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  جلزء األولا



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين  إىلواللعنة الدائمة على أعدائهم



  تاب الصومك

  

  

  }تاب الصومك{

غريها  أو مسري أو الم أو ك عن الطعامكل ممسك ف،ما عن املصباحك، مساكالصوم يف اللغة مطلق اإل

  .)١(﴾نسياًإلم اليوم كأين نذرت للرمحان صوماً فلن إ﴿:  ولذا قال تعالی،فهو صائم

 خمصوص إمساكته فقد صام، واستعمل يف الشرع يف كنت حركل شيء سن كإ :وعن ابن دريد

 استعمل مبعونة  أنه أوالً والظاهر،ة الشرعيةقمن باب احلقي أو من باب ااز،ما إ يفية خاصة،ك بنسانباإل

  . اليت تصرف فیها الشارع بالزیادة والنقیصةلفاظغالب األك ،القرینة، مث صار حقیقة

م كتب علیك﴿: ما قال تعالیك ،ممما شرعه علی سائر األك األمةوقد شرع اهللا الصیام علی هذه 

  >)٢(﴾م تتقونكم لعلكتب علی الذین من قبلكما كالصیام 

  .الفوائد اجللیلة ما ال یخفیوفیه من 

                                                          

  .٢٦آية : سورة مرمي) ١(

  .١٨٣ آیة :سورة البقرة) ٢(



 والشرب، واجلماع، واالستمناء، والرمس يف ،كاألكلف النفس عن الشهوات اجلسدیة، كففیه 

زمنة، ونوم الدخان يف هذه األكون شهوة جسدیة كثیراً ما یكیصال الغبار الغلیظ الذي إاملاء، و

، ذیباً للنفسذب علی اهللا والرسول كف عن الك، والاألكل، واجلنب، والقيء، واحلقنة ملحقة باجلماع

  . ال یخفیأیضاًغیرها من اآلداب ففوائدها  أما  احملرمات، إىلهذا بالنسبة

 یوجب ترقي النفس وانطباعها بطابع ،أشبهف عن املالذ وما  أنه ك، فالصوم باعتبارلكوعلی 

 والشرب وما األكلناشئة عن مراض ومعداا ال وتنظیف اجلسم عن األ،ةراد، وتقویة اإلات احلسنةكامللل

فرد يف جمموعة بأنه  نسان مما یشعر اإل،مام اهللا سبحانهأیر الغين حبالة الفقیر، وتسویة الناس ك، وتذأشبه

  .مام خالق واحدأاملتساوین البشر 

ات، والثالثون كرار الشيء علی النفس هو الذي یوجب حتلیها بامللك ألن ت، شرع أیاماًإمناو

 ولذا نری ،ةكفي لغرس امللكان ال یسبوع واألسبوعذ األإ، ل عامكرار لكايف يف التكدد الالع ألنه یوماً

  .جناح مطالبهمربعین إلاأل أو  یواظبون علی الشهرأشبهوراد واخلتوم وما  األأهل

 ،ختمه باهلاللإحساس غالب الناس جعل بدأه و القریبة من مورمبنی الشرع علی األن إ وحیث

  لك خیر و مما لیس فیه ل،الوجدانیةة كواحد ملا فیه من املظهر العام واملشارل يف وقت كوشرع لل



  .شخص يف الوقت الذي یریده من السنة

 نسانذ ینام اإلإ ألن اللیل لیس فیه املنافع املوجودة يف النهار، و،والتشریع يف النهار دون اللیل

  .روحه مسواً  ويف،ةًك مله ويف نفس،قوةً تهادرإف املؤثر يف كال يف اللیل غالباً، فال ینطبع النفس بطابع

صلى اهللا (قلب الرسول أو  ، ألنه وقت نزول القرآن علی بیت املعموركوخصص شهر رمضان بذل

نزوله بدء ان ك إمنا و،)١( نزل فیه القرآن﴾أ﴿شهر رمضان الذي  ما قال سبحانهك،  مجلة واحدة)عليه وآله

  .رجبيف یوم املبعث سابع والعشرین من شهر 

عظم دستور حلیاته أیتخذ مثل هذا الشهر الذي من اهللا فیه علی البشر بنسان أن جدر باإلأوما 

  . وجتدید صلة باهللا سبحانه،ةرادإ شهر تطهیر وتنظیف وتقویة ،وسعادته يف النشأتین

نا ؤ وعلماخبارما صرح ببعضها األكمة يف تشریع الصیام، كون حكت أن نكهذه رشحة یم

 ، تابعة للمصاحل واملفاسداألصولالم وكثبته العدلیة يف علمي الأما ك الشرعیة حكاماألن  فإ،األخيار

یظن  أو  وبعضها ما یستنبط،الم العلماءك والسنة وورة يف القرآنك املصاحل واملفاسد مذكثیر من تلكو

 اًرد طضی ینقاملقصود بیان العلل حت املتشرعة، ولیس أذهان واملغروسات يف ،م واملوضوعكمبناسبة احل

  نك یتمنساناإل أن  للمصاحل، حتیإمنا لیست اعتباطیة وحكاماأل أن  بیانإمنا، وساًكعأو 

                                                          

  .١٨٥ آیة:سورة البقرة) ١(



  .ممن یأيت هلا بالعلل املعقولة املقبولة لدی مجیع األأ

حدی اخلصوصیات إوا ك العام، وك فال مدار علیها بعد فهم املال،حكامما خصوصیة بعض األأ

 النظافة ظاهراً، غسال يف األكان املالك مثالً لو ،ك املالكعلی غیرها حسب ذل  أوم علیهاكاليت یلزم احل

عیاد دون مل شرع الغسل يف األ: یقال أن مر، مل یصح واألاإلطاعة واالنقیاد للنفس بقصد اإلطاعةو

 وحیث یلزم التعین ،لي ینطبق علی املنتشركال إذ ،قتل الوزغ دون العقرب و مل شرع بعدأالوفیات، 

 بعض مكانان باإلك وإن ،املصادیق أحد  أنه، من بابكالب الناس عینه اهللا سبحانه هنا دون هنالغ

  . للخصوصیاتأیضاًالتقریبات 

 وبعض التقریبات اليت ،األخيار العلماء أقوال، وخبار تبع لألإمنارناه هنا ك فما ذ،انكیف كو

مل یعلم وجه  أو م مهما علمكل حك ةطاعإ نسانفالالزم علی اإلوإالّ ، ووجهاً ماًكون حكت أن نكیم

  .ما هو مقتضی العبودیة املطلقة للخالق تعالیكالتشریع فیه، 

ر مجلة منها للتیمن، كذن ،ثیرةك الواردة يف فضل الصیام، وخصوصاً شهر رمضان فخبارما األأ

  . والبحارك االطالع علیها فعلیه بالوسائل واملستدرأرادومن 

   بين: قال) علیه السالم( جعفر  أيب عن،ففي صحیح زرارة



  .)١(اة والصوم واحلج والوالیةكعلی الصالة والز: شیاءأ علی مخسة سالماإل

  .)٢(نة من النارالصوم ج: )صلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا 

 قال )صلى اهللا عليه وآله(ن النيب إ: ، قال)علیهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم (وعن الصادق

: ، قالواما یتباعد املشرق من املغربكم كفعلتموه تباعد الشیطان عنن إ م بشيءكأخربال أ :هصحابأل

 واحلب يف اهللا واملوازرة علی العمل الصاحل یقطع ،سر ظهرهك والصدقة ت،د وجههوالصوم یس: قال. بلی

  .)٣(بدان الصیاماأل اةكاة، وزكل شيء زكدابره، واالستغفار یقطع وتینه، ول

 : قال)صلى اهللا عليه وآله(ن النيب إ: ، قال)علیهم السالم(، عن آبائه )علیه السالم(عن الصادق و

ته بالدعاء للصائمینكل مالئكاهللا عزوجل ون إ . علیه (جربئیل نی أخرب: )صلى اهللا عليه وآله(وقال

)٤(استجبت هلم فیه إال حد من خلقي بالدعاء أليتك مالئأمرتما : قال أنه وعن ربه تعالی) السالم
.  

   إىلوحی اهللاأ: قال) علیه السالم(وعن الصادق 

                                                          

  .١ من أبواب الصوم املندوب ح١ باب ٢٨٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب الصوم املندوب ح١ باب ٢٨٩ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .١ من الصوم املندوب ح١ باب ٢٨٩ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من الصوم املندوب ح١ باب ٢٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٤(



 خللوف فم الصائم،  عن املناجاةكجلأیا رب :  من مناجايت؟ فقالكما یمنع) ليه السالمع(موسی 

)١(كطیب عندي من ریح املسأ فم الصائم ف خللويا موسى: فأوحى اهللا عزوجل إليه
.  

  .)٢( وفرحة عند لقاء ربه،هإفطارفرحة عند : للصائم فرحتان: قال أنه )علیه السالم(وعن الصادق 

ة حتی كم لیرتع يف ریاض اجلنة وتدعو له املالئكن الصائم منإ): علیه السالم(وعن الصادق 

  .)٣(یفطر

تب علیه ذنب ومل كصبح صائماً اره مل یأ مث هقام لیل إذا ن املؤمنإ): علیه السالم(وعن الباقر 

مات يف اره  وإن ،تب له ا حسنةك إال لمة خیركبلم ك ومل یت،تب اهللا له ا حسنةك إال یخط خطوة

  .)٤(اهللا من األوابّینتبه كعاش حتی یفطر  وإن  علیین، إىلصعد بروحه

ل اهللا كصابه ظمأ وأ يف شدة احلر فمن صام اهللا عزوجل یوماً: قال) علیه السالم(وعن الصادق 

 ،كروح وكطیب ریحأ ما :، قال اهللا عزوجل إذا أفطروجهه ویبشرونه حتی یمسحون كمل ألف به

  .)٥(ين قد غفرت لهأئيت اشهدوا كمال

                                                          

  .٥ من الصوم املندوب ح١ باب ٢٩٠ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٦ من الصوم املندوب ح١ باب ٢٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣٨ من الصوم املندوب ح١ باب٢٩٦ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣٩ من الصوم املندوب ح١ باب ٢٩٧ ص٧ج: الوسائل) ٤(

  .١ من الصوم املندوب ح٣ باب ٢٩٩ ص٧ج: الوسائل) ٥(



سبحت له  إال من صائم یحضر قوما یطعمون،ما : قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

  .)١(انت صالم له استغفاراًكة علیه، وكانت صالة املالئكعضاؤه، وأ

نا أالصوم يل و: وجلقال اهللا عز: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(الباقر وعن 

  .)٢(جزي بهأ

  .)٣(جزي علیهأنا أالصوم يل و: ن اهللا تعالی یقولإ): علیه السالم(وعن الصادق 

 بن آدم هو لهل عمل اك: قال اهللا عزوجل: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب :وعن ابن عباس

  .)٤(جزي بهأالصیام فهو يل وأنا إال 

   . ودعاؤه مستجاب،نوم الصائم ونفسه وصمته تسبیح، وعمله متقبل أن :ثیرةكحادیث أويف 

  .ثیرة اليت هي فوق حد التواترك الخبار غیرها من األإىل

 ) عليه وآلهصلى اهللا(ر ثوابات جزیلة للصوم، خصوصاً الروایة املرویة عن النيب كويف بعضها ذ

  ل یوم یومكر فیها فضل كاليت ذ

                                                          

  .٤ ح٢٤٧ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .١٥ من الصوم املندوب ح١ باب٢٩٢ ص٧ج: الوسائل) ٢(

  .٧ من الصوم املندوب ح١ باب ٢٩٠ ص٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢٧ من الصوم املندوب ح١ باب ٢٩٤ ص٧ج: الوسائل) ٤(



 أو ثیرة للصیامكفیها فضائل  رتكالروایات اليت ذ أن ، وال یخفیكمن شهر رمضان املبار

هلا حمامل، لعل من ، أشبهما  أو ذا نبیا،كله ثواب  ذاكالفاعل ل أن  مثل ما دل علی،غیره من الطاعات

درجة من الثواب وبالتفضل له مالئین الدرجات،  ألف قاعدةي مثالً للنيب حسب الصلا الثواب األأقر

 یراد به نوع ،الصوم يل أن ما دل علی أن ماك ،لف درجةصالة أي األأ النيب كفالصائم مثالً له ثواب ذل

فضل من الصالة أان الصوم بنفسه لیس ك وإن خر،عمال العادیة احلسنة األتقرب يف غیره من األ

، وهذا هو املراد من )علیه السالم( عن الباقر ،ما يف صحیح زرارةكضل منها، فأاة واحلج، بل هي كوالز

 یراد به نوع تقرب يف الصوم لیس يف غیره علی حنو احلصر فإنهالصیام،  إال عمال ابن آدم لهأون ك

  .مابعضه هللا وبعضه للعبد وبعضه هل أن )احلمد(ما ورد يف كغاء، الم البلكوهذا التعبیر شائع يف . ضايفاإل

علی قراءة الفعل ما أو  علی قراءة الفعل معلوماً فواضح،جزي علیهأ وجزي بهأمعنی ما أو

اهللا یطیع الصائم يف ما یشاء ویرید من ن أ ونایة عن عظم ثوابه،كه وهو ؤاهللا جزا أن جمهوالً، فاملراد

 مطیع له، أیضاًأنه ك اهللا استجاب اهللا دعاءه أطاع فمن ،أنه سبحانه له، وهذا لیس بغریبك، األجر

  .ه منتهی املقاصد وغیره مما مل یظهر وجهإشكالف



   عما یأيت من املفطراتمساكوهو اإل

  

 وأنهلقد اختلفت عبارام يف تعریف الصوم شرعاً، }  عما یأيت من املفطراتمساكوهو اإل{

  . كالتر أو التوطین، أو ،مساكاإل أو ،فكال

 أو خر، بعدم صحة الطردل علی اآلكل كشأ، ويف التعریفخذت أ اختلفت يف القیود اليت كذلكو

 ،خرل منهم علی اآلكل كمل یستشوإالّ  ال لفظاً، م تعریف الصوم حقیقةًرادإ والظاهر منهم ،سكالع

  .ه وخصوصیاتهأحكاماف بعد وضوح ك مجايلالتصور اإل إذ  غیر الزم،كان ذلكوإن 

 ك فذل،عالم الغیوبإالّ نه االشیاء ال یعلمه ك  إذ،نكالتعریف احلقیقي غیر مم بأن ما القولأ

  . االعتباریةموروینیة واألك التمورفرق بین األ إذ غیر صحیح،

  . الوايف هلادن احلك، ولذا ال یمنههاكیتعسر معرفة  أو مما یتعذر: ألوىلفا

  .ن معرفتهك مما یمك وذل،فبقدر االعتبار: ما الثانیةأ

 ،يف البناء علیهوالتوطني، بناًء على ظهور الترك  ك، والترساكمف واإلكان فالفرق بین الكیف كو

ن إ :قیل وإن  غیر ظاهر،،تیان ا مع القصد االختیاریة اإلفعالفعل اختیاري، وظاهر األألنه 

 ف الذي هو منع النفس عن الشيء مع اشتیاقهك فهو واسطة بین ال، االختیاريك عبارة عن الترمساكاإل

ل ك وعلی ، الذي هو عدم صدور الفعل منه، ولو مع عدم خطور صورته يف بالهكره، وبین مطلق التيإل

  حال فعدم



  .قلة الثوابروه مبعنی ك الواجب واملندوب واحلرام وامل إىل وینقسم،بقصد القربة

 ، وصوم بدل اهلدي يف احلج،ثراكعلی فارة ك وصوم ال، وصوم القضاء، صوم شهر رمضان:والواجب منه مثانیة

  الشروط يف ضمن العقدك وحنوها جارة وصوم اإل، النذر والعهد والیمینوصوم

  

  .هي إلعبادة، والعبادة حتتاج ألنه }بقصد القربة{جدر أطالة هذه املباحث إ

ما حقق يف ك، كسائر العبادات، وال یرد علیه ما يف املستمسكشرط للصوم  أو جزء أنه والظاهر

وهل } روهكلی الواجب واملندوب واحلرام واملإ{لصوم ا} وینقسم {األصولمبحث قصد القربة يف 

 وجب النهي عنهأازة يف الفعل حزمبعنی وجود  أم ما اختاره املصنف وغیره،ك} مبعنی قلة الثواب{روه كامل

، الظاهر الثالث، وحتقیقه كخری مبعنی ذاأتارة مبعنی هذا و أو ما اختاره بعض،كغیره، كان ثوابه كوإن 

  .األصول  إىلولكمو

غیره من  أو لشهر رمضان}  وصوم القضاء،صوم شهر رمضان {أقسام} والواجب منه مثانیة{

وصوم بدل اهلدي {فارات كتاب الكورة يف ك املذ}ثراكفارة علی كوصوم ال{الصیام الواجب قضاؤه 

 أحد یتعلق به أن الصوم باعتباره عبادة مستقلة یصح فإن } وصوم النذر والعهد والیمینيف احلج،

 وحنوها جارةوصوم اإل{ الطهارات الثالث اليت اختلفوا يف صحة تعلق الثالثة اك، ولیس لثالثةا

  فإنه} الشروط يف ضمن العقدك



  .بویهأحد  أرب عنك وصوم الولد األ،افكیام االعتأوصوم الثالث من 

  ووجوبه يف شهر رمضان من ضروریات الدین

  

  .ال أم طبع واجباً بال صوماًانكیجب علیه حینئذ سواء 

  .بیهأما استأجره لقضاء صیام ك: ولفاأل

  .ما لو شرط علیه صیام یوم لنفسه، ال للشارطك: والثاين

رب كوصوم الولد األ{اف كاالعتتاب كیأيت تفصیله يف ما ك} افكیام االعتألث من وصوم الثا{

القضاء عن نفسه ال یؤخذ  بأن ،وهذا قسم مستقل بناًء علی عدم دخوله يف صوم القضاء} بویهأ أحد عن

  .روه واحلرامك املندوب واملأقسام الثالثة األخر من الصیام أعين قسام وستأيت األ،مطلقاً

 فال ،لیس مبقرب فال یصحوإما  مقرب فهو راجح،ما إ ألنه ،ما املباح فال یتصور يف الصومأ

  .یتصور فیه تساوي الطرفین

ن اسم اآل أنه  يفإشكالال ) رمضان(ی معن أما }ووجوبه يف شهر رمضان من ضروریات الدین{

ل كجامد، وعلی  أو  مشتقصليف األ أنه  وقع اخلالف يفإمنا و،شهر شعبان ورجب وغیرهاكللشهر 

  ؟ال أو امساً هللا سبحانه صلان يف األكتقدیر فهل 

رض، من الرمضاء وهو مطر یأيت يف آخر الصیف قبل اخلریف، یطهر وجه األنه إ :فعن اخللیل

  . من الذنبنسانرمضان یطهر اإل الكذلكو

  



 كمن الرمض، وهو حر احلجارة من شدة حر الشمس، ومسي هذا الشهر بذلنه إ : وعن ابن درید

  .لشدة حر جوعهم

انت باملناسبات، وهذا الشهر وقع يف كالشهور تسمیة  فإن نقل عن لغة قدیمة،نه إ :وعن الصحاح

شدة احلر.   

  .قوال غیرها من األإىل

، سالمخذت وجه التسمیة بعد اإلأ إمنااالسم مبناسبة الصیام،  أن  الدالة علیقوالاألن إ والظاهر

وا بیان املناسبة بین اسم الشهر وبین أرادأم كان االسم موجوداً قبل تشریع الصیام، فكفقد وإالّ 

  .الصیام

  الشهرإضافةبال  إرهك یمنع عن ذوأنهرمضان اسم اهللا تعالی ن إ :خباريف مجلة من األورد ه مث إن

  .ضافة بدون اإلخباردعیة واألره يف األكما هو املشهور بقرینة ذكراهة، كن املنع حممول علی الكه، لیإل

م ال كنإن قولوا شهر رمضان، فكال تقولوا رمضان، ول:  قال،)علیه السالم(املؤمنین  أمريفعن 

  .)١(تدورن ما رمضان

يف ) علیه السالم (عبد اهللا أيب عن ،بصیر أيب  ما عن، مثلضافة بدون اإلخبارره يف األكما ذأ

  ن طهرت بلیلإ: قال أنه حدیث

                                                          

  .١ من الصوم املندوب ح١٩ باب ٢٣٢ ص٧ج: الوسائل) ١(



  .)١( غیره إىلومیلا كصبحت علیها قضاء ذلأتغتسل يف رمضان حتی  أن من حیضتها مث توانت

فارة علی كيف النهي وال) علیه السالم( املؤمنین أمري اإلمامومنه یظهر لزوم محل ما ورد عن 

ن قولوا كفارة لقوله، ولكال تقولوا رمضان، فمن قال فلیتصدق ولیصم  :)علیه السالم(قال راهة، كال

  .الم يف االسمك هذا بعض ال،)٢(شهر رمضان: ما قال اهللا عزوجلك

 بعد كذلك مجلة من العلماء، وهو كون وجوب صومه من ضروریات الدین، فقد صرح بذلكما أ

 }ره مرتد یجب قتلهكومن{ه ضروریاً ونك علی مجاعادعی بعض اإل بل ،تاب ومتواتر السنةكوروده يف ال

 نكارمع رجوع اإل أو افراً مطلقاًكون ك هل یوأنه ،ر الضروريكتاب الطهارة حول منكالم يف كتقدم ال

  .وجوب القتل يف الفطري مطلقاً، ويف امللّي بعد االستتابة وعدم التوبةن أ و،األصول من أصل إنكار إىل

ثیراً من ك عاما لصورة الفتنة اليت تشمل مورم ذه األكون احلكال ی أن یبعدال  أنه ماك

  كاملسلمین، النصراف النصوص الدالة علی ذل

                                                          

  .١ مما یمسك عنه الصائم ح٢١ باب ٤٨ ص٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ من أحكام شهر رمضان ح١٩ باب ٢٣٢ ص٧٧ج: الوسائل) ٢(



عاد عزر  فإن  عامداً یعزر خبمسة وعشرین سوطاً، فیه ال مستحال عاملاًأفطر ومن ،ره مرتد یجب قتلهكومن

  قویعاد قتل علی األ فإن ثانیاً،

  

يف قضیة اجلمل ) علیه السالم(املؤمنین  أمري اإلمام؟ ولظاهر عمل ال أو ،عمومیةعن مثل الفنت ال

) علیه السالم(محل فعله  و،أمجع )علیه السالم( املخالفین مل یقتلهم إنكارمع نه إ والنهروان، حیث

 انكیف كان من باب الوالیة العامة خالف الظاهر، وك لقتلهم كالتر أو أن قضیة يف واقعة، أنه علی

  .فللمسألة حمل آخر

 فطاريف اإل} عامداً{رمضان  شهر وأنهبالوجوب، } عاملاً {بل فسقاً}  فیه ال مستحالًأفطرومن {

  :}قویعاد قتل علی األ فإن ،عاد عزر ثانیاً فإن ،یعزر خبمسة وعشرین سوطاً{

  .انه ال خالف فیهمأك یعزر املعترف خبمسة وعشرین سوطاً، فوأنهیقتل املستحل،  أنه ماأ

ما صرح به ك صحابثر األكأ وقال به ،ما صرح به احلدائقكیقتل يف الثالثة فهو املشهور، أنه ما أو

  .الم غیرمهاكاجلواهر، ومثله 

 وكيف كان فيدل علی املشهور يف القتل للمستحل، والتعزير ،يقتل يف الرابعةبأنه نعم هناك قول آخر 

 يف شهر أفطر أنه عن رجل شهد عليه شهود) عليه السالم(جعفر  بوأسئل :  صحيح بريد العجلي قال،لغريه

  كإفطاريسأل هل عليك يف :  قال،أيامرمضان ثالثة 



كه هيناإلمام أن علی  فإن ،نعم: قال وإن ،يقتلهاإلمام أن علی  فإن ال،: قال فإن مثأ يف شهر رمضان 

  . )١(ادعی الشبهة قبل منه وإن ،ضرباً

   .اية اآلتية الشبهة ال االستحاللالوجه يف الرو أن ومنه يظهر

تی أه يف شهر رمضان وأهلتی أعن رجل ) عليه السالم(با جعفر أسألنا : يب بصري، قاالأ و،فعن زرارة

  .)٢(ليس عليه شيء: ذلك حالل له؟ قالأن  إال  وهو ال يری،ه وهو حمرمأهل

، لفهم عدم اخلصوصية من سوطاً محلوا التعزير علی مخسة وعشرين إمنااملشهور من املتأخرين  مث إن

عليه  (عبد اهللا أيب  عن، وهو جابر لضعف سنده،خرب مفضل بن عمر الذي عمل به املشهور يف مورده

 وإن كرهها فعليه ضرب مخسني سوطا نصف احلد،أن كان إو: تی امرأته ومها صائمانأيف من ) السالم

  .)٣(ن سوطاكانت طاوعته ضرب مخسة وعشرين سوطاً، وضربت مخسة وعشري

اك ة علی اإلالصحيحالكالم، خصوصاً مع اشتمال أول عدم اخلصوصية  إذ ، ما فيهىخيف لكن ال

   هوإمنا ذلك يف كتاب احلدود، وی وكون التعزير غري مقدر كما بنوا عل،ضربا الشامل لغريه

                                                          

.١ من أحكام شهر رمضان ح٢ باب ١٧٩ ص٧ج:  الوسائل)١(

.١٢ مما ميسك عنه الصائم ح٩ باب ٣٥ ص٧ج: لوسائل ا)٢(

.١ مما ميسك عنه الصائم ح١٢ باب ٣٨ ص٧ج:  الوسائل)٣(



 هنا ىر الفتاون كان ظاهإو(: ، قالىخالف الفتاو أنه  خصوصاً والظاهر من اجلواهر،اإلمامبنظر 

  .)١(عدم التقدير

  . وكأنه لذلك كان ما عن مجاعة من التصريح بعدم التقدير:شكل عليه املستمسك مث قالأوكذلك 

 مل يثبت هذا التقدير يف غري اجلماع:  يف حاشيته علی هذا املوضع من املنت،وقال السيد الربوجردي

)٢(.  

كما يف ) عليه السالم( وعليه حيمل فعل علي ،ه ونائباإلمام  إىليكال ذلكإ األوىل ف،وكيف كان

 برجل مفطر يف شهر رمضان اراً من يت أ)عليه السالم(ن عليا إ :)عليهم السالم(ئمة اجلعفريات بسند األ

  .)٣( فيهأفطرغري علة، فضربه تسعة وثالثني سوطا، حني 

  )٤(. تسعة وثالثني إىلالتعزير ما بني بضعة عشر سوطا: ويؤيده الرضوي

 الصحيحة إطالق فيدل عليه ، احملكي يف كالم مجاعةمجاع فعليه اإل،أيضاًيعزر يف املرة الثانية أنه ما أو

  .املتقدمة

  : قال، فيدل عليه موثق مساعة،يقتل يف الثالثةأنه ما أو

                                                          

.٣٠٧ ص١٦ج:  اجلواهر)١(

. كتاب الصوم٧٩ص: ى تعليقة الربوجردي علي العروة الوثق)٢(

. باب تعزيز رمضان٥٩ص:  اجلعفريات)٣(

).الطبعة احلديثة (٥٦الباب  ٣٠٩ص:  فقه الرضا)٤(



  . قتله يف الرابعةحوطان األكن إو

  

ثالث ) عليه السالم (اإلمام  إىلع ثالث مرات وقد رفأفطرخذ يف شهر رمضان، وقد أسألته عن رجل 

  .)١(يقتل يف الثالثة: مرات قال

  

 الكبائر أصحاب: قال)  السالمهعلي(احلسن املاضي  أيب الرمحان، عن صحيح يونس بن عبد وحنوه

  )٢(. قتلوا يف الثالثة،قيم عليهم احلد مرتنيأ إذا كلها

 إال عم من التعزيرأاحلد  إذ ، منظور فيه،مل املقام احلد املقابل للتعزير فال يشهظاهر بأن : فيهشكالواإل

  . علی من راجع الروايات يف كتاب احلدودى كما ال خيف،يف صورة املقابلة بينهما

وملا رواه .  لالحتياط يف الدماء،تبعا الحتياط اجلواهر وغريه}  قتله يف الرابعةحوطن كان األإو{

لكن ال خيفی ما يف املرسل .  الكبائر يقتلون يف الرابعةبأصحان إ :مرسال) عليهم السالم(الشيخ عنهم 

 قيم عليهم احلد مرتنيأ إذا  الكبائر كلهاأصحاب : وبالرضوي،خصوصاً مع معارضته بالصحيح السابق

  .قتلوا يف الثالثة

يل  وقد عرفت داللة الدل، اهللاأحكامنفاذ إمل يعارض بوجوب  إذا  متامفإنه ،االحتياط يف الدماءما أو

  .علی ذلك، ومتام الكالم يف باب احلدود

                                                          

.٢ من أحكام شهر رمضان ح٢ باب ١٧٩ ص٧ج:  الوسائل)١(

.٢ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها ح٥ باب ٣١٣ ص٧ج:  الوسائل)٢(



  . عنه احلدأذا ادعی شبهة حمتملة يف حقه درإ و،الثالث أو عزر يف كل من املرتني إذا ،الرابعة أو  يقتل يف الثالثةإمناو

  

 فيها كما ذكره أفطراليت } الثالث أو عزر يف كل من املرتني إذا ،الرابعة أو ثة يقتل يف الثالإمناو{

 املتقدمة وغريها من دلةظاهر األ ألنه  ونقله املستمسك عن مجاعة، وذلك،هقرب عن التذكرة واستهراجلوا

  . املذكورة يف كتاب احلدوددلةاأل

 احلدود تدرأ بالشبهاتن إ أدلة لعموم ،إشكالبال }  عنه احلدأذا ادعی شبهة حمتملة يف حقه درإو{

  .احلكم أو تكون الشبهة يف املوضوع أن فرق بني من غري ،يب بصري املتقدمأوخصوص خرب زرارة و

  . مع العلم باملوضوع واحلكم فذلك ال يعد شبهةعليه حداً بأن ما عدم املعرفةأ

 أو القتل يف الثالثة أن شك يف إذا كما، ومثل هذه الشبهة يف درء احلد الشبهة يف احلكم للحاكم

 يف وسط التعزير فلم اإلمامفلت من يد  إذا يمايكفي ضرب بعضه ف أم ،الرابعة هل بعد ضرب متام احلد

  . غريها من األمثلة لشبهة احلاكم أو ال؟ أم ، وهكذا يف املرة الثانية فهل يقتل يف الثالثة،يضرب متامه



  فصل

  يف النية

  خالصمع القربة واإل  إليهجيب يف الصوم القصد

  

  }يف النية فصل{

مع  {دبدون القصد كالطهارة اخلبثية اليت تتأيت بدون القصأتی تفال ي}  إليهجيب يف الصوم القصد{

} خالصواإل{ فبدون القربة ال يكفي القصد، كاملعامالت اليت يكفي فيها القصد فقط ،هللا سبحانه} القربة

  .صار ضميمة مع القربة إذا  بل يوجب بطالنه، فال يصح الرياء فيه،هللا تعالی

  الروايات الواردة يف باب صحة النيةوليدل علی األأنه ىل  إضافة باإل، والضرورةمجاعكل ذلك باإل

، )عليه السالم(احلسن  أيب  عن،الرمحان بن احلجاج  الظهر يف غري رمضان والنذر املعني، كصحيحة عبدإىل

  يف الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار يف صوم ذلك اليوم، ليقضيه من شهر رمضان



  خطارب اإل وال یج،سائر العباداتك

  

   .)١(حدث شيئاًأمل يكن  إذا  ليصمه وليعتد به،نعم:  ذلك من الليل؟ قالىومل يكن نو

  . غريها مما سيأيتإىل

 ،الصوم له تعالین إ : الروايات الواردة الدالة علی قوله سبحانه،خالصويدل علی اشتراط القربة واإل

ما كان ف ﴿: قال سبحانه، اهللا إىلوغريها فال يصل بعمله القربة نسانلو قصد اإل أنه بضميمة ما دلّ علی

  .)٢(﴾ شركائهم إىلما كان هللا فهو يصل ولشركائهم فال يصل إىل اهللا

 أو النية هل هي شرط أن  فاشتراط الثالثة مفروغ عنه، نعم وقع حبث بني الفقهاء يف،وكيف كان

  .م إليهصرين، ومنعرض عنه املتأخرين من املعاأ ولذا ،ىجزء؟ لكن البحث قليل اجلدو

 فال يشترط ،ن غاب عن الذكرإو ،النية املقومة للصيام يكفي فيها البناء االرتكازي أن الظاهر مث إن

 كفی ، الليل إىلالتذكر والتمكن من املفطر يف صحة النية، بل لو بنی علی ترك املفطرات ونام من قبل الفجر

كان  وإن  فهو،دم اشتراطه بالتمكن من املفطريف صيامه لضرورة عدم اشتراط الصوم بعدم النوم، وع

يفترق عن بعضها، كالصالة من هذه اجلهة أنه  إال ،خالصمن حيث النية والقربة واإل} كسائر العبادات{

}خطاروال جيب اإل{

                                                          

.٢ من أبواب وجوب الصوم ح٢ باب ٤ ص٧ج:  الوسائل)١(

.١٣٦ية اآل :نعاماأل سورة )٢(



  بل يكفي الداعي

  

 عل من استناد الفأزيدال دليل علی  إذ ، حتقيقه يف مبحث الوضوءركما م} بل يكفي الداعي{للنية 

  . وصدق ذلك يف صورة الداعي واضح، النية مع القربةإىل

 انطبق قصده بأن ، اهللا تعالی إىليأيت بالصيام قربة أن  فلو قصد،يلزم العلم باملفطرات ال أنه ومنه يعلم

 ، النية مع القربة إىل مما ذكر من استناد الفعلأزيدال دليل علی  إذ  علی الواقع التفصيلي كفی،اإلمجايل

 وهو عدم ، والتفصيل املنطقي منهمامجالمرادنا باإل أن  وال خيفی،مجاليةاإل  حيصل مبثل هذه النيةوذلك

 الذي هو تردد الشيء بني ،األصويلمجال اإل  ال، مقابل معرفته تفضيالً، يف اجلملةإمجاال إال معرفة الشيء

  . املنطقيمجال قسم من اإلأيضاً مجالكان هذا اإل وإن كثر،أ أو مرينأ

النية علی ثالثة ن إ يقال أن  فالذي ينبغي،يفصل فيه أو  هل جيب مطلقاً،وأنهالكالم يف التعيني أما 

  :أقسام

  . وهذا مما ال شبهة فيه،التفصيلية: ولاأل

ينوي الصوم الذي  أو ،كان املراد منه صوماً واحداً إذا ية، كأن ينوي ما يريده اهللا، فيمامجالاإل: الثاين

  من العمل باالستنادأزيدال دليل علی  أنه  كاف ملا عرفت منأيضاً، وهذا أشبهما أو مثال،  أوالًوجب عليه 

  . يف املقامحاصل النية وهو إىل

  صوم واحدإال مل يكن عليه ن إ نية الصوم فقط، وهذا: الثالث



 أو جبةكان عليه صيام متعددة وا وإن ، للقصدهن الوحدة الواقعية هي اليت تعلق متعلق أل،فقط صح

 عن ظاهر املعترب واملنتهی اً حمققاً وحمكياًإمجاع فالظاهر لزوم النية، بل يف املستند ،باالختالف أو مندوبة

  .والتنقيح وصريح التحرير

كل سبب  أن هو خالف ما دل علی إذ يقع الصوم الواحد عن اجلميع، وهذا باطلما أن إ أنه ووجهه

  . مسبب مستقل إىلجاحيت

كل شيء  فإن الواحد املردد غري معقول، إذ ، باطلأيضاًلواحد املردد يف الواقع، وهذا يقع اأن وإما 

  .غريه أو هوأنه  ال هو هو،

كان يف نفسه  وإن ، وهذاإجارةاهللا، فمثالً يقع النذر فيما عليه نذر و يقع عن واحد معني عندأن وإما 

  .تابع للدليل املفقود يف املقامأنه  إال غري حمال،

ناء ماء، إتی العبد بأ املاء، فإتياناملولی مرتني ب أمر لو أنه  من قبيل،يقع عن واحد من االثننيأن  وإما

 فإن .خالف ظاهر ما دلّ علی االستنادأنه  إال كان معقوالً يف نفسه، وإن  وهذا.مرينمرا من األأ أطاع فإنه

 ، االستناد إىلالحتياج يف الفعل اأشبه وما )نذرت فصمإن ( و)قتلت فصمإن ( و)ظاهرت فصمن إ (ظاهر

 ا بدون نية تيانالصيام املتعددة من قبيل حصص من الطبيعة الواحدة اليت يكفي يف امتثاهلا اإل أن فاحتمال

  التعيني، من قبيل من عليه



 مطلقاً كان ،النذر أو القضاء أو  نوعه من الكفارة إىل القصدأيضاًويعترب فيما عدا شهر رمضان، حتی الواجب املعني 

 أيام يعترب تعيني نوعه من كونه صوم أيضاً ففي املندوب ، من غري فرق بني الصوم الواجب واملندوب،مقيداً بزمان معنيأو 

   املخصوصةيامغريها من األ أو ،البيض مثال

  

  هو لليومإمناما يأيت به  أن يعني يف القضاء أن  من قضاء رمضان مثال، حيث ال يلزم عليهأياممخسة 

 ما عرفت من  إىلضافةباإل، خالف ظاهر الدليلأنه  إال كان معقوالً يف نفسه، وإن والثاين وهكذا،ول األ

  .مجاعاإل

 أو القضاء أو  نوعه من الكفارة إىل القصد،أيضاًويعترب فيما عدا شهر رمضان، حتی الواجب املعني {

 أن عتبار يف شهر رمضان فلما يأيت منعدم اال أما }و مقيداً بزمان معنيأ{النذر }  مطلقاً كان،النذر

االعتبار ما أو ،هو إال  مل يقع، اهللا تعالی إىل الصوم مطلقاً قربةىذا نوإرمضان غري قابل لصوم غري الشهر ف

 فعدم التعيني موجب لعدم كون املأيت به ،فراد مستكثرةأيف غريه فألن الصوم ماهية قابلة االنطباق علی 

  .فال يكون امتثالمنطبقاً مع املكلف به، 

 أمر  بهأموريف اعتبار التعيني ليقع املأيت به عن ذلك امل} من غري فرق بني الصوم الواجب واملندوب{

 البيض أياممن كونه صوم  {أنواعفيما كانت له }  يعترب تعيني نوعهأيضاًففي املندوب {ندب  أو واجب

  .أشبه ما كاخلميس من كل شهر و}  املخصوصةيامغريها من األ أو مثال



 البيض فيمن ليس عليه أيامال فرق يف ذلك بني اختصاص ذلك اليوم بصوم خاص، ك أنه ومبا تقدم

 أو مستحبات أو من نذر نذراً مقيداً بزمان، وعدم االختصاص كما لو كان عليه واجبات و،واجب

 ، البيضأيامسم خاص كعدم شيء عليه غري ق أو ،عدم صالحية الزمان كما يف النذر املقيد إذ باالختالف،

  .جاء بالصوم املطلق وقع عن ذلك املعني إذا فراد حمتملة من املاهية حتیأال يوجب عدم انطباق الكلي علی 

 ، معني إىلالصوم ماهية كلية، فانطباق هذه املاهية علی هذا الفرد بالذات حيتاجن إ :ن شئت قلتإو

ن إ :يقالأن  إال  اللهم، البيض من املعيناتأيامليه يف خر عآعدم استحباب صوم  أو ،وليس التقييد يف النذر

 وكذلك ،بعيد البيض، كما ليس بالأيام يسمی حينئذ صوم فإنه ،يام بالصوم يف هذه األتياناملستحب اإل

تی بالصيام يف هذا الوقت انطبق قهراً أ لو فإنهجياب املنذور فقط، إ يقتضي إمناالنذر  فإن  النذر، إىلبالنسبة

  .عليه

كون النذر يقتضي ملكية املنذور هللا، كما ذكره  أن وقد ذكرنا يف بعض مباحث هذا الكتاب،

 البيض بالواجب املعني يف أيامحلاق إ ولذا كان احملكي عن الشهيد يف البيان ،املستمسك، غري واضح الوجه

 أيامبذلك، لتعينه يف مجيع وهلما مطلق املندوب حلق ثاين الشهيدين تبعاً ألأ التعيني، وكذلك  إىلعدم افتقاره

   وتبعهما الذخرية،،السنة



 أو كان ما يف ذمته متحدا إذا  من غري فرق بني ما، الصوم مع القربة من دون تعیین النوع إىلفال یجزي القصد

   يعترب تعيني النوع، ويكفي التعينيأيضاً ففي صورة االحتاد ،متعددا

  

 أن ، فتحصل)رمحه اهللا(ستقرب ذلك الفقيه اهلمداين وقريب منهم املدارك فيما حكي عنه، كما ا

نوع واحد، سواء كان واجباً كالنذر  إال  التعيني فيما مل يكن علی املكلف إىلمقتضی القاعدة عدم االحتياج

  . البيضأياممندوباً ك أو املقيد،

الصوم مع القربة   إىلفال جيزي القصد{ من الصوم أنواعنعم ال بد من التعيني فيما كان علی املكلف 

  من واجباتأنواعكانت عليه  إذا يصح الصوم ندباً مطلقاً فيما: يقال أن مكنأبل } من دون تعيني النوع

الصوم مستحب مطلقاً، كما يكون واجباً  إذ  خاصة فيما مل يكن بعضها مقيداً لذلك الزمان،،مستحباتأو 

 فلو كان عليه نوع اخلاص وقع عن املستحب املطلق،ذا مل يقصد ذلك الإومستحباً يف بعض املوارد اخلاصة، ف

، كالذي عليه صلوات فصلی حدها وقع ندباًأ مث نوی الصوم بدون تعيني إجارةالصوم نذر مطلق وكفارة و

 من غري فرق بني ما{ وعليه فاشتراط املصنف التعيني مطلقاً ،ا تقع مستحبة مطلقةفإ اهللا،  إىلركعتني قربة

  .منظور فيه}  يعترب تعيني النوعأيضاً ففي صورة االحتاد متعدداً أو ه متحداًكان ما يف ذمتإذا 

  يكفي التعيني{ التعيني  إىليف كل مورد حيتاج أنه قد تقدم} و{



كان ميكن االستعالم  وإن ،ي نوعأمن  أنه مل يعلم وإن  كأن يكون ما يف ذمته واحداً فيقصد ما يف ذمته،مجايلاإل

حنو  أو ثانياً أو أوالً كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به ،مجايل يكفي التعيني اإلأيضاًكان ما يف ذمته متعدداً   إذا بل فيما،أيضاً

  مل ينو كونه من رمضان وإن يف الشهر رمضان فيكفي قصد الصومما أو ،ذلك

  

ان ك وإن ،ي نوعأمن  أنه مل يعلم وإن  كأن يكون ما يف ذمته واحداً فيقصد ما يف ذمته،مجايلاإل

  .لتحقق الطاعة بذلك عند العقالء الذين هم املرجع يف الطاعة واملعصية} أيضاًميكن االستعالم 

 ولذا قال ،حنوه من املعينات أو  مثالأوالًينوي يف صورة التعدد الصوم الذي وجب  أن كما يكفي

 كأن ينوي ما اشتغلت ،مجايل يكفي التعيني اإلأيضاًكان ما يف ذمته متعدداً  إذا بل فيما{) رمحه اهللا( املصنف

  .يليصملا عرفت من عدم الدليل علی لزوم التعيني التف} حنو ذلك أو ثانياً أو أوالًذمته به 

 ودعاوي ،علی املشهور} مل ينو كونه من رمضان وإن يف شهر رمضان فيكفي قصد الصومما أو{

نية كونه  أما الواجب هو الصيام،أن   والسر،مجاع اإلألفاظ عليه متواترة يف كالمهم باختالف يف مجاعاإل

  الصوم بدون التقييد،أصلمن جهة عدم حتقق ما إ  التقييد إىلمن رمضان فال دليل علی وجوبه، فاالحتياج

  . بدون التقييدمن جهة عدم حتقق كونه رمضاناًوإما 



  .ناسياً له أجزأ عنه أو جاهالًبل لو نوی فيه غريه 

  

  .جرد النية مع القربةالصوم حقيقة خاصة تتحقق مبذ  إ، فواضح البطالن:ولما األأ

كلما مل يكن  أنه   فال دليل علی توقف صيام رمضان علی قصد خاص، بل قد عرفت:الثاينما أو

املراد عدم التعيني  أن ، الإمجاالاملراد عدم التعيني ال تفصيال وال  أن  النية، وذا حتققأصلهناك شركة كفی 

بصيام رمضان يف شهر  إال ال قربة إذ ،ة من قصد القربةاصلية احلمجال النية اإلىل إتفصيال مع االحتياج

 املستمسك ال وجه إشكال أن  وذا ظهر، التعيني فرع التعدد املنفي يف املقام إىل االحتياجأصل إذ رمضان،

  .له

 عليه، واستدل اعمج وادعي اإل،كما هو املشهور} ناسياً له أجزأ عنه أو جاهالًبل لو نوی فيه غريه {

 أن  لكن ال خيفی، والزائد منه غري ضائر،قاصد للصومبأنه  يوم الشك، وأخبار وباملناط يف مجاعلذلك باإل

  :نية الغري علی حنوين

الصوم الكذائي  أنه يقصد الصيام الذي يريده اهللا تعالی منه، ويظن بأن ،اخلطأ يف التطبيق: ولاأل

م وأ اإلطاعة لقصد الناس يف مراد املشهور تبعاً أنه  والظاهر، صحته يفشكالهذا ال ينبغي اإلفيقصده، و

  . يسمونه بسمة غري مسته الواقعيةإمنايريدون تكليفهم، و

 ومقتضی القاعدة ،رمضان مل يصمهبأنه لو علم  أنه ينوي صوم غري رمضان حتی بأن التقييد: الثاين

  .البطالن، وهذا منصرف عن كالم املشهور كما ال خيفی



  أيضاً كما ال جيزي ملا قصده ،كان عاملاً به وقصد غريه مل جيزه إذا نعم

  

كما هو املشهور، بل رمبا } أيضاً كما ال جيزي ملا قصده ،كان عاملاً به وقصد غريه مل جيزه إذا نعم{

ن من املعروف يف الشريعة، بل كاد يكونه إ :من بعض كما سيأيت، بل يف اجلواهر إال ادعي االتفاق عليه

  .مل يكن من ضرورياا، انتهین إ ربااأقطعيات 

  .خالفا يف ذلك للسيد والشيخ فقاال بوقوعه عن رمضان

 ومبرسلة احلسن بن ، ومل يرد الصوم لدی الشك،الصوم عبادة متلقاة من الشارع بأن :استدل املشهور

 أيب كنت مع: رويه، عن رجل قال وكوا يف الكايف الذي ضمن االعتماد علی ما ي،بسام املنجربة بالشهرة

 ،أفطر مث رأينا هالل شهر رمضان ف، بني مكة واملدينة يف شعبان وهو صائمافيم) عليه السالم(اهللا  عبد

ن إ :نت مفطر؟ فقالأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأمس كان من شعبان وأجعلت فداك : فقلت

)١(مرناأنفعل ما أن  إال  وهذا فرض وليس لنا،نفعل ما شئنا أن ذلك تطوع ولنا
  

يقول  أن للسائل إذ  غري كاف،اإلمامكان جواب وإالّ ال يصح يف رمضان غري رمضان،  أنه ريبقبت

  . بعدم صيام رمضان ومل تؤمروا بعدم صيام النافلةأمرمت

                                                          

.٥ ممن يصح منه الصوم ح١٢ باب ١٤٥ ص٧ الوسائل ج)١(



ي ال مل يصح صوم النافلة يف السفر الذ إذا فإنهية، وولالل باملرسلة للمقام باألداالستن إ :اصلواحل

ذا مل يصح النافلة مل يصح إولی، فأجيب فيه رمضان مل يصح يف احلضر الذي جيب فيه صيام رمضان بطريق 

  .نواه إذا  عدم صحة غري رمضان إىلغريها باملناط، هذا بالنسبة

  .عمال بالنياتصحته رمضانا فألنه مل ينوه واألعدم ما أو

   :مرين فبأ،لشيخ لوقوعه عن رمضانما استدل به للسيد واما أو

  .  والنية الزائدة لغو،تی بهأي وجه كان، وقد أالصوم مطلوب يف رمضان بن إ :االول

 ،تفاقباال اهل وقد تقدم صحة صوم اجل،اهل الشرعية ال يفرق فيها بني العامل واجلحكاماألن إ :الثاين

  .فالالزم كون العامل مثله

شكل أ أنه ، كماأيضاًق والعالمة يف املختلف  احملق إىل القول بذلكنسب:  املقاصدىيف منته مث إن

 الصوم شاملة لشهر رمضان وغريه، أدلةات إطالق بأن ، املشهورأدلةبعض عن جانب الشيخ والسيد يف 

ن املرسلة غري أ ال جمال له بعد الدليل، وبصلن األأ كفاية املالك، كما قرر يف مبحث الترتب، وب إىلضافةباإل

  .نه باملناط وهو غري مقطوعاستفادة احلكم م إذ تامة

ال معنی للغوية النية الزائدة، وهل يقول السيد  إذ ،قربمذهب املشهور هو األ أن  ال خيفی:قولأ

  بذلك فيما لو نوی قضاء صالة



عمال بالنيات، وليس الصوم األ فإن يقول بوقوع املأيت ا من احلاضرة ال الفائتة، بأن يف وقت الصالة،

الفرق هنا نشأ من غري جهة أن  إال كان تاماً، وإن اهلية، وعدم الفرق بني العامل واجل التوصلمورمن األ

جل اخلطأ يف التطبيق،  هي ألإمناالصحة  أن قد عرفت إذ ،تی بكل شيءأ اهلاجل أن  وهو،العلم واجلهل

  .وذلك ال يتصور يف العامل

الوقت خاص به، فعدم وقوع غريه فيه   أنمر بالصيام يف شهر رمضان، من األاملستفاد عرفاً مث إنهذا 

من  أو مر بالشيء يقتضي النهي عن الضد،األ أن ، ال من جهةدلةمن باب االستفادة العرفية من ظاهر األ

 أو أن ،موجودأو عدم املالك لصوم آخر، حىت يقال إنا ال نقول باالقتضاء، أو اإلطالق  طالقجهة عدم اإل

  .املالك كاف كما ال خيفی

  . الصيام يف احلضر عاملا عن غري رمضان إىلبالنسبةهذا كله 

كان بالغا مل جيز ن إ املرضن إ : فقد ذكروا، وال جيبفطارصام املريض الذي جيوز له اإلإذا وإما 

 .لزاماإل إال  الرفع امتنانية، وعليه فال ترفعأدلةن  أل،فطارمل يكن بالغاً جاز كل من الصوم واإل وإن الصوم،

صام املسافر، فاملشهور علی املنع عن غري رمضان، قالوا  أو الشيخة فيما جاز هلما الصيام،صام الشيخ وأو 

  .حرم أو جاز أو  سواء وجب صوم رمضان،ن رمضان ال يصلح لصوم غريهأل



  )١(.ليس من الرب الصيام يف السفر: واستدلوا لذلك باملرسل املتقدم، وبالنبوي

  .)٢(خر﴾أ أيامعلی سفر فعدة من  أو ريضاً﴿فمن كان منكم م: ةوباآلية الكرمي

  منع صوم رمضان،إمناالسفر  بأن  حمتجاً،فتی جبواز الصوم لغري رمضان يف السفرأخالفاً للشيخ الذي 

  .غريه فيبقی علی جوازهأما 

ن ظاهر اآلية عدم صيام شهر  أل،الل املشهور باآلية والنبويد يف استشكال بعد قبول اإل:قولأ

فر ال مطلق الصيام، والنبوي ليس حبجة، يبقی االستدالل باملرسل حجة املشهور، وقد عرفت رمضان يف الس

ن ظاهر داللته ال بأس به، أل أما ناقش فيه يف املستمسك، وإن سنده، فال مناقشة فيه من هذه اجلهة، حجية

 إطالقمن ما إ لظهور يف شهر رمضان بعدم صوم غريه، وهذا اأمور منساناإلن  أ)عليه السالم (اإلمامكالم 

لو جاز الواجب  إذ  وحكم غري النافلة من املناط،،من استفادة حكم النافلة من الكالموإما  ،اإلمامكالم 

  . السفر إىلولی، هذا بالنسبةأجلازت النافلة بطريق 

ن أ إال ظفر بدليل يدل علی اجلواز والصحة، اللهمأما املرض والشيخوخة فيما جاز هلما الصيام، فلم أ

  ظاهر قولهن إ :يقال

                                                          

.١١ ممن يصح منه الصوم ح١ باب ١٢٦ ص٧ج:  الوسائل)١(

.١٨٤  آية: سورة البقرة)٢(



  . به مع ختيل صحة الغري فيهقصد غريه عاملاً إذا بل

  

مل يأت به يف  إذا  حتی، يصح من الشهرإمناالصوم يف شهر رمضان  أن خر﴾أ أيام﴿فعدة من : تعالی

  .خرآ فال جمال يف الشهر لصوم ، به يف خارجهتيانالشهر وجب اإل

تاه املكلف، فكل من صام يف أعن الشهر بأي نية  إال تیالصوم يف شهر رمضان ال يتأن إ :و يقالأ

   .عن رمضان إال ذا صام مل يقعإ وقع عن شهر رمضان، ف،ي وجهأالشهر ب

عليه (هللا  عبد بوأخرج : خبرب إمساعيل بن سهل، عن رجل قال أو ،مجاعو يستدل علی ذلك باإلأ

، أفطر مث دخل شهر رمضان وهو يف السفر ف، فكان يصوم، بقني من شهر شعبانأياممن املدينة يف ) السالم

ال، وشهر رمضان صمت وإن شئت شئت ن إ  إيلشعبان: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: قيل له

 ذيله للسفر وغري السفر ممن ليس عليهم صيام رمضان، فمعناه إطالق بناًء علی ،)١(فطارعزم من اهللا علی اإل

  .مل يتم جواباً عن السؤال، فتأمل وإالّعدم صحة صوم غري رمضان فيه، 

كان علی وجه التقييد،  إذا حدمهاأمل يصح عن }  به مع ختيل صحة الغري فيهقصد غريه عاملاً إذا بل{

  نأالقول ب أن النية، وقد عرفتلعدم ن الغري مل يصح لعدم القابلية، ورمضان مل يصح أل

                                                          

.٤ ممن يصح منه الصوم ح١٢ باب ١٤٤ ص٧ج:  الوسائل)١(



  .صوم غري رمضان يف شهر رمضان يقع عن الشهر غري تام

 ولكن نوی ،كان قصده الصوم الذي يريده اهللا سبحانه بأن ،كان علی وجه اخلطأ يف التطبيقإذا ما أو

  .غري رمضان أنه  أخطأ يف ظنهإمنا و، ناو ما هو تكليفهفإنه، نغري رمضا

ألن } أيضاًعلم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال مل جيزه {ف ييد لو كان علی وجه التقنه إ }مث{

  .يفهم املناط منهأن  إال اء بالنية قبل الزوال خاص بغري هذه الصورة، اللهماالجتز

املسافر إذا حضر قبل الزوال، واملريض إذا برأ قبل الزوال، وما دل ويؤيد ذلك مبا دل علی صحة نية 

 دل داء باختالف الوقت فقط، خصوصاً ملاالقضاء هو نفس األ أن قبل الزوال يف القضاء، مععلى صحة النية 

 إطالق بل و،يكون يف رمضان علی حنو تعدد املطلوب أن اهللا سبحانه يريد شهراً من الصيام ويريد أن علی

ذا تعالی النهار إ الرجل يصبح وال ينوي الصوم ف:قلت له: قال) عليه السالم(اهللا  عبد أيب  عن،صحيح هشام

قيل  إذا  فيما)١(مس حسب له يومهتزول الش أن هو نوی الصوم قبلن إ : فقال،حدث له رأي يف الصوم

  .ولیأنية اخلالف، بل الثاين  أو  ال فرق بني عدم نية الصوموأنه، أيضاًشامل لشهر رمضان بأنه 

                                                          

.٨نيته ح من وجوب الصوم و٢ باب ٦ ص٧ج: ئل الوسا)١(



  .أيضاًعلم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال مل جيزه مث 

 ، بل قصد الصوم يف الغد مثالً،أيضاًمل يقصد الغري  وإن ، بعدم صحة غريه فيهجاهالكان  إذا جزاء عدم اإلحوطبل األ

   يفحوطاأل أن  كما،فيعترب يف مثله تعيني كونه من رمضان

  

 القطع بعد كون احلكم علی خالف القاعدة، والصحيحة  إىلاملناط حيتاج إذ ،لكن يف الكل تأمل

بعد الزوال ن نواه إو بل يف ذيلها ، اليوم الذي يكون االختيار بيده يف الصيام وعدمه إىلظاهرها بالنسبة

  .ياها بالنافلة بقرينة سائر الروايات كما سيأيتإ مما سبب ختصيص املشهور حسب له من الوقت الذي نوی

 بل قصد ،أيضاًمل يقصد الغري  وإن ، بعدم صحة غريه فيهجاهالكان  إذا جزاء عدم اإلحوطبل األ{

  .مل يقصد رمضان فال يقع عنه ألنه وذلك} الصوم يف الغد مثالً

الواجب الصيام  أن  يفدلةقوی وفاقا لغري واحد الصحة لعدم دليل علی التعيني، بعد ظهور األاأللكن 

 بصيام نسانمل يكلف اإل إذ  باملكلف به،تيان نية عدم اإل إىلراجع ألنه  قلنا بضرر نية اخلالفإمنافقط، و

 دليل  إىلع نية اخلالف حيتاجالكفارة مثالً يف شهر رمضان، فوقوعه كفارة ال حمل له، ووقوعه عن رمضان م

كان  وإن ،قویعلی األ} يعترب يف مثله تعيني كونه من رمضان{ال } ف {صلمفقود بعد كونه خالف األ

   يفحوطاأل أن كما{ استحبابا أحوط

 



 بل ،ي اعتبار قصد كونه من رمضانأ ، ذلكأيضاًي احملبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أاملتوخي 

  .ذلك ال خيلو عن قوةوجوب 

  

الذي اشتبه عليه شهر { مكان ال يعلم بشهر رمضان  إىلشبهه كالذي سافر أو }ي احملبوسأاملتوخي 

بل ومثله العمل علی }  ذلكأيضاًوعمل بالظن {يف بعض الشهر  أو سواء كان االشتباه يف اجلميع} رمضان

 بل وجوب ذلك ال خيلو عن ،ن رمضاني اعتبار قصد كونه مأ {كان شاكاً وإن جعل شهر، شهر رمضان

  : يف املسألة ثالثة احتماالت.}قوة

  . لزوم قصد شهر رمضان مطلقاً:ولاأل

كان الترديد بني قبل شهر  إذا  فيما، والشهر املطلقة املنطبقة علی االستحباب قصد القربة:الثاين

الشهر وبني ما بعد الشهر، وعلی كان الترديد بني  إذا رمضان وبني نفس الشهر، وعلی الشهر والقضاء فيما

. رمضان أو شعبان بأنه  كما لو مل يعلم :ولفاأل. االستحباب والشهر القضاء فيما كان الترديد بني الثالثة

  .شوال أو رمضان أو شعبان أنه مل يعلم إذا  كما: والثالث.شوال أو رمضانبأنه  كما لو مل يعلم :والثاين

 فالقصد لشهر رمضان، وبني ، بني صورة حصول الظن بالشهر التفصيل:من االحتماالتوالثالث 

  .عدم حصوله فالقربة

هللا اعبد أيب الرمحان بن برواية عبدول استدل لأل



سرته الروم ومل يصح له شهر أ رجل :قلت له: قال) عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن) عليه السالم(

كان الشهر الذي صامه قبل شهر  فإن ، وحيسبيصوم شهراً يتوخاه: رمضان ومل يدر أي شهر هو؟ قال

 شهر رمضان علی الشهر أحكامظاهرها ترتيب  فإن .)١(جزأهأكان بعد شهر رمضان  وإن رمضان مل جيزه،

  .ه النيةأحكامالذي يتوخاه ومن مجلة 

ع ظهور  باحملتملة، وذلك بعد منتيان بالنية املنطبقة ال وجه لإلتيان اإلإمكانمع بأنه : واستدل للثاين

  .حكامالرواية يف ترتيب مجيع األ

الظاهر يف حصول الظن،   هو مع التوخيإمنا حكامالترتيب لأل أن ظاهر الرواية بأن :واستدل للثالث

  .ثار اليت منها قصد رمضانن ترتیب اآلكیم فبدونه ال

 وإن ال، أم ظن سواء ،املستفاد من النص صیام شهر بعد التوخي إذ ن الظاهر األول،كل: قولأ

ثار الشهر عليه من آ ولذا كان املشهور بني الفقهاء ترتيب سائر ،الشارع نزل ذلك مرتلة شهر رمضان

  .القضاء والكفارة وغريمها

  . الشهر املعلوم كونه رمضاناً إىلكذلك بالنسبة أنه  كما،أيضاً يف صحة نية منطبقة إشكالنعم ال 

  

                                                          

.٨ من أحكام شهر رمضان ح٧ باب ٢٠٠ ص٧ج:  الوسائل)١(



  صاف الشخصيةو وال سائر األ، وال الوجوب والندب، ال يشترط التعرض لألداء والقضاء):١مسألة (

  

} صاف الشخصيةو وال الوجوب والندب وال سائر األ،ال يشترط التعرض لألداء والقضاء: ١مسألة{

، ويف أشبهما  أو لشهر رمضان أو للشرط أو للعهد أو داًء للنذرأغريه، وكونه  أو ككونه قضاًء عن نفسه

  :أقوالاملسألة ثالثة 

، كما مل يدل اإلطاعةهذه اخلصوصيات ال دخل هلا بصدق ن إ  ذكره املصنف، والوجه فيه ما:ولاأل

ا من  فالرباءة العقلية والشرعية حمكمة يف املقام، والقول بعدم جريان الرباءة الشرعية أل،عليها دليل شرعي

لرباءة بنحو اه من جريان  اليت ال جمال للرباءة الشرعية فيها، منظور فيه مبا ذكر يف حملاإلطاعةخصوصيات 

  . كفاية الرباءة العقلية إىل املقامي، مضافاًطالقاإل

ن الصوم ماهية قابلة االنطباق علی  أل،تفصيال أو إمجاال كل هذه اخلصوصيات  إىلاالحتياج: الثاين

  .مرهاأ ةطاعإ يف يفراد خمتلفة، فنيته جمردة عن نيتها ال تكفأ

ما  أ.الزم التعرض هلا دون ما سواها من سائر اخلصوصياتلالقضاء، فاداء والفرق بني نية األ: الثالث

  والقضاء هو الفعل خارج الوقت، فريجعان،داء هو الفعل يف الوقتن األداء والقضاء فأل نية األ إىلاالحتياج

   بهأمور قيود املإىل



  . املستمسك، علی ما ذكرهإمجاال أو فيجري عليهما ما جيري عليها من لزوم نيتها تفصيالً 

  .ولعدم االحتياج لنية سائر اخلصوصيات فلما ذكر يف وجه القول األوإما 

  يصحإمناكون الصوم ماهية قابلة االنطباق  إذ ، كما هو املشهور بني املتأخرين،ول والظاهر األ:قولأ

راد ولو بدون ف بتلك األتيان مما يصحح اإل، حقيقةقسام ومل نقل بوحدة األ، من الصومأقسامكان عليه إذا 

عطائه إ من أزيد  إىل حيث ال حيتاج الوفاء،ربعة دنيانري لزيدأالنية حتی يكون حال الصوم حال من عليه 

  . وضمان متلف ونذر وبدل مبيع مثالعطاء سببه من قرضإمل يقصد يف كل  وإن الدنانري

 هذه  إىلاجة فال ح،قسام من الصوم وقلنا بوحدة األأقسام أو كان عليه صوم واحد إذا ماأ

  .اخلصوصيات

 لالنطباق ، لكنا ال نستشكل يف صورة وحدة ما عليه، املختلفةقسامشكلنا يف صورة األأ وإن ناإو

. به واملأيت بهأمورالقهري بني امل

ما ذكر له من الوجه غري  فإن ،داء وبني سائر القيود فمحل نظرأل واحديث الفرق بني قيد القضاءما أو

   فما يقال يف هذين يقال يف ، به كالواجب والندبأمورلقضاء وصفان للمداء وااأل فإن ،تام



 دائي فتخيل كونه قضائياًمر األتعلق به األ إذا  مثالً،كان منافياً للتعيني إذا  إال،بل لو نوی شيئاً منها يف حمل اآلخر صح

مر مل يقصد األمر الفعلي بل قصد األذا إما أو ،مر الفعلي املتعلق به واشتبه يف التطبيق فقصده قضاًء صحقصد األفإن 

  . حينئذمناٍف للتعيني ألنه القضائي بطل

  

} كان منافياً للتعيني إذا  إال،بل لو نوی شيئاً منها يف حمل اآلخر صح{ أصالنك بال تفاوت يذ

  .ول الفرق بني التقييد وبني اخلطأ يف التطبيق فيصح الثاين دون األاصلواحل

 قسام وملن يری وحدة األ،أيضاًلو نوی يف شهر رمضان غريه عاملاً صح بأنه الوا خالفاً ملن تقدم ممن ق

دائي فتخيل مر األتعلق به األ إذا مثالً{الء الصحة حتی يف صورة التقييد  حيث يرون هؤ،فالنية الزائدة لغو

ناٍو ما هو تكليفه نه  أل}مر الفعلي املتعلق به واشتبه يف التطبيق فقصده قضاًء صحقصد األ فإن ،قضائياً كونه

} مر القضائيمل يقصد األمر الفعلي بل قصد األإذا ما أو{ واملعيار النية ال التوهم ،كذا أنه  توهمإمناواقعاً و

ن إ  يف قبال من يقول،ي كون الصوم الذي عليه شيئاً معيناًأ} مناٍف للتعيني ألنه بطل{علی حنو التقييد 

مل يقصد  أو الوفاق أو  سواء قصد اخلالف، به مطلقاًأمورنه جاء باملذا جاء بفرد مإالصوم حقيقة واحدة ف

  .أصال

  .ي حني قصد اخلالفإ }حينئذ{ املستمسك كما ال خيفی إشكالفال يرد عليه 



 ،بقيد كونه وجويباً مثالً أو ،قصد األمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثالً إذا  كما،كان مغرياً للنوع إذا وكذا يبطل

  . عدم قصد األمر اخلاص إىل حينئذ مغري للنوع ويرجعفإنهكونه ندبياً  أو ئياًادأ كونه فبان

  

مر يف هذا يقصد األأن ول والفرق بني هذا واأل }مغرياً للنوع{ قصد اخلالف }كان إذا وكذا يبطل{

 بقيد كون قصد األمر الفعلي لكن إذا كما{ ،أصالمر الفعلي ال يقصد األول  ويف األ،الفعلي لكنه بقيد

 وهكذا سائر اخلصوصيات ،جل الكفارةأل أو بقيد كونه لنفسه أو } مثالبقيد كونه وجويباً أو ،قضائياً مثالً

 للنوع ويرجعفإنه حينئذ مغري {أو عن الغري أو ألجل النذر } أدائياً أو كونه ندبياًفبان كونه مغري {املغرية 

علم  وإن ،ه كون الصوم املتعلق به علی خالف ما قصد يقصد ب)فبان( وقوله } عدم قصد األمر اخلاصإىل

  .كما ال خيفی،  ال خصوصية الظهور بعد النية،مراألأول بذلك من 



  .العكس صح أو ،اليوم الثاين مثال أنه من شهر رمضان فبانول قصد صوم اليوم األ إذا :)٢مسألة (

  .العكس أو ، مثالًغريها فبان الثاين أو من صوم الكفارةول وكذا لو قصد اليوم األ

  

قصد  بأن }العكس أو اليوم الثاين مثال أنه من شهر رمضان فبانول قصد صوم اليوم األإذا : ٢مسألة{

 كما ال خصوصية لعدد ،ال خصوصية لعدد اليوم يف االمتثال إذ }صح{مثال ول اليوم األ أنه اليوم الثاين فبان

 أو  ولذا قصد الثانية،األوىلصلی  أنه ظن بأن وىلا األأبأن   فلو قصد الركعة الثانية مث،الركعات يف الصالة

خالفه وقصده  فعدم قصده ،ةطاعمقوم لإل أنه  وال،الدليل مل يتضمن لزوم قصد العدد فإن ،العكس صحت

  .سيان يف عدم الضرر بالصحة

  إىلمبا كان راجعاً ،وليصوم اليوم الثاين ال اليوم األ أنه نعم لو قصد اليوم علی حنو التقييد كأن ينوي

  . فهذا موجب للبطالن من جهة عدم النية،ول اليوم األ إىلمر املتوجه االمتثال لألةرادإعدم 

 أو ،فبان الثاين مثالً{ كالنذر وقضاء امليت }غريها أو من صوم الكفارةول وكذا لو قصد اليوم األ{

 ةبعد تيان من لزوم اإلأزيدال دليل علی   إذ،قصد اخلالف عمداً وإن  ورمبا احتمل عدم البطالن هنا}العكس

 أن  فهو من قبيل،أصال ففيه اخلالف كنية الوفاق غري مربوطة بالتكليف ،قضاًء عن امليت أو  كفارةً،أيام

  يكون مديوناً 



  . وبالعكس،قضاء رمضان السنة السابقة أنه قصد قضاء رمضان السنة احلالية فبان إذا وكذا

  

 أنه  والثاين،الرابعأنه ول قصد بالدنيار األ وإن ،عطاء له كاف يف فراغ الذمةإلا فإن لزيد بعدة دنانري

  .وهكذاول األ

شخاص يف يوم أ كأن يصوم مخسة ، بصيام امليت يف وقت واحد من نواب متعددينتيانولذا يصح اإل

 ذكر يف ماال ك االمتثةرادإ عدم ىلإرجع ن إأنه  إال كان قريباً وإن  وهذا االحتمال،واحد عن ميت واحد

  .الفرض السابق مل يبعد البطالن

 إذا  فيما} وبالعكس،قضاء رمضان السنة السابقة أنه قصد قضاء رمضان السنة احلالية فبان إذا وكذا{

قصد خصوص السنة احلالية علی وجه  أنه  ال، إليهجهاغ ذمته من التكليف القضائي املوفر إلكان ناوياً

ايكاين وغريمها بصورة عدم بكلل ولذا قيد املسألة الربوجردي وا، هذه السنةال قضاء عليه من إذ ،التقييد

  . كما قيد املستمسك الفرع السابق ذا القيد،التقييد

 بل الالزم تقييد الشقني بكونه من ،نعواصشقي املسألة كما  أحد ال وجه للتعليق علی أنه ومنه يعلم

  .باب اخلطأ يف التطبيق



م دخول مجيع املفطرات فيها ل يعأمور عن مساك فلو نوی اإل،علم باملفطرات علی التفصيل ال جيب ال:)٣مسألة (

  .كفی

  

 يعلم دخول مجيع أمور عن مساك فلو نوی اإل،ال جيب العلم باملفطرات علی التفصيل: ٣ مسألة{

 ،واحد وهذا هو املشهور الذي ذكره غري ، عن مجيع املفطراتمساك حلصول قصد اإل}ات فيها كفیاملفطر

  .نوی غريها معها من باب املقدمة العلمية وإن ،والظاهر منهم كون النية منصبة علی خصوص املفطرات

أن  إال ، اليت نواها مل يصح لعدم تشريع مثل هذا الصوممورنعم لو نوی الصيام الذي يفطره مجيع األ

 مجالية باإلمجالصح النية اإل كذلك ي،مجال وكما يصح هذا النحو من اإل،يكون من باب اخلطأ يف التطبيق

 ،الصمت مثالً أنه األكل أو إمجاالً الذي يعلم ، عن املفطر يف البنيمساكينوي اإل أن  وهو،األصويل

  .ال يأيت ا أنه  يعلمإمناعياا وأمل يعرف  وإن  عن املفطراتمساكينوي اإل أن  املنطقي وهومجالوباإل



ارتكبه يف ذلك اليوم بطل  فإن ،املفطر ليس مبفطر أن فطرات ولكن ختيل عن مجيع املمساك لو نوی اإل:)٤مسألة (

  .قویمل يالحظ ذلك صح صومه يف األن إما أو ، عما عداهمساكمل يرتكبه ولكنه الحظ يف نيته اإلن إ  وكذا،صومه

  

 فلم }املفطر الفالين ليس مبفطر أن  عن مجيع املفطرات ولكن ختيلمساكلو نوی اإل : ٤مسألة {

مل ن إ وكذا{تی باملفطر أ ألنه }ارتكبه يف ذلك اليوم بطل صومهفإن { يف التطبيق  بل خطأًتثنه تقييداًيس

 مضراً به علی األكليصوم الصوم الذي ليس  أنه نوی بأن }ه عما عدامساكيرتكبه ولكنه الحظ يف نيته اإل

  . عدم نية الصوم املشروع إىلوجه التقييد مما يرجع

يكون ما أن إ ،استثناءه ملفطرن إ :شئت قلت وإن } ذلك صح صومه يف األقویمل يالحظن إما أو{

 يصح الصوم يف الصورة الثالثة إمنا و،ال أو يأيت بذلك املفطرما أن إ  وعلی الثاين،خطأً يف التطبيق أو تقييداً

  .ولينيدون الصورتني األ



  .كان متحداً وإن يابة النائب عن الغري ال يكفيه قصد الصوم بدون نية الن:)٥مسألة  (

  

 الصوم الذي عليه }كان وإن النائب عن الغري ال يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة: ٥ مسألة{

 ومثل هذه ، القصديةمورن الصوم من األ وذلك أل،خرآ وال عليه صوم ،ليس بنائب عن اثنني ألنه }متحداً{

قصده  إذا  إاليكون املأيت به هو الذي عليه أن  يعني النسان واحتاد ما علی اإل،بالقصد إال  ال تتأتیموراأل

جد فيه أ مل :بل يف املستند  ، وفخر احملققني، وابن محزة،فاضلني وال وهذا هو احملكي عن الشيخ،إمجاالولو 

 كما لو استأجره مطلقاً أو ، كما لو استأجره لصوم غد،تكون النيابة لوقت معني أن  وال يفرق بني،خالفا

  .لصوم يوم

 مع وجود ، حيث ذكرمت التعيني هناك دون رمضان، ما الفرق بني هذا وبني صوم رمضان:ن قلتإ

  . لوحدة الصوم الذي عليهأيضاًاملالك هنا 

 ولو شك يف ،ذا صام حتقق الواجبإالواجب يف صوم رمضان الصوم يف ظرف معني فن إ :قلت

 إذا وم والنيابة عن الغري والظرف املعني فيما ويف املقام الواجب الص، عدمهصلالسبب كان األ  اشتراط نية

  .بالقصد إال عنوان النيابة عن الغري ال يتحقق أن  ومن املعلوم،كان االستيجار لوقت خاص

   كما لو استأجره لصوم ،كان الواجب عليه صوم مطلق إذا نعم



  .يقصد ما يف الذمة أن نيابة عن الغري يكفيه أو هل أنه نعم لو علم باشتغال بذمته بصوم وال يعلم

  

  كان قصد الصوم ارد كافياً،رط عليه ذلك يف ضمن عقدشأو  ، أحديكون نيابة عن أن يوم بدون

  .النطباق العنوان عليه

 }يقصد ما يف الذمة أن  يكفيه،نيابة عن الغري أو له أنه  وال يعلم،نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم{

  .لی لزوم القصد التفصيلي كما تقدمال دليل ع إذ ،مجايللكفاية القصد اإل

 كما لو قصد ،ياإمجال فقصد العنوانني يف يومني قصداً ،وهكذا لو كان عليه صوم لنفسه وصوم لغريه

 وإن ، كفیيوم الثاين الصوم الذي وجب عليه ثانياًال وقصد يف ،أوالصوم الذي وجب عليه أول يف اليوم األ

سبقية حتی يكون أفال وإالّ ال يكون الوجوب فيها مقترنا  أن ط بشر،سبق وجوباأيهما كان أمل يعلم هو 

