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  ، التصحيحمت : مالحظة

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

  }   { منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  اجلزء السابع
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  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  آية اهللا العظمى

  لشريازيالسيد حممد احلسيين ا

  دام ظله

  

  كتاب الطهارة

  اجلزء السادس

  

  دار العلوم

  بريوت ـ لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  اجلزء السادس
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  مبسم اهللا الرمحن الرحي

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

  . قيام يوم الدين إىلواللعنة الدائمة على أعدائهم
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  فصل 

  يف حكم األواين

طهارة من شترط فيه الفيما ي، امليتة أو ، ال جيوز استعمال الظروف املعمولة من جلد جنس العني):١مسألة ـ (

  ،األكل والشرب والوضوء والغسل

  

  }فصل{

  }واينيف حكم األ{

فيما يشترط فيه ، امليتة أو ،ال جيوز استعمال الظروف املعمولة من جلد جنس العني{): ١مسألة ـ (

 يف اجلواهر  وال خالف، بل ادعىلبال إشكا}  والغسل، والوضوء، والشرب، من األكل،الطهارة

 املذكورة بالطهارة، مورالنصوص الواردة يف اشتراط األ:  ذلكيف امليتة، وتدل علىه يعل بقسميه مجاعاإل

  .مما يستفاد منه احلكم التكليفي

   احلرمة، فإذن مل حيرم هو تكليفي مبعىنمنا إعدم اجلواز ان  إمث
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،  حرمتهابساً وأكل منه، مل يكن دليل علىكان الشيء املصبوب يف اجللد ي إذا ألجل النجاسة، كما

صنع ظروف من عظم  ذاإ ليس خاصاً باجللود بل كل شيء من امليتة وجنس العني، كما  أن األمركما

  . جنس العني

امليتة ال  "امليتة النجس" تةياملراد بامل أن  يف املستثنيات من امليتة ال بأس بذلك، لطهارا، ومنه يعلممنع

 يرى  املسلم الكبري الذى إىلواز إمنا هو بالنسبة وعدم اجلالطاهر، كأنواع األمساك وسائر ما ال نفس له،

طعامهم فيها، وحنو ذلك إبأس ب  النجاسة، فاليرى غري املسلم، واملسلم الذي ال  إىلبالنسبة أما النجاسة،

 مل يدل دليل  فإن الصغري إىل، وللروايات الواردة يف بيع امليتة ممن يستحل، وأما بالنسبة"لزموهمأ"لقاعدة 

  .ومل يكن ضاراً، مل يكن بأس باستعمال تلك الظروف هلمجتنام عن ذاك النجس، اع رالشارادة إ على

 املصنوع من ناءخذ املاء من اإلأ إذا مث ال بأس بتطهري ما القاه الظرف واستعماله بعد التطهري، كما

ه جيوز  فإن املاء،من اجللد كراً وصب فيه مقدار كرٍّكان  إذا اجللد، مث طهره مباٍء آخر وشربه، وكذا

قلنا بعدم جواز استعمال امليتة والنجس ن إ يف صحة الوضوء منه والغسل فيه ـ أما استعماله يف الشرب،

  .ويأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف مبحث املغصوب: حتماالنامطلقاً ـ 

 محلها  خالف ما تقدم، من حرمة االستعمال، لكن ال بد مننه ورد بعض الروايات الدالة علىإ مث

  . بعض احملاملعلى
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توضأ؟ أشرب منه وأاملاء، ف أو يف جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللنب: ني بن زرارةسمثل رواية احل

  .)١(»يدبغ فينتفع به، وال يصلّي فيه«: وقال» نعم«: قال

عليه ( عبداهللا أيب ، عن زرارة، عن)٣(، واالسبتصار)٢( بن رئاب ـ املروية يف التهذيبعلىورواية 

 اللنب يكون يف : قلت.»ال بأس به«: سألته عن األنفحة خترج من اجلدي امليت؟ قال: ، قال)السالم

عظام الفيل واجللد ووالصوف والشعر والعظام :  قلت.»ال بأس به« :ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال

  .»كلّ هذا ال بأس به«: والبيض خيرج من الدجاجة؟ فقال

 التقية، بقرينة الروايات املانعة، بعد كون التطهري على، يلزم محلها األوىلة ن ما كان من قبيل الروايلك

ذ هذه إها، يعلفهي مضطربة، ولذا ال ميكن االعتماد : الرواية الثانية أما بسبب الدبغ هو مذهب العامة،

" اجللد"لفظ بينما ذُكرت يف التهذيب واالستبصار بزيادة " اجللد" بدون لفظ )٤(الرواية مذكورة يف الفقيه

  ومن 

                                                

.٧ ح األطعمة احملرمةأبواب من ٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ج: الوسائل )١(

.»والعظام«، ذُكرت بدون ٥٩ حباب الذبائح واألطعمة ٧٦ ص٩ج: التهذيب )٢(

.٢ حنتفاع به من امليتةباب ما جيوز اال ٨٩ ص٤ج: ستبصاراال )٣(

.»كل هذا ذكي ال بأس به«فيه ، و»والعظام«، وليس فيه ٩٦ حائحب باب الصيد والذ٢١٦ ص٣ج: الفقيه )٤(
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  ، أيضاًحوط عدم استعماهلا يف غري ما يشترط فيه الطهارة بل األ

  

