
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

    

  

  الفقه

  والثالثوناخلامس اجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  مىآية اهللا العظ

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  الصومكتاب 

  الثايناجلزء 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  تاب الصومك

  الثايناجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  . بطل صومه عامداًأفطر فظن فساد صومه ف ناسياًأكل  إذا ):١ مسألة( 

  

 واحد ريغإليه  ذهب ماك }صومه بطل عامداً أفطرف صومه فساد فظن اًيناس أكل  إذا :١ مسألة{

 مكح مهكح بأن فتواأ فقد ،رةكوالتذ واملعترب واملبسوط اخلالف عن يكللمح تبعاً ،نياملعاصر من

 مهكحن  أواملستند احلدائق ركوذ خاصة، القضاء هيعل أن ديللشه القواعد ةيوحاش الدروس وعن العمد،

 يف تقدم ما شملهيف اجلاهل قسامأ من ألنه واضح، الءؤه فتوى يف والوجه به، ايفتأ مايف اجلاهل مكح

  .اجلهل باب

 فارةكوال القضاء وجوب فعدم ،مكاحل يف بالناسي اجلاهل إحلاق القاعدة ىمقتض أن عرفت ثيوح

 ال وزرارة ريبص أيب موثق يف راًمنحص نيك مل اجلهل مكح يف رناهكذ ملا املستندن إ ثيوح ،أقرب هيعل

 سكع واملقام بالصوم العلم مع ةيباملفطر اجلهل موردمهابأن  )١(كاملستمس إشكال رناهكذ ما على ردي

  .انتهى ،مفقود ليدل إىل تاجحي هيلإ فالتعدي ،كذل

  .مكح انهيلنس نيك مل ،اًيثان فأكل نسي مث عامداً أكل األمر بأن  سكانع لو إنه مث

 مطلق ال مرفوع العذري انيالنس أن من رواكذ ما على ،عذراً انهينس انكو فجامع نسي إذا نعم

   رناهكذ تأمل هيف انك نإو ان،يالنس

                                                

  .٢٨٥ ص٨ ج:املستمسك )١(



٨

  .واجبنه أ  فذكر،هإبطالصومه مندوب جيوز  أن  بتخيل أكل وكذا لو

  

 الثاين اعمللج نيك مل فارة،كال رركت وجبي اجلماع رركت بأن وقلنا ،الشرح مباحث بعض يف

 ،انيالنس حال يف املفطر بعض انك إذا ما حال عرفي رناكذ ومما ان،يالنس دلةأل مشمول ألنه فارةك

  .هيف المكال أيتيوس ،والًأ انيالنس أوأوالً  ركالذ انك سواء ر،كالذ حال يف وبعضه

 وزجي{ موسع واجب صومه أن أو }مندوب صومه أن ليبتخ  أكل لو{ صومه بطلي }ذاكو{

 وال ة،ياملفطر أدلة طالقإل كوذل ،مبوسع سيل قيمض واجب أو مبندوب سيل }واجبنه أ ركفذ ،هإبطال

 وهو :قوله مثلن إ قالي رمبا انك نإو ،مثله عن دلةاأل النصراف ،الصوم انينس يف الصحة ليدل شملهي

  .منه املنصرف خالف نهكل ،سعته وظن قاًيمض الصوم انك إذا ما يف شملهي له حاللنه أ يرى

 البطالن، يف التأمل نبغيي ال" :مكياحل ديالس قال بل املنت، على نياملعلق من واحد ريغ تكس وقد

  .)١ (تأمل ديمز إىل حتتاج املسألة كذل ومع

  

                                                

  .٢٨٥ ص٨ ج:املستمسك )١(



٩

  . تقية من ظامل بطل صومهأفطر إذا ):٢مسألة (

  

 صنفامل رهكذ ما هيف جرييف رهكامل فرادأ من ألنه }صومه بطل ظامل من ةًيتق أفطر ذاإ :٢ مسألة{

 تناول أو صومه، بجي ومي يف ةيتق أفطر سواء الصوم، صحة ةريوالذخ كاملدار عن نكل ،رهكامل يف سابقاً

  .ةيتق الشرعي الغروب قبل املفطر

 الغروب أن  إىلذهام باعتبار نيد هي اليت ةيالتق يف دراجهإ انكمإب فرقي وقد :قال اجلواهر ويف

 احتاط مث ة،يتق رمضان ومي يف أفطر من أي ،)١(األول خبالف ،قضاًء ستعقبي فال القرص، ذهاب

  .واحد كسل من أماو القضاء، إىل نياألمر اجيباحت

 الصوم، كتر يف منهم أو ،نياملخالف ريغ من ةيالتق انتكن إ :هقيتعل يف الربوجردي ديالس وقال

 رونهي ال مبا الصوم ومي يف ىتأ  بأنالصوم، ةيفكي يف منهم ىاتقإذا وأما  ،داًيع رونهي ومي يف أفطر إذا ماك

   .انتهى البطالن، عدم هيف قوىاألف ،مفطراً

 وجبي بأنه مجاعة فتوى سبق الذي رهكامل من قسم ألنه ،مطلقاً بالبطالن قول املسألة ففي

إىل  رهكامل يف الذهاب إىل باإلضافة للصحة، املوجبة ةيالتق من ألنه ،مطلقاً بالصحة وقول البطالن،

 رونهي ال الذي اجلنابة على البقاء مثل نيوب دهم،يع ومي يف فطاراإل مثل نيب ليبالتفص ولوق الصحة،

  .اًمفطر

  راهكاإل اتيصغر من جعله فقد ،مطلقاً بالبطالن لاق من ماأ

                                                

  .٢٥٩ ص١٦ ج:اجلواهر )١(



١٠

 ما وهو وقضائه، )السالم هيعل( الصادق اإلمام إفطار على دل ما كذل إىل ضافأو عرفت، ماك 

 :فقال ةريباحل العباس أيب على دخلت :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،لرج إىل بسنده ايفكال رواه

 نإو ،صمنا صمتن إ ،اإلمام إىل كذا ):السالم هيعل( فقال ،وميال اميالص يف تقول ما اهللا عبدأبا  اي

 انكف ،نرمضا شهر من ومينه أ واهللا وأنا أعلم معه تفأكل باملائدة، يعل غالم اي :فقال نا،أفطر تأفطر

  )١(.اهللا عبدي وال عنقي، ضربي أن من يعل سريأ وقضاؤه وماًي يإفطار

 القضاء إىل اجهياحت وعدم ره،كامل عمل صحة من تقدم مبا استدل فقد بالصحة، قال منوأما 

 النص وظاهر ،استثين مما الصوم سيول ،استثين ما إال شيء لك يف ةيالتق أن على دل ما ضافةإب فارة،كوال

  .مهاريوغ والصالة الوضوء بابك ةًيتق به املأيت العمل صحة بواباأل خمتلف يف وىفتوال

 فلما ى،ضحاأل يف عواماأل كتل من عام يف سنة ناككش ناإ :قال اجلارود أيب خربإليه  ريشيو

 ومي الفطر ):السالم هيعل( فقال ضحي،ي صحابناأ بعض انكو )السالم هيعل( جعفر أيب على دخلت

   اميالص أن ثياحلد هذا فمعىن ،)٢(الناس صومي ومي والصوم ،الناس ضحيي ومي ىضحواأل الناس، فطري

                                                

  .٧ ح٨٣ ص٤ ج:الكايف )١(

  .٧ ح مما ميسك عنه الصائم٥٧ باب ٩٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(



١١

  .ةيتق للعامة تبعاً وزجي فطارواإل ىضحواأل

 )معليه السال(علي  إىل بسنده النعماين ريتفس عن نقالً ىاملرتض ديللس واملتشابه مكاحمل رسالة وعن

 من مث اً،يول افركال تخذي أن املؤمن ى اهللا فإن ار،يباخل هايف صاحبها اليت الرخصةوأما  :قال ثيدحت يف

 عمليو بصالته صلييو هإفطارب فطريو امهيبص صومي أن الظاهر يف ةيالتق عند له الرخصة إطالقب هيعل

 افهخي ملن ظهري ما خبالف الباطن يف اهللا نيدي أن هيوعل ه،يف هيعل عاًموس كذل استعمال له ظهريو بعمله

 يقضي أن ال ة،يالشرع األوامر على طبقاً قلبه علجي أن الباطن يف اهللا نيدي معىن فإن ،)١(نيخالفامل من

  .اللفظة هذه من املتبادر خالف فإنه ،حيالصح الوجه على اًيثان خالف مبا أيتيو

  :هيفف ايفكال عن املروي املتقدم ثياحلدوأما 

 ال فيضع هو :كاملستمس يف وقال باملرسل، هريوغ اجلواهر مساه ولذا جمهول،راويه ن إ :والًأ

  .)٢(ةيللحج صلحي

 نياملؤمن ريمأ اإلمام بأن له ستأنسيو ة،يفضلاأل على  ـالقضاء أيـ  محله املستند يف واحتمل

 أن مع ،حاديثاأل بعض من ظهري ماك فة،ياخلل خلف هايصلي اليت الصلوات قضيي انك )السالم هيعل(

   قالوا املشهور

                                                

  .٨ ح مما ميسك عنه الصائم٥٧ باب ٩٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢٨٨ ص٨ ج:املستمسك )٢(



١٢

 هميعل( نيالطاهر األئمة فيالكت من وسعأ العوام فيلكت أن املعلوم من فإن القضاء، ملزو بعدم

  ).السالم

 أيضاً ايفكال يف املرويك ،القضاء ركذ بدون القصة نفس نقلت خرأ أحاديثب معارض إنه :اًيوثان

 كش وقد ه،يلع دخلت ينإ: العباس أيب زمان يف ةريباحل وهو قال إنه )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن

 ال :فقلت وم؟يال صمتأ اهللا عبدأبا  اي :فقال هيعل متفسلّ ،رمضان شهر من واهللا وهو ،الصوم يف الناس

 ،معك والفطر كمع الصوم :وقلت :قال ،تفأكل فدنوت :قال ،لكف فادن :قال ،هيدي نيب واملائدة

 من وماًي أفطر واهللا أي :فقال ،رمضان شهر من وماًي تفطر ):السالم هيعل( اهللا عبد أليب الرجل فقال

  )١(.عنقي ضربي أن من  إيلحبأ رمضان شهر

 :قال هيوف ،)عليه السالم (اهللا عبد أيب عن ،عمارة بن دخالّ عن ،بيالتهذ عن خرآ خرب ويف

رمضان شهر مننه أ أعلم واهللا وأنا تفأكل فدنوت)٢(.  

  .)السالم هيعل( ماماإل من رفاعة ةيروا يف قضاءه بأن وثوق يبقي ال ولذا

 يف ةيتق ال نأو شيء لك يف ةيالتق أن على دلّ مبا القضاء لعدم ستدلي رمبانه أ  إىلباإلضافة هذا

  .فقط ثالثة أشياء

                                                

  .٩ ح٨٣ ص٤ ج:الكايف )١(

   .٣٣ ح٣١٧ ص٤ ج:التهذيب )٢(



١٣

ن إ عمرو اأب اي ):السالم هيعل( اهللا عبد بوأ يل قال ،عجمياأل عمرو أيب عن ةياملرو املصححةك

 على واملسح ذيالنب يف إال شيء لك يف ةيوالتق ،له ةيتق ال ملن نيد وال ،ةيالتق نيالد عشارأ تسعة

  )١(.نياخلف

 هنيف تقيأ ال ثالثة ):السالم هيعل( فقال ة؟يتق نياخلف مسح يف :له قلت: زرارة حيصح ويف

  )٢(.احلج ومتعة نياخلف ومسح ركاملس شرب ،حداًأ

 من هيعل حلفتم أو شيء من تمصنع ما ):السالم هيعل( حممد بن جعفر عن ،الصباح أيب ةيروا ويف

  .)٣(سعة يف منه نتمأف ةيتق يف نيمي

 على دلي احلج ومتعة نياخلف مسح استثناء فإن ،كذل أمثال على الدالة اتيالروا من هاريغإىل 

 نبتت،أ وما األرض ريغ على والسجود وساً،كمن الغسل انك الإو الوضعي، مكللح منه املستثىن مشول

 أا العلم مع ،املستثىن من أيضاً هاريوغ هميلد مبفطر سيل مما نايلد اميالص مفطرات بعض ابكوارت

  املستثىن عموم يف داخلة

                                                

  منه٢٥ باب ٤٦٨ ص١١ ج وذيله موجود يف،٢ ح والنهي وما يناسبهمااألمربواب أ من ٢٤ باب ٤٦٠ ص١١ج :الوسائل )١(

.٣ح

.٥ ح والنهي وما يناسبهمااألمربواب أ من ٢٥ باب ٤٦٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢ حميان من كتاب األ١٢ باب ١٣٤ ص ١٦ ج:الوسائل )٣(



١٤

 طبق على اجلاري العمل صحة على حاديثاأل هذه فتدل ،ةيالوضع حكاماأل تستتبع اأو منه،

  .كاملستمس يف ماك جزءاً أو شرطاً فقد أو مانعاً وجد نإو ة،يالتق

 املالزمة ،املستقبل يف والسعة احلال يف السعة الصباح أيب ةيروا يف السعة من عرفاً املفهوم أن ماك

 صحي مل فقط احلال يف السعة بالسعة املراد انك فإن الإو ،فارةكوال عادةواإل القضاء وعدم للصحة

  .هاإطالق ظاهر خالف كوذل دة،يمق سعة انك بل ،مطلق بقول السعة إطالق

فإن  :قال أن إىل هو ماك صالته على بينيفل عدل مامإ نيك مل نإو :مساعة موثق منه بيوقر

  )١(.واسعة ةيالتق

 مل ةيتق الشرب ريغ يف اخلمر استعمل لو ولذا ة،يبالتق ترتفع ال ةيالوضع حكاماأل بأن شكالواإل

 عرف عدم الضرورة أو مجاعاإل أو بالنص اخلارج من علم مورد لك فإن وارد، ريغ طاهراً جسده بقي

 ةيالتق برفع مكحن كذل عدا ما ويف ة،ياألول دلةاأل باب من ال اخلارجي ليالدل باب من به نقول ،له ةيالتق

 إذا للمال الورثة رثإو والقتل الزوجة إلبانة املوجبة فركال لمةك أن من عظمأ سيول ،انك مهما مكللح

  )٢(.﴾قَلْبه مطْمِئن ِبالْإمياِنن أُكِْره و مِإالَّ﴿ :تعاىل قال فقد ،كذل من شيء هيعل ترتبي مل ةيتق صدرت

                                                

  .٢ حماعةبواب صالة اجلأ من ٥٦ باب ٤٥٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

  .١٠٦ اآلية :سورة النحل )٢(



١٥

  )١(.﴾تتقُوا ِمنهم تقاةً أن ِإالَّ﴿ :سبحانه وقال

 الواردة ةيالتق ةينيد مشول يف كبالش دهميع يف فطاراإل يف شكالاإل من اجلواهر يف رهكذ فما هيوعل

 هذا أن فهل ،كذل لك شملي طالقاإل ذإ ،منع حمل كذل ملثل )٢(ينيد ةيالتق ):السالم هيعل( قوله يف

 الوضعي مكاحل نيوب واملفهوم، املصداق نيوب م،كواحل املوضوع نيب فرقي العرف على يلقأ لو المكال

 موراأل جهة من املوضوع يف االختالف نيوب الواقعي، مكواحل الظاهري مكاحل نيوب في،يلكوالت

  .ةياملذهب موراأل يف واالختالف ة،ياخلارج

 املوجب انك إذا الناقص العمل جزاءإ يف ظاهرة دلةاأل أن من )٣(كاملستمس رهكذ ما أن ماك

 انتك إذا بالفعل األمر لسقوط هايف تعرض وال ،عادةاإل إىل تاجحي وال به األمر سقطيف ةيالتق لنقصه

 فإنه ة،يتق القرص سقوط عند فطاراإل النصوص موضوع هو الذي األول ومن ه،كتر تقتضي ةيالتق

   سيل ما تناول إذا جزاءاإل من العباد جناة يف ما قوة ظهري رناكذ اممو :قال أن  إىل،مذهبهم يف هلم موافقة

                                                

  .٢٨ اآلية :سورة آل عمران )١(

.٢٣ ح والنهي وما يناسبهمااألمربواب أ من ٢٤ باب ٤٦٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(

 .٢٨٧ ص٨ ج:املستمسك )٣(



١٦

  .انتهى ،دهميع يف أفطر لو القضاء ووجوب ة،يتق الغروب قبل أفطر أو عندهم مفطراً

إليه  يلقأذا  إالعرف كشي ال فإنه منع، حمل ،السابق قهيتعل يف الربوجردي ديالس مستند هو أنهكو

 :وقوله ،ينيد ةيالتق :وقوله سعة يف منه نتمأف ةيتق يف ... شيء من صنعتم ما :)السالم هيعل( قوله

الإ شيء لك يف ةيوالتق... كتر نأو ،حاديثاأل كتل يف داخل ديالع ومي يف فطاراإل أن ها،ريغ إىل 

 ةيتق العمل فعل إذا كذلكو ،سواء اجلهة هذه من هالّك باملانع انيتواإل والشرط اجلزء كترك ةيتق العمل

  .هيعل ارةفّك ال فإنه كذل تقتضي ةيالتق انتك إذا ضياحل حال يف زوجته طأي أن مثل

 ال استبصر إذا املخالف أن اتيروا حال ةيالتق اتيروا فحال ضياحل وطء يف فارةكبال قلنا نإو

 ،اًكتر أو انك فعالً ،موضوعاًأو  انك ماًكح يءش لكل شاملة اجلرب اتيروا وحال السابقة، عمالهأ ديعي

 باستثناء ماتيالتقس من هاريغ إىل مانعاً، أو جزءاً أو انك شرطاً ،اًيوضع ماًكح أو انك اًيفيلكت ماًكح

  .استثناؤه علم مما سيل واملقام ،إمجاع أو ضرورة أو بنص استثناؤه علم ما

 عمله بطل ،حتمله وزجي ال ضرر كذل يف انكن  فإاملذهب، ىمبقتض وعمل ةيالتق خالف لو إنه مث

  .القضاء هيفعل العمل كبذل مأموراً نيك ملألنه 



١٧

  .كالتر على ال الفعل على فارةكال إذ ،هنا فارةكلل معىن ال نعم

 ة،من ةيالتق أن اتيالروا من املستفاد ألن ،الصحة فالظاهر حتمله، وزجي ال ضرر هيف نيك مل نإو

 يف تاطحي انك )سره اهللا قدس( الوالد املرحوم نكل ره،كامل مكح يف تقدم ماك ،املنة خالف والبطالن

 نيب ليتفص ريغ من ،مطلقاً اطاًياحت نيالوقوف يف املذهب وافقي مبا ىتأو العامة خالف إذا احلج مسألة

 مكفاحل ،األولية حكاماأل أدلة من مطلقاً خصأ ةيالتق ن أدلةإ :كذل وجه يف قولي انكو الضرر، قسامأ

  .فتأمل ،به املأمور ريبغ لفكامل أتى فقد ،ةيالتق وجود مع له موقع ال األويل

 إىل دعي فإذا الضرورة، حد على االقتصار لزمي فال املتعارف، ةيالتق باب يف ارياملع أن الظاهر مث

 قلة جبوي مما ،أشبه وما املضغ ثرةكو اللقمة ريتصغ هيعل لزمي وال ،املتعارف التناول له جاز طعام

 طلب لو ماك ةيالتق موضع يف املتعارف عن ثركأ ولو املتعارف، إىل املنصرف ةيالتق أدلة طالقإل ل،كاأل

  .كذل يف ةيتق ال ألنه ،العمدي فطاراإل مننه أ فالظاهر ل،كاأل إىل باإلضافة اعتباطاً املاء

 خفاءإب صتخت ال ةيالتقفإن  ال، مأ عييش ه أناملخالف علمي أن نيب ةيالتق يف فرق النه أ الظاهر مث

  .ةيالتق أدلة طالقإل كوذل عييش بأنه املخالف علم مع لةمللمجا شاملة بل املذهب،

نه أ الصائم علم إذا ماك ،ال مأ ىاتق سواء متوجهاً الضرر انك إذا ةيللتق موضع النه أ الظاهر نعم

   فطري مل مأ ديالع ومي أفطر سواء



١٨

  .هنا اتقاء وال قاءتلإل ةيالتق إذ هنا، ةيللتق موضوع ال ذإ ،املخالف من هانةاإل يتلق

 هانةاإل إىل بالنسبة اتقاء هو ذإ ،ةيللتق مورد فإنه ونقصاناً، ادةًيز ختتلف هانةاإل انتكإذا  إال اللهم

  .الزائدة

 سئل إذا ماك ،واقعي مكحنه أ الطرف ظن نإو فتوىال يف ةيالتق جتوز العمل يف ةيالتق وزجي ماكو

 هفإن ديالع عن سأله إذا أو ،القرص استتار بأنه هيفتي أن لزمي فإنه فطاراإل وقت عن بالعامة ىاملبتل العامي

 باإلضافة ،ةيالتق أدلة اتطالقإل كوذل ذا،كوه العامة مكحا عند الشهود شهدت ومي بأنه هيفتي أن لزمي

  .ةيتق األئمة عن الصادرة ىالفتاوإىل 

 ملا ةيالتق وزجي بل ،)السالم هميعل( األئمة زمان يف موجودة ةيالتق ةيفكي ونكت أن لزمي ال إنه مث

 يف كذل نيك مل نإو ،ةيتق اتباعهم يف انك الشمس ولأ إىل فطارباإل للعامة رأي جتدد فإذا تجدد،ي

  .ةيالتق أدلة طالقإل )السالم هميعل( زمام

 ةيالتق أن ومن ،ةيالتق أدلة اتطالقإ من :احتماالن ،ال مأ فييك هل ة،يتق السفر يف صام لو إنه مث

 لزمي ومل فاهك ةًيتق السفر يف رمضان شهر صام فإذا األول قربواأل م،كاحل تثبت أا ال مكاحل تسقط

 فارةكال إذ ،فارةكال هيعل تلزم النه أ فالظاهر صومه، واجباً انك مايف صمي ومل ةيالتق خالف ولو قضاؤه،

   خاصة الصوم بباب مربوطة ةريثك مسائل املقام ويف ة،يتق بالواج ال الواقعي الواجب كتر على



١٩

  .ليالتطو خوف هاكنتر ،عامة املقام على املنطبق ةيالتق بباب أو

 اخلوف بل ،الظن ةيفاك فالظاهر ،ال مأ ةيالتق من املقام هليعلم  مل بأن ةيالتق موضوع يف كش ولو

 بعد نيتب نإو ،مكاحل موضوع الضرر خوفن  أمن الضرر باب يف رواكذ ملا ،ةيالتق مكح انيجر يف

  .راهكاإل مسألة يف رناهكذ امم هنا املسائل بعض وتعرف الضرر، وجود عدم كذل

  



٢٠

وإن بلعها مع إمكان  ،كانت اللقمة يف فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها إذا ):٣مسألة (

  .ر باألكل فتبني طلوع الفجو كان مشغوالً وكذا ل،أيضاً بل جيب الكفارة ،إلقائها بطل صومه

  

 مبطل اللقمة بلع بأن للجهل أو }الصوم انيلنس بلعها وأراد فمه يف اللقمة انتك ذاإ :٣ مسألة{

 العمدي فطاراإل من نئذيح ها أن أكللوضوح }إخراجها وجب{ قبله علم أو البلع قبل }ركّفتذ{ ،مثالً

 بطلي مل ،رجاعهاإ على قدري ال يالذ املنحدر وصلت لقمةال نأل لقاءاإل انكمإ بدون }هاعبل وإن{

  .ئاًيش وجبي ال بأنه عرفت الذي واالضطرار جلاءاإل قسامأ من ألنه فارة،ك وال قضاًء توجب ومل صومه

 }أيضاً فارةكال جتب بل{ العمدي فطاراإل من ألنه }صومه بطل لقائهاإ انكمإ مع{ بلعها نإو

 }الفجر طلوع نيفتب لكباأل مشغوالً انك لو ذاكو{ للمقام، فارةكال دلةأ لشمول القضاء إىل باإلضافة

  .هيعل مجاعاإل كاملدار وعن اجلواهر، يف ركذ ما مهكح انك بلعه نإو ،فمه يف ما لقاءإ هيعل بجي فإنه

 فاه فتح إذا ماك بعد، فعلي مل أو املفطر بعض فعل سواء املفطرات، سائر يف جار مكاحل وهذا

 أراد  إذاذاكو ر،كتذ مث اًيناس ذبكال بعض لمكت أو ،بعد لمكتي ومل والرسول اهللا على ذباًك لمكتيل

 أراد أو ،الشيء بعض احتقن أو باملائع االحتقان أراد  إذاذاكو القيء، بعض أيتق أو ،بعد أيتقي ومل القيء

  .كذل ريغ إىل ،مثالً بعضه مدخالً جامع أو اجلماع

  



٢١

  أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار يف حلقه من غري اختياره مل يبطل صومهدخل الذباب  إذا ):٤سألة م(

  

 بطلي مل ارهياخت ريغ من حلقه يف بارغال أو ظيالغل الدخان أو البق أو الذباب دخل ذاإ: ٤ مسألة{

 ديولتق صللأل ،املستند يف ماك خالف وال بير وبال اجلواهر، يف ماك ونصوصاً ،واحداً قوالً }صومه

 عبد أيب عن صدقة، بن مسعدة ةيرواك اخلاصة خباراأل ولبعض ،بعمد سيل وهذا بالعمد، فتوىوال النص

 حلق يف دخلي الذباب عن سئل )السالم هيعل( اًيعل أن :)السالم هميعل( آبائه عن) عليه السالم( اهللا

 ماك ،لكأو طعم ىسمي فال بقاصد، سيل واملراد )١(.بطعام سيل ألنه قضاء، هيعل سيل :قال ،الصائم

  .الفقهاء فهمه

 حلق دخليف بدري الذباب يف :قال نه أ)السالم همايعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وخرب

  )٢(.هيعل شيء ال ،قذفه على قدري فال الصائم،

 حلقه، يف الغبار دخلي الصائم عن سألته :قال )السالم هيعل( الرضا عن ،ديسع بن عمرو خرب ويف

  )٣(.بأس ال ):السالم هيلع( قال

   والدخان الغبار موضعيتجنب  أن هيعل بجينه أ الظاهر نعم

                                                

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٩ باب ٧٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

 .٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٢ باب ٤٨ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٢٢

  .ء ولو وصل إىل خمرج اخلا،وإن أمكن إخراجه وجب

  

 انك ودخل ذهبإذا  ألنه ،احللق دخوهلا اًيعقالئ احتماالً حمتمالً انك إذا الذباب ثرةك ومواضع

 ألنه واحد، ريغ هيعل نص ،إشكال بال }وجب خراجهإ نكمأ نإ{فـ  دخل لو }و{ عرفاً التعمد من

 ال بعد ذإ احللق، ولأ هو الذي }اخلاء خمرج إىل وصل ولو{ شرب أو  أكل ىسمي ال االزدراد قبل

  .ئاًيق خراجهإ وال ، أكلىسمي

 نإو حىت الصوم جهة من المكالن إ :هيفف، )١(نفسه يف ه أكلاحلرمة :بقوله كاملستمس ليتعل ماأ

  .نفسه يف واحلرمة ةياحلل جهة من ال ه أكلحل

 دخلي ما مكح أن الظاهر أن ماك ،اتطالقلإل كذلك احللق دخلي ما لك مكح أن والظاهر

 أن واحتمال ،دخالاإل حرمة ليالدل مناإو ،البقاء حرمة على ليدل ال ذإ قذفه، بجي ال باحلقنة اجلوف

  .هيعل الشرعي ثراأل بيترت يف ديفي ال بقاءواإل اءاالبتد نيب هيف فرقي ال كوذل اجلوف يف املائع ونك العلة

  

                                                

.٢٨٩ ص٨ج:  املستمسك)١(



٢٣

يشرب املاء مقتصراً على مقدار  أن  جيوز لهغلب على الصائم العطش حبيث خاف من اهلالك إذا ):٥مسألة (

  الضرورة ولكن يفسد صومه بذلك

  

 ،حتمله وزجي ال يالذ الضرر أو }كاهلال من خاف ثيحب العطش الصائم على غلب إذا: ٥ مسألة{

 رافع خرآ مائع أو }املاء من شربي أن له وزجي{ وحرجه الصوم عسر على نيالزائد واحلرج العسر أو

 إذا املفطرات سائر إىل بالنسبة ذاكو }كبذل صومه فسدي نكول ،الضرورة مقدار على مقتصراً{ للعطش

 الصوم عسر على نيزائد وحرجاً عسراً هاكتر يف انك أو ،للمحظور جموزاً اضطراراً هايلإ اضطر

  .وحرجه

 حىت العطاش بهيصي الرجل يف :)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،عمار موثق مكاحل صلأ على دليو

  )١(.يروي حىت شربي وال رمقه كسمي ما بقدر شربي ):السالم هيعل( قال نفسه؟ على افخي

 اميالص على قدروني ال وشباناً اتيفت لنان إ ):السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قال املفضل، وخرب

  )٢(.ذرونحي وما نفوسهم به يترو ما بقدر شربوايفل :قال العطش؟ من بهميصي ما شدة من

                                                

  .١ ح ممن يصح منه الصوم١٦ باب ١٥٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح ممن يصح منه الصوم١٦ باب ١٥٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٤

 به قلي ملنه أ احلدائق من الظاهر نكل ،ظاهر خالف عدم املسألة على كاملستمس يف يادع وقد

 محله الظاهر :وقال ة،يالثان ةيالروا نقل مث ،العطاش ذي اتيروا عداد يف األوىل ةيالروا ركذ ثيح حدأ

 املسألة، خبارأ ضمن يف احملدثون رهكذ نإو البحث حمل عن خارج فهو ،ناًيمتر نيوالصائم الصغار على

  .العطاش ذي مسألة باملسألة ومراده

 الصغار من احلدائق محله مبا وال ،العطاش بذي لحقهي ومل باًاب له فردأ الوسائل يف نكل :قولأ

  .العطاش ذي ريغ يف نيتيالروا مبضمون فتوىلا وظاهره وحنوه،

 خوف وجبي أو اميالص على القدرة يتنف ثيحب العطش غلبة انتك لو بأنه فىتأ املستند ويف

 بناء نأل :قال دة،يالشد املشقة تضمن ولو فطاراإل وزجي ال الوصفان ىانتف ولو قضي،يو فطري كاهلال

 العسر عمومات إىل بالنسبة خاصة فهي خبارألا بفضلها وصرح ،والعطش اجلوع حتمل على الصوم

  )١(.واحلرج

 للصوم الالزم العسر كبذل أراد نإ العسر دلةأل الصوم أدلة صيختص من املستند رهكذ ما :قولأ

 أدلة ذإ ،صيبالتخص للقول وجه فال للصوم الالزم على الزائد العسر به أراد نإوأما  ،كذلك فهو غالباً

  .مةكحا العسر

                                                

  .٦ كتاب الصوم سطر ١٢٨ ص٢ ج:املستند )١(



٢٥

 الرضوي ظاهر هو هذا ولعل ،الضرورة رفع بقدر ال ،مطلقاً اًإفطار فطرينه أ املستند رظاهن إ مث

 أو العطش من صومي أن احلامل املرأة أو املعلول الشاب أو خيللش أيتهي مل ذاإو :قال ،)السالم هيعل(

 طعام نيمبد ومي لكل واحد لك عن تصدقيو ،فطاراإل عاًيمج هميفعل بولدها ضري أن خافت أو اجلوع

  )١(.القضاء هيعل سيول

 قدري ال من فإن ،)٢(﴾علَى الَّذين يطيقُونه ِفديةٌو﴿ :ةميركال ةياآل إطالق من الظاهر هو لعله بل

  .قونهيطيل مشمول العطش على الصرب على

 ،)٣(واجب له فطارفاإل الصوم به ضرأ لماك ):السالم هيعل( قال ،هيالفق رواه ما إطالق شملهي بل

 حدا به بلغ أي العطش بفالن ضرأ :قالي ضرراً، هيف أن ال وعسره جهده بسب أضر من املنصرففإن 

  .مرضا وجبي مل نإو بنفسه ضرر العطش شدة فإن ،به نساناإل تضرري

   بأن اميالص يف ضيالتبع عةيالشر يف جند مل ناأ كذل ديؤي بل

                                                

.٢٨ سطر ٢٥ ص:فقه الرضا )١(

.١٨٤ اآلية :سورة البقرة )٢(

.٦ ح حد املرض الذي يفطر صاحبه٤٠ باب ٨٤ ص٢ ج:ن ال حيضره الفقيهم )٣(



٢٦

  .العطاش ذي يف بعضهم رهكذ ما إال لةماجل يف ومجاعاً وشرباً الًكأ املفطر تناول وزجي

 إىل اآلخر القول نسب نهأو ،ثركاأل ةريخ هريوغ املاء من العطاش ذي متلي أن احلدائق نقل وقد

 )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،هيبأ عن فرقد، بن داود خرب ظاهر مطلقاً فطاراإل جواز لعل بل ل،يالقل

 ومي لك فبدل عطش أو ربك من انك نإو ،قضهيفل برأ فإذا مرض من انكن إ :قال ام؟يالص كتر منيف

  )١(.مد

 أن  إىلباإلضافة كذل لك ،امالًك اًإفطار فطري العطش ألجل املفطر أن باًوجوا سؤاالً الظاهر فإن

 رمضان شهر يف التملي راهةك باب من ولعله ،راهةكال عمار خبرب املراد أن على نةيقر املفضل خرب

  .للمفطر

 امه،يص على الشرب إىل ضطري ومن العطاش ذي لبقاء معتمداً وجهاً جدأ مل فإين ،انك فكيو

 ال وجدته مايف كبذل املفيت فإن ظاهر، خالف عدم دعواه من كاملستمس رهكذ ما حال عرفت وقد

 من ثركأ دجي املتتبع ولعل الباب، عنوان يف الوسائل ظاهر إىل باإلضافة ،هيعل نياملعلق وبعض العروة عدوي

 على البقاء وجوب عدم ديؤي مما نهأو العطاش، ذي مبحث يف املسألة يف المكال بعض أيتي وقد ،كذل

  .الطعام يف الضرورة بقدر حدأ قلي ملنه أ مسألتنا يف اميالص

                                                

.١ حمن يصح منه الصوممن أبواب  ٢١ باب ١٥٨ ص٧ ج:الوسائل )١(



٢٧

 إىل أو احلقنة إىل أو االرمتاس إىل اضطر من يف الضرورة بقدر نقول هلنه أ يف المكال يبقي نعم

 مفطر كذل فعل بأن نقول أو ،كذل أشبه ما أو البطن احيرأ دفع أو قيغر جناة  أراد إذاماك اجلماع،

  :احتماالن امل،كال فطاراإل له جوزيف

دلّ  ليالدل نأو ،ةًيتق فطاراإل مسألة يف واحد ريغ ظاهر هو بل بقدرها، تقدر الضرورات أن من

  .الضرورة مقدار جواز على لد ليوالدل ،يل فاخلارج خمصوص بقدر الدليلالل إىل مساكعلى وجوب اإل

 املقرب واحلامل خةيوالش خيوالش ضياملر بوابأ خمتلف يف الصوم أدلة من املستفاد أن ومن

 بالنص منه اخلارج املقدار يف إال تبعضي ال الصوم أن والنفساء، واحلائض واملسافر اللنب لةيالقل واملرضعة

  .مجاعواإل

 مطلقاً، الصوم عدم ظاهرهن إ ثيح )١(﴾ يطيقُونه ِفديةٌعلَى الَّذينو﴿ : تعاىلقوله دهيؤي بل

 مهكح قيطي من لكف ،املصداق باب مننه أ الظاهرأن  إال وحنوه خيبالش هريتفس ورد نإو قونهيطيو

  .كذل

 إىل اضطر من نيوب ،صومه على ىبقيف املاء يف الرمس إىل اضطر من نيب ليالتفص تملحي ورمبا

 ما عمدة مها والشرب لكاأل ألن كوذل الرمس، حال املفطرات سائر وحال ،ىبقي فال والشرب لكاأل

   هصوم بطل فقد الشرع من بإجازة نساناإل فعلها فإذا ام،يالص قابلي

                                                

   .١٨٤ اآلية :سورة البقرة )١(



٢٨

 منهما ريثك واقتصار الصوم قةيحق انيب يف الواردة خباراأل تهمايعمد على دليو مها،ريغ خبالف

  .والشرب لكاأل ركذ على

 على ىبقي نهإف حنومها، أو أيتقي الذي أو فطاراإل على رهكامل يف ماك ،أيضاً كذل من ستثىني قد نعم

  .فتوىوال النص من املنصرف هو ماك ،صومه

 جمال وال ل،يبالدل خرج مايف إال مطلقاً فطاراإل ضرهي الصوم ونيك أن بعدي فال ،انك فكيو

 فطاراإل أن املتشرعة ذهانأ يف زكتر ولذا ،دلةاأل من كذل فهم بعد بقدرها تقدر الضرورات ليلدل

 والشرب لكاأل نيب فرق ريغ من وحنوها، ةيالتقك ليبالدل خرج مايف إال الصوم بطالن وجبي السائغ

 ومع املفطرات، بسائر انيتاإل له وجاز ،صومه بطل مثال احلقنة إىل أو االرمتاس إىل اضطر فإذا مها،ريوغ

  .حكاماأل حبقائق العامل واهللا ،ثركأ تتبعإىل  وحتتاج شكالاإل ةيغا يف فاملسألة كذل

 اخلبازك العمل لسبب انك إذا لكاأل أو املاء شرب إىل االضطرار أن هل وهو ،شيء املقام يف بقي

 انك إذا مايف ،تعبهم ثرةكل داًيشد جوعاً وعونجي نيالذ البناء وعمال النار، من لقربه عطشي الذي

 جاز حىت هميلإ بالنسبة الصوم مكحل رافع كذل أن على عمل،ال على معاشهم توقف ثيحب كذل عملهم

   مأ ،وعطشهم جوعهم شتدي الذي العصر وقت مثالً االضطرار عند أو ،الوقت ولأ من فطاراإل هلم



٢٩

  .كان يف شهر رمضان إذا وجيب عليه اإلمساك بقية النهار

  

 الصباح من فطاراإل له وزجي هعطش شتدي الذي أن هل وهو ،مسألتنا يف أيضاً المكال أيتي ومنه ،ال

  .احتماالن ،الضرورة وقت فطاراإل أو ،املاء الشرب على هيف قتصري ال من قول على، صالأ صومي البأن 

نه أ الواضح ومن ،خةيوالش خيوالش العطاش ذي حال حاله ألن ،باجلواز قالي فقد مسألتنا يف ماأ

 العطاش ذي يف القول لزمي كذلكو ،اأفطر عطشا أو جاعا إذا مث ام،يالص خةيوالش خيالش يف لزمي ال

  .اتيالروا من مجلة يف اقيللس

 وهو باملنع قالي وقد ،هيف ما عرفت قد نكل العطش، وقت الشرب مث الصوم عمار موثق ظاهر نعم

 الضرورات ألن }رمضان شهر يف انك إذا النهار ةيبق كمسااإل هيعل بجيو{ :قال ثيح املصنف ظاهر

 صوم،ي أن الواجب بل ،صومي ال أن له وزجي ال ثيح ةيتق أو رهاًك فطاراإل حال حاهلاف ،بقدرها تقدر

  .أفطر رهك أو ةيتق أو لعطش االضطرار وقع فإذا

 هريوتنظ ،املصنف رهكذ ما على مكحم اميالص عدم يف دلةاأل ظهور من رناهكذ ما أن  خيفىال نكل

  .أقرب فاجلواز ل،يالدل عن عار أشبه وما واملتقي رهكبامل

 عائلته أو هو شيعي ما له نيك مل إذا نهأ القاعدة ىفمقتض العمل، ألجل االضطرار مسألة يفوأما 

 فطاراإل جاز ،الصوم نايفي ال آخر عمل كهنا نيك مل بأن ،ديشد وحرج عسر يف وقع صامن إ ثيحب

   دلةأل



٣٠

 نيالذ علىو :سبحانه لقوله مشمول كذل لعل بل ،أشبه وما والضرر واحلرج العسر

  .الصوم قيطي ال نساناإل هذا مثل نأل )١(قونهيطي

 صدقي ال ألنه ه،يعل عسراً كذل نيك ملن إ انهكم أو مهنته ريغي أن هيعل لزمينه أ عرفي ومنه

 البارد البلد إىل احلار البلد من نتقلي بأن بلده ريغي أن نكمت أن كذلكو ،يريالتغ نكمأن إ واحلرج العسر

  .حرجاًو عسراً نيك ملن إ

 قرضه، ىدأ مث اقترض رمضان لشهر االقتراض من نكمتن إ بأنه فيتي انك )اهللا رمحه( الوالدن إ مث

 مل نكول نكمت أو ،البناء عمال يف الغالب هو ماك نكتمي مل نإو االقتراض، من نكمتن إ كذلك وهو

 أن إليه بالنسبة حوطواأل ،أشبه وما والضرر واحلرج العسر مسألة جاءت ،القرض دفعي أن رجاء له نيك

 عرفت ملا ،النهار ةيبق كسمي أن لزمي ال أفطر فإذا والضرورة، العسر عند فطري مث صباحاً اميالص نويي

  .الصوم تبعض عدم من

 وزجي ال ضرراً كذل به ضرأ فإن واجلوع، العطش قيطي ال والذي العطاش ذو شربي ملن إ إنه مث

  .بالصوم خماطباً سيل ألنه صومه بطل شرعاً حتمله

 قالي فكيف بالصحة، قولي من على بناًء صومه صح املاء من جرعة بشرب أفطرن إ إنه :قالي ال

  .شربي ملن إ بالبطالن

                                                

  .١٨٤ اآلية :سورة البقرة )١(



٣١

  . وإن كان أحوط يف الواجب املعني،يف غريه من الواجب املوسع واملعني فال جيب اإلمساكوأما 

  

 صام فقد شربي ملن إ ماأ به، وراًمأم صوماً صام ألنه ،حاًيصح صومه انك شربن إ :قالي ألنه

   .فتأمل به مأمور ريغ صوماً

  .صومه صح شرعاً حتمله وزجي مما والعسر الضرر انك نإو

 تفاءكاال على بناًء ،اضطراري مكح العطش تحملي ال للذي املاء شرب من رناهكذ مان إ مث

 على بناًء ماأ ،احلال هذا يف نياملع ريغ والواجب القضاء صومي أن صحي فال ،الضرورة بقدر املاء بشرب

  .ىفخيال ماك موضوعها النتفاء املسألة هلذه موقع فال مطلقاً فطاراإل

  .رمضان شهر يف انك إذا مايف هو مناإ النهار ةيبق كمسااإل وجوب من رناهكذ مان إ مث

 مل  إذارمضان وقضاء نياملع النذرك }نيواملع{ املطلق النذرك }املوسع الواجب من هريغوأما {

 يف طالقاإل لعدم }كمسااإل بجي فال{ كذل أشبه وما القضاء اميأ بقدر إال الثاين الرمضان إىل بقي

 يف حوطأ انك نإو{ طالقاإل عقد عن نعمي احتماال رمضان شهر إىل االنصراف الحتمال ،املوثق

 ال الضرورة بقدر فطاراإل وزجيو نهيبع وميال هذا صوم وجوب ذإ القاعدة، يمقتض ألنه }نياملع الواجب

 تقدم ومما ،رمضان شهر يف املصنف رأي على نياملع يف كمسااإل بوجوب فتوىال الالزم بل منها، ثركأ

  .بطلي نهأو هيف فطاراإل إىل اضطر اذإ املندوب الصوم حال عرفي



٣٢

   أكلفإذا ،املستحبات تشمل ةيالتق أدلة اتإطالق فإن ،املندوب يف ةيالتق مكح انيجر بعدي ال نعم

 ترتبيو وضوؤه صحي نهإف الوضوء يف ىاتق إذا ماك ،صومه صح املندوب الصوم يف الشرعي املغرب قبل

 وما واحلج الصالة إىل بالنسبة كذلكو ،واملستحبات الواجبات من حيالصح الوضوء على ترتبي ما هيعل

  .العامل واهللا ،أشبه

  



٣٣

بإكراه أو إجيار يف حلقه أو  فطارلم اضطراره فيه إىل اإليذهب إىل املكان الذي يع أن ال جيوز للصائم ):٦مسألة (

  .حنو ذلك

  

 أو راهكبإ فطاراإل إىل هيف اضطراره علمي الذي انكامل إىل ذهبي أن للصائم وزجي ال :٦ مسألة{

 ،فطاراإل إىل معه ضطري مما هيعل وحرجاً عسراً أو ضرراً الصوم ونيك بأن }كذل حنو أو حلقه يف راجيإ

 عمداً فطاراإل أن عرفت وقد احملرم، فطاراإل إىل عمد الذهاب إىل العمد فإن :بقوله كملستمسا يف وعلله

  .القضاء موجب مفطر

إليه  فالعمد ،به مفعول ألنه االحتالم رينظ مفطر ريغ بأنه راجياإل يف شكالاإل نكمي نعم :قال مث

 إذا نهأ علم لو ماك ،احلرام إىل عمداً سيل بالذهابإليه  فالعمد حراماً، ونيك حىت املفطر إىل عمداً سيل

  .انتهى ،)١(احتلم ئاًيش ليالل يف أكل  إذا أو تلمحي نام

 مكح رتب إذا ماك اآلخر، عرض يف حدمهاأ نيموضوع على نيمكح رتبي قد الشارع :قولأ

 أن جواز يف إشكال ال احلال هذا ويف السفر، على والقصر فطاراإل مكوح ،احلضر على متاماإلو اميالص

 على نيمكح الشارع رتبي وقد الثاين، مكاحل هيعل ترتبيف الثاين املوضوع يف نفسه لفكامل دخلي

   وزجي ال احلال هذا ويف وحنوها، والضرر واحلرج العسر أحكامك كوذل ،اآلخر طول يف نيموضوع

  

                                                

.٢٩٠ ص٨ ج:املستمسك )١(



٣٤

   ولو كان بنحو اإلجيارمضطراً صومه لو ذهب وصار ويبطل

  

 ذهبي أن وزجي فهل الثاين، مكاحل هيعل ترتبيل الثاين وضوعامل يف نفسه دخلي أن لفكللم

 رياخلرت حلم معه نساناإل أخذي أن وزجي هل أو والزنا، اخلمر شرب على ربجي بأن علمي انكم إىل نساناإل

 وزجي هل مأ اللحم، كذل  أكل الرمق لسد اللحم  أكل  إىلاضطر فإذا الصحراء، يف داًيبع ذهبيو

 مثلةاأل من هاريغ إىل املاء، شرب إىل ضطريل فيالص اميأ يف الشمس يف عمداً قفي أن الصائم نسانلإل

  .حدأ ا لتزمي أن ظني ال اليت

 هيف ثريكنه أ واحلال النوم الصائم نسانلإل اباح الشارع نإفه، يف حنن ما نيوب االحتالم نيب وفرق

 أدلة بل علة، ال مةكح به مفعول ثيدوح ،املقام مثل خبالف ه،يف احملذور عدم على دلي مما االحتالم،

 االستثناء من ضرب االحتالم فاستثناء ة،يالعمد اجلنابة ىلإ النصرافها صالأ االحتالم تشمل ال اجلنابة

  .املنقطع

 نياملعلق لغالب وفاقاً }راجياإل بنحو ولو مضطراً وصار ذهب لو صومه بطلي{ هذا على }و{

 نايفي ال اريباالخت االضطرار ألن ،فارةكوال والقضاء النهار ةيبق كاالمسا هيوعل ،قاميتعل وجدت نيالذ

  .ارياالخت

 مكح مهكح انك ،فطاراإل إىل كهنا باضطراره علمي انك نإو الذهاب إىل مضطراً انك لو نعم

   دهيؤيو رأساً، فطاراإل إىل االضطرار



٣٥

  .فطارإلاإىل كالقصد  ذلك فإنه بطالنه مبجرد القصد إىل بل ال يبعد

  

 العباس أيب إىل )السالم هيعل( الصادق اإلمام ذهاب قصة القاعدة من رناهكذ ما إىل باإلضافة

  )١(.السفاح

 أن عرفت قد ذإ }فطاراإل إىل القصدك فإنه{ انكامل }كذل إىل القصد مبجرد بطالنه بعدي ال بل{

 من واحد ريلغ تبعاً هيف حنن لناكاستش نإو ه،ريوغ املصنف مذاق على مفطر والقاطع قطعال قصد

 بطل اخلالف فظهر ،فطاراإل على هيف ربجي بأنه قطعي انكم إىل ذهب لو املصنف رأي علىو الفقهاء،

 تقدم ماك صومه صح باجلرب ئففوج كبذل علمي ال انكم إىل ذهب إذا ماأ القاطع، لقصده صومه،

  .لهيتفص

نه أ علمي انكو رهكأ لو ،الثاين دون األول يف بالبطالن ارجيواإل راهكاإل نيب الفرقيرى  منن إ مث

 إبطال معناه راهكلإل استجابته إذ ،روهكم صبهي مل إذا ،املخالفة لزوم فالظاهر حلقه، يف وجرأ خالفن إ

  .حلقه يف وجرأ حىت قاوم إذا ما خبالف ،صومه

 قدم ،رهكال صورة يف احلالل أو احلرام باملفطر أيتي أن نيب األمر دار لونه أ يف إشكال ال إنه مث

 جهة ريغ من باحلالل يتاآل مكح مهكح فهل باحلرام، جاء إذا ماأ ،احلرام على جمبور ريغ ألنه احلالل

 مأ ،اجلمع فارةك وجبي ال اهللا على ذبكالن  إقلنا إذا ماك احلرام، يف األمر تضاعفي ال مايف احلرمة

  .أقرب الثاين ولعل :احتماالن ال؟

  

                                                

.٦ و٥ و٤ ح مما ميسك عنه الصائم٥٧ باب ٩٥ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٦

  طل صومه وإن تذكر يف األثناء وجب املبادرة إىل اإلخراجمل يب نسي فجامع إذا ):٧مسألة (

  

 يف املتقدمة حاديثلأل }صومه بطلي مل فجامع{ مثال رمضان شهر يفنه أ }نسي ذاإ :٧ مسألة{

 النه أ لمامك مالحظة من ظهري ذيوال ،اناًينس للمجامع املتعرض ثقاملو وخصوص ،انيالنس رفع

 من رأ مل وحنوه، ضياحل يف والوطء وحنوه الزنا إىل كذل ىعدتي هل نكل ،وركاملذ مكاحل يف خالف

 عمار موثق ويف ،)١( اهللا رزقه رزق نةيبقر احلالل، إىل االنصراف سابقاً احتملنا ناأ إال املسألة يف فصل

هلهأ فجامع)واللواط الزنا مثل شملي فال ،)٢.  

 القضاء عدم صالةأن إ قاليأن  إال التأمل، إىل حتتاج وحنوه الزنا باب يف خصوصاً واملسألة

  .واحلالل احلرام نيب مكاحل استواء يف ةيافك املفطرات ةيروا يف بالعمد ديالتق مةيبضم فارةكوال

 ليالدل لعدم ،تنبهه أن الصائم الزوج جامعها إذا الصائمة ريغ الزوجة على جتب النه أ الظاهر مث

 راًكمتذ حدمهاأ انك ولو ر،كاملن عن النهي باب من بجي حىت راًكمن عمله سيول ه،يالتنب وجوب على

  .الناسي دون ركاملتذ صوم بطل خراآل دون

 وجبت ثناءاأل يف ركتذ وإن{ اًمطلق اًيناس املفطر إىل بالنسبة هيالتنب وجوب عدم الظاهر كذلكو

   بدون ألنه }خراجاإل إىل املبادرة

                                                

.٩ ح مما ميسك عنه الصائم٩ باب ٣٤ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٩ باب ٣٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٧

  . وجب عليه القضاء والكفارةوإالّ

  

 وانكاأل ببقاء الفلسفية املسألة على املسألة هذه تتوقف وال ،العمدي اجلماع من ونيك خراجاإل

  . خيفىال ماك وعدمه

 إذا الصائمة والزوجة ،ريوالتعز لنفسه }فارةكوال القضاء هيعل وجب{ خراجاإل إىل بادري }الإو{

 رافعاً ضرراً راجخباإل تضرري انك ولو ،كذل على لّد ملا ،البقاء على جربهاأ نهكل ،أيضاً هي رتكتذ

  .املضطر ليك يف بقاءاإل مسألةدخلت  فيلكللت

 النظر قطع مع ،مستقل حرام الدخول ألن ،اخلارج يف أمين نإو خراجاإل هيعل بجي إنه الظاهر مث

 خلروج املوجبة عةيالسر للمالمسة مناءلإل املستلزمة خراجاإل ةيفور نيب األمر دار ولو ه،ريوغ مناءاإل عن

 ،نياألمر حلرمة يريالتخ فالظاهر طول،أ مدة البقاء نكل املين لعدم املوجب خراجاإل بطء نيوب املين،

  .نياحملذور نيب األمر دون باب من ونيكف

 وقد ،مكباحل اجلهل مسألة اتيصغر من انك خراجاإل إىل املبادرة وجوب يف مكاحل علمي لو إنه مث

  .هيف المكالتقدم 

  .رتكتذ لو ادعاالبت إىل املبادرة املرأة على ،ركتذ إذا خراجاإل يف املبادرة للرجل بجي ماكو



٣٨



٣٩

  

  

  فصل

 وال مبضغ الطعام للصيب وال بزق الطائر وال بذوق املرق وحنو ،ال بأس للصائم مبص اخلامت أو احلصى

  ذلك مما ال يتعدى إىل احللق

  

  }فصل{

  :للصائم ا بأس ال مورأ يف

 بذوق وال ،الطائر بزق وال ،للصبي الطعام مبضغ وال ى،احلص أو اخلامت مبص للصائم بأس ال{

 حيتصر إىل احلدائق نسبه فقد ،خالف وال إشكال بال }احللق إىل ىتعدي ال مما كذل وحنو املرق

  .هيعل مجاعاإل املستند يف ىوادع ،األصحاب

 يف لفصنه أ خيالش عن األول ىكح انك نإو ،املسلمات رسالإ رسلهأ كواملستمس اجلواهر ويف

 الطعام، ذوقي أن له وزجي فال ،كذل عيمج عن مستغن هو منوأما ، تاجحي ملن كذل جبواز فقال املسألة

 واملوثقات الصحاح هايوف ،باجلواز متظافرة ىوالفتاو والنصوص ،خيبالش خاص اخلالف أن الظاهر نكل

  .هاريوغ

   عن سئل نهأ )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن احلليب، فعن



٤٠

   )١(.بأس ال ):السالم هيعل( قال ،إليه تنظر املرق فتذوق القدر تطبخ الصائمة ةاملرأ

 الدواء صبي الصائم عن ،مسعأ وأنا )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  عفوري أيبن اب سأل :قال محاد، وعن

  )٢(.الفرخ زقيو املرق ذوقيو نعم :قال ذنه؟أ يف

 الصائم الرجل ذوقي بأن بأس ال :قال )المالس هيعل( جعفر أيب عن مسلم، بن حممد وعن

  )٣(.القدر

 ذوقي أن والطباخة خاللطب بأس ال :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن اد،يز بن نياحلس وعن

  )٤(.صائم وهو املرق

 الشيء حلو عرفيل املرق الطباخ ذوقي أن بأس ال ):السالم هيعل( قال :قال املقنعة يف دياملف وعن

 مراراً كذل فعل إذا بصقيو ،ئاًيش كذل من بلعي ال أن بعد اخلبز للصيب ضغميو ،الفرخ زقيو ،مضهحا من

  )٥(.تهدجيو مرات ثالث دناهاأ

 به غسلي املاء هيف من صبي الرجل عن سألته :قال )السالم هيعل( هيخأ عن ،جعفر بن علي وعن

   صائم وهو ثوبه يف ونيك الشيء

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٤ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٥ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٥ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .١٤ سطر ٦٠ ص:املقنعة )٥(



٤١

  )١(.أسب ال :)السالم هيعل( قال

نه سئل عن املرأة يكون هلا الصيب وهي أيف حديث ) عليه السالم (اهللا عبد أيب عن احلليب، وعن

  . )٢(كان هلان إ  والطري،ال بأس به): عليه السالم(صائمة فتمضغ له اخلبز وتطعمه؟ قال 

 كانت )ليهاصلوات اهللا ع(فاطمة ن إ :قال )عليه السالم(وعن مسعدة بن صدقة، عن أيب عبد اهللا 

  .)٣(وهي صائمة يف شهر رمضان) عليهما السالم(متضغ للحسن مث للحسني 

 قال ،رمضان شهر يف عطشي الرجل يف )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن سنان، بنوعن عبد اهللا 

  )٤(.اخلامت صمي بأن بأس ال ):السالم هيعل(

 سيل الصائم فم يف اخلامت :قولي )مالسال هيعل( اهللا عبدأبا  مسعت :قال عقوب،ي بن ونسي وعن

  )٥(.فال النواة ماأف ،بأس به

 وهو هيف يف النواة علجي الرجل :)السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قالنه أ حازم بن منصور وعن

   ،ال :قال صائم؟

                                                

  .٨ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١ مما ميسك عنه الصائم ح٣٨ باب ٧٦ ص٧ج:  الوسائل)٢(

.٢ مما ميسك عنه الصائم ح٣٨ باب ٧٦ ص٧ج:  الوسائل)٣(

  .١ حا ميسك عنه الصائم مم٤٠ باب ٧٧ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٤٠ باب ٧٧ ص٧ ج:الوسائل )٥(



٤٢

  وال كان من غري قصد إذا اتفق التعدي  إذاوال يبطل صومه

  

  )١(.نعم :قال اخلامت؟ جعليف :قلت

 نهإف بأس، فال هبصق إذا ماأ ،بلعهي النه أ النهي ومعىن ول،كاملأ بعض هيف النواة ألن كوذل :قولأ

 من هاريغ إىل ة،يالروا ذه املراد على نةيقر اتيالروا كتل ونكفت وحنوه، الطعام مضغ من عظمأب سيل

  .مهاريوغ والرضوي الدعائم يف املرويك الباب، هذا يف الواردة اتيالروا

 عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال عرج،األ ديسع رواه ما أن عرفي اتيالروا هذه ومن

  )٢(.ال :قال بلعه؟ي وال الشيء ذوقيأ الصائم

 الشراب ذوقي الصائم عن سألته :قال )السالم هيعل( ىموس هيخأ عن جعفر، بن علي رواه وما

 وال هيعل شيء ال :قال ه؟يعل فما فعل فإن :لتق ،فعلي ال :قال حلقه؟ يف طعمه دجي والطعام

  .)٣(عودي

 مل ثيح نهإف حلقه، يف الطعام دخول يف الغفلة على الثاين اخلرب ملحي أو راهة،كال على حمموالن

  .املستقبل يف واظبي أن بجي نهكل ه،يعل شيء ال تعمدي

   وال قصد ريغ من انك إذا التعدي اتفق إذا صومه بطلي وال{

                                                

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٨ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٥ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٤٣

  نسياناً  أويتعدى قهراًنه  بأعلم

  

  .املشهور فهو اتفق إذا البطالن عدم ماأ }اناًينس أو قهراً ىتعدي بأنه علم

 جلاءواإل انيوالنس السهو أن تقدم وقد ،بالعمد املفطرات خبارأ دييتق بعد الرباءة صلأ هيعل دليو

 حدأ على بناًء ،املتقدم رجعف بن علي خرب كذل إىل باإلضافة هيعل لديو ،البطالن توجب ال أشبه وما

 ةريصغ يل بنتا قبلأ ينإ: )السالم هيعل( اهللا عبد أليب :قلت احلناط، والد أيب حيصح إىل مضافاً ،هيريتفس

 به املراد أن الظاهر فإن )١(.يكعل شيء ال :يل فقال :قال شيء؟ قهاير من جويف يف دخليف صائموأنا 

  .التعمد صورة يف دالفسا لوضوح ،تعمد ريغ من قيالر سبق هو

 نتهىامل عن يكح نكول هذا رناه،كذ ما سائر شمليف ،السؤال ملورد ةياخلصوص عدم املعلوم ومن

  .القضاء وجب الّإو ،هيعل شيء فال حيصح لغرض انك لو فمه يف دخالاإل بأن املسألة، يف ليالتفص

 بعدم فىتاو ،جلواهرا هيف تنظر ذاكو ،القضاء وجوب يف بالنظر كاملدار كيحم يف هيعل لكشأو

  .الصورة هذه يف للقضاء وجه ال ذإ مها،ريوغ املقاصد منتهىو املستند احيصر القضاء

   الفم يف املاء دخالإ خبارأ يف باملناط كلذل ستدليأن  إال اللّهم

                                                

.١ ح ميسك عنه الصائم مما٣٤ باب ٧٢ ص٧ ج:الوسائل )١(



٤٤

   العمديفطار فيدخل يف اإلاألولأما مع العلم بذلك من 

  

 بغرض دخالاإل انك إذا ما على شيء عدم على دلّ ما حمليف ،الواجب الوضوء ريغ ألجل

  .حيصح

  :هيعل ردي نكل

 محاد، ةيروا ففي ،النافلة وضوءك حيصح لغرض املاء دخلأ نإو القضاء خباراأل كتل يفن إ :والًآ

  )١(.القضاء هيفعل نافلة لصالة وضوؤه انك نإو :)السالم هيعل( الصادق عن

 لسان مص خبارأ يف هيالتنب وعدم ،احلناط والد أيب خربك العبث، جواز خباراأل هذه يفن إ :اًيوثان

 ويف الوضوء باب يف الوجوب عدماألصل  أن  إىلمضافاً هذا العبث، من ضربنه أ مع وحنوها الزوجة

األصل  خالف ثبت فإذا بالتعمد، اتيالروا دييلتق كوذل التعمد، ريغ يف القضاء عدم صالةأل الباب هذا

  .هيمدع على دعواه كوذل ،باملناط قطعناإذا  إال آخر باب هيعل قاسي ال باب يف

 خذهأ إذا ماك ،احللق يف الدخول قبل الفم يف دخالاإل بعد أو }األول من كبذل العلم مع ماأ{

 علمي ما إىل العمد ألن }العمدي فطاراإل يف دخليف{ جوفه دخل فمه يف بقاهأن إنه أ وعلم السعال

  .كاملستمس يف ذاك ،الشيء كذل إىل عمد هيعل الشيء ترتب

 بأنه علم إذا مبطالً دخالاإل علجي أن والقاطع القطع ةيمبطل من املصنف مذاق على نبغيي :قولأ

   ماأ دخل،ي مل نإو حلقه دخلي

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٤٩ ص٧ ج:الوسائل )١(



٤٥

  بعده وكذا ال بأس مبضغ العلك وال يبلع ريقه

  

 قطع نإو دخلي مل بأن قطعه خطأ نيتب إذا مايف وال ،األول من البطالن عدم فالظاهر ناهيرأ ما على

  .بالدخول األول من

  ويف ،نتهىامل عن نقالً ،املستند يف ثركلأل وفاقاً }بعده قهير بلعي وال كالعل مبضغ بأس ال ذاكو{

 رسالإ كاملستمس يف رسلهأو ،املشهور أو ثركاأل هيعل أن اجلواهر ويف ن،ياملتأخر ثركأ هيعل أن احلدائق

  .ايفكسإلوا ةيالنها عن يكللمح خالفاً ،املسلمات

  .كالعل تشمل هايف باملناط أو بعمومها اإف ،تقدم ما منها اليت اتيالروا من ةمجل اجلواز على دليو

 نعم ):السالم هيعل( قال ،كالعل ضغمي الصائم عن )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب وخرب

  )١( .شاءن إ

  )٢(.كالعل ضغمي الصائم :قالنه أ )مالسال همايعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وخرب

 فإين ا،كعل متضغ أن كايإ حممد اي ):السالم هيعل( جعفر بوأ قال مسلم، بن حممد حيوصح بل

   .)٣(ئاًيش منه نفسي يف فوجدت صائم، وأنا اكعل وميال مضغت

   كذل وألجل ،راهةكال على حممول هيو ،اجلواز ليدل )السالم هيعل( اإلمام فعلفإن 

                                                

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٦ باب ٧٤ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٣٦ باب ٧٤ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٤٦

  فيه وإن وجد له طعماً

  

: قال ؟كالعل ضغمي الصائم :قلت :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن احلليب، حيصح ملحي

ال)راهةكال على، )١.  

 دلي مما الفم يف طعماً وجبي كالعل أن  إىلباإلضافة ،ورةكاملذ حةيالصح فهو املانع، مستند ماأ

 أو الطعم انتقال عند جزاءاأل تنتقل أن بد فال ،رواكذ ماك حمال العرض انتقال ذإ جزاء،األ تفتت على

  .حيالر

 يف االجتهادك أا  إىلباإلضافةف العلّةوأما  ،مجعاً راهةكالعلى  محلها عرفت فقد ةيالروا ماأ :هايوف

  .املضغبني الطعم واملضغ، أن أقصر ما توجبه أن ال يبلغ الريق ال أن حيرم  التالزم وعدم النص، مقابل

  :هيفف منها، سيل كوالعل ،للمفطرات احلاصرة اربخاأل من للجواز الوسائل به استدلما  ماأ

  .خاصة خبارأب ثبتت يتال املفطرات سائر مثل اأب قولي ميبالتحر القائل :والًأ

  .علته من عرفت ملا الطعام من كالعل بأن قولي :اًيوثان

 الطعم نوأل ،طالقلإل واحد ريغ به صرح ماك }هيف طعماً له دجو وإن{ اجلواز ظهري تقدم ومما

 واستحالة ،طعماً هلا وجد واحلجر والثوب ديواحلد اخلشب تذوق إذا نساناإل فإن به، اعتبار ال هو مبا

   انتقال

                                                

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٦ باب ٧٤ ص٧ ج:الوسائل )١(



٤٧

  . بل كان ألجل ااورة،ما مل يكن ذلك بتفتت أجزاء منه

  

 له دجي نساناإل أن مع كالسوا جواز دهيؤي ،الدقة على اًيمبن سيل والشرع ة،يفلسف دقة العرض

  .طعماً

 انتقال ذإ همايف الدقة وجود مع ،والرائحة باللون اعتبار النه أ النجاسات باب يف الفقهاء ركذ وقد

 ثيحب }منه جزاءأ تيبتفت{ الطعم }كذل نيك مل ما{ جزاءاأل انتقال بدون ليستحي والرائحة ونالل

 جزاءاأل ونكتأن  إال :)١(كاملستمس يف قال موضوعها، يف دخالواإل الشرب أو لكاأل هيعل صدق

  .املستند رهكذ ماك }ااورة جلأل انك بل{ ،ظاهر ريغ نئذيح فطارباإل مكفاحل ق،يالر يف ةكمستهل

 يف املاء جزاءأ بقاء وضوح مع ،املضمضة بعد البزاق استحباب على دلّ ما كاالستهال ةيافك ديؤيو

 نساناإل  دجي مما الفم يف منه ةريالصغ جزاءاأل بقاء مع امالطع مضغ جواز على دلّ ما كذلكو الفم،

  .وحنومها نيوالدارص بالفلفل خملوطاً انك إذا مايف مدة إىل طعمه

 له وجد سواء ،وزجي اجلوف إىل وتنحدر ةكمستهل ريغ جزاءأ الفم يف ىبقي نيك ملن إنه أ فتحصل

  .ال أم جزاءأ منه تكاستهل وسواء ال، وأ طعماً

 يف طعمهما دجينه أ مع كمس أو صرب هيف مبا تحالكاال راهةك على دلّ ما املضغ جواز ديؤي ومما

  .قةيالدق جزاءاأل النتقال إال كذل سيول ،فمه

                                                

.٢٩١ ص٨ ج:املستمسك )١(



٤٨

  ذلك  كان أو امرأة وإن كان يكره هلا رجالً،وكذا ال بأس جبلوسه يف املاء ما مل يرمتس

  

  .الطعم لوجدان مستلزماً أيضاً الوضع ونيك ما اًريثك ذإ ،الفم يف الوضع من عمأ باملضغ املراد مث

 عرفت قد ذإ }رمتسي مل ما{ عاتياملا سائر أو }املاء يف{ الصائم أي }جبلوسه بأس ال ذاكو{

 بال ،}كذل هلا رهيك انك نإو ،امرأة وأ{ الصائم }انك رجالً{ اجلملة يف وحرمته االرمتاس ةيمبطل

  :اتيالروا من ومجلة املتقدمة موراأل يف طراتاملف وحصر صللأل الرجل يف خالف وال إشكال

 ،ال :قال الصالة؟ تقضي احلائص :)السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قال راشد، ابن حيصحك

 :قلت .سيبلإ قاس من ولأن إ :قال هذا؟ جاء نيأ من :قلت ،نعم :قال ،الصوم تقضي :قلت

 هذا؟ جاء نيأ من :قلت ،ال : قالجسده؟ على ثوباً لبيف :قلت ،نعم :قال املاء؟ يف ستنقعي فالصائم

  )١(.كذل من :قال

 أنكو واضح، نيمكاحل وجه أن  خيفىوال باطل، اسيق كذا مثلنه أ )السالم هيعل( عيني :قولأ

 العلل ونكدري ال نيالذ العوام لتجري سببا ونيكف ،العلل طلبواي ال حىت صحابهأ ؤدبي أن رادأ اإلمام

  .مهل نتيب نإو

   باهللا لالتصال الصالة أن الوضوح وجه

                                                

.٥ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٣ ص٧ ج:الوسائل )١(



٤٩

 يف الصالة تسقط نماإو .وقتها يف عنها سقطت ما لقضاء وجه فال صالة، له ومي لّكو سبحانه

 وال منها قتربي فال ةيواألول نياملواز عن بابتعادها تشعر حىت احلائضة للمرأة اطةيح وقاتاأل هذه

  .كذل ريوغ دمها بنجاسة ستهاني

 والطب حاديثاأل يف ماك، شهراً سنة لّك يف للجسد مصلحة الصوم فإن الصوم، خبالف كوذل

 وجبي ضار اجلسد على الثوب بلّ فإن مسألتنا يف كذلكو ،رمضان شهر بفوت فوتي ال كوذل ،دهيؤي

  .هيف ضرر ال نهإف املاء، يف الدخول خبالف ،أشبه وما املفاصل

 ستنقعي الصائم :قال مسلم، بن حممد حيصحك ات،يالروا من ىخرأ مجلة كفهنا ان،ك فكيو

  .)١(املاء يف رأسه غمسي وال :قال أن  إىلاملاء يف

 رمسي وال املاء يف ستنقعي الصائم :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن، احلليب حيوصح

  )٢(.رأسه

 ،املاء يف نقعستي الصائم عن سألته :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ر،يسد بن حنان وموثق

  ال نكول بأس ال :قال

                                                

.٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٧ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٥٠

  )١(.بقبلها حتمله ألا املاء يفتستنقع  ال واملرأة نغمسي 

 مل ما هيف ستنقعي أن للرجل بأس وال ،بقبلها حتمل اإف املاء، يف املرأة جتلس وال :الرضوي ويف

  .)٢(هيف رمتسي

 وتبعهما ،كللمدار تبعاً ،املستند كبذل صرح ماك ،راهةكال عدم اتيالروا هذه ظاهر أن  خيفىوال

  .هريوغ املقاصد منتهى

 ذهبوا ،كاملستسم يف ماك واملشهور ،املستند يف ماك شهرفاأل ،هيف اختلفوا فقد املرأة استنقاع ماأ

 وظاهر والقاضي ،مجاعاإل هيعل يادع بل ،زهرة وابن واحللّي لمييالد عن يكللمح خالفاً ،راهةكالإىل 

  .ميالتحر إىل ذهبوا فقد قنعةامل وحمتمل هيالفق

 ميبالتحر قال من نيوب ،بالقضاء قال من نيوب ،فارةكوال بالقضاء قال نم نيب احملرمون اختلف مث

  .شيء دون من فقط

 وجه أن باملائع احلقنة اتيوروا والشرب لكاأل اتيروا من املستفاد بأن :ميبالتحر للقول استدل

 تقدم ومبا واحلقنة، الشرب مبرتلة كذل انك املاء حتمل املرأةن إ ثيوح ،اجلوف يف شيء دخول ميالتحر

  .والرضوي املوثق من

  .املفطرات سائرك إنه :قال فارة،كوال بالقضاء قال من مث

  .فارةكال عدم صالةأل :قال فقط، بالقضاء قال ومن

   على االقتصار فالالزم ،املقام يف همايعل ليدل ال ألنه :قال هما،مبعد قال ومن

                                                

.٦ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٥ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )٢(



٥١

  .النهي ظاهر من املستفاد ميرالتح

  .اجلواز إىل ثاًيوحد اًميقد املشهور ذهاب بعد الضعف فواضح ةيالغن إمجاع ماأ :هيوف

 أن على ليدل وال ،املاء دخول وجبي ال جلوس لّكف ،يربكو ىصغر مناقشة هيفف ،ليالتعلوأما 

  .حمظور املاء دخول لّك

 ،الداللة عن سقطت ليالتعل هايف ركذ ثيح ثقةواملو ة،ياحلج عن ساقطة فالرضوي ةيالرواوأما 

  .ثاًيوحد اًميقد داللتها عن املشهور عراضإ إىل باإلضافة ،راهةكال يف ليالتعل لظهور

 ال ماك ميوالتحر الوجوب على بداللتها صولاأل يف رد فقد ،ةيخرب مجلة اأب املستند إشكالوأما 

  .خيفى

 االنفراج حصل فلو ،نيالرجل نيب ما انفراج ثيح من  إالاجللوس يف ةيخصوص النه أ الظاهر مث

  .العلّة لوجود أيضاً روهاًكم هلا انك اجللوس ريبغ

 والتسامح ،احتماالن ال؟ مأ ،رهيك فهل نفسها جلمع انفراج بدون جلوس انك بأن سكانع لو ماأ

  .االجتناب قتضيي السنن أدلة يف

 بعدي وال ،احتماالن ال؟ مأ رهيك فهل اءامل دخول من منتأ بأن املوضع سد وقد جلست ولو

  .التسامح باب من راهةكال

 الرجال مكح مهكح بالرجال وامللحق قبل، له انك إذا النساء مكح مهكح بالنساء امللحق اخلنثىو

   قبل له انك إذا ماأ قبل، له نيك ملن إ



٥٢

  اجلسد وال ببل الثوب ووضعه على

  

 باب من له بالنسبة راهةكال بعدي ال نكل راهة،كال عدم ستندامل طلقأ ال، مأإليه  بالنسبة رهيك فهل

 قال مث العلّة، يف هلا ملساواما باملرأة واملمسوح ىاخلنث إحلاق ديالشه عن نقل احلدائق أن ماك التسامح،

  .تأمل هيوف

  .تقدم مما تظهر خرأ فروع املقام ويف

 ادعي بل ،ظاهر خالف وال كالإش بال }اجلسد على ووضعه الثوب ببلّ{ بأس }ال{ ذاك }و{

  .همريوغ كواملستمس املقاصد منتهىو واجلواهر واملستند احلدائق كبذل فيتأ وقد ،مجاعاإل هيعل

  .روهاتكامل عداد يف روهاكذ واملشهور ،ةيالناه اتيللروا راهةكال الظاهر نعم

 صبيو املاء يف ستنقعي الصائم :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن مسلم، ابن حيصح هيعل دليو

 ظاهر فإن ،)١(املاء يف رأسه غمسي وال حتته، ايالبور نضحيو باملروحة نضحيو بالثوب ربدتيو رأسه على

  .املستند احتمله نإو املروحة،ك الثوب جعل ال باملاء دتربي

 على النهي ظاهره ما ملحي وا ،خاصة أشياء يف للمفطرات احلاصرة خباراأل إىل باإلضافة

   قال جسده؟ على ثوباً بليف :قلت :هايوف املتقدمة، راشد بن حسن ةيرواك راهة،كال

                                                

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٢ ص٧ ج:لالوسائ )١(



٥٣

  )١(.ال ):السالم هيعل(

 الثوب لبسي الصائم عن سألته :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،قليالص احلسن ةيوروا

  )٢(.ال ):السالم هيعل( :قال املبلول؟

 وهو كثوب تلبس ال :قولي )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  مسعت :قال سنان، بن اهللا عبد ةيوروا

   .)٣(عصرهت حىت صائم نتأو رطب

  .املعصور من راهةك شدأ الرطب الثوب ولعلّ مبلول، املعصور الثوب فإن راهةكال ليدل أيضاً وهذا

 شملي الثوب انك فإذا ،لبعضه أو للجسد الثوب عابياست نيب راهةكال يف الفرق عدم الظاهر مث

 فهم لعدم ،روهكامل يف داخالً انك مثالً، والرقبة الرأس أو بل نيالرجل أو نيديال أو فقط والظهر لصدرا

 بثوب املاء خارج نساناإل ونك يف ةياخلصوص عدم الظاهر أن ماك ،اجلسد عيجلم مشوله يف ةياخلصوص

  .بدوي املاء خارج إىل واالنصراف املاء، داخل أو مبلول

   ولو وحنوه، املطر بسبب تبللي أو ،عمداً هبللّي أن نيب فرق وال

                                                

  .٥ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٤ و١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٤ و٢٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.ال تلزق ثوبك إىل جسدك وهو رطب:  قال٣ مما ميسك عنه الصائم ح٣ باب ٢٣ ص٧ج:  يف الوسائل)٣(



٥٤

  .أيضاًوال بالسواك باليابس بل بالرطب 

  

  .االجتناب يف فاك السنن أدلة يف فالتسامح رناه،كذ ما لبعض راهةكال مشول يف كش

 وال إشكال فال ابسيبال كالسوا ماأ }أيضاً بالرطب بل ابسيبال كبالسوا{ بأس }ال{ ذاك }و{

  .هيعل هيبقسم مجاعاإل ىدعو اجلواهر يف بل ه،استحباب يف خالف

 يف ماك ثركاأل وعن ،احلدائق يف ماك املشهور عن يكاحمل فإن خالف، هيفف بالرطب كالسواوأما 

  .رههكف ليعق أيب ابن إال مجعأ علمائنا إمجاع هيعل أن نتهىامل عن بل االستحباب، املقاصد منتهى

 الرطب يف راهةكبال القول هو والظاهر الرطب، عن املنع ةياكح املختلف عن يكح رمبا نكول

  .بالرطب كاياالست راهةك املصنف من أيتيوس ،ابسيال يف واالستحباب ،تأمل على

  :خباراأل من طوائف وهنا

  .مطلق بقول كالسوا استحباب على دلّ ما :األوىل

  .بالرطب كاياالست على دلّ ما :ةيالثان

  .بالرطب كايتاالس عن النهي على دلّ ما :الثالثة

  .راهةكال على احلمل قتضيي نيتريخاأل نيالطائفت نيب واجلمع

 أي الصائم كستاي :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن سنان، ابن حيصح :األوىل الطائفة فمن

  )١(.حبأ النهار من ساعة

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٧ ص٧ ج:الوسائل )١(



٥٥

  )١(.شاء النهار أي كستاي الصائم :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن احلليب، حيوصح

 كستاي :قال للصائم؟ كالسوا عن سألته :قال )السالم هيعل( جعفر أيب عن اجلارود، أيب ةيوروا

   .)٢(آخره إىل النهار ولأ من شاء ساعة أي

  .ةريثكال خباراأل من هاريغإىل 

 ملاءبا الصائم كستايأ :)السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال احلليب، موثقك :ةيالثان الطائفة ومن

  )٣(.به بأس ال :قال طعمه؟ دجي الرطب وبالعود

 كستاي بأن بأس ال :قال )السالم هميعل( يعل عن ،آبائه عن ،الصادق عن ،سناداإل قرب ةيوروا

 رطبأ باملاء املضمضة :فقال ؟كالسوا رطوبة يف يعلل ليفق ،وآخره النهار ولأ يف الرطب كبالسوا

 من البد نهإف له ليق الوضوء، لسنة املضمضة من بد ال :قائل قال فإن ):معليه السال(علي  فقال ،منه

  )٤(.ليجربئ ا جاء الّيت للسنة كالسوا

  ).السالم هيعل( الرضا احلسن أيب عن ،الرازي خرب منه بيوقر

                                                

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٨ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٥ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٨ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٨ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.٤٣ ص:قرب اإلسناد )٤(



٥٦

 أي الصائم كستاي :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن مسلم، بن حممد موثق :الثالثة الطائفة ومن

  )١(.رطب بعود كستاي وال شاء هارالن

   .)٢(رطب بعود الصائم كستاي ال :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب ومصحح

  )٣(رطب كبسوا كستاي أن للصائم رهك نهأ )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،سنان ابن حيوصح

  )٤(.شيء هيف ىبقي ال حىت نفضهي مث باملاء هكسوا بلي ن أضري ال :وقال

 يف والشتماهلا ،هاريغ نيوب نهايب للجمع ،راهةكال على حممولة الثالثة الطائفة أن الواضح ومن

 مكاحل أن والرازي سناداإل قرب يتيروا حمتمل ذإ تأمل، راهةكال يف يل نكل راهة،كال لفظة على نفسهاأ

 ماك ةيالتق على الرطب عن النهي على دلّ ما ملحي أن نكميف العامة، من هو مناإ الرطب كالسوا بنفي

  .اجلواهر احتمله

 أن نكمي فكي ذإ واحد، فرد عن إال الرطب استحباب على مجاعاإل نتهىامل ىدعو كذل ديؤيو

   الفخي عما مجاعاإل نتهىامل دعيي

                                                

.٨ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٧٧ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٨ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٩ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .١١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٨ باب ٥٩ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٥٧

بعد   إال كانت كالرطوبة اخلارجية ال جيوز بلعها وإالّ،أخرج املسواك من فمه ال يرده وعليه رطوبة إذا لكن

  الريق االستهالك يف

  

  .وىلأ راهةًك أو باًااستحب مكاحل يف فالتوقف ومنظره، همبرآ اتيوالروا ات،يالروا

 وزجي ال ةياخلارج الرطوبةك انتك وإالّ ،رطوبة هيوعل ردهي ال فمه من كاملسوا أخرج إذا نكل{

 انك خرج إذا الفم ماء أن ضوحلو ةياخلارج الرطوبةك هي ونكت ماأ }قيالر يف كاالستهال بعد إال بلعها

 لصدق بلعهايو الفم من خراجهماإ بعد والنخامة البصاق نساناإل ردي أن وزجي ال ولذا ،اخلارج املاء من

  .همايعل لكواأل الشرب

 بقاء وضوح مع ،املضمضة بعد البصاق ةيفاك على دل ما هيعل دليف ،كاالستهال مع اجلوازوأما 

 بقاء أن كالعل يف عرفت قد بل ،أيضاً البصاق بعد الفم ماء يف كستهلي مما والطعام املاء ذرات ضبع

  .رضي ال ةكمستهل لذرات املالزم الفم يف الطعم

 جمرد بأن شعاراإل من خباراأل هذه يف ما خيفى ال" :بالرطب كالسوا مسألة يف احلدائق يف قال

 مسألة يف رناهكذ ملا دييتأ هيوف ،بالصوم مضر ريغ نهإف ان،ك جساماأل أي من احللق إىل الطعم وصول

  .انتهى )١("اميللص مفسد وال رمض ريغ احللق إىل طمعه وصول أن من السعوط

                                                

  .١٦٠ ص١٣ ج:احلدائق )١(



٥٨

  رطوبة مل يكن عليه إذا وكذا ال بأس مبص لسان الصيب أو الزوجة

  

 صبعباإل كالسوا مثل يف جار بل ،كرااأل عود من الذي كبالسوا خاصاً سيل مكاحل أن الظاهر مث

 هيعل نيك مل إذا الزوجة أو الصيب لسان مبص بأس ال ذاكو{ ،دلةاأل طالقإل مهاريوغ والفرشاة والقماش

  .كتستهل مل ذإ مايف قذفها بل ،بلعهي مل نهكل رطوبة هيعل انك نإو بل ،إشكال بال }رطوبة

 عن ،جعفر بن علي حيصح صل،واأل ،خاصة أشياء يف املفطرات حصر إىل باإلضافة هيعل لديو

 ال :قال ؟كذل املرأة تفعل أو املرأة لسان صمي أن أله الصائم الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم (هيخأ

  )١(.بأس

 لسانه هايعطيو نعم :قال قبل؟ي الصائم :)السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،ريبص أيب وعن

  )٢(.متصه

 صائم وأنا ةريصغ يل بنتاً قبلأ ينإ :)لسالما هيعل( اهللا عبد أليب قلت :قال احلناط، والّد أيب وعن

  .)٣(شيء يكعل سيل ،بأس ال :يل فقال :قال شيء؟ قهاير من جويف يف دخليف

   كاملستمس أنكو ث،ياحلد هذا ،بالصيب املصنف مراد أن والظاهر

                                                

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٤ باب ٧٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٤  باب٧٢ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١ مما ميسك عنه الصائم ح٣٤ باب ٧٢ ص٧ج:  الوسائل)٣(



٥٩

 باب لوأ يف )٢(الوسائل يف وركمذ واخلرب ،)١("الصبي يف نص على قفأ ومل" :قال ولذا به فطري مل

 مع قهماير بدخول الصوم بطالن وعدم ةيراهك على سكوبالع ابنته أو امرأته لسان الصائم مص جواز

  .التعمد عدم

 إىل بالنسبة وحنومها واللمس القبلة راهةك من دلّ ملا ،الزوجة إىل بالنسبة كذل راهةك الظاهرن إ مث

 مث الوسائل، كبذل فىتأ كلذل أنهكو باملناط، فادتست فلعلها وحنوه الصيب إىل بالنسبة راهةكال ماأ الزوجة،

  .هلا ةياآلت دلةاأل بعض ومشول املناط لوحدة الشفة اللسان مكح يفن إ

 اجلواز قتضيي املتقدم طالقاإل )رطوبة هيعل نيك مل ذاإ( املصنف قول عند قال كاملستمسن إ مث

 ،ابتالعها جواز على تدل فال ،املص جمرد مكحل النصوص سوق ىدعي قد نعم ،الغالب هو بل ،معها

  .انتهى ،)٣(تأمل عن لوخي ال نهكل ،املانعاألصل  إىل هيف جعريف

 وجودوالد  أيب ةيروا ظاهر بل عم،أ راهةكال أن الظاهر انك نإو ،حمله يف )سره قدس( وتأمله

  .البنت لسان على الرطوبة

   وانياحل من مصاً أو ،له مصاً نسان،اإل لسانحكم  مهكح وانياحل لسان أن والظاهر

                                                

.٢٩٣ ص٨ ج:املستمسك )١(

  .١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب ٧٠ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٢٩٣ ص٨ ج:املستمسك )٣(



٦٠

ها أو حنو ذلكوال بتقبيلها أو ضم.  