  . للتعيني الواقعيقصدها موجباً

 مما أشبهما أو ول  فاألولمن القسمني فقصد األ أو لغريه أو  لنفسهةومثله ما لو كان عليه صيام متعدد

 وال دليل علی ، يعني الواقعوه إذ ،داء التكليفأ كاف يف مجايلهذا القصد اإل فإن ،هو معني عند اهللا تعالی

  . من ذلكأزيد

 فلو ، بل يكفي تعيينه بوجه ما،العلم به أو  ذكر اسم املنوب عنه إىلال حاجة يف النيابة أنه ومنه يعلم

 من الوجوه أشبهما  أو ،نار اخلاصيمن له هذا الد أو ،أوالًعطاه أينوي من  أن خذ عبادة عن اثنني كفیأ

  .ية املعينةمجالاإل



 ال أو سواء كان مكلفاً بصومه ،ندباً أو  واجباً كان ذلك الغري، ال يصلح شهر رمضان لصوم غريه:)٦ألة مس(

 وسواء كان عاملاً ،جاهالً أو رمضانبأنه  سواء كان عاملاً ، صوم غريه مل يقع عن ذلك الغريى فلو نو،كاملسافر وحنوه

  .كان مكلفاً به مع العلم والعمد إذا اًأيض وال جيزي عن رمضان ،جاهالً أو بعدم وقوع غريه فيه

  

 كما تقدم يف الفصل }ندباً أو  كان ذلك الغري واجباً،ال يصلح شهر رمضان لصوم غريه: ٦ مسألة{

  .دلةن األ وال فرق يف ذلك الغري بني صيامه رمضان سابق وغريه ملا عرفت م،السابق

 وهو املريض الذي جيوز له }افر وحنوه كاملسال أو{ فلم يصمه عصياناً}  بصومهسواء كان مكلفاً{

 وقد تقدم وجه ، وال حيرم عليهم الصوم،فطار ممن جيوز هلم اإل، واملرضعة واحلامل، والشيخ والشيخة،الصوم

بأنه   سواء كان عاملاً،فلو نوی صوم غريه مل يقع عن ذلك الغري{ وخالف الشيخ يف بعض كتبه ،ذلك

 ال فرق يف عدم وقوع غريه اصل واحل}جاهال أو بعدم وقوع غريه فيه  وسواء كان عاملاً،جاهالً أو رمضان

  . ما تقدم من النص والفتویطالق إل،اجلهل ما أو احلكم أو فيه بني العلم باملوضوع

 من غري فرق بني اجلهل ،ثبات صحة الصوم الذي يقع يف رمضانإوحديث الرفع ال يكفي يف 

  مل يكن  إذا  أما} مع العلم والعمد،كان مكلفاً به إذا أيضاًوال جيزي عن رمضان {احلكم  أو باملوضوع



مل يصح قضاًء ومل  أيضاًولو نوی يف شهر رمضان قضاء رمضان املاضي مر، النسيان كما  أو  عنه مع اجلهلينعم جيز

  . مع العلم والعمدأيضاًجيز عن رمضان 

  

  .وعة بانتفاء املوضلبوعه عن رمضان من باب الساقمكلفا به فعدم و

 ويدل ،م حولهال تفصيل الك}النسيان كما مرأو {احلكم  أو  للموضوع} عنه مع اجلهلينعم جيز{

رجال صام  أن لو: وفيه) عليه السالم(، عن علي بن احلسني  ما تقدم يف حديث الزهري إىلضافةعليه باإل

 إمنان الفرض  أل،)١(ه بذلك ألجزأ عنمشهر رمضان مث عل أنه  وهو ال يعلميوماً من شهر رمضان تطوعاً

  .وقع علی الشهر بعينه

 عرف كان شهر رمضان وهو ال أن  فلما، يف بلد الكفررجال صام شهراً تطوعاً أن لو  :والرضوي

   . وقع علی الشهر بعينهإمنان الفرض  أل،)٢(جزأ عنهأمن شهر رمضان مث علم بعد ذلك  أنه يدري وال يعلم

 مع أيضاً مل يصح قضاًء ومل جيز عن رمضان أيضاًان املاضي  رمضءولو نوی يف شهر رمضان قضا{

 وهذا ،عدم صحته عن رمضان فلعدم النيةما أو ،عدم صحته قضاًء فلعدم صالحية الزمان أما }العلم والعمد

  .شارة بقوله مع العلم والعمدليه اإلإ و،خطأ يف التطبيقأ هو فيما قيد ال فيما إمناكما تقدم 

                                                          

  .٨ه ح من وجوب الصوم ونيت٥ باب ١٤ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢٥:  باب الصوم سطر٢٣ص: فقه الرضا)٢(



   كما مر إمجاالًللنذر ولو  أنه ه نية الصوم بدون تعينيؤذر صوم يوم بعينه ال جتزن إذا :)٧مسألة (

  

 بأن } كما مرإمجاالًللنذر ولو  أنه ه نية الصوم بدون تعينيؤنذر صوم يوم بعينه ال جتزإذا : ٧ مسألة{

كان  إذا ه فيماصوم عليأول ينوي  أو ،مل يكن عليه صوم غريه إذا  فيما،ينوي الصوم الذي يريده اهللا منه

 جلمل الشيخ وخالفه ومبسوطه والنافع واملختلف والدروس واللمعة والبيان علی احملكي  وفاقاً،النذر كذلك

 الصوم ماهية قابلة االنطباق ذاتاً أن  ملا تقدم من، وجوب التعيني يف الوقت القابل للنذر ولغريهصل أل،عنهم

  .بالنذر إال تيان اإلئمل جيزوإن 

ك واملستند ررشاد والتبصرة والروضة واملداوالقواعد والتذكرة واإل واحللي واملنتهی ، السيدخالفا جلمل

وجوب صوم  إال بالنذر يف يوم مل يثبت فإن ،صل واأل، لعدم االشتراك، كما حكي عن بعضهم،وغريهم

  .منذور فال أنه وجوب صومه بقصدما أو ،هذا اليوم

 وقد حتقق ، بالصوم وكونه يف اليوم املعنيتيانوب اإلوج إال النذر ال يفيدن إ :ن شئت قلتإو

املاهية  أن  لكن فيه ما تقدم من، عدمهصل ولو شك يف االشتراط فاأل، فال وجه الشتراط شيء زائد،مراناأل

ن الصوم  أل،بالنية إال  وال يرفع، فاالشتراك الطبعي موجود،بالنية إال القابلة االنطباق ال حتقق يف ضمن فرد

  اهيات القصدية من امل



  .إشكالكان مع العلم والعمد ففي صحته  وإن ،كان مع الغفلة عن النذر صح فإن ولو نوی غريه

  

 ، لعدم حتقق العصيان بترك النذر حيث الغفلة}كان مع الغفلة عن النذر صح فإن ولو نوی غريه{

ة بعد وجود املتقضي وعدم تی به فال وجه لعدم الصحأ الصوم الذي  إىل بالنسبةطالقووجود املالك واإل

  :أمور ثالثة شكاليقرر وجها لإل أن  وما ميكن}إشكالكان مع العلم والعمد ففي صحته وإن {املانع 

  .مر بالشيء يقتضي النهي عن ضدهاألن إ :ولاأل

 والنهي ،احلنث حمرم فالصوم الذي هو مصداقه حمرمن إ  وحيث،هذا الصوم مصداق للحنثن إ :الثاين

  .يوجب الفساديف العبادة 

من باب التصرف  ألنه ، فال يكون قابال لغريه، هللا سبحانه حسب النذرالوقت يكون ملكاًن إ :الثالث

  . كما لو نذر شاة جلهة معينة حيث ال يصح التصرف فيها لغري تلك اجلهة،هايف ملك الغري دون رض

 وكونه ،األصولحقق يف  كما ،مر بالشيء ال يقتضي النهي عن ضدهاأل إذ ،ويف الكل ما ال خيفی

 ،لزم من وجوده عدمه الإ و،صارف ال بوجود هذا الفرد وقع للإمنااحلنث  فإن ،المالكأول مصداقا للحنث 

  . فيكون صوما، فال يكون حراماً، فال يكون صوماً كان حراماًلو كان حنثاًألنه 

صالته هذه ن إ :نقول أن  ال يصح،خرآيصلي يف هذا املسجد فصلی يف مسجد  أن مثال لو نذر

  مصداق احلنث فتبطل من باب 



 وما يلزم من وجوده عدمه ، فال تبطللو بطلت صالته باحلنث مل تكن هي حنثاً إذ ،النهي يف العباة

 بالصالة يف هذا تيانحنث باإل أنه  بالصالة يف ذلك املسجد التيانحنث بعدم اإلنه إ اصل واحل،حمال

  .املسجد

 ليس للحنث بل اإلطاعة إمكان لكن عدم ، النذرةطاع إلمل تدع مكاناًنعم صالته يف هذا املسجد 

  .لذهاب املوضوع

  .قرب الصحة ما فيه فاألة فقد عرفت غري مر،النذر يوجب امللكيةن إ ما حديثأ



من  أنه  ال جيب عليه تعيني، لو كان عليه قضاء رمضان السنة اليت هو فيها وقضاء رمضان السنة املاضية:)٨ مسألة(

  ي منهما أ

  

 ال جيب عليه ، لو كان عليه قضاء رمضان السنة اليت هو فيها وقضاء رمضان السنة املاضية:٨ مسألة{

  . التعيني والتمييز إىلحتی حيتاجلرمضانني ال دليل علی اختالف حقيقة الصيام  ألنه }ي منهماأمن  أنه تعيني

 ، وصومني للكفارة، يء مسافرهكما نذر مرة لشفاء ولده ومرة ،ومنه يعرف حال صومني للنذر

 التعيني يف يومني  إىل عدم االحتياجاألوىل كما يظهر بالطريق ، يف يومني من شهر رمضانفطاروفديتني لإل

أو ول  فلو نوی اليوم األ،مث الثاين وهكذاول ينوي قضاء اليوم األ أن  إىل فال حيتاج،من شهر رمضان واحد

  . للتكليف كان مؤدياًثانياًول  مث اليوم األأوالًنوی اليوم الثاين  أو مل ينو

الرمضان السابق ال جيب  فإن ،واحتمال لزوم التعيني يف مجيع املوارد املذكورة للتمايز باخلصوصيات

 وكذلك صوم نذر جميء املسافر غري صوم ،، خبالف ترك قضاء رمضان هذا العام ترك قضائه الفدية هلذا العام

أنه ول ينوي يف اليوم األ أن  ولذا ال يصح،له صوم خاص واليوم الثاين هكذاول م األ واليو،نذر شفاء املريض

 قضاًء اً كما لو صام ستني يوم،ثار الصومنيآالكالم فيما ال ختتلف  بأن مردود  ،م الثاين وبالعكسويصوم ص

  لرمضانني فيما بني الرمضان 



ه كفارتان غري يكان عل إذا  وكذا،أزيد أو ل واحد يومكان عليه نذران ك إذا  وكذا،بل يكفيه نية الصوم قضاًء

  .خمتلفتني يف اآلثار

  

  .ستني فيما بعد الرمضان الثالثل وواضح ما لو صام ا،الثاين والثالث

ء ويف المن قبيل الصوم يف كرب الّإولليوم الثاين فليست ول ضافات اخلارجية كالصوم لليوم األاإلما أو

  .أشبه وحنو ذلك يقال يف النذرين والكفارتني وما ،صيام املكلف بهربط هلا حبقيقة ال النجف ال

 أما ،كثر من لزوم صيام ذا العنوانأ أشبه الكفارة والنذر والشرط وما أدلةمل يستفد من نه إ اصلواحل

 كان عليه نذران كل واحد يوم إذا  وكذا،بل يكفيه نية الصوم قضاًء{التمييز بني فردين من كل حقيقة فال 

ثار مع اختالف اآل أما }ن غري خمتلفتني يف اآلثاراكان عليه كفارت إذا وكذا{باالختالف  أو }أزيدو أ

 ال يلزم األوىل إذ ، قضاء رمضان وكفارة نفس رمضانة ككفار،الكاشف عن اختالف احليقية يلزم التعيني

  .حدمها مل يقع عن شيء منهاأون نية  فلو صام بد،متامها واحداً وثالثنيإ والثانية يلزم ،فيها بعد الثالثه شيء

 كان عليه عشرة من رمضان هذه السنة ورمضان ن فيم، بنية قضاء رمضانأياملو صام مخسة ه مث إن

   مث مل يصم ،السنة السابقة



 أو ،ولن ما صامه يقع عن الرمضان األ أ فهل عليه الفدية باعتبار،تی الرمضان الثالثأبعد ذلك حتی 

  .النا احتم، العدم يف كل مورد شك فيهصلاأل أن تبارليس عليه فدية باع

 إفطاركفارة  أو  قضاء الرمضانإفطارهل كفارة  أو ،الالحق أو ولو شك بنفسه فيما نواه هل السابق

  . فتأمل،ثار التعليقي كان الالزم ترتيب كافة اآل، مثالأيامرمضان فيما صام ثالثة 

حدمها حتی تفرغ ذمته مبقدار ما أ لعدم العلم بكون املأيت به ،ويف املثال الثاين يأيت بالصومني من رأس

  .تی بهأ

  .طالةضربنا عنها خوف اإلأويف املقام فروع 



 فاتفق يف ذلك اخلميس املعني يكفيه ،ني ونذر صوم يوم معني من شهر مع، معنينذر صوم يوم مخيس إذا :)٩مسألة (

  صومه ويسقط 

  

ونذر صوم يوم معني من شهر {من شعبان  مخيسأول  ك}نينذر صوم يوم مخيس معإذا : ٩مسألة {

 فعلی مبنی صاحب }س املعنيييف ذلك اخلم{ الثالث من شعبان }فاتفق{شعبان  كالثالث من }معني

 أو  قصدمهاء سوا، ويكفي ذلك عنهما، عن النذرين واحداًسباب يصوم يوماًصالة تداخل األأستند عن امل

  .حدمهاأقصد 

 ،خرحدمها حبيث يتداخل مع اآلأ أو كان كال النذرين فإن ،ملختار من عدم التداخلما علی املشهور اأ

تبعي  أو ي كالقضاءأصل سواء كان واجبا بسبب آخر ،صيام ذلك اليوم إال  مل يكن قصده من النذروكما ل

 وال مانع ،داء التكليفنيأ بصوم واحد يف تيان كفی اإل، البيض مثالأيام يف نفسه ككان مستحباً أو ،كالنذر

نذر لاتفاق ا أو ، فهو مثل نذر شهر رمضان،فائدة النذر حينئذ التأكيد يف الوجوب إذ ،من انعقاد النذرين

  .أشبهوالشرط وأمر السيد وما 

 كان ،عن هذا النذر إال  صوم مستقل ال ينبعث إىلكما لو كان نظره ،كانا حبيث ال يتداخالنوإن 

ورد  وإن ، الثاين إىل وال دليل علی لزوم القضاء بالنسبة، موضوع لهمكانإالالزم بطالن النذر الثاين لعدم 

  . يف بعض املوارد األخر كما حقق يف كتاب النذرءلدليل علی القضاا

  يكفيه صومه ويسقط {وكيف كان ففي صورة صحة التداخل 



  .قصد أحدمها أثيب عليه وسقط عنه اآلخر وإن ،قصدمها أثيب عليهما فإن ،النذران

  

 ،أفطر كما لو نذر صيام شهر رمضان مث ، ولو مل يصم كانت عليه كفارتان لوجود حنثني}لنذرانا

 مبتعلقه دون قصد النذر مل تيانالنذر لو كان حبيث يكفي اإل مث إن ،عليه كفارة احلنث وكفارة رمضانفإن 

ينبعث الفعل عن النذر فال بد ن أ والنذور املتعارفة اليت ال بدما أو ،أصالحيتج يف سقوط النذرين قصد النذر 

 }ثيب عليه وسقط عنه اآلخرأُقصد أحدمها  وإن ،ثيب عليهماأُقصدمها فإن { املصنف ل فقو،من قصدمها

  .إشكالحمل 



 البيض أيامقصد وفاء النذر وصوم  فإن ، البيض مثالًأيامنذر صوم يوم معني فاتفق ذلك اليوم يف  إذا :)١٠مسألة (

  . البيض دون وفاء النذرأيامن يقصد أ وال جيوز ،خر وسقط اآل، النذر فقط أثيب عليه فقطقصد وإن ،ثيب عليهماأ

  

قصد وفاء النذر وصوم  فإن ، البيض مثالًأيامنذر صوم يوم معني فاتفق ذلك اليوم يف إذا : ١٠مسألة {

 واحتمال عدم ،يض البأيامصوم الوفاء بالنذر وعنوان  عنوان ، لتحقق العنوانني}ثيب عليهماأ البيض أيام

 فيتقدم الواجب ،بدليل خاص مفقود يف املقام إال ،ن العمل الواحد ليس له ثواب عملني البيض ألأيامثواب 

 ،جلها فقطكون الصوم ألب البيض ليس يامالثواب أل بأن  مردود،اقتضائي االقتضائي علی االستحباب الال

كان الصوم واجبا عليه  وإن دلته يقتضي الثواب ملن نواهأ إطالق ف، مطلقاًيامبل هذا الثواب ملن صام هذه األ

  . فتدبرأشبهما  أو إجارة أو نذر أو جبهة قضاء

  . من جهة عدم املوضوع له بعد عدم النية}خرقصد النذر فقط أُثيب عليه فقط وسقط اآلوإن {

 يامصومه ألا  أم،ميوجب حنث النذر وهو حمر ألنه } البيض دون وفاء النذرأياميقصد  أن وال جيوز{

   ،مصداق احلنث أنه جلألما إ  ألن بطالنه،البيض فالظاهر صحته



 أن جلأل أو ،جل عدم متشي القربة كما يف املستندأل أو ، للنهي عن الضديقتضاملمر جل األو ألأ

  .املنذور ملك هللا سبحانه

  .ويف الكل ما تقدم



 فقصد اجلميع أثيب ،من األمرين أو  من االستحبابجهات أو تعدد يف يوم واحد جهات الوجوب إذا :)١١ مسألة( 

  . البقية إىلمر بالنسبةقصد البعض دون البعض أثيب علی املنوي وسقط األ وإن ،علی اجلميع

  

ائيا ض كالنذر والقضاء فيما كان النذر ال اقت}تعدد يف يوم واحد جهات الوجوبإذا : ١١مسألة {

 }مرينمن األأو { اخلاصة يام من كل شهر لبعض األةستحبم املا كاتفاق االي}جهات من االستحبابأو {

 ومقتضی القاعدة ، مسألة الثواب مسألة كالمية}فقصد اجلميع أُثيب علی اجلميع{الوجوب واالستحباب 

 إذا  إالمرين ال تتحققأ ةطاعإ و،مرينأصدق عليه طاعة  إذا  إالواحدلولية عدم تعدد الثواب علی العمل ااأل

 كما تقدم يف مثال نذر الصوم املطلق حبيث جيامع مع كل صوم ،حدمها ال اقتضائياأ أو ينمركان كال األ

  .إشكال تعدد الثواب بقصد املتعدد ال خيلو من إطالق ف،خریأاستحب من جهته  أو وجب

   : بشرطني} البقية إىلمر بالنسبةوسقط األ{ فقط }قصد البعض دون البعض أُثيب علی املنويوإن {

  .مرمل يكن وجه لسقوط األوإالّ  ،يكون غري املنوي مضيقاً أن :ولاأل

  .قام القضاء مقامهوإالّ  ،ال يكون له قضاء أن :الثاين



   عند طلوع الفجر الصادق ،غريه أو  رمضاناً كان، آخر وقت النية يف الواجب املعني:)١٢مسألة (

  

 } عند طلوع الفجر الصادقه،غري أو  كان رمضاناً، آخر وقت النية يف الواجب املعني:١٢مسألة {

  . عليهمجاع وعن مجاعة دعوی اإل،كما هو املشهور

 وصرح يف الشرائع بانعقاد ، الزوال إىل فيجوز التأخري عنه، لظاهر اإلسكايف والسيد والنافعخالفاً

  . كذا يف املستند، مث جدد النية قبل الزوال،فطارالصوم لو دخل النهار بنية اإل

  . ما قبل الغروب إىلظاهر ابن اجلنيد جواز التأخرين إ :ويف املستمسك

  .وجب تقدميها من الليلأعقيل حيث  أيب  البنوخالفاً

  . وال تقع العبادة عبادة بدون النية،صوم مبجموعه عبادةال أن ويدل علی املشهور

 ويف  ويف النافلة، كما دل يف الواجب غري املعني، فظاهر فيما مل خيصص بدليل خارجي،ما الكربیأ

  .دلتهاأ مما سيأيت بأشبه بالشهر وما اهلاجل

 وخصوص مجلة من الروايات ، املشهور يف كالمهممجاع فللسرية العملية القطعية واإل،الصغریوإما 

 بعد كون املراد التبييت مقدمة حتی ،ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل أنه  الدال علی،يتكالنبوي اآل

  صلی ( وما رواه الدعائم عنه ، للنيةجزء من الصومأول يقارن 



  .)١(باعتقاد نية إال تصام الفريضة ال :قال) اهللا عليه وآله

  .اهوحنوها غري

  :أموراملغرب ب أو لی الظهر إاستدل للقائل بامتداد وقت النية

  .فراد سائر األ إىلفرادها سریأذا ثبت حكم يف بعض إ ف،الصوم حقيقة واحدةن إ :ولاأل

  . الرباءة بعد عدم الدليل علی عباديته املطلقةةالصأ :الثاين

 ،يصوم ارتفاع النهار أن دارأرجال فإن  : كصحيحة احلليب،ات الشاملة للمقامطالق بعض اإل:الثالث

 كخربي ،الغروب أو  الظهر إىل وحنوها غريها مما سيأيت يف مسألة امتداد وقت النية،)٢(نعم :؟ قاليصومأ

  .ابن سنان وابن سامل

  .ويف الكل ما ال خيفی

 ،يف ما استثين إال خذ باملطلقات بل الالزم األ، فيهاشكال قد عرفت اإل،ذ كون الصوم حقيقة واحدةإ

 الحتفافها بالقرائن الدالة علی طالقت ال تدل علی اإلا والرواي، الرباءة ال حمل له بعد الدليلأصلو

  .م حوهلا كما سيأيت تفصيل الكال،االختصاص بغري الواجب املعني

   مقدمة ةريد من الليل حقيقأ يتم لو إمناعقيل ف أيب ما قول ابنأ

                                                          

   باب ذكر الدخول يف الصوم ٢٧٢ص ١ج: دعائم اإلسالم)١(

  .١ من وجوب الصوم ونيته ح٢ باب ٤ ص٧ ج:وسائلال)٢(



  .جزاء ليلة اليوم الذي يريد صومهأي من أوجيوز التقدمي يف 

  

الرمحان   صحيحة عبد إىلضافه باإل، من مثل هذه العبارة املقدميةاملستفاد عرفاً إذ ،مر بالعكسواأل

 لكن فيه تأمل لعدم ، وكذا قيل.)١(نعم ليصمه وليعتد به: الليل؟ قالومل يكن نوی ذلك من :  وفيها،اآلتية

  . كما سيأيتطالقاإل

  .قویوكيف كان فاملشهور هو األ

 ولبداهة جواز ،مجاعلإل} جزاء ليلة اليوم الذي يريد صومهأي جزء من أيف { للنية }وجيوز التقدمي{

  .طارإخالنية  أن  هذا بناًء علی،ييت النيةب جواز ت للنبوي املتقدم الدال علی،النوم بعد النية قبل الفجر

 وما ،ةجزاء العبادأجزء من ول  فال خيفی مقارنته أل،بناًء علی ما اختاره املتأخرون من الداعيما أو

ما دل علی لزوم تقارن العمل  إذ ،ستثناءخطاراً من باب االإناه من جواز التقدمي يف صورة كون النية رذك

  .املقامأمثال ال الدليل اخلاص يف  ه للصوم لوإطالق شامل بأشبه وما مجاعاإلبالنية من النص و

كالمه ليس خمالفاً  بأن : ورمبا يقال،وقتها قبل الفجرن إ :قال أنه د منيخالفاً ملا ينقل من الس

بأنه يستدل له  أن  أمكنهبقي كالمه علی ظاهر وإن ، ألن مراده عدم جواز التأخري عن الفجر،للمشهور

  .لعبادةللنية ا ةلقدر املتيقن من اخلروج من قاعدة اعتبار مقارنا

                                                          

  .٢ من وجوب الصوم ونيته ح٢ باب ٤ ص٧ج: الوسائل)١(



ه أجزأمل يأت مبفطر و إذا ، ما قبل الزوالكاملعني اآلخر جيوز متی تذكر ذل أو اجلهل بكونه رمضانا أو ومع النسيان

  .تذكر بعد الزوال إذا عن ذلك اليوم وال جيزيه

  

  . فال وجه للقول بالقدر املتيقن،عمأم النبوي الذي هو مستند يف املقان إ :ولكن فيه

  .خطار ففيه احتماالن باإلل علی القو، النهار السابق إىلتقدمي النية علی الليل أما ،هذا

 ضايف بالنسبةإ والنبوي ،للشهر كله   خصوصاً بناًء علی كفاية نية واحدة،إمجاعال  ألنه  اجلواز:ولاأل

  . التقدمي عن الليل إىل التأخري عن الفجر ال بالنسبة حتیإىل

 دليل  إىل ما عداه حيتاج إىل فالتعدي عنه،ن ما دل جواز عدم املقارنة خاص بالليل أل، العدم:الثاين

  .دمفقو

مل يأِت  إذا ، ما قبل الزوال إىلاملعني اآلخر جيوز متی تذكر أو كونه رمضاناًباجلهل  أو ومع النسيان{

 مث يقضيه بعد ذلك علی  بل ميسك تأدباً}تذكر بعد الزوالا  إذ وال جيزيه،جزأه عن ذلك اليومأمبفطر و

  . عليهمامجاع اإلي ورمبا ادع، يف احلكمنيراملشهو

 وذه الروايات ،مل ختل عن مناقشة كما يأيت التنبيه عليه وإن ،ويدل علی ذلك النصوص املستفيضة

    ويف.)١(الليلال صيام ملن ال يبيت الصيام ب : ففي أحدها، النبوياتإطالقخيرج عن 

                                                          

  .٥ح١٣٢ص٣ج: يلائغوايل الل)١(



 واشتهرا يف كتب ، روامها يف كتاب الغوايل.)١(من مل يبيت الصيام بالليل فال صيام له :األخری

  .الفتوی معتمدين عليهما

  .وثالثة قريبة منهما

ه جلميع أوقات إطالق بناًء علی ،وهي النية ،)٢(دنی ما يتم به فرض الصوم العزميةأو: والرضوي

  .الصوم

  :غريها فهي أو ات الدالة علی االمتداد يف هذه املسألةما الروايأ

يف الرجل يبدو له بعد ما يصبح : )عليه السالم(احلسن  أيب  عن،الرمحان بن احلجاج صحيحة عبد

نعم ليصمه  :ويرتفع النهار يف صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ومل يكن نوی ذلك من الليل؟ قال

  .)٣( شيئاًحدثأمل يكن  إذا وليعتد به

مل يفرض إذا  :)عليه السالم(قال علي  :قال) عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وصحيحة حممد بن قيس

شاء ن إ و يشرب شراباً ومل يفطر فهو باخليارأيطعم طعاماً  أن  مث ذكر الصيام قبلالرجل علی نفسه صياماً

  .)٤(أفطرشاء  وإن صام

   عن الرجل يكون :)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب  عن، عمارةوموثق

                                                          

  .٦ ح١٣٣ ص٣ج: الغوايل)١(

  ٣٦:  باب الصوم سطر٢٣ص: الرضافقه )٢(

  ٥ من أبواب وجوب الصوم ح٢ باب ٤ ص٧ج: الوسائل)٣(

   ٥ من أبواب وجوب الصوم ح٢ باب ٥ ص٧ج: الوسائل)٤(



هو : ینوي الصیام؟ قال أن یقضیها متی یرید أن یام من شهر رمضان ویریدأعلیه 

 فطاركان نوی اإل وإن ،كان نوی الصوم فليصم فإن ذا زالت الشمسإ ف، الشمستزول  أن  إىلباخلیار

  .)١(ال :؟ قالسي الصوم بعد ما زالت الشمينو أن  يستقيمفطاركان نوی اإل فإن :سئل، فليفطر

 سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام مث : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وصحيحة احلليب

ا  أل،نعم :؟ قال إذا أفطر هل يقضيه: قلت.هو باخليار ما بينه وبني نصف النهار : قال،يبدو له فيفطر

  . )٢( نعم:يصوم؟ قالأيصوم ارتفاع النهار   أنأرادرجال  فإن : قلت.يعملها فليتمها أن أرادحسنة 

  .صل عدم الوجوب بعد عدم وجوب األصل واأل، الظاهر من الصدر استحباب القضاء للعلة:أقول

 أن صبح وهو يريد الصيام مث بدا لهأمن  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عبد اهللاوصحيحة 

يصوم بعد ما ارتفع النهار  أن بدا له فإن ،مث يقضي ذلك اليوم ،يفطر ما بينه وبني نصف النهار أن يفطر فله

  .)٣( حيسب له من الساعة اليت نوی فيهافإنهفليصم 

                                                          

  ١٠ من أبواب وجوب الصوم ح٢ باب ٧ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١٣ من أبواب وجوب الصوم ح٤ باب ١١ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٧جوب الصوم ونيته ح من و٤ باب ١٠ ص٧ج: الوسائل)٣(



 الرجل يصبح وهو ال ينوي : قلت له: قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وصحيحة هشام بن سامل

تزول الشمس حسب  أن الصوم قبلهو نوی ن إ : فقال،ذا تعالی النهار حدث له رأي يف الصومإالصوم ف

  .)١(نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوی وإن ،له يومه

 رجل جعل هللا عليه صيام شهر فيصبح :قلت) عليه السالم (إبراهيم أيب  عن،عبد اهللاوخرب صاحل بن 

هذا كله  : فيبدو له فيصوم؟ فقال،وهو ينوي الصوم مث يبدو له فيفطر ويصبح وهو ال ينوي الصوم

  .)٢(جائز

 عن الرجل يصبح ومل )عليه السالم(با احلسن موسی أ سألت :الرمحان بن احلجاج قال وصحيحة عبد

 وقد ذهب ،ذلك اليوميصوم  أن لهأ ، وكان عليه يوم من شهر رمضان،يطعم ومل يشرب ومل ينو صوماً

  .)٣(يصوم ويعتد به من شهر رمضان أن  له،نعم :؟ قالعامة النهار

 الرجل يكون عليه : قلت له: قال)عليه السالم(اهللا د عب أيب  عن،نصر أيب محد بن حممد بنأرب وخ

  القضاء من شهر رمضان ويصبح 

                                                          

  .٨ من وجوب الصوم ونيته ح٢ باب ٦ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٤ من وجوب الصوم ونيته ح٢ باب ٥ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٦ من وجوب الصوم ونيته ح٢ باب ٥ ص٧ج: الوسائل)٣(



  .)١(نعم : قال؟جيعله قضاًء من شهر رمضان أن جيوزأ ،لی العصرإفال يأكل 

الشمس وهو جنب مث  سئل عن رجل طلعت عليه : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخرب ابن بكري

يصوم إن شاء، وهو باخليار إىل نصف : ، قال الصيام بعد ما اغتسل ومضی ما مضی من النهارأراد

  .)٢(النهار

 )عليه السالم(كان امري املؤمنني  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وصحيحة هشام بن سامل

  .)٣(صاموإالّ توه به أندهم شيء كان ع فإن ،صمتوإالّ  عندكم شيء :ه فيقولأهليدخل علی 

 : قال؟ عن الصائم املتطوع تعرض له احلاجة)عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت : قال،بصري أيب وخرب

أن مل يكن نوی ذلك فله وإن صومي أن مكث حتی العصر مث بدا له وإن ،هو باخليار ما بينه وبني العصر 

  .)٤(شاءن إ يصوم ذلك

) صلی اهللا عليه وآله(ی النيب تأنصار رجال من األن إ: )عليه السالم( علي  عن،وخرب اجلعفريات

  فصلی معه صالة العصر مث 

                                                          

  .٦يته حن من وجوب الصوم و٢ باب ٦ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٣الصائم ج مما ميسك عنه ٢٠ باب ٤٧ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٧ من وجوب الصوم ونيته ح٢ باب ٦ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .١ من وجوب الصوم ونيته ح٣ باب ٧ ص٧ج: الوسائل)٤(



صلی اهللا عليه ( قال ؟فأصومأطعم شيئاً أين مل إين كنت اليوم يف ضيعة يل وإ يا رسول اهللا : فقال:قال

  .)١(م نع: قال؟جعله مكانهأ من شهر رمضان فعلّي يوماًن إ : قال. نعم:)وآله

مل يفرض الرجل علی نفسه الصيام مث ذكر إذا  : كان يقول)عليه السالم(علياً ن إ :وخربه اآلخر

  .)٢(أفطرشاء  وإن شاء صامن إ يشرب فهو باخليار أو يأكل أن الصيام قبل

  . اليت جيدها املتتبع يف خمتلف أبواب الصيام باملناسبةخبار غريها من األإىل

 أو جهل كونه من رمضان أو عين امتداد وقت النية ملن نسيأدل به للمسألة يست أن ما ميكن مث إن

   :أمور ،وقت الزوالإىل واجب معني 

  . وغريها  كما عن الغنية واملعترب واملنتهی والتذكرة،مجاع اإل:ولاأل

شعبان مث من  أنه  وفيمن نوی يوم الشك،حضر قبل الزوال إذا  املناط املستفاد مما ورد يف املسافر:الثاين

  .رمضان أنه تبني

  . حديث رفع النسيان وما ال يعلمون:الثالث

  عرايب أصبح الناس فجاء أليلة الشك ن إ : املرسل:الرابع

                                                          

  .٦١ص: اجلعفريات)١(

  .٦١ص: اجلعفريات)٢(



 ومن أكل ،من مل يأكل فليصم :منادياً ينادي) صلی اهللا عليه وآله(أمر النيب  فل،فشهد برؤية اهلال

  .فادة العرف منه مطلق العذر ولو كان نسياناً وال يضر اختصاص مورده باجلهل الست،)١(فليمسك

يكون  أن  وميكن،يكون اعتباطا أن بداء الرأي ميكنإ فإن ، صحيحة سامل وخرب صاحلإطالق :اخلامس

تذكر ذلك بدا له  أو جهل مث علم أو  غديرماليو أن ي من نس:يقول أن يصح أنه تریال أ ،علم أو لتذكر

  .شرف النجف األ إىلالذهاب

ما بعد الزوال لزم إىل لو ثبت عدم امتداد النية يف الواجب  إذ ،طالق فال يضر باإل،ل الصحيحةذيما أو

تقييد بعض فقرات احلديث لدليل ال يوجب  أن األصول ثبت يف د وق،تقييد الذيل بذلك لدليل خارجي

  . منه لسائر الفقراتيالتعد

 ة،يف اموع كفايأن  إال ،كان فيها مناقشة وإن دلةبعض ما ذكر من األأن    وال خيفی

  . والعمل بالنبويات وكالمها مفقود يف املقاممجاع النية قد عرفت ما فيه لوال اإلأصلدليل  أن وخصوصاً

احلكم  أو ، للكفاية شاملة لقسمي اجلهل باملوضوع أي كونه رمضاناًدلةما ذكر من األ أن مث ال خيفی

   دلةاأل أن  كما،ما إليه وكذلك النسيان، عنهما كما يشمل الغفلة، عليهي كون الصيام واجباًأ

                                                          

  .١١٧ ص١٦ج: كما يف اجلواهر)١(



 والقضاء املضيق كقضاء الرمضان ، مث تضيق موسعاًنذر نذراً إذا  كما،شاملة للواجب املطلق املضيق

الرمحان وعمار وابن   عبدأخبار بل يشمل ذلك ، القضاءأيامبقدر  إال  الرمضان الثاين إىلق حني مل يبقالساب

  .اتمحد واجلعفريأسامل و

مضيقاً بعد  أو واجباً معيناً أو ،علم بكونه رمضاناً أو تذكر إذا جزاءبقي الكالم يف دليل عدم اإل

 مبعنی ذهاب الكل غري مجاع واإل،ابقني كفاية النية بعد الزوالسمقتضی حديث الرفع واملرسل ال فإن ،الزوال

  واملناط يكون هنا بالنسبة،أيضاًة بعد الظهر احملكي عن ابن اجلنيد واملفاتيح والذخرية كفاية الني إذ ،متحقق

كان هناك دليل علی االختالف  إذا  إال،ات املاهيةي النكشاف وحدة احلقيقة من بعض صغرة صوم النافلإىل

 كل غسل  إىل نقول بالتعدي عنهأشبهما  أو لالغس أو يف كيفية الوضوءورد دليل  إذا  ولذا،اتييف الصغر

  .حدمهاأ بكان الدليل خاصاًإن  و،مستحب أو ووضوء واجب

 وكذلك خرب ، ومرسلة البزنطي يف الكفاية،الرمحان بن احلجاج  عبدة ظهور صحيح إىلهذا مضافاً

عدم القول بالفصل كاف أن  إال كانت يف قضاء رمضان وإن افإ ،خرات األطالق وبعض اإل،اجلعفريات

 ية فال بد من محل ما يدل علی خالفها علی الكراهةا ظاهرة يف الكفاإ وحيث ،خذ ا فيما حنن فيهيف األ

   فما ذكره الفقيه اهلمداين من ،حناء اجلمعأن اجلمع الداليل مقدم علی سائر  أل،أشبهما أو 



   الزوال  إىلالليلأول يف الواجب غري املعني فيمتد وقتها اختياراً من ما أو

  

  .األصولحققوه يف  خالف ما ،ه بالشهرةد املعارض العتضاالتعارض وتقدیم

 ولذا فالقول بالكفاية ،ارتكاب التأويل يف الصحيحة واملرسلة واخلرب مبعزل عن القواعد اللفظية أن كما

أن  إال ، ال خيلو من دليل ما بعد الزوال خصوصياً يف قضاء رمضان ولو كان مضيقاً إىلوامتداد وقت النية

 ،بالنية إال ولية القاضية بعدم صحة العبادةلقواعد األ واقتضاء اهالتزام ذلك مع ذهاب املشهور علی خالف

  . وقضاه بعد ذلك،ال أم تی باملفطرأ كان ءمسك سواأتذكر بعد الزوال  أو علم إذا  وعلی هذا،مشكل جداً

ملا تقدم من  }الليلأول فيمتد وقتها اختياراً من { الذي مل يضيق وقته }يف الواجب غري املعنيما أو{

 كصحيح ابن احلجاج واحلليب ، كما دل علی ذلك الروايات املتقدمة} الزوالإىل{ول الليل جواز النية يف أ

  . وهذا هو املشهور بني العلماء،وغريمها

 خالفاً ،مجع عليهأمما  أو أنه ،صحابمما قطع به األ أو أنه ،بل عن مجاعة منهم دعوی عدم اخلالف

فات بعض  وإن زواللجيوز النية قبل ابأنه تدل لذلك  واس، ما بعد الزوال إىلجاز ذلكأالبن اجلنيد حيث 

  .ت املتقدمةا وجبملة من الرواي،النهار فكذا جيوز بعده



  دون ما بعده علی األصح 

  

املراد بعامة  بأن  والقول،هر فيما بعد الزوالا الظ،وقد ذهب عامة النهار :كصحيح ابن احلجاج وفيه

  . خالف الظاهر،كثرأتبار بني الطلوعني ن الظهر باع ما قبل الظهر أل إىلالنهار

  . العصرإىلفال يأكل  : وفيه،نصر أيب محد بن حممد بنأوخرب 

  .نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نویوإن  : وفيه،وصحيح هشام بن سامل

 فالقول ،الصوم ال يتبعض فإن ،فال معنی لالحتساب بعد الزوالوإالّ  ،والظاهر منه الكمال قبل الزوال

  . خالف الظاهر،عطاء ثواب بعض النهار تفضالًإاملراد بأن 

 ، خرب اجلعفريات الثاينإطالق و...فصلی معه صالة العصر مث قال :وخرب اجلعفريات املتقدم وفيه

  . وصحيحة هشام الثانية وغريها، وخرب صاحل، صحيح حممد بن قيسإطالقو

ذا زالت إ ف،تزول الشمس أن  إىلهو باخليار :فيههذه الروايات تعارض موثق عمار و بأن والقول

وهو باخليار  : وخرب ابن بكري وفيه، فليفطرفطار اإلىكان نو وإن ،كان نوی الصوم فليصم فإن الشمس

 ، نص يف اجلوازاألوىلمر محل هذين علی االستحباب لكون الروايات  منتهی األ: ففيه نصف النهارإىل

 وإن } علی األصحهدون ما بعد{ ما قبل الزوال  إىلاملشهور عن تلك فتصح النيةعراض إيقال بأن  إال اللهم

   ولذا ذهب بعض ،كان يف ذلك نظر



  .العزم علی العدم أو وال فرق يف ذلك بني سبق التردد

  . األقویىيبقی من الغروب زمان ميكن جتديدها فيه عل أن  إىليف املندوب فيمتدما أو

  

  . العصر إىل االمتدادىل إاملعاصرين كالسيد احلجة

 لعدم ،حلق غريه بهأ لكن كال من الطرفني ،مورد مجلة من روايات الطرفني قضاء شهر رمضان مث إن

} وال فرق يف ذلك{ الطرفني كما ال خيفی أدلة بعض طالق وإل، منتهی املقاصد كما يف، بالفصللالقو

 قبل  إىل سواء قلنا باالمتداد، مث نوی}لعدمالعزم علی ا أو بني سبق التردد{احلكم من الصحة قبل الظهر 

  . النص والفتویطالق وذلك إله،بعد أو الظهر

فتی به أ كما } األقویىيبقی من الغروب زمان ميكن جتديدها فيه عل أن  إىليف املندوب فيمتدما أو{

  . عليهمجاع بل عن االنتصار وغريه باإل،املشهور

 بل عن الذخرية ،لة والواجب غري املعني يف انتهاء وقتها بالزوالخالفاً جلماعة حيث مل يفرقوا بني الناف

  .ولالشهرة مع القول األ أن : لكن الظاهر،املشهورنه إ : وعن املسالك واملدارك،كثر األ إىلنسبته

  .تنصيصاً أو اإطالقويدل عليه غري واحد من النصوص املتقدمة 

 فيبقی ، ما قبل الظهر إىل خرج من ذلك، النية إىلالعبادة حتتاج إذ ،صلواستدل للقول الثاين باأل

   عن جعفر بن حممد ،سالم وخصوص خرب دعائم اإل، خرب ابن بكري املتقدمإطالق و،صلالباقي حتت األ



 ،يتطوع فله ذلك ما مل تزل الشمس أن صبح ال ينوي الصوم مث بدا لهأمن  :قال أنه )عليهما السالم(

  .)١(يفطر ما مل تزل الشمس أن صبح صائما متطوعا فلهأن إ وكذلك

  .صل مرفوع باألصلاأل إذ ،ويف اجلميع ما ال خيفی

 مجعا بينه وبني ،علی الفضل أو ،غري املعني أو ،حيمل علی خصوص الواجب املعني أما وخرب ابن بكري

حيمل ن أ وال بد أيضاًفقرته الثانية  أن  كما،خري حيمل علی احململ األأيضاً وخرب الدعائم ، الكفايةىما دل عل

محل لفظ التطوع فيه علی  أما ،أيضاً يف النافلة بعد الظهر فطارعلی ذلك مجعاً بينه وبني ما دل علی جواز اإل

  .الواجب فهو خالف الظاهر كما ال خيفی

                                                          

  . باب ذكر صيام السنة والنافلة٢٨٥ ص١ج: دعائم اإلسالم)١(



ح علی يأيت مبفطر ص أن  وصام قبلى فنوله الصوم قبل الزوال  مث بدافطار لو نوی الصوم ليالً مث نوی اإل:)١٣مسألة (

  األقوی 

  

بعد الزوال فيما  أو } مث بدا له الصوم قبل الزوالفطارلو نوی الصوم ليالً مث نوی اإل: ١٣مسألة {

 بل هو ، وفاقاً لغري واحد}صح علی األقوی يأيت مبفطر أن  وصام قبلىفنو{يصح فيه القصد بعد الزوال 

د وشرحه لفخر الدين والدروس والبيان وحاشية رشا خالفاً للمحكي علی احلليب واإل، وحتصيالًاملشهور نقالً

  . فحكموا بالبطالن،الك واجلواهر وغريهمسالقواعد وامل

يفهم  أنه  إىل مضافاً،هبعد أو  الدالة علی صحة النية قبل الظهردلة األطالق إل،املشهور قوی ما هوواأل

  .املتقدمة دالة علی املطلب بل لعل صحيحة ابن سنان ،الغروب أو املعترب فيه ما قبل الظهر أن منها

 ، مشهور القدماء يف نية القطع والقاطع حتی يف الواجب املعني كشهر رمضانإشكال  إىلهذا مضافاً

 ولذا لو ، من النية يف اجلملة يف ابتداء العملأزيد  إىلحرام والصيام ال حيتاجعمال العبادية كاإلاأل أن حبجة

  . وهكذا الصيام،د قصد اخلالفحرم ال خيرج عن ذلك مبجرأحرام ونوی اإل

الدليل دل علی  إذ ،حرام ال يبطل بفعل احملرم والصيام يبطل غري تامن اإلوالقول بالفرق بينهما أل

   بطال يف الصيام بفعل املفطراإل



  .حوط التجديد قبل الزوال علی األأراد ال جيزيه لو فإنه ،يفسد صومه برياء وحنوه أن الإ

  

 خاصة نافية أموررة يف املفطرات بص احلادلة بل األ،بطالن بينه القطع والقاطعفرضاً ومل يدل علی ال

  . كفاية كما عرفتطالقكان يف اإلوإالّ  ،مت ما ذكر فهو فإن  وكيف كان، مبا عداهافطاراإل

 فقد ،قبل الغروب أو نوی ثانياً قبل الظهر وإن قال بعدم االنعقاد بنية اخلالف بعد نية الصيام ما منأ

 ، السابقةدلة خرج منه صورة عدم النية مطلقاً قبالً لأل، النية إىلمقتضی العبادية احتياج كل جزء بأن دلاست

 وهو البطالن للعبادة بدون ،ول األصلنوی مث قصد القطع مث نوی ثانياً حتت األ إذا فيبقی الباقي وما هو

  .النية

العبادة ن إ  وحيث، ذلك اجلزءفوت النية يف جزء يوجب بطالن العبادة يفن إ :ن شئت قلتإو

  .وجب ذلك بطالن الكلأارتباطية 

  . وفهم املناطدلة األإطالق ما تقدم من :وفيه

 وإن ،نوی صباحاً مث قصد اخلالف مث عاد كفی  بل لو،ال خصوصية للنية ليالً أنه ومبا ذكرنا يعرف

  .تكرر منه النية واخلالف

 }حوطعلی األ{ هبعد أو } التجديد قبل الزوالأرادزيه لو  ال جيفإنهيفسد صومه برياء وحنوه أن إال {

 يبقی صاحلاً فإنه ، وذلك خبالف ما لو مل ينو،ألن الرياء مبعد فال يصلح التقرب مبثله، كما اختاره بعض

  للقرب به لو نوی بالشرط املتأخر 



نوی قبل  إذا  للصوم املصححةدلة األطالق إل،خرين حيث مل يفرقوا بني الرياء وغريه خالفاً آل،مثال

 من كون الصوم قبل وقت النية كقبل )رمحه اهللا( ما كان حيتمله الوالد  إىل مضافاً،قبل الغروب أو الزوال

 ، باملفطرات املنصوصة فقطتيانلية اليت يكون املعيار فيها عدم اإل التوصمورقبل املغرب من األ أو الزوال

وقعت النية يف موقعها  إذا اد الرياء والسمعة والعجب فيمافسإال دليل علی  أنه لی ما رمبا يقال يفإو

  .بطال نية القطع والقاطعإشكل يف أ إذا  خصوصاً ما،صحيحة

  .قویوكيف كان فالقول بعدم ضرر الرياء يف املسألة املبحوث عنها هو األ



  .العزم علی الصوم باملفطر بعده قبل الفجر مع بقاء تيانيضره اإلال نوی الصوم ليالً  إذا :)١٤مسألة (

  

 } باملفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصومتياننوی الصوم ليال ال يضره اإلإذا : ١٤ مسألة{

 إطالق  إىل مضافاً، واملفروض وجودها يف هذا الوقت،ن املعيار يف النية طلوع الفجر أل،كما هو املشهور

 باملفطر بعد النية مما يغفل عنه تيانعدم اإل أن لیإ و،لصيام بالتبييت من الليل الدالة علی اشتراط ادلةاأل

  . فلو كان شرطاً لزم التنبيه عليه مع كثرة االبتالء بذلك،العامة

 وكأنه ،والتردد يف جواز ما يبطل الغسل ،ولا حيث جزم بعدم جواز التن،خالفاً للمحكي عن البيان

  .جتديد النية إال  فال يكفي،ملنافاة ذلك للنية عرفاً

  .النية تعلقت بالكف بعد الفجر إذ ، هذا ليس منافياً للنية:أوالًوفيه 

  .ولا وهو موجود بعد التن،الداعي كافن إ :وثانياً



الشهر مجلة وجيدد النية ينوي صوم  أن األوىل و،ينوي لكل يوم نية علی حدة أن  جيوز يف شهر رمضان:)١٥مسألة (

  لكل يوم

  

ينوي صوم الشهر  أن األوىل و،ينوي لكل يوم نية علی حدةن  أجيوز يف شهر رمضان: ١٥مسألة {

قلنا بالثاين كما  فإن ،الداعي أو خطارالنية هل هي اإل أن  قد عرفت اخلالف يف}مجلة وجيدد النية لكل يوم

 مبعنی االرتكاز يف ،حكمي أو يكون للمكلف وقت الشروع يف العبادة داع فعلي أن الظاهر فالالزمو ه

  . العمل إىل يسوقه، بعنوان الطاعة إليه املوجب الستناد الفعلأشبهع مع الغفلة والنوم وما النفس اام

يكون  أن  وكذلك يكفي،يكون يف غريه أن  كما يكفي،يكون يف شهر رمضان أن وهذا املعنی يكفي 

  .تية وعلی هذا يسقط كثري من التفاصيل اآل،يكون للشهر كله أن  ويكفي،لكل يوم

 وهو الظاهر من ، وخصوصاً املتأخرين كالفقيه اهلمداين وغريه،ري واحد من الفقهاءوقد اختاره غ

  .علی اعتبار النية يف العبادةالدالة  دلةاأل

  : فقد اختلفوا،خطاراإلبأنه  :ما لو قلناأ

ال صيام ملن مل يبيت  :)عليه السالم( لظاهر قوله ،ينوي لكل يوم نية علی حدة أن جيبنه إ :فمن قال

   .ام من الليلالصي

 فكما ال جيوز ،ن شهر رمضان عبادة واحدة أل،ينوي للشهر كله نية واحدة أن جيبنه إ :ومن قال

  .جزاء الشهرجزاء الصالة كذلك ال جيوز تعدد النية ألتعدد النية أل

  ومن 



ل یوم طاعة كن أل ـ ي اعتبار التعددأ  ـمرین لوجود االعتبارینل واحد من األكقال جبواز 

  . مما يكشف عن التعدد املصحح لتعدد النيةصیة مستقلة،ومع

 فقد قال ،الصالة عبادة والزكاة عبادة أن  يف مقابل،ن الشهر مجلة عبادة واحدةواعتبار الوحدة أل

  .مراً واحداًأ فقد اعتربه سبحانه ،)١(فمن شهد منكم الشهر فليصمه: سبحانه

 مث هناك من فرق بني ، والنية لكل يوم يوم،لكل الشهر  حدة النية الوا،مرينبني األومن قائل باالحتياط 

بال خالف أجده، بل يف : التعدد فيها، بل يف اجلواهر وبني غريه يف لزوم ،رمضان يف كفاية وحدة النية

  . انتهی، عليهمجاعاإلالدروس 

يكون  فكيف ، غري واحد وعدم ذكر واحد للمسألةة املذكور ملخالفمجاع ما يف اإلىلكن ال خيف

  .مجاع حمتمل االستناد بل مقطوعه مما يسقطه عن احلجية حتی علی تقدير حتقق اإل إىلضافة باإل،اًإمجاع

 بل يكفي التقدم علی الشهر ،الفجرأول  أو الشهرول ال يشترط تقارن النية أل أنه وقد تبني مبا ذكرناه

  . الشهر إىلامتد الداعي احملرك للمكلف إذا أيضاً

   فعالكغريها من سائر األ إال ية يف العبادة ليستالنن إ اصلواحل

                                                          

  .١٨٥ آية :سورة البقرة)١(



يف غري شهر رمضان من ما أو ، يوملاالجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن ال يترك االحتياط بتجديدها لكويقوى 

  .كثرأ أو قلأ أو  كشهرأيامكان عليه  إذا  يوملالصوم املعني فال بد من نيته لك

  

 ومما ذكرنا يظهر مواقع النظر يف قول املصنف ،ة قصد القربة فقط يضاف يف العبادإمنااالختيارية، و

 بل يف ،ي علی ما ذكره السيد والشيخ وغريمهاإمجاع بل هو } االجتزاء بنية واحدة للشهر كلهىويقو{

  . اجلواز وشهرة الوجوب نظرإمجاعمرين  لكن يف كال األ، املشهور إىلاحلدائق نسبة وجوب ذلك

  . خروجاً من خالف من مل يكتف بنية واحدة}ط بتجديدها لكل يوملكن ال يترك االحتيا{

 قلأ أو  كشهر،أيامكان عليه  إذا يف غري شهر رمضان من الصوم املعني فال بد من نيته لكل يومما أو{

 ،ولوية لزوم التعدد فيهما عن الواجب املعنين عدم ذكره للواجب غري املعني وغري الواجب ألأ وك}كثرأأو 

  .اجلميع لوحدة املالك وعدم دليل علی الفرق والتفصيليف عرفت قوة الكفاية لكنك قد 



  صام ينويه  وإن من شعبان فال جيب صومه أنه رمضان يبين علی أو من شعبان أنه  يوم الشك يف:)١٦مسألة (

  

 وإن من شعبان فال جيب صومه أنه رمضان يبين علی أو من شعبان أنه  يوم الشك يف:١٦ مسألة{

 وكفاية نية غري رمضان ، يف جواز صومه وعدم وجوبهإشكال بال خالف وال ، غري رمضان}ينويهصام 

  . عليه مستفيضةمجاع اإلي بل دعاو،علی تقدير الصيام

 :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب : كموثق مساعة قال، مستفيض الرواياتمجاعويدل عليه قبل اإل

 ،كان من شهر رمضان أنه  فجاء قوم فشهدوا،من غريه أو ن هومن شهر رمضاأرجل صام يوماً وال يدري 

من شهر أنت ال تدري أ صمت و:م قالواإ : فقلت،بلی : فقال،بعض الناس عندنا ال يعتد به فقال

ا يصام يوم الشك من شعبان إ ، هو شيء وفقك اهللا لهإمنابلی فاعتد به ف : فقال،من غريه أم رمضان هذا

 أنه  ينوي من الليلةإمنا و، بالصيام يف يوم الشكنسانينفرد اإل أن قد ی ألنه ،ر رمضانوال يصومه من شه

 ولوال ذلك هللك ،كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اهللا ومبا قد وسع علی عباده فإن يصوم من شعبان

  .)١(الناس

يوم الشك  : مسعته يقول: قال)عليه السالم( عن علي بن احلسني ،وخرب الزهري املروي عن التهذيب

  مرنا أ

                                                          

  .٤ من وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٣ ص٧ج: الوسائل)١(



من شهر  أنه يصومه علی أن  وينا،من شعبان أنه  علینسانيصومه اإل أن مرناأ ،بصيامه وينا عنه

  .)١( وهو مل ير اهلالل،رمضان

مرنا أوصوم يوم الشك  : قال، يف خرب طويل)عليه السالم( عن علي بن احلسني أيضاًخر وخربه اآل

ينفرد الرجل بصيامه يف اليوم الذي يشك  أن ينا عنه و،نصومه مع صيام شعبان أن رنا بهمأ ،به وينا عنه

 ينوي ليلة الشك : قال؟مل يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع فإن  جعلت فداك: فقلت له.فيه الناس

كيف  : فقلت.كان من شعبان مل يضره وإن ،جزأ عنهأكان من شهر رمضان  فإن ،صام من شعبانأنه 

من  أنه رجالً صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو ال يعلم أن لو : فقال؟جيزي صوم تطوع عن فريضه

  .)٢( وقع علی اليوم بعينهإمنان الفرض أ عنه ألزشهر رمضان مث علم بذلك ألج

 وليس ،الصوم للرؤية والفطر للرؤية : يقول)عليه السالم( مسعت الرضا : قال،وخرب سهل بن سعد

ى اهللا عليه صل( بن رسول اهللا  يا: قلت له: قال. قبل الرؤية للرؤيةأفطرنا من صام قبل الرؤية للرؤية وم

 قال يل : قال،)عليهم السالم(آبائه  عن ،عن جدي ، أيبحدثين : فقال؟فما تری يف صوم يوم الشك) وآله

  مري أ

                                                          

  .١٢ ح٤٢ باب ١٨٣ ص٤ج: ذيب األحكام)١(

  .٨ وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٤ ص٧ج: الوسائل)٢(



  .)١( يوماً من شهر رمضانأفطر أن  منحب إيلّأصوم يوماً من شعبان أن أل :)عليه السالم(املؤمنني 

 مما خبار فما ورد يف مجلة من األ،والظاهر من هذا اخلرب استحباب صوم يوم الشك ال بعنوان رمضان

  .ظاهره النهي حممول علی الصيام بعنوان رمضان

يف الرجل يصوم الذي يشك فيه من رمضان  )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وصحيحة حممد بن مسلم

  . )٢(كان كذلك وإن عليه قضاؤه :فقال

 وإن  من صامه قضاهكيف یوم الش: قال أنه ،)علیه السالم (عبد اهللا أيب  عن،وخرب هشام بن سامل

 ،كان يوماً من شهر رمضان وإن  قضاهةمن شهر رمضان بغري رؤي أنه  يعين من صامه علی،)٣(كذلكان ك

 ، هكذا رواه يف التهذيب، خالفها كان عليه القضاءنم و،من شعبان أنه ن النية جاءت يف صيامه علیأل

  .ظاهراً) رمحه اهللا(من الشيخ  أو من الراويما إ فالتفسري

  ) عليهم السالم( آبائه عن) عليه السالم( عن الصادق ،يدزن بن یوخرب احلس

                                                          

  .٩ من وجوب الصوم ونيته ح٦ باب ١٨ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ من وجوب الصوم ونيته ح٦ باب ١٦ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٥ من وجوب الصوم ونيته ح٦ باب ١٧ ص٧ج: الوسائل)٣(



 :ی عن صيام ستة ) صلی اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إم النحر  يوم الفطر ويوم الشك ويو:أيام

  .)١( التشريقأيامو

عن صوم ) صلی اهللا عليه وآله(ی رسول اهللا  :)عليه السالم( عبد اهللابو أ قال :قالى عشوخرب األ

  .)٢( التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضانأيام العيدين و،أيامستة 

صوم أ أن جعلت علی نفسيين إ :)عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل:قال، الكرمي بن عمرو وخرب عبد

 التشريق وال اليوم الذي يشك أيام ال تصم يف السفر وال العيدين وال ،صم : فقال،حتی يقوم القائم

  .الذي يشك فيه من شهر رمضان : ويف بعض الروايات هكذا.)٣(فيه

ه فليس غريحلق يف رمضان يوماً من أمن  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،خالد الواسطي أيب وخرب

  .)٤(مبؤمن باهللا وال يب

وال  :قال أن  إىل،يف اليوم الذي يشك )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  عن،وخرب حممد بن الفضيل

  .)٥(بصيام يوم أحد يتقدم أن يعجبين

                                                          

  .٤ من الصوم احملرم ح١ باب ٣٨٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ من وجوب الصوم ونيته ح٦ باب ١٦ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٨ من أبواب الصوم احملرم ح١ باب ٣٨٣ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٦ من أبواب وجوب الصوم ح٦ باب ١٧ ص٧ج: الوسائل)٤(

  .٧ من أبواب وجوب الصوم ح٦باب  ١٧ ص٧ج: الوسائل)٥(



 يوماً من شهر رمضان أفطرن  أل: يقول)عليه السالم(مري املؤمنني أكان  :قال وعن الصدوق مرسال

  .)١(ه يف شهر رمضانأزيد ،صوم يوماً من شعبانأ أن  منحب إيلَّأ

ن كان إ فصم من شعبان ف،من شعبان أو من شهر رمضان أنه شككت يف يوم ال تعلمإذا  :والرضوي

  .)٢(كان من شهر رمضان جاز لك يف رمضان وإن ،منه مل يضرك

 ،صام ذا القصد إذا ن البطالن عن الصيام بعنوان شهر رمضاخبارالظاهر من النهي يف هذه األ مث إن

  .وقع يف شهر رمضان وإن صام ذا القصد فعليه قضاؤهمن  أنه ىخصوصاً ما دل عل

 من ،عقيل أيب  وابن، وابن اجلنيد، والشيخ يف اخلالف،ال وجه للمحكي عن املفيد أنه ومنه يظهر

 :)عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل:قال،  صحيحة معاوية بن وهب إىلم استندواأ وك.القول بالصحة

  .)٣(هو شيء وفق له : فقال؟الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك

 أو هو من شعبانأ سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ال يدري : قال،ومضمرة مساعة

   فصامه من شهر ،من رمضان

                                                          

  .٨ من أبواب وجوب الصوم ح٦ باب ١٧ ص٧ ج:الوسائل)١(

   . باب الصوم٢٣ص: فقه الرضا)٢(

  .٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٣ ص٧ج: الوسائل)٣(



فصامه  : لكن هذه الرواية رواها يف الكايف هكذا،)١(ههو يوم وفق له وال قضاء علي : قال؟رمضان

  .فكان من شهر رمضان

ين صمت اليوم الذي يشك فيه إ :)عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل: قال،عرج األوصحيحة سعيد

  .)٢(ال هو يوم وفقت له : قال؟فأقضيهأفكان من شهر رمضان 

الناس  فإن  عن اليوم الذي يشك فيه)ه السالمعلي(با احلسن أ سألت :لقا، وخرب حممد بن حكيم

كان من شهر رمضان فهو يوم ن إ ،كذبوا : فقال؟ يف شهر رمضانأفطرمن صامه مبرتلة من  أن يزعمون

  .)٣(يامكان من غريه فهو مبرتلة ما مضی من األ وإن ،وفق له

 فإن صمه : فقال؟م الشك سألته عن صوم يو:قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخرب بشري النبال

  .)٤(يك من شهر رمضان فيوم وفقت له وإن ،يك من شعبان كان تطوعاً

 ألن : قال؟ عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان)عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت :قال، يهلاوخرب الك

  .)٥( يوماً من رمضانأفطر أن يلّ منإحب أصوم يوماً من شعبان أ

                                                          

  .٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ب وجوب الصوم ونيته ح من أبوا٥ باب ١٢ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٧ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٤ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٢ ص٧ج: الوسائل)٤(

  .١ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٢ ص٧ج: الوسائل)٥(



صوم أألن : فقال ؟ عن اليوم املشكوك فيه)عليه السالم(مري املؤمنني أ سئل : قال،ومرسل الصدوق

  .)١( يوماً من شهر رمضانأفطر أن حب إيلّ منأيوماً من شعبان 

 حدثين : قال،ن صاحل اهلروي بالسالم بو الصلت عبدأ روی :يف املقنعة قال) رمحه اهللا(وعن املفيد 

 قال رسول اهللا :قالأنه ) عليه السالم(  عن جده)عليه السالم(بيه أ  عن،)عليه السالم(علي بن موسی الرضا 

غراً زهراً خرة  اآلأياميوم من  ألف  صاممناأمن صام يوم الشك فراراً بدينه فك :)صلی اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٢( الدنياأيامتشاكل ال 

عن ، )عليهم السالم(ائه بآعن ، )عليه السالم( عن زيد بن علي بن احلسني د، وروی أبو خال:قال

 يا : قالوا،صوموا سر اهللا :)صلی اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(طالب  أيب علي بن

  .)٣(يوم الشك : قال؟رسول اهللا وما سر اهللا

 رجالً تطوع شهراً وهو ال أن لو أنه )عليهما السالم( ثبت عن الصادقني :قال يف املقنعة، أيضاًوعنه 

  كان شهر رمضان  أنه شهر رمضان مث تبني له بعد صيامه أنه يعلم

                                                          

  .٩ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٤ ص٧ج: الوسائل)١(

   .١٧صيام يوم الشك سطر فضل  باب ٤٨ص: عةنقامل)٢(

  .١٨ باب فضل صيام يوم الشك سطر ٤٨ص: املقنعة)٣(



  .)١( جزأه ذلك عن فرض الصيامأل

خر يوم من شعبان ومل يكن هو آ كنت جالساً عنده : قال)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،وخرب خالد

 : فقال يل،وم جعلت فداك صمت الي: وكان ذلك بعد العصر قلت لهأدن :توه مبائدة فقالأصائماً ف

وملقال أنه  يف اليوم الذي يشك فيه)عليه السالم( عبد اهللا أيب  جاء عن: قلت؟: يوم وفق له،قال : 

من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر  أم كان ال يعلم أهو من شعبان إذا  ذلكإمناليس تدرون أ

 وكذلك : فقلت.ال : فقال؟ اآلنأفطر :ت فقل.ما وليس علة وال شبهة فالأ ف، كان يوماً وفق له،رمضان

  .)٢(نعم : قال؟ بعد الظهرأفطر أن يف النوافل ليس يل

 فإن عد شعبان لتسعة وعشرين يوماً :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو : قال،وخرب هارون بن خارجة

  .)٣(صبح مفطراًأكان مصحية وتبصرته ومل تر شيئاً ف وإن ،صبح صائماًأكانت مغيمة ف

 وعشرين د تسعاًأيت هالل شعبان فعرإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخرب ربيع بن والد

  صحت ومل تره أ فإن ،ليلة

                                                          

  . السطر األخري، باب النية للصيام٤٨ص: املقنعة)١(

  ١٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٥ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٤ من أحكام شهر رمضان ح١٦ باب ٢١٧ ص٧ج: الوسائل)٣(



   .)١(تغيمت فصم وإن فال تصم

ن هذه الطائفة دلت علی رجحان  أل،روايات املشهور حاكمة علی هذه الروايات أن ىوال خيف

 فاجلمع العريف بينهما رجحان الصيام ،لی كون الصوم بعنوان رمضان حمظورا وتلك الطائفة دلت ع،الصيام

  .ال بعنوان رمضان

تقن ال تدل علی أدق وأنسخة الكايف اليت هي ن أ و،ضطراب فيهاما مضمرة مساعة فقد عرفت االأ

محلها  أو ،ةارتكاب التأويل يف هذه الطائفإىل  وبعد هذا كله ال حاجة ،من رمضان أنه كون الصيام بعنوان

الطرح لترجيح تلك  أو رض بني الطائفتني ومحل هذه الطائفة علی حممل بعيدالقاء التعإ أو ،علی التقية

  . املذكورة يف املفصالتمورغريها من األإىل  ،أشبهالطائفة بالشهرة وما 

ذكر يف  مما ،خریأ يف السند مرة ويف الداللة شكال تضعيف هذه الطائفة باإل إىلال حاجة أنه كما

  .املفصالت

 ، وبني األمارة غري املعتربة،مارةمن رمضان بني عدم األ أنه نوی إذا جزاء فيماال فرق يف عدم اإله مث إن

  .جزاء علی عدم اإلة الدالةدل األطالق إل،كحساب النجوم والظن والشهادة غري املعتربة وحنوها

 النقطاعه عن لو كان شاكاً أنه  مبعنی،املعيار يف ذلك الشك الشخصي ال النوعي أن الظاهر أن كما

   ، يصومه من رمضان أن  مل جيز،من رمضان أنه  وكان كل الناس موقنني،خدشته يف مستندهم أو الناس

                                                          

  ٢ من أحكام شهر رمضان ح١٦ باب ٢١٦ ص٧ج: الوسائل)١(



  غريمها  أو قضاًء أو ندباً

  

صيامه ما أو ، فيهإشكالصيامه ندباً فال  أما }غريمها أو قضاًء أو ندباً{ينويه  أن  صيامهأراد إذا فالالزم

 به لغريه تيان، فاإل  به ندباتيان املتقدمة لزوم اإلدلةظاهر األ بأن :شكل فيهأحنومها فرمبا  أو نذراً أو ًءقضا

  . واقعاًكان رمضاناً إذا موجب لبطالن كليهما

إين جعلت : رمي رواية عبد الك إىل هذا مضافا،نوی غري الندب إذا جزاء عن رمضانذ ال دليل علی اإلإ

 التشريق وال أيام وال تصم يف السفر وال العيدين وال ،صم :فقال  ،وم حتی يقوم القائمأص أن علی نفسي

جاز صومه بسائر أ وإن ، عدم جواز صيامه بعنوان النذر إىل ولذا ذهب املستند،)١(اليوم الذي يشك فيه

  .العنوانني كالكفارة وحنوها

 الدالة علی صحة دلة األطالقإل، مطلقالكن املشهور احملكي عن العالمة والشهيدين وغريهم الصحة 

 ال يراد به  وما يف هذه الروايات من الصوم ندباً،ما خرج كالعيدين وحنوهإالّ  ،كل صوم يف كل وقت

 أما ،ى صيام رمضان كما ال خيف إىلضايف بالنسبةإ بل احلصر ، مبعنی عدم صحة صوم آخر،احلصر احلقيقي

مثل النهي عن ،  فيمكن دعوی كون النهي للترته،الكرمي خرب عبد صوم النذر الذي ی عنه  إىلبالنسبة

  . فتأمل، فال يدل علی التحرمي والبطالن،األوىل الطائفة أخبارمطلق الصوم يف مجلة من 

                                                          

  .٨ من الصوم احملرم ح١ باب ٣٨٣ ص٧ج: الوسائل)١(



  .النهار ولو كان بعد الزوالثناء أيف ن ا بنإ ووجب عليه جتديد النية، من رمضان أجزأ عنه أنه بعد ذلكن ا بولو

  

ن إ }جزأ عنهأ{مل يظهر لكنه كان يف الواقع من رمضان  أو }من رمضان أنه د ذلكبع بأن ولو{

 أن  والظاهر،خبار بل التقييد هو الظاهر من األ،ال يصوم رمضان أنه نوی بأن كانت النية بنحو التقييد

الظرف ن الواجب الصيام يف هذا أ بتقريب ،علی القاعدة أنه  ال،مجاع للنص واإل،جزاء تعبدياحلكم باإل

  . ال وجه للصحة مع نية اخلالف كما تقدم تفصيل الكالم حول ذلكإذ ، بعض إليه كما مال،وقد فعل

 ويف ،مل ينوه ألنه من رمضان يف وقوعه عن رمضانأنه ن ا بشكل يف ما لو نوی غري الندب مثأورمبا 

  .ن الزمان غري قابل لغري رمضانوقوعه عن املنوي أل

 وال دليل علی عدم ،مل ينو رمضان حتی جيزأه إذ ،جزأه عن املنويأو خر يف وقوع رمضانآشكل أو

  . حتی يف مثل يوم الشك،صحة غري رمضان يف رمضان مطلقاً

لو صامه وقع  أنه  ما دل علیإطالق قد عرفت إذ ،ةدلني مبعزل عن املستفاد من األشكاللكن كال اإل

  .ه فراجع ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره املستند وغري،عن رمضان

 وذلك }ثناء النهار ولو كان بعد الزوالأيف ن ا بنإ{ من رمضان وأنه }ووجب عليه جتديد النية{

   ، خرج منها صورة اجلهل املستمر يف املقام، النية إىلللقاعدة الكلية احلاكمة باحتياج العبادة



  .صادف الواقع وإن ،من رمضان مل يصح أنه ولو صامه بنية

  

 ال ، بالكفايةدلة األطالق فما ذكره اجلواهر من عدم وجوب التجديد إل، الكليةويبقی الباقي حتت

  .دلة يف األإطالقال  إذ ،وجه له

 ةليس وقتا للني ألنه  وبني بعد الظهر بالعدم،احتمال التفصيل بني قبل الظهر بوجوب التجديد أن كما

  . املقامالكلية املتقدمة هي املرجع يف إذ ،يف الواجب املعني ال وجه له

دد عمداً فالظاهر جيلو مل ما أو ، ملا تقدم يف مسألة ترك النية،جهال صح أو ولو مل جيدد النية غفلة

  . والتعليل يف رواية الزهري كتوجيه الفقيه اهلمداين كالمها ال يفتيان بالصحة،البطالن

 طالق إل،اء النهارثنأ بل ولو تبني يف }صادف الواقع وإن ،من رمضان مل يصح أنه ولو صامه بنية{

  . كما تقدم تفصيل الكالم يف ذلك،لزوم القضاءعلى  وخصوص ما دل ،دلةاأل

يوم الشك  أنه  لو مل يعلم،ل هذه النيةابطإمل يعلم  بأن ،باملوضوع أو نعم لو كان ذلك جهل باحلكم

  .قوی الصحةكان األ

  .رة اجلهل باملناط عدم اعتبار النية يف صوأدلة فلما تقدم من ،ما يف اجلهل باحلكمأ

  .املعيار الشك الشخصي فراجع أن  فلما عرفت من،وعضيف اجلهل باملوما أو

  لكل حال حكمه  أن  فالظاهر، وتيقنامث لو بدلت حالته شكاً



  .فيبدل النية حسب تبدل احلالة النفسية

فق  تبع األ،ن بعدمهالتيق أو ، مكان التيقن باهلالل إىل،فق شك فيه اهلاللأولو انتقل من مكان الشك ك

فق علم بعدم أ  إىلتقلنامث  ،فق علم باهلالل وصام بنية رمضانأ فلو كان يف ، وهكذا العكس،يف التبدل

  إىللفق شك فيه يف اهلالل عدأ  إىل ولو انتقل، الندب إىل أو،وقت النيةبقي ن إ  واجب آخر إىلاهلالل نقله

  . الندبإىلوإالّ  ،بقي الوقتن إ واجب آخر

 والشك يف ، واليقني بالعدم،ذا يف سائر الصور التسع املتصورة من ضرب صور اليقني باهلاللوهك

  . إليهاحملل املنتقلإىل  يف مثلها بالنسبة ،احملل املنتقل عنه

  .أشبه وما فطارلكن ال خيفی لزوم مراعاة سائر القواعد من امتداد وقت النية وعدم اإل



   :علی وجوه صوم يوم الشك يتصور :)١٧مسألة (

حنو  أو النذر أو بنية ما عليه من القضاء أو ، سوا نواه ندباً، فيهإشكال وهذا ال ،من شعبان أنه يصوم علی أن :ولاأل

  .جزأ عنه وحسب كذلكأكان من رمضان  أنه  ولو انكشف بعد ذلك،ذلك

  

  :} وجوهى صوم يوم الشك يتصور عل:١٧مسألة {

 سواء نواه ندباً{ كما سبق  فتوی ونصاً} فيهإشكال وهذا ال ،من شعبان أنه يصوم علی أن :ولاأل{

  . ال موقع لهأشبه يف نية النذر وما شكالاإل أن  وقد عرفت}حنو ذلك أو النذر أو بنية ما عليه من القضاءأو 

من رمضان {كان  أنه انكشف وإن ،جزأ عما نویأ من شعبان }كان أنه شف بعد ذلككولو ان{

ك كالظن غري ش الأشبهما  أو بقي الشك بأن مريناأل أحد ولو مل ينكشف }جزأ عنه وحسب كذلكأ

  .املعترب كان حمسوباً من شعبان ظاهراً فيجزي عما نوی

ما  أو القضاء أو ضان وكان صامه امليت بنية النذرمكان من ربأنه الوارث مثال  أو ولو علم الوصي

 الظاهر موجب للتنجيز إمنا و،نوط بالواقعن احلكم م أل، وجب عليه القضاء عما يف ذمة امليت،أشبه

