ذلك، فاستصحاب عدم املانع حمكأ موطوًء أو جالّالً

                                                

  .٢ من الصيد والذبائح ح٣٨ الباب٣٠٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(
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  :بقي يف املقام أمران

نه ال جيوز التمسك بالعمومات وال جيري االستصحاب يف مقام الشبهة قبل أن الظاهر إ: األول

 وبعد اليأس كان للتمسك ،الفحص، بل الالزم الفحص عن احليوان حىت يف الشبهة املوضوعية

 حللت :فلو قال املوىل لعبدهباملذكورات جمال، وذلك ألن بناء العقالء يف مجيع موارد الشبهة ذلك، 

عليك دخول دار زيد وحرمت عليك دخول دار خالد، مل يكد يشك العقالء يف أنه ال يصح له دخول 

نه لو دخل وكانت يف الواقع هي الدار احملرمة كان للموىل حق عقوبته، أدار مردد بينهما قبل الفحص، و

 كل شيء لك طاهر توهم مشول عمومات الّإال وال وارد على هذه القاعدة العقالئية يف مقام االمتث

طالقات، لكنها ال تصلح لرفع اليد عن القاعدة  وحنومها من سائر العمومات واإلرفع ما ال يعلمونو

ن أال ترى أ ألنه املنساق منها، ، املعذور يف علمه، منها الذي ال يعلمطالق هلا، ألن املفهوم عرفاًلعدم اإل

ن ذهب يف فالت أ فلو اضطر نفسه بأكل امليتة ب، االضطرار والنسيان وحنومها ذلك من رفعاملفهوم عرفاً

قفرة مع علمه بذلك ألكل امليتة أو حنوها من سائر احملرمات مل يشمله عموم االضطرار، وكذلك 

و سائر األوقات ال يشمله أ مث نسي يف وقت  عامداًالغاصب غري املبايل، كما لو غصب دار زيد عاملاً

 بل يفتون يف املوردين باحلرمة والعقاب معلّلني بعدم كون هذا القسم ـ من النسيان ، النسيانعموم

  دلة أ ألن املفهوم من الّإ وذلك ليس ،واالضطرار ـ عذراً
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  . النسيان واالضطرار وعدم العلم وحنوها العذري ال مطلقاً:الرفع وحنوها

املاضية ومل يتسحر مع علمه بأنه لو مل  الليلة  بأن مل يفطر يف،الصيامبعدم وهكذا لو اضطر نفسه 

  .ىل الصالة وغريهاإفطار، وكذلك بالنسبة ىل اإلإيفعل ذلك اضطر 

  .ذلك لتفويت املقدمة عمداً: ال يقال

 أعين ،كل احليوان احملرم ـ أيضاً لتفويت املقدمةأالوقوع يف احلرام فيما حنن فيه ـ أعين : ألنا نقول

 رفع ما اضطروا  منقوض جبريانرفع ما ال يعلمونصالة احلل، وأري هنا نه جيأ والقول ب.الفحص

طالق هلذه األدلة ألا واردة مورد العذر ـ لفهم العرف ذلك إنه ال أوحنوه هناك، وكيف كان فاملدعى 

  .مكان الفحصإمنها ـ وال عذر مع 

  .مجع العلماء على عدم لزوم الفحص يف املوضوعاتأ: ال يقال

ن هذه املسألة من املسائل اليت ليس فيها يف كلمات القدماء عني وال إ ف،مجاع قطعاًإال : ولألنا نق

مجاع القطعي و حنوها، واإلأطالقات ن من ذكرها من املتأخرين يعللها مبا عرفت من اإلأىل إ ثر، مضافاًأ

ملقطوع االستناد، على مجاع ا فكيف مبا حنن فيه من حمتمل اإل،ذا كان حمتمل االستناد ساقط عن احلجيةإ

  و أو احلج، أو الزكاة أذا راجعت كلمام يف باب الشك يف وصول ما له مقدار اخلمس إنك أ
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 بوجوب الفحص، وبني حمتاط  تراهم بني مفٍت،و حنو ذلكأكونه على احلد يف باب التمتع والقران 

ما من أرمضان وشوال مع ا من املوضوعات، وكذلك ترى عامة الناس يتفحصون عن هالل أفيه، مع 

  .القاعدة العقالئية اليت ال رافع هلا جلريان الّإاملوضوعات، وليس ذلك 

من  :)عليه السالم(  مبا عن علي مستدالً،مةمجاع يف باب الطهارة والنجاسة مسلّن اإلأوالقول ب

ابقاً، وسيأيت من  يف غاية السقوط ملا عرفت س، وحنوهرادة دخول بيت اخلالءإنضح رجله باملاء عند 

 والبناء على ،ىل مثل املسألةإنص صاحب اجلواهر بعدم عثوره على تنقيح يف كلمات األصحاب بالنسبة 

 ما خرج الّإالرواية يف غري موردها قياس، فاألقوى لزوم الفحص يف عامة املوضوعات كاألحكام 

ألة الواحدة والعشرين من الشرط  لبناء العقالء من غري ردع، وسيأيت يف كتاب احلج يف املس،بالدليل

  . فراجع،سالم التفصيل يف مسألة وجوب الفحصالثالث من شروط حجة اإل

 وذلك ألنا ،بني احلرمة والنجاسة، كما ال تفكيك بني احللّية والطهارةن الظاهر عدم التفكيك إ: الثاين

 ،ات حجة من غري فرق بينهامارن مثبتات األصول كاألأقد بينا يف بعض املواضع السابقة، ويف األصول 

ىل إ نه مضافاًإذا جرى، فإ األصل مذا قامت على الشيء يثبت من لوازإمارة فكلما يثبت من لوازم األ

  نه إ ف،مجايلا على نسق واحد ال ميكن القول بالتفكيك ألنه خالف العلم اإلمكون الدليل فيه
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ذا كان ذا نفس إه جنس ؤطيور بوله وخر كل حرام اللحم من غري ال:ال ميكن اجلمع بني قول املوىل

نه من التناقض، وكذا إه طاهر، فؤ هذا حرام اللحم املتوفر فيه الشرطان وبوله وخر: وبني قوله،سائلة

 ال وضوء لك وال جنس :نه إذا قالإ ف،سائر التفكيكات بني األصول، كالوضوء باملاء املشتبهة بالنجس

ذا إذا كان املاء طاهراً فال جمال للقول بعدم الوضوء، وإنه أ وك، ال يكاد يشك العرف باملناقضة،ؤعضاأ

  . فال جمال للقول بعدم جناسة األعضاءكان جنساً

ن دليل األصول أ مع ما تقدم من ، من القول بعدم حجية لوازم األصولالّإوهذا التفكيك مل ينشأ 

ن يف أول، وذا يتبني  كذلك الزم األص،مارات حجةن الزم األأ فكما ،مارات مبساق واحدكاأل

 ويف صوريت القول حبرمته ال بد من ،صوريت القول حبلية احليوان ال بد من القول بطهارة بوله وخرئه

  .القول بنجاسة بوله وخرئه

 ألن ،ن احلرمة الثابتة للحيوان باالستصحاب ال تقتضي جناسة البول والغائطأ( :وما يف املستمسك من

. )١() للنجاسة هي ما كانت خلصوصية يف احليوان واالستصحاب ال يثبتهاحرمة األكل املأخوذ موضوعاً

  .انتهى

  كل اللحم أن الالزم الشرعي لعدم أ ،ىل ما تقدمإ مضافاً: ففيه

  

                                                

  .٢٩٥ ص١ ج:املستمسك) ١(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٨

  م الأ سائالً ن له دماًأكل حلمه مبقتضى األصل، وكذا إذا مل يعلم أال حيكم بنجاسة بوله وروثه، وإن كان ال جيوز 

  

نه رتب وجوب غسل الثوب أال ترى أ ،س لترتبها على ما ال يؤكل حلمه يف األخبارثار النجآترتب 

  .و األصلأو البينة أكل اللحم، ومن املعلوم عدم الفرق بني ثبوت هذا العنوان بالعلم أعلى عدم 

ن كانت أ ب،و الأنه مأكول اللحم أذا مل يعلم كون حيوان معني إنه أ فقد حتقق مما تقدم ،وكيف كان

ال حيكم بنجاسة بوله  { كاملردد بني الشاة واألرنب مثالً،بهة موضوعية مع العلم بقبوله للتذكيةالش

كل حلمه لقاعدة احلل غري الوارد عليها استصحاب احلرمة لعدم حالة سابقة يتيقن فيها أوجاز } وروثه

 للتذكية مع عدم عموم ال يعلم بقبوله} ن كانإو{عدم احللية، والتيقن من جهة عدم التذكية قد زال ا 

كل حلمه مبقتضى أال جيوز {لتذكية كل حيوان كاملردد بني الشاة والكلب حيكم بنجاسة بوله وخرئه و

  .ه جنسؤ، وكل حمرم األكل بوله وخركله شرعاًأصالة عدم التذكية حيرم أان ينه بعد جرإف} األصل

ن علم بقبوله للتذكية إم ال، فأالل ن األرنب حأ كأن مل يعلم ،ومثلهما الكالم يف الشبهة احلكمية

ن مل يعلم بقبوله هلا حكم باحلرمة والنجاسة إوخرئه وحلية حلمه للعمومات، وبوله  حكم بطهارة

صل طهارة البول أ مث جيري ،والًأنه يلزم الفحص عنه إف} م الأ  سائالًن له دماًأذا مل يعلم إوكذا {

  . وكذا الكالم فيما يأيت،واخلرء ملا تقدم

   ال ملا يف اجلواهر حيث ،منا هو ملا تقدمإلزوم الفحص : عمن
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  ذا شك يف شيء أنه من فضلة حالل اللحم أو حرامه، أو شك يف أنه من احليوانإنه أكما 

  

نه من ذي النفس لألصل واستصحاب طهارة املالقي أأو ال حيكم بطهارة فضلتيه حىت يعلم (: قال

ى اختباره بالذبح وحنوه، لتوقف امتثال األمر باالجتناب عليه، وألنه و يتوقف احلكم بالطهارة علأوحنوه، 

و يفرق بني أكالصالة للوقت وللقبلة وحنومها،  حكاماًأكسائر املوضوعات اليت علق الشارع عليها 

ال بعد االختبار خبالف الثاين ـ إىل أن قال إاحلكم بطهارته وبني عدم تنجسه للغري فال حيكم باألول 

  .، انتهى بتلخيص)١()، مل أعثر على تنقيح لشيء منها يف كلمات األصحابوجوه: ـ

 من أن وجوب االجتناب عن النجس ال يقتضي االحتياط يف موارد : ما يف املستمسك:وال يرد عليه

  .ال ما خرج بالدليل وليس املقام منهإذ قد عرفت وجوب ذلك إالشك، 

  .صالة الطهارةأجرت } و حرامهألحم نه من فضلة حالل الأذا شك يف شيء إنه أكما {

 ألنه من الفرد املردد ،و عمومات احلل وقاعدته يف نفس احليوانأنعم ال جمال هنا الستصحاب احلرمة 

  نه من احليوان أو شك يف أ{بني معلوم احللّ ومعلوم احلرمة، واملردد ليس جمرى األصول 

                                                

  .٢٨٩ ص٥ ج:اجلواهر) ١(
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و بعرة أفأر هراً، كما إذا رأى شيئاً ال يدري أنه بعرة الفالين حىت يكون جنساً، أو من الفالين حىت يكون طا

  .خنفساء، ففي مجيع هذه الصور يبين على طهارته

  

و أر أنه بعرة فأذا رأى شيئاً ال يدري إ، كما و من الفالين حىت يكون طاهراًأ الفالين حىت يكون جنساً

كن عن بعض احتمال النجاسة ل}  على طهارتهينبففي مجيع هذه الصور ي{و اجلرادة أ} بعرة خنفساء

  .)١(»بوال ما ال يؤكل حلمهأاغسل ثوبك من «:  حبسنة عبد اهللا بن سنانمستنداً

 هذا ولكن مسألة حجية لوازم األصول وعدم ،منع، ألنه من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية: وفيه

  . فتأمل،ن كنا رأينا سابقا احلجيةإىل التأمل والتتبع وإحجيتها حباجة 

  

                                                

  .٢بواب النجاسات حأ من ٨ الباب١٠٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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 لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها ،ال حيكم بنجاسة فضلة احلية): ٤مسألة ـ (

  .سائل

وميكن اختالف احليات يف ذلك، وكذا ال حيكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك املذكور، وإن حكي عن الشهيد 

    التمساح،الّإأن مجيع احليوانات البحرية ليس هلا دم سائل 

  

لكن بناًء على ما سبق } ال حيكم بنجاسة فضلة احلية لعدم العلم بأن دمها سائل{): ٤مسألة ـ (

  .يلزم الفحص

حكام أقد صرح يف املعترب يف (: قال يف املستمسك} ن دمها سائلأة نعم حكي عن بعض الساد{

ني األصحاب، وعن ىل املعروف بإ ونسب ذلك ،ن ميتتها جنسة انتهىإن احلية دمها سائل وإ: البئر

، )١()ن املتأخرين استبعدوا وجود النفسأمجاع على جناستها بالقتل، ويف املدارك املبسوط دعوى اإل

  .انتهى

لكنه } وميكن اختالف احليات يف ذلك، وكذا ال حيكم بنجاسة فضلة التمساح للشك املذكور{

   التمساح، الّإ ليس هلا دم سائل ن مجيع احليوانات البحريةأن حكي عن الشهيد إو{ بعد الفحص يضاًأ

  

                                                

  .٢٩٦ ص١ ج:املستمسك) ١(
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  .لكنه غري معلوم، والكلية املذكورة ايضا غري معلومة

  املين: الثالث

  

ىل الفحص يف إوكيف كان فاجلميع حيتاج }  غري معلومةيضاًألكنه غري معلوم والكلية املذكورة 

  .احلكم بالطهارة

  . واهللا العامل،صالة الطهارةأجراء إ جيوز ،نعم بعد الفحص واليأس عن الظفر

  . املوضوع واحلكم:والكالم فيه من جهتني} املين {:من النجاسات} الثالث{

نسان بل بالرجل، فال يعم منشأ الولد من  فقد يظهر من كتب اللغة اختصاص املين باإل،ما املوضوعأ

  .، انتهى)١() ماء الرجل وهو مشددواملين(:  فعن الصحاح،سائر احليوانات

 بالتشديد وهو ماء الرجل، قد مىن الرجل تكرر يف احلديث ذكر املين( : يف النهايةوعن ابن األثري

  .، انتهى)٢()وامىن واستمىن اذا استدعى خروج املين

نه يشمل غري أيضاً، فعطفها على الرجل، وال يظهر من جممع البحرين أ )املرأة( زيادة :وعن القاموس

   واملين(: نه قالإ ف،ماء الرجل

                                                

  . ٢٤٩٧ ص٦ج: الصحاح) ١(

  . ٣٦٨ص) املين( مادة ٤ ج: البن األثري،النهاية) ٢(
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مر غري اجلماع حىت أيل مبعىن مفعول، والتخفيف لغة، واستمىن الرجل استدعى منيه بمشدد فع

  .)١()دفق

الزاجل ماء . نسان، العيس ماء البعري، الريون ماء الفرس ماء اإلاملين(: ويف فقه اللغة للثعاليب قال

  .، انتهى)٢()الظليم

 بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل :رماتنه ذكر من احملأمن ) رمحه اهللا( ورمبا يؤيده ما عن العالمة

ن املالقيح هو ماؤه بعد االستقرار كما يف جامع املقاصد، وعن غريه كما يف أ كما ،االستقرار يف الرحم

 واملرأة عبارة عن مؤنثه ال جمال الحتمال ،نسان وبعد معلومية كون الرجل عبارة عن مذكر اإل،املكاسب

  . لسائر احليواناتمشول العبارات املتقدمة عن اللغويني

و أنسان ما لإلإألنه : ربعة اقسامأن املاء الذي يكون مبدًء لنشوء احليوان على إ:  فنقول،ما احلكمأو

  .و غريهأما ملا له دم سائل إوالثاين . و غريهأما ملا يؤكل حلمه إلغريه، والثاين 

مجاع عليه سته، ودعوى اإلشكال وال خالف يف جناإ وال ،و امرأةأ كان نسان رجالًمين اإل: األول

  يف فعن العالمة . مستفيضة

                                                

  . ٤٠٢ ص١ ج:جممع البحرين) ١(

  .١٨٦ ص:فقه اللغة) ٢(
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  .)١()مجعأو غريه جنس عند علمائنا أاملين من كل حيوان ذي نفس سائلة آدمياً كان (: التذكرة

 وقريب منهما عبارة بعض ،نثىىل الذكر واألإبالنسبة مجاع  زيادة التعميم يف معقد اإل:وعن املدارك

  .آخر

 يب عبد اهللاأحة حممد بن مسلم عن يجناسته قريب من االستفاضة، ففي صحواألخبار يف حكم املين و

و بعد ما أن رأيت املين قبل إ«:  مث قال،شد من البولأذكر املين وشدده وجعله : قال) عليه السالم(

نت نظرت يف ثوبك فلم تصبه مث صليت فيه مث رأيته بعد أن إ و،عادة الصالةإتدخل يف الصالة فعليك 

  .)٢(»وكذلك البول ، عليكعادةإفال 

عليه (  فقال،سألته عن املذي يصيب الثوب: قال) عليهما السالم( حدمهاأويف صحيحته األخرى عن 

 ،ن عرفت مكانه فاغسلهإ«ـ :  قال، يف املين يصيب الثوب:ـ وقال» ن شاءإينضحه باملاء «): السالم

  .)٣(»ن خفي عليك فاغسله كلهإو

  عليه ( با عبد اهللاأسألت : ال ق،ويف رواية عنبسة بن مصعب

                                                

  .٣٢ سطر٦ ص١ ج:التذكرة) ١(

  .٢بواب النجاسات حأ من ١٦ الباب١٠٢٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١بواب النجاسات حأ من ١٦ الباب١٠٢١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١(»يغسله كله«:  قال،ين مكانهأعن املين يصيب الثوب فال يدري ) السالم

سألته عن املين يصيب الثوب؟ : قال) عليه السالم(  عن الصادق،ويف حسنة عبد اهللا بن أيب يعفور

  .)٢(»ن خفي عليك فاغسله كلهإ و،ن عرفت مكانه فاغسلهإ«: قال

ذا خفي إاغسل الثوب كله «): عليه السالم( سألته عن املين يصيب الثوب؟ قال:  قال،وموثقة مساعة

  .)٣(»عليك مكانه قليالً كان أو كثرياً

صاب ثوبه مني فليغسل الذي أذا احتلم الرجل فإ«: قال) عليه السالم(  عن الصادق،حة احلليبحومص

صابه فلم ير أنه قد أن استيقن إلينضحه باملاء، وصابه مين ومل يستيقن ومل ير مكانه فأنه أ فإن ظن ،صابهأ

 وداللتها على النجاسة بالظهور ال ،ىل غري ذلك من األخبارإ ،)٤(»حسنأنه إمكانه فليغسل ثوبه كله، ف

  .يكاد خيفى

  هناك بعض األخبار الدالة على عدم جناسة املين مع : نعم

                                                

  .٣بواب النجاسات حأ من ١٦ الباب١٠٢٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦بواب النجاسات حأ من ١٦ الباب١٠٢٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥بواب النجاسات حأ من ١٦ الباب١٠٢٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤بواب النجاسات حأ من ١٦ الباب١٠٢٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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يتجفف أ سألته عن الرجل جينب يف ثوبه :، فعن الشيخ يف الصحيح عن زرارة قالو مطلقاًأاجلفاف 

ن كانت جافة فال إ ف،ن تكون النطفة رطبة فيهأال إنعم ال بأس به «): عليه السالم(  فقال،فيه من غسله

  .)١(»بأس

 يصيبين السماء وعلي :)عليه السالم(  قلت للصادق: قال،سامة الذي رواه يف الكايفأيب أويف مصحح 

  .)٢(»نعم«: فأصلي فيه؟ قال بعض ما أصاب جسدي من املين أنا جنب فيصيب أثوب فتبله و

نا حاضر عن أو) عليه السالم( ئل الصادقس:  قال،ورواية علي بن محزة املروية يف الكايف والتهذيب

ن يعصره أ لو شاء )٥(إنه يعرق حىت: )٤( قال،)٣(»ال أرى به بأساً«: جنب يف ثوبه فيعرق فيه؟ قالأرجل 

  يف وجه الرجل ) عليه السالم( صادق ال)٦(عصره؟ فقطب

                                                

  .٧بواب النجاسات حأ من ٢٧ الباب١٠٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ باب اجلنب يعرق يف الثوب ح٥٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .)ما أرى به(: ، ويف الكايف)رى فيهأال (: يف التهذيب) ٣(

  .)فقيل(: يف الكايف) ٤(

  .)نهأ(: يف التهذيب) ٥(

  .أي عبس) ٦(
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  .)٢(» به)١(بيتم فشيء من ماء فانضحهأن إ«: وقال

صابت يده جنابة من أسألته عن جنب :  قال،سناد ومسائل علي بن جعفرويف الصحيح عن قرب اإل

 ن يغتسل من ذلك املاء؟ قالأ هل جيزيه ،ن يغسلهاأدخل يده يف غسله قبل أجنابته فمسحه خبرقة مث 

  .)٣(»هأن مل جيد غريه أجزإ و،ن وجد ماًء غريه فال جيزيه أن يغتسل بهإ«): يه السالمعل(

  .ىل غري ذلكإ ، ظاهر يف االستحبابحسنأ فان قوله ،احلليب ما تقدم من مصحح :بل ويدل عليه

اجلواب العام احلمل : و خاصة ببعضها، األولأجابوا عن هذه الروايات بأمور عامة جلميعها أوقد 

  .ى التقيةعل

 عن الشافعي فقط الذي الّإم مل حيكوا القول بالطهارة أصحابنا أن احملكي عن إما ال خيفى ف: وفيه

  يظهر منه اتفاق البقية يف النجاسة، نعم يف الفقه على املذاهب األربعة عند قول املنت ـ يف 

                                                

  .)ينضحه(: يف الكايف) ١(

  .٧٤ح...  يف تطهري الثياب وغريها٢٦٨ ص١ ج: والتهذيب.٣ باب اجلنب يعرق يف الثوب ح٥٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٨٤ ص:سنادقرب اإل) ٣(
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دمي ـ مث قال ـ رة مين اآلالشافعية قالوا بطها(: دمي وغريه ـ قال اآلومنها مين. عداد النجاسات

وموافقة مذهبني للقول مذهبني نه يظهر منه خمالفة إف.  اىل آخره)١()اآلدمي طاهرن مين إاحلنابلة قالوا 

واحلال هذه محل الروايات الظاهرة يف الطهارة على التقية، بل التقية يف الروايات بالنجاسة، فكيف ميكن 

  .الك الذي كان يف املدينة عند مصدر روايات الشيعةيب حنيفة ومأقرب لكوا مذهب أالنجاسة 

ذا مل يتنشف إاحلمل على ما (ما عن الشيخ يف االستبصار يف اجلواب عن صحيح زرارة من : الثاين

  . انتهى،)٢()باملوضع الذي فيه املين لئال يصيبه املين

ىل إ، )٣()بني الرطبة واجلافةنه ال يظهر على هذا فرق إ( : ولذا قال يف احلدائق،نه خالف الظاهرإ: وفيه

  ذا إنه يشعر بطهارة املين إ ف،ظاهر هذا احلديث مشكل( :نه قالأبل عن الشيخ البهائي . آخره

                                                

  .٢و١ فقرة ١٣ ص١ ج:الفقه على املذاهب األربعة) ١(

  .١٤ ذيل حديث١٨٨ ص١ ج:ستبصاراال) ٢(

  . تنبيهات٣٤ ص٥ ج:احلدائق) ٣(
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  .محله على وجه بعيد) رمحه اهللا( نهإ، مث )١() كما هو مذهب بعض العامةكان جافاً

  .ث طهرهصابة املطر الثوب حبيإسامة على أما عن بعض من محل مصحح أيب : الثالث

ين ملا فيه من الثخانة ملن جناسة اإ حيث ،هو يف غاية البعد( :، قال يف احلدائقى ما ال خيف:وفيه

، انتهى )٢()صابة املطر ال تفكي يف طهارة الثوب منهاإزالة، فمجرد ىل مزيد كلفة يف اإلإواللزوجة حتتاج 

.   