  

  .املناط ليقإذا  إال عدمهااألصل ف راهةكال اما ،كل جوزيف نساناإل للسان

 هي وتلمس وتضم تقبل نأو اللمسك }كذل حنو أو ضمها أو لهايبتقب{ بأس }ال{ ذاك }و{

 رهيك وال ،صائماً انك إذا للشاب القبلة رهكت :قال إنه اخلالف فعن ي،إمجاع اجلملة يف واجلواز ،للرجل

  .الفرقة إمجاع لنايدل خ،يللش

  .هوةالش لذي ليالتقب راهةك على لعلماءا مجعأ :رةكالتذ وعن

 واحد ريغ صرح وقد ،كبذل شهوته كتحري مل ملن راهةكال على مجاعاإل ىدعو نتهىامل وعن

  .مناءاإل عدم ظن مع راهةكبال

  .يإمجاع ملةاجل يفنه أ املستند ويف

  .صحاباأل ثركأ إطالق إىل راهةكال نسبة احلدائق ويف

  .رةكوالتذ نتهىوامل اخلالف إمجاع نقل اجلواهر ويف

 ،كبذل شهوته تكحتر إذا أو الشاب يف خصوصاً مطلقاً، راهةكال مع اجلواز فالظاهر ،انك فكيو

 خيالش دون الشاب حق يف رههك نم ومنهم مطلقاً، كذل رهك من منهم ،املسألة يف قوالاأل اختلفت وقد

  .هريغ دون شهوته كبذل كتحري ومن الشهوة ذي حق يف رههك من ومنهم اخلالف، عن ماك

عليه ( الرضا عن ،ونيالع عن املرويك النصوص، من مجلة مطلقاً راهةكال من رناهكذ ما على دليو

   أيب بن علي قال :قال ،)عليهم السالم (آبائه عن) السالم



٦١

 واملرأة واحلمام احلجامة ،صائم وهو هلن نفسه مكحدأ عرضي ال ثالثة ):السالم هيعل( طالب

  )١(.احلسناء

 هل الرجل عن سألته :قال ،)السالم هيعل( ىموس هيخأ عن )السالم هيعل( جعفر بن علي وعن

  )٢(.ال :قال رمضان، شهر قضيي وهو لمسي أو قبلي أن له صلحي

 قبلأ نياملؤمن ريمأ اي :فقال )السالم هيعل( نياملؤمن ريأم إىل رجل جاء :قال نباتة بن صبغاأل وعن

   .)٣(اللطام القتال بدو فإن كصوم عف :له قال صائم؟وأنا 

 ةيالداخل نئبالقرا راهةكال على ملحي كذل نكول مطلقاً، النهي قتضيي اتيالروا هذه إطالقفإن 

  )٤(.الصوم القبلة تنقض ال :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن زرارة، حيصحك اوزة، ةيوبالروا

  .)٥(الصوم القبلة تنقض ال :قال ،)السالم هيعل( جعفر أيب عن الفضالء، حةيصح ومثله

   عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال مساعة، وموثقة

                                                

  .١١٥ ح٣٨ ص:عيون أخبار الرضا )١(

  .١١ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب٧٠ ص٧ ج:الوسائل )٢(

   .١٥ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب ٧١ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب ٦٨ ص٧ ج:الوسائل )٤(

.١٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب ٧٠ ص٧ ج:الوسائل )٥(



٦٢

  )١(.ال :قال تفطر؟أ للصائم رمضان شهر يف القبلة

 وهو املرأة قبلي الرجل عن سئل ثيح )وآله هيعلصلى اهللا ( هللا رسول عن ،الصدوق رواه وما

 شم فإن ،راهةكال مع اجلواز يف ظاهر نهإف .)٢(انةحير إال هي هل ):وآله هيعلصلى اهللا ( قال صائم؟

  .روهكم جائز اميالص يف انحيالر

 )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصح الشاب، إىل بالنسبة راهةكال شدة على دلي إنه مث

 للرجل رهيكل كذلن إ :فقال نقضه؟ي أو صومه كذل فسديأ ئاًيش املرأة من سمي الرجل عن سئل نهأ

  )٣(.املين سبقهي أن خمافة الشاب

 ةياجلار قبلي الصائم يف تقول ما ):السالم هيعل( اهللا عبد أليب قلت :قال حازم بن منصور وحسنة

 والقبلة ،ؤمني ال ألنه فال، الشبق الشابوأما  ،بأس فال كومثل مثلي ريبكال خيالش ماأ :فقال واملرأة؟

أبا  اي لشبق كنإ :يل فقال العبها؟يف ةياجلار له ونيك مثلي يف ىتر فما :قلت ،نيالشهوت ىحدإ

  )٤(.حازم

   كبذل شهوته كحتر من إىل بالنسبة راهةكال شدة على دلي إنه ماك

                                                

  .١٤ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب٧٠ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٤ حم مما ميسك عنه الصائ٣٣ باب ٦٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب٦٨ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب ٦٩ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٦٣

 باشري هل سئل نهأ )السالم هيعل( جعفر أيب عن ،وزرارة مسلم نب حممد حيصح اتيالروا من مجلة

  )١(.هيمن سبقهي ال أن ثقيأن  إال كذل منفليترته  هيعل خافأ نيإ :فقال رمضان؟ شهر يف قبليو الصائم

 تعتنق أن هلا لّحي هل املرأة عن سألته :قال ،)السالم هيعل( ىموس هيخأ عن ،جعفر بن علي وخرب

 عن وسألته .بأس ال :قال شهوة؟ ريغ من جسده بعض فتقبل صائمة وهي رمضان شهر يف الرجل

 وعجزها؟ وفخذها بطنها على ضربيف ةياجلار قلّبي أن رمضان يف صائم وهو له صلحي هل الرجل

  )٢(.صلحي فال الشهوةوأما  به، بأس فال بشهوة كذل فعلي ملن إ :قال

 :فقال رمضان؟ شهر يف بأهله لصقي الرجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  لأس إنه ،مساعة وموثق

بأس فال نفسه على فخي مل ما.)٣(   

  .اتكواملستدر الوسائل يف ورةكاملذ الباب، هذا يف الواردة اتيالروا من هاريغإىل 

 :قال راهة،كلل هياملناف ريغ احملامل بعض على رفاعة حيصح محل من بد النه أ تعرف تقدم ومما

   اهللا عبدأبا  سألت

                                                

  .١٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب ٧٠ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١٨ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب ٧١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

   .٦ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب٦٩ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٦٤

 اهللا ستغفريفل حراماً انكن إ :قال ؟ىمذأف رمضان شهر يف ةيجار المس رجل عن )السالم هيعل(

 صوميو عودي وال ،اهللا ستغفريفل حالل من انك نإو ،ومي انكم وماًي صوميو بداًأ عودي ال من استغفار

  )١(.ومي انكم وماًي

وقد وهم إىل نسبه مث ،لهمك صحابناأ فتوىل الفتهوخم بالشذوذ بيالتهذ يكحم يف اخلرب هذا رد 

  .الراوي

  .أشبه ما أو ةيتق لعله أو }ىمذأ{ إىل فصحف }مىنأف{ انتك ةيالروا أن ولعلّ :قولآ

 الرجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،ريبص أيب خرب ياملذ يف احلرمة عدم على لديو

 ):السالم هيعل( وقال :قال .فطري فال ىمذأ نإو بأس ال :فقال صائم؟ وهو امرأته جسد على دهي ضعي

بالنهار رمضان شهر يف انيالغش عيني تباشروهن وال.)٢(  

  

                                                

 .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٥٥ باب ٩٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

 .١ ح٥٥ باب ٩٢ ص٧ ج، و١٦ ح٣٣ باب ٧١ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٦٥

 إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه جيوز بلعه عن األقوى، وكذا غري الدم من احملرمات واحمللالت، ):١ مسألة(

  والظاهر

  

 إال سيل كاالستهال بعد ألنه }ىاألقو عن بلعه وزجي هيف كستهلاو دم قهيبر امتزج ذاإ :١ مسألة{

 ةيقوائاأل ركذ ولعلّ ،نياملعلق من وجدته من املصنف وافق وقد ،اًإمجاعو نصاً جائز قيالر وبلع ،قيالر

 امتزاجه بعد بلعهي أن نيوب الدم نساناإل بلعي أن نيب عقلي فرق أي إذ ،ضاراً كذل ونيك أن الحتمال

  .نيالفرض الك على اجلوف دخل الدم من املقدار هذا فإن ه،كواستهال

 اعتبار ال ولذا ة،يالعقل الدقة ال ةيالعرف موراأل على الشرع مبىن ذإ ح،يصح ريغ االحتمال هذا نكل

 إشكال ال ولذا ون،الل أو الرائحة تيبق إذا قةياحلق يف موجودة النجس جزاءأ انتك نإو والرائحة باللون

 القطرة كتل انتك نإو مائه، شرب وجاز نجسي مل ركال احلوض يف النجس من قطرة سقطت لونه أ يف

 كاالستهال عدم صلأ انك كاالستهال يف كش ولو مثلة،األ من هاريغ إىل احلوض، يف قةياحلق يف منتشرة

  .ماًكحم

 كاالستهال قبل تناوله زجي مل ذيال احمللّل فإن }واحمللالت احملرمات من الدم ريغ{ حال }ذاكو{

 ،حراماً ونهك جهة من احملرم يف حرمة النه أ ماك ،الصوم جهة من حرمة فال كاالستهال بعد تناوله وزجي

   املصنف ىلد }والظاهر{ الصوم ريغ يف أو انك الصوم يف



٦٦

، فما عدم جواز تعمد املزج واالستهالك للبلع سواء كان مثل الدم وحنوه من احملرمات أو املاء وحنوه من احمللالت

  . اجلواز إمنا هو إذا كان ذلك على وجه االتفاقذكرنا من

  

 الدم مثل انك سواء ،للبلع كواالستهال املزج تعمد جواز عدم{ومجلة من املعلقني الساكتني عليه 

 املزج أن ال حرام، املزج لتعمد املتعقب البلع أن ومراده }احمللالت من وحنوه املاء أو ،احملرمات من وحنوه

 احلرام مقدمة أن نياملتأخر عند املشهور ومن احلرام، مقدمة إال ألنه حلرمته وجه ال املزج ذإ ،بنفسه

  .مقدمة هي مبا حراماً ستيل

 وجه علىذلك  انك إذا هو مناإ{ كذل بعد والبلع كواالستهال للمزج }اجلواز من رناكذ فما{

 عرفاً فرق نهإف ،عرفاً لهكأو احمللّل شرب أو واحملرم الدم شرب تعمد نِمنه أ ميالتحر وجه ولعل }االتفاق

 الذي احلرام بكرتي أن نيوب ،مثالً احملصور ريغ يف صدفة احلرام ابكالرت باخللط نساناإل تعمدي أن نيب

  .عمد ريبغ اختلط

 واتفق حدهأ فشرب مخر، حدهأ بأن نساناإل فعلم احملصور ريغ من لفاأل نيب ناءاإل انك إذا مثالً

 لرجاء لفاأل كبذل اخلمر بنفسه هو خلط إذا ماأ عمداً، اخلمر شرب بأنه فاًعر لمي مل اخلمر هو انكنه أ

 إنه له قاليو العقالء، عند ملوماً انك اخلمر هو انك أن واتفق فشرب اخلمر، كتل ونيك شربهي ماأن 

  .ليالقب هذا من واملقام ،عمداً اخلمر شرب



٦٧

 إذا ماأ ،اخلمر شرب تعمد إنه قالي اً،جيتدر ءاملا شربي مث ماء رك يف اخلمر من ناًءإ لقيي من ومثله

  .اخلمر شرب تعمد إنه قالي ال اً،جيتدر وشربه املاء يف هي وقعت

 البلع جواز فرضإذا  ألنه ظاهر ريغ وجهه" :بقوله املاتن على كاملستمس إشكال أن ظهري ومنه

األصل و مفقود، وهو ليدل  إىلحمتاج ألنه ،الوجه ظاهر ريغ كاالستهال عن املنع انك كاالستهال بعد

 أدلة مشول يف افك العرف نظر يف عمداً احلرام ابكارت من ونهك ذإ وارد ريغ .انتهى ،)١("اجلواز قتضيي

  .له الشيء كذل ميحتر

 حوض ومثال بنفسه، حراماً سيل واملزج ،نيالفرع يف حمقق العمدي الشربن إ :قاليأن  إال اللّهم

  .بنفسها هي متتزج أن أو عمداً اخلمر زجمين  أنيب فرق أي نهإف ،كذلك املاء

 أي واملفاسد، واملصاحل للعلل تابعة ةيالشرع حكامواأل ضار، وهو اجلوف دخلي الدم بأن والقول

 كاستهل مايف البلع حرمة لزم العلة ذه خذأ ألنه ،وارد ريغ ممتزجاً، أو بنفسه الدم دخلي أن  نيب فرق

  .أيضاً بنفسه

ِبِلساِن  إال ما أَرسلْنا ِمن رسوٍلو﴿ :تعاىل قوله ىمبقتض نيالد ةيوعرف سريلا مصلحة أن واحللّ

 الرباءة أدلة وجه يف رواكذ فما ،سريال مصلحة ألجل ةيالواقع املصاحل عن النظر صرف تقتضي )٢(﴾قَوِمِه

  أن من

                                                

.٢٩٤ ص٨ ج:املستمسك )١(

  .٤ اآلية :براهيمإسورة  )٢(



٦٨

  .واجباً أو حراماً الشيء ونيك الواقع

نه أ يف إشكال ال نهإف الطائر، وزق الطعام وذوق ضةاملضم على دلّ ما واجلواز احللّ ديؤيو

 ختلو ال واملسألة ،والطعام املضمضة بعد بصق نإو اجلوف رتليو قيالر يف والطعام املاء بعض كستهلي

  .إشكال عن

  



٦٩

  فصل 

  :يكره للصائم أمور

  مباشرة النساء ملساً وتقبيالً ومالعبةً: أحدها

  

  }فصل{

 ةيويالدن املنافع إىل الوصول عدم أو احلزازة، أو الثواب، ةيقلأ اهةركال ومعىن }أمور للصائم رهيك{

 كتل إىل النفس تصل مل روهكامل بكارت فإذا التبصر على النفس ةيتقو الصوم وجه من انك مثالً ،املةكال

  .املقصودة القوة

 اًريمث راًكوف بل ،بشهوة ونظراً بل ،ومصاً وضماً }ومالعبةً الًيوتقب ملساً النساء مباشرة :حدهاأ{

 يف بعضها ودخول ،اًحيصر منها مجلة عن للنهي كوذل ،أشبه وما ةرياملث الصورة إىل نظراً أو ،للشهوة

 واحلمام احلجامة صائم، وهو هلن نفسه مكحدأ عرضي ال ثالثة ):السالم هيعل( قوله من تقدم ما إطالق

  .ىفخي ال ماك عرفاً هلا ضيرتع أشبه وما رياملث ركوالف النظر فإن ،)١(احلسناء واملرأة

                                                

  .١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب٧٠ ص٧ ج:الوسائل )١(



٧٠

  خصوصاً ملن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن ال يقصد اإلنزال وال كان من عادته، وإالّ حرم إذا

  

 الشابوأما  ):السالم هيعل( وقوله ،)١(اللطام القتال بدء فإن ):السالم هيعل( قوله شملهي بل

  )٢(.ؤمني ال ألنه ،فال الشبق

 هلهأ مع لخديأ الربد دجي الرجل عن سئل ثيح ،)السالم هيعل( ولهق وراتكاملذ بعض شملي ماك

  )٣(.ثوباً نهمايب علجي :قال صائم؟ وهو حلاف يف

 ،النظرة بعد والنظرة ،الصائم لتفطر ذبةكال نإ: )السالم هيعل( جعفر أيب عن قبالاإل رواه ما ماأ

  .ةيجنباأل إىل النظر منه فالظاهر .)٤(هريثكو لهيقل هللا والظلم

 تقبل أو املرأة الرجل قبلي أن نيب فرق فال ،نيللجانب راهةكال أن حاديثاأل هذه من ستفاديو

  .كذل ريغ إىل الرجل، الزوجة

 الدالة اتيالروا من سبق ملاأبا ش انك اذإ أيضاً وخصوصاً }كبذل شهوته كتتحر ملن خصوصاً{

 وآخرون املصنف ذهب الذي املفطر دقص يف دخلي نئذيح نهإف }اإلنزال قصدي ال أن بشرط{ كذل على

 نإو أشبه وما باللمس نزالاإل }عادته من انك وال{ سبق مايف هيف شكالاإل عرفت وقد مفطر،نه أ إىل

   إذا حرم وإالّ{ نفسه بعادة علم نهكل قصدي مل

                                                

 .١٥ و٩ حالصائم مما ميسك عنه ٣٣ باب ٧١ و٦٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٣ باب٦٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(

   .٧ ح مما ميسك عنه الصائم٣٤ باب ٦٩ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .١ سطر ٨٧ ص:األقبال )٤(



٧١

  .كان يف الصوم الواجب املعني

  االكتحال مبا فيه صرب أو مسك أو حنومها: الثاين

  

 ألنه حرم مناإو مثالً، القضاء من الظهر بعد ألنه نهييتع انك ولو }نياملع الواجب الصوم يف انك

 لكشأو املتقصد،ك انك عمل كذل ومع نزالاإل عادته نم فإن اجلواهر، هيعل نص ماك بطالاإل تعمدك

  .الصوم لقصد كذل منافاة يف افك ريغ ادياالعت جمرد بأن كاملسمتس يف هيف

 قصده، الزمي ال بالشيء العلم ذإ قصده، نيوب شيء على اديعتاال نيب زمتال النه أ الظاهر :قولأ

 التالزميرى و مفطر املفطر قصد بأن قولي فمن الّإو ،عمدي نزالإ إنه ثيح من بطل نزلأ فإن هيوعل

 سيفل كبذل قولي ال ومن ،املفطر قصد اتيصغر من ألنه بالبطالن قولي أن هيفعل اديواالعت القصد نيب

  .ندهع مبفطر

  .الغروب قرب إىل ةيبالن أتي مل إذا  حىتمبفطر سيل املفطر قصد فإن املندوب الصوم يف ماأ

 به، بأس ال الظهرإىل نه أ ضافةإب ،عرفت ما على توقفي فبطالنه نياملع ريغ الواجب الصوم يفوأما 

  .الظهر إىل ةيالن ريتأخ وزجي ذإ

 مسألتان، املقام ففي ،نيمبع سيل ذإ ،حراماً نيك مل نكل بطل الظهر بعد ىتأو بالبطالن قلنا إذا نعم

  .وضعاً البطالن ومسألة ة،يفيلكالت احلرمة مسألة

  حنومها أو كمس أو صرب هيف مبا تحالكاال{ :روهاتكامل من }الثاين{



٧٢

  مما يصل طعمه أو رائحته إىل احللق

  

 املستند ويف اجلواهر، يف ماك خالف بال اجلملة يف مكواحل }احللق إىل رائحته أو طعمه صلي مما

 راهةك يف خالف ال املقاصد منتهى ويف به، الصوم فسدي النه أ على مجاعاإل يادع إنه ماك املشهور،إنه 

 جمموع من ظهري والذي به، الصوم البطالن عدم يف اخلالف عدم يادع ماك اجلملة، يف تحالكاال

  .احللق يف طعمه دجي أو كمس وأ صرب هيف ما راهةك وشدة تحال،كاال مطلق راهةك خباراأل

 خباراأل نيب اجلمع أن احلدائق يف بل ،كذل حنو أو املصنف دهيق مبا راهةكال دييتق ثركاأل عن نكول

 املستحبات باب يف دييالتق عدم بناءهن إ هيف نكول الذائع، الشائع هو دهايمق على مطلقها ملحب

  .روهاتكوامل

 يف )السالم هيعل( الباقر عن ،مسلم بن حممد حيصح طلقامل اجلواز على دلي نهإف انك فكيو

  )١(.شراب وال بطعام سيل به بأس ال :قال تحل؟يك الصائم

 حلكبال بأساًيرى  ال انكإنه  :ثيحد يف )السالم هيعل( الصادق عن ،مونيم بن اهللا عبد وموثق

  )٢(.للصائم

   )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال عفور،ي أيب ابن وخرب

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥١ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٢ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٧٣

  )١(.بطعام سيل به بأس ال :فقال للصائم؟ حلكال عن

   .)٢(للصائم حلكبال بأس ال :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن د،ياحلم عبد وخرب

  ).السالم هيعل( هيبأ عن ،)٣(جعفر عن ،اثيغ خرب ومثله

 وأنا كمس هيف حلكب تحلكأ :)السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قال غندر، أيب بن نياحلس وخرب

  )٤(.به بأس ال :فقال صائم؟

 عن سألته :قال )السالم هيعل( الرضا عن ،شعرياأل سعد رواه ما مطلقاً، راهةكال على دلي ماك

 ذرهاي وال أفطر إذا ذرهاي :قال ،صائم وهو بالنهار نهيع ذري هل رمضان شهر يف الرمد بهيصي الرجل

  )٥(.صائم وهو

 وما بالذر تحليك نهيع ىكاشت إذا الصائم عن )السالم هيعل( الرضا عن ي،عل بن احلسن رواه وما

  )٦(.تحليك ال :فقال ،كذل له سوغي ال مأ أشبه

                                                

 .٦ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٧ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٣ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.١١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٣ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٢ ص٧ ج:الوسائل )٥(

  .٨ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٣ ص٧ ج:لالوسائ )٦(



٧٤

 :فقال صائم؟ وهو تحليك الرجل عن سئل نهأ )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب رواه وما

رأسه دخلي أن ختوفأ ينإ ،ال.)١(  

 ،كاملس حنو أو كمس هيف سيل ما إىل بالنسبة البأس عدم من خباراأل من مجلة يف ما أن ظهري ومنه

 :قال مساعة، موثقك ،وحنوه كمس هيف ما إىل بالنسبة ديالشد البأس مقابل يف ديالشد البأس عدم معناه

  )٢(.بأس فال احللق يف طعم له سيول كمس هيف سيل حالًك انكإذا  :فقال للصائم؟ حلكال عن سألته

 صائمة؟ وهي تحلكت املرأة عن سئل نهأ )السالم همايعل( حدمهاأ عن ،مسلم بن حممد حيوصح

  )٣(.بأس فال حلقهما يف طعماً له جتد حالك نيك ملإذا  :فقال

 )السالم هيعل( اًيعل نإ: )السالم هيعل( هيبأ عن ،)عليه السالم (جعفر عن ،علوان بن نيحس وخرب

  )٤(.طعمه دجي مل إذا للصائم حلكبال بأسايرى  ال انك

  باب من هو مناإ هريلغ تبعاً للصرب املصنف ركذ أن  خيفىال مث

                                                

  .٩ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٢ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٢ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .١٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٥ باب ٥٤ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٧٥

 راهة،كبال هيف خاص نص باب من ال ،احللق يف طعمه نساناإل دجي مما نهأو الصرب، حلك تعارف 

  .هيف النص عدم ضرورة الفقهاء بعض ىادع بل

 ةيهدا عن يرو فقد ،كاملس من خفأنه أ على دلي مما باجلواز نص الوسائل كمستدر يف نكل

 مل ما لحكوبال ضضواحل بالصرب الصائم تحليك أن بأس ال :قال ،)السالم هيعل( الصادق عن الصدوق

  )١(.لسانه رةكع على رجخي ألنه كاملس يف رخصته أيضاً تيرو وقد :قال .اكمس نيك

 ،رأسه دخلي أن ختوفأ ينإ: املتقدم احلليب خلرب نهأكف الرائحة ضافةإ من املصنف رهكذ ماوأما 

 بن حسن ةيروا محلنه أ خيالش عن يكاحمل انك كلذل أنهكو ،كلذل مصداق أيضاً الرائحة دخولفإن 

 علىو احللق، تدخل حادة رائحة أو كمس هيف ما على ،تقدم ما) عليه السالم( الرضا عن ةياملرو يعل

  .أيضاً املتقدمة احلليب ةيلروا مشمول ألنه ،أيضاً احللق لونه دخلي ما ضافةإ فالالزم هذا

 منه مانع النه أ فالظاهر ،بصاقه يف وجده نساناإل بصق إذا  إنهثيحب احللق يف نفسه دخلي ماوأما 

 احللق بنفسه دخلي غالباً احللق يف ورائحته طعمه دجي ما نأو خصوصاً ،دلةاأل طالقإل ،راهةكالإال 

  .واحللق نيالع نيب املنفذ لوجود

                                                

  .٢١ سطر ٥٥ ص: عن اجلوامع الفقهية،ةاهلداي )١(



٧٦

   ذلك يف العنيوكذا ذر مثل

  

 ،له التيالتعل بعض ولشمول ،تحالكاال من قسم ألنه }نيالع يف كذل مثل ذر{ رهيك }ذاكو{

  .املتقدمة خباراأل بعض يف الذر ركذ إىل باإلضافة

 لوحدة ،حكاماأل من ركذ مبا ومكحم أشبه ما أو هيف الدهن دخالإ أو نيالع يف طرةقال ريتقطن إ مث

  .كذل ريوغ واملناطصل األو ات،يالروا يف العلّة

 راهةك بال جائزنه أ والظاهر ذن،األ يف شيء دخالإ رواكذي مل الفقهاء مشهور أن وهو ،شيء بقي

  .روهكم نهإف احللق، إىل وصلإذا إال 

   .املتقدمة التيالتعل لبعض احللق إىل وصل مايف راهةكالوأما  صل،لأل راهةك بال اجلواز ماأ

 الصادق عن ،محاد رواه ما إىل باإلضافة ،للمفطرات احلاصرة اتيالروا :اجلواز صلأ على دليو

  )١(.بأس ال ):السالم هيعل( قال ،الدواء هايف صبي ذنهأ يكشتي الصائم عن سألته :قال )السالم هيعل(

 ال ):السالم هيعل( قال الدهن؟ ذنهأ يف صبي الصائم عن، )السالم هيعل( عنه ،اآلخر خربه ويف

  )٢(.به بأس

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٤ باب ٥٠ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٤ باب ٥١ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٧٧

 الدهن، ذنهأ يف صبيو تجمحي الصائم عن سألته :قال )السالم هيعل( الصادق عن ثيل رواه ماو

  )١(.رهيك نهإف السعوط، إال بأس ال :قال

 صبي الصائم عن ،مسعأ انأو )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  عفوري أيب ابن سأل :قال محاد، رواه وما

  )٢(.نعم :قال ذنه؟أ يف الدواء

 :قال ،)السالم هيعل( ىموس هيخأ عن جعفر، بن علي خرب :احللق دخلي ما اهةرك على دليو

  )٣(.بأس فال حلقه دخلي ملإذا  :قال الدهن، ذنهأ يف صبي أن له صلحي هل الصائم عن سألته

 ملن إ :فقال ذنه،أ يف الدهن قطّري الصائم عن سئل نهأ ،)السالم هيعل( الصادق عن ،الدعائم وخرب

  )٤(.بأس الف حلقه دخلي

  )٥(.تقنحي وال سعطي وال ،ئاًيش ذنهأ يف قطّري أن للصائم وزجي وال :الرضوي ويف

                                                

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٤ باب ٥١ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٤ ح مما ميسك عنه الصائم٢٤ باب ٥١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٥ ح مما ميسك عنه الصائم٢٤ باب ٥١ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(

  .٤ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )٥(



٧٨

  دخول احلمام إذا خشي منه الضعف: الثالث

  

  .اجلملة يف روهكم نهكل ا،يذغم انك ولو برةباإل قيالتزر جواز خباراأل هذه من عرفي إنه مث

 ،نعم الظاهر احللق؟ رائحته أو طعمه أو لونه دخلي مما أشبه وما والرقبة الوجه نيتده رهيك وهل

 ،)السالم هيعل( احلسن اإلمام عن ،مونيم بن ريعم ةيروا ويف املتقدمة، اتيالروا بعض يف العلّة لعموم

 أشياء يف املفطرات حصر إىل باإلضافة هاريوغ ةيالروا هذه فإن ،)١(تهيحل دهني أن الصائم حتفة :قال

  .نيهالتد زجوا على تدل خاصة،

 صلأ يف خالف ال نهإف }الضعف منه خشي إذا احلمام دخول{ :الصائم رهيك مما }الثالث{

  .ضعفا ورثأ إذا راهةكال يف الخالف ماك ،ةيالقطع ةريوالس احلاصرة خبارواأل ،صللأل احلمام دخول

 دخلي الرجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،ريبص أيب عن ينيلكال رواه فلما األول ماأ

  )٢(.بأس ال :قال صائم، وهو احلمام

 الرجل عن سئل نهأ )السالم هيعل( جعفر أيب عن ،مسلم بن حممد رواه ما الثاين مكاحل على دليو

  )٣(.ضعفاً شخي مل ما بأس ال :فقال صائم؟ وهو احلماميدخل 

                                                

.١٧ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٧ باب ٥٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٧ باب ٥٧ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٧٩

 النهي اتإطالق لبعض كوذل ،شدأ راهةكفال الضعف خشي ذاإو ،مطلقاً رهيك بأنه :قالي رمبا نكل

 عن املرويك روهات،كوامل املستحبات بوابأ يف داتيباملق املطلق دييتق عدم من عرفت ملا ،ديتق ال اليت

 واملرأة واحلجامة احلمام صائم، وهو هلن نفسه مكحدأ نعرضي ال ثالثة: )معليه السال(علي 

  )١(.احلسناء

 مث ،)٢(تجمحي وال احلمام الصائم دخلي ال :قال )معليه السال(علي  عن ،ميمر ابن ةيوروا

 ماء إال هيف سيل ثيح املرتل، يف اليت الباردة احلمامات ال حرارة، له الذي احلمام احلمام، من املنصرف

  .هيف خبار ال أو مثالً البارد

 يالتخل جلأل الدخول ال ،فيوالتنظ االغتسال جلأل الدخول ،بالدخول املراد أن الظاهر أن ماك

  .العمل جلأل أو مثالً، رجله غسل جلأل أو

 وقت إىل احلمام يف البقاء أن والظاهر ،عرفاً احلمام دخل ممن ألنه للنهي مشمول كالدال أمثال نعم

 يف تحليك أن ذاكوه ،كذلك الصباح وقت إىل للمرأة املالمسة بقاء أن ماك ،للنهي مشمول الصباح

  .النهار يف االبتداء خصوص استفادة لعدم ،حلقه يف النهار يف طعمه دجي ما ليالل

                                                

  .٧ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب ٥٥ ص٧ ج:الوسائل )١(

. الصومأحكام باب ٢٧٨ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٨٠

  إخراج الدم املضعف حبجامة أو غريها: الرابع

  

 عن نصرفي مما بلحظة الغروب قبل احلمام دخل ملن روهكامل احلمام دخول مشول يف كشي رمبا نعم

  .دلةاأل

 يف خالف وال إشكال ال }هاريغ أو حبجامة املضعف الدم خراجإ{ :للصائم رهيك مما }الرابع{

 يف يادع وقد اجلواز، على الدالة خباراأل من ومجلة الناقض وحصر لالصل كوذل ،الدم خراجإ جواز

 بل ،املضعف الدم خراجإ راهةك يف خالف وال إشكال ال ذاكو اجلواز، على مجاعاإل واملستند اجلواهر

  .االتفاق هيعل يادع رمبا

 أورث مايف اإف الدم، خراجإ راهةك ماأ ضعفاً، تورث مل نإو احلجامة مطلق راهةك الظاهر نعم

  .مطلقاً الضعف

 اهللا عبد أيب عن ،مونيم بن اهللا عبد موثق اًمطلق باحلجامة ولو الدم خراجإ جواز على دلي إنه مث

صلى اهللا ( النيب احتجم وقد ،واحلجامة واالحتالم القيء ،الصائم فطروني ال ثالثة :قال ،)السالم هيعل(

  )١(.للصائم حلكبال بأسايرى  ال )وآله هيعلصلى اهللا ( انكو ،ائمص وهو )وآله هيعل

 :قال صائم؟ وهو تجمحي احلجام عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،يالساباط عمار وعن

نبغيي ال، قال تجم،حي الصائم وعن: بأس ال.)٢(  

                                                

  .١١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب ٥٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب ٥٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٨١

  )١(.رمضان شهر يف الصائم تجمحين  أبأس ال :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب وعن

  )٢(.والدهن واحلجامة حلكبال للصائم بأس ال :الرضوي ويف

  .هيلإ منصرف طالقفاإل ،الغالب ألنه القيء تعمد عدم األوىل ةيالروا يف )القيء(بـ  املرادن إ مث

  :اتيالروا من مجلة الدم خراجإو احلجامة يف مطلقاً راهةكال على دليو

 احتجمنا رمضان شهر يف حنتجم أن ردناأ إذا ناإ :قال )السالم هيعل( الصادق عن ،احلليب فعن

  )٣(.ليبالل

 هيعل ىغشي أن ةيخش الصائم تجمحي أن رهيك )السالم هيعل( نياملؤمن ريأم انك :قال هيالفق ويف

  )٤(.فطريف

 صائم، وهو هلن سهنف مكحدأ عرضي ال ثالثة): عليه السالم( نياملؤمن ريمأ عن املروي يف وتقدم

  )٥(.احلسناء واملرأة واحلجامة احلمام

   رهيك انك نهإ: )معليه السال(علي  عن ى،خرأ ةيروا ويف

                                                

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢٠ سطر ٢٤ص :فقه الرضا )٢(

  .٥ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .١٣ ح٦٩ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٤(

.٧ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )٥(



٨٢

  )١(.فطريف عطشي أن خمافة تجمحي أن للصائم

 الصائم يف )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن عمار، رواه ما :مطلقاً الدم خراجإ راهةك على دليو

  )٢(.رطب بعود كستاي وال فاه دميي وال ،ال :قال ضرسه، رتعي

  )٣(.فمه دميي وال :ىخرأ ةيروا ويف

 رمضان شهرغري  يف الصائم تجمحي :قال )السالم هيعل( الصادق عن ،خالقاأل ارمكم ةيروا ويف

 يف فحجامتنا حننوأما  ،به غيتبأن  إال الدم رجخي وال بنفسه غدري فال رمضان شهر يف ماأف ،شاء مىت

  .أشبه ما أو باملناط اميالص سائر إىل ىتعدي مناإو .)٤(ثياحلد ،ليباللّ رمضان شهر

 ةيشدأل كذل مناإ رمضان لشهر أو بالضعف اتيالروا بعض دييتق أن عرفي املطلقات هذه ومن

 كوذل ظاهر، ريغ ووجهه ،هنا ديق ثيح املقاصد نتهىمل خالفاً ،السنة خبارأ يف دييتق ال ألنه ،راهةكال

 ختوفأ ينإ :فقال تجم،حيأ الصائم عن سألته :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن احلليب، رواه ما مثل

   :قلت ،مرة به تثور أن أو انيالغش :قال ،هيعل تخوفي ماذا :قلت ،نفسه على به تخوفي ماأ ،هيعل

                                                

  .١٩ سطر ٦١ ص:اجلعفريات )١(

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٣ حئم مما ميسك عنه الصا٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )٣(

. باب يف احلجامة٧٣ ص:مكارم األخالق )٤(



٨٣

  )١(.نعم :قال ئاً؟يش شخي ومل كذل على قوين إ تيأرأ

 :قال للصائم؟ احلجامة عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال العالء، أيب نب نياحلس رواه وما

ضعفاً فخي مل إذا نعم.)٢(  

 عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال )السالم هيعل( الصادق عن ،عرجاأل ديسع رواه وما

  )٣(.الضعف نفسه على تخوفيأن  إال بأس ال :فقال تجم؟حي الصائم

 أن رهكأ ينإف ،رمضان شهر يف إال الصائم تجمحي بأن بأس ال :قال سنان، بن اهللا عبد هروا وما

  )٤(.اليل احتجمنا رمضان يف احلجامة ردناأإذا نا إ ونفسه، على افخيأن  إال بنفسهيغرر 

 :قال عمار، رواه ملا ،الصائم للحاجم رهيك كذلك للمحجوم، احلجامة رهيك ماكنه أ الظاهر مث

 تجم؟حي الصائم وعن ،نبغيي ال :قال صائم؟ وهو تجمحي احلجام عن )السالم هيعل( اهللا عبدا أب سألت

  )٥(.بأس ال :قال

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٤ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .١٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٦ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .١٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٦ ص٧ ج:ائلالوس )٥(



٨٤

 شهر يف تجمحي من ىرآ نيح نهأ )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب عن روي ما ملحي هيعل ولعلّه

  .للصوم عةيالرف املرتبة نع فطاراإل ،فطاراإل ومعىن ،)١(واحملجوم احلاجم أفطر :قال رمضان،

صلى اهللا ( به مرأ مما احلجامة نأل وسنيت فطريت يف دخال أي :اخلرب معىن يف قالنه أ الصدوق وعن

  ).وآله هيعل

 سبهما يف ذباكوبا اتس ماأل أفطر مناإ( :فقال ث،ياحلد هذا معىن عن سئلنه أ عباس ابن وعن

  )٢().للحجامة ال )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب على

 الرضا عن شاذان، بن لضف رواه ملا ،احلجامة مطلق راهةكب لتزمي الأن  أراد الفقهاء بعضن إ مث

 )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول نإ: )معليه السال(علي  عن ،)عليهم السالم (آبائه عن ،)السالم هيعل(

 يف تقرر قد نكول روه،كامل لفعي ال )وآله هيعلصلى اهللا ( الرسول أن حبجة )٣(حمرم صائم وهو احتجم

 وفعلهم لنا، مستحب هو ما ونكتري أو لنا روهكم هو ما فعلوني) عليهم السالم( نياملعصوم أن موضعه

  .راهةكال عدم على حجة فعلهم ونيك ال ،راهةكال على ليالدل دلّ فإذا هم،أ ملصلحة همكوتر

                                                

.٩ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٩ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٨ ح مما ميسك عنه الصائم٢٦ باب٥٥ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٨٥

  .جان املرةيعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو ه بل ال يب،وإذا علم بأدائه إىل اإلغماء املبطل للصوم حرم

  

 آخر احتجم إذا نهأ ماك ،للعلّة كذل بعدي ال ،النهار يف ثرهأ بقي إذا املضعف االحتجام رهيك هل مث

  .املغرب بعد ضعف نإو دةيشد راهةك رهيك مل الغروب ىلد ضعف بدون انتهى ثيحب النهار،

 بل ،كاملستسم يف ماك فطاراإل تعمد إىل دائهأل }حرم مللصو املبطل غماءاإل إىل دائهأب علم ذاإو{

 أن ويف غماءاإل يف المكال تقدم وقد املفطر، قصد من ألنه مبطل، االحتجام جمرد بأن قولي أن الالزم

 ،العطش أو }املرة جانيه أو الضعف ورثي فعل لك راهةك بعدي ال بل{ ،ال مأ مفطر املفطر مقدمة فعل

 داءأب علم إذا احلجام إىل بالنسبة احلرمة الظاهر كذلكو خبار،األ من تقدم ما يف التيالتعل لعموم كوذل

  .كبذل احملجوم علم إذا مايف مثاإل على التعاون من كذل فإن احلرام، سبب ألنه احملجوم غماءإ إىل احلجام

إذا  نهأ ماك ها،كتر وجب غماءاإل وجبي االستمرار أن ثناءاأل يف فعلم احلجامة يف شرع ذاإو

  .املفطر قصد ثيح من املصنف مذاق على بطل غمي فلم غماءباإل قاطعاً احتجم

 أو ،الصائم ريغك ونيكنه أ  حىتكبذل فطري وهل ،جاز املفطر االحتجام إىل اضطر إذا  إنهمث

  .مفطر لك يف فطرينه أ ةيأظهر تقدم احتماالن، ،االحتجام على قتصري

   عطشاً عطش ملن اءامل شرب على االقتصار وجوبيرى  من ماأ



٨٦

  .السعوط مع عدم العلم بوصوله إىل احللق، وإال فال جيوز على األقوى: اخلامس

  

 ونيك أن شترطي ال فتأمل، فقط احلجامة على باالقتصار هنا قولي أن بعدي فال تملحي ال داًيشد

 هيأتي الضعف بأن علم نإو كذلك هو بل احلجامة، وقت يف راهةكال ةيشدأ أو راهةكلل املوجب الضعف

  .ورةكاملذ للعلة احلجامة بعد

 مائعاً، أو انك جامداً نفهأ يف نساناإل دخلهي ما وهو }السعوط{ :للصائم رهيك مما }اخلامس{

  :قوالأ إىل هيف اختلفوا وقد

 وزجي فال الإو ،احللق إىل بوصوله العلم عدم مع{ مطلقاً راهةكال من املصنف اختاره ما :أحدها

 عن يكاحمل هو القول وهذا ،به فارةكوال القضاء ثبت احللق إىل ىتعدي مايف فعل افإذ }ىاألقو على

  .امهريوغ واملختلف املبسوط

  .واحللّي ديواملف هيالفق يف الصدوق عن يكاحمل وهو ،فارةك الو قضاء ريغ من مطلقاً احلرمة :الثاين

  .صحابناأ من وقوم يلميوالد دياملف عن كياحمل وهو ،مطلقاً فارةكوال القضاء مع احلرمة :الثالث

  .واحلليب زهرة وابن القاضي عن يكاحمل وهو ،مطلقاً فارةكال دون القضاء مع احلرمة :الرابع

 ةيوالنها واخلالف اجلمل عن يكاحمل وهو ال، مأ احللق إىل ىتعد سواء ،مطلقاً راهةكال :اخلامس

   واختاره ،ديوالس والنافع



٨٧

  .ملشهورانه أ ةريوالذخ كاملدار عن بل ،اجلواهر

  .ايفكسواإل املقنع حمتمل عن يكاحمل وهو ،مطلقاً راهةك  ريغ من اجلواز :السادس

 )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،ياملراد ثيل موثق هي املسألة يف الواردة اتيالروان إ مث

  )١(.رهيك نهإف السعوط، إال بأس ال :قال ،الدهن ذنهأ يف صبيو تجمحي الصائم عن

  .للصائم السعوط رهك نهأ :)السالم هميعل( يعل عن ،هيبأ عن ،جعفر عن )٢(اثيغ خرب

  )٣(.للصائم السعوط رهكو ،للصائم حلكبال بأس ال :قال اآلخر، خربه ويف

  )٤(.سعطي وال ئاًيش ذنهأ يف قطري أن للصائم وزجي وال ):السالم هيعل( قال ،والرضوي

 عدي بأنه احللق إىل وصل إذا للحرمة لواستد ،خباراأل ذه راهةكلل استدل فقد :األول القول ماأ

 القول هذا اختار وقد ،وزجي ال نفاأل من املاء شرب أن املفطرات حبث يف تقدم ولذا ،شرباً أو أكالً

  .كواملستمس العروة، على نياحملش ثركأو املقاصد، منتهى

                                                

.١ ح منه٧  باب٢٨ ص٧ ج، و٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٤  باب٥١ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣  باب٢٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣ باب ٢٩ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٤ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )٤(



٨٨

 الرضوين إ :هيوف ،فارةكوال القضاء ثبوت عدم مع ،بالرضوي له استدل فقد :الثاين القولوأما 

 هيالفق لقو محل ألنه ،ذا القول حدأ من ثبتي مل إنه مث املفطرات، حصر أدلة إىل مضافاً حبجة، سيل

 نيقول واحلدائق املستند عند نقل واحللّي مضطرب، دياملف عن والنقل ،املقنع يف قوله نةيبقر راهةكال على

  .نيخمتلف

 صاليإ نهأو اجلوف، من هو الذي نفاأل داخل إىل صاليإ بأنه هل استدل فقد :ثالثال القولوأما 

 ى،املدع من خصأ الثاين ليوالدل ه،يلإ صالياإل احملرم اجلوف من الدماغ سيل ذإ نظر، همايوف ،احللقإىل 

  .مطلقاً راهةكبال القول يف أيتي ما إىل باإلضافة

 فارة،كال من الرباءةاألصل  أن ضافةإب ،باحلرمة للقول استدل مبا له استدل فقد :الرابع القولوأما 

 احلرمة يف شكالاإل عرفت وقد ،كبذل فطاراإل صدقي وال ،فطاراإل صدق إذا مايف جتب مناإ فارةكال نأل

  .فارةكال ثبوت لعدم وجه فال احلرمة ثبتتإن  إنه مث مطلقاً،

 دخلي ما منه أن وضوح مع ،وطالسع راهةك أدلة إطالقب له استدل فقد :اخلامس القولوأما 

 شملهيف والشرب لكاأل هيعل صدقي السعوط أن نسلّم ال نهأوب للمفطرات، احلاصرة اتيوبالروا ،احللق

 منافاة ألنه وارد، ريغ نفاأل من املاء بشرب والنقض به، بأس ال شرب وال لكبأ سيل ما أن على دل ما

  الشرب صدق نيب



٨٩

 الدهن ريتقط لضر الإو ضري ال احللق إىل الوصول جمرد فإن خر،آ ناًيح الشرب صدق وعدم اناًيحأ

 مسألة يف نياملفصل من هريوغ املصنف أن عرفت قد كنأ مع احللق، إىل وصال إذا تحالكواال ذناأل يف

  .كبذل قولوني ال السعوط

 عرفا ىسمي ال مما احللق إىل صلي ما إىل بالنسبة اطياالحت انك نإو ،أقرب مطلقاً باجلواز فالقول

  .النجاة قيطر شرباً وال أكالً

 القضاء جبوأو حراماً انك ،سعوطاً ىسمي ال كذا نيوح ،لكاأل أو الشرب صدق إذا نعم

  .فارةكوال

 من والسعوط النخامة أن وضوح مع النخامة، ازدراد يف البأس عدم من ورد ما احلرمة عدم ديؤيو

 عدم وهي العلّة فإن ،الفرق وجبي ال اخلارج من عوطوالس الداخل يف النخامة ونكت وجمرد ،واحد واد

 األول أكل وزجي ثيح اخلارجي واملاء البصاق نيب بالفرق نقضي وال ،نياملقام يف واحد  أكالًتهايتسم

 النخامة ىسمي ال ماكنه أ واحلاصل ،شرباً اخلارجي املاء يسميو  أكالًالبصاق يسمي ال ألنه الثاين، دون

  . أكالًالسعوط يسمي ال كذلك أكالً

 نيب الشارع فرقي أن اجلائز فمن شربا، يسمي ال البصاق نمايب ،شربا ىسميف اخلارجي املاء ماأ

  .نفاأل يف نياألمر نيب فرقي وال ،احللق يف نياألمر

   خيفى ال نكل ،الرباءة صلأب له استدل فقد :السادس القولوأما 



٩٠

   ا كل نبت طيب الريحشم الرياحني، خصوصا النرجس، واملراد: السادس

  

  .ليالدل وجود بعد هيف ما

 بيط نبت لك ا واملراد ،النرجس خصوصاً ،نياحيالر شم{ :الصوم يف رهيك مما }السادس{

  .واحلدائق رةكوالتذ نتهىاملك مجاعة مجاعاإل هيعل ىادع بل ،إشكال وال خالف بال }حيالر

  .ظةيالغل الرائحة بشم فارةكوال القضاء ابجيإو باحلرمة القول القاضي عن ىكحي نعم

 شمي الصائم :)السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قال مسلم، بن حممد حيصح اجلواز على دليو

  )١(.به بأس ال :قال ب؟يوالط انحيالر

 ىتر ال مأ ،انحيالر شمي الصائم عن )السالم هيعل( احلسنأبا  سألت :قال ،احلجاج ابن حيوصح

  )٢(.به أسب ال :فقال ،له كذل

 انحيالر الصائم شمي هل :)السالم هيعل( احلسن أيب إىل رجل تبك :قال سعد بن سعد رواه وما

  )٣(.به بأس ال ):السالم هيعل( فقال ،به تلذذّيو

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٤ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٨ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٩١

 ةيداخل قرائن إىل باإلضافة ،راهةكال على ةيالناه اتيالروا حتمل احلاصرة اتيوالروا اتيالروا وهلذه

  .ةيلناها اتيالروا نفس يف

 ألنه ،ال :قال ان،حيالر شمي الصائم): عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال راشد، بن حسن فعن

  )١(.تلذذي أن له رهيكو ةلذ

  )٢(.به تلذذي أن رهيك ألنه انحيالر شمي النه أ يرو :قال ين،يلكال ومرسلة

 املبلول، الثوب لبسي الصائم عن سألته :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن قل،يالص احلسن وعن

  )٣(.انحيالر شمي وال ،ال :فقال

 :ليق .ال :قال ان؟حيالر شمي احملرم عن )السالم هيعل( الصادق سئل :قال الصدوق، ىورو

 بيالط شمي أن له حلّ فكي :ليق .نعم :قال والدخنة؟ ةيالغال الصائم شمي ليق ،ال :قال والصائم؟

  )٤(.للصائم بدعة انحيوالر سنة بيالط ألن :قال ان؟حيالر شمي وال

   انكو :قال )اهللا رمحه( الصدوق رواها ىخرأ ةيروا ويف

                                                

  .١٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.١٤ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٧ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٩٢

 خلطأ أن رهكأ ينإ :فقال ،كذل عن فسئل ان،حيالر شمي ال صامذا  إ)السالم هيعل( الصادق

  )١(.بلذة صومي

 جعلت :فقلت النرجس، نع ىنهي )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  مسعت :قال ض،يف بن حممد وعن

  )٢(.عاجماأل انحيرألنه  :فقال ؟كذل مل كفدا

 قال ،للصائم النرجس عن ىنهي )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  مسعت :قال عنه، ىخرأ ةيروا ويف

 كسمي إنه قالواو صاموا إذا تشمه انتك عاجماأل أن صحابناأ بعض خربينأ ):اهللا رمحه( ينيلكال

  )٣(.اجلوع

 وميال كذل يف انواكف صومونهي السنة يف ومي هلم انك الفرس كملو نإ( :املقنعة يف ديفامل وقال

صلى اهللا ( حممد آل ىفنه ،هلم السنةك فصار العطش عنهم ذهبيل مشه من ثرونيكو النرجس عدوني

  )٤().اميالص فسدي ال مشّه انك نإو ،القوم على خالفاً مشه عن )وآله هيعل

   اًيعل نإ: )السالم ماهيعل( هيبأ عن جعفر، عن اث،يغ وعن

                                                

  .١٥ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٥ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٣٥ باب حكم العالج للصائم سطر ٥٦ ص:املقنعة )٤(



٩٣

  )١(.الصائم به بيتطي أن كاملس رهك )السالم هيعل(

 مالصائ شمي أن بأس ال :قالنه أ )السالم هيعل( الصادق عن يرونه أ :ةياهلدا يف الصدوق وعن

  )٢(.دماغه إىل منه صعدي ألنه منه املسحوق إال بيالط

   .)٣(نفاأل من تقرب وال والزعفران ورافكوال كاملس شم اجتنبوا :الرضوي ويف

  .كواملستدر الوسائل يف الواردة اتيالروا من هاريغإىل 

  :مشه نيوب الصائم بيتط نيب الفرق وجه أن لعل مث

 انك وإن ،التلذذ من نوع مالش نمايب ،املستحب والتجمل فيالتنظ من نوع بيالتط نأل :والًأ

 ومل بيالتط رهيك )السالم هيعل( نياحلس ارةيز باب يف لذاو ،عرضي ثانوي نهكل مالش ستلزمي بيالتط

  .الشم راهةك على الًيدل جند

 املخ فيجتاون إ ثيح الصائم ضري املخ إىل احلاد بيالط دخول وجبي ثيح الشمن إ :اًيوثان

 على مبلّل ثوب جعل حال بيالط شم حال ونيكف ،املثابة كبذل سيل نهإف ب،يالتط كذلك سيول فارغة

  .به نساناإل ضررت يف سداجل

                                                

  .٦ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٥ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢٩٥ ص٩٣ ج:البحار )٢(

  .١٧ سطر ٢٤ ص:فقه الرضا )٣(



٩٤

  .النرجس يف ةيخلصوصما إو التشبه، جهة من ماإ النرجس عن فالنهي انك فكيو

 الرائحة نأوب املتقدمة، خباراأل يف النواهي ببعض له استدل فقد ،ميبالتحر القائل القاضي ماأ

  .الطعام ذرات  أكل أنهكف ،ذرات مع إال تنتقل ال الرائحة ألن ،الطعام مكح يف احللق تدخل اليت ظةيالغل

 شم أو متعمداً استنشق أو رمضان شهر يف الصائم متضمض ذاإ :قولي مسعته :قال املروزي، وخبرب

 كذل ،مفطر كذل فإن ،نيمتتابع نيشهر صوم هيفعل غبار وحلقه نفهأ يف فدخل تاًيب نسك أو ظةيغل رائحة

  )١(.احكوالن والشرب لكاأل مثل

 والرائحة ،ةيواخلارج ةيالداخل للقرائن راهةكال على حممولة ةيالناه خباراأل  إذ، خيفىال ما لكال ويف

  .القاضي به قولي وال ،بيالتط ويف فةياخلف الرائحة يف كذل لزم واالّ ،باًاشر وال طعاماً يتسم ال

 يف فارةكال باستحباب قوالً جدأ مل ينإ حىت حد،أ به عملي مل شاذ السند فيضع املروزي وخرب

  .وراتكملذا بعض

   .بةيالط الرائحة شم يف المكال متام هذا

 يف املوجودة اللذّة علّة لعموم ،أيضاً روهكم وحنوه السفرجلك بةيالط هكالفوا استشمام أن والظاهر

   بةيالط جناساأل استشمام كذلكو له، خباراأل بعض

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٢ باب ٤٨ ص٧ ج:الوسائل )١(



٩٥

 هايف نشر اليت املواضع يف الدخول كذل من لعل بل زمنة،األ هذه يف وحنوه الصابون أمثال حيالر

  .ورةكاملذ العلة لعموم العطر

 النبات فرادأ نياحيالر من الفقهاء رادةإ يف املقاصد منتهى شكالإل وجه النه أ ظهري رناهكذ ومما

  .االستفادة كتل يف ةيافك العلّة عموم أن الظهور ةوجه ل،يدل كبذل ردي ملنه أ حبجة بةيالط

 نصاً هيف اخلالف عدم استظهر وقد ،للصائم بيالتط ستحبابا يف خالف وال إشكال ال إنه مث

 ضيمستف االستحباب على لديو استثنائه، من تقدم ملا كاملس استثناء الالزم نكل ه،ريوغ احلدائق فتوىو

 :قوليو بيبالط بيتط صامإذا ) عليه السالم( اهللا عبد بوأ انك :قال راشد بن احلسن فعن النصوص،

الصائم حتفة بيالط.)١(  

  )٢(.انحيالر شميو بيبالط دهني الصائم :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب وعن

  )٣(.سنة بيالط نأل :قوله )السالم هيعل( الصادق عن ،الصدوق ةيروا يف وتقدم

   بيتط من :قال )السالم هيعل( الصادق عن ،الصدوق وعن

                                                

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٥ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٩ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١٤ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٧ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٩٦

  بل الثوب على اجلسد: السابع

  )١(.عقله فقدي مل صائم وهو نهارال ولأ بيبط

 تهيحل دهني أن الصائم حتفة :قال ،)معليه السال(علي  بن احلسن عن مون،يم بن ريعم وعن

عليه (علي  بن نياحلس اهللا عبد بوأ انكو ،ثوا وجتمر رأسها متشط أن الصائمة املرأة وحتفة ،ثوبه مرجيو

  .اتيالروا من هاريغ إىل ،)٢(صائمال حتفة بيالط :قوليو بيتط صام إذا )مالسال

 ومن لتذ،يال نه أ من ،احتماالن ،ال مأ اطالًع نساناإل شم انك إذا بيالط استشمام رهيك هل مث

  .أقرب الثاين ولعل ،اتيالروا بعض إطالق

  .نفسه مكح له بلد لك أن فالظاهر ب،يبط سيل بلد ويف باًيط بلد يف عدي شيء انك ولو

 استعماله ستحبي ال ماك ،استشمامه رهيك النه أ فالظاهر بةيالط لرائحةا عن بيالط سقط ولو

  .املوضوع مدار مكاحل لدوران

 السابق، الفصل يف لهيتفص تقدم ماك }اجلسد على الثوب بلّ{ :للصائم رهيك ما من }السابع{

 للعلّة كذل تملحي انك نإو ،بلل بال البدن ديترب توجب الّيت ةيالثلج املالبس لبس منه سيل أن والظاهر

  .فتأمل ،وحنوها املفاصل وجاعأ ورثي ومما ،البارد بالشيء احلار الصائم جسد تضرر وهي احملتملة

                                                

  .١٦ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢باب  ٦٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٧ ح مما ميسك عنه الصائم٣٢ باب ٦٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٩٧

  .جلوس املرأة يف املاء بل األحوط هلا تركه: الثامن

  .احلقنة باجلامد: التاسع

  .قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم: العاشر

  

 الفصل يف تقدم ملا }هكتر هلا حوطاأل بل ،املاء يف أةاملر جلوس{ :للصائم رهيك مما }الثامن{

 النص يف املاء ركذ ومن ،العلة عموم من :احتماالن ،املاء مكح مهاكح املائعات سائر وهل ،السابق

  .باخلصوص فتوىوال

 ومن العلّة عموم من ،احتماالن ال، مأ روهكم شبهها أو احملقنة بواسطة فرجها يف املاء دخالإ وهل

  .األول بعدي ال نكل ،اجللوس على صالن ونك

  .املفطرات من التاسع يف لهيتفص تقدم ماك }باجلامد احلقنة{ :للصائم رهيك مما }التاسع{

 تقدم ملا خالف وال إشكال بال }الفم دماءإ مطلق بل ،الضرس قلع{ :للصائم رهيك مما }العاشر{

 ونك لظهور ،روهاتكامل من سيل دماءاإل وجبي ال الذي الضرس قلع أن والظاهر ،احلجامة راهةكيف 

نه أ ال ،ال ):السالم هيعل( لقوله انيب عطف املتقدم عمار موثق يف فاه دميي وال ):السالم هيعل( قوله

 ريغ عطفاً ونهك الحتمال هكتر األوىل انك نإو ،روهاًكم مطلقاً الضرس قلع كهنا ونيك حىت مستقل

  .اينيب

  .الفم دماءإل مصداق ألنه كذل تملحي النهار، إىل الدم بقي  إذال،يباللّ القلع رهيك وهل

   اًيجار هيف الدم يبقي أيضاً ليبالل االحتجام أن :ردهي نكل



٩٨

  .السواك بالعود الرطب: احلادي عشر

  املضمضة عبثاً، وكذا إدخال: الثاين عشر

  

 تلوث وجبي نهإف الفم اءدمإ نيوب احلجامة نيب فرقيأن  إال اللهم ان،يحاأل من ريثك يف النهارإىل 

  .وىلأ اطيواالحت ،املنام وقت يف خصوصاً ،اجلوف إىل الدم رتلي اناًيحأو الفم

 وال اجلوف، من ألنه قال الفم، دم بابتالع البأس عدم إىل ذهب نياملعاصر الفقهاء بعضن إ مث

 )اهللا رمحه( يوالد نكل اخلارجي، الدم إىل منصرفة الدم شرب حرمة أدلةو القذف، وجوب على ليدل

  .إشكال حمل واملسألة ور،كاملذ االنصراف ملنعه ،حمرم كذل أن يرى انك

 نيوب رمضان شهر نيب كذل يف فرق النه أ فالظاهر ،البعض كذل مبقالة قلنا فإن ان،ك فكيو

 بأن ديؤي امبر انك نإو جداً، لكمش نهكل ،حراماً ونيك ال ماك مفطراً الدم بلع ونيك فال ،هريغ

 هيعلصلى اهللا ( الرسول نزما يف نساناإل ضرس قلع تعارف مع هيعل تنبه ومل الدم بلع حترم مل اتيالروا

  .والطعام الشراب وحالة املنام حالة يف خصوصاً للدم الناس بلع وتعارف )السالم هميعل( األئمةو )وآله

 تقدم وقد ،سابقال الفصل يف تقدم ملا }الرطب بالعود كالسوا{ :للصائم رهيك مما }عشر احلادي{

  .راهةكال عدم احتمال

   دخالإ ذاكو ،عبثاً املضمضة{ :للصائم رهيك مما }عشر الثاين{



٩٩

  شيء آخر يف الفم ال لغرض صحيح

  

 وجبي ما مبحث يف أيتي املضمضة يف المكالن إ ثيح }حيصح لغرض ال الفم يف آخر شيء

   :فنقول ضوعاملو يف المكال بعض ركذ إىل هنا نقتصر فارة،كال دون القضاء

 ):السالم هيعل( قال ثيحد يف ونسي عن ،ايفكال رواه ما املضمضة يف املصنف رهكذ ما على دلي

تمضمضي ال أن للصائم فضلواأل.)١(  

 هيعل( فقال :قال ؟الثالثة متضمض نإف :قال ثيح )السالم هيعل( الصادق عن ،الساباطي خرب ويف

  )٢(.قضاء وال شيء هيعل سيل ساءأ قد ):السالم

  )٣(.وضوء ريغ يف للتذذ يكف يف املاء دخالإو الرطب كالسوا واحذر :الرضوي ويف

 منتهى يف قال ثيح ،االستبصار يف خيالش فتوىول اتيالروا هلذه كذل رهك مناإ املصنف لعل :قولأ

 قال محر من خالف من خروجاً فاملصنف ،للربد املضمضة جواز عدم هيف المهك من تظهرسي :املقاصد

  .فتأمل راهة،كبال

 املرق ذوق يف الواردة اتيالروا من هاستفاد فلعله ح،يصح لغرض ال آخر شيء دخالإ راهةكوأما 

   عرجاأل ديسع خرب مثل أشبه وما

                                                

.٤ حستنشاق للصائم باب املضمضة واال١٠٧ ص٤ ج:الكايف )١(

  .٥ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٥٠ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١٩ سطر ٢٤ ص:فقه الرضا )٣(



١٠٠

  إنشاد الشعر: الثالث عشر

  

  )١(.ال :قال بلعه؟ي وال الشيء ذوقيأ الصائم عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت

 ذوقي أن والطباخة للطباخ بأس ال :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،اديز بن نيحس وخرب

   )٢(.صائم وهو املرق

 عبثاً، الفم يف شيء دخالإ ونيك أن راهةك حاديثاأل هذه أمثال من املستفاد فإن ،كذل ريغإىل 

 ما قفأ لمف املنت يف ماوأما " :)٣(كاملستمس فقول هذا علىو ح،يصح لغرض انك إذا ما راهةك وعدم

  .تأمل حمل ،"هيعل دلي

 من وجدته مايف خالف وال إشكال بال }الشعر إنشاد{ :للصائم رهيك مما }عشر الثالث{

 اتيالروا لبعض كوذل ام،يالص روهاتكم يف روهكذي مل صحاباأل ثركأ أن احلدائق ركذ نإو ،ماملك

 ويف ،وللمحرم للصائم الشعر ةيروا رهيك :قولي) عليه السالم( اهللا عبدأبا  مسعت :قال محاد حيصحك

  )٤(.حق شعر انك نإو :قال حق؟ شعر انك نإو :قلت :قال ،ليبالل يروي نأو اجلمعة ومي ويف احلرم

                                                

  .٢ حالصائم مما ميسك عنه ٣٧ باب ٧٥ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٦ ح مما ميسك عنه الصائم٣٧ باب ٧٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٢٩٨ ص٨ ج:املستمسك )٣(

  .١ حبواب آداب الصائمأ من ١٣ باب ١٢١ ص٧ ج:الوسائل )٤(



١٠١

) عليهم السالم(وال يبعد اختصاصه بغري املراثي، أو املشتمل على املطالب احلقة من دون إغراق، أو مدح األئمة 

  .التعميموإن كان يظهر من بعض األخبار 

  

 يف نشدي وال ،ليبالل العشر نشدي ال :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،هريوغ محاد حيصح ويف

  .)١(نايف انك نإو :قال نا؟يف انك نإو بتاهأ اي :ليمساعإ له فقال ،ار وال ليبل رمضان شهر

 ريبغ }وأ{ هايف راهةك ال) عليهم السالم( نياملعصوم فمراثي }املراثي ريبغ اختصاصه بعدي وال{

 هميعل( األئمة مدح{ ريبغ }وأ{ املبالغة فوق ما وهو }غراقإ دون من احلقة املطالب على املشتمل{

 اهللا رضي( صحابناأ نإ" :احلدائق يف قال ،راهةكلل }ميالتعم خباراأل بعض من ظهري انك نإو )السالم

 من كذل حنو أو اجلمعة ومي أو املسجد يف عرالش نشادإ راهةك إىل بالنسبة راهةكال خصوا قد )عنهم

 كبذل صرح وممن ،رناهكذ عما اخلارجة ةيويالدن شعاراأل من انك مبا فةياملن والبقاع فةيالشر زمنةاأل

 يف السند ديوالس يعل خيالش واحملقق شروحه من مجلة يف ديوالشه ىركالذ يف ديالشه خنايش

  .انتهى ،)٢("كاملدار

 عن )السالم هيعل( حلسنأبا  سألنه أ نيقطي بن علي حةيصح هيعل لديو ،كذلك وهو :قولأ

   ويف للمحرم شعر نهإف ،به بأس فال به بأس ال الشعر من انك ما :فقال ،الطواف يف الشعر نشادإ

                                                

  .٢ ح من أبواب آداب الصائم١٣ باب ١٢٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٦٢ ص١٣ ج:احلدائق )٢(



١٠٢

  .راهةكال عدم وظاهره ،)١(املسجد ويف احلرم

 لةيل الشعر أن كآبائ عن رووني صحابناأ نإ: )السالم هيعل( لرضال قلت ،محاد بن خلف ةيوروا

 شهر وهذا احلسنأبا  رثيأ أن مهمت وقد روه،كم لياللّ ويف رمضان شهر ويف اجلمعة وميو اجلمعة

 سائر ويف ليالل ويف رمضان شهر ويف اجلمعة لةيل يف )السالم هيعل( احلسنأبا  رثا :فقال رمضان،

  .املناط وحدة بعد ضري ال اثيباملر واختصاصه .)٢(كذل على يكافيك عز وجل اهللا فإن ،امياأل

  .ةيالتق على نيالسابق محاد خربي صحاباأل بعض محل وقد

 يف انك نإو الًيخت انك ما حق شعر انك نإو روهكامل بالشعر املراد أن الوايف عن املستند ونقل

 نكل ،اخلمس الصناعات ىحدإ هو الذي، الشعري ليالتخ عن رجهخي ال حقاً موضوعه ونك نأل حق،

  .ةيالتق على احلمل يف تأمل كواملستمس حق، شعر انك نإو راهةكبال الباب عنون ائلالوس

 شعر إىل بالنسبة محاد خربي من راهةكال استفادة عدم الفقهاء مذاق من ظهري فالذي ،انك فكيو

   داتياملؤ بعد خصوصاً احلق،

                                                

  .، مع اختالف بسيط١ف ح من أبواب الطوا٥٤ باب ٤٦٤ ص٩ج:  الوسائل)١(

  . عن اآلداب الدينية٨ من أبواب املزار وما يناسبه ح١٥٠ باب ٤٦٩ ص١٠ج:  الوسائل)٢(



١٠٣

ذلك من احملرمات واملكروهات يف غري حال اجلدال واملراء وأذى اخلادم واملسارعة إىل احللف وحنو : الرابع عشر{

  الصوم فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله

  

 نيب املستمرة ةريوالس ،احلق الشعر على الثواب من هريوغ احلدائق منها مجلة ركذ اليت ةريثكال

  .هلهأ إىل علمه رجاعإ أو احملامل بعض على محاد يتيروا محل ماإ فالالزم ،نينياملتد

 وحنو احللف إىل واملسارعة اخلادم ىذأو واملراء اجلدال{ :الصائم روهاتكم من }رعش الرابع{

 على راهةكال ادةيبز احملرمات يف }حرمتها تشتد فإنه ،الصوم حال ريغ يف روهاتكوامل احملرمات من كذل

 يف }هاراهتك وأ{ الباب هذا يف املصنف عدها األول وباالعتبار احلرمة، على احلرمة ضافةإ أو ،احلرمة

 علمي مل فمثال روه،كم لّك راهةك ادةيز دلةاأل من علمي مل نهكل ،الصوم حال أي }حاله{ روهاتكامل

 أيب عن سار،ي بن ليالفض فعن روهات،كامل بعض أراد املصنف أنّكو ،نيوعلالط نيب النوم راهةك ادةيز

 وال هلجي وال ،حداًأ ادلنجي فال الشهر يف امياأل الثالثة مكحدأ صام ذاإ :قال )السالم هيعل( اهللا عبد

  )١(.حتملهيفل حدأ هيعل جهل نإو ،باهللا واحللف انمياأل إىل سرعي

   آبائه عن )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،صدقة بن مسعدة وعن

                                                

  .١ ح من آداب  الصائم١٢ باب ١٢٠ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٠٤

 سالم قوليف شتمي صائم عبد من ما ):وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول قال :قال )السالم هميعل(

 قد ،عبدي شر من بالصوم عبدي استجار :اىلوتع كتبار الرب قال إال ،تشتمين ماك كشتمأ ال يكعل

  )١(.النار من جرتهأ

 ناري من وهريجأ ،عبدي من بالصوم عبدي استجار :اىلوتع كتبار الرب قال ى،خرأ ةيروا ويف

  )٢(.جنيت دخلوهأو

 عبد بن جلابر )وآله هيعل صلى اهللا( اهللا رسول قال :قال )السالم هيعل( جعفر أيب عن ،جابر وعن

 لسانه فكو وفرجه، بطنه وعف له،يل من ورداً وقام اره صام من ،رمضان شهر هذا جابر اي :اهللا

 رسول فقال ،ثياحلد هذا حسنأ ما اهللا رسول اي :جابر فقال .الشهر من خروجهك ذنوبه من خرج

  )٣(.الشروط هذه دشأ ما جابر اي :)وآله هيعلصلى اهللا (

 وغضوا مكلسنتأ فاحفظوا صمتم فإذا: )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ينياملدا ثياحلد ويف

 هلا ةيجار تسب امرأة) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول ومسع :قال حتاسدوا وال تنازعوا وال مكبصارأ

   صائمة ينإ :فقالت ،ليك :هلا فقال بطعام )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول فدعا ،صائمة وهي

                                                

  .٢ ح من آداب  الصائم١٢ باب ١٢٠ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من آداب  الصائم١٢ باب ١٢١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح من آداب  الصائم١١ باب ١١٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(



١٠٥

 الطعام من سيل الصومن إ ،كتيجار سببت وقد صائمة نيونكت فكي ):وآله هيعلصلى اهللا ( فقال

  )١(.فقط والشراب

 املراء ودع ح،يوالقب احلرام من كوبصر كمسع صميفل صمتإذا  ):السالم هيعل( اهللا عبد بوأ وقال

  )٢(.كفطر ومكي كصوم ومي جتعل وال ،الصائم وقار يكعل نيكول ،اخلادم ىذأو

 وال مكبصارأ وغضوا مكلسنتأ فاحفظوا: )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب ثيحد ويف

  )٣(.احلطب النار لكتأ ماك انمياإل لكأي احلسد فإن ،حتاسدوا وال تنازعوا

 رمضان شهر صام ومن :له خطبة يفقال  نه إ)وآله هيعلصلى اهللا (اهللا  رسول عن ،الصدوق وعن

 هقرب ،تقرباً بةيوالغ واحلرام ذبكال من وجوارحه وفرجه ولسانه وبصره مسعه فكو وتكوس نصاتإ يف

  )٤(.)السالم هيعل( الرمحان ليخل ميبراهإ بيتكر بتاهكر متس حىت منه اهللا

 ،النظرة بعد والنظرة ،الصائم لتفطر ذبةكال نإ :قال إنه )السالم هيعل( الباقر عن ،قبالاإل وعن

  )٥(.هريثكو هليقل لموالظ

                                                

.٣ ح من آداب  الصائم١١ باب ١١٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من آداب  الصائم١١ باب ١١٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٤ ح من آداب  الصائم١١ باب ١١٧ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح من آداب  الصائم١١ باب ١١٧ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .١ سطر ٨٧ ص:األقبال )٥(



١٠٦

 عن كوبصر كمسع صميفل صائماً صبحتأإذا  :)السالم هيعل( اهللا عبد بوأ قال :قال املدائين وعن

 وقار يكعل نيكول ،اخلادم ىذأو اهلذاء كعن ودع ،حيالقب عن كعضائأ عيومج كوجارحت ،احلرام

 ،كفطر ومكي كصوم ومي علجت وال ،اهللا ركذ عن إال وتكوالس الصوم من استطعت ما لزمأو الصائم

  )١(.كذل قتمي اهللا فإن كبالضح والقهقهة والقبلة واملباشرة كايإو

 عن مكلسنتأ فاحفظوا صمتم فإذا: ثيحد يف )السالم هيعل( الصادق عن ى،سيع ابن نوادر وعن

 الو ذبوا،كت وال متاروا، وال تغتابوا، وال حتاسدوا، وال تنازعوا، وال م،كبصارأ وغضوا ذب،كال

 وال بادوا،ت وال جتادلوا، وال تنابزوا، وال تشامتوا، وال تسابوا، وال تغاضبوا، وال ختالفوا، وال تباشروا،

 ذب،كوال الزور، قول واجتنبوا الشر، هلأ وجمانبة :قال أن  إىلتزاجروا وال تسافهوا، وال تظلموا،

 ةريثكال حاديثاأل من هاريغ إىل ،)٢( ثياحلد مةيوالنم بة،يوالغ السوء، وظن واخلصومة، ء،اواملر

  .كواملستدر الوسائل يف ورةكاملذ

  :مثل هنا، املصنف رهاكذي مل خرأ روهاتكم كوهنا

  ليه امو بعض عن ،ميبراهإ خلرب االحتالم، بعد النوم -

                                                

  .١٢ ح من آداب  الصائم١١ باب ١١٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

   .١٣ ح من آداب  الصائم١١ باب ١١٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(



١٠٧

 نمي فال رمضان شهر يف اراً احتلمإذا  :فقال قال ،الصائم احتالم عن سألته :قال )السالم هيعل(

  )١(.غتسلي حىت

 األول البصاق بعد املاء ثرأ بقي مل نإو متضمض، إذا مرات ثالث البصاق قبل قيالر وبلع -

 بزقي حىت قهير بلعي ال :قال تمضمضي الصائم يف )السالم هيعل( الصادق عن الشحام خلرب ،والثاين

  )٢(.مرات ثالث

 الصائم يف )السالم هيعل( اهللا بدع أيب عن ،محاد ملرسل واالستنشاق، املضمضة يف واملبالغة -

   .)٣(بالغي ال نكول نعم :قال ستنشق؟يو تمضمضي

  .املستعان واهللا ،ثيواحلد الفقه تبك خمتلف يف املتتبع دهجي مما كذل ريغإىل 

                                                

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم١٦ باب ٤٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٣١ باب ٦٤ ص٧ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٤٩ ص٧ج: الوسائل )٣(



١٠٨



١٠٩

  فصل

  املفطرات املذكورة كما أا موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة

  

  }فصل{

   ضاءالق إىل باإلضافة فارةكال وجبي مايف

 سيل املفطر أن  خيفىال }فارةكال توجب كذلك للقضاء موجبة أا ماك ورةكاملذ املفطرات{

 اللغة يف فطاراإل استعمل فقد ،الصوم شق وجبي ما لك على املفطر طلقي بل والشرب، لكباآل خاصاً

 إىل املفطر صرافبان والقول ،أيضاً والشرب لكاأل ريغ على ،الفقهاء المكو اتيوالروا ،رياملن املصباحك

  .له وجه ال والشرب لكاأل

 خرج ما إال مفطر لك شملي أفطر من على فارةكوال القضاء طلقتأ اليت اتيفالروا هيوعل

  :نقول هذا حتقق ذاإو ل،يبالدل

 عن ،سنان بن اهللا عبد حيصحك فارة،كوال القضاء املفطر على أن اتيالروا من مجلة يف ورد قد

 هيعل( قال ،عذر ريغ من واحداً وماًي متعمداً رمضان شهر من أفطر رجل يف )مالسال هيعل( اهللا عبد أيب

 مبا تصدق قدري مل فإن ،ناًكيمس نيست طعمي أو نيتابعمت نيشهر صومي أو نسمة عتقي ):السالم

  )١(.قيطي

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٢٩ ص٧ ج: سائلالو )١(



١١٠

 تهسأل :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب بن الرمحان عبد حيوصح

 النيب مبد ،مد كنيمس لكل صاعاًعشر  مخسة هيعل :قال ،معتمداً رمضان شهر من وماًي أفطر رجل عن

  )١(.فضلأ )وآله هيعلصلى اهللا (

 شهر من أفطر رجل عن سألته :قال )السالم هيعل( احلسن أيب عن ،املشرقي عن ،البزنطي حيوصح

 عتق هيفعل متعمداً رمضان شهر من وماًي أفطر من :تبكف ،فارةكال من هيعل ما متعمداً اماًيأ رمضان

  )٢(.ومي بدل وماًي صوميو مؤمنة رقبة

 رجل عن سألته :قال )والسالم الصالة هيعل( اهللا عبد أيب بن الرمحان عبد عن ،ينيلكال رواه وما

  )٣(.انهكم قضييو صاعاً نيبعشر تصدقي :قال ،متعمداً رمضان شهر من وماًي أفطر

 أفطر رجل عن سئل نهأ )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،النعمان بن حممد عن ،الصدوق رواه وما

   )٤(.صاعاً عشرون وهو طعام منجريبان  فارتهك :فقال رمضان؟ شهر من وماًي

   الشامل ،أفطر من على فارةكوال القضاء طلقتأ اليت اتيالروا من هاريغإىل 

                                                

  .١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣١ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١١ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٢ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٠ ص٧ ج:الوسائل )٣(