  .عذار كما ال خيفیواإل

 فلو مل يعدل كان كما ، وجب العدول بالنية،ثناء النهارألو كان االنكشاف يف  أنه قد تقدمه مث إن

  .نسياناً أو جهالً أو غفلةأو عمداً سبق يف مسألة نية اخلالف 



  .صادف الواقع وإن بطالنه واألقوی ،من رمضان ه أنيصومه بنية أن :الثاين

  

 ملا سبق من الدليل }صادف الواقع وإن ضان، واألقوی بطالنهممن ر ه أنيصومه بنية أن :الثاين{

  . بهأمورولية من احلكم بالصحة ملطابقة املأيت به للم القاعدة األىاخلاص الذي به خيرج عن مقتض

 والرمضان حكمه ،رمضان واقعاً  أنهكيف ميكن احلكم بالبطالن معبأنه وال يستشكل علی ذلك 

 فاحلكم يف املقام ،ة اخلاصدلة لوضوح لزوم التخصيص يف كلية وجوب الصيام يف الرمضان ذه األ،الصيام

  .معلق علی الظاهر

بعد الظهر  أو ، نية توجب الصحة قبل الظهر يف الواجب إىل مث عدل عنه،لو نوی صيام رمضانه مث إن

 وال ،تی بالصوم الواجب واملندوبأ أنه  لغرض،صادف الرمضانن إ م بالصحة فهل حيك،يف املندوب مثالً

 أنه نوی يف يوم من رجب إذا  حال ماه فحال،صحيحةتی بنية أ إذا بطال مثل نية رمضان فيماإدليل علی 

 ،أصال فيكون حاله كمن مل ينو ، لغواألوىلنيته  فإن ،املستحب أو  الواجب إىليصوم لرمضان مث عدل بنيته

  .ينوي حني مل يأت باملفطرات أن منهيصح حيث 

  ؟ باملفطرتيان فيكون حاله حال اإل،بطال مثل هذه النيةإ ملا دل علی ،حيكم بالبطالنأو 

  .بطال استمرار النية اإلأدلةالظاهر من  إذ ،ول األقربكان األ وإن ،احتماالن



   واألقوی،ان كان واجباًضكان من رم وإن ،مثالًًء اقض أو  كان من شعبان كان ندباًإذا أنه يصومه علی أن :الثالث

  

 وحتی بعد ،نوی قبل الظهر يف الواجب إذا  صحة الصومأدلةات إطالق ف،جاء مصحح للصيام إذا ماأ

  . للمقامةنوی يف املندوب شامل إذا الظهر

مل ذ  إ،كان من رمضان مل يكن عليه شيء أن خر عمرهآ  إىللو نوی صوم رمضان ومل يتبنيه مث إن

مثال املركبات أ ألن املنهي يف ال أو ، وهل هناك عقاب علی هذه النية لظاهر النهي،يتنجز التكليف يف حقه

  .ولكان ال يبعد األ وإن ، احتماالن، كما هو املشهور،تدل علی الوضع

كان من رمضان كان  وإن ، مثالقضاًء أو كان من شعبان كان ندباًن إ أنه يصومه علی أن :الثالث{

 وغري واحد من ، صحته كما عن اخلالف واملبسوط والوسيلة واملختلف والدروس وغريهم} واألقوی،اجباًو

 أن ينوي كونه من رمضان ال أن الظاهر منها إذ ، البطالن عن مشول املقامأدلة وذلك لقصور ،املتأخرين

 عبد اهللا أيب  عن، النبال كحسن بشري،لة شاملة لهد بل لعل بعض األ،غري رمضان أو ينوي الواقع رمضاناً

  يك من  وإن ،يك من شعبان كان تطوعاً فإن ،صمه : فقال،سألته عن صوم يوم الشك، )عليه السالم(



 خبار وتلك األ، من هذا اخلرب كفاية الترديد يف النيةالظاهر عرفاً فإن ،)١(شهر رمضان فيوم وفقت له

  .ظاهرها اجلزم بكونه من رمضان

 ، وكثري من املتأخرين، واحللّي واحملقق وصاحب املدارك، للشيخ يف مجلة كتبهاً للمصنف تبعخالفاً

   : واستدل لذلك بوجوه،حيث جزموا بالبطالن

 فإذا قصد غريه ولو بنحو الترديد كان ،ا تعني قصد شعبانإ إذ ، مشول الروايات املانعة له:ولاأل

  . عن مفاد تلك النصوصجاًرخا

  . فال تشمل املقام، فاملراد منها عدم نية شهر رمضان جزماً،ضايفإصر احل أن نك قد عرفتإ :وفيه

  . فكيف ينويه ولو مردداً،شهر رمضان أنه ال يعلم إذ ،تشريع حمرمنه إ :الثاين

ة وامتثال جمرد ضحم ةطاعإنه إ  بل، وهذا ليس من ذلك،دخال يف الدينالتشريع عبارة عن اإلن إ :وفيه

  .ىكما ال خيف

  .ة بني الوجهنيصلا والنية ف،السببني أحد مل ينو أنه ن التذكرة من ما ع:الثالث

   فال حمذور يف تبني كونه ، كل تقديرىنوی الواقع علنه إ :وفيه

                                                          

  .٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح٥ باب ١٢ ص٧ج: الوسائل)١(



  .بطالنه أيضا

  غريه  أو من رمضانما إ أنه  وكان يف ذهنه، بقصد ما يف الذمة،يصومه بنية القربة املطلقة أن :الرابع

  

  .خالل بالنيةث اإل من حيرمضاناً أو شعباناً

 به مل أمورالنية اليت حقيقتها استحضار حقيقة الفعل امل أن من) ه اهللارمح( ما عن الشيخ املرتضی :الرابع

  . الصومأقسامي قسم من أالذي يأيت به  أن  الشخص ال يعرف ألن،تقع

لو كان عليه بأنه يخ  فهل يقول الش، لزوم التعيني تفصيالً حتی يف خمتلف احلقيقةىال دليل علنه إ :وفيه

  .حدمهاأ مل يقع املأيت به عن ، مث نوی املكلف به واقعاً،فريضة أو نافلة أما صالة ركعتني

  . حمل منع}أيضاًبطالنه {وعليه فالقول 

 كالذي يصوم ،غريمها أو شعبان أو رمضان أنه  إىل بال التفات}يصومه بنية القربة املطلقة أن :الرابع{

ظاهر  أن  وقد عرفت،مل يقصد الرمضان ألنه ،أيضاً واألقوی الصحة ،اًإطالقف الشهور  ومل يعر،الدهر مثال

  .النصوص البطالن يف صورة قصد رمضان دون ما سواه

 أو من رمضانما إ أنه  وكان يف ذهنه،بقصد ما يف الذمة{يصومه بقصد مطلق القربة  أن :اخلامس

 إمنا و،غريه أو رمضانما إ يف الواقع أنه  لكنه الح يف ذهنهمل يعلم بالشهر إذا  ويتصور هذا القسم فيما}غريه

 للتالزم ،بدون هذا التكلف ال ميكن الفرق إذ ،تكلفنا هذه الصورة ليحصل الفرق بني ثالث املصنف ورابعه

  بني العلم بيوم 



  . خالفهحوطكان األ وإن  فاألقوی صحته،بأن يكون الترديد يف املنوي ال يف نيته

  

  .وحدة صورة الترديد وبني ،الشك

فليس  ،يقع هذا الترديد يف متعلق نيتهن أ و ال بد،من رمضان أو من شعبانما إ أنه ن من كان ذهنهإف

بأن { : حيث قيد هذه الصورة بقوله،ما يظهر من املصنف من الفرق بني الصورتنيما أو ،للمسألة صورتان

 التردد يف النية يف مقابل اجلزم :يه املستمسك بقولهشكل علأ ما :ففيه، }ن الترديد يف املنوي ال يف نيتهويك

 ،كان كذلكن إ نعم لو نوی صومه من رمضان ، وليس هنا كذلك للجزم بنية الصوم علی كل تقدير،ا

  . انتهی،)١( كان ترديداً يف النية،ومل ينو صومه من شعبان

بالبطالن حتی يف هذه  فتوی مجاعة طالق إل} خالفهحوطكان األ وإن فاألقوی صحته{وكيف كان 

  .الصورة

                                                          

  .٢٠٦ ص٨ج: املستمسك)١(



مسك أ و،املفطر وجب عليه القضاءول اتن فإن ،من الشهر أنه لهن ا ب مثفطارصبح يوم الشك بنية اإلأ لو :)١٨مسألة (

   وكذا لو مل يتناوله ولكن كان بعد الزوال ،بقية النهار وجوباً تأدبا

  

املفطر وجب عليه ول اتن فإن ،من الشهر  أنهلهن ا ب مثفطار لو أصبح يوم الشك بنية اإل:١٨مسألة {

عن  أو ، شهر رمضانوأنه سواء كان عن جهل باملوضوع ،املفطرول ا القضاء ملن تنأدلة طالق إل}القضاء

 أشبه نعم يف مثل النسيان ومن جهل الشهور وما ،املفطر موجب للقضاءول اتن أن مل يعلم بأن جهل باحلكم

  . يف وجوب القضاء وال خالفإشكالال  ولذا ،دلّ الدليل علی عدم القضاء

  . عدم ضرر النسيان فتأملدلة أل،نسياناً مل يستبعد عدم وجوب القضاءول انعم لو كان التن

 ويدل ة، عليه مستفيضمجاعاإل بل دعوی ، وال خالفإشكال بال }مسك بقية النهار وجوباً تأدباًأو{

عذار ا شاملة لغري ذوي األفإ شهر رمضان، ات يفرك عن املفطمساات ما دل علی وجوب اإلإطالقعليه 

  .احلكم أو  كل ذلك باملوضوع،غفلة أو جهالً أو ،سهواً أو  عمداًفطار وسواء كان اإل،ال أم أفطرسواء 

يأيت س و، فليمسكمن أكل بأن )صلی اهللا عليه وآله( أمر ات ما تقدم من النبوي حيثطالقيؤيد اإلو

  ؟ال أم  الكفارةفطار بعد اإلفطار اإلبل يوجه أنه يف باب الكفارة الكالم حول

   كما ، املعروفى عل}وكذا لو مل يتناوله ولكن كان بعد الزوال{



  .جزأ عنهأاملفطر جدد النية وول اوإن كان قبل الزوال ومل يتن

  

  . حيث اكتفوا بالنية بعد الزوال، خالفاً البن اجلنيد وبعض املتأخرين،يف اجلواهر ومنتهی املقاصد

 إال مساك وليس اإلمساك باإلأمورمبأنه  و،من مل يأكل فليصم:  بالنبوي املتقدم:دل للقول الثايناست

ه يرفع أصل كما يرفع التكليف من فإنه رفع ما ال يعلمونحبديث و ،فيما خرج بالدليل إال ،صومال

 الظاهر وحدة  بعد كون، ومبا دل علی كفاية النية بعد الزوال يف قضاء رمضان،خصوصيات التكليف

يد شهراً من الصيام يف ر يإمنااهللا سبحانه  أن  خصوصاً بعد ما دل الدليل علی،فيما خرج إال  والقضاءصلاأل

 وليس عليه يف املقام صلن القضاء خالف األأ وب،كونه يف شهر رمضان من باب تعدد املطلوبن أ والسنة

  .دليل

  .حتياط ال ينبغي تركه فاال،شكلأم  وبالعد،الفتوی بوجوب القضاء مشكلة أن نصافواإل

 كما تقدم يف ، وال خالفإشكال بال }جزأ عنهأ جدد النية وراملفطول اكان قبل الزوال ومل يتنوإن {

صالة أ وب، وحبديث الرفعمن مل يأكل فليصم ،عرايب واستدل له باملروي يف قصة األ،املسألة الثانية عشرة

  ی تبييت النية مبن كان عاملاً علعد ختصيص النبوي الدال  ب،عدم اشتراط النية قبل ذلك فيشمله



  إىلتد وقت النفل ومي،كالنفل حيث مل يثبت يف الذمة أنه  ومبا عن املعترب من،أشبهما  أو نصرافلال

زال عذرمها قبل  إذا واملسافراملريض  ومبا عن املدارك عن فحوی ما دل علی االنعقاد يف ،الظهر قطعاً

 إال  يف اخلصوصياتصل بعد كون القضاء كاأل،ما قبل الظهرإىل  يف القضاء ةل عل جواز الني ومبا د،لزوالا

  . غري ذلك إىل،ما خرج

 يف إمجاع وال ، فالفرق بينهما مشكل،أيضاً تأيت يف النية بعد الظهر دلةغالب هذه األ بأن نت خبريأو

 ، املقاصدىه يف دعوی املعروفية منته وتبع،املعروفإىل صاحب اجلواهر نسبه  أن  بل قد عرفتة،املسأل

  . ال يوجب فرقاًومثله



من  أنه املفطر نسياناً وتبني بعدهول ا مث تن،حنومها أو قضاًء أو من شعبان ندباً أنه  لو صام يوم الشك بنية:)١٩مسألة (

  .فطر نسياناً بعد التبنياملول ا وكما لو تن،يتبنيمل املفطر نسياناً كما لو ول ا وال يضره تن،أيضاًجزأ عنه أرمضان 

  

اناً ياملفطر نسول احنومها مث تن أو قضاًء أو من شعبان ندباً أنه  لو صام يوم الشك بنية:١٩مسألة {

وال {املفطر نسياناً كما سيأيت ول ا عدم ضرر تنأدلة طالق إل} أيضاًجزأ عنه أمن رمضان  أنه وتبني بعده

وكما لو {النسياين ول امن رمضان حيث مل يكن يضره التن أنه }نياملفطر نسياناً كما لو مل يتبول ايضره تن

  .تيةات اآلطالق كل ذلك لإل، بل يف معلوم الرمضانية}املفطر نسياناً بعد التبنيول اتن



  .تبني له كونه منه قبل الزوال وإن ،فسد صومه برياء وحنوه مل جيزه عن رمضانأ لو صام بنية شعبان مث :)٢٠مسألة (

  

 من مسعة وعجب مما خيرج الزمان عن }فسد صومه برياء وحنوهألو صام بنية شعبان مث : ٢٠مسألة {

قبل {ي كون يوم الشك من رمضان أ }تبني له كونه منه وإن مل جيزه عن رمضان{اً إطالقصالحية الصوم 

مان عن سقاط الرياء للزإ من ، وذلك ملا تقدم يف املسألة الثانية عشرة، ونوی الصيام لرمضان}الزوال

 الدالة علی دلة األطالق إل،تبني ونوی إذا  فالظاهر عدم البطالن، ولكنك قد عرفت ما فيه،صالحية الصوم

  .الكفاية



يفطر فنوی  أن  وتبني كونه من رمضان قبل الزوال قبلفطارصام يوم الشك بنية شعبان مث نوی اإل إذا :)٢١مسألة (

  .صح صومه

  هر رمضان عصياناً مث تاب فجدد النية قبل الزوال مل ينعقد صومه  يف يوم من شفطارنوی اإلن إما أو

  

 أو } وتبني كونه من رمضان قبل الزوالفطارصام يوم الشك بنية شعبان مث نوی اإلإذا : ٢١مسألة {

صح { صيام رمضان }يفطر فنوی أن قبل{بعده علی احتمال تساوي النية قبل الزوال وبعده كما تقدم 

 كفاية النية بعد التبني شامل لفروض أدلة إطالق فإن ،أصالًسوأ ممن مل ينو الصوم أليس ب ألنه }صومه

  .أصالً كما يشمل ما لو مل ينو ،املسألة

 يف يوم من شهر رمضان عصياناً مث تاب فجدد النية قبل الزوال مل ينعقد فطارنوی اإلن إما أو{

 لكن مع ذلك فقد ،تقدم بعض الكالم حوله وكما ،بطال النية بنية القطع والقاطع كما سيأيت إل}صومه

  .اختلفوا يف هذه املسألة

 كما عن ، وظاهر كالم مجلة منهم االتفاق عليه، كما عن املداركصحابفاملعروف عن مذهب األ

  .تبعاً لغري واحد من املتأخرين البطالن وهو الذي اختاره املصنف ،احلدائق

املسألة من فروع ن إ  وحيث، فاختاروا الصحة،ريهاوالنافع والشرائع وغخالفاً لإلسكايف والسيد 

  . هناك إىل الكالمئمسألة نية القطع والقاطع اآلتية نرج



 مث تاب فجدد النية بعد تبني كونه من رمضان ، عصياناًفطار مث نوی اإل،وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معني

  .قبل الزوال

  

 عصياناً مث تاب فجدد النية بعد تبني فطارنوی اإل مث ،وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معني{

 فيخرج الزمان عن ، ألن نية القطع يوجب فساد الصوم يف الواجب املعني}كونه من رمضان قبل الزوال

  .صالحية وقوع الصوم فيه

 وال دليل ،بعد تبني كونه من رمضان،  جتديد النيةأدلة طالق إل،لكن األقوی تبعاً لغري واحد الصحة

  . يسقط الزمان عن صالحية الصوم،جهله وصامه بقصد غريه إذا نية اخلالف يف يوم رمضانأن  علی



  .القاطع يف الصوم الواجب املعني بطل صومه أو  لو نوی القطع:)٢٢مسألة (

  

 نوی فعل بأن }القاطعأو { مبعنی نية رفع اليد عما تلبس به من الصوم }لو نوی القطع: ٢٢مسألة {

  كما ذهب}صومهبطل {كشهر رمضان والنذر املعني وما أشبه } صوم الواجب املعني يف{املفطرات أحد 

ح واملسالك وحاشية القواعد للشهيد الثاين يضارشاد وفخر الدين يف شرحه واإلبو الصالح واإلأ إليه

  واختاره احلدائق واملستند ومجاعة من، كما حكي عنهم،والدروس والبيان والسيد يف املسألة القدمية

  .املتأخرين

 ، والشيخ يف املبسوط واخلالف، منهم السيد، وعدم بطالن الصوم بذلك،وقال آخرون بالصحة

  . وغريهم، والعالمة يف مجلة من كتبه،واحملقق يف الشرائع

كثر  األ إىل ويف الذخرية نسبته،املشهورإىل بل يف املدارك واحلدائق واملستند وغريها نسبة هذا القول 

 ،مل يدل علی وجوب امتداد النية يف كل جزء جزء من الصوم ألنه ،قرب وهذا هو األ،ركما يف اجلواه

 وال يستفاد ، النية والقربة يف اجلملة إىلعبادية الصوم الصوم مبعنی احتياجه إذ ،وكونه عبادة ال يالزم ذلك

  بعده  أو هر وما دل علی النية قبل الظ،)١(ال صيام ملن ال يبيت الصيام من الليل :من النبوي

                                                          

  ١ من وجوب الصوم ح٢ باب ٥٥٧ ص١ج: مستدرك الوسائل)١(



حرام الذي يكون مقومه  فحال الصوم حال اإل،كثر من ذلكأيف املوارد املختلفة اليت تقدم مجلة منها 

  . والكفارة هناك، وجب القضاء والكفارة هناوإالّ  ، باملفطر هنا واحملرمات هناكتيان وعدم اإل،نيه يف االبتداء

ي منها ال يدل علی أ و، املتشرعةأذهانملغروسية يف  وامجاع النية هي الروايات واإلأدلةن إ :اصلواحل

  .وجوب االستمرار حتی يضر مثل نية القطع والقاطع

  إىلبواه كيف واملشهور ذ، يف املقامإمجاع وال ، دلت علی النية يف اجلملة كما عرفتإمناذ الروايات إ

ريد ا يف أ وإن ،طالن فال حجية فيه املقلدين ملن يفيت بالبأذهانقصد ا يف ن إ  واملغروسية،عدم االعتبار

  . هذا هو الذي ميكن االعتماد عليه هلذا القول،اجلملة فال داللة هلا علی االستمرار

 كما عن ،املفطرات املذكورة إال لنية ال يبطلهاقد بعان إذا الصوم أن  مثل: أُخرأموروقد استدل لذلك ب

 وليس يف الشريعة وحدة حكم العزم ونفس ، نفسهلاألك كاألكل يكون العزم علی وأنه ،السيد املرتضی

 لو كان العزم مفسداً وأنه ،أيضاً كما عن السيد ، فهل العزم علی الصالة كالصالة نفسها،املعزوم عليه

النية شرط يف ن أ و،أيضاً كما عن السيد ، فعدم الذكر دليل العدم، يف عداد املفطراتصحابلذكره األ

   كما عن الشيخ ،ما حصل انعقاد الصوم فال يبطل بعد



 فلو كانت نية القطع ،حاديث مذكورة يف األأمور الدالة علی حصر املفطرات يف دلة وباأل،الطوسي

  . وباستصحاب صحة الصوم بعد عزم القطع والقاطع،والقاطع من املفطرات مل يكن وجه لعدم ذكرها

 فعدم الذكر دليل ،كر يف الروايات فلو كان موجباً للبطالن لذ،فطار عزم الصائمني علی اإلةوبكثر

كل من يأيت باملفطر مسبوق بالعزم علی  إذ ،لو كان قصد املفطر مفطراً احنصر املفطرات فيهبأنه  و،العدم

 وهذا غري استصحاب الصحة كما ال ، ذه النيةفطار وبأصالة عدم اإل، فال وجه لعد املفطرات عشرة،املفطر

  .خيفی

 ومل مينع ، والشرب بعد التبنياألكل حيث منع وا واشربوا حتی يتبنيكل :ظاهر قوله سبحانهوب

  .العزم مع وجوده فيما سبق

 فبعضها ة العشرمورهذه األ أما ،أوالعمدة الدليل لعدم البطالن ما ذكرناه  أن  قد عرفت:قولأ

  . ما ذكرناه إىل وبعضها يرجع، وبعضها يصلح مؤيداً،خمدوش

 ، ومل يبق جمال ملا استدل به القائلون بالبطالن،ل قصد القطع والقاطعبطاإوكيف كان فقد تبني عدم 

 فإذا مل ينو يف جزء بقصد القطع والقاطع ، النية والقربة يف كل جزء جزء إىلالصوم كله عبادة حيتاج أن من

 قد  وحيث،ىجزاءه ارتباطي كما ال خيفأن  أل، بهأمور فال يكون الصوم امل،مل حيصل الصوم يف ذلك اجلزء

  . حراماً تكليفاًةعرفت عدم البطالن بنية القطع والقاطع تعرف عدم كون مثل هذه الني



  فيما يأيت  أو سواء نوامها من حينه

  

 ال شك يف كونه : ولذا قال املستند،ترك للواجب ألنه بطال ينبغي القول بذلكنعم علی القول باإل

  .)١( حراماً لكونه عزماً علی احلرام واتباعاً للهوی

ال يقول  أن  فمن مل يقل حبرمة التجري ينبغي،كثرأ احلرام يوجب التجري ال ىالعزم علن إ :لكن فيه

  . التعليل مبا ذكرنا ال مبا ذكرهاألوىل ف،باحلرمة يف هذا املقام من هذه اجلهة

ي كونه أ ،علم باملوضوع واحلكم إذا يقيد ذلك مبان أ والقاطع ال بد أو بطال نية القطعإالقائل ب مث إن

  . كما ال خيفی،فال تكون النية منافية للصوموإالّ  ،الشيء الفالين مفطرن أ وشهر رمضان

 لكن مجاعة من القائلني ، بعد ذلكةوحيث قد عرفت عدم البطالن مبثل هذه النية مل يلزم جتديد الني

  . بلزوم جتديد النية للصيام بعد نية القطع والقاطع:بعدم املبطلية قالوا

 كأن ينوي رفع }سواء نوامها من حينه{بطال مطلقا  فمنهم علی اإل،القائلني بالبطالن اختلفوا مث إن

  أو األكل، كأن ينوي رفع اليد عن الصوم عصراً}فيما يأيتأو { اآلن األكلينوي  أو اليد من الصوم اآلن

  . العصر فقط إىلال صوم إذ ،اهللا به أمر حينئذ ال ينوي الصوم الذي ألنه  وذلك،عصراً مثالً

   إذا  فال يبطل،نوامها من حينه فقط إذا بطال فيماومنهم علی اإل

                                                          

  .١٤ سطر ١٠٤ ص٢ج: املستند)١(



 استمر ذلك وإن ،نعم لو كان تردده من جهة الشك يف بطالن صومه وعدمه لعروض عارض مل يبطل، وكذا لو تردد

   يسأل أن إىل

  

 أنه جاء العصر كان املفروض إذا  مث، ال ينايف النية فعالً فهو ناٍو اآلن نية القطع بعداً إىلأتیفيما نوامها 

  .خرهآ  إىلولهأ نوامها قبل الظهر فالصوم كان مع النية من إمنا و،ال ينوي القطع والقاطع حني العصر

نيتهما فيما يأيت تالزم عدم نية الصوم  أن  ملا عرفت من،لو قلنا بالبطالن لزم عدم الفرق أنه نصافاإل

  . وذلك يوجب البطالن،املشروع

 أو ن اآل،القاطع أو هل يأيت بالقطع أنه  يف}لو تردد{ يأيت القوالن بالبطالن والصحة فيما }اوكذ{

  .التردد يوجب عدم اجلزم بالنية إذ ،ال يأيت  أو،فيما بعد

 كما لو أكل نسياناً مث }نعم لو كان تردده من جهة الشك يف بطالن صومه وعدمه لعروض عارض{

 نية  إىل ألن التردد املذكور راجع}يسأل أن  إىلاستمر ذلك وإن بطلمل ي{ ،ال أم تردد هل بطل صومه

 لكن ،)١( هكذا يف املستمسك،حتياطي كما يف الصوم االدة وهو كاف يف نية العبا،الصوم علی تقدير صحته

   كما يف مجلة من ،لزم البطالنإال  و،مل يستتبع التردد يف النية إذا ينبغي تقييد ذلك مبا

                                                          

  .٢٠٩ ص٨ج: املستمسك)١(



  .ال أم  نية الصوم قبل الزوال إىليرجع أن التردد بني أو القاطع أو بطالن بنية القطعوال فرق يف ال

  .يف غري الواجب املعني فيصح لو رجع قبل الزوالما أو

  

  . كاخلونساري والربوجردي وغريمها:احلواشي

 إذ }ال أم وال نية الصوم قبل الز إىليرجع أن التردد بني أو القاطع أو وال فرق يف البطالن بنية القطع{

 أدلة فال جمال ألن يقال يستفاد من ،تفغروب يف الواجب املعني كما عرللی اإالفجر أول النية معتربة من 

 فإذا حصلت مت ،الالزم النية قبل الزوال أن حضر وحنوه إذا صحة النية قبل الزوال لذوي األعذار كاملسافر

  .الصوم

 ، لصحة النية فيه قبل الزوال وقد حصل}بل الزواليف غري الواجب املعني فيصح لو رجع قما أو{

  . كما عرفت سابقاً، قبل الغروب يف املندوب إىليذكر الصحة بالرجوع أن وكان عليه



  .كف النفس عنها معها أو ة، ال جيب معرفة كون الصوم هو ترك املفطرات مع الني:)٢٣مسألة (

  

 ألنه }كف النفس عنها معها أو ،ت مع النيةال جيب معرفة كون الصوم هو ترك املفطرا: ٢٣مسألة {

عرفة م فال وجه لل،ال يشترط التفصيل يف النية أنه  وقد سبق،ت مبا هو واقعاًآبقصد الصوم املكلف به 

  .التفصيلية



صام  إذا  وجتديد نية رمضان،خمتلفني أو مستحبني أو  واجبني كانا، صوم إىل ال جيوز العدول من صوم:)٢٤مسألة (

  . الزوال إىلوقتها موسع لغري العامل به أن  بل من جهة،ك بنية شعبان ليس من باب العدوليوم الش

  

 سواء كان }خمتلفني أو مستحبني أو  واجبني كانا، صوم إىلال جيوز العدول من صوم:  ٢٤مسألة {

وهو  ،بدليل إال  فال يثبت،صل وذلك ألن العدول علی خالف األ،العكس أو  املستحب إىلمن الواجب

  .مفقود يف املقام

 وال يفرق يف ذلك ، حيث عرفت لزوم العدول،من رمضان أنه ال يف ما لو صام يوم الشك مث تبنيإ

صام يوم الشك بنية شعبان ليس  إذا وجتديد نية رمضان{ : فما ذكره املصنف بقوله،بني قبل الزوال وبعده

  . ال خيفی ما فيه} الزوال إىلوقتها موسع لغري العامل به أن  بل من جهة،من باب العدول

  . تقدم بيانه،أيضاً فيه إشكال علی أصالًمل ينو الصوم  إذا  قبل الزوال فيما إىلنعم االمتداد

نه إ يقال أن  بل الالزم،بطال قصد القطع والقاطعإ من هما ذكره املصنف ال يستقيم علی مبنا مث إن

معنی العدول رفع اليد عن النية  إذ ،فيما تصح النية املستحب وإلی الواجب  إىلجيوز العدول من املستحب

 ، قبل الزوال إىل والواجب، قبل الغروب إىل فحيث جتوز له النية كاملستحب، فيكون كغري الصائم،السابقة

  جاز له العدول وصح 



 املستحب قبل إىل و، مثله إىل وجيوز العدول من الواجب غري املعني، دون املعدول عنه إليهاملعدول

بالعدول قصد  ألنه ،لی املستحب قبل الزوالإ غري املعني و إىل وجيوز العدول من الواجب املعني،الزوال

  .القطع وتصح النية قبل الزوال للواجب غري املعني وللمستحب

 ة تعرف سائر فروض العدول اليت يبلغ مجيعها مثانية عشر،وحيث قد عرفت املناط يف صحة النية

 وضرب اموع وهي تسعة يف صوريت ،املعني وغري املعني واملستحب يف مثلهاة من ضرب الواجب حاصل

 أن تعرف الصحيح والفاسد من صور العدول علی مبنی من ال يری أنه  كما،كون ذلك قبل الزوال وبعده

  . واهللا املستعان،طالة الكالم يف ذلكإ  إىل فال حاجة،بطال لإلقصد القطع موجب



  فصل 

   :أمورعنه يف الصوم من املفطرات وهي  مساكفيما جيب اإل

   والشرب األكل :والثاينول األ

  

  }فصل{

  : عشرة}أمور عنه يف الصوم من املفطرات وهي مساكفيما جيب اإل{

 كالنصوص مجاع اإلي بل دعاو. وال خالف يف اجلملةإشكال بال } والشرباألكل :الثاينوول األ{

سود من الفجر بيض من اخليط األاشربوا حتی يتبني لكم اخليط األكلوا و : ففي اآلية الكرمية،عليه متواترة

  . والشرب بعد التبنياألكل فقد دلّت علی حرمة ،)١( الليل إىلمتوا الصيامأمث 

  با جعفر أ مسعت : قال،ويف صحيحة حممد بن مسلم

                                                          

  .١٨٧ آية: سورة البقرة)١(



 والنساء  الطعام والشراب،ربع خصالأاجتنب  إذا ،ال يضر الصائم ما صنع :يقول )عليه السالم(

  .)١(واالرمتاس يف املاء

خرين منه بسندين آ ويف موضعني ، روی احلديث يف الفقيه وموضع من التهذيب:قال يف احلدائق هكذا

  . بلفظ ثالث خصالأيضاًخرين آ

 ،كليهما مما يدخل اجلوف أن  باعتبار، ولعل الوجه يف ذلك عد الطعام والشراب شيئاً واحداً:قولأ

  .أس والبطن والفرجفاملقصود حفظ الر

 أن  ينبغي لهنسان واإل،الصيام من الطعام والشراب :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو ،بصري أيب ورواية

  .)٢(حيفظ لسانه من اللغو والباطل يف رمضان وغريه

حدود الصوم ما أو : قال)عليه السالم(ي إسناده عن عل ب،تشابهورواية السيد املرتضی يف احملكم وامل

 . اجتناب القيء متعمداً: والثالث. اجتناب النكاح: والثاين. والشرباألكل اجتناب :وهلاأ ،ربعة حدودأف

  .)٣( اجتناب االرمتاس يف املاء وما يتصل ا وما جيري جمراها:والرابع

                                                          

  .١ مما يسمك عنه الصائم ح١ باب ١٩ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب ١٩ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب ١٩ ص٧ج: الوسائل)٣(



 : فقال؟سودبيض من اخليط األ عن اخليط األ:)عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت : قال،وصحيح احلليب

بياض النهار من سواد الليل، عليه السالم( قال(:  وكان بالل يؤذن للنيب)أم  وابن،)صلی اهللا عليه وآله 

 إذا )صلی اهللا عليه وآله وسلم( وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بالل حني يطلع الفجر،  فقال النيب مكتوم

  .)١(مسعتم صوت بالل فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم

 متی حيرم الطعام والشراب علی : فقلت)عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت :قال، بصري  أيبوصحيح

اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم حيرم الطعام وحيل إذا  : فقال؟الصائم وحيل الصالة صالة الفجر

  .)٢(الصيام وحتل الصالة

دنی ما يتم به فرض صوم العزمية من أو :قالأنه  )عليه السالم( عن جعفر بن حممد ،وخرب الدعائم

حيفظ يف صومه مجيع ن أ و، والشرب والنكاح يف اره كلهاألكل وترك ،قلب املؤمن علی صومه بنية صادقة

  .)٣( فإذا فعل ذلك كان مؤدياً لفرضه، إليه متقرباً بذلك كله،جوارحه كلها عن حمارم اهللا

                                                          

  .١ئم حا مما ميسك عنه الص٤٢ باب ٧٩ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٤٢باب  ٧٩ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٢٦٨ ص١ج: دعائم اإلسالم)٣(



شجار  وغريه كالتراب واحلصی وعصارة األ،كاخلبز واملاء وحنومهامن غري فرق يف املأكول واملشروب بني املعتاد 

   .وحنوها

  

 ، واالرمتاس يف املاء، واجلماع، والشرباألكل ،شياء تفطركأواتق يف صومك مخسة  :والرضوي

   .)١( ما ال جيوز إىل والنظر،مال واخلناء من الك،ئمة وعلی األ، وعلی رسوله،والكذب علی اهللا

  .لروايات اآلتية يف تضاعيف املسائل غريها من اإىل

 وغريه كالتراب واحلصی ،من غري فرق يف املأكول واملشروب بني املعتاد كاخلبز واملاء وحنومها{

 بل عن الناصريات واخلالف والغنية والسرائر ، وهذا هو املشهور بني العلماء}شجار وحنوهاوعصارة األ

 فخصصوا املبطل ، سكايف والسيد يف بعض كتبهحيكی عن اإل خالفاً ملا ، عليهمجاعواملنتهی وغريها اإل

  . بعض العامة فقط إىلالعالمة يف املنتهی نسب اخلالف أن  حتی،أيضاً بل نوقش يف خمالفة السيد ،باملعتاد

لو قيد املبطل باملعتاد لزم بأنه  ومجاع اآلية والروايات وباإلإطالقوكيف كان فقد استدل للمشهور ب

  .معتاد الكل أو ،معتاد الغالب أو ،معتاد الشخصما إ  راد باملعتادامل إذ ،الفساد

  .أكل اخلبز إذا كل اخلبزأيلزم عدم بطالن صوم شخص مل يعتد ول وعلی األ

   كأكل ،وعلی الثاين يلزم عدم بطالن الصوم مبعتاد غري الغالب

                                                          

  .٢٩ سطر ٢٤ص: فقه الرضا)١(



  . وال يأكله غالب الناس،القت وحنوه مما يأكله النادر

  . كاحليات واخلنافس،م عدم بطالن الصوم مبا يؤكل يف املخمصةوعلی الثالث يلز

  .نقل عنه التخصيص باملعتاد من قواليلتزم بأحد هذه األ أن وال يظن

كالً أيكون  أن  يعين مما ميكن، حيث الناسن ال ماألكلحيث وكذلك لو أريد باملعتاد املعتاد من 

كان  وإن األكلاللحم معتاد  فإن ،مثالً) ببغاء (ي الطوط وجوده كأكل حلمة لقلأصالً همل يأكل وإن للمعتاد

   . ال يؤكلنهاومثن حي أو هذا القسم اخلاص لندرة وجوده

 وبصحيحة حممد ،املعتادإىل  وبانصراف النصوص صل باأل، تقدير القائل بهىواستدل للقول اآلخر عل

 :ربع خصالأاجتنب  إذا ما صنعال يضر الصائم  : يقول)عليه السالم(با جعفر أ مسعت :بن مسلم قال

 ، هذان االمسان إليهاملراد بالطعام والشراب ما ينصرف أن  بناًء علی،)١(الطعام والشراب والنساء واالرمتاس

  .فاحلصاة ال تسمی طعاماً مثال

 سئل عن الذباب )عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخبرب مسعدة بن صدقة

   .)٢(ليس بطعام ألنه  ليس عليه قضاء: قال؟ق الصائميدخل حل

  بأنه  فصلعن األ أما :واجلواب

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب ١٩ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٩ باب ٧٧ ص٧ج: الوسائل)٢(



لو بلّ اخلياط اخليط  أنه  حتی،غريها من املايعات أو عشر قطرة من املاء أو شر حبة احلنطةوال بني الكثري والقليل كع

  الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إىل ه مث رده غري أو بريقه

  

  .ال يقاوم الدليل

 بل قد ،و كان فهو بدويل و،العمومات أو اتطالقخالف الظاهر من اإلبأنه  ف،من االنصرافما أو

  . يف التخصيص باملعتادشكالعرفت اإل

املراد مطلق  أن الظاهر فإن ، وليست دليالً مستقالً،عن الصحيحة فبأا من صغرييات االنصرافما أو

 ولو ابتلع ،يشرب النفطنه إ  يقال،النفط أحد لو شرب أنه تریال أ خاص والشرب ال خصوص قسم األكل

  .يأكل الطنينه إ  يقال،الطني

 يراد به دخول احللق ليس ليس بطعامنه إ:  )سالمالعليه (قوله  أن  فبأن الظاهر،عن اخلربما أو

له إنه أكل أو  يقال كل شخص الذباب حتی امتأل بطنه وشبعأ ولذا فلو ،الذباب ليس بطعام أن  ال،بأكل

  .يطعم الذباب

  . وضرره بالصوم مع العلم والعمد،وجوب االجتناب عنهوعلى هذا فال فرق بني املعتاد وغريه يف 

 ةبني الكثري والقليل كعشر حب{ والشرب األكل فرق يف مفطرية }ال{ أنه  مما تقدم تعرف}و{

 من املاء اخلارج }غريه أو لو بلّ اخلياط بريقه أنه  حتی،ريها من املايعاتغ أو ءة من املارعشر قط أو احلنطة

  . النص والفتویطالق وذلك إل} الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إىلمث رده{



  .استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه علی وجه ال يصدق عليه الرطوبة اخلارجية إذا إال

مع  إال ، لو ابتلع ما عليه بطل صومهفإنه ، الفم إىله رطوبة مث ردهوكذا لو استاك وأخرج املسواك من فمه وكان علي

  .االستهالك علی الوجه املذكور

  

 وذلك }استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه علی وجه ال يصدق عليه الرطوبة اخلارجية إذا إال{

  . والشرب حينئذاألكللعدم صدق 

  ؟ بالتدريج فما الفرق،ثري ال جيوز دفعةكل شيء كأبناًء علی هذا جيوز بأنه شكل عليه أو

 بعدم ضرر دلة ولذا تراهم يصرحون تبعاً لأل،الفرق هو الصدق يف الدفعة دون الكثرين إ :واجلواب

 جوفه يف طول الشهر  إىلاجتمعت مرة واحدة ـ املتفرقات اليت تصل إذا ذرات تراب أنه  مع،الغبار القليل

  . والشرب لقلة ذلكاألكلما يوجب عدم صدق  فاملراد باالستهالك ،ـ كانت مفطرة

 لو ابتلع ما عليه بطل فإنهالفم إىل  مث رده ةوكذا لو استاك وأخرج املسواك من فمه وكان عليه رطوب{

 سواء ، وهذا هو الذي اختاره العالمة وغري واحد من الفقهاء}ستهالك علی الوجه املذكورمع اال إال صومه

  .املسواك أو يف اخليط



 صاحب ، االستهالك فقط دون سواهةس يف صورأعدم البول  علی العالمة حيث ذكر األشكلأو

كان يف مجيع ما ذكره منع واضح متی مل يستهلك مبا يف الفم حبيث يعد ابتالع ريقه ال وإن  :اجلواهر بقوله

  . انتهی،)١(غريه وعليه حتمل نصوص ذوق املرق وغريه ومضغ الطعام وحنوه

وإالّ  ،بااز إال بعد خروج الريق عن الفم ال يعد ابتالعه ثانياً ابتالع ريقه إذ الشك ال وجه لإل:قولأ

  .فهو ابتالع شيء خارجي

 شامل للريق وغريه خرج من الريق إطالق الدالة علی حرمة الشرب هلا دلةاألن إ :ن شئت قلتإو

دل علی جواز مص لسان الغري صر للجواهر مبا ت ورمبا ان،طالق فيبقی الباقي حتت اإل،املوجود يف الفم

نا صائم فيدخل أقبل بنتا يل صغرية وأين إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،والد احلناط أيب  كصحيح،وحنوه

  .)٢(بأس ليس عليك شيء ال : فقال يل: قال؟من ريقها شيء يف جويف

ميص  أن  الصائم أله سألته عن الرجل: قال،)عليهم السالم(خيه موسی أ عن ،ورواية علي بن جعفر

  .)٣(البأس : قال؟تفعل املرأة ذلك أو لسان املرأة

                                                          

  .٤ سطر ١٩٩ ص١٦ج: اجلواهر)١(

  .١الصائم ح مما ميسك عنه ٣٤ باب ٧٢ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٣٤ باب ٧٢ ص٧ج: الوسائل)٣(



  تالع ما خيرج من بقايا الطعام من بوكذا يبطل با

  

نعم ويعطيها لسانه  : قال. الصائم يقبل:)عليه السالم( عبد اهللايب  قال أل،بصري أيب  عن،وموثق زرعة

   .ان الصائم عند مصها له لس إىل ومن الواضٍح وصول لعاب املرأة،)١(متصه

لو ی الشخص عنده  أنه تریال أ ،بطال عند الشك يف صدق الشرباإل عدم أصل  إىلهذا مضافاً

  .تی باملنهي عنهأ أنه  مل يصدق عرفاً،ولده أو عن شرب شيء مث مص لسان زوجته

 دلة واأل،فسادواإلفتی الشهيد الثاين وغريه باحلرمة أ ولذا ،هكل يف ذلك شكالنصاف اإل لكن اإل:قولأ

ية مناسبة للتقبيل أفوإالّ  ،الصحيحة ال يبعد دعوی ظهورها يف عدم االختيار إذ ،املذكورة يف غري حملها

 وكذلك ،املاصة تأخذ من لعاب املمصوص ال العكس إذ  والرواية ال داللة هلا،ودخول ريقها يف فم املقبل

  .املوثقة

ال  ألنه ،أشبهشر حبة احلنطة وما كل عأ جتويز  إىلجع يراهذن إ : ففيه، وعدم الصدقصلما األأ

 بأن جيب عن الرواياتأ ورمبا ،طالقخذ باإل فيلزم األ،نصراف بدوياإل أن  واحلل،كلأ أنه يصدق عليه

  . ولذا مل يكن به بأس، الغري يستهلك يف الفمبلعا

مات القدماء حسب مذكوراً يف كلاملتأخرين، وإن مل يكن وكيف كان فاحلكم هو املشهور بني 

  .اطالعي

  بابتالع ما خيرج من بقايا الطعام من { الصوم }وكذا يبطل{

                                                          

  .٢ مما ميسك عنها الصائم ح٣٤ باب ٧٢ ص٧ج: الوسائل)١(



  .سنانهأبني 

  

 أشبهما  أو اللعاب أو  لو كان قدراً من املاء اخلارجفإنه ،أيضاً يف صورة عدم االستهالك }سنانهأبني 

  .سنانه مث استهلك مباء الفم مل يفطر ملا عرفتأطراف أيف 

 ،يب حنيفة خالفاً أل،قول واحدنه إ : بل قال يف اجلواهر،الع بقايا الطعام فهو املشهوربطالن ابتأما 

  .انتهی

 سئل : قال، بن سنان ثانياًعبد اهللا ولصحيح ،أوالًكال أ لعدم تسميته ،لكن املدارك ناقش يف البطالن

 فإن :قلت .ال : قال؟كيفطره ذلأ عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء )عليه السالم( عبد اهللابو أ

  .)١(ال يفطره ذلك : قال؟صار علی لسانه أن ازدرده بعد

جاب أ وقد ، القضاءحوطكان األ وإن ،ما ذكره املدارك ال خيلو من قربن إ :)٢(وقال يف احلدائق

 كما يف ، لقلتهكالًأمل يسم  وإن ،األكل بوجود مناط األكلعن عدم صدق  أما :منتهی املقاصد وغريه

 الدخول من اخلارج ال من األكلظاهر  بأن  ورد بالفرق،القليل الذي يضع يف فمه من اخلارج  شيءال

 ، يف فمه من الليل مث يزدرده اراًاًيبقی شيئ أن بناًء علی هذا يلزم جوازبأنه شكل علی الراد أ و،الداخل

  .فتأمل

                                                          

  .٩ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٢ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٧٩ ص١٣ج: احلدائق)٢(



املسألة غري مذكورة يف  بأن د ور،اق اجلواهر االتفى ملا عرفت من دعو،ا شاذةأعن الرواية فبما أو

 بأن ورد، حنيفة بذلك أيب ا محلت علی التقية لفتویأ كما ، فكيف يقال بذلككالم كثري من املتقدمني

  . وال تعارض يف املقام، هو مع التعارضإمنااحلمل علی التقية 

 ناهية وصيغة النهي الـ  ف، لفظتانال يفطر: )عليه السالم(قوله  بأن خرون عن الروايةآجاب أو

  .بقرينة إال  إليه ال يصار،ذلك خالف الظاهر بأن ورد . مبرتلة العلةيفطر وقوله ،حمذوفة

 بعد الشهرة احملققة ولو من متأخري املتأخرين يف هذا الفرع األكلهذا ولكن االحتياط الالزم عدم 

  .والفرع السابق



سنان يف  دخول البقايا بني األ إىلتركه يؤدي أن احتمل وإن ،يريد الصوم ملن األكل ال جيب التخليل بعد :)١مسألة (

  . وال يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً،حلقه

  

 دخول البقايا  إىلتركه يؤدي أن احتمل وإن ، ملن يريد الصوماألكلال جيب التخليل بعد : ١مسألة {

  . الكالم يف الصوم الواجبإمنا ،إشكاليف الصوم غري الواجب فال  أما }سنان يف حلقهبني األ

يكون  أن  وقال بعض بالفرق بني، وعدم التنبيه عليه يف النصوص،صلما عدم وجوب التخليل فلألأ

ن الالزم التحفظ عن االضطرار  أل،جيب التخليل دون الثاينول  ففي األ،معرضاً للدخول يف احللق وغريه

 أو ،فطار اإل إىليعرض نفسه يف حمل يضطر أن  وال جيوز،اراًه ؤيأكل ليالً ما يتقي أن  فكما ال جيوز،باملفطر

  .ولیأومنه يعلم حكم ما لو علم بذلك بطريق  . كذلك يف املقام،يكره عليه

مل يعلم ذلك قطعاً إذا  خصوصاً فيما، العدمصل واأل،ال دليل علی وجوب مثل هذا التحفظبأنه  ورد، 

قطع بذلك، ومثله ما لو احتمل أو علم بأنه خيرج من أسنانه بل  أو ،جينب أنه احتمل وإن ولذا جيوز له النوم

 يف دليل مفقود  إىلحيتاج أنه اصل واحل،سنان كما هو كثري يف ضعيفي األ،النوم مما يبلعه بال شعورالدم يف 

وال يبطل صومه لو دخل بعد ذلك { . الشرعيةحكام واملناط االحتمايل واالستحسان ال يثبتان األ،املقام

   }سهواً



  . وبطل صومه علی فرض الدخول، ذلك وجب عليه إىلتركه يؤدي أن نعم لو علم

  

 أدلةولوي من املستفاد من األ  وللمناطصل لأل، سهواً ال يوجب بطالناً وال قضاًء وكفارةًاألكلألن 

  . السهوياألكل

التخليل مبا  إذ ،عياً التخليل وجوباً مقدمياً ال شر} ذلك وجب عليه إىلتركه يؤدي أن نعم لو علم{

فرق  ال إذ ألنه من األكل العمدي عرفاً،} وبطل صومه على فرض الدخول{، هو ليس مورد حكم شرعي

خرين عدم الفرق يف عدم آ عبارة الشرائع وإطالق لكن ، قطعاً إليهبني فعل الشيء وفعل مقدمة تصل

  .فتی منتهی املقاصد وولدهأ كذلك ،بطال بني الصورتنياإل

 لكن ،صالة الرباءة من القضاء والكفارة يف صورة االبتالع سهواً مطلقاً حمكمةأ ف:ثاين منهماقال ال

  .وجب القضاء يف صورة التقصريأشرائع الفوائد 

  .فطار وعللّه بتفريطه وتعريضه لإل،ي بالقول بالقضاءأ ،بأس به  ال:وقال يف املسالك

 فالرباءة ،وجوب التخليل حتی يف صورة العلمسألة يقتضي املال دليل خاص يف  أنه  قد عرفت:قولأ

 ،، ومقتضاه القضاء والكفارة  العمدي ألنه عرض نفسه علی ذلكاألكل ومنتهی ما يستدل به صدق ،حمكمة

 العمدي عليه األكل لكن يف صدق ،القضاء وحده ال وجه لهب فالقول ،ملا دل علی التالزم بينهما مما سيأيت

  خفاء 



 وإالّ.  ذلك يف لسان الشرعى ومل ينبه عل، وعدم ختليلهم غالباً،ك عند الناسخصوصاً بعد كثرة ذل

  .)عليهم السالم(ئمة  وسئل عنه األ،كان من الواجبات ألشتهر بني الناسفإن 

 املسألة حمل أصل أن  وقد عرفت سابقاً،قصر ودخل احللق إذا  التخليل والقضاءحوطومع ذلك فاأل

  . واهللا العامل،إشكال



  كان اجتماعه بفعل ما  وإن  بل،كان كثرياً جمتمعاً وإن بأس ببلع البصاق  ال:)٢ألة مس(

  

 وال إشكال فكيف بالكثري املتدرج بال }كان كثرياً جمتمعاً وإن  ببلع البصاق بأسال:  ٢مسألة (

 والسرية ،عدم صدق الشرببعد  صل لأل، متكررة عليه يف كلمات الفقهاءمجاع اإلي بل دعاو،خالف

  . املتقدممجاع واإل،ملستمرة القطعيةا

 خرب زيد الشحام املروي عن أيضاً ويدل عليه ، وفيهما نظر،ورمبا استدل لذلك باحلرج واحلكمة

ال يبلع ريقه حتی يبزق ثالث  : قال؟ يف الصائم يتمضمض)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن:الكايف

  .)١(مرات

  .ثفإنه دل على جواز بلع الريق بعد الثال

  .)٢(ال بأس أن يزدرد الصائم ريقه: قال) عليهما السالم(وخرب اجلعفريات، عن جعفر بن حممد 

مض الصائم ال بأس أن يتمض: إنه قال) عليه السالم(وروى الصدوق يف اهلداية عن الصادق 

  .)٣(ويستنشق يف شهر رمضان وغريه، فإن متضمض فال يبلغ ريقه حىت يبزق ثالث مرات

 فيها شكال لكنك قد عرف اإل،تدل مبا تقدم من الروايات الدالة علی بلع ريق الغرياسا رمب أنه كما

  كان اجتماعه بفعل ما  وإن بل{

                                                          

  .٢مضة واالستنشاق للصائم حض باب امل١٠٧ ص٤ج: الكايف)١(

  .٦٢ص: اجلعفريات)٢(

  .٢٣ سطر ٥٥ص: اهلداية، اجلوامع الفقهية)٣(



  . الترك يف صورة االجتماع خصوصاً مع تعمد السببحوط لكن األ،يوجبه كتذكر احلامض مثالً

  

 من حكم ت وما عرف،نص الطالق وذلك إل، كما نص عليه غري واحد}يوجبه كتذكر احلامض مثالً

 وذلك الحتمال انصراف } الترك يف صورة االجتماع خصوصاً مع تعمد السببحوطلكن األ{ صلاأل

  . والسرية غري معلوم الوجود يف املقام،صل فال جمال لأل،النص اوز ومشول نص املنع عن الشرب له

تعارف  إذ ، كما ذكره البعض فكيف بالوجويب،ال وجه هلذا االحتياط االستحبايب أنه لكن الظاهر

 إطالق  إىلضافة باإل، وجريان السرية مطلقاً، البلغمأصحابالتذكر بل غلبة جتمع املاء يف الفم عند هذا مثل 

  .طالقالنص كاف يف احلكم باإل

 والدم حال املاء ، الصفراءأصحاب واحلالوة اللذين تكونان يف فم ،حال الصفراء أن الظاهر مث إن

 واحتمال ،كان للماء حينئذ غلظة ولوناً خاصاً وطعماً خارجاً وإن ،يلزم البصاق للتخلص منهما فال ،الكثري

 املاء ةانصراف النص والفتوی يف غري حمله بعد غلبته مثل هؤالء خصوصاً يف حالة الصيام اليت توجب غلظ

  .وتكيفه



  .الرأس وما يرتل من ،بأس بابتالع ما خيرج من الصدر من اخللط  ال:)٣مسألة (

  

 سواء كان هو } وما يرتل من الرأس،بأس بابتالع ما خيرج من الصدر من اخللط  ال:٣مسألة {

األكل أدلة بعد عدم مشول صل وذلك لأل،ال أم  فضاء الفم إىل وسواء وصال،م ال أالسبب يف اخلروج واجلر 

 وملوثق غياث ،الفرق بينهما لعدم ، البصاقأدلة وللمناط يف ، غري النخامة إىلماه النصراف،شرب لهلوا

  .)١(يزدرد الصائم خنامته بأن ال بأس : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وي عن الكايفرامل

من تنخع يف املسجد  : رواية ابن سنانطالق وإل،وللمناط يف صحيحة ابن سنان املتقدمة يف القلس

  .)٢(تهأبرأ إال مث ردها يف جوفه مل مير بداء يف جوفه

مل يكن وإالّ  ، يف استفادة املناط منهإشكالقلنا به يف مورده فال  فإن ،صحيح ابن سنان أما :قولأ

 ، فال بأس ادلةسائر ما ذكر من األ أما ،طالقليس الكالم يف مقام اإل إذ ، لعدم داللة الرواية،دليال للمقام

 فما حنن فيه ، لزم التنبيه عليههيف بعض صور أو ،و كان حمرماً مطلقاًل ف،مثل هذا حمل االبتالءن أ وخصوصاً

  .من قبيل عدم الدليل دليل العدم

                                                          

  .١الصائم يزدرد خنامته حيف  باب ١١٥ ص٤ج: الكايف)١(

  .١من أحكام املساجد ح ٢٠ باب ٥٠٠ ص٣ج: الوسائل)٢(



  . تركهحوطكان األ وإن ، احللق إىلبل األقوی جواز اجلر من الرأس

   فضاء الفم  إىلما وصل منهماوإما 

  

 عدم ضرر إطالق ،ولذا اختار هذا القول املعترب واملنتهی والتذكرة والبيان واملدارك واملستند وغريها

  .النخامة

 النخمة والنخامة : قال يف القاموس،و الصدرأس أاملوضوع للنخامة هو مطلق ما يرتل من الر أن كما

   .)١( انتهی،نفهأ أو  دفع بشيء من صدره: وحيرك وتنخم، وخنم ـ كفرح ـ خنماً،بالضم النخاعة

بل األقوی { :ا قال املصنف ولذ، وغري واحد من الفقهاء،خر من اللغوينيآوقريب منه عبارة مجع 

 ،األكلالنازل بنفسه ال يصدق عليه  أن  باعتبار} تركهحوطكان األ وإن ، احللق إىلجواز اجلر من الرأس

جريان الدم من الرأس إىل البدن، خبالف ما لو جره  الداخل بنفسه مثل  إىلبل هو شيء حترك من الداخل

  مضافاً،كل خنامته جمازأ أنه  وصدق، منصرف عن مثلهاألكل إذ ، وفيه ما ال خيفی،األكلعليه فإنه يصدق 

  .أشبه النص والسرية وما إطالق ما عرفت من إىل

   قد عرفت عدم }ـ فضاء الفم ف إىلما وصل منهماما أو{

                                                          

   .)ن خ م( مادة ٣٤٤ ص٤ج: القاموس احمليط)١(



  .فيه بترك االبتالعفال يترك االحتياط 

  

  إىل التفصيل بني ما وصل وقد اختار}ال يترك االحتياط فيه بترك االبتالع{ يف ازدراده لكن شكالاإل

  . مجع كالشهيدين وغريمها، وبني غريه باجلواز،فضاء الفم بعدم اجلواز

ما ال خيفى، إذ قد  ويف الكل ،ه داللةإمجال بعد تضعيف النص باألكل وصدق ،واستدل له باالشتغال

  .ص يف النإمجال وال ،منصرف عن مثله كما سبقعرفت تقدم الرباءة على االشتغال، واألكل 

  احللق باالسترسال بدون الوصول إىليصلأن  إال ،خر بني الدماغية فالبطالنآهناك تفصيالً  أن كما

ن الوجه أ وك، وهو ظاهر الشرائع،رشاد واختار هذا القول اإل، وبني الصدرية فعدم البطالن، فضاء الفمإىل

  .يه ما تقدم وف، يف الدماغيهاألكل ودعوی صدق ،يف ذلك ختصيص رواية غياث بالصدرية



  كان بالنحو غري املتعارف  وإن ، والشرباألكل املدار صدق :)٤مسألة (

  

ن  وذلك أل}كان بالنحو غري املتعارفوإن {فساد  يف اإل} والشرباألكلاملدار صدق  :٤مسألة (

بده  ولذا لو قال املولی لع، والشرب وما يكون فيه مناطهما العريفاألكلهو    عرفاً دلةاملستفاد من األ

 أو ذنهأ أو صب املاء يف عينه إذا  دون ما،مره املولیأ كان عندهم خمالفاً ملا ،نفهأ فشرب من ،ال تشرب املاء

  . جوفه إىلجرحه فنفذ أو حليلهإ

  .مر املولی يف نظر العرف يكون خمالفاً أل،حنوها أو برةإنعم يف مثل صب املاء يف املعدة بواسطة 

  :هيم ثالثةيف املقام مفان إ :ن شئت قلتإ

  .ما الذهن من النحو املتعارف إليه مبا ينصرفاألكل صدق الشرب و:ولاأل

  .ا إليه بعض املصاديق الغامضة البعيدة عن الذهن دون االلتفات إىل صدقهما لدی التوجه:الثاين

 هو  واملستفاد عرفاً من النص والشهرة، املناط الذي رمبا يفهم باملناسبة بني احلكم واملوضوع:الثالث

 ال تأكل  أو،ما قال املولی لعبده ال تشرب املاء  ويشهد له ما تقدم من فهم العرف عند،ن دون الثالثوالاأل

 رأی العرف عدم ارتباط بني ي ،نك خالفت املولیإ: قيل ملن صب الدواء يف عينه إذا  أنه حتی،الطعام

  املولی وبني فعل 



 كما ،يف اجلوف ولو بابتالع مطاط الكتشاف باطنهفهم املناط حبيث مينع كل دخول  أما ،الشخص

برة حصول نتيجة الشرب باإل أو ،صبع يف احللقدخال اإلإ أو ،مراضيتعارف يف زماننا هذا يف بعض األ

دخال من اإل أو ،حليلصب الدواء يف اإل أو ،رمح يف البدن أو نفاذ سكنيإ أو الوريدأو  تزريقاً يف اللحم

مراً أ فليس ،الدهن القليل مثال أو نف كالسعوطدخال من طريق األ اإلأقساملبعض  أو العني أو ذنطريق األ

وكذلك النوم يف ،  حلصول التربيد املماثل لنتيجة الشرب منهأيضاًملنع من اجللوس يف املاء وإالّ  ،عرفيا

  .  ذلكأشبهما  أو  الرطب)امللجأ(السرداب 

دخال إأو األنف شرب املاء من طريق  أن تی ح،كل والشرب فهم خصوصية لأل،ويقابل هذا الفهم

  .التزريق ال يكون ضاراً بالصوم أو  واملاء يف املعدة من طريق الفتقمالطعا

  .قربمرين هو األفما عن املشهور من الوسط بني األ

 ما دل علی ، والشرباألكل أدلةدخال يف اجلوف من  عدم فهم مطلق اإل إىلضافةويؤيد املشهور باإل

  .ط وصب الدواء يف األذن والعني واحلقنة باجلامدجواز السعو

ما ذكره الفقيه اهلمداين من  أن  وذا تعرف،ما ما ورد يف مفطرية الغبار واحلقنة باملائع فلدليل خاصأ

    وبني ما يصله من دون،عد االستهالك كحلو النباتب ،الفرق بني ما يصل احللق من طرق العني مثالً



 أو شيئاً يف أُذنه أو صب دواًء يف جرحه إذا  كما، والشرباألكلمل يصدق  إذا  اجلوفإىل فال يضره جمرد الوصول

  إحليله

  

 األكلكان فيه صدق  إذا  كأنه يراد به الفرق بني ما،دون الثاين ،ولاالستهالك باجلواز يف األ

  .بني غريه و، ولو كان الصدق من باب الفرد النادر،نفوالشرب عرفاً كما يصدق علی الشرب من األ

 فيما ،خرآبو الصالح وبعض أمبا ذكرنا ظهر وجه النظر يف ما ذكره املبسوط واملختلف و أنه كما

 بل الشيخ والعالمة يف بعض ،ذنتقطري املائع يف األ أو  يف صب الدواء يف اجلرحشكالحكي عنهم من اإل

  .فتوا املشهورأ و،خركتبهم األ

 أو ،نف من جواز شرب املاء من طريق األ،رب عصرنافتی به بعض من قاأ ما إشكاالوضح منه أو

  .أشبهما  أو ،بواسطة فتحة يف احللق أو ،دخال املاء بالتزريق يف املعدةإاحتمال جواز 

صب دواًء  إذا  كما، والشرباألكلمل يصدق  إذا  اجلوف إىلفال يضر جمرد الوصول{وكيف كان 

فتی بعدم أ أن حليل بعداحملقق يف الشرائع يف الصب يف اإل وقد تردد }إحليله أو شيئاً يف أُذنه أو يف جرحه

فساد، فتيا باإلأ ولعله للخروج عن خالف املبسوط واملختلف حيث ، اجلوف بغري احللق إىلفساد مبا يصلاإل

 أحد  اجلوف ألا إىلاملثانة تصل بأن فساد مستدالًقال يف جواب القائل باإل أنه كان احملكي عن املعتربوإن 

 بل ، قلنا ال نسلم، اجلوف إىل وقوهلم للمثانة منفذ، لالغتذاءةاملثانة ليست موضوعن إ : ما لفظه،لكنياملس

  رمبا كان 



 والشرب األكلكان متعمداً لصدق ن إ ،موجب للبطالن أنه وصل من طريق أنفه فالظاهر إذا  نعم، جوفه إىلفوصل

  .حينئذ

  

الكربی  أن  وظاهره. انتهی،مر احملتمل يبطل الصوم باأل وال،ا من املاء علی سبيل الترشح إليهما يرد

  .مسلمة عنده

  . وقد تصدی املصباح للجمع بني كالمي الشرائع فراجع،لكنك قد عرفت عدم متامية الكربی

  . من الطرق اليت ذكرناها} جوفه إىلوصل{ الظاهر عدم البطالن مبا }ـف{وكيف كان 

كان ن إ ،موجب للبطالن أنه فالظاهر{دق الشرب وحنوه ص إذا مافي }وصل من طريق أنفه إذا نعم{

 لعدم ،أقرب فعدم البطالن ،مل يصدق كالسعوط وحنوه إذا  أما} والشرب حينئذاألكل لصدق ،متعمداً

عليه ( عبد اهللابا أ سألت : قال، كخرب ليث املرادي، وخلصوص ما ورد يف عدم البأس بالسعوط،أوالًالصدق 

   .)١( يكرهفإنهالسعوط  إال البأس : قال؟ذنه الدهنأم ويصب يف  عن الصائم حيتج)السالم

  .ومثله يف السعوط خربا غياث

  برة املتداولة يف هذا  اإلأقسامال فرق بني  أنه قدم ظهرتومما 

                                                          

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٣٤ باب ٥١ ص٧ج: الوسائل)١(



  . والشرباألكلما صدق عليه  إال الزمان

 احملل  إىلالذهابأو  ، اجلسم إىلشعةسائر الوسائل كتسليط األبذهاب العطش واجلوع إبأس ب كما ال

 كل ،أشبهما  أو ،استعمال املخدر املوضعي الذي ال حيس معه ما أو ،العطش أو الذي ال حيس باجلوع

 ، وعدم فهم العرف ملناط قطعي،ربعاأل أو  ومفهوم الروايات احلاصرة للمفطر بالثالث،ذلك لعدم الدليل

  . يف االسترباد باملاء وحنوهشكال باإلللزم القووإالّ 



  .كان متعمداً وإن  اجلوف إىلحنومها حبيث يصل أو السكني أو  ال يبطل الصوم بإنفاذ الرمح:)٥مسألة (

  ماع  اجلُ:الثالث

  

كان  وإن  اجلوف إىلحنومها حبيث يصل أو السكني أو  ال يبطل الصوم بإنفاذ الرمح:٥ مسألة{

 وذلك لعدم دليل علی املفطرية ، سائر البدن إىلأو  املعدة إىل أو ما دون احللق إىلنفاذ سواء كان اإل}عمداًتم

 ،ا ال تضر موجود فيهأ بل مناط احلقنة باجلامد اليت ورد ، والشرب عليهاألكل وال يصدق ،صل العدمفاأل

  . عدم البطالن إىلولذا ذهب املشهور

دخال يف  اإلكل الذي هو ولعله ملناط األ،خالفاً للمحكي عن املبسوط واملختلف من القول بالبطالن

 هنا وال األكل لكن قد تقدم عدم صدق ،عرفت فيه عدم الفرق بني املعتاد وغري املعتاد أن وف بعدجلا

  . بل املناط بالعكس،مناط

 عليه كالنصوص مجاع اإلي بل دعاو، وال خالفإشكال بال }اجلماع{ : من املفطرات}الثالث{

  : ويدل عليه،متواترة

 ،نتم لباس هلنأ نسائكم هن لباس لكم و إىل لكم ليلة الصيام الرفثحلأ :من الكتاب قوله سبحانه

نفسكم فتاب عليكم وعفی عنكم فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم أنكم كنتم ختتانون أعلم اهللا 

   وال ، الليل إىلمتوا الصيامأ مث ،سود من الفجربيض من اخليط األوكلوا واشربوا حتی يتبني لكم اخليط األ



  . آخر اآلية إىل)١( تلك حدود اهللا،نتم عاكفون يف املساجدأباشروهن وت

 والشرب ومباشرة النساء األكل املذكورة اليت هي مور عن األمساكن ظاهر ظاهر اآلية وجوب اإلإف

  .بعد طلوع الفجر مما كانت حمللة بالليل

 )عليه السالم(ن الصادق  ع،وقد ورد يف سببب نزول هذه اآلية ما عن علي بن إبراهيم يف تفسريه

 يعين كل من صلی العشاء ونام ومل ،مني يف شهر رمضان بالليل بعد النوم حمراألكلكان النكاح و :قال

 وكان رجل من ، وكان النكاح حراماً بالليل والنهار يف شهر رمضان،فطارتبه حرم عليه اإلنامث يفطر 

 شيخاً كبرياً ضعيفاً ، بن جبريعبد اهللاخو أ ،ن جبرييقال له خوان ب) صلی اهللا عليه وآله( النيب أصحاب

 ، يف هذه الليلةاألكله قد حرم علّي هل أل:نتبه قالايفطر فلما  أن ت عليه امرأته فنام قبلأوكان صائماً فأبط

 وكان قوم من ،فرق له) صلی اهللا عليه وآله(ه رسول اهللا  عليه فرآىغمأصبح حضر حفر اخلندق فأفلما 

  .)٢(الصيام  حل لكم ليلةأ فأنزل اهللا ،شهر رمضانيف حون بالليل سراً الشبان ينك

                                                          

  .١٨٧ية آ :سورة البقرة)١(

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح٤٣باب  ٨١و ٨٠ ص٧ج: الوسائل)٢(



  . يف احملكم واملتشابه عن تفسري النعماينىوحنوه رواية السيد املرتض

 إذا ال يضر الصائم : يقول)عليه السالم(با جعفر أ مسعت : قال، صحيحة حممد بن مسلم:ومن السنة

  .)١(النساء واالرمتاس يف املاء الطعام والشراب و:ربع خصالأاجتنب 

ه يف أهل عن الرجل يعبث ب)عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت : قال،الرمحان بن احلجاج وصحيحة عبد

  .)٢(عليه من الكفارة مثل ما علی الذي جيامع : قال؟شهر رمضان حتی ميين

بث بامرأته ميين وهو حمرم  سألته عن رجل يع: قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خریوصحيحته األ

  .)٣(عليهما من الكفارة مثل ما علی الذي جيامع : فقال؟يفعل ذلك يف شهر رمضان أو من غري مجاع

جاريته وهو يف  أو هأهل يف الرجل يالعب )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ومرسلة حفص بن سوقة

  .)٤(رة مثل ما علی الذي جامع يف شهر رمضانعليه من الكفا : قال؟قضاء شهر رمضان فيسبقه املاء فيرتل

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب١٩ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٤ باب ٢٥ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٤ باب ٢٥ ص٧ج: الوسائل)٣(

  ٤صائم ح مما ميسك عنه ال٤ باب ٢٥ ص٧ج: الوسائل)٤(



  نثی  للذكر واأل،وإن مل يرتل

  

طعام إ و،عليه عتق رقبة : فقال؟ه يف رمضان متعمداًأهل ىتأ سألته عن رجل :ومضمرة مساعة قال

  .)١(ين له مثل ذلك اليومأ ومن ، وقضاء ذلك اليوم، وصيام شهرين متتابعني،ستني مسكيناً

من جامع يف ار  :قال )صلی اهللا عليه وآله( وخرب الغوايل عن النيب ،م اهلروي اآليتالسال وخرب عبد

  .تية وغريها مما سيأيت يف املباحث اآل.)٢(رمضان متعمداً فعليه الكفارة

مر أنزال فاإل أما ،احلكم دائر مدار اجلماع إذ }مل يرتلوإن {ومنه يعلم مبطلية اجلماع يف قبل املرأة 

 ،نزال بعد كثرة وجوده بدون اإل،نزال يف غري حمله اجلماع املوجب لإل إىلنصرافال اال واحتم،خرآ

  .اتمجاعات النصوص والفتاوی ومعاقد اإلإطالقو

ات طالق ويدل عليه اإل، وال خالفإشكال بال }نثیللذكر واأل{اجلماع يوجب فساد الصوم  مث إن

تی امرأته أ يف رجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مر كخرب املفضل بن ع،الرواياتمن  ة ومجل، وفتوینصاً

طاوعته فعليه  وإن ،كان استكرهها فعليه كفارتانن إ :)عليه السالم( فقال ؟وهو صائم وهي صائمة

  . احلديث،)٣( وعليها كفارة،كفارة

                                                          

  .١٣ مما ميسك عنه الصائم ح٨ باب ٣٢ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٥٨ ح٢١١ ص١ج: غوايل اللئايل)٢(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٢ باب ٣٨ ص٧ج: الوسائل)٣(



  دبراً  أو قبالً

  

نزل أن إ }دبراًأو { إشكال بال }قبالً{ا  إليه بالنسبةفطاراجلماع يوجب اإل أن فادةإومثله غريه يف 

  .تية األستمناء اآلدلة أل،إشكال فبال ، إليهبالنسبة

  لة واملبسوطي بل عن اخلالف والوس،ا مطلقاً فهو املشهور إليهمل يرتل وبالنسبةن إ  إليهبالنسبةما أو

  .باملالزمة أو ابتداًءما إ ، عليهمجاع اإل:والغنية وغريها

و ) اجلماع(و ) املباشرة(ا ت عن فإ ، وجبملة من الرويات املتقدمة،واستدل له باآلية الكرمية

  . يف دبر املرأةتيان والكل شامل لإل،أشبهوما ) تياناإل(كما يف صحيحة حممد بن مسلم و ) اجتناب النساء(

ليوم  هذا ا إىل بل،سالموائل اإلأ املرأة يف دبرها يف إتياننصراف ليس يف حمله بعد تعارف والقول باال

ز ذلكعند من جيو.  