 . انتهى)٣() يتيقن بلة ذلك املوضع بعينهنه ملأ(وحنوه غريه من احلمل الذي تكلفه يف الوايف باحتمال 

  .فانه خالف صريح الرواية

 كذا محله يف احلدائق، ،ن املراد باالجناب يف خرب علي بن محزة اجلماع بدون جناسته الثوبإ: الرابع

  .نه خالف الظاهرإ: وفيه

ري ذلك دخال غإصابة موضع من اليد اجلنابة وإو أ ،محل خرب علي بن جعفر على الكر: اخلامس

  .و على عدم انفعال املاء القليلأيف املاء، املوضع 

                                                

  .٢٤ سطر٣٥٧ ص:احلبل املتني يف كتاب مشرق الشمسني) ١(

  . ٣٣ ص٥ ج:احلدائق) ٢(

  .١٢ سطر٤٥٧ اجلزء الرابع ص١الد: الوايف) ٣(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٠

  .ن كنا مل نستبعده فيما تقدمإ والثالث ال يقولون به و،ن األولني خالف التفصيل يف الروايةإ: وفيه

  .محل األحسن على الوجوب بقرينة الصدر: السادس

نه لو قال املوىل أال ترى أ يف الوجوب، يغتسلستحباب من ظهور ظهر يف االأن األحسن إ: وفيه

ىل السوق أحسن، كان الثاين قرينة للتصرف يف األول دون إ ذهابك : مث قال،ىل السوقإ اذهب :لعبده

وجبت الوهن أ بعد كثرة استعمال األمر يف باب الطهارة والنجاسة يف املستحبات اليت العكس، خصوصاً

  .يف ظهورها القوي يف هذا الباب

 والقول بأن ، محل األخبار الظاهرة يف الوجوب على االستحباب:ع الداليلوعلى هذا فمقتضى اجلم

يب حنيفة الذي أجيابه الغسل مقابل ن التشديد إلأ ذ من احملتمل قريباًإصحيحة زرارة األوىل نص غري تام، 

يب أمع ) عليه السالم( مامكان يقول بأشدية البول كما يظهر من بعض األخبار املتضمنة حملاورة اإل

: ؟ فقال»و اجلنابةأبا حنيفة أميا أرجس البول أيا «: قال له) عليه السالم( ن الصادقأحنيفة، ففي رواية 

 احلديث، )١(»فما بال الناس يغتسلون من اجلنابة وال يغتسلون من البول«): عليه السالم( البول، فقال

  ن أوال يتوهم 

                                                

  .٢٧بواب صفات القاضي حأ من ٦ الباب٢٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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٣٢١

فضل أن الصالة أال فال شك إ و،فحاميف مقام اإل) عليه السالم( مامذ اإلإهذا تقرير ألرجسية املين، 

فما بال «): عليه السالم(  بقوله،فضلأمام حيث قال الصالة فحمه اإلأمن الصوم، ومع ذلك فقد 

  .)١(»احلائض تقضي صومها وال تقضي صالا

 وكفايته يف املقام الذي تظافرت ،ال إعراض املشهور عن هذه الرواياتإفلم يبق : وكيف كان

 بل ال يبعد القول بأظهرية الطائفة األوىل ،دىن مناقشة يف احلكمأحد أاعات حبيث مل يكد يظهر من مجاإل

  .من حيث اموع يف النجاسة هو املتعني

 وعن ،مجاع على جناستهمين ما يؤكل حلمه كالشاة وحنوها، وقد عرفت عن التذكرة دعوى اإل: الثاين

لكن ال يبعد . مجاعجاسة مين ما له نفس سائلة من دون دعوى اإلاملعترب واملنتهى دعوى عموم األخبار لن

  . وفيهما نظر،طالق األخبارإمجاع املدعى و اإلالّإذ ليس دليل النجاسة إالقول بطهارته 

 عدم حجية مثله حىت عند ،نه ال ميكن حتصيل الدخويل منه الذي هو حجةأىل إ  فمضافاً،مجاعما اإلأ

  .مل االستناد بل مظنونةذ هو حمتإالقائلني باحلدس، 

  نسان، ومع  باإل، فقد عرفت اختصاص املينطالقما اإلأو

                                                

  .٢٧ من أبواب صفات القاضي ح٦ الباب٢٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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٣٢٢

ج من رىل ما صرح من النصوص بطهارة كل ما خيإ  مضافاً،التسليم فليس يف هذا املقام ملا سيأيت

كل حلمه فال بأس مبا خيرج أكل ما  «:)عليه السالم( يب عبد اهللاأ كموثق عمار عن ،مأكول اللحم

  .)١(»منه

يف ن كان مما يؤكل حلمه فالصالة إ«: يف حديث قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،وموثقة زرارة

  .)٢(»نه ذكيأذا علمت إلبانه وكل شيء منه جائز أوشعره وروثه وبوله وبره و

نسان عند وحكمه حكم مين اإل(:  قال يف احلدائق،مين ما ال يؤكل حلمه مما له نفس: الثالث

نسان، وعن املعترب واملنتهى مجاع على جناسته مع مين اإل بل ادعى يف التذكرة اإل،)٣()األصحاب

مجاع، وكيف كان فالدليل عليه األمران املتقدمة من غري دعوى اإلاالستدالل لذلك بعموم األخبار 

  :طالق ففيهما اإلأت ما فيه، وفمجاع فقد عرما اإلأمجاع، طالقات واإلاإل: السابقان

 فكيف ميكن محل الروايات ،نسانعرفت من أنه مل يكد يظهر يف اللغويني عموم املين لغري اإلما : أوالً

  ن أعلى خالف املعىن اللغوي مع 

                                                

  .١٢ من أبواب النجاسات ح٩ الباب١٠١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٩ الباب١٠١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٢ ص٥ ج:احلدائق) ٣(
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٣٢٣

  . وذكر الفقهاء غري كاف بعد كونه اجتهاداً،صالة عدم النقل حمكمةأ

حمتفة بقرائن كون  إذ الروايات ،طالقن القدر املتيقن يف مقام التخاطب مانع عن انعقاد اإلإ: وثانياً

نسان، كما يظهر من مالحظة سياقها وكون مورد مجيعها السؤال واجلواب وحمل الكالم هو مين اإل

  .عالمطالقها غري واحد من األإ يف لشكأا ذول" املين يصيب الثوب"

وعندي يف (: نسان قالفعن صاحب املعامل بعد نقله عن املعترب واملنتهى عموم األخبار ملين غري اإل

  .)١()قيق العموم حبيث يتناول غري اآلدمي نظرحت

نه ـ بعد ذكر مجلة من األخبار اليت منها صحيحة حممد بن مسلم املتقدمة ـ أوعن صاحب املدارك 

لكن ليس يف هذه الروايات وال غريها مما وقفت عليه داللة على ما ذكره األصحاب من التعميم، (: قال

  .مجاع يف احلكم، مث اعتمد على اإل)٢()نساننه مين اإلأ واملتبادر منه ،طالق لفظ املينإمنا املوجود فيها إو

وال خيفى ما يف هذا االحتجاج من البعد (: ويف احلدائق بعد ذكر استدالل املعترب واملنتهى بالعموم قال

  السحيق عن ساحة تلك 

                                                

  .نقال عن املعامل. ١٨ يف النجاسات سطر١٢٧ ص٤ ج:كما يف ذرايع األحالم) ١(

  .٢٨ سطر٨٩ ص:املدارك) ٢(
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٣٢٤

  .)١() دليل شافقف له علىأن مل إالوقوف على ما ذكروه و ـ فاألحوط :األخبار ـ وقال أخرياً

ألشكل تعميم احلكم ملطلق غري املأكول فضالً عن مطلق مجاع ولوال اإل(: نا املرتضىخوقال شي

  .، انتهى)٢()احليوان

  .ىل آخرهإ، )٣()مجاعن عمدة املستند للتعميم هي اإلأنك عرفت إوحيث (: وقال الفقيه اهلمداين

ا عن مجاعة من األعيان ـ، بل عن بعض نسان ـ كمىل مين اإلإالنصرافها ( :وقال يف املستمسك

ولكنه حمل نظر، كما يظهر من مالحظة سياقها، وكون . ن منعها بعض من تأخرإا ظاهرة كالعيان، وأ

ىل مين إنسان يوجب انصرافه ن عدم االبتالء بغري مين اإلإف" املين يصيب الثوب"ا همورد مجيع

  .، انتهى)٤()نساناإل

نسان من مثل صحيحة رادة مين اإلإنه بعد القول بشهادة القرينة احلالية بأمل نه رمبا حيكى عن املعاإمث 

  : حممد بن مسلم قال

                                                

  .٣٢ ص٥ ج:قاحلدائ) ١(

  .٢٥ سطر٢٤٦ ص:كتاب الطهارة) ٢(

  .٢٤ سطر٧نواع النجاسات صأ يف ، اجلزء األخري من الد األول:مصباح الفقيه) ٣(

  .٢ فقرة ٢٩٦ ص١ ج:املستمسك) ٤(
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٣٢٥

ن يكون ملنيه أ فكل ما حكم بنجاسة بوله ينبغي ،من البول بكونه أوىل بالتنجيس شعاراًإن فيه أال إ(

  .، انتهى)١()هذه احلالة

ن أن املراد من اخلرب أبل الظاهر (: ل يف احلدائق فقا،لكن رده مجلة من تأخر عنه ممن ظفرنا بكلمام

ال بنوع من إذ النجاسة ال تقبل الشدة والضعف إىل النجاسة، إزالة ال ىل اإلإمنا هو بالنسبة إالتشديد 

  .)٢()االعتبار الذي ال يصلح لبناء حكم شرعي عليه

 به الناس ىين املعهود الذي يبتلىل الذهن هو التشديد يف املإن املنساق إ ف،وفيه نظر(: وقال يف املصباح

 وحنومها كالم )٣()احلديث» ن رأيت املينإبعد ذلك «): عليه السالم( ويصيب الثوب، كما يؤيده قوله

جنسية أيب حنيفة يف أ مع )عليه السالم( مام الصادقىل ما عرفت من ظهور حماورة اإلإ  مضافاً،غريمها

  .البول

مجاع خصوصاً يف املقام طالق وعدم حجية اإلقوط اإلن األقوى بعد سأوكيف كان فقد عرفت 

  . طهارة املين مما ال يؤكل حلمه مما له نفس:املظنون االستناد

  مين ما ال يؤكل حلمه مما ليس له نفس، وعنوان الفقهاء : الرابع

  

                                                

  . عن املعامل نقال٢٠ً سطر، يف النجاسات١٢٧ ص ٤ ج:كما يف ذرايع األحالم) ١(

  .٣٣ ص٥ ج:احلدائق) ٢(

  .١٩ سطر٧ اجلزء األخري ص١ ج:مصباح الفقيه) ٣(
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٣٢٦

  من كل حيوان له دم سائل، حراماً كان

  

ألصحاب، بل يشعر عبارة الشيخ يف كل ما ليس له نفس، وطهارته مقطوع به يف كالم مجلة من ا

ومما ذكرنا يعلم الوجه يف احلكم بطهارة املين من غري ذي النفس لفقد عموم من (: مجاع قالالطهارة باإل

ن إيف طهارة غريه وبل الظاهر عدم اخلالف . ال يف مين ذي النفسإمجاع األدلة اللفظية، وعدم ثبوت اإل

  .، انتهى)١()ود اخلالف فيهشعر بعض العبائر كعبارة املنتهى بوجأ

 بل لعل ،مجاع على جناستهإال ينبغي التردد يف مين ما ال نفس له، حيث ال (: وقال يف املصباح

  .ىل آخرهإ، )٢()مجاع منعقد على طهارتهاإل

منا هي بلحاظ إشديته من البول أن أ ببيان ،ما دعوى داللة صحيحة حممد بن مسلم على النجاسةأو

ال فهو يف غري املاكول كالبول وليس بأشد منه، إاللحم الذي ال ينجس بوله، وجناسته من مأكول 

  .)نه رجم بالغيبإ( : ولذا قال يف املصباح،فواضحة الدفع

} كان{ذا إما أ} حراماً{ذا كان إ} من كل حيوان له دم سائل{منا هي إوذا حتقق أن جناسة املين 

  من حيوان ال نفس سائلة له

  

                                                

  .٢٧ سطر٣٤٦ ص:كتاب الطهارة) ١(

  . ٢٥ سطر٧ اجلزء األخري ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(
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  .و حبرياًأ و حالال، برياًأ

  وأما املذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إال جنس العني

  

 فليس بنجس، من غري فرق يف احلكمني بني أن ،م الأسواء كان له نفس سائلة } حالالً{كان } أو{

  .  أو غري طائرطائراً } أو حبرياًبرياً{يكون 

 وقيل بعد التقبيل واملالعبة، وعن وهو ماء لزج رقيق خيرج بال دفع عقيب الشهوة،} ما املذيأو{

و ما خيرج من أثره، أباملعجمة، وهو ما خيرج بعد املين على } والوذي{نه خيرج قبل املين إالصدوق 

ما جناستها أ}  جنس العنيفطاهر من كل حيوان إالّ{باملهملة وهو ما خيرج بعد البول } والودي{األوداء 

ما طهارا يف غريه، فعلى املعروف املشهور بل بغري أو. جزائهأ يف جنس العني فلما سيأيت من جناسة مجيع

 البن مجاع املدعى يف الكل، واملستفيض نقله يف املذي كما يف املستند خالفاًخالف يعرف، بل اإل

مامية على طهارته مجاع اإلإلنا (: نه بعد ذكر املسألة ونقل خالف ابن اجلنيد قالأاجلنيد، وعن املختلف 

ثىن عليه أملا ذكره يف كتاب فهرست الرجال و) رمحه اهللا( ن الشيخإغري معتد به، فاجلنيد وخالف ابن 

  .، انتهى)١()صحابنا تركوا خالفه، ألنه كان يقول بالقياسأن أال إ: قال

                                                

  .١٦٤ ص:، نقله باملضمون عن الفهرست١٨ سطر٥٧ ص١ ج:املختلف) ١(
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  :فيدل على القول املشهور مجلة من األخبار: وكيف كان

ليس يف املذي «: قال) عليه السالم(  عن الصادق،صحابناأ عن غري واحد من ،كصحيح ابن ايب عمري

من الشهوة، وال من االنعاظ، وال من القبلة، وال من مس الفرج، وال من املضاجعة، وضوء، وال يغسل 

  .)١(»منه الثوب وال اجلسد

) عليه السالم(  حدثين زيد الشحام وزرارة وحممد بن مسلم عن الصادق: قال،وعن حريز يف الصحيح

و وذي، فال تغسله، وال تقطع له الصالة، وال تنقض له أكرك شيء من مذي، ن سال من ذإ«: نه قالأ

  .)٢(»منا هو مبرتلة النخامةإالوضوء، 

 ن علياًإ«: سألته عن املذي؟ فقال: قال) عليه السالم(  عن الصادق،سحاق بن عمارإويف صحيح 

 ملكان فاطمة) ه وآله وسلمصلى اهللا علي( ن يسأل رسول اهللاأ ى مذاًء فاستحكان رجالً) عليه السالم(

): صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فسأله فقال له النيب،ن يسأله وهو جالسأمر املقداد أف) عليها السالم(

  .)٣(»ليس بشيء«

                                                

  .٢بواب نواقض الوضوء حأ من ٩ الباب١٩١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ذي والوذي ح يف حكم امل٥٦ الباب٩٤ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٧بواب نواقض الوضوء حأ من ١٢ الباب١٩٧ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣٢٩

ال، وال «:  املذي ينقض الوضوء؟ فقال:)عليه السالم( قلت للصادق: ويف حسن زيد الشحام قال

  .)١(»رتلة البزاق واملخاطمنا هو مبإ و،يغسل منه الثوب وال اجلسد

ليس به «: عن املذي يصيب الثوب؟ قال) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: يب بصري قالأوعن 

  .ن شاء اهللاإىل غري ذلك من الروايات اليت تأيت مجلة منها يف نواقض الوضوء إ. )٢(»بأس

عن املذي ) عليه السالم( ادقسألت الص:  قال،يب العالأورمبا يستدل البن اجلنيد برواية احلسني بن 

  .)٣(»ن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلهإ و،ن عرفت مكانه فاغسلهإ«: يصيب الثوب؟ قال

عليه ( عن املذي يصيب الثوب فيلتزق؟ قال) عليه السالم( سألت الصادق: يضاً قالأوروايته األخرى 

  .)٤(»يغسله وال يتوضأ«): السالم

  ل هذين اخلربين على االستحباب نه محأ) رمحه اهللا( وعن الشيخ

                                                

  .٣ يف حكم املذي والوذي ح٥٦ الباب٩١ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٥بواب النجاسات حأ من ١٧ الباب١٠٢٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣بواب النجاسات حأ من ١٧ الباب١٠٢٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤بواب النجاسات حأ من ١٧ الباب١٠٢٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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٣٣٠

 ما رواه هذا الراوي بعينه وهو احلسني  ويزيد ذلك بياناً)١(: مث قال، بينهما وبني األخبار املتقدمةمجعاً

فلما رددنا » ال بأس به«: عن املذي يصيب الثوب؟ قال) عليه السالم(  سألت الصادق:يب العالء قالأبن 

  .)٢(»ينضحه باملاء«: عليه قال

من احلمل على االستحباب كما تبعه عليه غري واحد، ) رمحه اهللا( ويؤيد ما ذكره الشيخ: ولقأ

مجاع إذ املذي بإمكان محل الرواية الثانية على التقية، إنه مقتضى اجلمع الداليل، عدم أىل إ مضافاً

 رفع التقية يف ، فال ميكن عادة)٣(ملذاهب األربعة ـ ناقض للوضوءااملذاهب ـ كما يظهر من الفقه على 

وذا يظهر النظر فيما ذكره يف احلدائق .  غري تقيةأال تتوض و، تقيةتغسلهن يكون أهذا االثناء ب

  .، انتهى)٤()واألظهر عندي محل اخلربين املذكورين على التقية( :قائالً

ىل ما إ  ودونه نضحه باملاء، ويدل على استحباب النضح مضافاً، فاملستحب غسل املذي،وعلى هذا

  سألته عن املذي يصيب الثوب؟: قال) عليهما السالم( حدمهاأعن   صحيحة حممد بن مسلم:تقدم

  

                                                

  . نقالً باملضمون٣ذيل احلديث...  يف املذي يصيب الثوب١٠٥ الباب١٧٥ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٤ح...  يف املذي يصيب الثوب١٠٥ الباب١٧٥ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٧٩ ص:الفقه على املذاهب األربعة) ٣(

  .٣٨ ص٥ ج:احلدائق) ٤(
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  .وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط

  

  .، هذا متام الكالم يف املذي)١(»ن شاءإينضحه باملاء «: فقال

 يب عبد اهللاأرسل ابن رباط عن  ويف م، فقد تقدم صحيح حريز يف طهارة األول:ما الوذي والوديأ

 والوذي واملذي والودي، فأما املين فهو الذي تسترخي له حليل املينخيرج من اإل«: قال): عليه السالم(

ما املذي فهو الذي خيرج من شهوة وال شيء فيه، وأما الودي أالعظام ويفتر منه اجلسد وفيه الغسل، و

صالة أىل إ مضافاً ،)٢(» الذي خيرج من األدواء وال شيء فيهما الوذي فهوأفهو الذي خيرج بعد البول، و

ثر ملالقاة ارى أذ ال إ فما عن العامة من القول بالنجاسة خلروجها عن جمرى النجاسة غري تام، ،الطهارة

  .بل وال ملالقاة النجاسات قبل خروجها يف الظاهر

قد صرح مجلة (:  قال يف احلدائق،فبال خال} وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط{

بأن كل رطوبة خترج من القبل والدبر فهي طاهرة ما عدا البول ) رضوان اهللا عليهم( من األصحاب

 باألصل السامل عن املعارض، ويدل عليه ما رواه الشيخ يف الصحيح عن  متسكاً،والغائط والدم واملين

زارها إو أعن املرأة وليها قميصها ) عليه السالم( ابا احلسن الرضأسألت : يب حممود قالأبراهيم بن إ

  ذا إ«: تصلي فيه؟ قالأيصيبه من بلل الفرج وهي جنب 

  

                                                

  .٢بواب النجاسات حأ  من١٦ الباب١٠٢١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦بواب نواقض الوضوء حأ من ١٢ الباب١٩٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .و حراماًأامليتة من كل ما له دم سائل، حالالً كان : الرابع

  

 يف علم خالفاًأجسدها مع رطوبته ببلل الفرج، وال  أي ويل وليها :، قوله)١(»اغتسلت صلت فيهما

  .عليها : لكن يف بعض الكتب مكان وليها. انتهى)٢()ملذكوراحلكم ا

نه من إوكل شيء خيرج منك بعد الوضوء ف«): عليه السالم( ويف صحيحة زرارة عن أيب عبد اهللا