  . تدقيقاً من الكتابنيأكثرالفقيه  أن املعلوم

الطهارة فيه   عدم استعماهلا يف غري ما يشترطاألحوطبل {عني ت فما ذكره املصنف هو امل،وكيف كان

  .}أيضاً

  .)١( املنعاألقرب: تفاع بامليتة قالوعن التذكرة، بعد االستشكال يف االن

  .)٢( صرحوا بعدم جواز االنتفاع بامليتة بوجه من الوجوهاألصحابمجهور ن إ :وعن مفتاح الكرامة

  . عدم اخلالف يف املنع عن االنتفاع ادعوى: وعن شرح املفاتيح

  . املنع عنهعلى مجاع اإلدعوى: ـ لكاشف الغطاءـ وعن شرح القواعد 

  . جواز االستقاء جبلود املتية ملا يشترط بالطهارة:رشاد، والنهاية، والشرائعافع، واإللكن عن الن

  نفي البأس يف االستقاء بالدلو الذي صنع من : وعن الصدوق

                                                

.٢٥ س٦٨ ص١ج: تذكرة الفقهاء )١(

  .١٩ س١٥٦ ص١ج: مفتاح الكرامة )٢(
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 األحوط ترك مجيع االنتفاعات  فإن،االنتفاعات غري االستعمال  بل وكذا سائر،وكذا غري الظروف من جلدمها

  ، فحرمة استعمال جلده غري معلوم، كالسمك وحنوه، نفس لهميتة ما الأما  و،امنه

  

  .  تأييدهمأيضاًجلد اخلرتير، وعن غريهم 

  . يف ذلك، فراجعاألدلة، وذكرنا تفصيل الكالم و"جواز االنتفاع" هواألقوى أن نه قد تقدم إمث

ف وغري  الظرالدليل يف ألن كالنعل، واملنطقة، والفراء، وغريها،} وكذا غري الظروف من جلدمها{

  .الظرف واحد

جلعله  أو طعام احليوانات،كاالنتفاع به للوقود، وإل} بل وكذا سائر االنتفاعات غري االستعمال{

جعله  أو جعله سالحاً، أو قتل أعداء الدين، أو تسميمه ألجل قتل بعض احليوانات املؤذية، أو مساداً،

 األقوىكان  وإن }االنتفاعات منهما ترك مجيع حوطاألن إف{ ذلك أشبهما  أو  ألجل إهلاء اُألم،)١(بواً

} ستعمال جلده غري معلوماوأما ميتة ما ال نفس له، كالسمك وحنوه، فحرمة {نتفاعات جواز كُلّ اال

   خاصة بامليتة النجسة، كرواية حتفاألدلةبعض  ألن وذلك

                                                

)١( حش: البوب من أم فتضرع وتعطف علقغريه في أو  تبناًىولد الناقة، جلد احلوار، أي ولد الناقة ير، كما يف املنجديره فتد.
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  وإن كان أحوط،

  

 ات الغنم واالستصباح ا؟ قاليلأ قطع يف:  ورواية الوشاء،)١(»شيء من وجوه النجس وأ «:العقول

  . غريمها إىل،)٢(»د والثوب، وهو حراميالعلم أنه يصيب ت أما ):عليه السالم(

 امليتة ينتفع منها :)عليه السالم( قلت أليب عبداهللا: يعل النجسة، كصحيحة  إىل منصرفةاألدلةوبعض 

  .)٣(»ال«: شيء؟ فقالب

ورخص فيما «: )عليه السالم( ض الروايات، كاملروي عن الصادقل بالطهارة يف بعيعلويؤيد ذلك الت

 هيعل فيه وىيلبس ويصلّ أن غُسل إذا من أصوافها، وأوبارها، وأشعارها،" أي عن ميتة احليوان"جز عنها 

ن إ:  النصوص املانعة، بل قال بعض الفقهاءإطالق أخذاً ب،}ن كان أحوطإو {،)٤(»كان طاهراًإذا 

ظاهر اجلواهر وغريه (: ال نفس له، ال وجه له، لكن يف املستمسك له نفس، وميتة ما ما ميتةالفرق بني 

  .)٥()املفروغية عن اجلواز

                                                

.، يف تفسري التجارات٢٤٥ ص:حتف العقول )١(

.٢ ح الذبائحأبواب من ٣٠ الباب٢٩٥ ص١٦ج: الوسائل )٢(

.٧ ح باب ما ينتفع به من امليتة٢٥٩ ص٦ج: الكايف )٣(

.يف ذكر طهارات اجللود والعظام ١٢٦ ص١ج: دعائم اإلسالم )٤(

.١٥٤ ص٢ج: املستمسك )٥(
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  ، ال جيوز استعمال الظروف املغصوبة مطلقاوكذا

  

ستعمال منها، وذلك بال خالف وال ايف أي } و كذا ال جيوز استعمال الظروف املغصوبة مطلقا{

  :ياتاه مجلة من الرويعل، بل ضرورة الدين، وتدل مجاعه اإليعلإشكال، بل 

 : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن :)عليه السالم( عبداهللا أيب موثقة مساعة عن: منها

 نفس ةبطيب إالّ ه ال حيل دم امرٍء مسلم وال ماله فإنها،يعل من ائتمنه  إىلمن كانت عنده أمانة فليؤدها«

مشل التصرف واالستعمال ومطلق " وال ماله ")صلى اهللا عليه وآله وسلم( أطلق، وحيث )١(»منه