 الدبرن إ : بل يظهر من خرب حفصوال بأس به : مبا يأيت من خربي عمر والقماطتدل لذلكوقد اس

 عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت : قال، اجلماعأحكام اللذين رتب الشارع عليهما املأتينيأحد 

 إتيان كما هو الظاهر ال ،برد الإتيان واملراد ،)١( الغسلاملأتيني فيه أحد هذا : قال؟ه من خلفهاأهليأيت 

  . كما رمبا احتمل،القبل من اخللف

                                                          

  .١ة حب من أبواب اجلنا١٢ باب ٤٨١ ص١ج: الوسائل)١(



  كبرياً  أو صغرياً كان

  

  خصوص الدبر إىلنصراف باحتمال االمجاعاحلكم بعد النص واإليف  شكالوكيف كان فال ينبغي اإل

 يف الرجل يأيت املرأة يف )عليه السالم( اهللاعبد  أيب  عن، كمرفوعة أمحد بن حممد،ببعض الروايات الشاذةأو 

  .)١(ال ينقض صومها وليس عليها غسل : قال،دبرها وهي صائمة

 يف الدبر وهي ةتی الرجل املرأأإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، ومرسلة علي بن حكم

  .)٢(صائمة مل ينقض صومها وليس عليها غسل

  .نزال ووجوبه عليه دوا مع اإل،للغسل عليها ما مل يرتلومرفوعة الربقي النافية 

عبر  أن  بعد،شكل صاحب احلدائق يف املسألة ملكان املرفوعة واملرسلةأ فقد ، ومع ذلك كله:أقول

  . وأخرياً احتاط يف املسألة طبق املشهور،عنها بالصحيح

 اليت ذكرها دلةلی األ عن هذه الروايات كانت مقدمة عصحابعراض األإال  لو أنه نصافواإل

  .عراض ال ميكن األخذ ااملشهور لكن بعد اإل

 رفع أدلةحتمال مشول ا و، النص والفتویطالق إل}كبرياًأو {املوطوء  أو  الواطيء}صغرياً كان{

  القلم 

                                                          

  .٣ة حب من أبواب اجلنا١٢ باب ٤٨١ ص١ج: الوسائل)١(

  ٣ة حب من أبواب اجلنا١٢ باب ٤٨١ص ١ج: الوسائل)٢(



  ميتاً  أو حياً

  

 صوم د تفس الوطء الكبري فال إىلنصراف كاحتمال اال، املوطوءه الصغرية فال يفسد صومها إىلبالنسبة

دليل رفع القلم ال جيعل حقيقة الصوم  إذ ، يف غري حمله، بل وال صومه لرفع القلم،اهدخال الصغري فيإاملرأه ب

  .يف حق الصغري خمتلفة عن حقيقتها عند الكبري

  . يزول عند املالحظة هلذا الفرد،نصراف لو كان فهو بدوياال أن كما

 كما ،أدخلت املرأة احلية عضو امليت يف نفسها بأن امليت أو  سواء كان الفاعل احلي}ميتاً أو حياً{

  .نصراف لو كان فهو بدوياال أن  وقد عرفت يف مثله، للصدق،صرح به مجاعة

  . ويف بعض املقامات ضعيف،نصراف يف املقام شديدنعم اال

لو مل  أما ،قهاء وكالم الفحاديث من العناوين املأخوذة يف اآلية واألأشبهنعم الالزم صدق اجلماع وما 

  .دخل آلته يف العضو املقطوع منهاأ أو ،دخلت الداخلة املقطوعة يف نفسها إذا  كما،يكن كذلك فال

 ،العكس أو ة،بطال فيما أدخل عضوه يف آلة مطاطية صنعت شبيهة بعضو املرأولية عدم اإلأومنه يعلم 

 ،مل يرتال إذا  فيماجامعت رجالً مطاطياً  أوة مطاطيةجامع امرأ إذا وهكذا ال يوجب الفساد والبطالن فيما

  . املأخوذ يف النص والفتویأشبهما  أو لعدم صدق اجلماع

   فقوله ،الفرج للمقام  حفظأدلة لشمول ،نعم الظاهر احلرمة



  .موطوءاً أو واطئاً كان

  وكذا لو كان املوطوء يمة 

  

لل  ابتغاء لوراء احملفإنه ،قام قطعاً يشمل امل)١(فمن أبتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون :سبحانه

  . ملا عرفت من النص والفتوی}موطوءاً أو واطئاً كان{من الزوجة واجلارية 

} كما اعتادت ذلك بعض النساء } بل وكذا لو كانت هي الواطئة،يمةوكذا لو كان املوطوء 

كانوا  وإن ،أشبه وما فطارإلجياب مثل ذلك الغسل واإختلف الفقهاء يف ا وقد ،الكافرات يف بعض البلدان

  .جزموا باحلرمة ألنه ابتغاء ملا وراء احلالل

 وعن الشيخ يف املبسوط دعوی ،بطال يف وطء البهيمة مجع بوجوب الغسل واإلفىتأ فقد ،وكيف كان

 ورمبا ظهر ، يف الغسلشكالدخال ذكر البهيمة لإلإ بل يف اجلواهر قد يستشكل يف النساء ب، عليهمجاعاإل

  .نتهیا ، وهو ال خيلو من وجه ينشأ من احتمال التالزم بني حكم الواطئة واملوطوءة،أيضاًض البطالن من بع

   :أموربطال بوطء البهيمة بوكيف كان فقد وجه اإل

  . املدعیمجاع اإل:ولاأل

  .أشبهات اجلماع وما إطالق :الثاين

  . املناط:الثالث

                                                          

  .٧آية : سورة املؤمنون)١(



 دبن رسول اهللا ق  يا:)عليه السالم( قلت للرضا :قال،  عن صاحل اهلروي،السالم  خرب عبد:الرابع

كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعني  فيه ثالث ،أفطر أو بائك فيمن جامع يف شهر رمضانآ عن يرو

 ، كفارة واحدةه علی حالل فعليأفطر أو كان نكح حالالً وإن ، وقضاء ذلك اليومطعام ستني مسكيناًإو

  .لكن يف اجلميع ما ال خيفی ،)١(كان ناسياً فال شيء عليهوإن 

 يكون مجاع بل لو سلم اإل، ولذا تردد فيه الشرائع وغريه، بل الثابت عدمه، غري ثابتمجاعذ اإلإ

يالج يف إ فليس كل ،انصرافاً أو وضعاًما إ ،ات ال تشمل املقامطالق واإل،حمتمل االستناد الذي ليس حبجة

 وال مناط مقطوع يف ،أشبهلزم القول بذلك يف املطّاط وما وإالّ  ،وطياًويالج لشيء مجاعاً ونكحاً إ أو شيء

دها يف مقام وهذه الرواية لورن إ : ولذا قال الفقيه اهلمداين، واخلرب ال داللة فيه،عتماد عليهاملقام ميكن اال

 حبيث يفهم ،هحوالأفراد اجلماع وال إىل إ بالنسبة طالقبيان التفصيل بني احلالل واحلرام ليس هلا ظهور يف اإل

  . انتهی،نزالمن هذا اخلرب حكم الوطء ارد عن اإل

                                                          

  .١ من أبواب ما ميسك عنه الصائم ح١٠ باب ٣٥ ص٧ج: الوسائل)١(



 وقد تقدم توقف املصنف يف اقتضاء ، يف التعليل اآليت يف خربي عمر والقماطشكالومنه يعرف اإل

  .االحتياط إال  فليس يف املقام،وطء البهيمة الغسل

  .هذا متام الكالم يف وطء البهيمة

 وخبرب ، اجلماعأدلةات إطالق واستدل القائلون بالبطالن ب،أيضاًفيه وطء الذكر فقد اختلفوا أما 

ألي علة ال يفطر االحتالم الصائم  :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب : قال، وخرب عمر بن يزيد،اهلروي

  .)١(حتالم مفعول بهألن النكاح فعله واال): عليه السالم(والنكاح يفطر الصائم، قال 

الليل أول جنب يف شهر رمضان يف أ حيث سأله عمن ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخرب القماط

مفهوم  أن  بتقريب،جنابته كانت يف وقت حالل أن  وذلك،)٢(ال شيء عليه : قال؟صبحأفنام حتی 

 ومبا دل علی التالزم بني الغسل ، املدعی يف كالم اخلالفمجاع وباإل،التعليل قدح اجلنابة يف وقت حرام

  .دلة الغنية وظاهر بعض األمجاع الغالم إلئ بعد حتقق الغسل بوطفطارواإل

 ، وخرب اهلروي مبا عرفت من كالم الفقيه اهلمداين،ات باالنصرافطالقما املستشكلون فقد ردوا اإلأ

  ن مصب الكالم يف خربي أوب

                                                          

  .٤ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ من أبواب ما ميسك عنه الصائم ح١٣ باب ٣٨ ص٧ج: الوسائل)٢(



  .مقدارها من مقطوعها فال يبطل أو ويتحقق بإدخال احلشفة

  

بطال وطء  فاالستدالل ما إل،يكونا بصدد بيان املوضوع أن  وال ميكن،ا حنن فيه وعمر غري مطالقما

 والتالزم غري ، بعد متاميته حمتمل االستنادمجاع واإل،يالج املطاطإبطال يف ستدالل ما لإلالغالم من قبيل اال

  . يف لزوم الغسل بذلكشكال اإل إىل مضافاً،مثبوت بالدليل

نصراف عن مثله يف غري اال فإن ،ق بني وطء املطاط والبهيمة ووطء الغالمنصاف الفر لكن اإل:قولأ

  .سالمني والفساق حتی بعد اإلاهلحمله بعد تعارفه عن اجل

 كما عرفت عن صاحب احلدائق لبعض النصوص املتقدمة ة، يف وطء دبر املرأشكالنعم بناًء علی اإل

 لالنصراف ، وال ينقض بوطء البهيمة،بطال هنا لو مل يكن أقوی اإلحوط فاأل،ولیأ هنا شكاليكون اإل

  . العدمصل له كان األطالق ولو شك يف مشول اإل،هناك

 ،املفعول أو  الفاعل إىل سواء بالنسبة}مقدارها من مقطوعها أو دخال احلشفةإب{ الوطء }ويتحقق{

 بل يصدق بعض ،ویوذلك لصدق النكاح واجلماع واملباشرة وحنوها من العناوين املأخوذة يف النص والفت

 ولذا فهم الفقهاء وحدة ، حتديد الشارع يف باب الغسلقام مل نقل به ملإمنا و،قل من ذلكهذه العناوين باأل

  . املستمسك ال وجه لهإشكال ف،باب الغسل والصوم واالعتكاف والنكاح من هذه اجلهة

  فال يبطل { للمسألة فروع ذكرها كاشف الغطاء فراجع :أقول



  .نتشر كان مبقدارهااكان لو  وإن ، بل لو دخل جبملته ملتوياً ومل يكن مبقدار احلشفة مل يبطل،كبأقل من ذل

  

 مل ةومل يكن مبقدار احلشف{مل يدخل احلشفة  إذا  فيما} بل لو دخل جبملته ملتوياً،بأقل من ذلك

 ،االنكماش من االلتواء ةرادإنتشار بقرينة اال وقد فهم املستمسك }كان لو انتشر كان مبقدارها وإن ،يبطل

  .نتشرا وتصرف يف لفظ ،التثنية من االلتواء وفهم غريه

قد عرفت حتديد الشارع ا الذي يفهم  إذ ،قلأمقدارها ال  أو  فاملعيار دخول احلشفة،وكيف كان

  .أيضاًحلوق مقدارها 

  . العدمصللو شك كان األ أنه  وقد تقدم، وكأنه للصدق،وأشكل يف عدم البطالن هنا الربوجردي



  .نزال به وعدمهرة قصد اإلو ال فرق يف البطالن باجلماع بني ص:)٦مسألة (

  

 وال خالف إشكال بال }نزال به وعدمه ال فرق يف البطالن باجلماع بني صورة قصد اإل:٦مسألة {

  . يف كونه بنفسه مبطالًدلةلظهور األ



  ال إنزال الفرجني ب أحد يالج يف غري ال يبطل الصوم باإل:)٧مسألة (

  

 ألن ، وال خالفإشكال بال }الفرجني بال إنزال أحد يالج يف غري ال يبطل الصوم باإل:٧لة أمس{

 أشبهما  أو أذا أو وجل يف فمهاألو ف ،حدمها فقطأيالج يف  دلت علی مبطلية اجلماع الذي هو اإلإمنا دلةاأل

  كما لو كانت الثقبة يف، الفرج إىلتهيةكانت من وإن ،وجل يف ثقبة يف جسدهاأ وكذا لو ،مل يبطل صومه

  .طرافهأأحد 

 ولو ،لة كان مبطال بعض اآل إىل الفرج حبيث صدق اجلماع بالنسبة إىليالج منتهياًنعم لو كان اإل

 إمنا و، البطالن باعتبار صدق اجلماع واملباشرة لغةصل واحتمال كون األ، العدمصلشك يف الصدق كان األ

عرفنا من اخلارج ولو  أن  بعد، يف املبطل يف غري حمله فما شك يكون داخالً،غريمهايالج يف اخلارج هو اإل

  .يالج يف الفرج خصوص اإلأشبهاملراد باجلماع وما  أن باالنصراف

  . لصدق اجلماعأيضاً فالظاهر البطالن ،أشبهوجل مع مانع كاحلرير واملطاط وما أولو 

دخال يف فضاء من غري  كان اإلإمنا و،الرجل مالصقاًنعم لو كان الغالف واسعاً حبيث مل يكن عضو 

  . لعدم الصدق،مس فالظاهر عدم البطالن

  .نصراف ومن احتمال اال، من صدق املباشرة،إشكال لعضوها ةدخل العضو وحده بال مماسأوفيما لو 

   وكذا لو أدخل ، للصدقيتدخل ه أو ،يدخل هو أن ال فرق بنيه مث إن



  .نوی املفطرنه إ مل يرتل من حيث وإن  يبطلفإنه كان قاصداً له إذا إال

  

  .دماارإخر باختيارمها والعضوين يف اآل أحد غريمها

 بطريق  بشيء ولو كان حاجباًدخال مطلياً فاإل،دخل باحلرير وحنوهأذ قد عرفت الصدق فيما لو إو

  .ولی للصدق املذكورأ

 كما لو قصد الدخول يف }نوی املفطرنه إ يث من ح،مل يرتل وإن  يبطلفإنه ،كان قاصداً له إذا إال{

 ولذا ،بطال قصد القطع والقاطعإقد تقدم عدم  أنه ى لكن ال خيف،أحدمها فزلق ودخل يف ثقبة هناك مثالً

  . عدم البطالنقربفاأل

  . ملا يأيت من شرط القصد والعمد،يالج يف غريمها فوجل يف أحدمها مل يبطلقصد اإل بأن نعكساولو 



  .نزالصبع وحنوه ال بقصد اإلدخال اإلإ ال يضر :)٨مسألة (

  

 صل لأل، وال خالفإشكال بال }نزال وحنوه ال بقصد اإلعصبدخال اإلإال يضر : ٨مسألة {

  .شياء معينة ليس هذا منهاأللمبطل يف والروايات احلاصرة 

 ، غري حمله يفع،صب واإلة لعدم الفرق بني اآلل،ا إليهةبثارت شهوا بالنسأواحتمال البطالن فيما لو 

  . وال مناط يف املقام،قياسألنه 

 علی مذاقه إمنا )نزالال بقصد اإل(بطال قصد القطع والقاطع كان التقييد بقوله إذ قد عرفت عدم إو

  .بطال بالقصدمن اإل) رمحه اهللا(



كان  إذا كما ال يضر ،كان مكرهاً حبيث خرج عن اختياره أو ،كان نائماً إذا  ال يبطل الصوم باجلماع:)٩مسألة (

  .سهواً

  

أو {املرأة  أو  سواء كان الصائم الرجل، الصائم}كان نائماً إذا ال يبطل الصوم باجلماع: ٩مسألة {

ما  أو فعل باختياره خوفاً بأن حنوه أو أكره كأن هدد إذا  يف مقابل ما}كان مكرهاً حبيث خرج عن اختياره

  .أشبه

ختصاص البطالن والقضاء ايت من  ملا سيأيت يف الفصل اآل،يام عن الص}كان سهواً إذا كما ال يضر{

  .والكفارة بصورة العمد

 أنه  من: احتماالن،العكس أو مل يكن الرجل صائماً إذا وهل جيوز اجلماع مع النائمة الصائمة فيما

ألن الصوم بطبعه  وهذا ،الصوم، وال حرام عليها ألن احلرمة إمنا هي بالنسبة إىل امللتفتليس حبرام عليه لعدم 

 ومثله كل مورد كان الفعل ،كانت معذورة يف حالة النوم وإن ،ينايف اجلماع فال حيل اجلماع للنائمة طبعاً

  . ال حراماً فعلياً،حدمها حراماً طبيعياً لآلخرحالال أل

  .أشبهما  أو وجب عدم االلتفات كالتخدير املوضعيأيف حكم النوم يف عدم البطالن كل ما  مث إن



حدمها فلم يتحقق كان أ ولو قصد اِإلدخال يف ،الفرجني مل يبطل أحد  لو قصد التفخيذ مثالً فدخل يف:)١٠مسألة (

  .نوی املفطرنه إ مبطالً من حيث

  

 }مل يبطل{ بال اختيار وال معرضية }الفرجني أحد لو قصد التفخيذ مثالً فدخل يف :١٠مسألة {

  .يت بطالن الصوم بالعمدل اآل ويأيت يف الفص،مل يعمد ذلك ألنه ،صومه

  . وقد مر يف مسألة التخليل ما ينفع املقام فراجع،نعم لو كان معرضاً كان من قبيل العمد

 عند من يری }نوی املفطرنه إ حدمها فلم يتحقق كان مبطالً من حيثأولو قصد اإلدخال يف {

  .بطال مثل هذا القصدإ لكنك قد عرفت عدم ،مبطلية قصد القطع والقاطع

ليس بفرج  أنه دخل فبانأ ولو ظن العكس ف،دخل فبان فرجاً مل يبطل لعدم العمدأ فهغري أنه ولو ظن

  .قصد القطع مبطل أن  علیبطل بناًء



  دخل الرجل باخلنثی قبالً مل يبطل صومه وال صومها  إذا :)١١مسألة (

  

 ،ا ذكره مشهور املتأخرين كم}دخل الرجل باخلنثی قبالً مل يبطل صومه وال صومهاإذا  :١١مسألة {

 ،دخال يف الفرج واحلكم معلق علی اإل،فرج حقيقة أنه فرج اخلنثی املشكل ال يعلم بأن وعللّوا ذلك

  .فالشبهة موضوعية

  .خالفاً لكاشف الغطاء وبعض آخر حيث قووا البطالن

 بعد صدق ،أشبه وما تيان الدالة علی حرمة اجلماع واملباشرة واإلدلةوهذا هو األقوی لصدق األ

لو كان للرجل ذكران  أنه تریال أ ،سمالتعدد ال يوجب سلب اإل فإن ، علی كال فرجيهةالفرج حقيق

ما  أو رأسان أو  ثالثة عيوننسانكان إل أو ،حقيقيان كامالن كان كل واحد منهما حمكوماً حبكم الذكر

 أو ، ولكن له فرج املرأة كامالرجل أنه علمنا إذا تعدد الفرج ال يوجب سلب الصدق حتی فيما فإن ،أشبه

  .االنصراف أو سماالعتياد ال يقتضي سلب اال عدم فإن ،ا امرأة ولكن هلا فرج الرجل كامالًأعلمنا 

ذا حكم إ و،هذه العورة الزائدة قطعاًستر يف وجوب  أحد  فهل يشك،املولی ستر العورة أمر فاذا

  . هذا الذكر الزائد إىليف الوجوب بالنسبة أحد رباء فهل يشكتاملولی االس

والذين هم لفروجهم  :ذا قال املولیإ ف، املترتبة علی الفرجحكام سائر األ إىلذا بالنسبةكوه

   )١(حافظون

                                                          

  .٥ية  آ:سورة املؤمنون)١(



  لو وطأ اخلنثی دبراً بطل صومهما  أما ، ولو دبراًى باألنثىوكذا لو دخل اخلنث

  

  .الزائد أو يصلاأل أنه  باملشكوك فكيف،يف لزوم حفظ هذا الفرج الكامل الزائد قطعاً أحد ال يشك

 خصوصاً ،بطال ولزوم الغسل يف اإلهوعلی هذا يكون حال فرج اخلنثی قبالً ودبراً حال فرج من عدا

  .بعد ما يكون له من اخلواص مثل سائر الفرج من احلبل والبول واحليض

 القول بعدم بطالن العارضي لزم أو صلياأل أنه  وشك،دق عليها الفرجصلة مل يآنعم لو كانت هناك 

  حيث تعلم اخلنثی بأاىيالج الرجل واخلنث كما لو تبادال اإل،إمجايلمل يكن هناك علم  إذا صومه وصومها

  .مفعولة أو فاعلةما إ

جيب الوضوء  أو ،يالج الرجل يف فرجهاإبطل صومها ب أنه خر منآ إمجايلكان هناك علم  إذا وهكذا

 وإن ، بطل الصوملو كان فرجاًول األن إ  حيث،خرول من فرجها اآلا بأعليها برتول قطرات يشك يف 

  .مجايل وهكذا يف سائر صور العلم اإل، بطل الوضوءكان الثاين فرجاً

يكون  أن  الحتمال، مل يبطل صومهما علی مذاق املصنف}نثی ولو دبراً باألىوكذا لو دخل اخلنث{

  .دبرها أو صبعه يف قبل امرأتهإدخل شخص أ إذا كما فيكون ،العضو الداخل غري فرج

دخال يف دبر املرأة حتی من  باإلشكال ملا تقدم من اإل)ولو قبال(قال ياألحسن أن  أن وال خيفی

  .الذكر

وطء الغالم  أو  وطء املرأةةمبرتل ألنه }بطل صومهما{ ال قبالً }اخلنثی دبراً{ الرجل }لو وطأأما {

  دبراً مما قد 



خری مل  ولو وطأت كل من اخلنثيني األ،نثی بطل صوم اخلنثی دوماخلت اخلنثی باألولو دخل الرجل باخلنثی ود

  .يبطل صومهما

  

  .عرفت البطالن فيهما

 ألا لو }بطل صوم اخلنثی{دبراً  أو الً قب}نثیودخلت اخلنثی باأل{ قبال }ولو دخل الرجل باخلنثی{

 أنه  ألن الرجل مل يعلم}دوما{ل باملرأة دخأ ولو كانت رجالً فقد ،دخل ا الرجلأكانت امرأة فقد 

  .دخل فيها الفرجأا أ، واملرأة مل تعمل ب دخل يف الفرجأ

 كما ، املرتبطة ما معاًحكاملكن ال خيفی أما حينئذ يكونان كواجدي املين يف الثوب املشترك يف األ

 وهكذا يف سائر ،مات مثال إذا ماخر فيصوم اآل أو كرب فيعلم بوجوب قضاء صومهحدمها الولد األألو كان 

  .الصور

  . الحتمال كوما امرأة}خری مل يبطل صومهماولو وطأت كل من اخلنثيني األ{

ن إ  من حيث،إشكالنوثة ففيه ما ما ذكره املستمسك من احتمال تساويهما يف الذكورة واألأ

  .تساوي يف الذكورة يوجب بطالن صومهماال

  .فلها حكم امللحق بهوإالّ  ،وا اخلنثی املشكلأراد إمناباب اخلنثی ما ذكروه من الفروع يف  مث إن



  . بطل صومهىتراخ فإن خراج فوراًارتفع اجلرب وجب اإل أو من غري اختيار مث تذكر أو ع نسياناًمجا إذا :)١٢مسألة (

  

رب وجب ارتفع اجل أو مث تذكر{ كاالضطرار مثالً }من غري اختيار أو جامع نسياناًإذا : ١٢مسألة {

فإن {ستمرار  اجلماع فيلزم عدم االأقسام واالستمرار من ،بطالهإختياري و حلرمة اجلماع اال}خراج فوراًاإل

  .دلة لتعمد اجلماع بقاًء الذي هو كاجلماع حدوثاً فيما يفهم من األ}تراخی بطل صومه

 مقدار احلشفة  إىلاالضطرار لو كان  مثالً،بطلأ فلو زاد ، ليس مببطل إليهاملقدار املضطرن إ مث الظاهر

  وذلك ألن الزائد علی املقدار املضطر،خراجدخال واإلالتحريك باإلدون يالج كان االضطرار باإل أو ،فزاد

  . مجاع اختياري ومثله مبطل وحرامإليه



  .شك يف بلوغ مقدار احلشفة مل يبطل صومه أو شك يف الدخول إذا :)١٣ مسألة(

  .تفخيذ أو قبلة أو ي إنزال املين متعمداً مبالمسةأ ،ناءستم اال:الرابع من املفطرات

  

  والظاهر،صل لأل}مقدار احلشفة مل يبطل صومه شك يف بلوغ أو شك يف الدخولإذا  :١٣مسألة {

 ولو ،ذلك بعد الفحص ملا عرفت من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية يف ثنايا مباحث الكتابأن 

 دخل اراًأ بأن  ولو عكس،كل من دون مراعاة الفجرأان من مسألة من صبح وهو داخل كأدخله ليال مث أ

  . قبل الغروبفطار كان من مسألة اإل،دخل املغرب أن إىل

 أو قبلة أو نزال املين متعمداً مبالمسةإي أ{ : فسره بقولهإمنا و}ستمناء اال:الرابع من املفطرات{

  .ستفعال يف باب االصل هو األ كما،املراد طلب نزول املين أن  لئال يتوهم}تفخيذ

 كما تواتر ،ويدل علی ذلك متواتر الرواياتالصوم،  ومفطر يف باب ،ستمناء حرام مطلقااال مث إن

نتصار والوسيلة والغنية والتذكرة واملنتهی والذخرية واحلدائق واملعترب  كما عن اال،مجاععلی ذلك اإل

  .واملدارك وغريها

 عن الرجل )عليه السالم(عن الصادق ،  صحيحة ابن احلجاج: فهي،ما الروايات الدالة علی ذلكأ

  عليه من الكفارة مثل ما  :)عليه السالم( قال ؟ه يف شهر رمضان حتی ميينأهليعبث ب



  .)١(علی الذي جيامع يف شهر رمضان

  عن رجل وضع يده علی شيء من جسد امرأته)عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : بصري قال أيب وخرب

  .)٢(يعتق رقبة أو يطعم ستني مسكيناً أو يصوم شهرين متتابعني أن كفارته :)عليه السالم( فقال ؟دفقأف

 أو هأهل يف الرجل يالعب ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  عمن ذكره،ومرسل حفص بن سوقة

فارة مثل ما علی الذي عليه من الك :)عليه السالم(فقال  ؟جاريته وهو يف قضاء شهر رمضان فيسبقه املاء

  .)٣(جيامع

يفسد ذلك أسئل عن رجل ميس من املرأة شيئاً  أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وصحيحة احلليب

  .)٤(يسبقه املين أن ذلك ليكره للرجل الشاب خمافةن إ: فقال :؟ينقضه أو صومه

  .)٥( خيف علی نفسه فال بأسما مل : قال؟ه يف شهر رمضانأهلعن الرجل يلصق ب، وموثقة مساعة

                                                          

  ١ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح٤ باب ٢٥ ص٧ج: الوسائل)١(

  ٥ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح٤ باب ٢٦ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح٤ باب ٢٥ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .١ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح٣٣ باب ٦٩ ص٧ج: الوسائل)٤(

  .٦ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح٣٣ باب ٦٩ ص٧ج: الوسائل)٥(



يقبل يف شهر  أو  الصائمر هل يباش:)عليه السالم(سأل أبا جعفر نه إ ،وصحيحة حممد بن مسلم

  .)١(بق منيهسال ي أن يثقأن  إال ين أخاف عليه فليترته عن ذلكإ : فقال؟رمضان

ه يف شهر أهل لصق برجالً أن لو : يف حديث قال)عليه السالم(مري املؤمنني أعن ، ومرسل املقنع

  .)٢(دفق كان عليه عتق رقبةأرمضان ف

 مد لكل ،طعام ستني مسكيناًإعليه  : قال؟ه فأنزلأهلسألته عن رجل لزق ب:  قال،وموثقة مساعة

  .)٣(مسكني

ه يف ار شهر رمضان أهليف الرجل يعبث ب :قالنه  إ)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وخرب الدعائم

  .)٤(ه القضاء والكفارةعلي أن حتی ميين

   .)٥(تق رقبةعدفق كان عليه أه يف شهر رمضان وأهلرجالً لصق ب أن ولو :والرضوي

  .املشعرة علی ذلك أو  الدالةخبار غريها من األإىل

                                                          

  .١٣ من أبواب ما ميسك عنه الصائم ح٣٣ باب ٧٠ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢٨ سطر ١٦ ص:)اجلوامع الفقهية( املقنع)٢(

  .٤ من أبواب ما ميسك عنه الصائم ح٤ باب ٢٥ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٢٧٣ ص١ج: دعائم اإلسالم)٤(

  .ر الثاين السط٢٦ص: فقه الرضا)٥(



   اليت يقصد ا حصوله فعالحنو ذلك من األ أو ختيل صورة امرأه أو تصوير صورة الواقعة أو أو نظر

  

حنو ذلك من  أو ،ختيل صورة امرأة أو ،تصوير صورة الواقعةأو {الغالم مثال  أو رأة امل إىل}نظرأو {

  .} اليت يقصد ا حصولهفعالاأل

  :أقوالمناء بالنظر  ويف حصول اإل:قال يف املستند

  . حكي عن الشيخ يف اخلالف واحللّي،فساد مطلقاًعدم اإل

 املفيد واملبسوط  إىل نسب، من حيلإىل كانن إ  وعدمه، من ال حيل بشهوة إىلكانن إ فسادواإل

  .والديلمي وابن محزة والتحرير

به يف ، استقر وعدمه بدوما، حتی يرتل من غري قصدركرر النظ أو ،نزالقصد به اإلن إ فسادواإل

  .املختلف

  . اختاره بعضهم، وعدمه بدونهر،نزال عقيب النظاعتاد اإلن إ فسادواإل

  . املداركيف اختاره ، وعدمه بدونه،وقصدهكان من عادته ذلك ن إ فسادواإل

  .نزال معه لصدق تعمد اإل،مع قصده أو نزال معه مع اعتياد اإلرفساد بتعمد النظمث اختار املستند اإل

ختاره املصنف تبعاً ا واألقوی ما ، ال ختلو عن مناقشةأمور بقوال هذه األأصحاب قد استدل :أقول

 وذلك لداللة ،أشبهما  أو التكرار أو عتياداال أو سواء حصل بالقصد ،فساد مع التعمد اإل:للمستند وغريه

هو  أنه  مما يفهم منه،وجه الترتّه خوف الدفق أن  مثال صحيحة حممد بن مسلم تدل علی، عليهخباراأل

 ، ذلك إىل ولذا ذهب املشهور،مناءاملناط هو اإل أن خبار وكذلك يفهم مما عداه من األ،املعيار دون سواه

   املذكورة قسام يعرف عدم الفرق بني األومنه



  . مبطل للصوم جبميع أفرادهفإنه

  .نزال وسبقه املين من دون إجياد شيء مما يقتضيه مل يكن عليه شيءلو مل يكن قاصداً لإلما أو

  

 مبطل للصوم جبميع فإنه{ أشبهما  أو احلك بشيء أو ستمناء باليد وبواسطه آلة مطاطيةصغاء واالواإل

النظر يورث ذلك  أن  كمن يعلم،القصد التبعي أو  هذا كله يف صورة القصد األعم من القصد ابتداًء}أفراده

  .مثالً

  أما}نزال وسبقه املين من دون إجياد شيء مما يقتضيه مل يكن عليه شيءلو مل يكن قاصداً لإلما أو{

  .يه فإشكالنزال كما لو جاء الدفق بنفسه فكأنه ال مل يفعل ما يوجب اإلإذا 

 كما هو احملكي عن السيدين واحللي ، عدم البطالنقرب وال عادة فاألدفعل بدون قصإذا ما أو

  . ومن قاربنا عصرهم، واملشهور بني املعاصرين،والفاضلني

 حيث ،اجلمع عليه كما عن اخلالف واملعترب أو ،خالفاً ملشهور املتقدمني كما عن املختلف واملهذب

القضاء والكفارة ما أو ،مث فلعدم القصدعدم اإل أما ،مل يكن آمثاً وإن لكفارةحكموا بالبطالن والقضاء وا

  . صورة عدم القصد إىل بل بعضها منصرفة،اتطالقفلإل

 الكتب اامع كاحلدائق واجلواهر واملستند ومنتهی املقاصد وحاشيته واملصباح أصحابختلف اوقد 

   ،وغريهم



  . وبعضهم قال بالفرق، العمد وغريهفبعضهم تبعوا املشهور يف عدم الفرق بني

ن إولوية ف وباأل،اتطالق بعد منع اإلصل باأل:ستدل القائلون بعدم البطالن يف صورة عدم العمدا

  . بل العمد الذي قارن النسيان،مناء ال يزيد حكمه علی اجلماع الذي ال يبطل مع عدم العمداإل

 فليس عليه مىنأه يف شهر رمضان فأهلجالً لصق بر أن لو: )عليه السالم(ومبا رواه املقنع عن علي 

  .حبمله علی صورة عدم القصد مجعا )١(شيء

  .تية يف املسألة الثامنة عشرةبصري اآل أيب وبرواية

  . والشرب من غري عمداألكل أخباروباملناط املستفاد من 

  .ينيف سندها كما يف املستند عن بعض املتأخر أو خبار يف داللة األلشكأبل ورمبا 

ولوية غري معلومة  واأل.طالق هلا مع اإللال جمابأنه الرباءة ف أما :دلةجاب املشهور عن هذه األأو

 وال يتمكن من ،اجلمع تربعي فيقع التعارض أن  إىل مضافاً،ضعيف السندبأنه  ومرسل املقنع ف،كاملناط

 وحنوه يف يسبقه املاءبل ظاهر  : قالوا،عراض املشهور وموافقته للعامة كما عن االنتصارإاملقاومة بعد 

  بعض الروايات صورة عدم 

                                                          

  .٢١ سطر ١٦ص: املقنع من اجلوامع الفقهية)١(



 من الروايات بعد تعارف طالقيشكل فهم اإل إذ ، هذا ولكن ال يبعد ما اختاره املتأخرون،القصد

  .عدم الدفق بدون القصد

ازاً  يستعمل يف املين جمإمنا سبقه ولفظة ،بقصده إال منائهإجارية عدم  أو من له زوجة أن ن الغالبإف

 وال ، فعلية كما ال خيفیةرادإعصاب تدفق من غري  لكن األ،كثرأتذاذ لالفاعل يريد حفظ نفسه ال أن باعتبار

  .مل يكن دليالً كاملرسل وإن  واملناط مؤيد،ولويةوجه ملنع األ

  .لرباءة اصل فاأل،ولوية واملناط واملرسل والرواية املؤيد باألطالقاملستند يف احلكم منع اإلن إ :اصلواحل



  لو نام يف ار رمضان حيتلم  أنه علم من نفسه إذا :)١٤مسألة (

  

 إطالقال  إذ ، مل يكن بنومه بأس}لو نام يف ار رمضان حيتلم أنه علم من نفسهإذا : ١٤مسألة {

ات بعدم البأس باالحتالم يف مجاع اإلإطالق بل ،علمأفيما  أحد  ولذا مل يستشكل فيه،يشمل مثل املقام

 خرب عمر بن  إىل هذا مضافاً،لو نام جومع معه مل يكن من تعمد اجلماع أنه  بل لو علم،هار يشمل املقامالن

 : قال؟ والنكاح يفطر الصائم،ي علّة ال يفطر االحتالم الصائم أل:)عليه السالم( عبد اهللايزيد قلت أليب 

االحتالم مفعول بهو ،ن النكاح فعلهأل)١(.  

ثالثة ال  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن ميمونعبد اهللا كموثق ،تلی مجلة من املطلقاإو

  .)٢( القيؤ واالحتالم واحلجامة:يفطرون الصائم

 عن الرجل حيتلم بالنهار يف شهر رمضان يتم )عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت :وموثق ابن بكري قال

  .)٣(ال بأس به : قال؟يومه كما هو

                                                          

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٢ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٢ ص٧ج: الوسائل)٣(



  .كان الترك موجباً للحرج إذا كان الظاهر جوازه خصوصاً وإن ،ه تركحوطفاأل

  

 : قال،يغتسل أن  عن الرجل ينام قبل)عليه السالم( عبد اهللاسئل أبا نه ، إوصحيح العيص بن القاسم

ال بأس)نوم اجلنب ليالًأخبار لظهوره يف كون ذلك يف النهار ولو بقرينه ،)١ .  

 لكثرة من يعلم ذلك ولو علما ، يف غري حمله،ل لصورة العلم بذلكليع التإطالق فيه بعدم شكالواإل

 } تركهحوطفاأل{قول املصنف  أن  ومنه يعلم، والتفصيليمجايل ومن املعلوم عدم الفرق بني العلم اإل،ياإمجال

كان الظاهر وإن { منه فتوی الربوجردي بلزوم االحتياط يف صورة العلم وعدم احلرج أقرب و،ال وجه له

 التكليف أدلةاحلرج مانع عن مشول  أن مراده أن  والظاهر}كان الترك موجباً للحرج إذا ه خصوصاًجواز

 فال يرد عليه ،كان يعلم بذلك وإن مناء الذي يقع يف النوم احلرجيمناء ال تشمل اإلطال اإلإبات إطالق ف،له

نفي على  ال فطارلی جواز اإل تدل عإمناالضرر علی تقدير جرياا و احلرج  بأن أدلةما ذكره املستمسك

  . انتهی،املفطرية

                                                          

  .٢ ح من أبواب ما ميسك عنه الصائم١٣ باب ٧ج: الوسائل)١(



 وال جيب ،یرعلم خبروج بقايا املين يف ا وإن ،اخلرطات أو  جيوز للمحتلم يف النهار االسترباء بالبول:)١٥مسألة (

  استيقظ قبله ن إ نزال من خروج املينعليه التحفظ بعد اإل

  

 أم سواء كان االحتالم واجلنابة مضرين بالصوم ، واجلنب من غري احتالم}جيوز للمحتلم: ١٥مسألة {

 صل أل}يف اری{ املوجودة }علم خبروج بقايا املين وإن ،اخلرطات أو يف النهار االسترباء بالبول{ال 

 وقد قرر يف ،ا ال اقتضائية أل،ات االسترباءطالق وال جمال إل،مناء له قطعاًات اإلإطالقالرباءة بعد عدم مشول 

 السرية بالبول  إىل هذا مضافاً، االقتضائية علی فرض وجودهادلةاقتضائية ال تعارض األ اللا دلةاأل أن حمله

  .شكال بعض من قاربنا عصره يف ذلك منظور فيهإف .اليت مل يردع عنها

يف وسطه كما لو استيقظ  أو }استيقظ قبلهن إ نزال من خروج املينوال جيب عليه التحفظ بعد اإل{

 ه حىتإطالق ال يبطل صومه بفإنه ،نزل بعضه دون بعض أو ،من حمله ومل يرتل من اریوقد حترك املين 

 وال يصدق علی مثل هذا ، وذلك لعدم دليل علی وجوب التحفظ.بعضه الباقي يف اری أو خيرج كله

 إمنا بل ، عرفاًه إلي ال يسندفإنه ، بل التعليل السابق شامل له،نزال دليل حرمة االستمناء والقضاء والكفارةاإل

  .هو شيء فعل به



  احلرج  أو ضرارخصوصاً مع اإل

  

خصوصاً مع { ،ولی بالعذرأما غلب اهللا عليه فهو : )عليه السالم( قوله إطالقبل رمبا يقال بشمول 

  . وقد عرفت معنی ذلك فراجع،مساك يف اإل}احلرج أو ضراراإل

  مل،املين حبركته عن موضعه مث حتفظ فلم خيرجج ووجب خرألو فعل يف النهار شيئاً  أنه مث الظاهر

مناء قبل  كما لو فعل مقدمات اإل،مناء اراًوجب اإلألو فعل ليالً فعالً  أنه  كما،مل مين ألنه يكن مبطالً

 ،فعل املقدمات قبل حلظات من الليل مل يكن مضراً بأن  ولو عكس،مناء احملرمحلظات من الفجر كان من اإل

  .مناء العمدي اراً العربة بوقوع اإلإمنا و،قدماتال عربة باملإذ 

حليل وحتته ويف مكان فوق اإل أما ،حليل حكمها حكم الثقبة املعتادةالثقبة يف اإلأن الظاهر  أن كما

   .خرج من ثقبه كذلك إذا آخر فحكمه يعرف من حكم املسألة يف ناقضية البول

لة يف رحم فراغ املين بواسطة اآلإليس من اجلماع ه  أن كما،لةمناء جر املين بواسطة اآلوليس من اإل

  .لة متصلة بني عضوه ورمحها ولو كانت اآل،املرأة

  . عن مثلهدلة النصراف األ،مره ال يبطل صومه بذلكأسلس املين الذي ال ميلك  أن الظاهر مث إن



لو تركه خرجت البقايا بعد  أنه علم  إذا تقدمي االسترباءحوط فاأل، االغتسالأراداحتلم يف النهار و إذ :)١٦مسألة (

  .الغسل فتحدث جنابة جديدة

  

جناب حمرم  وذلك ألن تعدد اإل،مبا يفسد صومه جنب ولوأ أو }احتلم يف النهارإذا  :١٦مسألة {

 فاألحوط تقدمي  االغتسالأرادو{ فال خيتص احلكم يف املقام ويف املسألة السابقة مبا عنونه املصنف ،خرآ

 وذلك من }فتحدث جنابة جديدة{ يف النهار }الغسلا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد االسترباء، إذ

 وال وجه ملا فصله ، بفعله كسيالنه من نفسهال أو ،غري فرق بني كون اخلروج بفعله كالبول واخلرطات

  .املستمسك فراجع

 أدلةفت عدم مشول قبل الغسل فقد عر أما ،مناء العمديمن اإل أنه  فيدل علی احلكم،وكيف كان

  . وجريان السرية بذلك،مناء لهاإل

 أو  سواء خرجت قبل الغسل،مناء منصرفة عن مثل هذه البقايا اإلأدلة إذ ،وهناك احتمال اجلواز مطلقاً

  . يف ترك االسترباءشكالفتی بعض احملشني بعدم اإلأ ولذا ،بعده

 اخلارج بدون االسترباء بكون منيا ةحمكوميذ  إ، حمل نظر)علمإذا ( :تقيبد املصنف املسألة بقوله مث إن

 بالبقايا احملكوم بكوا أراد إذا  إال،غريها أو اخلارج هي البقايا أن شك يف وإن ،كاف يف لزوم االسترباء

  .بقايا

  ليس من هذا الباب حكم بقايا املين اخلارجة  أنه الظاهر مث إن



 مل ، فخرج اراً مين الرجل منهائتسترب أن قبل واغتسلت  فلو جامعت ليالً،من املرأة بعد اجلماع

  . فراجع، علی ما شرح يف مسألة اجلنابة، ولذا ال جيب عليها االسترباء قبل الغسل،يوجب جنابة هلا



  .جياد نية املفطرإ بطل صومه من باب ، ولكن مل يرتل، شيء مما ذكرإتياننزال ب لو قصد اإل:)١٧مسألة (

  

جياد نية إ بطل صومه من باب ، ولكن مل يرتل، شيء مما ذكرإتيانال بنز لو قصد اإل:١٧ مسألة{

  .بطال فالظاهر عدم اإل، يف ذلكشكال لكن قد عرفت غري مرة اإل}املفطر



 أيضاً بطل صومه ،نزال بذلك الفعل لكن كان من عادته اإل، ال بنية اإلنزالفعالأوجد بعض هذه األ إذا :)١٨مسألة (

  .أنزلإذا 

  

 ،نزال بذلك الفعل لكن كان من عادته اإل،نزال ال بنية اإلفعالوجد بعض هذه األأإذا : ١مسألة {

حتقق صدق  إذا كل واحد من القصد واالعتياد فإن ،نزال العمديمن اإل ألنه }نزلأ إذا أيضاًبطل صومه 

بدون بطالن حتی ال  إىل بل قد عرفت ذهاب املشهور،مجاع الذي هو مورد النصوص واإلاًمناء عمداإل

  .العمد

 دون دالقدر املتيقن من النص والفتوی هو صورة القص أن شكل يف ذلك بناًء علیأ فرمبا ،وكيف كان

  .الرباءة من الكفارة والقضاءو الصحة صل فاأل،صورة االعتياد بدون القصد

  .)عليه السالم(مري املؤمنني أ اإلمامبل وخصوص مرسل املقنع املقدم عن 

 : فقال؟منیأعن رجل كلم امرأته يف شهر رمضان ف: )عليه السالم(الصادق  عن ،بصري أيب يةاورو

  .هما شامل لصورة االعتيادإطالق فإن ،)١(البأس :)عليه السالم(

 وتلك ، حبمل هاتني علی صورة االعتياد بدون القصد، باجلمع بينهما وبني الروايات السابقة:و يقالأ

  .علی صورة القصد

  الروايات السابقة شاملة جلميع  إذ :ميعولكن ال خيفی ما يف اجل

                                                          

  .٢٠ح.. . يف حكم الساهي٦٤ الباب ٢٧٣ ص٤ج : التهذيب)١(



  قوی عدم البطالن  فاأل،أنزل أنه أوجد بعض هذه ومل يكن قاصداً لإلنزال وال كان من عادته فاتفقإذا وإما 

  

 أو ، تلك الرواياتإطالق فيبقی الباقي حتت ،الصور خرج منها صورة عدم القصد واالعتياد مبا تقدم

  . والفتوی صرحية يف البطالن يف هذه الصورة،عمز كما  فال قدر متيقن فيها،مهاوعم

 ، الصحة هنا بسبب تضعيفه الروايات غري الصحيحة املروية عن ابن احلجاج إىلاملدارك ذاهبن إ نعم

 يي لكأ كي يراد حبتی معنی ه حتی ميينأهليعبث ب :يكون قوله أن  يف داللتها حيث احتملشكالواإل

  .مناء مطلقاً غاية ليشمل صورة اإلحتیيكون  أن  الظاهر يف القصد ال،ميين

بصري فال  أيب املرسلة ورواية أما ، يف الغايةحتی لوجود املوثق يف الروايات وظهور ،وفيه ما ال خيفی

 املرسلة اليت ال حجية هلا  إىلولی من الطرح بالنسبةأ ألنه ، واالعتياددبد من محلهما علی صورة عدم القص

  . الرواية اليت موردها ما ال يعتاد غالباً خروج املين به إىلالظاهر بالنسبةنه  وأل،سندا

  .فكيف كان فاملشهور هو املتبع

 فاألقوی عدم ،نزلأ أنه نزال وال كان من عادته فاتفق بعض هذه ومل يكن قاصداً لإلدأوجإذا وإما {

 كما ذكره ،جل قرينية الكفارة وليس ذلك أل، ملا عرفت من الدليل يف املسألة الثالثة عشرة}البطالن

 ،وجود الكفارة يف كثري من املوارد بال ذنب فإن ،ا تالئم الذنب املفقود يف املقامأاملستمسك حبجة 

  يسقطها عن الداللة العرفية علی 



  . خصوصاً يف مثل املالعبة واملالمسة والتقبيل، القضاءحوطوإن كان األ

  .)صلوات اهللا عليهم(ئمة األ أو رسولهأو   تعمد الكذب علی اهللا تعالی:اخلامس

  

ات النصوص إطالق و، ذلك إىل ملا عرفت من ذهاب املشهور} القضاءحوطكان األوإن {ذلك 

  .خصوصاً يف صورة احتمال ذلك

 مما هو مورد االحتمال ومورد النصوص املطلقة اليت }خصوصاً يف مثل املالعبة واملالمسة والتقبيل{و

 ، وقد يكون مع السبب،اًإطالقنزال قد ال حيصل بدون السبب اإل أن  فتحصل،بحثالأول سبق بعضها يف 

 قد يكون مع االحتمال وقد ، وما يكون بدوما، وقد يكون بدوما،والثاين قد يكون مع القصد واالعتياد

  .نزالع ثقة عدم اإلميكون 

 وإن ،خر الصور الثالث األ ال،االعتياد فقط أو املوجب للقضاء والكفارة صورة القصد أن والظاهر

  . القضاء بل والكفارة خصوصاً يف صورة االحتمال، فيما له سببحوطكان األ

 })صلوات اهللا عليهم(ئمة األ أو رسوله أو تعمد الكذب علی اهللا تعالی{ : من املفطرات}اخلامس{

ة الكذب علی  يف عدم مبطليإشكال كما ال ،هة الكذب عليهم يف شهر رمضان وغري يف حرمإشكالال 

 د فق،جيابه للقضاء والكفارةإ الكالم يف مبطلية الكذب عليهم وإمنا و،حلق م يف شهر رمضانأغريهم ومن 

  ذهب الشيخان 



 بل عن ،فساد اإل إىلبو الصالح وابن الرباج وعلي بن بابويه واملنتهیأ و، يف االنتصار والغنية،والسيدان

  .كثر األ إىلف نسبته وعن اخلال، عليهمجاعالسيدين دعوی اإل

 وعن ، والعالمة يف التذكرة واملختلف، واحملقق يف املعترب والشرائع، واحللي،خالفاً للسيد يف اجلمل

 ،كثر املتأخرينأعليه ن إ : ويف املستند،ناملشهور بني املتأخرينه إ  ويف احلدائق، عدم البطالن:املراسم وغريهم

  .مل يكن مجيعهمن إ كثر املتأخرينأعليه ن إ :ويف اجلواهر

 عبد اهللابا أ مسعت :بصري قال أيب  كموثقة،خبار، وباأل مجاع وباإل،حتياطولون للبطالن باالاستدل األ

 :)عليه السالم( قال ، هلكنا: قلت له: قال،الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم : يقول)عليه السالم(

 عليهم السالم(ئمة علی األ ذلك الكذب علی اهللا وعلی رسوله وإمناليس حيث تذهب()١(.  

 وعليه قضاؤه أفطرقد  : فقال؟ سألته عن رجل كذب يف شهر رمضان: قال،وموثق مساعة املضمرة

  .)٢(تعمد إذا وهو صائم يقضي صومه ووضوءه

  

                                                          

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٢ باب ٢٠ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٢ باب ٢٠ ص٧ج: الوسائل)٢(



 . وعليه قضاؤهأفطرقد  : فقال؟ل كذب يف شهر رمضانلته عن رج سأ:خری قالوموثقته األ

  .)١(يكذب علی اهللا وعلی رسوله :ل قا؟ فما كذبته:فقلت

مخسة أشياء تفطر الصائم، األكل، والشرب، : قال) عليه السالم(واملرفوعة املروية عن أيب عبد اهللا 

  .)٢( )عليهم السالم(واجلماع، واالرمتاس يف املاء، والكذب على اهللا وعلى رسوله وعلى األئمة 

من كذب علی اهللا وعلی  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بصري املروي عن النوادر أيب وخرب

  .)٣(تعمد إذا وهو صائم نقض صومه ووضوءه)  اهللا عليه وآلهىصل(رسوله 

الكذب علی اهللا وعلی ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بصري أيب  عن،وخرب منصور بن يونس

  .)٤(ئمة يفطر الصائمرسوله وعلی األ

 اهللا ى وترك الكذب عل،دنی ما يتم به فرض الصوم العزمية وهي النيةأو :) السالمعليه(والرضوي قال 

   األكل مث ترك ،وعلی رسوله

                                                          

  .٦ مما ميسك عنه الصائم ح٢ باب ٢١ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٦ مما ميسك عنه الصائم ح٢ باب ٢١ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٧ مما ميسك عنه الصائم ح٢ باب ٢١ ص٧ج:  الوسائل)٣(

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح٢ باب ٢١ ص٧ج: الوسائل)٤(



شياء تفطرك أواتق يف صومك مخسة  : ويف موضع آخر منهوالشرب والنكاح واالرمتاس يف املاء

) عليهم السالم( ئمة لی األوالشرب واجلماع واالرمتاس يف املاء والكذب علی اهللا وعلی رسوله وعاألكل 

  . غريها إىل)١( ما ال جيوز إىلواخلنا من الكالم والنظر

ما أو ، الرباءة والصحةصلن األأاالحتياط فب أما ، املذكورةدلةشكل القائلون بعدم املبطلية علی األأوقد 

 أنه  إىلضافةإل وبا،خر لهآ كالسيد خالف ذلك يف كتاب مجاعمدعي اإل أن  حتیإمجاعال بأنه االمجاع ف

  .حمتمل االستناد وهو مسقط له عن احلجية

 ىبصري باالشتمال عل أيب أخبار بل و،ا بني ضعيف السند كاملرفوعة والرضويأ فبخباراألوإما 

  . أحدی نقض الوضوء مما مل يقل بهعل وبني ضعيف الداللة الشتماهلا ،ضمارالواقفية واإل

 كصحيح حممد ، غريهأمور احلاصرة للمفطرات يف خبار وباأل،صلمث استدل هؤالء لعدم البطالن باأل

 ،ث خصالالاجتنب ث إذا ال يضر الصائم ما صنع : يقول)عليه السالم(با جعفر أ مسعت :بن مسلم قال

احلصر مفهوماً ومنطوقاً دال  فإن ،)٢(رمتاس الطعام والشراب والنساء واال:أربع خصالويف بعض الروايات 

  .كذب بالصومعلی عدم ضرر ال

                                                          

  .٣٦ سطر ٢٣ص: فقه الرضا)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب ١٩ ص٧ج: الوسائل)٢(



 ، ال جمال له يف قبال الدليلصلاأل إذ ،قربما ذكره املصنف تبعاً ملن عرفت هو األ أن افنصلكن اإل

 وال داللة يف ، اليت دلت علی بطالن الوضوء بالكذبخبار احلاصرة واألخباراأل إال  البطالنأدلةوال خيدش 

طالن الصوم مبا سوى املذكورات يف هذه بقرينة ما دل على بضايف إاحلصر  إذ ،خبارشيء من هذه األ

املذكورات يف األخبار من األخبار، ولذا يلتزم نفس القائلني بعدم البطالن يف الكذب بأن املفطرات أكثر 

 فقد ،ن املتكلم يأيت بالكالم حسب مقتضی املقام أوالسراحلاصرة، وما أكثر احلصر اإلضايف يف األخبار، 

  .فياً وحصراًنثباتاً وإ فينساق الكالم حوهلا فقط ، خاصةأموريكون املقام مقام 

جابة بالنفي منصبة هل يوجد شيء يف هذه الصحاري كانت اإل أنه ال تری لو سأل صياد صياداً عنأ

  . احلطب وهكذاى حطاب كان النفي منصباً عل إىل ولو وجه السؤال حطاب،علی الصيد

 غري أيضاً فذلك ،ال قائل ببطالن الوضوء أنه ن مع اليت قرنت الوضوء بالصوم يف البطالخباراألما أو

 يف سياق واحد غري خبارذكر الواجبات واملستحبات كاحملرمات واملكروهات يف األ أن عرفنا أن  بعد،ضار

خالف الظاهر يراد به  أن مقتضی القاعدة هو رفع اليد عن ما دلت القرينة علی أن م ولذا اشتهر بينه،عزيز

  .دون ما عداه

 ، اجلمعة إىل رفع اليد عن ظهور اغتسل يف الوجوب بالنسبة،قال املولی اغتسل للجمعة واجلنابةفإذا 

  لدليل خارجي دل علی 



   ،الدنيا أو  الدينأمورسواء كان متعلقاً ب

  

 ، لعدم قرينة صارفة عنه، اجلنابة علی حاله إىل ويبقی ظهور الوجوب بالنسبة،استحباب غسل اجلمعة

  .قربتبعاً ملن عرفت هو األفما ذكره املصنف 

ة ي بعد وجود ما هو ظاهر الداللة وحج، يف سند بعض وداللة أخری فبمعزل عن التحقيقشكالما اإلأ

  .السند كما ال خيفی

أو {حدهم أ  إىل كأن ينسب احلكم} الدينأمورسواء كان متعلقاً ب{الكذب علی هؤالء مضر  مث إن

 ،أشبهما  أو  املوضع الفالين إىلمشی أو كل كذاأ )هللا عليه وآله اىصل(رسول اهللا ن إ : كأن يقول}الدنيا

  إليه التشريعية كأن ينسب حكماًموراأل أو ،اهللا خلق كذان إ : التكوينية كأن يقولمورسواء كان يف األ

  .سبحانه

  .وذلك إلطالق األدلة ، هو الذي اختاره املنتهی والتحرير ومنتهی املقاصد وغريهمطالقوهذا اإل

 وكأنه لالنصراف مبناسبة احلكم ، الدين فقطأموربفا لكاشف الغطاء الذي اختار االختصاص خال

لی القضاء إة والطبيعية وي العادمور األ إىل وال خيفی ما فيه مث احتاط الكشف يف تسرية احلكم،عوواملوض

  .طالً كانت كذباًاً فمع فرض كوا باخبارإمن الفتوی ما يكون  بأن )١(شكل عليه اجلواهرأ و،والفتوی

   املتقدم عدم الفرق بني قول املعصوم طالق ومقتضی اإل:قولأ

                                                          

  .٢٢٦ ص١٦ج: اجلواهر)١(



  بغريه من اللغات  أو  بالعريبى،بنحو الفتو أو خباركان بنحو اإلوسواء 

  

 كان ،سفاًأ) صلى اهللا عليه وآله( قتل خالد رجال قبيلة كذا ومل يظهر النيب : فإذا قال،وفعله وتقريره

  .من الكذب املبطل

كل  أن  بدعوی، الدينأمورلی إ الدنيا وأمور  إىل)عليهم السالم(هم رمبا يناقش يف تقسيم ما ورد عنو

 نعم يصح ، املربوطة بالدينموراأل إال  فال يصدر منهم،شيء ورد عنهم ولو بنحو التقرير مصدر للحكم

  . فتأمل، ما يصدر عنه سبحانه إىلالتقسيم بالنسبة

 إذ ، هذا حالل:ن يقولأ ك}بنحو الفتویأو { قال اهللا كذا :كأن يقول }خباروسواء كان بنحو اإل{

  . اهللا تعالی إىليف مقام احلكم ينسب املفاد أنه الظاهر

  . كان من الكذب علی نفسه، وكان كاذباً،خبارهذا استفاديت من األ بأن :نعم لو صرح

 أنه  كالفقيه الذي يسأل عن،حلكمكان يف مقام بيان ا إذا مره ويه يف ماأ ،ومن قبيل قوله هذا حالل

 :يقال أن  ولذا يصح،نشاءاملقام مقام نقل احلكم ولو بصورة اإل إذ ،ال تفعل أو  فيقول افعل،فعل كذاأهل 

 ولذا ،حمله  اخلرب جاء فيه الصدق والكذب كما ذكر يفإىلكان طريقاً  إذا نشاءاإل فإن ،  اهللاىيكذب علنه إ

  .فقريبأنه ه خبارإىل إن استعطاءه طريق  أل،و يكذبأيصدق  نهإ  ملن يستعطينسانيقول اإل

   كما ذكره غري واحد ،طالق لإل}بغريه من اللغات أو بالعريب{



  غريها مما يصدق عليه الكذب عليهم  أو الكناية أو شارةاإل أو الكتابة أو يكون بالقول أن من غري فرق بني

  

 ، امللزومةرادإبذكر الالزم و }الكناية أو شارةاإلو  أالكتابة أو يكون بالقول أن من غري فرق بني{

 فإن ،ريد من اللفظ ال ما هو ظاهر اللفظأ واملعيار حينئذ ما ،ن يقول فالن كثري الرماد وهو يريد به الكرمأك

كان كثري  وإن كان خبيالً كان كاذباً وإن ،مل يكن له رماد وإن كان كرمياً يف املثال كان القائل صادقاً

  .ال اختصاص للكذب بالكالم إذ }مما يصدق عليه الكذب عليهم{ ااز أقسام كسائر }غريهاأو { الرماد

 أنه كان يف معرض مقابلة كتاب بانياً علی إذا  مثالً،نعم يف مثل السكوت يف موضع الكالم تأمل

 طالق عليهم إل ففي كونه كذباً،خرب كاذب فسكت عند اخلرب الكاذبإىل وصل  إذا كذببأنه يتكلم 

  . احتماالن،السكوت  إالّمل يصدر منه ألنه ال أو ،الكذب له عرفا

احلسن ) ى اهللا عليه وآلهصل( مل يقل رسول اهللا : فلو قال،ثباتاًإ أو مث ال فرق بني كون الكذب نفياً

ب يف  واالستغرا، عن بعض احملققني واستغربهد خالفاً ملا حكاه منتهی املقاص، كان كاذباًمامانإسني حلوا

  .حمله كما ال خيفی

  والظاهر العدم، احتماالن،ال أم وهل فتح املسجلة اليت سجل فيها الكذب يف حكم الكذب عليهم

  .راءة الورقة املكتوب عليها الكذبإيف حكم ألنه 

  لو  أنه تریال أ ،شارة اإلأقساميقال بدخوهلما يف أن  إال اللهم



ما أو ، ال علی وجه نقل القول، إليه به مسنداًأخربجعله غريه وهو  أو هيكون الكذب جمعوالً ل أن ومن غري فرق بني

  .نقل القول فال يكون مبطالًولو كان علی وجه احلكاية 

  

 صدق ،راه الورقةأعن الطريق  أحد  فإذا سأله، كربالء من طرف الشمال إىلطريق النجف أن كتب

  .كذب عليه أنه عرفا

 ال علی وجه  إليه به مسنداًأخربجعله غريه وهو  أو ،والً لهيكون الكذب جمع أن من غري فرق بني{

ى اهللا عليه صل( قال رسول اهللا : كما لو قال،الغريإىل  ةشارإ من نفسه واًخبارإ بل كان كالمه }لنقل القو

  . كما يف الكتاب الفالين، خالد سيف اهللا:)وآله

 نقل الكذب إمنا و،مل يكذب ألنه }لو كان علی وجه احلكاية ونقل القول فال يكون مبطالًما أو {

  . وناقل الكذب ليس بكاذب،مسنداً

تی أ أو  هورىو وإن )عليهم السالم(م  إليه منسوباًاملعيار تلقي السامعني له كالماً أن مث الظاهر

 الكفر باجلبت أراد و،كان زيد مؤمناً إذا فيما،  كان زيد كافراً: فلو قال،خفاتاإ أو مبخرج جهراً

عليه (قتل الصادق  مشراً أن ر يف تاريخأ مل : وهكذا لو قال، الكذبأقسام كان داخال يف ،توالطاغو

 وخصوصاً ،ذلك كثري يف العوام أن  كما،يثبت ذلك أنه كان السامعون يتلقون الكالم إذ  فيما)السالم

 )عليه السالم(ني  واستغل مثل هذه الكلمات الذين يريدون ييج عواطف الناس يف قضايا احلس،النساء منهم

  جهر قوله أ مث )مل أر(خفت قوله أ وهكذا لو ، خصوصيات الكالم إىلحيث ال يلتفت العوام



  .كل ذلك داخل يف الكذب فإن ، قتل معاوية)عليه السالم( علياً أن يف بعض التواريخ

   :أقوال فيه ؟وهل لسان احلال من الكذب

   : مثال قول الشاعر،عخمالف للواق ألنه ،من الكذب مطلقانه إ :ولاأل

  اليوم حل من البنود نظامها      عليه ما هناك قائال ىفهو

  .وهكذا مل يكن واقعاً

 إذ ، خبالف الثاين، فيهإشكالال ول  فاأل، وبني ما مل يكن، التفصيل بني ما كان يقتضيه احلال:الثاين

  . هذا القوليرجح) رمحه اهللا(، وكان الوالد اقتضاء احلال خيرج ذلك عن الكذب عرفاً

ولذا لو مسع اإلنسان بأشعار السيد احللي  ، وال استبعده ألنه خارج عن الكذب، اجلواز مطلقاً:الثالث

  إىل ويؤيد ذلك ما ثبت يف الديوان املنسوب،)عليه السالم(يكذب علی احلسني أو غريه مل خيطر بباله أنه 

   :اليت منها) صلوات اهللا عليها(دة النساء ليت قرأها علی قرب سيبيات ا من األ)عليه السالم( اإلمام

     وقال احلبيب وكيف يل جبوابكم 

  نا رهني جنادل وتراب أو

      كل التراب حماسين فنسيتكم أ

  ترايب أي وعن أهلوحجبت عن 

 املقصود املخالف إمنا و،ن الذي يضفي علی الكالم صبغة الكذب ليس اللفظ املخالف للواقع أرلسوا

  فت يف  كما عر،للواقع



 كان ،أشبهما  أو الكناية أو املزاح أو السرور أو التحزن أو م بداعي التفجعالنشأ الكأ فإذا ،الكناية

  .احملور خمالفة اخلرب للواقع أن  ال،ور الكذب خمالفة الداعي للواقع وعدمهاحم



 موجباً أيضاًفيكون الكذب عليهم  ) اهللا عليه وآلهىصل( إحلاق باقي األنبياء واألوصياء بنبينا ى األقو:)١٩مسألة (

  للبطالن 

  

عليهم (وأئمتنا } )صلی اهللا عليه وآله(وصياء بنبينا نبياء واألحلاق باقي األإقوی  األ:١٩مسألة {

  . كما اختاره اجلواهر وغريه} موجباً للبطالنأيضاًفيكون الكذب عليهم {) السالم

 رسوله إطالق وب، وباملناط،اهللا تعالی الكذب علی  إىلالكذب عليهم راجع بأن :واستدل لذلك

  .ئمة يف الروايات هلمواأل

  .صل لأل،خالفاً لكاشف الغطاء وغريه حيث مل يبطلوا بذلك

 ألن جعل الكذب علی النيب يف الروايات يف مقابل الكذب علی ،دلةولون من األوردوا ما ذكره األ

 الرسول ة ولفظ، واملناط غري قطعي، تعالیالكذب علی اهللاإىل اهللا دليل علی عدم رجوع الكذب عليهم 

  .)عليهم السالم(وأئمتنا ) صلی اهللا عليه وآله وسلم( رسولنا  إىلئمة منصرفةواأل

 ،)١(اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول املقابلة بني اهللا والرسول يف املقام من قبيل املقابلة بينهما يف :قولأ

 لبس الرسول الثوب :قال إذا ما يف حنو إال ،الكذب علی اهللا وعليه يرجع الكذب عليه علی ،كما ال خيفی

   واملناط عريف وهو كاشف يف استناده ،الفالين مثال

                                                          

  .٩٢ آية :سورة املائدة)١(



  .أيضاً م )ام اهللا عليهسال( إحلاق فاطمة الزهراء حوطبل األ

  

 كما ذكره ،قویأ قحلا فالقول باإل،االنصراف لو كان فهو بدوي إذ ،بأس به  الطالق واإل،احلكم

 إطالق فإن }أيضاًم ) سالم اهللا عليها(ة الزهراء إحلاق فاطم{قوی األ أو }حوطبل األ{نف وغريه املص

 حتی ورد يف ،حكمها حكمهم مطلقاً أن  علی من علمىكما ال خيفمل هلا، ائمة يف مثل هذه املقامات شاأل

عليه (الية املطلقة كوالية علي هلا الون إ: )رمحه اهللا(كما ذكرها السيد هاشم البحراين  ،مجلة من الروايات

  .)عليهما السالم (ني احلسن واحلسنياإلمامفضل من أا وأ )السالم

عليها (عم منها ئمة األ األإطالق ذهنه من  إىل هذه املرتلة ينصرف إىلالعرف امللتفتن إ :اصلواحل

  . وفتوی منتهی املقاصد خالفاً لنظر املستمسك، ولذا اختار كشف الغطاء واجلواهر وغريمها ذلك،)السالم

فتی أر من أ ومل ،حلاقإ فال ،ئمة الطاهريند األأوالن كاملقداد وأيب ذر ووما املالئكة والصاحلأ

  .كما ال خيفیوال مناط  إطالقال دليل وال  إذ ،حلاقباإل



 وإن ،هر عدم البطالن فالظا، من ال يفهم معناه إىلموجهاأو  ، أحد إىلتكلم باخلرب غري موجه خطابه إذا :)٢٠مسألة (

   القضاء حوطكان األ

  

 من  إىل أو} من ال يفهم معناه إىلموجهاأو  ، أحد إىل غري موجه خطابهتكلم باخلربإذا : ٢٠مسألة {

 أنه سواء فهم ، أحد إىلخفات مع التوجهإتكلم ب أو ،أشبهما  أو ذهول أو سكر أو  لنوم، ال فعالًيفهم ذاتاً

 عند املصنف وبعض آخر }فالظاهر{ ،ال أو إمجااللم كذا ت مبابأنه  وسواء علم ،ال أم شارةإيتكلم بوساطة 

   .} القضاءحوطكان األوإن { يف املوارد اليت ذكروها }عدم البطالن{

ما أو ، مع سائر اخلصوصياتاملنصرف عنه ما كان موجهاً إذ ، فلعدم صدق الكذب،عدم البطالنأما 

  .القطاالحتياط بالقضاء فالحتمال اإل

 فهل يشمله ، فلو سب زيداً وحده يف داره،أشبه وهذه املسألة سيالة تأيت يف الغيبة والسب وما :قولأ

  .خذ يف سبهأ أنه  ولكنه فهم،مامه مبا ال يعرف معناهأ وهكذا لو سبه ،ال أم  السبأدلة

 علمي خماطب  إىلكذب موجهاأ إذا  كما، للصدق قطعاً،والظاهر لزوم القول بالبطالن يف بعض املوارد

 ،واردملحلاق سائر اإ حوط واأل،يسمع بعضه وال يسمع بعضه أو ، ولكنه ال يعلم تفاصيلهإمجااليكذب أنه 

 كذلك لو كذب علی ، لصدق السب، مث علم بذلك احلاكم حده،املعصومني وحده أحد لو سب أنه فكما

  اطلع  إذا  ولذا،حدهمأ



  .يكذب وهكذا أو ،ئيستهز أو ،يدعو أو ،يسبنه إ وليا يقإمجالاطالعاً فعله ولو على حد أ

  .عدمها بعد الكتابةأ بأن عليها أحد مل يطلع وإن ،هون وقد حكموا بالبطالنأبل الكتابة 

  .أشبهفيما  أو ومنه يعلم حكم ما لو كذب يف املسجل

 الغري باطالع  هل يقول بذلك يف غري املوجه الذي يسمعه،من ال يقول بالبطالن يف غري املوجه مث إن

  . احتماالن،دون اطالع منه أو من املتكلم



 ال يف مقام  أو ،يف مقام ال  فأشار نعم، كذا)صلی اهللا عليه وآله وسلم(سأله سائل هل قال النيب  إذا :)٢١مسألة (

  . بطل صومه،نعم

  

 ،يف مقام ال فأشار نعم ،كذا) صلی اهللا عليه وآله وسلم(سأله سائل هل قال النيب إذا : ٢١مسألة {

 كاف يف مجال بل اإل،صيلفال يلزم فيه الت إذ ، لصدق الكذب}ال يف مقام نعم بطل صومه{شار أ }أو

صلی اهللا عليه ( توضأ وضوء رسول اهللا  مثال قال،فعل فعال بعد سؤال السائل إذا  وكذلك،الصدق عرفا

  .فتوضأ منكوساً) وآله وسلم

 :قال بأن  وبالعكس،فهو كذب علی نفسه ال علی الرسول ،كان يعلم إذا  فيما،علمأ ال :ولو قال

   .علمأ يف مقام ال ،علمأ

فعل ) ی اهللا عليه وآله وسلمصل(رسول اهللا  أن ومن الكذب امل املبطل ما لو سئل عنه هل تعلم

الصدق والكذب ذكر ق دال يلزم يف ص إذ ،علم بالعدمأيف مقام  أو .علمأقام ال ميف ، علمأ :كذا فقال

  .تعلقامل

 ،توضأأين إ : كما لو قال له سائل،فعله تقريراً باعتبار احلكاية أو الرسولولو قرر فعالً خيالف قول 

 مث توضأ ،فاستشكلوإالّ سكت اف) صلی اهللا عليه وآله وسلم(وضوئي موافقاً لوضوء رسول اهللا كان فإن 

و ليس من أ ،من الكذب مطلقاً فهل هذا ،إشكالتوضأ صحيحاً فقال فيه  أو ، فسكت،السائل منكوساً

  . احتماالت؟ واالستشكال فهو من الكذب،يفصل بني السكوت فليس بكذب أو ،الكذب مطلقاً



   . كذبت بطل صومه: مثالً مث قال)صلی اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب  أو  صادقاً عن اهللا إذا أخرب: )٢٢مسألة ـ ( 

  .ت به البارحة صدقأخرب ما :نهار مث قال يف ال، بالليل كاذباً إذا أخربوكذا

  

 كذبت : مث قال،مثالً) صلی اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب  أو  عن اهللا صادقاًإذا أخرب: ٢٢مسألة {

 ولذا ،)صلی اهللا عليه وآله وسلم( للواقع الذي قاله الرسول إمجايلكذبت تكذيب  ن قوله أل}بطل صومه

ذا كان املقصود نفي الواقع املطابق للخرب كما هو  إك مبا وقيده املستمس،بطالهإصرح كاشف الغطاء ب

ا هو منإ و، علی اهللاليس كذباً ألنه  فال يبطل صومه،كان املقصود نفي اخلرب املطابق للواقع إذا  ال ما،الظاهر

  .كذب علی نفسه

ت به أخربما { من رمضان } مث قال يف النهار،كاذباً{قبل شهر رمضان  أو } بالليل إذا أخربوكذا{

 ولو ،صدق يوماً وكذب يف يوم آخر بأن  وهكذا،امنيق لصدق الكذب يف امل،بالعكس أو }البارحة صدق

 إين :قال أو ،وكان مطابقاً للواقع) صلى اهللا عليه وآله( عن الرسول  مث نقل كالماً،كذبأ أن ريدأين إ :قال

  .كان مبطال) صلی اهللا عليه وآله وسلم(، مث نقل كذباً عن الرسول أصدق أن أريد

   فيما مل يكن رجوعا ،ليس من الكذب ما لو عقب الكالم مبا خيرجه عن الكذبه مث إن



 تسعمائة باب من )عليه السالم( علياً)  اهللا عليه آله وسلمصلی( علّم رسول اهللا : كما لو قال،عرفاً

  .ل يف ثاين املثالني علی تأم،باباً واحداً إال باب وباب ألف  علمه:قال أو ،العلم ومائة باب آخر



تاب بعد  إذا  بل وكذا، فيكون صومه باطالً، مل يرتفع عنه األثر، كاذباً مث رجع عنه بال فصلأخرب إذ :)٢٣مسألة (

  . ال تنفعه توبته يف رفع البطالنفإنهذلك 

  

بق عن ال خيرج اخلرب السا إذ }ثر مل يرتفع عنه األ، كاذباً مث رجع عنه بال فصلإذا أخرب: ٢٣مسألة {

 ،فيكون صومه باطالً{ كما صرح بذلك كاشف الغطاء ومنتهی املقاصد وغريمها ،كونه كذبا بالرجوع عنه

  . كما صرح بذلك من تقدم} ال تنفعه توبته يف رفع البطالنفإنهتاب بعد ذلك  إذا بل وكذا

فاستغفر وقصد  ، كما لو كان من عادته االستغفار عقيب كلما يكذب،ظهر الندمأ صادقاً مث أخربولو 

 أقسامشارة اليت تقدم الكالم يف كوا من داخل يف اإل أنه  فالظاهر،ظهار كون كالمه كذباًإبكذب 

  .الكذب



 فمع العلم ،ال أو ،خباريكون اخلرب املكذوب مكتوباً يف كتاب من كتب األ أن  ال فرق يف البطالن بني:)٢٤مسألة (

 بل ال جيوز ،خباريكون ذكره له علی وجه احلكاية دون اإلأن  إال ،ذلك الكتاب  إىلأسنده وإن  بهخباربكذبه ال جيوز اإل

   بل وكذا مع احتمال كذبه ، به علی سبيل اجلزم مع الظن بكذبهخباراإل

  

يكون اخلرب املكذوب مكتوباً يف كتاب من  أن بني{ بالكذب }ال فرق يف البطالن :٢٤مسألة {

كان  إذا  فيما} ذلك الكتاب إىلسندهأ وإن  بهخبار ال جيوز اإل فمع العلم بكذبه،ال أو ،خباركتب األ

سناد ال اإل أن  وقد عرفت سابقاً، واسنادخبارإ ألنه  وذلك، فقطدسناد لذكر السن من نفسه واإلخباراإل

إخبار  فإنه ، كما يف البخاري، خالد سيف اهللا: كما لو قال رسول اهللا،اًخبارإ عن كونه خبارخيرج األ

 ومل ، كذا يف البخاري ذكر:كما لو قال، }أن يكون ذكره له على وجه احلكاية دون اإلخبارإال {وإسناد، 

  ).صلى اهللا عليه وآله(الرسول ه بنفسه عن خبارإ ديقص

يكون أن  إال } بل وكذا مع احتمال كذبه،سبيل اجلزم مع الظن بكذبهبل ال جيوز اإلخبار به على {

 . من موالينا يف التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنادحال عذر أل :)سالمعليه ال(الرواي ثقة يشمله قوله 

  .م حينئذ إليهسناد جيوز اإلفإنه ،خصوصاً بعد مثل خرب دية قطع أصابع املرأة

   خبار املسوغة لإلدلةالعمل وما هو مبرتلته من األن إ :اصلواحل



  إىلأن يسنده   رمضان مع عدم العلم بصدق اخلرب يف شهرخبار لناقل األحوط فاأل،إال علی سبيل النقل واحلكاية

  .وي علی سبيل احلكايةا قول الر إىل أو،الكتاب

  

 ، كلها خيرج اخلرب عن الكذب العمدي،أشبهكاالستصحاب والبينة واخلرب املوثق واملناط القطعي وما 

 وهو قول علی اهللا مبا ،ه اهللاذن بأ فهو مما ، مل يكن مبطال ولو كان يف الواقع خمالفاً، حينئٍذ جائزخبارفاأل

اتقولون علی اهللا ما ال  :وقوله، )١(علی اهللا تفترون أم ذن لكمأاهللا  : فال يشمله االفتراء يف قوله،يعلم

  .مثاهلاأ و)٢(تعلمون

سناد نقله جمرداً عن اإل فإن ،  متساوياالكذب احتماالًواحتمل الصدق  بأن ولو مل يكن الرواي ثقة

ي اخلرب املخالف للواقع ـ املوجب للشك يف حصول أ البطالن للشك يف حصول الكذب ـ فالظاهر عدم

  . ال يسمی كذبا عمديا بل هذا، عدمهصل فاألفطاراإل

 جممالً أو ،فالنقال  كأن يقول  سواء مسنداً}علی سبيل النقل واحلكايةإال {ال ينقل أن األوىل نعم 

  .مثالي رو ن يقولأك

  إىليسنده أن  يف شهر رمضان مع عدم العلم بصدق اخلربخبار لناقل األحوطفاأل{ :ما قول املصنفأ

  الظاهر من  بأن  بل لو قلنا،الزم أنه  ال،ولیأ فهو }ي علی سبيل احلكايةو قول الرا إىل أوالكتاب

                                                          

  .٥٩ آية :سورة يونس)١(

  .٦٨ آية :يونس  سورة)٢(



  :يقول ن أ فال فرق عندهم بني، ينقله عن مصدرإمنااملتكلم  بأن  لعلم السامعني،ا مسندةأات خباراإل

صلى اهللا ( رسول اهللا يف الكتاب الفالين قال أو ،قال رسول اهللا أنه  روي:يقول أن وبني، قال رسول اهللا