  .)٣(»ن تقذرهأ الّإاحلبائل أو من البواسري وليس بشيء فال تغسله من ثوبك، 

ن يل جرحاً يف مقعديت إ :نا حاضر فقالأ و)عليه السالم( با احلسنأسأل رجل :  قال،وعن صفوان

قد «: عد ذلك الندى والصفرة خترج من املقعدة أفأعيد الوضوء؟ قالبجد أفاتوضأ مث استنجي مث 

ىل غري ذلك من إ. )٤(»ال ولكن رشه باملاء وال تعد الوضوء«): عليه السالم(  قال،نعم: ؟ قال»يقنتأ

  .الروايات

ن امليتة أبيان ذلك }  كان أو حراماً حالالً،له دم سائل  من كل ماامليتة {:من النجاسات} الرابع{

  و أن تكون ميتة ذي النفس، أما إ

                                                

  .١بواب النجاسات حأ من ٥٥ الباب١٠٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  . ٣٨ ص٥ ج:احلدائق) ٢(

  .١ باب املذي والودي ح٣٩ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  .٣بواب نواقض الوضوء حأ من ١٦ الباب٢٠٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  : فيقع البحث يف مسائل ثالث،أو منه ،ن تكون من غري اآلدميأما إتكون ميتة غريه، واألوىل 

عة كثرية من مجاع على جناستها عن مجاإل وقد حكي ا،ميتة ذي النفس غري اآلدمي: املسألة األوىل

الفقهاء، كالغنية والسرائر واملعترب واملنتهى والتذكرة واملختلف وكشف اللثام واية األحكام وروض 

  .خبار خاصة يف موارد متفرقةأخبار عامة وأ واستدل لذلك ب،اجلنان وكشف االلتباس واملستند وغريها

هل أسألته عن آنية : قال) عليهما السالم( حدمهاأ فهي كصحيح حممد بن مسلم عن :ما العامةأ

  .)١(»ذا كانوا يأكلون فيه امليتة والدم وحلم اخلرتيرإنيتهم آال تأكل يف «: الكتاب؟ فقال

ريح اجليفة فتوضأ من كلما غلب املاء على «: نه قالإ) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،وصحيح حريز

  .)٢(»ال تشربذا تغري املاء وتغري الطعم فال توضأ منه وإ ف،املاء واشرب

و أوقعت فأرة يف خابية فيها مسن : أتاه رجل فقال: قال) عليه السالم( ورواية جابر عن أيب جعفر

  : فقال له الرجل. »ال تأكله«): عليه السالم( كله؟ فقال له ابو جعفرأزيت فما ترى يف 

                                                

  .٦ من األطعمة واألشربة ح٥٤ الباب٣٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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نك مل إ«): السالمعليه ( بو جعفرأ فقال له :جلها؟ قالأترك طعامي من أن أ من هون عليأالفأرة 

وال خيفى ان املراد بالتحرمي . )١(»ن اهللا حرم امليتة من كل شيءإمنا استخففت بدينك إ ،تستخف بالفأرة

  .جزاء امليتة ألنه خالف ظاهر الروايةأ من النجاسة ال من تفرق ئهنا هو التحرمي الناش

 ،ه الرجل وهو نقيع فيه امليتة واجليفة يف املاء مير ب:)عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،يب خالدأورواية 

ن مل إ و،و طعمه فال تشرب وال تتوضأ منهأن كان املاء قد تغري رحيه إ«): عليه السالم( بو عبد اهللاأفقال 

  .)٢(»يتغري رحيه وطعمه فاشرب وتوضأ

  .)٣(» ما كانت له نفس سائلةالّإال يفسد املاء «: وموثقة حفص بن غياث

وما ئل عن اخلنفساء والذباب واجلراد والنملة س: قال) عليه السالم( بد اهللايب عأوموثقة عمار عن 

  .)٤(»كل ما ليس له دم فال بأس به«:  قال،شبه ذلك ميوت يف البئر والزيت والسمن وشبههأ

                                                

  .٢بواب املاء املضاف حأ من ٥ الباب١٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤بواب املاء املطلق حأ من ٣ الباب١٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢سئار حبواب األأ من ١٠ الباب١٧٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١سئار حبواب األأ من ١٠ الباب١٧٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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ن إامليتة جنس و«): مجعنيأصلوات اهللا عليهم (   عن الصادق عن آبائه عن النيب،سالموعن دعائم اإل

  .غري ذلك من األخبار العامةإىل  ،)١(»دبغت

و أ ما ورد يف السمن أو العسل أو الطعام أو الشراب متوت فيه الفأرة :فمنها ،وأما األخبار اخلاصة

 :)عليه السالم(  كصحيح معاوية عن الصادق،و تقع فيه امليتة، من األمر باالجتناب عنهاأاجلراد أو الدابة 

ما السمن والعسل فيؤخذ اجلرز وما أ«): عليه السالم( قال ف،يف جرز مات يف زيت أو مسن أو عسل

  .)٢(»حوله والزيت يستصبح به

 ن كان جامداًإذا وقعت الفأرة يف السمن فماتت فيه فإ«): عليه السالم( وصحيح زرارة عن الباقر

 وسعيد وحنومها صحيح احلليب، )٣(»ن كان ذائباً فال تأكله واستصبح بهإلقها وما يليها وكل ما بقي، وأف

  .وموثق مساعة وغريها

عليه ( ما عن السكوين عن أيب عبد اهللا ، ما ورد يف املرق من األمر باألهراق وغسل اللحم:ومنها

  ): عليه السالم(  فقال،ذا يف القدر فأرةإئل عن قدر طبخت فس) عليه السالم( مري املؤمننيأن إ «:)السالم

                                                

  .١٢٦ ص١ ج:الدعائم) ١(

  .١ من األطعمة واألشربة ح٤٣ الباب٣٧٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ من األطعمة واألشربة ح٤٣ الباب٣٧٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١(»يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل

  .عادة الوضوءإ ما ورد يف املاء القليل تكون فيه الفأرة امليتة من األمر بغسل الثوب منه و:اومنه

 سألت أبا احلسن:  فعن احلسن بن علي قال،الغنم املقطوعةليات أ ما ورد يف االستصباح ب:ومنها

» هي حرام «:ليات الغنم فيقطعوا؟ قالأهل اجلبل تثقل عندهم أن إجعلت فداك : فقلت) عليه السالم(

 على ما يف احلدائق  بناًء،)٢(»نه يصيب اليد والثوب وهو حرامأأما مل تعلم «: فنصطبح ا؟ قال: قلت

  .منا مبعىن النجسإهنا ن احلرام  أن مقتضى سياق اخلربأمن 

عليه ( بو عبد اهللاأقال : خذ من امليتة، كصحيحة حريز قالأ ما لما ورد من األمر بغس: ومنها

اللنب واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب واحلافر، وكل «: رارة وحممد بن مسلملز )السالم

  .)٣(» فيهن ميوت فاغسله وصلّأخذته منه بعد أن إ و،شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي

  ما ورد من األوامر املتفرقة برتح مقدرات خاصة ملوت : ومنها

                                                

  .١ من األطعمة واألشربة ح٤٤ الباب٣٧٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ من كتاب الصيد والذبائح ح٣٠لباب ا٢٩٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ من كتاب األطعمة واألشربة ح٣٣ الباب٣٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(
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ضرورة (: ه الفقيه اهلمداين ولو على القول بعدم االنفعال قالحيوانات خمصوصة بالتقريب الذي ذكر

ال إو عذرة أو مخر أو ميت وحنوها مل يكن أن املقصود بالسؤال عن البئر الواقع فيها شيء من بول أ

ثار جناسة ما وقع آو استحبابه من أمعرفة حكمها من حيث وقوع النجس فيها، فيكون وجوب الرتح 

 فهل يبقى جمال للتشكيك يف استفادة جناسة امليت من مثل ،م مل نقلأة ماء البئر  سواء قلنا بنجاس،فيها

ن إ فواحد يرتح منه عشرون دلواًالدم واخلمر وامليت وحلم اخلرتير يف ذلك كله «): عليه السالم( قوله

عند ن ما يف هذه األخبار من الداللة على فساد ماء البئر أ هذا مع ،)١(»غلب الريح نزحت حىت تطيب

   . انتهى)٢()تغريها بامليتة كفانا دليالً الثبات املدعى

  :ذا عرفت هذا فيقع الكالم يف مواضعإ

وقد تكرر يف كالم (:  قال يف حمكى املعامل،مجاعن صاحب املعامل حصر املستند يف اإلإ: األول

، ومجلة ما وقفنا ثباتهإذ النصوص ال تنهض بإ وهو احلجة فيه، ،مجاع على هذا احلكمصحاب ادعاء اإلاأل

براهيم بن ميمون اآلتية أيضاً مث إردفها برواية أعليه يف هذا الباب حسنة احلليب، مث ساق الرواية اآلتية و

  ن الصحة أفادة هذا احلكم بكماله ظاهر، مع إوقصور هذين احلديثني عن : قال

                                                

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ١٥ الباب١٣٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢١ من الد األخري سطر٨ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(
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ذا ماتت إالسمن والزيت كل أ املنع من :سنادمنتفية عن سنديهما، وورد يف عدة روايات معتربة األ

يضاً كما ال خيفى، فال ميكن جعله دليالً على أ وهذا احلكم خاص ،فيه الفأرة، وظاهره احلكم بنجاسته

  .، انتهى بتلخيص)١( )مجاع املدعى يف كالم اجلماعةثبات التعميم هو اإلإ وحينئذ فالعمدة يف ،العموم

خبار موت الفأرة، وعندي أنه لو مل يكن يف البني أما عرفت من عدم احنصار احلكم بالروايتني و: وفيه

 بعد اعتبار سند الدعائم يف نفسه مجاعات كان كافياً خرب الدعائم الصريح يف احلكم العام املنجرب باإلالّإ

  .كما حقق يف حمله

يف ) رمحه اهللا( واحتج العالمة(: ن صاحب املدارك ناقش يف النجاسة فقال يف حمكي املداركإ: الثاين

  .)٢()ن حترمي ما ليس مبحرم وال فيه ضرر كالسم يدل على جناسته، وفيه منع ظاهرأملنتهى با

 ،ذا ماتت فيه الفأرةإكل الزيت وحنوه أميكن االستدالل عليه بالروايات املتضمنة للنهي عن : نعم

منا إالغسل  ألن األمر ب،املتقدم) عليه السالم(  وصحيح حريز عن الصادق،لكنها غري صرحية يف النجاسة

  ن األمر بالغسل ال يتعني لكونه أهوللنجاسة ويتوجه عليه 

                                                

  . ٥٤ ص٥ ج:احلدائق) ١(

  .٣٦ سطر٨٩ ص:املدارك) ٢(
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زالة األجزاء املتعلقة به من اجللد املانعة من الصالة فيه، كما شعر ن يكون إلأللنجاسة بل حيتمل 

ا مأ، ، وباجلملة فالروايات متضافرة بتحرمي الصالة يف جلد امليتة بل االنتفاع به مطلقاً»وصل فيه «:بقوله

عليه (  عن الصادقوائل الفقيه مرسالًأن ابن بابويه روى يف أقف فيها على نص اعتد به مع أجناسته فلم 

ال «): عليه السالم( ئل عن جلود امليتة جيعل فيها اللنب واملاء والسمن ما ترى فيه؟ فقالنه سأ) السالم

وذكر . )١(»ب ولكن ال تصل فيهن جتعل فيها ما شئت من ماء أو لنب أو مسن وتتوضأ منه وتشرأبأس ب

بل قصدت (: يراد مجيع ما رووه قالإمل يقصد فيه قصد املصنفني يف نه أقبل ذلك من غري فصل يعتد به 

قدرته ذكره وتعالت يما بيين وبني ريب تقدس فنه حجة أفيه عتقد أحكم بصحته وأيراد ما أفيت به وإىل إ

  .ص، انتهى بتلخي)٢()شكال ــ فاملسألة قوية اإل

 مع مالحظة ما روايات السمن فعدم الصراحة فيها غري ضائرة بعد الظهور، خصوصاًأ: قولأ

  :ففيه. زالة األجزاءوأما احتمال كون الغسل يف صحيح حريز إل. اختصاص املنع باملائع دون اجلامد

  ال فاألجزاء الصغار إن الظاهر من الغسل كونه للنجاسة وإ

                                                

  .١٥ح...  يف املياه وطهرها١ الباب٩ ص١ ج:ره الفقيهمن ال حيض) ١(

  . املقدمة٣ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٢(



٣اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٠

ن أمع » جزها وال تقلعها «:ذلك لقال) عليه السالم( مامراد اإلأ فلو ،سلزالتها بالغإالعالقة ال ميكن 

نتف مثل الصوف ال يتحقق معه العلم بالعلوق، بل وال الظن، كما نبه عليه احملقق البهبهاين يف حمكى 

  . جياب الغسل مبجرد االحتمال ال خيفى ما فيهإ ف،حاشيته

  .م فيهفسيأيت الكال) رمحه اهللا( وأما رواية الصدوق

شكال وظن عدم الدليل ث جعل املسألة قوية اإليوالعجب من صاحب املدارك ح(: قال يف املستند

 ما وجب الّإال نعين بالنجس : نه يف جناسة البول احتج باألمر بغسل املالقي، وقالأ مع ،على النجاسة

ين ذي النفس على كونه ع عدم جمال التوقف يف جناسة م وفر، وهو هنا متحقق مع غريه،غسل املالقي له

 وصرح يف حبث ،ن األمر هنا أيضاً كذلكأمجاع مع به يف كالم األصحاب مدعى عليه اإل مقطوعاً

  .، انتهى)١(]سئار بأن جناسة امليتة من ذي النفس وجناسة املاء القليل به موضع وفاقاأل

:  وعن الصدوق يف املقنع،غحكي عن ابن اجلنيد القول بطهارة جلد امليتة، لكن بشرط الدبا: الثالث

، وعن احملدث )٢()ن تشربهأان يف زق من جلد ميتة، وال بأس بكذا إن تتوضأ من املاء، أوال بأس (

 بل ،مجاع عليها بل قد استفيض نقل اإل،ىل النجاسةإو القول به، لكن املشهور ذهبوا أليه إالكاشاين امليل 

  : عن شرح املفاتيح

                                                

  . ١٥ سطر٢٨ ص١ ج:املستند) ١(

  .١٣ سطر٣ ص: كتاب املقنع،اجلوامع الفقهية) ٢(
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  : وكيف كان فيقع الكالم من جهات،)١()مة القياسنه من ضروريات املذهب كحرإ(

  .جواز الصالة يف جلد امليتة وعدمه: األوىل

  .االنتفاع به يف غري الصالة وغري ما يشترط بالطهارة: الثانية

  .طهارته وعدمها: الثالثة

من شكال يف عدم جواز الصالة فيه، كما سيأيت يف كتاب الصالة، ويدل عليه مجلة إفال : ما األوىلأ

ال «: لذا دبغ؟ قاإسألته عن جلد امليتة أيلبس يف الصالة : النصوص، مثل صحيحة حممد بن مسلم قال

  .)٢(»ن دبغ سبعني مرةإو

غماد السيوف من جلود احلمر أعمل أين إ :)عليه السالم( ىل الرضاإكتبت : وخرب القاسم الصيقل قال

عليه ( ىل أيب جعفر الثاينإوكتبت . » لصالتكباًاختذ ثو«: يلّإامليتة فتصيب ثيايب فأصلي فيها؟ فكتب 

عملها من أبكذا وكذا، فصعب علي ذلك فصرت ) عليه السالم( ىل أبيكإإين كنت كتبت ): السالم

  عمال الرب بالصرب أكل «: يلّإ) عليه السالم( جلود احلمر الوحشية الذكية، فكتب

                                                

  .٣٠١ ص٥ ج:كما يف اجلواهر) ١(

  .١بواب النجاسات حأ من ٦١ الباب١٠٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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  .)١(» فال بأس ذكياًن كان ما تعمل وحشياًإيرمحك اهللا ف

، )عليهما السالم( ن علي بن احلسنيإ :يف حديث) عليه السالم( يب عبد اهللاأيب بصري عن أورواية 

لقى القميص الذي يليه ألقاه وأذا حضرت الصالة إفيلبسه ف  مما قبلكم بالفروىىل العراق فيؤتإكان يبعث 

ن دباغه أيزعمون هل العراق يستحلون لباس اجللود امليتة، وأن إ «:فكان يسأل عن ذلك؟ فقال

  .ك من األخبارلىل غري ذإ، )٢(»ذكاته

حبرمة االنتفاع به مطلقاً، كما حكي عن بل قد يقال (: فقد اختلفوا فيها، قال يف اجلواهر: ما الثانيةأو

ن أىل اليابس، لكن فيهما إمجهور األصحاب التصريح به، نعم عن التذكرة واملنتهى التردد فيه بالنسبة 

ن وقع إ عن الشهيدين التصريح به، بل يف شرح املفاتيح لألستاذ أنه ليس حمل خالف وقرب كماأاملنع 

:  االنتفاعات قال يف ذرائع األحالمضلكن عن مجاعة جواز بع. ، انتهى)٣()يف الذخرية نوع تردد فيه

دفن امليتة عند ما مثل أو. منا هو االنتفاع املتعارفإن املراد باالنتفاع املنهي عنه يف طي األدلة أاألظهر (

  أصول األشجار 

                                                

  .١بواب النجاسات حأ من ٤٩ الباب١٠٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣بواب النجاسات حأ من ٦١ الباب١٠٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١١ السطر٣٠٤ ص٥ ج:اجلواهر) ٣(
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ه، شكال يف جوازإنه ال أو التسقيف به فالظاهر ألتقويتها أو اختاذ دلو من جلدها يستقي ا للزرع 

 جواز :رشاديف اإل) رمحه اهللا( والعالمة ،يف النافع) رمحه اهللا(  عن مجاعة منهم املصنفوقد حكي

بل رمبا : حراق ميتة احليوان ـ مث قالإا أن الظاهر جواز  كم،االستسقاء جبلد امليتة لغري الصالة والشرب

، مث )١()غماد السيوفأىل كل شيء كلبس اجللود وجعلها إاملتعارف بالنسبة مكن البحث يف االنتفاع أ

  .  املتقدمني، انتهىلاستدل برواييت أيب بصري والصيق

ذا جوزنا االنتفاع إمجاع تة لوال اإلومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد املي(: بل قال الشيخ يف املكاسب

 شكال يف املسألة، بل قال الفقيه اهلمداين ويظهر من صاحب احلدائق اإل.ىل آخرهإ )٢()به يف االستقاء

عماهلا يف إو أوهل جيوز استعماهلا يف غريه كاالستقاء جبلدها للبساتني (: يف طهارة املصباح) رمحه اهللا(

 األخبار املتقدمة، أو ال جيوز االنتفاع ا مطلقا، كما هو ظاهر يه بعضلغماد السيوف كما يدل عأ

وهلما من قوة، وما ادعاه بعض من أ ال خيلو ،غلب الفتاوى، فيه وجهان، بل قوالنأبعض النصوص و

ن يف كلمات مجلة أمجاع اغترار بظواهر الفتاوى املنصرفة عن مثل الفرض غري مسموع، مع خمالفته لإل

  رحيات جبواز االنتفاع ا يف مثل منهم تلوحيات وتص

  . انتهى)٣(]الفرض

                                                

  .٢٣ سطر١٣٥ من الد الثاين ص٤ ج:ذرائع األحالم) ١(

  .٢٥ سطر٥ ص:املكاسب) ٢(

  .٣١ من الد األخري من اجلزء األول سطر١٠ ص:مصباح الفقيه) ٣(
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خبار مثل مكاتبة أن يستند به للمشهور أومستند القولني طائفتان من األخبار فما ميكن : قولأ

سأله عن جلود امليتة اليت يؤكل حلمها زكياً؟ أليه إكتبت : قال) عليه السالم( يب احلسنأاجلرجاين عن 

  .)١(»ة بأهاب وال عصبال ينتفع من امليت«: فكتب

 ،»ال«:  امليتة ينتفع منها بشيء؟ فقال:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا:  قال،وموثقة ابن املغرية

هل هذا الشاة أما كان على «: مر بشاة ميتة فقال) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاأبلغنا : قلت

صلى اهللا ( تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النيب«: فقال» ن ينتفعوا بأهااأذ مل ينتفعوا بلحمها إ

صلى اهللا (  فقال رسول اهللا،وكانت شاة مهزولة ال ينتفع بلحمها فتركوها حىت ماتت) عليه وآله وسلم

  .)٢(»أي تذكى. ذا مل ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بأهااإهلها أما كان على «): عليه وآله

ما أذا رميت ومسيت فانتفع جبلده وإ«: جلود السباع أينتفع ا؟ فقالسألته عن :  قال،وموثقة مساعة

  .)٣(»امليتة فال

                                                

  .٧ من كتاب األطعمة واألشربة ح٣٣ الباب٣٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ من كتاب األطعمة واألشربة ح٣٤ الباب٣٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٤ الباب٣٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(
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سألته عن املاشية تكون لرجل فيموت : قال) عليه السالم( خيه موسىأورواية علي بن جعفر عن 

  .)١(»ال«: يصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قالأبعضها 

ال بأس ما مل «: نب وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا؟ فقالكل اجلأ سألته عن : قال،ورواية مساعة

  .)٢(»تعلم أنه ميتة

) عليه السالم(مام ن يستند للقول الثاين روايات، كرواية الصيقل املتقدمة مبعونة تقرير اإلأوما ميكن 

لعامة، ورواية ذ ال فرق بني الصالة وغريها عند اإ ،والنهي عن الصالة فقط، واحتمال التقية فيها ممنوعة

دخل سوق أين إ :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: أيب بصري املتقدمة، وخرب عبد الرمحن بن احلجاج قال

ليس هي أقول لصاحبها أ ف،سالم، فاشتري منهم الفراء للتجارةعين هذا اخللق الذين يدعون اإلأاملسلمني 

 :ن تبيعها وتقولأال ولكن ال بأس «: ية؟ فقالا ذكأبيعها على أن أ بلى، فهل يصلح يل :ذكية؟ فيقول

هل العراق للميتة أاستحالل «: وما أفسد ذلك؟ قال: قلت. »ا ذكيةأقد شرط يل الذي اشتريتها منه 

صلى اهللا عليه ( ال على رسول اهللاإن يكذبوا يف ذلك أن دباغ جلد امليتة ذكاته مث مل يرضوا  أوزعموا

  نه مع سقوط إ ف)٣()وآله

                                                