   .٦ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٠ ص٧ ج:الوسائل )٤(



١١١

ره وال إجبار، من غري فرق بني اجلميع حىت االرمتاس والكذب على اهللا إذا كانت مع العمد واالختيار من غري ك

  )صلى اهللا عليه وآله(وعلى رسوله 

  

 حول لمكسنت ماك ،ضري ال فارةكال مقدار يف واختالفها ،ليبالدل خرج ما إال املفطرات لكل

  .كذل

 والغبار اجلنابة على ءالبقا وتعمد واالستمناء واجلماع والشرب لكاأل يف ورد ما إىل باإلضافة هذا

  .فارةكوال القضاء ركذ من

 نيك مل عامداً نيك مل فإذا ،}اريواالخت العمد مع انتك إذا{ ونيك مناإ فارةكوال القضاءن إ مث

 اتيالروا بعض يف دمهاييتق إىل باإلضافة وحنوه، الناسي يف تقدم ماك ،فارةكال وال القضاء ال هيعل

  .فواضح العمد معىن ماأ ،العمد عدم مع والقضاء فارةكال عدم على الشرط مبفهوم دليف بالعمد، املتقدمة

 أن نكميو ره،كلل انيب عطف جبارواإل }إجبار وال رهك ريغ من{ بقوله فسره فقد ارياالختوأما 

 إىل باإلضافة القضاء عدم ظهراأل  أنتقدم وقد ه،يف عمد فال احللق يف ارجياإل مثل جبارباإل املراد ونيك

  .وحنوه الرفع ثيحد أمثال ،والعامة اخلاصة دلةلأل ،وحنوهم واملتقي وابور رهكامل يف فارةكال عدم

 مفطراً، ىسمي منها واحد لك أن من عرفت ملا ،املفطرات عيمج أي }عياجلم نيب فرق ريغ من{

 }رسوله علىو اهللا على ذبكوال االرمتاس حيت{ مفطر لك يف فارةكوال القضاء على النص دل وقد

   على ناءبال بعدألنه ) صلى اهللا عليه وآله(



١١٢

  بل واحلقنة والقيء على األقوى

  

  .أفطر من لك يف داخالن تهمايمفطر

 همايف فارةكال وجوب نفس الشرائع يف نكول املصنف، عند }ىقواأل على والقيء واحلقنة بل{

 وبعض ،القيء يف ةفاركال وجوب اينف مكيواحل الربوجردي دانيوالس القضاء، وجوب على بنائه مع

  .القيء يف فارةكال يف احتاطوا نياآلخر نياملعلق

  .هايف لالختالف "حىت" بعد أشياء ربعةأ ركذ املصنفن إ مث

 نتهىوامل واملعترب االستبصار وهم ه،يف فارةكوال القضاء عدم إىل مجع ذهب فقد ،االرمتاس ماأ

 وحمتمل النافع أن ماك ،هريوغ املستندك نيأخراملت بعض وتبعهم رشاد،واإل رةكوالتذ ريوالتحر واملختلف

 نيالقائل أدلة ةيمتام عدم بعداألصل  فارةكال عدم يف وحجتهم فارة،كال دون فقط بالقضاء قاال القواعد

  .فارةكبال

بأن و ،هيف فارةكال لزوم على ةيوالغن االنتصار عن يكاحمل مجاعباإل استدل فارةكبال القائل نّإف

 هيف مفطر لّك أن املتقدمة دلةباأل بتث وقد، املفطرات من والرضوي اخلصال ثيحد يف عد االرمتاس

  .فارةك

 حبجة، سيل وهو االستناد حمتمل مجاعاإل بأن فارةكلل النافون قال فقد ،دلةاأل ةيمتام عدم وجه ماأ

 بوالشر لكاأل فارةكال ثيحد يف املفطر من املنصرفن إ مث ،فانيضع والرضوي اخلصال ثيحد نأوب

  .االرمتاس مثل ال ،أشبه وما



١١٣

 جربمهاأن  إال فاًيضع انك نإو والرضوي اخلصال ثيحد فإن  خيفى،ال ما املناقشة ويف :قولأ

 لكاأل مثل إىل املفطر انصراف ميتسل عدم تقدم وقد ،ةياحلج يف افك املنقول مجاعواإل ةيالقطع بالشهرة

  .فتأمل فقط والشرب

 صلأب هلم واستدل ه،يف فارةكال عدم إىل القواعد حمتمل يف عالمةوال النافع ذهب فقد ذبكالوأما 

 واكو اتيالروا تعدد على فارةكال ركذي ومل ،القضاء على اشتملت لّهاك ذبكال خبارأ نأوب العدم،

  .انيالب مقام يف

 يف ذبكال على املفطر إطالق وهو ل،يبالدل فعدمناألصل  بأن كذل على املشهور لكشأو

 الفصل، ولأ يف تقدمت يتال العامة اتيالروا من مجلة يف ماك ،فارةكال إىل تاجحي املفطرن  فإات،يالروا

  .المكال ولأ انيالب مقام يف اتيالروا ونكو ضر،ي ال العمومات كتل مع فارةكال عن اتيالروا لوخو

 عداد يف ذبكال ركذ منها مجلة نأل ات،ياخلصوص متام انيب مقام يف نكت مل أا منها الظاهر بل

 أشياء مخسة ):السالم هيعل( قال مثالً ،فارةكال همايف والشرب لكاأل أن وضوح مع ،والشرب لكاأل

  .فتأمل ،)١(األئمةو ورسوله اهللا على ذبكوال املاء يف واالرمتاس واجلماع والشرب لكاأل ،الصائم تفطر

                                                

   .٦ ح مما ميسك عنه الصائم٢ باب ٢١ ص٧ ج:ئلالوسا )١(



١١٤

 ابهجيإ عدم إىل منهم واحد ريغ وذهب فارة،كال ابهجيإ عدم الفقهاء بارك نيب فاملشهور احلقنةوأما 

  .أيضاً القضاء

 ةوالغني واخلالف واملبسوط واالقتصار خيالش مجل فارةكال عدم إىل ذهب فقد ،انك فكيو

  .والدروس واملختلف رشادواإل ريوالتحر والشرائع والقواعد واحلليب والقاضي

  .فارةكال عدم على اعمجاإل اخلالف وعن فارة،كال ابهجيإ عدم يف اخلالف نفي اتيالناصر وعن

 شباهته هو فارةكبال القائل ليدل ذإ ه،يعل فارةكبال لقائلا عدم بعداألصل ب كلذل واستدلوا

 كذل ونيكف ،حيالصح يف للصائم جوازه ونفي ،االحتقان يف كذلك فارةكال االغتذاء يف ماكف ،غتذاءباإل

 الصوم وانتفاء ،الصوم ىانتف االحتقان وجد فإذا ،ةيبالعل شعري بالوصف الشيء قيتعل نأل الصوم، جلأل

  .فارةكال وجبي

 ي :قال ،)السالم هيعل( علي عن ،الدعائم خرب يف هيعل املفطر إطالقب كلذل أيضاً ستدلي ورمبا

 هيف مفطر لّك أن على دلةاأل من تقدم ما ضةيضمب ،)١(أفطر احتقنن إ :وقال احلقنة عن الصائم

   فارة،كال

 حمض، اسيق األول ذإ ل،كال يف ماا باحتمال اإلمجاع يف املسألة، وال خيفى واستدل بعضهم أيض

  .فارةكلا لزمي ال للصائم زااجلو وعدم

                                                

  .٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(



١١٥

 واملستند احلدائق راجع من على خيفى ال ماك هنا، صحاباأل من حدأ رهكذي مل الدعائم وخرب

 االستناد مقام يف حىت وركذم وال بل جمبور، ريغ فيضع خرب فهو كواملستمس املقاصد منتهىو واجلواهر

  .هيلإ االستناد نكمي فكيف احلقنة، صلأ يف

 مجل عن ماك فارة،كال وال هيف القضاء بعدم الفقهاء حيتصر مع احملتمل مجاعاإل منه ضعفأو

 كواملسال والنافع نتهىوامل والسرائر واالستبصار ةيوالنها واملعترب مجاعة، عن أيضاً كذل يكح وقد د،يالس

 لكشأ احلدائق أن  حىتعرفتهم نيالذك فارةكال بعدم أو ن،ياملتأخر من واحد ريوغ والروضة، كواملدار

 جوازه ستبعدي مل اضيوالر فارة،كال وال القضاء بعدم جزم واملستند صال،أ فارةكال ركذي ومل القضاء يف

  .ميبالتحر القول اشتهار ال لو

 فارةكال وجوب ،ديالس عن املختلف يف اهكح ماك إمجاع نعقدي ملن إقوى  األبل" :قال واجلواهر

  .انتهى ،)١("منها هريغ اقيانس ىدعيأن  إال اللّهم ،متعمداً أفطر منيف الندراجه به

 فارة،كال عدم على ىمدع اًإمجاع كهنا أن منه ظهري ماك ،نيجهت من املسألة يف ديالترد منه ظهريف

  .ايمستحب اطياالحت انك هيف طياحت لونه أ الظاهر بل فارة،كبال اجلزم نكمي فكي لّهك هذا وبعد

   ماك ،خاصة لقضاءل موجبنه أ على صحاباأل ثركأف القيءوأما 

                                                

  .٢٧٤ ص١٦ ج:اجلواهر )١(



١١٦

 إىل مضافاً كذل لّك" :قال للشرائع، تبعاً هيف فارةكال هينف بعد اجلواهر ويف احلدائق، عنهم قلهن

 كيح مناإو منا، هيعل معاً مابوجو القائل نعرف مل بل ع،بالتتب دياملؤ هريغ وظاهر اخلالف إمجاع حيصر

  .انتهى ،)١("رسالهإ ىاملرتض عن

 أن على دل ما مةيبضم ،حيالصح يف أفطر لمةك بورود فارةكلل استدل فقد ،انك فكيو

  .الفصل ولأ يف اتهيروا سبق ماك فارة،كال وجبي فطاراإل

 بن مسعدة ثقموك القضاء، ريغ شيء هيعل سيلنه أ الصحاح بعض ظاهر أن كذل على ردي نكل

 فقد صائم وهو متعمداً أيتق من :قال إنه )السالم هيعل( هيبأ عن ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن صدقة،

 القضاء، ريغ شيء هيعل سيلنه أ ظاهره فإن ،)٢(له غفر شاء نإو عذبه اهللا شاء فإن ،عادةاإل هيوعل أفطر

  .الذنب ريفكت يف هايلإ فزعي اليت فارةكال عدم يف حيالصرك إنه :)٣(اجلواهر يف قال بل

 إىل شارةاإل عن ،القضاء ابهجيإو بالقيء الصوم مكحل املتعرضة اتيالروا لك خلو إىل باإلضافة هذا

   علىو ه،يعل آخر شيء وجوب

                                                

.٢٨٨ ص١٦ ج:اجلواهر )١(

  .٦ ح مما ميسك عنه الصائم٢٩ باب ٦٢ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٢٨٧ ص١٦ ج:اجلواهر )٣(



١١٧

ا أيضاً ذلك منعم األقوى عدم وجوا يف النوم الثاين من اجلنب بعد االنتباه، بل والثالث وإن كان األحوط فيه

اً الثالث، وال فرق أيضاً يف وجوا أيضاً بني العامل واجلاهل املقصر والقاصر على األحوط، وإن كان األقوى خصوص

  .عدم وجوا على اجلاهل خصوصاً القاصر واملقصر غري امللتفت حني اإلفطار

  

 لمةك من فارةكبال لقائلل رواكذ الذي ليالدل كبذل فارةكبال وثوق ىبقي ال فتوىو نصاً هذا

أفطر ًعلى دلّ ما انصراف إىل واحد ريغ ذهاب بعد خصوصا رفّك أفطر من والشرب، لكاأل إىل 

  .رفّك أفطر منو أفطر نةيقر من ىقوأ هنا فارةكال عدم يف نةيالقر نكل ،كذل نستبعد مل انك نإو

 بل ،نتباهاال بعد اجلنب من الثاين النوم يف{ فارةكال وجوب عدم أي }وجوا عدم قوى األنعم{

 النوم }خصوصاً{ رفّيك أن }كذل أيضاً{ نيالنوم يف أي }امهيف حوطاأل انك نإو الثالث{ النوم }و

  .فراجع املفطرات يف مفصالً كذل حول المكال تقدم وقد }الثالث{

 املقصر واجلاهل العامل نيب أيضاً{ باملفطر انيتلإل فارةكال وجوب أي }وجوا يف أيضاً فرق وال{

 واملقصر القاصر خصوصاً{ مطلقاً }اجلاهل على وجوا عدم قوى األانك نإو ،حوطاأل على روالقاص

  .السابق الفصل يف الًيتفص كذل تقدم ماك }فطاراإل نيح امللتفت ريغ



١١٨

صلى اهللا (نعم إذا كان جاهالً بكون الشيء مفطراً مع علمه حبرمته كما إذا مل يعلم أن الكذب على اهللا ورسوله 

  من املفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر حلوقه بالعامل يف وجوب الكفارة) لهعليه وآ

  

 نكل حرام، مثالً االرمتاس أن علم بأن }حبرمته علمه مع مفطراً الشيء ونكب جاهالً انك إذا نعم{

 املفطرات من )وآله هيعلصلى اهللا ( ورسوله اهللا على ذبكال أن علمي مل إذا ماك{و مفطرنه أ علمي مل

 قول ذإ نظر، هيف نكل ،}فارةكال وجوب يف بالعامل حلوقه{ املصنف عند }فالظاهر الصوم حال بهكفارت

 يف المكال ذإ الصوم، مفطرات من ونهك عدميرى نه أ له حالل كذلأن  إال يرى ال وهو السائل

 كستمسامل اختاره ماك ور،كاملذ الفرض شمليف نئذيوح الصوم، جهة من له حالل فاملفطر الصوم،

  .أيضاً

  



١١٩

صوم شهر رمضان وكفارته خمرية بني العتق وصيام : جتب الكفارة يف أربعة أقسام من الصوم، األول: ) ١مسألة (

  شهرين متتابعني وإطعام ستني مسكيناً على األقوى

  

  .فارةكال هإفطار يف الواجب اميالص يف }:١ مسألة{

 واملستند احلدائق يف ماك ،اًإمجاع هاريغ يف جتب وال }الصوم من قسامأ ربعةأ يف فارةكال جتب{

 مايففطار إال اإل وزجيو ،الغروب قبل أفطر نإو اميالص قسامأ سائر يف فطرأ إذا فارةكال جتب فال ،مهاريوغ

  .ليبالدل خرج

صوم شهر رمضان، وكفارته خمرية بني العتق وصيام شهرين متتابعني وإطعام ستني : األول{

 واحلليب واحللي والقاضي ايفكسواإل نيديوالس نيخيالش عن منقول القول اوهذ }مسكيناً على األقوى

 منتهى ويف ،شهراأل إنه املستند ويف املشهور، إنه واجلواهر احلدائق يفو ،تأخروا ممن ريثكو وسالر

 ىادع مث ،به ةياإلمام انفراد ظن مما إنه االنتصار وعن بعضهم، المك يف بالشهرة املوصوف إنه املقاصد

  .مجاعاإل هيعل

 )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،سنان ابن حيصحك ،اتيالروا ضيمستف هيعل دليف ،انك فكيو

 نيشهر صومي أو نسمة عتقي :قال عذر، ريغ من واحداً وماًي متعمداً رمضان شهر يف أفطر رجل يف

  )١(.قيطي مبا تصدق قدري مل فإن ناً،كيمس نيست طعمي أو نيمتتابع

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٢٩ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٢٠

 نيست طعامإ أو رقبة عتق هيعل :قال متعمداً، رمضان شهر يف هلهأ ىتأ رجل عن ،ةمساع وموثق

  )١(.نيمتتابع نيشهر صوم أو ناًكيمس

 رمضان شهر من وماًي أفطر الذي على ما هيعل :قال أهله؟ واقع فكمعت عن ى،خراأل وموثقته

  )٢(.ناًكيمس نيست طعامإ أو نيمتتابع نيشهر اميص أو رقبة عتق ،متعمداً

 امرأته جسد على دهي وضع رجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،ريبص أيب وخرب

  )٣(.رقبة عتقي أو ناًكيمس نيست طعمي أو نيمتتابع نيشهر صومي أن فارتهك :فقال ،دفقأف

  )٤(.تصدق أو صم أو عتقأ :هايوف، ليمج حةيوصح

 أو رمضان شهر من وماًي أفطر من :قالنه أ )لسالما هيعل( الصادق عن ،ةياهلدا يف الصدوق وعن

 ،طعام من مد كنيمس لكل ،ناًكيمس نيست طعامإ أو نيمتتابع نيشهر اميص أو رقبة عتق هيفعل هيف جامع

  )٥(.وميال كذل قضاء هيوعل

                                                

  .١٣ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٢ص ٧ج:  الوسائل)١(

.٥ ح من كتاب االعتكاف٦ باب ٤٠٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح مما ميسك عنه الصائم٤ باب ٢٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٢٩ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .٢٨٢ - ٢٨١ ص٩٣ ج:البحار )٥(



١٢١

  عاموإن كان األحوط الترتيب فيختار العتق مع اإلمكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فاإلط

  

 نيشهر صام أو رقبة عتق هيفعل أفطر أو رمضان شهر يف جامع من :قالنه أ الرضوي وعن

   )١(.ناًكيمس نيست طعامإ أو نيمتتابع

 عتق أو نيمتتابع نيشهر صوم وهو ،فارةكوال وميال كذل قضاء هيفعل :اجلنب نوم اقيس يف وقال

  )٢(.ناًكيمس نيست طعامإ أو رقبة

 عتق ومي لكل هيفعل والشرب لكواأل رمضان شهر يف املواقعة مثل على فاراتكال أن اعلم :وقال

  )٣(.ناًكيمس نيست طعامإ أو نيمتتابع نيشهر صوم أو رقبة

 مل بيترت انك لو فإنه فقط، الصدقة ركذ على الدالة ةريثكال خباراأل القول هذا على دلي إنه مث

 اهللا عبدو ليومج النعمان بن حممد خبارأك ،هاريوغ وموثقة حةيصح نيب وهي ،كذل طالقإل وجه نيك

 منتهى شكالإل وجه وال ،هريوغ اجلواهر كبذل استدل وقد ها،ريوغ سيدرإو ومساعة الرمحان وعبد

  .هيعل املقاصد

 عنه العجز ومع ،اميفالص عنه العجز ومع ،انكماإل مع العتق ختاريف ،بيالترت حوطاأل انك نإو{

  ىاملرتض ديوالس ليعق أيب ابن ةريخ هو وهذا }طعامفاإل

                                                

  .٣٧ سطر ٢٥ ص:فقه الرضا )١(

.٣٦ سطر ٢٤ ص:فقه الرضا )٢(

.٣٧ سطر ٢٥ ص:فقه الرضا )٣(



١٢٢

  .اخلالف حمتمل عن املستند ونقله ،هيقول حدأ يف 

 امرأته حكن رجل عن ،)السالم هيعل( ىموس هيخأ عن ،جعفر بن علي عن مبا كلذل استدل وقد

 نيشهر اميفص دجي مل فإن رقبة، وعتق القضاء هيعل ):السالم هيعل( قال ه؟يعل ما رمضان يف صائم وهو

  )١(.تعاىل اهللا ستغفريفل دجي مل فإن ناً،كيمس نيست طعامإف ستطعي ملفإن  ،نيمتتابع

، كواملستدر الوسائل يف ورةكمذ متعددة بطرق )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول عن روي وما

 هيعلصلى اهللا ( قال جد،أ ال :قال رقبة اعتق ):وآله هيعلصلى اهللا ( قال ،رمضان شهر هلهأ ىتأ منيف

 ،ناًكيمس نيست على تصدق :)وآله هيعلصلى اهللا ( قال ق،يطأ ال :قال ،نيمتتابع نيشهر فصم :)وآله

  )٢(.ثياحلد

 رمضان شهر يف أفطر من :قال نهأ )السالم هيعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم عن وما

 ستطعي مل فإن ،نيعمتتاب نيشهر صام ستطعي مل فإن عتقها،أ رقبة عتقي أن استطاع فإن اراً، متعمداً

  )٣(.ثياحلد ،ناًكيمس نيست طعمأ

                                                

  .٩ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣١ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٥ حمما ميسك عنه الصائم ٨ باب ٣٠ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٧٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



١٢٣

  وجيب اجلمع بني اخلصال إن كان اإلفطار على حمرم

  

 اجلمع ىمقتض هو ذإ السابقة اتيالروا نةيبقر ،االستحباب على محلها من بد ال اتيالروا وهذه

 هذا ،عيالتنو على ابقةالس اتيالروا يف وأ محل من أظهر االستحباب على هذه محل فإن نهما،يب العريف

 املشهور عراضإو ،العامة ثركأ مذهب ألنه ها،يف ةيالتق واحتمال سنداً خباراأل هذه ضعف إىل باإلضافة

 ولو بالندور، القول هذا )اهللا رمحه( النراقي وصف ولذا ،فقط نفران الإ طبقها على فتي مل حىت عنها

  .ةيالثان لىع األوىل قدمت نيالطائفت نيبيل الدال افؤكالت فرض

 تايبك يف خيوالش الصدوق عن ماك }حمرم على فطاراإل انكن إ اخلصال نيب اجلمع بجيو{

 والروضة واللمعة كواملسال والدروس يضاحواإل ريوالتحر رشادواإل والقواعد واجلامع لة،يوالوس خباراأل

  .همريوغ واملستند، واحلدائق

 بن اي :)السالم هيعل( للرضا قلت :قال م،السال عبد عن ،والصدوق خيالش رواه ما هيعل دليو

 عنهم وروي فارات،ك ثالث هيف أفطر أو رمضان شهر يف جامع منيف كآبائ عن روي قد اهللا رسول

 أو حراماً الرجل جامع مىت ،عاًيمج ما ):السالم هيعل( قال نأخذ؟ نيثياحلد يأف ،واحدة فارةك أيضاً

 نيست طعامإو نيمتتابع نيشهر اميوص رقبة عتق فارات،ك ثالث هيفعل مضان شهر يف حرام على أفطر

 فال اًيناس انك نإو ،واحدة فارةك هيفعل حالل على أفطر أو حالال حكن نإو ،وميال كذل وقضاء ناًكيمس

  ماإ اخلرب وهذا ،)١(هيعل شيء

                                                

 .١ حبواب مما ميسك عنه الصائمأ من ١٠ باب ٣٥ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٢٤

  .آخر بعض عن ماك موثق أو ،السي عن ماك حسن أو ،العالمة عن ماك حيصح 

  .كاملستمس عنه خذأ مبا سنده حول المكال املقاصد منتهى طالأ وقد ،حجة فهو انك فكيو

 جعفر أيب خيالش من هيعل ورد مايف سدياأل عن هيالفق يف الصدوق عن يكحنه أ  إىلباإلضافة

 متعمداً رمضان شهر من وماًي أفطر منيف: )السالم هيعل( املهدي عن عيني ،العمري عثمان بن حممد

  )١(.فّاراتك ثالث هيعل أن هيعل حمرم بطعام أو هيعل حمرم جبماع

 اتيالروا أن ماك احلرام، على حممولة انتك ةالثالث بوجوب ةيروا وردت لونه أ ظهر ركذ ومبا

  .احلالل على حممولة واحدة فارةك وجوب على وردت اليت املطلقة

 نيست طعامإو رقبة عتق هيعل :فقال متعمداً، رمضان يف هلهأ أتى رجل عن سألته :قال مساعة، فعن

 على محله تملحي وهذا ،)٢(وميال كذل مثلأنى له و ،وميال كذل وقضاء نيمتتابع نيشهر اميوص ناًكيمس

  :كمال ابن قال ،يريللتخ الواو ونك

  يمن أيضاً ا باضرإو ككواش     مأو وأب قسم بحأ اًريخ

   على خيالش محله ماك

                                                

.٣ حميسك عنه الصائم مما ١٠ باب ٣٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٢ ح مما ميسك عنه الصائم١٠ باب ٣٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(



١٢٥

  .)١(﴾رباعالثَ و وثُ مثْىن﴿ :تعاىل قولهك ،كذل

 تملحيو ،أيضاً خيالش محله ماك ،ضياحلك هيعل رمحي حال يف هلهأتى أ من على محلها تملحيو

  .الوسائل محلها ماك االستحباب على محلها

 وهذا هيعل الثالثة أن يرو وقد :قال طعامإ أو صوم أو عتق اأو فارةكال ركذ بعد الرضوي ويف

  )٢(.بداًأ وميال هذا مثل كدري ال مث الفقهاء خواص تارهخي الذي

 عن ،واخلصال ونيالع يف الصدوق رواه ما ،الثالث فاراتكال من رناهكذ ما نايفي النه أ  خيفىال مث

 عشر ومي يف حرام أو حالل من رمضان شهر يف امرأته واقع رجل عن )السالم هيعل( الرضا اإلمام

  .)٣(واحد ومي فّارةكف شرب أو كل أ فإن ،مرة لكل فاراتك عشر هيعل :قال مرات؟

 احلرام نيب فرق ال بأنه صرحنه أ واحلال اخلصال، ىحدإ فارةكال من الظاهر أن املنافاة وجه

 يف ال ،لكواأل اجلماع نيب التقابل انيب مقام يفنه أ ةيالروا من الظاهر ذإ نايف،ي ال إنه قلنا مناإو واحلالل،

  .اجلهة هذه عن تةكسا ةيالرواف واحلرمة، ةياحلل مقام

   انتك مايف واحدة فارةك يتسم الثالث اخلصال أن املعلوم ومن

                                                

  .٣ اآلية :سورة النساء )١(

  .٢٨١ ص٩٣ ج:البحار )٢(

   .٥٤ ح٤٥٠ ص٢ ج:اخلصال )٣(



١٢٦

  كأكل املغصوب، وشرب اخلمر، واجلماع احملرم، وحنو ذلك

  

  .واجبة الواحدة انتك مايف واحدة فارةك ىتسم الواحدة اخلصلة أن ماك واجبة، الثالث

 سواء أي }كذل وحنو ،احملرم اجلماعو ،اخلمر وشرب ،وبصاملغ لكأك{ باحملرم فطاراإلن إ مث

 أيتيس ماك ،ضياحل حال يف والوطء وبصاملغ لكأك اًيعارض أو واخلمر، الزناك اًيصلأ حراماً انك

  .الثالثة املسألة يف منه كبذل حيالتصر

  .طالقاإل إىل كذل يف واستند ،املستند الفرق بعدم وصرح

 إىل املتبادر ألنه ،فقط والشرب لكاأل ويف ،اجلماع يف صلياأل احلرام النص من املنصرف نكل

 يف ركذي ثيح أفطر فإن ،حرام على أفطر أو حراماً الرجل جامع ):السالم هيعل( قوله من الذهن

 ماك واللواط، الزنا احلرام اجلماع من واملتبادر مفطر، لك ال والشرب، لكاأل منه تبادري اجلماع مقابل

  .مثال ريواخلرت اخلمر ،راماحل لكواأل الشرب من املتبادرأن 

 ةيواحلل احلرمة إال الذهن إىل تبادري مل ذا،ك احمللل وانيواحل ذا،ك احملرم وانياحل :ليق إذا نهأ ىتر الأ

 ):السالم هيعل( قوله يف مجع قال ولذا ،حرام على أفطر ):السالم هيعل( قالنه أ تقدم وقد ،نيتيالذات

له حالل كذلأن  إال يرى ال وهو ن إ ثيح ،نفسه يف حراماً انك نإو ،الصوم ثيح من احلالل املراد

 تشر مل ذبكلل املتضمنة اتيالروا أن كذل ديؤي ومما قرائن،حبسب ال انصراف له مورد لّك يف احلالل

   لكاأل مجلة يف حده إطالق بل الثالث،إىل 



١٢٧

  صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال: الثاين

  

  .هيف فارةكال وحدة تقتضي اقيالس وحدة أن املعلوم ومن ،حدهاأكه نأ واجلماع والشرب

 الثالثة ريغ يف صلياأل احلرام ماأ ا،يصلأ حراماً انتك إذا بالثالثة خاصة اجلمع فارةك أن واحلاصل

 رمبا بل ،نياحملقق بعض بهأفىت  الذي هو وهذا ،الثالث وجبي ال الثالثة يف العارض واحلرام ،ذبكالك

  .نظر حمل طالقباإل كاملستمس كمتس أن عرفي ومنه ،أيضاً الصدوق إىل نسب

 عن }الزوال بعد أفطر إذا رمضان شهر قضاء صوم{ :فارةكال هيف الواجب الصوم من }الثاين{

 عدا عمن اخلالف نفي اجلواهر ويف ،بالشهرة وصفه ةريالذخ وعن احلدائق ويف ،ثركاأل إىل نسبته كاملدار

  .هيعل مجاعاإل ةيالغنو واخلالف صاراالنت عن بل العماين،

 يف هلهأ ىتأ رجل يف )السالم هيعل( جعفر أيب عن العجلي، ديبر عن ،خيالش رواه ما هيعل دليو

 نإو ،ومي انكم وماًي إال هيعل شيء فال الزوال قبل هلهأتى أ انكن إ :قال رمضان، شهر من هيقضي ومي

  )١(.كنيمسا عشرة على تصدقي أن هيعل فإن الزوال بعد هلهأتى أ انك

                                                

.١ ح من وجوب الصوم ونيته٤ باب ٨ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٢٨

 :قوله بعد وزاد الشمس بزوال نياملوضع يف الزوال أبدلإنه  إال ،ينيلكال رواها ةيالروا وهذه

كنيمسا عشرة على قوله: صنع ملا فارةك اميأ ثالثة وصام ومي بدل وماًي صام قدري مل نإف.  

 إىل فطاراإل يف اريباخل تنأ نتك النذر أو رمضان شهر صوم تيقض ذاإ :قال :الرضوي ويف

 أن روي وقد ،رمضان شهر من وماًي أفطر من مثل فارةك يكفعل الزوال بعد تأفطر فإن ،الشمس زوال

 وماًي صام هيعل قدري مل فإن ،طعام من مد كنيمس لكل كنيمسا عشرة طعامإ الزوال بعد أفطر إذا هيعل

  )١(.فعل ملا فارةك اميأ ثالثة وصام ومي بدل

  .الرضوي حنو اتيالروا مضمون هو الذي املقنع يف دوقالص وعن

 بالقول بأس وال ،نيليالدل نيب للجمع االستحباب على رمضان فارةك محل من بد ال :قولأ

 على الدالة خراأل خباراأل بعض أيتيوس السنن، أدلة يف التسامح باب من عشرة على ادةيالز باستحباب

  .الزوال وبعد الزوال قبل ليالتفص من ركذ ما نايفي اورمب رمضان، شهر فارةك مثل فارةكالأن 

 ديريو رمضان شهر من اميأ هيعل ونيك الرجل عن )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن عمار، موثق ماأ

   نويي أن ديري مىت هايقضيأن 

                                                

.١٤ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )١(



١٢٩

 صم،يفل الصوم ىنو انك فإن الشمس زالت فإذا الشمس، تزول أن  إىلاريباخل هو :قال ،اميالص

 زالت ما بعد أفطر مث الصوم ىنو فإن ):السالم هيعل( سئل :قال أن إىل فطريفل فطاراإل ىنو انك نإو

  )١(.هيقضيأن  أراد الذي وميال كذل قضاء إال شيء هيعل سيول ساءأ قد :قال ،الشمس

 ماك االستحباب على سبق ما محل قضيي انك نإو سبق ما نيوب نهيب واجلمع" :كاملستمس يف قال

 النه أ إال ،ثبوا وقت ويف تهايفكي يف اختالفه مبالحظة مايس وال ةريالذخ وعن كاملسالعن  يكاحمل يف

 ،)٢("فتأمل ةيالتق على محله نيفتع ،عرفتها اليت اتمجاعلإل وخمالفته صحاباأل عند هجره بعد له جمال

  .انتهى

 عن ماك ،العامة طباقإل ةيالتق على محلها ةيالروا عن اجلواب يف احلق :املقاصد منتهى يف قال

 من قتادة عدا من إىل نتهىامل يكحم يف العالمة وعزاه فارة،كال ثبوت عدم على االنتصار يف ديالس

  .انتهى اجلمهور،

 هيعل( قوله بأن عنها اجلواب خيالش وعن  خيفى،ال ما هيوف ،السند بضعف ةيالروا عن بيجأ ورمبا

   ،شيء هيعل سيل ):السالم

                                                

.٤ ح٢٩ باب ٢٥٥ ص٧ ج وذيله،١٠ حوب الصوم من وج٢ باب ٦ ص٧ ج:انظر الوسائل )١(

  .٣٠٦ ص٨ ج:املستمسك )٢(



١٣٠

  .عقاب هيعل سيل أي

 الظاهر خالف فارةكال عن العجز صورة املراد بأن اآلخر محله أن ماك ،الظاهر خالف إنه :هيوف

  .أيضاً

  .هايعل املتفق خباراأل كتل ملعارضة تصلح ال شاذة ةيرواا إ :قالنه أ اشاينكال احملدث وعن

 ة،يالتق على للحمل االًجم كتري اليل الدال اجلمع بأن ة،يالتق على محلها يف شكالاإلوأما  :اقول

 سيليل الدال اجلمع بأن واملغرب، الغروب اتيروا نيب اجلمع باب يف اهلمداين هيالفق ركذ قد إنه :هيفف

  .فراجعيل الدال اجلمع على املضموين اجلمع قدم رمبا بل ،اًيلك تقدماً املضموين اجلمع على مقدماً

 وهو هلهأ على وقع رجل ):السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قال سامل، بن هشام حةيصحوأما 

 فعل نإو ،بدله وماًي صومي ،هيعل شيء فال العصر قبل هايعل وقع انكن إ :فقال رمضان؟ شهر قضيي

  .)١(كلذل فارةك اميأ ثالثة صام نهكمي مل فإن ،كنيمسا عشرة طعمأو وميال كذل صام العصر بعد

 نةيبقر كوذل واحد، والعصر الظهر وقت نأل لزوال،ا بالعصر املراد أن على اخلرب هذا خيالش محل

 ل،يعق أيب ابن قول األوىل انك ةيالتق واحتمال املشهور ذهاب ال لونه أ نصافواإل املشهور، ةيروا ليذ

   موثق إطالق بعد خصوصاً ،االستحباب من ضروب على اتيالروا سائر ومحل

                                                

.٢ ح شهر رمضانأحكام من ٢٩ باب ٢٥٤ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٣١

  وكفارته إطعام عشرة مساكني

  

  .فتأمل ،ينياآلت حفص ومرسل زرارة

 ماك ،صحاباأل نيب املشهور على }كنيمسا عشرة إطعام{ الزوال بعد فطاراإل أي }فارتهكو{

  .هريوغ احلدائق يف

  :أخر قوالأ كوهنا

  .وولده ه،يبابو بن علي عن ماك رمضان، شهر فارةكا إ :األول

 الرباج، ابن عن ماك رقبة، ريحتر أو سومك أو كنيمسا عشرة طعامإ ،نيميال فّارةكا إ :الثاين

  .واحللي وسالّر، ،نيخيوالش

  .احللّي عن القول هذا نقليو ،كنيمسا عشرة طعامإ أو اميأ ثالثة اميصا إ :الثالث

  .رمضان شهر فارةكف الّإو مستخفاً، أفطر من نيك مل إذا الثالث، القول هو :الرابع

 فإن الزوال بعد اهلهأتى أ انك نإو :هيوف املتقدم؛ العجلي ديبر خلرب املشهور، القول هو قربواأل

 ملا فارةك اميأ ثالثة وصام ،ومي انكم وماًي صام هيعل قدري مل فإن ،كنيمسا عشرة على تصدقي أن هيعل

  .صنع

 نهكمي مل فإن ،كنيمسا عشرة طعامإو وميال كذل صام العصر بعد فعل نإف: هيوف هشام، حيوصح

  )١(.كلذل فارةك اميأ ثالثة صام

                                                

  .٢ ح شهر رمضانأحكامبواب أ من ٢٩ باب ٢٥٤ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٣٢

  )١(.كنيمسا عشرة طعامإ الزوال بعد أفطر إذا هيعل أن روي قد :قال الرضوي من تقدم ماو

 رمضان شهر عن قضيي رجل، )السالم هيعل( جعفر أيب عن زرارة، مبوثق :األول للقول استدل

 كذل نأل ،رمضان شهر يف صابأ الذي على ما مثل فارةكال من هيعل ):السالم هيعل( قال النساء،فأتى 

  )٢(.رمضان اميأ من اهللا عند وميلا

 سبقهيف رمضان شهر قضاء يف وهو تهيجار أو هلهأ العبي الرجل يف :سوقة بن حفص ومرسل

  )٣(.رمضان شهر يف جامع الذي على ما مثل فارةكال من هيعل ،رتليف املاء

  )٤(.رمضان شهر من وماًي أفطر من مثل فارةك يكفعل: املتقدم والرضوي

  .العريف  اجلمع هو نهإف االستحباب على هذه محل األوىل والطائفة خباراأل هذه نيب عاجلم :قولأ

 لتوقف وجه فال هيوعل ها،ريوغ للشهرة األوىل للطائفة حيفالترج نيالطائفت نيب بالتعارض قلنا ذاإو

   وصاحب احلدائق صاحب

                                                

  .١٥ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )١(

.٣ ح شهر رمضانأحكام من ٢٩ باب ٢٥٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٤ باب ٢٥ ص٧ ج:ائلالوس )٣(

  .١٥ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )٤(



١٣٣

لكل مسكني مد  

  

  .األول القول اتيوروا املشهور اتيروا جهة من املسألة يف املستند

  .ليدل على قفي مل إنه :احلدائق يف قال فقد ،الثاين القولوأما 

 ،نيميال فارةك إىل ملاعاإل باب من كذل أن كنيمسا عشرة طعامإ من فهموا مأ لهيدل لعلّ :قولأ

 ىحدإ إىل ملاعاًإ ـ،فقط التصدق رمضان شهر فارةك خبارأ يف ركذي رمبانه أ ماك مستقلة، فارةك األ

  .فارةك هي فقط الصدقة أن ال خلصال،ا

  .املقام يف مفقود ليدل إىل تاجحي ملاعاًإ ونهك ذإ ه،يف ما خيفى فال لهميدل هذا انك فإذا ،انك فكيو

 فهمي ومل ام،يوالص طعاماإل على دلةاأل الشتمال ،املشهور قول هو مراده فلعل :الثالث القولوأما 

  . خيفىال ما هيوف ،االستحباب إال قدري مل )السالم هيعل( قوله من

نه أ على دلّ ما نيوب ،رمضان شهر فارةك فارتهك أن دل ما نيب مجع نهأكف :الرابع القولوأما 

 نهكل واملوضوع، مكاحل مبناسبة املستخف ريغ يف والثاين املستخف، يف األوىل بأن ،كنيمسا عشرة طعامإ

  . خيفىال ماك تربعي مجع

  .تبكال من عندي مايف خبالفه قال من جدأ مل بل شهور،امل هو ماك }مد كنيمس لكل{

 لهيدل انسحاب على بناًء ،رمضان شهر فارةك يف كبذل خيالش فتوى جهة من اندم تملحي نعم

   ىعل بدل نياملد نأو اطياالحت وهو



١٣٤

  فإن مل يتمكن فالصوم ثالثة أيام

  

 ىتأ رمضان شهر فارةك فارتهك بأن :قلنا لونه أ  إىلباإلضافة ،هناإىل  حراماإل ديص فارةك يف وميال

  .خيالش ليدل نفس املقام يف

 يف هنا صرح وقد خصوصاً رمضان، شهر فارةك يف لهيدل ةيمتام عدم بعد واضح، نظر هيف نكل

 هو املد فإن املد، قتضيي كنيمسا عشرة طعامإ إطالق أن ماك مد كنيمس لكلأن  :الرضوي

  .طعامهم

 ماك }اميأ ثالثة فصوم{ بعضهم طعامإ من نكمت نإو املة،كال العشرة طعامإ من }نكتمي مل فإن{

 من نكتمي مل ممن الك نأل ن،كالتم عدم طلقناأ مناإو الرضوي، ةيوروا العجلي، وخرب هشام، حيصح يف

  .نكتمي النه أ هيعل صدقي البعض طعامإ أو لكال طعامإ

 ام،يأ ثالثة صام فإذا العمر، خرآ إىل ال كالتدار إرادة وقت نكالتم عدم يف ارياملع أن الظاهرن إ مث

 بجي ال طعاماإل على قدري سنة بعدنه أ علم إذا نهأ ماك ،طعاماإل بجي مل طعاماإل من كذل بعد قدر مث

  .قادر ريغنه اآلن أ هيعل صدقي ألنه الصرب،

  .عرفاً قادرنه أ هيعل صدق قدري سبوعأ بعدنه أ وميال علم إذا نعم

 ذاإو القدرة، مكحب ومكحم فهو علمي ال وهو قادراً انك فإذا واقعاً، القدرة يف اريملعا أن والظاهر

 ريغ فهو فعجز طعاماإل بعض طعمأ ولو القادر، ريغ مكحب ومكحم فهو القدرة ظني وهو قادر ريغ ناك

  .الصوم متامإ ىفك قادر، ريغ ىسمي الشروعحني  انك فإن فقدر، اميالص بعض صام ولو قادر،



١٣٥

  حوط إطعام ستني مسكيناً واأل

  

 جعله حوطاأل أي رمضان، عن ينيخراأل نياخلصلت ضمن يف }ناًكيمس نيست طعامإ حوطواأل{

 يف بيالترتيرى  من عند اط،ياالحت خالف طعاماإل بل طعام،اإل نيبتع قائل ال ألنه رمضان، فارةكك

 من اًاطياحت كذل جعل مضانر شهر فارةك يف يريبالتخ جزمه بعد املصنف ولعل رمضان، شهر فارةك

  .حصل فقد رمضان شهر فارةك الواجب انك نإو حصل، فقد عشرة طعامإ الواجب انكن إنه أ جهة

 احلرام على أو احلالل على أفطر قد ونيك أن نيب العشرة طعامإ يف احلال فرقي النه أ الظاهر مث

 احلرام نيب فصلي أن له دب فال رمضان شهر فارةكنه أ يرى من قول على ماأ ،فتوىوال النص طالقإل

  .اجلمع فارةك هيفعل باحلرام أفطر إذا نهأو ،واحلالل

 جواز ،ليعق أيب وابن الصالح أيب عن إال االتفاق هيعل يادع بل ،املشهور أن هوو شيء، بقي

  .كذل زاوجي مل ثيح هلما، خالفا ،الزوال قبل القضاء إفطار

  .قدمةتامل يالعجل ديبر ةيرواك خباراأل من مجلة املشهور على دليو

 رمضان شهر قضيي الذي يف :قال إنه ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،دراّجبن  ليمج حةيوصح

  .)١(اريباخل ليالل إىل نهإف تطوعاً انك نإو الشمس، زوال إىل اريباخلنه أ

                                                

.٤ حبواب وجوب الصوم ونيتهأ من ٤ باب ٩ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٣٦

 رههايكف مضانر شهر تقضي املرأة عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ريبص أيب وموثقة

 قبل راهكاإل جواز منه املفهوم فإن ،)١(الزوال بعد رههايك أن له نبغيي ال :فقال ؟فطاراإل على زوجها

 ماك ،خراأل اتيالروا هنا نةيوالقر، نةيبالقر واحلرام روهكامل يف ستعملي فهو نبغيي الوأما  الزوال،

  )٢(.﴾يتِخذَ ولَداً أن  ِللرحمِن بغيما ينو﴿ : تعاىلقولهك ،احملال يف اناًيحأ ستعملي

 الشمس، زوال إىل اريباخل الصائم :قوله يف )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،مهران بن مساعة ةيوروا

  )٣(.الشمس غروب إىل شاء ساعة أي فطري أن فله النافلة يف ماأف ضة،يالفر يف كذلن إ :قال

 ما تفطر أن كل النافلة صوم :قال )السالم هيعل( اهللا دعب أيب عن ،سنان بن اهللا عبد حةيوصح

  )٤(.الشمس زوال إىل تفطر أن كل ضةيالفر قضاء وصوم شئت، ما مىت ليالل نيوب كنيب

 هو رمضان شهر قضيي الذي :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،عمار بن سحاقإ ةيوروا

   أن نيوب نهيب ما فطاراإل يف اريباخل

                                                

 .٢ حبواب وجوب الصوم ونيتهأ من ٤ باب ٨ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٩٢ اآلية :سورة مرمي )٢(

.٨ حبواب وجوب الصوم ونيتهأ من ٤ باب ١٠ ص٧ ج:لئالوسا )٣(

.٩ حبواب وجوب الصوم ونيتهأ من ٤ باب ١٠ ص٧ ج:لئالوسا )٤(



١٣٧

  )١(.الشمس بيتغ أن نيوب نهيب ما التطوع ويف مس،الش تزول

 :قال احلجاج، بن الرمحان عبد عن حيبالصح :هلم استدل فقد ،فطاراإل جواز بعدم قال من ماأ

 ىنو انكن إ :فقال له؟ بدا إذا الزوال قبل صبحأ ما بعد فطري أن لهأ  رمضان قضيي الرجل عن سألته

  .)٢(صومه تميو فطري فال رمضان قضاء من انكو ليالل  من كذل

 فطري ال أن املستحب بل االستحباب، على محله تقدم ما نيوب اخلرب هذا نيب اجلمع أن  خيفىوال

  .الزوال بعد املستحب الصوم حىت نساناإل

 شعبان من ومي خرآ عنده جالساً نتك :قال )السالم هيعل( احلسن أيب عن ،خالد بن معمر فعن

 ن؟اآل أفطر :فقلت :قال أن  إىل؟ومل :يل فقال وم؟يال صمت كفدا تجعل :قلت صائماً، رهأ فلم

  )٣(.نعم :فقال الظهر؟ بعد أفطر أن يل سيل النوافل يف كذلكو :فقلت .ال :فقال

 مرة ريغ عرفت قد نكل الزوال، عدماألصل  انك القضاء، صوم باب يف الزوال يف كش لو إنه مث

   الزوال بعد فطاراإل جاز اًياطياحت الصوم انك إذا نهأ امك الفحص، الالزم أن حالشر هذا يف

                                                

  .١٠ حبواب وجوب الصوم ونيتهأ من ٤ باب ١٠ ص٧ ج:لئالوسا )١(

  .٦ حبواب وجوب الصوم ونيتهأ من ٤ باب ٩ ص٧ ج:لئالوسا )٢(

.٥ حبواب وجوب الصوم ونيتهأ من ٤ باب ٩ ص٧ ج:لئالوسا )٣(



١٣٨

  صوم النذر املعني: الثالث

  

  .الصوم وجوب عدم صالةأل

 الزوال، بعد فطاراإل النائب على حرم اً،يقطع قضاًء انك بلكان الزماً،  فإن قضاًء، ابةيالن صوم ماأ

 ،فطاراإل جوازاألصل ف ال مأ املنوب على زمالنه أ يف كش ولو اجلواز، صالةأل رمحي مل اًياطياحت انك نإو

  .قطعاً هيعل واجب عنه املنوب انك إذا الزوال بعد فطاراإل له زجي مل ريالغ عن تربع ولو

 أن نذر إذا ماك }نياملع النذر صوم{ :فارةكال هإفطار يف جتب الذي الصوم قسامأ من }الثالث{

  .اًعمد أفطر مث سبوع،األ هذا من اجلمعة ومي يف صومي

 ويف ،إشكال وال هيف خالف ال إنه اجلواهر ويف صحاب،األ المك يف به مقطوع إنه كاملدار عن

 االنتصار وعن ل،يعق ابن من إال هيف اخلالف عرفي مل بل ة،يعظم شهرة املشهور على كاملستمس

  .هيعل مجاعاإل

 كذل فوقع نه،يبع وماًي صومي أن نذر رجل :)السالم هيعل( اهلادي إىل اريمهز ابن اتبةكم هيعل دليو

  .)١(مؤمنة رقبة ريوحتر ومي بدل وماًي صومي :إليه تبكف فارة؟كال من هيعل ما هلهأ على وميال

  .القاسم اتبةكوم ،نياحلس اتبةكم وحنوها

                                                

.٣ و٢ و١ حن بقية الصوم الواجب م٧ باب ٢٧٧ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٣٩

 أن نذر رجل ،دييس اي :)السالم هيعل( احلسن أيب إىل عيني ،إليه تبتك :قال اريمهز بن حيوصح

 ومي بدل وماًي صومي :هيلإ تبكف فارة؟كال من هيعل ما هلهأ على وميال كذل قعفو نهيبع وماًي صومي

  .اتيالروا مضمون هو الذي املقنع يف ما كذل من بيوقر ،)١(مؤمنة رقبة ريوحتر

 من على شيء النه أ على دلّ مبا كمتس ولعله ،ليعق أيب ابن حجة رواكذي مل صحابواأل :قولأ

 :قال ،مسلم بن سعدان عن ،سناداإل قرب يف املرويك ،نياملع النذر شملي هإطالق فإن النذر، صوم أفطر

 نةيباملد وشهر ةكمب شهر اميص يعل جعلت ينإ :)السالم هميعل( جعفر بن ىموس احلسن أيب إىل تتبك

 نة؟يباملد شهر ومتام وفةكبال وشهر ةكمب شهر يعل وبقي نةيباملد وماًي عشر ةيمثان فصمت ،وفةكبال وشهر

  .)٢(تتمه حىت كبالد يف صم ،شيء يكعل سيل :بتكف

  .سناداإل قرب يف ىخرأ ةيروا منه بيوقر

 عن ينيلكال رواه ملا ،له اجلمال مهالإ عدم جلأل اميالص على قدري ملنه أ الظاهرن إ :واجلواب

 شهر صوم نفسه على جعل رجل عن سألته :قال )السالم هيعل( ميبراهإ أيب عن ،محزة أيب بن علي

   صامنه أ ىفقض به، ابتلي بالء من ةكمب وشهر نةيباملد وشهر وفةكالب

                                                

  .٢ حبواب الكفاراتأ من ٢٣ باب ٥٧٤ ص١٥ ج:الوسائل )١(

  .١٠٣ ص:سنادقرب اإل )٢(



١٤٠

  وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان

  

 بقي ما صومي :قال اجلمال؟ هيعل قمي ومل وماًي عشر ةيمثان ا فصام نةياملد ودخل شهراً، وفةكبال

  .فتأمل ،)١(بلده إىل انتهى إذا هيعل

  .هيعل مجاعاإل ةيوالغن االنتصار وعن املشهور، عن ماك }وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان{

  .نيمي فارةكا إ :كاملدار وصاحب النافع يف واحملقق هيبابو ابن وعن

 نيلست طعاماإل نيوب نهايب ةرياملخ الرقبة على الرقبة حبمل ،املتقدمة اتيبالروا :للمشهور استدلل

 سألته، )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،عمرو بن كلامل عبد عن ليمج حيصح نةيبقر ،وماًي نيست اميوالص

 عتقيفل :قال إال علمهأ وال ،ال ):السالم هيعل( قال ،بهكفر مساه حمرماً بكري ال أن هيعل هللا جعل عمن

  )٢(.ناًكيمس نيست طعميل أو ،نيمتتابع نيشهر صميل أو رقبة،

 ارةفكف ،علي هللا قلت نإ: )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيبصح :الثاين للقول واستدل

   )٣(.نيمي

 فارةك :فقال النذر؟ فارةك عن سألته ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،اثيغ بن حفص وخرب

  )٤(.نيميال فارةك النذر

                                                

.١٣ ح من بقية الصوم الواجب١٣ باب ٢٨٤ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٧ حبواب الكفاراتأ من ٢٣ باب ٥٧٥ ص١٥ ج:الوسائل )٢(

.١ح بواب الكفاراتأ من ٢٣ باب ٥٧٤ ص١٥ ج:الوسائل )٣(

  .٤ حبواب الكفاراتأ من ٢٣ باب ٥٧٥ ص١٥ ج:الوسائل )٤(



١٤١

 ناأ فإن سبت، ومي لك صومأ أن نذرت دييس اي :سيدرإ موىل بندار تبك ،اريمهز ابن حيوصح

 سفر يف صومه يكعل سيول علة، من إال هكتتر ال :وقرأتهإليه  تبكف فارة؟كال من ينلزمي ما صمهأ مل

 سبعة على ومي لك بعدد فتصدق علة ريغ من هيف تأفطر نتك نإو ،كذل تينو ونكتأن  إال مرض وال

  .)١(كنيمسا

 يف  قائالً، كذلك يف املقنعته يف املسالك رواييكما حك ،عشرة مصحف سبعة أن على بناًء

   .املقاصد منتهى يف منه بيوقر ،كاملستمس يف ذاك ،فيالشر خبطه عندي هواملسالك 

  .فراجع ازجيإب األول من خذهاأ املسألة يف خرأ قوالأ نقل الثاينن إ مث

 يف املتقدمة اتيالروا حلمل وجه وال لمشهور،ل املخالف الثاين القول هو قربفاأل ،انك فكيو

 يف سيفل ،ىالصغر فارةكال يف الرقبة على محلها تملحي بل ،ىربكال فارةكال يف الرقبة على املسألة ولأ

  .ليمج حيصح إال املشهور على دلي ما املقام

  .الثاين القول أدلة قاومي أن نكتمي فال ،اإلمام المك يف تردد نوع وياالر من ظهري إنه :هيوف

  . خيفىال ما هيف العامة، ملذهب موافق الثاين القولن إ :كاملستمس وقول

 فغلط ة،يالتق على الثاين القول خبارأ محل من بعضهم احتمله ماوأما  :املقاصد منتهى يف قال فقد

   علم من مسعت ماك العامة نأل

                                                

.٤ ح من بقية الصوم الواجب٧ باب ٢٧٨ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٤٢

  .انتهى هلم، خمالفتان عاًيمج فالطائفتان رأساً، املقام يف فارةكال رونكني ىاهلد

 الرضوي مجع دهيؤيو مجعاً، ستحباباال على ىربكال فارةكال خرب محل من بد فال ،انك فكيو

 يرو وقد ،نيمتتابع نيشهر فارةكال هيفعل النذر صوم وماًي أفطر نإف ):السالم هيعل( قال ،نيالطائفت نيب

  .)١ (نيمي فارةك هيعلأن 

 مد ةيفاكب القول من بد ال انك لمام،ك من ظهري ماك املسألة، يف القطعي مجاعاإل ال لو إنه مث

 )اهللا رمحه( ينيلكال رواه ما وهي املد، على تدل ثالثة وطائفة ،نيالسابقت نيالطائفت نيب مجعاً ،أيضاً واحد

 صومي أن احلبس من ختلص هون إ نذراً نذر رجل عن )السالم هيعل( الرضا سألنا :قاال يعلو سيدرإ عن

 صوم هيعل اجتمع وقد عمره يف للرجل فمد ،كذل ريغ أو الصوم عن فعجز ه،يف لصخي الذي وميال كذل

  )٢(.ريشع أو حنطة مبد ومي لك عن فريك :قال الصوم؟ كذل فارةك ما ريثك

 ،)السالم هيعل( الرضا احلسن أيب عن ،نصر أيب بن حممد بن أمحد عن ،ايفكال يف آخر ثيحد ويف

  .مد مثن أو حنطة من دمب ومي لكل تصدقي :قالنه أ إال مثله، ركوذ

                                                

  .٦ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )١(

  .١ ح من بقية الصوم الواجب١٥ باب ٢٨٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(



١٤٣

   وكفارته صوم االعتكاف،: الرابع

  

 مثن وأ انكم مبد متر وأ :هيفأن  إال مثله، أيضاً محدأ عن ،)١(الصدوق رواه ثالث ثيحد ويف

مد.  

 موالي، اي :)السالم هيعل( هيالفق إىل رجل تبك :قال ،حممد بن ميبراهإ إىل بسنده ،بيالتهذ ويف

 ،خمرج كذل من له وهل ،صنعي فكي كذل ففاته حتها،يصب يف صمت ليالل صالة فاتتين مىت ينأ نذرت

 ):السالم هيعل( تبكف :قال ؟كذل أراد نإ فّركن إ ه،كتر ومي لك صوم يف فارةكال من هيعل بجي مكو

فارةك طعام من مداً ومي لك فرقي.)٢(  

 املصرحة اتيالروا بعض نةيبقر عجز، من على اتيالروا هذه محلوا الفقهاء من مجاعةن إ مث

 وعلي سيدرإل األوىل ةيالروا أن  إىلباإلضافة اآلخر، على حدمهاأ ملحي ال نيتاملثبن إ :هيوف بالعجز،

  .كذل ريغ أو الصوم عن فعجز :قالت األ ،مكاحل هذا يف هريوغ العجز تساوي يف ةحيصر

 وال خالف بال ،}افكاالعت صوم{ :فارةكال هإفطار يف جتب اليت الصوم قسامأ من }الرابع{

   فارتهكو{ ةياآلت النصوص متواتر أيضاً هيعل دليو ضة،يمستف هيعل مجاعاإل ىعود بل اجلملة، يف إشكال

                                                

.٣ حالواجببقية الصوم  من ١٥ باب ٢٨٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٩٤ حبواب الزياداتأ من ٣٢٩ ص٤ ج:التهذيب )٢(



١٤٤

  مثل كفارة شهر رمضان خمرية بني اخلصال، ولكن األحوط الترتيب املذكور

  

 حوطاأل نكول{ طعامواإل اميوالص العتق الثالث }اخلصال نيب ةريخم رمضان شهر فارةك مثل

  :نيقول على هيف اختلفوا قد مإف }وركاملذ بيالترت

 ذهب :قالنه أ كاملدار وعن ،شهراأل إنه :قالنه أ كاملسال فعن رمضان، شهر فارةك إنه :األول

  .هيعل مجاعاإل ىدعو ةيوالغن رةكالتذ وعن ،علماؤناإليه  ذهب :قالنه أ نتهىامل وعن ،ثركاألإليه 

 يف خيالش رسلهأ وقد حوط،أ املصنف جعله الذي وهو ب،يالترت أي الظهار، فارةك إنه :الثاين

 رمحه( عنه كيح ما يف الصدوق إىل بعضهم ونسبه ،صحأ كواملدار كاملسال يف وجعله ،قوالً املبسوط

  ).اهللا

 فكمعت عن سألته :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن مهران، بن مساعة موثق :األول على دليو

 نيشهر اميص أو رقبة عتق متعمداً، مضانر شهر من وماًي أفطر الذي على ما هيعل :قال هله؟أ واقع

  )١(.ناًكيمس نيست طعامإ أو نيمتتابع

 هيعل( قال هله؟أ واقع فكمعت عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،ىخراأل وموثقته

  أفطر من مبرتلة هو ):السالم

                                                

  .٥ ح من كتاب االعتكاف٦ باب ٤٠٧ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٤٥

  )١(.رمضان شهر من وماًي

 هله؟أ امعجي فكاملعت عن )السالم هيعل( جعفرأبا  سألت :قال ،زرارة حيصح :الثاين على دليو

  )٢(.املظاهر على ما هيفعل فعلإذا  :قال

 فقدم غائباً زوجها انك امرأة عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال احلناط والد أيب حيوصح

 حىت لزوجهافتهيأت  تهايب إىل املسجد من قدومه بلغها نيح فخرجت زوجها، ذنإب فةكمعت وهي

 افهاكاعت يف اشترطت نكت ومل ام،يأ ثالثة تقضي أن قبل املسجد من خرجت انتكن إ :فقال ا؟واقعه

  )٣(.املظاهر على ما هايعلفإن 

 هيعل( اًيعل نإ :)السالم هيعل( هيبأ عن ،)عليه السالم (حممد بن جعفر عن ،اتياجلعفر وخرب

  )٤(.الظهار فارةك هيفعل فكمعت وهو هلهأ وطأ إذا فكاملعت :قال )السالم

 أو ،نيفتكيال نيب يريبالتخ قالي رمبا انك نإو ،نيليالدل نيب مجعاً بيالترت ةيفضلأب القول والظاهر

   للشهرة األول ميبتقد قالي

                                                

  .٢ ح من كتاب االعتكاف٦ باب ٤٠٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من كتاب االعتكاف٦ باب ٤٠٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٦ ح من كتاب االعتكاف٦ باب ٤٠٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  . باب املعتكف يطأ٥٩ ص:اجلعفريات )٤(



١٤٦

  هذا، وكفارة االعتكاف خمتصة باجلماع، فال تعم سائر املفطرات

  

  .دلةاأل ىمقتض إىل أقرب رناهكذ ما نكل مة،يالعظ

 نقل ملن إ للمناط، مطلق اجلماع مكح إنه بل هل،األ مبواقعة خاصاً سيل مكاحل أن والظاهر

 واملرأة فكاملعت الرجل نيب الفرق عدم فتوىوال النص ىمقتض أن ماك احملرم، الوطء يف ةيواألولب

  .فةكاملعت

  .ملوضعها هاكرنت ةريثك فروع املقام ويف

 وجوب يف عرفت قد ،}طراتاملف سائر تعم فال ،باجلماع خمتصة افكاالعت فارةكو هذا،{

  :نيمورد يف هيف قعي المكال ال، مأ فارةك املفطرات سائر يف فهل للجماع، فارةكال

 املبسوط يف خيوالش محزة ابنإليه  ذهب وقد فارة،كال نهايب من فقط االستمناء يفن إ :األول

  .العامة ثركأو ائناعلم قولنه أ اًيمدع رةكالتذ يف العالمة كذلكو ،مجاعاإل هيعل اًيمدع واخلالف

  .آخر مجع كذل إىل وذهب الوجوب، عدم تبهك من مجلة يف العالمة وعن الشرائع ويف

 عن بل رة،كالتذ يف والعالمة ىاهلد وعلم دياملف هايف فارةكال إىل ذهب فقد ،املفطرات سائر :الثاين

  .نياملتأخر ثركأو خيالشىل  إله ناسباً كواملدار الشرائع فارةكال عدم إىل وذهب ه،يعل مجاعاإل ةيالغن

 جتب ماكف ،والصوم افكاالعت بايب وحدة :مطلقاً أو االستمناء يف ماإ بالوجوب قال من حجة

  افكاالعت يف جتب الصوم يف فارةكال



١٤٧

والظاهر أا ألجل االعتكاف ال للصوم، ولذا جتب يف اجلماع ليالً أيضاً، أما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فال 

  كفارة يف

  

  .هيف مجاعاإل ىدعو إىل باإلضافة اجلماعك ألنه االستمناء، خصوصاً

 ريغ نيالباب ووحدة ،حبجة سيل منقول مجاعواإل ،فارةكال عدم صلأب قال :بالعدم قال من وحجة

  .اجلملة يف العدم معلوم بل ،معلوم

  .عصرهم قاربنا ومن نياملعاصر من احدو ريغ اختاره ماك ،قرباأل هو وهذا

 وجتب }أيضاً الًيل اجلماع يف جتب ولذا للصوم، ال افكاالعت ألجل{ فارةكال أي }اأ والظاهر{

 نهإف ف،كاملعت على فارةكال أدلة إطالق هيعل دليو واحد، ريغ املاتن رهكذ ما واختار فارتان،ك النهار يف

 رجل عن )مالسال هيعل( اهللا عبدأبا  سألت: نيعأ بن ىعلاأل عبد خرب وخصوص والنهار، ليالل شملي

 وطأها فإن :قلت .فارةكال هيعل ):السالم هيعل( قال رمضان؟ شهر يف الًيل فكمعت وهو امرأته أوط

  .)١(فارتانك هيعل :قال اراً؟

 جامع نإو ،واحدة فارةك هيفعل ليبالل جامعن إنه أ روي وقد: قالنه أ هيالفق يف الصدوق وعن

  .)٢(فارتانك هيفعل النهار يف

  .تعاىل اهللا شاءن إ كهنا عنها لمكسنت ،افكاالعت بباب مرتبطة ةريثك مسائل اماملق ويف

  فال كفارة يف الصوم، قسامأ من{ ربعةاأل قساماأل }كذل عدا ماوأما {

                                                

  .٤ ح من كتاب االعتكاف٦ باب ٤٠٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٧ ح باب االعتكاف١٢٢ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(



١٤٨

  إفطاره، واجباً كان كالنذر املطلق والكفارة، أو مندوباً، فإنه ال كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال

  

 أفطر نإو هايف فارةك ال فإنه مندوباً، أو ،فارةكوال املطلق النذرك{ ومالص }انك واجباً ،هإفطار

 إشكال بال فارة،كال هيعل جتبنه أ ال ،أفطر إذا حراماً فعلي مناإ الصوم هيف نيتعي مايف نهإف }الزوال بعد

 اتفاق ىدعو نتهىامل يف العالمة وعن اتفاقي، إنه احلدائق ويف الفقهاء، من واحد ريغ ادعاه خالف، وال

  .هيعل واخلاصة العامة

  .وركاملذ مجاعواإلاألصل  :هيعل دليو

 قبل رمضان قضاء وصوم نياملع القسم صوم مثل فسادهإ حرم ناًيمع واجباً انك إذا نهأ والظاهر

 إذا وما فساد،اإل وحرمة الوجوب نيب للتالزم كوذل قاً،يض الثاين الرمضان إىل الوقت انك إذا الزوال،

 جوازاألصل و ه،يعل ليالدل لعدم فساداإل رمحي فال ،طلقاً كصوم النذر املطلق قبل الظهر مثالًكان واجباً م

  .فسادهإ

  .فارةكال عدماألصل ف ،أفطرف ال مأ فارةك له واجبنه أ يف كش ولو

  .فساداإل جوازاألصل  انك ،نيمع ريغ واجب أو ،فسادهإ رمحي حىت نيمع واجبنه أ يف كش ولو

 هيفف املندوب افكاالعت ماأ املندوب، افكاالعت صوم ريغ به رادي )مندوباً وأ( :قولهن إ مث

  .تعاىل اهللا شاءن إ اف،كاالعت تابك يف حوله المكال أيتيوس خالف،

  



١٤٩

  ، وال تتكرر بتكرره يف يوم واحد تتكرر الكفارة بتكرر املوجب يف يومني أو أزيد من صوم له كفارة):٢ مسألة(

  

 من اناك سواء }فارةك له صوم من ديأز أو نيومي يف املوجب رركبت رةفاكال رركتت :٢ مسألة{

 قال ،إشكال وال خالف بال كوذل رمضان، وميكي واحد جنس من أو ونذراً، رمضان شهرك نيجنس

 هيبقسم هنا مجاعاإل ىوادع احلدائق، يف فتوىو نصاً هيف اخلالف عدم استظهر قد :املقاصد منتهى يف

  .انتهى احلق، وج حيوالتنق رةكوالتذ املبسوط يكحم يف هيعل مجاعاإل ىعواد اجلواهر، يف هيعل

 فارة،كال بثبوت فطاراإل ةيسبب أدلة لعموم كوذل ه،ريوغ نتهىامل عن هيعل مجاعاإل يكح كذلكو

 هللا تاجتمع ذاإ: )السالم هيعل( قوله عموم بأن حدأ قلي ومل قطعاً، نيوميال يف التداخل عدم صالةأ بعد

  .للمقام شامل حقوق يكعل

 ريفكالت وختلل ه،ريوغ والوطء ،وعدمه املوجب جنس احتاد نيب الفرق عدم عرفي كذل ومن

 واحدة إال وجباي فلم املسألة، يف خالفا العامة من والزهري محدأن إ :املقاصد منتهى يف قال وعدمه،

  .مطلقاً

 ريفكالت ختللإذا  إال رركتت ال  أاىخراأل ويف عنه، نيتيالروا ىحدإ يف فةيحن بوأ قال ذاكو

  .نهمايب

   واحد ومي يف ررهكبت رركتت وال{



١٥٠

  يف غري اجلماع، وإن ختلل التكفري بني املوجبني أو اختلف جنس املوجب على األقوى

  

  .}ىقواأل على املوجب جنس اختلف أو نياملوجب نيب ريفكالت ختلل نإو اجلماع، ريغ يف

  :قوالأ ،واحد ومي يف انكذا  إاملوجب لتعدد فارةكال رركت يف

 الثاين، احملقق عن يكاحمل هو وهذا مطلقاً، الواحد وميال يف املوجب رركبت فارةكال رركت :األول

 ،نيخمتلف والشرب لكألا عد إنه مث خالفه، على مجاعاإل سبق قد نيك ملن إ صحاأل نه إ:كاملسال وقال

  .مستقالً موجباً ازدراد لكو الرتع، دبعد اجلماع وعد

 محزة وابن واخلالف، املبسوط يف خيالش عن يكاحمل وهو مطلقاً، فارةكال رركتت ال إنه :الثاين

  .ةريوالذخ نتهىوامل والنافع واملعترب والشرائع

 املستند، وقواه ،ىاملرتض ديالس اختاره الذي وهو ه،ريغ دون الوطء يف فارةكال رركتت إنه :الثالث

  .نياملعلق غلبأو املصنف واختاره

 ابن اختاره الذي وهو فارة،كال رركتت مل الإو نهما،يب ريفكالت ختللن إ فارةكال رركتت إنه :الرابع

  .رةكوالتذ دياجلن

 ختلل نإو اجلنس، وحدة مع تتعدد ال الإو ،فارةكال تعددت املفطر جنس ريتغان إ إنه :اخلامس

   واختاره ،أيضاً تعدد ريفكالت



١٥١

  .املختلف يف العالمة

 وهذا ،تتعدد فال الإو ،ريفكالت ختلل أو اجلنس، ريتغا وأ وطأً، انكن إ فارةكال رركتته  إن:السادس

   .انتهى واملهذب، الدروس عن ونقله الروضة، رهكذ ما

  .عنهم كيح ذاكه

 يف التداخل على ليدل وال سباب،األ باختالف املسببات اختالفاألصل  بأن :األول للقول استدل

  .الوضوء وباب الغسل باب خبالف ،املقام

 نصرافال الثاين االستعمال شملي ال ليوالدل الواحد، على الزائد وجوب عن الرباءةاألصل  :هيوف

  .مجاعواإل للنص الثاين عن كمسااإل بجي مناإو ،األول وهو مفطراً انك ما إىل املفطرات فارةك أدلة

 المكالما أ مفطراً، ىسمي له المك ولأف المكال عن مثالً النهار كمسأ إذا نساناإلن إ واحلاصل

  .الصوم مفطرات باب يف ذاكوه مفطراً، ىسمي فال الثاين

أوالً  أفطر مبن كذل ضنقي وال مرات، املفطر استعمل نإو كمسااإل وجوب على ليالدل ورد نعم

 عديو الثاين، هو املفطر ونيك مفطراً األول الشارع سبحي مل ثيح نهإف عمداً أفطر مث حنوه، أو اًيناس

  .بهكرتي مفطر ولأ الثاين

 هذا ه،يف فارةكال وجوب وعدم الثاين املفطر عن كمسااإل وجوب نيب تنايف النه أ ظهر رناكذ ومما

  نهأ أشبه وما واجلماع لكاأل على فارةكال أدلة ظاهر أن  إىلمضافاً



١٥٢

 هيالتنب لوجب التعدد الالزم انك ولو دخال،واإل والرتع زدراد،اإل تعدد وضوح مع واحدة فارةك

 فاراتكال أن اعلم :قال الرضوي من الظاهر هو رناكذ الذي هذا لعل بل العامة، عنه غفلي مما ألنه هيعل

 نيشهر صوم أو ،رقبة عتق ومي لكل هيفعل والشرب، لكواأل رمضان، شهر يف املواقعة مثل على

 نإو واحدة فارةك له ومي لكأن  وم،ي لكلنه أ من الظاهر فإن ،)١(خلإ ناًكيمس نيست طعامإ أو ،نيمتتابع

  .املوجب تعدد

 لوال تامنه أ القول هذا إطالق يف نكل ،األول القول عن جبناهأ مبا استدل فقد :الثاين القول ماأ

 أيت،يس ماك ررهكبت ررهاكت على ليالدل دل ثيح ماأ ،اجلماع رركت عند فارةكال رركبت اخلاصة دلةاأل

 قول عند لهيدل أيتيس ماك عرفت، ملن تبعاً املصنف اختاره الذي الثالث القول إىل الذهاب فالالزم

  ).اهللا رمحه( املصنف

 حصل الإو ،ريفكالت إىل حمتاجاً الثاين انك األول عن فركن إ بأنه له استدل فقد :الرابع القولوأما 

 احتاج لاألو للحدث توضأ إذا ماك تداخل،ي لكفال األول عن فريك ملإذا وأما  .املسبب بدون السبب

  .واحد بوضوء ىتفكوا حداثاأل جتمعت توضأي مل إذا ماأ الوضوء، إىل الثاين احلدث

   أن عرفت قد كنإ :هيوف

                                                

  .٢٥ ص:فقه الرضا )١(



١٥٣

  .وإن كان األحوط التكرار مع أحد األمرين، بل األحوط التكرار مطلقاً

  وأما اجلماع فاألحوط بل األقوى تكريرها بتكرره

  

 يعطأ ،مبفطر سيل والثاين مفطراً، انك مايف فارةكلا املفطر ابجيإ املفطرات أدلة من املنصرف

  .ال مأ األول عن فارةكال

 مع وللتعدد ،الرابع القول يف تقدم مبا ،ريفكالت ختلل مع للتعدد استدل فقد :اخلامس القولوأما 

 ومل املوجب، تعددي مل إذا ما خبالف مستقل، سببم فله مستقل، سبب موجب لك بأن املوجب تعدد

  .واحدة فارةك فله  واحداًالًكأ عدي ريفكالت ختلل بدون مثالً لكاأل من مرات عشر فإن ،ريفكالت تخللي

 ما ولأ هو واملفطر مفطراً، انك إذا مايف الصائم أتيهي ما إىل منصرفة دلةاأل أن من عرفت ما :هيوف

  .مفطراً ىسمي فال الثاين ماأ ه،يأتي

  . خيفىال ماك املتعددة قوالاأل أدلة نيب مجع نهإف السادس، القول ليدل ظهر تقدم ومما

 حدأ مع راركالت حوطاأل انك نإو{ :بقوله االستحبايب املصنف اطياحت وجه تعرف تقدم ومما

 القولإليه  ذهب ماك }مطلقاً راركالت حوطاأل بل{ املوجب جنس تعدد أو ريفكالت ختلل }نياألمر

  .األول

 اجلرجاين ديزي بن الفتح ةيروا هيعل دليو ،}ررهكبت رهايركت قوى األبل حوطفاأل اجلماعوأما {

 شهر يف امرأة واقع رجل عن سألهي) عليه السالم( احلسن أيب إىل تبك نهأ: واخلصال ونيالع عن ةياملرو

   حالل من رمضان



١٥٤

 فارةكف شرب أوأكل  فإن فارات،ك عشر هيعل ):السالم هيعل( قال مرات؟ عشر ومي يف حرام أو

  )١(.واحد ومي

 عنهم املذهب، الشمس تابك عن ىرونه أ ل،يعق أيب ابن عن روينه أ املختلف، يف العالمة نوع

 إىل عاود فإن فارة،كوال القضاء هيفعل عامداً رمضان شهر يف جامع إذا الرجل نإ: )السالم هميعل(

  )٢(.فارةك مرة لك يف هيفعل ىخرأ مرة كذل ومهي يف اامعة

  .)٣(الوطء رركبت رركتت نهأ: )السالم هيعل( الرضا عن روي :أيضاً العالمة وقال

 مل مث د،يالس مبضموا فىتأ الذي أن عرفت قد إذ هلا، جابر وال السند عفضب اتيالروا يف لكشأو

 الناقل والعالمة ،كبذل فتوى منه ظهري مل الناقل الصدوق أن  حىتاملستند، صاحب منفتوى إال  ا نيك

 فتوىل وجه فال ،استحبايب ال أنه حسن، اطياالحت أن فالظاهر هيوعل ،هتبك ثركأ يف كبذل فتي مل

 هيوف" :كاملستمس يف قال ولذا ،اًيوجوب اطاًياحت الربوجردي ديالس اطيالحت وجه ال ماك ،كبذل املصنف

  .انتهى ،)٤("ظاهر ريغ هايعل فاالعتماد ورةكاملذ اتيالروا ةيحج تثبت ملإنه 

                                                

  .٥٤ ح... مرأةا باب فيمن واقع ٤٥٠ ص:اخلصال )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم١١ باب ٣٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٣ حصائم مما ميسك عنه ال١١ باب ٣٧ ص٧ ج:الوسائل )٣(

   .٣١٣ ص٨ ج:املستمسك )٤(



١٥٥

 نةيبقر منه فالظاهر احلرام، الوطء على اشتماهلا من األوىل ةيالروالة دال على لكشأ رمبا ما ماأ

  .اجلمع فارةك هيف أن تقدم قدنه أ واحلال واحدة، فارةك اقيالس

 فاراتك أو واحدة فارةكا إ قلي ومل .فارةكال هيف بأن قال اخلرب هذا إذ منافاة، ال إنه :هيفف

 قوله أن على ،أيضاً واحدة فارةك احلرام يف بأن القائل ستندم ونيك اخلرب هذا أن  إىلباإلضافة متعددة،

هلهأ واقع قوله أن على نةيقر حرام من احلائض وطء مثل أن تحققي ومل ض،ياحل مثل يف هلاأل وطء 

  .اجلمع فارةك هيف

  



١٥٦

ا وشرب اخلمر،  ال فرق يف اإلفطار باحملرم املوجب لكفارة اجلمع بني أن تكون احلرمة أصلية، كالزن):٣ مسألة(

   أو عارضية كالوطء حال احليض أو تناول ما يضره

  

 الزناك ة،يصلأ احلرمة ونكت أن نيب اجلمع فارةكل املوجب باحملرم فطاراإل يف فرق ال :٣ مسألة{

 ـك عام بنص }وأ ،ضياحل حال الوطءك{ خاص بنص منصوصاً عرضاً }ةيعارض أو ،اخلمر وشرب

  .رمحي ال ليالقل الضرر أن حالشر هذا يف اًرمرا عرفت ذإ ،بالغاً ضراراً }ضرهي ما تناول{

 باحلرام اجلمع فارةك صيختص الالزم بل ل،يالدل ظاهر خالف طالقاإل هذا أن عرفت قد كنإ مث

 ليالدل لشمول ،واهلرة لبكال مثل أو املتنجس، واملاء البول مثل نيب الذايت احلرام يف فرق ال نعم .الذايت

  .كذل لكل

 هريوغ املصنف المك يف الذايت باحلرام فاملراد اجلمع، بجي مل لعارض حالالً احلرام انقلب لو إنه مث

  .حرمته على بقي ما

 باحلرام مث باحلاللأوالً  أفطر لو فارة،ك وجبي ال اًيثان باملفطر انيتاإل أن من تقدم ما ىمقتضن إ مث

  .اجلمع فارةك هيعل تانك باحلالل مث باحلرام أفطر ولو واحدة، فارةك هيعل انك

أوالً  فعل نإو فارة،كال هيعل جتب مل ،فارةكال هيف ما مث هيف فارةك ال ماأوالً  فعل لونه أ ظهري ومنه

  .فارةكال هيعل وجبت هيف فارةك ال ما فعل مث فارةكال هيف ما



١٥٧

 فارةكال هيعل جتب مل اجلمع فارةك هيف ما فعل مث هيف فارةك ال ماأوالً  فعل لونه أ ظهري ومنه

  .املقاصد منتهى يف رناهكذ ما ببعض صرح وقد صالً،أ

  



١٥٨

بل ابتالع النخامة إذا قلنا حبرمتها من حيث ،  من اإلفطار باحملرم الكذب على اهللا وعلى رسوله:)٤ مسألة(

   دخوهلا يف اخلبائث، لكنه مشكل

  

 ألنه }رسوله لىعو اهللا على ذبكال{ اجلمع فارةكل املوجب }باحملرم فطاراإل من :٤ مسألة{

 ديالس قال ولذا ملثله، ليالدل مشول عدم سابقاً عرفت قد كنكل اجلمع، فارةك ليدل شملهيف حمرم

  .اجلمع فارةك وجوب عدم هيف قوى األنكل نعم :قهيتعل يف الربوجردي

 مثله، عن منصرف ليالدل نكل }اخلبائث يف دخوهلا ثيح من حبرمتها قلنا إذا النخامة ابتالع بل{

 يف البحث حققنا وقد ،اخلبائث يف دخوهلا عدم الظاهر بل }لكمش نهكل{ اخلبائث يف بدخوهلا قلنا نإو

  .فراجع شربة،واأل طعمةاأل تابك يف مثلها

 وبالرباءة، ،املتشرعة ةريبس له ستدلي ورمبا احلرمة، بعدم مهاريوغ كواملستمس املستند فىتأ ولذا

 رمي مل جوفه يف ردها مث املسجد يف تنخع من: )السالم هيلع( الصادق عن ،سنان بن اهللا عبد حيوبصح

  )١(.منه برأتهأ  إالّبداء

 زدردي أن بأس ال :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،اثيغ عن ،)اهللا رمحه( ينيلكال رواه وما

   ولذا ،)٢(خنامته الصائم

                                                

  .١ حجدأحكام املسا من ٢٠ باب ٥٠٠ ص٣ج:  الوسائل)١(

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٣٩ باب ٧٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(



١٥٩

  .النخامة ادبازدر الصوم بطالن عدم كواملستدر الوسائل يف الباب عنوان جعل

 ،احلرام والشرب لكاأل يف اجلمع فارةكب قولواي أن لزمهمي اجلمع فارةك عمموني نيالذن إ مث

 ريالغ مال لكأك حراماً والشرب لكاأل انك أو واخلمر، رياخلرتك حراماً واملشروب ولكاملأ انك سواء

 احلقنةك احملرمة واحلقنة ،ضاراً انكن إ احلرام والقيء احلرام، االستمناء يف ذاكو ،ريالغ ماء وشرب

 حراماً نفسه أو الضار، اجلماعك حراماً فعله انك سواء احلرام واجلماع ضارة، انتك مايف أو باخلمر،

 من كذل ريغ إىل ،مبفطر سيول حرام فهو السحاق نفس ماأ املاء، منها نزل إذا السحاق كذلكو الزنا،ك

  .حراماً فعلها أو ذاا انك إذا املفطرات

  



١٦٠

  .  إذا تعذر بعض اخلصال يف كفارة اجلمع وجب عليه الباقي):٥ سألةم(

  

 مبا املستند يف وعلله }الباقي هيعل وجب اجلمع فارةك يف اخلصال بعض تعذر ذاإ :٥ مسألة{

  :لفظه

 وعدم ،هريغ عن عجزي من يف لك ،منها واحد لواحد املتضمنة اتيبالروا له تجحي أن نكميو"