  . حمل نظرأيضاًكان االحتياط األولوي  ،)عليه وآله

 اليت ال يعلم كذا عن خبارنقل األ أو ،مثال الطربيأ من كتب ئقرأ القار إذا  أنهوعلی هذا فالظاهر

 ملا ورد من ،كان االعتماد علی هؤالء مذموماً وإن ،سناد مل يكن مضراً بصومه بدون اإلصحاح السنة مثال

  . فتأمل، وعلی العترة فضيعوها،م اؤمتنوا علی كتاب اهللا فحرفوهأ

 ،)عليهم السالم( الواردة عنهم خباردعية واألشكل بعض يف قراءة القرآن حلنا، وكذلك األأرمبا ه مث إن

شكل يف ذلك يف غري أ ولذا ،حنالقرأ هذا الياآلية مثال مل يرتهلا اهللا سبحانه كما  أن ل واحلا،دسناإألنه 

 كما لو قرأ بصيغة ، الالحن كفراًئ بل رمبا قرأ القار: قال، واحتمل البطالن يف شهر رمضان،شهر رمضان

  . وهكذا،وجترأت جبهلك :اخلطاب يف دعاء الكميل قوله

 هي إمنا خصوصاً واللغة الفصحی ،والكفر واالفتراء عن مثل ذلك والظاهر انصراف الكذب :قولأ

 إذا األمةعجمي من الرجل األ أن  ولذا ورد،ندر من النادرأ والذي ال يلحن ،سالماإلأول نادرة املثال منذ 

   ، كما سبق يف حبث القراءة،عربياًة قرأ القرآن رفعه املالئك



  .صعب التكاليفأبل تكليف العامة بالصحة من 

 القراءات امللحونة حلنا ال خيرجها عن الصورة  يفشكال عدم اإل إىلولذا ذهب مجع كبري من الفقهاء

  . واهللا العامل،قوی عدم البأس يف ذلك ال يف شهر رمضان وال يف غريه فاأل،العرفية



  إىلرجع إذا ال إ،كان حراماً ال يوجب بطالن الصوم وإن  الكذب علی الفقهاء واتهدين والرواة:)٢٥مسألة (

  .)صلی اهللا عليه وآله وسلم(الكذب علی اهللا ورسوله 

  

 }كان حراماً ال يوجب بطالن الصوم وإن  الكذب علی الفقهاء واتهدين والرواة:٢٥مسألة {

  .بطال غريهاإ عدم صل فاأل، املذكورة يف الرواياتموروذلك حلصر املبطل يف األ

الكذب علی ن أ و، يف الكذب علی اهللا ورسولهاملناط املوجود ،بطاليستدل به علی اإل أن وما ميكن

 وليس مطلق الكذب عليهم ،ال مناط إذ ، وفيهما ما ال خيفی، الكذب علی اهللا ورسوله إىلهؤالء مرجعه

  . الكذب علی اهللا ورسولهإىلراجعاً 

صلی اهللا (ورسوله  الكذب علی اهللا  إىلرجع إذا إال{ : ولذ استثناه بقوله،رجع كان مبطالً إذا نعم

كذب نه إ  ال من حيث،كذب عليهمنه إ  فهو مبطل من حيث)عليهم السالم(ئمة  واأل})عليه وآله وسلم

 مث ينسب) صلی اهللا عليه وآله وسلم( النيب أفعاليكون املتكلم يف صدد بيان  أن  وذلك مثل،علی الفقهاء

 عن أخربنه إ  حيث، نسبة مكذوبة، فعل كذا)ی اهللا عليه وآله وسلمصل(الرسول  أن روی أنه  الصدوقإىل

  . الصدوق إىلالرسول ونسبه كذباً



   الكذب علی اهللا ورسوله يف مقام التقية من ظامل ال يبطل صومه به  إىلراضط إذا :)٢٦مسألة (

  

 كما } الكذب علی اهللا ورسوله يف مقام التقية من ظامل ال يبطل صومه به إىلراضطإذا  :٢٦مسألة {

 أو وضعية كانتواختاره بعض احملققني، وذلك ألن التقية ترفع األحكام مطلقاً،  ، الغطاءعن كشف

 فطار كما دل علی قضاء الصوم باإل،دل الدليل من اخلارج علی عدم رفع احلكم الوضعي إذا  إال،تكليفية

  .)١(نقييضرب ع أن يلّ منإحب أقضيه أ من رمضان و يوماًأفطرألن  :)عليه السالم( لقوله ،تقية

 ، بقرينة ذكر نقض الوضوء، الكذب احملرم إىل الكذب علی اهللا ورسولهأدلة انصراف  إىلضافةهذا باإل

  .)٢(كره وقلبه مطمئنأمن إال  : وقد قال سبحانه،شد من الكذبأومبناط السب الذي هو 

  .)٣(السب فسبوينأما  :)عليه السالم (اإلماموقال 

  .يبطلبأنه  فقالوا ، آخر ملنتهی املقاصد وبعضخالفاً

   التقية أدلة واختصاص ، الكذبأدلة إطالقواستدلوا لذلك ب

                                                          

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح٥٧ باب ٩٥ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١٠٦ آية :سورة النحل)٢(

  .١٠ من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ح٢٩ باب ٤٧٨ ص١١ج: الوسائل)٣(



  .اجلهل املركب أو ال يبطل مع السهو أنه كما

  

  . النظريأصليشكل  أنه  مع، وال مناط،وضعيبرفع احلكم التكليفي ال ال

 أنه بعد الغض عن  التكليفي والوضعي إىل وتصنيف احلكم، لالنصرافطالق قد عرفت عدم اإل:قولأ

  . كلها تكليفيةحكام األإمنا و، كما قرره الشيخ يف الرسائل،اًإطالقال حكم وضعي 

يقولون بعدم وجوب  ولذا ،حد القسمني بال شاهدأمطلقات التقية ال وجه لتقييدها ب أن يرد عليه

السب  إذ  ال بأس به واملناط، حكمان وضعياندالصحة والفسا أن تی ا تقية معأعادة الصالة يف ما لو إ

  . فتأمل،خف البطالنشد مل يوجب األأ فإذا مل يوجب البطالن وهو ،يوجب الكفر وهو مبطل للعمل

ما  أو هب املتقيذمبا مل يكن يعلم الطرف مب أو ،مث الظاهر عدم اختصاص التقية مبا كان الطرف سنياً

  .التقية كما شرحناه يف موضعه أدلة طالق وذلك إل،حدثها املتأخرونأ من التقييدات اليت أشبه

أو { خر سهواًآ شيئاً فصدر عنه كالم أراد بأن }مع السهو{ الصوم بالكذب }ال يبطل أنه كما{

  وذلك ملا سيأيت من،مث تبني العدم) عليهم السالم(الكالم الفالين صادر عنهم  بأن قطع بأن }اجلهل املركّب

  .يس يف املقامني عمد ول، تفطر مع العمدإمنااملفطرات املذكورة أن 

  . فيكون كالكذب تقية،ليس مبحرم ألنه ،كذب الصيب غري ضارن إ :واربعضهم ذك مث إن



بواب أ فما يضر صوم غريه يضر صومه كسائر ،حقيقة صوم الصيب كحقيقة صوم غريهن إ :وفيه

  .العبادات



  .العلم بكونه مفطراً دخل يف عنوان قصد املفطر بشرط ،كذب فبان صدقاًلقصد ا إذا :)٢٧ة لمسأ( 

  

ن الكذب خمالفة  أل،كذبنه إ  مل يكن مبطال من حيث}قصد الكذب فبان صدقاإذا  :٢٧مسألة {

 أن واهللا يشهد : له قوله سبحانهدعلی مذهب النظّام الذي يشه إال ،اخلرب للواقع ال خمالفته لالعتقاد

  .جيب عنه يف علم البالغة فراجعأ وقد ،)١(املنافقني لكاذبون

قصد  بأن  فإذا قلنا}دخل يف عنوان قصد املفطر بشرط العلم بكونه مفطراً{كذب كذلك  إذا نعم

مل يعلم كونه إذا  ألنه  شرط العلمإمنا و، كما قربناه مل يكن مفطراً،ذا مل نقل بذلكإ و،املفطر كان مفطراً

 أن ومل ومن املع، بالصوم وذلك ال يضر بالنية الذي هو معيار الضرر، كان من قصد ذات املفطر،مفطراً

  .قصد ذات املفطر غري قصد املفطر

                                                          

  .١آية : سورة املنافقون)١(



  . إليهشريأ كما ،رقصد الصدق فبان كذباً مل يض إذا :)٢٨مسألة (

  

فبان كذباً {فنقله عنهم ) عليهم السالم(هذا الكالم هلم  أن زعم بأن }قصد الصدقإذا : ٢٨مسألة {

  .يف املسألة السادسة والعشرين } إليهشريأكما { ألنه ليس من الكذب العمدي }مل يضر



  .يبطل صومهمل  أصالًمل يقصد املعنی  بأن  بالكذب هزالً إذا أخرب:)٢٩مسألة (

  

 كما صرح به غري } مل يبطل صومهأصالًمل يقصد املعنی  بأن  بالكذب هزالًإذا أخرب: ٢٩مسألة {

  .ليس خبرب حتی يتصف بالصدق والكذب ألنه ،واحد

 : كأن يقول،مجالباإل أو حدهم باخلصوصأ  إىلرق يف مبطلية الكذب بني النسبةال ف أنه الظاهر مث إن

من مصاديق الكذب  ألنه ،مل يكونوا قائلني له أو مل يكونا إذا  فيما،كذا) عليهما السالم(الصادقني  أحد قال

 كما ،مل يقلهو  أ الغريهوغريهم فيما قال) عليهم السالم(حدهم أمجل بالنسبة أ ولو ،)عليهم السالم (عليهم

 اخلرب أصلكان  أو ، سواء كان الثاين قائال له،بو حنيفة قال كذاأأو ) عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

 ، غريهم فال كذبهيفصل بني ما لو قالأو ، ال يعد مطلقاً أو ، فهل يعد هذا من الكذب عليهم مطلقاً،كذباً

  .العدم صلشك فاألولو ،  احتماالت، فهو كذبأيضاًمل يقله غريهم أو 

 فالظاهر عدم ،العكس عمداًأو ) عليه السالم(ما قاله الباقر  )عليه السالم(ولو نسب إىل الصادق 

عليهم (أدلة الكذب عن مثله، خصوصاً بعد ما ورد جواز نسبة ما ورد عن أحدهم نصراف  ال،فطاراإل

  .خر اآل إىل)السالم

الواردة يف ) سالمعليه اإل(ما لو نسب قصة موسی  ك،م ما هو حق ولكنهم مل يقولوه إليهولو نسب

   املهدي اإلمام  إىلالقرآن



ليس  إذ ،كان االحتياط الدخول وإن ، احتماالن، ففي كونه داخال يف الكذب املبطل،)عليه السالم(

  .)عليهم السالم(كل شيء مطابق للواقع من كالمهم 

  

كان زيد  وإن ،سني يصلي فيه زد كان كذباًصحن احل أن  املهدياإلمام قال :لو قال أنه اال تری

 قال رسول اهللا : كأن قال، ولو امجل يف الكالم، االفسا: ولذا اختار ثاين املامقانيني،يصلي يف الصحهن فعال

  . الثانية من اجلملتني:قال) صلی اهللا عليه وآله ( 

سب نظره وكان خمالفا للواقع  حدلة ولو افتی العامل مبا يطابق األ،نعم لو مل يقلها الرسول كان كذبا

شرائدط االفتاأ حسب تقليد الغري  إذ ، ولو مل جيتمع فيه شرائط االفتاء، لعدم الكذب العمدي،واقعا مل يبطل

  .ال حسب ابداء ما استفاده

  لظهور الفتوی يف،خالف الواقع وإن  مل يكن مفسداً، اهللا تعالی إىلفتاه اتهدأولو نسب الواعظ ما 

  . إليه يف النسبةإشكال فال ، اهللا تعالیأحكامد من مستفاأنه 

كان  فإن  ولو علم ببطالنه، مل يكن من الكذب املفسد،باطل أنه ولو قضی بالباطل فيما مل يعلم

  م كان  إليهقضاؤه متضمنا للنسبة



 م مل يكن إليهمل يكن متضمنا للنسبة وإن ،شارةال فرق بني الصريح واإل أنه  ملا تقدم من،مبطال

  .مبطال

خالف  وإن  عمدياًاحلديث مبا ليس ظاهراً فيه مع اعتقاده بالظهور مل يكن كذباً أو ولو فسر القرآن

فال يكون وإالّ  ،شارةإم ولو  إليهكان فيه نسبةن إ  ومع اعتقاده بعدم الظهور يكون من الكذب،الواقع

  .مفسداً

 قال السيد علي : كأن قال،اإلمامو من  وهاإلمامليس من  أنه فهم املخاطب بأن ولو روی يف النسبة

  . مل يكن من الكذب،رجل آخر أنه  لكن املخاطب فهم،)عليه السالم(مري املؤمنني أ أراد و،كذا

مام إ به أراد و،اإلمام قال :ن قالأ ك،اإلمام وليس من ،اإلمامعن  أنه فهم املخاطب بأن ولو انعكس

 ، احتماالن،دصال كما يف حاشة منتهی املقا أو ،ستند كما يف امل، فهل هو من الكذب عليهم،اجلماعة

املعيار  إذ ،ول وحيتمل األ. فهم املخاطب ذلكإمنا و،)عليهم السالم(مل يكذب عليهم  ألنه ،الظاهر الثاين

  . العدمصل ولو شك فاأل،الظهور العريف

  إىلوصل إذا  إال،يهن الظن ال حجية ف أل، مل جيز النسبة،قال كذا) عليهم السالم(أحدهم  أن ولو ظن

  . وقد تقدم الكالم يف مبطليتهما، وكذا لو شك،االطمئنان

 ، وااز، كاملبالغة يف نقل الكالم القائل،التصرفات املتعارفة يف الكالم ال يوجب كذبيته مث إن

   والتعليق ، والكناية،واالستعارة



   حلقه  إىل إيصال الغبار الغليظ:السادس

  

  .أشبه وما ، والتنقيص حبذف بعض الكالم،مجال واإل،ئدبتحشية القصة بالزوا

عمر  أن  كما لو قال،فسادكذبا يوجب اإل) عليهم السالم( الغري مع ربطه م  إىلوهل نسبة الشيء

 ومن ، كما ورد يف عنوان الروايات،كذب عليهم أنه  من، احتماالن، كذبا)عليه السالم( ضرب علياً

  . فعلهم وقوهلم وتقريرهم فقط إىلاحتمال انصراف الكذب عليهم

  . العدمصلمع الشك األ أن وقد تقدم غري مرة

 ؟ال أم  فهل يفطر، كذباً مث نقل ليالً،)عليه السالم( اإلمام  أحد أقوالنقل ليالًأ س:ولو قال اراً

  . منصرفة عن مثلهدلةاأل أن  ومن، الكذب إىلشارةإ أنه  من،احتماالن

  .نا منها ذا املقدارويف املقام فروع أُخر اكتفي

 عن صحاب كما هو قول معظم األ} حلقه إىلإيصال الغبار الغليظ{ : من املفطرات}السادس{

 وعن الربهان القاطع واملشهور شهرة ،صد ومنتهی املقا واملشهور كما يف احلدائق واملستند واجلواهر،املدارك

د والشيخ يف املصباح يالصدوق والس لسكوت  خالفاً، كما يف املستمسكاًإمجاععظيمة كادت تكون 

 وصرح بالعدم مجلة من متأخري ، بل توقف املعترب كما عن املدارك،بطال الظاهر يف عدم اإل،وسالر

  .املتأخرين

   مسعته :زي قالو برواية سليمان املر:بطالاستدل القائلون باإل



 كنس بيتاً أو ة غليظةشم رائح أو استنشق متعمداً أو تضمض الصائم يف شهر رمضانإذا  :يقول

  .)١( والشرب والنكاحاألكلذلك له فطر مثل  فإن ،نفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعنيأفدخل يف 

بأنه  و،عم من القليل والكثريأ أنه  الذي عرفتاألكلن يف الغبار ذرات التراب فهو داخل يف أوب

 وجلوس املرأة ، السعوط واالحتقان باجلامدرأخبايد ذلك بأ و،وف وهو مفسد باملناط اجل إىليصال شيءإ

  . واالكتحال واالستياك بالرطب،يف املاء

 بعد املناقشة يف صل وباأل، بالروايات احلاصرة للمفطرات يف غري املذكور:واستدل القائلون بالعدم

يس املروزي ممن ال  ول،مل يعلم املراد باملسؤول عنه إذ ضمار وباإل،دالرواية فبضعف السن أما ، املذكورةدلةاأل

مر الكفارة فمنتهی األ أما ، علی عدم مفطريتهصحاب رمبا اشتماهلا علی ما مجع األ،اإلمامعن  إال يضمر

  .محلها علی نوع من االستحباب

بغري  أو  سألته عن الصائم يتدخن بعود: قال)عليه السالم( عن الرضا ،ومبعارضتها مبوثق عمر بن سعيد

ال  : قال؟ وسألته عن الصائم يدخل الغبار يف حلقه.بأس ز الئجا : قال؟لقه فتدخل الدخنة يف ح،ذلك

  بل وبكالم املقنع الذي هو مضمون  ،)٢(بأس

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٢٢ باب ٤٨ ص٧ج: الوسائل)١(

   .١١حمما ميسك الصائم  ٢٢ باب ٦٦ ص٧ج:  الوسائل)٢(



  .)١(ويتبخر :قال أن إىل يتمضمض الصائم أن بأس ال : قال،خباراأل

م الغالية  قيل يشم الصائ: املروية يف الوسائل وفيها)عليه السالم(ورواية الصدوق عن الصادق 

  .)٢(نعم : قال؟والدخنة

 وحتفة املرأة ،يدهن حليته وجيمر ثوبه أن حتفة الصائم : قال)عليه السالم(وفيه عن اخلصال عن احلسن 

  . ومن املعلوم مالزمة التجمري لدخول الدخان احللق.)٣(متشط رأسها وجتمر ثوا أن الصائمة

 شد  إىلشارةإدنی أ كانوا حيفرون وهم صيام بدون بل وما دل علی كون املسلمني يف غزوة اخلندق

  .لو كان لبان أنه  مع،حلقهم

لو قال املولی  أنه ال تری أ، عرفااألكلغري ضار بعد عدم صدق بأنه  ف،يف الغبار ذرات الترابأن ما أو

  .قهكنس البيت فدخل الغبار حل إذا خالف املولی فيما أنه  مل يصدق، ال تأكل شيئاً حتی آتيك:دهبلع

 والشرب واحلقنة األكلبطاله يف غري إال دليل علی  أنه  اجلوف فقد عرفت إىليصال الشيءإما أو

  ما ذكر ما أو ،باملائع مما هو مورد النص

                                                          

  . آخر كلمة٢٥ سطر ١٦ص:  املقنع من اجلوامع الفقهية)١(

  .١٤ مما ميسك عنه الصائم ح٣٢ باب ٦٦ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٨٦ باب حتفة الصائم شيئان ح٦١ص: اخلصال)٣(



 وإن  والشهرة غري ثابتة: قالوا، فكيف يؤيد الفرع به،أشبهما  أو  الكراهةصليف التأييد فاحلكم يف األ

 أن ون العشرين شخصا معزمجاعة ال يتجاو إال احملكي عنهم ليسوا إذ ،رسال املسلماتإرسلها بعض أ

  .الفتوی باخلالف أو التوقف أو بعضهم خالف نفسه يف كتاب آخر بالسكوت

ن العمدة يف املقام هي  أل،بطال الشهرة كان الالزم القول بعدم اإل إىلال النسبة لو أنه نصاف اإل:قولأ

هو ابن  أنه رواية الصفار عنه قرينة علی بأن  والقول،مد بن عيسی جمهولحم إذ ، ومل تتحقق حجيتها،الرواية

  .ابن عبيد خمتلف فيه أن  إىلضافة باإل،تملةال حجية يف مثل هذه القرينة احمل إذ ،عبيد منظور فيه

 ،خمتلف فيهول  واأل، والثاين جمهول،ابن جعفر أو ابن حفص أنه سليمان فقد اختلفت النسخ يفما أو

  علی، جابرة حمل نظر كون الشهرة مطلقاً إىل مضافاً، وقد عرفت ما يف الشهرة،جربها بالشهرة إال قفلم يب

 والتالزم ، وليس يف هذه الرواية ذكر له، هذه الرواية تقيدهم الغبار بالغليظ إىلمل يتحقق استناد املشهورأنه 

  . املشهور إىلال النسبة  لوقرباأل فالقول بالعدم هو ،املشاهد كما هو بني كنس البيت وذلك غري تام

وثق تكلف ظاهر كما  واجلمع بينها وبني امل،هذا مع الغض عن املعارض املقتضي للحمل علی الكراهة

  لو مل  أنه ظنأ و،ال خيفی



   حوطبل وغري الغليظ علی األ

  

طال أ وقد ، التسامحأخباريكن خوف الشهرة كان حتی القول بالكراهة مما جيب التمسك له بذيل 

  .اً ومنعاً فراجعضاملتأخرون الكالم حول ذلك تشييداً وتأييداً ونق

 بل ومجلة من الروايات املشعرة ، دليل املنع الذي قد عرفتطالق إل}حوطبل وغري الغليظ علی األ{

كره للصائم شم الطيب والرحيان واالرمتاس يف أنه  :)عليه السالم( عن الصادق ، كرواية الدعائم،باملطلب

 حلقه شيء  إىلومن فعل ذلك ومل يصل منه :قال أن  إىل حلقه شيء إىليصل من ذلك أن  خوفاً من،اءامل

  .)١(طعمه فال شيء عليه

 نفهأواستعمال الطيب من البخور وغريه ما مل يصعد يف  :قال أن إىل بأس للصائم ال :والرضوی

  .)٢( الدماغ إىل يصعدإنهفيكون مسحوقاً أن  إال وال بأس لشم الطيب :قال أن إىل

 ،املسحوق منه إال يشم الصائم الطيب أن بأس ال :قال أنه )عليه السالم( عن الصادق ،وعن اهلداية

  .)٣( دماغه إىليصعدألنه 

   الرواية طالقإل ،حلاق غري الغليظ بالغليظ مجاعةإفتی بأوقد 

                                                          

  . باب ما يفسد الصوم٢٧٥ ص١ج: دعائم اإلسالم)١(

  .٢٠ سطر ٢٤ص: فقه الرضا)٢(

  .١٩ سطر ٥٥ص:  من اجلوامع الفقهية،اهلداية)٣(



 أو ،حنوه أو  وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس،وحنوهاحلرام كغبار التراب  أو ،سواء كان من احلالل كغبار الدقيق

  ه اهلواء مع التمكني منه وعدم حتفّظبإثارة  أو  بل،بإثارة غريه

  

  .اتمجاع بعض اإلطالق وإل، ولالحتياط، غري املعتاداألكل ولصدق ،السابقة

ريمها التقييد  كاحملقق والعالمة يف مجلة من كتبه وغ، احملكي عن املشهور القائلني بالبطالن:قولأ

 ، وقد ردوا ما ذكروه املطلقون بلزوم تقييد الرواية باملوثقة،كثر بذلك بل يف املدارك تقييد األ،بالغليظ

 بل لو ، غري تاماألكل وصدق ، وبلزوم احلرج الختالط اهلواء كثرياً ما بأجزاء خفيفة،ة املستمرةريوبالس

 ،األكليذكروه يف ضمن مسائل  أن  بل الالزم،اًفراده وجه مل يكن إلاألكلكان هذا املفطر من باب 

 وعليه فلو قلنا يف الغبار الغليظ ،ات خمدوشة صغری وكربیمجاع واإل،واالحتياط ال وجه بعد وجود الدليل

  .ال نقول به يف اخلفيف

احلرام كغبار  أو ،سواء كان من احلالل كغبار الدقيق{حلاق شكل الشيخ املرتضی وغريه يف اإلأولذا 

 دلة بعض األطالق مورد بعض النصوص ملغاة للمناط وإل، وخصوص اجلانبنيأدلة طالق إل}راب وحنوهالت

بإثارة  أو بل{حيواناً  أو اً كانإنسان }بإثارة غريه أو ،حنوه أو وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس{خر األ

  .}هاهلواء مع التمكني منه وعدم حتفّظ



  التنباك وحنوه واألقوی إحلاق البخار الغليظ ودخان 

  

 وكأنه ، حيث بنی علی عدم مفطريته ولو مع عدم التحفظ، نص علی ذلك ملا يف كشف الغطاءإمناو

 ومن املمكن الفرق ،وقات الصحةأ والسرية علی عدم التحفظ يف ،الختصاص الرواية مبا كان هو السبب

 وبني ما خلط بنفسه ،ضاف عرفاامللح حيث يصدق امل أو يف املضاف بني ما خلطه بنفسه بالطنيكما يفرق 

 لكن الظاهر عدم الفرق بعد عموم بعض ،رض حيث ال يصدق املضافمالح األأر وقت السيل وبيف األ

  .دلتهم واملناطأ

 كما ال ،األنف أو  ال فرق فيه بني كون الوصول من الفم،احللقإىل يصال الغبار الغليظ إ :قوهلم مث إن

  .سود خملوطاً باملاء شبه الطنيأقذفه  وإن ،قدر الغليظ مبرور الزمانباجتمع  وإن ،يضر الغبار اخلفيف

كان فهو، وإال كان األصل اخلفة وعدم ن إ ، املوضوعيصل فاأل،خفيفاً أو ولو شك يف كونه غليظاً

  .ملا عرفت غري مرة من وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعيةاإلبطال بعد تعذر الفحص، 

  . بالغبار}إحلاق البخار الغليظ ودخان التنباك وحنوه{ آخر  عند املصنف ومجع}واألقوی{

 ،بارتكاز املتشرعة منافاا للصوم واالحتياطو ، وبالسرية،واستدل لذلك باملناط املستفاد من الرواية

 ،جزاء الترابية الداخلة يف الغبار وبعدم الفرق بني األ،وببعض الروايات املتقدمة الواردة يف شم الطيب

  جزاء املائية  واأل،مادية الداخلة يف الدخانر الجزاءواأل



  .قهراً أو نسياناً أو وال بأس مبا يدخل يف احللق غفلةً

  

 بل عن التنقيح ، ومثلها الكفاية والذخرية،حلاق املدارك تبعا للتنقيح وقد استبعد اإل،الداخلة يف البخار

إن عممنا الغبار للخفيف، وإال فعدم حلاق إلا) رمحه اهللا(املرتضی  وعن الشيخ ،يف الدخان اجلزم بالعدم

  .ة يف دخول احلمامات املمتلئة خباراًري للس، والبخار باجلواز،الفرق بني الدخان باملنعاإلحلاق، وعن آخر 

 املتقدمة يف جواز خبار، وباأل  بالرباءة: فقد استدلوا،يف اجلملة أو ،ما القائلون بعدم مبطليته مطلقاًأ

  . خمصوصةأمور احلاصرة للمفطرات يف خبار وباأل، يف دخول احلمامات وبالسرية،الغبار

 قطعاً، حلدوث شرب التنت وحنوه،  والسرية منقطعة،املناط غري قطعي بأن  املانعنيأدلةشكلوا علی أو

 ،مل تكن سرية إذا  وارتكاز املتشرعة ليس بدليل).تنت(فتارخيه لفظة فإنه حدث سنة الثمامنائة واخلمسني 

 وروايات شم الطيب حممولة علی ، واالحتياط حمكوم، املتأخرين املفتني بذلكدحدث عن أنه  إىلافةضباإل

  . والفرق موجود بالنص يف الغبار دون سواه،الكراهة باالتفاق

 أما ، واالحتياط يف الدخان سبيل النجاة، فال دليل قوي يف املسألة يوجب الفتوی القطعية،وكيف كان

  . واهللا العامل،بطال فالظاهر عدم اإلأشبهنه يف احلمامات وما البخار فاملتعارف م

 إمنااملفطرات  أن  الدالة علیدلة ملا سيأيت من األ}قهراً أو نسياناً أو وال بأس مبا يدخل يف احللق غفلةً{

  تفطر مع العمد ال ما سواه 

  



  .و مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول وحنو ذلكأ

    االرمتاس يف املاء:السابع

  

 ، للنصإطالق وال ،ليس من قسم العمد ألنه }م الوصول وحنو ذلكدمع ترك التحفظ بظن عأو {

 شكال املستمسك والربوجردي وغريمها علی املنت حيتاجإ ف،ن كانس البيت ليس ممن يظن بعدم الوصولأل

  . التأملإىل

يكره وليس بأنه  :عضهم فقال ب، وقد اختلفوا يف ذلك}االرمتاس يف املاء{ : من املفطرات}السابع{

  .قوليه أحد  التهذيب والعماين واحللي والسيد يف: وهم، وال موجب للقضاء والكفارة،رمحمب

 االستبصار واملعترب واملنتهی واملختلف : وهم،والكفارة باحلرمة بدون سببية للقضاء :وقال بعض

  .رشاد واملستند وغريهموالتحرير والتذكرة واإل

  .األوىليف فتواه ) رمحه اهللا(الد واختار هذا القول الو

 ووظاهر ، واحتمال القواعد، احلليب: وهم،م وموجب للقضاء فقط دون الكفارةرحمبأنه  :وقال بعض

  .النافع وغريهم

 بل عن االنتصار ، املشهور إىل وهذا القول هو املنسوب،جياب القضاء والكفارةإ باحلرمة و:وقال بعض

  : يف املسألة أربعةلقوا فاأل، عليهمجاعوالغنية اإل

يرمتس يف  أن يكره للصائم:  بن سنانعبد اهللا وخبرب ،صل واستدل القائل به باأل، الكراهة:ولاأل

  .)١(املاء

                                                          

  .٩ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٤ ص٧ج: الوسائل)١(



 فالسياق ،ول ومن املعلوم كراهة األ، الذي مجع بني لبس الثوب املبلول وبني االرمتاس)١(الصيقلرب وخب

  .يقتضي كراهة الثاين

كره للصائم شم الطيب والرحيان أنه : )عليه السالم( عن الصادق ، الدعائمداللة خربلومثله يف ا

 ، كخرب الدعائم، احلاصرةخبار ومبفهوم األ،يصل من ذلك يف حلقة شيء أن  منخوفاً )٢(واالرمتاس يف املاء

اليت ذكرت  خباربل واآلية الكرمية واأل . والشرب والنكاح اراًاألكل كوتر :)عليه السالم(عن الصادق 

  . والشرب واجلماع فقطاألكلفيها 

 والسياق ،يرفع اليد عن ظاهرها بالقرينةن أ و ال بديكره ة ولفظ، ال جمال له مع الدليلصل األ:قولأ

ضايف إ واحلصر ،ريد ا خالف الظاهرأ أنه يرفع اليد عن الفقرة اليت دل الدليل علی أن  بل املقرر،غري مفيد

  . اآلتيةخباربقرينة سائر األ

   عبد اهللا أيب  عن، ويدل عليه صحيح احلليب، كما عن املشهور،جياب القضاء والكفارةإ احلرمة و:الثاين

                                                          

  .١٠ و٤ باب مما ميسك عنه الصائم ح٢٤ ـ٢٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٥قرة ف ال٢٧٥ ص١ج: دعائم اإلسالم)٢(



  .)١(الصائم يستنقع يف املاء وال يرمس رأسه : قال)عليه السالم(

  .)٢(ال يرمس الصائم وال احملرم رأسه يف املاء : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وصحيح حريز

الصائم يستنقع يف املاء ويصب علی رأسه  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وصحح حممد بن مسلم

  .)٣(املاء يتربد بالثوب وينضح باملروحة وينضح البوريا حتته وال يغمس رأسه يف املاء

ا  إذال يضر الصائم ما صنع : يقول)عليه السالم(با جعفر أ مسعت : قال،وصحيح حممد بن مسلم

  .)٤( الطعام والشراب والنساء واالرمتاس يف املاء،اجتنب أربع خصال

ال يرمتس احملرم يف املاء وال  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وصحيح يعقوب بن شعيب

  .)٥(الصائم

يف  عن الصائم يرمتس )عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت :عن الصيقل قال) رمحه اهللا(اه الكليين وما رو

  .)٦( وال احملرم،ال : قال؟املاء

                                                          

  .٧ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٤ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٨ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٤ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٢ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب ٢٠ ص٧ج: الوسائل)٤(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٢ ص٧ج: الوسائل)٥(

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٢ ص٧ج: الوسائل)٦(



 ،بأس ال : قال؟ عن الصائم يستنقع يف املاء)عليه السالم( عبد اهللابا أل أس أنه ،وموثق حنان بن سدير

 غريها من الروايات الكثرية  إىل،)١( واملرأة ال تستنقع يف املاء ألا حتمل املاء بقبلها،ولكن ال ينغمس فيه

  .ل واملستدرك فراجعسائواملوجودة يف ال

ذه ول  القول األأدلة ومن املعلوم لزوم التصرف يف ،ول خالفا للقول األ،هذا كله للداللة علی احلرمة

  .الظاهرة املعمول ا لدی املشهور أو الصحاح الكثرية الصرحية

حيحة حممد  ص: فالدليل علی القضاء،خرينجياب القضاء والكفارة خالفاً للقولني اآلإما الدليل علی أ

 ،)٢( الطعام والشراب واالرمتاس والنساء،خصالربع أاجتنب  إذا ال يضر الصائم ما صنع: بن مسلم

  . وهو يستلزم القضاء،البطالن إال الضرر ليس أن بتقريب

عليه ( عبد اهللا أيب  عن، بن سنانعبد اهللا لصحيحة ،والدليل علی الكفارة التالزم بني الفساد وبينهما

يصوم شهرين  أو ،يعتق نسمة : قال؟ من غري عذراً يف شهر رمضان تعمداً يوماً واحدأفطر رجل يف )السالم

  مل يقدر علی  فإن ،يطعم ستني مسكيناً أو ،متتابعني

                                                          

  .٦ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٢ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب ١٩ ص٧ج: الوسائل)٢(



  .)١(ذلك تصدق مبا يطيق

عدم ما أو ،البطالن والقضاء فلما تقدم يف القول الثاين أما ، بدون الكفارة والقضاء،البطالن: الثالث

 ولذا ذكر الفقهاء ، الكفارة يف كل مورد تضرر الصوم بشيءإطالقال تدل علی   لكفارة فألن الصحيحةا

  .غري مورد فيه قضاء دون الكفارة

  بل يف مصباح الفقيه نسب، وهذا القول اختاره مجاعة كثرية كما عرفت،أيضاً عدم القضاء :الرابع

 واستدل له بعدم ،تكليفي حمض ال يترتب عليه شيء عن االرمتاس حكم مساك فاإل،كثر املتأخرينأ إىل

  .الدليل علی القضاء

 ،كون الضرر مما يستتبع القضاء فال أما  من الضرر،أزيدإذ صحيحة حممد بن مسلم ال يدل علی 

 رجل صائم :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب : قال،سحاق بن عمارإ موثقة  إىل مضافاً، العدمصلفاأل

 وهذه كما تراها نص .)٢(ن وال يعود،ليس عليه قضاء : قال؟ متعمداً عليه قضاء ذلك اليومارمتس يف املاء

 الظاهر يف التحرمي ال جمال للجمع بينها وبني خرب وال يعودن وحيث ذيلت بقوله ،يف احلرمة دون القضاء

   املستمسك بعد كون  وتبعه،بالغ يف تشييده يف املصباح وإن ،ابن سنان باحلمل علی اجلواز مع الكراهة

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٨ باب ٢٩ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٦ باب ٢٧ ص٧ج: الوسائل)٢(



  كان سائر البدن خارجاً عنه  وإن ويكفي فيه رمس الرأس فيه

  

نّال يعود قوی من أ يف مفادهيكرهضعف اخلرب وتأييد املوثقة  إىلضافة باإل، يف الكراهة املصطلحة 

  . الكثرية الظاهرة يف احلرمةخبارباأل

ماع واالرمتاس يف املاء والكذب علی اهللا  والشرب واجلاألكل ،شياء تفطركأمخسة  :بل يف الرضوي

  .)١( )عليهم السالم(ئمة وعلی رسوله وعلی األ

 والشرب األكل ،شياء تفطر الصائمأمخسة : )عليه السالم( عن الصادق ،ويف مرفوعة اخلصال

   .)٢()عليهم السالم(ئمة واجلماع واالرمتاس يف املاء والكذب علی اهللا وعلی رسوله وعلی األ

  .قرب هو األلا القوفهذ

غالب  فإن ، كما هو املشهور}كان سائر البدن خارجاً عنه وإن ويكفي فيه رمس الرأس فيه{

صحيح بن مسلم املتقدم حيث أن  إال ،سأظاهر يف رمس البدن مع الر الاشتملت علی الرمسحاديث وإن األ

  .وال يغمس رأسه يف املاء :)عليه السالم(قال 

  . هو من جهة الرأسإمنااحملظور ن أ و،ريز وغريها ظاهر يف االختصاص بالرأسوكذا صحيح احلليب وح

                                                          

   .٢٣ ص:فقه الرضا)١(

  .٣٩ باب مخسة أشياء تفطر الصائم ح٢٨٦ص: اخلصال)٢(



   حتت املاء زماناً ه علی وجه يكون متامتدرجياً أو يكون رمسه دفعة أن من غري فرق بني

  

احملظور من باب خوف  بأن بل قد عرفت يف خرب الدعائم املتقدم يف مسألة الغبار الغليظ التصريح

 بل املطلقات ظاهرة يف ، لعدم قائل بدوران احلكم مداره، باحلكمةأشبه لكن هذا ،قاحللإىل الوصول 

  . فال ميكن االعتماد علی اخلرب،طالقاإل

 ،منع ذلك كما عن امليسر أو ، برمس الرأس فقط كما عن الدروسفطار فالتوقف يف اإل،وكيف كان

املتعارف  إذ ،رأس علی االرمتاس املتعارف حبمل ما اشتمل علی ال، كما يف كالم بعض احملققنيشكالاإلأو 

ليس فيه  أنه  بل ظاهر اجلواهر، ال ينبغي االستشكال ألجله،رمس الرأس مع البدن ال وحده منكوساً

  . فتأمل،خالف

 } حتت املاء زماناًهتدرجياً علی وجه يكون متام أو دفعةً{ يف املاء }يكون رمسه أن من غري فرق بني{

احتمال عدم  أما ،التدرجيي أو  وال فرق فيه بني احلصول الدفعي، الكون حتت املاءاالرمتاس عبارة عنإذ 

االرمتاس و ، اليت هي املفهوم من الرمس، واحلدوث مل حيصل دفعة،الضرر يف التدرجيي ألن البقاء ليس رمساً

ن النص والفتوی  ما يفهم م إىلضافة باإل، وال انصراف،الرمس شامل للتدرجيي إذ ، ففي غري حمله،انصرافاً

  . ولذا صرح اجلواهر وغريه بعدم الفرق،من املناط



 واملراد بالرأس ما فوق الرقبة ،استغرقه وإن  فال بأس به،لو غمسه علی التعاقب ال علی هذا الوجهما أو

   . فال يكفي غمس خصوص املنافذ يف البطالن،بتمامه

 خالفاً الحتمال املدارك }غرقهتاس وإن بهلو غمسه علی التعاقب ال علی هذا الوجه فال بأس ما أو{

  . انتهی،)١( لعدم صدق االرمتاس مع احتماله ، ولو غمسه علی التعاقب مل يتعلق به التحرمي:حيث قال

الظاهر حصول الفعل  إذ ،وال وغريمهاأة هو ما ذكره املصنف وصاحب املدارك دولكن مقتضی القاع

من احملتمل كون  ألنه ، لكنه غري معلوم حظة املناطتحرمي فبمالاحتمال الما أو ،يف زمان واحد لعدم الصدق

 إذا  خبالف ما، فتتسرب، حيث يستويل املاء علی املنافذ وغريها،وجود الرأس جبميع منافذه موجبا للبطالن

 أن  وقد ظن صاحب احلدائق،يبقی جمال تنفس املنافذ من اهلواء فال تتسرب املاء إذ كان بعض الرأس خارجاً

م أ  إىلمل يلتفت) رمحه اهللا(، وكأنه  اخلطأ إىلعليهم ونسبهمد روأدهم بالدفعة ما يقابل التدريج فمرا

  .وا بذلك ما يقابل التعاقبأراد

اجتمعت  وإن } فال يكفي غمس خصوص املنافذ يف البطالن،واملراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه{

   ديكون املرا أما ،حتت املاء مجيعاً

                                                          

  . كتاب الصوم٣٥٢ص: كاملدار)١(



   حوطهو األوإن كان 

  

كان الرأس قد يطلق ويراد به مقابل الوجه  وإن ، اردطالق فهو الظاهر منه لدی اإل،بالرأس ذلك

املطلق منه فاملنصرف مقابلته  أما ،أشبهما  أو شج رأسه أو  لكنه مبعونة القرينة حنو حلق رأسه،ومقابل الرقبة

 إذا هو ماو كالعكس ،قق غمس الرأس بتمامه فلعدم حت،عدم البطالن بغمس خصوص املنافذما أو ،للجسد

معيار احلكم  أن  حيث استنبط،شكل يف غمس املنافذ وحدهاأ خالفاً ملن ،كوسانغمس منابت الشعر فقط م

  .املنافذ

 ، كما مر يف مسألة الغبار الغليظ، احللق إىلاحتياط لعدم وصول املاء أنه وقد يؤيده ما يف اخلرب من

 بل لو كان املعيار املنافذ لصرحت ، وعدم املناط القطعي، بعدم حجية اخلرب،م عرفت ضعف هذا الكالكلكن

ما يف كالم جممع يعرف  ومما تقدم ، مع تعارف رمس املنافذ دون املنابت كثرياً،الروايات ا ال بشيء آخر

  : والرأس عند الفقهاء يقال ملعان:قال هنإ  حيث)١(البحرين

  . وهو رأس احملرم،الشعر كرة الرأس اليت هي منبت :ولاأل

  . وهو رأس الصائم،ذننيعبارة عن ذلك مع األنه إ :الثاين

  . وهو رأس اجلناية يف الشجاج،ذلك مع الوجهنه إ :الثالث

  . وهو رأس املغتسل،ذلك كله مع الرقبةنه إ :الرابع

   وفتوی ، ورواية الدعائم، ملا عرفت من املناط}حوطكان هو األوإن {

                                                          

  .٧٣ـ٧٢ ص٤ج: جممع البحرين)١(



  .ينايف صدق الغمسوخروج الشعر ال 

  

 ، هو شيء خارج متصلإمنا و،الشعر ليس رأساً إذ }وخروج الشعر ال ينايف صدق الغمس{املدارك 

  . ذلك غري واحدر وقد نص بعدم ضر،كشعر سائر البدن



إن  و، بل وال رمسه يف املاء املضاف،متام البدن يف غري املاء من سائر املائعات أو  ال بأس برمس الرأس: )٣مسألة (

  . االجتناب خصوصاً يف املاء املضافحوطكان األ

  

 وفاقاً }متام البدن يف غري املاء من سائر املائعاتأو { وحده }ال بأس برمس الرأس: ٣٠مسألة  {

 ،ن النصوص اشتملت علی ذكر املاء غالباً وذلك أل،للجواهر واملستند واملصباح ومنتهی املقاصد وغريها

املنصرف أن  إال كان مطلقاً وإن الطعام والشراب واالرمتاس والنساء :وبعضها كصحيح حممد بن مسلم

 خالفاً ،رمتاس بدون القيد ال يصدق عليه االأشبهما  أو الوحل أو سه يف الدبسأ ولذا لو غمس ر،عنه املاء

 ،قهاء اللغة والفأهل كما نبه عليه بعض ،كان مضافاً وإن ، ويف حكم املاء مطلق املائع:يث قالحللمسالك 

  .انتهی

 ، وفيهما نظر، واملناط، بعد محل ذكر املاء يف الروايات علی الفرد الغالب املعتادطالقواستدل له باإل

  .كما عرفت

 الذهن يف مثل الغمس يف  إىل للمناط القريبإطالق حتی لو مل يكن ،املسألة حمل شك أن واالنصاف

حتی مع التوقف واالستشكال مقتضی  أنه  يهون اخلطب لكن الذي،أشبهما  أو ماء الرمان أو ،اخلل أو اللنب

كان هنا  وإن }بل وال رمسه يف املاء املضاف{ ، غري معلومةحكاممناطات األن أ و خصوصاً، العدمصلاأل

   ولو } االجتناب خصوصاً يف املاء املضافحوطكان األوإن {حلاقه باملاء إفتی كاشف الغطاء بأ ولذا ،شكلأ



 عدم صلكان األوإالّ  ، موضوعي فهوأصلكان  فإن ،ال أو كونه ماًء أو طالق واإلضافةشك يف اإل

  .البطالن به

 وإن ،حتياط بالترك وال بأس باال،املضاف منه أو شكل غالب املعلقني علی املنت يف مطلق املايعأوقد 

  . مسألة االرمتاسأصل يف ،كفارة علی ما عرفت أو كان ال يترتب عليه قضاء



 نعم لو ، بل األقوی بطالن صومهحوط مث رمسه يف املاء فاأل إليهمينع من وصول املاءمبا لو لطخ رأسه  :)٣١مسألة  (

  .ناء يف املاء فالظاهر عدم البطالنناء كالشيشة وحنوها ورمس اإلإسه يف أأدخل ر

  

  كونه حبكم}حوط مث رمسه يف املاء فاأل إليهمن وصول املاءمينع  لو لطخ رأسه مبا :٣١مسألة {

 }قوی بطالن صومهبل األ{ : وتبعه املصنف بقوله،فتی بذلك كاشف الغطاءأ ولذا ،الرمس لصدق الرمس

  .قوائية نظرلكن يف األ

 ولذا قوی ،قل من االحتمال املوجب لسقوط الظهورأ وال ،ذ الظاهر املنصرف غمس بشرة الرأسإ

  .مر االحتياط منتهی األ،الربوجردي عدم البطالن

 النصراف }ناء يف املاء فالظاهر عدم البطالنناء كالشيشة وحنوه ورمس اإلإسه يف أنعم لو أدخل ر{

  .ملطاط املتصلاكان منفصالً ال ك إذا  خصوصاً،رمس الرأس عن مثله

  .حنوه أو دخال ملفوفاً حبريرشكال يف اإل فكيف قلتم باإل:ال يقال

  . فتأمل،ف املقام خبال،أشبه هناك يصدق الوطء واجلماع واملباشرة وما :نه يقالأل



 أو  وكان ما فوق املنافذ من رأسه خارجاً عن املاء كالً، منافذ رأسه إىل لو ارمتس يف املاء بتمام بدنه:)٣٢مسألة (

  .حوط البطالن برمس خصوص املنافذ كما مركان اال وإن ،بعضاً مل يبطل صومه علی األقوی

  

 وكان ما فوق املنافذ من رأسه خارجاً عن ،افذ رأسه من إىل لو ارمتس يف املاء بتمام بدنه:٣٢مسألة {

  .صدق رمس الرأس ينايف }بعضاً أو املاء كالً

فالظاهر اللحوق برمس متام ، برة مثالًإعرفاً كمحل أما خروج البعض الذي ال ينايف صدق الرمس 

 كان خمالفاً عرفاً وشبه  ففعل العبد ذلك، ال ترمتس: ولذا قال املولی، بل ال يبعد الصدق عرفاً،الرأس للمناط

  .بقی بعض رأسه خارجاًأبأنه  بأمر املولی لو اعتذر ئاملستهز

 البطالن برمس خصوص املنافذ كما حوطوإن كان األ{ علی ما تقدم }قویمل يبطل صومه علی األ{

يف املسألة التاسعة والعشرين}مر .  



دخل أ نعم لو ، ما مل يصدق الرمس يف املاء،مجيعهاشتمل علی  وإن ،سهأ ال بأس بإفاضة املاء علی ر:)٣٣مسألة (

  علی وجه التنسيم فالظاهر البطالن لصدق الرمس   السافل ولو إىلمتام بدنه يف النهر املنصب من عال أو رأسه

  

 }اشتمل علی مجيعه ما مل يصدق الرمس يف املاءوإن بأس بإفاضة املاء علی رأسه   ال:٣٣مسألة {

حلق أ حيث ،جلة خالفاً للمحكي عن بعض األ، وفاقاً ملنتهی املقاصد وغريه، للرأسبسبب كثرة املاء الغامر

  .اشتمل املاء علی الرأس دفعة واحدة إذا ذلك بالرمس فيما

  .صلبن مسلم وباألا بصحيح :وللأل واستدل

بن مسلم بالصب املتعارف الذي ال يشمل الرأس كله ا بعد ختصيص صحيح ، بالصدق واملناط:وللثاين

  .عة واحدةدف

  . وهو عدم صدق الرمس، الصحيح يف مفروض الكالمإطالقال وجه ملنع  ألنه ،ول األقربولكن األ

  إىلاملنصب من عال{ أشبهما  أو }متام بدنه يف النهر{ مع }أو{ وحده }دخل رأسهأ ونعم ل{

 غري ذلك ىل إ والقول بانصراف الرمس}السافل ولو علی وجه التنسيم فالظاهر البطالن لصدق الرمس

 ،انصراف االستقامة يف البدن حال الرمس بدوي أن  كما،ن فهو بدويااالنصراف لو ك إذ ،ممنوع

  معترضاً  أو فاالرمتاس منكوساً



  .كان كبرياً وكان املاء كثرياً كالنهر مثالً ا إذوكذا يف امليزاب

  

موجب  فإن }اً كالنهر مثالًكان كبرياً وكان املاء كثري إذا وكذا يف امليزاب{كاالرمتاس مستقيماً 

  .للصدق الذي هو معيار البطالن



ز جيب عليه االجتناب عن رمس كلّ ، ومع عدم التميي منهما فاملدار عليهيصلمتيز األ إذا  يف ذي الرأسني:)٣٤مسألة (

  .برمسهما ولو متعاقباً إال منهما لكن ال حيكم ببطالن الصوم

  

هو الرأس وغريه شيء زائد شبيه  إذ } منهما فاملدار عليهيصلاألمتيز  إذا  يف ذي الرأسني:٣٤مسألة {

  . يكون يف الرأس ال يف غمس الشبيه بهإمناصدق االرمتاس أن املعلوم  ومن ،بالرأس

كانا رأسني مستقلني حبيث يصدق الرمس واالرمتاس يف كل منهما كان كل واحد مدار  إذا نعم

 كما يوجد اآلن يف بعض ،علی بطن واحد أو  علی حقو واحدني اللذيننسانكذلك يف اإل أنه  كما،احلكم

  .البالد

 من }جيب عليه االجتناب عن رمس كلّ منهما{حدمها زائداً أ مع العلم بكون }ومع عدم التمييز{

 ومعنی وجوب االجتناب ،ةجرائه الرباءجمال إلفال  ،الئهبت حمل انيسأالر أن ذ املفروض إ،مجايلباب العلم اإل

 إال لكن ال حيكم ببطالن الصوم{، التكليفي والوضعي فيشمل ما لو كان الصوم مستحباًعم من األ

  .س الزائدأيكون املرموس الر أن  الحتمال}برمسهما ولو متعاقباً

العلم  إذ ،حدمهاأ وعدم االعتماد علی الصوم الذي رمس فيه ، الظاهر لزوم االجتناب مطلقاً:قولأ

  ه عن إمساك فهو من قبيل وجوب ،ليف عليهك تنجز الت كاف يفه إلي بالتكليف املتوجهمجايلاإل



 ،ا وهكذنيسأ عيين الر إىل غري احملرم بالنسبة إىل وحتفظه عن النظر، الرأسني إىل والشرب بالنسبةاألكل

 ولذا علّق ،مجايلطراف العلم اإلأا يف غري  أل،أشبهصالة الصحة وما أوعليه فال جيري االستصحاب و

 وال ميكنه االكتفاء ذا ، وعليه فال جيوز له الرمس تكليفاً،شكاللی هذا املوضع باإلعوغريه املستمسك 

  . والشرباألكل  إىل ومطلقاً بالنسبة،الصوم بناًء علی البطالن وضعاً



 ولكن احلكم بالبطالن يتوقف علی ،حدمها ماًء جيب االجتناب عنهماأيعان يعلم بكون كان ما إذا :)٣٥مسألة (

  .مس فيهماالر

  

  االرمتاس فيهماأراد إذا  يلزم الفحص،ال أم حدمها ماءأ أن  يشك يف}يعانكان ماإذا  : ٣٥مسألة {

حدمها أيعلم بكون {ذا كان إ و، ملا عرفت غري مرة من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية،حدمهاأيف أو 

 وقد }البطالن يتوقف علی الرمس فيهماولكن احلكم ب{ مجايل من باب العلم اإل}ماًء جيب االجتناب عنهما

  .حدمهاأ يف الصوم بالرمس يف شكالعرفت يف املسألة السابقة ما يدل علی اإل

 كما ال ،كان احلكم دائراً مدار كل واحدوإالّ  ،بطال الرمس يف مطلق املاءإهذا بناًء علی عدم  مث إن

  .خيفی

مكن أ فإن وإالّ ، موضوعي فهوأصلن هناك كا فإن ،ال أم مائع أم ،ال أم ماء أنه ءولو شك يف شي

  . الصحة حمكماأصلكان وإالّ  ،الفحص فهو



  .السقوط يف املاء من غري اختيار أو قهراً أو  ال يبطل الصوم باالرمتاس سهواً:)٣٦مسألة (

  

من  ملا يأيت }السقوط يف املاء من غري اختيار أو اًرقه أو يبطل الصوم باالرمتاس سهواً  ال:٣٦مسألة {

  . وقد صرح بذلك غري واحد كاجلواهر ومنتهی املقاصد وغريمها،توقف البطالن علی العمد واالختيار



  .القی نفسه من شاهق يف املاء بتخيل عدم الرمس فحصل مل يبطل صومه إذا : )٣٧مسألة ( 

  

ا تقدم  مل}لقی نفسه من شاهق يف املاء بتخيل عدم الرمس فحصل مل يبطل صومهأإذا  : ٣٧مسألة {

  . كما سيأيت دليله،من اختصاص احلكم بالعامد

 كما رمبا يفرق بني ،الزمه الفحص ملا عرفت من لزوم الفحص يف املوضوعات بأن ورمبا يستشكل

احتمل  وإن ظن بالرمس إذا لقاء فيما ال حيق له اإلفإنه ،رمس بالوفاق واخلالف والعلم بعدم الالشك والظن

 أو ، فشرب فتبني املاء،ء ماًء واحتمل عدم املاءاإلنايف  أن  كما لو ظن،ال أم سيرم أنه  بل لو شك يف،عدمه

كان الشك يف  إذا  وكذا فيما،فيه ماًء فشرب فتبني وجوده أن ظن إذا  فكيف مبا،شك يف ذلك فشرب

  .لقی بنفسه فتبني املاء وحصل االرمتاسأ مث ، وجود املاء يف النهر مثالًأصل



  .مضاف مل جيب االجتناب عنه أو ماء مطلق أو ،غريه أو ماء أنه  مائع ال يعلمكان إذا :)٣٨مسألة (

  

 إذا  وجب الفحص فيما}مضاف أو ماء مطلق أو غريه أو ماء أنه كان مائع ال يعلمإذا  : ٣٨مسألة {

ف فقد أما يف املطلق واملضا ، هذا يف املاء وغريه، فلو ارمتس بدون ذلك وكان ماًء بطل صومه، االرمتاسأراد

  .باملاءعرفت اإلشكال يف أصل املضاف وأنه ملحق 

الفرد املشكوك حيكم بعدم اتساع الكليف  فإن }مل جيب االجتناب عنه{لو فحص ومل يتبني ه مث إن

 يف مثله كما األصول جلريان ، يف عدم لزوم االجتناب،ال أم مخر أنه  فهو كالشيء الذي يشك، إليهبالنسبة

  .حقق يف حمله



  .بطل صومهوإالّ  اخلروج  إىل وجب عليه املبادرة،قهراً مث تذكر ارتفع القهر أو اًارمتس نسيان إذا :)٣٩مسألة (

  

دخله يف املاء شيء بالقوة واجلرب أ بأن }قهراًأو { أشبهما  أو  للصوم}ارمتس نسياناًإذا  : ٣٩مسألة {

حينئذ من االرمتاس  ألنه }بطل صومهوإالّ اخلروج إىل ارتفع القهر وجب عليه املبادرة  أو مثّ تذكّر{

 ولو كان للماء جانبان جانب ميكن منه اخلروج ، شاملة للحدوث والبقاءدلةاأل أن  وقد تقدم،العمدي

تعدد يكون من غري  وإن رمسهفإن غرق  ومثل القهر ما لو ، لزم اختيار ذلك،خرسرع من اجلانب اآلأ

  .اختيار



  .كان مقهوراً إذا  خبالف ما، صومهصحمتاس مل ي مكرهاً يف االرنكا إذا :)٤٠مسألة (

  

يرمتس فارمتس باختياره خوفاً  بأن  كما لو هدده شخص}كان مكرهاً يف االرمتاسإذا :  ٤٠مسألة {

 ألنه ،ثبات الصحةكراه إل رفع اإلأدلة وال تصلح ،من االرمتاس االختياري ألنه } صومهمل يصح{من وعيده 

 ،حكامثبات األ وليست صاحلة إل،ارث تنفي املؤاخذة وسائر اآلإمنالرفع مطلقاً  اأدلةأن  األصولقد حتقق يف 

  .ه مصححاً لهاكرشرط يف الصالة مل يكن اإل أو كرهه علی ترك جزءأولذا لو 

 أنه  يف يوم من رمضان مناألكل ى حني كان مكرهاً عل)عليه السالم( الصادق اإلمامويؤيده ما ذكره 

  . واالرمتاس من هذه اجلهةاألكلدم الفرق بني  ومن املعلوم ع،)١(يقضيه

 حيث مل يكن عمداً مل فإنه ،لقاه شخص يف املاء بدون اختيارهأ كما لو }كان مقهوراً إذا خبالف ما{

   . بالعامددلة كما سيأيت من اختصاص األ،يبطل صومه

                                                          

  .٥ ح٥٧الباب  ٩٥ ص٧ج: الوسائل: انظر)١(



  .كان واجباً عليه وإن نقاذ غريق بطل صومهارمتس إل إذا :)٤١مسألة (

  

الوجوب ال  إذ }واجباً عليه{نقاذ  اإل}كان وإن نقاذ غريق بطل صومهارمتس إلإذا  :٤١مسألة {

ما  أو ،هم من الصوم شرعاًأ حتی يتقوی يف مقابل عدو دفعه األكل كما لو وجب عليه ،يسبب الصحة

  . اتيانه اإليوجب عل إذا  من سائر املفطراتأشبه



كان  وإن ،كان الصوم واجباً معيناً إذا  التيمم إىل االرمتاس انتقل وتوقف غسله علیكان جنباً إذا :)٤٢مسألة (

  .واجباً موسعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه أو مستحباً

  

 ومثل اجلنابة ، وكان الغسل واجباً عليه}كان جنباً وتوقف غسله علی االرمتاسإذا  :٤٢مسألة {

  . الواجبةغسالسائر األ

ألن وجوب الصوم يقتضي حرمة االرمتاس، فيكون } معيناً واجباً كان الصوم إذا  التيمم إىلانتقل{

  . التيمم إىلاملانع الشرعي كاملانع العقلي يف نقله الطهارة أن  ومن املعلوم،غري مقدورالغسل 

  إىلال وجه النتقال الطهارة إذ } وجب عليه الغسلواجباً موسعاً أو مستحباً{ الصوم }كانوإن {

التكليف باالرمتاس ال  إذ ، مبجرد وجوب الغسل}وبطل صومه{ملاء عقالً وشرعاً التيمم بعد متكنه من ا

  .األكل كالتكليف بالصوم مع التكليف بفإنه ،جيتمع مع التكليف بالصوم

  . ال يبطل الصوم مبجرد ذلك لوجود مالك احملبوبية بناًء علی الترتب:ورمبا يقال

مر يف وجوب التيمم بني الصوم  ال مبطالً ال يفرق األحمرماًبناًء علی كون االرمتاس  أنه رمبا توهمه مث إن

  .الواجب املعني وغريه

   .ال أم حيرم يف املستحب مثالما أن إ االرمتاسن إ :بيان ذلك

 ، املطلقة لالرمتاسدلةذلك خالف ظاهر األأن إىل  ضافة باإل، يلزم اختالف حقيقة الصوم: الثاينىعلو

  خالفاً للمدارك حيث احتمل 



   .دم مشول النهي للنافلةع

  . يلزم احلرمة يف االرمتاس فإذا حرم وجب التيمم:ولوعلی األ

   :أمور يف املقام ثالثة :قولأ

  . القضاء والكفارة إىل واالحتياج، بطالن الصوم باالرمتاس:ولاأل

  .أصاللصوم من قبيل حرمة السرقة يف الصيام مبا ال يرتبط با إال  فال يكون، حرمة االرمتاس فقط:الثاين

بطال إليس كل  إذ ،بطال املوجب للقضاءن االرمتاس موجباً لنقص يف الصوم دون اإلو ك:الثالث

 كما ال تكون حمرمة لفرض عدم ،عادة وقضاء يف النافلةإمبطالت الصالة ال توجب  فإن ،يوجب قضاًء

 وال ،م يف الواجب وحرا،مر الثالث يوجب نقص الصوم مطلقاًواالرمتاس من قبيل األ، وجوب الصالة

  .عادةإيوجب قضاًء و

 وال يقول بعدم ، كما زعم املتوهم،يقول باحلرمة يف غري واجب أن  ال يريد،فالقائل باحلرمة التكليفية

 بل حاله حال التكلم يف النافلة الذي ال يوجب ، كما يستفاد من كالم املدارك،الضرر مطلقاً يف املستحب

  . والصوم ال يبطل باالرمتاس،النافلة تبطل بالكالم أن  مع فرق،لل يف النافلة ولكنه يورث خ،ال قضاًء وحرمةً

ما ذكره املستمسك يف جواب  أن  ومما تقدم تعرف،وجب الغسل إذا وعلی هذا جيب االرمتاس

   إذ ،املتوهم خارج عن كالم املتوهم



االرمتاس ال  أن  علی بناًء،كيف ميكن اجلمع بني عدم حرمة االرمتاس يف النافلة أنه  إىله يرجعإشكال

  . وبني كونه مربوطاً بالنافلة،يوجب البطالن مطلقاً



كان  وإن ،كان متعمداً إذا ارمتس بقصد االغتسال يف الصوم الواجب املعني بطل صومه وغسله إذا :)٤٣مسألة (

  .ناسياً لصومه صحا معاً

  .سلهواجباً موسعاً بطل صومه وصح غ أو كان الصوم مستحباًإذا ما أو

  

 أو صل سواء كان التعيني باأل}ارمتس بقصد االغتسال يف الصوم الواجب املعنيإذا  :٤٣مسألة {

بطالن  أما ،بطال االرمتاسإ علی  بناًء}كان متعمداً إذا بطل صومه وغسله{بالعارض كبعد الظهر مثال 

تمع النهي عن العبادة مع  وال جي،كونه مفطراًل هبطالن الغسل فللنهي عنما أو ،الصوم فلالرمتاس العمدي

  .مر والنهي كما حقق يف باب اجتماع األ،الصحة

صحة ما أو ،نه ال يضره االرمتاس السهويصحة الصوم فأل أما } معاًكان ناسياً لصومه صحاوإن {

  .الغسل فلعدم النهي عنه يف حال النسيان

ن االرمتاس مناف له  أل}صومهبطل { فاغتسل عمداً }واجباً موسعاً أو كان الصوم مستحباًإذا وإما {

ن  أل،قصد الغسل عمداً صح غسله إذا يف الواجب املعني أنه  وال يتوهم،ليس مبنهي عنه ألنه } غسلهحوص{

قصد املفطر مفطر ـ فالغسل ال يبطل الصوم حتی  بأن لبطالن الصوم حدث بالقصد للمفطر ـ علی القو

  كما سيأيت، باملفطر ثانياًتيانم ال يوجب رفعه حتی جيوز اإل املفطر يف حال الصياإتيان إذ ، عنهيكون منهياً

  .شاء اهللا تعالین إ



مل يكن من شهر رمضان وال من الواجب املعني غري رمضان  فإن بطل صومه باالرمتاس العمديأ إذا :)٤٤مسألة (

  حال اخلروج  أو له الغسل حال املكث يف املاءيصح 

  

 يعين }من شهر رمضان{ الصوم }مل يكن فإن اس العمديأبطل صومه باالرمتإذا  :٤٤مسألة {

كان الصوم مضراً به ضرراً رافعاً للتكليف ال موجباً  إذا مكان ذلك فيما إل،الواجب صيامه ال اجلائز

وما احلرج  الضرر وأدلة ألن ، كما ذكروا ذلك يف مسألة الوضوء ملن يضر ال ضرراً بالغاً وهكذا،فطارلإل

 يصح له ،وال من الواجب املعني غري رمضان{ التكليف أصللزامي وقد يرفع يف اإل قد يرفع التكلأشبه

  .حركة املاء اجلاري وحنوه أو  حبركة نفسه}املكث يف املاء{حال  أو  االرمتاس}الغسل حال

ن حال االرمتاس يكون هذا العمل مبطال للصوم وموجباً  وذلك أل،خيرج أن  قبل}حال اخلروجأو {

 ولذا لو نذر ،يكون عبادة أن بطاله ال ميكنإمبطل الصوم الذي ليس حبرام  أن  دليل علی الفإنه ،للغسل

أول يكون  أن  صح،أشبهما أشهر أو ربعة أرأس  ألنه وجب عليه اجلماع أو ،كل فيما كان راجحاًاأل

  . الواجبأو ووفاًء بالنذر دخال مبطالًاالزدراد واإل

 لوضوح ،جل املقابلة بالفرع الالحق ولعله أل،كث واخلروجمر حبال املفال وجه الختصاص املصنف األ

  عدم الصحة يف حال 



 بل ،أيضاً عن املفطرات فيه بعد البطالن مساك لوجوب اإل،وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال املكث

  دخلها عامداً  إذا ملكان النهي السابق كاخلروج من الدار الغصبيةأيضاً يشكل صحته حال اخلروج 

  

كان من شهر رمضان يشكل صحته حال املكث لوجوب وإن {كان حراماً  إذا االرمتاس فيما

 عمداً فطار باملفطرات ولو بعد اإلتيانال جيوز اإل إذ }أيضاًبعد البطالن { حتی }عن املفطرات فيه مساكاإل

 كاخلروج من ،ق ملكان النهي الساب،أيضاًبل يشكل صحته حال اخلروج { دلة كما استفيد من األ،صياناع

 مبعنی ،ر واملكث فيها واخلروج منها غري جائزاكالً من دخول الد فإن }دخلها عامداً إذا الدار الغصبية

  .كوا مبغوضاً معاقباً عليها

 ،اخلروج ففيه مالك املبغوضيةما أو .ما كانا باالختيار وبقيا باالختيار أل،ما الدخول واملكت فواضحأ

 ،لبعث حينئذاللبعث وال يعقل  إال ن النهي ال يكون أل،مل نقل بالنهي الفعلي عنه وإن ،ومثله ال يكون مقرباً

 أن فعلت كذا جيب عليك إذا : كأن يقول املولی،جزنا التكليف باحملال ولو معلقاً علی االختيارأ إذا إال

مر كذلك ال ميكن األ ،كما ال ميكن األمر باحملال ابتداًء أنه  الواضحن وم،واحد هنا وهناكن آ تكون يف

 ا إذيقول أن  وبني،يقول املولی امجع بني النقيضني أن  لعدم فرق العقل بني،تقدير اختيار شيءعلى باحملال 

  .شربت املاء فامجع بني النقيضني



  .النهي عن اخلروج كان سابقاً مث سقطن إ :يقال أن ال ميكن أنه ومن ذلك تعرف

  . بهأموراخلروج من إ :يقال أن وال

  . به ومنهي عنهأموراخلروج من إ :يقال أن وال

   . اآلن إىلالنهي باقن إ :يقال أن وال

  . كل فريق إىل مما ذهب،النهي حادث اآلنن إ :يقال أن وال

 لكن ال ميكن بقاء هذا النهي ، فهو منهي عنه،اخلروج كالدخول واملكث غصب بأن :استدل األولون

 ولذا يسقط النهي مبجرد ، النهي عن الغصبمر بالبقاء ينايفألج املالزم لون النهي عن اخلر أل،حاال

  .الدخول

ن إ قيل فإن ، وبعد ما صار له حمل يسقط،ال حمل لهول يف األ أن  سؤال فائدة هذا النهي بعد:وفيه

  .خری مما ال حمذور فيهاأ قلنا ميكن بيان ذلك بصورة ،فائدته ملبغوضيته

  .باخلروج إال  وال يتحقق ذلك، واجبالتخلص من الغصب بأن :واستدل الثاين

ي املكان املباح ـ فال دليل علی وجوب الكون أريد به الكون يف اخلارج ـ أن إ التخلصن إ :وفيه

 يكون أن  فال ميكن،تركه حرامواجب كل حرام تركه واجب وكل  أن ريد به معنیأ وإن ،يف املكان املباح

  . ورتبة املقدمة سابقة علی رتبة ذي املقدمة،احد ألما يف عرض و،خریمرين مقدمة لألاألأحد 

   ومنهي عنه ،ختلص ألنه  بهأموراخلروج م بأن :واستدل الثالث



  . فيكون واجباً حراماً،بصألنه غ

 ما عرفت يف اجلواب عن ، اجتماع األمر والنهيإمكان من عدم األصول ما حقق يف  إىل مضافاً:وفيه

  . بهأمورليس مب أنه الثاين من

 إال  وال وجه لسقوط النهي،فراد الغصب املنهي عنه فيكون منهياً عنهأفرد من بأنه  :تدل الرابعواس

  .االمتناع باالختيار ال ينايف االختيار إذ ، وذلك ليس مبحذور،توهم االستحالة

ی معلقاً عل أو اء كان مطلقاًوس ،مر باحملال غري معقول من احلكيماأل أن منالبحث أول  ما تقدم :وفيه

  .شيء باختيار املكلف

حمال للفعل والترك، بأن اخلروج غري مل يكن  ألنه ،مل يكن السابق جماال للنهيبأنه  :واستدل اخلامس

توسط فقد متكن من  إذا  أما،اخلروج مقدوراً فال يمقدور إال بالدخول، وحيث ال دخول ال يكون 

  .اخلروج وعدمه فيتوجه النهي

   :وفيه

  .لی املقدمة قدرة علی ذي املقدمةالقدرة عن إ :أوالً

  .النهي ال ميكن للحكيم أن  ما عرفت من:وثانياً

 كما يظهر ملن راجع اجلواهر ومنتهی املقاصد ،ومبا ذكرنا تعرف النظر يف كثري من الكلمات

  .واملستمسك وغريها

   أو  زنینخراج مل كاإل، فاخلروج عن املاء كاخلروج عن الدار،وكيف كان



 ، لكن العقل يلزم املكلف بذلك ختلصاً من أشد القبيحني، كلها تقع مبغوضاً قبيحاً،شبهأما  أو الط

  .اً بهأموريكون مقرباً وم أن  ومثل هذا املبغوض ال ميكن،عظم احملذورينأو

 وهل يكون العقاب ،ين حيق للمولی العقابأ فمن ،كان هذا اخلروج ليس مبنهي عنهن إ :ال يقال

  . املكلف مما هو قبيح عقال إىليل العقاب علی ما مل يصلمن قب إال بدون النهي

  لكنه ال يقدر املولی،عد له العقابأاملولی ن أ و، قد فهم من املناط وحنوه قبح هذا العمل:ألنه يقال

يف وسط الطريق الذي يهبط نه إ لقی بنفسه من شاهق حيثأ فمثله مثل من ، لغو أو شبهنه لغواًوهی لكنيأن 

رض  احلادث عند اصطدامه باأل، ومع ذلك يكون قتله لنفسه، ال يعقل النهي عنه، عن اختيارهمر خارجواأل

  .قبيحاً وموجباً للعقاب

 فاخلروج ، اخلمسةحكامحد األأوهو حمكوم ب إال نسانال عمل اختياري لإلنه إ  املشهور:ن قلتإ

 أن ال يعقل أنه  مع وضوح،اً كما اخترمتمل يكن حمرماً وال واجب إذا حكامي األأاالختياري يف املقام حمكوم ب

  .مكروهاً أو مستحباً أو يكون مباحاً

 من ، اخلمسةحكاماأل أحد يكون فيه مناطن أ وبد  اليكل عمل اختيار بأن  مراد املشهور:قلت

  يكون فعالً حمكوماً  أن  ال،التساوي أو الناقص أو القبح التام أو الناقص أو احلسن التام



   أيضاًصحة الغسل يف الصوم الواجب املعني ومن هنا يشكل 

  

 خصوصاً ،برامهمإ كما يظهر ذلك ملن راجع كالمهم يف هذه املسألة وكيفية نقضهم و،حكامحد األأب

  . والكالم يف املقام طويل نكتفي منه ذا القدر،تقريرات الشيخ والكفاية وغريمها

 كان خروجه غري أشبه واملرمتس ومن ةصبيرض الغتاب املتوسط األ إذا  أنهما ذكره مجع من مث إن

 فمثله مثل من دخل دار زيد اليت فرشت فيها ،التوبة متحو القبح أن ال دليل علی إذ ، مل يعلم وجهه،قبيح

مل يتب يكون خروجه املفسد للبنة مبغوضاً  أم  سواء تابفإنه ،اللنب الرطبة مما يستلزم اخلروج فساد لبنه

  .اً فتدبرب ومثله ال يصلح مقر،لزيد

 أدلةظاهر  إذ ، ال ابتداًء وال عند حصوهلما،املكث واخلروج غري منهيني عنه أن نعم ذكر بعض

 وعليه فال وجه ،باحةمن اإلول  بل مها علی حاهلما األ،االرمتاس النهي عن االنغماس ال عن املكث واخلروج

  .يف حال اخلروج أو نواه عند املكث إذا لبطالن الغسل

 مبغوضية االرمتاس شروعاً ال ترمتساملتفاهم عرفاً من  إذ ،وی عهدا علی مدعيهالكن هذه الدع

  إىل ولو كان هناك انصراف،حوال الثالثةنهي عنه من قبيل النهي عن الزنا الظاهر يف األ، فالوبقاًء وخروجاً

  .دنی تأملأالشروع فهو بدوي يزول ب

 ولو بالعرض كما بعد الظهر يف  تعييناً}أيضاًني ومن هنا يشكل صحة الغسل يف الصوم الواجب املع{

  قضاء رمضان املوسع 



  .حال اخلروج أو سواء كان يف حال املكث

  

كان  إذا  لعدم الفرق بني شهر رمضان وبني غريه فيما}حال اخلروج أو سواء كان حال املكث{مثالً 

حرمة وفساداً يف الواجب املعني  أو ،رمةمناف للصوم ح أنه  االرمتاسأدلةاملستفاد من  إذ ،االرمتاس حمرماً

  . الصوم غري الواجب إىل كما تقدم تقريره بالنسبة،رافعاً ملاهيته حبيث ينايف معه أو ،عرضاً أو أصالً



كان عاملاً  وإن ،كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله فإن وبص لو ارمتس الصائم يف املاء املغ:)٤٥مسألة (

  .كان متذكراً للصوم ناسياً للغصبن إ ذاوك .ما بطال معاً

  كان عاملاً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم وإن 

  

 }كان ناسياً للصوم وللغصبفإن { بعنوان الغسل } لو ارمتس الصائم يف املاء املغصوب:٤٥مسألة {

حة صومه ص أما ،}صح صومه وغسله{ع كالناسي له يف املقام و باملوضاهلاجل إذ ، بالغصبجاهالًكان أو 

 ،نسيان الغصبية أو  وما صحة غسله فللجهل،فلما يأيت يف الفصل اآليت من اختصاص املفطرات حبال العمد

  . كما مر يف باب الوضوء والغسل والتيمم،وكالمها يوجبان صحة التقرب بالغسل

 ووجه ، متذكراًي كان عاملاًأ ، واملراد بالعلم مقابل اجلهل والنسيان}كان عاملاً ما بطال معاًوإن {