  .٦بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٤ الباب٣٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤بواب النجاسات حأ من ٦١ الباب١٠٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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 االنتفاع ا، لكن سيأيت يف مسألة) عليه السالم( جاز اإلمامأق واستصحاب عدم التذكية السو

  .نه ال بد من محل هذين اخلربين على االستحباب، وعليه ال داللة فيهماأالسوق 

نا عنده عن الرجل يتقلد السيف أو) عليه السالم( با عبد اهللاأ سأل ن رجالًأ: ورواية علي بن أيب محزة

جلود :  قلت،؟»وما الكيمخت«:  قال،إنّ فيه الكيمخت: فقال الرجل. »نعم«: فيه؟ قالويصلي 

ن السؤال إف. )١(»نه ميتة فال تصل فيهأما علمت «: فقال.  ومنه ما يكون ميتة منه ما يكون ذكياً،دواب

  . عن تقليدهكونه ميتة الال عن الصالة يف معلوم إ) عليه السالم( نه كان عن األمرين مل ينه اإلمامأمع 

): عليه السالم( ملوسى) عزوجل( عن قول اهللا) عليه السالم( ئل الصادقس: ومرسل الصدوق قال

﴿ِس طُوىقَدِبالْواِد الْم كِإن كلَيعن لَعوحنوه رواية )٣(»كانتا من جلد محار ميت«: قال )٢(﴾فَاخ ،

  .خرىأ

ة ح سألته عن األنف:قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأعن ) رمحه اهللا( وصحيح زرارة املروي عن الشيخ

  : خترج من اجلدي امليت؟ قال

                                                

  .٤بواب النجاسات حأ من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ية اآل: سورة طه) ٢(

  .٢ يف ما يصلي فيه وما ال يصلي ح٣٩ الباب١٦٠ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٣(
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والصوف : قلت. »ال بأس به«:  قال؟اللنب يكون يف ضرع الشاة وقد ماتت: قلت» ال بأس به«

  . )١(»كل هذا ال بأس به«: والشعر والعظام وعظام الفيل واجللد والبيض خيرج من الدجاجة؟ فقال

طلق يف امليتة أيف حديث، و) عليه السالم(  عن الصادق،بان بن عثمانأ بسنده عن : العللوحنوه رواية

الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف واألنفحة واالهاب واللنب «: عشرة أشياء

  .)٢(» يف الضرعذا كان قائماًإ وذلك

ستأيت بعض الروايات األخر الدالة على  و،كأن املراد من القيام مقابل ما سيتجدد بعد املوت: قولأ

  .١٩جواز االستعمال يف املسألة 

ذ املراد بعدم االنتفاع يف تلك الروايات نفي إقوى داللة من تلك، أن هذه الروايات أوال خيفى 

  .االنتفاع املطلق الشامل للصالة فيه أيضاً

هل العراق لباسهم أنكر على أ يب بصريأيف رواية ) عليه السالم( ن علي بن احلسنيأويدل على ذلك 

كان يلبسه ) عليه السالم( نهأذ املفروض إجلود امليتة الذي ال يراد به اللبس ولو يف غري حال الصالة، 

  ن أىل إ ، مضافاًيضاًأ فاملراد اللبس املطلق الشامل للصالة ،بنفسه

                                                

 من أبواب األطعمة ٣٣ الباب٣٦٦ ص١٦ ج: والوسائل،٢ يف ما جيوز االنتفاع به من امليتة ح٥٤ الباب٨٩ ص٤ ج:االستبصار) ١(

  .١٠واألشربة ح

  .١ ح٣٥٧ الباب٥٦٢ ص٢ ج:علل الشرائع) ٢(
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ن أ على ،على الكراهةو تلك أ ،اجلمع الداليل يقتضي محل تلك على الصالة وهذه على غري الصالة

 السخلة اليت مر ا :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال. يب مرميأموثقة ابن املغرية معارضة مبوثقة 

بو عبد أفقال :  قال،هلها لو انتفعوا بأهااأما ضر «: وهي ميتة؟ فقال) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 فقال رسول ، مرمي ولكنها كانت مهزولة فذحبها أهلها فرموا اباأمل تكن ميتة يا «): عليه السالم( اهللا

  .)١(» ما كان على أهلها لو انتفعوا بأهاا:)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

) عليه السالم( نهإن رواية علي بن جعفر مذيلة بذيل يدل على جواز االنتفاع يف غري الصالة، فأو

سألته عن جلد امليتة : بل يدل على الكراهة رواية مساعة قال. )٢(»ن لبسها فال يصلي فيهاإال و«: قال

خبار طهارة جلد أ وسيأيت يف ،)٣(»فضلأن مل متسه فهو إ«: اململوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال

يدبغ  «:يف موثقة حسني بن زرارة) عليه السالم( امليتة بعض ما يدل على االنتفاع به كقول الصادق

  عراض إ القول بالّإ فلم يبق ،)٤(»فيهفينتفع به وال يصلي 

                                                

  .٣بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٤ الباب٣٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦شربة حبواب األطعمة واألأ من ٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٨بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٧بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(
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ىل العمل ذه إما عرفت من ذهاب مجاعة من احملققني وغريهم  األصحاب وهو يف غري حمله بعد

وأما املعلوم . منا يضر فيما مل يعلم وجههإ عراض على تقدير تسليم كونه ضاراًن اإلأىل إ  مضافاً،الروايات

التقية   حنن فيه، فال يضر قطعاً، وال جمال حلمل هذه الروايات علىىل ترجيح اجتهادي كما فيماإاستناده 

بعد اشتمال غالبها على عدم الصالة وهو مناف للتقية كما ال خيفى، وعلى هذا فال يبعد القول جبواز 

  .مطلق االستعمال

نيد، و املتردد ابن اجلأن املخالف أعين طهارة جلد امليتة وعدمها ـ فقد عرفت أـ : ما الثالثةأو

  :مورأن يستدل هلم أوالصدوق، والكاشاين، وصاحب املدارك، وما ميكن 

ئل عن جلود امليتة جيعل فيها اللنب واملاء نه سأ :)عليه السالم( مرسل الفقيه عن الصادق: األول

و مسن وتتوضأ منه وتشرب أو لنب أال بأس بأن جتعل فيها ما شئت من ماء «: والسمن ما ترى فيه؟ فقال

  .)١(» فيهاال تصلّولكن 

ن كان الصوف والوبر والشعر والريش من امليتة وغري امليتة بعد ما يكون إو «:ما يف الرضوي: الثاين

وذكوة : ن دباغته طهارته، ـ مث قال بعد ذلك بأسطر ـإ وكذلك اجللد ف،كله فال بأس بهأمما حل اهللا 

  احليوان ذحبه 

                                                

  .١٥ يف املياه وطهرها وجناستها ح ١ الباب٩ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ١(
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٣٥٠

  .)١(»وذكوة اجللود امليتة دباغه

ىل احلسني إومنها ما رواه الشيخ يف الصحيح (: موثقة حسني بن زرارة، بل يف ذرائع األحالم: الثالث

عليه ( نه ميكن استفادة مدحه من دعاء الصادقأ الّإ يف كتب الرجال ن كان مهمالًإبن زرارة، وهو و

ملاء فاشرب منه  ميتة يدبغ فيصب فيه اللنب وا)٢( يف جلد:)عليه السالم( له وألخيه، عن الصادق) السالم

  .)٣()»يدبغ فينتفع به وال يصلى فيه«: وقال» نعم«: توضأ؟ قالأو

ال إو داللتها، أن مل يكن جمال للمناقشة يف سندها إ وهذه األخبار و،صحيح زرارة املتقدم: الرابع

 لقاء التعارض بينها وبني ما تقدمإ كما اعترف به بعض من قارب عصرنا، وكذا ال ميكن الرضوي سنداً

 : وأيب بصري لقوله،فيصيب ثيابنا:  صيقل لقوله:ذ أظهرها يف الداللة على النجاسة خربيإمن األخبار 

يص الذي يليهم القىلقأو ًجزاء امليتة املالصقة، أ عن وال داللة فيهما، لقوة احتمال كون ذلك حترزا

نه أ) جل اهللا تعاىل فرجهع( سناد عن صاحب الزمانويؤيده رواية االحتجاج عن احلمريي يف قرب اإل

  ال «): عليه السالم( وقد سأل بعض العلماء عن معىن قول الصادق: ليهإكتب 

                                                

  .٩ سطر٤١ ص:فقه الرضا) ١(

  . )يف جلد شاة ميتة(: ه قالنأ إال .٣ ح٩٠ ص٤ ج:االستبصار) ٢(

  .١٧ سطر١٣٠ من الد الثاين ص٤ ج:ذرائع األحالم) ٣(
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٣٥١

 اجللود دون منا عىنإ«): عليه السالم( فقال» يصلى يف الثعلب وال يف األرنب وال يف الثوب الذي يليه

زم طرحها ومحلها على ن الالأال إخبار الطهارة نص وتلك ظهور أوعلى تقدير التسليم ف. )١(»غريها

ن دبغت، املعمول به عند األصحاب الذي إن امليتة جنسة وأالتقية ملعارضتها خلرب الدعائم املتقدم املصرح ب

و يف أ ما مطلقاًإن ثالثة من املذاهب األربعة وغريهم متفقون على طهارته إ ف،قد عرفت حجية سنده

  .اجلملة

و ال أ يطهر بالدباغ سواء كان امليتة مما يقع عليه الذكاة جلد امليتة جنس ال(: قال الشيخ يف اخلالف

 :محد بن حنبل، وقال الشافعيأ وبه قال عمرو بن عمر وعائشة و،ال يؤكل حلمه وأيقع، يؤكل حلمه 

ذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب واخلرتير وما تولد إكل حيوان طاهر يف حال حياته فجلده 

 يطهر : يطهر اجلميع، وقال األوزاعي: جلد اخلرتير، وقال داودالّإ يطهر اجلميع :بينهما، وقال ابو حنيفة

 يطهر الظاهر منه دون :وقال مالك. يب ثورأ وهو مذهب ،جلد ما يؤكل حلمه دون ما ال يؤكل حلمه

   استفاض نقل اولذ. ، انتهى)٢() جيوز االنتفاع جبلد امليتة قبل الدباغ وبعده:وقال الزهري. الباطن

                                                

  .٣١٥ ص٢ ج:االحتجاج) ١(

  .٣ س٣ ص١ ج:اخلالف) ٢(
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٣٥٢

نه من ضروريات املذهب إ( بل عن شرح املفاتيح ،مجاع على خالف ابن اجلنيد ومن يقول بقولهاإل

  .، انتهى)١()كحرمة القياس

احتمال كوا : ن رواية احلسني اشتملت على خمالف التقية وهو عدم الصالة، لكن فيهأنعم يبقى 

  . وقال:روايتني بقرينة قوله

ىل انصراف إ اسة امليتة من احليوان البحري ذي النفس السائلة نظراًرمبا يتأمل يف جن: املوضع الرابع

عليهم ( وروي عنهم: مجاع خلالف الشيخ يف اخلالف ومرسلته فيه قالاألدلة عنه وخروجه عن معقد اإل

جاج املروية عن ، بل وصحيحة ابن احل)٢(»ذا مات يف املاء ما فيه حياته ال ينجسهإ«: م قالواأ) السالم

: نا عنده عن جلود اخلز؟ فقالأ ولرج) عليه السالم( با عبد اهللاأسأل :  اخلز قال يف باب لبسالكايف

 فقال أبو عبد ،منا هي كالب خترج من املاءإا يف بالدي وإجعلت فداك :  فقال الرجل،»ليس ا بأس«

عليه ( فقال. ال:  فقال الرجل ؟» خارجة من املاءشذا خرجت من املاء تعيإ«): عليه السالم( اهللا

ال يف املاء، ونفي البأس إ، حيث يفهم من التعليل نفي البأس عن كل ما ال يعيش )٣(»فال بأس«): السالم

  .املطلق يشمل الطهارة

                                                

  .٣٠١ ص٥ ج:كما يف اجلواهر) ١(

  . ٤ س٢٩ ص١ ج:اخلالف) ٢(

  .٣ الباب يف لبس اخلز ح ٤٥١ ص ٦الكايف ج ) ٣(
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٣٥٣

  . هو الطهور ماؤه حلل ميتته:يف البحر) صلى اهللا عليه وآله( وما روي عن النيب

لة فال وجه لالنصراف بعد كون ما انصراف األدأ ،لكن الظاهر عدم صالح ما ذكر للتخصيص

ليه جعلت فداك إكتبت :  استعماله، كما يدل عليه آخر رواية الصيقلاحليوان البحري كالربي متعارفاً

  .ىل آخرهإ وقوائم السيف اليت تسمى السفن اختذها من جلود السمك

جداا يف كتب  وذلك لعدم و،ا تفسري باملعىن ألحدى الروايتنيأما مرسلة الشيخ فقد احتمل أو

  .األخبار

  .ة بل ألمر آخررما الصحيحة فليست مسوقة للطهاأو

ولكن (): رمحه اهللا(  ولذا قال الفقيه اهلمداين،ما الرواية فألا خمتصة ببعض السموك بقرينة احللأو

  .)١()مجاعات احملكيةاألظهر النجاسة لعموم بعض األدلة املتقدمة املعتضد بالشهرة واإل

ببعض خرب الدعائم املعتضد ىل التتبع ألن دليل النجاسة كما عرفت إملسألة حتتاج لكن ا: قولأ

  . واخلروج عنه باالنصراف وبعض ما تقدم ممكن،الشواهد

ىل ما ذكرنا من عدم مشول األخبار إبالنظر ) رمحه اهللا( ن قول الشيخإ ف،وباجلملة(: قال يف احلدائق

  املتقدمة ملثل هذه األفراد النادرة 

                                                

  .٢١ سطر١٠ ص،لد األول اجلزء األخري من ا:مصباح الفقيه) ١(
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٣٥٤

  .، انتهى)١(] خيلو من قوةال

 قال ، والذي يظهر من كلمام االتفاق على الطهارة،ميتة غري ذي النفس غري اآلدمي: املسألة الثانية

 وما ال ،ن ما ال نفس له سائلة ال ينجس املاء مبوتهأكثر علماء اجلمهور على أنا وؤمجع فقهاأ(: يف املعترب

  .)٢()ينجس مبوته ال ينجس مبالقاته

ن ما ال نفس سائلة له من احليوانات ال ينجس باملوت وال أاتفق علماؤنا على (: حمكى املنتهىويف 

  .)٣()يؤثر يف جناسة ما يالقيه

  :واستدل لذلك جبملة من الروايات

 ما الّإال يفسد املاء «:  وموثقة حفص بن غياث،)٤(»كل ما ليس له دم فال بأس«: مثل موثقة عمار

  . وحنوها مرفوعة حممد بن حيىي،)٥(»كانت له نفس سائلة

  وكل شيء وقع يف البئر ليس له دم مثل «: يب بصريأوصحيحة 

                                                

  .٧٢ ص ٥احلدائق ج ) ١(

  .٢٩ سطر ١١٨املعترب ص ) ٢(

  . ٦٩ ص ٥كما يف احلدائق ج ) ٣(

  .١ من ابواب النجاسات ح ٣٥ باب ١٠٥١ ص ٢الوسائل ج ) ٤(

  .٢ من ابواب النجاسات ح ٣٥ باب ١٠٥١ ص ٢الوسائل ج ) ٥(
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٣٥٥

  .)١(»شباه ذلك فال بأسأالعقارب واخلنافس و

عن ) عليه السالم( خاه موسى بن جعفرأ أنه سأل : وخرب علي بن جعفر،)٢( خرب ابن مسكان:ومثلها

  .)٣(»ال بأس«:  الدن يتوضأ منه للصالة؟ قالوأشباههما متوت يف اجلرة أالعقرب واخلنفساء و

ن أول فصل النجاسات أذ قد عرفت يف إ ،احلكم لكل ما ليس له دم دافق تأمللكن لنا يف تعميم 

. ال نفي البأس عما ليس له دمإالنفس السائلة لغة عبارة عن الدم ال الدم الدافق، واألخبار مل تتضمن 

ا أو البأس فيما له نفس سائلة، اليت قد عرفت أ للدم غري الدافق، املفهوم منه البأس مبا له دم الشامل

نه ذكر يف أ ويؤيده ، كانت أو غريهكثر، مقابل النفس املطلق اليت هي غري سائلة جسداًأنفس الدم ال 

 وحينئذ فمقتضى األدلة دوران احلكم مدار الدم وعدمه ال ،املستند روايات كثرية كلها ذكرت لفظ الدم

مجاع  اإلالّإ، فلم يبق يف املقام صالًأن األمثلة الواردة كلها مما ليس له دم ألدافق وعدمه، ويؤيده الدم ا

ن أمجاع املعلوم االستناد، شكال يف حجية مثل هذا اإلذ مع قطع النظر عن اإلإوهو يف كمال الوهن، 

  كثرياً من الفقهاء مل 

                                                

  .١١لق ح  من ابواب املاء املط١٧ باب ١٣٦ ص ١الوسائل ج ) ١(

  .٣ من ابواب النجاسات ح ٣٥ باب ١٠٥٢ ص ٢الوسائل ج ) ٢(

  .٦ من ابواب النجاسات ح ٣٥ باب ١٠٥٢ ص ٢الوسائل ج ) ٣(
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٣٥٦

  .ا يف اللغة والتبادر العريف الدمأال مدار النفس السائلة اليت عرفت إروا احلكم ييد

ما ال نفس له سائلة كالذباب واخلنفساء والزنابري وغري ذلك ال ينجس باملوت وال (: فعن اخلالف

  .)١()ينجس املاء وال املائع الذي ميوت فيه

  .)٢() كالذباب واجلراد فال ينجس املاء مبوته فيهةما ما ال نفس له سائلأو(: وعن الغنية

نه ال ينجس باملوت وال ينجس املاء، وهذا إكل حيوان ليس له دم سائل ف(: يات السيدوعن ناصر

شبهها ال ينجس باملوت وال أن كل ما ال نفس له سائلة كالذباب واجلراد والزنابري وما أصحيح عندنا 

  :مورأني  فتحصل من هاتني املسألت، من كلمات املتقدمنيهاىل غريإ، )٣()ذا وقع فيه قليالًإينجس املاء 

  .ن امليتة الربي ذات الدم الدافق جنسإ: األول

  .نه ال تصح الصالة يف جلدهاإ: الثاين

                                                

  .٢٣ سطر٢٨ ص١ ج:اخلالف) ١(

  .٣ سطر٤٨٩ ص: الغنية،اجلوامع الفقهية) ٢(

  .٣٧ سطر٢١٧ ص: الناصريات،اجلوامع الفقهية) ٣(
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  .نه جيوز االنتفاع به يف غري ما يشترط بالطهارة وغري الصالةإ: الثالث

  .ن جلدها جنس ولو بعد الدبغإ: الرابع

  .ي ذات الدم الدافق جناستها حمل تأملرن امليتة البحإ: اخلامس

  .ا وحبريها ذات الدم غري الدافق عدم جناستها حمل تأملن امليتة بريهإ: دسالسا

  .و حبرياً طاهرأن غري ذي الدم برياً كان إ: السابع

  .صالًأن جنس العني كالكلب واخلرتير ميتته جنسة ال ينتفع ا إ: الثامن

  .قاًلن األفضل ترك استعمال جلد امليتة مطإ: التاسع

ن احملكي عن الشيخ وابن الرباج وابن محزة وسالر استثناء الوزغ أوهو : ربقي يف املقام شيء آخ

  .والعقرب عما ال نفس له فحكموا بنجاستهما

خبار البئر، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أن يكون احلكم بنجاستها لبعض أما الوزغة فيمكن أ

  الفأرة والوزغة تقع يف البئر 
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ظهر منه داللة ما عن البصائر وروضة الكايف واخلرائج أ و،)١(»ءيرتح ثالث دال«) عليه السالم( قال

هو الرجس «:  فقال؟عن الوزغ) عليه السالم( واجلرائح عن عبد اهللا بن طلحة، قال سألت أبا عبد اهللا

ـ وهو حديث لطيف ذكره شيخنا املرتضى يف باب . ، احلديث)٢(»ذا قتلته فاغتسلإوهو مسخ ف

 فعن الغنوي، عن أيب ، بل يظهر من بعض من الروايات أشديته عن الفأرةاالغسال املستحبة فراجع ـ

لته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع يف املاء فيخرج حياً هل يشرب أس: قال) عليه السالم( عبد اهللا

 مث يشرب منه ، وقليله وكثريه مبرتلة واحدة،يسكب منه ثالث مرات«:  قال؟من ذلك املاء ويتوضأ منه

  .)٣(»نه ال ينتفع مبا يقع فيهإأ منه غري الوزغ فويتوض

 سألته عن اخلنفساء تقع يف املاء أيتوضأ :قال) عليه السالم( يب بصري عن الباقرأ فلرواية ،ما العقربأو

عليه ( سألت الصادق: قال:  وموثقة مساعة،)٤(»رقهأ«:  قال؟فالعقرب:  قلت،»نعم ال بأس به«: به؟ قال

  فيها خنفساء قد مات؟ عن جرة وجد ) السالم

                                                

  .١يف البئر يقع فيها الفارة والوزغة ح ٢١ الباب٣٩ ص١ ج:االستبصار) ١(

  . ٣ سطر٢٥٣ ص:اخلرائج واجلرائح) ٢(

  .٢ يف حكم الفأرة والوزغة واحلية ح١١ الباب٢٤ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٥سئار حبواب األأ من ٩ الباب١٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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٣٥٩

  .)١(»رق املاء وتوضأ من ماء غريهأ فن كان عقرباًإ و،لقه وتوضأ منهأ«: قال

خبارها أ ما ال خيفى، ألخصية : العمومات، وفيهالّإما الوزغة فلم يذكروا يف اجلواب عنها أ: قولأ

علي بن جعفر عن مجاع، نعم ال بد من محل رواية الغنوي على االستحباب لرواية العمركي عن واإل

سألته عن العظاية واحلية والوزغ يقع يف املاء فال : يف حديث قال) عليه السالم( خيه موسى بن جعفرأ

  .)٢(»ال بأس به«: يتوضأ منه للصالة؟ قالأميوت 

ذا ثبت طهارا إ ف، النجاسة كالكلبرجس) عليه السالم( ن الظاهر من قولهإ: ن يقالأ الّإاللهم 

  . فال جمال للقول بنجاسة ميتهاخبرب العمركي

  .ورواية نزح البئر ال بد من محلها على االستحباب

): عليه السالم( قال الصادق:  لرواية ابن مسكان قاليضاًأما العقرب فباحلمل على االستحباب أو

، ورواية علي )٣(»شباه ذلك فال بأس بهأكل شيء يسقط يف البئر ليس له دم مثل العقارب واخلنافس و«