  .االنتفاع

  .)٢(»يتصرف يف مال غريه بغري إذنه أن ال حيل ألحد«: التوقيع املروي: اهومن

  .)٣(» حق امرٍء مسلملئال يتوى «:)عليه السالم( ما عن فقه الرضا: هامنو

ني، من ساب الغيبة، حيث نقل عن مجاعة، عن حممد واحلما قاله الشيخ الطوسي يف كت أن وليعلم

   يف املذهب، يف باب الشهادة ـ يف مسألة الشهادة بدون علم، بل يعلأما قاال مما أخطأ حممد بن (

                                                

.١ ح مكان املصلّيأبواب من ٣ الباب٤٢٤ ص٣ج: الوسائل )١(

.٦ ح األنفالأبواب من ٣اب الب٣٧٦ ص٦ج: الوسائل )٢(

. باب الشهادة٤١ ص:فقه الرضا )٣(
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 حق امرء مسلم ـ وقال هذا كذب منه، ولسنا نعرف ال يتوى بأن لهيعل الشاهد، وتعلىاعتماداً 

 :)عليه السالم(  قوله إىل املستند، فليس التكذيب يرجعب يف احلكم، ال يف انتهي، إمنا أراد الكذ)١()ذلك

  .)٢(فراجع مستدرك الوسائل»  حق امرٍء مسلمىال يتو«

كم يعلفإن دماءكم وأموالكم  «: يف خطبته يف حجة الوداع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قوله:ومنها

  .)٣(»حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

مال،  أو من رجل شيئاً من عرضفمن نال «:  يف حديث قال)عليه السالم( عبداهللا أيب ما عن: ومنها

  .»ه االستحالل من ذلكيعلوجب 

  .)٤(»وال جيوز أخذ مال املسلم بغري طيب نفس منه«:  قال)عليه السالم( مري املؤمننيأ ما عن :ومنها

                                                

.، يف ذكر الشلمغاين٢٥٢ ص:الغيبة )١(

.٥ ح الشهاداتأبواب نوادر ما يتعلق ب٤٦ باب٢١٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

.١ح  يف حترمي الدماء واألموال١٩ باب٦٦ ص٤ج: ، والفقيه١٢ ح كتاب الديات باب القتل٢٧٣ ص٧ج: الكايف )٣(

.، يف ذكر األقضية يف البيوع٥٩ ص٢ج: سالمدعائم اإل )٤(
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  . بل مطلقا،صاروالوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع االحن

  

  إىل)١(»يب نفسهطعن  إالّ  ال حيل مالهاملسلم أخو املسلم،«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قوله: ومنها

  .باملناط وحنوه أو بالصراحة،ما إ  ما حنن فيه،على الكثرية، واليت تدل حاديثغريها من األ

  : ثالثةأقواليف املسألة  .}والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع االحنصار بل مطلقاً{

  . كما ذكره املصنف،البطالن مطلقاً: األول

  . الصحة مطلقاً:الثاين

  .حنصارحنصار، والصحة بدون االالبطالن مع اال: الثالث

  :ربعة صورأ على ناءمث الوضوء والغسل باإل

  .رمتاس يف املاءاال: األوىل

  . األعضاءعلى ناء ما يف اإلصب: الثانية

  .تراف منه تدرجياًغاال: الثالثة

                                                

.١ ح مكان املصليأبواب من ٣ الباب٢٢٢ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(
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 على ويقسمها يأخذ غرفة كبرية مثالً بأن غتراف منه دفعة، مث الوضوء باملغترف منه،اال: الرابعة

  .يبلل وجهه ويديه بالغرف، مث ميسحها بقصد الوضوء أو وجهه ويديه،

 ة الرابعة ـ يف غري الصورناءالوضوء والغسل من اإل بأن ستدل لذلكا فقد أما القائل بالبطالن مطلقاً،

م، فهو منهي عنه، والنهي يف ا، وتصرف فيه، والتصرف يف ملك الغري بدون رضاه حرناءستعمال لإلاـ 

ستعمال وتصرف فواضح، واملرجع يف ذلك العرف، لكن املستمسك اأنه  أما العبادة يوجب الفساد،

  . له ممنوعة موضوعاً وحكماًستعماالًا ناءكون الوضوء من اإل( أن ذكر

 إمنا يصلح للظرفية، ناءفألن االستعمال عبارة عن إعمال الشيء فيما يصلح له، واإل: ولأما األ

 للماء ال ستعماالًاا يكون  فإمن للماء، وأما غسل الوجه باملاء املأخوذ منه،ستعماله إمنا يكون جبعله ظرفاًاف

  .ناءلإل

حترمي التصرف صوب إمنا هو مبعىن كون حترمي املغ األدلةاملستفاد من  أن فلما عرفت من: ما الثاينأو

 ألسنتهم، ويقتضيه التوقيع الشريف املتقدم ـ كما عرفت ـ فلو كان علىفيه، كما هو اجلاري 

  .  انتهى،)١() حرم وإالّ فالاالستعمال تصرفاً

                                                

.١٥٦ ص٢ج: املستمسك )١(
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  : هيعلويرد 

، ستعمال والتصرفمن اال  نوعناءأخذ املاء من اإل أن فألنه ال يشك العرف يف:  األولىعلما أ

ستعماالً للماء ا، واالغتسال يف اخلزانة والكر وحنو ذلك، وال منافاة يف كون ذلك ناءكأكل الطعام من اإل