 ،أيضاًمنهي عنه يف حال الصوم ويف الغصب بأنه  والغسل يبطل ،الصوم يبطل باالرمتاس إذ ،البطالن واضح

  .فال يكون مقرباً

 أنه  تذكر:مريناأل أحد  يكفي يف بطالن الغسلفإنه }كان متذكراً للصوم ناسياً للغصبن إ وكذا{

ومنه يعرف بطالن الغسل  .حدمها يف بطالن الغسلأ يضر عدم  فال،املاء غصب بأن العلم والتذكر أو ،صائم

  . لو تذكر الغصب دون الصومأيضاً

  بطال  لعدم اإل}كان عاملاً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوموإن {



  دون الغسل 

  

 وقد يصح ،قد يصحان وقد يبطالننه إ اصل واحل، لتذكر الغصب}دون الغسل{يف صورة النسيان 

  . ووجه الكل واضح، وقد ينعكس،الصوم دون الغسل



  .جاهالً أو  مفطراًهيكون عاملاً بكون أن  ال فرق يف بطالن الصوم باالرمتاس بني:)٤٦مسألة (

  

 وذلك }جاهالً أو  مفطراًهيكون عاملاً بكون أن  ال فرق يف بطالن الصوم باالرمتاس بني:٤٦مسألة {

 كما هو الشأن يف ، من غري مدخلية العلم واجلهل فيه،ع الظاهرة يف كون احلكم منوطاً بالواقدلة األطالقإل

خفات ام واجلهر واإلم كما يف القصر والت،نحو نتيجة التقييدبقيد احلكم بالعلم  إذا  إال،حكامسائر األ

ي أ له يف ذلك ـ اهلظهر مساواة اجل األ: خالفاً للمدارك حيث قال يف حمكي كالمه،وبعض مسائل احلج

 بتقصريه يف التعلم علی اهلاجلأمث  وإن ،ما إليهالن ـ الشتراكهما يف عدم توجه النهي يف عدم البطيللناس

  . انتهی)١( ،بعض الوجوه

لزم القول وإالّ  ،حكام يف األاهلمناف حلكمهم بعدم معذورية اجلبأنه  ،شكل عليه غري واحدأولذا 

  .رك بذلك وال يقول املدا، والشرب واجلماع جهالً باحلكماألكلبعدم البطالن ب

 ، الرفع ال تكفي كما حقق يف موضعهأدلة و، دليل مفقود يف املقام إىلالتقييد بالعلم حيتاجن إ اصلواحل

  وال يقول بذلكحكام األر وسائاألكلجلری مثله يف وإالّ ،   العامل إىل االرمتاسأدلةوال جمال للقول بانصراف 

  .أحد

                                                          

  .٣٥٢ص: املدارك)١(



  . وال باالرمتاس يف الثلج،حل ال يبطل الصوم باالرمتاس يف الو:)٤٧مسألة (

  

 ووجود ، لعدم كوما ماًء} وال باالرمتاس يف الثلج، ال يبطل الصوم باالرمتاس يف الوحل:٤٧مسألة {

ضار، واحتمال دخال بعض الرأس يف املاء غري إ أن  بل قد عرفت،الذرات املائية فيهما ال يوجب الصدق

و أ ، أحد وال يقول به،أشبهشيء كان ولو يف الدقيق وما أي الضرر تابع للقول بإبطال مطلق االرمتاس يف 

الذرات ال تكفي يف  إذ ، وكالمها غري تام،املاء اجلامد يف حكم املاء الذائبن أ و،ألن يف الوحل ذرات املاء

  . عن صدق كونه ماًءءاجلمود خيرج املا أن  كما،الصدق

العربة  أن  ملا تقدم من، حقه االرمتاسلعارض ال يصدق يف أو ةس خلقأمن له نصف رن إ مث الظاهر

  .باطن رأس مثالً أو  رقبةإمنا و،خر ليس برأسالنصف اآل إذ ،بكل الرأس



  .شك يف حتقق االرمتاس بنی علی عدمه إذا :)٤٨مسألة (

  

يف  إال ،صالة العدم كيف كان الشك أل}شك يف حتقق االرمتاس بنی علی عدمهإذا  :٤٨مسألة {

  . كما عرفت يف بعض املسائل السابقة،ايلمجطراف العلم اإلأ

كان  إذا  كما،مل يكن هناك استصحاب ينقح املوضوع إذا ، العدم يف ظرف الشكى يبنی علإمناه مث إن

كان بعض رأسه خارجاً عن  أم ،كان باقياً علی االرمتاس أنه فجر الفجر ومل يعلمنامث  ،مرمتساً قبل الفجر

  . العدم املوجب لتحقق االرمتاسصلاأل فإن ،اء مث تغري باحملتمل كونه مضافاً مثالًكان يف هذا احملل امل أو ،املاء

 إلجراء كل واحد ،حدمها ارمتسأ بأن  فيما لو علمامجايلوجيري يف املقام مسألة عدم تنجيز العلم اإل

خر ابنا ومات آل واباًأحدمها أكان  إذا  كما،انقلب التكليف تفصيلياً إذا  إال، كواجدي املين، الرباءةأصل

بيه أمن جهة ارمتاس  أو من جهة ارمتاسه بنفسهما إ  إليهالولد يعلم حينئذ بتوجه تكليف بالصوم فإن ،باأل

  .الذي كلف بقضاء صومه وصالته

 كان من صغريات ،الشيء الذي يرمتس فيه غداً أو هذا الشيء الذي يرمتس فيه اليوم املاء بأن ولو علم

اليوم إىل جيوز بالنسبة  أو ،ال جيوز مطلقاً أو ،هل جيوز مطلقاً أنه ي الذي يقع الكالم يف التدرجيمجايلالعلم اإل

  ؟ال أم اليومني فهل له قضاء أحد  ولو ارتكب،دون الثاينول األ



   الفجر الصادق  إىل البقاء علی اجلنابة عمداً:الثامن

  

 ، علی املشهور شهرة عظيمة}الصادق الفجر  إىل اجلنابة عمداًىالبقاء عل{ :من املفطرات }الثامن{

واملستند والربهان القاطع واخلالف واملسالك اجلامعية   والغنية والسرائر واجلواهرةبل عن االنتصار والوسيل

  . عليهمجاع اإل:رشاد وغريهاوكشف الرموز وحواشي التحرير والروض واملقاصد العلية وشرح اإل

 ،حكامردبيلي يف آيات األ واحملقق األ،اماد يف شرح النجاة والسيد الد،خالفاً للمنقول عن الصدوقني

 بل حكاه يف الشارع عن ، فلم يوجبوا البطالن، والكاشاين يف املعتصم، واحملقق الشيخ حسن،وجممع الفائدة

  .عيان القدماء وعن بعض من تأخر من الفضالء وعن صاحب الكفاية التوقف فيهأالصدوق وغريه من 

 : قال)عليه السالم(احلسن أيب ، عن محد بن حممدأ كصحيحة ، املستفيضةخباراستدل للمشهور باأل

يتم  : قال؟ مث ينام حتی يصبح متعمداً،أصابته جنابة أو ه يف شهر رمضانأهلصاب من ألته عن رجل أس

  .)١( وعليه قضاؤه،ذلك اليوم

ه أهلصاب من أالليل وأول  يف رجل احتلم :قال أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وصحيحة احلليب

  مث نام متعمداً يف شهر 

                                                          

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح١٥ باب ٤٢ ص٧ج: الوسائل)١(



  .)١( من شهر رمضان ويستغفر ربه إذا أفطريتم صومه ذلك مث يقضيه : قال؟صبحأرمضان حتی 

 مث ترك ،جنب يف شهر رمضان بالليلأ يف رجل :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بصري أيب وموثقة

نه إ : وقاليطعم ستني مسكينا أو يصوم شهرين متتابعني أو بةيعتق رق : قال؟صبحأالغسل متعمداً حتی 

  .)٢(بداًأراه يدركه أال  أن )خلليق(حقيق 

جنب الرجل يف شهر رمضان بالليل وال أإذا  :ورواية سليمان بن حفص املروزي عن الفقيه قال

  .)٣(ه وال يدرك فضل يوم،يغتسل حتی يصبح فعليه صوم شهرين متتابعني مع صوم ذلك اليوم

جنب يف شهر رمضان فنام حتی يصبح فعليه عتق أفمن :  وفيها،احلميد عن بعض مواليه ورواية عبد

  .)٤(بداًأطعام ستني مسكيناً وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه إ أو رقبه

هر  عن الرجل جينب بالليل يف ش)عليه السالم( عبد اهللابا أسألت  :براهيم بن ميمون قالإورواية 

  عليه  : قال؟خيرج شهر رمضان أو  متضي بذلك مجعةيغتسل حىت أن مضان فنسي

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٦ باب ٤٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ح مما ميسك عنه الصائم ١٦ باب ٤٣ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح١٦ باب ٤٣ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح١٦ باب ٤٤ ص٧ج: الوسائل)٤(



  .ةتية يف املباحث املستقل غريها من الروايات اآل إىل،)١(قضاء الصالة والصوم

  .بواب كما يظهر ملن راجع الوسائل واملستدرك يف هذه األ،ا كما عن بعض دعوی تواترهديوليس ببع

   : وجبملة الروايات،خر باآليةآلهذا وقد استدل للقول ا

ن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حتی يتبني لكن فاآل :قوله سبحانهفما اآلية أ

 ، والشرباألكل غاية للمباشرة وحتین  أالظاهر فإن )٢(سود من الفجربيض من اخليط األاخليط األ

  . فال وقت للغسل بني اجلماع وبني الفجر،ع كذلك جيوز اجلما، الفجر إىلاألكلفكما جيوز 

 الليل شامل فإن ،)٣( نسائكم إىلحل لكم ليلة الصيام الرفثأ :قوله سبحانهب أيضاًبل رمبا يستدل 

  . الفجر فال يبقی وقت للغسلإىل

) صلی اهللا عليه وآله وسلم(كان رسول اهللا  : قال)عليه السالم( عن الصادق ،وصحيح اخلثعمي

  .)٤( مث جينب مث يؤخر الغسل متعمداً حتی يطلع الفجر، الليل يف شهر رمضانيصلي صالة

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٧ باب ٤٤ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١٧٨آية : سورة البقرة)٢(

  .١٨٧ آية: سورة البقرة)٣(

  .٥ح مما ميسك عنه الصائم ١٦ باب ٤٤ ص٧ج: الوسائل)٤(



جنب يف شهر رمضان أ عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت : قال،وصحيحة عيص بن القاسم

  .)١(يتم صومه وال قضاء عليه : قال؟خر الغسل حتی يطلع الفجرأالليل فأول يف 

 عن رجل )عليه السالم(با احلسن الرضا أ سألت : قال،يل بن عيسیمساعإ عن ،وما رواه الشيخ

ال يضره هذا وال يفطر وال  : قال؟ي شيء عليهأ ،صبحأصابته جنابة يف شهر رمضان فنام عمداً حتی أ

 من مجاع ح جنباًبصأ) يه وآلهصلی اهللا عل(اهللا رسول ن إ : قالت عائشة: قال)عليه السالم(أيب  فإن ،يبايل

  .)٢(احتالممن غري 

جنب أ عن رجل )عليه السالم( عبد اهللابا أسأل أنه  ، عن محاد بن عثمان،وما رواه الصدوق يف املقنع

صلی (كان رسول اهللا  :)عليه السالم( فقال ؟خر الغسل حتی يطلع الفجرأالليل وأول يف شهر رمضان من 

قول كما يقول هؤالء أ وال ،يطلع الفجرالليل مث يؤخر الغسل حتی أول جيامع نساءه من ) اهللا عليه وآله

   ،)٣( قشاباأل

                                                          

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح١٣باب ال ٣٩ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٦ مما ميسك عنه الصائم ح١٣ الباب ٣٩ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .)منه دام ظله( وهو من ال خري فيه من الرجال ،مجع قشب ككتف: قشاباأل)٣(



  .)١(يقضي يوماً مكانه

 )عليه السالم(احلسن موسی بن جعفر  أيب  إىل كتبت:زينبة قال أيب وما رواه الشيخ عن سليمان بن

عرفه ألّي خبطه إ فكتب ؟الليل فأخر الغسل حتی طلع الفجرأول جنب يف شهر رمضان من أسأله عن رجل أ

  .)٢( عليهءيغتسل من جنابته ويتم صومه وال شي :مصادفمع 

  )٣(.سنادومثله ما رواه احلمريي يف قرب اإل

  .ويؤيد هذه الروايات مجلة من الروايات املطلقة الدالة علی عدم البأس بالنوم بعد اجلنابة

  .س مبن طلب املاء حتی طلع الفجرأ عدم البىومجلة من الروايات الدالة عل

تی الكالم أ وقد ،أشبه والشرب واجلماع والكذب وما األكلللمفطر يف  احلاصرة خباراألومجلة من 

  .األوىل وبني الطائفة ،خباريف اجلمع بني هذه الطائفة من األ

 أن  بقرينة رواية املقنع الصرحية يف، املتقدمة علی التقيةخبار الثاين فقد محل األل القو إىلما من ذهبأ

  علی االستحباب بناًء علی ما بنوا  أو ،عامة الذين ال خري فيهمالقول بالقضاء قول ال

                                                          

  .٣ ح١٣ الباب ٣٩ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٥ح: املصدر)٢(

  .٧٦ص: سنادنظر قرب اإلا)٣(



كثرياً من  فإن ، ويف املقام ممكن وال غرر يف ذلك،كن اجلمع الداليلمل مي إذا التقية فيما أن  من،عليه

ا حممولة علی أ مع ،فساد والقضاء والكفارة ورد فيها اإل، اليت ال مفطرية هلا يف نظر املشهورموراأل

 املرأة من وراء الثوب  إىلالنظر أن  والذي دل علی،مذیأ كالذي دل علی وجوب القضاء ملن ،ستحباباال

 احملرمات األخر  إىل والقضاء بالنسبةفطار وكذا ما دل علی اإل،فطارحتی يتبني له حجم عظامها يوجب اإل

  . افطار اإل إىلاليت مل يذهب املشهور

كان املراد من هذه  فإن : فقال)١( مجع مجلة منها الوسائل،حناءأئفتني باملشهور فقد مجعوا بني الطاوإما 

 ،يف الرواية ملا يأيت أو  ظاهرها وجب احلمل علی التقية يف الفتویـ غري املشهور أحاديثي ـ أ حاديثاأل

 وبعضه حيتمل احلمل علی تعذر الغسل وبعضه ، عائشة إىلسنادهإستشهدوا له با و،ذكرها الشيخ وغريه

  . انتهی،ولاملراد بالفجر األ أن  وبعضه حيتمل علی،تمل النسخحي

ات مجاعا شاذة خيالفها اإلأ ب،جاب آخرون عن اآلية وهذه الروايات املنافية لقول املشهورأ و:قولأ

  .ا بني ضعيفة الداللةأ وب،املتكررة يف كالمهم

  ل  ببعض الليليلة الصيام يقيد قوله سبحانه :ما اآلية فقالواأ

                                                          

  .٨ مما ميسك عنه الصائم ذيل ح١٣باب  ٤٠ ص٧ج: الوسائل)١(



  . غاية لألكل والشرب ال اجلماعحتیبقرينة ما دل علی وجوب الغسل و 

 كون النوم نام عمداً واملراد بـ ، فيها الفجر الكاذبالفجراملراد بـ ن إ : فيقال،الرواياتما أو

 جابات اليت يراها املطلع يف املستند ذلك من اإلأشبه وما ،مل يقصد الغسل قبل الفجر أنه عن عمد ال

  .واجلواهر واملصباح ومنتهی املقاصد وغريها

املخالف ينحصر يف من تقدمت  أن  حتی،عراض املشهور قدمياً وحديثاً عن هذه الرواياتإال   لو:قولأ

صحة سند مجلة من  إذ ،املشهور املتعنيأمساؤهم لكان اجلمع باحلمل على االستحباب أو التقية يف روايات 

 لكن ، خالف التقية متنع عن املناقشات اليت ذكروهاى وكوا عل،داللتها وصراحة ،روايات غري املشهور

  . واهللا العامل، جماال للعمل ايمجاعات املتكررة ال يبقعراض القطعي املنكشف عن اإلاإل

ظهر من النص والفتوی من كون ي هو ألجل ما إمنا ،بطال البقاء علی اجلنابةإالتقييد بالعمد يف  مث إن

  .شاء اهللا تعاىلن إ  كما سيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف الفصل اآليت،اً بصورة العمدالبطالن خاص

 كما دل عليه الكتاب والسنة ،هو املعيار يف الكف عن املفطرات ألنه ،والتقييد بالفجر الصادق

   أن  واحتمال،مجاعواإل



 خالف ،تمله بعض احملققني كما اح،فق ال باخليط املعترض يف األ، فالعربه ا،لالستبانة موضوعية

  .ظاهر النصوص والفتاوی

 مسكواأذن بالل فأذا إو : كما يف حديث،ذن املؤذنأ إذا ،مساكن كان رمبا يؤيده ما دل علی اإلإو

 بعد تصريح النصوص بكون املعيار هو ةهذه الداللة ضعيفأن  إال ،بعد الفجر إال األذان ال يكون إذ ،وغريه

  .ذان عالمة واأل،الفجر

 خصوصاً بعد عدم تعارف ،مر وجيعل هذا حاكماً علی ذاك وموسعاً لدائرتهن كان رمبا يعكس األإو

 ومن ،علی األذان إال  فلم يكن الناس يعتمدون،سالموائل اإلأالساعات يف ول ا وعدم تد،معرفة الفجر

وص الباب شارة يف آية من نصإذان خصوصاً بعد عدم  والشرب حتی يسمعوا صوت األاألكلالطبيعي 

  .خرآ هذا وللكالم حمل ،ذان قبل الفجر وقبل مساع األمساكالكثرية علی لزوم االحتياط باإل

وإن ،  وطلع الفجر فجأةأكان بصدد الغسل فلم يتهي إذا  فليس من البقاء العمدي ما،هذا وكيف كان

 بسنده عن حممد ، كالذي رواه الشيخ، لورود مجلة من النصوص بذلك،كان تكليفه التيمم لو علم بذلك

نه إ ؟سأله عن الرجل تصيبه اجلنابة يف رمضان مث ينام أنه يف حديث) عليهما السالم(أحدمها  عن ،بن مسلم

  يستقي فطلع  أو انتظر ماًء ليسخن فإن ،يطلع الفجر أن استيقظ قبلن إ :قال



  قوی قضائه دون غريمها من الصيام الواجبة واملندوبة علی األ أو يف صوم شهر رمضان

  

  . وقريب منه غريه،)١(يقضي صومه  فال،الفجر

 دون غريمها من الصيام الواجبة ،قضائه أو يف صوم شهر رمضان{ هو إمناالبطالن للبقاء  مث إن

  .تية النصوص اآلى وهو مقتض، وهذا القول هو الذي اختاره مجع من املتأخرين}واملندوبة علی األقوی

  :خرأ أقوالوهناك 

 اختاره بعض : قال يف حاشية منتهی املقاصد،احلكم يف الواجب واملندوب مطلقاً جريان :ولاأل

  . انتهی، دعوی احتاد املناط إىل مستنداً يف ما اختاره،واخر واصفاً له بالشهرةاأل

فراد كان الالزم سراية أكانت تلك املاهية ذات وثبت يف ماهية  إذا احلكم أن  مراده باحتاد املناط:قولأ

الزكاة الواجبة  أو احلج الواجب أو ما ثبت يف الصالة الواجبة بأن  ولذا نقول،فراد تلك األ إىلكمحلذلك ا

 وال جمال للتمسك ،يكون يف املندوب دليل خاص أن  بدون، سار يف املندوب من هذه العبادات،أشبه ما أو

 ذكرت بالنصوص ببعض الشرائط اليت إال لزم عدم اشتراط املندوب من هذه العبادات الإ و،صلباأل

  . أحد وال يقول بذلك،بوعموم يشمل املند أو إطالقيف النصوص كانت  أو ،أيضاًخلصوص املندوب 

                                                          

  .١ باب مما ميسك عنه الصائم ح٤٠ ص٧ج: الوسائل)١(



 ،مندوباً أو  املاهية واجباً كانأقسامجزءاً من قسم من  أو نعم لو كان هناك دليل خاص استثنی شرطاً

  . ملكان الدليل اخلاص،نقول بعدم االشتراط

 ناقالً عليه ، اختاره يف حمكي املصابيح،يف مطلق الواجب دون املندوب مطلقاً جريان احلكم :الثاين

ين مل إ :الكرامة، وعن العالمة يف املنتهى نسبة التعميم إىل األصحاب، وعن مفتاح  واجلواهر وغريمها،الشهرة

  . انتهی،تردد سوی احملقق يف املعترب أو  من خالف يف ذلكجد يف علماء املتقدمنيأ

رشاد والدروس واجلعفرية وجامع  ظاهر التحرير والقواعد واإل إىلهذا القول رمبا نسب أن كما

  .هم للحكم يف الواجبإطالق ولعل النسبة نشأت من ،املقاصد واللمعة والروضة وكرت العرفان وغريها

  . إليه كما يظهر عن حمكي املعترب امليل،صل عدم جريان احلكم حتی يف قضاء رمضان لأل:الثالث

 صل ويدل عليه مجلة من النصوص املوجبة للخروج عن األ،قوی الذي اختاره املصنف هو األ:ولقأ

 ،فرادهاأالذي عرفت من احتاد حكم املاهية الواحدة حسب املستفاد عرفاً يف صورة عدم استثناء بعض 

 هذه الثالثة ين عن التطوع وعنأخرب :)مالعليه الس (عبد اهللايب  قلت أل:كالصحيح عن حبيب اخلثعمي قال

   إذا أيام



 : قال؟صومأال  أم صومأنام متعمداً حتی ينفجر الفجر أجنبت فأين قد أعلم أالليل فأول جنب من أ

صم)١(.  

 عن الرجل جينب مث ينام حتی يصبح ذلك )عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت : قال،وموثقة ابن بكري

  .)٢(وبني نصف النهارليس هو باخليار ما بينه أ : فقال؟اليوم تطوعاً

مس وهو ش سئل عن رجل طلعت عليه ال: قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،أيضاًخری وموثقته األ

نصف إىل شاء وهو باخليار ن إ يصوم : قال؟ما اغتسل ومضی من النهار ما مضی  الصيام بعدأرادجنب مث 

  .)٣(النهار

ال يضر  : يقول)عليه السالم(با جعفر أ مسعت ، كصحيح ابن مسلم،بل ومفهوم الروايات احلاصرة

   .)٤( واالرمتاس يف املاء، والنساء، الطعام والشراب،اجتنب ثالث خصال إذا الصائم ما صنع

  . اجلنابة مانعاً عن الصوم التطوعي مطلقاًى عدم كون البقاء علىفهذه الروايات دالة عل

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٢٠ باب ٤٧ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٢٠ باب ٤٧ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٢٠ باب ٤٧ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١ باب ١٩ ص٧ج: الوسائل)٤(



  .رمضان والواجب املعنيه يف غري شهر زالتعليل يف املوثقة جوا بل ظاهر

با أسأل نه إ ، كصحيح ابن سنان،نعم جيب تقييد ذلك مبا دل علی عدم اجلواز يف قضاء شهر رمضان

حتی جييء آخر عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل وال يغتسل  )عليه السالم( عبد اهللا

  .)١(يصوم غريه و،ال يصوم ذلك اليوم : قال؟الفجر قد طلع أن  وهو يری،الليل

ين إ : وقال، وكان يقضي شهر رمضان)عليه السالم( عبد اهللاأيب إىل كتب  أنه وصحيحه اآلخر

تصم هذا اليوم ال  :)عليه السالم(جابه أ ف؟حتی طلع الفجرأغتسل صابتين جنابة فلم أ و،صبحت بالغسلأ

  .)٢(وصم غداً

 :)عليه السالم( قال ،قضي شهر رمضانكان ذلك من الرجل وهو ي إذا : فقلت:وموثقة مساعة قال

من الشهورء ال يشبه رمضان شيفإنه ،فليأكل يومه ذلك وليقض )ذه الفقرة.)٣ رمضان جيب  أن  واملراد

  .وليةالصوم موسع يف غريه حسب الطبيعة األ إذ ، فيه ولو للمفطر الذي عليه الصوم خبالف غريهمساكاإل

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٩ باب ٤٦ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح١٩ باب ٤٦ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .شهر والسقط ،٣ مما ميسك عنه الصائم ح١٩ باب ٤٦ ص٧ج: الوسائل)٣(



 لتقييد ،الصوم  البقاء علی اجلنابة يطمئن بعدم جريان احلكم يف مطلقأخبارالناظر يف ن إ :بل رمبا يقال

 كعدم التقييد يف ، ولو كان احلكم عاماً مل يكن وجه للتقييد، بشهر رمضان أو اإلمامغالبها يف كالم الراوي

  .بواب الصالة والطهارة واحلج بقسم خاص غالباًأ

 مطلقاً، عدم الصحة فيما ال خيار فيه كالواجب املعني ، الزوال إىلباخلياربأنه  ظاهر التعليل :ال يقال

  .يف املندوب عند انتهاء مدة اخليار وعدم اجلواز

ما خرج  إال ،ء عدم ضرر البقاصل الروايات احلاصرة كاف يف كون األإطالقن إ :ألنه يرد عليه

 انتهاء اخليار يف غري  ويف وقت، واملفهوم املقتضي للضرر يف الواجب املعني،واخلارج شهر رمضان وقضاؤه

رض ا ولو وقع التع، فيقدم مفهوم احلاصرة علی هذا املفهوم، احلاصرةخبارم يف األواملعني ليس بقوة املفه

 املركب يف عدم اختالف حكم ما قبل الزوال وما بعده يف النافلة مجاع خصوصاً بعد اإل، العدمصلكان األ

  .مجاع والضرر فيما بعده خالف اإل، فالقول بعدم الضرر يف ما قبل الظهر،وحنوها

وإما  . وهو خالف املنطوق يف ما قبل الزوال، باملفهومخذاًأ ،احلكم بالضرر مطلقاًما إ وعليه فالالزم

رفع اليد عنه أن  إال ، ما بعد الزوال إىلكان خالف املفهوم بالنسبه وإن  وهو،القول بعدم الضرر مطلقاً

  هون خصوصاً بعد أ



  .مضيقاًأو  موسعاً كان ، خصوصاً يف الصيام الواجب،أيضاً تركه يف غريمها حوطن كان األإو

  اً من غري عمد فال يوجب البطالن صباح جنباإلما أو

  

  . من رفع اليد عن املنطوق، احلاصرةخبارمالحظة األ

 وحدة أصل البطالن بتعمد البقاء بطالقاستدل إل وإن ،خرينومبا ذكرنا ظهر ضعف القولني اآل

  .صبح جنبا فال صوم لهأمن  :املنتهی وخصوص النبوي املروي يف حمكي ، وبعض الروايات املطلقة،احلكم

 ،خف كلفةأن املندوب  أل} خصوصاً يف الصيام الواجب،أيضاً تركه يف غريمها حوطكان األوإن {

 وال دليل علی ، تفويت احتمايلفإنه ، به جنباًتيان خبالف اإل،فترك الصيام املندوب تفويت قطعي للثواب

 }موسعاً كان{غري متطهر  أو  جنباً مثل ما دل الدليل علی حرمة الصالة ندباً،حرمة نية الصوم جنباً

  .ضاق وقته أن  إىل ولو كان الضيق لسبب عارض كتأخري املوسع}مضيقاًأو {الواجب 

  .هذا كله يف تعمد البقاء علی اجلنابة

 ، سواء كان عدم العمد بسبب اجلهل باجلنابة} البطالنصباح جنباً من غري عمد فال يوجباإلما أو{

 وذلك ملا سيأيت ،إشكال وكأنه ال خالف يف املسألة وال ،أشبهما  أو العلم به ولكن كان نائماً نوماً جائزاًأو 

أول  وملا عرفت يف نصوص ، ويف مسائل نوم اجلنب، مع العمدة تكون مفطرإمنااملفطرات  أن يف فصل

  يد الروايات لة من تقيأاملس



  إال يف قضاء شهر رمضان علی األقوی 

  

 ،عيان مجاعة من األ إىل كما نسب}قوی األىال يف قضاء شهر رمضان علإ{ أشبهغالباً بالعمد وما 

صباح جنبا ال يوجب البطالن يف شهر رمضان اإل إذ ،شدأ هذا يكون حكم قضاء شهر رمضان ىوعل

  .حيحي ابن سنان وموثق مساعة املتقدمان واستدل له بص،ويوجب البطالن يف قضائه

 ،صل واستدل هلم باأل،صباح جنبابطاله باإلإحلقوا قضاء رمضان برمضان يف عدم أخرين فخالفاً آل

  .داء يف خارج الوقتالقضاء هو األ إذ ،ما خرج بالدليل إال ،داءوباحتاد حكم القضاء واأل

 كما يستفاد ، من باب تعدد املطلوبيف رمضانه ل يف السنة وجعاهللا فرض الصوم شهراًأن  بل ظاهر

ات ما دل علی إطالقوب القصر يف احتاد حكم القضاء واألداء، إال ما خرج بالدليل، ك،حاديثمن بعض األ

يت أعلی ما ي )١(ولی بالعذرأما غلب اهللا عليه فهو  أن  ومبا دل علی، حبديث الرفعولعدم ضرر النوم األ

  . خربي ابن بكريإطالق وب،اختصاص املفطرات حبال العمدمن استدالهلم به يف فصل 

  .ليس هو باخليار ما بينه وبني نصف النهارأ :حدمهاأففي 

   هذا ، نصف النهار إىلشاء وهو باخليارن إ يصوم :ويف الثاين

                                                          

  .٦ و٣ ممن يصح منه الصوم ح٢٤ باب ١٦٢ ص٧ يف ج،٧ و ٣وات ح من قضاء الصل٣ باب ٣٥٢ ص٥ج: الوسائل)١(



  .حلاق مطلق الواجب غري املعني به يف ذلكإ حوطن كان األإو

  

: الظاهر العريف من قوله فإن ،لظهور الصحيحني يف العمد ،لول األكله بعد ضعف ما استدل به للقو

الفجر قد طلع أن وال يغتسل حتی جييء آخر الليل وهو يری،وقوله  :صابتين أصبحت بالغسل وأين إ

 خصوصاً بعد احتمال وحدة ، طلوع الفجر إىل عاملاً عامداًيبق أنه غتسل حتی طلع الفجرأجنابة فلم 

  . منها يف العمدوىلاألالصحيحني وقوة ظهور 

،   رمضان إىلوجب القضاء فمثله بالنسبةأ ألنه  صورة االختصاص بالعمدهفالظاهر من موثق مساعةما أو

حيمل علی  أو ،أيضاً فبقرينة الصدر يقيد الذيل بالعمد ،ذلك خاص بالعمد دون غريه أن وقد عرفت

جياب إ ولو شك يف ، يوم آخر يف الذيلإىل  واستحباب تبديل ما يريد قضاءه،استحباب القضاء يف الصدر

  . العدمصل فاألفطارذلك اإل

حلاق مطلق إ حوطكان األوإن { ،نظر) رمحه اهللا(املصنف ذكرها اليت وكيف كان ففي القوة 

 وباحتمال ، واستدل له باالحتياط،صحاب الشيخ واأل إىل كما نسب}الواجب غري املعني به يف ذلك

من  : كالنبوي احملكي عن املنتهی،صباح جنبا بطالن الصوم باإلىاليت دلت عل  وببعض املطلقات،مجاعاإل

  ن أ وب، ال يشبه رمضان شيءفإنه:  وبذيل موثق مساعة،)١(صبح جنبا فال صوم لهأ

                                                          

  .٣ سطر١٠  املسألة٥٦٥ ص٢ج: املنتهی)١(



  أومندوباً معيناً أو  كما ال يبطل مطلق الصوم واجباً كان،غريه فال يبطل بذلك أو عني رمضاناً كانملالواجب اما أو

  .غريه باالحتالم يف النهار

  

 ، القاعدة ثبوته يف مطلق الواجبى كان مقتض، يف قضاء رمضانءالصوم ماهية واحدة فإذا ثبت شي

  .خذهأكرمضان يف لزوم  ألنه الواجب املعنييستثىن  إمناو

النبوي  و، ال يصلح مستنداًمجاعاحتمال اإلو ،االحتياط حمكوم بالرباءة إذ ى، ويف الكل ما ال خيف:قولأ

إن قرينة الصدر تعطي  ،تقدم أن  خصوصاً بعد،أصالً وذيل موثق مساعة ال دالله فيه ،قد عرفت ضعفه

يقتضي قياس سائر أن إىل  مضافاً ،دلةواحدة مما ثبت خالفه باألاالختصاص بالعمد، وكون الصوم ماهية 

 وعليه ،ض التسليم يف القضاءالواجبات برمضان الذي ال يضر فيه البقاء غري العمدي ال بقضائه علی فر

 كما يف تعليقات مجاعة من املعاصرين ، وال وجه جلعله وجوبياً، كما ذكره املصنف،فاالحتياط استحبايب

  .ومن قارم

 ملا ، اجلنابة من غري عمدى البقاء عل}غريه فال يبطل بذلك أو الواجب املعني رمضاناً كانما أو{

 أو  معيناً،مندوباً أو كما ال يبطل مطلق الصوم واجباً كان{مدي عرفت من اختصاص الدليل بالبقاء الع

   بل عليه ، وال خالفإشكال بال } باالحتالم يف النهار،غريه



ثالثة  : كرواية ابن ميمون، ويدل عليه غري واحد من النصوص، يف كالمهم متكررةمجاع اإليدعاو

  .)١( القيئ واالحتالم واحلجامة،ال يفطرون الصائم

 عن الرجل حيتلم بالنهار يف شهر رمضان يتم صومه )عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : اية ابن بكريورو

  .)٢(بأس ال : فقال؟كما هو

  .حيتلم بدل جنبأ :خریأويف نسخة 

 عن الرجل ينام يف شهر رمضان فيحتلم )عليه السالم( عبد اهللابا أسأل أنه  ،ورواية عيص بن القاسم

  .)٣(ال بأس : قال؟يغتسل أن  ينام قبلمث يستيقظ مث

 ألي علة ال يفطر االحتالم الصائم )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل (:ورواية عمر بن يزيد قال

  .)٤(ن النكاح فعله واالحتالم مفعول بهأل : قال؟النكاح يفطر الصائمو

إذا  : قال فقال؟الم الصائم سألته عن احت:قال،  عن بعض مواليه،احلميد براهيم بن عبدإورواية 

    وهذا حممول علی الكراهة بقرينة صحيحة،)٥(احتلم اراً يف شهرر مضان فال ينام حتی يغتسل

                                                          

   .١حالصائم  مما ميسك عنه ٣٥ باب ٧٢ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٢ص ٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٣ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٤عنه الصائم حميسك  مما ٣٥ باب ٧٣ ص٧ج: ئلالوسا)٤(

  .٥ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٣ ص٧ج: الوسائل)٥(



يبقی  أن  وال بني،االحتالم أو تكون اجلنابة باجلماع يف الليل أن صباح جنباً عمداً بنيوال فرق يف بطالن الصوم باإل

  لم باجلنابة مع العزم علی ترك الغسلنائماً بعد الع أو كذلك مستيقظاً

  

  .العيص املتقدمة

  .)١( احتلمت اراً مل يكن عليك قضاء ذلك اليومن إوكذلك  :والرضوي

  .العلم ال يوجب اخلروج عن املوضوع إذ ،ال أم يعلم باالحتالم لو نام أن ال فرق بني أنه مث الظاهر

ولعدم ، مناء العمدي لالنصرافستبعد كونه من اإلوجب االحتالم قطعاً مل يأفعل هو فعالً  إذا نعم

  . بل هو فاعل له،مفعول به أنه صدق

 أو ،وجته مثال وهو نائمزمنائه غريه كإ أو ،يكون االحتالم بنكاحه من غري علم أن ال فرق بنيه مث إن

  .طالقباالحتالم املعتاد لإل

 }االحتالم أو اجلنابة باجلماع يف الليلتكون  أن صباح جنباً عمداً بنيوال فرق يف بطالن الصوم باإل{

 أن وال بني{نطي وغريمها ز كصحيحي احلليب والب، وخصوص ما صرح بكل منهما، نصاً وفتویطالقلإل

 أما }نائماً بعد العلم باجلنابة مع العزم علی ترك الغسلأو {صبح أ حتی }مستيقظاً { جنباً}يبقی كذلك

   واحتمال مشول رفع القلم عن ،نصاً وفتوی دلةمرين فلعموم األعدم الفرق بني األ

                                                          

  . الطبعة اجلديدة٢٠٧ص: ه الرضافق)١(



لو وسع التيمم ما أو .جناب قبل الفجر متعمداً يف زمان ال يسع الغسل وال التيمم اجلنابة عمداً اإلىومن البقاء عل

  خاصة فتيمم صح صومه 

  

  . النومات اآلتيةأخبار ينفيه ،النائم

  .عرفت اجلواب عنه قد ، كصحيحة العيص،ما دل علی عدم البأس بالنوم أن كما

بطال لوال ذلك مل يكن داخالً يف العمد الذي عرفت اشتراط اإل ألنه ، قيد بالعزم علی ترك الغسلإمناو

  .به

 كما }جناب قبل الفجر متعمداً يف زمان ال يسع الغسل وال التيممومن البقاء علی اجلنابة عمداً اإل{

ن الظاهر من النصوص اختيار أ وب،ل عليه باملناط واستد، عليهمجاع بل عن اخلالف اإل،ذكره غري واحد

جناب باإل أو ،جناب مع عدم املاء والترابباإل أو ،ماإمكاالبقاء جنبا سواء كان بعدم الغسل والتيمم مع 

  .جناب مع العذر عن استعماهلماباإل أو ،مع عدم سعة الوقت

الغسل الظاهر يف تعمد ذلك ال يف تعمد  فال يرد كون املعلق عليه عدم ،يف الدليلني كفاية أن والظاهر

  .سببه ملن ال يقدر

 أحد  أو أن،الوقت واسع ن أ فليس منه ما لو ظن، كما ذكره املصنف،نعم الالزم تقييد ذلك بالعمد

  .حدمهاأال مانع من استعمال  أو أنه ،الطهورين حاضر

 وهو وضوء احملدث ،الطهورين أحد ن التراب أل} خاصة فتيمم صح صومهملو وسع التيمما أو{

   وسيأيت الكالم فيه يف املسألة الواحدة ، غري ذلك إىل،رب املاء هو رب الصعيد و،وغسله



  جناب ن كان عاصياً يف اإلإو

  

  : وقد اختلفوا فيه علی قولني}جنابكان عاصياً يف اإلوإن { الكالم يف قوله إمنا ،واخلمسني

يدخل نفسه يف املوضوع نسان أن ال جيوز لإل و، ألن التراب بدل اضطراري، العصيان:ولاأل

 كموضوع ،كان هناك موضوعان لكل حكم مستقل إذا  خبالف ما،االضطراري ليكون حمكوماً حبكمه

 نفسه يف موضوع نساندخال اإلإ جيوز اختياراً فإنه ، وموضع احلضر للتمام والصيام،فطارالسفر والقصر واإل

  إىل نفسه يف موضوع املضطرنسان كدخول اإل،واضيع االضطراريةامل خبالف ،السفر ليكون حمكوماً حبكمه

 ،حراماًشربه، فإن الشرب وإن حل لكن إدخال نفسه يف هذا املوضوع كان  ليحل عليه ،مثالشرب اخلمر 

 اقتنع املولی بذلك من باب عدم إمنا و، االضطرار عدم وفاء احلكم بتمام املصلحةأدلةوذلك الن ظاهر 

  إىل مما يضطره، ال يقدر علی حلهايشد رجله شداً أو ،تهيفين طهورينسان أن  جيوز لإل ولذا ال،العالج

  . االضطرار اليت هي من هذا القبيلأقسام وهكذا سائر ،الصالة جالساً

 لكنها غري تامة ، االضطرارأقسامكانت تامة يف كثري من  وإن الكلية أن  بتقريب، عدم العصيان:الثاين

 أنه  فيما يعلمأشبه ولذا جيوز السفر للتجارة والزيارة وما ، التيمم السعة فيهأدلةاملستفاد من   إذ،يف مثل املقام

وقات  يف الربية ملن ال يقدر علی الوضوء والغسل يف األ وكذلك جيوز السكىن، التيمم إىليضطر لعدم املاء

  ، أشبهالباردة وما 



   طلوع الفجر  إىل حدث احليض والنفاسىك يبطل بالبقاء عل اجلنابة متعمداً كذلىوكما يبطل الصوم بالبقاء عل

  

  .أيضاً جيوز السفر وحنوه بعد الوقت فإنه ،وليس ذلك من باب عدم توجه التكليف بالصالة

  . وهذا القول ليس ببعيد، وبني مثل املقام،وهناك فرق بني مثل احملرمات

 فليس بعاص قوالًوإالّ  ،أشبهالوقت وما العلم والعمد بعدم سعة مع  هو إمناالقول بالعصيان  مث إن

  .واحداً

  إىل كذلك يبطل بالبقاء علی حدث احليض والنفاس، اجلنابة متعمداًىوكما يبطل الصوم بالبقاء عل{

لفية  كما عن العماين واملختلف والتحرير واملنتهی والتذكرة والذكری والبيان والدروس واأل}طلوع الفجر

 واجلعفرية والطالبية واجلامعية درشاائع وجامع املقاصد وحواشي التحرير واإلومعامل الدين وفوائد الشر

 وعن جامع املقاصد نفي ، املشهور إىلتهض واحلديقة نسبو وعن الر،يةواملقاصد العلومنهج السداد والروض 

  . وكأنه آراء املتأخرين: قالوا،اخلالف فيه

 ،اشتراط الصوم بالغسل عن احليض والنفاس مبعنی عدم ،وكيف كان فهناك قول آخر بعدم البطالن

كتب من عدا ن إ :قالنه إ  وعن املصابيح، من قوةه ونفی يف املدارك خلو،صرح به العالمة يف حمكي النهاية

 كاملقنعة والنهاية واملبسوط واخلالف واجلمل واالنتصار واملراسم والكايف ،احلسن بن عقيل من املتقدمني

  واملهذب 



 ، خالية عن اشتراط الصوم بغسل احليض والنفاس ووجوما فيما جيب منه،ية والسرائر والغنوالوسيلة

 ومل يذكروا ذلك يف شيء من ،وحدهوالكفارة أو القضاء وقد ضبطوا يف كتاب الصوم ما يوجب القضاء 

  .نتهی ا،غسالخالل املستحاضة مبا جيب عليها من األإ و، ذكروا تعمد البقاء علی اجلنابةإمنا و،القسمني

 زمان  إىل باستصحاب بقاء املنع الذي كان موجوداً يف حال احليض والنفاس:ولواستدل للقول األ

 ، ا كاملة جامعة للشرائط املعلومة واحملتملةتيانالذمة بالعبادة حتی يعلم اإلاشتغال صالة أوب  ،الغسل

 خبالف اجلنابة ، جزء من النهارحدثا يف إذا احليض والنفاس يبطالن الصوم فإن ولوية عن اجلنابةوباأل

  . ال يوجب بطالن الصومفإنهباالحتالم وحنوه مما ليس باختياري 

تغتسل  أن طهرت بليل من حيضها مث توانتن إ :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بصري أيب وخبرب

  .)١(صبحت عليها قضاء ذلك اليومأيف رمضان حتی 

غريه و ماعاجلعلمنا جبواز  أن  خصوصاً بعد،ال له بعد ارتفاع الدماالستصحاب ال جم إذ ،ورد اجلميع

  ولوية  واأل، ال االشتغال، الرباءة كما حقق يف حملهصل واأل،بعد االنقطاع

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٢١ باب ٤٨ ص٧ج: الوسائل)١(



 ،اجلنبمن شد حالة أكون احليض أشد من اجلنابة ال يلزم كون املرأة املنقطع عنها الدم  إذ ،ممنوعة

با بصري هذا هو الثقة أأن على  وبعض الشواهد الظنية ،الثقة والضعيف بصري ضعيف الشتراكه بني أيب وخرب

  .خص من البقاء بال غسل ولو عمداًأالتواين  فإن ، ضعف الداللة إىل مضافاً،ال تلحق اخلرب باملوثقات

 خصوصاً بعد الروايات ،بطالال الشهرة املتأخرة لكان الالزم القول بعدم اإل لو أنه نصاف اإل:قولأ

لفظ التواين  أما ،لالحتياط إال الجمبعد شهرة اخلرب ابور ا فال  أما ، املذكورةموررة للمفطر يف األاحلاص

  .فالظاهر صدقه علی من مل يغتسل عمداً

 خبار للقاعدة املستفادة من األ،كاحليض يف احلكم أنه النفاس فالظاهرما أو ،هذا متام الكالم يف احليض

 ،قل من ثالثةأقله أ كون إمكان يفترق عنه بإمنا بل النفاس هو احليض و،حكاماألوالفتاوی من تساويهما يف 

 كما تقدم الكالم يف ذلك يف كتاب ،قل من عشرةأكان كون الطهر الذي بينه وبني احليض املتقدم وإن 

  . فراجعةالطهار

 القضاء والكفارة وجبها للتالزم بنيأ فمنهم من ،بطال اختلفوا يف وجوب الكفارةالقائلني باإل مث إن

بصري  أيب  خربت خصوصاً بعد سكو، العدمصل ومنهم من نفاها حبجة عدم الدليل علی التالزم واأل،مطلقاً

  . وهذا القول ليس ببعيد،يف مقام البيان عنها

   وهذا غري بعيد بعد ،مجاعة خصصوا اشتراط الصوم بالغسل بشهر رمضان مث إن



 والظاهر اختصاص ،التيمم ومع تركهما عمداً يبطل صومها أو يها االغتسالفإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عل

  أيضاً إحلاق قضائه به حوطكان األ وإن م رمضانوالبطالن بص

 ، وتصريح الرواية برمضان، كما عرفت يف باب البقاء علی اجلنابة،عدم العلم بوحدة ماهية الصوم 

  . احلاصره للمفطر لغري رمضانخبارومشول األ

 ورمبا فصل بني قضاء ، وليس املقام منه فتأمل،فيما خرج إال  املوحدةصلاأل بأن :يقالأن  إال مالله

  . يف الثاينصلألل ،دون الثاينول حلاق يف األرمضان وغريه باإل

غري أنه  إال ديكان غري بع وإن  وهذا،كرمضان يف مجيع اخلصوصيات أنه دلته يفأما القضاء فلظهور أ

  .قرب هو األصل فاأل،كرمضان ليس له هذا العموم أنه  وما دل علی،ثابت

 }التيممأو {مكن أن إ } وجب عليها االغتسال،منهما قبل الفجر{ املرأة }ذا طهرتإف{وكيف كان 

فليس للتيمم دليل خاص يف هذه وإالّ  ، التيمم الشامل ملثل املقامأدلة ملا سيأيت من عموم ،مل ميكن ذلكن إ

 بقية النهار يف شهر مساكفالالزم اإلوإالّ  ،مث والقضاء مبعنی اإل}مداً يبطل صومهاومع تركهما ع{املسألة 

 حوطكان األوإن { ملا عرفت من اختصاص النص به }والظاهر اختصاص البطالن بصوم رمضان{رمضان 

  هو  ألنه }أيضاًحلاق قضائه به إ



  .أيضاًبل إحلاق مطلق الواجب بل املندوب 

  

 النذر  إىل كما عن جناة العباد بالنسبة}حلاق مطلق الواجبإبل {تلف عنه وقتاً اخ وإن ،داء حقيقةاأل

 الحتمال الوحدة }أيضاًبل املندوب { الواجب أقسام  إىل وذلك الحتمال وحدة املاهية بالنسبة،املعني وحنوه

ن  أل،كر املصداقبصري من باب ذ أيب  فالتقييد برمضان يف خرب،ما خرج بالدليل إال ،يف ماهية الصوم مطلقاً

  .له خصوصية

 ومل تغتسل فما دل علی ، من انقطع الدم عنهماىبل رمبا استدل لذلك بصدق احلائض والنفساء عل

 ،ولیأ ففي املقام ،ن املستحاضة ال تصح صومها بدون الغسلأ وب،ما شامل للمقام إليهبطالن الصوم بالنسبة

  . ما فيهماىوال خيف

 ،كل من صدق عليه احلائض والنفساء ن املتلبسة بالدم الم صحة الصوم  دلّت علی عدمإمنا دلةذ األإ

  .الصدق ليس يف حمله أن  إىلمضافاً

   .ففيه ما ال خيفی، ريد الصدق من باب كون املشتق حقيقة يف من انقضی عنه املبدأألو إذ 

يف خصوص ريد الصدق حقيقة فهو خالف املستفاد من اللغة والشرع من كون اللفظني حقيقة أوإن 

  .ثناء احليض حبكم احليضأ لذا يقولون النقاء ،املتلبسة بالدم

 ،جها مباشراواملستحاضة بدون الغسل ال جيوز لز إذ ة،مسألة األولوية عن املستحاضة فممنوعأما 

هو  فهم مناط قطعي  إىلاألولوية حتتاج أن  إىل مضافاً،والنقية يف باب احليض قبل االغتسال جيوز هلا املباشرة

   .مفقود كما ال خيفی



مل تعلم بطهرها يف الليل حتی دخل النهار فصومها  أو ،لو طهرت قبل الفجر يف زمان ال يسع الغسل وال التيممما أو

  .قوی األىندباً عل أو  واجباً كان،صحيح

  

مل تعلم بطهرها يف الليل حتی  أو ،لو طهرت قبل الفجر يف زمان ال يسع الغسل وال التيممما أو{

 واجباً كان{ النص والفتوی بصورة التواين غري الصادق يف املقام ص الختصا}دخل النهار فصومها صحيح

 وعن جناة العباد من ختصيص ، فما عن كشف الغطاء من ختصيص الصحة بغري املوسع}قویندباً علی األأو 

 يتايكاين واالصطهبانابكل ويف حواشي الربوجردي واجلمال ال،الصحة بالواجب املعني دون املوسع واملندوب

  . االعتباريةهسناد هلا ببعض الوجوكان ميكن اإلن وإ إشكال من التفصيل حمل وغريهم



  رية اليت للصالة دون ما ال يكون هلا  النهاغسال األحوطة صوم املستحاضة علی األترط يف صح يش:)٤٩مسألة (

  

رية اليت للصالة دون ما  النهاالغس األحوط يشترط يف صحة صوم املستحاضة علی األ:٤٩مسألة {

 بل يف جامع املقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج ،جده فيهأ من غري خالف : قال يف اجلواهر}ال يكن هلا

  . انتهی،)١(  عليهمجاعالسداد والطالبة والروض اإل

تهی لكن عن املبسوط واملعترب واملن. صحابذهب األ أنه وعن الذخرية وحبث االستحاضة من املدارك

  .التوقف يف ذلك

  :واختلف القائلون باالشتراط

  .فعن الشيخ وابن ادريس اشتراط صومها بكل ما جيب عليها

  .واملدارك اشتراطه بالغسل النهاري خاصةوعن الدروس 

جتددت  إذا ، وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين،العالمة يف بعض كتبه اشتراطه بالغسل للفجروعن 

  .الكثرة

  . ال مبا تأخر عنه،قدم عليهت أو ن اشتراطه مبا قارنهوعن ثاين الشهيدي

   يف صل واأل،ب كالم مجاعة من الفقهاء حول املسألةاواضطر

                                                          

  .٣٣٢ ص١٦ج: اجلواهر)١(



  كتبت: صحيحة ابن مهزيار قال،صالة الشغل كما ذكرها مجاعةأ و، املدعیمجاع اإل إىل مضافاً،ذلك

 مث استحاضت فصلّت ،ضانيوم من شهر رمأول من دم نفاسها يف  أو  امرأة طهرت من حيضهاإليه

 هل جيوز صومها ،تعمل ما تعمله املستحاضة من الغسل لكل صالتني أن وصامت شهر رمضان كله من غري

يأمر فاطمة ) صلی اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن ،تقضي صومها وال تقضي صالا : فكتب؟ال أم وصالا

  .)١(واملؤمنات من نسائه بذلك

   :وايةورد علی هذه الرأوقد 

  . فيحتمل فيها التقية وحنوها،ا ضعيفة لكوا مكاتبةأ ب:أوال

تقضي  :)عليه السالم( لقوله ،الظاهر كون اجلواب عن احليض ال عن االستحاضة بأن :وثانياً

  .املستحاضة فالواجب عليها قضاء الصالة أما ، ألن ذلك حكم احلائض، وال تقضي صالا،صومها

مل تك ) عليها السالم(، من كون فاطمة   مذهب الشيعةة علی ما خيالف ضرورةا مشتملإ :وثالثاً

  . كما تظافرت بذلك النصوص،ةتری محر

  .قوی سنداًأظهر منها داللة وأ وهي ،صرةا احلخبارا معارضة باألأ ب:ورابعاً

                                                          

  .٧ ح٥٩٠ ص٢ج:  والوسائل،٣ ح١٠٤ ص٣ج: انظر الكايف)١(



  .ا مضمرة فلم يتبني املراد مبرجع الضمريأ ب:وخامساً

 وهي ،ن مثل هذه الرواية وردت يف باب احليض أل،ن الناقل يف اللفظ باحتمال االشتباه م:وسادساً

ليس  : قال؟ عن قضاء احلائض الصالة مث تقضي الصيام)عليه السالم(با جعفر ألت أ س:صحيحة زرارة قال

صلی اهللا (هللا رسول ان إ :قبل علي فقالأ مث ،تقضي صوم شهر رمضان أن  وعليها،تقضي الصالة أن يهالع

  .)١( وكانت تأمر بذلك املؤمنات،كان يأمر بذلك فاطمة) هعليه وآل

  .جاب املشهور عن هذه املناقشاتأ وقد :قولأ

  . كما حقق يف حمله، وجمرد كون اخلرب مكاتبه ال مينع من احلجية، فألا صحيحة:ولما األأ

العمل عدم يلزم ال  وعدم العمل بقطعة من اخلرب ، فألن اخلرب ظاهر يف كونه حكم االستحاضة:والثاين

  . التفكيك يف احلجيةمكان كما حقق يف حمله إل،بسائر فقراته

 املراد فاطمة بنت أو أن ،عالمها نساء املؤمناتإلكان ) عليها السالم(اطمة ف أمر للعبأنه  :والثالث

  .كان يأمر املؤمنات : روايته هكذا)٢(الفقيه والعلل، بل احملكي عن حبيشأيب 

  فيلزم ص من مفهوم الروايات احلاصرة، أخ باا :والرابع

                                                          

  .٢ من أبواب احليض ح٤١ باب ٥٨٩ ص٢ج: الوسائل)١(

  .١ ح٢٢٤ باب ٢٩٣ص:  والعلل،٢ من أبواب صوم احلائض ح٤٨ باب ٩٤ ص٢ج: الفقيه)٢(



  .العمل ا دون املفهوم

  . احلديث كالشيخ والصدوق لهأصحابضمار ال يضر باحلجية بعد نقل اإل بأن :واخلامس

ا تؤيد االشتباه يف هذا أ ال ، والصحيحة مشاة هلذا اخلرب،صلف األالاالشتباه خ بأن :والسادس

  .اخلرب

 ىالفتو أن نصاف ومع ذلك كله فاإل،ضربنا عنهاأ واجلواب شكالن اإلخر مأ وهناك وجوه :قولأ

كان كل واحد علی حده ال  وإن ،ت توجب سلب االطمئنان باخلربشكاالمثال هذه اإلأ إذ ،بذلك مشكل

 فقد عرفت مجاعاإل أما ،شني ولذا سكت عليه غالب احمل، ولذا كان احتياط املصنف يف حمله،يوجب ذلك

  . كما مر غري مرة،فهو الرباءة ال االشتغالصل األما أو ،ما فيه

 ال لصالة الفجر ، هو الغسل لصاليت الظهرين والعشاءينإمناالشرط  أن الظاهر من لفظ النص مث إن

الالزم االغتسال للظهرين  أن  وال،يوم اآليتال أغسال  إىل وال بالنسبة، اليوم السابقأغسال  إىلوال بالنسبة

  .الفاً جلماعة حيث قالوا بكل ذلك خ،فقط دون العشاءين

ماضياً، أو يوماً مستقبالً، يوماً  أو ، سواء كان فجراً،غسال سائر األ إىلالتعديإىل ما بالنسبة أ

   وذلك ال يزول ،كرب للصيام املستفاد من النص منافاة احلدث األإمناوفلدعوى املناط وفهم عدم اخلصوصية، 



 بل ،غسل واحد إال ا ال جيب عليهاأ الغسل للمتوسطة مع  إىل ولذلك تعدوا، مطلقاًغسالال باألإ

  .اجلواهر رمی بالشذوذ من خص احلكم بالكثرية

الغسل املتأخر عن النهار الواجب للعشاءين  أن  فبدعوی،االختصاص بالغسل للظهرينإىل بالنسبة ما أو

  .ر فيما تقدمهيؤث أن مر ال يعقلاأل فإن ، الصوم املتقدم إىلال مدخلية له بالنسبة

املناط ليس قطعيا يقع الشك يف اشتراط الصوم بغسل الفجر وبغسل اليوم السابق ن إ  حيث:قولأ

اسم  وإن ، خصوصاً بعد ضعف اخلرب، عدم االشتراطصل واأل،وغسل اليوم الالحق والغسل للمتوسطة

 اإلمام  إليه الذي يتوجهطالق حتی يعرف املراد منه من اإل)عليه السالم( اإلمامالغسل يف كالم السائل ال 

  .اإلمامأكثر من غري 

ظاهر غري واحد ن إ :ففيه، ما ذكره صاحب اجلواهر من شذوذ القول باختصاص احلكم بالكثريةوإما 

 مجاعكان جامع املقاصد ادعی اإل وإن ،كاجلامع والبيان واملوجز وشرحه واجلعفرية وغريهم االختصاص

  .علی عدم الفرق

  من الغسل لكل : خالف ظاهر اخلرب حيث قالنه إ :ففيه، م بغسل الظهرينختصيص احلكما أو



الكثرية فتركت الغسل بطل  أو الظهرين مبا يوجب الغسل كاملتوسطة أو  بصالة الصبحتيانفلو استحاضت قبل اإل

روب مل يبطل الغإىل  بالظهرين فتركت الغسل تيانبعد اإل أو  بصالة الفجرتيانلو استحاضت بعد اإلما أو ،صومها

  صومها 

  

 املؤثر احلقيقي ال  إىل ال ميكن ذلك بالنسبةإمنا إذ ، تأثري املؤثر املتأخر غري واردإشكال وصالتني

  . كما حقق يف مسألة الشرط املتأخر،االعتباري

 صل واأل،الظاهر اختصاص احلكم بشهر رمضان دون غريه حتی قضائه الختصاص النص بذلك مث إن

  .داء واحدة غالباًطبيعة القضاء واألن إ  حيث،أحوط قضائه  إىلكان التعدي خصوصاً وإن ،اهالرباءة فيما عد

 غسل الفجر  إىل وكالمه بالنسبة، مطلق الصوم إىل املصنف بالنسبةإطالق أن ومما ذكرنا تعرف

  . هو من باب االحتياط الذي صدر املسألة بهإمنا املتوسطة  إىلوبالنسبة

 دون }الكثرية أو ةطغسل كاملتوسالظهرين مبا يوجب ال أو  بصالة الصبحتيانفلو استحاضت قبل اإل{

 تياناستحاضت بعد اإلو لما أو ،بطل صومها{ عاملاً عامداً }فتركت الغسل{القليلة اليت ال توجب الغسل 

  الغروب مل يبطل إىلفتركت الغسل{متوسطة  أو  استحاضة كثرية} بالظهرينتيانبعد اإل أو بصالة الفجر

  .}صومها

   مربوط مبا لو استحاضت بعد )فتركت(قوله  أن والظاهر



 بغسل الليلة املاضية مبعنی تيان وكذا ال يعترب فيها اإل،أحوطكان  وإن  الليلة املستقبلةأغسال بتيانوال يشترط فيها اإل

الة الفجر فلو تركته نعم جيب عليها الغسل حينئذ لص .جل ذلكا تركت الغسل الذي للعشاءين مل يبطل صومها ألأ

  .بطل صومها من هذه اجلهة

  

 بالغسل تيان الغسل فعدم اإل إىلالظهرين حينئذ حتتاجان إذ ،استحاضت بعد الفجر إذا الظهرين ال مبا

  .هلما موجب للبطالن

 خروجاً من }أحوطكان  وإن ة الليلة املستقبلأغسال بتياناإل{ يف صحة صومها }وال يشترط فيها{

ا لو أ بغسل الليلة املاضية مبعنی تيانوكذا ال يعترب فيها اإل{حتمال مشول النص هلا  والوجبأخالف من 

 أن  ملا عرفت من}ألجل ذلك{ الذي تصومه يف اليوم اآليت }تركت الغسل الذي للعشاءين مل يبطل صومها

  .املتأخر أو  ال اليوم املتقدم،وم من الصحيح كون الشرط غسل نفس اليومهاملف

ة أمور ألا م} فلو تركته بطل صومها من هذه اجلهة،ب عليها الغسل حينئذ لصالة الفجرنعم جي{

 هذا ولكنك خبري مبا ذكرنا من عدم ، النهاريةغسال وقد عرفت اشتراط الصوم باأل،بالغسل حينئذ للنهار

 ما لو مل  ومن ذلك تعرف حال، فكيف بالغسل الذي وجب من الليلة السابقة، غسل الفجرأصلاالشتراط ب

    إىل وانقطعت الكثرة مبا مل حتوج،تغتسل للظهرين يف اليوم السابق



 والوضوءات غسال اعتبار مجيع ما جيب عليها من األحوطكان األ وإن ،عمالوكذا ال يعترب فيها ما عدا الغسل من األ

  .حوط هو األكان وإن ، وال جيب تقدمي غسل املتوسطة والكثرية علی الفجر، والقطنةةوتغيري اخلرق

  

  .وبقيت بال غسل حتی اليوم الثاين االغتسال للعشاءين

 الصالة تيان الالزمة هلا إل}عمالما عدا الغسل من األ{ أي يف صحة صومها }وكذا ال يعترب فيها{

اعتبار مجيع ما جيب عليها من األغسال {عن خالف النهاية وغريها  خروجاً }حوطكان األوإن {

الصوم مشروط بالطهارة الكاملة ن أ و، الحتمال فهم املناط من النص}رقة والقطنةوالوضوءات وتغيري اخل

 ميوال جيب تقد{ فلو لو تعمل بعض وظائفها مل يصح منها الصوم ، املستحاضة إىلاملصححة للصالة بالنسبة

 الواجبة سالغا باألإتيان منتهی ما دل عليه الدليل باملناط لزوم  أل}غسل املتوسطة والكثرية علی الفجر

  .عليها

بعده  أو  ا قبل الفجريتأ بل الغسل للصالة سواء ،ال جيب عليها الغسل قبل الفجر أنه ومن املعلوم

ذا مل تغتسل قبل الفجر إ ف،كرب الحتمال اشتراط الصوم بالطهارة من احلدث األ}حوطكان هو األوإن {

  .صومهاكرب املوجب لبطالن فقد دخلت يف الصوم متلبسة باحلدث األ

   ،حكام لنهاية األ تبعاً،بل احتمل يف حمكي كشف اللثام



 خبالف ،احلدث يف النهار مبرتله االحتالم أن  وكأنه الحتمال،اشتراط صومها بغسل الفجر خاصة

 ، فال وجه هلذا االحتمال، ولكنك قد عرفت مفاد النص،البقاء عليه كتعمد اجلنابة فإن ،احلدث يف الليل

  . واهللا العامل،تياط الذي ذكره املصنفكما ال وجه لالح



   أيام أو قوی بطالن صوم شهر رمضان بنسيان غسل اجلنابه ليالً قبل الفجر حتی مضی عليه يوم األ:)٥٠مسألة (

  

قوی بطالن صوم شهر رمضان بنسيان غسل اجلنابة ليالً قبل الفجر حتی مضی عليه  األ:٥٠مسألة {

كثر أسكايف والشيخ والصدوق وابن سعيد واملعترب والعالمة و اإل إىلسوب وهذا القول هو املن}أيام أو يوم

  .كثر بقول مطلق األ إىل بل رمبا نسب،املتأخرين

  . ويف الشرائع وغريهم، احللي والنافع إىل نسب،وهناك قول ثان بعدم القضاء

  . واللمعة، كما هو ظاهر العالمة يف التلخيص،وقول ثالث بالتوقف

 وبني غريه فيجب ،صيل بني من اغتسل ولو لغري اجلنابة كاجلمعة فال جيب القضاءوقول رابع بالتف

  .ليقع ابن العم يف الت إليه اختاره املستند ومال،ءالقضا

جنب يف شهر أ عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللابا أسئل :  قال، بصحيحة احلليب:ولاستدل للقول األ

يغتسل ويقضي الصالة أن  :)عليه السالم( فقال ؟يغتسل حتی خرج شهر رمضان أن  فنسي،رمضان

  .)١(والصيام

                                                          

  .١ من أبواب اجلنابة ح٣٩ باب ٥٢٣ ص١ج: الوسائل)١(



 عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت :براهيم بن ميمون قالإ عن ،وصحيحة علي بن رئاب

عليه  : فقال؟خيرج شهر رمضان أو مجعة يغتسل حتی متضي بذلك أن ي فنس،جينب بالليل يف شهر رمضان

   .)١(قضاء الصالة والصوم

  .وقد روي ذلك يف عدة كتب كما ال خيفى على من راجع الوسائل

عن رجل أجنب يف شهر رمضان فنسي أن يغتسل حىت خرج ) عليه السالم(أنه سئل العامل : والرضوي

  .)٢(أن يقضي الصالة والصوم إذا ذكر: رمضان، قال عليه السالم

  .ما خرج إال ن احلدث مبطلأ وب،صل باأل:واستدل لذلك

عليه (بيه أ عن ،)عليه السالم ( بسنده عن جعفر بن حممد، خبرب اجلعفريات:ستدل للقول الثاينوا

يغتسل مجعة فصلی مجعة وهو يف  أن  فنسيجامع أو  سئل عن رجل احتلم)عليه السالم( علياًأن ) السالم

 ،)٣(رمضان وليس عليه قضاء صيام شهر ،عليه قضاء الصالة :)عليه السالم( فقال علي ؟شهر رمضان

  .املروي عن نوادر الرواندي وحنوه

  من  فإن ،ومبا دل علی عدم القضاء علی من نام غري عامد

                                                          

   .٢ا ميسك عنه الصائم ح مم١٢ باب ٤٤ ص٧ج: الوسائل)١(

   .١من أبواب ما ميسك عنه الصائم ح ١٢ باب ٥٥٩ ص١ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب ما ميسك عنه الصائم ح١٢ باب ٥٥٩ ص١ج: مستدرك الوسائل)٣(



 ومبا ، مذكورة غريهأمور ومبا دل علی حصر املفطر يف ، وحبديث الرفع،مصاديق ذلك نسيان الغسل

  . االشتغالأصل ى احلاكم علصل وباأل،املفطر عمداًول ا يكون بتنإمناالقضا والكفارة  أن ىدل عل

 ،رمضان مث نسي الغسل حتی خرج شهر رمضانأول جنب يف أمن  : مبرسل الفقيه:واستدل للتفصيل

  إىل يقضي صالته وصومهفإنه ،يكون قد اغتسل للجمعة أن اليغتسل ويقضي صالته وصومه إ أن عليهأن 

  . وال يقضي ما بعد ذلك،ذلك اليوم

 خبار األإطالق وبه يقيد ،دم معلومية سنده عندنا غري ضائر وع،قال يف املستند بعد ذكر املرسل

 بل علی املختار من أصالً فال تعارض ،األوىلكما هو وإالّ  ،محل الغسل فيها علی غسل اجلنابة أن ،املتقدمة

  بل ال يكون هذا قوالً، لتحقق غسل اجلنابة،أيضاً اخلرب  إىل مطلقاً ال جابةغسالالتداخل القهري يف األ

  . انتهی،وليراً للقول األمغا

وله من أمرسل الفقيه حجة ملا ضمن هو يف  فإن ،مل نقل بالقول الثاينن إ  ال بأس بالتفصيل:قولأ

  . القول الثاين إىل لكن ال يبعد الذهاب، كاف فيما مل يعلم اخلالفه وضمان،ورد فيهأحجية ما 

 ىاليت ا حيمل خرب املشهور عل اجلعفريات أخباراخلرب فلضعف  أما ،شكل علی ما استدل لهأو

   فلعدم التنايف بينه ،ما دل علی من نام غري عامدما أو ، مجعاً بني الطائفتنيباالستحبا



 عدم اقتضاء اجلنابة من حيث النوم ى دلت علإمناتلك النصوص  إذ ،وبني ما دل علی قضاء الناسي

 كما ال ، فإذا نام بدون النسيان ال يقضي،رفطا دلت علی اقتضاء النسيان لإلإمناص و وهذه النص،فطارلإل

  .دائماًواألدلة الال اقتضائية  االقتضائية دلةتعارض بني األ

ريد به مجيع أكان  وإن ، فال ربط له باملقام،ريد به رفع املؤاخذةأكان ن إ ما حديث الرفع فألنهوأ

 أن  كما يقيد احلديث مبا دل علی، فيلزم تقييده به،خص مطلقاً منهأ كان ما دل علی القضاء هنا ،ثاراآل

  .خص من احلديثأ ذلك مما هو أشبه وما ،الوضوء أو نسيان جناسة املاء ال تفيد يف صحة الغسل

  .ضايف يرفع اليد عنه مبا دل علی زيادة مفطر آخرإ ه أنطر فقد عرفت غري مرةملفحصر اما أو

 يلزم تقييد العموم ذه ،قامكان هناك عموم يشمل املفإن ، كون القضاء للمفطر العمديما أو

  .حاديثاأل

  . فال جمال له بعد الدليلصلاألما أو

 األصول من وأنه ،يف خامتة املستدرك حجية اجلعفريات) رمحه اهللا(اج النوري ثبت احلأ قد :قولأ

 يف نوادر  ما عرفت من روايته إىل مضافاً،يف الكتاب املذكور أنه  فال وجه لرفع اليد عن اخلرب رد،املعتمدة

  .الراوندي

   ودليل قضاء ،ال اقتضائيبأنه  رد دليل من نام غري عامدما أو



جنب مث نسي مث نام أ فإذا ،شدية نوم الناسي من نوم غريهأذلك يقتضي ن إ  ففيه، اقتضائييالناس

 نام بال جنب مثأذا إ و، كان الالزم عليه القضاء،يقوم أن  بل بناًء منه،واتصل نومه بالصباح من غري عمد

لو احتلم بأنه قول ال ولو قيل بذلك لزم ، النوم جنباأدلة إطالق وهذا خالف ،نسيان كان صومه صحيحاً

 صحيحة احلليب الدالة طالق إل،يغتسل حتی دخل املغرب كان عليه قضاء ذلك اليوم أن يف النهار مث نسي

  .ما مثبتتانحية احلليب أل وتقييد صحيحة ابن رئاب ال يوجب تقييد ص،لناسيلعلی وجوب القضاء 

 أدلةيفهم العرف تقدم  ألنه ، أحد الفرض املذكور إىلال يقول بوجوب القضاء بالنسبة أنه ومن املعلوم

 ولو صح االستدالل ، ما دل علی القضاء للناسيإطالق ال يوجب شيئاً علی وأنه ،االحتالم يف النهار

  .أيضاً يف املقام تياًآقتضاء لكان  الالاباالقتضاء و

س أ عدم البأدلة ومن ، النوم جنباأدلة كل من  إىلنسي اجلنابة إذا ضاءق الأدلةنسبة ن إ :اصلواحل

ذا ثبت عدم إ ف،القول بعدم القضاء فيهماوإما ، القول بالقضاء فيهماما إ  فالالزم،باالحتالم اراً واحدة

  . مطلق النسيان لعدم القول بالفصل إىل النوم ناسياً لزم القول بذلك بالنسبة إىلالقضاء بالنسبة

 ،النسيان مما غلب اهللا عليه فإن ،ولی بالعذرأما غلب اهللا عليه فهو  أن ورمبا يؤيد ذلك ما دل علی

  وما دل علی التعليل بعدم 



  .قوی عدمهكان األ وإن حلاق غري شهر رمضان من النذر املعني وحنوه بهإ حوطواأل

  احليض والنفاس لو نسيهما سل غحلاق إاألقوی عدم  أن كما

  

 ، والشرب واجلماعاألكل بل املناط يف نسيان ، هو مفعول بهإمناليس من فعله وبأنه  ،بطال االحتالمإ

كان بعض ما ذكر للقول بالعدم يصلح مؤيداً ال  وإن ،القول بوجوب القضاء مشكل جداً أن نصاففاإل

مر االحتياط يف  فغاية األ،بطال البقاء العمديإ أصل يف شكال هذا خصوصاً بعد ما تقدم من اإل،دليال

  .القضاء

 ألن الصوم ، وفاقاً للجواهر وغريه}حلاق غري شهر رمضان من النذر املعني وحنوه بهإ حوطواأل{

  .فرادألاائر س واخلصوصيات يثبت يف ،فراده من الشرائطأطبيعة واحدة فما ثبت يف بعض 

ن القضاء كاملقضي فيثبت يف القضاء ما ثبت يف  أل،ه رمضان وغريءوهناك قول بالتفصيل بني قضا

 سواء }قوی عدمهن كان األإو{ العدم بعد اختصاص الدليل بشهر رمضان صلاأل إذ ، خبالف غريه،املقضي

 وال ، بعد اختصاص الدليل بشهر رمضانصل لأل، الواجب وفاقاً للمسند وغريهأقسامغريه من  أو القضاء

  . الصباح إىللة البقاء جنباًأ كما عرفت يف مس،شهر ثابت يف قضائهما ثبت يف ال أن دليل علی

  حلاق غسل احليض والنفاس لو نسيهما إاألقوی عدم  أن كما{



   أحوطكان  وإن باجلنابة يف ذلك

  

حلاق وجه اإل أما ، وفاقاً للجواهر وغريه}أحوطكان وإن { وفاقاً للمستند وغريه }باجلنابة يف ذلك

 ، واملناط ليس قطعياً،دليل مفقود يف املقامإىل  غريها حيتاج  إىلتعديل فا،ةص باجلنابفواضح الختصاص الن

  .شياء مذكورةأ حصر املفطر يف دلة وأل،صل يف حكم خمالف لأل إليهيستند أن حتی ميكن

  أنمل يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم ألنه ،ما إليهولوية احلكم بالنسبةأوجه االحتياط فاملناط وما أو

بالطهارة من احليض كقول الباقر  اشتراط الصوم ى وما دل عل، هو تعمد البقاء كما يف اجلواهرإمناالشرط 

 حيث سأله حممد بن مسلم عن املرأة تطهر يف أول النهار يف رمضان، أتفطر أو تصوم، قال )عليه السالم(

عليه (مضان أتفطر أم تصوم، قال ، وعن املرأة ترى الدم من أول النهار يف شهر رتفطر :)عليه السالم(

 ، لسببهاصل احلدث احلإمنا و،املرد بالدم ليس هو وجوده أن  بتقريب،)١( فطرها من الدمإمناتفطر ): السالم

  .كما يف منتهی املقاصد

 بل النص املتقدم يف عدم الغسل من ،ولوية ممنوعة واأل،املناط ليس بقطعي إذ ،ويف الكل ما ال خيفی

فهم احلدث الشامل  أما ،ضعفأقوی ال تكون أمل تكن ن إ  فاجلنابة،اص بصورة التواينحدث احليض خ

   الوارد يف الدمللباقي بعد انقطاع الدم عن لفظ 

                                                          

  .٧ من أبواب احليض ح٥٠ باب ٦٠٢ ص٢ج: الوسائل)١(



 ومبثله مما ال يفهم العرف ال ميكن ، فذلك يف غاية اخلفاء)عليه السالم(احلديث املروي عن الباقر 

ره املصنف وسكت عليه غري واحد من املعقلني تبعاً للمستند  فما ذك،ثبات احلكم الشرعيإاالستناد يف 

  .قربوغريه هو األ



   وجب عليه التيمم ،لغريه من أسباب التيمم أو كان انب ممن ال يتمكن من الغسل لفقد املاء إذا :)٥١مسألة (