  بن جعفر املروية 

                                                

  .٦سئار حبواب األأ من ٩ الباب١٧٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١بواب النجاسات حأ من ٩ باب١٧١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣بواب النجاسات حأ من ٣٥ باب١٠٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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شباههن متوت يف أعن العقرب واخلنفساء و): عليه السالم( خاه موسىأل أنه سأسناد عن قرب اإل

 وسيأيت ، وعلى هذا فاألقوى هو قول املشهور،)١(»ال بأس«:  قال؟يتوضأ منه للصالةأو الدن أاجلرة 

  .بل اجلاللةالكالم فيه يف املسألة األوىل بعد عرق اإل

 ،طباق العلماء على جناستهاإميتة اآلدمي، فعن اخلالف واملعترب واملنتهى وغريها دعوى : ثالثةاملسألة ال

  :ويدل على ذلك مجلة من النصوص

سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد امليت : قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ صحيحة احلليب عن :منها

  .)٢(»صاب الثوبأيغسل ما «: فقال

عن رجل يقع ثوبه على جسد ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت «: يمون قالبراهيم بن مإوصحيحة 

صاب أل فاغسل ما غسن كان مل يإصاب ثوبك منه، وأن كان غسل امليت فال تغسل ما إ: امليت، قال

  .)٣(»ذا برد امليتإثوبك منه، يعين 

  عجل ( ىل القائمإ مما كتب احلمريي :ورواية االحتجاج والغنية

                                                

  .٤ سطر٨٤ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .٢بواب النجاسات حأ من ٣٤ باب١٠٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١بواب النجاسات حأ من ٤٥ باب ١٠٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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مام قوم صلى م بعض صالم وحدثت عليه إئل عن نه سأ :نه روي لنا عن العاملأ) اىل فرجهاهللا تع

 يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صالم، ويغتسل من مسه، فكتب: حادثة فكيف يعمل من خلفه؟ قال

 عجل اهللا( ليهإنه كتب أيضاً أ، وعنه )١(» غسل اليدالّإليس على من حناه «): عجل اهللا تعاىل فرجه(

ه وقد برد  ومن مس،ن من مس ميتاً حبرارته غسل يدهأ) عليه السالم( نه وروي عن العاملأ :)تعاىل فرجه

 ولعله ينحيه ، حبرارة فالعمل يف ذلك على ما هوالّإمام يف هذه احلالة ال يكون فعليه الغسل، وهذا اإل

ال إلى هذه احلال مل يكن عليه ذا مسه عإ «: ـ التوقيع ـ؟ فكيف جيب عليه الغسل،بثيابه وال ميسه

  .)٢(»غسل يده

الدم «): عليه السالم( بئر قطرت فيها قطرة دم أو مخر، قال: خبار البئر، كرواية زرارةأوبعض 

ن غلب الريح نزحت حىت إ، ف يرتح منه عشرون دلواً،واخلمر وامليت وحلم اخلرتير يف ذلك كله واحد

  .)٣(»تطيب

: عن رجل ذبح طرياً فوقع بدمه يف البئر؟ فقال) عليه السالم( د اهللابو عبأئل س: وموثقة عمار قال

  ذا كان إيرتح منها دالء، هذا «

                                                

  .٣٠٢ ص٢ ج:االحتجاج) ١(

  . ٣٠٢ ص٢ ج:االحتجاج) ٢(

  .٣بواب املاء املطلق حأ من ١٥ الباب١٣٢ ص١ ج:وسائلال) ٣(
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نسان، يرتح منها سبعون  وما سوى ذلك مما يقع يف بئر املاء فيموت فيه فأكثره اإل،ذكياً فهو هكذا

 وقد تقدم تقريب داللة ،)١(»قله العصفور، يرتح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بني هذينأ، ودلواً

  .ن مل يقل بنجاسة نفس املاءإاألخبار للنجاسة و

حب أ ف،ذا مات كان الغالب عليه النجاسة واآلفة واألذىإألنه «مر بغسل امليت أمنا إ :ورواية العلل

  .)٢(»ن يكون طاهراًأ

  .يتة واجليفة، بل ومطلقات جناسة امل)٣(»صابأن مس ثوبك ميتاً فاغسل ما إو«: وعن الفقه الرضوي

  :نه يقع الكالم يف مقاماتإمث 

رادة إدمي ومحل ما يف األخبار على احملكي عن احملدث الكاشاين منع جناسة امليت اآل: املقام األول

  .ن امليت جينب مبوتهأ مستأنساً لذلك من األخبار الدالة على ، كنجاسة اجلنب،اخلباثة املعنوية

 كاألعيان النجسة مل يقبل نه لو كان جنساًأ الشبهة عنده هو ن منشأأوالظاهر (: قال يف احلدائق

  ليه من عدم جناسة إ كما يدل عليه كالمه يف املفاتيح، وهذا دليل الشافعي على ما ذهب ،التطهري بالغسل

                                                

  .٢بواب املاء املطلق حأ من ٢١ باب١٤١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . السطر ما قبل األخري٢٦٧ ص:علل الشرائع) ٢(

  .٣ سطر١٨ ص:فقه الرضا) ٣(
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  .، انتهى)١()ذ لو كان جنسا ملا قبل التطهري كسائر النجاساتإ:  قال،نسان باملوتاإل

  :عينية على قسمنين النجاسات الإ :واجلواب

  .ال باالستحالة وحنوها كالعذرةإما ال يقبل التطهري : األول

 جناسة وطهارة، وال مسرح هلذا ، مما ورد يف الشرع ومنه امليت لألدلة،ما يقبله بغري ذلك: الثاين

  .االستحسان مقابل ظواهر األدلة

  :ربعةأال قوأم ال على أاختلفوا يف كون جناسة امليت سارية : املقام الثاين

  .دريسإ وهو احملكي عن ابن ، ساريةن جناسة امليت غريإ: األول

نه ينجس ما يالقي امليت أ على ذلك  كما عن روض اجلنان متفرعاً،ن جناسته سارية عينيةإ: الثاين

  .ىل ما القاه برطوبةإو يبوسة وتتعدى جناسة ذلك املالقي أبرطوبة كان 

 ينجس بنجاسة لو مسه رطباً(: مية مع اليبوسة، ففي حمكي املنتهى حك،ا عينية مع الرطوبةإ: الثالث

  ن امليت أعينية ملا يأيت من 

                                                

  .٦٧ ص٥ ج:احلدائق) ١(
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 مل يؤثر يف  فلو القى ببدنه بعد مالقاته امليت رطباً،ن النجاسة حكميةأ فالوجه  ولو مسه يابساً،جنس

ه بالعينية ما يتعدى عن  ومراد،، انتهى)١()تنجيسه لعدم دليل التنجيس وثبوت األصل الدال على الطهارة

  .يضاًأمالقيه 

 كما ،ثر هلا كغريها من النجاساتأما مع اليبوسة فال أ و،ا عينية حمضة مع الرطوبة خاصةإ: الرابع

  .عن احملقق الثاين

ن الدليل دل على جناسة املالقي للميت ال مالقي املالقي فكونه أىل إ يرجع :حجة القول األول

ن جيلس يف املسجد، ولو كانت جناسة املالقي عينية مل جيز حلرمة أ غسل امليت ن ملنإكاملالقي قياس، و

ن املاء املستعمل يف احلدث األكرب طاهر مطهر إ عن بقائها فيها، ودخال النجاسات العينية املساجد فضالًإ

ة املالقي سارية مل يكن ماء غسل اس ولو كانت جن،ومن تلك األحداث مس امليت فماؤه طاهر مطهر

  .املس طاهراً مطهراً

ن مالقي النجس جنس حكمنا بنجاسته أذا قام الدليل على إ ف، فألن املالقي جنس،ما يف األولأ :وفيه

  . بل بدليل جناسة مالقي النجس،ال بدليل جناسة املالقي للميت

  ن كان إل للميت يتبعه يف الطهارة، وفألن املغس: ما يف الثاينأو

                                                

  . السطر ما قبل األخري١٢٧ص: املنتهى) ١(
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ن مالقي امليت كالعذرة بل كمالقي سائر أنا ال نقول بإنه أىل إمضافاً الالزم عليه الغسل للمس، 

  .النجاسات

ن يف كلماته أن قلنا بنجاسة الغسالة فال جمال للقول بطهارة ماء الغسل، مع إفألنه : واما يف الثالث

  .شكاالت أخر ال ختفىإ

  .يم ورواييت االحتجاجبراهإمجاعات وصحيحيت احلليب و معاقد اإلضطالق بعإ: حجة القول الثاين

ن املدعي له ليس بصدد بيان أىل إ مضافا ، وحديثاًمجاع فقد عرفت وقوع اخلالف قدمياًما اإلأ: وفيه

ذهام املستفاد من الفهم العريف أىل نظر املتشرعة التابع للمغروس يف إ بل هي موكولة ،كيفية النجاسة

ىل ما عن إطالق الصحيحني، مضافاً إاب عن ىل عدم االطالق، وذا جيإعن األدلة، الذي مرجعه 

ذ مقتضامها إليس كذلك ( :طالق بقولهإلجاب عن املدارك املدعي لأحيث ) رمحه اهللا( الوحيد البهبهاين

ىل إزالته باملاء فتكونان ظاهرتني يف الرطوبة، وما يسري إصاب الثوب وأوجوب غسل الشيء الذي 

صاب منه أن كان غسل فال تغسل ما إا يف الرواية األخرى  يدل على ذلك بالضرورة م،الثوب يتصل به

ىل أن قال ـ وذلك أن الضمري إن كان مل يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، انتهى ـ إثوبك، و

ىل امليت، ومعلوم أنه مع اليبوسة إيعود » يغسل ما أصاب الثوب منه«): عليه السالم( ارور مبن يف قوله

  يء فينحصر األمر ال يصيب الثوب من امليت ش
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  . كما يف الذرائع)١()يف صورة الرطوبة

 ن املتبادر من قولهإ ف،طالقهما من هذه اجلهةإاألوىل يف اجلواب منع (: ما التوقيعان فقال يف املصباحأو

ذا مسه على هذه احلالة مل إ«): عليه السالم(  وقوله،» غسل اليدالّإليس على من حناه «): عليه السالم(

م ظهور ىل العقد السليب فليتأمل، مث لو سلّإطالق بالنسبة رادة اإلإ الّإ ليس » غسل يدهالّإ يكن عليه

: يف موثقة عبد اهللا بن بكري) عليه السالم(  بينها وبني قوله مجعاً،طالق فال بد من تقييدهااألخبار يف اإل

ى عدم تعدي النجاسة مع املعتضد جبملة من األخبار الدالة يف مجلة من املواضع عل» كل يابس ذكي«

  . ، انتهى)٢()اليبوسة

عن خرتير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصالة ) عليه السالم(  ما عن الكاظم:ومراده باألخبار

  .)٣(»نعم ينضحه باملاء مث يصلي فيه«:  قال؟فيه قبل أن يغسله

  .)٤(»ء ويصلى فيهينضحه باملا«) عليه السالم(  قال؟ ميتن الرجل وقع ثوبه على كلبوسألته ع

                                                

  .٢٧ سطر١٣٤ من الد الثاين يف النجاسات ص٤اجلزء  :كما يف ذرائع األحالم) ١(

  .٥ من الد األخري سطر١٢ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧بواب النجاسات حأ من ٢٦ باب١٠٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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سألته عن الرجل يقع ثوبه على محار ميت : قال) عليه السالم( خيه موسىأوخرب علي بن جعفر عن 

وحنومها . )١(»ليس عليه غسله وليصل فيه وال بأس«: هل يصلح له الصالة فيه قبل أن يغسله؟ قال

  .غريمها

و أيف مس شيء من السباع  :)معليه السال( يب عبد اهللاأطالق مرسل يونس عن إن أ :ومنه يعلم

  . واهللا العامل، حممول على االستحباب، يغسل يده أو ميتاًالثعلب أو األرنب حياً

ذا القاه شيء إمن التفصيل ان امليت جنس ف) رمحه اهللا( ليه العالمةإعين ما ذهب أ: حجة القول الثالث

ذا القاه ثالث إرطوبة، وأما املالقي بيبوسة برطوبة، مث القى املالقي شيء لزمت السراية منه حبكم توسط ال

  .قاعدة الطهارةليه فاملرجع إ حصل الشك يف سراية النجاسة ولو رطباً

نه ال فارق بني كون النجس أ ،ىل ما تقدم من عدم قيام الدليل على جناسة املالقي يابساًإمضافاً : وفيه

  .ىل الرطوبة واليبوسةإ وتنجيسه مطلق بالنسبة  ألن دليل تنجس املالقي،و غريهاأ برطوبة املتوسط مالقياً

  األصل يف اليابس بعد كون الصحيحني : حجة القول الرابع

                                                

  .٥بواب النجاسات حأ من ٢٦ باب١٠٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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 وغريه كل يابس ذكي بقرينة ، بصورة وجود الرطوبة، والتوقيعني ال بد من محلهما على ذلكخمتصاً

  .مما تقدم

ومن شرع له تقدم الغسل على موته  ،م يستثىن منها الشهيدأ ،هل جناسة امليت عامة: املقام الثالث

ما املعصوم فال ينبغي أذا اغتسل، ومن وجب عليه القتل قوداً أو حداً ولو كان غري الرجم، وإكاملرجوم 

  .حتماالنا ،التكلم فيه

والشهيد ومن شرع له تقدم الغسل على موته ) عليه السالم( ينبغي استثناء املعصوم(: قال يف اجلواهر

 لكشف اللثام، وعن امليسي لألصل املقرر بوجوه، وملا ورد  وفاقاً، من ميت اآلدميكاملرجوم، فاغتسل

، ويتم يف غريمها من )عليها السالم( نه طاهر مطهر كالزهراء البتولأ) صلى اهللا عليه وآله( يف النيب

ل  ولظهور ما دل على سقوط الغس،املعصومني بعدم القول بالفصل وبالقطع باالشتراك يف علة ذلك

 فقال عز كراماً وتعظيماً له من اهللا تعاىل شأنه، بل مل جيعله عزوجل موتاًإللشهيد بعدم جناسته ذا املوت 

كظهور ما دل  ،)١(﴾ سبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ ال تحسبن الَّذين قُِتلُوا يفو﴿: من قائل

 وال استبعاد يف ،حكام الغسل املتأخر عليه اليت منها عدم النجاسةألغسل يف جريان على مشروعية تقدم ا

  حكام أ بعد جميء الدليل كما تقدم البحث فيه يف ،ن تقدمإذلك و

                                                

  .١٦٩ية اآل: ة آل عمرانسور) ١(
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مجاع عن تناول طالق بعض معاقد اإلإاألموات، كل ذا مع قصور ما دل على التنجيس من األخبار و

النصوص بل والفتاوى يف غريها سيما األخريين ممن شرع تغسليه  بل قد يدعى ظهور ،مثل هذه األفراد

  .، انتهى)١() بهبعد موته، أو مل يشرع هواناً

شكال يف االجتزاء به ـ إوكذا ال (:  مبا لفظه، ما ذكره يف مستثنيات غسل امليت:ومراده مبا تقدم

احلاصلة بسبب املوت يف نه به ترتفع النجاسة أأي بغسل املرجوم وحنوه ـ عن الغسل بعد املوت، و

غريه، وكذا سائر ما يترتب على غسل امليت من عدم وجوب االغتسال باملس وحنوه، وال وجه الستبعاد 

ذ األحكام إ ، بعد فرض ثبوت ذلك من النص والفتوى،ذلك من حيث تقدمي الغسل على سبب النجاسة

 من خرب حممد بن قيس الثقة، عن ، عنهيده بعضهم مبا حنن يف غنيةأ ورمبا ،ىل صاحبهاإالشرعية موكولة 

ن أىل إين زنيت فطهرين ـ إ: فقال) عليه السالم( مري املؤمننيأن رجال أتى أ) عليه السالم( أيب جعفر

مري املؤمنني، مل ال أيا : خرجه فصلى عليه ودفنه، فقالواأرمجه ـ فلما مات ) عليه السالم( نهأذكر 

  .، انتهى)٣())٢(»ىل يوم القيامةإاهر قد اغتسل مبا هو منه ط«: تغسله؟ قال

                                                

  .٣٠٧ ص٥ج: اجلواهر) ١(

  .»...قد اغتسل مبا هو طاهر«:  وفيه٤بواب حد الزنا حأ من ١٤ الباب٣٧٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٩٥ ص٤ ج:اجلواهر) ٣(
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شكال يف االجتزاء ذا الغسل عن الغسل بعد إال (:  فقال،وتبع اجلواهر يف ذلك الفقيه اهلمداين

 ،)١()ثر غسل امليت عليه من طهارة بدن امليتأاملوت، كما يدل عليه النص والفتاوى، ومقتضاه ترتب 

  .ىل آخرهإ

شكال يف االجتزاء به ـ أي بالغسل املقدم ـ إنه ال إ(: حالم فقالأللكن خالف املامقاين يف ذرائع ا

 لبقائه على الطهارة وعدم عروض النجاسة اليت نه ال يصري سبباًأ و،عن غسل امليت املوظف بعد املوت

 ويترتب عليه ما يترتب على غسل امليت من عدم وجوب االغتسال على من ،حتصل لغريه بسبب املوت

 واستبعاد ذلك من جهة تقدمي الغسل على سبب النجاسة بعد ثبوت ذلك من ،وهمسه بعد موته وحن

  . وسيأيت وجه منعه. ىل آخرهإ )٢()النص والفتوى مما ال وجه له

  :مورأوكيف كان فعمدة ما يستدل به لذلك 

 يشمل الشهيد ومقدم رذ ال عموم يف األخباإ ،األصل وال يرد عليه عموم غسل كل ميت: األول

  .ما ال خيفى على من راجع روايات جناسة امليت يف املسألة الثالثة اليت ذكرناهاالغسل ك

  ن الغسل الذي قدمه املرجوم وحنوه هو غسل امليت، إ: الثاين

                                                

  .٨ من الد الثاين سطر٢٧ ص١اجلزء : مصباح الفقيه) ١(

  .٧ سطر٢٧٤ ص٢ من الد٣اجلزء  :ذرائع األحالم) ٢(
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املرجوم واملرجومة يغسالن وحينطان «): عليه السالم( كما يستفاد من النصوص كقول الصادق

ذلك يغسل وحينط ويلبس مبرتلة منه ما، واملقتص ويلبسان الكفن قبل ذلك مث يرمجان ويصلى عليه

  .، وبعد غسل امليت ال جناسة وال وجوب للغسل مبسه وحنومها)١(»الكفن، ويصلى عليه

ن إو. ىل مجيع احلدود وحنوهاإخرب حممد بن قيس بضميمة فهم عدم اخلصوصية منه بالنسبة : الثالث

  .شكال عن اإل فاحلكم يف الثالثة خال،كان ميكن التأمل يف داللته

نه ليس أن حاصل ما ذكره املامقاين من املنع يف الشهيد مشول العمومات له، ويف املقتص وحنوه إمث 

طال الكالم يف املسألة يف باب جناسة امليتة، لكن املنع عن مشول أاملقدم غسل امليت، وقد غسلهم 

  .ذ ليس له غسلإاملة للشهيد براهيم بقرينة التفصيل غري شإذ صحيحة إالعمومات للشهيد غري تام، 

 امليت الذي هو منصرف عن حنو الشهيد، وخرب البئر :واملتبادر من صححية احلليب ـ كالتوقيعني ـ

نه ال يكاد إما املقتص وحنوه فأطالق أو عموم يشمل الشهيد، وإصريح يف موت الشخص يف البئر، فأي 

  نه غسل امليت املقدم كحنوطه وغريه، وكيف أحد بأيشك 

                                                

  .١بواب غسل امليت حأ من ١٧ الباب٧٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  .شكال فيهإكان فاحلكم مما ال 

 ،نه هل يكون حال األمور االضطرارية كالتيمم يف مقام بدليته، وغسل اجلبريةأنعم يبقى الكالم يف 

 كمن خياف تناثر جسده وغريهم عدم السدر والكافور، ومن يصب عليه املاء صباًبوالغسل االضطراري 

األظهر : م ال؟ احتماالنأة امليت وعدم جناسة املاس غسال االختيارية يف طهار كحال األ،حناء هؤالءأمن 

  .حكام املبدل منه للبدلأثبات إة يف يدلة البدلية كافأاألول، ألن 

حلاق املتيمم لفقد املاء مثال، وفاقد إويف (: النجاسة بالتغسيلقال يف اجلواهر بعد احلكم بارتفاع 

 ينشأ من استصحاب النجاسة وغريه مما دل  األول خصوصاً،اخلليطني وحنومها من األعذار نظر وتأمل

قيام التراب مقام املاء يف رفع اخلبث، ومن ظهور قيامها ال باملتيقن مع عدم ثبوت إعليها فال خيرج عنها 

 حلاق ال خيلو من قوة خصوصاًجزاء وحنوه، لكن اإلحال التعذر مقام الغسل الصحيح القتضاء األمر اإل

  .، انتهى)١()ال يتركيف فاقد اخلليطني، واالحتياط 

 ، لالستصحاب غري احملكوم بشيء،ن بعض األغسال ال يكفي يف احلكم بعدم جناسة املالقيأمث الظاهر 

  .ن بقي الشق األيسر من الغسل األخري فتأملإوكذا غسل بعض األعضاء، و

  

                                                

  .٣١١ ص٥ ج:اجلواهر) ١(
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  جزاؤها املبانة منها، وإن كانت صغاراً،أوكذا 

  

م يشترط الربد يف أد، ربن كان قبل الإيوجب النجاسة ومن امليتة هل جمرد خروج الروح : املقام الرابع

  .ن شاء اهللا تعاىلإتفصيل الكالم فيه يف املسألة الثانية عشرة، سيأيت :  قوالن،ذلك

 النفس اليت يراد ا الدم توصف بالسائلة نأ نك قد عرفتأعليه من فائدة، وهو بقي ما ال خيلو التنبيه 

  . فالصفة توضيحية ال احترازية،س اليت يراد ا اجلسد وحنوهفرقاً بينها وبني النف

دم سائل ال ) رمحه اهللا(  فتعبري املصنف،ما الدم فال يوصف بالسائل ألنه ال توضيحي وال احترازيأ

ن أ من حسبان ن منشأ الشبهة ما عرفت سابقاًأشكال، ومل يرد يف رواية هكذا، وظين إخيلو عن 

املقابل للجري بدون الدفق، وحينئذ فكما حيترز به عن اشتراك النفس اليت ظن يراد به الدفق " السائل"