  . معاًناءولإل

 مورد على ستعمال والتصرف حرام، سواًء صدقاكالّ من اال أن شكال يفإفألنه ال :  الثاينعلىما أو

ستعمال التصرف واال أن  املتقدمة، وأمااألدلة مجلة من طالقصدق أحدمها دون اآلخر، إل أو واحد،

  .منهي عنه، فقد عرفت وجهه

قّرباً، فاجلمع بني كونه  عنه ال يكون ماًكان منهي إذا  يوجب الفساد، فألنهالنهي يف العبادة أن وأما

مقرباً ألنه عبادة، وغري مقرٍب ألنه منهي عنه غري معقول، وحيث حتقق أنه منهي عنه، فليس بعبادة، 

الوضوء  أن  ما فصل يف األصول يف مبحث النهي يف العبادة ـ وأماعلىك يوجب بطالنه ـ وذل

  .، كما ذكرناه يف مبحثهما، هذااألدلة ومجاعوالغسل عبادة، فلإل

ستعماالً وتصرفاً، ا املصنف، فألنه يف حال العبادة ليس إطالقستثناء الصورة الرابعة من اأما وجه 

فعل  وإن ه فإن،ل احلالناء ثان حالل، مث توضأ من ذلك اإلإناء املغصوب يف ناءصب اإل إذا فحاله حال ما

   ناء املغصوب بالصب يف اإلناءحراماً بالتصرف يف اإل
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 هذا متام الكالم حول دليل القائل . يكون حراماً يف الغصب حىتوضوءه ليس تصرفاً إالّ أن احلالل،

  .بالبطالن مطلقاً

  :ستدل له بأمرينا فقد ،أما القائل بالصحة مطلقاً

  .املالك: األول

  .الترتب: الثاين

 مقيد بالقدرة الشرعية والقدرة العقلية، وحيث األمر ر بالوضوء، إذمل يكن أم وإن نهإ: ما وجه األولأ

 ك الزواج لعدم وجود املرأة، ال يؤمر بالزواج، وكذلعلى ال قدرة شرعاً فال أمر، مثالً غري القادر عقالً

حمارمه، لكن مالك الوضوء موجود يف  إالّ  الزواج شرعاً ألنه يف مكان ال يوجد فيه امرأةعلىر غري القاد

  .املقام، واملالك كاٍف يف الصحة والتقرب

 املباح يف كون كل ناء مغصوب عن الوضوء من اإلإناء فألنه ال خيتلف الوضوء من ،أما وجود املالك

  .عضاء وتنظيفاًمنهما تطهرياً لأل

 مدار األمر مظهر فقط، ولذا يدور األمرالك، وإمنا ملك كاٍف، فألن املقرب هو وجود ااملالن  أوأما

 العبد إنقاذه، لوجود املالك، وهو على وسقط ولده يف البئر، وجب  نائماًكان املوىل فإذا املالكات،

  .ستحق العقاباينقذه  إنه لو مل حىت، يعلمل يكن أمر ف وإن ،ية الشديدة الكامنة يف نفس املوىلاحملبوب

  وجود ن إ  أيىسلّمنا الكربن إ  إنا: هذا الوجهعلىلكن يرد 
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آية الوضوء مقيدة بوجدان  ألن  أعين وجود املالك يف املقام،،م الصغرىالك كاٍف مطلقاً، ال نسلّامل

 يضاًأذا كان الوجوب مشروطاً، كان مالكه إ و،)١(﴾لَم تِجدوا ماًء﴿فَ: املاء، حيث قال سبحانه

 وأما التالزم بني مشروطية الوجوب ومشروطية املالك، فألنه ية،الوجوب مشروط، فلآل أما أن اً،مشروط

، وال شيء منها موجود يف أشبهما  ، أو أو إمجاعضرورة، أو ،األدلةمن ظواهر  إالّ ال يعلم وجود املالك

  .املقام

  .املاء موجود يف املقام: ن قلتإ

عدم  أن ، ملا عرفت منعدم الوجدان شرعاً أو ،رجاًاعدم الوجدان خأعم من " مل جتدوا: "قلت

 املغصوب ناءفقد ظهر عدم متامية قول القائل بصحة الوضوء من اإل  إذاً كعدم القدرة عقالً،القدرة شرعاً

  .ه كما عرفت ال مالك فإنبدليل املالك،

ة يعلبف: قد قال صاحب الفصول الترتب، ف إىلستناداًاوهو القول بصحة الوضوء : وأما وجه الثاين

غترافات الواقعة املتأخر باالول، فيكون تعقّب العصيان غتراف األالتكليف عند اإلتيان باجلزء األول باال

   ةيعل يف فول شرطاًتراف األغبعد اال

                                                

.٤٣اآلية : سورة النساء )١(
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س، غتراف ال يف االرمتاذلك لو متّ إمنا جيري يف اال إىل أن التكليف بغسل اجلزء املتقدم، وفيه باإلضافة

 وجود علىالترتب متوقف ن إ  القول بالترتب ـ وال يقول به غري واحد ـعلىذلك يتوقف  أن ىلإو

فالقول بصحة الوضوء   إذاًية بالوجدان عدم جود املالك،ظاهر الشرط يف اآل أن وقد عرفت املالك،

  .مطلقاً ال وجه له

ن إ بأنه  حنصار،بطالن يف صورة اال العلىستدل ا فقد :أما القول الثالث املفصل بني االحنصار وعدمه