  

 وجب ،ممب التيلغريه من أسبا أو كان انب ممن ال يتمكن من الغسل لفقد املاءإذا : ٥١مسألة {

 :)عليه السالم(قوله  فإن ، قيام التيمم مقام الطهارة باملاءأدلة طالق وذلك إل، كما هو املشهور}عليه التيمم

الطهورين أحد هو)١(،و يكفيك الصعيد عشر سنني)٢(،و رب املاء هو رب الصعيد)يدل ،أشبه وما )٣ 

يف  إال ،ذلك املشهور يف مجيع موارد تعذر املاءإىل ا ذهب  ولذ،كلما تعذر املاء قام التراب مقامه أنه علی

   .مثل التأهب حتی قالوا بالتيمم التجديدي وحنوه

  .)٤(ومل جتدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيبا :ورمبا استدل لذلك بقوله سبحانه

ينتفي التيمم مر بالغسل فيسقط بتعذره و استناد األ إىل منهم صاحب املدارك استناداً،خالفاً جلماعة

  احلكم ال أن  إال ،مالتراب كاملاء مسلّ أن ما دل من الرواياتن إ : قالوا،صلباأل

                                                          

  .١٥ من أبواب التيمم ح١٤ باب ٩٨٤ ص٢ج: الوسائل)١(

  .١٢ من أبواب التيمم ح١٤ باب ٩٨٤ ص٢ج: الوسائل)٢(

  .١٧ من أبواب التيمم ح١٤ باب ٩٨٤ ص٢ج: الوسائل)٣(

  .٤٣آية : سورة النساء)٤(



ي مقام أيقوم مقام املاء يف  أما أنه ، دلّت علی كون التراب بدل اضطراريإمنا دلة فاأل،يثبت موضوعه

نه يف باب م فاملنصرف ،ءهو مبرتلة املا : كصحيحة محاد،إطالق ولو فرض هناك ،فال دليل علی ذلك هنا

  .)١( الصالة إىلقمتمإذا  : فيها ألن صدرهاإطالق واآلية الكرمية ال ،أشبهما  أو الصالة ال باب الصوم

 ،حدث اجلنابة واحليض مانع عن الصوم أن ثبات وجوب التيمم بتقريبولو متسك باالستحصاب إل

ن التيمم مزيالً للحدث وك بأن شكل عليهأ ،مالتيم أو يثبت املزيل الذي هو الغسل أن  إىلفيستصحب

  .الكالمأول  الصوم  إىلبالنسبة

 ، مجلة من النصوص، التيمم فيمن تعذر عليه الغسل إىليتمسك به ملنع االحتياج أن مما ميكن مث إن

سأل عن الرجل تصيبه اجلنابة  أنه يف حديث) عليهما السالم(أحدمها  عن ، صحيح حممد بن مسلمإطالقك

يستقي  أو انتظر ماء ليسخن فإن ،يطلع الفجر أن استيقظ قبلن إ : قال)عليه السالم( أنه ، رمضان مث يناميف

احتمل عدم متكنه  إذا اميتيمم فيأن  كان الالزم  لو كان التيمم بدالًفإنه ،)٢(فطلع الفجر فال يقضي صومه

  .وبه والتنبيه عليه دال علی عدم وجاإلمام فعدم تفصيل ،من املاء

                                                          

  .٦آية : سورة املائدة)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٤ باب ٤٠ ص٧ج: الوسائل)٢(



  . من الغسل وتركه حتی ضاق الوقت وكذا لو كان متمكّناً،فإن تركه بطل صومه

  

جنابة يف شهر رمضان، إىل أن صابته أ عن رجل :)عليه السالم(سأل الرضا  أنه ،مساعيلإومثله خرب 

تيه بعث من يأ أو  فذهب يطلبه،خر الليل فقام ليغتسل ومل يصب ماًءرجل أصابته جنابة يف آ: قلت: قال

  .)١(جاءه مث يصلي إذا يغتسل : قال؟ كيف يصنع،صبحأ فعسر عليه حتی ،باملاء

تركه بطل فإن { املشهور  إليه ما ذهبحوطكان األ وإن ،وعلی هذا فال يبعد عدم االشتراط بالتيمم

  .من البقاء علی اجلنابة عمداً ألنه }صومه

م  إ بل يف حاشية منتهی املقاصد، القضاءىل إ وال حيتاج،لو كان فاقد الطهورين صام قطعاًه مث إن

 وذلك لعدم مشول ما دل علی الطهورين ، انتهی،صححوا من غري خالف ينقل صوم فاقد الطهورين مجيعاً

  .لفاقدمها

لو تيمم فال دليل علی  أما ، ومل يتيمم}وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتی ضاق الوقت{

  .ال أم  كان عمداً سواًء،تيمم لكل من ضاق وقته الأدلةالبطالن بعد مشول 

  .هو حينئذ من فاقد الطهورين إذ ،لو ضاق وقت الغسل ومل يتمكن من التيمم أنه ومنه يعلم

   ألن من ال يقدر ،مداً له عء البقاأدلةيقال بشمول أن  إال اللهم

                                                          

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح١٤ باب ٤١ ص٧ج: الوسائل)١(



  . وهذا القول غري بعيد، اجلنابةترك الغسل حتی ضاق وقته كان عامداً يف البقاء علی إذا ، التيممعلی



 فيجوز له النوم بعد التيمم ،يبقی مستيقظاً حتی يطلع الفجر أن  ال جيب علی من تيمم بدالً عن الغسل:)٥٢مسألة (

التيمم بدالً  بأن بالنوم كما علی القول  البقاء مستيقظاً الحتمال بطالن تيممهحوطكان األ وإن ،قویقبل الفجر علی األ

  .صغرغسل يبطل باحلدث األعن ال

  

 فيجوز له ،ی يطلع الفجريبقی مستيقظاً حت أن  تيمم بدالً عن الغسل من  ال جيب علی:٥٢مسألة {

كان بدالً عن الغسل كان حكمه حكم الغسل يف  إذا  ألن التيمم}النوم بعد التيمم قبل الفجر علی األقوی

 بل ، ال يوجب نقضهأشبه فالنوم والبول وما ،ث التيممصغر كما مر حتقيقه يف مبحبطاله باحلدث األإعدم 

  . وهذا هو الذي اختاره املدارك وغريه،وجود املاء وحنوه أو كربينقضه احلدث األ

سقط التكليف الستحالة  وبعده ي،بعد حتققه  إالّانتقاض التيمم بالنوم ال حيصل بأن تعليل ذلكأما 

 كما ،اختياري يصح التكليف به قبل حتقق النوم أمر فظ عن النوم ألن التح،تكليف الغافل فال خيفی ما فيه

  .يف منتهی املقاصد

م ينتقض التيم أن  الفجر بناًء علی إىلمئانصاحب اجلواهر وبعض آخر أوجبوا البقاء غري  مث إن

  ذهب} البقاء مستيقظاً الحتمال بطالن تيممه بالنوم كماحوطكان األوإن {باحلدث وقد عرفت ما فيه 

مقتضی القاعدة علی  مث إن }التيمم بدالً عن الغسل يبطل باحلدث األصغر بأن علی القول{ مجع بناًء ليهإ

  لو استيقظ قبل  أنه هذا القول



  .ليس بقابل للتيمم ثانياً أنه ال دليل علی إذ ،الفجر جيب عليه التيمم ثانياً

نقول ببقاء أن وإما  ،فيكفي التيمم الثاين ،ولثر التيمم األأنقول بذهاب نه أما أن إ :ن شئت قلتإو

  . فليس ممن دخل يف الصبح جنباً،ثرهأ

 مما ال ولثر األأ الحتمال كون احلدث املتوسط موجب لبطالن بعض ،فاحتمال وجوب القضاء مطلقاً

غسل صغر يف وسط الحدث باألأ كما ذكروا يف من ، وال يبقی للثاين جمال للتأثري الكامل،ثر كاملأيبقی له 

 ال خيفی ما ،خرآ وال جمال لغسل كامل ،لومل يتم الغسل األ ألنه ،عادة ارمتاساً حيث ال يصح اإل،الترتييب

  .شكالفيه من اإل



كان هو  وإن  الغسل فوراً إىليبادر أن حنوه من األعذار أو  ال جيب علی من أجنب يف النهار باالحتالم:)٥٣مسألة (

  .حوطاأل

  

 بل ،جنب نفسهأ كالذي نسي ف}حنوه أو  من أجنب يف النهار باالحتالم ال جيب علی:٥٣مسألة {

 الغسل  إىليبادرأن {غريها  أو }من األعذار{جنب عمداً مما يوجب عليه القضاء والكفارة أی من وحت

 ،صل األ إىل ويدل عليه مضافاً، عليهمجاع بل من غري واحد دعوی اإل، وال خالفإشكال بال }فوراً

عن الرجل حيتلم بالنهار يف شهر رمضان  :)عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت :قال، بكريخصوص موثق بن 

  .)١(ال بأس به : قال؟يتم يومه كما هو

 عن الرجل ينام يف شهر رمضان :)عليه السالم(با عبد اهللا أسأل  أنه ،وصحيحة العيص بن القاسم

  .)٢(البأس : قال؟يغتسل أن فيحتلم مث يستيقظ مث ينام قبل

  .ربنا عصرها قنفتی بذلك بعض مأ أو  بل مال}حوطكان هو األوإن {

ث مناف احلد أن  ولفهم،تغالش وذلك لال،ايكاين جعل االحتياط وجوبياًبويف حاشية اجلمال الكل

   ؟سألته عن احتالم الصائم:  عن بعض مواليه قال،احلميد  وخلصوص خرب عبد،للصوم حدوثاً وبقاًء

                                                          

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٢ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب  ٧٣ ص٧ج: الوسائل)٢(



جنب ليالً يف شهر رمضان أن إو، احتلم اراً يف شهر رمضان فال ينام حتی يغتسل إذا : فقال:قال

  .)١( يغتسلفال ينام ساعة حىت

  .البقاء بال غسل فعله فإن ،ألن النكاح فعله واالحتالم مفعول به :والتعليل يف خرب عمر بن يزيد

صبح أ النوم وغلبته عيناه حتی مل يتعمدوإن :  يف حديث)عليه السالم( عن الصادق ،وخرب الدعائم

  .)٢( وال شيء عليه،فليغتسل حني يقوم ويتم صومه

احلدث مناف للصوم ليس  أن  وفهم،الرباءة مقدمة علی االشتغال ذإ ، ويف الكل ما ال خيفی:قولأ

 إال احلميد جمهول مضمر مرسل فال يصلح  وخرب عبد،صحاببفهم عريف عن الروايات ولذا مل يفهمه األ

 وتعليل خرب عمر مبعزل عن ،ظاهر ذيله يعطي االستحباب أن  إىلمضافاً،  السننأدلة الكراهة توسعاً يف ملثل

 يف قبال حني يقوم : قالإمناوخرب الدعائم  .هائ ألن اخلرب يف صدد حدوث اجلنابة ال بقا،معدد هذه املسألة

  .اً عدم صالحيته سند إىلضافة باإل، كما يظهر من صدره،الغسل بالليل

  .قربقره غالب احملشني هو األأ و،وكيف كان فما ذكره املصنف من االحتياط االستحبايب

                                                          

  .٥ مما ميسك عنه الصائم ح٣٥ باب ٧٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  . ٢٧٣ ص١ج: دعائم اإلسالم)٢(



علم  أو  سواء علم سبقه علی الفجر،مه فرأی نفسه حمتلماً مل يبطل صومهو لو تيقّظ بعد الفجر من ن:)٥٤مسألة (

 ولو كان بعد الفجر كان من ،ري متعمدلو كان سابقاً كان من البقاء علی اجلنابة غ ألنه ،بقي علی الشك أو تأخره

   سبقه علی الفجر مل يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعاً مذا علإنعم  .االحتالم يف النهار

  

 سواء علم سبقه علی ،ی نفسه حمتلماً مل يبطل صومهأ تيقّظ بعد الفجر من نومه فرو ل:٥٤مسألة {

لو ألنه {الحقاً  أو االحتالم كان سابقاً أن مل يدر هلأن  ب،}علی الشكبقي  أو ،علم تأخره أو ،الفجر

 ومثله ال يضر بالصوم نصاً }كان من البقاء علی اجلنابة غري متعمد{ علی الفجر }سابقاً{ االحتالم }كان

  نصاًإشكال الذي قد تقدم عدم ضرره بال }ولو كان بعد الفجر كان من االحتالم يف النهار{اً إمجاعو

وكل واحد منهما غري ضائر كما عرفت،مريناأل أحد مل يعلم كان يف الواقع منطبقاً عليه لو و،وفتوی .  

 ، علی رأي املصنف}ه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعاًن معلم سبقه علی الفجر مل يصح إذا نعم{

  . فيه فراجعشكال لكنك قد عرفت اإل، النص الشامل للقضاءطالقإل



  . به وبعوضهتيان اإلحوطمع ضيق وقته فاألوإما 

  

 املضيق  إىلصالة عدم ضرر البقاء غري العمدي بالنسبة أل} بهتيانحوط اإلمع ضيق وقته فاألما أو{

حىت  ويصوم غريه ال يصوم ذلك اليوم :)عليهم السالم( قوهلم إطالق الحتمال مشول }وبعوضه{

  .للمضيق

 به ولو بعد تيانالقضاء يف حقه فيجب اإلحيث تنجز ولكن الالزم تقييد هذا مبا إذا أخر الصوم عمداً 

 من ئ، وبر أيامربعة أ فلو كان له قضاء ،يتبني عدم التكليف بالقضاء إذ ،يف غري هذه الصورة فال أما ،العام

كان القضاء وإالّ  ،متام هذا اليومإ إال ليهع مل يكن ، فصام واحتلم مبا ذكرأيامربعة أمرضه قبل شهر رمضان ب

  . يف مسألة من مل يتمكن من الصيام طول السنة حيث يسقط قضاؤه وعليه الفدية فقطبعد العام داخالً

 جل القرب من شهر رمضان املقبلعم من كون الضيق ألأضيق الوقت الذي يف كالم املصنف  مث إن

  .حنوه أو  ملرضمال يتمكن بعد هذا اليوم من الصيا أنه ألجلأو 



ال يستيقظ قبل  أنه علم إذا ينام قبل االغتسال أن يل ال جيوز لهن يف الل جنباً يف شهر رمضا من كان: )٥مسألة (

  .الفجر لالغتسال

  

ال  أنه علم إذا ينام قبل االغتسال أن  من كان جنباً يف شهر رمضان يف الليل ال جيوز له:٥٥  مسألة{

ی عدم جوازه كما من تعمد البقاء علی اجلنابة الذي دل الدليل عل ألنه }لالغتسال يستيقظ قبل الفجر

كان توجه التكليف يف  إذا  ألن الظاهر منه ما،ال يشمله  رفع القلم عن النائم حتی يستيقظ ودليل،تقدم

 ال من ،باختياره ألنه ، حمرمأيضاًبقاءه نائماً  فإن  مغصوبة أرض فهو من قبيل من نام يف،وقت النوم ال قبله

باعها مالكها الذي كان راضياً بنومه ملن ال يرضی  بأن بة مباح مث صارت مغصو أرضقبيل من كان نائماً يف

  .بنومه

استيقظ  فإن وإالّ ،استمر النوم حتی الفجر إذا  يراد به ما"ال جيوز له" :)رمحه اهللا(قوله  أن مث ال خيفی

 جبملة  واستدل له،فتی به مجاعةأهو الذي " ال جيوز النوم ":)رمحه اهللا(قوله  مث إن ، من التجريأزيدمل يكن 

  .من النصوص

  .عن ذنب إال االستغفار ال يكون فإن ،)١(ويستغفر ربه : ما يف صحيح احلليب:ولاأل

   .)٢(فليقض ذلك اليوم عقوبة : وفيه، صحيح معاوية:الثاين

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٦ باب ٤٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٥ باب ٤١ ص٧ج: الوسائل)٢(



  . الفجر حلقه حكم البقاء متعمداً فيجب عليه القضاء والكفارة إىلرولو نام واستم

  

  .ن ذنبع إال ن العقوبة ال تكونإف

النهي عن النوم  فإن ،)١(ساعة حتی يغتسل إال فال ينام : وفيه،احلميد براهيم بن عبدإ خرب :الثالث

  .ظاهر يف التحرمي

   . ال ألجل النوم،جل الورود يف الصباح جنباً لكن الظاهر كون النهي والعقوبة واالستغفار أل:قولأ

 فال خيفی ،ال معنی لتحرمي النوم لسقوط التكليف معهبأنه  يف احلرمة شكالما ذكره املدارك من اإلأما 

  .حكامن ما باالختيار يتصف باأل أل،عدم وروده

ال دليل علی حرمة العزم علی نه إ :وفيه .سالتغ علی ترك االعزممث ذكر املدارك عدم الريب يف حترمي ال

يلتزم  أن ظنأ وال ،لزم عقوبتانالّ وإ ،ذا صدرت فاحلرمة هلا ال للعزم عليهاإ و،مل تصدر املعصية إذا املعصية

  .ا صاحب املدارك وال غريه

 كما دل علی } الفجر حلقه حكم البقاء متعمداً فيجب عليه القضاء والكفارة إىلرولو نام واستم{

  .بصري وخصوص صحيح البزنطي املتقدم أيب  موثقإطالقات كطالق الشهرة وبعض اإل إىلضافةذلك باإل

                                                          

  .٤نه الصائم ح مما ميسك ع١٦ باب ٤٣ ص٧ج: الوسائل)١(



 وإن ، حراماًه فال يكون نوم،زيداأل أو الثالث أو كان من النوم الثاين وإن ،ستيقاظ جاز له النوماحتمل االن إوإما 

مع الكفارة يف بعض  أو  غاية األمر وجوب القضاء، الفجر إىلاتفق استمراره وإن ، ترك النوم الثاين فما زادحوطكان األ

  .الصور كما سيتبني

  

 فال يكون ،زيداأل أو الثالث أو كان من النوم الثاين وإن ،وماحتمل االستيقاظ جاز له النن إوإما {

كان وإن { ويأيت الكالم يف صورة الشك وعدم االعتياد ،إشكال يف صورة اعتياد االنتباه بال } حراماًهنوم

 غاية األمر ، الفجر إىلاتفق استمرارهوإن {وما ذكرنا من عدم احلرمة }  ترك النوم الثاين فما زادحوطاأل

  . يف املسألة التالية}مع الكفارة يف بعض الصور كما سيتبني أو ب القضاءوجو



 طلوع  إىلاتفق استمراره إذا العلم به أو  نوم اجلنب يف شهر رمضان يف الليل مع احتمال االستيقاظ:)٥٦مسألة (

   أقسامالفجر علی 

  

 اتفق استمراره إذا العلم به أو  نوم اجلنب يف شهر رمضان يف الليل مع احتمال االستيقاظ:٥٦مسألة {

مع العزم علی ما إ  ويف كل صورة،كثرأثالثة و أو ثانية أو ولیأنومة ما إ ألنه }أقسام طلوع الفجر علی إىل

  .الغفلة والذهول أو ،التردد أو ،العزم علی العدم أو ،االغتسال

يكون داخالً يف املسألة مع العلم بعدمه  ألنه ، قيد املصنف املسألة باحتمال االستيقاظإمناه مث إن

 ،كان عازماً ال جيب الغسل إذا أنه بك يف كالم املشهور الذين قالوال ولذا زاد الشهيد الثاين يف املسا،السابقة

 كما زاد بعض آخر قيد آخر وهو ، اجلنابةىكان كتعمد البقاء علوإالّ ،   مع احتمال االنتباه،انتهی قوله

  .د البقاءكان كتعموإالّ  ،اعتياد االنتباه

 فإذا نام بدون احتمال االنتباه وال اعتياده صدق ،النوم فعل اختياري فإن ، ووجه ذلك واضح:قولأ

 فيشمله ما دل علی القضاء والكفارة عند الصدق ،تعمد البقاء علی اجلنابة بنومه االختياري أنه عليه

كان من دون ن إ ،ن اعتباهم لنية الغسل أل،طلقوا الكالمأ ن ولعل القيد املذكور مراد اجلميع الذي،املذكور

  ال  أنه من علم فإن ،اعتبار احتمال االنتباه واعتياده كان اشتراطاً لغواً



ن مع الذهول ويكأن وإما  ،يكون مع التردد يف الغسل وعدمهأن وإما  ،يكون مع العزم علی ترك الغسلما أن إ فإنه

كان مع العزم علی  فإن ، االغتسال حني االستيقاظ مع اتفاق االستمراريكون مع البناء علیأن وإما  ،والغفلة عن الغسل

   مع التردد فيه حلقه حكم تعمد البقاء جنباً أو ترك الغسل

  

  .نوی الغسل أنه  ال يصدق عليه،مل يعتد االنتباه أو ،ينتبه

الغسل يكون مع التردد يف أن وإما  ،يكون مع العزم علی ترك الغسلما أن إ فإنه{وكيف كان 

يكون مع البناء علی االغتسال حني االستيقاظ أن وإما  ،يكن مع الذهول والغفلة عن الغسلأن وإما  ،وعدمه

 كان حمكوماً بتعمد البقاء جنباً }كان مع العزم علی ترك الغسلفإن { الصباح  إىل}مع اتفاق االستمرار

من تعمد  ألنه ، علمائنا إىلترب واملنتهی نسبته وعن املع،اً كما عن الرياضإمجاع و، كما يف املستند،اتفاقاً

  .مجاعالبقاء فيشمله ما دل علی ذلك من النص واإل

يتم ذلك اليوم وعليه  :)مالعليه الس( قال ؟ مث ينام حتی يصبح متعمدا: وفيه،كصحيح الزنطي املتقدم

  .أيضاًبل وصحيح احلليب  .)١(قضاؤه

  وعن املنتهی، يف منتهی املقاصد من غري خالف ظاهر} جنبامع التردد فيه حلقه حكم تعمد البقاءأو {

  أنه 

                                                          

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح١٥ باب ٤٢ ص٧ج: الوسائل)١(



  .شكل يف القضاءأ لكن املدارك ، علماؤنا إليه ذهب، وعليه قضاؤه،لو نام غري ناو للغسل فسد صومه

هذا يعد عامداً  أن  فكما،ه الصبحأيفاج أن  إىلالنائم متردداً كاملستيقظ متردداً بأن :واستدل للمشهور

ن التردد يف الغسل ينايف نية أ وب،سقاطه للتكليفإالنوم االختياري مثل االستيقاظ يف عدم  إذ ،كذلك ذاك

 ومع ، فنيته غري نية الطهارة يف احلال املذكورة،الفجر معتربه يف قوامهأول كانت الطهارة يف  إذا  ألنه،الصوم

  . بهأمورعدمهما ال نية للصوم امل

 ،صبحأمث ينام متعمداً يف شهر رمضان حتی  :ة احلليب كصحيح،وجبملة من النصوص املتقدمة

وال يغتسل : ورواية سليمان، فنام حتی يصبح: براهيمإ ورواية ،حتی يصبح متعمداً: محدأوصحيحة 

  . شامل للمترددأشبهالتعمد وما  أن  بدعوی،تصبح أن  إىلتعمدت النومن وإ :يضو والر،حتی يصبح

 وعدم التنايف بني تردد ، بعد بطالن قياس املتردد النائم باملتردد املستيقظصل باأل:واستدل للقول اآلخر

 املوجب للجمع بينهما ، وتقييد املطلقات مبا دل علی نفي املفطرية مطلقاً،يف االغتسال وبني عزم علی الصوم

  .بتخصيص املفطر بصورة العزم علی ترك االغتسال

املتردد النائم ن إ  والذي يقول، بعد الدليلصلجه لألذ ال و، إدلةلكن ال خيفی ما يف هذه األ

  كون النوم مسقطاً حلكم  أن  بل بيان، ال يريد القياس،كاملستيقظ



دليل إىل  حيتاج ، الغسل بسبب التردد فيه املوجب لبطالن الصومةرادإ عدم  إىلتندسعدم االغتسال امل

  .مفقود يف املقام

 ، موجب لبطالن الصومة ودخوله يف الصباح حبالة اجلناب،عدم اغتسال املترددن إ :ن شئت قلتإو

  . وال دليل يدل علی ذلك، الدليل إىلكم حيتاجاحلسقاط النوم هلذا إف

من ال يعرف إىل  يتحقق بالنسبة إمنا ف،عدم التنايف بني التردد يف االغتسال والعزم علی الصومأما 

  .لصالة كعدم التنايف بني عدم الطهارة وبني ا،حقيقة الصوم

 ، فالتنايف واضح ال غبار عليه،من مقومات الصوم الطهارة بأن الواقع عند العاملإىل ما بالنسبة أ

  .كالتنايف بني عدم الطهارة والصالة

 الذي له فردان العزم علی ، مطلقاًءالقول باملتعارض بني ما يثبت القضا أو ،وحديث تقييد املطلقات

 فيقع ،عدم القضاء مطلقاً الذي له فردان العزم علی االغتسال والتردد فيه وبني ما يثبت ،عدم الغسل والتردد

 وذلك بتخصيص كل طائفة ،أشبهصالة عدم القضاء وما أ واملرجع ،الرتاع بني الطائفتني يف مورد التردد

اً ملا عرفت من لزوم تقييد روايات الصحة بعدم العمد مجع، بالفرد الذي هي نص يف ذلك الفرد يف غري حمله

 كانت هذه الصورة خارجة عن مطلقات عدم البأس ،العمد شامل لصورة الترددن إ  وحيث،بني الطائفتني

  ال أ ، عدم البأسأدلة فكيف بتقييد مطلقات القضاء ب، فال وجه للمعارضة،صباح جنباًباإل



  كان مع  وإن خريكان االقوی حلوقه بالقسم األ وإن ،أيضاًكان مع الغفلة والذهول ن إ  ذلكحوطبل األ

  

 يف الدار ي من بق: مث قال،ء الصباح فليس عليه شي إىل يف الداري من بق:لو قال املولی أنه تری

  داخالً،ال أم  متردداً سواء كان نام بتلك احلالىالذي يبق أن  رأی العرف، الصباح كان معاقباً إىلمتعمداً

  .ولمره األمره الثاين ألأد الذي اشتمل عليه  لتخصيص التعم،ول خارجاً عن احلكم األ،يف احلكم الثاين

 }أيضاً{ عن الغسل }كان مع الغفلة والذهولن إ{ي حلوق حكم تعمد البقاء أ } ذلكحوطبل األ{

قوی حلوقه بالقسم كان األوإن { وملنافاة ذلك بنية الصوم ، القضاءأدلة بعض طالقكما عن ظاهر مجاعة إل

  .حكم النومات كما سيأيتي البناء علی االغتسال يف أ }خرياأل

 ، العمدأدلة املطلق الدال علی القضاء خمصص بأن ملا قد عرفت من ،وذلك كما اختاره غري واحد

 ،صباح جنباً غفلة واملنافاة غري متحققة بني نية الصوم وبني اإل،ذ الغافل ليس بعامد، إوهي ال تشمل الغفلة

 اجلنابة يف مثل ر ضرأصل كيف وه،الغفلة عن مفطر بعين به يف ذهنه مع أمور ارتكاز نية الصوم املمكانإل

املطلق حمكم يف غري هاتني  أن  بل قد عرفت، وليس هذا مصادرة، الضار العمد والترددإمنا ف،املقام غري قطعي

  كان مع وإن { الصورتني



 باجلنابة فال شيء عليه وصح  بعد العلماألوىلكان يف النومة  فإن ، علی ما قوينا،مع الذهول أو البناء علی االغتسال

  صومه 

  

حلاقه بالبناء علی إحلاق الذهول بالبناء ال إ من } ما قويناى عل،مع الذهول أو البناء علی االغتسال

  .العدم

 من قضاء }بعد العلم باجلنابة فال شيء عليه{ األوىل ريأيت تفسي وس}األوىلكان يف النومة فإن {

  . عليهمجاع بل عن املدارك وغريه دعوی اإل، خالف والإشكال بال }وصح صومه{وكفارة 

الليل مث ينام أول  الرجل جينب من :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب :ويدل عليه صحيح معاوية قال

فليقض  : قال؟صبحأ استيقظ مث نام حتی فإنه : قلت،ليس عليه شيء : قال؟حتی يصبح يف شهر رمضان

  .)١(ذلك اليوم عقوبة

 الرجل جينب يف شهر رمضان مث يستيقظ مث :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب ،يعفور أيب نوصحيح ب

مل يستيقظ حتی  وإن ، ويقضي يوماً آخريتم صومه): عليه السالم( مث يستيقط مث ينام حىت يصبح، قال ينام

  .)٢(مت صومه وجاز لهأيصبح 

                                                          

  .١ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح١٥ باب ٤١ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح١٥ باب ٤١ ص٧ج: الوسائل)٢(



أول جنب يف شهر رمضان يف أ عمن ) السالمعليه( عبد اهللابو أ سئل ، عن القماط،نصر أيب وصحيح

ا تشمل فإ بل وغريها من مطلقات عدم البأس املتقدمة ،)١(ال شيء عليه : قال؟صبحأالليل فنام حتی 

  .صورة عدم العمد

جنب فنام ناوياً أ ولو : حيث قالأيضاًما ما عن املعترب مما ظاهره وجوب القضاء يف هذه الصورة أ

 أيب  ومستندهم ما روي عن،كثر علمائناأ وعليه ، صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤهصبح فسدأللغسل حتی 

يتم صومه  : قال؟يف شهر رمضان مث يستيقظ مث ينام حتی يصبحيف الرجل جينب  )عليه السالم( عبد اهللا

  . انتهی،ومثله روی حممد بن مسلم، )٢(مت صومه وجاز لهأمل يستيقظ حتی يصبح  وإن ،ويقضي يوماً آخر

 وقد ،قلم الناسخني أو وقع يف العبارة سهو من قلمه الشريفنه إ :فالظاهر كما قال منتهی املقاصد

وبني كلمة  للغسل :بني قوله أو ،ناويا : وقولهفنام : بني قولهمث استيقظ مث نام :سقط منها قوله

حتی.  

 ألنه ،ی طلع الفجر فال شيء عليه للغسل حتجنب ونام نواياًأ من :وراقأقال بعد  أنه ويدل علی هذا

  نومه سائغ وال قصد له 

                                                          

  .١ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح١٣ باب ٣٨ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ من أبواب مما ميسك عن الصائم ح١٥ باب ٤١ ص٧ج: الوسائل)٢(



تبه ونام ثانياً مع احتمال االنتباه فاتففق االستمرار وجب عليه نامث نام بعد العلم باجلنابة  بأن وإن كان يف النومة الثانية

   األقوی ىالقضاء فقط دون الكفارة عل

  

  . فراجع،ةخر العبارآ  إىل،يف بقائه

  . مبين علی عدم السقوط من العبارة،خذ بظاهر العبارةرد املستمسك  له باأل أن ومنه يعرف

بأن { وفسر املصنف ذلك بقوله }كان يف النومة الثانيةوإن { يف هذا احلكم إشكالوكيف كان فال 

 وجب عليه فاتفق االستمرار{ احتماالً معتداً به }تبه ونام ثانياً مع احتمال االنتباهنامث نام بعد العلم باجلنابة 

 عليه مجاعاإل ي بل دعاو، بالبقاء جنباًفطار وال خالف عمن يوجبون اإلإشكال بال }قضاء فقطال

  .مستفيضة

  .ا اليت منها صحيحة معاوية وصحيحة ابن يعفور وغريمه،ويدل عليه مجلة من النصوص املتقدمة

ظاهر بأنه   ويف بعض الكتب وصف ذلك، وال خالفإشكال بال }قوین الكفارة علی األود{

يعفور يف  أيب  وسكوت صحيحيت معاوية وابن،صل وذلك لأل، عليهمجاع وعن آخر دعوی اإل،صحاباأل

  .مقام البيان عن الكفارة

 فعليك صوم ،ن يكون انتبهت يف بعض الليل مث منت وتوانيت ومل تغتسل وكسلت أالإ :والرضوي

   الكفارة خلربي املروزي قيل بوجوب ورمبا ،)١(خر مكانهآعادة يوم إو ذلك اليوم

                                                          

  .٣٤ سطر ٢٤ص: فقه الرضا)١(



  .احلميد براهيم بن عبدإو

جنب الرجل يف شهر رمضان بليل وال يغتسل حتی يصبح فعليه صوم شهرين أإذا  :ولففي األ

  .)١( وال يدرك فضل يومه،متتابعني مع صوم ذلك اليوم

 مسكيناًطعام ستني إ أو جنب يف شهر رمضان نام حتی يصبح فعليه عتق رقبةأفمن  :ويف الثاين

  .)٢(بداًأوقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه 

  . القاعدة الثانوية الدالة علی التالزم بني القضاء والكفارة إىلهذا مضافاً

  .ول لشموله النوم األ، العمل بظاهرمهاإمكان وعدم ،ن فبضعف السندااخلرب أما ،شكل علی اجلميعأو

  . كما سيأيت،القاعدة فبعدم متاميتهاما أو

 بعد نقله يف كتاب الفقيه الذي التزم ،ضعف السند يف خرب املروزي غري ضار أن ىولكن ال خيف

 ملا عرفت من الدليل ،ول وعدم العمل باخلرب يف النوم األ،)٣( ما ينقله فيه حجة بينه وبني ربه بأنالصدوق

  . فال يسقطه عن احلجية،ختصيص له

   فال يشمل ،نعم ظاهر خرب املروزي كون عدم الغسل عمداً

                                                          

  .٣ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح١٦ باب ٤٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٤ من أبواب مما ميسك عنه الصائم ح١٦ باب ٤٤ ص٧ج: الوسائل)٢(

  ).املقدمة (١ج: انظر الفقيه)٣(



 يف هذه أيضاً ما هو املشهور من وجوب الكفارة حوطكان األ وإن ،وإن كان يف النومة الثالثة فكذلك علی األقوی

  الصورة

  

  .بصري أيب  ورمبا يؤيد التقييد بالعمد موثق، ولو شك يف ذلك مل يكن ظهور معتد به يؤخذ به،املقام

 فالنومة اليت احتلم ، اليت كانت عقب اجلنابةاألوىل النومة النومة الثانية كما عرفت هي ما بعد مث إن

  .ولیأفيها مثال ال حتسب نومة 

 األوىليعفور والقماط دالة علی عدم البأس حتی بالقضاء يف النومة  أيب ن صحاح معاوية وابنوذلك أل

 فاحتمال ،ستيقاظاحتلم يف النومة اليت قبل اال أو ،جنب يف ذلك االستيقاظأ سواء ،اليت قبل االستيقاظ

  .ولی كما يف املستند يف غري حملهأاحتساب النومة اليت احتلم فيها نومة 

القضاء فال خالف  أما }قویعلی األ{ فيه القضاء دون الكفارة }كان يف النومة الثالثة فكذلكوإن {

  . ملا قد عرفت يف النومة الثانية،إشكالفيه وال 

 واختاره املستند والشيخ املرتضی والفقيه ،رب واملنتهی واملداركما عدم الكفارة فهو احملكي عن املعتأ

بقاء اجلنب ال  أن  الدالة علیخبار األإطالقصل و لأل، ومجع من متأخري املتأخرين،اهلمداين واملستمسك

  .شيء عليه

 وهذا }يف هذه الصورة{ كالقضاء }أيضاً ما هو املشهور من وجوب الكفارة حوطكان األوإن {

 واحلليب واحللّي والعالمة والشهيد واحملقق الثاين يف مجلة ، احملكي عن الشيخني وابن محزة وزهرةالقول هو

   بل عن ،من كتبهم



 غريهم  إىلمجاع بل نسب منتهی املقاصد اإل، عليهمجاعاخلالف والغنية والوسيلة وجامع املقاصد اإل

  .أيضاً

املتقدم، وجبملة من الروايات كموثق أيب  مجاعاإل وب،واستدل له بقاعدة التالزم بني القضاء والكفارة

براهيم بن عبد إ وخربي املروزي و، آخره إىل)١( يعتق رقبة: قال،صبحأمتعمداً حتی مث ترك الغسل : بصري

  .احلميد

 ، حمتمل االستناد فال حجية فيهمجاع واإل، يف القاعدةشكالذ قد تقدم اإل، إويف الكل ما ال خيفی

 واخلربان ظاهران يف العمد ،صدر عن بعض األعاظم وإن مد فاالستدالل به يف غري حملهالع واملوثق صريح يف

  .كما تقدم

وبني تقيدمها بالنومة الثالثة حتی يقال كما يف  مر بني ختصيصهما بصورة العمدوال نقول بدوران األ

  . فتأمل،مرينمنتهی املقاصد ال منافاة بني األ

 يف ليل أفيمن وط :قالنه إ )عليه السالم( عن الصادق ،رب الدعائمبل رمبا يستدل لعدم الكفارة خب

ضيع الطهر ونام متعمداً حتی يطلع عليه الفجر وهو جنب  فإن ،شهر رمضان فليتطهر قبل طلوع الفجر

صبح أمل يتعمد النوم وغلبته عيناه حتی  وإن ، ذلك اليومءعليه قضاوفليغتسل ويستغفر ربه ويتم صومه 

  فليغتسل 

                                                          

  .٢ن أبواب مما ميسك عنه الصائم ح م١٦ الباب ٤٣ ص٧ج: الوسائل)١(



 وال يعد النوم ،مل يكن معتاد االنتباه إذا أيضاً األوىل بل وكذا يف النومة ،أيضاًا يف النومة الثانية  وجوحوطل األب

مث نام كان من النوم   فلو استيقظ احملتلم من نومه، بل املعترب فيه النوم بعد حتقق اجلنابة،وليه من النوم األفالذي احتلم 

  .ال الثاينول األ

  

  .)١(يتم صومه وال شيء عليهو حني يقوم

 ،براهيم لهإ ملا عرفت من مشول خربي املروزي و}أيضاً وجوا يف النومة الثانية حوطبل األ{

 }مل يكن معتاد االنتباه إذا أيضاً األوىلمة وبل وكذا يف الن{ ،والقاعدة اليت التزم مبا مجاعة من الفقهاء

  .الحتمال صدق العمد

كان قاطعاً بعدم االنتباه ينفي  إذا فيما إال فية للغسل بعد عدم صدق التعمد النصوص الناإطالقلكن 

  .ذلك

 فلو استيقظ ،م بعد حتقق اجلنابةو بل املعترب فيه الن،ولالنوم األمن وال يعد النوم الذي احتلم فيه {

 بل ، قضاًء الذي يوجب}ال الثاين{ الذي ال يوجب شيئاً }ولاحملتلم من نومه مث نام كان من النوم األ

  .قوال علی بعض األوكفارةً

 سواء ،املراد به هو النوم بعد العلم باجلنابة أن  إىل فذهب بعض،ولوقد اختلفوا يف املراد بالنوم األ

  إىل امتدت  اإذول  احتساب نومة االحتالم النوم األ إىل وذهب آخرون،غريه أو كانت عن احتالم

                                                          

   .٢٧٣ ص١ج: دعائم اإلسالم)١(



  .ما بعد االحتالم ولو بزمان يسري

مل يعلم فيه وإن أول  فالنوم االحتالمي نوم ، بالفرق بني االحتالم واجلنابة العمدية،ك قول ثالثوهنا

  .أول بعدها نوم مالنو فإن ،باجلنابة خبالف اجلنابة العمدية

الليل مث ينام أول جينب من  : الظاهر من صحيحة معاوية بن عمارفإنه ،قوی ما ذكره املصنفواأل

 فليقض : قال،صبحأ استيقظ مث نام حتی فإنه : قلت، ليس عليه شيء: قال؟نحتی يصبح يف شهر رمضا

  .)١(ذلك اليوم عقوبة

الرجل جينب يف شهر رمضان مث يستيقظ مث ينام مث يستيقظ مث ينام حتی : يعفور أيب وصحيحة ابن

 ،خ املصححة من بعض النس)٣( علی ما ذكره املستمسك بناًء)٢( يتم صومه ويقضي يوماً آخر: قال؟يصبح

 ،ية من النسختني مل تصلح الصحيحة لالستدالل للشك يف كل من الزيادة والنقصيةأولو شك يف صحة 

  .األوىل املقتضي لعدم القضاء يف النومة صلفاحملكم األ

ا ليست خمتصة إ وحيث ،أشبهما  أو وبقرينة صحيحة معاوية جيب محل موثق مساعة علی العمد

  . مع ندرة القائل به،تالم كان الفرق بينهما يف غري حملهست باحيباجلنابة اليت ل

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح١٥ باب ٤١ ص٧ج: الوسائل)١(

   .٢ مما ميسك عنه الصائم ح١٥ باب ٤١ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٢٦٥ ص٨ج: املستمسك)٣(



 تنام متعمداً ويف نيتك بأن الليل فال بأسأول صابتك جنابة يف أوإن  :قال  ،الرضوي ومثل الصحيحة

تكون انتبهت يف بعض الليل أن  إال غلبك حتی تصبح فليس عليك شيء فإن ،تقوم وتغتسل قبل الفجرأن 

  .)١(خر مكانهآعادة يوم إتغتسل وكسلت فعليك صوم ذلك اليوم ومث منت وتوانيت ومل 

 امرأته يف ليل شهر أفيمن وط: بعد اجلنابة غري االحتالم الدعائمبالنوم كما يدل علی عدم البأس 

صبح فليغتسل حني يقوم ويتم صومه وال شيء أمل يتعمد النوم وغلبته عيناه حتی  وإن : قال،رمضان مث نام

  .)٢(عليه

 بل وغري العمدية ،االحتالم واجلنابة العمدية  فوحدة املناط يف اجلنابة من غري فرق بني،يف كانوك

خصوصاً بقرينة قوله   ، كما يتفق يف من ثقل نومه،الرجل الذي تأتيه املرأة وال يعلم أو ،كاليت تؤتی وال تعلم

  .عقوبة:  يف الصحيحة)عليه السالم(

 ملا ذكره املصنف تبعاً د تكفي يف االستنا،طر يف الروايات احلاصرة وحصر املف،صالة عدم القضاءأو

  .اجلنابة أو  سواء يف االحتالم،ل هو النوم بعد العلمواملراد بالنوم األ أن لغري واحد من

زوجها  أو أن ،حيتلم يف نومهبأنه  فمن يعلم ،املراد العلم الفعلي ال التقديري االرتكازي أن والظاهر

  . ما بعد اجلنابة إىلامتد وإن ،ولاأل النوم أنه  ال حيكم بالنوم الذي حدثت فيه اجلنابة،ئمةيأتيها وهي نا

                                                          

  .٣٣ سطر٢٤ص: فقه الرضا)١(

  .٢٧٣ ص١ج: دعائم اإلسالم)٢(



، الثالث أو الثاينأو ول  يف حكم استمرار النوم األ، إحلاق غري شهر رمضان من الصوم املعين بهحوط األ:)٥٧مسألة (

  . كالنذر وحنوهكان الصوم مما له كفارة إذا ی يف الكفارة يف الثاين والثالثحت

  

أو ول ني به يف حكم استمرار النوم األاق غري شهر رمضان من الصوم املع إحلحوطاأل: ٥٧مسألة {

كان الصوم مما له  إذا والثالث{قلنا ا يف شهر رمضان  إذا }ارة يف الثاينالثالث حتی يف الكف أو الثاين

  .}كفارة كالنذر وحنوه

ا غري  إليهشارةمطلق ماهية الصوم املعني للقاعدة اليت تقدمت اإلووجه االحتياط فهم احتاد احلكم يف 

 لفهم العرف عدم ،فراد سائر األ إىلفرادها يتعدی منهأثبت احلكم يف بعض  إذا املاهية الواحدة أن  من،مرة

  .اخلصوصية هلذا

 حنن فيه شياء معينة ليس ماأ وحصر املفطر يف الروايات السابقة يف ،صلووجه عدم جزمه باحلكم األ

 بل ،علمنا الفرق بني رمضان وغريه أن  خصوصاً بعد، فال وجه للتعدي، والنص خاص بشهر رمضان،منها

 ، املاهيةة تصح فيما علمنا وحدإمنا والقاعدة املتقدمة ،ءال يسبق رمضان شي أنه قد عرفت تصريح النص

  .وذلك مفقود يف املقام

 وقد تقدم بعض ما ،حلاق وبني غريه بعدم اإل،حلاقيل بني قضاء رمضان باإلصومنه تعرف وجه التف

  .ينفع يف املقام فراجع



   .حكمه حكم النوم الثالث أن اخلامس فالظاهر أو استمر النوم الرابع إذا :)٥٨مسألة (

  

 }حكمه حكم النوم الثالث أن فالظاهر{كثر األ أو }اخلامس أو استمر النوم الرابعإذا  :٥٨مسألة {

 ، لعدم فهم العرف خصوصية يف النوم الثالث مبا هو ثالث يف ترتب القضاء والكفارة،رةيف القضاء والكفا

 بل ال يبعد ، ال مينع الفهم العريف املستفاد من النص،فمن عاد فينتقم اهللا منهيكون من قبيل  أن واحتمال

  .رسال املسلماتإه ورسلأ ولذا ، يف مجلة من نصوص املقامطالقدعوی اإل

جنب مل يكن النوم بعده أ مث ،جنب ونام ثالث مراتأ فلو ،ال يهدم العدد جتديد اجلنابةنه  أمث الظاهر

  .قره الفقيه اهلمداين وغريهأ و، كما صرح به الشيخ املرتضی،أوالنوماً 

 أو جنب نفسه حراماًأ أو ، فلو احتلم يف النهار،املعيار يف النومات نوم الليل ال النهار أن نعم الظاهر

 فجر اليوم الثاين مل يكن موجباً للقضاء  إىلالثالثة امتد نومه أو  ويف الثانية،مث نام عصراً مرتني ،حالالً

 ، وال مناط،جنب بليلأبأنه  وانصراف النص عن مثل ذلك، بل يف بعض النصوص تصريح ،صلوالكفارة لأل

  . وليس كذلك نوم النهار،النوم يف الليل مظنته االستمرارإذ 

  لعدم فهم خصوصية كون اجلنابة يلزم،ن نوم الليل بعد اجلنابة يف النهار له هذا احلكمنعم ال يبعد كو

  . فتأمل ،تكون بليلأن 

  مث 



غماء واجلنون  ال يكون السكر واإل، حصر املفطرأدلة  إىلضافة باإل، يقتضي الرباءةصلاألن إ حيث

 عليه يغمأ أو سكر نفسهأجنب مث أفيما لو  القضاء والكفارة  إىل يف حكم النوم بالنسبةأشبهدواري وما األ

  .كثرأ أو اضطراراً مرة أو بسبب من نفسه



  . املذكورةحكام اجلنابة املستصحبة كاملعلومة يف األ:)٥٩مسألة (

  

 من قيام األصول ملا حقق يف } املذكورةحكام اجلنابة املستصحبة كاملعلومة يف األ:٥٩مسألة {

 البينة قيامها مقام اجلنابة أدلةم و وكذلك مقتضی عم، موضوح احلكماالستصحاب مقام العلم املأخوذ يف

اغتسل مث تبني بأنه قامت البينة  أو كان علی الطهارة بأن ،لو كان االستصحاب بالعكس أما ،املعلومة

  . هو من جهة عدم العلم الذي هو مقوم للموضوعإمنا فعدم القضاء والكفارة ،اخلالف

يف  ملا عرفت غري مرة من وجوب الفحص ، الظاهر ذلك،لزم عليه الفحصولو شك يف اجلنابة فهل ي

لق احلكم بالعلم املفقود يف ع لكن لو مل يفحص مل يلحقه حكم النومات لت،ما خرج إال ات املوضوعيةشبهال

  .املقام



ناط فيهما حلاق وكون املاإل واألقوی عدم ، أحلق بعضهم احلائض والنفساء باجلنب يف حكم النومات:)٦٠مسألة (

  .الثالث أو كان يف النوم الثاين وإن ومع عدمه ال يبطل ،ولكان يف النوم األ وإن يبطل فمعه ،صدق التواين يف االغتسال

  

 }باجلنب يف حكم النومات{ بعد طهرمها من الدم } أحلق بعضهم احلائض والنفساء:٦٠مسألة {

 ولذا يسقط التكليف مع احلدثني ،حدث اجلنابةكثر قذارة من أحدث احليض والنفاس  فإن ،ولويةوذلك لأل

 إذ ، النومات يف باب اجلنابةأخبارلفهم وحدة املناط من  أو ، دون حدوث اجلنابةأشبهبالصالة والصيام وما 

  . معهاأشبهحداث الثالثة يف عدم جواز الصالة والصيام وملس كتابة القرآن وما ال فرق يف األ

ذ ال دليل علی األولوية ، إ}حلاقعدم اإل{ عنونوا هذه املسألة ني وفاقاً للمشهور الذ}قویواأل{

 ذات احلدث ال  إىل هي بالنسبةإمناولوية لو كانت فاأل فإن ، احلدث الباقي بعد النقطاع الدم إىلبالنسبة

  وحصر املفطر يف مجلة من الروايات يفصل واأل،اط غري معلوم خصوصاًن وامل،ثر الباقي بعده األ إىلبالنسبة

  .شياء معينة ينفيان ذلكأ

ومع عدمه ال  ،ولكان يف النوم األ وإن  فمعه يبطل،اين يف االغتسالوكون املناط فيهما صدق الت{

 ،لق عليه احلكم يف الروايةع وذلك ألنه هو املعيار امل،ما بعدمها أو }الثالث أو كان يف النوم الثاين وإن يبطل

  وهو خرب 



تغتسل يف  أن طهرت بليل من حيضها مث توانتن إ: )عليه السالم( إلماما حيث قال ،أيب بصري املتقدم

  .)١( عليها قضاء ذلك اليوم،صبحتأرمضان حتی 

  .حلق النفاس بهأ ولذا ،ومن املعلوم وحدة احليض والنفاس

مع القطع  إال  ال يثبت، ألن القضاء بأمر جديد،لو شك يف صدق التواين فالظاهر العدمه مث إن

  .باملوضوع

عرفت مكرراً عدم  أن  بعد،حلاق غري رمضان به يف هذا احلكم لعدم الدليلإالظاهر عدم  أن كما

  .استفادة وحدة ماهية الصوم مطلقاً من النصوص والفتاوی

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٢١ باب ٤٨ ص٧ج: الوسائل)١(



  .قلشك يف عدد النومات بنی علی األ إذا :)٦١مسألة (

  

علم بعدد من النومات  ولو ،صالة العدم أل}قلعدد النومات بنی علی األيف شك إذا  :٦١مسألة {

جراء قاعدة إا ن ورمبا احتمل ه،تأخرها عنها كان احلكم ذلك أو ولكن كان الشك يف تقدم اجلنابة عليها

  .حدمهاأاملعلوم تاريخ  أو احلادثني اهول تارخيهما

 غماءاإل وأكالسكر ، مث الظاهر عدم جريان حكم النومات فيما لو كان فقد الشعور بسبب غري النوم 

 وذلك لدوران احلكم ،كانا مشتركني مع النوم يف فقدان الشعور وإن ، لعدم الشمول النوم هلما،أشبهما و أ

  . وهو غري مقطوع،املناط إال  وال وجه للتعدي،يف النص مدار النوم



  جيوز له االقتصار يف القضاء علی القدر، وشك يف عددهاأيامنسی غسل اجلنابة ومضی عليه  إذا :)٦٢مسألة (

  . حتصيل اليقني بالفراغحوطكان األ وإن ،املتيقن

  

 وشك يف عددها جيوز له االقتصار يف القضاء أيامنسي غسل اجلنابة ومضی عليه إذا  :٦٢ مسألة{

كان وإن {ا  إليه اليت يشك يف اجلنابة بالنسبةيام سائر األ إىلصالة الصحة بالنسبة أل}علی القدر املتيقن

  . ومل يعلم بفراغ ذمته منه إليهعلم بتوجه التكليف بالصوم ألنه }فراغ حتصيل اليقني بالحوطاأل

 املاضية من ياميف عدد األ أو اجلنابة أو كون الشك ألجل الشك يف وقت الغسلبني ال فرق ه مث إن

غسله  أن اً مث يغتسل مث يشك يفأيام الغسل ى مثالً قد جينب فينس، الباقية منهياميف عدد األ أو شهر رمضان

جنابته  أن غسله كان يف العاشر لكن يشك يف بأن علم أو ،احلادي عشر منه أو ان يف عاشر رمضانك

  .السادس منه أو ضانماملنسية كانت يف اخلامس من ر

غسله كان يف ثالث رمضان  أن  وبعد االغتسال يشك يف،وقد جينب يف شهر رمضان مث ينسی الغسل

  .مضان ألن شهر شعبان كان ناقصاًيف رابع ر أو ،ألن شهر شعبان كان كامالً

شهر رمضان  أن  وبعد االغتسال يف شهر شوال يشك يف،وقد جينب يف شهر رمضان مث ينسی الغسل

  كان رمضان كامالً حتی يكون صومه باجلنابة  أو ،أيام باجلنابة ثالثة ه يكون صومكان ناقصاً حىت



  .ال خيفی  لكنه ليس يف حمله كما،ر ورمبا حيتمل جريان االستصحاب يف بعض الصو،أيامربعة أ



 أن  به قبل آخر الوقتتيان مع اإلاألوىل لكن ،الليلأول تی به يف أ وإن  جيوز قصد الوجوب يف الغسل:)٦٣مسألة (

  .ال يقصد الوجوب بل يأيت به بقصد القربة

  

 إمنال  ألن التكليف بالغس}الليلأول أتی به يف  وإن  جيوز قصد الوجوب يف الغسل:٦٣مسألة {

 ، دخول وقت الصالة فليس من قبيل الغسل قبل،ذا توجه التكليف كان واجباًإ و،اجلنب يف الليلإىل توجه 

 أن  واحتمال،زالت الشمس وجبت الصالة والطهور إذا فإنه ،الطهور قبل دخول الوقتبليف كال تإذ 

 فليس الطهور ،هذا اجلزء ا يفر  أم والطهارة ما،جزء من النهارأول يف  إال التكليف بالصيام ال يتوجه

الطهور مقدمة وهي ال تتأتى إال قبل الفعل  إذ ، يف غري حمله، فال وجه لنية الوجوب،واجباً قبل ذلك

  . كما ال خيفی، فعدم الوجوب ينايف ذلك،جزء من النهارواملفروض أن الفعل يبدأ من أول 

 أي مبقدار يأيت بالغسل كما لو كان }تقبل آخر الوق{ أي بالغسل } بهتيان مع اإلاألوىللكن {

 بل ،ال يقصد الوجوبأن {مقدار وقت غسله مخس دقائق وأتی به قبل عشر دقائق من طلوع الفجر مثالً 

 لكن ،ال تنجز للتكليف قبل الضيق إذ ،ن الوجوب قبل آخر الوقتويك أن  ألحتمال}يأيت به بقصد القربة

  .ل علی لزوم الضيق يف الوقتال دلي إذ ،ولويةال خيفی ما يف هذه األ

  . ذلكأيضاًوكيف كان فحكم غسل احلائض والنفساء والتيمم البدل من الغسل 

   أنه ليف بالغسل يأيت يف الليل حتیكالت أن وهل



 كما يف من ال جتب عليه ،جنب يف النهار كان مستحباًأ الغسل يف النهار املتقدم فيما لو أراداذا 

 إال ذان املغرب وال يستفيقأيف من جين مع  أو ،ذان الصبحأقبل البلوغ ويبلغ مع نه  ألماإ ،الصالة يف املغرب

يف النهار  أو يت بعد اجلنابة سواء كانت ليالًأالتكليف بالغسل يأن  أم ، ذلكأشبهما  أو ذان الصبحأمع 

 ولذا ،الليل فيجب الشريعة املقتضي لسبقه علی أصلليف بالصوم بكالت أن  من،، احتماالن السابق علی الليل

  .  جيب ليالإمناالغسل  أن دلةالظاهر من األ أن  ومن،يأيت به بنية الوجوب

  . هو من باب الغالبإمناذ الظهور املذكور لو سلم ف، إولوال يبعد األ

الذي جيوز له كل  أو مع استحبابه كما يف املميز أما ، هو مع وجوب الصومإمناقصد الوجوب  مث إن

 شرعيته مبقتضی أصلسرية علی ما ذكروا من أنها ترفع وجوب الصوم ال يضرار ال كاألطارفواإلالصوم من 

ال وجوب  إذ ، فالظاهر عدم صحة قصد الوجوب، التكليفأصلقاعدة االمتنان الرافعة للتكليف االلزامي ال 

  . ويف املكلف قبل دخول الوقت للصالة،للغسل يف املميز مطلقاً



 أو مع حدث احليض أو رين يسقط عنه اشتراط رفع احلدث للصوم فيصح صومه مع اجلنابة فاقد الطهو:)٦٤مسألة (

  .النفاس

  

مع  أو  فيصح صومه مع اجلنابة، فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع احلدث للصوم:٦٤مسألة {

 ، املقدور ال تكليف بغريفإنه ،همنكان املكلف متمكناً  إذا  جيبإمناالطهور  إذ }النفاس أو حدث احليض

  .مكان الغسل خمصوصة بصورة اإلأدلة إذ ،والصوم ليس مشروطاً بالغسل فيما ال يتمكن امللكف من الطهور

 الغسل يوجب تقييد إمكان صورة  إىل الغسلأدلة الصوم وانصراف أدلة إطالقن إ :ن شئت قلتإو

  . حمكّممكان فيما عدا صورة اإلطالق فاإل،مكانوجوب الطهور بصورة اإل

  . فال وجوب للصوم يف صورة عدم التمكّن من الطهور،املشروط عدم عند عدم شرطهن إ : يقالفال

 الناهية عن الصالة بدون الطهور دلت علی خباراأل إذ ، الصالة إىلكما رمبا يقال ذلك بالنسبة

 كانت  ولذا لو صلی بدون الطهور ولو نسياناً، وليس كذلك الغسل يف باب الصوم،مبغوضية الصالة بدونه

  .الصالة باطلة خبالف الصوم

لواله ملا كان الصوم  إذ ،صومالصحة الصوم بدون الطهورين خاص بصورة تعني  أن ىولكن ال خيف

  . به بدون الطهورتيانالفاقد للشرط واجباً حتی يصح اإل

  وعليه فلو كان الصوم مرفوعاً امتناناً كما عرفت يف املسألة السابقة 



 ، بالصومتيانلزام ال بقدر حترمي اإلبقدر رفع اإليسرياً ضرر  لكون ال، به وتركهيانتمما جيوز كل من اإل

جاز صوم شهر رمضان بدون الطهور يف صورة الوجوب جاز يف إذا  ألنه ال أو ، شرطبال ألنه فهل حيرم

خة يز والشيخ والشيوكذلك يف الطفل املم.  لوحدة حقيقة شهر رمضان وجوباً وندباً،صورة االستحباب

  .أقربكان الثاين  وإن ، احتماالن،فطارفيما جاز هلما الصوم واإل



  .ثناء النهارأ كما ال يضر مسه يف ، ال يشترط يف صحة الصوم الغسل ملس امليت:)٦٥مسألة (

  

صالة عدم االشتراط بعد كون الدليل  أل}ال يشترط يف صحة الصوم الغسل ملس امليت :٦٥مسألة {

 بعد ، يف غري حمله،معنی وجوب الغسل للمس اشتراط العبادة به أن  واحتمال، فقط األربعةغسالخاصاً باأل

لو  أو ، ال الوجوب تعبداًي الوجوب الشرط إىلنصراف الوجوب ال،قلنا به يف باب الصالة وإن ، العدمأصل

  .مل يكن عليه صالة كاحلائض وحنوه

  .لصوماال ينايف املس  إذ الصومار  }نهارالثناء أيف {ي امليت أ }كما ال يضر مسه{



  ضاق الوقت عن االغتسال والتيمم إذا  ال جيوز إجتناب نفسه يف شهر رمضان:)٦٦مسألة (

  

 كما }ضاق الوقت عن االغتسال والتيمم إذا  ال جيوز إجتناب نفسه يف شهر رمضان:٦٦مسألة {

صباح جنباً  اإلأدلة وذلك ألن ،فتی بذلك اجلواهر واملستند ومنتهی املقاصد وغريهمأ كما ،هو املشهور

حل لكم ليلة الصيام أ:  خيصص عموم قوله سبحانهدلة وذه األ،صباح متعمداً من اإلفإنه ،شاملة له

  .)١( نسائكم إىلالرفث

سود بيض من اخليط األحتی يتبني لكم اخليط األ : قوله إىل)٢(ن باشروهنفاآل :وقوله سبحانه

  .)٣(من الفجر

 ال فيما ، عدم جواز البقاءأصل يف إشكال ، التبين إىلمقتضی الغاية جواز املباشرةأن   يفشكالواإل

  .حنن فيه كما ال خيفی

غري متطهر بعدم عدم متام  ألنه ،بعضه أو وعليه فال فرق بني ضيق الوقت عن كل الغسل والتيمم

كم ذلك ما لو كان عدم يف ح أن  وهل،احلال هذه كان من تعمد البقاءوجنب أ ولو ،التيمم أو الغسل

   ،التمكن من الغسل والتيمم ألجل عذر آخر ال لضيق الوقت

                                                          

  .١٨٧آية : سورة البقرة)١(

  .١٨٧آية : سورة البقرة)٢(

  .١٨٧آية : سورة البقرة)٣(



  مل يسع لالغتسال ولكن وسع للتيمم  إذا بل

  

 ؟كان له عذر آخر من استعمال املاء والتراب أو ،كما لو كان فاقد الطهورين بذاته ال لضيق الوقت

طال فقده  إذا  خصوصاً، غري هذه الصورةدلة األاملنصرف من أن  ومن،من تعمد البقاء أنه  من،احتماالن

  .جن من خشب حيث يفقد الطهورين ملدة طويلةسزوجته يف و كمن حبس ،هلما

  . مما ذكروه يف باب التيممأشبه التيمم علی بعض مالبسه وما هالفاقد هلما تكليفن إ :يقالأن  إال اللهم

 قال يف }ال ولكن وسع للتيمملالغتس{ الوقت }مل يسعإذا {جناب نفسه إ ال جيوز }بل{

علی مذهب املدارك الذي ال يری  أما ،إشكالوسع التيمم فقط عصی وصح الصوم علی  وإن :)١(اجلواهر

يقوم  ال إذ صباح جنباًمن اإل ألنه  فواضح، هو بالغسل ال بالتيممإمنا ألن األمر ،قيام التيمم مقام الغسل

 ، البدليةأدلة طالقی قيام التيمم مقام الغسل يف املقام إلعلی مذهب من يرما أو ،التيمم مقامه حينئذ

مل  ألنه  وصحة الصوم،الغسلب إال اء عدم اجلوازق عدم جواز البأدلةاملنصرف من  أن  هو ألجلإمنافالعصيان 

 وإن صالته صحيحة فإن ،راق ماءه يف الوقت مث تيمم وصلیأ فهو من قبيل من ،يدخل الصباح بال طهور

  .راقة املاءإبكان عاصياً 

  خيرج نفسه من نسان أن ال جيوز لإلنه إ :ن شئت قلتإو

                                                          

  .٢٤٤ ص١٦ج: اجلواهر)١(



جناب اإل فإن ،كان العمل يف حال االضطرار صحيحاً وإن ، موضوع االضطرار إىلموضوع االختيار

  . موضوع الطهارة االضطرارية إىلوليةخراج نفسه من موضوع الطهارة األإمع عدم سعة الوقت 

 غري ضيق الوقت كاملرض ،كان هناك مانع آخر عن املاء إذا جنابز اإل ذلك عدم جواىمقتض مث إن

ال ابن العم كشإ اجلواهر كإشكال ولعل ، املسألةأصل يف شكال لكن الظاهر وجود اإل،أشبهوعدم املاء وما 

للعذر صباح جنباً وليس املتيمم تيمماً صحيحاً  دلت علی عدم جواز اإلإمنا دلةاأل إذ ، هذا إىليف تعليقه ناظر

  .جناب نفسهإفاقد املاء كذلك بعدم  أو لعدم جواز املريض سنوات أحد فتیأ وهل ،صبح جنباًأممن 

قلنا ن إ فإنه ، من اجلانبنيدلة األإطالقوالقول بالفرق بني فاقد املاء واملريض وبني ضيق الوقت خالف 

ن إ قلنا وإن ، اجلواز فيهمالقاء النفس فيه كان الالزم عدمإمن موضوع االضطرار الذي ال جيوز بأنه 

 بالتيمم كما كان ىيبتل أنه علم وإن  كما رمبا يستفاد من فتواهم جبواز السفر، التيمم السعةأدلةاملستفاد من 

عذار عن استعمال  أي يف صوريت الضيق وسائر األ،ام كان الالزم اجلواز فيه،سفار القدميةهو الغالب يف األ

 ، التيمم بعد دخول الوقت إىله مما يسبب اضطرارهراقة املاء ملن ال جيد غريإ ز وهذا ال ينايف عدم جوا،املاء

  .ألن األمر بالطهارة املائية حينذاك منجز



  كان بعد الفحص صح صومه  فإن سعة الوقت فتبني ضيقهولو ظن 

  

 وكان له جنب نفسهأ فإذا ،بالغسل ملن كان جنباً أمر جناب بلالشارع مل ينه عن اإلن إ :بل رمبا يقال

 وصح الصوم  عدم سعة الوقت مث تبني سعته كان جترياً}ولو ظن{ التيمم  إىلعذر عن استعمال املاء انتقل

نه من مصاديق الدليل أكان ظاناً ب وإن ،جنابمل يشمله دليل عدم جواز اإلإشكال إذا بعد الغسل بال 

 سائر  إىلالقطع بالنسبة أو  كان الظن وكذلك ما لو، ومثله ما لو علم جهالً مركباً عدم السعة،املذكور

  .أشبه كما لو قطع عدم وجود املاء وما ،عذاراأل

 بال }صح صومه{ املسقط للتكليف }كان بعد الفحص فإن قهضيسعة الوقت فتبني {ولو ظن 

  .ليس من متعمد البقاء علی اجلنابة حينئذ ألنه إشكال

من ما  أو ، يف الشهبات املوضوعية مطلقاًالفحص هو عند من يری وجوب إمناالقول بالفحص  مث إن

ستصحاب كان الالزم القول باالوإالّ  ،أشبهكان من هذا القبيل كباب اخلمس والزكاة واالستطاعة وما 

الصديقني  أحد  بل رأی الفجر،شك يف دخول الصباح وإن ب والشراألكلخصوصاً عند من يری جواز 

  .رواياتحدمها اآلخر كما هو مضمون بعض الأومل يره 

 أو  ضيقاً،كليهما أي التراب واملاء أو صحة الصوم يف صورة الفحص ال فرق فيها بني فاقد املاء مث إن

   وذلك ملا عرفت من ،لعذر آخر



  .حوط األىعل ن كان مع ترك الفحص فعليه القضاءإو

   احلقنة باملائع ولو مع االضطرار :التاسع من املفطرات

  

كان مع ترك الفحص وإن {نابة عمداً الذي هو مدار العصيان والقضاء نه ليس من البقاء علی اجلأ

م يف وجوب الفحص يف الشبهات شكاهل احتاط إلإمنا و،متعمد البقاء ألنه }حوطفعليه القضاء علی األ

الشك يف   باملفطر معتيان ملكان بعض الروايات الدالة علی جواز اإل،يف مسألة الصوم خاصة أو ،املوضوعية

  .فجرطلوع ال

 ووجهه غري واضح بعد بنائهم ،ال يتركبأنه  :ايكاين علق علی هذا االحتياطبالسيد مجال الكل مث إن

 ومل يسبق من املصنف فتوی باجلواز حتی يكون ظاهر االحتياط ،االحتياط املطلق وجويب أن علی

  .االستحباب

دمها العذر دون اآلخر من ح ولو كان أل، آت يف كل من الفاعل واملفعولحكامما ذكر من األ مث إن

 كما ال فرق بني ، كان لكل حكمه،اآلخر حدمها دونأ  إىلكان الوقت ضيقاً بالنسبةأو  ،استعمال املاء

  .احلرام أو جناب عن احلاللاإل

يف صورة إال  عدم جواز احلقنة تكليفاً } احلقنة باملائع ولو مع االضطرار:التاسع من املفطرات{

 يستحب االمتناع : حيث قال،من ابن اجلنيد إال  بل مل ينقل اخلالف،صحابني األاالضطرار هو املشهور ب

  . اجلوف إىلمن احلقنة ألا تصل



 خالفاً للجمل واالستبصار والنهاية والسرائر واملعترب ،أيضاًما كوا مفسدة للصوم فهو املشهور أ

مرين كما قوی هو املشهور يف األ واأل،خرآ والروضة واملدارك واملستند وبعض  والنافع واملنتهی واملسالك

  .اختاره املاتن

سأله عن الرجل حيتقن تكون به  أنه )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  عن،ليه صحيحة البزنطيع لويد

   .)١(حيتقن أن الصائم ال جيوز له : فقال؟العلة يف شهر رمضان

فلو كان وإالّ  ،فساد حراماإل أن  املعلوم ومن،فسادالظاهر من عدم اجلواز احلكم الوضعي أي اإلفإن 

وقد   إالّما من شيء حرمه اهللا إذ ،املراد احلكم التكليفي جلاز يف صورة العلة اليت هي عبارة عن االضطرار

  . إليهرأحله ملن اضط

احتقن ن إ : وقالی الصائم عن احلقنة :قال أنه )عليه السالم( عن علي ،سالموخرب دعائم اإل

  .)٢(أفطر

  . كما ال خيفی،واملقنع مضمون الروايات ،)٣(حيتقن أن وال جيوز : قال،والصدوق يف املقنع

                                                          

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح٥ باب ٢٧ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢٧٥ ص١ج: دعائم اإلسالم)٢(

  .٢٧ سطر ١٦ص:  من اجلوامع الفقهية،املقنع)٣(



  .يف سياق ما ال جيوز للصائم ،)١(وال حيتقن :والرضوي قال

 أمور ومبا دلّ علی حصر املفطر يف ، اآلتية يف اجلامدخبار وببعض األ،صل باأل:استدل القائل باجلواز

  .خمصوصة

 ولو كانت مطلقة ، اآلتية ظاهرة يف اجلامدخبار واأل، مرفوع بالدليلصلذ األ، إما ال خيفیويف الكل 

 كان الالزم تقييد املفهوم ،سلم املفهوم هلان إ  وما دل علی حصر املفطر،لزم ختصيصها بالصحيحة

  .بالصحيحة

ان ال يقتضي فساد  والنهي عن االحتق: قال يف حمكي املعترب،صل باأل:فسادواستدل القائل بعدم اإل

  . انتهی، ال لكون الصوم يفسد به،يكون حراماً أن  الحتمال،الصوم

 خرب  إىل مضافاً، كما عرفت وجه داللة الصحيحة علی الفساد، فيما تقدمصلوقد عرفت جواب األ

  .قرب وكيف كان فما تقدم هو األ،مرينالدعائم الصريح يف األ

  .صدق اسم احلقنة إذا ،والظاهر عدم الفرق بني القليل والكثري

 كما ، فيهشكال اجلوف حسب املتعارف حيث الدخول يف املاء فال ينبغي اإل إىلما ما يصل من املاءأ

   يف عدم الفرق شكالال ينبغي اإل

                                                          

  .٤ سطر ٢٦ص: فقه الرضا)١(



   وال بأس باجلامد ،إليها لرفع املرض

  

  .أشبهجسام السائلة كالدهن وما  واأل،ملطلق واملضافا ، املائعأقسامبني 

ال يصدق عليه  ألنه ، الظاهر عدم ضرره، مما يسمی احتقاناً حاالًأشبهقان بالريح وما نعم االحت

من ثقبة  أو دخال من الدبر والظاهر عدم الفرق يف االحتقان بني اإل، جمازاًمسي احتقاناً وإن ،االحتقان عرفاً

 أو علیأ لكن من ، املخرجدخال من نفسبرة اليت تعمل عمل االحتقان يف اإلبواسطة األ أو ،هناك قريبة منه

  .سفل منهأ

 بواسطه التزريق من البطن أو ، كما يف اخلنثیما يشك كونه دبراً وأالفرج  أو حليلدخال من اإلما اإلأ

 مورفهم املناط القطعي يف بعض األ إذا  إال، جوازه تكليفاً ووضعاًصل فاأل،أشبهما  أو الظهر أو  املعدةإىل

  .املذكورة

 ولو من ، كان كذلكأشبه فإذا حصل االحتقان بالضغط وما ،أشبهان بالقنينة وما وال خيتص االحتق

  .دلة األطالق إل}ا لرفع املرضإليه{االضطرار 

فساد احلقنة فالظاهر عدم الفرق إل أو مر بني الشرب ولو دار األ،نعم االضطرار يرفع احلكم التكليفي

  .كليهما للصوم

 أيضاًالفساد  أو ،فساد كاملعترب خالفاً ملن قال باحلرمة دون اإل، كما عن املشهور}وال بأس باجلامد{

 واألقوی ، اجلمل للسيد حكايتهإطالق كما عن أيضاًمع الكفارة  أو ، كما عن املختلف وغريه،مع القضاء

  .هو املشهور



  .أيضاً اجتنابه حوطوإن كان األ

  

 ألن ،مشول الصحيحة السابقة للجامد احلاصرة ـ بعد عدم خبار واألصل األ إىلضافةويدل عليه باإل

 )عليه السالم(خيه موسی أ عن ، كصحيحة علي بن جعفر،االحتقان ظاهر يف املائع ـ مجلة من النصوص

ال  :)عليه السالم( فقال ؟يستدخال الدواء ومها صائمان أن  سألته عن الرجل واملرأة هل يصلح هلما:قال

  .)١(بأس

 نسانقول يف التلطف يستدخله اإلت ما :)عليه السالم(احلسن  أيب ىل إ كتبت:قال  ،وموثقة ابن فضال

  .)٢(ال بأس : فكتب؟وهو صائم

 هخريأ ويف يف اللطف ويف الوسائل روايته ،دخال شيء يف الفرج مطلقاًإ التلطف هو :قال يف امع

البأس باجلامد، وروايته عن الشيخ شيافيف التلطف من األ.  

دخل يف أ وألنه قد ، والحتمال مشول االحتقان له، وفاقاً ملن تقدم}أيضاً اجتنابه حوطكان األوإن {

  .جوفه املفطر فيكون كما لو ابتلعه

 ولو فرض العموم لزم ،موضوع لغريه أو  منصرف عن اجلامدأوالًألن االحتقان ، ويف الكل ما ال خيفی

  .ل للمقايسة باالبتالع ومعه ال جما،تقييده مبا تقدم يف صحيحة ابن جعفر واملوثقة

                                                          

   .١ مما ميسك عنه الصائم ح٥ باب ٢٦ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٥ باب ٢٦ ص٧ج: الوسائل)٢(



  اجلوف بل كان مبجرد الدخول يف الدبر فال يبعد عدم كونه مفطراً إىلاحتقن باملائع لكن مل يصعد إذا :)٦٧مسألة (

  . تركهحوطكان األوإن 

  

اجلوف بل كان مبجرد الدخول يف الدبر فال يبعد إىل احتقن باملائع لكن مل يصعد إذا  :٦٧مسألة {

 بل هو من قبيل الذهاب يف املاء الذي يستلزم دخول شيء منه ،نصراف االحتقان عنه ال}عدم كونه مفطراً

  .جائز قطعاً أنه وائل الدبر معأيف 

 والفرق بينه وبني الدخول يف املاء باجلواز هناك للنص ، الحتمال الصدق} تركهحوطكان األوإن {

 ألن الظاهر من ،الضغط املصعد للماء أو قنةدخال احملإ وال فرق يف االحتقان كما عرفت بني ،خبالف املقام

  .املائع يف اجلوف من طريق الدبرإدخال النص والفتوی كون املناط 



  . تركهحوطكان األ وإن مائعاً أو  الظاهر جواز االحتقان مبا يشك يف كونه جامداً:)٦٨مسألة (

   تعمد القيء :العاشر

  

 أصلمل يكن هناك  إذا }مائعاً أو نه جامداًالظاهر جواز االحتقان مبا شك يف كو: ٦٨مسألة {

 وحيث قد عرفت غري مرة لزوم ، نقول باجلواز ألصالة اجلواز يف الشبهات املوضوعيةإمنا و،موضوعي

  .يهماأعدم العلم بكونه من والفحص يف الشبهات املوضوعية كان مقتضی القاعدة اجلواز بعد الفحص 

 أو  حبرارة اجلسداصلالتميع احل أن  والظاهر،االمتثال حتصيالً للعلم ب} تركهحوطكان األوإن {

 باحلرارة فيما جيمد ا ال يوجب اصلالتجمد احل أن  كما،رطوبات الدبر ال يوجب صدق االحتقان باملائع

  . ولو احتقن باجلامد مث فعل ما يوجب ميعانه يف الداخل مل يفطر لعدم الصدق،جواز االحتقان باملائع

 ، عليهمجاع بل عن غري واحد دعوی اإل، كما هو املشهور}تعمد القيء{ :رات من املفط}العاشر{

حمرم غري مفطر أنه  إىل حيث ذهب،خالفاً للحلي.  