  .به عن اشتراك الدما مطلق الدم كذلك حيترز أ

ذ جامع إ: قال يف اجلواهر} ن كانت صغاراًإجزاؤها املبانة منها وأ{ة يف النجاسة تأي كاملي} وكذا{

، بال و ميتاًأ كان املقطوع منه  حياً، جسده جنسما يقطع منفوكلما ينجس من احليوان باملوت، (املنت 

نه مقطوع به يف أ كما اعترف به يف املعامل، واستظهره يف احلدائق، بل يف املدارك ،خالف يعرف فيه

ن إجزاء احليوان اليت حتلها احلياة تنجس باملوت وأن إكالم األصحاب، ويف شرح املفاتيح لألستاذ األكرب 

ىل آخره، إمجاعياً، وعليه الشيعة يف األعصار واألمصار إفقهاء، بل الظاهر كونه قطعت من احلي باتفاق ال

  وعن الذخرية 
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  .، انتهى)١(]مجاعيةإن املسألة كأا إ

غاية ما يستفاد من األخبار جناسة جسد (: نه قالأشكال، فعن األول لكن عن املدارك والذخرية اإل

ميكن القول بنجاسة القطعة املبانة من امليت استصحاباً ، نعم امليت وهو ال يصدق على األجزاء قطعاً

مجاعية إن املسألة كأا أما ذكر  نه بعدأ :وعن الثاين. ، انتهى)٢()حلكمها حال االتصال وال خيفى ما فيه

  . انتهى)٣(،)مجاع مل نقل ا لضعف األدلةولوال اإل(: قال

ن إبني من احلي مما حتله احلياة فهو ميت، فكل ما أ(:  ألنه قال،شكال عن التذكرةورمبا يتوهم اإل

، انتهى، لكنه ليس يف حمله، إذ كالمه هذا تنبيه )٤() للشافعي خالفاً، عندنااًكان من آدمي كان جنس

  . ميت اآلدمي ليس كغريهءخلالف الشافعي، ال لكون جز

اء املنفصلة من احلي ن احلكم باستواء األجزأ(مجاع مبا عن كشف اللثام من  اإليفنعم ميكن املناقشة 

  ال إ وهو الظاهر ومل أظفر ملن قبلهما بنص على أجزاء احلي ،وامليت مما قطع به الفاضالن ومن بعدمها

                                                

  .٣١١ ص٥ ج:اجلواهر) ١(

  .٢١ سطر٩٠ ص:املدارك) ٢(

  . نقله باملعىن٣٣ سطر١٤٧ ص:الذخرية) ٣(

  .٢٠ سطر٧ ص١ ج:التذكرة) ٤(
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  .وقرره على ذلك اجلواهر. ، انتهى)١(]ليات الغنمأعلى 

  :  فيدل على احلكم مجلة من الروايات،وكيف كان

ذا قطع من الرجل قطعة فهي إ«: قال) لسالمعليه ا( ىل الصادقإيوب بن نوح رفعه أ صحيح :منها

ن مل يكن فيه عظم فال إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من ميسه الغسل، فإذا مسه إ ف،ميتة

  .)٢(»غسل عليه

خذت أما «: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأعن : يب عبد اهللا قالأ عن عبد الرمحن بن ،بانأوصحيح 

، وقريب منه )٣(» فذكه مث كل منهدركت من سائر جسده حياًأ وما ، فهو ميتةاحلبالة فقطعت منه شيئاً

  .روايته األخرى

خذت أما «): عليه السالم( قال أمري املؤمنني: قال) عليه السالم(  عن الباقر،وصحيح حممد بن قيس

 اسم اهللا  وذكرمتدركتم حياًأ وكلوا ما ،نه ميتإو رجالً فذروه فأ احلبالة من صيد فقطعت منه يداً

  .)٤(»عليه

                                                

  .قسامهمأ يف فرق اربة و٣٢ سطر٤٧ ص١ ج:كشف اللثام) ١(

  .١بواب غسل املس حأ من ٢لباب ا٩٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢كله حأبواب من رمى صيداً مث شك مل حيرم أ من ٢٤ الباب٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١بواب من رمى صيداً مث شك مل حيرم اكله حأ من ٢٤ الباب٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(
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خذت احلبالة فانقطع منه أما «: قال) عليه السالم(  عن الصادق، عن عبد اهللا بن سليمان،وعن الكايف

  .)١(»و مات فهو ميتةأشيء 

خذت احلبائل فقطعت منه شيئاً فهو ميت، وما أما «: قال) عليه السالم(  عن الباقر،وعن زرارة

  .)٢(» كل منهه مث فذكّدركت من سائر جسده حياًأ

جعلت فداك : فقلت له) عليه السالم( با احلسنأسألت :  عن احلسن بن علي الوشاء قال،وعن الكايف

 جعلت فداك فنصطبح ا؟ :فقلت» حرام هي«:  فقال،ليات الغنم فيقطعواأهل اجلبل تثقل عندهم أن إ

  .)٣(»مت أنه يصيب اليد والثوب وهو حراملأما ع«: فقال

ال «:  فقال،لغنمليات اأنا عنده عن قطع أو) عليه السالم( سأل رجل الصادق:  قال،وعن الكاهلي

  عليه ( نت تصلح ا مالك ـ مث قالذا كإبأس بقطعها 

                                                

  .٤ باب الصيد باحلبالة ح٢١٤ ص٦ ج:الكايف) ١(

  .٤ مث شك مل حيرم أكله حواب من رمى صيداً من أب٢٤ الباب٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ليات الضأن حأ باب ما يقطع من ٢٥٥ ص٦ ج:الكايف) ٣(
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  .)١(»أن ما قطع منها ميت ال ينتفع به) عليه السالم( ن يف كتاب عليإـ ): السالم

  .)٢(»ا ميتةإ«: حياءأأن تقطع وهي قال يف أليات الض) عليه السالم(  عن الصادق،يب بصريأوعن 

ا إ«: حياءأقال يف أليات الضأن تقطع وهي  )عليه السالم(  عن جعفر بن حممد،وعن الدعائم

  .)٣(»ميتة

 حرمة األكل والنجاسة املغروسة وصافها شرعاًأظهر أن امليتة من أ :وتقريب الداللة يف هذه األخبار

 الالزم البني باملعىن األخص الذي يكفي يف تصوره تصور هذين يف أذهان املتشرعة، حيث صارا من

ذا إ، كذلك كل ماء خيرج عقب الدفق فهو مين تبادر كونه جنساً: ذ امليتة كاملين، فكما لو قالإامللزوم، 

  .كل شيء سقط من حي فهو ميتة: قال

صيد ـ ألنه إما يراد من ىل روايات الإيف االستناد ) رمحه اهللا( ن استشكال الفقيه اهلمداينأم ليع: ومنه

  رادة حرمة إ فاملتبادر امليتة حكماً

                                                

  .١عضاء احليوانات حأبواب ما يقطع من أ من ٣٠ الباب٢٩٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣عضاء احليوانات حأبواب ما يقطع من أ من ٣٠ الباب٢٩٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٢٦ ص١ ج:الدعائم) ٣(
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ىل وجود دليل عام يدل على إاألكل يف مقابل املذكى، أو امليتة حقيقة، فداللتها على النجاسة حتتاج 

جناسة امليتة حبيث يشمل الفرض وهو قابل للمنع ـ يف غري حمله، ولو بنينا على مثل هذه املناقشات مل 

  .استفادة النجاسة منها) رمحه اهللا( خبار األطعمة اليت بىن هوأ احلكم بثباتإميكن 

شكل يف سند أليات، و من روايات األورد يف املقام ثلثاًأنه إ حيث ،يضا ما يف كالم املعاملأظهر : ومنه

ن أات ثبإىل وجود دليل عام يف جناسة امليتة ليكون إذ الداللة على النجاسة حتتاج إ ،بعضها وداللة األخر

ن العمدة يف التعميم هو ألم لدخوله يف عموم الدليل على جناسة امليتة، وقد ع املنقطع منه ميتة مقتضياً

 هلذا املنقطع، ومعه مجاع املدعى يف كالم األصحاب، وحينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متناوالًاإل

  .ىل توسيط االحتجاج مبا دل على أنه ميتة، انتهىإال حاجة 

  :خبارىل األإ فرمبا استدل للنجاسة مضافاً:  كانوكيف

 ألن املوت جنّس احليوان، سواء بقيت ،نه مفروض النجاسةأفبوضوح : ما يف اجلزء املنفصل عن امليتأ

خبار دلت على جناسة امليتة وهي ال تصدق ن األأم انفصلت، وما تقدم عن املدارك من أه متصلة ؤجزاأ

  .على األجزاء

ن األخبار وردت على جناسة الكلب، وهو ال يصدق على األجزاء فلم أب: ض أوالًالنق: فريد عليه

  .حيكم بنجاسة جزئه
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و أن ليس املناط يف مثل الطهارة والنجاسة االجتماع أن العرف ال يكاد يشك يف أب: واحلل ثانياً

نه أء ال من باب  لألجزااالفتراق، بل العرض قائم بكل جزء، فاحلكم على اموع من باب كونه جممعاً

و غسله، أليه إن صاحب املدارك هل يلتزم بأنه لو قطع رأس مل جيز حملارمه النظر أدري أجمموع، وال 

 على الشخص وهذا بعض  كان معلقاً ونفياًثباتاًإىل غري ذلك، ألن احلكم إ ،وهل جيوز لغري احملارم غسله

جمموعي، ليس املناط يف نظر العرف كونه الشخص، وكذا يف نظائر املقام مما علقت األحكام بعنوان 

  . جمموعاً

ن املوضوع العريف إ: ن كان من جهة عدم احتاد املوضوع، ففيهإف: ما استشكاله يف االستصحابأو

 ن كان من غريإما بنظرهم من احلاالت، وإ ف،الذي هو مناط االستصحاب ال يفرق فيه املوت واحلياة

  .ظر فيهن يبني حىت ينأهذه اجلهة فالالزم 

ناطة النجاسة بزهاق الروح املتحقق يف إ بدعوى ،فبتنقيح املناط: ما يف اجلزء املنفصل عن احليأو

ن مل يكن مستفاداً إ و، غريها فليس وجهاًرن هذا املناط لو كان مستفاداً من األخباإ: املقام، لكن فيه

  . مر حدسي ال ميكن االتكال عليهأمنها فهو 

و أ هل هو جنس ،وحنوهنسان كاملفلوج ن العضو امليت املتصل ببدن اإلأو  وه:بقي الكالم يف شيء

مجاع على ذلك، وعن املعامل املشهور الطهارة، وعن شارح الوسائل نقل اإل: قوالأم فيه تفصيل، أطاهر؟ 

  نفي الريب يف بطالن القول بالنجاسة، وعن شرح املفاتيح دعوى الضرورة على عدم التزام 
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وعن شارح الدروس التردد يف األجزاء الكبرية اليت يعرضها املوت حال االتصال، ويف الناس بقطعها، 

 ،، فال يبعد احلكم بنجاستها عرفاً حبيث يعد منفصالًذا كان اتصاهلا ضعيفاًإنه أالذرائع التفصيل ب

  .دلة جناسة امليتة ووجوب الغسل مبسها عن مثل هذه قطعاًأواألقوى هو األول، النصراف 

نسان مع عضوه املتصل ببدنه معاملة جنس العني من ن يف معاملة اإلأىل ما يف املصباح من إ افاًهذا مض

منا هو يف إن هذا كما يظهر من مساق كالم مجاعة من مدعي الطهارة أاحلرج ما ال خيفى، لكن ال خيفى 

قيقي الذي صار كالقطعة ج يف جناسته ال امليت احلرالعضو امليت العريف، ولذا مثلوا باملشلول، وذكروا احل

نه بعد نقل إ، وال وجه ملا ذكره يف اجلواهر، فنه ميتة قطعاًنه جنس، ألإو حنوه فأ يننت يف يوم املبانة الذي

 ألصالة الطهارة من غري ،نه ال وجه لذلك كلهأواالنصاف (: ذا انتنت قالإالتردد من اخلونساري سيما 

  . ىل آخرهإ )١()معارض

 التفصيل بني العضو امليت حقيقة فنجس، وبني غريه مما يطلق عليه :وى يف املسألةن األقأوذا حتقق 

  . فطاهر تساحماًامليت عرفاً

فىت يف املستند أمنه هل حيكم بنجاسته أم ال؟ ن اجلزء املقطوع قبل خروج الروح أو  وه:بقي شيء

  ما قطع جنس،(:  قال،بالثاين

                                                

  .٣١٤ص ٥ج:  اجلواهر)١(
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شعر والوبر والعظم والقرن واملنقار والظفر واملخلب والريش والظلف ال حتله احلياة منها، كالصوف وال عدا ما

  والسن، والبيضة اذا اكتست القشر األعلى،

  

دلة القطعة املبانة، لكن ال يبعد انصرافها عن مثل أطالق إ، واستدل ب)١()مات اجلزء أو مل ميت بعد

  . فتأمل، فاستصحاب الطهارة قبل موت اجلزء حمكم،احلي

ف، والشعر، والوبر، وعدا ما ال حتله احلياة منها، كالص{جزاء امليتة أقد حتقق جناسة  ف،وكيف كان

ذا اكتست القشر إ، والظلف، والسن، والبيضة املنقار، والظفر، واملخلب، والريشوالعظم، والقرن، و

مجاع يف كالم غري واحد من األصحاب، ويف املستند بال خالف يعرف، بل عليه حكاية اإل} األعلى

  .انتهى

و عدم أ دعوى االتفاق، :ام وغريهاث وشرح املفاتيح والذخرية واحلدائق وكشف اللكوعن املدار

: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ كصحيحة احلليب عن ،اخلالف يف ذلك، ويدل عليه نصوص مستفيضة

  .)٢(»ن الصوف ليس فيه روحإال بأس بالصالة فيما كان من صوف امليتة، «

                                                

  .٩ سطر ٣٠ ص ١املستند ج ) ١(

  .١ من ابواب لباس املصلي ح ٥٦ الباب ٣٣٣ ص ٣الوسائل ج ) ٢(
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نا نلبس إ) عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: يبة بن حممد املروية عن مكارم األخالق، قالورواية قت

عليه ( صيب احلسنيأذا كان معه غريه، قد إبريسم ال بأس باإل«: بريسم، قالإالثوب اخلز وسداه 

: النا نلبس هذه الطيالسة الرببرية وصوفها ميت؟ قإ: قلت» بريسمإوعليه جبة خز، سداها ) السالم

  .)١(»ال ترى أنه جيز ويباع وهو حيأليس يف الصوف روح «

اللنب واللبا والبيضة  «:لزرارة وحممد بن مسلم) عليه السالم( بو عبد اهللاأقال : وحسنة حريز قال

خذته منه أن إوالشعر والصوف والقرن والناب واحلافر، وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، و

  .)٢(» فيهله وصلّن ميوت، فاغسأبعد 

: سألته عن األنفحة خترج من اجلدي امليت؟ قال: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأوصحيحة زرارة عن 

 والصوف :، قلت»ال بأس به«: اللنب يكون يف ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: ، قلت»ال بأس به«

  .)٣(» بأس بهكل هذا ال«: والشعر وعظام الفيل واجللد والبيض خيرج من الدجاجة؟ فقال

  عليه (  كنت عند أيب عبد اهللا:ورواية احلسني بن زرارة قال

                                                

  . باب لبس اخلز١٠٧ ص:مكارم األخالق) ١(

  .٣بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٣ الباب٣٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ربة حبواب األطعمة واألشأ من ٣٣ الباب٣٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١(»كل هذا ذكي«: نفحة امليتة؟ فقالأيب يسأله عن اللنب من امليتة والبيضة من امليتة وأو) السالم

والشعر والصوف كله «: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن احلسن بن رباط قال: نه قالإ ،وعن الكايف

  .)٢(»ذكي

الشعر «: قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،ويف رواية صفوان عن احلسني بن زرارة: يضاًأوقال 

وسألته عن البيضة خترج من بطن الدجاجة :  قال،»والصوف والوبر والريش وكل نابت ال يكون ميتاً

  .)٣(»تأكلها«: امليتة؟ قال

األنفحة والبيض : ياء ذكية مما فيه منافع اخللقشأمخسة «: قالوا) عليهم السالم( ورواية يونس عنهم

  . احلديث)٤(»والصوف والشعر والوبر

شياء من امليتة ذكية، القرن أعشرة «): عليه السالم( قال الصادق:  قالوعن الصدوق يف الفقيه مرسالً

  .)٥(»واحلافر والعظم والسن واألنفحة واللنب والشعر والصوف والريش والبيض

                                                

  .٢بواب النجاسات ح أ من٦٨ الباب١٠٨٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ باب ما ينتفع به من امليتة ح٢٥٨ ص٦ ج:الكايف) ٢(

  .٣ باب ما ينتفع به من امليتة ذيل ح٢٥٨ ص٦ ج:الكايف) ٣(

  .٢ من كتاب األطعمة واألشربة ح٣٣ الباب٣٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١٠١لصيد والذبائح ح يف ا٩٦ الباب٢١٩ ص٣ ج:الفقيه) ٥(
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مثله مع ) عليه السالم( يب عبد اهللاأىل إيب عمري يرفعه أ عن حممد بن  مسنداً:)١(خلصالوعنه يف كتاب ا

  .خمالفة يف الترتيب

ما حيل من امليتة فالشعر والصوف ما أو«): عليه السالم( يف حديث عن أيب عبد اهللا: وعن الربقي

  .)٢(»الريش والظفر واملخلب وقرن والضرس والظلف والبيض واألنفحةوالوبر والناب وال

 :ن قتادة قال لهأ :يف حديث) عليه السالم( يب جعفرأ عن ،بسنده عن أيب محزة الثمايل: وعن الكليين

ن إليس ا بأس «: يت؟ فقالة املنه رمبا جعلت فيه أنفحإ: فقال. »هال بأس ب«: اخربين عن اجلنب؟ فقال

منا إـ و:  بني فرث ودم، ـ مث قالمنا خترج منإة ليس هلا عروق، وال فيها دم وال هلا عظم األنفح

 قتادة ال، وال آمر :؟ قال»خرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضةأة مبرتلة دجاجة ميتة حاألنف

ن حضنت تلك إف«: ا من امليتة، قال لهأل:  فقال؟»ومل«): عليه السالم( بو جعفرأفقال له . باكلها

 ؟فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة«: قالنعم، : ؟ قال»البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها

يدي أسواق املسلمني من أ فاشتر اجلنب من ،ة مثل البيضةحفكذلك األنف ـ :)عليه السالم( ـ مث قال

  ال إل عنه ألني وال تسصامل

                                                

  .١٩ باب العشرة ح٤٣٤ ص٢ ج:اخلصال) ١(

  .٤٦٤ من كتاب املآكل ح٥٩ الباب٤٧١ ص:احملاسن) ٢(
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  .)١(»ن يأتيك من خيربك عنهأ

ا منافع هاء ذكية مما فيشيأمخسة «: قالوا) عليهم السالم(  عنهم،بسنده عن يونس): رمحه اهللا( وعنه

  . احلديث،)٢(»األنفخة والبيضة والصوف والشعر والوبر: اخللق

 ،ست دجاجة ميتةإ يف بيضة خرجت من :)عليه السالم( يب عبد اهللاأ عن ،براهيمإوعن غياث بن 

  .)٣(»ن كانت اكتست البيضة اجللد الغليظ فال بأس اإ«: قال

 والشعر والوبر واألنفخة إن جز استثناء الصوف :)عليه السالم( يب احلسنأىل إويف مكاتبة اجلرجاين 

  .)٤(ىل غريهاإوالقرن وال يتعدى 

  .ىل ما فيه روحإن املراد منه التعدي أالظاهر : قولأ

يب عن األنفحة تكون أسأله : يف حديث قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأعن : وعن احلسني بن زرارة

  نا حاضر عن أوسأله أيب و: قال. »ال بأس به«: يت؟ قالو اجلدي وهو مأيف بطن العناق 

                                                

  .١ح...   باب ما ينتفع به من امليتة٢٥٦ ص٦ ج:الكايف) ١(

  .٢ح...   باب ما ينتفع به من امليتة٢٥٧ ص٦ ج:الكايف) ٢(

  .٦ واألشربة ح من كتاب األطعمة٣٣ الباب٣٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ من كتاب األطعمة واألشربة ح٣٣ الباب٣٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(
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ه فيأخذ سنوقال،»ال بأس«): عليه السالم( نسان ميت فيجعل مكانه؟ قالإ الرجل يسقط سن  :

العظم والشعر «): عليه السالم( بو عبد اهللاأوقال . »ال بأس مبسها«: ؟ قالعظام الفيل جتعل شطرجناً

وسألته عن البيضة خترج من بطن الدجاجة : ، قال» يكون ميتاوالصوف والريش كل ذلك نابت ال

  .)١(»ال بأس باكلها«: امليتة؟ قال

 عن )عليه السالم (يب البختري، عن جعفرأ عن ،عن السندي بن حممد: سناد للحمرييوعن قرب اإل

تفع به للعجني، ال بأس مبا ينتف من الطري والدجاج، ين«: قال) عليه السالم( عن علي) عليه السالم(بيه أ

  .، وحنوه رواية الشيخ)٢(»ذناب الطواويس وأعراف اخليل واذنااأو

 مل جيب الغسل على مفِل«: قال) عليه السالم(  عن الرضا،عن الفضل بن شاذان: وعن العلل والعيون

  ألن هذه األشياء:نسان كالطري والبهائم والسباع وغري ذلك؟ قيل من األموات غري اإلمن مس شيئاً

منا مياس منه الشيء الذي هو ذكي إ، هذا كله ذكي وال ميوت، و ووبراً وشعراً وصوفاًكلها ملبسة ريشاً

  .)٣(»من احلي وامليت

                                                

  .١٢بواب األطعمة واألشربة حأ من ٣٣ الباب٣٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١١ سطر٦٤ ص:سناد للحمرييقرب اإل) ٢(

  .٩ح.. . يف علل الشرايع١٨٢ الباب٢٦٨ ص٢ ج:والعلل.  يف علة وجوب دفن امليت وتكفينه١١٣ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ٣(
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ن إنسان، و، خبالف اإلسل ـ بالفتح ـ فاملراد عدم النجاسة باملس رطباًن كان اللفظ الغإ: أقول

لغسل مبس جلد احليوانات على سل ـ بالضم ـ فالالزم محل املفهوم وهو وجوب اكان الغ

ىل غري ذلك إو غري هذا احلمل من بعض احملامل األخر، أاالستحباب، بقرينة الروايات النافية للوجوب، 

  .من الروايات

فحامه، يظهر إمع قتادة و) عليه السالم( مام الباقر ما تضمن حماورة اإلومبا تقدم من الروايات خصوصاً