 الثانية ليده، ألنه يستلزم الغصب، اً بأخذ الغرفةأمور، مل يكن ممثالً وجهه على وصبها األوىلأخذ الغرفة 

  .أيضاًالوضوء ال يتبعض، فيبطل غسل الوجه  إذ ولذا فال أمر، وإذ ال أمر فال صحة ـ كما تقدم ـ

اً بأخذ أمور، كان ماألوىلأخذ الغرفة  بأنه إذا حنصار،دم اال عدم البطالن يف صورة ععلىواستدل 

 إمتام الوضوء فواجد للماء، على  احلالل، فهو قادر شرعاًناءالغرفة الثانية ليده، ألنه ميكنه أخذها من اإل

 إذ رمتاس،حنصار يصح الوضوء يف غري صورة اال والظاهر مما تقدم أنه مع عدم اال،هؤه صح وضويعلو

يف صورة  إالّ حنصار ال يصح الوضوءاس منهي عنه، والنهي يف العبادة يوجب الفساد، ومع االرمتاال

  . األعضاء بقصد الوضوءعلىاالغتراف منه دفعة، مث املسح 

فإذا قيل جتب الصالة قياماً، ( :بدال االضطرارية بقولهوما ذكره املستمسك من وجود املالك يف األ

  ويف حال االضطرار جتب 
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  .  من جهة تصرفه يف املغصوبكان عاصياًن إ واغتسل صح أو و صب املاء منها يف ظرف مباح فتوضأنعم ل

  

 مالكه مطلق غري مشروط باالختيار، أن مالك القيام مشروط باالختيار، بل يفهم أن جلوساً، ال يفهم

 غري تام، ،ا القبيلمن هذفيه فما حنن ، )١()رة، ال لقصور مالك القياموتشريع اجللوس من جهة الضرن أو

من الك، وقسم ال يكون فيه املالك، ف قسم يكون فيه امل: قسمنيعلىاألبدال االضطرارية  أن لوضوح

ذا إمثلة، و غري ذلك من األ إىلذا توضأ فقد بصره، هل لوضوئه مالك،إ حبيث كان املاء يضره ضرراً بالغاً

 ستظهار عدم املالك من النظائر،ااملقام، بل ميكن ، فمن أين لنا احلكم باملالك يف  قسمنيعلىكان املالك 

 وما حنن يقال باملالك يف مثل هذا الوضوء، أن فهل يصح كان املاء إلنسان آخر ومل يرض بالوضوء،فإذا 

حرمة املاء، ومما تقدم يعرف وجه قول  أو ناء بني حرمة اإل العرف فرقاًيرىفيه من هذا القبيل، إذ ال 

  :املصنف

}املاء منها يف ظرف مباح فتوضأ أونعم لو صب  ،كان عاصياً من جهة تصرفه يف  وإن اغتسل صح

، فحال املقام حال كل إنسان األدلةات إطالقبط بوضوئه، فتشمله ت تصرفه ذاك ال ير فإن}املغصوب

  العكس، سواًء كان  أو  االختيار إىلضطرارأخرج نفسه من اال

                                                

.١٥٨ ص٢ج: املستمسك )١(
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 إذا  ال حكم املخرج عنه، كما إليه حلكم املخرجن مشموالً يف أنه يكو،حالالً أو اإلخراج حراماً

 وإن فطار،ه حمكوم بعد ذلك بوجوب اإل فإنختياره،استعمل الصحيح شيئاً أوجب مرضه، وكان ذلك با

ه يعلستعمل املريض شيئاً أوجب صحته، وجب ا ايه، وكذا إذلستعمال ذلك الشيء حراماً عاكان 

حنصار الدواء فيها اه، كأن شرب اخلمر يف صورة عدم يعليء حراماً ستعمال ذلك الشاكان  وإن الصوم،

كان صبه  وإن ه التيمميعله جيب  فإن، وكذا يف املقام لو كان له ماء يف الوقت فصب املاء عمداً،مثالً

  . غري ذلك من األمثلة إىل،للماء حراماً

فَمِن اضطُر ﴿: اىلقوله تعيف د  كما ور، دليل آخر إىل قد يبقي احلكم السابق، لكن ذلك حيتاج،نعم

  .عدوان مل ينفع يف رفع احلكم السابق أو ضطرار لو كان مع بغياالن إ حيث. )١(﴾غَير باٍغ وال عاٍد

                                                

.١٧٣: اآلية: سورة البقرة )١(
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  ،ما مل يعلم مالقام هلا مع الرطوبة املسرية أواين املشركني وسائر الكفار حمكومة بالطهارة): ٢مسألة ـ (

  

حمكومة { كانوا، أم ملحدون، أم غريهم أهل كتاب}  الكفارركني وسائرأواين املش {):٢مسألة ـ (

  إىلعلم فال إشكال يف النجاسة بالنسبة أما إذا }ما مل يعلم مالقام هلا مع الرطوبة املسرية بالطهارة

 ره املصنف، بل عن كشف اللثام دعوىمل يعلم فاملشهور ما ذك أما إذا هل الكتاب،أالقائل بنجاسة 

  .هيعل عمجااإل

الشيخ يقول  بأن ه من بعدهيعلنعم نقل احلدائق عن الشيخ يف اخلالف القول بالنجاسة، لكن أورد 

 ضافة الطهارة باإلعلىبنجاسة أوانيهم اليت باشروها بالنجاسة، ال أنه يقول بالنجاسة عند الشك، ويدل 