  .مع الكفارة أو ، كما هو املشهور،وجب القضاء خاصةأمث القائل بالبطالن بني من 

عليه ( عبد اهللا  أيب عن، كصحيح احلليب، فيدل علی قول املشهور مجلة من النصوص،وكيف كان

  تقيأ الصائم فعليه  اإذ :)السالم



  .)١(يتقيأ فليتم صومه أن ن غريمذرعه  وإن ،قضاء ذلك اليوم

 أن ذرعه من غريأفطر وإن تقيأ الصائم فقد إذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خروصحيحه األ

  .)٢(يتقيأ فليتم صومه

كان ن إ : فقال، عن القيء يف شهر رمضان)عليه السالم( هللاعبد ابا أسأل  أنه ،وموثق بن مهران

  .)٣( وعليه القضاءأفطركان شيء يكره نفسه عليه فقد  وإن ،سأشيء يبدره فال ب

 أفطرمن تقيأ متعمداً وهو صائم فقد  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ورواية مسعدة بن صدقة

  .)٤(من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء : وقال.شاء غفر لهن  وإشاء اهللا عذبه فإن ،عادةوعليه اإل

من تقيأ متعمداً وهو صائم  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ناأصحاب عن بعض ،وخرب ابن بكري

  .)٥(قضی يوماً مكانه

  خيه موسی أ عن ،)عليه السالم(وخرب علي بن جعفر 

                                                          

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦١ ص٧ج: الوسائل)١(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٠ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٥ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦١ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٦ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٢ ص٧ج: الوسائل)٤(

  .٧ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٢ ص٧ج: الوسائل)٥(



كان تقيأ متعمداً ن إ : قال؟ ما عليه،اك وهو صائم فيقيءسألته عن الرجل يست : قال،)عليه السالم(

  .)١(مل يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء وإن ،فعليه قضاؤه

استدعی الصائم القيء فتقيأ متعمداً فقد إذا  :قال أنه )عليه السالم( عن الصادق ،وخرب الدعائم

  .)٢( فال شيء عليه،لك وال استدعاهذرعه القيء ومل ميلك ذ وإن ، وعليه قضاء ذلك اليوم،استخف بصومه

  .)٣(يتقيأ متعمداًأن  إال  ال ينقص الصومء والقي، والقلس،والرعاف :والرضوي

 أو  ومبا دلّ علی احنصار املفطر يف ثالثة،صلقد استدل احللي علی احلرمة دون البطالن باأله مث إن

 ال عما ، عما يدخل يف اجلوفإمساكم ن الصوأ وب، واجلماعاألكلربعة كما تقدم مجلة منها يف باب أ

 بن عبد اهللا كصحيح ، وببعض النصوصة، النهي عن احلرمة التكليفيأخبارحتمل  أن  فالالزم،خيرج منها

  ثالثة ال يفطرون الصائم  : قال،)عليه السالم (هيبأ عن ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ميمون

                                                          

  .١٠ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٢ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٣:  الفقرة٢٧٤ ص١ج: دعائم اإلسالم)٢(

  .١٠ سطر ٢٦ص: فقه الرضا)٣(



  حنوه  أو وإن كان للضروة من رفع مرض

  

  .)١(قيء واالحتالم واحلجامةال

 عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من )عليه السالم( عبد اهللابو أ سئل : قال،وخرب ابن سنان

  .)٢(ال :)عليه السالم( قال ؟يفطر ذلكأ ،الطعام

ن  كما قيد بغريه م، ودليل االحنصار مقيد مبا مسعت،دليلل مرفوع باصلاأل إذ ،ويف الكل ما ال خيفی

 ما ذكره اجلواهر  إىلضافةباإل ألنه ، عما يدخل يف اجلوف غري تاممساك وكون الصوم خاصاً باإل،املفطرات

 ، النقض بالكذب علی اهللا والرسول واالرمتاس والبقاء علی اجلنابة،من كونه اجتهاداً يف مقابل النص

 ، يراد به الذرعإمنا واخلرب ،فصلة وغريها املخبار ملا تقدم من األ،والصحيح مقيد بكونه ذرعاً ال قيئاً عمداً

  . وكيف كان فاملشهور هو املتعني، كما سيأيتخباركما وقع التصريح بتفسري القلس بذلك يف بعض األ

 كما لو تأمل بطنه فقاء لرفع }حنوه أو كان للضرورة من رفع مرضوإن {تعمد القيء مفطر  مث إن

   ،ليفي ال الوضعيك يرفع احلكم التإمناضرر ال يث  وحد، النص والفتویطالق وذلك إل،وجع البطن

                                                          

  .٨ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٢ ص٧ج: لالوسائ)١(

  .٩ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٢ ص٧ج: الوسائل)٢(



  من غري اختيار  أو ،وال بأس مبا كان سهواً

  

  .كان هناك دليل علی ذلك إذا ال فيماإ

من ابن اجلنيد  إال ، عليهمجاع بل دعوی اإل، نصاً وفتوی}من غري اختيار أو ،وال بأس مبا كان سهواً{

  .رمكان من حم إذا وجب القضاء بهأالذي 

 ، مجلة من النصوص، ما تقدم من تقييد البطالن يف النصوص السابقة بالتعمد إىلضافهويدل عليه باإل

  .كخرب ابن سنان السابق

 :)عليه السالم( قال ،صائم عن القلس يفطر ال)عليه السالم(بو جعفر أ سئل : قال،وحممد بن مسلم

ال )١(.  

ه عن الرجل خيرج من جوفه القلس حتی  سألت: قال،)معليه السال( عبد اهللا أيب  عن،وعمار بن موسی

  .)٢(ليس بشيء:  )عليه السالم( : قال؟ جوفه وهو صائم إىليبلغ احللق مث يرجع

يكون تقيأ  أن عام من جوف الرجل من غريط سألته عن القلس وهي اجلشاء يرتفع ال: قال،ومساعة

  .)٣( وال يفطر صيامه،يقطع صالته وال ،هءال تنقض ذلك وضو : قال؟وهو قائم يف الصالة

  .)٤(ال : قال؟يفطر الصائمأعن القلس ) عليه السالم(اهللا  بدعبا أ سألت :وحممد بن مسلم قال

                                                          

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٣٠ باب ٦٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٠ باب ٦٣ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٣٠ باب ٦٣ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٤ مما ميسك عنه الصائم ح٣٠ باب ٦٣ ص٧ج: الوسائل)٤(



  .الدودة ال يعد منه أو واملدار علی الصدق العريف فخروج مثل النواة

  

  . احلاصرةخبار واأل،صل األ إىلضافةهذا باإل

رمحه  (فإنهشدية احلكم أكل احملرم الذي يوجب أاملناط يف  إال  اللهم،دهما ابن اجلنيد فلم يظهر مستنأ

رمحه ( وقد فصل املامقاين ،دلة ما تقدم من األطالقه واضح إل ورد،ممن كان يعمل مبثل هذه القياسات) اهللا

  .وغريه مذهبه واجلواب عنه فراجع) اهللا

  .ر يف الفصل اآليتبطال السهو يف املفطإ عدم أدلةسيأيت الكالم يف ه مث إن

هو مدار املوضوعات  ألنه }علی الصدق العريف{ يف صدق التقيؤ العمدي املوجب للبطالن }واملدار{

  . علی ذلكء لعدم صدق التقيؤ والقي}الدودة ال يعد منه أو فخروج مثل النواة{ الشرعية حكاماملربوطة باأل



 فضاء الفم فبلعه اختياراً  إىل ولو وصل، مل يكن مبطالً مث نزل من غري اختيارء لو خرج بالتجشؤ شي:)٦٩مسألة (

  بطل صومه 

  

 فضاء  إىل سواء وصل} لو خرج بالتجشؤ شيء مث نزل من غري اختيار مل يكن مبطالً:٦٩ مسألة{

ولو {كل بدون االختيار ليس من املبطالت وصل فألن األإذا وإما  ،مل يصل فواضح إذا  أما،ال أم الفم

  .األكلبطال إ فيشمله دليل ، االختيارياألكلمن  ألنه } بطل صومهفم فبلعه اختياراً فضاء ال إىلوصل

 ، ال تأكل حتی آتيك:قال لعبده إذا املولی فإن ، عن مثل ذلكاألكل أدلة بانصراف :يقالأن  إال اللهم

ن سنان الذي تقدم  صحيح اب إىلضافة باإل، مل يكن خمالفاً للمولی عرفاً، فمه إىلكل ما جاءأمث جتشأ العبد و

 عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء )عليه السالم( عبد اهللابو أ سئل : قال،بعضه يف املسألة السابقة

 يفطر ال: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: ، قلتال :)عليه السالم( قال ؟يفطر ذلكأمن الطعام 

  .)١(ذلك

عليه ( قال ؟ جوفه وهو صائم إىل يبلغ احللق مث يرجعخيرج من جوفه القلس حتی: وموثق عمار

  .)٢( ليس بشيء :)السالم

                                                          

  .٩ مما ميسك عنه الصائم ح٢٩ باب ٦٢ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٠ باب ٦٣ ص٧ج: الوسائل)٢(



  .غريها أو كان حراماً من جهة خباثته إذا  بل جتب كفارة اجلمع،وعليه القضاء والكفارة

  

  . الظاهر يف االختيارازدرده خالف ظاهر ، علی ما ليس باختيار:ولومحل األ

  . احللق إىل خالف ظاهر وصوله،أيضاًضاء الفم  ف إىل علی ما مل يصل:والثاين

ات طالق فاإل، فضاء الفم إىل العمدي لبعض ما خيرج بالقيء ويصلاألكل ندرة علی  إىلضافةهذا باإل

  . ويظهر من املستمسك التوقف فيه،لكن ال خيفی وجه االحتياطيشمله، الدالة علی عدم البطالن 

  الستحالته يف املعدة}كان حراماً من جهة خباثته إذا اجلمع بل جتب كفارة ،وعليه القضاء والكفارة{

 هي ملا إمنا وكفارة اجلمع ، كأن كان شارباً للخمر فتجشأ فازدردها}غريهاأو { اخلبيث لو قلنا بذلك إىل

  . باحلرامفطارسيأيت من الدليل علی وجوا يف اإل



  ر فسد صومه ه يف النهاؤ لو ابتلع يف الليل ما جيب عليه قي:)٧٠مسألة (

  

 قال يف }قيؤه يف النهار فسد صومه{ وجوباً شرعياً } لو ابتلع يف الليل ما جيب عليه:مسألة{

  . انتهی،)١( " عنهمساك ألن وجوب فعل القيء املفطر مينع من التعبد باإل،مل يتقيأ وإن يعين" :املستمسك

وجوب  فإن ،يف البحر مما يغرق بسببهاً إنساندفع  إذا  بل هو مثل ما،ال يوجب الفساد أنه لكن الظاهر

 عن مساك مينع من التعبد باإل،نقاذوجوب االرمتاس املتوقف عليه اإل أن خراجه ال يفسد صومه من جهةإ

  .املفطر

 ومثله ،ترك القيء جزء للصوم أن  ال، وجودياً للصوم كون القيء ضداًدلةالظاهر من األ أن والسر

 ومنه يظهر عدم ،ورات كاالستظالل وحنوهظ ببعض احملتيان عليه اإل فيما لو وجب،حراميقال يف باب اإل

  .عدمه جزءاً ووجوده ضد أن يف) رمحه اهللا(وجه لتردد الربوجردي 

كان  إذا  أما،همألكون وجوب القيء  أو ،لكون الصوم ليس واجباً معيناًما إ وجوب القيء مث إن

 وذلك لعدم الوجوب ، مل يكن وجه لفساد الصومهمأالصوم واجباً معيناً كشهر رمضان ومل يكن القيء 

   يكون ذلك موجباً إمنا و،الفعلي للقيء حتی ينايف الصوم

                                                          

  .٢٧٧ ص٨ج: املستمسك)١(



 ،خراج بغريه اإلإمكاناختار القيء مع  إذا  إالمل يكن منحصراً فيه مل يبطل وإن ،ءخراج منحصراً يف القيإن كان اإل

حنوها مما ال يصدق معه  أو درهم أو بندقة وأ مثل درة لو كان أما ، علی إخراجهءن مما يصدق القيويك أن ويشترط

  .القيء مل يكن مبطالً

  

ال جيب عليه  ألنه }مل يكن منحصراً فيه مل يبطل وإن ،ءخراج منحصراً يف القيكان اإلن إ{للفساد 

وران األمر  لد،احلقنة مل ينفع أو مر دائراً بني القيءكان األن إ أنه  ومنه يعرف،مساكحينئذ فعل ما ينايف اإل

  .من فعل املفطر عمداً ألنه } اإلخراج بغريهإمكاناختار القيء مع  إذا الإ{مبطلني  أحد بني

 أو بندقة أو لو كان مثل درةما أو ،خراجهإيكون مما يصدق القيء علی أن { يف البطالن }ويشترط{

 القيء عن مثل هذه أدلة  والوجه يف ذلك انصراف}حنوها مما ال يصدق معه القيء مل يكن مبطالً أو درهم

  .موراأل

 ،بطالهإي تقولون بعدم  والقيء هلا الذ،بطالهإ الذي تقولون بمور هلذه األاألكلفال يقال أي فرق بني 

  .فتأمل



  . القضاءحوطيوجب القيء يف النهار من اختيار فاأل أنه أكل يف الليل ما يعلم إذا :)٧١مسألة (

  

القيء  يف حالة }يوجب القيء يف النهار من اختيار أنه لمأكل يف الليل ما يعإذا  :٧١مسألة {

  . باملفطر اختياراًتيانمن قبيل اإل ألنه } القضاءحوطفاأل{

يوجب بأنه كل شيئاً علم أومنه يعلم حكم ما لو فعل يف الليل ما يوجب فعل املفطر يف النهار كما لو 

  .أشبهما  أو االرمتاس أو  اجلماع  إىل مكان علم باضطراره اراً إىلذهب أو ،جنابته أو احتالمه

 وهذا ليس ،ليس من القيء العمدي الذي تضمنه النص والفتوی ألنه ،وهناك احتمال بعدم القضاء

  .كان االحتياط ما ذكره املصنف وإن ،ببعيد



  .مل يكن حرج وضرر إذا ظهر أثر القيء وأمكنه احلبس واملنع وجب إذا :)٧٢مسألة (

  

ه إطالق ألن }مل يكن حرج وضرر إذا مكنه احلبس واملنع وجبأر أثر القيء وظهإذا  :٧٢مسألة {

 إذا األكلمن متكن من عدم  فإن ،الفكان ضرراً  إذا  أما، حبسه يوجب صدق اسم التعمد عليهإمكانبعد 

 الظاهر يف ،حرج مل يصدق عليه التعمد أو من مل يتمكن ولو لضرر أما ، عمداًأفطرأنه كل صدق عليه أ

  .ه بال عذركون

 من القيء فإنه ، القيء عن مثل ما لو جاءه القيء بدون كونه سبباًأدلةهذا ولكن ال يبعد انصراف 

  . فال يصدق عليه التعمد،بدون االختيار عرفاً



خراجه علی إ ولو توقف ،ه وال يكون من القيءإمكانخراجه مع إدخل الذباب يف حلقه وجب  إذا :)٧٣مسألة (

  .وصح صومهالقيء سقط وجوبه 

  

تعدی خروج اخلاء املعجمة  بأن داخلل ا إىلجتاوز احللق فإن }دخل الذباب يف حلقهإذا  :٧٣مسألة {

 ، نسياناًأفطر أن  فهو مثلـخراجبعد الدخول يف اجلوف ال دليل علی اإل إذ خراجهإفالظاهر عدم وجوب 

مل خيرجه يف غري  إذا األكللقول بصدق  وا،ثناءتذكر ذلك يف األ إذا خراج ما تعدی احللقإفهل يقال بلزوم 

الذي ميكن االبتالء  مع كثرة ،ه حاكم باجلوازإطالق كل نسياناً نصاً وفتویألو  أنه  بل ما دل علی،حمله

  .خراج بعضه الذي تعدی احللقإ

خرجه كان أ وإن األكلازدرده كان من ن إ ألنه ،مما يدور بني احملذورينبأنه ومنه يعلم فساد القول 

ولو { ، حمل نظر}ه وال يكون من القيءإمكانخراجه مع إوجب {قول املصنف  أن  كما ظهر، القيءمن

لو  إذ ،خراجكالً موجباً لإلأهذا ينايف  أن خيفی، وال }توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه

لقاء كل واإل املوجب لألكالً كان الالزم التخيري بني االزدرادأ ولو كان ،خراجكالً مل يكن وجه لإلأمل يكن 

  .املووجب للقيء

  . فتأمل،القيء فهو عمدي أما ، حينئذ غري عمدين األكلإ :يقالأن  إال اللهم

   ما يسمی اجلوف الذي  إىلوصل أنه ولو دخل يف الفم وشك يف



  إىل عدم الوصولصلاأل إذ ،بقاء يف حملهكن اإلمل مين إ خراج فالالزم اإل،ال أم ،خراجال يوجب اإل

 املوجب ،اجلوفإىل مل يصل  إذا كله فيماأمر بني  ولو حدث هذا احلادث يف الصالة ودار األ،اجلوف

 إذا لقاء ألن الصالة مما هلا بدل ـ فيما كان الالزم اإل، املوجب لبطالن الصالة مثالًئهلقاإ أو ،لبطالن الصوم

س يله بدل علی ما ل باب التزاحم تقدمي ما وقد قرروا يف ، لهداًءأكان يف الوقت سعة ـ والصوم مما ال بدل 

  .كان يف ضيق الوقت ففي املسألة تردد إذا فيماما أو ،له بدل

 ولو شك يف ،بطال الصومإ حرمة أدلةبطال الصالة ليست بقوة إ حرمة أدلةن إ :يقالأن  إال اللهم

  .حدمها خمرياًأمهية فالظاهر جواز اختيار األ



  .علم بذلك فال جيوزإذا ما أو . وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه،شؤ اختياراً جيوز للصائم التج:)٧٤مسألة (

  

 ، ألصالة اجلواز} وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، جيوز للصائم التجشؤ اختياراً:٧٤مسألة {

  .ات السابقة يف اجلشأ والقلس لهطالق مشول بعض اإل إىلمضافاً

 فمثله مثل ما لو مل ،من التقيؤ عمداً ألنه ،خرجن إ البطالنكان معرضاً للخروج يوجب  إذا نعم

  . وقد تقدم تفصيل الكالم فيه فراجع، مع كونه معرضاً لدخول احللقليتخل

  . ولو مل خيرج كان من مسألة نية املفطر،بطلأ ولو فعله وخرج ،}علم بذلك فال جيوزإذا ما أو{



تذكر بعد ن إما أو ، احللق وجب إخراجه وصح صومه إىليصلأن  ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل إذا :)٧٥مسألة (

 ،هإمكان مع أيضاًشك يف ذلك فالظاهر وجوب إخراجه  وإن ء،صدق عليه القي إذا بل ال جيوز . فال جيب إليهالوصول

  .صالة عدم الدخول يف احللقأعمالً ب

  

 ألنه مل }إخراجه وصح صومه احللق وجب  إىليصل أن ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبلإذا  :٧مسألة {

  .ال يصدق عليه القيء حتی يشمله دليله أنه  كما،األكليأكل شيئاً عمداً حتی يشمله دليل 

دخال ال اإل إذ ،خراجاإل }فال جيب{ والرتول عن فضاء الفم } إليهتذكر بعد الوصولن إما أو{

 وليس بعده ،األكلق صدق  ما بعد احلل إىلوصل شيء إذا فإنه ،خراجهإ حتی جيب األكليوجب صدق 

تفصيل بعض احلواشي بني اجلوف  أن  ومنه يعلم،كالً مبطالًأكان وإالّ  ،خراجهإيلزم  بأن كل حتی يقالأ

  . حمل نظر،وبني غريه

 فال ،كالًأدخاله ليس إ و،خراجه قيء مبطلإ ألن }صدق عليه القيءإذا {خراج  اإل}بل ال جيوز{

  . مبا ليس مبفطرتياناإل فراراً عن ، باملفطرتيانجيوز اإل

فالظاهر {ال  أم ، بعد ذلكاألكل هل دخل اجلوف املوجب لعدم صدق وأنه }شك يف ذلكوإن {

   صل وليس األ}صالة عدم الدخول يف احللقأ عمالً ب،هإمكان مع أيضاًوجوب إخراجه 



 ،من النص والفتویما مل يدخل يف احللق يكون ابتالعه حراماً علی ما يستفاد  إذ ،مثبتاً كما ال خيفی

 ، ومسألة التخليل، طلع عليه الفجر ويف فمه طعام فابتلعه فسد صومهن ومسألة م،يف مسألة ابتالع النخامة

  .مسألة القلس وغريهاو

 وبني كونه ،صل ألن اللزوم بني عدم الدخول يف احللق الذي هو جمری األ، مثبتصلاأل بأن فالقول

  .إشكال حمل ،شرباً عقلي ال شرعي أو كالًأ



شيء  أو حنومها أو بق أو كان الصائم بالواجب املعني مشتغالً بالصالة الواجبة فدخل يف حلقه ذباب إذا :)٧٦مسألة (

أمكن التحفّظ  فإن ،بغري ذلك أو )أخ(بطال الصالة بالتكلم بـ على إخراجه إقف وسنانه وتأمن بقايا الطعام الذي بني 

    الفراغ من الصالة وجب إىلمساكواإل

  

 فدخل يف حلقه شيء ، بالصالة الواجبة  مشتغالً، بالواجب غري املعني}كان الصائمإذا : ٧٦مسألة {

، ولو  لزم تقدمي الصالة علی الصيام، املبطل للصالة)اخ(التلفظ بـ  أو ، املبطل للصياماألكلمره بني أدار 

 ،ةالبطال الصإوالصيام واجباً معيناً لزم مستحبة كان مشتغال بالصالة املستحبة ختري بينهما، ولو كان الصالة 

 أو بق أو ذباب{ي فمه أ }بالواجب املعني مشتغالً بالصالة الواجبة فدخل يف حلقه{ولو كان الصائم 

 أو )أخ(بطال الصالة بالتكلم بـ على إخراجه إقف وسنانه وتأشيء من بقايا الطعام الذي بني  أو حنومها

 أو رآة لريی موضع لصوق الذباب من فمه فيخرجه مما يستلزم استدبار القبلة امل إىلميشي أن مثالً }بغري ذلك

 } الفراغ من الصالة إىلمساكواإل{ لئال يدخل حلقه }أمكن التحفظفإن { ، ذلكأشبهما  أو الفعل الكثري

بطال إبطال الصالة وعدم إ ألن فيه مجعاً بني عدم }وجب{ جمرد الواجب ى باقتصار يف الصالة علوول

   ومها واجبان ،صومال



 احلد من احللق كمخرج  إىللمل يص فإن خراجالصالة باإل أو بطال الصوم بالبلعإمر بني ن مل ميكن ذلك ودار األإو

  اخلاء وكان مما حيرم بلعه يف حد نفسه كالذباب وحنوه وجب قطع الصالة 

  

ودار األمر بني {بطالني اإل أحد دار بني بأن  التحفظ}مل ميكن ذلكوإن {فالالزم التحفظ عليهما 

 ملا عرفت سابقاً من عدم الفرق بني القليل والكثري من الطعام ،بلع الذباب مبطل فإن }بطال الصوم بالبلعإ

  .والشراب

 سئل عن الذباب يدخل حلق )عليه السالم( علياًن إ: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ما خرب مسعدةأ

 مساكفصل ما جيب اإلأول  فقد عرفت اجلواب عنه يف ،)١(ليس بطعام ألنه ليس عليه قضاء : قال؟الصائم

 احللق  إىلجيوز له ابتالعه قبل وصوله أنه  ال،يراد به دخول احللق من غري اختيار أن  ال بد منفإنه ،عنه

والصالة {كل ألنه خارج عن االختيار أليس ب أنه  يراد بهليس بطعام :)عليه السالم( فقوله ،اختياراً

  .مستلزم للتلفظ ألنه }خراجاإلب

 } وكان مما حيرم بلعه يف حد نفسه كالذباب وحنوه، احلد من احللق كمخرج اخلاء إىللمل يصفإن {

  وجب قطع الصالة { كما يعرف من كتاب األطعمة واألشربه ،كان فيه نظر وإن ،الذي هو من اخلبائث

                                                          

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٩ باب ٧٧ ص٧ج: الوسائل)١(



   ففي سعة الوقت للصالة ولو بإدارك ،ه يف ذاته كبقايا الطعامكان مما حيل بلع وإن ،بإخراجه ولو يف ضيق وقت الصالة

  

بطال إ واألكليتعارض حرامان هو  ألنه يف سعة الوقت أما }خراجه ولو يف ضيق وقت الصالةإب

 بل كونه حراماً حينئذ حمل ، وال شبهة يف لزوم تقدمي احلرام الواحد،بطال الصالةإالصوم حلرام واحد هو 

 كما تقدم ، حرمة القطع ال تشمل مثل املقامأدلة فإن ، قطع الصالة للفرار من احملرمال حيرم إذ ،إشكال

  .بطال الصالةإالكالم يف ذلك يف باب حرمة 

  .مهية الصيام علی الصالةأمل يعلم نه إ  من حيثإشكاليف ضيق الوقت ففيه ما أو

 ،بطال الضيق كاف يف جواز اإلبطال الصالة يفإكل احلرام وبني أالتعارض بني ن إ :يقالأن  إال اللهم

  .أيضاًطال الصيام إب أكل احلرام  إىلانضم إذا  فكيف،مر بني ما له بدل وما ليس له بدللقاعدة دوران األ

لو بقي هنا مصلياً  أنه  كما،متام الصالة يف الضيق وبني ترك شرب اخلمرإمر بني لو دار األ أنه ال تریأ

 فما ،مهية الصالة يف نفسها ليس معناها تقدميها علی ترك احملرمأفإن  ،جرب بشرب اخلمر جاز ترك الصالةأ

 من عدم ، مما استشكل به مجع من احملشنيأقرب فطار من احلرام واإلذكره املصنف من لزوم القطع ختلصاً

  .مرينحكمهم بالتخيري بني األ أو ،خرحدمها علی اآلأمعلومية تقدمي 

  دراك إ بويا الطعام ففي سعة الوقعت للصالة ولكان مما حيل بلعه يف ذاته كبقاوإن {



  إىلوصل وإن ،مهيتهابطال الصوم تقدمياً جلانب الصالة ألإ ويف الضيق جيب البلع و،خراجركعة منه جيب القطع واإل

  بطاهلا إخراجه بقطع الصالة وإد فمع كونه مما حيرم بلعه وجب احل

  

 ،ذي ليس له بدلالمر بني الواجب الذي له بدل و لقاعدة دوران األ}خراجركعة منه جيب القطع واإل

بطال الصوم تقدمياً جلانب إويف الضيق جيب البلع و{ ،بناءهم علی تقدمي ما ليس له بدل يف باب التزاحمفإن 

  . بل هي مهمة يف نفسها،مهية هذا املعنیذ مل يعلم من األإ،  وال خيفی ما فيه}الصالة ألمهيتها

 ، كصيام من نام عن صالة العشاء علی املشهور من عدم القضاء له،وم بدل للصميف صورة عدأما 

  .ن القاعدة تقدمي ما ليس له بدل أل،فالالزم تقدمي الصيام

حدمها علی أمهية أمل يعلم  ألنه ،مرين فالظاهر التخيري بني األ،يف صورة البدل كرمضان مثالًما أو

  .اآلخر

وجب {كالذباب مثال } فمع كونه مما حيرم بلعه{ء تعدی خمرج اخلا بأن } احلد إىلوصلوإن {

الشارع حرم  أن  الدالة علیدلة بل املستفاد من األ، للمحرماألكل لصدق }بطاهلاإخراجه بقطع الصالة وإ

 لزم ولو ،مكن التخلص منهألو  أنه بقاء الشيء احملرم يف اجلوف مكره للشارع حتی أن ،ضرارهااحملرمات إل

  . فتأمل، البيض املقامر بهاإلمامغ  كما استفر،باالستفراغ



خراج مثله إ لعدم عد ، وصحت صالته وصح صومه علی التقديرين،كان مثل بقايا الطعام ومل جيبإشكال وإن علی 

  .قيئاً يف العرف

  

 األكل حيث ال يصدق }إشكالعلی { حتی يقال األكلخراج علی صدق وعليه فال حيتاج لزوم اإل

يف السعة فقد عرفت لزوم  أما ، هو يف الضيقإمنا شكالاإل أن  ولكن ال خيفی،اءبعد االنزالق عن خمرج اخل

  . بعد خمرج اخلاءاألكلقلنا بصدق ن إتقدمي الصيام 

ي أ }وصحت صالته وصح صومه علی التقديرين{خراجه إ }كان مثل بقايا الطعام مل جيبوإن {

علی ( فقوله ،كالً مبطالًأخراج ليس  وعدم اإل،خراج ليس قيئاً مبطالً للصوماإل إذ ،خراج وعدمهتقدير اإل

خراج كان واضحاً عدم مبطليته عدم اإلن إ  وحيث، فقط كما ال خيفی)صح صومه( قيد لقوله )التقديرين

  .}خراج مثله قيئاً يف العرفإلعدم عد { :ي االخراج ـ بقولهأخر ـ ذكر املصنف وجه صحة التقدير اآل

هم منهما  لزم مراعاة األ، شرب املاء إىلبطال باضطرارهدخال اإلاإل أو ،خراج القيءنعم لو استلزم اإل

  .رييفالتخوإالّ 



 حوطاحلد فاألإىل  وهو مشكل مع الوصول ،صبعه يف حلقه وخيرجه عمداًإيدخل  أن  قيل جيوز للصائم:)٧٧مسألة (

  .الترك

  

كالً أدخاله ليس إن  أل}صبعه يف حلقه وخيرجه عمداًإيدخل  أن  قيل جيوز للصائم:٧٧مسألة {

} مع الوصول إىل احلد فاألحوط الترك{عند املصنف،  }وهو مشكل{ اجلواز صلخراجه ليس قيئاً فاألإو

قابلية  أو ،اجلوفإىل الوصول  أو ،ال يشترط فيه كونه متعارفاً إذ ،دخال يف اإلاألكلحتمال صدق ال

  .املأكول للهضم

  .شبهة يف مقابل البديهةال كشكالاإل أن  بل الظاهر،وفيه ما ال خيفی



ما مل   بل ال بأس بتعمد التجشؤ، فضاء الفم ورجع إىلوصل معه الطعام وإن  ال بأس بالتجشؤ القهري:)٧٨مسألة (

 وإن  احللق مل يبطل صومه إىللقاؤه ولو سبقه الرجوعإخرج بعد ذلك وجب  وإن ،خيرج معه شيء من الطعام أنه يعلم

  . القضاءحوطكان األ

  

 أو }وصل معه الطعاموإن { بدون اختيار له وال ملقدماته }بأس بالتجشؤ القهري  ال:)٨ة مسأل{

خيرج شيء من  أنه بأس بتعمد التجشؤ ما مل يعلم بل ال{ بدون اختياره } الفم ورجعء فضاإىل{الشراب 

وإن {روج للخلذلك ملا عرفت يف مسألة وجوب ختليل األسنان ملا كان معرضاً  ومل يكن معرضاً }الطعام

 ، من العمدسمقيد بالعمد وهذا لي ألنه ، ومل يكن ذلك داخالً يف القيء احملرم}لقاؤهإخرج بعد ذلك وجب 

  .كل شيئاً ليالً من طبيعته القيء اراً ومل يعلم بذلك مث قاء مل يكن ذلك مبطالً كما تقدمأولذا لو 

 } القضاءحوطكان األوإن { عمدياً كالًأليس  ألنه } احللق مل يبطل صومه إىلولو سبقه الرجوع{

 واالستدالل ، وقد تقدم مجله من النصوص، لكن هذا االحتياط استحبايب،مقدمته كانت اختياريةن إ حيث

   . فراجع،التجشؤ والقلس يف بعض املسائل السابقة يف باب

 الضطراب ،جلماعحدمها واأبني  أو ،حدمها واحلقنةأبني أو  ،القيءاألكل أو مر بني لو دار األه مث إن

   ولو دار بني ،حدمها للمكلفأ وجواز اختيار ، فالظاهر عدم الفرق،بذلك  إالّيف املعدة ال يهدأ



  .كان مبطالً للصوم إذا فيما إال ،املفطرات قدم القليل أحد القليل والكثري من

 كاملرض ،مبطال الصوإعدم الفرق يف صورة ما أو ، در بقدرها القليل فألن الضروات تقميتقدأما 

  . والكل واضح ال خيفی،قلوحنوه فألنه ال صوم حتی يلزم االقتصار علی األ





  فصل

وقعت  إذا  توجب بطالن الصومإمنااملفطرات املذكورة ـ ما عدا البقاء عل اجلنابة الذي مر الكالم فيه تفصيالً ـ 

  مع السهو وعدم القصد فال توجبهما أو ،علی وجه العمد واالختيار

  

  }فصل{

كراه واالضطرار والتقية يف  واالختيار مقابل اإل،يف اعتبار العمد مقابل السهو واجلهل والنسيان والغفلة

  .فطاراإل

 توجب إمنا اجلنابة الذي مر الكالم فيه تفصيالً ـ ىاملفطرات املذكورة ـ ما عدا البقاء عل{ أن اعلم

  .} السهو وعدم القصد فال توجبهمعما أو ،وقعت علی وجه العمد واالختيار إذا بطالن الصوم

دخل  أو ، كما لو وقع يف املاء فارمتس فيه، الصيام إىل فعل املفطر مع االلتفات إىلعدم القصدأما 

 بل يف احلدائق واملستند واجلواهر واملستمسك ، فيه وال خالفإشكال فال ، ذلكأشبهما  أو الذباب حلقه

  .ارةشإ أو  صرحياًمجاعوغريها ما يظهر منهم اإل

   فكذلك يف دعوی ،صائم أنه نسي بأن ،السهو عن الصومما أو



العامة الشاملة  أو ،فطرات ويدل علی احلكم متواتر النصوص اخلاصة ببعض امل، وعدم اخلالفمجاعاإل

  :، كبعض التعليالت الظاهر منها كون احلكم عاماًللجميع

 : قال؟ رجل نسي فأكل شرب مث ذكرسئل عنأنه  )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،كصحيح احلليب

هو شيء رزقه اهللا فليتم صومهإمنا ،ال يفطر )١(.  

 : يقول)عليه السالم( كان أمري املؤمنني : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وصحيح حممد بن قيس

هو رزق رزقة اهللا فليتم صومهإمنا ،نسي أنه  فال يفطر من أجل،من صام فنسي فأكل وشرب )٢(.  

 فجامع ، وهو صائمىينسالرجل عن ) عليه السالم (عبد اهللابا أل أسأنه ، موثق عمار بن موسیو

  .)٣(يغتسل وال شيء عليه : قال؟هأهل

 : قال؟ يف الرجل ينسی فيأكل يف شهر رمضان،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخرب داود بن سرحان

طعمه اهللا أياهأ  هو شيءإمنايتم صومه ف)٤(.  

   

                                                          

  .١لصائم ح مما ميسك عنه ا٩ باب ٣٣ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٩ مما ميسك عنه الصائم ح٩ باب ٣٤ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ مما ميسك عنه الصائم ح٩ باب ٣٣ ص٧ج: الوسائل)٣(

  .٦ مما ميسك عنه الصائم ح٩ باب ٣٣ ص٧ج: الوسائل)٤(



يتم  : قال؟ رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً،)عليه السالم( عبد اهللاأيب  عن ،بصري أيب وخرب

  .)١(ذلك وليس عليه شيء

 وهو صائم يقضي ،عليه قضاؤه وأفطرقد  :قال أن  إىل، عن رجل كذب يف رمضان: وموثق مساعة

  .)٢(تعمد إذا ، ووضوءهصومه

 أو نسينان إ ربنا ال تؤاخذنا : يف قول اهللا عزوجل:قال أنه )لسالمعليه ا( عن علي ،وخرب الدعائم

  .)٤(استجيب هلم ذلك يف الذي ينسی فيفطر يف شهر رمضان :)عليه السالم(قال  )٣( خطأناأ

 فمن ،كرهت عليهأرفع اهللا عن أميت خطأها ونسياا وما  :)صلی اهللا عليه وآله(وقد قال رسول اهللا 

  .)٥(طعمهأ واهللا ، وال شيء عليه،رمضان فليمض علی صومه هركل ناسياً يف شأ

  من  :قالأنه  ،)عليه السالم( عن الصادق ،وعن اهلداية

                                                          

  .١٠ مما ميسك عنه الصائم ح٩ باب ٣٤ ص٧ج: الوسائل)١(

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢ باب ٢٠ ص٧ج: الوسائل)٢(

  .٢٦٤ آية: سورة البقرة)٣(

  .٢٧٤ ص١ج: دعائم اإلسالم)٤(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٨ باب ٥٥٩ص: املستدرك)٥(



  .)١(فال شيء عليه ومن فعل ذلك نسياناً :قال أن إىل  يوماً من شهر رمضانأفطر

 أو كلأ فمن ،باحة اإلصومما أو :قال للزهريأنه  ،)هما السالمعلي(، عن علي بن احلسني وعن املقنع

  .)٢(جزأ عنه صومهأ و،باح اهللا ذلك لهأ فقد ،تقيأ من غري تعمد أو شرب ناسياً

مت صومك فال قضاء أشربت ف أو كلتأنسيت وفإن  : ويف موضع آخر منه،وعن الرضوي مثله

   .)٣(عليك

  .بواب الوسائل واملستدركأ غريها من الروايات املوجودة يف خمتلف إىل

 والسهو عن ، فعل املفطر إىل السهو وعدم القصد:تشمل كال قسمي السهو ه الرواياتوبعض هذ

مل يكن عمد مل يكن به  إذا  أنهما دل علی تقييد املفطر بالعمد يدل علی فإن ،مع تعمد فعل املفطرالصوم 

می يف والسهو عن الصوم مع قصد املفطر كالمها يس  فعل املفطر إىلعدم القصد أن  ومن املعلوم،بأس

 كما يدل علی ذلك ما ورد يف ،التعليل فيه باآلية عام فإن ، يف الدعائمي خصوصاً املرو،العرف عدم عمد

  .مفعول به أنه  من م مفطرية االحتالمدتعليل ع

   والتفصيل بني الوضوء ،ما ما ورد يف سبق ماء املضمضةأ

                                                          

  .عن اهلداية، ٢٨٢ ص٩٣ج: البحار)١(

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح٨ باب ٥٥٩ص: املستدرك)٢(

  .٣١ سطر ٢٣ص: فقه الرضا)٣(



اللتها فهو ختصيص بدليل  ولو سلمت د، فال يدل علی خالف ما ذكرناه،الواجب وغري الواجب

  .خاص كما ال خيفی

 كل منهما طالق إل،عم من السهو والنسيان يف االصطالحاملراد بالسهو يف كالم املصنف األ مث إن

شيئاً منها سهواً مع ول امن تن" : قال يف املستند،بينهما فرقاً واقعياًن إ قيل وإن ،خر يف التعابري العرفيةعلی اآل

 ةرادإمر وصدر منه ملس امرأته من غري أن يشتغل بأوااللتفات كول ا التنةرادإغري ي من أ ،تذكر الصوم

 وهو كذلك ملا عرفت من وحدة ، انتهی،)١("حكمه حكم النسيان أن  فالظاهر،منیأ ف إليهوااللتفات

  .طالقاإل

كره أما لو  ك،ميكن العمد بدون االختيار إذ ،مرانأليس مراد املصنف بالعمد واالختيار  أن مث الظاهر

 تقية فطاراإل أن  وسيأيت،يار وليس بعمدتنه اخإنسي ف إذا  وكذلك العكس فيما،فهو عمد وليس باختيار

الظاهر ) دصالسهو وعدم الق(قوله  أن  كما،، فمراده عطف البيان ال التقييد كراهإ أنه يوجب البطالن مع

 والذي ، ولكن ال يسمی ساهياً، غري قاصد فالذي يقع يف املاء بدون اختياره ويرمتس يسمی،مران أماأ

  .وال يسمی غري قاصد يف شهر رمضان يسمی ساهياً أنه يأكل لنسيان

  كل وشرب أ حتی ، من املتعارفأزيدلو كان كثري النسيان ه مث إن

                                                          

  .١ سطر ١٢٠ ص٢ج: املستند)١(



   : احتماالن؟ال أم  فهل هو حمكوم مبا ذكر،مرات ومرات يف يوم واحد

كانت الكثرة حبيث ال يسمی  إذا  خصوصاً،رف منها املتعارف ألن املنص، عن مثلهدلةمن انصراف األ

  .أصالًصائماً 

  .)١(خطأناأ أو نسينان إ : خصوصاً قوله تعالی،ومن وجود العلة فيه

املنة تقتضي عموم  فإن .)٢(ولی بالعذرأما غلب اهللا عليه فهو  :)عليه السالم( وقوله ،وحديث الرفع

كل آكل شبعة  فإن ،مل يسم صائماً إذا  وقوهلم خصوصاً،ا حنن فيهملشاملة ولويته سبحانه بالعذر أ و،الرفع

  . فليس املناط التسمية العرفية،كاملة ال يسمی يف العرف صائماً

 لينسی ،ورث نسيانه عمداًأاستعمل دواًء  إذا  كما نفسه،مل يكن نسيانه بسبب إذا فيما أنه نعم الظاهر

ذا مل يكن مبالياً حتی إروا يف الغاصب الذي ينسی ك كما ذ، عرفاً كان نسيانه عذراًن وكذلك فيم،ويفطر

  .فی حال عدم نسيانه

يكون أن وإما  ،أصالًيقع يف املاء بدون اختياره ما أن إ ألنه ،أقسامعدم االختيار والسهو علی  مث إن

االرمتاس  أن  نسيإمنا وصائم أنه يكون االرمتاس باختياره ومل ينسأن وإما  ،صائم ويرمتس عمداً أنه ناسياً يف

   والظاهر ،يبطل الصوم

                                                          

  .٢٦٨  آية:البقرة سورة )١(

  .٧و ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ باب ٣٥٢ ص٥ج: الوسائل)٢(



   الصوم من الواجب املعين واملوسع واملندوب أقساممن غري فرق بني 

  

  .ة السابقدلة األطالق إل،أيضاًنه كذلك أ

  .}املوسع واملندوب{ الواجب } الصوم من الواجب املعين وأقساممن غري فرق بني {

 يقتضي عدم الفرق يف ذلك بني الصوم الواجب صحاباألوكالم  خبار األإطالقو" :قال يف احلدائق

  .)١(" وال يف الواجب بني املعني وغريه،واملندوب

 ،ندباً أو  سواء كان الصوم واجباً، مل يفسد صومه ولو كان سهواً: عند قول احملقق:وقال يف اجلواهر

  .)٢(فيه جده أ فال يترتب عليه قضاء فضالً عن الكفارة بال خالف :قال انتهی

الناسي ال يفسد صومه وال جيب  أن ال خالف بني علمائنا يف" : قال،كما عن املنتهی االعتراف بذلك

  . انتهی، " بفعل املفطر ناسياً،عليه قضاء وال كفارة

ألة عدم الفرق بني الواجب س ال مب، املسألةأصلر عدم اخلالف مربوطة بهدعوی اجلوا أن لكن الظاهر

 : وألنه تعرض لعدم الفرق بعد ذلك حيث قال، املسألةأصل يف ى وكالم املنتهى،له عن املنته ألنه نق،والنافلة

  وال بني، وغريه الصوم الواجب واملندوب واملعنيأقسام كالفتوی بني ـ أي النص ـه إطالقمما ال فرق يف 

  .، انتهیفراد املفطراتأ

                                                          

  .٦٧ص ١٣ج: احلدائق)١(

  .٢٥٧ ص١٦ج: واهراجل)٢(



 حيث ادعی ، ذلك املستمسك إىله استند وكأن،نعم يف كالم احلدائق واجلواهر تلويح بعدم اخلالف

 تقييد عدم البطالن بتعني ة وعن التذكر: قال، لكن يف املستند وجود اخلالف،عدم اخلالف يف املسألة

 وكذا يف قضاء رمضان ،واجب غري معني أو كان ندباً إذا  عدم صحة الصياماألوىل  وعن املدنيات،الزمان

  . انتهی، ومل يتحققساكم ألن الصوم عبارة عن اإل،الوبعد الز

   : أمران، الواجب املعني وحنوه إىلدلةيستدل هلذا القول بعد دعوی انصراف األ أن  ما ميكن:قولأ

 خرج ما خرج بالدليل إمنا و، ومل حيصلمساكالصوم عبارة عن اإل أن  من، ما تقدم يف املدنيات:ولاأل

  .، فالالزم يف غريه القول بالبطالناخلاص

 سألته عن رجل شرب بعد طلوع الفجر وهو ال : قال،اه العالمة يف كتابه عن حممد ما رو:الثاين

  .)١(كان متطوعاً فليفطر وإن ،يتم صومه يف شهر رمضان وقضائه: قال ؟يعلم

 ، ومع ذلك غري دال علی الناسي،خصأوالرواية غري ثابتة ومع ذلك عما ادعاه " :قال يف املستند

  ." مقابلة النصوالتعليل املذكور اجتهاد يف

                                                          

  .٣ مما ميسك عنه الصائم ح ٤٥ باب ٣ ص٧ج: انظر الوسائل)١(



   بقسميه والعامل اهل فرق يف البطالن مع العمد بني اجلالو

  

 ورواية الفقيه ، وبعد نص بعض الروايات املتقدمة بالنافلةطالق واالنصراف ال وجه له بعد اإل:قولأ

 ،ههذا يف شهر رمضان وغري أن )سالمعليهم اإل(ئمة روي عن األ :بعد رواييت احلليب وعمار قال أنه حيث

  واحدةةفراد ماهيأ أقساماحلقيقة يف  أن  القاعدةىمقتض أن  ما ذكروا من إىل مضافاً،وال جيب فيه القضاء

  .دل الدليل علی االختالف ا إذ إالواحدة،

  .قوی ما ذكره املشهور فاأل،وكيف كان

حلكم خاص ا أو ،بطال باحلالل يف عدم اإلفطار باحلرام حاله حال اإلفطاراإل أن  وهو هل،بقي شيء

   :كان فيه احتماالن وإن ،جد من تعرض لذلكأ مل ، باحلاللفطاريف اإل

 أو الغصب وكثرياً ما يكون أكل الناس وشرم حمرماً بسبب  النص والفتوی خصوصاًإطالقمن 

  .يؤيده ما يف روايات الكذب من القيد بالعمدبأنه  :ورمبا قيل، أشبهما  أو شرب اخلمر

اهللا ال يرزق  أن ومن املعلوم، رزق رزقه اهللا أنه الل خصوصاً ما دل علی احل إىلومن االنصراف

  .كذب أنه هو ال يعلموكذب  إذا  وقيد العمد يف مقابل ما،احلرام

  .ناسياً حلرمته أو حرامبأنه  جاهالًكان  إذا  خصوصاًطالق اإلقربوكيف كان فاأل

 كما ، علی املشهور}والعامل{ر واملقصر  القاص} بقسميهاهلوال فرق يف البطالن مع العمد بني اجل{

  .عهما يف دعوامها الشهرة املستمسك وتبعاً للمستند وتب،يف اجلواهر

   : مخسةأقوالكيف كان ففي املسألة و



  . فعليه القضاء والكفارة،كثر املعلقنيأ وتبعه ، ما ذكره املاتن تبعاً لغريه:ولاأل

 عن أيضاً وحكي ، كما اختاره احلدائق تبعاً للحلّي،كفارةقضاء عليه وال   باحلكم الاهلاجلن إ :الثاين

  . واالستبصار والتهذيب، وحمتمل موضع من املنتهی،ظاهر اجلامع

 كما عن املعترب والدروس وحواشي ، وبني الكفارة فال جيب، التفصيل بني القضاء فيجب:الثالث

كثر أ  إىل ونسبه يف املدارك، والتذكرة واحتمله يف موضع من املنتهی،القواعد للشهيد والروضة واملدارك

  .املتأخرين

 أنواع ووجود الثالثة مع غريه من ،مث وال قضاء وال كفارةإ فال ، التفصيل بني اجلهل الساذج:الرابع

  . اختاره املستند،اجلهل

 املقصر فعليه اهل وبني اجل، القاصر فال كفارة عليه وعليه القضاء فقطاهل الفرق بني اجل:اخلامس

  .قضاء والكفارةال

عليه (با جعفر أسألنا : يب بصري قاال مجيعاًأ مبوثقة زرارة و،اهلاستدل القائل بعدم شيء علی اجل

ذلك حالل أن  إال  وهو ال يری،ه وهو حمرمأهلتی أ أو ،ه وهو يف شهر رمضانأهل عن رجل أتی )السالم

  .)١(ليس عليه شيء :)عليه السالم( قال ؟له

  حرام فيمن لبس قميصاً حال اإل  الواردة،وصحيحة عبد الصمد

                                                          

  .١٢ مما ميسك عنه الصائم ح٩ باب ٣٥ ص٧ج: الوسائل)١(



  .)١(مراً جبهالة فال شيء عليهأي رجل ركب أ :)عليه السالم(حيث قال 

وحدة  فإن ،)٢(خطأناأ أو نسينان إ:  يف تفسري قوله تعالی)عليه السالم( قول علي  إىلهذا مضافاً

  . اخلطأأقسام خصوصاً القاصر من اهلارتكاب اجل أن  ومن املعلوم،السياق تقتضي عموم احلكم للخطأ

  . القاصراهل يشمل اجل،)٣(ولی بالعذرأما غلب اهللا عليه فهو  :)عليه السالم(قوله  أن كما

 عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللابا أ سألت : رواية عمار بن موسی قالإطالقورمبا يستدل لذلك ب

 فيبقی ،ليس املراد منه العامل العامد أنه  بتقريب،)٤(يغتسل وال شيء عليه : فقال،هأهلوهو صائم فيجامع 

  .هإطالقغريه يف 

 خصوصاً القاصر منه ال يسمی اهلاجل فإن ، بالروايات املقيدة للمفطرات بالعمدأيضاًكما يستدل 

   لو دخل ه أنتریال أ ،عامداً

                                                          

  .٣حرام حأبواب تروك اإل من ٤٥ باب ١٢٦ ص٩ج: الوسائل)١(

  .٢٦٨آية : سورة البقرة)٢(

  .٦و ٣ ممن يصح منه الصوم ح٢٤ باب ١٦١ ص٧ يف ج،٧ و٣ من قضاء الصلوات ح٣ باب ٣٥٢ ص٥ج: الوسائل)٣(

  .٢ مما ميسك عنه الصوم ح٩ باب ٣٣ ص٧ج: الوسائل)٤(



ل يف الوسائل محله علی واحتم  ،ليس بعامدنه إ  يقال له عرفاً،البلد بدون جواز جهالً مبقرارات البلد

  . حكم الناسياهلحكم اجل أن يظهر من عنوان الباب يف الوسائل واملستدرك أنه  كما،اهلاجل

  . اجلهل فيهطالق إل، حبديث الرفعأيضاًرمبا يستدل ه مث إن

 كقوله ، العقابأدلة لعمومات ، املقصراهلكان الظاهر العقاب يف اجل نإ و،هذا القول غري بعيد مث إن

  . وغريه مما ذكر يف موضعه،)١( يوم القيامة هال تعلمتجاهليقال لل: )يه السالمعل(

 حكام بعد وضوح اشتراك األ، املفسداتأدلةعلی فساد الصوم فبعمومات  أما :ولاستدل للقول األ

 دلةاأل والتعارض بني هذه : قالوا،اماإطالقعلی القضاء والكفارة فبعموماما وما أو ،اهلالعامل واجل بني

 ، علی تلك للشهرة احملققةةدل فتقدم هذه األ،القول بعدم القضاء والكفارة مما تقدم بالعموم من وجه  أدلةو

  .كثرية الروايات املثبتة للقضاء والكفارةأ واهل القضاء يف اجلأدلةوظهور مجلة من 

أول الفتوائية شهرة فلم تثبت، وإن ادعاها غري واحد، مضافاً إىل أن مرجحية الالشهرة  أما :وفيه

ا واردة علی فإ ،قوی داللةأهذه الروايات الدالة علی العدم  أن  مع،كثرية ال توجب التقدمي واأل،الكالم

  صالة عدم الكفارة أسلم التعارض فاملرجع  لوو ،تلك الروايات

                                                          

  .٢٥ باب فرض طلب العلم ح٩٤ ص١ج: جامع أحاديث الشيعة)١(



 مدة من الزمن  جيهلون مجلة من املفطرات ويعملون اكثر املتديننيأ بأن  ورمبا يؤيد العدم،والقضاء

  . ومن املستبعد جداً لزوم القضاء والكفارة عليهم،وائل البلوغأخصوصاً يف 

  .)١("قویأكان مقصراً وإن  اهلفالبناء علی الصحة يف اجل" :واختار هذا القول املستمسك حيث قال

 ،دلتهأات إطالقضاء بق فقد استدل علی ال، وبني الكفارة فلم يوجبها،وجبهأاملفصل بني القضاء فما أو

 والعمد ال ، الكفارة مقيدة بالعمدأدلةن أ وب،مع اجلهلعقوبة الكفارة عقوبة وال  بأن وعلی عدم الكفارة

  .يصدق مع اجلهل

الكفارة عقوبة وال عقوبة مع اجلهل خمدوش فيه  أن  كما،ات مقيدة كما عرفتطالقاإلن إ :وفيه

  .صغری وكربی

  . بالعمد تامالكفارة مقيدة بأن خرينعم استدالله األ

 :مراده بذلك التفصيل الذي ذكره بقوله أن  بعد، بني اجلهل الساذج وغريه)٢(تفصيل املستندوإما 

عليه (الظاهر من قوله  ألنه ، بباله احتمال الضرررفساد به وال خيطواملراد من الساذج من ال يشك يف عدم اإل

  .احتمال ذلك املعنیأقل من  وال ،ذلك حالل لهأن  إال وهو ال يری: )السالم

                                                          

  .٢٨٣ ص٨ج: كاملستمس)١(

  . كتاب الصوم١٢٦ ص٢ج: املستند)٢(



 أن  ومنه يظهر،االستدالل لو مت باحلديث املذكور مل يتم يف سائر ما استدللنا به علی املطلبن إ :ففيه

 حمل تأمل ،)١("ملتردد الذي ال حيكم عقله باحلل ااهلنعم ال تشمل اجل" :تبعية املستمسك له حيث قال

  .فتأمل

 وال تبعته ،مثإ واملعذور ال يترتب عليه ،القاصر معذور أن ه فمستند،التفصيل بني القاصر واملقصرما أو

  . ففيه ما عرفت،كل التبعات  ولذا يترتب عليه ،املقصر فليس مبعذور أما ،كفارة

  . واهللا العامل، املقصر مشكلة جداًاهلهذا لكن مع ذلك كله الفتوی مبعذورية اجل

 وقد يكون ،ال أم الدخان مفطر بأن جلهل كا،اجلهل قد يكون باحلكم أن  وهو، يف املقام شيءيبق

هذا الشهر  بأن  كاجلهل، وقد يكون باملتعلق،ال أم هذا الشيء اخلارجي دخان بأن  كاجلهل،املوضوعب

 ،الصمد  كصحيح عبد، املتقدمةدلة بعض األطالق إل،حكم اجلميع واحد أن  والظاهر،ال أم رمضان

للزوم كثرة التخصيص املوهنة له ـ كما قاله   ،هإطالقبخذ ودعوی اختصاصه باجلهل باحلكم المتناع األ

ومع ذلك ال   ،الروايات املبنية للقواعد الكلية دائماً مبتالة بكثرة التخصيصات بأن املستمسك ـ مدفوعة

  .يدفع ذلك التمسك ا يف سائر املوارد

  نعم يف مورد اجلهل باملوضوع مع االلتفات يلزم الفحص ملا 

                                                          

  .٢٨٣ ص٨ج: املستمسك)١(



  وغريه وال بني املكره 

  

 من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية يف غري املوارد املستثناة بالنص األصولتكرر منا يف الفقه و

  .مجاعواإل

ارتكابه للمفطرات يوجب القضاء  فإن  بالرمضانية ومل يكن حمكوماً،ال أم رمضان أنه مل يعلم إذا أما

  . رافعية اجلهلأدلة إطالقملا تقدم من  ، وال توجب الكفارة وال العقاب،مل يصم أنه  من باب،فقط

 ألن املوثقة ال تشمله ،فساده للصيامإ وال يعلم ب،فتی ببطالن صوم من يعلم حبرمة شيءأاملستند  مث إن

  ؟خر تشمل املقام فتأمل األدلةبعض الروايات واأل أن  لكن قد عرفت،حالل أنه يری وهو :حيث قال

  . يف بطالن الصوم ولزوم القضاء والكفارة}هبني املكره وغري{ فرق }ال{ كذلك }و{

  .كراهمث تابع لالختيار اخلايل عن اإلاإل إذ ،إشكالمث بال إنعم ال 

   : ثالثةأقوال  املسألةويف 

  . تبعاً للمحكي عن بعض،غلب املعلقني عليهأ ما اختاره املصنف و:ولاأل

والنافع واملنتهی  حملكي عن اخلالف وهذا هو ا،الصوم يبقی صحيحاً وال قضاء وال كفارةن إ :الثاين

كثر كما نقله اجلواهر  بل حكي عن األ، ويف الشرائع،روضةالشاد والدروس ورتلف واإلخوامل والتحرير

  .واملستند

 والتذكرة ، اختاره الشيخ يف املبسوط، والكفارة فال جيب، التفصيل بني القضاء فيجب:الثالث

  .واملسالك واحلدائق



املكره ال يسمی  أن  لوضوح،د بالعمد وما قي، واالستصحابصل وذلك لأل،اين القول الثقربواأل

  إىلشاره بدون اإل،كفارة املرأة املكرهة علی زوجها أن  وما دل علی،كراه، وما دل علی رفع اإلعامداً عرفاً

  .عذرولی بالأفهو  اهللا عليه ما غلب : وحديث،يف مقام البيان أنه مع  ،كفارة عليها أو وجوب قضاء

ن الفاعل املكره عامد أ وب، واالستصحاب مرفوعان بالدليلصلاأل بأن ،شكلوا يف ذلك كلهأوقد 

ن كون كفارة أ وب، ناف ال مثبتهثبات الصحة ألنن حديث الرفع ال يصلح إلأ وب،فيشمله دليل العمد

  . ال بفعل املكره فيما كان بفعل اهللاما غلبن حديث أ وب،الزوجة علی الزوج دليل علی بطالن صومها

 أدلةما مبا ذكرنا من اإطالق لرفع ،الدليل علی القضاء والكفارة غري تام بأن :ويرد علی ما ذكروا

 دلةمع وجود األ امنعم ال جمال هل،  واالستصحابصلفال رافع لأل، كراهعدم القضاء والكفارة مع اإل

  .األصول كما قرر يف ،االجتهادية

 ،كرهت عليهأ إمناتعمد العمل وأ مل : ولذا يقول املكره،كره خالف املتبادرن مشول دليل العمد للمأوب

  .فعله عمداً ال كرها أنه  إىل انصرف،قيل فالن فعل كذا إذا وهكذا

ات بثإ، ف املكره كأن مل يكنفطار فاإل، يكنكأن مل ن ظاهر حديث الرفع جعل الشيء املرفوعأوب

   نأ وب، الصوم ال حبديث الرفعأدلةالصحة ب



 بل عدم ،فال داللة فيه علی بطالن صومها  ، هو ألجل النص عقوبةإمنازوجها على كفارة الزوجة 

 يراد به ما ليس باختيار ما غلب اهللان أ وب،ذكر القضاء والكفارة عليها يف النص والفتوی دليل علی العدم

  . فتأمل،لغري تسقط عنه الصالةغماؤه بفعل اإاملغمی عليه الذي كان  أن  ولذا،كرهأما لو العبد فيشمل 

ن املفطر ولو أ وب، املفطراتأدلةطالق إ وهو لزوم القضاء والكفارة ب،استدل للقول لوجوب القضاء

  . تقية يوجب القضاءفطاراإل أن  ومبا دل علی، فيجب عليه ما يترتب علی تارك الصوم، ليس بصائمكرهاً

  .كراه اإلأدلةدم من  املفطرات فهو مقيد مبا تقأدلة إطالق أما :فيهو

 ولذا من فعل املفطرات نسياناً ،دلةالصوم حقيقة شرعية املرجع فيها األ فإن املفطر ليس بصائمأن ما أو

  .مل يكن ينايف ذلك حقيقة الصوم

فراد أ تقية يوجب القضاء بضميمة عدم خصوصية التقية بل هي فرد من فطاراإل أن ما دل علیما أو

  : ففيه،كراهاإل

ال تالزم بني وجوب القضاء يف التقية  أنه  فتأمل،فضلية القضاءأواز جبصاحب املستند قال ن إ :أوالً

 إذ ،كراهإ وبني وجوب القضاء يف كل ،تيةها كما سيأيت تفصيله يف بعض املسائل اآلأقسامبعض  أو مطلقاً

  ما خرج  إال ،كراه حمكمةات اإلإطالق



 وخصصوا ،بعض املفطرات ال توجب القضاءول اتقية يف تنال أن  ولذا ذكر مجاعة من الفقهاء،بالدليل

سائر موارد التقية  أن يف مورده اخلاص إال يؤيد عدم احلكمو ، مبورده)عليه السالم( اإلمامما دل علی قضاء 

  .أشبهواحلج وغريها تكفي وال تستتبع القضاء وما والصالة كالتقية يف الوضوء 

  .ثبات القضاء عی املكرهإية يف  املذكورة غري كافدلة فاأل،وكيف كان

 وبدليل ، بدليل التالزم بني القضاء والكفارة،القول اآلخر املضيف للكفارة علی القضاء أن ومنه يعلم

 ، بل علم عدم التالزم يف موارد كثرية،مرينمل يعلم التالزم بني األ إذ ، يف غري حمله، الكفارةأدلةات إطالق

  . اليت ذكرناهادلةمقيدة باألا وأ ،اتطالقوقد عرفت حال اإل

مل تفطر ضربت ن إ قال إذا  كما،كراه قد ال جيوز حتمله شرعاً فاإل،كراهمث لو مل يفطر يف مقام اإل

 ،اه بذلكرك فيمن يصدق عليه اإل،مل تفطر سرقت منك مائة دينارن إ قال إذا  كما، وقد جيوز حتمله،عنقك

كراه من النوع الثاين فال ينبغي كان اإل فإن ، حتمله شرعاً حاله مما ال جيوز إىلوال يكون ذلك بالنسبة

 كما ذكروا مثله ، لفرض جواز حتمل ذلك شرعاً، ومل يفعل حراماً،لو صام مل يبطل صومه أنه  يفشكالاإل

كان الضرر  إذا وجب الضرر حيث ال يبطل عملهأفعل ما  أو صام أو اغتسل أو ،توضأ إذا يف باب الضرر

  .شرعاًمما جيوز حتمله 



 بالشيء تيان ألن اإل،املكره آمث مبا يفعله باملكرهن  إمث حيثيف ذلك تعاوناً علی اإل بأن وال يستشكل

مهية ذلك الشيء اجلائز أل حراماً من الغري ـ ومل يكن حبيث ی الشارع عن ذلك سبب عمالً إذا اجلائز

كان  أو ،خر اخلمرآن إنسا لشرب  سبباًنسانإذا كان صالة إ ف،مثاحلرام ـ مل يكن ذلك من التعاون علی اإل

  . الدكان إىلب ذلك احلرام ترك الصالة وعدم الذهاب، مل يسب إليهجنبية دكانه سبباً لنظر األ إىلذهابه

  إىلذهابه أو كانت صالته إذا  كما،تيانمهية ذلك احلرام حبيث يغري احلكم حرم اإلأعلمنا  إذا نعم

 إذا  أما،كراه حبيث جيوز حتمله شرعاًكان اإل إذا  هذا كله، عليه تركهما لزم،الدكان موجباً لقتل مسلم

 ألن النهي يف ، فالظاهر حرمة الصيام حينئذ وبطالنه،صامن إ هدده بالقتل إذا كان حبيث ال جيوز حتمله كما

  .العبادة يوجب الفساد

 وعدم ،فطاريف جواز اإل ال خالف :كراه هذا القسم ينظر املستند حيث قال يف مسألة اإل إىلوكأنه

مر بالتقية  واأل، بل بطالنه لو صام للنهي عن التهلكة ونفي الضرر ودفع ما استكرهوا عليه،مث عليهإترتيب 

  . انتهی، تقية عن السفاحاإلمام إفطارو

 أن  فيدل علیيلإحب أه إفطار قال يف بعض روايات التقية يف )عليه السالم( ن اإلمامإ :ال يقال

  . حمبوب ملقتضی املفاضلةيضاًأالصيام 



 كما قرر يف ، بل ترجيح شيء علی شيء،مثال هذا املقام ال يدل علی املفاضلةأ الصيغة يف :ن يقالأل

  .ةم والسنة املطهريمثاله يف القرآن احلكأدب وكثر علم األ

  فيجوز له،أساًبطل صومه ري أو ، فهل يقتصر علی املقدار املكره عليه،كراه من جهة اإلأفطرإذا ه مث إن

   ؟يستعمل سائر املفطراتأن 

  .الضرورات تقدر بقدرهان  أل،ولالظاهر األ

 نسانيوم الصوم جيب علی اإل بأن ،يفعل ما يشاء خمدوش أن بطل صومه فال بأس أنه واحتمال

  . كرخصة السفر وحنوهفطاراإليف مل ترد رخصة  إذا ، فيهمساكاإل

  . فالالزم االقتصار فيه بقدر تلك الضرورةأشبهما أو نسياناً  أو ضطراراًو ا أكراهاًإ أو  تقيةفطارما اإلأ

فلو زاد يف الكم كان ، كيفية لزم االقتصار عليه أو قل احملذورين كميةأولو متكن املكره من ارتكاب 

  كما وذلك، والكفارةءكراه القضاال يوجب اإلبأنه  :قلنا وإن ، املوجب للقضاء والكفارة  عمداًفطارمن اإل

  .جباره علی املرة الثانيةإشرب املاء مرة ثانية بدون  أو ،كل اخلبزأ فشرب املاء وءمره بشرب املاأإذا 

زنی وهو  أو ، فجامع وهو يقدر علی الرمس يف املاء،اًمره باملفطر مطلقأ إذا كما ولو زاد يف الكيف

اجلماع  فإن ،ائدة غري مكره عليها ألن الكيفية الز، العمديفطار فهل ذلك من اإل، زوجتهئوطعلى يقدر 

  ما  بين،فيه قضاء وكفارة



  . الزوجة فيه كفارة واحدةئ والزنا فيه الكفارات الثالث بينما وط،الرمس فيه قضاء فقط

يف وطء الزوجة الكفارة فقط بدون و ، مثالً يف الزنا جتب عليه كفارتان،جيب عليه التبعة الزائدةأم 

  .القضاء

  . احتماالت، باحملرمفطاريف مورد اإل أو ، العصيان مطلقاً  إال عليهءال شيأم 

عند الظهر ويتمكن من  فطاريكرهه علی اإل أنه علم إذا  كما، احلالل إىللو متكن من الفراره مث إن

  كما،غري مكره علی احلرام ألنه  فهل جيب،فطارما يأمره باإل حالالً عندالسفر صباحاً حىت يكون إفطاره 

عليه ( أنه  مع)عليه السالم( اإلمام فطار وإل،كراهال لصدق اإل أم ،لی الزنا فتمكن من التمتع اكرهه عأإذا 

  .ول الظاهر األ،ه السفرإمكان كان ب)السالم

 خصوصاً يف الزمن القدمي الذي كان حيتاج ،ه السفرإمكان كان ب)عليه السالم(  أن اإلمامومل يعلم

 فيقع يف نفس )عليه السالم( اإلمامكان ينكشف وجه سفر  أنه ريباً ومن احملتمل ق، وقت طويل إىلالسفر

  .احملذور

 ، ولذا ال نطيل املقام بذكره، يف حديث الرفع)األصول(كراه مذكور مفصالً يف موضوع اإل مث إن

 احملتمل احتماالً أو ون املظن،كراه بالتوعد بفعل ما يوجب الضرر من القادريكون اإل أن  الالزم: نقولإمناو

  . فباشر املكره بنفسه مع القصد،عقالئياً فعله

  لو و .ال يسمی مكرها ألنه ، عمداًفطارإلكراه وباشر كان كافلو مل يعلم باإل



 الكالم موجه أن  زيد فظن عمرو إىلوجه الظامل كالمه إذا  كما،كراه ومل يكن مكرهاً واقعاًقطع باإل

  .كراه مل يكن من اإلأفطر ف،إليه

 ألن ء وعليه القضا، لظهور العمد يف روايتها بالتقصد املنفي هنا، عليهةل وال كفاره حالإفطارنعم 

  . بالوهم ال يسقط القضاء فيشمله دليل القضاءفطاراإل

و بدنياً أ ، بل يشمل ما كان ضرراً مالياً،يكون ضرراً بدنياً خطرياً أن مر املتوعد به ال يلزماأل مث إن

ضربه  أو ، مثالًأسبوع وغري اخلطري كشق جسمه مبا يربأ بعد ،كقطع يده فاخلطري ،غري خطري أو خطرياً

  .ضرباً مربحاً

 ، الشارع عارياً بستر عورة مثالً إىلمره باخلروج من دارهأ ك،اً ولو كانا نفسينيجرحعسراً وأو 

  .كراه يف الكلوذلك لصدق اإل

عليه ( اإلمام إفطار أخباری  وكأنه اعتماد عل،فما عن الدروس من اعتبار خوف التلف علی النفس

 ، من باب املورد)سالمالعليه ( اإلمامقصة  إذ ، وتصرحيه يف بعضها من خوفه ضرب عنقه ممنوع،)السالم

  .واملورد غري خمصص كما ال خيفی

 مث تبني أن ديده كان دعابة، مل يكن من اإلكراه ذي األحكام اخلاصة، ،فظن صدقه فأفطرولو هدده 

  .جائزاً ومل تترتب عليه كفارةوإن كان إفطاره 

 ألنه ،كراه حراماً فهل يبطل صومه فيما كان حتمل اإل، مث تبني صدقه،ة فلم يفطربفظنه دعاولو هدده 

  . احتماالن، الصومأدلة اتطالقيصح إل أو ، بالصوم واقعاًأمورغري م

  .ويف املقام فروع كثرية نتركها خوف التطويل



 نعم لو وجر يف ، بطل صومه علی األقوی،باشرةً فراراً عن الضرر املترتب علی تركه مأفطر ففطاركره علی اإلأفلو 

  حلقه من غري مباشرة منه 

  

كره اجلائر زيداً باحلقنة أ كما ه،إفطارغريه ب أمر  أو بنفسه} مباشرةأفطر ففطاركره علی اإلأفلو {

 ، عند املصنف} صومه علی األقوی بطل،فراراً عن الضرر املترتب علی تركه{حتقنه  بأن مر زيد زوجةأف

  . فيهشكالوقد عرفت اإل

 ، القصديةمورمن األ أنه كراه فيه من جهةكان يعلم عدم حتقق اإل فإن ،كرهه علی الصيامألو ه مث إن

 ومع ، عليه مع عدم قصده واقعاًهكرأ تظاهر املكره بفعل ما مكان إل،كراه فيها القصدية ال ميكن اإلمورواأل

ال يصوم عاشوراء فصامه  أن  فإذا كان نذر،ثر الصومأكراه قصد الصوم ترتب عليه قق اإلعلمه بعدم حت

كان مل يعلم عدم  وإن ،كراه فيه لزمت عليه كفارة احلنثكراهاً قاصداً للصوم وهو يعلم بعدم حتقق اإلإ

 وعدم صدقه ،اكراه هن وذلك لصدق اإل،كراه ومل حينثكراه فيه فصام ناوياً كان من مصاديق اإلحتقق اإل

  .كراهعلم بعدم حتقق اإل إذا فيما

 القصدية غري مور وسائر األ،ومثل الصيام فيما ذكرنا الصالة واحلج الوضوء والغسل واالعتكاف

  . وحنوهاجارةالعبادية كالبيع والرهن واإل

اشرة من غري مب{ ذلك أشبهما  أو حقن باملائع أو ألقي يف املاء فارمتس أو }نعم لو وجر يف حلقه{

   ،هريةمباشرة ق أو }منه



  .مل يبطل

  

 ، وال خالفإشكال صومه بال }مل يبطل{دخلها يف فيه أخذ اجلائر يده امللطخة بالطعام وأ إذا كما

احتاط احلدائق بوجوب القضاء خللو املسألة  وإن ،كما ادعی ذلك يف احلدائق واملستند واجلواهر واملستمسك

  .دلة من األفطار الظاهر اعتباره يف اإل وذلك لعدم صدق االختيار،عن النص

 ، وخرب القيء بدون االختيار،ارالذباب والغبار احللق بدون االختي خرب دخول :ويدل عليه يف اجلملة

  .مث وال قضاء وال كفارهإ وحيث ال يبطل الصوم فال ، وغريها الزوجة كرهاًئووط

  . العمديفطارفلو ابتلعه عمداً كان من اإل ،كراه جيب عليه بصق ما بقي يف الفمبعد متام اإله مث إن

 أو  هوبيشر أن  خير بنيو ول، ولو قذف فهو من القيء املبطل،نعم ال جيب عليه قذف ما دخل جفه

جيار يف احللق ـ مذكوران يف كراه واالضطرار ـ الذي منه اإل ففي تساويهما ألن اإل،جر يف حلقهيو

 كما يظهر من مجلة من الفقهاء ،خف حكماًأ ألنه ،جيارر اإللزوم اختيا أو ،حديث الرفع يف سياق واحد

  .ولكان ال يبعد األ وإن ، احتماالن،حكامجيار يف األكراه واإلبني اإل حيث فرقوا

 ،يقطع يد ولده أن كرههأ كما لو ،كراه يف بعض احملرمات ال اإل، يف لزوم اختيار القهرإشكالنعم ال 

  كان يف القهر  إذا ،كراه علی القهر قد يقدم اإل كما، يقطعها ـبالكسرـ املكره أو 



القاهر يأيت وجيمع بينهما  أو أن جيامع زوجته يف شهر رمضان أن خريه بني إذا  كما،خرأمالبسات 

: جيار يف احللق قالاإل ويف احلدائق بعد ذكره ، عورا  إىل ونظرتها يلزم مالمسة يد القاهر لزوجتهقهراً مب

  . انتهی)١("كراه حدا رفع قصده بلغ به اإلويف معناه من: قيل"

كراه والقهر لغة يشمل كل واحد كان اإل وإن ،كراه املصطلح وليس باإل،وذلك ألنه بدون القصد قهر

  .افترقا إذا خرمنهما اآل

                                                          

  .٦٨ ص١٣ج: احلدائق)١(
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  ٣٧٦....................................ركئاً سهواً مث تذيلو ابتلع ش –٧٥مسألة 

  ٣٧٨................ان مشتغالً بصالة مث دخل الذباب يف حلقهكلو  –٧٦مسألة 

  ٣٨٣.............................إدخال األصبع يف احللق وإخراجه –٧٧مسألة 

  ٣٨٤.............................................. القهريؤالتجش –٧٨مسألة 

  

  ارختييف العمد واال فصل

٤١١- ٣٨٧  

  ٤١٢...............................................................اتياحملتو -

  