 قام ابن الكوايل وسأل علياً: يب الصهباء قالأعن  ،سريه، عن عمار الدىنموضوعية ما عن العياشي يف تف

 ،»ال«: ين وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآكلها، قالإ: وهو على املنرب وقال) عليه السالم(

ألنه حي خرج من «:  فكيف؟ قال:، قال»نعم«: ن استحضنتها فخرج منها فرخ آكله؟ قالإف: قال

  . )١(»ة خرجت من ميتةامليت، وتلك ميت

وذلك ملا ورد ) عليه السالم( مري املؤمننيأكما سيأيت من موضوعية رواية وهب بن وهب املنسوبة اىل 

 ألمره وتقوية لكلمام، بطاالًإروايات ) عليه السالم( م وصفوا على لسانهأيف بعض الروايات من 

 وبعد هذا كله فمن العجب ما حكي عن ،)صلى اهللا عليه وآله( كيف وقد وصفوا على لسان الرسول

صالة أمجاع وشارح الدروس من منع داللة األخبار على طهارة األشياء املذكورة، واستدالله هلا باإل

  الطهارة بعد 

                                                

  .٢بواب األطعمة احملرمة حأ من ٢٤ الباب٧٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(
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  .جزائهاأثبات جناسة إادعائه قصور ما دل على جناسة امليتة عن 

  :مورأبقي الكالم يف 

عليه ( ن العمومات الواردة فيها كقولهأال إ ،ر املنقان مل تشتمل علىإن هذه األخبار وإ: األول

وغريه مما تقدم كافية يف احلكم، بل لو قلنا » ن الصوف ليس فيه روحإ «:يف صحيح احلليب) السالم

بنجاسة بعض السمك باملوت، ال نقول بنجاسة مثل فلسه مما ال روح فيه، واألوىل ذكر مجيع ما يف 

  . املنت خالف األوىلالروايات، فعدم ذكر احلافر يف

املشهور بني األصحاب عدم الفرق يف احلكم بطهارة الصوف والريش والشعر وحنوها، بني : الثاين

ىل غسل موضع االتصال من إو القلع، إال أنه يف صورة القلع حيتاج أكوا مأخوذة من امليتة بطريق اجلز، 

ريها، وعليه حيمل حسن حريز بقرينة حيث مالقاة امليتة برطوبة مسرية، بل وكذلك يف البيضة وغ

شتراط الطهارة بالغسل، أو كون الغسل ا أو ،طالق األخبار، إلاالرتكاز العريف، فاحتمال الطهارة مطلقاً

يف النهاية ) رمحه اهللا( طالق حسن حريز ممنوع، وحنوه يف املنع ما حكي عن الشيخأمر تعبدي مطلقاً إل

 ااجلز، وحكم بنجاستها يف صورة القلع، معلالً بأن أصوهلمن ختصيص طهارة الشعر وحنوه بصورة 

  .جزائهاأاملتصلة باللحم من مجلة 

  عليه ( عن أيب احلسنورمبا يستشهد له مبكاتبة اجلرجاين 
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سأله عن جلود امليتة اليت يؤكل حلمها أليه إ كتبت :شارة اليها ـ، قالـ اليت تقدمت اإل) السالم

 ،ن جزإ وكل ما كان من السخال الصوف ،مليتة بإهاب وال عصبال ينتفع من ا«: ، فكتبذكياً

ال ملا إ وليس ـنه قيد الصوف باجلزأ، بتقريب )١(»ىل غريهاإ وال يتعدى ،ة والقرنحوالشعر والوبر واألنف

  .ذكره الشيخ يف القلع

ر أو من ن ما يتصل بأصول الشعر مل يعلم كونه من ما حيل فيه الروح، فهو إما من الشعأ :وجه املنع

الفضالت املستعدة للشعر، ويؤيد ذلك وقوع الريش يف األخبار املعلوم عدم جزه، بل قلعه مع كونه 

  .كالشعر يف اتصال بعض األجزاء بأصوله

» ال بأس مبا ينتف من الطري والدجاج ينتفع به للعجني «:سناد املتقدمة رواية قرب اإل:ومثله يف التأييد

خذ األشياء أرادة إعدم اجلز، بل رمبا يرد كالم الشيخ بظهور حسن حريز يف ا صرحية يف إ ف،ىل آخرهإ

ن إاملذكورة من امليتة بطريق القلع، ملا تقدم من ظهور األمر بالغسل يف كونه ألزالة النجاسة العرضية، و

ىل هذه األشياء إن الغالب وصول شيء من رطوبات امليت أن يدعى أمكان تنظر فيه يف املصباح إل

  .ن يكون األمر بغسلها لذلكأمكن في

  ا فصلت بني إما املكاتبة فبعد النظر فيها من وجوه ال ختفى، أو

                                                

  .٧ من كتاب األطعمة واألشربة ح٣٣ الباب٣٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(
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ىل اهلها أوىل من تعليلها مبا يف املصباحإ علمها الشعر وغريه، وال يقول بالتفصيل حىت الشيخ، ورد: 

ما الشعر والوبر كاألنفحة أع االنتفاع به عند اتصاله باجللد، فأريد باالشتراط التحرز عنه، ويوبش(

  . انتهى)١()ال بعد االنفصالإ والقرن ال ينتفع ا غالباً

تفاق كما يف إو األصحاب كما يف املصباح، أو بأمجهور األصحاب كما يف املستند، : الثالث

ا ن اختلفوإ على اشتراط طهارة البيض باكتسابه القشر األعلى، و: كما يف الذرائعمجاعاًإو أاملستمسك، 

 واجللد الفوقاين، واجللد الغليظ، والقشر األعلى، لكن يف املستند كما عن ،يف التعبري عنه بالقشر الصلب

  .طالق األخبارإىل إ القول بالطهارة مطلقاً، استناداً :املقنع وظاهر املدارك واملعامل

لة من املطلقات هي ن املتبادر من مجأىل إ  مضافاً،ما ال خيفى، لتقيده مبوثقة غياث املتقدمة: وفيه

 وهو مكتس باجللد الّإ ـ  ـ ال صفاراًن البيض يكمل مبا يسمى بيضاًأعلم أالبيضة الكاملة، بل ال 

  .الغليظ

ة بالذات، رال فهي طاهإال املالقاة للميتة وإن املقتضي لنجاستها ليس أوتوهم (: قال الفقيه اهلمداين

  كما يدل عليه سائر األدلة وما 

                                                

  .٢٦ سطر١٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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 النص مع قوة ه يف مقابل مدفوع بكونه اجتهاداً،قشر الرقيق صاحل للمانعية من السرايةنشاهده من ال

ليها الغذاء املوجب إاحتمال عدم مانعية هذا القشر من السراية، ما دامت البيضة يف الباطن ويصل 

ذا إ ف قبل استكمال خلقتها،جزاء امليت تبعاًأن يدعى كوا معدودة من أمكان إىل إ لنموها، مضافاً

جنبياً عنها، لكن هذه الدعوى غري أاستكملت واستغنت عنها باكتساء قشرها األعلى عدت شيئاً آخر 

  .، انتهى)١()ن مل تكن مما حيله احلياةأجمدية بعد 

 ، عدا جنس العني،نسان وغريه من احليواناتجزاء اإلأالظاهر عدم الفرق يف املذكورات بني : الرابع

نسان ميت مكان ما إ ما تقدم يف بعض الروايات من النص على جواز جعل سن ىلإ لعموم العلة، مضافاً

  .سقط من السن

ن أاملراد باحلياة يف املنت وغريه هو املتبادر منها، أعين احلياة احليوانية ال النباتية، لوضوح : اخلامس

  .املذكورات حتلها احلياة النباتية، فلو كانت هي املناط مل يستثن ما ذكر

 إال ن املراد بالقرن هو الفوقاين ال التحتاين، حللول احلياة فيه، واخلرب وإن كان مطلقاًأالظاهر : السادس

  .ن العلة املستفادة خمصصة لهأ

  

                                                

  .٦ سطر١٩ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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  سواء كانت من احليوان احلالل أو احلرام،

  

  . حللول احلياة فيه، كما ال خيفى،مخ العظام ال يشمله احلكم: السابع

ن كان مما ال حتله إ بالطهارة واحللية من امليتة، و مما حيل شربه ليس حمكوماًالًبل مثالبول من اإل: الثامن

  .احلياة لنجاسته العرضية مبالقاة امليتة، وال يقاس على اللنب املنصوص

،  كاألنفحة املشكوكة صريورا كرشاً،نه صار ذا حياة بعد عدمهاألو شك يف شيء : التاسع

ها القشر األعلى استصحب العدم، ؤعكس كالبيضة املشكوك اكتسااستصحب احللية والطهارة، ولو ان

و أ  يف املخصص، ولو مل يعلم احلالة السابقة، كل شيء صلب يشك يف كونه عظماًفال يكون داخالً

  .ن كانت مصداقية فاألحوط االجتنابإن كانت الشبهة مفهومية متسك بالعام، وإ، فرباطاً

يكفي شأنيتها؟ الظاهر الثاين، فلو قطع من اجلنني قبل ولوج الروح م أهل املناط فعلية الروح : العاشر

 زائداً ال حياة فيه من ابتداء تكونه حد مواضعه حلماًأ كان يف ن شخصاًأو فرض أفيه قطعة من اللحم، 

ىل بعض إ ، مضافاًصالًأ إذا انقطع، ألن املذكورات يف الروايات ما ال تدخلها احلياة يف الرحم، كان جنساً

  .لعلل املتقدمة، وسيأيت بعض الكالم يف املسألة التاسعة، واهللا العاملا

سواء كانت من احليوان {، قسام احليوان فهي طاهرة مطلقاًأن طهارة املذكورات ال يفرق فيها إمث 

  باألصل } احلرام وأاحلالل 
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شكال يف إلىل غري واحد، وعن مجاعة اإو العارض كاملوطوء واجلالل، وقد نسب ذلك أكاهلرة، 

  .احليوان احلرام

و بيض ما ال يؤكل حلمه مما له أ ،ما بيض الدجاجة امليتة اجلاللةأو(: فعن العالمة يف حمكي املنتهى

هل أ ولو جعلت حتت طائر فخرجت فرخاً فهو طاهر يف قول ، فاألقوى فيه النجاسة،نفس سائلة

  .)١()العلم

 طالب بدليله، وعن املعامل بعد ذكر كالم العالمةوحكي حنوه عن اية األحكام، وعن املدارك هو م

  .)، وقد نص يف الذكرى على عدم الفرق وال عرفنا عليه موافقاًال نرى لكالمه وجهاً(): رمحه اهللا(

ن أبني ما ميكن ) رمحه اهللا(  وقد مجع الفقيه اهلمداين،)٢()مل نعرف له دليالً وال موافقاً(: ويف اجلواهر

رادا إىل إدعوى انصراف البيضة يف األخبار ن امكن إ(نه وإواب عنه بقوله ف، واجليكون دليالً للعالمة

ىل ما يفهم إ  فيما حكم فيها حبليتها، لكن كفى يف احلكم بطهارا األصل، مضافاًكله خصوصاًأمما حيل 

  نه أجزاء امليتة مع أا شيء مستقل ال تعد من أيب محزة ويساعده العرف من أمن رواية 

  

                                                

  . باب النجاسات وما يتعلق ا١٦٦ ص١ ج:املنتهى) ١(

  .٣٢٤ ص٥ج:  اجلواهر)٢(
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  .و غريمهاأو نتف أخذ ذلك جبز أسواء و

  نعم جيب غسل املنتوف من رطوبات امليتة، ويلحق باملذكورات اإلنفحة،

  

، يدل على طهارا ولو من غري املأكول ما دل على طهارة جزائها تبعاًأعلى تقدير كوا معدودة من 

  .، انتهى)١()جزاء امليتة، كما هو واضحأما ال حتله احلياة من 

  .}و غريمهاأو نتف أخذ ذلك جبز أسواء {د تقدم جواز االنتفاع بالصوف مطلقاً ق} و{

بكسر } نفحةويلحق باملذكورات اإل{وهذا كله ظاهر } نعم جيب غسل املنتوف من رطوبات امليتة{

 وقد تفتح، وتشديد احلاء وقد ختفف، ومنفحة، وبنفحة، وطهارته من امليتة ،اهلمزة وبكسر الفاء

ستفيض حكايته ودعواه يف كلمات الفقهاء، والنصوص املتقدمة مجلة منها، ويقع الكالم فيها مجاع املباإل

  :من جهتني

  :قوالأ وقد اختلفوا فيه على ثالثة ،يف موضوعها: األوىل

اا إ(: نفحة عبارة عن الظرف، فعن الصحاح واجلمهرة وأيب زيد، كما يف لسان العربن اإلإ: األول

  ا مل كرش احلمل أو اجلدي م

                                                

  .٣٥ سطر١٨ ص١ ج:مصباح الفقيه) ١(
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طعمة املسالك، والتنقيح، وكذا أ، وبذلك فسرت يف السرائر، كما عن )١()كل فهو كرشأذا إيأكل، ف

  .عن غريهم

ا شيء أصفر يستخرج من إ(: ا عبارة عن املظروف، فعن القاموس، والتهذيب، واملغربإ :الثاين

جع ما يف القواعد والنهاية وكشف ليه يرإ، و)٢()بطن اجلدي الرضيع فيعصر يف صوفه مبتلة فيغلظ كاجلنب

  .االلتباس وغريها من أا لنب مستحيل يف جوف السخلة

 موع الظرف ن تكون امساًأ وحيتمل قوياً(: بقوله) رمحه اهللا( ما ذكره الفقيه اهلمداين: الثالث

ى نسان مع ما فيه مسمن يكون ذلك الشيء الذي هو من احليوان مبرتلة املعدة لإلأواملظروف، ب

كل فيقال حينئذ أن أ بعد الّإنه ليس لوعائه اسم آخر وال يسمى بالكرش أنه يظهر منهم إة، فحباألنف

  . انتهى)٣()استكرش أي صارت انفحته كرشاً

وكيف . نفحة عبارة عن الظرفن املراد هو بيان كون اإلأىل إ ويف اجلواهر حاول رد التفسريين مجيعاً

   كان فاألقوى يف النظر هو ما ذكره

                                                

  .٣٤٠ ص٦ ج:لسان العرب) ١(

  ).نفح( ماده ٤١٠ ص٤ ج:القاموس احمليط) ٢(

  .١٧ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٣(
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  .الفقيه اهلمداين

ال :  فنقول،يف االختالف الواقع يف طهارة الظرف واملظروف بعد مسلمية الطهارة يف اجلملة: الثانية

رادته من إشكال يف طهارة املظروف ألنه هو املتيقن من املنتفع به املستعمل يف اجلنب، فاملقطوع ينبغي اإل

ن كان األقوى بناًء على إم معلومية كونه مستثىن، وما الظرف فاألحوط االجتناب عنه، لعدأ. الروايات

  .نفحةما عرفت دخوله يف اسم اإل

ة عليه كتنجيس الظرف نفحة الظرف بناًء على عدم صدق اإلن الكالم يف تنجس املظروف مبالقاإ: مث

  . فتأمل،مبالقاة امليتة بناًء على صدقها عليه، يف غري حمله بعد االستثناء الظاهر يف الطهارة

  .ضربنا عنها خوف التطويلأيف املقام كلمات كثرية لألعالم و

  :بقي يف املقام أمران

  .نفحة اختصاصها مبا قبل األكلن صريح الفقهاء واللغويني يف اإلإ: األول

، )١()كلت السخلةأن إنفحة طاهرة من امليتة واملذبوحة واإل(: ما عن الشهيد يف الذكرى: الثاين

  .انتهى

   األكل اليسري الذي ال يعتد به، لكن األقوى ويف اجلواهر احتمل

  

                                                

  .٣ سطر١٤ ص:ىالذكر) ١(
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  وكذا اللنب يف الضرع،

  

هل اجلنب، ولو شك لزم أدوران احلكم مدار الصدق، وليس عندي يف ذلك شيء مبني، فاملرجع هو 

الفحص لوجوب الفحص يف املوضوعات كما تقدم ويأيت، وعلى فرض اختالفهم يف بعض املوارد ففي 

نفحة، ويف الشك يف املفهوم كان املرجع عموم إاملرجع استصحاب كوا الشك يف املوضوع يكون 

  .جناسة امليتة، كما صرح به يف املستمسك

ذا كانت من املأكول، إنفحة مبا ن مجاعة من األصحاب صرحوا بعدم اختصاص احلكم بطهارة اإلإمث 

موطوئني، ن ذلك بكوما ذ ميكإن التعميم ال يتوقف على صدقها على غري احلمل واجلدي، أوال خيفى 

مجاعات، لكن تأمل يف ذلك الفقيه طالق األخبار ومعاقد اإلإو جاللني، وعلى كل حال فمستند العموم أ

اليت جتعل يف اجلنب، لكن نفحة املعهودة ىل اإلإىل انصراف األخبار إاهلمداين، وتبعه بعض املعاصرين 

 وقد عرفت بعض الكالم يف ذلك يف البيضة، واهللا ،ة للتعليل املتقدم يف خرب أيب محزاألقوى الطهارة،

  .العامل

، وحليته من من احليوان امليت فيحكم بطهارته مطلقاً} اللنب يف الضرع{ يلحق باملذكورات }وكذا{

احليوان احلالل اللحم، وكون اللنب كذلك هو احملكي عن الصدوق، والشيخني، والقاضي، وابن زهرة، 

  .يب املعامل واملدارك، وغريهموالطوسي، والشهيدين، وصاح

  ىل إىل اشهر القولني، وعن بعض نسبته إويف املصباح نسبه 
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مجاع عليه، ومع هذا فقد املشهور، وعن الدروس ندرة القائل خبالفه، وعن اخلالف والغنية دعوى اإل

 ،يب العباسأ واحملقق، والعالمة يف كثري من كتبه، و،دريس، وسالرإحكي القول بالنجاسة عن مجع كابن 

نه أطعمة التنقيح، والصيمري، واحملقق الكركي يف جامع املقاصد، بل عن األول أوالفاضل املقداد يف 

دريس، إطعمة املسالك ذهب ابن أصحابنا، وعن أنه جنس بغري خالف عند احملصلني من إما اللنب فأ :قال

ن إ(:  بل عن املنتهى املشهور عند علمائناىل جناسته ملالقاة امليتة،إكثر املتأخرين أواملصنف، والعالمة، و

  .، انتهى)١()اللنب من امليتة املأكولة اللحم بالذكاة جنس

 للروايات املتقدمة البالغة حد االستفاضة، اليت فيها الصحيح واملوثق ، فاألقوى الطهارة،وكيف كان

  .وغريمها

مومات طهارة ما مل يعلم جناسته صالة الرباءة عن وجوب االجتناب، وعأما سائر ما يستدل هلم من أو

  .مجاع املدعى يف اخلالف والغنية، فتطويل من غري طائلن كل جنس منجس، واإلأمجاع على بعد منع اإل

 كما )كل جنس منجس( وقاعدة ،دريسإ كما عن ابن ، بقاعدة االحتياط:ويستدل للقول بالنجاسة

 ن علياًأ): عليه السالم(بيه أعن ) سالمعليه ال(عن العالمة وغريه، ورواية وهب بن وهب عن جعفر 

  ئل عن شاة ماتت س) عليه السالم(

                                                

  .٢١ سطر، باب النجاسات وما يتعلق ا١٦٥ ص١ ج:املنتهى) ١(
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  .)١(»ذلك احلرام حمضاً«): عليه السالم( فحلب منها لنب؟ فقال علي

  .ىل غريهاإعدى توال ي: ة والقرن قالحنفا بعد ذكر الصوف والشعر والوبر واإلإ ف،ورواية فتح

ليه حىت إ فال جيوز التعدي ،نب يف نظم ما هو مستثىن من امليتةوحيث مل يذكر الل(: قال يف املنتهى

  .ن املذكورات غري صاحلة لالستنادألكن ال خيفى . ، انتهى)٢()حيكم بطهارته

  .نه شك يف التكليف وهو حمل الرباءةأىل إ فال جمال له يف املقام بعد األدلة، مضافاً: ما االحتياطأ

مجاع و ما يستفاد من الصغريات الواردة يف بعض النجاسات، واإل أ،مجاعفمستندها اإل: ما القاعدةأو

  .والكلية املستفادة قابلة للتخصيصيف املقام غري حاصل، 

نه عامي كذاب، أو هو من أكذب إ فألا ضعيفة السند، كيف وقد قالوا يف وهب ،وأما رواية وهب

ا صحيحة وجب أولو فرض (: ل يف الذرائعالربية، وحنو هذه العبائر، فكيف تقاوم الروايات املعتربة؟ قا

  ها ملذهب العامة ألم حيرمونمحلها على التقية ملوافقت

                                                

  .١١ألطعمة واألشربة ح كتاب ا٣٣ الباب٣٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . نقالً باملضمون١٦٥ ص١ ج:املنتهى) ٢(
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  وال ينجس مبالقاة الضرع النجس،

  

  .خذ ذلك من حمكي التهذيب وغريهأوكأنه . ، انتهى)١()كل شيء من امليتة

ة املتقدمة، كما خيرج عنها بالنسبة  فألا على تقدير متامية جهاا خيرج عنها باملعترب،وأما رواية الفتح

وغريه من القائلني بعدم استثناء اللنب، هذا ) رمحه اهللا( ىل غري اللنب من املستثنيات اليت يسلمها العالمةإ

  .ىل كوا مكاتبة احملتملة للتقية، فتأملإ مضافاً

القاعدة ألنه ليس مما  كما هو مقتضى ،ن املعتربة دلت على طهارة اللنب يف حد ذاتهأسلمنا : ال يقال

  .وذلك ال ينايف تنجسه مبالقاة امليتة. هاؤجزاأيصدق عليه اسم امليتة، وال 

 يف الروايات كالصرحية يف الطهارة وحلية الشرب واالستعمال، ولو ال بأسن كلمة إ: ألنا نقول

  .ة، كما ال خيفىفادة احللية والطهارإن داللة االقتضاء يف املقام كافية يف إسلمنا عدم الصراحة ف

} ال ينجس مبالقاة الضرع النجس{ ملن عرفت من أنه على هذا فاألقوى ما ذكره املصنف تبعاً} و{

، وهذا ال يالزم طهارة باطن الثدي حىت و تدرجياًأسواء أُخرج من حلمة الثدي أم شق وأُخذ اللنب دفعة 

ج اللنب ولو كانت برطوبة بداللة خرالو صب فيه ماء مل نقل بتنجسه، وال تتنجس اليد املباشرة إل

  خرج أنعم لو . االقتضاء

  