  .انتهى ،)١("عنه العجز انكمل له مشوله لعدم ،هريغ تضمني ما مع معارضته

 مل إذا أشياء ثالثة هيعل وجب من أن يف كشي ال العرف فإن سور،يامل ليدل إىل باإلضافة هذا

 ذاإ وسورياملو كدري ال ما :قيمصاد من نهأو سور،يامل بالقدر أتى نياثنت أو واحدة من نكتمي

 إىل ،اهللا تابك من عرفي شباههأو هذا ):السالم هيعل( وقوله استطعتم ما منه فأتوا بشيء مكمرتأ

  .هاريغ

  .هايعل قدري ومل واحدة خصلة هيعل من إىل بالنسبة الترتل على دل ما دهيؤيو

 باجلمع فيلكالت ونك ليالدل من الظاهر ألن" :كاملستمس قول يف النظر وجه ظهري ومنه

  .املطلوب تعدد حنو على فيلكالت أن هأمثالو ليالدل هذا من صرفاملن فإن ،)٢("اًيارتباط

   فالظاهر املعذور، من نكمت كذل وبعد بالباقيأتى  لو إنه مث

                                                

  .١٧ كتاب الصوم سطر ١٤٧ ص٢ ج:املستند )١(

.٣١٤ ص٨ ج:املستمسك )٢(



١٦١

 خبصلة أيتي أن له وزجي ولذا معاً، باخلصال أيتي أن وجوب على ليالدل دلي مل ذإ به، انيتاإل لزوم

  .ذاكوه ىخرباأل مدة بعد مث

 عن ليالدل وتكوس واحدة خصلة من سوريبامل انيتاإل على دل ما إطالق من ستفادي رمبا نعم

 أن اخلصال، من شيء على قدري مل إذا االستغفار على دل ما إطالقو سر،يت إذا سورهايم ريبغ انيتاإل

  .املناط باب من باملرة تسقط اجلمع فارةك يف املتعذرة اخلصلة

 هيعل قدر نإو ،العتق عنه سقط ن،يخراآل نيصلتباخل ىفأت العتق، على قدري مل مث باحلرام أفطر فإذا

 باملناط قطعناإذا  إال ه،يعل مكحم االستصحابأن  إال داًيبع نيك مل نإو املناط وهذا مثالً، نيسن عشر بعد

  .فتأمل

  



١٦٢

 إذا جامع يف يوم واحد مرات وجبت عليه كفارات بعددها، وإن كان على الوجه احملرم تعددت ):٦ مسألة(

  .كفارة اجلمع بعددها

  

 فارةكال تعدد على بناًء }بعددها فاراتك هيعل وجبت مرات واحد ومي يف جامع ذاإ :٦ ألةمس{

 لنفس }بعددها اجلمع فارةك تعددت{ مرات الزناك }احملرم الوجه على انك وإن{ ،اجلماع بتعدد

  .السابق ليالدل

  .مجع ارةفك حرام لكول واحدة، فارةك حالل لكل انك ،حراماً وبعضها حالالً بعضها انك ولو

 مةاأل عتقأ أو ،العمل وسط يف ضياحل جاء إذا ماك حراماً، وآخره حالالً ولهأ اجلماع انك ولو

 قرأ أو ه،يف ضياحل انقطع أو الوسط، يفاألمة  هلا وهب إذا ماك ،حالالً وآخره حراماً ولهأ انك أو ،مثالً

 باحلرام ارياملع أو العمل باول ارياملع مناإو ،تتعدد ال أو ،وحالالً حراماً فارةكال تتعدد فهل املتعة، غةيص

  .احتماالت فواحد، الإو اثنان، فهو دخلأ مث نزع إذا نهأ أو األشد، حتت ندرجي واألخف ،األشدألنه 

  .معه وجومع جامع إذا فارةكال تعددت ذاكو

  



١٦٣

قلنا بالتكرار مع التكرر  الظاهر أن األكل يف جملس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن تعددت اللقم، فلو ):٧ مسألة(

  . يف يوم واحد ال تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة

  

 قلنا فلو اللقم، تعددت نإو واحداً اًإفطار عدي واحد جملس يف لكاأل أن الظاهر :٧ مسألة{

 هو ذاه ألن }فجرعة جرعة انك إذا الشرب ذاكو ،بتعددها رركتت ال واحد ومي يف رركالت مع راركبالت

  .شرب أو أكل من ):السالم هيعل( قوله من املنصرف

 يف ظيالغل والغبار واحد، جملس يف واحلقنة واحد، جملس يف والقيء ل،يطو اذبك خرب نقل ذاكو

 املاء من جرعة شرب إذا ماك ،جمالس يف فرقهن إ متعدداً سبحي كذل انك نإو ذاكوه واحد، جملس

  .ةيثان جرعة شرب ساعة وبعد

 أو متعدد، أو واحد استمناء هو فهل مثالً، مدة بعد الباقي خرجأ مث املين بعض خرجأف ستمىنا ولو

 يف عدي ألنه ،األول قرباأل انك نإو ،احتماالت فواحد، الإو فمتعدد نهمايب اغتسل إذا ما نيب فرقي

  .واحداًاستمناًء  العرف

  .اثنان اجلماع بدون نزالواإل ال،نزاإل بدون واجلماع واحد، مناءاإل مع اجلماع أن  خيفىوال

 اثنان، أو واحد هو فهل ،سكبالع أو ،جامع املين متام بعد مث مثالً، زوجته جبسم مىنأ لو ماأ

  .والتعدد حدةالو يف العرف املرجع أن والظاهر احتماالن،

  



١٦٤

  ، وإن كان األحوطفارةكال رركتت ال مرات وأخرج أدخل إذا الواحد اجلماع يف :)٨ مسألة(

  

 ليدل من الظاهر ألن }فارةكال رركتت ال مرات وأخرج أدخل إذا الواحد اجلماع يف :٨ مسألة{

 ال ولذا جموع،ملل اسم اجلماع ألن كوذل ،كاملستمس يف علله ذاك الفرض،هذا  ريغ اجلماع ررهاكت

  .واحد حد إال هيعل لزمي

 أو الغسل، قصدي دخول لك دوبع املاء، يف اناك إذا ماك الغسل، ختلل إذا مايف كذل لكشي نعم

 دخالاإل أن الظاهر مث دخول، لك بعد عبداً عتقأ إذا ماك ،ريفكالت بتخلل التعدد على بناًء ريفكالت ختلل

  .واملفعول الفاعل إىل بالنسبة واحد أيضاً واحد جملس يف والدبر القبل يف

 عد الحتمال }حوطأ{ رركالت }انك نإو{ مجاعان، فهو واحد جملس يف نياثنت يف دخلأ إذا نعم

  .دخول لك عن منصرف فتوىوال النص ألن اط،ياالحت هذا وهن خيفى ال نكل مجاعاً، دخول لك

  



١٦٥

  .  إذا أفطر بغري اجلماع، مث جامع بعد ذلك يكفيه التكفري مرة):٩ مسألة(

  

 أن من تقدم ملا كوذل }مرة ريفكالت هيفيك كذل بعد جامع مث اجلماع، ريبغ أفطر ذاإ :٩ مسألة{

 أدلة ألن حراماً، انك نإو مفطراً نيك مل فطاراإل عن املتأخر فاجلماع ،األول على إال نطبقي ال فطاراإل

 حال ونيكف ،األول لكباأل حصل قد والشق للصوم، شقاً انك ما إىل منصرفة ريفكللت املوجب فطاراإل

  .فارةكلل موجباً ونهك عدم يف الثاين لكاأل حال مثل لكاأل بعد اجلماع

  :قال )اهللا رمحه( مكياحل ديالس كذل يف لكشأ نكول

 لك ةيسبب نئذيح لهيدل فظاهر رره،كبت رركبالت قلنا إذا ماأ باجلماع، رركبالت نقل مل إذا تمي هذا"

 موجباً الفرض يف اجلماع ونيكف ،به فطاراإل تحققي مل نإو رمضان ار يف وقع إذا اجلماع من فرد

 اجلماع وجود ونيك ثيحب ،ريغ ال اجلماع رركت بصورة رركالت ليدل اختصاص ىودعو .فارةكلل

  .نيمت المك وهو ،انتهى )١("ليالدل ظاهر خالف الالحق، باجلماع فارةكال وجوب يف دخل له السابق

  .مهاريوغ واجلمال الربوجردي السادةك ،نياملعلق من واحد ريغ هيف لكشأ ولذا

                                                

  .٣١٤ ص٨ ج:املستمسك )١(



١٦٦

  احلرام، تكفيه كفارة اجلمع وكذا إذا أفطر أوالً باحلالل مث أفطر ب

  

 مفردة فارةك إىل تاجحي وال }اجلمع فارةك هيفكت باحلرام، أفطر مث باحلاللأوالً  أفطر إذا ذاكو{

 ي خيفشدأ لك فإن املفردة، فارةكالحتته  يختتف شدأ انتك ثيح اجلمع فارةك ألن كوذل ،مجع فارةكو

 نساناًإ ضرب إذا ذاكو الغسل، إال بجي ال ولذا ل،والب ختفي اجلنابة فإن جنبأ مث بال إذا ماك خف،األ

  .كذل ريغ إىل الضرب، ةيد ال القتل ةيد هيعل فإن ماتحىت 

 خرج ما يف إال ثرهأ شدواأل خفاأل من لك ؤثري أن الالزم بل الظاهر، خالف كذلن إ :هيوف

 تلفهاأو غصبها مث مدة داره يف جلس ولو ،تانيد هيعل انتك ،قتله مثأوالً  دهي قطع لو ولذا ل،يبالدل

  .كذل ريغ إىل والثمن، جرةاأل هيعل انتك

 الثاين انك إذا ما نيب ليالتفص أو ،وللأل واحدة فارةكب القول أو ،نيفارتكبال القول ماإ فالالزم

  .قرباأل هو وهذا واحدة، فارةكف اجلماع ريغ الثاين انك إذا وما فارتان،كف مجاعاً

 مطلقاً واحدة فارةكب والقول مفطراً، سيل الثاين أن من سبق ما خالف مطلقاً نيفارتكبال القول ذإ

 ريغ الثاين املفطر انك فإذا ل،يالتفص فالالزم فارة،كال وجبي أيضاً ةيثان اجلماع أن على دل ما خالف

 مجاعاً الثاين املفطر انك ذاإو فارة،كال وجبي مفطراً سيل الثاين ألن ول،لأل واحدة فارةك هيفعل مجاع

   حسب وللأل فارةك هيعل انك



١٦٧

  .نياملعلق من مجلة من ليالتفص من رناهكذ ما ظهريو احملرم، للجماع مجع فارةكو القاعدة،

 فارةك هيعل انك اجلماع، ريبغ مث باجلماعأوالً  أفطر بأن ،نيالفرع يف الفرض سكانع لو إنه مث

 مايف فقط، اجلمع فارةك هيعل انك باحلالل، مث باحلرامأوالً  أفطر نأوب ،األول الفرع إىل بالنسبة واحدة،

  .مفردة فارةكو مجع فارةك فارتان،ك هيعل انك الإو مجاعاً الثاين احلالل نيك ملإذا 

 الالزم بل نظر، حمل الثاين الفرع يف فقط اجلمع فارةك هيعل أن كاملستمس إطالق أن ظهري ومنه

  .رناهكذ الذي ليالتفص



١٦٨

ا يوجب فساد الصوم، وتردد بني ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً  لو علم أنه أتى مب):١٠ مسألة(

  .مل جتب عليه

وإذا علم أنه أفطر أياماً ومل يدر عددها جيوز له االقتصار على القدر املعلوم، وإذا شك يف أنه أفطر باحمللل أو احملرم 

  كفاه إحدى

  

 لكاألك }فقط القضاء وجبي ما نيب وتردد ،الصوم فساد وجبي مباأتى نه أ علم لو :١٠ مسألة{

 }هيعل جتب مل{ الفجر نيتب بعد عمداً لكاألك }أيضاً فارةكال وجبي وأ{ الفجر مراعاة ريغ من

 استصحاب، كهنا نيك مل إذا هذا ها،يف كوكمش فارةكوال حمقق القضاء فإن عدمها، صالةأل فارةكال

  .صلاأل على قدم الإو

 علمي انك بأن العلم، بعد كالش أطر إذا مايف ال ،اًيبدو كالش انك إذا مايف تمي مناإ رهكذ مان إ مث

 ان،يب بال العقاب من سيل ألنه شد،األ بوجوب قائل نيب كذل مثل يف اختلفوا فقد نسي، حىت مهلأ مث

 مهلأ مث الفوائت بعدد علمي انك منيف كذل فصلوا ماك له، الرباءة ليدل لشمول ،خفباأل قائل نيوب

 العقاب من نيك مل واقعاً واجباً ثركاأل انكإذا  ألنه ثركاأل أو ،للرباءة قلاأل هيعل الالزم فهل سي،نحىت 

  .انيب بال

 ويف القضاء يف }املعلوم القدر على االقتصار له وزجي ،عددها دري وملاماً يأ أفطرنه أ علم ذاإو{

  .السابق الفرع يف تقدم ملا كوذل فارة،كال

   ىحدإ فاهك ،احملرم أو باحمللل رأفطنه أ يف كش ذاإو{



١٦٩

أو كان من قضائه، وقد أفطر قبل الزوال مل  وإذا شك يف أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضاناخلصال، 

  طعام ستني مسكيناًأكفاه  وإن كان قد أفطر بعد الزوالجتب عليه الكفارة، 

  

 مل إذا ماك املوضوع، يف الشيء ونيك أن نيب فرق ريغ من ،الزائد من الرباءة صالةأل }اخلصال

 ه، أكلوقد حالل، أو حرام الغنم ضيب أن علمي مل إذا ماك ،اًيمكح أو ،ضهيب أو الغنم حلم نه أكل أ علمي

  .نيالطرف حدأ على حجة كهنا نيك مل إذا مايف

 القضاء هيعل انك شوال، شهر من أو }رمضان شهر من انك هأفطر الذي وميال أن يف كش ذاإو{

 الستصحاب قضاء هيعل نيك مل رمضان من أو شعبان من انكنه أ يف كش ذاإو رمضان، حابالستص

نه أ يف كش ذاإو ل،يالل استصحب بعده أو الفجر قبل انك أكل الذي الوقت أن يف كش ذاإو شعبان،

 رمضان شهر من انك هأفطر الذي وميال أن يف كش ذاإو النهار، استصحب املغرب بعد أو املغرب قبل

 صلأف القضاء، من ونهك الحتمال }فارةكال هيعل جتب مل الزوال قبل أفطر وقد قضائه، من انك وأ{

  .مكحم القضاء من الرباءة

 فارةك أو ىربك فارةك ماإ قطعاً، فارةك هيعل بأن علمي ثيح }الزوال بعد أفطر قد انك وإن{

   أو ىصغر انتك اءسو فارةكفال ه،يف داخلة ىالصغر نأل }ناًكيمس نيست طعامإ فاهك{ ىصغر



١٧٠

  بل له االكتفاء بعشرة مساكني

  

 ماإ به، فيلكالت بتعلق علم ألنه }كنيمسا بعشرة تفاءكاال له بل{ أوضح وهذا داها،أ فقد ىربك

األصل ف ه،يف كوكمش هريوغ قنيمت وفه ،نيالست ضمن يف اًيريختما إو رمضان، قضاء فارةك ألنه اينيتع

  .الزائد من الرباءة

 رمضان، قضاء من انك إذا مايف فارة،كال عدماألصل ف بعده، أو الظهر قبل أفطرنه أ يف كش ولو

  .قضائه من أو رمضان من انك الصوم أن يف كش إذا مايف كذلكو

 من كذل ريغ إىل فارة،كوال القضاء عدماألصل  انك جرباً، أو متعمداً أفطرنه أ يف كش ذاإو

  .ةريثكال كالش مسائل

  



١٧١

ر متعمداً مث سافر بعد الزوال مل تسقط عنه الكفارة بال إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال  إذا أفط):١١ مسألة(

  .للفرار عنها

  

 السفر ألن }إشكال بال فارةكال عنه تسقط مل ،الزوال بعد سافر مث متعمداً أفطر ذاإ :١١ مسألة{

  .هيف إشكال ال مما وهذا مة،كحم ةفاركال أدلةف ،فطري مل أو قبالً أفطر سواء الصائم، فطّري ال الزوال بعد

  .فارةكال عن أي }عنها للفرار الزوال قبل سافر إذا ذاكو{

 عمداً ماإ الصوم سقطي ما له حصل مث عذر بال أفطر من إىل بالنسبة فارةكال سقوط مسألة يف

  :ثالثة قوالأ الظهر، بعد انك ولو واملوت، واجلنون ضيواحل املرضك قهراً أو ،السفرك

 ونيك ال أن بشرط نكول تبه،ك من مجلة يف العالمة عن يكاحمل وهو مطلقاً، السقوط :األول

  .سقطي فال الفرار ألجل انك إذا ماأ الفرار، ألجل السفرك العمدي املسقط

 صحاب،األ ثركأ عن تهياكح كاملدار وعن ،املبسوط عن يكاحمل وهو مطلقاً، السقوط عدم :الثاين

  .شبهاأل إنه قال الشرائع ويف ه،يعل مجاعاإل اخلالف وعن

 انك إذا السقوط وعدم ،واملرض ضياحلك اريياخت ريغ املسقط انكن إ فارةكال سقوط :الثالث

  .قائله ققحي ملنه أ اجلواهر يف نكول الشرائع، فوائد إىل القول هذا نسب ورمبا السفر،ك اًياريتاخ املسقط



١٧٢

  :نيمرأب ،مطلقاً السقوطأما  ،األول للقول استدل

 فال صوم ال إذ املقام، يف صدقي ال فطارواإل ،فطاراإل مدار دوراا بعد فارةكال عن الرباءة :ولاأل

 صوم فال ،كبذل فيلكت سيل وهنا ن،ياحلد نيب كمسااإل يف قةيحق الصوم ألن صوم النه أ ماأ ،إفطار

  .فارةك فال إفطار فال

 شفكان وقد ،عز وجل اهللا علم يف هصوم واجب ريغ وميال هذا أن من املختلف رهكذ ما :الثاين

  .نةيبالب شوال مننه أ شفكان لو ماك ،فارةكال هيعل بجي فال العذر، بتجدد كذل لنا

  .اةكالز عن الفرار أدلة من أيتي ملا فلعله ،للفرار سافر إذا مايف السقوط عدموأما 

  :مخسة بأمور مهاريوغ واجلواهر املستند يف الثاين للقول واستدل

  .اخلالف يف ىاملدع مجاعإلا :األول

 يف كشي مرض أو سافر فإذا فارة،كال هيعل فاستقرت رمضان، يف واجباً صوماً افسد إنه :الثاين

  .بقاؤهااألصل و فارةكال سقوط

 فتثبت ،فارةكلل املوجب بالسبب فسادواإل كاهلت وهو فارة،كلل املقتضي وجدأ إنه :الثالث

  .فارةكال

 مس أو حكن من مثل املفطر بفعلالكفارة  وجوب على الدالة ارخباأل حتت داخل إنه :الرابع

   وما ذبكأو  جنبا بقي أو



١٧٣

  .معلوم ريغ الفرض عنه سقطي من ريبغ خباراأل هذه دييوتق أشبه

 من كذل ظهري قد بل ،فارةكال يف كذل فييكو اً،يظاهر فاًيلكت بالصوم لفاًكم انك إنه :اخلامس

 تعلقها، بعد اةكالز من الفرار يف الوارد ،)السالم هيعل( جعفر أيب عن )١(سلمم بن وحممد زرارة حيصح

  .النهار آخر يف السفر يف فطارباإل فارةكال من الفارك نهأو

 مل إنه هيفف واجباً، صوماً فسدأنه أوأما  ،ىربكو ىصغر خمدوش فهو مجاعاإل ماأ ل،كال يف ونوقش

  .نياحلد نيب ما هو الصوم ألن ،كمساإ بل صوم نيك

 الذي الصوم يف فطاراإل املوجب أن املعلوم بل معلوم، ريغ إنه هيفف ،كاهلت فارةكلل املوجبأن وأما 

  .نياحلد نيب هو

 يف أشبه وما املس واحكالن إىل منصرفة خباراأل أن يف كش ال نهإف خبار،األ إطالق يف دخولهوأما 

  .هنا مبوجود سيل الذي نيداحل نيب كمسااإل عن عبارة الصوم أن عرفت قدو الصوم،

 فيالكالت ثارآ هايعل تترتب ال ةيالظاهر فيالكالتن إ :هيفف، اًيظاهر فاًيلكت بالصوم لفكمنه أوأما 

 الظاهري فيلكللت أيضاً ثرأ بأنه :ليق ولو، الظاهري فيلكللت ال الواقعي فيلكللت ثرأ فارةكوال ة،يالواقع

  .المكال ولأ انك بالصوم،

   :قال )السالم هيعل( ألنه ها،يف اللةالد حةيوالصح

                                                

  .٢لذهب والفضة ح من زكاة ا١٢ باب ١١١ ص٦ج:  الوسائل)١(



١٧٤

بسفره رادأف سفر يف النهار آخر يف خرج مث قامته،إ يف وماًي رمضان شهر يف أفطر رجل مبرتلة 

  .فطاراإل وزجي ال النهار آخر يف السفر أن املعلوم ومن ،)١(هيعل وجبت اليت فارةكال إبطال كذل

 على ليدل النهار، آخر بالسفر )السالم هيعل( صهيختص ذإ س،كالع على ليدل حيالصح لعل بل

  .كذل بعد سافر مث :قالي أن نكألم الإو ،كذل يف ةيخصوص

 اريياخت ريغ املسقط انك إذا فارةكال سقوط وهو :األول شقه ماأ ،الثالث للقول واستدل

  .تقدم مابف وحنوه، ضياحلك

 اًينف الشرط نفي فبأن لسفر،اك اياريتاخ املسقط انك إذا السقوط عدم وهو :الثاين شقهوأما 

 وجوب ينفي ال ار،ياخت عن تطهر عدم للصالة نساناإل تطهر فعدم املشروط، نفي وجبي ال اًيارياخت

 الصوم، شرط السفر عدم فإن ،كذلك وهنا ،الصالة هيعل جتب ال نيالطهور فاقد انك نإو ،الصالة

 نفي وجبي ال اًيارياخت اًينف الشرط ونفي ،اريياخت الشرط نفي أن مبعىن ،اًيارياخت انك إذا فالسفر

  .املشروط

 ،فارةك فال صوم فال ،الصوم هيعل بجي ال املسافر ن، وأالسفر له جازأ الشارع أن :هيعل رديو

   وزجي مل ذإ الفارق، مع واملثال

                                                

  .٤ ح يف وقت الزكاة١٠ الباب ٣٥ ص٤ ج:التهذيب .٤ ح... باب املال الذي ال حيول٥٢٥ ص٣ ج:الكايف )١(



١٧٥

  .السفر الشارع جازأ ثيح هيف حنن ما خبالف ،هيطهور نساناإل فقدي أن الشارع

 واملوت املرضك ال وأ ،السفرك اًيارياخت املنايف وقع سواء ،فارةكال عدم دلةاأل ىفمقتض هذا علىو

  .أشبه وما ضيواحل

 ولأ من بالعذر علم نإو فطاراإل حرمة ،فتوىوال النص من املستفاد به املقطوع بل الظاهر نعم

 بأنه علمي نم حال فحاله هنا، صوم وال الصوم، الواجب ألن احلرمة، عدم احتمل رمبا انك نإو النهار،

 الوقت ولأ من عةكر مقدار بعد ضياحل فاجئهاي أا مثالً املرأة علمت ثيح املة،ك لصالةله  وقت ال

  .مثال

 نيالوقوف على قدري ال حراماإل بعدنه أ علمي ثيح باحلج، انيتاإل على قدري النه أ علمي من وحال

 وسائر الطواف على قدري ال حراماإل عدبنه أ علمي ثيح العمرة، على قدري النه أ أو فعال،األ وسائر

 ،األول وميال صوم بعد باملرض علمي ثيح االعتكاف متام على قدري النه أ علمي من وحال فعال،األ

 املستفاد بل الظاهر نكل مثلة،األ من هاريغ إىل والغسل، الوضوء متام على قدري ال بأنه علمي من وحال

  .تأمل حمل سيل ةيبالن كمسااإل وجوب أن ،ىوالفتاو دلةاأل من

 العذر انك إذا خصوصاً ،حوطأ العذر دوج مث عمداً أفطر ملن فارةكال عطاءإ أن يف إشكال ال نعم

   انك إذا مايف خاصة السفر،



١٧٦

  بل وكذا لو بدا له السفر ال بقصد الفرار على األقوى

  

 ماك مجاعاإل ياودع وبعض عالم،األ ىفتاو اطياالحت وجه يف فييكو ،فارةكال عن للفرار السفر

  .تقدم

 عن صيالع حةيصحك ،اتيالروا من مجلة بالعذر، علم نإو العذر قبل كمسااإل وجوب على دليو

 :قال الشمس؟ بيتغ أن قبل رمضان شهر يف تطمث امرأة عن سألته :قال ،)السالم هيعل( الصادق

تطمث ثيح تفطر.)١(  

 العصر بعد تلد املرأة عن )السالم هيعل( احلسنأبا  لأس إنه احلجاج، بن الرمحان عبد حةيوصح

  )٢(.وميال تقضي مث تفطر :فقال تفطر؟ مأ وميال كذل تتمأ

 من :قولي )السالم هيعل( مسعته :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن مروان، بن عمار حةيوصح

  .هاريغ إىل )٣(.أفطرو قصر سافر

 ال السفر له بدا لو ذاكو بل{ عنها للفرار سافر لو فارةكال سقوط تقدم مما نيتب فقد ،انك فكيو

 بعدم قالوا نيالذ للمشهور خالفاً ،العالمة عن كبذل فتوىال عرفت ماك }ىقواأل على الفرار بقصد

   سقوط

                                                

.٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٥ باب ١٦٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١ حمن ابواب من يصح منه الصوم ٢٦ باب ١٦٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٣ حبواب صالة املسافرأ من ٨ باب ٥٠٩ ص٧ ج:الوسائل )٣(



١٧٧

وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إىل حد الترخص، وأما لو أفطر معتمداً، مث عرض له عارض قهري من حيض 

ون، أو حنو ذلك من األعذار ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قوالن، أحوطهما الثاين، أو نفاس أو مرض أو جن

  .وأقوامها األول

  

 السفر، قبل فطاراإل من نوع نهإف }الترخص حد إىل الوصول قبل أفطرف سافر لو ذاكو{ فارةكال

  .حملّه يف حقق ماك ،فطارواإل القصر زانيم هو الترخص حدفإن 

 حنو أو جنون، أو مرض أو نفاس أو ضيح من قهري عارض له عرض مث اً،معتمد أفطر لووأما {

 لفاًكم نيك مل ألنه السقوط }وجهان وعدمه السقوط ففي عذاراأل من{ واملوت غماءاإلك }كذل

 اً،يظاهر فاًيلكتمكلفاً بالصوم  ألنه  وعدم السقوط،مساك بني احلدين فال كفارةالذي هو اإل بالصوم

 متام هذا تقدم، ملا }األول قوامهاأو الثاين حوطهماأ{ عرفت ماك }قوالن بل{ ارةفكال وجبي فطارفاإل

  .فارةكال يف المكال

 العمدي فطاراإل بعد حاضت فإن ،هريغ يف القضاء بجي مايف ترتبه يف إشكال فال القضاءوأما 

  .كذل ريغإىل  مات، إذا ذاكو القضاء، هيعل بجي مل منه ربأي مل مرضاً مرض نإو القضاء، هايعل وجب

   نيريوالتعز رهة،كم وطأها لو مايف الزوجة فارةك أن والظاهر



١٧٨

 ال ومن ن،يريوالتعز فاراكب قولي أن لزمي ا قولي فمن فارة،كال صلأ من تقدم ملا تابعة أيضاً

 هيعل نيك مل سافرت أو سافر مث رههاكأ فإذا ع،ياجلم يف دلةاأل لوحدة ،هنا ما قولي ال ا قولي

  .عرفت ما على ريتعز وال ارافك

 واحداً، قوالً فارةكال هيعل نهإف الزوال، بعد السفر نيب الفرق تقدم ما مطاوي من نيتب قد إنه مث

 بعدم السفر نيب فرقنا ولو املتقدمان، القوالن هيفف الزوال، بعد حدث إذا وحنومها ضيواحل املرض نيوب

 ،االثنان فاتفق املرضك ةيارياالخت ريغ عذاراأل نيوب اً،يادفر انك إذا السقوط بعدم أو مطلقاً، السقوط

 بعد سافر فإذا ،للمسقط تابع السقوط يف مكفاحل س،كبالع أو وسافر مرض مث عمداً أفطر إذا ماك

 ذاكو ن،ياحلد نيب كمسااإل وجوب عدم وهو العلة، لوجود بالسقوط القول الالزم انك ومرض الزوال

  .وسافر مرضإذا 

  



١٧٩

 لو أفطر يوم الشك يف آخر الشهر مث تبني أنه من شوال، فاألقوى سقوط الكفارة، وإن كان ):١٢ مسألة(

  . األحوط عدمه

  

 نيتب مث{ باًااستصح الصوم فهيلكت انك ثيح }الشهر خرآ يف كالش ومي أفطر لو :١٢ مسألة{

 واقعاً، الصوم وجوب لعدم" :بقوله كاملستمس يف علله ملا }فارةكال سقوط قوىاألف شوال، مننه أ

  .انتهى ،)١("به اختصاصها فارةكال وظاهر

 رمضان من وميال ونك معتقداً أفطر عمن فارةكال انتفاء على تساملوا" :املقاصد منتهى يف وقال

  .انتهى ،"شوال مننه أ نيفتب

 شوال مننه أن ا بمث أفطر عمن فارةكال سقوط خروج هريوغ الفاضل ظاهر نإ" :اجلواهر يف وقال

 شهر إفطار على وجوا مدارن إ قلنا أو اً،إمجاع انكن إ به بأس وال املسلمات، من نهأو ،أيضاً كلذ عن

 ماك ،أيضاً هيف وجوا نئذيح تجهي ظاهراً شرعاً فيلكالت فارةكال مدار أن على فبناًء الإو ،واقعاً رمضان

  .انتهى ،)٢("واقعاً بالصوم اخلطاب عدم نيوتب ضياحل طرأ ول

 اطياالحت هلذا وجه النه أ الظاهر نكل }عدمه حوطاأل انك وإن{ املصنف القول وجه لمعي ومنه

   بأن كلذل واالستدالل صالً،أ

                                                

  .٣١٩ ص٨ ج:املستمسك )١(

  .٣٠٦ ص١٦ ج:اجلواهر )٢(



١٨٠

وكذا لو اعتقد أنه من رمضان، مث أفطر متعمداً فبان أنه من شوال، أو اعتقد يف يوم الشك يف أول الشهر أنه من 

  رمضان فبان أنه من شعبان 

  

 إذ تام، ريغ رمضان مننه أ يرى مايف فطارباإل حاصالن ومها والتمرد، رؤالتج ثارآ من فارةكال

 لو مايف فارةكبال حدأ قولي فهل الإو رمضان، شهر يف فطاراإل ثارآ من فارةكال أن على مجاعواإل النص

 مث أشبه وما حلبس الشهر هيعل اشتبه من ريغ يف رمضان شهرنه أ زاعماً غفلة شعبان من وماًي وصام اشتبه

  .رمضان شهر مننه أ زعمه يف غافالً انكنه أ نيتب فطاراإل وبعد ،أفطر

 يف كالش ومي يف اعتقد أو ،شوال مننه أ فبان عمداًتم أفطر مث رمضان، مننه أ اعتقد لو ذاكو{

 أن اعتقد أو الً،يل انكنه أ فبان أفطرف ارنه أ اعتقد أو }شعبان مننه أ فبان رمضان مننه أ الشهر ولأ

 والقاطع القطع لقصد بالقضاء القول على حىت نهإف مبفطر، سيلنه أن ا بمث فاستعمله مفطر مثالً نيالتده

  .خيفىال  ماك هنا فارةكبال قالي ال

  



١٨١

 قد مر أنّ من أفطر يف شهر رمضان عاملاً عامداً إن كان مستحالً فهو مرتد، بل وكذا إن مل يفطر :١٣ مسألة(

يكن مستحالً عزر خبمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانياً، فإن عاد ولكن كان مستحالً له، وإن مل 

  .كذلك قتل يف الثالثة، واألحوط قتله يف الرابعة

  

 مكباحل }عاملاً رمضان شهر يف أفطر من نّأ{ الصوم تابك ولأ يف }مر قد :١٣ مسألة{

 مكح هيعليترتب  فطري أو ملّي }رتدم فهو{ له }مستحالً انك نإ{ فطارباإل }عامداً{ واملوضوع

 عزر{ فسقا فطري بأن }مستحالً نيك مل وإن ،له مستحالً انك نكول فطري ملن إ ذاكو بل{ املرتد

 }كذلك{ فطاراإل إىل }عاد فإن ،اًيثان عزر ريالتعز بعد{ فطاراإل إىل }عاد فإن ،سوطاً نيوعشر خبمسة

  .كذل بعض يف املناقشة وتقدمت ،}الرابعة يف هقتل حوطواأل الثالثة، يف قتل{ ريالتعز بعد

 هميف ثرك فتنة، صابتهمأ إذا نياملسلم أن الفقه، مباحث بعض يف رناكذ منا إوهو ،شيء يبقي

 من ريثك هيف احنرف الذي زماننا مثل ففي هم،يف ريجي أشبه وما االرتداد مكح أن علمي مل االحنراف،

 ما هو ،اميالص منها واليت ،حكامباأل نيخفاملست اجلهال مكحن  أعلمي ال ،سالماإل نيمواز عن نياملسلم

  .كهنا مكللح استدللنا وقد ر،كذ

   بالقرائن ولو لظهورها ،كذل عن املرتد أدلة بقصور :والًأ



١٨٢

 حىت هميف ثرك نياملسلم بيتص اليت الفتنة بسبب ألنه نادراً، االرتداد انك إذا مايف ة،ياخلارج

  .واأللوف باملئات صاروا

 املقررة احلدود رجي مل إنه ثيح له، نيوالساب هيحمارب إىل بالنسبة )معليه السال(علي  بفعل :اًيوثان

 فموضع انك فكيو سوة،أ )السالم هيعل( ونهك بعد له وجه ال واقعة يف ةيقض إنه وقول هم،يعل ملثلهم

  .آخر انكم املسألة

  



١٨٣

ان، مكرهاً هلا، كان عليه كفارتان وتعزيران مخسون  إذا جامع زوجته يف شهر رمضان، ومها صائم):١٤ مسألة(

  .سوطاً

  

 انك ،هلا رهاًكم{ ونهك حال يف }صائمان ومها رمضان شهر يف زوجته جامع ذاإ :١٤ مسألة{

 يف اخلالف عنه ىونف ،املقاصد منتهى يف الشهرة إىل هنسب }سوطاً مخسون رانيوتعز فارتانك هيعل

  .املستنديف  هيف اخلالف بعدم وجزم اجلواهر، يف العماين ظاهر عدا عمن اخلالف وجدان ونفي ،احلدائق

 فارةك الزوج على أن ليعق أيب ابن عن يكح نكول ه،يعل مجاعاإل ىدعو والعالمة احملقق وعن

  .واحدة

 امرأتهأتى  رجل يف )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن عمر، بن املفضل ةيبروالذلك  املشهور استدل

 انتك نإو سوطاً، نيخبمس عزريو فارتانك هيفعل رههاكاست انكن إ :فقال ،ئمةصا وهي صائم وهو

  .)١(سوطاً نيوعشر مخسة وضربت سوطاً، نيوعشر مخسة وضرب ،فارةك هايوعل فارةك هيفعل طاوعته

 كوذل ها،يعل واعتمدوا ا عملوا الفقهاء نكل قالوا، ماك الضعف ةيغا يف انتك نإو ةيوالروا

  >فحسب ليعق أيب ابن مكللح املخالف أن عرفت قد حىت ها،يعل االعتماد توجب ةيخارج نةيقر

   ملذهبه استدل فقد هووأما 

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم١٢ باب ٣٨ ص٧ ج:الوسائل )١(



١٨٤

  فيحتمل عنها الكفارة والتعزير، وأما إذا طاوعته يف االبتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره

  

  .ألجله فارةكلل وجه فال ح،يصح املرأة صوم نأوب ة،يالروا ضعف بعد صلباأل

 املرأة صوم بأن شكالباإل جمال ال ماك، جمال فال جمبور ةيالروا ضعف أن عرفت قد ثيوح

 من تقدم قد نهإف الزوج، على فارةكال الشارع ابجيإ نيوب املرأة،صوم  صحة نيب منافاة ال ذإ ح،يصح

 ومالص أن نهميب مشهور انك نإو هة،ركم أو جمبورة انتك سواء املرأة، صوم صحة القاعدة ىمقتضأن 

  .جمبورة ريغ رهةكم انتك إذا حيصح ريغ

  .هيعل مجاعاإل بعد هذه مسألتنا يف ال القضاء، يف ظهري نيالقول نيب فالفرق ان،ك فكيو

 وجه ال قةياحلق يف ذإ ،الظاهر حسب فهو }ريوالتعز فارةكال عنها حتمليف{ املصنف قول ماأ

 على الزوج رههاكأ إذا هايعل ريتعز وال فارةك ال ماك ،رهةكم واك بعد هايلإ بالنسبة ريوالتعز فارةكلل

  .تعبداً هيعل ضايفاإل ريوالتعز فارةكال الشارع شرع مناإو ل،كاأل

 بل ظاهر، خالف وال إشكال بال }رهيوتعز فارتهك منهما لك علىف االبتداء يف طاوعتهإذا وأما {

   ليالدل نفس بل له، ليالدل مشول عدم بعد ،القاعدة ىمقتض ألنه كوذل ،مجاعاإل هيعل يادع



١٨٥

  وإن أكرهها يف االبتداء مث طاوعته يف األثناء فكذلك على األقوى، وإن كان األحوط كفارة منها

  

 ،}ىاألقو على كذلكف ثناءاأل يف طاوعته مث االبتداء يف رههاكأ نإو{ الصورة ذه صرح السابق،

 لظهور لعله بأنه )١(اجلواهر يف ووجهه ،مهكح لزمهيو مهاكح لزمهينه  أاضيوالر كواملدار الروضة عن

  .الضوابط ىمقتض على هريغ ىبقيف الفراغ، إىل راهكاإل استمرار يف النص

 ـ بالفتح ـ هركامل إىل بالنسبة البطالن عدم القاعدة ىمقتض أن راهكاإل حبث يف عرفت قد :قولأ

 راهكاإل ارتفع ثيوح ران،يوتعز فارتانك هيعل انك اجلماع ابتداء إىل بالنسبة راهكإ حصل ثيفح هيوعل

 أي )مهاكح لزمهاي( :بقوهلم هؤالء فإن أراد ،أيضاً ريوالتعز فارةكال هايفعل اراًياخت جمامعة فهي ثناءاأل يف

  .نظر حمل فهو كذل ريغ رادواأن وإ ،تام فهو ران،يوتعز فارتانك أي )مهكح لزمهي(و ريوالتعز فارةكال

 الذي راهيكاإل اجلماع ولأب تأفطر اأب شكاللإل جمال بقي مل هلا مفطراً نيك مل ملا راهكاإلن إ مث

 هيوعل فتأمل، االستدامة إىل بالنسبة ريالتعزو فارةكلل وجه فال ،ريتعز وال فارةك هايعل ألجله سيل

   منها فارةك حوطاأل انك نإو{ بقوله رهكذ ما القاعدة ىفمقتض

                                                

  .٣٠٩ ص١٦ ج:اجلواهر )١(



١٨٦

  وكفارتني منه

  

 ،بالشبهات تدرأ احلدود فإن الشبهة، انكمل ريالتعز عن تكس املصنف ولعل }منه نيفارتكو

 ونيك ولذا م،كاحلا قطع وجبي ال اطيواالحت م،كاحل يف مكاحلا شبهة أو الفاعل شبهة انتك سواء

  .فتأمل ،هايلإ بالنسبة ريتعز وال ه،يلإ بالنسبة رانيتعز

 ومي يف الزوجة وحدة مع ماأ ،ةالزوج تعدد مع مكاحل تعدد يف إشكال فال راهكاإل تعدد لو إنه مث

 فطاراإل ألن ة،يالثان املرة يف جار ريغ مكاحل أن فالظاهر مرات، عدة اجلماع على رههاكأ بأن احد،و

  .األولب حصل

 منهما لك على أن فالظاهر ثناء،األ يف رهتكاست مث ،والًأ طاوعت بأن الفرض سكانع لو إنه مث

 ،األول اجلماع يف طاوعت لونه أ ماك االبتدائي، راهكاإل النص من املنصرف ألن ره،يوتعز فارتهك

 اناًينس باجلماع طاوعت ولو النص، يف وركاملذ راهكاإل مكح للثاين نيك مل الثاين اجلماع يف رهتكواست

 ،رانيوالتعز فارتانكال هيعل انك رهتكاست فإن ثناء،األ يف رتكتذ لو ماأ ها،يعل فارةك وال ريتعز فال

  .رهيوتعز فارتهك منهما لك على انك طاوعت نإو

 يف أو النهار، يف الواقع اجلماع ولأ يف راهكاإل ونيك أن نيب وركاملذ مكاحل جميء يف فرق ال إنه مث

  .راهكباإل الصبح إىل امتد مث الصبح قبل الواقع اجلماع ولأ

   اجلماع وامتد الغروب، عند رههاكأ لو ما مكح عرفي ومنه



١٨٧

  الدائمة واملنقطعةوال فرق يف الزوجة بني 

  

  .اجلماع متام إىل رهةكم تيبق أو ليالل بعد طاوعت مث ل،ياللإىل 

 منه عماأل أو صائمة، أا ألجل رهةكم انتك بأن الصوم، ألجل رهكال هنا رهكبال املراد هل مث

 بل صائمة، أا ألجل اجلماع رهكت ال انتك بأن آخر، مرأل أو بذاته اجلماع راهتهاك ألجل رهكال ومن

  .اآلن اجلماع يف رغبتها عدم جلأل

  .الصوم ألجل رهكال انك صورة إىل االنصراف تملحي رمبا انك نإو عمأنه أ الظاهر

 فعل أن من تقدم ملا هنا، راهكلإل مكح فال أشبه ما أو لكباأل اأفطر أن بعد راهكاإل حصل ولو

  .والًأ املفطر مكح له سيل اًيثان املفطر

 مل بأن عذراً أو اميبالص جهالً أو اناًيعص صائماً حدمهاأ نيك مل أو نيائمص ونايك و ملل إنه مث

 يف لهك هذا ،نيصائم اناك إذا مبا خاص النص ألن ،وركاملذ مكاحل ترتبي مل ،رمضان شهرنه أ عرفي

   .مكاحل  ثبوت

 ماك ،ا هيعل ثبتي النه أ فالظاهر املرأة ىبدعو ماأ قراره،إب ثبتينه أ يف إشكال فال ثباتهإ يفوأما 

  . خيفىال

 ارتباط ال ألنه ،تسقط ال فارةكفال د،يال مبسوط شرعي مكحا وجود لعدم ريالتعز سقط لو إنه مث

  .فتوىال يف وال النص يف ال نهمايب

 منتهى ويف ه،ريوغ كاملدار عن ماك ،امرأته ألا }واملنقطعة الدائمة نيب الزوجة يف فرق وال{

   ئوط حال ةيالرجع العدة يف ئالوط حال أن والظاهر صحاب،األ حيتصر عن كذل نقل املقاصد



١٨٨

  .فتوىوال النص يف ماك زوجة ألا الزوجة،

 فذهب ،فارةك صوم لكل ماع أو ،رمضان شهر يف انك إذا مبا خاص مكاحل أن يف اختلفوا مإ مث

 شهر يف فطاراإل إىل املنصرف ريالتعز ركذ بعد خصوصاً ،كذل إىل النص النصراف ،األول إىل  مجع

  .النص لعموم الثاين إىل آخرون وذهب رمضان،

  .الصوم قسامأ سائر يف كذل عدم صلألاف كش ولو ،األول الظاهر

  



١٨٩

لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم يف النوم ال يتحمل عنها الكفارة وال التعزير، كما أنه ليس ): ١٥مسألة (

  عليها شيء، وال يبطل صومها بذلك

  

 عنها تحملي ال{ نائمة انتك بأن }النوم يف صائم وهو الصائمة زوجته جامع لو :١٥ مسألة{

 نيفارتكال بوجوب فىتأ ثيح خيللش وخالفاً واحد، ريوغ واملختلف للمعترب وفاقاً }ريالتعز وال فارةكال

  .هيعل

 رهةكم انتك اأب علمنا إذا  حىت،له النص مشول عدم بعد الرباءة صالةأف التحمل، عدم وجه ماأ

 رهكذ ما وجه انكو مورده، ريغ يف قظةي انتك إذا ةيراض ونكت قد اأب شكالفاإل قظة،ي انتكإذا 

 ريغ املناطن إ :هيوف .رهةكاملك ارهاياخت دون من ا فعلي النائمةن إ ثيح رهة،كامل يف املناط خيالش

  .معلوم

 حتقق عدم بعد صللأل" :كاملستمس يف قال }كبذل صومها بطلي وال شيء هايعل سيلنه أ ماك{

  .)١("منها العمدي فطاراإل

 من :احتماالن ؟النوم يف واقعهاي بأنه وعلمت املنام قبل كبذل رضاها تأظهر إذا شيء هايعل وهل

  .العدماألصل ف كش ولو ،عرفاً العامدكنه أ ومن املنام، قبل نساناإل به علمي الذي االحتالمكنه أ

                                                

  .٣٢١ ص٨ ج:املستمسك )١(



١٩٠

  على غري اجلماع من املفطرات حىت مقدمات اجلماع وإن أوجبت إنزاهلاوكذا ال يتحمل عنها إذا أكرهها 

  

 وإن اجلماع مقدمات حىت املفطرات من اجلماع ريغ على رههاكأ إذا عنها تحملي ال ذاكو{

 يف والدبر للقبل شامل واجلماع باجلماع، النص اختصاص بعد ،التحمل عدم ألصل }إنزاهلا أوجبت

 املرأة انتك نإو ئاً،يش هيعل وجبي ال النوم حال يف ووطأه الرجل ومن أن ماك ورة،كاملذ حكاماأل

 الباطن العقل يكبتحر بل وعي، بال قظةيال عمالأ املنام يف عملوني نيالذ الناس من قسم يف ماك رهة،كم

  .هلم

  



١٩١

  .كرهت الزوجة زوجها ال تتحمل عنه شيئاًأذا إ ):١٦ مسألة(

  

 ماك فارا،كو رهايتعز هايعل بل }ئاًيش عنه تتحمل ال زوجها الزوجة رهتكأ ذاإ :١٦ مسألة{

  .كذل ريغ إىل فتوىوال النص النصراف راهها،كإ على رههكأ أو ،جنيباأل رههماكأ إذا كذلكنه أ

 انتك إذا ماك ،هايعل واجب الصوم نيك مل مايف أو صائمة، ريغ أا باعتقاد الزوج رههاكأ ولو

 عدم فالظاهر ،كذلك الزوج صوم انك أو ،هايعل وجوبه ال هلا الصوم جواز وجبي مرضاً ضةيمر

  .الصوم ووجوب والعمد العلم صورة إىل فتوىوال النص النصراف فارةكال

  



١٩٢

 ال تلحق بالزوجة األمة إذا أكرهها على اجلماع ومها صائمان، فليس عليه إال كفارته وتعزيره، ):١٧ مسألة(

  ه على األقوى، وإن كانوكذا ال تلحق ا األجنبية إذا أكرهها علي

  

 إال هيعل سيفل ،صائمان ومها اجلماع على رههاكأ إذا مةاأل بالزوجة تلحق ال :١٧ مسألة{

 حلاقاإل املختلف وعن الزوجة، يف النص ظهور بعد صللأل كوذل واحد، ريغ عن ماك }رهيوتعز فارتهك

 ذهب ما إىل ذهب الذي كلمستمسل خالفاً الربوجردي، ديالس ستبعدهي ومل ،مةاأل على امرأته لصدق

  .وناألولإليه 

 االنصراف هذا مبثل خذأ فلو الإو ،امرأته أا هايعل عرفاً صدقي ذإ ،أقرب املختلف رهكذ ما نكول

  .أيضاً املنقطعة شملي مل البدوي،

  .النص هايعل صدقي ال أا املصنف مذاق على انك نإو ،أيضاً كذلك احملللّة أن ظهري ومنه

  .زوجة مةاأل انتك اذإ التحمل يف شكالإ ال معن

 تزوج إذا مايف اناً،يحأ والصدق امرأته، ستيل األ الزوجة مكح يف سيل الشبهة وطء أن والظاهر

 ال هامييإ صدق هو مناإ ،امرأيتا إ :قولي ثيح ماتا أن  إىلا علمي ومل جهالً، مثالً الرضاعة من ختهأ

  .داري :هكمل أا زعمي ليتا للدار قولي ماك نهإف قي،يحق صدق

 صالةأل ،نياملتأخر مشهور هيعل ماك }ىقواأل على هيعل رههاكأ إذا ةيجنباأل ا تلحق ال ذاكو{

  انك نإو{ امرأته ستيل أا بعد ،العدم



١٩٣

  األحوط التحمل عنها خصوصاً إذا ختيل أا زوجته فأكرهها عليه

  

  .فحشأ وهنا ب،نالذ على عقوبة فارةكال نأل ،املختلف احتمله ماك }عنها التحمل حوطاأل

 رههاكأف زوجته أا ليخت إذا خصوصاً{ مكاحل هواألصل ف املسألة، يف قطعي مناط ال إنه :هيوف

 الفاعل، جبهل إال النص ومورد املورد هذا نيب فرق ال ذإ النص، إىل أقرب ألنه ةياخلصوص انكو }هيعل

 واك مورد يف ورد والنص ،امرأته ستيل أا وهو لواقعا الفارقن إ :هيوف فارقاً، صلحي ال واجلهل

  .امرأته

 ،وبدونه احلاجز مع والوطء ،وبدونه مناءاإل مع الوطء نيب السابقة املسائل لك يف فرق ال إنه مث

 من جزء يف ولو للصدق، عنها حتمل ثناءاأل يف مدا وانتهت املنقطعة رهتكأ ولو ع،ياجلم يف للصدق

 باق رهكال نأل التحمل، أيضاً فالظاهر ثناء،األ يف ا متتع مث ةيجنباأل رهكأ بأن سكانع ولو الزمان،

  .ليالدل صدقيف



١٩٤

 إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو حنو ذلك وكانت زوجته صائمة ال جيوز له ):١٨ مسألة(

  .إكراهها على اجلماع

  

 ثبتي مل أنك }كذل حنو أو ضاًيمر أو مسافراً ونهك بسبب مفطراً الزوج انك ذاإ :١٨ مسألة{

 على" :كاملستمس يف قال }اجلماع على راههاكإ له وزجي ال صائمة زوجته انتكو{ اهلالل عنده

  .انتهى ،)١("كاملدار عن ذاك ه،يعل الواجب احلق ريغ على املسلم جبارإ جواز عدم صالةأل صح،األ

 هلذا فهمأ مل :قال اجلواهر المك نقل أن بعد املقاصد منتهى ويف ،)٢(حبثاً هيفن إ :اجلواهر يف وقال

  .وجهاً البحث

 ريغ للزوج مباح العمل أن من القواعد، يف العالمة احتمله ما إىل شارةإ اجلواهر المك لعل :قولأ

 لبطي ال كذل بأن راهكاإل باب يف ليق أو جبار،اإل راهكباإل ديرأ إذا ميستقي مناإ هذا نكل للزوجة، مفطر

 مفطر ريغ راهكاإلن إ العالمة قول تمي فال ره،كامل صوم بطلي راهكاإل بأن قلناإذا وأما  ره،كامل صوم

  .للزوجة

 قال شاء، ثيح به االنتفاع فله ،للزوج حق البضع بأن اجلواز على ستدلي فرمبا ،انك فكيو

 رفع راهكإ كهنا انك فإذا ،كنيالتم ةالزوج على رمحي مناإو ،)٣(﴾فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم﴿ :تعاىل

   ،ميالتحر

                                                

  .٣٢٢ ص٨ ج:املستمسك )١(

.٣١٠ ص١٦ ج:اجلواهر )٢(

.٢٢٣ اآلية :سورة البقرة )٣(



١٩٥

  .هلا وال له حرمة فال

  :هيف نكل

 وصالا امهايوص حرامهاإ حالة شملي ثيحب زوجته يف الزوج حق دلةأل إطالق ال إنه :والًأ

 حالة طأهاي أن يف احلق للزوج مثالً ونيكف ،كذل أشبهوما  املشروع ونذرها افهاكواعت وطهارا

 ويف اف،كاالعت وحالة صالا، تذهب وطأها إذا ثيحب الوقت، قيض وعند ام،يالص وحالة حرام،اإل

 لقرب القضاء وقت قيض زمان يف أو الظهر، بعد قضائها صوم أو فارا،ك صوم أو نذرها، صوم

  .كذل ريغ إىل ،الثاين الرمضان

 دلةواأل ات،ياقتضائ دلةاأل كوتل اقتضائي ال حقهدلة أن األ كوتل حقه أدلة نيب العريف اجلمع بل

  .ةيقتضائ االال دلةاأل على تقدم ةياالقتضائ

 عن رهاًك نعهمي أن نكتمي ثيحب سيل العبد يف املوىل حق فإن والعبد، املوىل يف أيتي المكال ونفس

 فال حرام،اإل حالة يف اجلماع على رههيك أو ام،يالص حالة يف املاء حلقه يف وجري أنك ة،يالشرع هأحكام

  .رهكم ألنه العبد على حراماً سيل والعمل ،العبد من االستفادة لهن إ ثيح ،املوىل حق راهكاإلن إ لقاي

 كذل يف العلة أن اً،يثان راًيوتعز ةيثان فارةك رهكامل الزوج على جتعل اليت ةيالروا ظاهرن إ :اًيوثان

   ريوالتعز ةيالثان فارةكبال هاءالفق قولي ال ولذا العمل، هذا عن مانع صومها أن على دليف الزوجة، صوم



١٩٦

  .صائمة ريغ انتك ما إىل بالنسبة الثاين

  .جنبونهتيو ركمن العمل هذا أن روني ثيح نينياملتد نيب املستمرة ةريالس :وثالثاً

 خالف هفخرق ،مصلحة اجلماع عدم ذات ففي للمصاحل، تابعة ةيالشرع حكاماألن إ :ورابعاً

  .مكاحل ألجلها املشروعة املصلحة

 إىل بالنسبة أيضاً احلرمة يف شكالاإل نبغيي ال ماك احلرمة، يف شكالاإل نبغيي فال ان،ك فكيو

 احلرج وجبي مل إذا راه،كاإل جواز يف إشكال فال واملندوب نياملع ريغ الواجب ماأ ،نيمع واجب لك

 يف ومي لك ءالوط على راههاكإ له قحي فال هايعل حرج فيالص يف الصوم قضاء أن ماك الزوجة، على

  .اًريثك احلرج انك إذا تصوم ال أن أو ف،يالص يف اميالص إىل تضطر حىت الشتاء،

 أن هريلغ قحي ال كذلك ارهيباخت ةيالثانو فيالكالت إىل نفسه رجخي أن نسانلإل قحي ال ماكإذن 

 إىل ضطري كناه أن علمي ثيح ارهيباخت انكم إىل ذهبي أن نسانلإل قحي ال مثالً ،اراًياخت هايلإ رجهخي

  .كبذل عبده املوىل أمري أنك ان،كامل كذل إىل به ذهبي أن آخر نسانإل قحي ال كذلكو اخلمر، شرب

 على رههايك أن له قحي ال ،اجلماع على الصائمة زوجته رهيك أن املفطر للزوج قحي ال ماك إنه مث

   جهة ،نيجهت من اجلماع على الصائم زوجها راهكإ املفطرة للزوجة قحي ال كذلكو ،مناءهاإ ستلزمي ما



١٩٧

  .وإن فعل ال يتحمل عنها الكفارة وال التعزير، وهل جيوز له مقاربتها وهي نائمة، إشكال

  

  .صومه وجهة حق، ريبغ راهكاإل

 وال فارةكال عنها تحملي ال{ رهاًك الصائمة زوجته مع اجلماع املفطر الزوج }فعل وإن{

  .له ليدلال مشول عدم بعد العدم صالةأل }ريالتعز

 النص من كذل لفهم أنهكو ،عنها حتمله بعض عن نقليو حق، ريبغ راههكإ على الزوج عزري نعم

  .ممنوع نهكل باملناط،

 سيلنه أ من }إشكال{ نائم وهو تقاربه بأن سكالع أو }نائمة وهي مقاربتها له وزجي وهل{

 عدم عرفت وقد خصوصاً ،كذل خالف املتشرعة ذهانأ يف زكاملرت أن ومن ها،يعل وال هيعل مبحرم

  .الثاين والظاهر ملثله، اجلماع يف حقه أدلة إطالق

 يف التوقف منهم ظهريف املنت، على تونكسا لمامك وجدت نيالذ نياملعلق من ومجلة كواملستمس

 أشبه ما أو افهاكاعت حالة يف أو ،حمل وهو حمرمة وهي طأهاي بأن حراماإل حال اميالص حالكو املسألة،

  .كذل

 نص ماك ل،يالدل لعدم الوطء على الغالم رهكأ لو مايف ريوالتعز فارةكال  مكح ريجي ال إنه مث

 فسادهإ يف بل حراماً، انك نإو ،وانياحل وطأه لو ذاكو وان،ياحل وطأ لو ذاكو الفقهاء، بعض كبذل

  .نظر للصوم



١٩٨

 نإو فارة،كال زمتهال طاوعته فإن صائمة، وهي زوجته انون وطأ لو" :قالنه أ ،كاملدار وعن

  .انتهى ،)١("راهكفلإل عنهاوأما  ف،يلكالت فلعدم عنه ماأ عنهما، فارةكال سقطت رههاكأ

 وال فارةك فال ،الشهر من انكنه أ نيتب مث رههاكأف ،تقرباً فصاما رمضان شهر ثبتي مل لو إنه مث

  .صومه الواجب الشهر إىل النص النصراف ر،يتعز

 حتمله ففي ،أشبه ما أو ضيح أو بسفر عنها أو عنه بالصوم فيلكلتا سقط مث زوجته رهكأ ولو

  .ال مأ ريوالتعز فارةكال نفسه على بجي هلنه أ يف تقدم ما رهايوتعز فاراك

 حالة أو ،حراماإل حالة يف املرأة انتك أو الوطء، عدم العقد يف زوجها على الزوجة شرطت ولو

 طعامواإل اميالص :الثالث اخلصال ىحدإ هي فارةكالأن  فتوىوال النص ظاهر، فأشبه ما أو ،ضياحل

 احلرام يف اجلمع فارةكب القول ىفعل أشبه ما أو حراماإل جهة من حراماً هلا هؤوط انك ولو والعتق،

 اجلمع فارةك بعدي ال انك نإو احتماالن، ،مفردة فارةك أو هلا اجلمع فارةك الرجل على هل العرضي،

  .ألجلها هيعل لنفسه هيعل ما مثل أن الظاهر ذإ اق،يالس لوحدة

  .العدم صالةأل هايعل فارةك فال فارة،كال على الرجل قدري مل لو إنه مث

  .العامل واهللا القدر، ذا منها تفيكن خرأ فروع املقام ويف

  

                                                

  .٣٥ سطر ٣٢٨ ص:املدارك )١(



١٩٩

 وأ وماًي عشر ةيمثان صومي أن نيب ريخت ،رمضان شهر مثل فارةك يف الثالث اخلصال عن عجز من ):١٩ مسألة(

  .قيطي مبا تصدقي

  

 من عجز عن اخلصال الثالث يف كفارة مثل شهر رمضان، ختري بني أن يصوم مثانية :١٩ مسألة{

  .}عشر يوماً أو يتصدق مبا يطيق

 صام فعجز متتابعان شهران هيعل وجب من" :قال ثيح الشرائع ريتعب من فضلأ ريالتعب هذا :قولأ

 عن بالعجز إال ونيك ال اخلصال ىحدإ هيف بجي ما مثل يف عجزالن إ ثيح .انتهى ،)١("وماًي عشر ةيمثان

  .كاملستمس وتبعهم للشرائع، الشراح بعض كذل على نبه ماك ،الثالث اخلصال

  :ثالثة قوالأ اخلصال عن عجز من مسألة ففي انك فكيو

 بل ،همريوغ سيادر وابن ىواملرتض دياملف عن يكح وماً،ي عشر ةيمثان صومي العجز مع إنه :األول

  .صحاباأل نيب املشهورنه  أكاملدار عن

 دياجلن وابن الصدوقإليه  ذهب ،قيطي مبا التصدق إىل نتقلي نهإف اخلصال، عن العجز مع إنه :الثاين

  .عنهم ىكحي ما على كواملدار خيوالش

                                                

.١٥١ ص:الشرائع )١(



٢٠٠

 ق،يطي مبا التصدق نيوب ،وماًي عشر ةيمثان الصوم نيب ريتخي اخلصال عن العجز بعد إنه :الثالث

 نياملعلق من واحد ريوغ املصنف، اختاره ما هو وهذا الثاين، ديوالشه والدروس املختلف اختاره

  .هيعل نيتكالسا

  :خباراأل من نيطائفت نيب اجلمع هيعل دليو

  .اميالص ةيبدل على دلي ما :األوىل

  .التصدق ةيبدل على دلي ما :ةيوالثان

 الرجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألنا :قاال مهران، بن ومساعة ريبص أيب خرب :األوىل فمن

 الصدقة؟ على قدري ومل العتق على قدري ومل اميالص على قدري فلم ،نيمتتابع نيشهر اميص هيعل ونيك

  )١(.اميأ ثالثة كنيمسا عشرة لكعن  وماًي عشر ةيمثان صميفل ):السالم هيعل( قال

 عتقي ما دجي فلم امرأته من ظاهر رجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ريبص أيب وموثق

  .)٢(وماًي عشر ةيمثان صومي ):السالم هيعل( قال ام؟يالص على ىقوي وال تصدقي ما وال

 عن بدل ذاك اميالص أن منه الظاهر نأو ة،ياخلصوص عدم فهم جهة من للمقام باملوثق واالستدالل

  .تعذرت إذا اخلصال

                                                

 .١ حبواب بقية الصوم الواجبأ من ٩ باب ٢٧٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب الكفارات٩ باب ٥٥٨ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٠١

 رمضان شهر يف أفطر رجل يف ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،نانس بنا حيصح :ةيالثان ومن

 ناً،كيمس نيست طعمي أو نيمتتابع نيشهر صومي أو نسمة عتقي :قال عذر؟ ريغ من واحداً وماًي متعمداً

  )١(.قيطي مبا تصدق قدري ملفإن 

 دجي فلم رمضان رشه يف هلهأ على وقع رجل يف ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن خر،اآل حهيوصح

  .)٢(قيطي ما بقدر تصدقي ):السالم هيعل( قال ناً؟كيمس نيست على به تصدقي ما

 وعن ق،يطي مبا التصدق نيوب وماً،ي عشر ةيمثان اميالص نيب يريالتخ قتضيي نيالطائفت نيب اجلمعفإن 

  .نيخراآل نيالقول وجه ظهر كذل

 احتاد على املتوقف التعارض فرع كبذل معاجل بأن اجلمع،  هذا على كاملستمس يف لكشأ وقد

 ومساعة ريبص أيب وخرب ر،االظه فارةك مورده ونك يف ظاهر ريبص أيب موثق ذإ ظاهر، ريغ نهكل املورد،

 ناًكيمس نيست على الصدقة على اميالص عيتوز من اجلواب ليذ يف ما نةيبقر املرتبة يف ظاهر نيك ملن إ

 انريخواأل العموم، يف ظهوره عدم من قلأ فال نة،ياملتع ناًكيمس نيتس على الصدقة بدل ونهك يف الظاهر

 شهر فارةكل األول عموم سلم لونه أ على مورده، يف لكب العمل جبيف رمضان شهر فارةك موردمها

  هصيختص وجب رمضان

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٢٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٢٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٠٢

  .انتهى ،)١(واخلاص العام نيب مجعاً ريباألخ 

 أيب خبرب واالستدالل ة،ياخلصوص فهم عدم ألجلنه أ من عرفت فقد باملوثق، االستدالل ماأ :قولأ

 على اميالص عيتوز اإلمام ركذ مناإو له،يذ يف ملا ةينيقر وال ،املرتبة يف ظهوره نسلّم فال ومساعة ريبص

 يف ال وسطاً سيل العتق أن خاصة املرتبة يف سيلنه أ ديؤيو المه،ك يف الصدقة خرأ وياالر ألن الصدقة

  .اًريخم أو مرتباً اخلصال هيعل عمن لأس الراوي أنّكف الوسط، يف رهكذ والراوي ة،رياملخ يف وال املرتبة

: لقوله التصدق، ديري املفطر أن يف ظاهر الثاين اخلربن إ :هيفف، ريخباأل صهيختص وجب قولهوأما 

تصدقي ما دجي فلم هيعل( اماإلم على انك الإو ،بدل قيطي مبا التصدق أن له نيب )السالم هيعل( اإلمامف 

  .اريياالخت البدل تعذر بعد إال إليه صاري ال االضطراري البدل ألن ،صمي أو عتقيفل قولي أن )السالم

 مكح على دلي فال التصدق، املفطر رادةإو الثالثة تعذر صورة عن لأس الراوين إ :واحلاصل

 ،اميالص املفطر أراد  إذايلالبد اميالص صحة عدم على دلي فال ام،يالص املفطر رادةإو الثالثة تعذر صورة

  طعامباإل أو اميبالص انك فكي ذمته فراغإ املفطر أراد أو

                                                

  .٢٢٤ ص٨ ج:املسمتسك )١(



٢٠٣

  ولو عجز أتى باملمكن منهما

  

 إذا :قولي نأو ه،يعل فسلّم نساناًإ تيرأ إذا :املوىل قولي أن مبرتلة مها ذإ خص،أ سيل األول واخلرب

 هيف لزمي النه أ عرفنا ثيح ،السالم صحيو اميقال صحي ديز يف أن نهمايب اجلمع فإن له، فقم داًيز تيرأ

  .فتأمل ن،ياألمر الك بجي ديز يف لنا الالزم انك الإو ،اناألمر

 سند ةيقوائأو ،تهمايوحج اعتبارمها بعد  خيفى،ال ما هيفف ات،يالروا بعض سند يف شكالاإل ماأ

  .تقدمها توجب ال نيالطائفتإحدى 

 نيست ماإ طعامإ نهكمأ انك فإذا ة،يمكوال فراداأل من عماأل قيطي مبا بالتصدق املراد أن الظاهر مث

 لك ألن ن،ياألمر نيب ريخت ،مداً كنيمس لك ناًكيمس نيثالث طعامإما إو مد، نصف كنيمس لك ناًكيمس

 باملالبس ولو تصدقيف الشرائط، سقوط ستبعدي ال بل ق،يطي مبا التصدقنه أ هيعل صدقي منهما واحد

 كش وال ،هيعل قدري عدد أي على باملد التصدق عرفا املنصرف لعل بل ،اطياالحت فخال نهكل وحنوها،

  .اطياالحت إىل أقربنه أ يف

 ،خاصاً ئاًيش والأ املتصدق فرضنه أ }منهما نكباملمأتى  عجز ولو{ املصنف قول ظاهر نعم

 التصدق همراد أو مد، فرص كنيسم لكل التصدق من نكاملم ونيك حىت مد، كنيمس لكل ولعله

 وال ،استطعتم ما منه فأتواو سور،يامل قاعدة نكباملم انيتاإل على دليو له، سريت شيء أي أو بامللبس

  .هيف ليالدل احنصار عدم إىل باإلضافة سور،يامل قاعدة يف كاملستمس شكالإل وجه



٢٠٤

 يف نكبالتم الرجاء له انك لو نعم .العمر آخر إىل فارةكال رادةإ وقت يف العجز عتربي إنه الظاهر مث

  .العجز صدقي مل بيقر وقت

 فإذا اناً،كمإ ثرمهاكأ قدمي أن وحنوه سوريامل ليدل نةيبقر بعدي ال "منهما نكباملمأتى " :قولهن إ مث

 لعله بل الصدقة، قدم سكع ولو الصوم، قدم واحد كنيملس والتصدق وماً،ي عشر سبعة صوم على قدر

 اريفاملع ،اميأ ثالثة كنيمسا عشرة لك على ):السالم هيعل( قال ثيح السابقة، ةيالروا من الظاهر

  .كبذل قال من جدأ مل ينكل ام،يأ وثالثة عشرة لك نيب املقابلة

 فارةكال يف صرفهي ما دجي ال أن هوالتكفري  عن العجز حدن إ :قالنه أ العالمة عن يكاحملن إ مث

  .انتهى ،وميال كذل الهيع وقوت قوته عن فاضالً

 ،نيميال فارةك عن سألته :قال) عليه السالم( ميبراهإ أيب عن ،عمار بن سحاقإ عن للمروي اّنهكو

 وهو فهك يف سألي فالرجل :قلت د،جي مل من حد ما )١(﴾فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالثَِة أَياٍم﴿ :تعاىل وقوله

  )٢(.دجي ال فهو الهيع قوت عن فضل عنده نيك ملإذا  :قال د؟جي

                                                

   .٨٩ اآلية :سورة املائدة )١(

  .١ حبواب الكفاراتأ من ١٣ باب ٥٦٤ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٠٥

  وإن مل يقدر على شيء منهما استغفر اهللا تعاىل ولو مرة بدالً عن الكفارة

  

 مايف حىت صدقي عريف هو بل وم،يال كذل قوت من العالمة رهكذ مما وسعأنه أ الظاهر نكل :قولأ

 }منهما شيء على قدري مل نإو{ ،قوت بال الهيع أو هو بقي بذل إذا  إنهثيحب شهر، قوت وجدإذا 

 عن بدالً مرة ولو تعاىل اهللا استغفر{ واحد كنيمس طعامإ على وحىت الصوم، من ومي علىحىت 

  .ةيالبدل بقصد أي }فارةكال

 من لك :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب حيلصح ،بدال االستغفار ونيك مناإو

 بجي مما كذل ريغ أو لقت أو نذر أو نيمي يف صدقة أو عتق أو صوم من هيعل جتب اليت فارةكال عن عجز

  .)١(الظهار نيمي خال ما فارةك له فاالستغفار ،فارةكال هيف صاحبه على

  .فارةكال مراتب لك بعد االستغفار أن ظاهره ولعل

 االستغفار أن ،ستغفريفل اخلصال عن عجز ذاإ ):السالم هيعل( جعفر بن علي حيصح ظاهر نعم

  .اخلصال بعد ونيك

  .نهمايب منافاة فال اخلصال، من حمسوبة اخلصال بدالأ نإ :قاليأن  إال اللهم

 االستغفار نإ :قال ثيحد يف ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن فرقد، بن داود رواه ما كذل ديؤيو

   إىل ليالسب وجدان فإن فارة،كال من شيء إىل ليالسب دجي مل من لكل فارةكو ،توبة

                                                

  .١ ح من ابواب الكفارات٦ باب ٥٥٤ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٠٦

  وإن متكن بعد ذلك أتى ا

  

 عرض يف االستغفار ونك فاحتمال ،)١(االستغفار مرتبة ؤخري والصدقة، لصوما من سريت ما

  .ديبع والتصدق عشر ةيالثمان

  .املرة على االستغفار لصدق خمالفاً هيف جدأ مل بل ه،يف إشكال ال الواحدة املرة ةيفاك إنه مث

  .التلفظ جمرد ال للتوبة املقارن هو باالستغفار املراد أن بعض المك يف بهاملصرح  الظاهر مث

 انيتاإل لزم اآلخر دون حدمهاأ على قدر فإن السقوط، يف نهمايب تالزم ال فارةكوال والقضاء

  .تسقط اإف فارةكال ماأ بشرائطه، املوت بعد الورثة عن سقطي ال القضاء نعم .منهما باملقدور

 السقوط، فالظاهر استغفرذا  إماأ وجبت، نكمت فإذا الذمة، يف فارةكال بقاء فالظاهر ستغفري مل ولو

 رجوعه على ليدل وال ،تبدل فيلكالت ألن االستغفار، إىل النوبة وصلت إذا فارةكال سقوط تحملي ورمبا

  .القدرة عند صلهأإىل 

  .جداً بيقر االحتمال وهذا ،التصدق أو عشر ةيمثان صوم إىل فيلكالت انتقل لو ذاكو

 قلأ أو عشر ةيمثان اميص هو الذي البدل إىل انتقلذا  إنهأ الظاهر }اأتى  كذل بعد نكمت نإو{

 ةيالبدل أدلة ظاهر نأل ،كذل بعد قدر إذا نيبالست وال بقي مبا انيتلإل وجه نيك مل كذل وفعل والتصدق،

  .كذل

   عند ا أيتي فهل االستغفار، هو الذي البدل إىل انتقل إذا اما

                                                

  . مع زيادات٣ حبواب الكفاراتأ من ٦ باب ٥٥٥ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٠٧

  .قوالن بل احتماالن ،أيتي ال أو دله،ب على أو ،نيالست لك على القدرة سواء ،القدرة

: سحاقإ حيصح دهيؤيو منه، قنياملتنه أ قلأ وال املستمر، العجز على العجز محل :األول مستند

جزأهأ وقد واقعيل مث واقع،ي أن قبل عودي ال أن نوييو ربه ستغفريفل فارةكال عن صاحبه عجز إذا الظهار 

 العريف ازكاالرت أن دييالتأ هوج ،فريكفل امياأل من وماًي فريك ام إىل ليالسب وجد فإذا فارة،كال من كذل

  .هيعل نياملعلق من ومجلة املصنف، اختاره الذي هو وهذا ث،ياحل هذا من نيالباب استواء

 يف )السالم هيعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم عن كاملستدر يف رواه ما هيعل دليو :قولأ

 فارةكال طاقأ فمىت ستغفرهيو اهللا إىل تبيفل دجي ملفإن  :قال ن؟رمضا شهر يف أفطر من فارةك

  )١(.فّرك

 وال عجزه، بعد نساناإل نكمت ثرةك مع ،انيالب مقام يف واكوس دلةاأل إطالق :الثاين ومستند

 وهذا الم،كال ولأ فطارواإل الظهار بايب واستواء ،املوقت ظاهره بل املستمر، يف ظاهر العجز أن نسلّم

 مع أو مطلق، العريف بالعجز تفاءكفاال" :مكياحل ديالس قال ولذا الربوجردي، ديالس اختاره الذي هو

  )٢(."قوة من لوخي ال نةكامل مارةأ ظهور، عدم

                                                

  .٢٧٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

  .٣٢٦ ص٨ ج:املستمسك )٢(



٢٠٨

 ماتن إ شاب مورث له انك إذا ماك دةيالبع ماأ ،عرفاً بةيالقر نةكامل مارةأ لزوم والظاهر :قولأ

 عرفاً العجز لصدق ،ا اعتبار فال ،ثركأ أو سنوات مخس بعد نكتمين  أباًيقر احملتمل من انك أو ،يثرأ

  .نئذيح

 ىواملرتض ديفاملف ال، مأ ،منه قلأ أو عشر ةيمثان صوم يف التتابع شترطي هلنه أ يف اختلفوا إنه مث

  .امهايص طلقواأ نوخرآ ومجاعة التتابع، اشترطا

 اميالص نأوب منه، املبدل مكح البدل مكوح ،التتابع هيف عتربي صوم عن بدل اأب :وللأل استدل

  .عياجلم يف شترطي ما نفس هيف شترطيف وماً،ي نيست اميص من قطعة

 طعام،اإل عن بدلنه أ النص يف تقدم قد ذإ وماً،ي نيست عن بدلنه أ على ليدل ال بأنه :هيعل لكشأو

  .صلاأل من قطعةنه أ على ليدل ال ماك منه، املبدل مكح البدل مكح أن على ليدل النه أ  إىلمضافاً

 من قطعةنه أ من ،احتماالن فقط، عشرة يف مأ لكال يف التتابع هل التتابع، وجوب ريتقد علىو

 يف التتابع فالالزم ،نيالست لك عن دلينه أ ومن ،نيوالثالث الواحد إىل التتابع لزوم املعلوم ومن صل،األ

  .نصفه من ثركأ

 الرضا احلسن أيب عن ،اجلعفري رواه ومبا ،دلةاأل إطالقوب بع،التتا من بالرباءة :للثاين واستدل

   الرجل عن ،)السالم هيعل(



٢٠٩

 مناإ رمضان، شهر قضاء بتفرقة بأس ال :قال متفرقة؟ هايقضيأ رمضان شهر من اميأ هيعل ونيك

 وجوب عدم على ليدل احلصر فإن ،)١(نيميال فارةكو الدم فارةكو الظهار فارةك فرقي ال الذي اميالص

  .املقام يف التتابع

  .حوطأنه أ يف شبهه ال نعم، املقاصد نتهىمل تبعاً التتابع وجوب عدم قرباألو

 مل نكمت نإو ،ىفك والعتق طعاماإل من نكتمي مل فإن ثناءاأل يف فعجز نيالست بقصد صام لو إنه مث

 خرانآ احتماالن املسألة ويف خر،اآل الشق صلأ من نكتمي إنه واحلال حدهاأ بدل إىل نتقلي ال ذإ ،فيك

  :كاملدار رمهاكذ

  .منه املبدل عن العجز بعد ونيك مناإ البدل إىل االنتقال نأل عشر، ةيالثمان إعادة وجوب :األول

 انك وماً،ي نيمخس بعد عجز فإذا هيوعل الشهر، بعد عجز إذا اميأ بتسعة انيتاإل وجوب :الثاين

  .عشرة عن بدل اميأ ثالثة لك ألن ام،يأ بثالثة انيتاإل هيعل

  .سبحانه اهللا عند األمر ولأ من عاجزاً انك وقد علمي، ال واقعي العجز ذإ  خيفى،ال ما همايوف

 أو بهأتى  ما فييك وال ،األصلب انيتاإل لزم ،عجزه عدم فبان عاجز،نه أ زعم لونه أ ظهري ومنه

  .البدل من ببعضه

  فظهر ،وماًي عشر ةيمثان صام إذا ماك به،أتى  الذي البعض نعم

                                                

  .٨ ح شهر رمضانأحكامبواب أ من ٢٦ باب ٢٥٠ ص٧ ج:الوسائل )١(



٢١٠

  .ةيبالبق أيتيو يفك قدرته، 

 رةكالتذ إشكالف ،فتوىوال النص طالقإل ثركأ على قدر نإو عشر ةيمثان صوم ةيفاك الظاهرن إ مث

 نكل استطعتم، وما سوريامل أدلة ىمقتض بأنه وجهي رمبا انك نإو ل،كمش سريت مبا انيتاإل لزوم واحتماله

  . خيفىال ما هيف

 ):السالم هيعل( لقوله وجب ،أشبه ما أو نيمخس أو نيربعأ طعامإ من نكمت لونه أ الظاهر نعم

استطاع مبا تصدق، هريوغ رةكالتذ كبذل فيتأ وقد.  