  . األصل مجلة من الروايات اليت يفهم منها ذلك باملناط واملالكإىل

إني أعري الذمي ثويب، :  وأنا حاضر)عليه السالم( اهللا عبد أبا أيب سأل: صحيحة ابن سنان قال: هامن

 اهللا أبوعبد: أصلّي فيه؟ فقال أن  فأغسله قبليعلوأنا أعلم أنه يشرب اخلمر ويأكل حلم اخلرتير، فريده 

سه، طاهر، ومل تستيقن أنه جنّ  وهو أياهعرته أك  فإنصلّ فيه، وال تغسله من أجل ذلك،«: )عليه السالم(

  .)١(» تستيقن أنه جنّسهحىتتصلّي فيه  أن فال بأس

  ه يعل( اهللا مسعت أبا عبد: الق بن خنيس، علىخرب م: ومنها

                                                

.١ ح النجاساتبأبوا من ٧٤ الباب١٠٩٥ ص٢ج: الوسائل )١(
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  .)١(»هوديال وىوالنصارال بأس بالصالة يف الثياب اليت تعملها اوس «: يقول) السالم

 عن الثوب يعمله أهل )عليه السالم( سألت جعفر بن حممد:  البزار، عن أبيه، قاليعل أيب خرب: ومنها

  .)٢(» إيلّيغسل أحب وإن ال بأس«: يغسل؟ قال أن صلّي فيه قبلأالكتاب، 

 لبسه وأصلّي فيه؟ قالأنه سأله عن ثوب اوسي أ )عليه السالم( مجيلة، عن الصادق أيب خرب: ومنها

نعم حنن نشتري الثياب السابرية فنلبسها وال «: يشربون اخلمر، قال: ، قلت»نعم«: )عليه السالم(

  .)٣(»نغسلها

عندنا حاكة جموس يأكلون امليتة، : )عليه السالم(  صاحب الزمان إىلومنها خرب احلمريي إنه كتب

 يف  إليهتغسل؟ فكتب أن ، فهل جتوز الصالة فيها من قبلوال يغتسلون من اجلنابة، وينسجون لنا ثياباً

  .)٤(»بالصالة فيهاال بأس «: اجلواب

 كان ال )عليه السالم( اًيعلن إ «: عن أبيه)عليه السالم( خرب حسني بن علوان، عن الصادق: ومنها

   بالصالة بأساً يف يرى

                                                

.٢ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ج: الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب النجاسات٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٧ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب١٠٩٤ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٩ حجاساتن الأبواب من ٧٣ الباب١٠٩٤ ص٢ج: الوسائل )٤(
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تغسل، يعين الثياب اليت تكون فيه أيديهم  أن هود، قبليال واوس وى من النصارىالثوب الذي يشتر

  .)١(»سوافينجسوا، وليست ثيام اليت يلب

 عن الثياب السابرية يعملها اوس، وهم )عليه السالم( اهللا عبد  سألت أبا:خرب معاوية، قال: ومنها

، »نعم«: فيها؟ قال يصل تلك احلال، ألبسها وال أغسلها، وأعلىخباث، وهم يشربون اخلمر ونساؤهم أ

 يف يوم  إليهمن السابري، مث بعثت اته، وفتلت له أزراراً ورداًء ططخفقطعت له قميصاً و: قال معاوية

  .)٢( اجلمعة إىل فكأنه عرف ما أريد، فخرج ارتفع النهار،امجعة حني 

 عن الصالة يف ثوب اوس؟ )عليه السالم( اهللا عبد سألت أبا: اهللا احلليب، قال خرب عبيد: ومنها

  .)٣(»يرش باملاء«: فقال

، والظاهرة يف  الكراهة مجعاًعلى املنع، احملمولة علىدالة ة جبملة من الرويات الرضاوهذه الروايات مع

 عن آنية أهل الذمة )عليه السالم( سألت أبا جعفر: صورة العلم بالنجاسة، كرواية حممد بن مسلم، قال

  ال تأكلوا يف آنيتهم، وال من «: واوس؟ فقال

                                                

.٣ النجاسات أبواب من ٧٤ الباب١٠٩٥ ص٢ج: الوسائل )١(

.١ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٣ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ج: الوسائل )٣(
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  .)١(»طعامهم الذي يطبخون، وال يف آنيتهم اليت يشربون فيها اخلمر

ال تأكل ذبائحهم، وال تأكل يف «: )عليه السالم( اهللا عبد قال يل أبو: وخرب إمساعيل بن جابر، قال

  .)٢(»هل الكتاب ـأآنيتهم ـ يعين 

عري ثوبه ملن يعلم أنه  عن الرجل ي)عليه السالم( اهللا عبد باأ أيب سأل: اهللا بن سنان، قال وخرب عبد

 حىتفيه  يصلال ي«: )عليه السالم( يغسله؟ قال أن فيه قبل يصلي، فريده، أري، ويشرب اخلمريأكل اجل

  .)٣(»يغسله

  .)٤(»ال«:  عن ثياب املشركني يصلّي فيها؟ قال:)عليه السالم( ئم، عن الصادقاع الدوخرب

 ها،ليت يعملها املشركون ما مل يلبسويف الصالة يف الثياب ا) هم السالميعل( ورخصوا :وخربه اآلخر

  .)٥( جناسةتظهر فيهاأو 

  ، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وخربه الثالث، عن رسول اهللا

                                                

.١ ح النجاساتأبواب من ١٤الباب ١٠١٨ ص٢ج: الوسائل )١(

.٣ ح النجاساتأبواب من ٧٢الباب ١٠٩٢ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢ ح النجاساتأبوابمن  ٧٤الباب ١٠٩٥ ص٢ج: الوسائل )٣(

.، يف ذكر طهارات األبدان والثياب١١٧ ص١ج: سالمدعائم اإل )٤(

.ن يف ذكر طهارات األبدان والثياب١١٨ ص١ج: سالمدعائم اإل )٥(
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أ وس والنصارىليها  عن الصالة يف ثيابىنهيعين اليت قد لبسوهاود وا ،)١(.  