                                                

  .٤ ج٢ الد:ذرائع األحالم) ١(
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  .ذا كان من غري مأكول اللحمإلكن األحوط يف اللنب االجتناب، خصوصاً 

  وال بد من غسل ظاهر اإلنفحة املالقي للميتة،

  

ن املصلحة أذ من احملتمل إاللنب مث صب يف الثدي مل يبعد القول بالنجاسة وال استبعاد يف ذلك، 

خروجاً عن } لكن األحوط{. وجبة للحكم بالطهارة على خالف القاعدة مقصورة بصورة الضرورةامل

ملا عرفت من } ذا كان من غري مأكول اللحمإ يف اللنب االجتناب خصوصاً{خالف القائل بالنجاسة 

ق يقتضي طالن كان اإلإىل املأكول، وإاحتياط الفقيه اهلمداين يف غري املأكول الحتمال انصراف األدلة 

  .العموم

طالق امليتة إنعم قد يتأمل يف (: نسان؟ فيه تأمل، قال يف املستمسكىل لنب اإلإمث هل يتعدى احلكم 

تة ـ بالتشديد ـ، وعليه فيشكل عموم النصوص له، ولكنه ت ومينه يقال له ميإنسان، فعلى ميت اإل

لغاء ليالت واملناسبات العرفية املوجبة إلذا العموم ولو ألجل بعض التعإ فال يبعد ،خالف املتسامل عليه

  . انتهى)١() فتأمل جيداً،خصوصية املورد

ىل إلقاعدة املالقاة، ومل يعلم اخلروج عنها بالنسبة } ة املالقي للميتةحنفوال بد من غسل ظاهر اإل{

  ن إ: الظاهر، لكن فيه

                                                

  .٣١١ ص١ج: املستسمك) ١(
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اهرها كباطنها، بداللة و الظرف فال بد من القول بطهارة ظأنفحة سواء كانت هي املظروف اإل

 وما ذكره ،نه مل ينبه يف هذه األخبار الكثرية حىت املنبهة على تطهري الصوف على تطهريهاإاالقتضاء، ف

نه أن ظاهر كلمام أذ لو كانت هي اللنب فقد عرفت إا اجللد، أهذا بناًء على (: يف املستمسك بقوله

 فال يبعد طهارته  كما يتفق كثرياًنعم لو كان جامداً . كطهارته ذاتاًمائع وظاهر األدلة طهارته عرضاً

 ال خيفى ما فيه، .)١()ىل تطهريه، الحتاد ظاهر النصوص يف اجلميع وهو الطهارة العرضيةإ، بال حاجة يضاًأ

 يف كون ،ا نفس الكرش مبا فيهاإا اللنب، والظرف لو قلنا إلو قلنا اجلامد ذ ال فرق بني املظروف إ

فال وجه للقول بنجاسة الظاهر لو كانت هي الظرف ىل طهارا العرضية واحد، إ بالنسبة سياق النص

  .دون جناسته لو كانت هي املظروف

نفحة لو كانت هي الظرف مبظروفه فال وجه لتطهري ظاهرها، الستفادة ن اإلإ: شكالواحلاصل يف اإل

ن كانت هي املظروف فقط، إلنب، واللة أسطهارا الذاتية والعرضية من الدليل كاستفادة طهارما يف م

جاد الفقيه اهلمداين حيث جعل جناسة الكرش تبعا أجزاء امليتة فال ميكن تطهريه، ولقد أوالظرف من 

  جزاء ألكوا من 

                                                

  .٣١١ ص١املستسمك ج) ١(
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  .ىل التطهريإنفحة، وكيف كان فاألقوى عدم احتياجها فيها احلياة مع عدم كوا اإلحل امليتة اليت 

نه قد ورد يف مجلة من النصوص ما يشعر بنجاسة ما جيعل يف اجلنب أو أ وهو :بقي يف املقام شيء

يب اجلارود املروية عن حماسن أنفحة وحليته، ففي رواية حرمته، وهذا ال يستقيم مع فرض طهارة اإل

 ،ين من رأى أنه جيعل فيه امليتةرخبأ: عن اجلنب، فقلت له) عليه السالم( با جعفرأسألت : الربقي قال

نه ميتة أذا علمت إ ،جل مكان واحد جيعل فيه امليتة حرم يف مجيع األرضنيأأمن «) عليه السالم( قالف

  .، اخلرب)١(»ن مل تعلم فاشتر وبع وكلإفال تأكل، و

لقد سألتين عن «: عن اجلنب؟ فقال) عليه السالم( سألت أبا جعفر:  قال،ورواية عبد اهللا بن سليمان

ودعا بالغداء فتغدينا معه، وأيت » يا غالم ابتع يل جبناً«: م دراهم فقالعطى الغالأمث » طعام يعجبين

: ؟ قلت»كلتأو مل ترين أ« : ما تقول يف اجلنب؟ قال:، فلما فرغ من الغداء قلت»كل«: باجلنب فقال

سأخربك عن اجلنب وغريه، كل ما فيه حالل وحرام فهو لك «: مسعه منك؟ فقالأن أحب أبلى ولكين 

  بعينه تعرف احلرام حالل، حىت 

                                                

  .٥٩٧ من كتاب املآكل ح٧٥ الباب٤٩٥ ص:احملاسن) ١(
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  .)١(»فتدعه

كل شيء لك حالل حىت جييئك «: يف اجلنب قال) عليه السالم( يب عبد اهللاأوروايته األخرى عن 

  .)٢(»ن فيه ميتةأشاهدان يشهدان 

رض املشركني بالروم أعن السمن واجلنب جنده يف ) عليه السالم( سألت أبا جعفر:  قال،وخرب خريس

  .)٣(»نه خلطه احلرام فال تأكله، وأما ما مل تعلم فكله حىت تعلم أنه حرامأ علمت أما ما«: أنأكله؟ فقال

يب ذكر له منه أكان «: عن اجلنب؟ قال) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت :  قال،يب شبيلأوعن ابن 

ت ىل غري ذلك من الرواياإ. )٤(»ذا اشتريته فاقطع واذكر اسم اهللا عليه وكلإكله، فأشيء فكرهه مث 

  :املذكورة يف الوسائل يف كتاب األطعمة وغريه، وقد جياب عن هذه األخبار بأمور

                                                

  .٥٩٦ من كتاب املآكل ح٧٥ الباب٤٩٥ ص:احملاسن) ١(

  .٢بواب األطعمة املباحة حأ من ٦١ الباب٩١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ من كتاب األطعمة واألشربة ح٦٤ الباب٤٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٦بواب األطعمة املباحة حأ من ٦١ الباب٩١ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(
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  .ةحنف من امليتة غري اإلن يكونوا جيعلون يف اجلنب شيئاًأمكان إ: األول

  .نفحة املستثناة املظروفنفحة، بناًء على كون املراد من اإلن يكون املراد من امليتة ظرف اإلأ: الثاين

و يكون التجنب عما أوحيتمل جريها جمرى التقية، (: على التقية، قال يف املصباحاحلمل : الثالث

يب محزة أيف ذيل رواية ) عليه السالم( مام، ولعله لذا ى اإلنفحة املتخذة من امليتة مستحباًيطرح فيه اإل

نفحة وكوا مع ما فيها من التصريح بطهارة اإل ،يديهمأاملتقدمة عن السؤال عما يشترى من املسلمني و

عليه ( مامحرز اإلأن أ صدور الذيل من باب الترتل واملماشاة مع قتادة بعد كالبيضة، وحيتمل قوياً

ختل نظام  اليت لوالها الحالة على قاعدة يد املسلمني وسوقهمإ ،نه ال يتعبد بقولهأمن سريرته ) السالم

وجه احلل فيما ذكره أوال احنصار م عدل عن اجلواب األول، وبني عد) عليه السالم(  فكأنه،هممعاش

  .، انتهى)١()حىت ال يبقى يف قلب املخاطب ريبة

ن اجلوابني األولني يعارضهما خرب بكر بن حبيب، أ: احلمل على االستحباب، لكن ال خيفى: الرابع

  ئل ابو عبد اهللاس: قال

                                                

  .١٦ سطر١٨ اجلزء األخري من الد األول ص:مصباح الفقيه) ١(
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رسل أمث » ال تصلح«): السالمعليه ( نفحة من امليتة، قالتوضع فيه اإلنه أعن اجلنب، و) عليه السالم(

  .)١(»اشتر من رجل مسلم، وال تسأله عن شيء«: بدرهم فقال

ن اجلمع بني هذين اخلربين، إمع قتادة، ف) عليه السالم( ماموكذا اخلرب املتقدم املتضمن حملاورة اإل

هة جعل ة ال غريها، واحتمال كون احلرمة من جحنفن امليتة اعولة هي اإلأوسائر األخبار يعطي 

نفحة ال لشيء آخر، والقول  فاملنع عن األكل لإل،ة نفسهاحنفذ السؤال يف اخلرب عن اإلإالظرف مردود، 

ىل ما عرفت من إ ها، ويف سائر األخبار مظروفها خالف الظاهر، مضافاًؤنفحة يف خرب بكر وعابأن اإل

  .نفحة عبارة عن الظرف واملظروف مجيعاًن اإلأ

) عليه السالم( مام اجلواب الثالث، ويؤيده حماورة اإلالّإ، فلم يبق لظاهر جداًواجلواب الرابع خالف ا

ن الظاهر من عدة إ:  لتوهم احلرمة، لكن فيهعلى االشتراء واألكل دفعاً) عليه السالم( صرارهإمع قتادة و

اجلملة من  هذه عرجاإ وعلى هذا فالالزم ،امليتة فيهمن الروايات تسليم احلرمة يف صورة العلم بوجود 

  .ن مل نقل بالتقية، واهللا العاملإ) عليهم السالم( هلهأىل إاألخبار الظاهرة يف املنع مع العلم بكون امليتة فيه، 

  نإ ف، وهو البعرة:بقي يف املستثنيات عن امليتة شيء مل يتعرضوا له

                                                

  .٤حة حبواب األطعمة املباأ من ٦١ الباب٩١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
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  . وأما فيها فال يستثىن شيء،هذا يف ميتة غري جنس العني

  

  .العمومات يف األخبار املتقدمةالظاهر طهارا لبعض 

، كما ذكروا العظم يضاًأنعم كان عليهم ذكر مثل البعرة القابلة للتطهري (: طعمة املستندأقال يف 

، سواء كان مما يؤكل ن الكالم يف امليتة مطلقاًأن يكون الوجه يف عدم ذكرها أوالسن وحنومها، وميكن 

 وقد ذكروها بل ذكروا طهارا حال احلياة مع ،صةمنا تطهر مما يؤكل خاإو ال يؤكل، والبعرة أ

  .، انتهى)١()انفصاهلا

 قال ،ىل ذلكإحد إن الظاهر عدم ذهاب أال إن مشلها عموم رواية احملاورة مع قتادة، إا وإبواهلا فأأما 

 فال وجه والبواقي مايعات جنس مبالقاة امليتة(: ىل البصاق والقيح ما لفظهإليها وإيف املستند بعد التعرض 

 ومل يدل دليل خارجي على طهارة عدم تنجسها كما يف اللنب واألنفحة فلذا مل ،لذكر طهارا

  . ، انتهى)٢()يذكروها

ألن الظاهر من روايات االستثناء، } ما فيها فال يستثىن شيءأيف ميتة غري جنس العني، و{كله } هذا{

  .وهذا هو املشهور بني الفقهاءاالستثناء من جناسة امليتة، ال من النجاسة الذاتية، 

ذ إ بل هي كذلك ،مجاعاًإعلى األظهر األشهر، بل املشهور شهرة كادت تكون (: ويف اجلواهر مازجاً

  مل جند بل ومل حيك فيه خالف 

                                                

  .٣٥ يف طهارة ما ال حتله احلياة سطر٤١٢ ص٢ ج:املستند) ١(

  .٣٣ يف طهارة ما ال حتله احلياة سطر٤١٢ ص٢ ج:املستند) ٢(
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  .، انتهى)١()ال من املرتضى يف الناصريات فحكم بطهارة شعر الكلب واخلرتير فيهاإحد أمن 

ال إ من احلكم بنجاسة حيوان ليس  معروض النجاسة على ما يتبادر عرفاًنأب(: واستدل له يف املصباح

و انفصلت عنها، فجثة أملتها جزائه، سواء اتصلت األجزاء جبأيع جناسة جسده الباقي بعد موته جبم

 كعني العذرة يف كون كل جزء منه من حيث هو الّإاحليوان احملكوم بنجاسته ليست بنظر العرف 

 هلذا املوضوع جنس، سواء كان متصال و عظمه ما دام مصداقاًأو حلمه أفشعر اخلرتير معروضاً للنجاسة، 

  .، انتهى)٢()و منفصالً عنهأباخلرتير 

عليه ( قلت أليب عبد اهللا: سكاف قالويؤيد قول املشهور مجلة من الروايات كرواية برد اإل: قولأ

ال «: رجل فصلى ويف يده منه شيء؟ فقالنا نعمل بشعر اخلرتير، فرمبا نسي الإ جعلت فداك :)السالم

لوا به، وما مل مخذوه فاغسلوه فما كان له دسم فال تع: ن يصلي ويف يده منه شيء ـ وقال ـأينبغي 

  .، وقريب منها روايته األخرى)٣(»يديكم منهأيكن له دسم فاعملوا به واغسلوا 

                                                

  .٣٣١ ص٥ ج:اجلواهر) ١(

  .٢ من اجلزء األخري سطر٢٠ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(

  .٤بواب ما يكتسب به حأ من ٥٨ الباب١٦٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(
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ال «عن شعر اخلرتير خيرز به؟ قال ) عليه السالم( با عبد اهللاأسألت : سكاف قالورواية سليمان اإل

  .)١(»ن يصليأراد أذا إبأس به ولكن يغسل يده 

  :مورأنه استدل ملذهبه بأ) رمحه اهللا( ن احملكي عن السيد املرتضىإمث 

هذا (: مجاع، قال بعد قول الناصر شعر امليتة طاهر وكذلك شعر الكلب واخلرتير، ما نصهاإل: األول

 ،)مجاع املتكررليه بعد اإلإ ـ دليلنا على صحة ما ذهبنا :ن قالأىل إ صحابنا ـأصحيح وهو مذهب 

  .ىل آخرهإ

ن الشعر والصوف من مجلة اخلرتير والكلب ومها إن يقول أوليس ألحد (: ما ذكره بقوله: الثاين

كان ن إ وما ال حتله احلياة ليس من مجلته، و،ال ما حيله احلياةإجنسان، وذلك أنه ال يكون من مجلة احلي 

  .، انتهى)٢()متصالً به

ن ما ال حتله احلياة من جنس العني أ وهو ،نه متسك بوجه آخرأعن السيد ما حكي يف املدارك : الثالث

  .كاملأخوذ من امليتة

  .ويف هذه األمور ما ال خيفى

                                                

  .٣بواب النجاسات حأ من ١٣ الباب١٠١٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٩ مسألة٢١٨ ص: كتاب الناصريات،اجلوامع الفقهية) ٢(
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٤١٠

ىل اصحابنا بل ادعى إعجب منه نسبة الطهارة فيه أو(: مجاع ـ فقد قال يف اجلواهرما األول ـ اإلأ

 ممن تقدمه بل ومن تأخر عنه ـ مث نقل شعر حبر ،نا مل نقف على موافق له فيه مناأمجاع عليه مع اإل

  :العلوم ـ

  )١(صله والقول بالطهر درس؟أك     فإن يكن من جنس فهو جنس 

  .فقد عرفت جوابه فيما تقدم: ما الثاينأو

  .مجاعفهو تنظري يف قبال النص واإل: ما الثالثأو

                                                

  .٤٦ ص: ومنظومة الطباطبائي،٣٣٢ ص٥ ج:اجلواهر) ١(
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  احملتويات

  

  صلف

  حكام ماء احلمامأيف 

  ٢١ ـ ٣

  

  فصل

  يف ماء البئر

  ٤٧ ـ ٢١

  

  ٤٧   بالنجاسةالبئريف اتصال  ـ ١مسألة 

  ٤٩   ـ يف كيفية تطهري املاء الراكد٢مسألة 

  ٥١  يف اشتراط االمتزاج              

  ٥٥   ـ يف اشتراط االتصال٣مسألة 

  ٥٧   ـ يف الكوز اململوء من املاء النجس٤مسألة 

  ٥٨   يف كيفية القاء الكر على املاء النجس ـ٥مسألة 

  ٦٠   ـ يف ما تثبت به النجاسة٦مسألة 

  ٦٣  يف حجية البينة

  ٦٥  يف اعتبار قول ذي اليد

  ٦٧  يف حجية قول ذي اليد
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  ٧٣  ن املطلقظيف عدم اعتبار ال

  ٧٧  مارات ـ يف تعارض األ٧مسألة 

  ٧٩  يف تعارض البينتني

  ٨١  يف لزوم استناد البينة إىل العلم

  ٨٤  ربعة آخرأ ـ يف ما لو شهد اثنني بأمر وعارض ٨مسألة 

  ٨٧   ـ طريق ثبوتية الكرية٩مسألة 

  ٨٩   ـ يف حرمة شرب املاء النجس١٠مسألة 

  ٩٣  يف حرمة شرب املاء النجس للصيب

  ٩٩  عالميف جواز بيعه مع اإل

  فصل

  يف املاء املستعمل يف الوضوء

  ١٠٥ ـ ١٠٣

  

  فصل

   احلدثيف املاء املستعمل يف رفع

  ١٢١ ـ ١٠٥

  

  فصل

  يف املاء املستعمل يف رفع اخلبث

  ١٣٠ ـ ١٢١

  ١٣٠   ـ يف الغسالة١مسألة 

  ١٣٣   ـ يف شرائط ماء االستنجاء٢مسألة 

  ١٣٧   ـ يف عدم اشتراط سبق اليد٣مسألة 
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  ١٣٨  عراض عن سبق اليد ـ يف اإل٤مسألة 

  ١٣٩   ـ يف عدم الفرق بني الغسلة األوىل والثانية٥مسألة 

  ١٤٠   ـ يف خروج الغائط من خمرج غري طبيعي٦ألة مس

  ١٤٢   ـ يف الشك بني غسالة االستنجاء وغريه٧مسألة 

  ١٤٤   ـ يف الغسالة٨مسألة 

  ١٤٦   ـ يف الشك يف وصول النجاسة من اخلارج٩مسألة 

  ١٤٧  حكام ماء االستنجاءأ ـ يف بعض ١٠مسألة 

  ١٤٩   ـ يف الغسالة١١مسألة 

  ١٥٠  يد بعد التطهري من الغسالة ـ يف تطهري ال١٢مسألة 

  ١٥١  جراء املاء الزائد على احمللإ ـ يف ١٣مسألة 

  ١٥٢   ـ يف تعدد الغسل من ماء الغسالة١٤مسألة 

  ١٥٥   ـ يف االجتناب عن غسالة الغسلة االحتياطية١٥مسألة 

  فصل

  يف املاء املشكوك

  ١٦١ ـ ١٥٩

  

  فصل

  يف الشيء املشكوك اباحة

   ١٦٦ ـ ١٦١

  

  ١٦٦  الفرق بني احملصور وغريه ـ ١مسألة 

  ١٧٢   ـ يف اشتباه املضاف يف احملصور٢مسألة 

  ١٧٧   ـ يف التيمم عند وجود املاء املشكوك٣مسألة 

  ١٨١   ـ يف جواز شرب املاء املردد بني النجس واملضاف٤مسألة 
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  ١٨٥  نائني املشتبهنيحد اإلأأريق لو  ـ يف ما ٥مسألة 

  ١٨٩  صورة ـ يف مالقي الشبهة احمل٦مسألة 

  ١٩٧   ـ يف تعني التيمم عند االحنصار يف املشتبهني٧مسألة 

  ٢٠٦  نائنيحد اإلأريق أ ـ يف ما لو ٨مسألة 

  ٢٠٧  ناء ال يعلم أنه مأذون للتصرف فيه ـ يف اإل٩مسألة 

  ٢٠٨  ناء واغتسل من اآلخرإ ـ يف ما لو توضأ ب١٠مسألة 

  ٢٠٩  حدمها كان جنساأنائني مث العلم بأن حد اإلأ ـ التوضىء ب١١مسألة 

  ٢١٠  نائني بعد الوضوءصور العلم بنجاسة أحد اإل

  ٢١٥  ةيحد املشتبهني بالغصبأـ يف وجوب الضمان عند استعمال  ١٢مسألة 

  

  فصل

  يف سؤر جنس العني

  ٢٢٤ ـ ٢١٩

  ٢٢٤  ن كان حرام اللحمإـ يف سؤر طاهر العني و ١مسألة 

  ٢٢٩  ن كان من املسوخإيف سؤر طاهر العني و

  ٢٣١  ؤر الذمييف س

  ٢٣٣  يف سؤر اهلرة

  ٢٣٦  يف سؤر مكروه اللحم

  ٢٣٩  يف سؤر احلائض

  ٢٤٣  يف سؤر احلائض املتهمة
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  فصل

  يف النجاسات

  ٤٢٤ ـ ٢٤٥

  ٢٤٧  يف البول والغائط

  ٢٥٨  يف بول الطائر وخرئه

  ٢٦٦  نسان والغنم الذي شرب لنب اخلرتيريف بول موطوء اإل

  ٢٦٨  يف بول الدواب

  ٢٧٧   منهاةبواطن واملالقا ـ حكم ال١مسألة 

  ٢٨٨   ـ يف بيع بول وغائط مأكول اللحم٢مسألة 

  ٢٩٦   ـ يف ما لو شك أن احليوان مأكول اللحم٣مسألة 

  ٣٠٠  وحيأجد فيما أال : يف عموم آية

  ٣١٤  يف املراد بالطيب يف اآلية

  ٣١٧  يف وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية

  ٣١٩  وليف عدم التفكيك بني احلرمة وجناسة الب

  ٣٢١  يف الشك يف احليوان بوله وخرئه

  ٣٢٣   ـ يف عدم جناسة فضلة احلية٤مسألة 

  ٣٢٣  يف جناسة املين

  ٣٣٩  يف طهارة الوذي واملذي والودي

  ٣٤٣  يف طهارة رطوبة الفرج

  ٣٤٤  يف جناسة امليتة

  ٣٨٧  جزاء امليتةأيف 
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  ٣٩٥  يف املستثنيات من امليتة

  ٤٠٩  نفحةيف اإل

  ٤١١  تيف اللنب من املي

  ٤١٥  نفحةيف غسل ظاهر اإل

  ٤٢١  جزاء جنس العنيأيف جناسة 

  

  