 ،بدال سيل نهإف عبد، نصف عتق على قدر إذا ماك العتق، تبعض عدم يف شكالاإل نبغيي ال إنه مث

 نتقلي أو بجي فهل ،أشبه ما أو رباعأ ربعةأ أو نينصف عتق من نكمت لو ماأ ،فتوىال يف وال النص يف ال

  .أقرب والثاين امل،كال العبد إىل االنصراف ومن املناط، من: احتماالن ،ىخراأل اخلصلةإىل 

 منتهى به فىتأ ماك حدمها،أ ىفك بل اجلمع، بجي مل نيثالث طعامإو نيثالث صوم من نكمت ولو

  .وحنوه سوريامل ليلدل نهأكو اجلمع، احتمال ظاهره امم املسألة يف توقف ثيح رةكللتذ خالفاً ،املقاصد

 بل ،بجي ال مأ ،والعتق طعاماإل عن عجز لو مايف بجي فهل متفرقاً، نيبالست انيتاإل من نكمت ولو

  .املتتابع الصوم من املطلوب تعدد لفهمه نهأكو ،األول الدروس ظاهر طعام،واإل الصوم بدل إىل رجعي

   نأل البدل، إىل رجعي مناإو الوجوب، عدم قرباأل نكل



٢١١

  .ليدل إىل تاجحي املطلوب وتعدد ة،ياخلصوص ديالق من املنصرف

 ونك يف شكالاإل نبغيي فال ،نيالست من قلأ من نكومت ثر،كأ أو نيومي أفطر قد انك لو إنه مث

 أيتي نهإف وماً،ي نيومخس ربعةأ على قدر وقد اميأ ثالثة أفطر قد ناكوإذا  ،مثالً وماًي أفطر إذا ماك مكاحل

 ومانيوال واحد، وميل نيبالست أيتي فهل مثالً، وماًي نيست على قدر لو ماأ وم،ي عن عشر ةيمثان لكب

 فارةكل ادرقنه أ من :احتماالن للثالثة؟ نيومخس بأربعة أيتي مأ االستغفار، أو بالتصدق هلما أيتي خراناآل

 مائة نيد لك نيد نكماأ ثالث هيعل فمن ع،ياجلمىل  إبالنسبة هو مناإ القدرة من املنصرف أن ومن وم،ي

 اطيواالحت. ونيالد داءأ عن عاجز إنه :قالي بل، ونيالد حدأ داءأ على قادر إنه :قالي ال، فقط مائة وله

  .قدري مبا أيضاً تصدقي مث ،الذمة يف ملا بالصوم أيتيأن 

 العجز قيب نإو املة،كال فارةكال عطواأ موته، بعد العجز بقي مل فإن فارة،كال هيعل من مات ولو

 وما ةيوالتق راهكاإل أحكام أن والظاهر ،فات ماك فات ما اقض لقاعدة البدل، إىل الرجوع فالظاهر

  .الصوم هذا يف جار ،أشبه

 بشهر لهيدل اختصاص على بناًء ،هنا يرجي ال وحنوه رهاك زوجته جامع من فارةك مثل نعم

  .رمضان

  



٢١٢

  ربع بالكفارة عن امليت، صوماً كانت أو غريه جيوز الت):٢٠ مسألة(

  

 وحىت بل ،طعامواإل العتقك }هريغ أو انتك صوماً ،تيامل عن فارةكبال التربع وزجي :٢٠ مسألة{

  .إشكال وال به، معتد خالف بال والصدقة االستغفار

ِرٍئ ِبما كُلُّ ام﴿ : تعاىلقوله خالفنه أ إشكال عن اجلواب السابقة املباحث بعض يف تقدم وقد

هنير بسبحانه قوله أن كهنا رناكذ ماك خرإنسان آ بعمل نسانإ كفي فال ،)١(﴾كَس: ﴿و ِزرال ت

لْيخش الَّذين لَو تركُوا ِمن و﴿ :سبحانه قال ماك باءاآل بذنب بناءاأل خذأ نايفي ال )٢(﴾ واِزرةٌ ِوزر أُخرى

  .ذنبي ملنه أ مع ذاك الزنا ولد أن من ورد ماكو ،)٣(﴾علَيِهمخلِْفِهم ذُريةً ِضعافاً خافُوا 

 سقوط تياملمراد  انك فإن فارة،كال ىعطأو املتربع فقام ،كلذل ماالً نيوع تيامل ىوصأ لو إنه مث

 صرف وجوب بعدي ال نعم .موضوعها النتفاء ةيالوص وبطلت باملتربع، فيلكالت سقط فقد ف،يلكالت

 ماك ،رثاًإ املال صبحي أن تملحيو ،الوقف باب يف رواكذ ماك املوصي، ذهن يف زكمرت هو ما إىل املال

  .ليالس ذهب الذي تيامل فنك يف رواكذ

   عطاءاإل مراده انك نإو

                                                

  .٢١ اآلية :سورة الطور )١(

  .١٨ اآلية :سورة فاطر )٢(

  .٩ اآلية :سورة النساء )٣(



٢١٣

  ويف جواز التربع ا عن احلي إشكال، واألحوط العدم خصوصاً يف الصوم

  

 نإو منهما، حيالصح تقبل نيفارتكال حال ونيكو ة،يالوص حسب عطاءاإل فالواجب ،اًمطلق

  .العامل واهللا ،ةداملعا الصالة باب يف ورد ماك ه،يلإ حبهماأ تارخي سبحانه اهللا فلعل نيحتيصح انتك

احلي  مسألة يف ،}الصوم يف خصوصاً العدم حوطواأل ،إشكال احلي عن ا التربع جواز ويف{

  :قوالأ

 املبسوط، يف خيالش إطالق هيقتضيو ه،ريغ أو صوماً فارةكبالاحلي  عن التربع جواز :األول

  .املستند يف ظهراأل وجعله ،املختلف يف واختاره

 واختاره ه،ريوغ كاملدارإليه  ذهب ،هريغ أو صوماً ،مطلقاً احلي عنالتربع  جواز عدم :الثاين

  .املقاصد منتهى عنهم نقل ذاك املشهور، لعله وقال اجلواهر،

  .التربع صحي فال الصوم يف ماأ ،الصوم ريغ يف التربع ازجو من ،الشرائع يف فصله ما :الثالث

  :بأمور األول للقول استدل

 على ليدل دلي ومل ل،يبالدل خرج ما إال ابةيللن قابلة أا عمالاأل يف فإن األصل ،األصل :األول

  .املقام يف اخلروج

   العذر بدون واحلج رمضان شهر وصوم ةيوميال الصلوات يف نعم



٢١٤

  .ابةيالن جواز عدم على مجاعواإل الضرورة قضت أشبه وما

 على مبين اهللا حق ألن ،وىلأ هنا بل دمي،آل انك لو ماك ذمته تربأ أن فوجب نيد إنه :الثاين

  .املختلف يف العالمة كبذل واستدل ف،يالتخف

 زوجته، جامع انك وقد )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول إىل جاء الذي عرايباأل ةيروا :الثالث

  )١(.به تصدق :وقال التمر )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب عطاهأف

 تهكدرأ أيبن إ :فقالت )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول إىل جاءت اليت ةياخلثعم ةيروا :الرابع

 انك لو تيرأأ :هلا فقال ؟كذل نفعهيأ عنه حججتن إ ج،حي أن عيستطي ال زمناً خاًيش احلج ضةيفر

 حقأ اهللا نيفد ):وآله هيعلصلى اهللا ( قال ،نعم :قالت .؟كذل نفعهي انكأ هيتيفقض نيد يكبأ على

  )٢(.بالقضاء

 ،كعن تصدقأ ناأ :)وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول فقال الظهار، فارةك يف ورد ما :اخلامس

  )٣(.به فتصدق اذهب :)وآله هيعلصلى اهللا ( قال ناً،كيمس نيست عطائهإل متراً عطاهأف

                                                

  .٨ و٥ و٢ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣١ ـ ٣٠ ـ ٢٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من وجوب احلج١٨ باب ٥ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .١ حبواب الكفاراتأ من ٢ باب ٥٥١ص ١٥ ج:الوسائل )٣(



٢١٥

  .البائع اةكز املشتري عطاءإ من ورد ما :دسالسا

  .)السالم هيعل( احلجة اإلمام عن عةيالش حج تعارف من ورد ما :السابع

وما ﴿ : تعاىلقولهك ،فيالكالت أدلة ظاهر خالف إنه :هيففاألصل  ماأ ل،كال على لكشأ وقد

و الِْجن لَقْتخسوِن إال الِْإندبعلفكم نفسه نساناإل أن فيالكالت أدلة ظاهر فإن ،)١(﴾ِلي.  

 ليدل إىل  تاجحي الناس نيد على اسهيفق نيدنه أ ثبت ولو جمازي، إطالق إنه :هيفف، نيدنه أوأما 

  .مفقود

 عن عطيي انكنه ال أ له الصدقة وهب )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب أن فالظاهر عرايب،األ ةيرواوأما 

  ).وآله هيعلصلى اهللا ( الرسول مال

 اسيق نهأوب ،اًيثان بوهاأ مات قد ونيك أن تملحي نهأوب ،والًأ السند فبضعف ،ةياخلثعم ةيرواا وأم

 فارةكال عيستطي ممن عمأ هيف حنن وما ،ايح ونهك فرض على احلج عيستطيل نيك مل بوهاأ إذ الفارق، مع

  .عيستطي ال وممن

  .التمر له وهب )هوآل هيعلصلى اهللا ( النيب فلعل ،الظهار فارةك يف ورد ماوأما 

   انتقل املال فألن البائع، اةكز املشتري عطاءإ من ورد ماوأما 

                                                

  .٥٦ اآلية :سورة الذاريات )١(



٢١٦

  .ماله يف املوجود احلق هذا دفعي فهو اتهكبزإليه 

  .حبجة سيل وعملهم مستنده، علمي فلم عة،يالش حج تعارفوأما 

  .بنفسه هلا انيتاإل لزوم يف حكاماأل أدلة ظهور فاملرجع ،دلةاأل هذه سقطت قد ذإو

 زائد شيء املباشرة املطلوب ونك أن فمعناهاألصل  ماأ مناقشة، ورةكاملذ جوبةاأل يف نكل :قولأ

 انك اخلاص ليالدل وجدي مل فإذا الزائد، الشيء هذا على خاص ليدل وجود فالالزم الطلب، صلأ على

 وما : تعاىلهوقول فالن، عننه أ قصدي بأن نسان،باإل مرتبطاً اخلارج يف العمل وجود ةيفاكاألصل 

 لنفسه، نسانإ لك ا أيتي أن لزمي عبادة لك أن ال للعبادة، خلقوا مأ على دلي نسواإل اجلن خلقت

  .ةيلآل صيختص تيواملاحلي  يف ابةيالن على دل ما بأن :قالي ال ولذا ة،ياجلزئ املوجبة قوة يف فهي

 الناس، وحقوق اهللا حلقوق الشامل نيدالن إ بل ،اسيق كذل وال اً،يجماز هإطالق سيفل نيدنه أوأما 

  .ونيباملد مرتبطاً اخلارج يف وجوده مبجرد ىؤتي

صلى اهللا ( اهللا رسول فإن ،األصل خالف له )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب فهبة عرايباأل ةيرواوأما 

  .له وهبه )وآله هيعلصلى اهللا (نه أ هيف سيل ،به فتصدق التمر هذا خذ :قال )وآله هيعل

   يف مشهورة وهي ا عملوا صحاباأل فإن ةياخلثعم ةيرواما وأ



٢١٧

 انك فإن ،ريخاأل املقام يف وجب احلج نأو خصوصاً الظاهر، خالف هايبأ وموت ،نيقيالفر تبك

 بعض كهنا أن  إىلمضافاً ه،يعل احلج )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب وجبي مل كذل قبل مات قد باأل

  .احلج تابك يف رناهكذ ماك ،كلذ على الدالة خراأل اتيالروا

 ثبت فإذا فارة،كال عيستطي ال منيف نفرضأوالً  ذإ ،اسيقنه أ فرض لو الفارق مع اسيالق سيول

 هيعلصلى اهللا ( النيب علة ذإ اس،يبق سيلنه أ  إىلباإلضافة بالفصل، القول بعدم عيستطي منيف قلنا كذل

 ،منع بل تأمل، حمل ةياخلثعم فهم إىل بيالتقر رد ليالتعل أن املقاصد منتهى واستظهار عامة، )وآله

  .العلة بعموم خذاأل فالالزم

  .عرايباأل ةيروا يف تقدم ماك اهلبة، عدماألصل ف الظهار، فارةك يف ورد ماوأما 

 مل ،املفروض هو ماك لفاًكم البائع انك لو ذإ اف،ك ريغ فاجلواب املشتري، عطاءإ يف ورد ماوأما 

 وقد به، لّفك ما لفكامل ريغ ؤديي أن انكمإ على دليف ،املال نيع من داءاأل انك نإو ،ريالغ داءأ نفعي

  .واخلمس اةكالز يف ابةيالن على ليالدل اميبق لونكاملستش اعترف

 ،ثاًيوحد اًميقد كذل فهموا مأ على دلي مما ،دلةاأل اتإطالق ستندهممف عةيالش حج تعارفوأما 

 عن عبده جنيباأل عتقأ لو مايف الصحة على احملقق مجاعاإل اجلواهر يف يادعنه أ تقدم ما على ضافي

  .مبسألته هريغ



٢١٨

 ريفكالت نأوب املباشرة، دلةاأل ظاهر نأوب الذمة، براءة عدم باستصحاب :الثاين للقول واستدل

  .احلي عن ابةيالن تقبل ال والعبادة عبادة،

 ،بالنص مرفوع املباشرة وظهور املتقدم، ليالدل وجود مع صللأل جمال ال ذإ ،نظر لكال ويف

دلة أن باأل حتقق فقد املتقدمة، دلةاأل بعد له جمال ال ابةيالن تقبل ال والعبادة اجلواهر، ادعاه الذي مجاعواإل

 نيك ومل ل،يبالدل خرج ما إال ابةيللن قابلة العبادات ريوغ العبادات من هاريوغ واخلمس اةكوالز الصالة

  .كذل من املقام

 يف الصحة عدموأما  مطلقاً، اوز أدلة من تقدم فلما الصوم، ريغ يف الصحة ماأ :ليللتفص استدلو

 ازكارت انك ولذا النفس، ليمكلت شرع ألنه ،املباشرة هايف واملطلوب ة،يبدن عبادة الصوم فألن الصوم،

  .كذل املتشرعة

 عيتشر يف مةكاحل أن ماك الصحة، تنايف ال النفس ليمكت مةكاحل ونك بأن :كذل على ورديو

  .اًإمجاع همايف ابةيالن تصح كذل ومع نفسه، شح نساناإل وقي أن اةكوالز اخلمس

  .العامل واهللا ،مورده يف الصوم إىل بالنسبة املصنف اطيفاحت انك فكيو

  .احلي يف لهك هذا

 ويف ،صحاباأل نيب املعروفنه أ اجلواهر ويف خالف، وال هيف إشكال ال نهأكف تيامل يف ماأ

 هريغ من تربع ولو :قال ألنه ،بالعدم القول الدروس من ظهري نكول جوازه، املشهور أن املستند

   فارةكبال



٢١٩

  .نيالقول ىقوأ يف تاًيم انك إذا أجزأ

 عناحلي  ابةين يف هاريوغ والصدقة واحلج والصوم الصالة باب يف متواترة اتيفالروا ان،ك فكيو

  .فراجع احلج تابك يف كذل من طرفاً رناكذ وقد ت،يامل

 لماتك يف جدأ مل ،كبذل صرحا إذا ماك اً،يراض نيك مل إذا تيامل أو احلي عن ابةيالن تصح هل مث

 ومن ،أيضاً مطلقة لمامكو ابةيالن أدلة إطالق من :احتماالن هيف نكول ،كلذل التعرض نياملتقدم الفقهاء

 الرضا، إىل اجياالحت ةيالعرف ةيفاكال باب يف الظاهرو عنه، املنوب إىل االستناد عدم وجبي الرضا عدمأن 

 ة،يفاكال صالةأ جتري فال ،الوفاء عدم العرف ىرأ ،قبلهي ال إنه عمرو وقال عمرو نيد ديز ىعطأ إذا نهإف

  .التأمل من ديمز إىل حمتاجة واملسألة ،احلي عن ابةيالن باب يف رناهاكذ اليت

 طعمأ أو وماً،ي نيست صام إذا ماك العمل، بعد ابةيالن قصد صحة عدم يف إشكال النه أ والظاهر

 عمالاأل ونك أدلة ذإ نفسه، إىل بالنسبة صحي ال ماك فارة،ك فالن عننه أ قصد مث ناً،كيمس نيست

  .هيف شبهة ال مما هذا ولعل ،العمل قبل ةيالن لزوم على تدل اتيبالن

 ما يف خر،اآل بالبعض والنائب ببعضه، ياحل أيتي أن صحي الاحلي  عن اميالص يف ابةيالن صورة ويف

  .التتابع من املستفاد خالف هو ذإ ،نيوالثالث الواحد قبل



٢٢٠

 أو اًيح عنه املنوب انك سواء ،خراآل بالبعض آخر ونائب بالبعض، نائب أيتي أن صحي ال ماك

  .تاًيم

  .خرآ حمذور وعدم ابع،التت اشتراط لعدم اجلواز بعدي فال نيوالثالث الواحد بعد ما إىل بالنسبة ماأ

 هيعل ملن نصفه انك إذا مايف ابةيون صالةأ أو ،ابةين واحد عبد نصفي انيكالشر عتقي أن صحي ماك

  .طعاماإل إىل بالنسبة كذلكو فارة،كال

 االستغفار يف النص لوجود ،هيف إشكال ال تيامل إىل فبالنسبة ه،يلإ النوبة وصلت إذا االستغفار، ماأ

 ريغ لتوبة معىن وال توبة،نه أ من ،احتماالن هيفف ،احلي إىل بالنسبة ماأ ،املطلقات إىل فةباإلضا ت،يامل عن

 :سبحانه قوله دهيؤيو ارم، ريغ ونيك أن نكمي والطالب الذنب، لغفران طلبنه أ ومن ارم، عن ارم

﴿ِلأَبيِهو راهيمِإب فارِتغ١(﴾ما كانَ اس(. ِل﴿ : تعاىلوقوله لَّفَاغِْفروا وتاب ذينبيلَكوا سعبات﴾.)٢(  

 إذا منه املبدل يف ابةيالن صحة والظاهر قادراً، عنه املنوب انك إذا البدل يف ابةيالن تصح ال إنه مث

  .قادراً النائب انك نإو عاجزاً عنه املنوب انك إذا البدل يف ابةيالن تصح ماك ،اًعاجز عنه املنوب انك

 املنوب أو النائب ديوتقل اجتهاداً النائب عمل يف عتربي هلنه أ  إىلاحلج، تابك يف تعرضنا قد إنه مث

  .العامل واهللا ،فراجع عنه

  

                                                

  .١١٤ اآلية :سورة التوبة )١(

   .٧ اآلية :سورة غافر )٢(



٢٢١

  من عليه كفارة إذا مل يؤدها حىت مضت عليه سنني مل تتكرر): ٢١ مسألة(

  

 وبال بل ،إشكال بال }رركتت مل نيسن هيعل مضت حىت ؤدهاي مل إذا فارةك هيعل من :٢١ مسألة{

  .كذل قتضيي أيضاًاألصل و ،دلةاأل طالقإل كوذل ،لمامك إطالق من ظهري ثيح أيضاً خالف

 من كفاتت ما يمقتض بل ،قضاًء به ىؤتي قيومض ،داًءأ به ىؤتي موسع واجب لك يف ذاكو

  .كذل كفاتت ماك فاقضها ضةيفر

 األول العام عن رمضان ءقضا رخأ من إىل بالنسبة قالوا ماك خاص، ليدل كهنا انكإذا  إال اللهم

 نإو ةيفد فال ،كذل ةرياملخ أو املرتبة يف سواء فارةكال صوم مكح سيول ة،يوالفد القضاء هيعل ثيح

  .طالقاإل من عرفت ملا ،خرهأ

  



٢٢٢

  .الظاهر أن وجوب الكفارة موسع، فال جتب املبادرة إليها، نعم ال جيوز التأخري إىل حد التهاون: ٢٢ مسألة(

  

 ،دلةاأل طالقإل كوذل }هايال املبادرة جتب فال موسع، فارةكال وجوب أن الظاهر :٢٢ مسألة{

  .الفور عدماألصل ف كذل يف كش ولو ،الفقهاء من مجاعة به فىتأ الذي وهو

 عقال، هايلإ املبادرة وجوب للذنب فارةك واك ىمقتض بأن كذل يف كاملستمس يف لكاستش نعم

  .التوبة إىل املبادرة وجوب رينظ

 عدم الئمي ماك ،الذنب الئمي عيتشر هو بل الذنب، عن فارةك أا فارةكال معىن سيلن أ :هيوف

 ولذا حرام،اإل فاراتك وبعض اخلطأ، قتل يف ماك ،الذنب بدون فارةكال الشرع يف ورد ولذا الذنب،

 مةكح له عيتشره نأ ديؤي مما ،فارةكال إىل باإلضافة أيضاً التوبة ،فارةك له الذي انيالعص باب يف بجي

  .أقرب املصنف رهكذ فما ،توبةنه أ ال ،خاصة

 اتيالروا من ظهري بل قطعاً، حرام وهو استخفافاً عدي ألنه }التهاون حد إىل ريالتأخ وزجي ال نعم{

  .مستخف كمرأل وأنا كتيعص نيح كتيعص ما ):السالم هيعل( قال ،املعاصي شدأ مننه أ

 واجب لك يف رجا وهذا ،كذل ريغ ىل إصاحبه به استخف ما الذنوب شدأ خرآ ثيحد ويف

  .موسع

  



٢٢٣

إذا أفطر الصائم بعد املغرب على حرام من زنا أو شرب اخلمر أو حنو ذلك مل يبطل صومه، وإن : )٢٣ مسألة(

  كان يف أثناء النهار قاصداً لذلك

  

 بطلي مل ،كذل حنو أو اخلمر شرب أو زنا من حرام على املغرب بعد الصائم أفطر ذاإ :٢٣ مسألة{

 يف انك نإو{ البطالن عدم قتضيي خاصة أشياء يف املبطالت حصر بل ،كذل على ليالدل لعدم }صومه

 خدشا وجبأ نإو بطالناً، وجبي ال مبفطر سيل الذي احلرام فعل قصد نإف} كلذل قاصداً النهار ثناءأ

 وقلوب ،صادقة اتيبن اهللا فاسألوا ):لسالما هيعل( قوله يف ا املأمور القلب طهارة نايفي ألنه الصوم، يف

  .طاهرة

 وتقدست وبيالع من القلوب طهرمت قد :ىسيع ابن نوادر يف املروي )السالم هيعل( وقوله

  .كذل ريغ إىل ،اخلبث من مكسرائر

  



٢٢٤

   اإلطعام الفقراءفارة كمصرف ):٢٤ مسألة(

  

 قام قد نهإف ،كنيواملسا لفقراءا من عماأل وهم }الفقراء طعاماإل فارةك مصرف :٢٤ مسألة{

  .افترقا إذا اآلخر على ريوالفق كنياملس من واحد لك إطالق على مجاعواإل النص

 لمةكب اتيالروا لنص أنهكو فارة،كال يف ريللفق عطاءاإل جزاءإ يف شكالاإل القواعديف  نعم

 طعمي وأ :)السالم هيعل( وقوله ،اميأ ثالثة كنيمسا عشرة لك ):السالم هيعل( قولهك هنا، كنياملس

  .كذل ريغ إىل .ناًكيمس نيست على به تصدقي ما دجي فلم: السائل المك يف وقوله ،ناًكيمس نيست

 ،ةياآل ريتفس يف رواكذ ماك ،ريالفق من حاال سوأأ هم من اةكالز ةيآ يف كنيباملس املراد أن مةيبضم

  .نةكاملس إىل حالته وصلتإذا  إال ،ريفق لك فييك فال

  .اآلخر على واحد لك إطالق على دل مجاعواإل النص أن من رناهكذ ما هيف نكل

 :قلت ناً،كيمس نيست طعامإ أو كنيمسا عشرة طعامإ يف الوارد سحاقإ حيصح فهو النص ماأ

 الصدقة لفظ اتإطالق كذلكو ،)١(نعم ):السالم هيعل( قال ؟نيحمتاج انواكن إ قرابته الرجل هيعطيف

 إذ واخلاص، العام باب من ألنه ،كنياملس صنف إىل والصدقة احملتاج دييبتق :قالي وال .اءللفقر الشاملة

  .اآلخر حدمهاأ ديقي ال املثبتان

                                                

  .٢ حبواب الكفاراتأ من ١٦ باب ٥٦٩ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٢٥

 خراآل هيف دخل حدمهاأ ركذ مىت كنيواملسا الفقراءأن علم ا :قالنه أ كاملسال فعن ،مجاعاإلوأما 

  .كاملستمس يف قواهلمأ بعض نقل ماك ،هريغ مجاعاإل أو اخلالف عدم ىدعو يف ذاكوه خالف، ريبغ

 ركذ ولو العطف، قل فقط ريالفق ركذ لو نهإف العطف، ديملز ةميركال ةياآل يف الصنفان ركذ مناإو

  .ميوالتعم العطف نيب مجعاً عاًيمج راكفذ ة،ياخلصوص وهمأ فقط كنياملس

 لفظ وركاملذ انكذا  إ،حاال حسناأل ريبالفق االختصاص توهمي هل بأنه النقض إىل مضافاً هذا

  .كنياملس ال ريالفق

لتوهم  جمال ال ماك ،ريالفق مقابل يف كنياملس ةيخصوصلتوهم  جمال ال نهإف ،انك فكيو

 صنافاأل سائر كنياملس كشري النه أ اللفظ هذا من رادي مناإو نة،كياملس مقابل يف كنياملس ةيخصوص

  .أشبه وما الرقاب يف نيوالغارم اهللا ليسب مثلالستة 

 ماأ الباب، هذا يف كنياملسا يف داخلون ريالفق والغارم ميتيوال ليالسب ابنأن  يف إشكال ال نعم

 احلق داءأ توقف ولو هلم، حق فال فقراء ونوايك مل نإو ،اجلهة هذه من دخلوا فقراء انواك فإن العاملون

 داءأ لتوقف كوذل ،أشبه وما احلانث يف ذاكو نفسه، سكي من املفطر سرخي أن لزمي نهإف هم،يعل

  .هيعل فيلكالت

 ما إىل باإلضافة مؤنته، تيفك قد النفقة واجب نأل النفقة، واجيب ونوايك ال أن لزوم والظاهر

   اة،كوالز اخلمس بايب يف رواكذ



٢٢٦

  إما بإشباعهم

  

 فارة،كال )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول عطاهأ الذي عرايباأل خرب من كذل فهمي لعلهنه أ على

 للنص تبعاً كذل وزجي الصورة هذه مثل يف ولعل حاهلم، شدة ظهارهإ بعد لعائلته عطاءاإل له باحأ ثيح

  .به املعمول

 أحد أو ،املفطر هو املعطي ونيك أن نيب النفقة واجيب عطاءإ جواز عدم يف فرق النه أ والظاهر

 ما دهيؤيو ه،يعل من تيب عن قاحل خراجإ لزوم الفقهاء لماتكو دلةاأل من املستفاد ألن منه، تربعي خرآ

  .ليبالدل خرج مايف إال خراجاإل بلزوم شعري نهإف الفقر، صورة يف الفطرة مداورة على دل

 ومك عن خرجوا ألم ،الفقراء لعائلته عطاؤهاإ جاز فارته،كب متربع وتربع املفطر ماتن إ نعم

 بايب يف كذل ومثل تأمل، على املفطر لنفس املال انك إذا عطائهمإ جواز بعدي ال بل النفقة، واجيب

  .اةكوالز اخلمس

  .فاراتكال تابكو اةكوالز اخلمس تابك من تظهر ةريثك فروع املقام ويف

 منه، قلألاال  املتعارف شباعباإل واملراد اجلواهر، يف ماك إشكال وال خالف بال }شباعهمإب ماإ{

 على زائداً لكأو شبع بأن املتعارف نم ثركأ لكأي ثيحب ثركأ وال بطنه، نصف ريالفق لكأي ثيحب

  .الشبع

 انك لونه أ ماك ى،فك املتعارف بقدر املهم الطعام انك نكل شبعوا، أم علميمل  لونه أ والظاهر

   دون إال لكأي ال زاهد هميف



٢٢٧

  .عرفاً شبعه بقدر لكأي ضيمر انك إذا ذاكو شبعه، هو لكأي الذي القدر نأل أيضاً ىفك الشبع

  .لكمش تهيفاك كذلك هو الذي والزاهد لقمات، إال لكأي ال الذي ضياملر نعم

 لكأي ال من ومثله ،ئاًيش لكأو هنا جاء مث الشبع، حىت خرآ انكم يف  أكل من  أكل لكشي ذاكو

  .هيعل الضعف الءياست وعدم الرمق لسد مناإو قطعاً، شبعه دون مثال هةكالفا من ئاًيشإال 

 نهإف شباع،اإل ظاهره فإن ،طعاماإل على الدالة هاريوغ املتقدمة اتيالروا شباعاإل على دلي إنه مث

 سألت ،ريبص أيب حيصح إىل باإلضافة ،أشبه وما كنياملس طعمأ فالن وأ داً،يز طعمأ :قوهلم من املنصرف

 به نتقوتو ما نعم ):السالم هيعل( قال )١(؟﴾أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهليكُم﴿ عن )السالم هيعل( جعفرأبا 

 مرة به شبعهمي واخلبز والتمر تيوالز اخلل :فقال ؟كذل وسطأ وما :قلت .كذل وسطأ من مكاليع

  )٢(.واحدة

 وسائر الباب هذا نيب بالفصل قائل النه أ إال ،نيميال فارةك يف انك نإو اخلرب وهذا :قالوا

 كنذايح انك املتعارف فإن دة،واح ملرة إال فييك ال شباعاإل من بدل هو الذياملد  أن دهيؤيو ،بواباأل

  أن 

                                                

  .٨٩ اآلية :سورة املائدة )١(

  .٥ ح من ابواب الكفارات١٤ باب ٥٦٦ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٢٨

  .عندمها منه تلفي ما وبعد منه، واخلبز الطحن مصارف ذهاب بعد مداً نساناإل لكأي

 رواه ما هيعل دليو ومهم،ي طول شبعهمي أن نيميال فارةك يف اعترب نه أآخر وبعض دياملف وعن

 تطعمون ما وسطأ من :وجلعز  اهللا قول عن سألته :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن مساعة

 لكل مد عجبهي انكو وماً،ي شبعهميل تيالب هلأ لكأي ما :قال ،نيميال فارةك يف سومك أو ميكهلأ

  )١(.كنيمس

 نيمد كنيمس لكل ،صاعاً نيثالث ناًكيمس نيست على تصدق: الظهار فارةك يف ريبص بوأ رواه وما

  .)٢(نيمد

 مرة، وماًي :قوله من الظاهر ذإ ،داللةً هضعف سنداً ضعفه إىل ةباإلضافف ،مساعة خرب ماأ: همايوف

حيمل نه أ  إىلباإلضافة هذا ،كنيمس لكل مد عجبهي انكو ،كذل بعد قوله هيعل دليو ،امالًك وماًي ال

 على اناملد ملحي ماك ،تقدم ما نيوب نهيب مجعاً والداللة السند ةيمتام ريتقد على االستجباب على

  .أيضاً كلذل االستحباب

 ال ):السالم هيعل( ولقوله املتشرعة، ذهانأ يف ازكاالرت بواسطة ولو دلةاأل من املنصرفن إ مث

   ،كمسااإل هيعل بجي ممن طعمهي الذي ريالفق ونيك ال أن ،)ىعصي ثيح من اهللا طاعي

                                                

  .٩ حبواب الكفاراتأ من ١٤ باب ٥٦٦ ص١٥ ج:الوسائل )١(

  .٦ حبواب الكفاراتأ من ١٤ باب ٥٦٦ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٢٩

  وإما بالتسليم إليهم كل واحد مداً

  

 الطعام انك إذا نهأ ماك طعامه،إ صحي مل لصوما هيعل بجي ثيح رمضان، شهر ار يف طعمهأ ذاإف

 لحمك نفسه يف حراماً الطعام انك إذا كذلكو ،أيضاً صحي مل بالغاً ضرراً هيعل ضار ألنه هيعل حمرماً

  .مثال ثرينه أ واحلال فقراء، انواك نإو النفقة واجب طعامإ صحي ال ذاكو ،صحي ملاملغصوب  أو رياخلرت

 تقوم حبوباً عطاؤهمإ أو ى،املرضيف  املتعارف هو ماك بالغذاء، قهميتزر شباعاإل مقام قومي هل مث

   :احتماالن ،شباعاإل بدون أو شباعاإل معإما  امل،كال الغذاء مقدار

  .مثله يف موجودة العلة أن ومن ه،ريغ إىل شباعاإل انصراف من

  .أقرب هذاو شباعإب سيل ألنه الثالث صحي فال والثالث، نياألول نيب ليالتفص تملحيو

 ،لكاأل من هريغ بقدر عطاؤهإ فييك أو شباعهإ لزمي فهل املتعارف خالف والكأ ريالفق انك ولو

 حسب شبعهي النه أ مع املد، عطائهإ ةيفاك نةيبقر املتعارف قدر عطائهإ ةيفاك بعدي وال :احتماالن

  .الفرض

 خصوصاً صحاباأل نيب مشهورلل وفاقاً" :اجلواهر يف قال }مداً واحد لك هميلإ ميبالتسلما إو{

  ."غالباً تهيفاكو قلاألكفاية  عدم على مجاعاإل بعد الزائد من الذمة براءة صالةأل ،نياملتأخر

 من رمضان شهر فارةكو ،بالفصل القول لعدم اخلطأ قتل فارةكو نيميال فارةك أدلةب استدل مث

   ةيوروا صاعاً، عشر اخلمسة



٢٣٠

  .صاعاً عشر مخسة )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب له دفع الذي )١(عرايباأل

 لصدق ىفك ،كذل دون فشبع املد بعنوان ال شبعه جلأل املد من قلأ عطاهأ لونه أ الظاهر :قولأ

 قلاأل ةيفاك عدم على مجاعاإل اجلواهر ىفدعو ،إشكال بال شباعاإل يف املباشرة جتب ال نهإف شباع،اإل

  .شباعاإل بعنوان ال املد بعنوان عطاءاإل ظاهرها

 فمن الإو ،أشبه وما الطحن يف بعضه ذهاب ألجل هو مناإ املددلة أن األ من ظهريس الذين إ مث

 ،الرمحان عبد رواه ما نيب مجعاً دلةاأل من كذل ستظهرنا مناإو ،واحدة مرة  أكل من ثركأ املد أن املعلوم

 ):السالم هيعل( قال ،متعمداً رمضان شهر من وماًي أفطر رجل عن سألته :قال )السالم هيعل( الصادق عن

كنيمس لكل ،صاعاً عشر مخسة هيعل مد وآله هيعلصلى اهللا ( النيب مبد( فضلأ.)٢(  

 نيست طعامإ هيعل ):السالم هيعل( قال نزل؟أف هلهأب لزق رجل عن سألته :قال مساعة رواه وما

  .مهاريغ إىل ،)٣(كنيمس لكل مد ناًكيمس

                                                

.١٠ و٥ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٠ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٠ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.١٢ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٢ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٢٣١

 هيعل( الصادق عن ،هشام حسن يف وما املد، على حفنة ادةيز من ،ليباحل حيصح يف ما نيوب

  .هوحطب هطحن يف حفنة ونكلت وحفنة احلنطة، من مد نيميال فارةك يف :)السالم

 مع جةيالنت ونكت حىت واحلطب، الطحن نمث عطاءإ  مع املد من قلاأل عطاءإ وزجي فهل هذا علىو

   :احتماالن وز؟جي ال مأ واحدة الثمن بدون املد عطاءإ

 اجلواهر صاحب عن املتقدم مجاعواإل ،باملناط التعدي فالالزم ن،ياألمر وحدة عرفا املستفاد أن من

   .واحلطب الطحن مثن مع ال وحده، قلاأل عطاءإ منه املنصرف ذا، إشملهي ال

 مةكاحل توسعت نإو ،حكاماأل ديحتد ملصلحة ديالتحد أراد الشارع فلعل ،باملناط قطع النه أ ومن

 دل ما دهيؤيو واضح، هو ماك مكاحل مدار اايصغر يف تدور ال حكاماأل فإن ،ىخرأ قتيوتض تارة،

 هو وهذا املد، اعتبار على دلي نهإف ،)السالم هيعل( الصادق عن ،ايلالثم خربك قيالدق من املد على

  .قرباأل

  .كذل على مجاعاإلو النص لتطابق ،ريللفق عطاءاإل جواز يف إشكال ال إنه مث

  :أقوال هيف ،ثركأ لزمي أو املد، فييك هلنه أ المكال بقي

  .نياملتأخر نيب خصوصاً املشهورنه أ عرفت وقد املد، ةيفاك :األول

   وهو العجز، حال يف ومد ،القدرة حال يف نيمد لزوم :الثاين



٢٣٢

 جممعو انيالتب وظاهر ف،اخلال حيصر عن بل ،صحابواأل لةيوالوس ةيوالنها املبسوط عن يكاحمل

  .هيعل مجاعاإل انيالب

  .ايفكساإل عن ماك وحفنة، مد لزوم :الثالث

  .املد على الناصة اتيالروا من عرفت مبا :األول للقول استدل

 يف )السالم همايعل( حدمهاأ عن ،ريبص أيب خربك ،اتيالروا من جبملة :الثاين للقول واستدل

عليه (علي  عن واملرسل ،)١(نيمد نيدم صاعاً نيثالث ناًكيمس نيست على تصدق: الظهار فارةك

  )٢(.صاع نصف كنيمس لك ،ناًكيمس نيست طعميل: الظهار يف )مالسال

  )٣(.طعام من نيمبد ىمض مما يومني لك بدل فتصدقت: مساعة موثقة يف )السالم هيعل( وقوله

  )٤(.طعام من نيمبد ومي لك يف منهما واحد لك تصدقي: العطاش وذي خيالش يف ورد وما

  .فراجع تإشكاالب نيتيالروا نيهات على لكشأ املستند ويف

 خربك صاعا، نيعشر طعاماإل أن على الدالة اتيوبالروا احلفنة، اتيبروا :الثالث للقول واستدل

  اهللا عبد أيب عن ،الرمحان عبد

                                                

.٦ حبواب الكفاراتأ من ١٤ باب ٥٦٦ ص١٥ ج:ئلالوسا )١(

.٣٢٧ ـ ٢٨١ ص٩٣ ج:البحار )٢(

  .٥ ح شهر رمضانأحكام من ٢٥ باب ٢٤٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٢ ح من أبواب ممن يصح منه الصوم١٥٠ باب ١٥٠ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٢٣٣

 نيبعشر تصدقي :قال تعمداً؟م رمضان شهر من وماًي أفطر رجل عن سألته :قال ،)السالم هيعل( 

  )١(.انهكم قضييو صاعا

 رمضان؟ شهر من وماًي أفطر رجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  لأس نهأ ،نعمان بن حممد وخرب

  .مهاريغ إىل )٢(صاعاً عشرون وهو طعام من بانيجر فارتهك :فقال

 مضافاً ثر،كواأل قلاأل نيب جلمعا ىمقتض ألنه االستحباب، على نيالطائفت نيهات محل من البد نكل

 عادلي ما صاعاً نيبعشر املراد نأو ه،يف حنن مبا رتبطي ال كوذل الظهار، فارةك يف نيمد أن من ليق ماإىل 

 صاعا، عشر مخسة هو) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عطاهأ الذي املقدار أن تارة ورد ألنه مداً، نيست

 ةيروا يف ماك ،صاعاً نيعشر انك املقدار أن وتارة ،)السالم هيعل( اقرالب عن نصارياأل ةيروا يف ماك

 هيف انك )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب به ىتأ الذي تلكامل ان :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ليمج

  )٣(.صاعا عشرون

  )٤(.مدا مدا: القاسم ةيروا ففي املد، اتيروا ثرةك إىل باإلضافة هذا

                                                

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٠ ص٧ ج:الوسائل )١(

 .٦ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣٠ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح مما ميسك عنه الصائم٨ باب ٣١ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب الكفاراتأ من ١٢ باب ٥٦١ ص١٥ ج:الوسائل )٤(



٢٣٤

   مدان من حنطة أو شعري أو أرز أو خبز أو حنو ذلكواألحوط

  

  )١(.مد كنيمس لكل :سيق بن حممد ةيروا ويف

  )٢(.مدا مدا :عمران بن ميبراهإ ةيروا ويف

  .وحطبه طحنته هيف مد واحد لكل: )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،النوادر ةيروا ويف

  )٣(.مد ومئذي والقوت: ريبص أيب ةيروا ويف

 الوسائل يف الواردة اتيالروا من هاريغ إىل ،)٤(كنيمس لكل طعام من مد :الدعائم ةيروا ويف

  .فراجع فاراتكوال الصوم تايبك يف كواملستدر

 مجع نيمبد نيالقائل نأكو ،مجاعاإل ىودعو النص من عرفت ملا ،}مدان{ باًااستحب }حوطواأل{

 ،عرفاً املتفاهم خالف نهكل االضطرار، حالة على واملد ،اريختاال حالة على نياملد حبمل نيالطائفت نيب

 أو ريشع أو حنطة من{ وحفنة مد االستحباب يف منه قلأو املد، إىل عرفت من ريمبص مرهون مجاعواإل

   طعامواإل الطعام، طالقإل كوذل طعاماً، ىسمي ما لك من }كذل حنو أو خبز أو رزأ

                                                

  .١ حبواب الكفاراتأ من ١٤ باب ٥٦٥ ص١٥ ج:الوسائل )١(

  .١٦ و٥ حبواب الكفاراتأ من ١٢ باب ٥٦٤ ـ ٥٦١ ص١٥ ج:الوسائل )٢(

  .١٠ حبواب الكفاراتأ من ١٢ باب ٥٦٣ص ١٥ ج:الوسائل )٣(

  .٢٧٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(



٢٣٥

 انصرافها ىدعي رمبا انك نإو وحنوها، احلنطة منه نصرفي مل مهطعأ ليق إذا نهإف ،كذل لك على

  .النص كبذل ورد ماك )١(﴾و طَعامكُم ِحلٌّ لَهم﴿ : تعاىلقوله يف قالوا ماك الطعام، مثل عن

 يف قرر ماك منه، الفعل شتقي ملا مطابقاً الفعل ونيك أن لزمي وال ،طعاماإل ريغ الطعام نكل

  فَرجعناك ِإىل﴿و ،)٣(﴾أَم نحن الزاِرعونَ﴿و )٢(﴾علَّمناه ِمن لَدنا ِعلْماًو﴿ :القي أن صحي ولذا الصرف،

كوالراجع والزارع املعلم اهللا :قالي أن صحي وال وحنوها، )٤(﴾أُم.  

 وما واخلبز قيوالدق احلنطة من نيميال باب يف الواردة اتيالروا من مجلة يف ما ملحي أن والالزم

 نأو خاصة ،فطاراإل فارةك يف التمر من ورد ما بعد خصوصاً ،عرفاً املفهوم ألنه املثال، على شبهأ

  .أيضاً اللحم هايف ركوذ ،ةيروا يف بعض لك هايف رتكذاليمني  روايات 

 صحي ماكف اللحم، ريفغ عطاءاإل نيوب فاللحم، طعاماإل نيب الفرق عرفاً فهمي سيلنه أ الواضح ومن

  زاً وحلماً، يصحأن يطعمه خب

  

                                                

  .٥ اآلية :سورة املائدة )١(

.٦٥ اآلية :سورة الكهف )٢(

.٦٤ اآلية :سورة الواقعة )٣(

.٤٠ اآلية :سورة طه )٤(



٢٣٦

  . فتأمل،سواء قيل به من باب املد، أو من باب اإلطعام ،وحلماً خبزاً طعمهي نأ

 أو النصوص يف ورةكاملذ موراأل على االقتصار لزوم من قالي فرمبا ة،ياخلصوص فهم عدموالعمدة 

  .عرفاً اهماملتف خالف الثاين دون األول يف باالقتصار ،هاريغ نيوب نيميال فارةك نيب ليالتفص

 ،أشبه وما واللحم واللنب والفول والعدس املاشك وحنوه الغداء بعنوان لكؤي ما عطاءإ الالزم نعم

  .والعشاء الغذاء بعنوان ها أكلتعارفإذا  إال فييك فال وحنوها، ريوالعص هكوالفوا السمن مثل ماأ

 ارتباط حوطاأل نكل ،جناسأ ثالثة أو نيجنس من مد عطاءإ ةيفاك رناكذ ما على بناًء الظاهر مث

 فال ،معاً ها أكلنكمي ال جناساأل انتك ذاإف ،شبعيل لهك عيالتشر مةكح نأل ة،يولكاملأ يف جناساأل

  .الفقهاء قوالأو دلةاأل من عرفاً املتبادر خالف كذل انك شبع،ي

 أو ريصالع أو هكالفوا إال بعضهم لكأي مل نإو جاز طعمة،األ خمتلف هلم وقدم العدد ضافأ ذاإو

 ،طعاماإل بعنوان كذل عطاهأ إذا ةيفاكال تبعد ال بل ،نئذيح دلةلأل مشمول ألنه شبعه، بقدر أشبه ما

ن إ ثيوح ل،يالل يف هكالفوا الناس بعض أكل تعارفي ماك ،غذائه وجبة يف ه أكلريالفق عادة من انكو

  .المكال نوسع مل فاراتكال تابك املسألة موضع

 كذل انك ولو ه،ريغ لكأي أن له وزجي بل ،لهكأي أن لزمي ال نسانلإل املد يعطأ إذا نهأ الظاهر مث

   بثمنه نتفعيو عهيبي أن أو ،اًيغن ريالغ



٢٣٧

 دفعه مث منه اشتراه مث لواحد دفعه لو" :اجلواهر يف قال ولذا ل،كاأل على ليالدل لعدم عنه صاحلي أو

  .انتهى ،"إشكال وال خالف بال جزأهأ ،نيالست متام إىل ذاكوه خرآل

  .املناط وحدة بعد اةكالز اشتراء باب يف ورد ملا منه، ياملعط اشتراء راهةكب قالي أن نكمي نعم

 الثمن عطائهإ عدم أي ،نياألمر نيب منافاة وال الطعام، أو املد مثن عطاؤهإ صحي النه أ الظاهر نكول

 معىن عامطال عطاءإو طعاماإل يف ونيك املد عطاءإ يف النص ظهور إىل باإلضافة نهإف ،ريالفق عيب وصحة

 العلم لعدم ممنوع اةكوالز اخلمس باب يف للمناط الثمن عطاءإ صحة ليوخت الثمن، عطاءإ يف سيل

  .باملناط

 بأن أو لنفسه، تقبلهي مث املفطر هكلمي ماإ الطعام، ا شترييل ريالفق إىل النقود عطاءإ صحي نعم

 معقول، ريغ بأنه لكستشي رمبا انك نإو ه،يعل طعاماإل لصدق لطعاما لنفسه أخذيل البائع إىل النقد عطيي

  .وركاملذ شكالاإل صحة عدم اسبكامل تابك يف رناكذ نهكل

 املقابل احلسن اجلنس من املد من قلأ عطاءإ ماأ الرديء، اجلنس عطاءإ صحة يف إشكال ال إنه مث

شترييو عهيبي أن بعنوان عطاهأ إذا نعم، رةفطال باب يف رواكذ ماك صحي ال نهإف الرديء اجلنس من ملد 

   اجلنس من املد به



٢٣٨

  ديز أو أنيمد عطاء، أو إديز أو أنيمرت واحد شخص شباع إواحدة فارة كيف في يكوال

  

  .ىفك الردي

 باعتبار }ديزأ أو نيمد عطاءإ أو ديزأ أو نيمرت واحد شخص شباعإ واحدة فارةك يف فييك وال{

 يف بل املسلمات، رسالإ للمسألة رساهلمإ من ظهري ماك خالف، وال الإشك بال نسان،إل مد لك

 حيصح إىل مضافاً ،نيالست طعامإ وهو به، باملأمور انيتاإل لعدم كوذل ،هيعل مجاعاإل ىدعو كاملستمس

 ناً،كيمس نيست طعامإ أو ،كنيمسا عشرة طعامإ عن) عليه السالم( ميبراهإأبا  سألت: عمار بن سحاقإ

عز  اهللا قال ماك نساناً،إ عطيي نكول ال ):السالم هيعل( فقال عطاه؟ي واحد نسانإل كذل معجيأ

  )١(.وجل

 عشرة طعامإ عن سأله )السالم هيعل( احلسن أيب عن ،سحاقإ عن ،هريتفس يف اشييالع ىورو

 هيعل( فقال ؟كذل معجيأ ناًكيمس نيست طعامإ أو سومك أو ميكهلأ تطعمون ما وسطأ من كنيمسا

  )٢(.نسانإ لك على عطيي نكول ال :)سالمال

 نيست أو كنيمسا عشرة طعامإ عن سألته :قال ،)عليه السالم (ميبراهإ أيب عن ،دياحلم عبد ىروو

  .اخلرب ،)٣(اهللا قال ماك واحداً، واحداً عطهأ ،ال :قال واحد؟ نسانإل كذل معجيأ ناً،كيمس

                                                

  .٢ حبواب الكفاراتأ من ١٦ باب ٥٦٩ ص١٥ ج:الوسائل )١(

  .١٦٦ ح٣٣٦ ص١ ج:تفسري العياشي )٢(

.٢ حبواب الكفاراتأ من ١٦ باب ٥٦٩ ص١٥ ج:لوسائلا )٣(



٢٣٩

  بل ال بد من ستني نفساً

  

 ناًكيمس فركامل طعمي هل :سئل نهأ )السالم هيعل( حممد بن جعفر عن ،مسالاإل دعائم ةيوروا

  )١(.اهللا مرهأ ماك كنيمسا عشرة طعمي ال، :قال ام؟يأ عشرة واحداً

 فرق،ي ال مايف اجلواز احتمال رتفعي فتوىوال النص من عرفت مباو }نفسا نيست من بد ال بل{

 نيالست أن بقصد اًريفق نيست عطيي أن نيب جةيالنت يف فرق ال نهإف وماًي نيست فارةك هيعل انك إذا ماك

  .واحد ومي عتبارأو با وماًي نيست باعتبار ريفق ريفق لكل يعطي الذي مداً

  .واحد ريلفق املتعدد عطاءإ جواز الفقهاء من واحد ريغ فظاهر املطلوب، العدد تعذر إذا نعم

  .هيعل االتفاق اخلالف ظاهر عن بل به، معتد حيصر خمالف على هيف قفأ مل :اجلواهر ويف

 الرجل إال فارةكال يف دجي مل نإ ):السالم هيعل( نياملؤمن ريمأ قال ،وينكالس خرب هيعل دليو

  )٢(.غداً هميعطي مث وميال هميعطيل ،العشرة ملكستي حىت هميعل رريكفل نيوالرجل

 ررك نيرجل أو رجالً إال ةفاركال يف دجي ملفإن  :قال ات،يالروا مضمون هو الذي املقنع وعن

  نه أ والظاهر ،ملكستي حىت هميعل

                                                

  .٣٢٦ ح١٠٢ ص٢ ج:الدعائم )١(

.١ حبواب الكفاراتأ من ١٦ باب ٥٦٩ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٤٠

  نعم إذا كان للفقري عيال متعددون ولو كانوا أطفاالً صغاراً

  

  .وينكالس ةيروا ومناط املقنع، طالقإل شباعواإل مداداأل نيب كذل يف فرق ال

 النص من الظاهرأن  ماك له، شباعاًإ بضعهو نيمد بعضه ،لواحد عطيي أن له وزجينه أ عرفي ومنه

 لرجل، لكال يعطي ال نيرجل وجد ذاإف ثر،كاأل نكمي دام ما قلاأل على االقتصار وزجي النه أ فتوىوال

  .العمر خرآ إىل ال عطاءاإل لوقت تابع الوجدان أن والظاهر ذا،كوه ربعةأل هيعطي ال مخسة وجد ذاإو

 النص ظاهر أن ماك ،ميالتقد زجي مل ثركاأل أو ايفكال العدد دجي سبوعاأل بعد أن احتمل إذا نعم

 من نكمت نإو قل،لأل عطيي أو طعمي أن له بل البدل، وجبي ال نيلست طعاماإل عن العجز أن فتوىوال

  .مثال العتق

 ما حسب فيلكالت ىدأ ألنه فييك فهل ،زعمه اشتباهن ا بمث قللأل ىعطأف العجز زعم إذا  إنهمث

 عدم اطياالحت أن شبهة وال ،ناحتماال مبوجود، سيلنه أ واحلال اقعيو مرأ العجز ألن فييك ال أو علم،

  .ةيفاكال

نه أ زعمه حال يف عطاهأو اًريفق الغينن ا بلونه أ ماك ة،يفاكال عدم فالظاهر ا،يغن ريالفقن ا بولو

  .اةكالز يف روهكذ مما هاريغ إىل ،ىفك القربة قصد منه ىمتش وقد غين،

   }صغاراً طفاالًأ انواك ولو تعددونم اليع ريللفق انك إذا نعم{



٢٤١

 منهم واحد لك عطاءإ ماأ اجلملة، يف الصغار عطاءإ جواز يف خالف وال إشكال النه أ فالظاهر

 هنا طالقاإل شملهميف جداً الصغار طفالاأل ماأ ة،ياآلت اخلاصة اتيوالروا اتطالقلإل هيف إشكال فال مدا

  .أيتيس ماك نظر هلم طعاماإل إطالق مشول يف انك نإو

 هيعل رجل عن :)السالم هيعل( احلسن أيب عن ،الرمحن عبد بن ونسي حيصح هنا مكاحل على دليو

 على باركال فضلي أو والرجال، والنساء سواء، باركوال الصغار عطييأ ،كنيمسا عشرة طعامإ فارةك

  .ثياحلد )١(سواء لهمك ):السالم هيعل( فقال النساء؟ على والرجال الصغار

 فارةك يف حيالصح ونك ضري وال ه،يف حنن مايف النصك فهو شباع،اإل مقابل عطاءاإل ظاهر نإف

 قالي رمبا الذي النقض ردي وذا عرفت، ماك اتطالقواإل بل احملققة، والشهرة املناطوحدة  بعد نيميال

  .العتقك املوارد بعض يف فاراتكال نيب فرق الشارع أن من

 يف املولود عتق وزجي امرأته ظاهري الرجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت: ىيحي بن معمر قال

  فَتحرير رقَبٍة ﴿ :قولي اهللا فإن ،القتل فارةك يف إال املولود، هيف وزجي العتق لك :فقال فارة؟كال

                                                

  .١ حبواب الكفاراتأ من ١٧ باب ٥٧٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٤٢

 من مانع فال خاص، ليلدل كذل أن الرد وجه ،)٢(احلنث بلغت وقد مقرة، عيني )١(﴾مؤِمنٍة

  .هايف استثناء ال اليت املوارد سائر يف قطالاإل

 العريف، الويل ملطلق أو ،الشرعي هيلول عطيي أن لزمي أو ،بنفسه ريالصغ عطاءإ صحي هل مث

   :احتماالت

 ملّسي أن نسانلإل قحي ال بأن قالوا ولذا خطأ، الصيب عمد فإن قبض، الك ريالصغ قبض أن من

 سيل أيضاً الشرعي ريغ والويل الضمان، ءبقا يف عطاءإ الك عطاؤهإ انك الإو نفسه، إىل الصيب مال

  .الشرعي هيول عطاءإ فالالزم بالطفل، مرتبطاً

 بأن كذل انك نإو ،ىفك كبذل علمنا ذاإف ،الصيب منافع إىل دامل وصول فارةكال يف املناط أن ومن

  .الويل وساطة بدون بنفسه شباعهإ وزجي ماك نفسه، يف فارةكال صرفي اًكيذ الصيب انك

 على ليدل نيك مل ذاإف ،شرعاً به اعتبار ال الصيب أن ومن العريف، هيلول عطائهإ جواز عرفي ومنه

 ال نهأو الصيب، حرامإ باب يف كذل مثل الفقهاء بعض ركذ ماك ،العريف الويل عطاءإ جاز الشرعي الويل

 صرفهينه أ علمنا إذا الصيب حىت ةيفاك بعدي وال العريف، الويل فييك بل الشرعي، الويل رمهحي أن هيف لزمي

   انك نإو نفسه، يف

                                                

.٩٢ اآلية :سورة النساء )١(

  .٦ حبواب الكفاراتأ من ٧ باب ٥٥٧ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٤٣

 بدون الصيب عتق جواز رناكذ دهايؤي ولعله الشرعي، الويل منه حوطأو الويل، مطلق حوطاأل

  .العريف وال الشرعي هيول توسط

 بعدي وال الويل، مطلق دونبل  ،الشرعي الويل بدون سوتهك عطائه،إو شباعهإ يف المكال ومثل

  .عطاءاإل يف لهك هذا له، اتالقطاإل مشول

 انفردوا ولو العدد، من حمتسباً باركال مع نيمنضم طعامهمإ وزجي :مازجا الشرائع ففي شباعاإل ماأ

  .بواحد االثنان احتسب

   ":نيمنضم" املصنف قول عند :اجلواهر ويف

 ليق ما على ملانعا دياملف خبالف ه،يف اخلالف نفي واخلالف املبسوط عن بل ،أيضاً للمشهور وفاقاً"

 يكواحمل :قال أن  إىلوعدمه، بواحد نياالثن عد مع واالجتماع االنفراد صوريت يف مطلقاً طعامهمإ من

 ايفكساإل عن يكح رمبا بل اض،يالر يفإليه  ومال ،مطلقاً بواحد نياالثناحتساب  محزة ابن من

  .اجلواهر المك انتهى ،"مطلقاً م يفيجتز هاريغوأما  خاصة، نيميال فارةك يف نكل ،أيضاً والصدوق

طعام إ زيجي ال ):السالم هيعل( الصادق عن ،اثيغ خرب اجلملة يف شباعاإل جواز على دليو

  )١(.ريبكب نيريصغ نكول ،نيميال فارةك يف ريالصغ

                                                

.١ حبواب الكفاراتأ من ١٧ باب ٥٧٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٤٤

  وجيوز إعطاؤه بعدد اجلميع لكل واحد مداً

  

 :قال )السالم هيعل( اًيعل نإ): السالمعليه ( هيبأ عن )السالم هيعل( جعفر عن ،وينكالس خرب ويف

ريبكال  أكل ما بقدر ريالصغ زوديفل باراً،كو صغاراً نيميال فارةك يف طعمأ من.)١(  

 ديوالتزو د،يالتزووأما  واحداً، نياالثن جعل ماإ ن،ياألمر حدأ جواز نيالنص نيب اجلمع ىومقتض

 ببعضه طعمهيو املد بعض هيعطي أو داره، إىل معه حملهيل ،له املد إىل طعامه من بقي ما عطيي بأن نكمي

  .املد من قلأ انك نإو ريبكال  أكل ما قدر إىل بل املد، إىل سيل ديالتزو أن تملحيو اآلخر،

 هميتتم قتضيي اطيواالحت ،طالقلإل ريالصغ طعامإ ةيفاك األولية القاعدة ىفمقتض انك فكيو

  .ريالصغ ديتزوما إو واحد، اننسإ مبرتلة نيريصغ جعل ماإ ن،ياألمر بأحد

 نيتب ماك }مداً واحد لكل عياجلم بعدد{ اليالع ذي ريالفق أي }عطاؤهإ وزجي{نه أ نيتب تقدم ومما

نه أ من :احتماالن ،لبناً شبعهي بأن الرضيع للطفل شباعاإل مكح شملي وهل اجلملة، يف شباعاإل مكح

  .مثله عن االنصراف ومن ،طعامإ

 مصاحل سائر يف مثنه علجيو املد عيبي نأو الطفل طعمي أن جاز املد، الشرعي فلالط ويل خذأ إذا مث

  .ةياخلصوص عدم صالةأل الطفل

                                                

.٢ حبواب الكفاراتأ من ١٧ باب ٥٧٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٤٥

 ما باب من كذل له قحي فهل الًيمع انك إذا مايف له عطائهإ بصحة قلنا إذا الشرعي ريغ الويل ماأ

 اطياالحت ووجه ،احتماالن نه،ذإ ريبغ ريالغ مال يف تصرف ألنه قحي  الأو ليسب من نياحملسن على

  .واضح

  .ويل نئذيح ألنه ،إشكال فال منهم انكو نياملؤمن عدول إىل النوبة وصلت إذا نعم

 من فاراتكال باب يف رواكذ ملا ،فال افركال طفل ماأ مسلماً، هيبوأ حدأ الطفل ونيك أن فييكو

  .العقل شتراطا على ليدل ال ذإ شباهه،أو انون عطاءإ صحيو ان،مياإل اشتراط

 نياثن لك احتسب طعموهمأو طبخوه فإذا الفقراء، طفالاأل ملدارس مداداأل عطاءإ وزجي إنه مث

 خوان على مجعهم قحي وهل مداد،األ مالحظة بدون طعامهمإ صحي ماك واحداً، واحد لك أو واحداً

 .منهم املغبون حبق جحافاًإ ونيكف قلأ وبعضهم ثركأ لكأي بعضهم نأل ال، مأ مداداأل لوحظ إذا واحد

 إىل للطفل ما عطاءإ له قحي ال فألنه هيولّ ماأو فواضح، الطفل ماأ ه،يول رضا وال الطفل لرضا فائدة وال

 يف عنه املنهي حسناأل خالف سيل عرفاًاألول ألنه  تملحيو الثاين، حوطاأل انك نإو ،احتماالن ،هريغ

  .عرفاً جحافاًإ عدي ال مثله فإن ،ةميركال ةياآل

 كذلك أيضاً ،ريالصغك  أكلالذي ريبكال أن فهل واحد، مكح يف نيريصغ لك بأن قلنا إذا مث

   النص طالقإل العدم الظاهر



٢٤٦

  .هيف موجودة مةكاحل انتك نإو ،فتوىوال

  .احتماالن واحد، مها مأ نيالست عدادإ يف نفران فهما نيمرت طعامهماإ وزجي انريالصغ وهل

 نإو ،احتماالن ال، مأ زوديفل :قوله هيعل دلي ماك بواحد، عديف نيمرت ريالصغ طعامإ صحي هل مث

  .السابق الفرع يف مكاحل عرفي منهو. أقرب الصحة انتك

 ومل بلغ إذا ماأ ،كذل يف احلنث ببلوغ :املعربة اتيالروا بعض لظهور ،بلغي مل من بالطفل واملراد

  .ةيلعالف ال ةيالشأن نع ةيناك احلنث بلوغ ذإ اً،ريبك عدي انونك فهو رشدي

  .املوفق واهللا عنها نضرب ولذا فارات،كال بباب مربوطة ةريثك مسائل املقام ويف

  



٢٤٧

   جيوز السفر يف شهر رمضان:٢٥ مسألة(

  

 هذا يف المكال ذإ ،قامأ إذا هيعل واجباً الصوم انك ملن }رمضان شهر يف السفر وزجي :٢٥ مسألة{

  .له السفر جواز يف إشكال وال خالف فال قامأذا  إالصوم هيعل بجي ال من ماأ القسم،

 نهإف السفر، جواز بعدم قولي من ماأ بقاًء، السفر وجواز نشاًءإ السفر جواز نيب تالزمال  إنه مث

 جواز بعدم قولي من أن ماك السفر، يف انك إذا الصوم ألجل قامةاإل أو الوطن إىل الرجوع وجبي

 اميبالص قولي أو ،فطاراإل وجبينه أ إال حراماً انك نإو فالسفر سافر، إذا فطارباإل قولي هل السفر،

  .املسألة هلذه ضتعر من جدأ ومل ،احتماالن اً،إفطار وال قصراً وجبي ال احلرام السفر ألن

 فاملشهور رمضان، شهر يف فطارواإل قصرلل املوجب السفر جواز يف اختلفوا فقد ،انك فكيو

 وشهرة القاطع، الربهان عن ماك مجاعاإل تقارب مةيعظ وشهرة ،دائقواحل املستند ويف املختلف عن ماك

 مل حاضر على الشهر دخل إذا احلليب، الصالح أيب عن يكح نكول اجلواز، :كاملستمس يف ماك مةيعظ

  .خمتاراً السفر له لّحي

   .مسافراً انك إذا السفر يف البقاء جواز وظاهره :أقول

  .قوله نقل من املختلف عن يكح ما هو رناهكذ ما وإمنا ،هيرأ ىأر حىت تابهك ضرينحي وال

 نيب املستمرة ةريوالس ،واالستصحاب السفر، باحةإ صلأ املشهور على دليف ،انك فكيو

   تضمني السفر من املنع قال نهإف المه،ك يكحم يف العالمة به استدل ماك اجلملة، يف والعسر ،املتشرعة



٢٤٨

  )١(.﴾يريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿ :عاىلت بقوله اًيمنف ونيكف اًجرحو ضرراً

يريد اللَّه ﴿ :قال مث ،)٢(﴾ سفٍَر فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو على﴿ :سبحانه وقوله

رسالْي السفر انك ول ذإ اراً،ياخت السفر وزجينه أ سريال ركذ مث باملرض، السفر ردافإ نةيقر فإن ﴾ِبكُم 

 ريالتعب بشعأ من نهإف ،سريال مكب اهللا ديري ذا،ك يهفعل املاء شرب أو ازن من :ليقب من كذل انك حمرماً

  .عرفاً

 له عرضي الرجل :لئس نهأ )السالم هيعل( الباقر عن ،مسلم بن حممد حيصحك ،اتيالروا ومتواتر

  )٣(.صومي وال فطريو سافري بأن بأس ال :قال ام؟يأ منه ىمض وقد ميمق وهو رمضان شهر يف السفر

 صحايبأ من رجل :)السالم هيعل( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،عثمان بن محاد عن ،الوشاء حةيوصح

 نلقاه؟أ رمضان شهر يف كوذل  ـنةياملد بقرب موضع إنه الوايف يف قالـ  عوصاأل عن خربه جاءين قد

 تلقاه :قال صوم؟أو ميقأ أو أفطرو نلقاهأ :قلت ،نعم :قال ؟أفطرو نلقاهأ :قلت :قال .نعم :قال

  )٤(.أفطرو

                                                

  .١٨٥ اآلية :سورة البقرة )١(

.١٨٤ اآلية :سورة البقرة )٢(

.٢ ح ممن يصح منه الصوم٣ باب ١٢٩ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب صالة املسافرأ من ١١ باب ٥١٣ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٢٤٩

 خاهأ عيشي رجخي الرجل عن سئل نهأ )السالم هيعل( الصادق عن ،املقنع يف الصدوق رسلهأ وما

يصوم  فضلأ همايأ :ليق ،فطريفل رمضان شهر يف انكن إ ):السالم هيعل( فقال ثالثة؟ أو يومني ةريمس

  )١(.عهيش إذا عنه الصوم وضع عز وجل اهللان إ ،عهيشي :قال عه؟يشي أو

 وهو رمضان شهر دخلي الرجل عن سألته :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيوصح

 :فقال ،مرة ريغ فسألته ت،كفس ،سافري أن رمضان شهر دخلي ما بعد له بدوي مث ،براحا ديري ال ميمق

ماله على تخوفي أو ها،يف اخلروج من بد ال حاجة له ونيكأن  إال فضل،أ ميقي)لمةك نةيقر فإن .)٢ 

  . خيفىال ماك املنع على االستثناء نةيقر من ىقوأ اجلواز على فضلأ

 شهر يعل دخلي كفدا جعلت :له قلت :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب ةيوروا

 أو ،اًيوجائ ذاهباً أفطرو فأزوره )السالم هيعل( اهللا عبد أيب قرب ارةيز ةين حضرينيف بعضه صومأف رمضان

 فهو كفدا جعلت :قلت .تفطر حىت قمأ :فقال ؟نيومي أو وميب أفطر ما بعد زورهأو أفطر حىت ميقأ

   يف تقرأ ماأ نعم، :قال فضل؟أ

                                                

  .٥ ح ممن يصح منه الصوم٣ باب ١٢٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١ ح ممن يصح منه الصوم٣ باب ١٢٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٥٠

  )٢(.)١(﴾فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه﴿ :عز وجلاهللا  تابك

 شهر من نيوعشر ثالثاً الرجل صامإذا  :قولي انك نهإ )السالم هيعل( دقالصا عن ،الرضوي ويف

  )٣(.سفارهأ يف يءجيو ذهبي أن له جاز رمضان،

 هيعل( نياحلس زار من :قال ثيحد يف )السالم هيعل( الثاين جعفر أيب عن ،ميالعظ عبد رواه وما

 فرقي هايف القدر، لةيل ونكت أن جىير اليت لةيالل وهي رمضان، شهر من نيوعشر ثالث لةيل يف )السالم

 هيعل( نياحلس ارةيز يف اهللا ستأذني لهمك ،ونيب كمل لفأ وعشرون ربعةأ صافحه ،مكيح مرأ لك

  )٤(.لةيالل كتل يف )السالم

 هيعل( نياحلس قرب زار من ):السالم هيعل( اهللا عبد بوأ قال :قال احلجاج، بن الرمحان عبد وخرب

 قال ؟كفدا جعلتايل يالل أي :قلت .تأخر وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر اليل ثثال من لةيل )السالم

شعبان من النصف لةيول ،ىضحاأل لةيول الفطر، لةيل)ظرف يف )السالم هيعل( ارتهيزأن  على بناًء .)٥ 

  ما أو بغداد أو وفةكال نم للسفر عرفاً مالزمة انتك اتيالروا هذه ورود

                                                

.١٨٥ اآلية :سورة البقرة )١(

.٧ ح ممن يصح منه الصوم٣ باب ١٣٠ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح من أبواب من يصح منه الصوم٣ الباب ٥٦٧ ص١ ج:املستدرك )٣(

.٥ حبواب املزارأ من ٥٣ باب ٣٧٠ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  .١ حبواب املزارأ من ٥٤ باب ٣٧١ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



٢٥١

  .فتأمل ،رمضان شهر يف السفر متالز انتكف ،أشبه 

 وهي ،راهةكال على الصالح أليب ا استدل اليت ةيالناه اتيالروا حتمل هاريوغ اتيالروا وذه

 شهر دخل ذاإ :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،رجل عن ،سباطأ بن علي ةيرواك ،أيضاً ةريثك

 شهر دخل إذا للرجل سيفل ،صمهيفل الشهر كمن شهد فمن :تعاىل اهللا قال ،شرط هيف فللّه رمضان

 يف رجخي أن له سيول ،هكهال افخي خأ أو تلفه افخي مال أو عمرة أو حج يف إال رجخي أن رمضان

  )١(.شاء ثيح خرجيفل نيوعشر ثالث لةيل مضت فإذا ه،ريغ مال تالفإ

 بعد اخلروج وجواز مستحبة، العمرة ذإ ة،يالروا هذه نفس يف راهةكال قرائن وجود خيفى ال نكل

  .بعدها وما قبلها ما نيب حدأ فصلي مل ذإ راهة،كلل ىخرأ نةيقر نيوعشر ثالث لةيل

 رمضان؟ شهر دخل إذا اخلروج عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ريبص أيب حيوصح

 ديتر أخ أو هكهال ختاف مال أو اهللا ليسب يف غزو أو ةكم إىل خروج ،به كخربأ ما إال ،ال :فقال

  نةيقر األخ ووداع ،)٢(واألم األب من أخاً سيل نهأو وداعه،

                                                

.٦ ح ممن يصح منه الصوم٣ باب ١٣٠ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ ح ممن يصح منه الصوم٣ باب ١٢٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٥٢

  )٢(.هكهال ختاف خأ أو :الصدوق ةيروا ويف ،)١(ينيلكال رواه ذاكه ة،الكراه 

 إىل رجخي أن للعبد سيل :قال ربعمائةاأل ثيحد يف )معليه السال(علي  إىل سنادهإب ،اخلصال وعن

  )٣(. صمهيفل الشهر مكمن شهد فمن :عز وجل اهللا لقول ،رمضان شهر دخل إذا سفر

 مال أو للعمرة أو للحج إال رمضان يف خترج ال :قال )السالم هيعل( الصادق عن نياحلس ةيوروا

  )٤(.حصاده نيحي لزرع أو الفوت هيعل ختاف

 أ يل مرتيل يف وأنا رمضان شهر دخل ذاإ :قال )السالم هيعل( الصادق عن ،ابةيس ابن ةيروا ويف

 وهو رمضان شهر هيعل دخل فمن صمهيفل الشهر مكمن شهد فمن :قولي اهللان إ :قال سافر؟أأن 

  )٥(.تلفه افخي مال طلب يف أو عمرة، أو حلج إال سافري أن له سيفل هله،أ يف

 وهو رمضان شهر هلّأ ملن رهك نهأ ):السالم همايعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

   بد ال ملال إال ،هيف سافري أن حاضر

                                                

 .١ ح باب كراهية السفر يف شهر رمضان١٢٦ ص٤ ج:الكايف )١(

.١ ح...  يف ما جاء يف كراهية السفر٤٦ الباب ٨٨ ص٢ ج:الفقيه )٢(

  . باب األربعمائة٦١٤ ص:اخلصال )٣(

  .٤ ح ممن يصح منه الصوم٣ باب ١٣٠ ص٧ ج:الوسائل )٤(

.٣٢٤ ص٩٣ ج:البحار )٥(



٢٥٣

  ال لعذر وال حاجة

  

  )١(.هيف مسافراً انك من تهيب إىل رجعي أن بأس وال منه،

  .ةيواخلارج ةيالداخل للشواهد ،راهةكال على حممولة النصوص وهذه

 حاجة أو عذراً انك إذا باجلواز قال من خالف إىل شارأ }حاجة وال لعذر ال{ املصنف قولن إ مث

 واحلاجات عذاراأل أو املهمة، واحلاجات عذاراأل أو وحاجة، عذر لكل وزجينه أ وهل ح،الصال أيبك

  .احتماالن النصوص، يف ملا املشاة

 مرض أو بالقتل، هيعل مكح الذيك ،املوت بعد قضائه من نكتمي النه أ السفر ديري من علم ولو

 السفر وزجي من عند السفر له وزجي فهل ،كذل أشبه ما أو الصوم به ضري محل أو سنة، لك طولي

يريق  من حال فحاله، املصلحة ألجل قرر الذي الواجب تيوفت وجبينه أ من احتماالن، ،املشهورك

 أن علمي مايف هيلإ الوصول نكتمي ال انكم يف احلبل لقيي أو ،الوقت يف نيالطهور فقديل الوقت قبل املاء

 أن منو ،عرفاً عاص عديو املوىل لغرض مفوت ألنه عة،سا بعد البئر من ولده نقاذإلإليه  تاجحي املوىل

 أدلة مشول لعدم ،القضاء هيعل بجي ال كذل وبعد السفر، له وزجي نفاآل له، شامل السفر جواز ليدل

   القضاء

                                                

  .٢٧٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(



٢٥٤

  ولو كان للفرار من الصوم

  

نه أ  إىلباإلضافة ،املوىل غرض فوتي عمله بأن نقول حىت املقام يف املوىل بغرض علمنا نيأ ومن ،له

  .املوىل غرض على التحفظ وجوب ةيمعلوم عدم صولاأل يف تقرر قد

  .دلةاأل طالقإل املشهور هو ماك }الصوم من للفرار انك لو{ جائز فالسفر انك فكي }و{

 لوحي بل ،احلرمة الصالح يبأو دياجلن وابن العماين عن نقالً املقاصد نتهىمل تبعاً كاملستمس ويف

  .بيهذالت يف خيالش من كذل

 سافري أن نيب هيف فرق فال جائز، الفرارن إ ثيوح باجلواز، واملبسوط ةيالنها يف خيالش نكل :قولأ

 كذل لك ذا،كوه تسعة ىبقيو آخر سفراً سافري مث ام،يأ تسعة السفر يف ىبقيو يسافر أو مثالً، ومي لك

  .اجلواز أدلة طالقإل

 ال، أم جائز أيضاً الصوم من الفرار جلأل النفس مراضإ أن فهل جائز، السفر أن عرفت قد ثيوح

 ما تأكل إذا املرأة إىل بالنسبة كذلكو ،معها الصوم ضرهي مبا ىاحلم هيف أوجب دواًء تناول إذا ماك

 ماك آخر، موضوع يف نفسه دخليو موضوع، من نفسه رجخي ألنه همايف اجلواز تملحي ضها،يح وجبي

 اجلواز عدم تملحيو ،القصر صالة باب يف السفر موضوع يف دخلهأو احلضر موضوع من نفسه خرجأإذا 

 يف نفسه أدخل إذا ماك فحاله عرضه يف سيول ،األول املوضوع طول يف الثاين املوضوع ألن هايف

   يف وضرب مخر نةيقن محل إذا ماك اخلمر، شربيل املضطر موضوع



٢٥٥

  .كذل هعمل حرمة يف كش ال نهإف ،العطش من كاهلال نفسه على خاف حىت األرض

 ألن جوزيف ضياحل مثل نيوب طويل، املوضوع نأل وزجي فال املرض مثل نيب الفرق تملحيو

 فإن ة،يالعرف االستفادة حسب دلةاأل لسان من تهيوعرض املوضوع ةيطول فهمي مناإو عرضي، املوضوع

 من سيول ثانوي مكح نهإف والسفر ضياحل مكح ماأ اضطراري، مكح املرض مكح أن يرى العرف

  .ديببع سيل الثالث االحتمال وهذا ،االضطرار ابب

 مكحب مكح الشارع أن ثبت ألنه ،ةيالطول عدماألصل ف تهيوعرض املوضوع ةيطول يف كش ولو

  .اآلخر مكاحل تعذر مرتبة بعد إال دهيري النه أ علمي ومل الفالين املوضوع على ذاك

 تناول لونه أ ماك ،هايعل الصوم وبوج يف كش ال ضها،يح لرفع دواًء املرأة تناولت لو إنه مث

  .نئذيح مالصو هيعل بجي نهإف برأهأ دواًء ضياملر

 ضها،يح انقطاع وجببي دواء استعمال احلائض على بجي النه أ هيف شكالاإل نبغيي ال مما إنه مث

  .وجوبه اًيطول املوضوع ونك ىمقتض رؤه،ب وجبي ما استعمال ضياملر على بجي هل ماأ

  .الطويل املوضوع يف نفسه دخلي أن نسانلإل وزجي النه  إ:قالي أن الإ

 وجوب علمإذا  إال نفسه، اخراج وجوب على ليدل ال ،اناًيعص اراًياخت أو قهراً هيف دخل إذا ماأ

  اخلمر شرب هيعل وجبأ الذي االضطرار من نفسه خراجإ من نكمت إذا ماك اخلارج، من خراجاإل



٢٥٦

   لكنه مكروه

  

 واملسألة ،هيعل ليدل فال ،كذل أشبه ما أو خرآ بلد إىل بالسفر مثالً ةيالتق من سهنف خراجإ ماأ مثالً،

  .التأمل إىل حباجة بعد

 وقع وقد املشهور، على }روهكم{ حاجة وال عذر ريبغ رمضان شهر يف السفر أي }نهكل{

  :نيجهت من كذل يف المكال

 من فمنهم فقط، نيوالعشر الثالث إىل أو الشهر آخر إىل مطلقاً راهةكال أن هل :األوىل اجلهة

 الثالث إىل راهةكال أن  إىلذهب من ومنهم رها،كذ تقدم اليت دلةاأل ملطلقات ،مطلقاً راهةكال إىل ذهب

  .والرضوي سباطأ بن علي ةيلروا ،نيوالعشر

 صلأ زوال ال ،كذل بعد راهةكال خفة اجلمع يمقتض بأن ،السند ضعف بعد همايعل لكشأ نكول

   .الشهر آخر إىل البقاء فضل الذي ريبص أيب خرب مبالحظة وصاًخص ،راهةكال

 السفر يف بقاؤه انك الثاين وميال يف احلضر نهكمأو سافر فإذا وم،ي ومي لكل راهةكال أن الظاهر مث

  .اموع ثيح من للمجموع راهةكال أن ال وثالث، ثان لسفر نشاؤهإ كذلكو ،روهاًكم

 فضلاأل أن فهل ،رمضان شهر مع تعارضت إذا املستحبةاجات واحل عذاراألن إ :ةيالثان اجلهة

 قدم وبعضهم ،املتقدمة الوشا حةيلصح ،احلاجة قدم فبعضهم للحاجة، السفر فضلاأل أن أو الصوم،

 ةيروا من بيالتهذ يف رواه وملا ،)السالم هيعل( نياحلس ارةيز يف املتقدمة ريبص أيب ةيلروا الصوم

  :لقا البغدادي،



٢٥٧

 قعيف الرجل على رمضان شهر دخلي كفدا جعلت :)السالم هيعل( ريكالعس احلسن أيب  إىلتبتك

 رمضان شهر عنه رجخي حىت همرتل يف صوميف ببغداد، يكبأ ارةيوز )السالم هيعل( نياحلس ارةيز قلبه يف

 ذاإو ه،ريلغ سيل ما جرواأل الفضل من رمضان لشهر :تبكف فطر؟يو رمضان يف رجخي أو ،زورهميف

  )١(.املأثور فهو لخد

 داود مسائل من )السالم هيعل( حممد بن علي احلسن أيب موالنا إىل بسنده السرائر نقله ما ومثله

 رمضان شهر يف) عليهم السالم( بائهآ ارةيوز )السالم هيعل( نياحلس ارةيز عن سألته :قال الصرمي

 املأثور، فهو دخل فإذا ه،ريلغ سيل ما جراأل ميوعظ الفضل من لرمضان ):السالم هيعل( فقال نزورهم؟

  )٢(.مأثوراً ونيك أن نبغيي مأثور فهو حضر ذاإو قضائه، من فضلأ هيف اميوالص

 املؤمن عييتش أن والتزام مورده، على لك حبمل أو ة،يالتق على ةيالثان حبمل نيالطائفت نيب مجع ورمبا

  .ارةيالز من فضلأ والشهر الشهر، من فضلأ

 يف ضياملر صاحبه عند نساناإل بقاء دلّ وما ،اهللا حق على الناس حق تقدم على دلّ ما دهيؤيو

   الشهر ميتقد على دل ما حبمل أو ،)وآله هيعلصلى اهللا ( الرسول قرب ارةيز من فضلأ نهأو ،نةياملد

                                                

  .١٩ ح يف كراهة السفر يف شهر رمضان١٣ الباب ٩ ج: الشيعةأحاديثجامع  )١(

  .٣٢٦ ـ ٣٢٥ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٢٥٨

 عييتشك فوتي مايف احلاجة ميوتقد املخصوصة، ريغ )السالم هيعل( نياحلس ارةيزك فوتي ال مايف

  .املتقدمة اتيالروا بعض هيعل دلّ ماك، نيوالعشر الثالث لةيل يف) عليه السالم( نياحلس ارةيوز فراملسا

 خاصة رسالة نقل املقاصد منتهى يف أن ماك ،فراجعة مناقش حمل بعضه اليتفص املستند يف وفصل

  .التأمل بعض هايف )اهللا رمحه( األول ديالشه عن املوضوع هذا يف

 ستفادي ماك راهةكال ألن نئذ،يح للسفر راهةكال عدم فالظاهر مترض، وصام يبق لو علم لو إنه مث

  .السفر يف راهةك فال الصوم بدون البقاء انك إذا ماأ ام،يالص ألجل فتوىوال النص من

 يف ركذ ما لنفس ،صومه ضري ال مبا الظهر قبل ورجع ليبالل سافر إذا مايف راهةك النه أ ماك

  .السابق الفرع

  .دلةاأل طالقإل ،جواً أو حبراً أو براً ونيك أن روهكامل السفر يف فرق وال

  .أشبه ما أو ،معه تهيب ممن انك أو ،قصري ال ممن السفر ريثك انك إذا مايف راهةكال عدم والظاهر

  



٢٥٩

سون  املد ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقاالً وربع مثقال، وعلى هذا فاملد مائة ومخ):٢٦ مسألة(

زيد من أفقد زاد  رباع الوقية من حقة النجفأ ثالثة ىعطأذا إو، مثقاالً وثالثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع املثقال

  .مائة ومخسة وسبعون مثقاالً رباع الوقيةأ ثالثة  إذواحد وعشرين مثقاالً،

  

 هذا علىو ال،مثق وربع مثقاالً عشر ربعةأو مثقال ستمائة وهو ،الصاع ربع املد :٢٦ مسألة{

عشر ستة من أجزاء تسعة أي }املثقال ربع وربع مثقال نصفو ليمثاق وثالثة مثقاالً ومخسون مائة فاملد 

  .فراجع الوضوء مبحث يف تقدم وقد املثقال، من جزءاً

 نيوعشر واحد من ديزأ زاد فقد{ ربالءكو }النجف حقة من ةيالوق رباعأ ثالثة ىعطأ ذاإو{

 تساوي فهي اتيوق ربعأ عن عبارة واحلقة ،} مائة ومخسة وسبعون مثقاالًةيالوق رباعأ ثالثة إذ مثقاالً،