: فيه؟ قال يصليعمله اوس، أ الطيلسان: قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر أيب بصري، عن أيب وخرب

: فيه؟ قال يصلالثوب اجلديد يعمله احلائك أ: قلت، »ال بأس«: ، قالىبل:  قلت؟»س يغسل باملاءيلأ«

  .)٢(»نعم«

إن « من السوق ـ  ثوباً ـ فيمن اشترى:، وفيه)عليه السالم( موسى بن جعفر، عن أخيه يعلوخرب 

  .)٣(» يغسلهحىتاشتراه من نصراين فال يصلِّ فيه  وإن شتراه من مسلم، فليصلّ فيه،اكان 

ا، فاغسلوها  إليهإذا اضطررمت«: نية اوسآنه قال يف إ )عليه السالم( رارة، عن الصادقوخرب ز

  .)٤(»باملاء

 األنفحة يؤكل سوى أن منا كرهإو«:  يف خرب)هم السالميعل( ويؤيد الكراهة، ما رواه يونس، عنهم

  .)٥(» ألم ال يتوقّون امليتة واخلمرس وأهل الكتاب،نية اوآمما يف 

                                                

.، يف ذكر اللباس يف الصالة١٧٧ ص١ج: سالمدعائم اإل )١(

.٦ ح النجاساتأبواب من ٧٣الباب ١٠٩٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١ ح النجاساتأبواب من ٥٠الباب ١٠٧١ ص٢ج: الوسائل )٣(

.١٢ ح النجاساتأبواب من ١٤الباب ١٠٢٠ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٢ حشربة األطمعة واألأبواب من ٣٣الباب ٣٦٥ ص١٦ج: الوسائل )٥(
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  علم تذكية حيواا إالّ إذا فمحكومة بالنجاسةإالّ  و،ال تكون من اجللود أن بشرط

  

 املسلمني يشترون من الكفار  فإن) السالممهيعل( ة العملية املتصلة بزمان األئمة السري إىلهذا باإلضافة

 أن  يظهراط، وبذلكيحتحياناً من باب االأ إالّ األلبسة واألدوية واألواين وغري ذلك، وال يغسلوا

ال تكون من  أن بشرط {.طمينان بالنجاسة، فيه ما فيهاال أو جتناب، للعلم العاديحتمال وجوب االا

 كانت من اجللود، كانت حمكومة بعدم التذكية، لعدم العلم جبريان التذكية املتوقفة  فإن}اجللود وإالّ

 سم اهللا،اد قبالة القبلة، مع ذكر يفري األوداج األربعة باحلدين أ ويكون الذابح مسلماً، أن  شرطعلى

تكون للحيوان حياة مستقرة، كما ذكروا يف باب التذكية، وعدم العلم هنا ضار، إذ ال أصل وال ن أو

الشارع جعل ن إ ه، حيثأرض أو سوقه أو ،تضي التذكية، خبالف عدم العلم يف باب يد املسلمقأمارة ت

ألصالة عدم التذكية، املالزمة للنجاسة شرعاً، } نجاسةفمحكومة بال{ التذكية علىتلك الثالثة أمارة 

  .هوقول بعض الفقهاء بأصالة الطهارة وأصالة احلرمة، قد حقق يف حمله أنه ال وجه ل

مل  إذا علم بعدم تذكيته، فكيف مبا وإن  ال نفس له فهو طاهر ماجلد أما املراد جلد ما له نفس،ن إ مث

 ذلك، إذ علىقامت البينة  إذا شرعياً، كما أو  وجدانياًعلماً} حيوااعلم تذكية  إذا إالّ{يعلم تذكيته 

  .ديال علىالبينة مقدمة  أن  العلم، وال ما قام مقام العلم، وقد تقدمرضااألمارة املذكورة ال تع
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  ،هايعلأو علم سبق يد مسلم 

  

كان الدكّان  إذا ، كماها بالطهارةيعللمة، حكم سد امليالد الكافرة ضعيفة يف جانب يالمث لو كانت 

كان  إذا شراف كان للمسلم، والعكس بالعكس، كماملسلم، وكان الكافر هناك مبرتلة الصانع، واإل

يكون  أن  دون، فقطربط املالكية إالّ الكافر يف دكان املسلم وكيالً مطلقاً، واملسلم ال ربط له بالدكاّن

  .اًإطالقله إشراف 

 عدم التذكية، ألنه ال دليل على التذكية، ال أا أمارة علىت أمارة يد الكافر ليس أن الظاهرن  إمث

كني، مسلم يشرلكان اجللد  فإذا هيعل عدم األمارية فقط، وعلى إمنا تدل األدلة أا أمارة العدم، وعلى

ها يد الكافر رضا الطهارة، وال تععلىاملسلم حاكمة  ه، كانت أمارية يديعلوكافر، وكان هلما إشراف 