  .وثلثاً اًيفريص مثقاالً نيوثالث وثالثة تسعمائة

 ثالثة الشرعي املثقال فإن بالثلث، الشرعي املثقال من ثركأ يه اليت ةيفريالص ليباملثاق لهك هذا

 بشيء لوكيال رباعأ ثالثة منأكثر  املد ونيك الزمان هذا يف املتعارف لوكيوبال يف،ريالص املثقال رباعأ

  .باًيتقر مثقال ئيتام ساويي لوكيال إذ ل،يقل



٢٦٠



٢٦١

  

  فصل

  :جيب القضاء دون الكفارة يف أمور

  .ما مر من النوم الثاين بل الثالث، وإن كان األحوط فيهما الكفارة أيضاً خصوصاً الثالث: أحدها

  

  }فصل{

   :}مورأ يف فارةكال دون القضاء بجي{

 ،أيضاً فارةكال همايف حوطاأل انك نإو{ أيضاً }الثالث بل الثاين النوم من مر ما :حدهاأ{

 ماك العمدي غماءاإل النوم مكح يف سيول فراجع، املفطرات يف كذل يف المكال مر قد }الثالث خصوصاً

  .صلباأل العمل فالالزم ،كذل يف ليالدل لعدم ،البنج استعملإذا 

 من نوع ألنه منه سيياملغناط ميالتنو وهل اري،ياخت نوم هو ذإ للنوم، املوجب املرقد شرب منه نعم

 انك نإو ،احتماالن ،ايواملزا ةيفكيال يف النوم عن تلفخي ولذا الوعي، فقد من قسم ألنه ال وأ ،النوم

  .األول الظاهر

   ليدل ال ألنه ،زاد فما الرابع النوم ،الثالث النوم مكح يفن إ مث



٢٦٢

  إذا أبطل صومه باإلخالل بالنية مع عدم اإلتيان بشيء من املفطرات: الثاين

  

 النوم مكح نقض وجبي ما أتي مل إذا ه،يلإ الثالث مكح متديف له، ديجد مكح وجود على

  .الثالث

 مث أفطر من مسألة يف تقدم ما ،أشبه ما أو طمثت أو مترض أو سافر مث اجلنابة على بقي لو مايوف

  .اضطراري أو اريياخت عذر له جتدد

 الصوم نوي مل بأن }ةيبالن خاللباإل صومه بطلأ ذاإ{ :فارةكال دونفيه القضاء  بجي مما }الثاين{

 بعد اناًينس نواه أو الشمس، طلوع بعد عمداً الصوم ىنو مثال ،ةيللن احملدد الوقت يف نوي مل أو صالً،أ

  .فارةكال وجبي ال انيتإ لكف الإو فارة،كال وجبي اناًيتإ }املفطرات من بشيء انيتاإل عدم مع{ الظهر

 شملهي ألنه ،واضح فوجهه فارة،كال هايف اليت املفطرات من بشيء ىأت إذا فارةكال جتبنه أوأما 

  .مثالً عمداً لكأو نوي مل إذا ماك فارة،كال وجوب ليدل

 نوي مل إذا ما حال فحاله ،ةيلناإىل  تاجحي الصوم إذ ،صحي مل ألنه ةيالن كبتر القضاء جتبنه أوأما 

 العمل كبذل أتي مل ذاإو العمل، كبذل أتي مل إنه ثيح ،أشبه ما أو الصالة أو الغسل أو الوضوء

  .بالصوم أتيمل  من لكل الشامل القضاء ليدل شملهي إذ القضاء، هنا وهو ببدله انيتاإل هيعل وجب

  ،فارةكال جتب النه أوأما 



٢٦٣

 الصوم، كتر مطلق ال املفطر، باستعمال احلاصل فطارباإل دلتهاأ اصالختص" :كاملستمس يف قال

   .انتهى ،)١("املستند يف هيعل نص ماك

 باملفطرات خاصة كذل أشبه ما أو جامع من أو شرب من أو أكل من مثل فارةكال أدلةفإن 

 كبتر الصوم دمع ال باملفطر انياالت ظاهره أفطر من: )السالم هيعل( قوله ومثل النص، يف ورةكاملذ

  .ةيالن

 متعمداً، الشرب عن ال لكاأل عن فكال ينو إذا ،كذلك أيضاً خمتلفة ةيبن انيتاإل أن الظاهرن إ مث

  .الصوم نوي مل أيضاًألنه 

 املفطرات على للقضاء املرتبة دلةاأل ظاهر بأن للقضاء، ةيبالن خاللاإل ابجيإ يف لكستشي رمبا نكل

 فتدل الصوم، كتر ةين أو كذل قبل املفطر ةين ال القضاء وجبي فطاراإل  أنها،يف فارةك ال ما خصوصاً

  .ةيبالن خاللباإل قضاء ال أن على دلةاأل كتل

 نيوب ،باملفطر خاللاإل قورن إذا ةيبالن خاللاإل جلأل القضاء عدم نيب منافاة ال إنه :واجلواب

 املفطر أن ليدل ،نيليالدل بظاهر خذاًأ كذلو ،باملفطر خاللاإل قارني مل إذا ةيبالن خاللاإل جلأل القضاء

 رهكذ خرآ إشكال عن اجلواب عرفي ومنه القضاء، وجبي ةيبالن خاللاإل أن ليودل القضاء، وجبي

   انكإذا  بأنه )٢( كاملستمس

                                                

.٣٣٧ ص٨ ج:املستمسك )١(

.٣٣٧ ص٨ ج:املستمسك )٢(



٢٦٤

  أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك

  

 فال نئذيوح علله، سبقأ إىل رفطااإل الستناد ،مفطر ريغ بعده لكاأل انك مفطراً ةيبالن خاللاإل

  .فارةكال وجبي

 وجود بل التداخل، عدم حالة يف ضعفاأل واعتبار التداخل حالة يف قوى األواعتبار :قولأ

 ريبغ دماهأ إذا نمايب دماء،اإل ةيد عطاءإ هيعل بجي ال نهإف فيبالس نساناًإ قتلإذا نه أ ماك فقط، ضعفاأل

 إذا قوى األالقتل حتت تدخل ضعفاأل دماءاإل ةيفد دماء،اإل ةيد عطاءإ هيعل وجب خبانق وقتله القتل

  .ةيد له انك وحده، دماءاإل انك إذا ماأ تداخال،

 هيعل وحده انك إذا ماأ املين، مع انك إذا للبول الوضوء بجي ال نهإف واملين البول كذلكو

 ةيد هيعل انك نهيع قلعا  إذماأ ،به خاصة ةيد هيعل انك مثالً، البصر نور ذهب إذا كذلكو الوضوء،

  .دلةاأل من كذل ريغ إىل ،النور ذهابإ ةيد بدون القلع

 ماك صم،ي مل فألنه القضاء ماأ ،فارةكال دون القضاء وجبي فإنه }اءيبالر{ صومه بطلأ }وأ{

 ،كذل جلأل فارةكال على عةيالشر يف ليدل ال فألنه فارةكال عدموأما  العبادة، يف اءيالر مسألة يف حقق

  .العدماألصل ف

 انك به انيتاإل مع ذإ املفطرات، من بشيء انيتاإل عدم مع }كذلك القاطع أو القطع ةيبن وأ{

 والقاطع القطع ةين إبطال يف شكالاإل تقدم قد نكل والقاطع، القطع ةيلن ال املفطر كذل جلأل القضاء

  .فراجع



٢٦٥

  .إذا نسي غسل اجلنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر: الثالث

  من فعل املفطر قبل مراعاة الفجر مث ظهر سبق طلوعه وأنه كان يف النهار: الرابع

  

 ماك اميأ أو ومي هيعل ىومض اجلنابة غسل نسي ذاإ{ :فارةكال دون القضاء وجبي مما }الثالث{

 وجوب عدم مر ماك املفطرات، فصل من نياخلمس املسألة يف هيف قوالواأل القضاء وجوب مر قد }مر

 اريواخت عمد عن نيك مل ثيح كالتر فإن فارة،كال وجوب يف اريواالخت العمد اعتبار فصل يف رةفاكال

 مبال ريغ انك إذا ماك ،عذراً انهينس سيل ملن حىت عام مأ العذري انيبالنس خاص هذا وهل فارة،ك فال

  .السابقة املباحث بعض يف املسألة فصلنا وقد وقوالن، احتماالن ر،كوالذ انيالنس هيف فرقي مل

من فعل املفطر قبل مراعاة الفجر مث ظهر سبق طلوعه {: مما يوجب القضاء دون الكفارة} الرابع{

  .}يف النهار{فعله املفطر } وأنه كان

 الفجر، عن الفحص وجوب الظاهر أن وهو أمر، على هيالتنب من بد ال املسألة عن البحث قبل

  .انتهى الفجر، دخول يف كالش مع املفطر فعل وزجي ال :قال اخلالف يكحم يف فإنه خ،يللش وفاقاً

   كش من ماأ الفحص، قبل كش نم مراده ونيك نأو بد وال



٢٦٦

  .ليالل استصحاب وجود مع باحلرمة لتزمي أن ديفبع الفحص بعد

 ما الفحص، بدون كالش مع املفطر فعل جواز وعدم الفحص وجوب من استظهرناه ما ووجه

 جرت ولذا خرج، مما املقام سيول ل،يبالدل خرج ما إال املوضوعات، يف صالفح لزوم من رراًكم رناهكذ

 هل واريل املال وعن شوال، شهر ولأو رمضان شهر ولأ وعن ،الفجر عن الفحص على شرعةتامل ةريس

 وعن البلوغ، وعن قل،أ أو ديزأ به املتعلق املقدار وهل للحج، استطاع هلو اة،كوالز اخلمس به تعلق

 يشتغلون نيالذك كالش حمل انك مايف مميوالت والغسل الوضوء يف احلائل وعن ،الحتالما وعن ض،ياحل

 قبل من ؤنبيو ،نيبالد مبال ريغ عد فحصي مل من أن  حىت،كذل ريغ إىل ،العمال من وحنوه اجلص يف

  .نينياملتد

 ماك اعاة،املر عدم عند املفطر فعل حرمة عدم يف اخلالف لنفي ىدعو )١(كاملدار عن يكاحمل نكل

.باجلواز أيضاً املستند يف فىتأو اجلواهر، ورةكاملذ ىالدعو يف وتبعه ،املقاصد منتهى يف

اشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن كُلُوا و﴿ : تعاىلوبقوله صل،باأل للجواز استدل وقد

 نيتب نيك مل فما ،نيالتب والشرب لكاأل يف صيالترخ ةيغا جعل ثيح ،)٢(﴾الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر

  .والشرب لكاأل جاز

                                                

.٣٥٩ ـ ٣٥٨ ص:املدارك )١(

  .١٨٧ اآلية :سورة البقرة )٢(



٢٦٧

 لك: فقال ؟كشأ حىت ليبالل رمضان شهر يف لكآ: )السالم هيعل( الصادق عن سحاقإ ةيوروا

)١(.كتش الحىت 

  .بالطلوع قنيتت مبعىن الفجر طلوع يف كتش ال  حىتأي :قولأ

 ئاً؟يشأرى  ما خراآل وقال ،ذا هو حدمهاأ فقال ،الفجرا إىل فنظر قاما نيرجل عن، مساعة وموثقة

كُلُوا ﴿ :قولي عز وجل اهللان إ الفجر، ىرأنه أ زعم الذي حرم وقد له، نيتبي مل الذي لكأيفل :فقال

  )٢(.﴾واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر

  .نظر ورةكاملذ باألمور االستدالل ةيمتام يف نكل ،)الرضوي( منه بيوقر

 من مجلة املسألة هلذه تعرضي ملنه أ  إىلمضافاً ه،يف اخلالف عرفت فقد اخلالف، عدم ىدعو ماأ

نه أ فرض لو وحىت املخالف، وجود عدم راديأن  إال اللهم، اخلالف عدم ىدعو نكمي فكيف الفقهاء،

  .االستناد حمتمل فهو نيالب يف إمجاع انك

 ف،يالكالت داءأ يف العقالء قةيطر وهو ،موجود ليوالدل ،ليدل ال ثيح ليصأ فهواألصل وأما 

   ابكارت العاقل من قبلي ال ثيح

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٩ باب ٨٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٨ باب ٨٥ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٦٨

  .الفحص إىل قيطر له انك إذا هيف كالش مع احملظور

أن وأما  الواقعي، الفجر فاملناط اًقيطر العلم نيبالتب رادي أن ما إذا هايف داللة فال ة،ميركال ةياآلوأما 

  .بالفجر لفكامل علم فاملناط موضوعاً العلم رادي

 مناإو ة،يقيالطر هيفاألصل  ألن العلم، هيف ركذي ما أمثال يف ديبالبع سيل إنه ماك ،األول ديرأ نإف

 فاملعىن لواقعي،ا الفجر فاملناط ،العلم له صلحي مل إذا لفكامل عند املوضوع تحققي ال ألنه بالعلم ىؤتي

  .الفحص على العقالء عند توقفي ،الفجر عند كالتر أي األمر هذا طاعةإو الفجر، حىت لواك

 الستصحاب العبد ستقبلهي مل لو ،اجلمعة ومي أيتي الذي داًيز استقبل :قال لو املويل أن ىتر الأ

 مل ذا ملا بأنه العقالء العبد لوميو ،عاقبهي أن للموىل انك ،اجلمعة ومي من ةرياألخ الساعة إىل ئهيجم عدم

  .ايء وقت عن تفحص

 ظهري حىت وشرب لكأو الغرفة يف حبس لو ولذا بالفحص، إال سيل عرفا نيفالتب ،الثاين ديرأ نإو

  .نيتبي مل إنه عرفاً له قالي الروشن، من الصبح اضيب

   عنه، الفحص مع عرفاً الزمي الشيء نيتبن إ :قلت شئت نإو



٢٦٩

  .)١(نوايفتب بنبأ فاسق مكجاء نإ : تعاىلقوله يف نيالتبك ةياآل هذه يف نيفالتب

 ال ل،كاأل رمحي ال كالش وقت أن بصدد )السالم هيعل( اإلمام فإن ها،يف داللة فال اتيالرواوأما 

 فحصن إنه أ على داللة الثاين ةيالروا ويف فحص،ي ال بأن كالش يف نفسه بقيي أن له قحينه أ بصدد

  .لأد مطلوم خالف على فهي ،كش إذا الفحص بدون لكاأل له قحينه أ ال ،لكاأل له قحي كوش

 هميعل( عنهم ،صحابهأ عن ،سعد عن ،اشييالع رواه ما الفحص وجوب على لدي أو ديؤيو

 نيتبي حىت واشربوا لواك ،بأس ال ):السالم هيعل( قال الفجر؟ يف كشي وهو تسحر رجل يف: )السالم

  )٢(.كذل قبل تسحريو رمضان يف ستظهري أن ىرأو الفجر من األسود طياخل من ضياألب طياخل مكل

 بطالن وجبي ال الرجل عمله ما أن أرى ):السالم هيعل( قوله نةيبقر بأس ال ظاهر فإن

 فحال الوجوب، يف ظاهر ىرأ ):السالم هيعل( قوله ألن ،االستظهار هيعل الواجب انك وإن صومه،

   حال يف ه أكلعن جمتهده املقلد سأل لو ما لحا ثياحلد هذا

                                                

  .٦آية :  سورة احلجرات)١(

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٤٩باب  ٨٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٧٠

  .الفحص هيعل بجي انك وإن ح،يصح صومه بأن بهيجي فإنه ،كالش

 وجوب أدلةب للوجوب االستدالل إىل حاجة النه أ ظهري الفحص وجوب ليدل من رناهكذ ومبا

 ،املقدمة باب من ولو جبيف الواقعي، للنهار اسم هو الذي النهار يف كمسااإل وجوب أدلةب وال القضاء،

 بعدم قوهلما من املقاصد منتهىو للمستند خالفاً ،بالفجر الظن مع الفحص وجوب ظهري تقدم ومما

  .شرعاً معترباً ظناً نيك مل ما الظن مع الفحص وجوب

 إشكال وال خالف بال ،طلوعه سبق ظهر مث الفجر مراعاة قبل املفطر فعل إذا القضاء بجي إنه مث

 املقاصد منتهى يف ماك ه،يعل مجاعاإل ةيوالغن واخلالف االنتصار عن بل واملستند، راجلواه ادعاه ماك

  .كواملستمس

 من خرج مث حرتس رجل عن سئل أنه )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصح هيعل دليو

 شهر ريغ يف حرتس وإن ،هيقضيل مث كذل صومه تمي :)السالم هيعل( قال ؟نيبوت الفجر طلع وقد هيلقي

  .ثياحلد )١(.أفطر الفجر بعد رمضان

   مسع رجل: )السالم هيعل( احلسن أيب إىل هاشم ابن اتبةكوم

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٤ باب ٨٢ ص٧ ج:الوسائل )١(



٢٧١

 :هيلإ تبكف ،سفرأ قد الصبح فإذا وخرج فجامع للسحور النداء أن فظن رمضان شهر يف النداء

تعاىل اهللا شاءن إ وميال كذل قضيي.)١(  

ن إ :فقال ،رمضان شهر يف الفجر طلع ما بعد شربو أكل رجل عن سألته :قال مساعة، وموثقة

 فأكل قام انك وإن ،هيعل إعادة وال صومه تميفل الفجر ىفرأ عاد مث فأكل الفجر ري فلم فنظر قام انك

 النظر قبل لكباأل بدأ ألنه آخر، وماًي قضييو صومه تميفل ،طلع قدنه أ ىفرأ الفجر إىل نظر مث وشرب

  )٢(.عادةاإل هيفعل

 ،ال أم الفجر طلعأ تنظر أن ةياجلار آمر :)السالم هيعل( اهللا عبد أليب قلت :قال ةيمعاو حةيوصح

 نتك لو كنأ أما ه،يتقض مث كومي تتم :قال ظرت؟ن نيح طلع قد جدهأف انظر مث كلآف طلع،ي مل فتقول

  )٣(.قضاؤه يكعل انك ما نظرت الذي أنت

 طلع ما بعد شرب رجل عن سألته :قال ،)لسالما هيعل( ميإبراه أيب عن ،محزة أيب بن علي وخرب

  قضاًء انك وإن آخر وماًي قضييو ،كذل ومهي صومي :قال رمضان؟ شهر يف علمي ال وهو ،الفجر

                                                

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٤٤ باب ٨٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٤٤ باب ٨٢ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٦ باب ٨٤ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٢٧٢

  )١(.قضييو كذل ومهي فطريفل الفجر بعد فشرب ه،ريغ أو شوال يف رمضانل

 أو أكل منيف :قالوا مأ )السالم مهيعل( اهللا عبد وأيب جعفر وأيب يعل عن ،سالماإل دعائم وعن

 لكأي أن قبل نظر قد انك فإن ،بطلوعه علمي ال وهو الفجر طلع فقد رمضان، شهر يف جامع أو شرب

 انك نإو ه،يعل شيء وال صومه يف مضيفل طلع، قد فرآه نظر أكل فلما طلع، رهي فلم الفجر مطلعإىل 

  )٢(.انهكم وماًي قضييو صومه تميفل الفجر طلوع بعد أكل قدنه أ علم مث نظري أن قبل أكل 

 مل إذا مايف القضاء هيعلنه أ يف ،بعضها سنادإ صحة مع الداللة ةحيصر تراها ماك اتيالروا وهذه

 وجوب يف فرق وال باملناط، هايلإ ىتعديف سائرها ماأ املفطرات بعض يف انتك نإو وهي ،الفجر راعي

  .السابقة دلةاأل طالقإل ،الفجر جودبو الظن أو كالش أو الفجر بعدم العلم نيب القضاء

 هيف نكل ،بالفحص لّفيك أن نكمي ال العلم مع ذإ ،خارجة الفجر لعدم العلم صورةن إ قالي ورمبا

  .بالقضاء لفيك أن نكمي نهكل بالفحص، لفيك أن نكمي ال بالفجر العلم معأن 

                                                

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٤٥اب  ب٨٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢٧٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(



٢٧٣

  

 شيء فال جبهالة، مراًأ بكر رجل يأ: )السالم هيعل( قوله يف داخل إنه :قاليأن  إال اللهم

  .واملوضوع مكاحل شملي بأنه قلنا إذا كذل قيمصاد أظهر من الفرع  هذا فإن ،)١(هيعل

 وتكوس فارة،كال عدم صالةأل معترب ريغ ظناً بالفجر ظن انك نإو أفطر من على فارةك ال إنه مث

  .انيالب مقام يف أا مع عنها دلةاأل

نه أ زعم ولو ه،يعل قضاء النه أ أيتيفس الفجر،ن ا بمث نفجري ملنه أ وزعم وفحص نيتب لو إنه مث

  .الواقع يف فجر وال بالواقع مناط مكاحل إذ قضاء، فال منفجراً الواقع يف نيك ومل أفطر مث الفجر

 الزاعم انك فإن انفجر، بأنه واآلخر نفجري ملنه أ حدهمأ زعم فإن املتفحص تعدد صورة يف مث

 بجينه أ حوطفاأل ثقة اآلخر انك فإن كالش يف يبق نإو اآلخر، لقول اعتبار فال بالعدم، علم بالعدم

 حيت ):السالم هيعل( قوله شملهيف عريف نيتب نهوأل الثقة، ن أذاعلى االعتماد ملناط كمسااإل هيعل

  .هيف داللة ال مما الفجر زعم نهأو الثقة، باشتباه كالشا علمإذا  إال ،نيستبي

 هيعل( اهللا عبد أيب عن ،الدعائم خرب ملحي اآلخر كوش بالفجر الزاعم ثاقةو من رناهكذ ما علىو

 طلع، ئاًيش ىرأ ما :اآلخر وقال طلع، قد الفجر هذا :حدمهاأ فقال رجالن قام نإف :قالنه أ )السالم

   وصحة الفجر بطلوع واملعرفة العلم أهل من معاً ومها

                                                

. ٣ ححرامبواب تروك اإلأ من ٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٧٤

  ا لعمي أو حبس أو حنو ذلكسواء كان قادراً على املراعاة، أو عاجزاً عنه

  

 الذي علىو نه،يتبي حىت شربيو لكأي أن له ،الفجر نيستبي مل يفللذ :)السالم هيعل( قال البصر،

 طياخل مكل نيتبي حىت واشربوا لواك :قولي عز وجل اهللا ألن والشراب، الطعام عن كسمي أن نهيتب

 الذي علىف اآلخر، من نظر حدأ أو أعلم حدمهاأ انكن إ ماأف ،الفجر من األسود ظياحل من ضيباأل

  )١(.به قتديي أن والعلم النظر يف دونه هو

 كوذل ،}كذل حنو أو حبس أو يلعم{ عجزاً }عنها عاجزاً أو املراعاة، على قادراً انك سواء{

 ء،القضا أدلة اتطالقإل القضاء هيعل فالالزم الصوم، بطالن وجبي النهار يف لكواأل النهار يفأكل ألنه 

 آخرون ذهب نكل خالفه، على إمجاع نيك ملن إ ىقواأل املستند يف وجعله اجلواهر يفإليه  مال ما وهذا

 املقاصد نتهىامل ويف ،كاملدار عن يكواحمل الشرائع من الظاهر هو وهذا العاجز، على قضاء النه أ على

  .صحاباأل نيب املشهورنه إ كواملستمس

 جدهأ خالف بال القضاء بجي فال ىعمواأل للمحبوس تفقي ماك عنها عجز لونه أ اضيالر وعن

من  على خيفى ال ماك ها،يعل القدرة بصورة هريوغ التبادر مكحب فتوىوال النص اختصاص مع ،صللأل

   قبل ونهكب للقضاء النصوص يف ليالتعل فإن .انتهى تدبرمها،

                                                

  .٢٧٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(



٢٧٥

  يل، بأن شك يف الطلوع أو ظن مث تبني سبقهأو كان غري عارف بالفجر، وكذا مع املراعاة وعدم اعتقاد بقاء الل

  

 فرض علىف احلال، المعاست من نكالتم صورة خباراأل مورد ونك على نةيقر والنظر، الفحص

  .كبذل دهييتق لزمي القضاء خبارأ إطالق

 يف ذاك العاجز،ك الباب نصوص بعض إطالق يف لدخوله }بالفجر عارف ريغ انك وأ{

  .كاملستمس

 يف رركت ما أن  إىلمضافاً هنا، القضاء عدم تقتضي السابق الفرع يف ورةكاملذ نةيالقرن إ :هيف نكل

 الغالب هو ماك بالفجر معرفته عدم جهة من انك ولو املتعمد ريغ أن يف ظاهر التعمد لفظ من اتيالروا

  .شيء هيعل سيل افيرواأل والبوادي ىالقر هلأ يف

 بأن ،ليالل بقاء اعتقاد وعدم{ للفجر }اعاةاملر مع{ املصنف مذاق على القضاء بجي }ذاكو{

 شملهيف النهار، يف أكل قد ألنه كوذل }سبقه نيتب مث{ الطلوع أو الطلوع عدم }ظن أو الطلوع يف كش

  .أشبه ما أو جامع أو أفطر من أدلة

 مع القضاء نفي على الدال الدعائم وخرب مساعة وموثق ةيمعاو حيصح إطالقن إ قاليأن  إال اللهم

 واردة ألا القضاء، على الدالة اتطالقاإل على مقدمة دلةاأل هذه أن املعلوم ومن املقام، شملي راعاةامل

  .اتطالقاإل كتل على

 هيفف بالطلوع الظن نيوب اطاً،ياحت إال قضاء فال كالش نيب املسألة يف فصل الربوجردي ديوالس

   انك ذاإف الطلوع، مبعد خربتأ اليت ةياجلار مسألة يف ةيولولأل أنهكو القضاء،



٢٧٦

  بل األحوط القضاء حىت مع  اعتقاد بقاء الليل

  

 القضاء سقطي ال الطلوع بعدم كفالش القضاء، سقطي ال الطلوع بعدم الظن املورث ةياجلار قول

  .وىلأ قيبطر

 ليم أن كذل من ظهر ماك ممنوعة، ةيواألولف املراعاة، وعدم املراعاة نيب فرق الشارعن إ :هيوف

 ما على ستيل ورةكاملذ ةيواألولو القضاء، أدلة يف اتطالقلإل للروض تبعاً القضاء إىل جلواهرا صاحب

  .القضاء بعدم فىتأ بل القضاء، يف )١(كاملستمس يف لكشأ ولذا ،نبغيي

 بقاء عتقدي انك بأن املراعاة عدم صورة أراد نإ }ليالل بقاء اعتقاد  مع حىت القضاء حوطاأل بل{

 ،شملهي جبهالة مراًأ بكر ئامر اميأ :قوله إطالق أن تقدم فقد اعتقاده، خطأ نيبت مث فأكل ليالل

 من املنصرف فإن ،عرفاً عمداً ىسمي ال نهإف ات،يالروا يف عمداً اتإطالق عن خارج نهأو خصوصاً

  .يالرم تعمد نإو القتل تعمدي مل إذا مايف العمد شبه قتل ىسمي ولذا الشيء، شؤون لكب العلم العمد

 حيصح قيمصاد أظهر من ألنه ،وىلأ القضاء فعدم ل،يالل بقاء واعتقاده املراعاة صورة أراد نإو

  .الدعائم وخرب عمار، وموثق ة،يمعاو

 القضاء، بوجوب فىتأ الذي اجلمال ديللس خالفاً الربوجردي، ديالس به فىتأ الذي هو رناهكذ وما

   فلم ل،يالل بقاء العتقاد املراعاة عدم صورة أي ،األوىل الصورة نيب فرق مكياحل ديوالس

                                                

  .٣٣٩ ص٨ ج:املستمسك )١(



٢٧٧

  وال فرق يف بطالن الصوم بذلك بني صوم رمضان وغريه من الصوم الواجب واملندوب

  

 بعدم فىتأف ليالل بقاء واعتقاد املراعاة صورة أي ةيالثان الصورة نيوب ،القضاء وجوب ستبعدي

  .القضاء

 الفجر بعد انكنه أ نيتب مث فأكل ل،يالل قاءب كش أو ظن أو فاعتقد ىراعن إنه أ تقدم مما فتحصل

 خطأ نيتبي مل وإن ،قضاء الو صح اعتقاده، خطأ نيتب مث فأكل الفجر فاعتقد ىراع وإن قضاء، فال

 الفجر، بعد انكنه أ نيتب مث الفجر عدم معتقداً راعي مل وإن القضاء، هيعل انك خطئه عدم أو اعتقاده

 وجب الفجر انكنه أ نيتب مث الفجر ظاناً أو ليالل ظاناً أو اًكشا راعي مل وإن قضاء، النه أ فالظاهر

  .القضاء

 رمضان صوم نيب{ رمضان شهر يف مبطلنه أ رناكذ الذي }كبذل الصوم بطالن يف فرق وال{

  .له خمرج وال تشمله املفطر أدلة ألن }واملندوب الواجب الصوم من هريوغ

 من هيف حنن ما ةيولوأ نكل ،شملهي جبهالة مراًأ بكر ئامر اميأ إطالقن إ قاليأن  إال اللهم

  .للمقام ئامر اميأ مشول عن مانعة رمضان وصحة رمضان، ريغ بطالن صورة

 بطالن على وىلأ قيبطر دلي رمضان صحة صورة يف رمضان ريغ بطالن على دل ما أن واحلاصل

   بطالن صورة يف رمضان ريغ



٢٧٨

  واعتقاد بقاء الليلبل األقوى فيها ذلك حىت مع املراعاة 

  

  .جبهالة اًمرأ بكر ئامر اميأ لقاعدة جمال فال رمضان،

  .نياملع ريوغ نياملع نيب الواجب الصوم يف فرق ال هنإ مث

 واملندوب الواجب يف أي }هايف قوى األبل{ القضاء إىل باإلضافة كمسااإل بجي نياملع يف نعم

 واستصحاب ةياملفطر أدلة طالقإل كوذل }ليالل بقاء واعتقاد املراعاة مع حىت{ البطالن }كذل{

 هيعل( قال املتقدم احلليب حيصح ليوذ ،أشبه وما النذر يف الصوم وجوب أو الفائت قضاء وجوب

  )١(.أفطر الفجر بعد رمضان شهر ريغ يف تسحر نإو ):السالم

 فشرب هريغ وأ شوال يف لرمضان قضاًء انك نإو ):السالم هيعل( قال ،محزة بن علي خرب ليوذ

  )٢(.قضييو كذل ومهي فطريفل الفجر بعد

 شهر من ومانيوال وميال يعل ونيك :)السالم هيعل( ميإبراه أليب :قلت عمار، بن سحاقإ وموثق

 وميال كذل صوم على متأ أو آخر وماًي وميال كذل انكم قضيأو وميال كذل أفطر مصبحاً حرأتسف رمضان

  )٣(.آخر وماًي وتقضي مصبحاً ت أكلكألن وميال كذل تفطر بل ،ال ):السالم هيعل( فقال آخر؟ قضيأو

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٥ باب ٨٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ حلصائم مما ميسك عنه ا٤٥ باب ٨٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٤٥ باب ٨٣ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٢٧٩

 شهر بصوم وركاملذ مكاحل باختصاص هريوغ الفاضل منهم مجاعة صرح" :املستند يف قال إنه مث

 ريغ أو ،نيمع ريغ أو انك ناًيمع ،انك واجباً ،ومهي أفطرو صومه فسد هريغ يف املفطر تناول فلو رمضان،

 عدم والظاهر واضح، نياملع الواجب ريغ يف مكاحل وهذا ،بعده أو املراعاة قبل ولالتنا انك واجب،

  .انتهى ،)١( " أيضاً هيف اخلالف

 يف وتبعه ،املراعاة مع فطاراإل عدم يف برمضان هإحلاق كاملدار يف فاستظهر نياملع الواجبوأما 

  .واملستند ةريالذخ

  :نيمربأ نياملع الواجب يف الفساد لعدم استدلوا وقد

 وجوب على الدال األمر امتثال وجوب استصحاب فالالزم وم،يال صوم فساد ةيمعلوم عدم :األول

 ،فات ماك فات ما اقض على دل ما إطالق شملهي ال الفساد على ليدل نيك مل ذاإو ،نياملع وميال هذا

  .اتف قد إنه علمي ملألنه 

  .صلحي ومل نياحلد نيب ما كمسااإل يف قةيحق الصومن إ :قلت نإ

 قةيحق فالصوم ،اًيناس لكاآل صوم صحة من نشاهد ملا ،كذل عن عبارة الصوم أن علمي مل :قلت

   خرج مناإو نياحلد نيب ما كمسااإل يف قةيحق الصومن إ قاليأن  إال اللهم اجلملة، يف كمسااإل يف

                                                

  .٢٨ كتاب الصوم سطر ١١٣ ص٢ ج:املستند )١(



٢٨٠

  .اخلاص ليبالدل هماأشبه وما الفجر مراعي لكأو الناسي لكأ

 :ةيمعاو حيصح يف )السالم هيعل( قولهك ،الفساد عدم على الدالة اتيالروا بعض إطالق :الثاين

قضاؤه يكعل نيك مل نظرت الذي نتأ نتك لو كنأ ماأ)نياملع ،رمضان ريوغ رمضان شملي نهإف ،)١ 

 نياملع ىبقيف ،نيباملع خاص القضاء فإن قضاؤه )السالم هيعل( لقوله نياملع ريغ خرج نكل ،نياملع ريوغ

  .طالقاإل هلذا مشموالً

 على بناًء هريغ وأ )السالم هيعل( لقوله ،محزة أيب ابن خرب إطالقب أيضاً هلم املستند يف واستدل

  .واضح نظر هيوف ،شوال على ال قضاء على عطفنه أ

 يف تسحر نإو ):السالم هيعل( قال ثيح ،احلليب حيبصح معارض نهكل ة،يمعاو حيصح فالعمدة

  .نياملع ريوغ نياملع الواجب شملي فانه ،)٢(أفطر الفجر بعد رمضان شهر ريغ

 ألن التعارض قعي مناإو ة،ياملفطر عمومات فاملرجع تساقطان،يو التعارض قعي نياملع الواجب ففي

   ة،يمعاو شملهي ال املراعاة وبدون ،احلليب شملهي ال فالرمضان، وجه من عموم نهايب النسبة

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٦ باب ٨٤ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٥ باب ٨٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٨١

   على من أخرب ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاًاألكل تعويالً: اخلامس

  

 ه،ريغ أو رمضان يف املراعاة مع قضاء ال :قولي ةيمعاو فإن املراعاة، مع مضانر ريغ يف تمعانجيو

 ،ةيمعاو يف االفتراق مادة فرمضان، املراعاة عدم أو املراعاة مع رمضان شهر ريغ يف أفطر :قولي واحلليب

  .همايف االجتماع مادة املراعاة مع رمضان ريوغ ،احلليب يف االفتراق مادة عاةاملرا وعدم

 ما فاملرجع تساقطا ذاإو نظر، التخلص يف نكول التعارض، من التخلص هريوغ كاملستمس أراد وقد

  .فتأمل ،والقضاء متامباإل احتاط الربوجردي ديوالس املنت، على تواكس نياملعلق غلبأ ولذا عرفت،

 طلوع وعدم ليالل ببقاء خربأ من على الًيتعو لكاأل{ :فارةكال دون القضاء وجبي مما }اخلامس{

  .ةيالغن عن ماك اًإمجاعو اجلواهر، يف ماك خالف بال }طالعاً ونهك مع الفجر

 ماأ: هيوف املتقدم، ةيمعاو حيصح وخصوص ،أشبه ما أو شرب أو أكل من اتإطالق هيعل دليو

  .املتقدم الدعائم خرب شملهي بل ،قضاؤه يكعل انك ما تفطر الذي نتأ نتك لو كنأ

 ريغ منه املنصرف أن عرفت، الذي بالعمد دييالتق إىل باإلضافة الرباءة، صلفأل فارةكال سقوطوأما 

  .الصورة هذه



٢٨٢

 احملقق عن يكفاحمل ،نيعدل أو واحداً عدالً املخرب انك لو مايف القضاء، وجوب يف اختلفوا مإ مث

  .ةيشرع حجة وماكل عدالن خربهأ انكن إ قضاء ال إنه :ةريوالذخ كاملدار وصاحيب ينيالثان ديوالشه

 هيعل( قوله يف ورةكاملذ االستبانة من ألنه الواحد، بالعدل تفاءكاال نياملتأخر متأخري بعض وعن

 ما على ردي ال ةياجلار وخرب :قالوا الثقة، نذاأ على االعتماد يف وللمناط ،نيستبي حىت ):السالم

  .ةياجلار مقابل يف نهأل ):السالم هيعل( لقوله مفهوم وال ،دلةاع انتك ةياجلار أن علمي مل ذإ رناه،كذ

 الواقع على ثراأل بيترت وجوب نايفي ال لواحد العدل أو نةيالب ةيحج بأن القول هذا على لكشأو

 عضاءلأل بالنجاسة مكحي نهإف جناسته، نيبت مث املاء بطهارة خربأ إذا نةيالب أن ماك اخلالف، شافكان عند

 من على القضاء وجوب اتإطالق بعد ضري ال ةياجلار خرب مشول وعدم ذا،كوه والغسل الوضوء وبطالن

  .هيف حنن ملا الشاملة أفطر

 لو الواقع ثارآ ترتب عدم نيوب شيء، ةيحبج املوىل قول نيب عريف تالزم بأنه :قالي رمبا نكل

 ةيروا ففي اخلالف، شافكان عند لواقعا ثارآ ترتب على ليدل كهنا نيك مل إذا اميف ،اخلالف شفكان

 اهللا برسول رجل ومر الغداة، لصالة تومكم ام ابن ذّنأ :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،زرارة

  وهو )وآله هيعلصلى اهللا (



٢٨٣

 للفجر؟ املؤذن ذنأ قد )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول اي :فقال ،معه لكأي أن فدعاه تسحري 

  )١(.كمسأف كذل فعند بالل ذنأ فإذا ،ليبل ؤذني وهو تومكم ام ابن هذان إ :فقال

 لو نهأو ل،كلأل شرعي جموز ذاناأل بالل كتر أن منه فهمي العرف على يلقأ لو المكال هذا نإف

 عيمج ترتب العالمة جعلإن  فبالل، شتباها كذل بعد ظهر نإو تبعة، هيعل نيك مل بالل نأذا قبل أكل 

  .العالمة خطأ ظهر نإو ثاراآل

 شهر يف لكآ: عمار ابن خرب يف) عليه السالم( الصادق قول العرف على لقيأ  إذا كذلكو

 نيقيال وقت لكاأل له وزجينه أ ،)٢(كتش ال حىت لك، ال ):السالم هيعل( قال ؟كشأ حىت ليبل رمضان

  .خطأه نيتب إذا لهكأل ثرأ ال نهأو بالفجر،

 المكال نكل جزاء،اإل قتضيي ال الظاهري  أن األمرمسألة يف داخلةا إ قالي رمبا انك نإو واملسألة

 لةكمش كبذل فتوىال نكل املسألة، كتل اتيصغر من ونيك ال ،املقام يف بالتالزم العرف فهم بعدنه أ يف

  .العامل واهللا ، خيفىال ماك

   شرعي ذنإ فال ثقة ريغ انكذا  إماأ ثقة، املخرب انك إذا لهك هذا

                                                

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٤٩ باب ٨٦ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٧ باب ٨٦ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٨٤

  األكل إذا أخربه خمرب بطلوع الفجر لزعمه سخرية املخرب أو لعدم العلم بصدقه: السادس

  

  .القاعدة على القضاء فوجوب هيوعل ه،يعل االعتماد يف

 رهكذ ما سائر ويف ،هنا مفطر لك أي }لكاأل{ :فارةكال دون القضاء وجبي ما من }السادس{

 املثال باب من هو )لكاأل( املصنف وقول ل،كال يف للقضاء ةياملقتض العلة لوجود ،لكاأل بلفظ املصنف

 ظن نإو }هبصدق العلم لعدم أو ،املخرب ةيسخر لزعمه{ لكأو بالي فلم }الفجر بطلوع خمرب خربهأ ذاإ{

 القضاء بوجوب صحاباأل قطع قد كاملدار وعن الربهان وعن اجلواهر، يف ماك خالف بال ،كش أو

  .هريوغ اخلامس يف مر ماك الرباءة، فارةكال عدم على دليو فارة،كال دون شأنه هذا من لىع

 بن صيع حةيصح إىل باإلضافة ،أشبه وما وشرب أكل من اتإطالق القضاء على لدي ماك

 يف تسحروني صحابهأو رمضان شهر يف خرج رجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال القاسم

 صومه تمي :فقال ،فأكل سخرينه أ بعضهم وظن بعضهم، فكف فناداهم، الفجرىل  إفنظر تيب

  )١(.قضييو

 مل علميمل  لو ذإ ناداهم، نيح الفجر بطلوع كذل بعد علم من على حةيالصح محل من بد وال

   املخرب بأن ليقإذا  إال ،قضاء هيعل نيك

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٧ باب ٨٥ ص٧ ج:الوسائل )١(



٢٨٥

  اإلفطار تقليداً ملن أخرب بدخول الليل: السابع

  

  .قوله اتباع الالزم انكو ثقة انك

 قال الرضوي القضاء ديؤيو شرعاً، اتباعه هيعل بجي مل ئستهزينه أ نساناإل ظن إذا الثقةن إ :هيوف

نه أ حدهمأ وظن الفجر طلع قد قال مث ،رجخي أن حدهمأ سألوا نيجمتمع قوماً أن ولو ):السالم هيعل(

  )١(.وميال كذل قضاء هيعل انك وشرب فأكل مزح

 ال ذإ القضاء، عدم نيوب لكاأل يف الشارع جازةإ نيب العريف التالزم من تقدم ما ىمقتض :تقل نإ

  .مكاحمل هو انك ليالل استصحاب ذإ ،أيضاً هنا قضاء

  .لالستصحاب جمال فال الفحص، بجينه أ تقدم قد :قلت

 بكر ئامر اميأ: )السالم هيعل( قوله شملهي إنه :قالي أن جمال انك الطلوع بعدم علم إذا نعم

 اجلهل ،نيالقسم لك شملي ،علموني ال مايف الرفع ثيحد إطالقك اجلهالة إطالق فإن جبهالة مراًأ

  .كذل يف التأمل تقدم قد نكول باملوضوع، واجلهل مكباحل

 يف }ليالل بدخول خربأ ملن داًيتقل فطاراإل{ :فارةكال دون القضاء وجبي مما }السابع{

 اخلالف نفي اضيالر وعن القضاء، يف شكالواإل اخلالف ينف احلدائق ويف املشهور، هو ماك كاملستمس

   هيف

                                                

  .٢٨٨ ص٩٣ ج:البحار )١(



٢٨٦

  .كالش مع هيعل مجاعاإل ةيوالغن اخلالف وعن صوره، بعض يف كاملدار من الإ

 ،صمي مل نهأو له، املفطرات أدلة اتإطالق مشول من واخلامس الرابع يف تقدم ما بعض هيعل دليو

  .نياحلد نيب عما عبارة الصومفإن 

 استدلنه أ والظاهر الفجر، مراعاة قبل املفطر فعل يف املتقدم ةيمعاو حيبصح احلدائق يف واستدل

  .املقام عن جنيبأنه أ من بعض راديإ هيعل ردي فال، للمناط كبذل

 هيعل( اهللا عبد أيب عن ،مساعة موثق ليذ يف ليالتعل بعموم املقاصد منتهى يف له استدلنه أ ماك

 أفطرف لياللنه أ فرأوا الشمس غروب عند سودأ سحاب هميفغش رمضان شهر صاموا قوم يف )السالم

 )١(﴾أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل﴿ :قولي عز وجل اهللان إ ،وميال كذل اميص أفطر الذي على :فقال بعضهم؟

  )٢(.متعمداً أكل  ألنه قضاؤه هيفعل ليالل دخلي أن قبل  أكل فمن

  .)٣()السالم هيعل( عنه ،ريبص أيب عن ،اشييالع رواه ما وحنوه

  .أيتي مبا كاملستمس يف هيعل لكشأو

 ):السالم هيعل( جعفر بوأ قال :قال زرارة حيصحك ،القضاء عدم على تدل اتيروا كهنا نعم

القرص، غاب إذا املغرب وقت   

                                                

  .١٨٧ اآلية :سورة البقرة )١(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٥٠ باب ٨٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٢٠٠ ح٨٤ ص١ ج:العياشي )٣(



٢٨٧

  وإن كان جائزاً له لعمي أو حنوه، وكذا إذا أخربه عدل بل عدالن

  

 صبتأ نتكن إ الطعام عن فكوت كصوم ىومض الصالة عدتأ تيصل وقد كذل عدب تهيرأ نإف

  )١(.ئاًيش منه

 أن ظن لرجل قالنه أ )السالم هيعل( جعفر أيب عن ،زرارة حيوصح ،الشحام ديز خرب وحنوه

  )٢(.قضاؤه هيعل سيل :قال ،كذل بعد الشمس بصرأ مث أفطرف غاب قد الشمس

 قد الشمس أن ىرأ من :قالنه أ )السالم همايعل( حممد نب جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

  .)٣(هيعل شيء ال ،تغب مل أا كذل بعد له نيتب مث رمضان، شهر يف كوذل أفطرف غربت

  .كذل يف المكال ليتفص أيتيوس

 قلده الذي انكو }حنوه أو يلعم له جائزاً{ فطاراإل }انك نإو{ القضاء فالواجب انك فكيو

 ذاكو{ ،أفطر من على القضاء وجوب ليدل شملهيف ،فطاراإل حتقق من نعمي ال الظاهري اجلواز ألن ثقة،

 قتضيي ال الظاهري األمرو ،ظاهري نئذيح اجلواز ألن }عدالن بل{ ليالل بدخول }عدل خربهأإذا 

  .خالفه شفكان إذا جزاءاإل

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٥١  باب ٨٨ - ٨٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٥١ باب ٨٨ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



٢٨٨

  بل األقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا مل جيز له التقليد

  

 مل الرضاع أن أو طاهر، املاء  هذا أن أو حان، قد الظهر أن أو ،له الدار بأن عدالن خربهأ إذا ولذا

 وجب الظهر قبل انتك صالته أن أو رجاعها،إ هيعل وجب آخر نسانإل الدار بأن له نيتب مث ،مليك

 والصالة والغسل الوضوء إعادةو القاه ما ريتطه هيعل لزم جنسا انك املاء نأو الوقت، يف ا انياالت هيعل

  .مثلةاأل من كذل ريغ إىل مفارقتها، هيعل وجب الرضاعة من ختهأ تزوجها من أن أو ،ما صالها اليت

 ليدل شملهيف عذر، بدون  ألنه إفطار}ديالتقل له زجي مل إذا أيضاً فارةكال وجوب قوى األبل{

  .فارةكال

 بقول الظن حلصول ائزاًج انك إذا لكاأل أن وفروعها، املسألة صلأ يف المكال ليوتفص هذا

 نسانإ لكل أو ،حبس أو يلعم نساناإل هذا على شرعاً حجة املخرب ونكل أو العلم، حلصول أو ،املخرب

  .القضاء عدم القاعدة ىفمقتض نة،يالبك

  .القضاء القاعدة ىفمقتض شرعاً، جائزاً لكاأل نيك مل إذا أما

 ومن غاب قد الشمس أن ظن: زرارة حيلصح مشمول فهو الظن، له حصل إذا نهفأل :األول ماأ

 حصل ذاإو ،كذل ريغ من صلحي وقد الثقة، خبارإ من صلحي وقد ة،يالرؤ من صلحي قد الظن أن املعلوم

 ةيالشرع ةياحلج نيب العريف التالزم من تقدم فلما شرعاً حجة اخلرب انك ذاإو ،ىقوأ هيف فاملناط العلم له

   عدم نيوب



٢٨٩

  أكل باب من بل، جزاءاإل قتضيي الظاهري  أن األمرباب من سيلنه أ عرفت وقد القضاء،

 كذلك ،أشبه وما األول والنوم الناسي ليبدل القضاء اتإطالق ختصص ماك نهإف رمضان، شهر يف الناسي

  .القضاء عدم نيوب فطاراإل جواز نيب التالزم منه فهمي مبا صختص

 ومن ،وىلأ قيبطر نيوالعدل الواحد العدل على االعتماد جاز الثقة نذاأ على االعتماد جاز ذاإو

 عموماً القضاء أدلة نيوب نهيب بأن قالي حىت االستبانة ليبدل أو نيالعدل بشهادة سيل رناهكذ ما أن املعلوم

  .وجه من

 لونه أ على القضاء، أدلة من خصأ هي اليت دلةاأل من الصوم خصوص يف فهمي مبا استدالل بل

 يف لةأاملس دراجإف القضاء، عن الرباءة املرجع ونيك التساقط بعد نهإف هوج من بالعموم التعارض فرض

 ماك سيل هأشبه وما الوقت خارج والصالة والرضاع بالنجاسة ونقضها الظاهري مكاحل اتيصغر

  .ينبغي

 محله وعدم الداللة ميتسل بعد بد ال ذإ املتقدم، ريبص أيبو مساعة موثق رناهكذ ما عارضي ال ماك

 قد مصومهأن  بظن قبالً واأكل إذا لونكأي مإ ثيح العوام عادة هو ماك، نيالتب بعدحىت ل  أكمن على

 يف ستمروني مإف املسألة، عرفوني وال اناً،ينس طرونفي منيف ريثك هو ماك ،كمسااإل إىل داعي فال بطل

   بعد فائدة النه أ زاعماً لكاأل



٢٩٠

  فبان خطأهاإلفطار لظلمة قطع حبصول الليل منها : الثامن

  

 يف ةياآلت اتيالروا من جلملة الستحبابا على حممول إنه :قاليأن  إال ،قبالً فطروا ذإ كمسااإل

  .املوهومة الظلمة مسألة

  .املخرب خرب ةيحج أو ظن أو علم من هإفطار يف مشروع عذر له انك إذا لهك هذا

ن إنه أ القاعدة ىفمقتض قة،الث شهدي ومل ظني ومل علمي مل بأن مشروع، عذر له نيك مل إذا ماأ

 سيفل جبهالة مراًأ بكر ئامر اميأ شملهيف م،كباحل اجلاهل مكح هيعل ىجر د،يالتقل جواز بعدم جهل

  .فتأمل ،فارةك الو قضاء هيعل

 }خطأه فبان منها ليالل حبصول قطع لظلمة فطاراإل{ :فارةكال دون القضاء وجبي مما }الثامن{

 تقدم ماك الصوم فإن ،أفطر من على القضاء وجوب على دل ما مةيضم مع ،ةياملفطر أدلة لعموم كوذل

  .القضاء بجي فلذا صل،حي ومل نياحلد نيب كمسااإل يف قةيحق

 ليذك ،)١(﴾ثُم أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل﴿ : تعاىلبقوله مستدال القضاء وجوب على دل ما دهيؤيو

 :قولي عز وجل اهللان إ ،وميال كذل اميص أفطر الذي على: )سالمال هيعل( قال ،ومساعة ريبص أيب موثق

  .)٢(﴾أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل﴿

                                                

  .١٨٧ اآلية :سورة البقرة )١(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٥٠ باب ٨٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٩١

  ومل يكن يف السماء علة

  

 بالنسبة هذا ،املقام تشمل فال العامد ملابالع دلتهاأ اختصاص بعد الرباءةألصل ف فارةكال عدم ماأ

  .دلةأل الظن من ةيولوولأل ،قاطع إنه ثيح جائز هفأكل فييلكالت مكاحلوأما  الوضعي، مكاحلإىل 

 يف شرط اخلطأ نيتب أن ماك الظلمة، جلأل ونهك يف قهيطر نحصري ال حصل إذا القطعن إ مث

 نجزي مل هو ذإ ،قضاؤه هيعل نيك مل كبذل وارثه علم ولو بشيء، لفيك مل اخلطأ نيتبي مل لو ذإ القضاء

  .املصنف رهكذ ما وجه يف المكال متام هذا ه،ريغ به لفيك فال بالقضاء فيلكالت حقه يف

 زرارة حةيبصح دةيمق القضاء أدلة فإن ،كواملستمس للمستند وفاقاً ه،يعل قضاء ال إنه الظاهر نكل

 بأن كللتمس جمال يبقي ال هذا ومع ة،يلألولو زرارة ومبصححة بل املتقدمات، والدعائم الشحام وخرب

 لعله بل ومساعة، ريبص أيب مبوثق كللتمس جمال يبقي ال ماك ن،ياحلد نيب كمسااإل يف قةيحق الصوم

  .العمومات من النوع هذا من هريوغ جبهالة مراًأ بكر ئامر اميأ ):السالم هيعل( لقوله أيضاً مشمول

 قطع ةيحج من حملّه يف حقق ملا القطع بطيء أو القطع عيسر ونيك أن نيب كذل يف فرق وال

 يف نيك مل{ أو علة السماء يف انكنه أ نيب القضاء عدم يف فرق النه أ تعرف قدمت مما }و{ القطّاع

   يف أيتيس فلما املصنف ليتفص ماأ رناها،كذ اليت دلةاأل طالقإل }علة السماء



٢٩٢

  وكذا لو شك أو ظن بذلك

  

 ء،القضا عدم وجبي العلة إىل املستند الظن انك إذا نهإف السماء، يف ةعل من الناشيء الظن صورة

  .وىلأ قيبطر القضاء عدم وجبي العلة إىل املستند فالقطع

 موجب فاًيلكت حرام نئذيح فطاراإل أن يف شكالاإل نبغيي ال نهإف ل،يالل حبصول }كش لو ذاكو{

 انك أفطر من ليدل شملهيف القضاء، عدم على شرعي ليدل وال النهار، مستصحب ألنه ،وضعاً لقضاءل

  .القضاء هيعل

 وال خالف ال ماك املقاصد، منتهى يف ماك ،نئذيح فطاراإل حرمة يف إشكال وال خالف وال

 مجاعاإل ةيوالغن اخلالف عن بل رة،كوالتذ ىهتواملن لةيوالوس ةيالنها عن ماك ،القضاء وجوب يف إشكال

  .هيعل

 ال نكول املتقدمة، زرارة حةيلصح أنهكو القضاء، عدم ةريالذخ صاحب عن يكح رمبا نكول

 استصحاب ذإ ،كذل بعد ظهري مل نإو القضاء وجوب يف شكالاإل نبغيي النه أ ماك ها،إطالق عدمخيفى 

 عدم يف شكالاإل نبغيي فال ليالل يف انكنه أ كذل بعد ظهر لو نعم، القضاء وجوب يف افك النهار

  .النهار يف فطري مل ألنه القضاء،

  .هيعل قضاء ال إنه يف شكالاإل نبغيي ال ليبل انكنه أ فطاراإل قطع ولو

 الظن ال املقارن الظن هو مناإ للظن املعتربة دلةاأل ذإ القضاء سقاطإ يف نفعي مل كذل بعد ظن ولو

   أي }منها كبذل ظن وأ{ ئاًيش احلق عن غيني ال نئذيح فالظن ،املتأخر



٢٩٣

  :نيمرأ يف الظن يف المكال ،املوهومة الظلمة من

  ال؟ مأ املغرب بظن فطاراإل وزجي وهل في،يلكالت مكاحل :األول

   ال؟ مأ القضاء هيعل هل أفطر لونه أ وهو ،الوضعي مكاحل :والثاين

  :قوالأ ثالثة إىل اختلفوا فقد في،يلكالت مكاحل ماأ :فنقول

  .املقاصد منتهى يف عنهم نقله مجاعة عن ماك مطلقاً، اجلواز :األول

  .هريوغ دياملف عن ماك اً،مطلق اجلواز عدم :الثاين

 السرائر عن ماك ،وزجي فال فيالضع والظن ،فطاراإل جوزيف القوي الظن نيب ليلتفصا :الثالث

  .مهاريوغ رةكوالتذ

 الظن عن نعمي مل والشارع مورهم،أ عيمج يف العقالء ىلد املتعارف قيالطر هو بأنه :وللأل استدل

 يف الوقت بدخول نالظ على ليالتعو جواز على دل ما ىوفحو بظنه، متعبد املرء نأو ،حكاماأل يفإال 

 :السابقة اتيالروا بعض يف )السالم هيعل( قوله نأو الصوم، من همأ الصالة ألن ،وىلأ فهنا الصالة،

ىري الظن دونيريو ذا،ك ىرأ قولوني والعرف ةيعرف ةيرؤ ألنه ،الظن شملي.   

  . خيفىال ما لكال ويف

 العمل عن ةيالناه دلةاأل أن  إىلإلضافةبا ،مطلقاً العقالء عند املتعارف قيالطرنه أ نسلم ال ألنه

   شملي ماك للموضوع، شامل بالظن



٢٩٤

 مورهأ يف بظنه عملي نساناإلن إ :ليق ماك به املراد بل اً،يشرع الًيدل سيل بظنه متعبد واملرء م،كاحل

 يف روهكذ مما ظهري ماك ،إشكال مكاحل صلأ يف بل ،ىالفحو سلمن وال الشرعي، ال العريف التعبد فاملراد

  .االطمئنان من قلأ وال العلم، يف ظاهره ىري لمةكو ،الصالة تيمواق باب

 نقضي ال واالستصحاب ،ةينيقيال الرباءة إىل تاجحي ينيقيال فيلكالت بأن :الثاين للقول واستدل

 اهللا عبد أيب عن ،ريعم أيب ابن مرسلك املغرب، عن الفحص وجوب على دلي ما إىل باإلضافة بالظن،

 وتتفقد القبلة، حبذاء تقوم أن اميالص من فطاراإل ووجوب الشمس سقوط وقت :قال )السالم هيعل(

  )١(.فطاراإل وجب فقد :قالإىل أن  املشرق من تطلع اليت احلمرة

 تذهب حىت تنتظر أن كل أرى: هايوف ،)عليه السالم (الصاحل العبد إىل الوضاح اهللا عبد اتبةكوم

  .مهاريغ إىل ،)٢(احلمرة

 الشارع مضاهأ وقد مقاصدهم، إىل العقالئي قيالطر هو القوي الظن بأن :الثالث للقول لاستد

 الظن خبالف كوذل ل،يبالل بالظن فطاراإل مع القضاء عدم على دلي ما دهيؤيو عنه، نهي مل ثيح

   جعله على شرعي ليدل وال اً،يعقالئ قاًيطر سيل الذي فيالضع

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٥٢ باب ٨٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٥٢ باب ٨٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٢٩٥

  .مكّحم ئاًيش احلق من غيني ال نهأو الظن، ةيحج عدم على دل ما بل قاً،يطر

 م،كحم واالستصحاب مطلقة، الرادعة دلةاأل نكل مسلّم، اًيعقالئ قاًيطر القوي الظن ونكن إ :هيوف

 المكال متام هذا ،عنها نعرض فةيضع خرأ ليتفاص املسألة ويف ل،كاأل وجواز القضاء عدم نيب تالزم وال

  .فييلكالت مكاحل يف

 فال الً،يل هإفطار وقت انك بأن ظنه، صواب نيتب فإن ليالل بظن أفطر فإن الوضعي، مكاحل ماأ

 فىتأ كوبذل ل،يبالل إال فطري مل ألنه ،فارةك أو قضاء أو حرمة من ،هيعل شيء النه أ يف شكالاإل نبغيي

  :قوالأ هيفف ظنه خطأ نيتب نإو م،كاحل يف اخلطأ نيتبكنه أ فالظاهر هكش يف بقي نإو ه،ريوغ املستند

 ويف واملعترب، نتهىوامل واحلليب ديواملف ديالس خمتارنه أ احلدائق ففي مطلقاً، القضاء وجوب :األول

  .شهراأل إىل نسباه أما رةكوالتذ الدروس عن نقال املستند

 القواعد يف والعالمة ة،يالنها يف خيوالش ،هيالفق يف الصدوق خمتار وهو مطلقاً، القضاء عدم :الثاين

 شهراأل مقابل وهو ، املتأخرينيمتأخر من ومجاعة كاملدار ديوس ،والنافع الشرائع يف واحملقق رشاد،اإلو

  .والدروس رةكالتذ المك يف



٢٩٦

 منتهى نسبه ،القضاء هيفف العادي والظن ،قضاء فال القوي الظن نيب سيادر بنا فصلهما  :الثالث

  .سيدرإ ابن إىل لرابعا القول نسب الذي املستند وخطأ ،هيبأ إىل املقاصد

 وهو ان،كماإل عدم أو املراعاة مع القضاء وعدم ،نةكاملم املراعاة عدم مع بالقضاء ليالتفص :الرابع

  .هاريوغ واللمعة رشادواإل والتبصرة والقواعد ريوالتحر لةيوالوس واجلمل ،رواالقتصا املبسوط عن يكحم

 على دلّ ما مةيبضم ن،ياحلد نيب كمساإ هو الذي الصوم منه صلحي مل بأنه :األول للقول استدلل

 قال ثيح ل،ياللنه أ فرأوا سودأ سحاب هميغش منيف :املتقدمة مساعة ومبوثقة ،أفطر ملن القضاء وجوب

  وجود بعد بالقضاء فتاءلإل جمال ال ذإ نظر، هايوف وميال كذل اميص أفطر الذي على ):السالم هيعل(

 النص، وجود بعد حنوه أو االستحباب على حممولة واملوثقة الناسي، الح حاله ونيكف العدم، على ليالدل

 لهكبأ بأس فال صومه فسدأ ه أن أكلبظن النهار بقاء ظهور بعد لكاأل على أو ،بالعدم حيالصح صرحلا

  .كذل ريغ أو ،العوام عادة هو ماك

 حيصحك ،كذل على الدالة اتيبالروا :قرباأل هو وهذا القضاء عدم وهو ،الثاين للقول واستدل

  جعفر بوأ :قال :قال زرارة



٢٩٧

 الصالة عدتأ تيصل وقد كذل بعد تهيرأ فإن القرص، غاب إذا املغرب وقت ):السالم هيعل( 

 أو لياللب قنيتي ملا شامل هإطالق فإن )١(ئاًيش منه صبتأ نتكن إ الطعام عن فكوت كصوم ىومض

  .ظن

 أن ظن مث صام رجل عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ناينكال الصباح أيب حيوصح

 هيعل( فقال تغب؟ مل الشمس فإذا ىاجنل السحابن إ مث ،أفطرف ميغ السماء ويف غابت قد الشمس

  )٢(.هيقضي وال صومه مت قد ):السالم

 وأن انك قد ليالل أن ظن صائم رجل يف )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن الشحام، ديز ةيوروا

 فقال تغب؟ مل الشمس فإذا ىاجنل السحابن إ مث ،أفطرف سحاب السماء يف انكو بت،غا قد الشمس

  )٣(.هيقضي وال صومه مت ):السالم هيعل(

 بعد الشمس بصرأ مث غابت، قد الشمس أن ظن رجل :)السالم هيعل( الباقر عن ،زرارة حيوصح

  )٤(.قضاء هيعل سيل :قال ؟كذل

                                                

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٥١ باب ٨٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح مما ميسك عنه الصائم٥١ باب ٨٨ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٥١ باب ٨٨ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٥١ باب ٨٨ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٢٩٨

 غربت قد الشمس أن ىرأ من :قال إنه )السالم هيعل( حممد نب جعفر عن ،سالماإل دعائم ةيوروا

  )١(.هيعل شيء فال تغب، مل أا كذل بعد له نيتب مث رمضان، شهر يف كوذل أفطرف

وأما  القوي، الظن اتباع له جاز انسد، ثيح بالغروب العلم باب بأن :الثالث للقول واستدلل

  .هيعل مكحم النهار فاستصحاب فيالضع الظن

  :هيوف

  .بصري أن هيعل بل منسداً، سيل العلم بابن إ :والًأ

  .فيالضع والظن القوي الظن نيب فرق ال العلم باب انسد إذا  إنه:اًيوثان

 ف،يالضع الظن على حبمله مساعة موثقةك بالظن، القضاء على دل ما نيب باجلمع له ستدلي ورمبا

  .تربعي مجع إنه :هيوف القوي، الظن على لهحبم املتقدمة اتيالرواك بالظن القضاء عدم على دل وما

 هيفعل العمدي فطاراإل من فهو ،فطري أن له نيك مل نةكاملم املراعاة مع بأنه :الرابع للقول واستدل

  .القضاء

 شملي النص إطالق فإن ه،يف سيل مبا صهيلتخص وجه ال النص إطالق بعد ذإ  خيفى،ال ما :هيوف

   ومنه ،كذل ريغ إىل ،وعدمه السماء يف العلة ووجود ،وعدمه اعاةاملر انكمإو ،فيوالضع القوي الظن

                                                

  .٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(



٢٩٩

  بل املتجه يف األخريين الكفارة أيضاً لعدم جواز اإلفطار حينئذ

  

 ونيك أن صلحي بيالترت على الدالة بالفاء أفطرف :قوله أن من )١(كاملستمس رهكذ ما أن ظهري

 فعل يف الصحة صالةأ مبالحظة مايس وال ه،يعل ليالتعو وزجي الذي الظن خصوص رادةإ على نةيقر

  .هيف حنن مبا له ربط ال بيوالترت الفاء فإن المه،ك آخر إىل املسلم،

 وهذا الرواة، سئلةأ لك يف كذل لوجب الإو ،لفاظاأل بظواهر له ربط ال عملي صلأ املسلم وفعل

  .كاملستمس نفس حىت حدأ به قولي ال ما

 }نئذيح فطاراإل جواز لعدم أيضاً فارةكال{ والظن كالش مع طارفاإل }نيرياألخ يف املتجه بل{

  .فطاراإل جواز عدم عرفت قد ذإ كالش يف امت المهك نكل عمدي، ألنه إفطار

 خصوصاً العوام من ريثك يف كذلك هو ماك ،كالش عند لكاأل جواز بعدم جاهالً انك اذإ نعم

  .فتعر ملا فارةكال عدم فالالزم اف،يرواأل ىالصحار هلأ

يرى  من عند خصوصاً ،وىلأ قيبطر فارةكال فعدم القضاء عدم عرفت قد ثيفح الظن يف ماأ

   وعدم صللأل كالش صورة يف فارةكال عدم نتهىامل عن )٢(املستند نقل نكل الظن، عند فطاراإل جواز

                                                

  .٣٤٤ ص٨ ج:املستمسك )١(

.١١٤ ج:املستند )٢(



٣٠٠

  ولو كان جاهالً بعدم جواز اإلفطار فاألقوى عدم الكفارة، وإن كان األحوط إعطاءها

  

 رمضان شهر يف فطارباإل فارةكال أدلة أي مر مبا مدفوع األول بأن عنه جابأو ،مثواإل كاهلت

  .اًيثان املالزمة ومنعأوالً  امعدمه مبنع والثاين ،عمداً

 جاهالً{ ليالل دخول يف كالشا }انك ولو{ ركذ مايف كالش وحال النهار ببقاء الظن حالن إ مث

 يف تقدم ملا }فارةكال عدم قوىاألف{ أفطرف كالش مع فطاراإل جوازيرى  انك بل }فطاراإل جواز بعدم

 اجلاهل قسمي يف المكال تقدم وقد العامد، بالعامل خمتصة هي ذإ ،هيعل فارةك ال نهأو م،كباحل اجلاهل

 عن ونيك وقد قصور عن ونيك قد انيالنس أن وتقدم م،كباحل الناسي اجلاهل ومثل واملقصر، القاصر

  .ريتقص

 يف املأخوذ العمد ولفظ ،فارةكال ليدل شملهيف مبوجبها ىتأ ألنه }هاءعطاإ حوطاأل انك نإو{

  .عامد قاصراً انك ولو اجلاهل فإن ،اجلهل نايفي ال فارةكال اتيروا من مجلة

 مبعونة ولو اجلاهل تشمل ال اتطالقاإل أن فارةكال وجبي ما فصل وائلأ يف عرفت قد كنكل هذا

 حالل كذلأن  إال يرى ال وهو حمرم وهو هلهأ ىتأ أو رمضان شهر يف هوو هلهأ ىتأ رجل: زرارة موثق

  ريغ إىل ،)١(شيء هيعل سيل ):السالم هيعل( قال له؟

                                                

  .١٢ ح مما ميسك عنه الصائم٩ باب ٣٥ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٠١

نعم لو كانت يف السماء علة فظن دخول الليل فأفطر مث بان له اخلطأ مل يكن عليه قضاء فضالً عن الكفارة، 

ع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه يف مجيع الصور إال يف وحمصل املطلب أن من فعل املفطر بتخيل عدم طلو

  صورة ظن دخول الليل مع وجود علة يف السماء من غيم أو غبار أو خبار أو حنو ذلك

  

  .لهيتفص تقدم امم كذل

 فضالً قضاء هيعل نيك مل اخلطأ لهن ا بمث أفطرف ليالل دخول فظن علة السماء يف انتك لو نعم{

 ملا شاملة هاريوغ زرارة حةيصح اتإطالق أن عرفت قد كذلك ه،ريوغ ناينكال حيحلص }فارةكال عن

 مكفاحل مثبتان ماأل ،العلة وجود على دل مبا دهاييلتق وجه وال ،علة نكت مل أو علة السماء يف انك

  .العلة بدون أو العلة مع سواء فارةكوال القضاء عدم

 دخول ليبتخ أو الفجر طلوع عدم ليبتخ طراملف فعل من نأ{ املصنف ىلد }املطلب وحمصل{

 النص يف ماك النهار لوجود فطاراإل بعد كمسااإل هيعل وجب نإو }الصور عيمج يف صومه بطل ليالل

  .أيضاً مجاعاإل هيعل وقام

 وأ{ دخان أو }خبار أو غبار أو ميغ من السماء يف علة وجود مع ليالل دخول ظن صورة يف اال{

  .ةيواالصطناع ةيعيطبال العلل من }كذل حنو

   وال بطالن ال نهأو ،ةيلكال هذه صحة عدم عرفت قد كنكول هذا



٣٠٢

  من غري فرق بني شهر رمضان وغريه من الصوم الواجب واملندوب، ويف الصور اليت ليس معذوراً شرعا يف

  

 }واملندوب الواجب الصوم من هريوغ رمضان شهر نيب فرق ريغ من{ املوارد من مجلة يف قضاء

 عندهم مسلّم هو ما إىل باإلضافة هذا منه، واملستثين املستثىن من لك يف دلةاأل من مجلة طالقإل كوذل

 قةياحلق وحدة علميو استثناؤه، علم ما عدا مايف فرادمهاأ عيمج يف واحد مكح هلا الواحدة قةياحلق أن من

 اةكوالز واخلمس افكواالعت واحلج والصوم والصالة مميوالت والغسل فالوضوء ،الصورة وحدة من

 بالوجوب فراداأل اختلفت نإو فراداأل سائر يف مكحلا كذل ثبت فرد يف مكح ثبت إذا هاريوغ

  .كذل ريغ إىل ابة،يوالن صالةواأل والقضاء واألداء واالستحباب

 قةياحلق وحدةأن وأما  قة،ياحلق وحدة ىمقتض كذل نفأل واحد، مكح هلا الواحدة قةياحلق أن ماأ

 معرفة زانيم ألنه ،شرعا حجة الفهم وهذا قة،يللحق عرفا مرآة الصورة ذإ الصورة، حدةو من تعلم

ِبِلساِن   إالّما أَرسلْنا ِمن رسوٍلو﴿ : تعاىلقال بل عنه، ردعي ملنه أ ليبدل مضاهأ والشارع املوىل ديمقاص

  )١(.﴾قَوِمِه

  .)٢(عقوهلم قدر على الناس لّمكنن  أمرناأ اءينباأل معاشر ناإ ):وآله هيعلصلى اهللا ( وقال

   يف شرعاً معذوراً سيل اليت الصور ويف{

                                                

  .٤ اآلية :براهيمأسورة  )١(

  .١٥ ح كتاب العقل واجلهل٢٣ ص١ ج:صول الكايف أ)٢(



٣٠٣

اإلفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى باملفطر، أو شك يف دخول الليل، أو ظن ظناً 

  غري معترب ومع ذلك أفطر جتب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة

  

 ذّنأ اذإ كذلكو بل }باملفطر ىتأ كذل ومع طلع قد الفجر أن علىبينة ال قامت إذا ماك فطاراإل

  .)١(واكمسأف بالل ذنأ ذاإو: )وآله هيعلصلى اهللا ( قال ذانه،أب كمسااإل وجوب من تقّدم ملا الثقة

 يف علة إىل مستنداً سيل وهو }معترب ريغ ظناً ظن وأ{ أفطر كذل ومع }ليالل دخول يف كش وأ{

 يف فطاراإل حال انك قد ليالل أن كذل بعد ظهري ومل }أفطر كذل ومع{ املصنف اقمذ على السماء

 أدلة فتشمله العمدي لكاأل من ألنه }فارةكال هيف مايف أيضاً فارةكال جتب{ ورةكاملذ الفروض عيمج

  .فارةكال

 نأل كلوذ فارة،ك هيعل نكت مل ةيالسخر وزعم الفجر بطلوع نةيالب خربأ لو إنه :قالي ربما نكول

  .داجل بقصديشهدون  مأ ةيعرف معرفة نساناإل عرف إذا ما هو نةيالب أدلة ةيحج من املنصرف

 املوجب داملتعم لكاأل قيمصاد من لكاأل ونيك فال ،هايف ةيحج فال ةيالسخر ظن صورة ماأ

  .ةيلسخرا زعم عدم بصورة املنت يف ةنيالب اميق إطالق الربوجردي ديالس ديق لذا نهأكو ،فارةكلل

  

                                                

   .٣ ح٤٩ باب ٨٦ص ، و٣ و١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٢ باب ٧٩ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٠٤

  . إذا أكل أو شرب مثالً مع  الشك يف طلوع الفجر ومل يتبني أحد األمرين مل يكن عليه شيء:)١ مسألة(

  

 كذل له قحي النه أ عرفت فقد }الفجر طلوع يف كالش مع مثالً شرب أو أكل ذاإ :١ مسألة{

 }نياألمر حدأ نيتبي مل{و املفطر فعل إذا الوضعي مكاحل إىل بالنسبة نكل }و{ الفحص، لوجوب فاًيلكت

 يف كالش نأل فارة،ك أو قضاء من }شيء هيعل نيك مل{ ال مأ الفجر طلع فطاراإل وقت انك هل نهأو

 لكاأل واستصحاب ،كذل عدماألصل و النهار، يف لكاأل حتقق يف كالش عن مسبب فارةكوال القضاء

  .مثبت النهارإىل 

 هو مناإ الفحص بجي بل ،الفجر طلوع يف كالش عند املفطر فعل جواز عدم من رناهكذ مان إ مث

 الفحص هيعل بجي فال وحنوهكاحملبوس  الفحص منه أيتي ال من ماأ الفحص، منه أيتي من إىل بالنسبة

 :احتماالن ،نيقيال إىل أو بالطلوع الظّن عند لكاأل كتر الالزم هل نكل ل،كاأل وزجيو موضوعه نتفاءال

 تعذّره مورد يف ليالدل مقام قومي الظن أن ومن ،نيقيال نيح إىل لكألا جلواز املقتضي االستصحاب من

  .ريالصغ االنسداد باب من

 ،املوىل غرض خالف كوذل ،النهار يف لكاأل ثرةك لزمي نيقيال على العتمادا ديرأ إذا نهأ دهيؤيو

   .ديبع ريغ وهذا عرفا، الطاعة سلوبأ وخالف

 هيعلصلى اهللا ( قال وعقالً، شرعاً الفحص من نوع ألنه ةالثق ن أذاعلى االعتماد الفحص منن إ مث

   بالل ذنأ ذاإف ):وآله



٣٠٥

نعم لو شهد عدالن بالطلوع ومع ذلك تناول املفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضاً، وإن مل يتبني له ذلك 

  بعد ذلك، ولو شهد عادل واحد بذلك ومع ذلك تناول

  

 الفحص، هيعل لزم بل ،الفجر يف هيعل االعتماد صحي مل ال مأثقة  املؤذن أن كش ولو ،واكمسأف

 مل الصبح يف انك لكاأل أن نيتبي ومل الفجر يف هيعل اعتمد ولو ،املغرب يف هيعل االعتماد صحي مل ماك

  .النهار مستصحب ألنه ،القضاء هيعلكان  خطأه نيتبي ومل املغرب يف هيعل اعتمد ولو شيء، هيعل نيك

 وعدمها املراعاة تستوي ذإ ،كذلك وهو ،عدمهاك العارف ريغ مراعاةن إ :جلواهرا يف قال إنه مث

  .هيلإ بالنسبة

 نأل }أيضاً فارةكال بل القضاء هيعل وجب املفطر تناول كذل ومع بالطلوع عدالن شهد لو نعم{

 رةفاكوال القضاء هيوف الفجر بطلوع علمه بعد أكل لو ماك ونيك العلمكنه أ شرعاً ةياحلج ىمقتض

 نيتب لو ماك شيء هيعل بجي مل ةنيالب اشتباه له نيتب لو نعم }كذل بعد{ الطلوع }كذل له نيتبي مل نإو{

 أشبه ما أو بثقة،ليسا  أماب عرف أو نفسها، نةيالب بيذكلت ماإ نة،يالب هذه ةيحج عدم كذل بعد له

 عدم نئذيحاألصل و تساقطان،ي ماأل ،األوىل نةيالب باشتباه كذل بعد ىأخربينة  قامت إذا ماك ،كذل

  .ىخراأل بعد همايحدإ ونك أو ،نياذبتكاملت نينتيالب تقارن نيب فرق ال نهإف ،فارةكوال القضاء

   تناول كذل ومع{ بالطلوع أي }كبذل واحد عادل شهد ولو{



٣٠٦

  املفطر فكذلك على األحوط

  

 قوله شملهيف ة،يالعرف تبانةاالس من ألنه }حوطاأل على{ فارةكوال القضاء هيعل }كذلكف املفطر

 انك إذا هو بل باملناط، الثقة نذاأ على االعتماد ليلدل مشمول نهوأل نيستبي حىت: )السالم هيعل(

  .ذنأ بأن مؤذناً العدل

 عتمدي ملن إنه أ الثقة على االعتماد معىن سيول العلم، باالستبانة املراد نأل بالعدم، قالي ورمبا

 عن يكاحمل نيوب نهيب ما بعدأ وما ،املصنف رهكذ ما قتضيي اطياالحت نكل فارة،كوال القضاء وجب

  .العموم وجه على نةيالب على ليالتعو جواز لعدم ،نةيالب على االعتماد عدم من كاملدار

  



٣٠٧

جيوز له فعل املفطر ولو قبل الفحص ما مل يعلم طلوع الفجر ومل يشهد به البينة، وال جيوز له ذلك إذا ): ٢مسألة (

شك يف الغروب عمالً باالستصحاب يف الطرفني، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فاألحوط ترك املفطر 

  عمالً باالحتياط لإلشكال يف حجية خرب العدل الواحد وعدم حجيته، إال أن االحتياط يف الغروب إلزامي

  

 ،}نةيالب به شهدي ومل الفجر طلوع علمي مل ما الفحص قبل ولو املفطر فعل له وزجي :٢ مسألة{

  .فراجع الفحص وجوب الثالث يف تقدم قد نكل الثقة، املؤذنك نةيالب مقام قومي وما

 }نيالطرف يف باالستصحاب عمالً ،الغروب يف كش ذاإ{ املفطر فعل }كذل له وزجي وال{

 يف رواكذ وقد املغرب، طرف يف النهار بقاء واستصحاب ،الفجر طرف يف ليالل بقاء استصحاب

  .هنا عادتهإ إىل حاجة ال مبا اتيوالزمان الزمان استصحاب حول الًيطو الماًك صولاأل

 نياجلانب يف }اطيباالحت عمالً املفطر كتر حوطفاأل الغروب أو بالطلوع واحد عدل شهد ولو{

 الإ{ نيالطرف من بشيء املسألة يف نفيت ال ولذا }تهيحج وعدم الواحد العدل خرب ةيحج يف شكاللإل{

   فقول النهار الستصحاب }لزاميإ الغروب يف اطياالحتن أ



٣٠٨

  .ويف الطلوع استحبايب نظراً لالستصحاب

  إدخال املاء يف الفم للتربد مبضمضة أو غريها فسبقه ودخل اجلوف فإنه يقضي: التاسع

  

 نظراً استحبايب الطلوع ويف{ باملفطر انيتاإل وزجي حىت االستصحاب رفعي ال الواحد العدل

 املقام يف الثقة على االعتماد عرفت قد كذلك لكاأل جواز قتضيي االستصحاب ذإ }تصحابلالس

  .اخلاصة دلةلأل

 }فسبقه هاريغ أو مبضمضة للتربد الفم يف املاء دخالإ{ :فارةكال دون القضاء وجبي مما }التاسع{

 مايف إال القضاء، ثبوت عدم هو القاعدة ىمقتض أن  خيفىال }قضيي نهإف اجلوف ودخل{ ارياخت بدون

 ثبتي ذاكو فّارة،كوال القضاء ثبتي كوبذل صومه فسديف ه،حلق إىل املاء سبقي أن جلأل متضمضإذا 

  .حلقه إىل املاء سبق التمضمض باستلزام العادة حنو أو عادته حبسب علم لو فّارةكوال القضاء

 ريغ يف القضاء ثبوت عدموأما  عمداً، فطاراإل من ونهكفل نيالصورت يف فارةكوال القضاء ثبوت ماأ

 شبه من تقدم وملا منه، هيف حنن ما سيل الذي بالعمد للقضاء املثبتة النصوص ديولق الرباءة، صلفأل كذل

 إذا ما كذل شبه نوِم ،واملرق الطعام وذوق للصيب الطعام مضغ يف احللق إىل الطعام ىتعد إذا ما يف كذل

 عبدأبا  سألت :قال الساباطي، عمار موثق إىل مضافاً ،كذل ريغ إىل قهاير من جوفه يف فدخل ابنته قبل

   شيء هيعل سيل :قال صائم؟ وهو املاء حلقه يف دخليف تمضمضي الرجل عن )السالم هيعل( اهللا



٣٠٩

 .شيء هيعل سيل :قال املاء؟ حلقه يف فدخل ةيالثان متضمض فإن :قلت .كذل تعمدي مل ذاإ

  )١(.قضاء وال شيء هيعل سيل ساءأ قد :فقال الثالثة؟ متضمض فإن :قلت

  :طوائف مخس على هي اليت خراأل اتيالروا ةيالروا هذه قاومي وال

 :قال املضمرة مساعة موثقك ه،يعل فال الوضوء نيوب ،هيفعل العبث نيب الفرق على دل ما :األوىل

 وضوء يف انك نإو القضاء هيعل :قال حلقه؟ فدخل عطش من به تمضمضي باملاء عبث رجل عن سألته

  )٢(.بأس فال

 دخل فإن ،وضوء ريغ يف للتلذذ يكف يف املاء دخالإو الرطب من كالسوا واحذر :والرضوي

  )٣(.... القضاء يكوعل فطر فقد كحلق يف شيء

 خربك ه،يفعل ضةيالفر وقت نيك مل نإو ،هيعل فال ضةيالفر وقت انكن إنه أ على دلّ ما :ةيالثان

فريضة فدخل املاء حلقه  وقت يف متضمض نإو ،شاء مىت كستاي رمضان شهر يف الصائم :قال ونس،ي

  فليس عليه شيء وقد مت صومه، وإن متضمض يف غري وقت

                                                

  .٥ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٥٠ ص٧ ج:ئلالوسا )١(

  .٤ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٥٠ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١٩ سطر ٢٤ ص:فقه الرضا )٣(



٣١٠

  )١(.تمضمضي ال أن للصائم فضلواأل ،عادةاإل هيفعل حلقه املاء فدخل ضةيفر 

 ه،يفعل نافلة الةلص انك نإو ،هيعل فال توبةكم لصالة انكن إ وضوءه أن على دل ما :الثالثة

ن إ :فقال ،حلقه املاء دخليف للصالة توضأي الصائم: )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصحك

  )٢(.القضاء هيفعل نافلة لصالة وضوؤه انك نإو ،شيء هيعل سيفل ضةيفر لصالة وضؤوه انك

 ه،يفعل ضةيفر لصالة نكي مل نإو ،هيعل فال ضةيفر لصالة انكن إ وضوءه أن على دل ما :الرابعة

 املاء سبقيف تمضمضيف للصالة توضأي الصائم عن سئل نهإ: )السالم هيعل( الصادق عن ،الدعائم خربك

 كذل ىقض كذل ريلغ انك وإن ،هيعل شيء فال وبةكاملت للصالة وضؤوه انكإذا  :قال حلقه؟إىل 

  )٣(.وميال

 خربك ه،يفعل تطوعاًالوضوء  نيوب ه،يلع فال الواجب الوضوء نيب الفرق على دل ما :اخلامسة

   املاء فذهب صائم وهو متضمض من :قال )السالم هيعل( هيبأ عن )السالم هيعل( الصادق عن ،اتياجلعفر

                                                

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٤٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٤٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.األخرية الفقرة ٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



٣١١

  )١(.القضاء هيعل تطوعاً انك ذاإو ،واجباً وضؤوه انك إذا هيعل قضاء فال بطنه يف

 املروزي خربك فارة،كال فاعله على نأو التمضمض مطلق حرمة على دل ما إىل ضافةإ لهك هذا

 أو رمضان شهر يف الصائم متضمضإذا  :قولي مسعته :قال واالستبصار بيالتهذ يف خيالش رواه الذي

 نيشهر صوم هيفعل ،غبار وحلقه نفهأ يف فدخل تاًيب نسك أو ظةيغل رائحة شم أو ،متعمداً استنشق

  )٢(.احكوالن والشرب لكاأل مثل مفطر كذل فإن ،نيمتتابع

 محلها من بد ال مما ،تيرأ ماك مضطربة ألا عمار، موثق تقاوم ال الطوائف هذهن إ قلنا مناإو

  .عيبز ابن حةيصح تقاوم ال اليت البئر خبارأ يف كذل مثل قالوا ماك االستحباب، على

  .نكمم انهيب اجلمعن إ :قلت نإ

   :قلت

  .نةكمم انتك أيضاً عيبز ابن حةيوصح البئر اتيروا نيب اجلمع بأن ،نقضاً :والًأ

يرى  ال العرف على عرضت إذا اتيالروا وهذه ،اًيعرف ونيك أن بجي اجلمع بأن ،حال :اًيوثان

  .كذلك مجعاً نهمايب

                                                

  .١٦ سطر ٥٢ ص:اجلعفريات )١(

  .٣ ح حكم املضمضة واالستنشاق٤٨ باب ٩٤ ص٢ ج:االستبصار )٢(



٣١٢

 ءوضو نيب ومرة والوضوء، العبث نيب مرة فرقف املضمضة، عن املرجع سألت لو كنأ ىتر الأ

 هيف قال ومرة ،بأس ال قال ومرة ضة،يالفر وقت ريوغ ضةيالفر وقت نيب ومرة ضة،يالفر ووضوء النافلة

 مراتب باب من وراتكاملذ سائر نأو بأس النه أ العريف الفهم إىل قربواأل ،ةرياحل شدأ يف تقع ،بأس

  .املستحبات اتيروا غالب يف االضطرابات هذا مثل قعي ماك الفضل،

 االضطراب انك الإو ات،يواجلعفر ئمالدعا اتيروا عن رناهاكذ اليت املرات يف غمضناأ وقد هذا

 جانب من واحلليب ونسيو مساعة اتيروا نيوب جانب من عمار موثق نيب جنمع أن ردناأ ذاإو ثر،كأ

 وقت ويف ضةيفر لصالة للوضوء التمضمض انك إذا القضاء هيعل سيل نقول أن الالزم انك آخر،

 فحسب الصورة هلذه سيل البأس عدم يف هرظا عمار موثق أن  إىلباإلضافة ،عريف مجع هذا وهل ضة،يفر

 عن السؤال املوثقة من عرفاً املنصرف نإف، املوثق سأله ما حنو على مرات ثالث رركتت ال صورة هذه ذإ

  .العبث ريوغ العبث شملي ما أو العبث صورة

 هريوغ ينيلكال ظاهر خالف فهو فتواه، هي نماإو ةيروا ستيل نهاأب ونسي ةيروا يف شكالاإل ماأ

   وموثق احلليب حةيوصح مساعة موثق باستثناء اتيالروا لك طرح أن ماك ة،يالروا بعنوان روهاكذ نيالذ



٣١٣

 على شيء بعدم القول من أقرب فال هذا علىو ،أيضاً هاريبغ العمل على بنائهم خالف عمار،

  .استحباباً إال املتضمض

 همإمجاع ىدعو نكمي بل ،مكاحل ذا قولواي مل نهمإف الفقهاء، ىفتاو يف شكالاإل يبقي نعم

  :هيوف .خالفه

  .ىالفتاو كتل إىل املستند مجاعاإل وهني فتوىال يف تضارمن إ :والًأ

 نظر ومن .تهيحج عدم صولاأل يف قرر وقد ،االستناد احملتمل مجاعاإل قيمصاد أظهر من إنه :اًيوثان

  .رناهكذ ما له شفكان املختلفة اتمجاعاإل هميودعاو الفقهاء ىفتاوإىل 

  :قوالاأل من مجلة يكلإو

 اختاره ما وهذا ه،ريغ يف ووجوبه ضة،يالفر وضوء مضمضة يف القضاء وجوب عدم :األول

  .همريوغ واملستند واحلدائق الدروس

 ريغ يف ووجوبه نافلة، أو انتك ضةيفر لصالة، الوضوء متضمض يف القضاء وجوب عدم :الثاين

  .هيعل مجاعاإل ىدعو نيريخاأل عن بل ،نتهىوامل واخلالف بيالتهذ عن ماك ،كذل

 ،هلا وأ الصالة ريلغ اً،وضوء أو انتك غسالً الطهارة، مضمضة يف القضاء وجوب عدم :الثالث

  ةيوالغن االنتصار عن يكاحمل وهو ،كذل ريغ يف القضاء ووجوب الً،فن أو فرضاً



٣١٤

   وال كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه

  

  .مجاعاإل كذل على نيمدع والسرائر،

 أو النجاسة، زالةإ أو التداوي، أو للوضوء، املضمضة انتك إذا مايف القضاء وجوب عدم :الرابع

  .قوالً املستند يف اهكح ،العبث يف القضاء وثبوت ة،يالعقالئ غراضاأل من كذل حنو أو الفم، غسل

 دخل من على القضاء وجوب من الباب عنوان له نيجاعل كواملستدر الوسائل اختاره ما :اخلامس

  .الواجبة للطهارة املضمضة دون النافلة، وضوء أو التربد أو للعبث حلقه املاء

  .هاريغإىل 

 مما ثركأ له ظهر ،هاريوغ كواملستمس املقاصد منتهىو واجلواهر واملستند احلدائق راجع ومن

 من سيل بأنه القطع على نساناإل شرفي مما ،االستدالل ةيفكي ويف قوال،األ يف االضطراب من رناهكذ

 واهللا القضاء، بعدم هيعل املتفق املوضع ريغ يف هكتر نبغيي ال اطياالحت انك نإو شيء، يف العريف اجلمع

  .العامل

  .دلتهاأ تشمله فال فارةكلل املقتضي العمد وعدم ،صللأل }هيعل فارةك وال{

 دليو العمد، من ماأل فارةكال هايف ،ردي مل نإو ادياالعت أو احللق إىل السبق رادةإ صوريت يف نعم

  .العمد على محله على بناًء املتقدم املروزي خرب هيعل

  .همايف ليالدل لوحدة }فسبقه عبثا دخلهأ لو{ للتربد املاء دخالإ مكح من رناهكذ الذي }ذاكو{



٣١٥

ه على األقوى، وإن كان عبثا، وأما لو نسيه فابتلعه فال قضاء عليه أيضاً، وإن كان أحوط، وال يلحق باملاء غري

  نف لالستنشاقدخال يف األدخال يف الفم اإلكما ال يلحق باإل

  

 انيالنس أدلة فتشمله ،السابقة دلةاأل عن خارج ألنه }أيضاً هيعل قضاء فال فابتلعه هينس لووأما {

 نإو :احلليب حيصح مثل ،له النصوص بعض مشول الحتمال }حوطأ انك نإو{ القضاء بعدم ةيالقاض

 أدلة انصراف احتمال إىل مضافاً املروزي، خرب إىل مضافاً، القضاء هيفعل نافلة لصالة وضوؤه انك

 خيفى ال كذل مع نكول ،نسي مث راًكمتذ فمه دخلهأ إذا ما ال انيبالنس هيف ابتدأ انك ما إىل انيالنس

  .االستحبايب اطياالحت هذا ضعف

 قال نكول اجلواهر، نقله ذاك ،الفرض يف القضاء ابجيإ املعترب ظاهر عن يكح رمبا انك نإو

  .كذل على دلي ما املعترب يف سيفل واالّ مغلوطة، انتك اجلواهر صاحب نسخةن إ :بعض

 عدم صالةأل كوذل ،هريوغ اجلواهر يف ماك }عبثا انك نإو قوى األعلى هريغ باملاء لحقي وال{

 املروزي خرب طالقوإل املناط لوحدة حلاقاإل حتملا رمبا انك نإو باملاء، ليالدل اختصاص بعد القضاء

  .هيف ما خيفى ال نكل ،أيضاً املاء شملي ماكيشمله  ضمضمتالفإن 

 ملا ،واحد ريغ به صرح ماك }لالستنشاق نفاأل يف دخالاإل الفم يف دخالباإل لحقي ال ماك{

   يف نكول املاء، ريغ يف ركذ



٣١٦

  أو غريه وإن كان أحوط يف األمرين

  

  .طائفة عن حلاقاإل ةياكح داملستن

 نكول االستنشاق، على الناص املتقدم املروزي وخلرب ،املناط لوحدة نهأكو ،الدروس ومنهم :قولأ

  .داللةً أو سنداً هيف شكالاإل عرفت قد املروزي وخرب معلوم، ريغ املناط

 خالف من للخروج }نياألمر يف حوطأ انك نإو{ االستنشاق بدون دخلهأ لو ماك }هريغ وأ{

  .ورةكاملذ دلةاأل بعض من عرفت وملا ،وجبأ من

  



٣١٧

 سواء كانت لصالة الفريضة أو النافلة ، لو متضمض لوضوء الصالة فسبقه املاء مل جيب عليه القضاء):٣ مسألة(

حوط ن كان األإ من غري فرق بني الوضوء والغسل و،ن كانت لغريها من الغاياتإ، بل ملطلق الطهارة وىقوعلى األ

   خصوصاً فيما كان لغري الصالة من الغايات،ء فيما عدا ما كان لصالة الفريضةالقضا

  

 لصالة انتك سواء ،القضاء هيعل بجي مل ،املاء فسبقه الصالة لوضوء متضمض لو :٣ مسألة{

 على{ ةداملعاك ةيعرض أو ةيصلأ ونافلة ،هريغ أو لنفسه ،هاريغ أو ةيومي ضةيفر }النافلة أو ضةيالفر

 الصالة ريغ وضوء ولو }الطهارة ملطلق بل{ سبق ماك املسألة يف قوالاأل حدأ هذا انك قدو }ىقواأل

 وقد }والغسل الوضوء نيب فرق ريغ من ،اتيالغا من هاريلغ انتك نإو{ القرآن قراءة ألجل الوضوءك

} ةالفريض لصالة انك ما عدا مايف القضاء االحوط انك نإو{ سبق ماك املسألة يف آخر قول هذا انك

 وخصوصاً }اتيالغا منخصوصاً فيما كان لغري الصالة { قوالً يف املسألة كما سبق أيضاًوقد كان هذا 

  .املتقدمة اتيالروا بعض يف كبذل دييللتق ضةيالفر وقت يف نيك ملإذا 

  



٣١٨

   يكره املبالغة يف املضمضة مطلقاً:)٤ مسألة(

  

 يف ذاكو الصالة، ريلغ أو للصالة نتاك سواء }مطلقاً املضمضة يف املبالغة رهيك :٤ مسألة{

 نعم :فقال تمضمض؟يو ستنشقي الصائم يف: )السالم هيعل( الصادق عن محاد رواه ملا ،االستنشاق

 اًميقد به واملفىت والظاهر الوارد خالف فهو عبلي ال أي نيبالعنه أ احتمالوأما  ،)١(بالغي ال نكول

  .ثاًيوحد

 فإن ،)٢(تمضمضي ال أن للصائم األفضل: هيوف ،املتقدم ونسي خرب أيضاً مكاحل على دلي ورمبا

  .هيف املبالغة راهةك عرفاً تالزم التمضمض صلأ راهةك

 قسم املبالغة فإن ،ساءأ قد ):السالم هيعل( قال ثيح ،السابق عمار موثق من أيضاً ستفادي ولعله

  .راركالت من

 عدم االستبصار يف خيالش عن يكح نكول ،املضمضة جواز يف خالف وال إشكال ال إنه مث

  )٣(.حال على وزجي ال نهإف للتربد التمضمض ماأ :قال نهإف ،للتربد جوازها

 منتهى يف قال نكول ة،يالروا بضعف كاملدار يف ورده املتقدمة، ونسي ةيبروا كلذل استدل مث

   خيالش مرادن إ قالي قد :املقاصد

                                                

.١ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٤٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ ح مما ميسك عنه الصائم٢٣ باب ٤٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح باب حكم املضمضة٤٨ باب ٩٤ ص٢ ج:االستبصار )٣(



٣١٩

  مراتوينبغي له أن ال يبلع ريقه حىت يبزق ثالث 

  

 كتر ةيفضلأ على املشتملة ورةكاملذ ةيبالروا هاستدالل بداللة الرجحان كتر هو اجلواز بعدم

 ولعله :قال ،الوضوء ريغ يف ميبالتحر القول نتهىوامل االستبصار عن نقل املستند ويف هذا املضمضة،

  .املروزي ةيلروا

  .شذوذوال واملعارضة ،السند ضعف من عرفت ما ةيالروا يف نكول :قولأ

 ريغ ماء بقي مل إذا مايف هذا }مرات ثالث بزقي حىت قهير بلعي ال نأ{ متمض إذا }له نبغييو{

 نهأ ماك ،إشكال بال فارةكوال القضاء وجبأو بطلأ الإو البلع، عدم مبعىن البزاق وجب الإو ،كمستهل

  .ادةيالز وجبت كاملستهل ريغ املاء بقاء لفظ يف الثالث نفعي ملإذا 

 هيعل( اهللا عبد أيب عن ،الشحام ديز إىل بسنده ينيلكال رواه ما رهكذ ما على دليف ،انك فكيو

  .)١(مرات ثالث بزقي حىت قهير بلعي ال :قال تضمض،ي الصائم يف ،)السالم

  .واحدة مرة روي وقد :قال مث بيالتهذ يف ورواه

 الصائم تمضمضي أن سبأ ال :قالنه أ )السالم هيعل( الصادق عن ،ةياهلدا يف الصدوق ىورو

  )٢(.مرات ثالث قهير بزقي حىت قهير بلعي فال ضمضمي فإن ،هريوغ رمضان شهر يف ستنشقيو

                                                

 .١ ح مما ميسك عنه الصائم٣١ باب ٦٤ ص٧ج :الوسائل )١(

 . عن اهلداية٢٩٥ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٣٢٠

 الفم يف انك ما ماأف :ثيحد يف قال نهأ )السالم هيعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

 نماإو باملاء تمضمضينه  ألهيف هيعل شيء فال حلقه إىل شيء منه صلي أن من اطاًياحت ومتضمض فمجه

  )١(.حلقه إىل جاز ما الصائم فطري

 دخلي وال ،بلعي مل إذا واالستنشاق واملضمضة للصائم كبالسوا بأس ال :قالنه أ الرضوي وعن

  )٢(.حلقه يف املاء

 بقي مل إذا مايف وجوب النه أ جهة من ،لةيالفض على الثالث اتيالروا محلوا املشهور نأكو :قولأ

 إذا الفم نشف بعد استحباب النه أ والظاهر الوجوب، األمر فظاهر الإو املضمضة، عند فمه يف املاء ايبقا

  .املاء ايبقا خراجإل البزاق دلةاأل ظاهر ألن ،كذل قبل بزقي مل

 ةيروا خصوصاً ،أشبه وما املرق ذوق إىل بالنسبة االستحباب البزاق اتيروا من فهمي ولعله

  .اطاًيتاح :هايف اليت الدعائم

  

                                                

  .٣ فقرة ٢٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

  .٣ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )٢(



٣٢١

  . ال جيوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه املاء إىل احللق، أو ينسى فيبلعه:)٥ مسألة(

 مل يكن ذلك من قصده وال عادته على األحوط، وإن كان األقوى عدم اسبق املين باملالعبة أو املالمسة إذ: العاشر

  وجوب القضاء أيضاً

  

 والواجب رمضان، شهر صوم يف هريوغ باملاء هريوغ الوضوء يف }التمضمض وزجي ال :٥ مسألة{

  .عمداً فطاراإل من نئذيح ألنه }بلعهيف ىنسي أو ،احللق إىل املاء سبقهي بأنه العلم مع{ نياملع

 وقد مرفوع،نه أ يف انيالنس قسامأ سائر حال حاله ارياالخت إىل املستند انيالنس بأن :قالي رمبا نكل

 انيالنس بل ار،ياخت عن ال انيالنس منه املنصرف بأن ه،ريوغ ةالصال تابك يف كذل يف شكالاإل تقدم

  .دلةاأل كتل عن منصرفنه أ العرف ىرأ املفطر فعل مث انيالنس وجبي ما استعمل لو ولذا املتعارف،

 انك نإو كالتر حوطفاأل ظن بل علمي مل إذا ماأ االستنشاق، يف مكاحل التمضمض يف مكاحل ومثل

 فطري املفطر قصد بأن فالقائل ،سبقي مل نهكل سبقهي بأنه علم ولو حبجة، سيل لظنا ألن اجلواز، بعدي ال

  .املفطر قصد يف إشكاالً لنا أن عرفت فقد حنن ماأ ه،يف لكشي

 ركالتف أو النظر أو }املالمسة أو باملالعبة املين سبق{ :فارةكال دون القضاء وجبي مما }العاشر{

 وقد }أيضاً القضاء وجوب عدم قوى األانك نإو ،حوطاأل على عادته وال قصده من كذل نيك مل اذإ{

  .فراجع ،املفطرات حبث يف كذل يف المكال تقدم



٣٢٢



٣٢٣

  

  فصل

  يف الزمان الذي يصح فيه الصوم، وهو النهار

  

  }فصل{

  .وضرورة اًإمجاعو وسنةً باًاتك ،ليالل دون }النهار وهو ،الصوم هيف صحي الذي الزمان يف{

اشربوا حتى يتبين تب اللَّه لَكُم وكُلُوا وابتغوا ما كَفَالْآنَ باِشروهن و﴿ :عاىلت فقوله تاب،كال ماأ

  )١(.﴾لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل

 طياخل عن) عليه السالم( اهللا عبدأبا  سألت :قال احلليب، ةيوارك متواترة، اتيفروا السنة،وأما 

صلى اهللا ( للنيب ؤذني بالل انكو :قال ليالل سواد من النهار اضيب :فقال ،سوداأل طياخل من ضيباأل

 هيعلصلى اهللا ( النيب فقال الفجر، طلعي نيح بالل ؤذنيو ل،يبل ؤذني انكو تومكم ام وابن )وآله هيعل

  )٢(.صبحتمأ فقد والشراب الطعام فدعوا بالل صوت مسعتمذا  إ):وآله

                                                

  .١٨٧ اآلية :سورة البقرة )١(

  .١ ح مما ميسك عنه الصائم٤٢ باب ٧٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٢٤

  من غري العيدين

  

 على والشراب الطعام رمحي مىت :فقلت )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،ريبص أيب ةيوروا

  )١(.ثياحلد الفجر اعترضإذا  :فقال الفجر؟ صالة لحيو الصائم

 النوم بعد لكواأل ليبالل احكالن اهللا حلّأف ):السالم هيعل( الصادق عن ،ميبراهإ بن علي ةيروا ويف

  .)٢( الفجر طلوعإىل 

  .الصوم بوابأ من ريثك يف املنتشرة اتيالروا من هاريغإىل 

 :رةكالتذ ويف ،نياملسلم نيب هيف اخلالف نفي نتهىامل يف بل ،ريثك مجع ادعاه فقد ،مجاعاإلوأما 

 ها،ريوغ واملستند واحلدائق )٣(اجلواهر ادعاه ذاكو ،مجاعواإل للنص ليالل دون النهار هو مناإ الصوم حمل

  .نيالد اتيضرور من إنه :منها مجلة يف بل

  .هيف إشكال ال مما اجلملة يف وهذا

 ال ليالل يف الصوم وجوب ففي ،رمضان شهر صادف إذا اًأشهر لهيل طولي اليت فاقاآل يف نعم

 طولي اليت فاقاآليف  ليالل قبل الصوم انتهاء يف أن ماك اء،الفقه من مجع رهكذ ماك ،شكالاإل نبغيي

 ةيالرحو فاقاآل يف ماك ،اماًيأ ليالل أو النهار طال إذا احلال ذاكو بل ،شكالاإل نبغيي ال اًأشهر هيف النهار

  .منها بةيالقر أو

   }نيديالع ريغ من{

                                                

  .٢ حائم مما ميسك عنه الص٤٢ باب ٧٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٥ ح مما ميسك عنه الصائم٤٣ باب ٨١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.١٢٩ ص١٧ ج:اجلواهر )٣(



٣٢٥

  ومبدأه طلوع الفجر الثاين

  

  .واحد ريغ ادعامها ،مجاعواإل بالضرورة صومها وزجي فال

 :قال ث،يحد يف )السالم هيعل( نياحلس بن علي عن الزهري، ةيرواك ات،يالروا متواتر هيعل بل

 قيالتشر اميأ من اميأ وثالثة ىضحاأل وميو الفطر ومي فصوم احلرام الصوموأما.)١(  

صلى اهللا ( النيب ةيوص يف )السالم هميعل( بائهآ عن) عليه السالم( الصادق عن ،هريوغ محاد ةيوروا

  )٢(.حرام ىضحاأل ومي وصوم حرام الفطر صوم يعل اي :قال ،)معليه السال(علي ل )وآله هيعل

 عن )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول ي ):السالم هيعل( اهللا عبد بوأ قال :قال ،ىعشاأل ةيوروا

  .خباراأل من هاريغ إىل .)٣(قيالتشر اميأو نيديالع ام،يأ ستة صوم

 من وضرورةً اًإمجاع بل خالف، وال إشكال بال }الثاين الفجر طلوع{ النهار أي }ومبدأه{

 اعترض ذاإ :ريبص أيب ةيروا يف )السالم هيعل( الصادق قولك ،متعددة اتيروا هيعل وتدل ،املذهب

  )٤(.اميالص لحيو الطعام رمحي فثم ضاءيالب ةيالقبطك انكو الفجر

                                                

  .١ حبواب الصوم احملرم واملكروهأ من ١ باب ٣٨٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ حبواب الصوم احملرم واملكروهأ من ١ باب ٣٨٢ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٧ حاملكروهبواب الصوم احملرم وأ من ١ باب ٣٨٣ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٢ حبواب ما ميسك عنه الصائمأ من ٤٢ باب ٧٩ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٣٢٦

   من املشرقووقت اإلفطار ذهب احلمرة

  

 ،الشمس اخنفاض لقلة بعده ما مثل أو الثاين الفجر مثل هيف ليالل فاقاآل بعض يف انك إذا  إنهمث

 أو نةيواملد ةكم فقأ أو بةيالقر فاقاآل هو هل املرجع يف خالف على ،املتعارفة فاقاآل إىل الصبح يف رجع

  .كذل ريغ

 تيمواق يف مفصالً هيف المكال تقدم ماك املشهور على }املشرق من احلمرة ذهب فطاراإل ووقت{

  .فراجع الصالة

 ووجوب القرص سقوط وقت :قالنه أ )السالم هيعل( الصادق عن ،ريعم أيب ابن ىرو وهنا

 إىل الرأس قمة جازت فإذا املشرق من ترتفع اليت احلمرة وتتفقد القبلة حبذاء تقوم أن اميالص من فطاراإل

  )١(.القرص وسقط فطاراإل وجب فقد املغرب ةيناح

أَِتموا ﴿ :عز وجل اهللا قول يف )السالم هيعل( الصادق عن ،مساّه عمن ،سنان بن حممد ىورو

  .الرأس قمة عن سقوطه واملراد )٣(.الشفق سقوط :قال )٢(﴾الصيام ِإلَى اللَّيِل

 نئذيح صليأف :قال أن  إىلالقرص، يتواري: )السالم هيعل( الصاحل العبد إىل ،الوضاح ابن اتبةكوم

   ينإ ):السالم هيعل( تبكف ل؟يالل فوق اليت احلمرة تذهب حىت انتظر أو صائماً نتكن إ أفطرو

                                                

  .٢ ح مما ميسك عنه الصائم٥٢ باب ٨٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١٨٧ اآلية :سورة البقرة )٢(

  .٨ ح مما ميسك عنه الصائم٥٢ باب ٩٠ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٣٢٧

  .وجيب اإلمساك من باب املقدمة يف جزء من الليل يف كل من الطرفني ليحصل العلم بإمساك متام النهار

  

  

  .اتيالروا من هاريغ إىل ،)١(كنيلد باحلائط وتأخذ احلمرة تذهب حىت تنتظر أن كل ىرأ

  .السابق الفرع يف المكالك فاقاآل بعض يف احلمرة ذهاب عدم يف المكوال

 واملغرب الفجر }نيالطرف من لك يف ليالل من جزء يف املقدمة باب من كمسااإل بجيو{

  .}النهار متام كمساإب العلم حصليل{

 ةيالعلم املقدمة ا رادي ،مهاريوغ وضوءال باب ويف هنا يف هريوغ املصنف رهاكذ اليت املقدمةن إ مث

 حمل الواجب ريغنه أ علمي ما شملي ال بأنه )٢(كاملستمس إشكالف ها،يعل الواجب داءأ توقفي ما ااملراد 

  .نظر

 من جزء ولأ يف كمساواإل ليالل من جزء خرآ يف فطاراإل نيب اجلمع لفكامل قدرة تسع ال :وقوله

   :هيعل ردي النهار،

  .ةيالن بواسطة تسعنه إ :أوالً

 هذا ومثل ،ال مأ تجزأي ال جزء للزمان هل نهأو الزمان باب يف اًيفلسف إشكاالً شبهي هذا بأن :اًيوثان

  .فتأمل ،اتيالعرف على ةياملبن اتيالشرع نطاق عن خارج

 هيعل نص ماك ،الفجر قبل الطهور مقدار بقي وقد كمسااإل الواجب واالستمناء اجلماع يف نعم

  .تنداملس

                                                

.٢ ح مما ميسك عنه الصائم٥٢ باب ٨٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣٥٢ ص٨ ج:املستمسك )٢(



٣٢٨

  ويستحب تأخري اإلفطار حىت يصلي العشاءين لتكتب صالته صالة الصائم

  

ايل خ صالة واملراد }الصائم صالة صالته تبكلت نيالعشاء صليي حىت فطاراإل ريتأخ ستحبيو{

  .ةياآلت ةيبالروا املراد هو وهذا ل،يالل يف صوم فال الإو ،أشبهوما  البطن

 سئل نه، أ)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب ةيرواك ت،ايالروا من مجلة رهكذ ما على دليو

 فطريفل عشائهم عن بسهمحي أن ىشخي قوم معه انكن إ :فقال :قال بعدها؟ أو الصالة قبلأ فطاراإل عن

  )١(.فطريل مث صليفل كذل ريغ انك نإو معهم،

 مع ونكتأن  إال تفطر مث تصلي رمضان يف :)السالم هيعل( جعفر أيب عن، ليوفض زرارة ةيوروا

 :قلت .بالصالة فابدأ الإو صلّ، مث أفطرف هميعل ختالف فال معهم تفطر نتك فإن ،فطاراإل نتظروني قوم

 :قال مث .الصالة فضلهماأو ،فضلهماأب فابدأ والصالة فطاراإل فرضان كحضر قدألنه  :قال ؟كذل ومل

بأ بالصوم فتختم كتل كصالت تبكفت صائم نتأو تصلييلإ ح.)٢(  

 أن للصائم ستحبي :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،صحابناأ بعض عن ،كريب ابن ةيوروا

  نأ كذل على قوي

                                                

.١ ح من آداب الصائم٧ باب ١٠٨ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من آداب الصائم٧ باب ١٠٨ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٢٩

  إال أن يكون هناك من ينتظره لإلفطار، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه اخلضوع واإلقبال

  

  .اتيالروا من هاريغ إىل ،)١(فطري أن قبل صليي

 وقت صادمي الذي هو وقتها نأل ،وحدها املغرب صالة بالصالة املراد نإ": لقا املستند،ن إ مث

  .كاملستمس وتبعه ،)٢("فطاراإل

 فطاراإل ليتعج السنة :)معليه السال(علي  عن ،سالماإل دعائم عن مبا أيضاً له ستدلي ورمبا

  .ثياحلد )٣(املغرب صالة عيني بالصالة واالبتداء ،السحور ريوتأخ

 ):السالم هيعل( وقوله ،فرضان كحضر قد ):السالم هيعل( قوله نيب اجلمعن إ :قالي رمبا نكل

هذه قبل هذهأن  إال الفرضان وجب هيعل( قوله مبالحظة خصوصاً ،نيالصالت ميتقد استحباب قتضيي 

  .الصالة فضلهماأو فضلهماأب ابدأ ):السالم

  .به بأس ال املصنف رهكذ فما ، خيفىال ماك دكآ املغرب إىل بالنسبة نعم

 تنازعه وأ{ بعضها تقدم اليت اتيالروا مجلة يف ماك }فطارلإل نتظرهي من كهنا ونيك أن الإ{

  .إشكال بال }قبالواإل اخلضوع سلبهي وجه على نفسه

                                                

  .٣ ح من آداب الصائم٧ باب ١٠٨ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٢ من كتاب الصوم سطر ١٢٠ ص٢ج: املستند )٢(

.٢٨٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



٣٣٠

ولو كان ألجل القهوة والتنت والترياك، فإن األفضل حينئذ اإلفطار مث الصالة مع احملافظة على وقت الفضيلة بقدر 

  اإلمكان

  

 عيمج على وتأيت وتعقلها الصالة من نكمت نتك إذا كنإ :كذل يف أيضاً وروي :قال املقنعة ففي

 كوتشغل فطارلإل كنفس كتنازع ممن نتك نإو ،فطاراإل قبل تصلي أن فضلفاأل تفطر أن قبل حدودها

 ال بأن مشروط كذل أن ريغ ،اللّوامة النفس وسواس كعن ذهبيل فطارباإل فابدأ الصالة عن كشهوت

  )١(.الصالة وقت رجخي أن  إىلالصالة قبل فطارباإل شتغلي

 جزور تفكب يتأ )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول نإ: )معليه السال(علي  عن ،الدعائم ويف

 مرأ مث ،معه وشربنا فشرب بلنب دعا مث معه لناكأو أكل  حىتئةيهن فكف مرهأف ،بالل ذّنأ وقد ةيمشو

  )٢(.معه نايوصل ىفصل مقاأف بالالً

 بعض ذهب فقد الإو ،هكبتر تضرري ثيحب اعتاد ملن }كايوالتر والتنت القهوة جلأل انك ولو{

 ،وحنومها واالرمتاس اجلماع إىل بالنسبة ذاكو وحنوه، املرض ريلغ كايالتر استعمال ميحتر إىل العلماء

 بقدر لةيالفض وقت على احملافظة مع ةالصال مث فطاراإل نئذيح فضلاأل نإف{ لكال يف املناط لوحدة

  .رياخل يف واالستباق املغفرة إىل املسارعة استحباب ولوضوح ،املقنعة ةيروا يف تقدم ملا }انكماإل

  

                                                

  .٤ سطر ٥١ ص:نعةقامل )١(

.٢٨٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(



٣٣١

 وال إدخال جزء من الليل فيه إال بقصد بل، والنهار ليالل جمموع صوم وال، ليالل يف الصوم شرع يال ):١ مسألة(

  .املقدمية

  

 من جزء دخالإ وال بل، والنهار ليالل جمموع صوم وال، ليالل يف الصوم شرعي ال :١ مسألة{

 الصادق وقول املتقدمة، اتيالروا بعض هيعل دليو بل والضرورة، مجاعباإل }ةياملقدم بقصد إال هيف ليالل

  )١(.اميص يف وصال ال: حازم بن منصور ةيروا يف )السالم هيعل(

علي ل )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب ةيوص يف )السالم هيعل( لصادقا عن ،هيبأ عن ،نسأو دمحا ةيورا

  )٢(.حرام الوصال وصوم :قال أن  إىلاميص يف وصال وال: )معليه السال(

  .)٣(اميالص يف الوصال عن )وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول ي نهإ :الصدوق وعن

  )٤(.سحوره عشاه الرجل علجي ن أهو نهع ى الذي الوصال ):السالم هيعل( الصادق وقال :قال

  )٥(.حرام الوصال وصوم :قال ،نياحلس بن علي عن ،الزهري ثيحد ويف

                                                

  .٢ ح من الصوم احملرم واملكروه٤ باب ٣٨٨ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من الصوم احملرم واملكروه٤ باب ٣٨٨ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح من الصوم احملرم واملكروه٤ باب ٣٨٨ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٥ ح من الصوم احملرم واملكروه٤ باب ٣٨٨ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .٦ ح من الصوم احملرم واملكروه٤ باب ٣٨٨ ص٧ ج:ائلالوس )٥(



٣٣٢

 لةيول وماًي صومي اميالص يف الواصل :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،البختري بن جعفر وعن

  )١(.السحر يف فطريو

 يف وصال ال ):وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا سولر قال مناإ :ثيحد يف )السالم هيعل( الصادق وعن

   )٢(.إفطار ريغ من ينيمتوال نيومي الرجل صومي ال عيني ،اميص

  .ةريثكال اتيالروا من كذل ريغإىل 

 عن كمسااإل بل ،الشرعي الصوم به رادي ال وحنوها اماًيأ نياملضرب عند تعارفي الذي الصومن إ مث

 وزجينه أ ماك الوصال، صوم من كذل سيفل هيوعل ،أشبه وما لسوائلا استعملوا نإو والتكاملأ من مجلة

 على فطراتامل عن كمسااإل نهإف اماً،يأ أو وماًي الشرعي اميبالص املشروعة املطالب ألجل ضرابإلا شرعاً

  .ركاملن عن والنهي باملعروف األمر ألجل العلماء بعض مارسه وقد شرعاً، املعهود سلوباأل

 ،وقضاؤه كمسااإل هيعل وجب رمضان شهر يف فعله ولو بطل، الوصال صوم ىنو لونه أ الظاهر مث

  .ةيالن كتارك ونيكف الشرعي الصوم نوي ملألنه 

  

                                                

  .٩ ح من الصوم احملرم واملكروه٤ باب ٣٨٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٠ ح من الصوم احملرم واملكروه٤ باب ٣٨٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  ).دام ظله( من كتاب الصوم حسب جتزأه املؤلف األول اجلزء  انتهى)٢(



٣٣٣

  فصل

  :أمور وهي ،الصوم صحة شرائط يف

  اإلسالم: األول

  

  }فصل{

  }:يف شرائط صحة الصوم وهي أمور{

 فاملشهور ،خالف هيف ،ال أم هيلع بجي وهل املسلم، ريغ من الصوم صحي فال }سالماإل :األول{

 بالفروع لفونكم فاركال أن عندهم اشتهر ولذا ،الوجوب ينيخبارواأل بل ينياألصول من نياحملقق ىلد

يا أَيها الَّذين ﴿ :سبحانه قولهك ،والسنة تابكال يف اتطالقباإل كلذل واستدلوا باألصول، فهميلكتك

يامالص كُملَيع وا كُِتبنأشبه وما )١(﴾آم.  

 صاحب افركال نيوب لةيالفض صاحب افركال نيب الفرق عدم لزم بالفرع لفاًكم نيك مل لو وبأنه

  البطن فكب تصفي الذي افركال نيوب القاتل، السارق الزاين افركال نيب فرق ونيك ال أنك لة،يالرذ

                                                

  .١٨٣ اآلية :سورة البقرة )١(



٣٣٤

 طالقإل الفروع على العقاب وببداهة لفاً،كم ونهك ألجل إال سيفل ضروري والفرق والفرج، 

 قولهك دلةاأل من مجلة وبظاهر ف،يلكالت لوجود ةياملقتض للمخالفة تابعاً إال العقاب ونيك وال أدلته،

 أن على دلّ مما ،)٢(﴾كُنا نكَذِّب ِبيوِم الديِنو﴿ :قوله إىل ،)١(﴾قالُوا لَم نك ِمن الْمصلِّني﴿ :سبحانه

 وميب ذبكن ناكو :قوله ليبدل افرك القائل أن مع الصالة، كتر هعوامل مجلة من رقالس يف كالسلو

  .منها مجلة تقدم مما كذل ريغ إىل ،نيالد

 كواملدار لييردباألك :ينياألصول أواخر من وعدة والبحراين ستراباديواأل اشاينكلل خالفاً

  .بالفروع فاركال فيلكت بعدم :فقالوا ،ةريوالذخ

 الغسل، حبث يف احلدائق صاحب رهاكذ وقد هلا، داللة ال اليت لةداأل من جبملة كلذل واستدلوا

 إىل أرسله نيح ملعاذ )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب قاله ما مجلتها من اليت ،كذل حول المكال وتقدم

 ال من فإن ،اًيعيطب باًيترت ونهكل كذلن إ :هيوف ،الصالة إىل دعوهمي نيبالشهادت أقروان إ :بأنه منيال

  .لغواً الصالة إىل دعوته ونكت نيبالشهادت قري

   نياملسلم ساحر ):وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( قوله :مجلتها ومن

                                                

  .٤٣ اآلية :سورة املدثر )١(

.٤٦ اآلية :سورة املدثر )٢(



٣٣٥

 كالشر ألن :قال فار؟كال ساحر قتلي ال مل اهللا رسول اي :ليق ،قتلي ال فاركال وساحر ،قتلي

إليه  بالنسبة القتل مكح إجراء عدم ونكو أوالً، فيلكالت ليدل مةياألعظن إ :هيوف، )١(السحر من أعظم

 انك وإال ،أشبه وما باحلدود له تعرضي ال الذمة هلأك ملصلحة قتهيطر على قرأُ إذا افركال أن لوضوح

 أعظم، هو الذي هيعل فركال مكح إجراء الالزم انك هيعل مكاحل إجراء ديأر فإذا اإلقرار، خالف كذل

 اخلمس تايبك يف رناكذ هريوغ وهلذا ،)وسلم وآله هيلعصلى اهللا ( المهك يف ليالتعل أشار هذا ىلإو

  .فيالكالت وسائر والصوم باحلج جربمها لزم وإال ه،يعل نيواجب اناك وإن افركال من أخذمها عدم اةكوالز

 فركال حالة يف الصوم منه صحي ال وإمنا افر،كال فيلكت عدم على ليدل قمي مل إنه :واحلاصل

  :ألمور

  .واحد ريغ المك يف ،مجاعاإل :األول

أَنهم   إالّتقْبلَ ِمنهم نفَقاتهم أن ما منعهمو﴿ :سبحانه قولهك ،كذل على الدالة اتياآل :الثاين

وا ِباللَِّه ووِلِهكَفَرسالظاهر فإن ،)٢(﴾ِبر   

                                                

.٢ حبواب حترمي تعليم السحرأ من ٢٥ الباب ١٠٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(

  .٥٤ اآلية :سورة التوبة )٢(



٣٣٦

 البارد باملاء ئتينا :لعبده املوىل قال لونه أ ىترال أ ل،يبالدل خرج ما إال والقبول الصحة نيب التالزم

 ستداللاال وجه ظهري ومنه والبطالن، الصحة عدم عرفاً املستفاد انك قبول، فال احلار باملاء تيأت وإن

  )١(.﴾ِإنما يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتقني﴿ :سبحانه بقوله

 افركوال لقربة،با شترطي الصوم أن من ،مهاريوغ والعالمة احملققك ،واحد ريغ به استدل ما :الثالث

 باهللا عترافاال عدم فركال معىن سيل إذ ،القربة منه تأيتي افركالن إ :هيف نكل .القربة قصد منه ىتأتي ال

 عدم بل ز،يعز ريغ وجوده أن ماك ،نيالشهادت قبول مع باملعاد اإلعتراف عدم فركال من إذ والرسول،

 بأنه فأذعن ةيالصح فوائده إىل وصل ألنه نيماملسلك صومي انك اًيحيمس تيرأ وقد بالرسالة، اإلعتراف

 ظهري ماك ،نيللمسلم داًيتقل صوموني انواك اخللفاء عهد يف ينيحياملس أن خيالتار ويف سبحانه، قبله من

  .هريوغ دانيز جرجي راجع ملن كذل

 عنه ،العلل ةيرواك ،اإلمامو النيب مبعرفة العبادات اشتراط على الدالة ةضياملستف األخبار :الرابع

   من معرفة مع حدودها على اهللا فرضها اليت بالفرائض العباد من اهللا قبلي وإمنا ):السالم هيعل(

                                                

  .٢٧ اآلية :سورة املائدة )١(



٣٣٧

  اإلميان، فال يصح من غري املؤمن ولو يف جزء من النهار

  

 هيعل اهللا افترض من معرفة ريبغ لهك كذل وفعل واعتمر وحج ىكوز ىصل وإن :قال ،إليه دعا

 ومل اجلنابة من غتسلي ومل عتمري ومل جحي ومل كزي ومل صمي ومل صلي مل ،كذل من ئاًيش فعلي فلم طاعته

 لهك كذل وإمنا حج، وال ،اةكز له وال ،سجد وإن عكر وإن صالة له سيول ،حالالً هللا رمحي ومل ،تطهري

 أطاع عنه وأخذ عرفه فمن عنه، باألخذ وأمر ،بطاعته خلقه على تعاىل اهللا أمر رجل مبعرفة ونيك

  .)١(هللا

  .فراجع ،تابكال أول يف كواملستدر الوسائل منها مجلة ركذ اليت األخبار من هاريغإىل 

 ماك }النهار من جزء يف ولو املؤمن ريغ من صحي فال ،انمياإل{ اشتراط أيضاً ظهري األخبار ذهو

  .زىن أم ىصل اهللا عند انيس حاديثاأل بعض يف بل باطلة، نياملخالف فعبادات املشهور، هو

 شرط بل ،ةالصح شرط سيل انمياإل أن حيبترج كذل يف واحلجة الربوجردي نيديالس إشكال أما

 النه أ ضرورة إىل باإلضافة للمخالف، الشاملة واألخبار اتياآل طالقإل أنهكف األجر، وترتب القبول

 نيك مل شرطاً انمياإل انك ولو ،أشبه وما راتكباملن انيواإلت اميوالص واحلج الصالة قطع للمخالف وزجي

  .افركالك إال حاله

   داتياملق ومحل شتراط،اال أدلةب دةيمق اتطالقاإل إذ ،نيالوجه يف ما خيفى ال نكل

                                                

  .٧سالم ح باب علل الشرائع وأصول اإل١٨٢ الباب ٢٥٠ ص:العلل )١(



٣٣٨

  فلو أسلم الكافر يف أثناء النهار ولو قبل الزوال مل يصح صومه

  

 من نشأت إمنا ورةكاملذ والضرورة بعضها، يف الصراحة خالف بل الظاهر، خالف القبول على

 ال ،أشبه وما اإلشهاد بدون والطالق العولك الشرع الفخي مايف حىت به االتزمو مبا لزموهمأ باب

 املشتملة والصالة ،األصابع من الوضوء بأن الفقهاء هؤالء لتزمي وهل فكي ،حةيصح أعماهلم أن ألجل

 ال نهاكل ،حةيصح لهاك الغروب، قبل هيف فطري الذي والصوم النساء، طواف بدون واحلج ،نيآم على

  ؟هايعل ثابي

 من فمنهم ،كذل يف اختلفوا وقد }صومه صحي مل الزوال قبل ولو النهار أثناء يف افركال أسلم فلو{

  .احتماالن ،ال أم القضاء بجي هل البطالن على مث بالبطالن، قال من ومنهم بالصحة، قال

  .وقضاًء أداًء اطيباإلحت رابع واحتمال

 جزء يف ولو الشرط فقد فإذا تقدم، ماك شرط سالماإل بأن :له استدل قدف بالبطالن، القولوأما 

 قبل ما نيب كذل يف فرق وال شرطه، عدم عندعدم  شروطامل إذ الشرائط، سائر فقدك بطل، النهار من

 صحي الذي املقدار سالمباإل كأدر ألنه قال القضاء بوجوب قال فمن الصحة، عدم يف بعده وما الزوال

  .القضاء هيعل بجي فإنه ،صلي ومل الوقت من عةكر كأدر منك القضاء، معه

   سيفل ،)١(قبله ما بجي سالماإل ألن :قال الوجوب بعدم قال ومن

                                                

.١٤٥ ح٥٤ ص٢ ج:العوايل )١(



٣٣٩

 بعد أسلم لو ماك قضاؤه، هيعل نيك مل وميال كذل صوم هيعلعليه صوم ذلك اليوم، وإذا مل يكن 

  .الغروب بعد أو الزوال

 يف ماك ،الظهر قبل ما إىل ةيالن وقت امتداد دلةاأل من املستفادن  بأله فاستدل ،بالصحة القولوأما 

 :سبحانه قوله من الظاهرن إ :هيوف ل،يالقب هذا من سالماإل نيكفل ،أشبه وما واجلاهل ضيواملر املسافر

 ونك )١(﴾ِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِلحتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَ﴿

 واملسافر ،األعذار وسائر والنفاس ضياحلك ،بجي مل منه جزء تعذر فإذا اموع، هذا عن عبارة الصوم

  .بالعام كالتمس لزمي ليدل ال مايفف ل،يبالدل خرج إمنا أشبه ومن

 ىمقتض أن عرفت فقد وإال املستحيب، اطياإلحت باب من فهو ءاوالقض انيباإلت اطياإلحت أما

 من )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب أمر بعدم دياملؤ اجلب ليلدل ،قضاًء وال أداًء الوجوب عدم القاعدة

  .الفائتة األعمال ضاءقب داًيجد أسلم

 ةيبق كاإلمسا هيعل بجي ال فإنه ال، أم سالماإل قبل باملفطر انياإلت نيب فرق النه أ علمي تقدم ومما

   من ليقب من ألنه باللزوم فالقول ،كاإلمسا هيعل لزمي ال فإنه ،الزوال بعد أسلم لو منه وأوىل ار،النه

                                                

  .١٨٧ اآلية :سورة البقرة )١(



٣٤٠

  وكذا لو ارتد مث عاد إىل اإلسالم بالتوبة، وإن كان الصوم معيناً وجدد النية قبل الزوال على األقوى

  

 لوجوب ،كاإلمسا هيعل الالزم انك فركال حال يف  أكل فلو ،بالفروع لفكم هو إذ عمداً، لكأ

  .باجل ليدل بعد حمله ريغ يف عمداً، لكاآل افركوال املسلم على كاإلمسا

 ةيالن وجدد{ رمضان شهرك }ناًيمع الصوم انك وإن ،بالتوبة سالماإل إىل عاد مث ارتد لو ذاكو{

 والعالمة ،للصوم الردة إفساد عدم على هريوغ فاحملقق ،كذل يف اختلفوا وقد .}ىاألقو على الزوال قبل

  .اإلفساد على هريغو

لَِئن ﴿ :سبحانه وبقوله ،يكاحمل على رةكالتذ يف ادعاه الذي مجاعباإل باإلفساد، القائل استدل

لُكمع طَنبحلَي كْتر١(﴾أَش(، وقوله: ﴿آياِتِه ونَقُلْ أَِباللَِّه وِزؤهتست متوِلِه كُنسر﴾)ال ﴿: قولهو ،)٢

 سالماإل وبأن )٤(﴾من يكْفُر ِبالْإمياِن فَقَد حِبطَ عملُهو﴿ :وقوله ،)٣(﴾ا قَد كَفَرتم بعد إمياِنكُمتعتِذرو

 جزء فسد فإذا ،الصوم من سيل هيف املرتد اجلزء وبأن املشروط، فقد الشرط فقد فإذا ،تقدم ماك شرط

  .واحدة عبادة ألنه ،الصوم فسد

   بالصحة القائل لقب من لكال عن بيوأج

                                                

  .٦٥ اآلية :سورة الزمر )١(

.٦٥ اآلية :سورة التوبة )٢(

  .٦٦ اآلية :سورة التوبة )٣(

.٥ اآلية :سورة املائدة )٤(



٣٤١

  .واالستصحاباألصل ب كمتس الذي

  .هيف احملقق أستاذه خالف مع العالمة من دعواه نكمي فكي فبأنه ،مجاعاإل عن أما

 ،كالشر حبالة باملوت مشروطنه أ  إىلمضافاً األعمال، ثواب إحباط الظاهر بأن ،اتياآل عنوأما 

 غفرانه كش فال وإال ،كالشر مع املوت ظاهره مما ،)١(﴾شرك ِبِهي أن ِإنَّ اللَّه ال يغِفر﴿ :سبحانه قولهك

 نيالذ كنياملشر وسائر )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب أصحاب ثركأك ،كالشر بعد آمن ملن سبحانه

  .كالشر بعد ؤمنوني

  .مطلق بقول االشتراط على ليدل وال ،اجلملة يف الشرط فبان ،سالماإل اشتراط عنوأما 

 إىل راجع فهو ،بذاته للصوم فركال منافاة به ديأر فإن الصوم، من سيل هيف املرتد اجلزءن أوأما 

 الردة إذ ى،املدع منأخص  إنه :هيفف للصوم، املقومة ةيللن ةيمناف الردة أن به ديأر وإن ،سالماإل اشتراط

 ورسوله باهللا معتقداً تداملر بقي بأن سبحانه اهللا ريغ عن الردة انتك لو ما يف ماك ةيمناف ونكت ال قد

  .والصالة وبالصوم

 حبط مطلق بقول اإلحباط من الظاهر إذ ،سالماإل اشتراط ليودل اتيباآل كبالتمس بأس ال :أقول

   اته،يخصوص بسائر العمل

                                                

  .١١٦ اآلية :سورة النساء )١(



٣٤٢

 هلذا وجه ال إذ باملوت، منوط اإلحباط بأن لقولل وجه ال ماك بالثواب، احلبط دييلتق وجه وال

  .إلحباطل علة فركال نفس ونك يف اتياآل ظهور بعد ديالق

 مدار الصحة دوران تقدم مما الظاهر بل )اجلملة يف (بـ دهييلتق وجه فال سالماإل اشتراط ليدلوأما 

  .وبقاًء حدوثاً سالماإل

 ردته، زمان فاته ما قضاء هيعل لزم اًيثان وأسلم ردته عن رجع إذا املرتد بأن هنا نقول أن لزمي نعم

 ونك لقاعدة كوذل الشهر، لك يف ارتد منك الًيطو أو ،ساعةً ارتد منك اًريقص انالزم انك سواء

 ال األصلي فركال بعد سالماإل منه املنصرف ألن له، اجلب ليدل مشول عدم بعد بالفروع لفاًكم افركال

 )سلمو وآله هيعلصلى اهللا ( النيب لقبول دةياملؤ ،بالشهرة وجربها ةيالروا ضعف بعد خصوصاً ،مطلقاً

  .والفطري امللّي نيب فرق ريغ نياملرتد يف أيتي ال فإنه السابقة، باألعمال أمره بدون أسلم من إسالم

 سواء النهار، أثناء يف أسلم أن وبعد الردة حال كاإلمسا هيعل لزمي بأنه أيضاً نقول أن لزمينه أ ماك

 يف النهار أثناء يف أسلم لو كمسااإل لزوم عدم على به استدل ما ألن بعده، أو الزوال قبل رجوعه انك

 ليدل اختصاص من عرفت ملا ،هنا آت ريغ ،اجلب ليدل أعين ـ اإلبتدائي املسلم وهو ـ السابق الفرع

  .أصلي فرك عن أسلم مبن اجلب

   خمالفاً انك لو ماك ،وحدوثاً بقاًء املخالف حال ظهر تقدم ومما



٣٤٣

 مل وإن فركال ليدل ألن استبصر، مث خالف مث مستبصراً انك أو استبصر،مث استبصر مث خالف مث 

 ليدل أن ماك املقام، يف آت سالماإل اشتراط أدلة مجلة من انك الذي انمياإل اشتراط ليدلأن  إال هنا أتي

 فإذا هيوعل ،اةكالزإال  استبصر إذا خالفه حال عمله مبا املخالف انيإت لزوم عدم ليدل هيساوي كهنا باجل

  .اإلمتام هيعل لزم منه جزءاً صام وقد النهار أثناء يف املخالف استبصر

 جامع فألنه االستبصار بعد لزومهوأما  ف،يلكالت كاشترا ليفلدل االستبصار قبل الصوم لزوم أما

  .للشرائط

 قبل صام قد انك وإن ،النهار ةيبق صومه لزوم بعد قلتم ثيح افركال إسالم نيب الفرق ما :قالي ال

 استبصر إذا للصوم إمتامه بلزوم قلتم ثيح املخالف، استبصار نيوب ،مثالً وبالصوم هللابا العتقاده سالماإل

  .النهار أثناء يف

 فيلكالت ثبتي املخالف أعمال ةيفاك ثيوحد السابق، فيلكالت رفعي باجل ثيحد :قالي ألنه

 انك استبصر فإذا انه،ميإ بعد منه بلقُ املخالف عمل إذا :قولي املخالف عمل ةيفاك ليدل فإن السابق،

 بالصوم اآلن وماًكحم انك االستبصار على السابق عمله صحة حتقق فإذا ل،يالدل ذا مقبوالً السابق عمله

  .هينافي ما منه أتي ومل

   واملخالف آمن، الذي افركال نيب أيضاً الفرق ظهري هذا علىو



٣٤٤

 على بجي ال فإنه ،عمداً طراتباملف انياإلت بعد انميواإل سالماإل يف دخال لو مايف استبصر الذي

 قبل اميبالص لفاًكم انكنه أ إذ ،كاإلمسا هيعل بجي فإنه دياجلد املؤمن خبالف ،كاإلمسا دياجلد املسلم

 ليبدل عنه السابق الصوم وجوب رفعي ه فإن إسالمدياجلد املسلم خبالف صومه، رفعي مبا أتي ومل انمياإل

  .اجلب

 أو الزوال قبل العمدي هإفطار بعد استبصاره ونيك أن نيب املقام يف الفرق عدم ظهر كذل ومن

  .والقضاء كاإلمسا هيعل جبيف بعده

 انمياإل ألن القضاء، وجبي ال نايلد مفطراً انك وإن مذهبه يف مفطراً ونهكيرى  ال مبا انهيإت نعم

  .كالتدار إىل اجهياحت وعدم به، ىأت ما قبول وجبي

 ألنه اة،كالز إال عباداته إعادة هيعل بجي ال استبصر إذا الفاملخ أن :وهو ،شيء املقام يف بقي

  .هيف إشكال ال مما اجلملة يف وهذا النص، يف ماك موضعها ريغ يف وضعها

  .ال أو ،صام قد ونيك أن إما ألنه ،أقسام أربعة علىنه أ المكال ليوتفص

 أم املتعارفة سواء اهب،املذ سائر مذهب على أو مذهبه، على صوماً صام قد ونيك أن إما :األولو

  .عنده الصوم بطالن وجبي حمرماً بكارت لو ماك عنده، باطالً أو عة،يالش مذهب على أو ال،

   مث العذر، مع أو عذر بال صومه عدم ونيك أن إما :الثاينو



٣٤٥

 صح مذهبه يف حاًيصح صوماً صام فلو النهار، بعد أو النهار  أثناء يف ونيك أن إما االستبصار

 أكل لو ماك عة،يالش مذهب يف وجبهماي مبا اًيآت انك ولو فارةكوال القضاء إىل اجيحتاال دمع مبعىن

  .فتوىوال النص من الظاهرة الصورة هو هذا بل مثال، املغرب قبل أو الفجر بعد ما إىل وشرب

 ىأت لو ذاكو ان،ميباإل السقوط عدم فالظاهر ،فارةًك أو قضاًء مذهبه يف وجبي ما فعل ولو

 الفخي مبا ىأت ثيحب بنفسه جمتهداً انك أو ،باطالً مذهبه يف انك وإن املذاهب سائر يف حيحبالص

  .ةيفاكال أدلة طالقإل ،فارةكوال القضاء إىل اجياإلحت بعدم ةيفاكال الظاهر فإن لها،ك املذاهب

 ىبقيف نفسه، مذهب طبق على العمل صورة إىل النص انصراف احتمال ىدعو إال املقام يف سيول

 نيالطاهر ألئمةل الوالء بدون العملن إ ثيوح ،األولية القواعد حسب الصورة هذه عدا ما مكح

 عن النص انصراف واملفروض ل،يبالدل خرج ما إال فارةكوال القضاء الالزم انك باطل، )السالم هميعل(

  .الصورة هذه

 ،طالقاإل عارضي ال بدوي فهو االنصراف سلم لو إذ ورة،كاملذ ىالدعو يف ما خيفى ال نكل

  .هإطالق عن لسببها ليالدل لصرف وجه فال مستحدثة، املذاهب أن بعد خصوصاً

 نبغيي فال القربة، قصد منه ىمتش فإن أمجع، العامة عند الباطل عةيالش مذهب يف حيبالصح ىأت ولو

   هذه إذ الصحة، يف شكالاإل



٣٤٦

 ه،يإل هو ذهبي الذي املذهب ريغ آخر عام مذهب بطبق انياإلت صورة من بالصحة أوىل الصورة

 على ونهك جهة من ال ،القربة قصد عن اخللو جهة من فالبطالن وركاملذ القصد منه تمشي مل وإن

 انك آخر مذهب على اجتهاده الفخي مبا ىوأت جمتهداً انك لونه أ علمي ومنه ،همذهب الفخي مذهب

  .القربة قصد متشي عدم صورة يف إال الصحة الالزم

 إذ ة،يفاكال عدم فالظاهر ،فارةكال أو القضاء وجبي حمرماً بكارت بأن مذهبه يف الباطلب ىأت ولو

  .اجلملة يف عنده الصحة صورة النص من املنصرف

  .السابقة املسألة يف دخل ،القربة قصد منه ىومتش عةيالش ملذهب مطابقاً عنده الباطل انك لو نعم

 استبصر فإن عنده، القضاء وجبي مبا صمي مل لو أما ،استبصر مث صام لو ما صورة يف لهك هذا 

 إمنا عادةاإل عدم فإن ،له ديعي ال أدلة مشول لعدم وجب، عةيالش عند للقضاء موجباً اميالص عدم انكو

 ريغ اميالص عدم انك وإن  خيفى،ال ماك انياإلت عدم مع ال ،اخلالف حال يف بالعبادة انياإلت مع هو

 خمالفة صومه عدم انكو ،شرعاً للقصر املوجب السفر يف صمي مل لو ماك ،عةيالش عند للقضاء موجب

 عدم فالظاهر القادم، الرمضان إىل طال ملرض بالقضاء فيلكالت عنه سقط وقد استبصر مث ،ملذهبه منه

  .الشارع علهجي مل ما بقضاء لفاًكم اآلن سيل إذ القضاء، وجوب



٣٤٧

  

 ال ليدل فإن له، ديعي ال أدلة لشمول ال فيلكالت لعدم نئذيح القضاء عدمن إ :قلت ئتش وإن

 اميالص عدم انك وإن ،األولية القواعد إىل رجعي للعمل كفالتار العمل، كتر ال العمل شملي إمنا ديعي

 عدم أيضاً عةيالش نظر يف انكو استبصر فإن نظره، يف قضاء وال عنده عذر هو مبا اخلالف حال يف

 وعدمه القضاء وجوب ففي القضاء عةيالش نظر يف انك وإن ضاء،الق عدم يف إشكال فال القضاء،

   :احتماالن

 واخلارج ل،يبالدل خرج ما إال فيلكالت توابع لك انيبإت اآلن لفاًكم انك استبصر إذا نهأ جهة من

 إىل الرجوع نئذيح فالالزم ،اخلالف حال يف العمل عدم صورة ال ،اخلالف حال يف العمل صورة هو إمنا

  .للقضاء ةياملقتض األولية القواعد

 ال ـ اًكتر أو فعالً انك سواء ـ مذهبه على به ىأت ما أن ديعي ال أدلة من الظاهر أن جهة ومن

 املقدار كذل بإعطائه له املستحق بيللقر اإلرث بعض إعطاء كتر لو ماك االستبصار، بعد له تبعة

 إرثه عن حرمه الذي بيالقر إىل بالنسبة املقدار كلذل بالضمان لفيك مل استبصر إذا فإنه للعصبة،

  .الشرعي

 إعادة ىمقتض بأن :قالي رمبا انك وإن ،ىوالفتاو النصوص مساق من ديبع ريغ الثاين واالحتمال

  .النهار بعد استبصر مايف لهك هذا اإلرث، مثل يف الضمان لزوم اةكالز



٣٤٨

 لزوم يف إشكال فال ،عةيالش ذهبم الفخي ما بكرتي مل انك فإن النهار، أثناء يف استبصر لو أما

  .فارةكوال القضاء عن ةيفاكوال الصوم، إمتام

 ،مذهبه يف الصوم لعدم أصالً صمي ملنه أ جهة من ما إعةيالش مذهب الفخي ما بكارت انك وإن

 ،النهار ةيبق كاإلمسا فالالزم ،احلق الفخي ما بكوارت صامنه أ أو الصوم، عةيالش مذهب يف انكو

 ألن له، ديعي ال أدلة مشول عدم عرفت أن بعد ،األولية للقاعدة ،أصالً الصوم عدم صورة يف والقضاء

 سواء( :قولنا يف رناكذ ماك املناط، فهم صورة من استثين مايف إال عمل،ي مل منيف ال عمل منيف دلةاأل

  ).اًكتر أو فعالً انك

 ىملقتض نئذيح قضاء ال نهكل ،احلق الفخي ما بكوارت صامنه أ صورة يف كاإلمسا الالزم كذلكو

  .السابق العمل جزء شملي السابق العمل لك شملي ماك فإنه ديعي ال ليدل

 مذهبه ونكل ،اجلنابة غسل بدون منها جبزء ىأت وقد الصالة أثناء يف استبصر لو مبا كذل قاسي وال

 من اآلخر اجلزءأن  إذ ،نئذيح الصالة ببطالن نقول ثيح الغسل، اإلنزال بدون الدخول ابجيإ عدم

 الثاين اجلزء فإن الصوم، باب خبالف ،الطهارة هو الذي الشرط مع ونيك ال االستبصار بعد الصالة

  .فرضاً الشرط مع ونيك

 استبصر مث ،اإلنزال بدون الدخول من غتسلي مل بأن ،عةيالش مذهب يف جنباً صائماً انك لو نعم

  .العمد ريغ من اجلنابة على البقاء إبطال عدم على قفاًمتو الصوم بصحة مكاحل انك ،النهار أثناء يف



٣٤٩

  العقل، فال يصح: الثاين

  

 ،عادةاإل عدم ليلدل بالقضاء فيلكالت عدم فالظاهر النهار، بعد فاستبصر السفر يف صام لو إنه مث

 ثناءأ يف استبصر ولو. عادةواإل القضاء مبعد مكقول مع أيضاً الصالة ببطالن منقوض باطل بأنه والقول

 منه صحي فال ،اآلن هيلد بالصوم فيلكت ال االستبصار بعد ألنه والقضاء، فطاراإل الالزم انك النهار

  .األولية القواعد فاملرجع ديعي ال ليدل شملهي وال واقعاً، الصوم

 شملهي فهل استبصر، مث اًيعام ارتد مث ،صائم وهو اميالص ار أثناء يف فاستبصر اًيعام انك ولو

 لبطالن موجباً الثاين خالفه ونكل القضاء هيعل بجينه أ أم القضاء؟ هيعل بجي ال حىت ديعي ال ليدل

 أم ماك البدوي، اخلالف إىل النصرافه ديعي ال ليدل شملهي وال ة،يالوال شرط بدون ألنه العمل

 وإن ،احتماالن ؟رتداداال شملي فال ،اإلبتدائي فركال إىل قبله ما بجي سالماإل ليدل بانصراف قولوني

  .أقرب الثاين االحتمال انك

 ليالل يف اًيثان خالف بأن ،النهار قبل أو النهار أثناء يف ونهك  يف فرق ال الثاين خالفه أن علمي ومنه

  .الغروب بعد أو النهار أثناء يف استبصر مث احلال، كبذل وصام

  .العامل واهللا القدر، ذا منها نايتفكا ةريثك فروع املقام ويف

   الصوم }صحي فال ،العقل{ :الصوم صحة شرائط من }الثاين{



٣٥٠

  من انون ولو أدواراً وإن كان جنونه يف جزء من النهار

  

 قبل من ونيك قد اجلنون أن  خيفىال }النهار من جزء يف جنونه انك وإن أدواراً ولو انون من{

 يف جنونه وإمنا عاقالً النهار متام يف ونيك وقد ار،النه من جزء يف ونيك وقد النهار، آخر إىل ةيالن وقت

   .الوقت ثيح من هذا مثالً، ليالل

 وهذا مثالً، عيني ال ما طيختط يف جمنوناً ونيك ماك اجلهات، بعض من اجلملة يف اجلنون ونيك وقد

  .ةيفكيال ثيح من

 مجٍع من بل لصوم،با فيلكالت لرفع موجب رقغاملست اجلنون ونك يف خالف وال إشكال ال إنه مث

  .هيعل مجاعاإل رةكالتذ عن بل ه،يف اخلالف نفي هريوغ املستندك

 نفي على العامة دلةاأل من دلّ ملا ،وشرعاً عقالً لفكمب سيلنه أ كذل إىل باإلضافة هيعل دليو

  .انون عن فيلكالت

  .)١(أعاقب كوب بيأث كب: للعقل سبحانه قالنه أ واجلهل العقل أحاديث ويف

 ،عاقالً النهار متام يف ونيك الذي انون على الصوم وجوب يف خالف وال إشكال ال إنه امك

  .هايف جنون ال اليت القطعة من فيلكالت رفع وجبي ال والالحق السابق اجلنون أن لظهور

 من ال الضرر خوف جهة من بجي مل ،الصوم بسبب فاًكي أو ماًك اجلنون ادةيز من خاف لو نعم

  .بذاته ناجلنو جهة

   نيك مل عرفاً اجلنون هيعل صدقن إ اجلملة يف اجلنون هو الذي الرابع القسم أن ماك

                                                

.٧ ح باب حقيقة العقل وكيفيته٢ الباب ٩٧ ص١ ج:البحار )١(



٣٥١

 املوضوعات مدار دائرة فيالكالت ونك من خيفى ال ملا لفاًكم انك هيعل صدقي مل وإن لفاً،كم

 يف المكال إمنا ،ليالدل لسان يف هيعل املعلق فيلكالت مدار هو عرفاً املوضوع هيعل صدقي ما أي ة،يالعرف

 عن ماك مببطل سيل أو ،املشهورإليه  ذهب ماك مبطل هو فهل النهار من جزء يف اجلنون انك لو ما

  :احتماالن ،كاملدار يكحم واستقربه اخلالف يف خيالش

 يف للعقل املشترطة العامة دلةوباأل ،)١(قيستفي حىت انون عن القلم رفع ةيبروا :للمشهور استدلل

 ،بالصوم فيلكت نيك مل النهار من جزء يف فيلكت نيك مل وإذا ف،يلكت ال عقل ال ثيفح ف،يلكالت

 عدة ال واحد فيلكتنه أ منه الظاهر إذ نيتبي حىت :سبحانه قوله ىمقتض هو ماك ،تبعضي الألنه 

  .ةيالن سبقت وإن الصوم بطالن وجبي ثيح ،النهار من جزء يف ضياحلك وبأنه ف،يالكت

 املعىنك إال معناه سيل انون عن القلم رفع بأن ،خيالش طرف عن ورةكاملذ دلةاأل عن بيوأج

 ال كذلك ،بالصوم فيلكالت النهار من جزء يف النوم نايفي ال ماكف النائم، عن القلم رفع من املستفاد

 جزء يف فيلكالت عدم وبأن ة،يالروا يف والنائم انون يف اقيالس لوحدة ،بالصوم فيلكالت اجلنون نايفي

   ليبدل ضري ال ةيالن سبق مع النهار من

                                                

.أميت تسعرفع عن  حديث  باب التسعة:انظر اخلصال )١(



٣٥٢

 من جزء يف واملرض بالسفر ليالتمث من بأوىل سيل ضيباحل ليالتمث وبأن ،أشبه وما والنائم املسافر

  .ماًكحم االستصحاب انك البطالن يف كش وإذا بطالناً، وجباني ال ثيح ،النهار

 جزء يف فيلكت ال مايف بالبطالن تقضي فيلكالت وحدة إذ ،وبةجاأل هذه يف ما خيفى ال نكول هذا

  .السفرك ال ضياحلك ونهك ـ القاعدة أي ـاألصل ف ،وحنوه السفرك ليبالدل خرج ما إال منه

 ،مجاعوباإل بالضرورة كذل عن النوم خرج ،اًإطالق فيلكالت عدم القلم رفع ظاهر أن ماك

 بل رمضان، ار يف نيواملسلم) هم السالمعلي( األئمةو )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب نوم وبضرورة

 أي الباقي وبقي النوم، حال هيسقيو الصائم طعمي سبحانه اهللا بأن نيمعلل النهار يف لولةيبالق أمروا إم

 الصوم وجوب عدم يف فاملناقشة انك فكيو فع،الر ليدل من املستفادة القاعدة حتت والطفولة اجلنون

  .حملها يف سيل انون على

 كاإلمسا وجوب من حمله يف قرر ملا ،النهار أثناء يف نجي بأنه علم وإن الصوم ةين لزوم الظاهر منع

  .أشبه ما أو مرض أو ضيح أو بسفر عنه فيلكالت زولي بأنه علمي من لك على

   ال؟ أم بانون ملحقنه أ وهل ه،يالسف يف المكال بقي

 لعدم موجباً ونيك ،لفكم ريغ اإلنسان معه ونيك فما السفه، أقسام نيب ليالتفص والظاهر

   املال، يف السفهك فيلكالت نايفي ال وما الصوم، وجوب



٣٥٣

  وال من السكران

  

 فيلكللت الرافع القسم مننه أ سفه أو جنون يف كش ولو بالصوم، لفاًكم معه اإلنسان ونيك مثالً

 باب من هذا سيول ،فيلكالت ومعم إىل الرجوع الالزم انك وإال ا، أخذ سابقة حالة انتك فإن ال، أم

 على العقالء لبناء ،فيلكللت رافعاً ونهك يف كشي لماك ليقب من بل ة،ياملصداق الشبهة يف مابالع كالتمس

  .فيلكالت بسقوط علمواإذا  إال فيلكالت أصالة

 ه،ريوغ املستند به أفىت ماك ار،ياالخت بدون أو اًياريتاخ ركالس انك سواء }رانكالس من وال{

  .ةيالن سبق مع ركالس طرأ إذا مايف بالصحة قال ملن الفاًخ

 منك ار،يختاال بسوء انك وإن ر،كالس مع فيلكت النه أ من أيتيو تقدم ملا بالبطالن نقول وإمنا

  .نفسه نيجتن من فعله ملا بالعقاب قلنا وإن الصوم، منه صحي ال فإنه ارهياخت بسوء نفسه جنون سبب

 عقالً بالصوم ركالس ضري ال وألنه للنوم ركالس ولتساوي اتطالقلإلـ  الصوم صحة واحتمال

 املوىل أمر لو ماك الصحة، من العقل يف مانع وال ركالس إبطال على عةيشرال يف ليدل ال إذ ،شرعاً وال

 بأن مردود ـ رياملس يف املويل ألمر خمالفاً عدي ال فإنه ،قيالطر يف ركفأس فسافر النجف إىل ريباملس عبده

 نيب تساوي وال النهار، من جزء يف ولو املقام، يف ةياملنتف ةيبالن الصوم اشتراط بعد هلا حمل ال اتطالقإلا

 ألنه فيلكالت معه صحي النوم أن  إىلباإلضافة فارقاً، ا ىفكو النوم، إبطال عدم لضرورة ،والنوم ركالس

   يف ارياالخت حتت



٣٥٤

  ن سبقت منه النية على األصحوال من املغمى عليه ولو يف بعض النهار، وإ

  

 ألنه بالصوم ضري إمنا ركوالس ار،ياالخت حتت داخالً سيل الصحو فإن ر،كالس خبالف قاظياالست

  .هيف حنن ما نيوب توصلي هو الذي ريالس مثال نيب ففرق ،ةيبالن ضار

 من نتاك بأن ،معها فيلكالت سقوط حد إىل وصلتن إ والسفاهة والذهول اخلرافة أن الظاهر مث

 احلاالت هذه لشدة ،عقالً فيلكالت حقهم يف صحي ال ممن انتك أو ،أشبه وما واإلغماء اجلنون أقسام

 فال وإال الصوم، لبطالن موجباً انك ،ةيبالن فكال من نونكتمي ال أو عنهم، فيلكالت ليدل نصرفي مما

 بالصوم، مرتبط ريغ اهةالسف أو الذهول انك إذا خصوصاً ،بالبطالن خاص ليدل لعدم ،للبطالن وجه

  .فقط األمور بعض إىل بالنسبة وذاهالً املال بذل يف هاًيسف انك لو ماك

 على ةيالن منه سبقت نإو ،النهار بعض يف ولو هيعل ىاملغم من{ الصوم صحي }ال{ ذاك }و{

 ماك املشهور هو بل املستند، عن ماك املشهور أو ،رةكالتذ عن ماك ثركاأل عن يكاحمل وهو }األصح

 ىاهلد وعلم واملبسوط، اخلالف يف خيوالش املقنعة، يف دياملف عن يكللمح خالفاً لمام،ك تتبع من ظهري

  .نياملتأخر متأخري بعض مالإليه  بل والقاضي، وسالر

   يف شرط والعقل له، عقل ال ى عليهاملغم بأن :للمشهور استدل



٣٥٥

 أوىل فاهللا اهللا غلب لماكو ليوبدل لصوم،ا يف شرط هي اليت ةيالن منه ىتمشي ال وبأنه ،فيلكالت

 انك الصوم عيمج يف وجد إذا اإلغماء وبأن ،)٢(شيء صاحبه على سيفل :ىأخر ةيروا ويف ،)١(بالعذر

 نيب وبالتالزم والنفاس، ضياحل يف ماك نياإلفساد نيب للتالزم ،بعضه يف وجد إذا مايف ذاكف ،مفسداً

  .األداء ذاكف بالنص هيعل ىاملغم عن ساقط اءوالقض ،األداء وسقوط القضاء سقوط

 الثالثة بعض إىل فمرجعه الرابع ليالدل أما ،ولاُأل الثالثة االستدالالت صحة الظاهر :أقول

  .ثابت ريغ واألداء القضاء نيب التالزم أن ماك املتقدمة،

 املتقدمة دلةاأل وارد ماك ،اإلغماء نيوب النوم نيب الفرق وبعدم ات،طالقباإل :اآلخر للقول واستدل

 ما ليدل وبأن النائم، ليبدل اجلملة يف إال شرطاً ستيل ةيالن وبأن ه،يعل ىللمغم العقل عدم نسلم البأنه 

 عدم على دلينه أ ال ،اإلغماء زمان من القطعة هذه يف ةيالن بلزوم فيلكالت عدم على دلي إمنا غلب

  .بالصوم فيلكالت

   الردود يف ومبا ستدالل،اال أصل يف مبا ريخب وأنت :أقول

                                                

.٦ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٤ الباب ١٦٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٤ الباب ١٦١ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٥٦

  .املشهور دلةأل ورةكاملذ

  .ركسال مسألة يف حاهلا عرفت فقد :اتطالقاإل أما

 خبالف النوم مع الصوم صحة ضرورة الفرق يف فييكف :واإلغماء النوم نيب الفرق عدموأما 

  .تقدم ماك نياألمر نيب الفرق إىل باإلضافة ،اإلغماء

 فهل واضح، هيعل ىاملغم إىل بالنسبة فيلكللت املصحح العقل عدمن  فإ:املشهور دلةأل الردودوأما 

 مشروطاً العبادات سائرك الصوم انكو فهيلكت صحي مل فإذا بشيء، هيعل ىاملغم لفيك أن صحي

 علىإال  استدامة، أو قةيحق ماإ شرط ةيوالن ه،يإل بالصوم األمر توجه بعدم القول الالزم انك فيلكبالت

 رفع يف ظاهر غلب ما ليودل فراجع، القاطع أو القطع ةين ضرر عدم مسألة يف سابقاً رناهكذ ما

  .هيعل اهللا غلب عمن فيلكالت

 ه،يعل ىاملغم يف ةيأهل وال ،فيلكالت أناة عيمج يف لفكامل ةيأهل لزوم القاعدة ىمقتضن إ :واحلاصل

 ماك األصح، هو اإلغماء بعدم الصوم باشتراط فالقول ،بعضه يف أو النهار عيمج يف اإلغماء انك سواء

  .عرفت ما على للمشهور تبعاً نياملعلق وغالب املصنف اختاره

 املرجع انك وإال فهو، أصل انك فإن نئذيوح ،بوبةيالغ خفة جهة من اإلغماء يف كشي قد إنه مث

   .سبق ما على فيلكالت عمومات



٣٥٧

  عدم اإلصباح جنبا: الثالث

  

 ،ال أم اراًياخت نفسه إغماء سببي أن لفكللم وزجي فهل ف،يلكبالت اإلغماء ضرر عرفت ثيوح

 قبل احلائض سفر ليقب من ونيكف املوضوع ليبتبد فيلكالت عن اإلخراج باب مننه أ من :احتماالن

 لفكللم وزجي ال الذي االضطراري املوضوع باب مننه أ ومن ض،ياحل وجبي ما املرأة عمالإو الزوال

 صلي،ي فال نيالطهور من نكتمي ال حىت نفسه على الباب دسك ،املوضوع كذل يف نفسه إدخال

  .الثاين والظاهر

 اختار وإذا ،نياملوضوع أي ارياخت لفكللم وزجي الذي نييالعرض نياملوضوع نيب الفرق املعلوم ومن

 إىل بالنسبة والغىن الفقركو والصالة، اميالص إىل بالنسبة واحلضر السفرك ،مهكحب وماًكحم انك أحدمها

 نيوب ،أشبه وما واحلج، اةكوالز اخلمس إىل بالنسبة وعدمها واالستطاعة األقارب، نفقة بوجو

  .واالضطرار ارياالختك ينيالطول نياملوضوع

  .نياملوضوع باب من بأنه قالي رمبا انك وإن ،إشكال هايفف ضياحل مسألة أما

 انك بعده أو الصباح بلق اإلفاقة يف كش ولو العدم،األصل  انك النهار يف اإلغماء يف كش ولو

 الفحص لزوم رراًكم تابكال هذا يف عرفت ثيح ،الفحص بعد كذل لك ،البقاء االستصحاب ىمقتض

  .العامل واهللا ،ةياملوضوع الشبهات يف

   عمداً }جنباً اإلصباح عدم{ :الصوم صحة شرائط من }الثالث{



٣٥٨

  .ملتقدم على التفصيل ا،أو على حدث احليض والنفاس بعد النقاء من الدم

اخللو من احليض والنفاس يف جمموع النهار فال يصح من احلائض والنفساء إذا فاجأمها الدم ولو قبل : الرابع

  .الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة

  

 بال البقاء عدم ذاكو }املتقدم ليالتفص على ،الدم من النقاء بعد والنفاس ضياحل حدث على أو{

  .مفصالً كذل لك يف المكال سبق ماك ة،ريثكوال املتوسطة املستحاضة  إىلبالنسبة غسل

 الصوم }صحي فال النهار جمموع يف والنفاس ضياحل من اخللو{ :الصوم صحة شرائط من }الرابع{

 }بلحظة الفجر بعد عنهما انقطع أو ،بلحظة الغروب قبل ولو الدم فاجأمها إذا والنفساء احلائض من{

   :متواترة به والنصوص واحد، ريغ ادعاه ماك اًإمجاع

 ارتفع فلما صائمة، أصبحت املرأة عن سألته :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصحك

 عن وسألته :قال .فلتفطر املغرب وقت انك وإن نعم، :قال أتفطر؟ حاضت العشي انك أو النهار

 وم؟يال كذل يف تصنع فما تطعم ومل )تغتسل مل( سلتغفت رمضان شهر يف النهار أول يف الطهر رأت امرأة

  .)١(الدم من فطرها فإمنا وميال كذل تفطر :قال

  .مثله )السالم هيلع( اهللا عبد أيب عن ،ناينكال حيوصح

                                                

.١ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٥ الباب ١٦٢ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٥٩

 ال ماك املغرب وقت بلفظ الوقت كذل عن عربي فرمبا املغرب، قبل املغرب بوقت املراد :أقول

  .خيفى

 شهر يف تطمث امرأة عن ):السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال القاسم بن صيالع حيوصح

  )١(.تطمث نيح تفطر :قال ،الشمس بيتغ أن قبل رمضان

 ارتفاع أو غدوة الدم ىتر املرأة عن )السالم هيعل( جعفرأبا  سألت :قال مسلم بن حممد موثق

  )٢(.تفطر :)السالم هيعل( قال ،الزوال عند أو هارالن

 تفطر فهي الدم رأت ساعة أي :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،حازم نب منصور وموثق

  )٣(.كذل مثل ليوالل وميال صالة قضت النهار من ساعة يف الطهر رأت وإذا طمثت، إذا الصائمة

  .الصالة قضاء يف مثله أي :أقول

 ،رمضان يف صائمة أصبحت امرأة عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،ريبص أيب ةيوروا

 تصلّي :قال ،النهار أول الطهر رأت امرأة عن وسألته :قال .تفطر :قال حاضت؟ النهار ارتفع فلما

   وتتم

                                                

  .٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٥ الباب ١٦٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٥ الباب ١٦٣ ص٧ ج:وسائلال )٢(

  .٤ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٥ الباب ١٦٣ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٣٦٠

  )١(.وتقضي صومها

  .النهار ةيبق كباإلمسا التأدب الصوم بإمتام املراد :أقول

  )٢(.القضاء هايوعل تأفطر ومي ةيبق هايعل بقي وقد حاضت وإن :والرضوي

 رمضان شهر يف الطمث للمرأة عرض إن :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب ةيروا أما

 كذل بصوم ولتعتد فلتغسل مسالش زوال بعد هلا عرض وإن ،وتشرب لكتأ أن سعة يف فهي الزوال قبل

 لكتأ مل ما :لقوله معىن ال إذ املنت، مضطربة السند فةيضع فهي، )٣(وتشرب لكتأ مل ما وميال

 بعض وجهها وقد وي،االر من الوهم على خيالش محلها وقد املتقدمة، األخبار ايفكت ال ولذا ،وتشرب

  .احلائض يف لهك هذا االستحباب، ديفي مبا العلماء

 ،فتوىو نصاً نيلبابا احتاد من الطهارة تابك يف سبق ما إىل باإلضافة هيعل دليف النفساءوأما 

 قال وم؟يال كذل أتتم العصر بعد تلد املرأة عن )السالم هيعل( احلسنأبا  سألت :قال احلجاج، ابن حيصح

  )٤(.وميال كذل وتقضي تفطر :)السالم هيعل(

                                                

   .٥ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٥ الباب ١٦٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٨ سطر ٢٥ ص:فقه الرضا )٢(

.٤ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٨ الباب ١٦٦ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .١ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢٦ الباب ١٦٤ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٣٦١

  .من املستحاضة إذا أتت مبا عليها من األغسال النهارية ويصح

  أن ال يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصالة: اخلامس

  

 النهار أثناء طهرت إذا املرأة كإمسا استحباب على دلت اليتك اتيروا عدة املطلوب على دليو

  .هاريوغ

 ماك والطهارة، والنفاس ضياحل معلومة مكح مهاكح ةيضياحل أو بالطهارة ومةكاحمل أن  خيفىال مث

  .كذل أشبه وما العشرة أثناء يف النقاء حالة يف انتك لو

 القاعدة ىمقتض انك وبالغر قبل شروعه أو الفجر بعد إىل الدم امتداد يف تكش ولو

 انك انتهاًء أو ابتداًء ماإ النهار من جزء يف انك الدم بأن علمت ولو الفحص، نفعي مل إذا االستصحاب

  .كبذلايل اإلمج للعلم ومي قضاء الالزم

 ليتفص تقدم ماك }ةيالنهار غسالاأل من هايعل مبا أتت إذا املستحاضة من{ الصوم }صحيو{

  .كذل

 بال }الصالة قصر وجبي سفراً مسافراً ونيك ال أن{ :الصوم صحة شرائط من }اخلامس{

  .رمضان شهر إىل بالنسبة خالف وال إشكال

 اميالص من رمضان شهر عدا ما جواز عدم فاملشهور ه،يف اختلفوا فقد الواجب إىل بالنسبة أما

   ثركأ مذهب وهو السفر، يف الواجب



٣٦٢

 وصف ةريالذخ وعن احلدائق، يف ماك األصحاب نيب املشهور وهو ،كاملدار عن ماك األصحاب،

 دياملف عن يكللمح خالفاً ،ىأخر تارة الًيوحتص نقالً املشهور وأنه تارة، األصحاب ثركأ هيعل بأن مكاحل

  .السفر يف الواجبات سائر صوم جبواز :قال فإنه ،املقنعة ريغ يف

 يف ـ استثين ما عدا ـ الواجب الصوم صحة عدم على مجاعاإل املستند ىدعو أن علمي ومنه

  .رمضان شهر به أراد السفر،

 تواترها، واجلواهر املستند ىادع اليت ةريثكال اتيالروا هيعل دليو ،األول هو قوىاألف انك فكيو

 رمضان شهر يف سافري الرجل عن سئل إنه ):السالم هيعل( احلسن أيب عن ،ييحي بن صفوان حيصحك

 عربة ال إذ صوم لكل اجلواب عموم املعلوم ومن ،)١(السفر يف الصوم الرب من سيل :قال صوم؟يف

  .باملورد

 قد العامة فإن واملرض، السفر صوموأما  :قال )السالم هيعل( نياحلس بن علي عن ،الزهري وخرب

وأما . أفطر شاء وإن صام شاءن إ قوم وقال ،صومي ال آخرون وقال ،صومي قوم فقال كذل يف اختلفت

عز  اهللا فإن القضاء، هيفعل املرض حال يف أو السفر حال يف صام فإن عاً،يمج نياحلال يف فطري :فنقول حنن

   :قولي وجل

                                                

  .١٠ حبواب من يصح منه الصومأ من ٤ الباب ١٢٦ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٦٣

  .)٢()١(﴾ سفٍَر فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو على﴿

صلى اهللا ( اهللا رسول قال :قولي مسعته :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ريعم أيب ابن ومرسل

 مكأحد سريأ ،فطارواإل ريبالتقص هايومسافر أميت ىمرض على تصدق وجل عز اهللان إ :وسلم وآله هيعل

  )٣(.هيعل ترد أن بصدقة تصدقإذا 

 املفطرك رمضان شهر يف السفر يف الصائم :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،العالء أيب وخرب

صلى اهللا ( اهللا رسول اي :فقال )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب إىل ىأت رجالً نإ :قال مث احلضر يف هيف

 يعل إنه اهللا رسول اي :فقال ،ال ):وآله هيعلصلى اهللا ( فقال ،السفر يف رمضان شهر أصوم )وآله هيعل

 هايمسافرو أميت ىمرض على تصدق وجل عز اهللان إ ):وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول فقال ،ريسي

  )٤(.هيعل ترد أن بصدقة تصدق لو مكأحد بحيأ رمضان، شهر يف فطارباإل

 يف صائماً مات رجالً أن لو :قولي )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  مسعت :قال مكيح بن حممد وخرب

  )٥(.هيلع تيصل ما السفر

                                                

  .١٨٤ اآلية :سورة البقرة )١(

.٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٤ الباب ١٢٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح منه الصومبواب من يصحأ من ٤ الباب ١٢٤ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٥ حبواب من يصح منه الصومأ من ٤ الباب ١٢٤ ص٧ ج:الوسائل )٤(

  .٩ ح من ابواب من يصح منه الصوم٤ الباب ١٢٥ ص٧ ج:الوسائل )٥(



٣٦٤

 ال فائيكال الواجب  أناملعلوم ومن الصالة، ستحقي النه أ ال انه،يعص شدة عن ةيناك هذا: أقول

  .البعض اميق فييك بل به، انياإلت أحد لك على لزمي

 باب نيتابكال يف هلما عقد فقد ،كواملستدر الوسائل يف ورةكاملذ ةريثكال األخبار من هاريغإىل 

  .مستقل

 شهر ريغ إىل المكال صرف األوىل انك خالف حمل سيل رمضان شهر يف مكاحلن إ ثيوح

  :فنقول بات،الواج سائر من رمضان

 ما األخبار كتل فمن ،ىأخر مجلة وخصوص اتيالروا من مجلة إطالق :املنع على املشهور حجة

  .صفوان حةيصح من تقدم

 ما دجي ومل شعبان يف ظاهر إن :قالنه أ ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،مسلم بن حممد وموثقة

 حىت أفطر مسافر وهو ظاهر وإن ،نيبعمتتا نيشهر صومي مث رمضان، صومي حىت نتظري :قال ،عتقي

  .)١(قدمي

 رد اهللان إ نذراً هايعل جعلت انتك أمي إن: )السالم هيعل( جعفر أليب قلت :قال ،زرارة وموثقة

 فخرجت ،تيبق ما هيف قدمي الذي وميال كذل تصوم أن ه،يعل ختاف انتك شيء من ولدها بعض هايعل

 قد ،تصوم ال ):السالم هيعل( فقال تفطر؟ أو أتصوم ذرالن انكمل نايعل لكفأش ة،كم إىل مسافرة معنا

   إىل رجعت هي إذا ىتر فما :قلت .نفسها على جعلت ما هي وتصوم حقه، عنها اهللا وضع

                                                

  .٢ حبواب من بقية الصوم الواجبأ من ٤ الباب ٢٧٥ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٦٥

 يف ىتر أن أخاف ألين ،ال :قال ؟كذل كأفتتر :قلت ،ال ):السالم هيعل( قال ه؟يأتقض املرتل

  )١(.رهكت ما نذرت الذي

 النذر اميص هايعل لزمي فكي أي رمضان، شهر حقه عنها اهللا وضع قد :قوله من اهرالظ :أقول

 عامة هااتر ماك العلة وهذه عنها، موضوع ابتداًء اهللا عيتشر من هو الذي رمضان شهر صوم أن واحلال

  .الصوم أنواع عيجلم شاملة

 أن يعل هللا :قولي جللرا عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،الساباطي عمار وموثقة

إذا  :قال مسافر؟ وهو صوميأ سافري أن له بد ال أمر له عرضيف ،أقل أو كذل من ثركأ أو شهراً أصوم

  )٢(.ةيمعص فرالس يف والصوم ه،ريغ أو انك ضةيفر ،السفر يف الصوم له لحي ال ألنه ،فطريفل سافر

 من اميأ هيعل ونيك جلالر عن سألته :لقا ):السالم هيعل( ىموس هيأخ عن ،جعفر بن علي عن وما

  .)٣(اميأ عشرة مقام على معجي حىت ال :قال ان؟كامل يف قام إذا قضيي مسافر، وهو رمضان شهر

 ميقيف السفر يف رمضان شهر كتري الرجل عن سألته :قال أيضاً )السالم هيعل( هيأخ عن ،عنه وما

   :قال صوم؟ هيعل هل انكم يف امياأل

                                                

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٠ الباب ١٣٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٨ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٠ الباب ١٤١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١ حبواب من يصح منه الصومأ من ٧ الباب ١٣٧ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٣٦٦

،الة وأمتّ صام ام،يأ عشرة مقام على أمجع فإذا ام،يأ عشرة مقام على معجي حىت الالص.)١(  

 يعل خرج ):السالم هيعل( نياملؤمن ريأم عن، )عليهم السالم( آبائه عن ي،عل بن ديز عن وما

 ىفصل فتقدم :قال ،بالصالة ىفناد هيمناد أمر النهر، قطع إذا  حىتنيصف ديري وهو )السالم هيعل(

 قوم فإنا ،تميفل ماًيمق أو عاًيمش انك منال أ الناس هايأ اي :فقال نايعل أقبل الصالة ىقض إذا  حىتنيعتكر

  .ةريثكال اتيالروا من هاريغ إىل ،)٢(عتانكر والصالة املفروض صمي فال صحبنا ومن سفر، على

 مما ظهار،ال يف وبعضها النذر، يف وبعضها رمضان، قضاء يف وبعضها مطلق، بعضها أن تيرأ وقد

  .أيضاً للنافلة شامل بعضها إطالق بل مطلقاً، السفر يف ضةيالفر صوم جواز بعدم فتوىال وجبي

 الصالة قصر نيب التالزم على دل ملا ،القصر وجبي الذي بالسفر فطاراإل وجوب املصنف ديق وإمنا

 إذا واحد هذا :وهب بن ةيمعاو حةيصح يف )السالم هيعل( الصادق قولك ،اتيالروا من فطارواإل

  )٣(.قصرت تأفطر وإذا ،تأفطر قصرت

                                                

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ٨ الباب ١٣٨ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١ حبواب ما يصح منه الصومأ من ١ باب ٥٦٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .١ حبواب من يصح منه الصومأ من ٤ الباب ١٣٠ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٣٦٧

 ومن أي ،)١(فطريفل قصر فمن ،فطارواإل ريالتقص فترقي سيول ):السالم هيعل( عنه مساعة وخرب

  .قصريفل أفطر

 ةيمعص يف أو ديص إىل سفره رجالً ونيكأن  إال ،أفطرو رقص سافر من :مروان بن عمار حيوصح

  )٢(.ثياحلد ،اهللا

 اريخ ):وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول قال :قال )السالم هيعل( الباقر عن ،تغلب وخرب

  .اتيالروا من هاريغ إىل ،)٣(وقصروا واأفطر سافروا إذا نيالذ أميت

 ،فطارواإل ريالتقص نيب التالزم يف اخلالف عدم ةيوالغن االنتصار يف زهرة وابن ىاملرتض ىادع ولذا

 بالشرائط للسفر نةياملب األخبار ومةكحل للقصر، املوجب السفر به رادي اتيالروا يف لسفرا أن  إىلباإلضافة

 ىسمي ما مطلق العريف الفهم ىمقتض انكل ومةكاحل كتل ال لو اليت ،املطلقات هذه على املخصوصة

  .فرسخ مسافة بقطع انك ولو سفراً،

 كوذل ،الصالة لقصر املوجب فرالس حصول مبجرد فطاراإل لزوم على دلي التالزم ليدلن إ مث

 العشرة، دون ثركأ أو وماًي كهنا املقام وأراد ذهاباً، الترخص حد على مر فلو ،الترخص حد على باملرور

   وجب

                                                

.٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٤ الباب ١٣١ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ٤ الباب ١٣١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٦ حبواب من يصح منه الصومأ من ١ الباب ١٢٤ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٣٦٨

  مع العلم

  

 بعدم شرعاً ومكحم ألنه ام،يالص هيعل لزم املقام، وأراد رجوعاً هيعل مر لونه أ ماك ،فطاراإل هيعل

 إفطار جبواز قولي من المك رناكذ ثيح أيضاً الصوم ويف الصالة تابك يف مر ماك ،مسافراً ونهك

  .الترخص حد إىل الوصول بدون املسافر

 فالذي ال، أم نفسه يف وجوبه على بقي سواء أي مطلقاً، السفر بعدم الواجب الصوم شترطي وإمنا

 له وزجي ضرراً الصوم ضرهي والذي خة،يوالش خيالشك رمضان شهر يف فطارواإل اميالص من لك له وزجي

 يف الصوم ميحتر إطالق من عرفت ملا الصوم، هلم زجي مل سافر إذا ،فطاراإل هيعل بجينه أ ال ،فطاراإل

 ليالدل احنصار فرض لو ـ الواجب مكحب ومكحم بالعرض الندب أن  إىلباإلضافة وندباً، وجوباً السفر

 يف اجلماعة جواز عدم مسألة يف رواكذ ماك بالذات الواجب الواجب، من املتبادر إذ ـ بالواجب

  .بالذات النافلة املتبادر بأن ،النافلة

 ونك بعد دلةاأل إطالقب السفر يف الواجب الصوم جبواز القائل )اهللا رمحه( ديللمف استدل إنه مث

 دلةألا من مجلة إطالق عرفت قد إذ  خيفى،ال ما هايوف ،األصل إىل مضافاً رمضان، بشهر خاصاً االستثناء

 من واجبة ألقسام دلةاأل بعض خصوص إىل مضافاً ه،ريوغ رمضان شملي ثيحب اجلواز عدم على الدالة

  .ليالدل بعد له جمال الاألصل و سبق، ماك الصوم

   العلم مع{ ونيك ال السفر يف للصوم فالبطالن ،انك فكيو



٣٦٩

  باحلكم يف الصوم الواجب

  

 جهل عن انك وإن صح وإال صومه بطل فطاراإل همكح بأن علم فإن }الواجب الصوم يف مكباحل

 ه،ريوغ املقاصد منتهى يف ماك ض،يمستف هيعل مجاعاإل نقل بل خالف، وال إشكال بال عذري، ريغ

  .هريوغ اجلواهر يف هيف اخلالف نفي ماك

 :قال، شعبة أيب ابن عن ،خيالش رواه الذي حيالصح :مكباحل اجلهل صورة يف الصحة على دليو

صلى اهللا ( اهللا رسول أن بلغه انكن إ :فقال السفر؟ يف صام رجل :)السالم هيعل( اهللا عبد أليب قلت

  )١(.هيعل شيء فال بلغه نيك مل وإن ،القضاء هيفعل كذل عن ي )وسلم وآله هيعل

 صام رجل عن سألته :قال ):السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،الرمحان عبد عن ،اآلخر حهيوصح

 كذل عن ى )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول أن بلغهي مل انكن إ :فقال السفر؟ يف رمضان شهر

  .)٢(الصوم عنه أجزأ وقد القضاء، هيعل سيفل

 صام من :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،القاسم بن صيع عن ،ينيلكال رواه الذي حيوالصح

  )٣(.قضهي مل جبهالة السفر يف

 وإن ،أفطر رمضان شهر يف جلالر سافرإذا  :قال ،)السالم هيعل( صادقال عن ،ثيل حيوصح

  .)٤(قضهي مل جبهالة صامه

   ماك األخبار وهذه

                                                

.٣ حواب من يصح منه الصومبأ من ٢ الباب ١٢٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢ الباب ١٢٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢ الباب ١٢٨ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٦ حبواب من يصح منه الصومأ من ٢ الباب ١٢٨ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٣٧٠

 اجلهل أصل يف مكفاحل هيوعل ا، األخذ فالالزم ا، معمول السند حةيصح الداللة ةحيصر تراها

  :فروع يف المكال قعي وإمنا ه،يف شبهة ال ما صحةبال

 أن من :احتماالن هما؟نيب فرق ال مأ واملقصر القاصر نيب ةيفاكبال مكاحل فرقينه أ هل إنه :األول

 إىل ذهبي ال نهكل خاصة اًأحكام اميللص بأن علمي من إىل بالنسبة حىت البطالن عدم قتضيي طالقاإل

صل األف ،حمتمل القاصر خصوص إىل اإلنصراف أن ومن .ةيالعلم املدن انكس يف ريثك هو ماك تعلمها،

 مبجرده وهو االنصراف احتمال إال دييللتق وجه وال ،طالقاإل لقوة ىأقو األول نكل م،كحم عداه مايف

  .الظاهر عن ديال صرف وجبي ال

 اته،يخبصوص اجلهل شملي أو ،مكاحل بأصل اجلاهل إىل بالنسبة عام ةيفاكبال مكاحل أن هل :الثاين

 ولذا بسفره، العاصي مثل هيف مكاحل أن زعم بأن ،فطاراإل هيعل السفر ضمن يف العاصي أن علمي ال منك

 إطالقو األجلة بعض إىل ونسبه املستند، الصحة اختار ،نياملسألت يف مكاحل اختالف نيتب مث صام

 مكاحل بأصل باجلاهل مكاحل اختصاص فاحتمال ،دلةاأل طالقإل كوذل ن،ياملتأخر بعض وتبعه األصحاب

  .حمله يف سيل

 خاص أم ،فطاراإل مكاحل أن النهار أثناء يف علم لو ما لصورة شامل ةيفاكبال مكاحل أن هل :الثالث

   آخر إىل جهله على بقي ما بصورة



٣٧١

 حيصح فالصوم ،البلوغ قبل ما شملي ال هبلغ )السالم هيعل( قوله أن من :احتماالن الوقت؟

 أن ومن النهار، من بقي مايف حةبالص القول لزمي تبعضي ال الصومن إ ثيوح البلوغ، قبل ما إىل بالنسبة

 هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول نع بلغهنه أ هيعل صدقي النهار أثناء يف فالبلوغ مطلقاً، البلوغ عدم الظاهر

  .نياملتع هو والثاين ،)وسلم وآله

 انك ،فصام فراسخ ةيمثان هنا أن علمي لو فلو ،مكباحل اجلهلك باملوضوع اجلهل أن هل :الرابع

 اجلاهل هو اخلارج والقدر ،خرج ما إال ةيفاكال عدم أصالة من :احتماالن ال؟ أم ،حاًيصح صومه

  .باملناط قطع ال إذ األول قربواأل ،باملوضوع اجلهل ةيأهون بل املناط وحدة ومن م،كباحل

 القاعدة ىمقتض انك ،باًكمر جهالً انك علمه أن زعم مث مكباحل علم لونه أ الظاهر :اخلامس

  .اذباًك انك بأنه قطع مث ثقة إنسان أخربه لو ماك عرفاً، البلوغ معد لصدق الصحة

 كواملدار ،أوهلما كاملسال اختار :احتماالن ال؟ أم اجلاهل مكح الناسي مكح أن هل :السادس

 ىأقو الناسي بأن وجه رمبا ماك ،العذر يف واجلاهل الناسي كباشترا :مكاحل األول وعلل الثاين، هريوغ

 اجلهل صورة منه خرج ،السفر يف الصوم بطالن على دل ما إطالقب :الثاين وعلل ل،اجلاه من مناطاً

  .ىاألقو هو وهذا ،طالقاإل حتت الباقي ىبقيف



٣٧٢

 مكح يف فطاراإل هيعل وجب مما ،بالغاً ضرراً الصوم حباله ضري الذي ضياملر أن هل :السابع

 احلدائق يف حلاقاإلاختار  ،احتماالن ال؟ أم ،القضاء هيعل بجي فال ،صام إذا مكباحل اجلاهل املسافر

 اجلاهل وهو ،خرج ما إال القضاء أدلة طالقإل الثاين واحد ريلغ وفاقاً قربواأل اجلاهل، ةيمعذور ألخبار

 ثيحد مثل مطلقاً اجلاهل ةيمعذور أخبار أن ماك قطعي، ريغ واملناط مطلقاً، اجلهل ال السفر مكحب

  .فراجع ،لهحم يف هإطالق على لكأش قد الرفع

 من :احتماالن رمضان؟ بشهر خاص أو رمضان شهر ريلغ شامل اجلهل يف مكاحل هل :الثامن

 د،ياملق على املطلق محل والالزم رمضان، شهر بلفظ بعضها حيتصر ومن ،املتقدمة النصوص بعض إطالق

 ،بالوحدة اهن علم وال ،مكاحل بوحدة العلم نيح إال وركاملذ للحمل وجه ال إذ ى،أقو األول نكل

  .نهمايب تنايف فال مثبتان النيوالدل

 المهك من طمئني ومل شرعاً به ثقي ال من مكباحل أخربه فلو ،شرعاً البلوغ صدق شترطي :التاسع

  .باخلالف اطمأن إذا مايف فكيف ،إخباره من مكاحل يف كش ولو قضاء هيعل نيك مل

 أن زعم نهكل ،السفر يف الصوم عن ى) آلهصلى اهللا عليه و( اهللا رسول أن بلغه انك إذا :العاشر

 البلوغ النص من الظاهر إذ القضاء، عدم فالظاهر اعتباطاً، أو داًيتقل أو اجتهاداً ،ميللتحر ال هيللترت النهي

  وآله هيعلصلى اهللا ( الرسول ميحتر بلغهي ملنه أ الشخص هذا على صدقيف يميالتحر



٣٧٣

  إال يف ثالثة مواضع

  يام بدل هدي التمتعأحدها صوم ثالثة أ

  

   :مواضع ستة إىل االستثناء أوا وبعض }مواضع ثالثة يف إال{ )وسلم

 بدل وماًي عشر ةيومثان، احلج يف اميأ وثالثة ،نةياملد يف اميأ وثالثة ،واملندوب، والنذر، اجلهل

 صوم لك جبواز قولي فمن وإال اخلاص، للنص دكيالتأ باب من نئذيح ونيك نةيللمد ما نكل ،البدنة

  .املستثىن من امياأل الثالثة جلعل وجه ال السفر يف مندوب

 هيعل دليو خالف، وال إشكال بال }التمتع يهد بدل اميأ ثالثة صوم أحدها{ ـف انك فكيو

 ِمن فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ﴿ :سبحانه قوله وهو ،ةميركال ةياآل مجاعاإل قبل

 ِجدي لَم نِي فَمدالْه ِمن رسيتا اسفَم جِة ِإلَى الْحرمِبالْع عتمت نفَم متٍك فَِإذا أَِمنسن قٍَة أَودص ِصياٍم أَو

  .)١(﴾رجعتم ِتلْك عشرةٌ كاِملَةٌ إذا سبعٍةالثَِة أَياٍم ِفي الْحج وفَِصيام ثَ

 جواز عدم أدلة إذ موقعه، يف ةيباآل االستدالل نيك مل اخلاصة اتيالروا ال لونه أ اإلنصاف نكل

 نيوب ةياآل نيب سيول صومه، قضيي حىت اميأ عشرة احلاج إقامة لزميف ،ةياآل ختصص السفر يف الصوم

 الثالثة وهو التعارض مورد يف بأن قالي حىت ،وجه من عموم السفر يف الصوم حرمة على الدالة اتيالروا

 هذه منها اليت الصوم أدلة عيمج على مةكحا اتيالروا إذ األصل، إىل رجعي اإلقامة بدون السفر يف اميأ

   اتيالروا االستثناء على دليف انك فكيو ،ةميركال ةياآل

                                                

  .١٩٦اآلية :  سورة البقرة)١(



٣٧٤

 ناس ،صام قد السفر يف اميص ال :قال السفر؟ يف اميالص عن سألته :قال مساعة خربك ضة،ياملستف

 اليت اميأ الثالثة إال السفر يف اميص فال ،العصاة فسماهم )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول دعه على

  )١(.احلج يف عز وجل اهللا قال

 ثالثة صومي :قال ،يهد معه نيك مل متمتع رجل يف )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،ونسي وخرب

 أن نبغيي ال وهو ةيالترو ومي دخل إذا :له فقلت :قال ،عرفة وميو ةيالترو وميو وميب ةيالترو قبل اميأ

 أصحابه أعجله فإنه :قلت :قال صام ةكم إىل رجعإذا  :)السالم هيعل( فقال ،قيالتشر اميأ مبىن صومي

 صومي هو ذا هو :قال السفر؟ يف صومي :فقلت :قال ،قيالطر يف صميفل :قال ،ةكمب موايقي أن وأبوا

  )٢(.السفر يف هم ةعرف وأهل عرفة ومي يف

 :قال ،اهلدي دجي ال املتمتع عن: )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ىموس بن رفاعة حيوصح

عرفة وميو ةيالترو وميو ةيالترو قبل صومي، قال ة؟يالترو ومي قدم فإنه :قلت: بعد اميأ ثالثة صومي 

 احلصبة؟ وما :قلت :قال .نيومي وبعده صبةاحل ومي صومي :قال مجاله؟ هيعل قمي مل :قلت .قيالتشر

  وهو صومي :قلت .نفرة ومي :قال

                                                

  .١ حبواب من يصح منه الصومأ من ١١  الباب١٤٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ١١ الباب ١٤٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٧٥

 :عز وجل اهللا لقول كذل نقول تيب أهل ناإ ،مسافر عرفة ومي هو سيأل ،نعم :قال مسافر؟ 

احلج يف اميأ ثالثة اميفص احلجة ذي يف قولي.)١(   

 ومي قبل صومي أن نكمتن إ ،ةميالعز وجه على اميأ الثالثة هذه يف السفر يف الصوم أن الظاهر مث

 صومي أن فجائز امياأل هذه يف اميالص من نكتمي مل وإذا الوجوب، أدلة طالقإل ،والعرفة ومهايو ةيالترو

 حةيصح نيوب املتقدمة اتيالروا نيب مجعاً كوذل ،أهله إىل رجعي أن  إىلاميالص خرؤي أن وجائز السفر يف

 ،عرفة ومي خرهاآف صامهان إ امياأل الثالثة الصوم :قال )السالم همايعل( أحدمها عن ،مسلم بن حممد

  )٢(.السفر يف تصومها وال ،أهله يف صومهاي حىت ؤخرهايفل كذل على قدري مل وإن

 امياأل الثالثة صومي أن وجهل اًيهد دجي مل عمن )السالم هيعل( سئل :قال )اهللا رمحه( دياملف ومرسل

 اميبالص آمره وال ،هيعل أشق وال ،ةكم إىل بالرجوع آمره ال إين أما ):لسالما هيعل( فقال صنع؟ي فكي

  .)٣(أهله إىل رجع إذا صومي نكول ،السفر يف

 رهكذ فما له، احملدد املوعد يف صمي مل إذا السفر يف اميالص كتر جواز على دال نياخلرب نيهذفإن 

   حمل مطلقاً صيبالترخ القطع من اجلواهر صاحب

                                                

.١ حبواب الذبحأ من ٤٦ باب ١٥٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .١٠ حبواب الذبحأ من ٤٧ باب ١٥٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  .٥ حبواب الذبحأ من ٤٧ باب ١٦٠ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٣٧٦

  صوم بدل البدنة ملن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو مثانية عشر يوماً: الثاين

  

 ومهايو ةيالترو قبل صمي مل إذا مايف صيالترخ عطيي األخبار من نيالطائفت نيب اجلمع إذ ،إشكال

  .امياأل الثالثة هذه الصوم من نكمت إذا ما حىت شملي مطلقاً صيالترخ أن ال ،عرفة وميو

 :قالنه أ )السالم همايعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم خرب من طالقاإل ستفادي لعله نعم

دجي مل فمن فوقها فما شاة ،عز وجل اهللا قال ماك ياهلد من سرياست ما هيفعل احلج إىل بالعمرة متتع من 

 وله ،أهله إىل رجعا  إذاميأ وسبعة ،عرفة وميو ةيالترو وميو ةيالترو قبل وماًي ،احلج يف اميأ ثالثة اميفص

 يف صميفل احلج يف صمي مل وإن ،فحسن العشر أول يف قدمها وإن ،احلج يف دخل إذا شاء ميت صوميأن 

   .)١(قيالطر

 حيصر ريغ احلج يف اميالص عدم إذ ،داللته على اإلعتماد نكمي ال السند ضعف إىل باإلضافة نكل

  .خارجي واقع أمر على قيتعل هو بل ،كذل جواز يف

 قبل عرفات من أفاض ملن{ اإلبل أي }البدنة بدل صوم{ :السفر يف املستثىن اميالص من }الثاين{

 ومي الشمس غروب إىل بعرفات قفي أن هيعل بجي احلاج فإن }وماًي عشر ةيمثان وهو ،عامداً الغروب

  مل فإن ،ةبدن حنر هيعل وجب الغروب قبل عامداً أفاض فإن التاسع،

                                                

  .١٣٨ ص١ ج:الدعائم )١(



٣٧٧

 واملراد السفر، يف الصوم هذا صومي أن له وزجي فإنه ،وماًي عشر ةيمثان دهلاب صام كذل من نكتمي 

 إذ ،ياهلد بدل اميأ ثالثة إىل بالنسبة أيضاً الظاهر هو ماك ،السفر مطلق ال ،ةكم سفر نفس بالسفر

 مل إذا نهأ ال رناه،كذ ما هو نياملقام نيهذ يف اخلاصة بالنصوص املطلقة اتيالروا صيختص من الظاهر

 ما إال اجلواز عدماألصل  إذ ،أخر أسفار يف ولو صومهماي أن جاز عذراً أو اناًيعص ةكم سفر يف صمي

  .خرج

 ،أحد من باخلالف حيالتصر ظهري مل بل الفقهاء، نيب املشهور هو عشر ةيالثمان هذه استثناءن إ مث

 سيل كوذل االستثناء، عن تواكس إمنا همريوغ وندياوالر رواالقتصا واجلمل ةيوالغن لةيوالوس املراسمفإن 

 ات،ياخلصوص بعض ركذ وعدم اتياخلصوص بعض ركبذ مشحونة القدماء تبك فإن العدم، على ليبدل

  .والشمول عابياإلست على تيبن اليت نياملتأخر تبكك ستيول

 عن سألته :قال )السالم هيعل( جعفر أيب عن ،سيضر حةيصح ستثناءاال على دليف انك فكيو

 مل فإن النحر ومي نحرهاي ةبدن هيعل :)السالم هيعل( قال ؟الشمس بيتغ أن قبل عرفات نم أفاض رجل

  .)١(أهله يف أو قيالطر يف أو ةكمب وماًي عشر ةيمثان صام قدري

  .ليالتفص ذا ال نكل )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،خيالش رواها ةيالروا وهذه

                                                

  .٣، ححرام احلج والوقوف بعرفةإبواب أ من ٢٣ باب ٣١ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣٧٨

  صوم النذر املشترط فيه : الثالث

  

 يف شكالواإل ا، األخذ فالالزم ،ا معمول الداللة ةحيصر السند حةيصح ةيفالروا ،انك فكيو

 يف الصوم جواز عدم على دل مبا دهاييتق الالزم فمن قصر سفر السفر ونك عن تةكسا ةيالروا بأن كذل

 عتادي ال الذي احلاج إىل بالنسبة خصوصاً قصر، سفر السفر ونك منها الظاهر إذ حمله، يف سيل السفر

  .كذل إىل ضطري ما يف إال ،أهله إىل تشوقاً اميأ عشرة انكم يف البقاء

 هيعل دليو د،يالص جزاء يف السفر يف وماًي عشر ةيمثان صوم جواز نيالصدوق عن يكاحملن إ مث

 الذي الصوم إال التطوع وال السنة وال الفرض صوم من ئاًيش السفر يف صومي وال :قال الرضوي،

 من ىأذ به انكن إ اإلحرام يف االختالل فارةك وصوم احلرم ديص فارةك صوم من الباب أول يف رناهكذ

 األربعاء ومي وهو )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب قرب عند احلاجة بطلب اميأ ثالثة وصوم رأسه،

  )١(.واجلمعة سيواخلم

  .تعاىل اهللا شاءن إ احلج تابك يف كذل يف المكال ليتفص أيتيس :أقول

 قد إذ اللغوي، اجلواز مبعىن الاحلظر  عدم مبعىن هنا واجلواز سفراً، اجلائز اميالص من }الثالث{

   هيف املشترط النذر صوم{ :واجباً ونيك

                                                

  .١١  سطر٢٦ ص:فقه الرضا )١(



٣٧٩

  سفراً خاصة، أو سفراً وحضراً، دون النذر املطلق

  

 النذر ندو{ طالقاإل ال صيبالتنص }وحضراً سفراً أو{ السفر يف صومي أن نذر بأن }خاصة سفراً

  .السفر على هيف نصي مل الذي }املطلق

 يف ماك واملعروف املقاصد، منتهىو املستند يف ماك األصحاب، نيب املشهور هو مكاحل وهذا

 عندهم اتفاقي مكواحل اجلواهر، يف ماك خالفاً هيف أجد وال ،نتهىامل عن ماك هيف خالف وال ،كاملستمس

 احملقق عند املستند ألن بل اخلالف لوجود كذل سيول ،هرةالش إىل الشرائع ونسبه احلدائق، يف ماك

  .مشهوراً قوالً جعلناه ةيالروا هذه ضعف انكمل :املعترب يف قال ماك ،فيضع

 قاعيإل التعرض عدم قتضيي اطيواالحت ،إشكال حمل واملسألة :قال ،مكاحل يف توقف كاملدار نكل

  .النذر هذا

 هيعل( الرضا احلسن أيب عن ،دياحلم عبد بن ميإبراه ةيروا هيعل دليو ،املشهور هو قوىاألو

  )١(.واحلضر السفر يف أبداً صومي :قال ى،مسم ومي صوم هيعل اهللا علجي الرجل عن سألته :قال )السالم

 أن نذرت دييس اي :سيإدر موىل بندار )السالم هيعل(إليه  تبك :قال، اريمهز ابن حةيوصح

 إال هكتتر ال :وقرأته )السالم هيعل( تبكف فارة؟كال من لزميني ما ،أصمه مل وإمنا سبت، ومي لك أصوم

 ريغ من تأفطر نتك وإن ،كذل تينو ونكتأن  إال ،مرض وال سفر يف صومه يكعل سيول علة، من

  سبعة على ومي لك بقدر فتصدق علة

                                                

  .٧ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٠ باب ١٤١ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٨٠

  )١(.ىرضيو بجي ملا قيالتوف اهللا نسأل ،كنيمسا 

  :بأمور اخلرب هذا على لكأش وقد

  .توبكللم اريمهز بن علي قراءة بعد ضري ال جهالتهن إ :هيوف بندار، جهالة :ولاأل

نه أ ةيمعلوم بعد ائرض ريغ كذلن إ :هيوف ،اإلمام باسم صرحي مل ألنه إليه توبكامل جهالة :الثاين

 نياهرالط األئمة عن ىروي ما على إال تعتمد وال ركتذ ال اليت املعتربة تبكال يف وراًكمذ ونهكل ،اإلمام

  .)عليهم السالم(

 الدالة األخبار سائر خالف وهو ،كنيمسا سبعة على الصدقة فارةكال ونك على اشتماله :الثالث

  .رمضان شهر فارةك أو نيميال فارةك فارةكال ونك على

  .سبعة انكم عشرة بلفظ رهكذ املقنع نسخةن إ :أوالً هيوف

  .ةياحلج عن عياجلم سقوط وجبي ال ةيالروا فقرات بعض سقوطن إ :اًيوثان

 حال يف الصوم جواز أن مع ،كذل ىنو إذا املرض حال الصوم جواز يف ةيالروا ظهور :الرابع

  .ةيبالن ناطي وال بالضرر ناطي املرض

   .السفر خصوص إىل االستثناء رجوع انكإم :أوالً هيوف

   انك إذا فإنه ة،يبالن ديالشد ريغ املرض يف الصوم جواز إناطة من املانع ما :اًيوثان

                                                

  .١ حبواب من يصح منه الصومأ من ٩ باب ١٣٩ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٨١

 ماك ـ فطارواإل اميالص من لك هيف وزجي مما ديشد ريغ انك وإن الصوم، زجي مل داًيشد املرض

  .بجي مل وإال وجب، احلال كذل يف الصوم ىنو فإن ة،يبالن طيأن ـ رمضان شهر صوم باب يف رواكذ

 عبد أليب قلت رام،ك خربك السفر، يف الصوم عدم على الدالة ةريثكال باألخبار معارضته :اخلامس

 وال صم، :فقال ،)السالم هيعل( القائم قومي حىت أصوم أن نفسي على جعلت إين: )السالم هيعل( اهللا

  )١(.رمضان شهر مننه أ هيف كشي الذي وميال وال قيالتشر اميأ وال نيديالع وال السفر يف تصم

 من وماًي صومي أن نذر رجل دييس اي :هيإل تبتك :قال ،قليالص القاسم أيب بن القاسم وخرب

 هل ،مرض أو سفر أو قيتشر اميأ أو ىأضح أو فطر ديع ومي وميال كذل وافقيف بقي، ما دائماً اجلمعة

 هذه اميالص كعن اهللا وضع قد :هيإل تبكف دي؟يس اي صنعي فكي أو قضاؤه أو وميال كذل الصوم هيعل

  )٢(.تعاىل اهللا شاءن إ ومي بدل وماًي وتصوم لها،ك امياأل

  األسبوع، أي يوماً خاصاً من  به املراد ماإ اجلمعة من قوله :أقول

                                                

  .٩ ح منه الصومبواب من يصحأمن ١٠ باب ١٤٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٠ باب ١٣٩ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٨٢

  .ةيضيتبع ال ةيونش من لفظة أو ،األسبوع

 ختاف انتك شيء من ولدها بعض هايعل اهللا ردن إ نذراً، هايعل جعلت أمي نإ: زرارة وخرب

 انكمل نايعل لكفأش ة،كم إىل افرةمس معنا فخرجت ت،يبق ما هيف قدمي الذي وميال كذل تصوم أن ،هيعل

 ما هي وتصوم حقه، عنها عز وجل اهللا وضع ،تصوم ال ):السالم هيعل( فقال تفطر؟ أو أتصوم النذر،

  )١(.نفسها على جعلت

 شهر يف الواجب الصوم عنها اهللا وضع وقد النذر صوم تصوم فكي أي ،اركإن استفهام هذا :أقول

  .السفر يف النذر صوم عنها اهللا وضع وقد املراد أو ،رمضان

 أو شهراً صومي أن يعل اهللا قولي الرجل عن )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،عمار بن ةيمعاو وخرب

 ال ألنه ،فطريفل سافرإذا  :قال مسافر؟ وهو صوميأ ،سافري أن له بد ال أمر له عرضيف ،كذل من ثركأ

  )٢(.هريغ أو انك ضةيفر ،السفر يف الصوم له لحي

   بالعموم السفر يف الصوم من النهي على دل ما إىل باإلضافة هذا

                                                

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٠ باب ١٣٩ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٨ حبواب من يصح منه الصومأمن ١٠ باب ١٤١ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٨٣

  .الصوم منه صحي من أبواب من األول الباب يف كواملستدر الوسائل مجعها مما طالقواإل

 ماك اتبة،كبامل ةيالروا هذه صيختص فالالزم ورة،كاملذ اتبةكامل من مطلقاً أعم اتيالروا هذه نكل

 فال هذا علىو ات،يالروا هلذه مصادمة انتك وإال اتبة،كبامل دياحلم عبد بن ميراهإب ةيروا دييتق الالزمأن 

  .األصحاب نيب املشهور وهو ،اتيالروا هذه انكمل ،السفر يف جممالً املنذور بالصوم انياإلت وزجي

  .اهيإ موجبة بل له جموزة ةيالن ونكت فكي السفر يف الصوم زجي مل إذا :قالي ألن جمال وال

 وزجي النه أ مع قات،يامل قبل وجوبه بل اإلحرام جلواز املوجب النذر حال كذل حال :قالي ألنه

  .كذل يف ةيعقل استحالة وال النذر، بدون قاتيامل قبل اإلحرام

 نفسه، موضوع النذر صححي أن نكمي فكيف اجلائز، املوضوع على نصبي إمنا النذرن إ :قالي فال

 أن لوضوح م،كباحل املوضوع إثبات باب من إال هو وهل بله،ِق من تأيت الذي املوضوع على مكحي مث

  .للموضوع ونكمنه أ ال اشفك فالنذر املوضوع، وجود عن اشفك النذر

  :فردان له قاتيامل قبل اإلحرامن إ :قلت شئت وإن



٣٨٤

  .للمفسدة موجب وهو ،النذر به تعلقي ال ما :األول

  .الثاين القسم من انك نذر فإذا ،للمصلحة موجب وهو ،النذر به تعلق ما :الثاين

  .كهنا المكال ليتفص فراجع ،عنه وأجابوا ،احلج تابك يف شكالاإل هلذا الفقهاء تعرض وقد

 صوم وجوب من وسالر ىاملرتض إىل املنسوب القول ضعف تقدم مما حتقق فقد انك فكيو

 أن هيف إذ ،بالنذر الوفاء وجوب مبعمو استدالالً ،النذر نيح كذل نوي مل إذا  حىتمطلقاً السفر يف املنذور

  حىتوجوده عرفت وقد النذر، هذا مثل صحة بعدم نص ردي مل إذا مايف ونيك إمنا بالنذر الوفاء وجوب

 سفراً أو فقط، سفراً صومه ىنو الذي النذر إىل بالنسبة حىت الصحة بعدم القول لزم اتبةكامل ال لونه أ

  .وحضراً

 فهل السفر، يف الصوم ىنو ما إىل بالنسبة انك السفر يف لصوما جواز لعدم صيالتخصن إ ثيح مث

   :احتماالن ال؟ أم ،حضراً أو سفراً إما صومي أن وىن لو ما كذل عمي

 فال ماً،يتعم أو ناًيمع إما سفراً، الصوم ةين صورة إىل انصرافه ومن له، تيون لفظ مشول من

  .اًيريخت ةيالن صورة شملي

  .الثالثة على النذر لفظ طلقي رمبا انك وإن النذر، مكحب سايل نيميوال العهد أن والظاهر

 يف كذل ريجي فال الناذر، بنفس خاص كذل الناوي للناذر سفراً الصوم جواز أن الظاهر أن ماك

   صمي ومل مات إذا ماك عنه، القاضي



٣٨٥

  بل األقوى عدم جواز الصوم املندوب يف السفر أيضاً

  

   .عنه بيفاستن

 سفراً، ال حضراً قضاؤه هيعل لزمي فإنه ،عذراً أو اناًيعص كتر مث سفراً اميالص نذر لو ذاكوه

  .القضاء دوناألصل ب دلةاأل الختصاص

 أو رمضان شهر اميص نذر فلو نفسه، يف واجباً ونيك ال أن لزمي النذر متعلق أن الظاهر كذلكو

  .نفسه يف املندوب إىل ليالدل النصراف النذر نعقدي مل سفراً قضائه

 الرباج، وابن الصدوقان اختاره ماك }أيضاً السفر يف املندوب الصوم جواز عدم قوى األبل{

 اهكح بل ن،يوآخر واحملقق ديوالشه ةيوالنها نيبيللتهذ خالفاً هم،ريوغ سيإدر وابن املقنعة، يف ديواملف

 ،راهةكال إىل ذهب محزة فابن وعدمها، راهةكال يف اختلفوا وقد ،كذل فأجازوا ثر،كاأل عن األصبهاين

  :ثالثة املسألة يف فاألقوال عدمها، إىل ذهبوا وآخرون

 واحدة قةيحق الصوم نأوب ل،يدل هيعل دلي مل ما ةياملشروع عدم بأصالة :األول للقول احتج

 القول لزم ،رمضان شهر إىل بالنسبة السفر يف الصوم جواز عدم على القرآن دل فإذا ،العبادات سائرك

  :ضةياملستف اتيوبالروا ،اميالص قسامأ سائر يف به

  )١(.السفر يف الصوم الرب من سيل ):السالم هيعل( احلسن أيب عن ،صفوان حيصحك

  أنه ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،مروان بن عمار حيوصح

                                                

  .١٠ حبواب من يصح منه الصومأ من ٤ باب ١٢٥ ص٧ ج:الوسائل )١(



٣٨٦

  )١(.أفطرو قصر سافر من :قال 

 يف وحنن نةيواملد ةكمب اميالص عن )السالم هيعل( احلسنأبا  سألت :قال ،حممد بن أمحد حةيوصح

 ؟وغداً وميال تقول :فقال :قال ،بالصالة تطوعي ماك تطوع نهكول ال، :فقلت ؟ضةيأفر :قال سفر؟

  )٢(.تصم ال :فقال .نعم :قلت

) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول نيك مل :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،زرارة حةيوصح

  .أسوة) صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن مةيبضم ،)٣(هريغ وال مضانر شهر يف ،السفر يف صومي

 أمر له عرضيف أقل، أو كذل من ثركأ أو شهراً أصوم أن يعل هللا :قولي الرجل عن :عمار وموثقة

 يف الصوم له لحي ال ألنه فطر،يفل سافرإذا  ):السالم هيعل( قال مسافر؟ وهو صوميأ سافر،ي أن بد ال

  )٤(.ةيمعص السفر يف والصوم ه،ريغ أو انك ضةيفر ،السفر

                                                

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ٨ باب ٥٠٩ ص٥ ج:لالوسائ )١(

  .٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ١١ باب ١٤٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٤ حبواب من يصح منه الصومأ من ١١ باب ١٤٣ ص٧ ج:الوسائل )٣(

  .٨ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٠ باب ١٤١ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٣٨٧

 وال تطوعاً السفر يف صومي) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول نيك مل :اشييالع ريتفس عن واملروي

  )١(.ضةيفر

  )٢(.التطوع وال السنة وال الفرض صوم من ئاًيش السفر يف صومي وال :والرضوي

 الرب من سيل :قالنه أ ،)وسلم وآله هيعللى اهللا ص( النيب عن ،جابر عن ،الفتوح أبو رواه وما

  )٣(.السفر يف اميالص

  )٤(.احلضر يف املفطرك السفر يف الصائم :قالنه أ )وآله هيعلصلى اهللا ( عنه ،عوف وعن

 السفر؟ يف صوموني مجاعة أن )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( اهللا لرسول ليق :قالنه أ جابر وعن

  )٥(.العصاة كأولئ ):وسلم آلهو هيعلصلى اهللا ( فقال

                                                

  .١٩٠ ح٨١ ص١ ج:تفسري العياشي )١(

  .١١ سطر٢٦ ص:فقه الرضا )٢(

  .٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٩ الباب ٥٦٨ ص١ ج:املستدرك )٣(

  .٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ٩ الباب ٥٦٨ ص١ ج:املستدرك )٤(

  .٤ حبواب من يصح منه الصومأ من ٩ الباب ٥٦٨ ص١ ج:املستدرك )٥(



٣٨٨

   .)١(عنه ىنهي انكو السفر يف صومي ال أيب انك :قالنه أ )السالم هيعل( الباقر وعن

  .ةيبالنصوص أو ،طالقباإل إما املطلوب على تدل اتيالروا وهذه ،هاريغإىل 

 ونك علىو ته،يمشروع على اآليت ليالدل بوروداألصل  على لواكأش فقد ،باجلواز القائلون أما

 اجلمع قتضيي مما اجلواز على دلّ مبا املانعة اتيالروا علىو ل،يالدل ال لو تام بأنه واحدة قةيحق الصوم

 :قال )السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،رجل عن ،سهل بن ليإمساع ةيرواك راهة،كال على باحلمل نهمايب

 شهر هيعل دخل مث ،صومي انكف شعبان شهر نم نيبق اميأ يف نةياملد من )السالم هيعل( اهللا عبد أبو خرج

  إيلشعبان نعم :فقال ،رمضان شهر وتفطر شعبان شهر تصوم :له ليفق ،أفطرف السفر يف وهو رمضان

  )٢(.فطاراإل ىعل عز وجل اهللا من عزم رمضان وشهر ال، شئت وإن صمت، شئتن إ

 نةيواملد ةكم نيب مايف )السالم هيعل( اهللا عبد أيب مع نتك :قال رجل عن ،بسام بن احلسن ةيوروا

   من انك أمس كفدا جعلت :له فقلت ،أفطرف رمضان شهر هالل نايرأ مث صائم، وهو شعبان يف

                                                

  .٥ حومبواب من يصح منه الصأ من ٩ الباب ٥٦٨ ص١ ج:املستدرك )١(

  .٤ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٢ الباب ١٤٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٣٨٩

 ما نفعل أن ولنا تطوع كذلن إ :فقال مفطر؟ وأنت رمضان شهر من وميوال صائم، وأنت شعبان

  )١(.أمرنا ما إال نفعل أن لنا سيفل فرض وهذا شئنا،

 أيب انك :قولي )السالم هيعل( احلسنأبا  مسعت :قال ،املستند ا استدل اليت عفرياجل حةيوصح

 سفر عرفة فإن ،ثياحلد )٢(له ضربيف مرتفع بظل أمريو املوقف، يف احلار وميال يف عرفة ومي صومي

  . خيفىال ماك شرعي

 الدعاء من مالصو ضعفهي أن املوقف شهد من خشي إن ):السالم هيعل( الصادق عن ثيحد ويف

  )٣(.ومسألة دعاء ومي فإنه صمهي فال ام،يوالق واملسألة

 انك اإلمام ولعلّ حال، ةياكح بأنه الثالث علىو باإلرسال، والرابعة نيياألول نيتيالروا لكأش وقد

   يف )السالم هيعل( قوله نيوب السفر، يف اإلمام اميص نيب اجلمع نكمي فكينه أ  إىلمضافاً ام،يللص ناذراً

                                                

  .٥ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٢ الباب ١٤٥ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٢ الباب ١٤٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ١٩ الباب ٥٩٤ ص١ ج:املستدرك الوسائل )٣(



٣٩٠

  .ةيمعص السفر يف والصوم :املتقدمة ةيالروا

 ةيحج وضمانة هلما ايفكال ةيروا بعد ،حمله ريغ يف نيياألول يف باإلرسال شكالاإلن إ :واإلنصاف

 الظاهر، خالف )السالم هيعل( اإلمام نذر على الثالث محل أن ماك مرة، ريغ منا مر ماك خبارهأ

  .االستمرار يف الظاهر أيب انك :)السالم هيعل( قوله بعد خصوصاً

 نهمايب للجمع وجه النه أ واإلنصاف ،لحي ال و ةيمعص ):السالم هيعل( قوله إشكال ىبقي نعم

 املرجحات عدم ىمقتض ألنه يريبالتخ القول فالالزم اختاره، ملا داتيمؤ قيفر لك ركذ وإن ،اًيدالل مجعاً

  .كوسع ميالتسل باب من عملت همايفبأ ،التعارض باب يف املرجحات وعدم ،ةيالدالل

 بوجوه الوجوه كتل معارضة بعد خيفى ال ما هيفف ،ميالتحر حيترج المكال به املستند به أطال ما أما

  .هلا مقابلة

 مطلق خبالفللتخصيص  ةيالناه اتيالروا ةيوقابل ةيالروا لصحة عرفة ومي اميص استثناء تملحي ورمبا

  . خيفىال ما هيوف حة،يالصح تقاوم فال هيعل الدالة اتيالروا إلرسال املندوب

 فكي إذ ،كذل عن اجلواز اتيروا إلباء كبذل قال النافلة صوم يف راهةكال بعدم قال منن إ مث

  .حةيالصح يف ماك روهكبامل اإلمام لتزمي

 انكإم عدم عرفت ثيح نكل اوزة، واألخبار ةيالناه األخبار نيب اجلمع أراد راهةكبال قال ومن

  يلالدال معاجل



٣٩١

  إال ثالثة أيام للحاجة يف املدينة، واألفضل إتياا يف األربعاء واخلميس واجلمعة

  

  .أقرب باجلواز قلنا لو راهةكال بعدم فالقول

 من لك له وزجي منك واجباًاألصل  انك فإذا ال، أم مندوباً ونهك يفاألصل  مالحظة املناطن إ مث

 ال وحنوهم، بالغاً ضرراً اميالص ضرهي ال الذي ضيواملر خةيوالش خيالشك هإفطارو رمضان شهر اميص

  .تطوعاً هريغ قضاء صومي الذي كذلكو السفر، يف اميالص له وزجي

 ىمقتض انك ،أشبه ما أو ديس أمر أو عقد ضمن يف بشرط وجب مث مندوباً،األصل  انك وإذا

  .صومه جواز القاعدة

 باألطراف أيتي أن الالزم إذ الواجب، الصوم مكحايل اإلمج العلم طرف مكح أن الظاهر أن ماك

  .كذا على أو الطرف هذا على انطبق سواء ،ريتقد لك على الواقع يف به املأمور صحي ثيحب

 سيواخلم األربعاء يف اايإت واألفضل{ خالف وال إشكال بال }نةياملد يف للحاجة اميأ ثالثة إال{

 ولو وديبالق املستحبات دييتق عدم على بناءهم أن  إىلمضافاً ه،يعل ةياآلت املطلقات بعض لداللة }واجلمعة

  .ديالق كذل مع إال ىتأتي ال االستحباب أن عرفإذا  إال اللهم، ةيالروا نفس يف منها ورةكاملذ

 كل انك إن :قال ،)السالم هيعل( اهللا عبد أيب عن ،عمار بن ةيمعاو حيصح مكاحل على دليو

  ومي أول تصم اميأ ثالثة نةيباملد مقام



٣٩٢

اليت كان ربط نفسه  التوبة سطوانةأ وهي لبابة، أيب سطوانةأ عند األربعاء لةيل وتصلي األربعاء، 

 مقام ليي ما هايتل اليت سياخلم لةيل تأيت مث األربعاء، ومي عندها دإليها حىت نزل عذره من السماء، وتعق

 مقام تلي اليت سطوانةاأل تأيت مث س،يخلما ومي وتصوم كوميو كلتيل )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب

 اجلمعة، ومي وتصوم كوميو كلتيل عندها فتصلي اجلمعة لةيل ومصاله )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب

 إال املسجد من خترج وال ،منه كل بد ال ما إال ،فافعل امياأل هذه يف بشيء لمكتت ال أن استطعتفإن 

 اجلمعة، ومي يف سبحانه اهللا امحد مث .الفضل هيف عدي مما كذل فإن فافعل ،ار وال ليل يف تنام وال حلاجة،

 يل انتك ما اللّهم :تقول مايف نيكول ،كحاجت وسل )وآله هيعلصلى اهللا ( النيب على وصلّ ،هيعل ثنأو

 يكإل أتوجه فإين ها،كأسأل مل أو هاكسألت ،أشرع مل أو والتماسها طلبها يف لنا شرعت حاجة من يكإل

 ىتقض أن حري كفإن .هاريبكو هاريصغ حوائجي قضاء يف ،الرمحة نيب )وآله هيعلصلى اهللا ( حممد يكنبب

  )١(.تعاىل اهللا شاءن إ كحاجت

   ،)٣(هيقولو ابن ومرسل ،)٢(احلليب حيصح ومثله

                                                

  .١ حبواب املزارأ من ١١ الباب ٢٧٤ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٣ حبواب املزارأ من ١١ الباب ٢٧٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب املزارأ من ١١ الباب ٢٧٥ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٣٩٣

 ومي وهو )وسلم وآله هيعلصلى اهللا ( النيب قرب عند حاجة لطلب اميأ ثالثة وصوم :والرضوي

  )١(.واجلمعة سيواخلم اءاألربع

صلى ( الرسولمدينة  نةياملد قام إذا ستحبي :قالنه أ )السالم هيعل( جعفر بن ىموس عن واملروي

 سيواخلم األربعاء ومي يف صومها علجي أن مقام ا له انك فإن ،اميأ ثالثة صومي أن )وآله هيعلاهللا 

  .)٢(واجلمعة

  )٣(.ديالشه مرسل وحنوه

 طالقاإل من تقدم ملا ،وراًظحم هيعل الصوم نيك مل ورةكاملذ اآلداب من نكتمي مل ولنه أ الظاهر مث

  .التسامح وقاعدة

 موارد من اخلارج أن من :احتماالن ال؟ أم الصوم منه صحي فهل اميأ ثالثة نةياملد يف بقي مل ولو

 ومن .السفر يف ندوبامل الصوم مطلق جواز عدم على بناًء ،هيعل ليدل ال فاألقل ،اميأ ثالثة احلرمة

  .امهيأ عدد نيب فرق ال السفر يف اميالص جاز فإذا املناط، احتمال

 يف العصر بعد إال منها رجخي ال وأن ،األول وميال يف الظهر قبل نةياملد يف ونيك أن لزوم والظاهر

   الظهر بعد وردها لو إذ الثالث، وميال

                                                

  .١٢ سطر ٢٦ ص:فقه الرضا )١(

.١ حبواب من يصح منه الصومأ من ٩ الباب ٥٦٨ ص١ ج:املستدرك الوسائل )٢(

  .٥ حبواب من يصح منه الصومأ من ٩ الباب ٥٦٨ ص١ ج:تدرك الوسائلاملس )٣(



٣٩٤

 الظهر قبل عنها خرج ولو .هيف حنن مايف نةيدامل ريغ السفر يف الصوم وزجي وال ة،يالن وقت فات

  .الصوم منه صحي ال ومثله مسافراً، انك

 من انك إذا صومهاي أن صحي هل أو آخر، واجباً أو قضاًء الثالثة امياأل هذه علجي أن صحي وهل

 طرأ ام ال املعترب هواألصل  أن من سابقاً تقدم ملا نذرها، لو مايف إشكال ال نكل ،إشكال حمل رمضان؟

  .والندب الوجوب من هيعل

 هذا جاز احلرم من ثركأ البلدة توسعت فإذا واحلرم، البلد من األعم نةيباملد املراد أن الظاهر مث

  .البلدة عن اخلارج احلرم يف به انياإلت وزجي ماك ها،يف العمل

 عرفت قد منع .هيعل ليالدل لعدم ،اإلمتام بجي مل نيومي أو وماًي فصام الثالثة صوم قصد ولو

  .نيومي أو ومي صوم األول من ىنو لو مايف شكالاإل

 النص، خالفنه أ من :احتماالن ه؟يف قيالتفر صحي وهل الثالثة، تتابع فتوىوال النص من والظاهر

  .املناط ومن ،ليالدل إىل تاجحي السفر يف الصوم جواز عدم أصل عن فخروجه

 االستئناف أو بقي مبا كذل بعد تفاءكاإل ففي ،مانع له عرض مث نيومي أو وماًي صام ولو

  .االحتماالن

 يف الصوم من نئذيح ونيك ألنه ،كذل بعد جعريل ،الزوال قبل اخلروج له وزجي النه أ والظاهر

  .السفر



٣٩٥

إذ اإلفطار ، الصالة لو صام فيصح صومه، وجيزيه حسبما عرفته يف جاهل حكم وأما املسافر اجلاهل باحلكم

 وأما لو علم باحلكم يف األثناء ، آخر النهارىل إ على جهلهىلكن يشترط أن يبق، تمام يف الصالةكالقصر والصيام كال

  .فال يصح صومه

  وكذا يصح الصوم من املسافر إذا سافر بعد الزوال، فال يلحق باجلاهل يف الصحة وأما الناسي

  

 ذه ضري ال السفر ذإ ،الثاين وميال من الظهر قبل رجع وإن الزوال، بعد باخلروج بأس ال نعم

  .اإلقامة يف االستمرار على دلي ال ثياحلد يف مقام ولفظ ام،يأ عشرة بإقامة ضري ماك الثالثة،

 يف عرفته حسبما هيزجيو صومه، صحيف صام لو{ فطاراإل هيعل نأو }مكباحل اجلاهل املسافروأما {

 يف التمامك اميوالص ،القصرك رفطااإل إذ{ السفر يف متاماً فصالها }الصالة{ يف القصر }مكح جاهل

 ىبقي أن شترطي نكل{ مسافراً ونيك ال أن شرط أول يف كذل على الدالة اتيالروا من تقدم ملا }الصالة

 }صومه صحي فال األثناء يف مكباحل علم لووأما  ،النهار آخر إىل{ السفر يف فطاراإل مكحب }جهله على

  .فراجع كذل يف المكال تقدم وقد

 قبس وقد اناً،ينس السفر يف صام إذا }الصحة يف باجلاهل لحقي فال{ مكللح }يالناسوأما {

  .أشبه وما للمناط بعض عن ماك الصحة واحتمال ،كذل يف المكال

  :أقوال على كذل يف اختلفوا وقد }الزوال بعد سافر إذا املسافر من الصوم صحي ذاكو{



٣٩٦

 مرادهم أن املعلوم من نكل صام، بعده خرج وإن ،أفطر قبله خرج فإن الزوال، عتبارا :األول

 فطري ملنه أ واحلال ام،يأ عشرة حمل يف قمي أو وطنه إىل رجعي مل إذا مايف الزوال قبل خرج إذا فطارباإل

  .اميالص هيعل انك وإال السفر، يف

 بتك ثركأ بل ،نتهىوامل واملختلف واملقنع هيوالفق ينيلكوال ديواملف ايفكاإلس القول هذا اختار وقد

  .املستند عنهم اهكح ما على نياملتأخر من همريوغ والروضة واللمعة نياحملقق وفخر العالمة

 بعد ولو خرج ما مىت فطاراإل بجي ةيالن تيب فإن ل،يالل يف السفر وقصد ةيالن تيتب اعتبار :الثاين

 والقاضي جلملوا رواالقتصا واملبسوط ةيالنهاإليه  ذهب الزوال، قبل خرج وإن فالصوم وإال الزوال،

  .صيوالتلخ والنافع والشرائع واملعترب محزة وابن

 ماك ت،ييالتب بدون النهار من خرج جزء أي يف فطاراإل بجي بل منهما، شيء اعتبار عدم :الثالث

  .واإلرشاد زهرة وابن واحللي ديوالس والعماين الصدوق والد عن

  .املبسوط حمتمل وهو معاً، الزوال قبل واخلروج تييالتب اعتبار :الرابع

 الزوال، بعد خرجن إ فطارواإل اميالص نيب ريخيو ،الزوال قبل خرجن إ فطاراإل وجوب :اخلامس

  .نيبيالتهذ عن ماك



٣٩٧

  .عنه البعد نفي كاملدار عن ماك وم،يال متام يف رييالتخ :السادس

 وهو تهيب من رجخي الرجل عن: )السالم هيعل( الصادق عن ،احلليب حةيبصح :األول للقول استدل

 وإن وم،يال كذل قضيول فطريفل النهار نتصفي أن قبل من خرجن إ :فقال :قال صائم؟ وهو السفر ديري

  )١(.ومهي تميفل الزوال بعد خرج

 نصف بعد فخرج رمضان شهر يف الرجل سافر إذا ):السالم هيعل( عنه ،مسلم ابن حيوصح

  )٢(.انرمض شهر من به عتديو وم،يال كذل اميص هيفعل النهار

 خرجن إ ):السالم هيعل( قال فطر؟ي أو صومي رمضان شهر يف سافري الرجل يف: ديعب حةيوصح

  )٣(.صميفل الزوال بعد خرج وإن فطر،يفل الزوال قبل

   بعد رمضان شهر يف الرجل خرج إذا :أيضاً ديعب وموثقة

                                                

  .٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣١ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من ابواب من يصح منه الصوم٥ الباب ١٣١ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح من ابواب من يصح منه الصوم٥ الباب ١٣٢ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٣٩٨

  )١(.أفطر الزوال قبل خرج فإذا ام،يالص أمت الزوال

 قبل رمضان شهر يف مسافراً خرج من :قالنه أ )السالم هيعل( حممد بن جعفر نع ،الدعائم وخرب

   )٢(.هيعل قضاء وال صومه أمت الزوال بعد خرج وإن وم،يال كذل أفطر الزوال

 سفٍَر  فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو على﴿ :تابكال بعموم منها األول القسم يف ةديمؤ األخبار وهذه

ةٌ ِمنفَِعدراٍم أُخأفطر قصر إذا نهأ على دل ما وعموم ،)٣(﴾ أَي.  

 يف سافري الرجل يف ،)السالم هيعل( ىموس احلسن أيب عن ،نيقطي ابن مبوثقة :الثاين للقول واستدل

 مل وإن مرتله، من خرج إذا أفطر بالسفر ليالل يف نفسه حدثإذا  :قال مرتله؟ يف فطريأ رمضان شهر

  )٤(.صومه أمت ومهي من السفر يف له بدا مث ةليالل من نفسه دثحي

   عن )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  سألت :قال ،رفاعة حيوصح

                                                

  .٤ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ٥٦٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .١٨٤ اآلية :سورة البقرة )٣(

.١٠ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٣ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٣٩٩

  )١(.صومه تمي :قال صبح؟ي نيح رمضان شهر يف السفر له عرضي الرجل

 من خرجنه أ لو ):السالم هيعل( الرضا عن ،صفوان عن ،رجل عن ،هاشم بن ميإبراه ومرسل

 نوي ومل أصبح هو فإن ،فطارواإل سفراً ليالل من نويي أن هيعل انكل اًيوجائ ذاهباً روانالنه ديري مرتله

  )٢(.كذل ومهي فطري ومل قصر، السفر يف أصبح أن بعد من له فبدا السفر

 ومل الفجر طلوع بعد خرجت إذا ):السالم هيعل( قال ،ريبص أيب عن رواه عمن ،صفوان ومرسل

  )٣(.رمضان شهر من به واعتد الصوم فأمت ليالل من السفر تنو

 )السالم هيعل( اهللا عبدأبا  مسعت :قال ،ريبص أيب عن ،رجل عن ،انكمس وابن مساعة ومرسل

  بعده أو الفجر قبل خرجت فإن ،ليالل من اخلروج تيفنو رمضان شهر يف السفر أردتإذا  :قولي

                                                

  .٥ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١١ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٣ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .١٢ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٣ ص٧ ج:الوسائل )٣(



٤٠٠

  )١(.وميال كذل قضاء يكوعل مفطر تنفأ

 فطارلإل موجب هو الذي املرض ركذ مع خصوصاً ة،ميركال ةياآل إطالقب :الثالث للقول واستدل

 ريالتقص نيب التالزم على دل ما إطالقوب ة،يالن تييبتب ارتباطه وعدم النهار، من انك جزء أي يف

 ،رمضان شهر يف السفر ديري الرجل يف :علىاأل عبد ةيوبروا خرج، مهما صالته يف قصري فإنه ،فطارواإل

  )٢(.ليبقل الشمس بيتغ أن قبل خرج وإن ،طرفي :قال

  )٣(.وميال كذل قضيول ،فطريفل الزوال بعد خرج إن :املقنع ومبرسلة

  )٤(.أفطرف ومي ةيبق يكوعل سفر يف خرجت وإن :والرضوي

 فالالزم الثالث القول اتيروا أما ،نياألول نيالقول أخبار طائفيت نيب باجلمع :الرابع للقول واستدل

  .سنداً لضعفها طرحها أو ،نيالطائفت كبتل هادييتق

                                                

  .١٣ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .١٤ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(

  .٩ من كتاب املقنع سطر ١٧ ص:ةاجلوامع الفقهي )٣(

  .٣  سطر٢٥ ص:فقه الرضا )٤(



٤٠١

 يف أصبحإذا  :قال ،رمضان يف السفر ديري الرجل عن، رفاعة حةيبصح :اخلامس للقول واستدل

 بأن الدالة دةياملق لألخبار الزوال بعد مبا دهييتق بعد كوذل ،)١(أفطر شاء وإن صام شاء فإن خرج مث بلده

  .حتماً فطارلإل موجب الزوال قبل اخلروج

  .املتقدمة رفاعة حةيصح إطالقب :السادس للقول واستدل

 الزوال قبل خرجن إنه أ إرادة ،السابقة األخبار نةيبقر ولو منها فالظاهر رفاعة حةيصح أما :أقول

 موافقنه أ  إىلباإلضافة هذا النحو، ذا وعدمه اميالص يف ئةياملش دهيفب صام، الزوال بعد خرجن وإ ،أفطر

  .انرياألخ القوالن سقطي كوبذل املستند، يف ماك عامةال ملذهب

 وإذا :قال ات،يالروا مضمون هو الذي املقنع يف الصدوق رهكذ ما رناهكذ الذي املعىن ديؤي ورمبا

 وإن فطر،يفل الزوال قبل سافر وإن :قال ،أفطر شاء وإن صام شاء فإن ،خرج مث بلده يف املسافر أصبح

  .املطلقة ئةياملش ال ةيفكيال ذه ونكت إمنا ئةياملش أن يف حيالصرك فإنه ،)٢(تميفل الزوال بعد خرج

   نيب ألن تام، ريغ الرابع والقول

                                                

.٧ حبواب من يصح منه الصومأ من ٥ الباب ١٣٢ ص٧ ج:الوسائل )١(

  .٧سطر  كتاب املقنع ١٧ ص:اجلوامع الفقهية )٢(



٤٠٢

 ماك اًيدالل مجعاً نهمايب للجمع وجه فال تعرف، ماك العالج من هيف بد ال تعارضاً نيالطائفت أخبار

  .القول هذا رهكذ

  .لنفسهما بنفسهما واملقنع الرضوي معارضة إىل فةباإلضا ،أخباره ضعف عرفت قد الثالث والقول

  .ناألوال القوالن إال ىبقي فال

 وقبل الزوال ببعد فطارواإل اميالص تعلق نيالطائفت ىإحد ألن ،عرفاً تعارض نيالطائفت أخبار نيوب

 نيالطائفت نيب اجلمعك ،نهمايب اجلمع نكمي وال ت،ييالتب وعدم تييبالتب تعلقهما ىاألخر والطائفة الزوال،

  .فقصر اجلدران خفي إذاو فقصر األذان خفي إذا أخبار يف

 مع الزوال بعد واخلروج ،فطارلإل موجب تييالتب مع الزوال قبل اخلروجن إ :قالي أن نكمي فال

 حمالً تييالتب مع الزوال بعد واخلروج تييتب بال الزوال قبل اخلروج ىبقيف ،اميللص موجب تييالتب عدم

  .السفر ةيآ إطالق هو الذياألصل  إىل همايف جعريف ،نهمايب للمعارضة

 حنن ما نيب والفرق ،اًيعرف مجعاً سيل وركاملذ واجلمع ،عرفاً متعارضاً عدي هذا مثل أن عرفت قد إذ

 التالزم من اهلمداين هيالفق مبقالة نقل مل وإن، بالتعارض ليق لو كهنا أن واألذان اجلدران خفاء نيوب هيف

 الشرط ونيك حىت ،باآلخر منهما لك منطوق دييتق مبالحظة زولي اًيابتدائ التعارض ونيك ،نيءااخلف نيب

   الشرط ونيك حىت باآلخر منهما لك مفهوم أو ،مهاءخفا



٤٠٣

 ،وكثري السفر،  أو املتردد ثالثني يوماً، كناوي اإلقامة عشرة أيام،إذا مل يقصر يف صالته يصح صومه أنه كما

  .ن تقدم تفصيالً يف كتاب الصالةممريهم  وغ، بسفرهيوالعاص

  

  .أحدمها خفاء

 ولذهاب سنداً، ىأقو األ املشهور، أخبار ميتقد الالزم انك ،املقام يف التعارض وقع ثيوح

 وأيب واألوزاعي كومال والشافعي فةيحن أيبك العامة ثركأ ملذهب موافقة الطائفة وألن ها،يإل املشهور

  .همريوغ ثور

 أو الفجر طلوع عدم على فطاراإل مكح علق ،كواملستدر الوسائل رهاكذ اتيروا اماملق يفن إ مث

 صاحب رهكذ الذي مبعناها ةيالتق على محلها أو ،أهلها إىل علمها رد بجي ولذا ا، عامل ال ،أشبه ما

  .ا ذواؤخيف واحدة قةيبطر عرفواي ال حىت نهميب اخلالف إلقاء )السالم هيعل( اإلمام إرادة من احلدائق،

 عشرة اإلقامة ناويك ،صالته يف قصري مل إذا{ ـ عرفاً ـ املسافر أي }صومه صحي إنه ماك{

 ،بسفره يوالعاص ،السفر ريثكو{ اميبالص أيتيو الصالة تمي نيالثالث بعد فإنه }وماًي نيثالث املتردد أو ،اميأ

  .فراجع فاتاالختال بعض كهنا وتقدم }الصالة تابك يف الًيتفص تقدم نمم همريوغ



٤٠٤

  

  احملتويات

  ٧............. شيء في حلقه من غیر مباشرة منهر ـ لو وج١مسألة 

  ٩............................ تقیةفطار ـ بطالن الصوم باإل٢مسألة 

  ٢٠................. ـ التذكر حین األكل نسیانا، وطلوع الفجر٣مسألة 

  ٢١.................  ختیار اعدم البطالن لو دخل الذباب أو الدخان الغلیظ من غیر ٤مسألة 

  ٢٣   ........العطش جواز شرب الماء بقدر الضرورة لو خاف الهالك من ـ ٥مسألة 

  ٣٣.......ضطرارهامكان الذي یعلم ال ـ عدم جواز الذهاب إلى ٦مسألة 

  ٣٦...................... ـ عدم بطالن الصوم بالجماع نسیانا٧مسألة 

  

  يف أمور ال بأس ا للصائم فصل

  ٦٨ ـ ٣٩

  ٦٥.............. ـ جواز بلع الدم الممتزج بالریق المستهلك فیه١مسألة 

  

  أمور تكره للصائم فصل

  ١٠٨ ـ ٦٩

  ٦٩.....................................................مباشرة النساء



٤٠٥

  ٧١.........................................................االكتحال

  ٧٨.....................................................دخول الحمام

  ٨٠........................................................خراج الدمإ

  ٨٦..........................................................السعوط

  ٩٠......................................................شم الریاحین

  ٩٦............................................. الثوب على الجسدّبل

  ٩٧.............................................جلوس المرأة في الماء

  ٩٧....................................................الحقنة بالجامد

  ٩٧......................................................قلع الضرس

  ٩٨.............................................السواك بالعود الرطب

  ٩٨.......................................................المضمضة

  ١٠٠...................................................... الشعردإنشا

  ١٠٣....................................................مراءالجدال وال

  

  يف املفطرات فصل

  ٢٦٢ ـ ١٠٩

  ١١٠...................................المفطرات توجب القضاء والكفارة

  ١١٩................ ـ وجوب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم١مسألة 

  ١١٩........................................صوم شهر رمضان: األول

  ١٢٧.................................صوم قضاء شهر رمضان: الثاني

  ١٣٨........................................صوم النذر المعین: الثالث

  ١٤٣............................................عتكافصوم اال: الرابع



٤٠٦

  ١٤٩.............................تكرر الموجب ـ تكرر الكفارة ب٢مسألة 

  ١٥٦........................... بالمحرم على قسمینفطار ـ اإل٣مسألة 

  ١٥٨........................ بالمحرمفطار ـ بعض مصادیق اإل٤مسألة 

  ١٦٠.............. ـ الحكم عند تعذر بعض خصال كفارة الجمع٥مسألة 

  ١٦٢.......................... ـ تعدد الكفارات في تعدد الجماع٦مسألة 

  ١٦٣............................. ـ میزان األكل والشرب الواحد٧مسألة 

  ١٦٤................روج في الجماع الواحد ـ تكرر الدخول والخ٨مسألة 

  ١٦٥.... بغیر الجماع ثم الجماع، أو الحالل ثم الحرامفطار ـ اإل٩مسألة 

  ١٦٨................................. أنواع من الشكأحكام ـ ١٠مسألة 

  ١٧١............ العمدي ثم السفر للفرار عن الكفارةفطار ـ اإل١١مسألة 

  ١٧٩.................................... یوم الشكفطار ـ اإل١٢مسألة 

  ١٨١.................... في رمضانفطارستحالل اإلا ـ حكم ١٣مسألة 

  ١٨٣................................حتمال الكفارة والتعزیرا ـ ١٤مسألة 

  ١٨٩. ـ عدم اإلحتمال في النوم، وفي اإلكراه على غیر الجماع١٥مسألة 

  ١٩١.................................... ـ إكراه الزوجة الزوج١٦مسألة 

  ١٩٢................................ ـ اإلحتمال على األجنبیة١٧مسألة 

  ١٩٤........... ـ ال یجوز للزوج المفطر إكراه الزوجة الصائمة١٨مسألة 

  ١٩٩......خصال الثالث في كفارة قبل رمضان ـ العجز عن ال١٩مسألة 

  ٢١٤.............................. ـ التبرع بالكفارة عن المیت٢٠مسألة 

  ٢٢٣.......................... ـ عدم تكرر الكفارة لعدم األداء٢١مسألة 

  ٢٢٤............................ ـ عدم وجوب المبادرة للكفارة٢٢مسألة 

  ٢٢٥............... ـ عدم جواز تأخیر الكفارة إلى حد التهاون٢٣مسألة 



٤٠٧

  ٢٢٦................................ ـ مصرف كفارة اإلطعام٢٤مسألة 

  ٢٣٦..................................لمد من الحنطة والشعیرنتخاب اا

  ٢٤١.................................شتراط ستین نفسا في كفارة واحدةا

  ٢٤٩.............................. ـ جواز السفر في رمضان٢٥مسألة 

  ٢٦١............................................ ـ مقدار المد٢٦مسألة 

  

  يف موارد القضاء دون الكفارة فصل

  ٣٢٤ ـ ٢٦٣

  ٢٦٣........................................النوم الثاني والثالث: األول

  ٢٦٤...........................بطالن الصوم باإلخالل في النیة: الثاني

  ٢٦٧.......................................ل الجنابةنسیان غس: الثالث

  ٢٦٧..............................فعل المفطر قبل مراعاة الفجر: الرابع

  ٢٨٣.............................خبرأاألكل تعویال على من : الخامس

  ٢٨٦..........................................خبره مخبرأ إذا :السادس

  ٢٨٧............................................. تقلیدافطاراإل: السابع

  ٢٩٢............................................ لظلمةفطاراإل: الثامن

  ٣٠٦................ ـ األكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر١مسألة 

  ٣٠٩.....................لیال ـ جواز فعل المفطر قبل الفحص ٢مسألة 

  ٣١٠.................................إدخال الماء في الفم للتبرد: التاسع

  ٣١٩........... ـ عدم وجوب القضاء لو تمضمض وسبقه الماء٣مسألة 

  ٣٢٠........................... ـ كراهة المبالغة في المضمضة٤مسألة 

  ٣٢٣............. ـ عدم جواز التمضمض مع العلم بسبق الماء٥مسألة 

  ٣٢٣.....................................سبق المني بالمالعبة: العاشر



٤٠٨

  

  فصل

  يف الزمان الذي يصح فيه النوم

  ٣٣٤ ـ ٣٢٥

  ٣٢٦......................................................زمان الصوم

  ٣٢٨.....................................................فطارزمان اإل

  ٣٣٣................... ـ عدم مشروعیة الصوم في غیر النهار١مسألة 

  

  فصل

  يف شرائط صحة الصوم

  ٤٠٣ ـ ٣٣٥

  ٣٣٥...................................................سالماإل: األول

  ٣٥١.....................................................العقل: الثاني

  ٣٥٩........................................عدم اإلصباح جنبا: الثالث

  ٣٦٠.................................الخلو من الحیض والنفاس: الرابع

  ٣٦٣......................................عدم السفر الشرعي: الخامس

  ٣٧٥..................................نیات حرمة الصوم في السفرثسم

  ٣٧٥.................................صوم أیام بدل هدى التمتع: األول

  ٣٧٨...........................................صوم بدل البدنة: الثاني

  ٣٨٠.............................صوم النذر المشترط في السفر: الثاث

  ٣٩٣.........................................الصوم المندوب في السفر

  ٣٩٨..........................سافر بعد الزوال إذا صحة صوم المسافر

  ٤٠٥..............................................عدم المرض الشرعي

  ٤٠٦........................................................المحتویات

  