   . تتساقطان ليكون املرجع أصالة عدم التذكيةحىت

إذ يد املسلم حجة، وليست يد الكافر ناقضة للحجة، لعدم الدليل } هايعلأو علم سبق يد مسلم {

  . املسلمأرض أو علم سبق كونه يف سوق املسلم إذا  الناقضية، وكذلكعلى

ها بدون امليزان يعلد ياله، وضع املسلم الالحق يد بأن  علمنا فإنولو كانت يد الكافر هي السابقة،

 القاعدة الكفاية، حلجية يد املسلم، الطهارة واحللية، وإالّ كان مقتضىي، مل يكف يف احلكم بعرالش

 إالّ إذا سواق املسلمني يف احلال احلاضر،أوأصالة الصحة يف فعله، ولذا فالظاهر جواز أخذ اللحوم من 

  .سالمية من البالد غري اإلا أعلمنا أن علمنا بعدم صحة يد املسلم، بعد
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ا حمكومة  فإةيل التذكية كاللحم والشحم واأل إىل مما حيتاج، وغري الظروف مما يف أيديهم،وكذا غري اجللود

  سبق يد املسلم أو ،مع العلم بالتذكية إالّ ،بالنجاسة

  ال يكفي الظن و،مع العلم بالنجاسة إالّ  بالطهارةة فمحكوم، التذكية إىلما ال حيتاجأما و

  

} ةيل التذكية كاللحم والشحم واأل إىل مما حيتاج،وكذا غري اجللود وغري الظروف مما يف أيديهم{

 من امليتة، كالعظم والريش وحنومها، وما ذكره الفقهاء حىتوسائر أشياء احليوان اليت ال تكون طاهرة 

 فاللّية والِعرق والعصب والغدد والطحال ا هو من باب املثال، وإالّ فإمن من اللحم والشحم واجللد،غالباً

 فإا حمكومة بالنجاسة{ حكمها حكم الثالثة أيضاً بأسامي الثالثة، ىوالكبد والكلية وحنوها، مما ال تسم

 قيام البينة أو ،رضسائر األمارات، كسبق السوق واأل أو }هيعلسبق يد املسلم  أو مع العلم بالتذكيةإالّ 

من غريه  أو الكفار هل هو من ذي النفس،اجللد املأخوذ أوحنوه من أيدي  أن حنو ذلك، ولو شك يفأو 

  .ليس جبلد أو فاألصل الطهارة، كما يأيت فيما لو شك يف أنه جلد

ملباشرم له بالرطوبة، } مع العلم بالنجاسة إالّ ، بالطهارةة التذكية فمحكوم إىلما ال حيتاجأما و{

  وال يكفي الظن { ذلك على والسرية ومتواتر الروايات مجاعاإلألصالة الطهارة، وقد تقدم قيام 
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 ، حمكوم بعدم كونه منه،تهيلأ أو من شحمه أو  واملشكوك يف كونه من جلد احليوان،مبالقام هلا مع الرطوبة

.أخذ من الكافرن إ و،ه بالطهارةيعلفيحكم 

  

 ما  إىل باإلضافة،)١( ِمن الْحق شيئاً  ال يغينالظَّن إذ كان الظن قوياً، وإن }مبالقام هلا مع الرطوبة

  . ة بالنجاسةيتقدم من الروايات الصرحية بالطهارة يف موارد الظنون القو

يات، ومما تقدم تعرف حال حرمة احليوان ابعض الرو يفستحباب التطهري، ملا تقدم انعم الظاهر 

 ه فإناجلراد، أو مل يكن ميتة جنسة، لكونه من األمساك وإن الكافر أو وحليته فيما لو أخذ من يد املسلم

شتراط ا إالّ أن مل تشترط فيهما التسمية واحلديد واإلسالم والفري لألوداج والقبلة واحلياة املستقرة،وإن 

 يد  فإنشتراط قبضه حياً، كاٍف يف احلكم باحلرمة فيما مل يعلم حتقق هذا الشرط،اصيده من املاء حياً، و

صالة عدم أتباع ا أمارية يد الكافر، ولذا كان الالزم على حصول الشرط، وال دليل علىمارة املسلم أ

  .أخذناه من يد الكافر إذا التذكية، ومثل ذلك، الكالم يف الصيد

مثاهلا، كالعرق والعصب أسائر  أو }تهيلأأو  من شحمه أو واملشكوك يف كونه من جلد احليوان{

ه يعلفيحكم {حلكم اال لتنقيح املوضوع، بل لألصل يف } م كونه منهحمكوم بعد{وحنومها كما تقدم 

   الشك يف الطهارة جمٍر ألن }خذ من الكافرأ وإن بالطهارة

                                                

.٣٦اآلية : سورة يونس )١(
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ها أثار التذكية يعلمل يكن  إذا  اليت تؤخذ من أيدي املسلمنيةألصالة الطهارة، واحليوانات احملنط

  .صل التذكيةذكيتها فاألشك يف ت وإن النجاسة، للعلم بعدم التذكية،بحمكومة 
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اخلزف غري املطلي  أو ،القرع أو ،كانت من اخلشبن إو ،جيوز استعمال أواين اخلمر بعد غسلها): ٣مسألة ـ (

  ،حنوه أو بالقري

  

كانت صلبة، كالنحاس وشبهه، بال  إذا }ستعمال أواين اخلمر بعد غسلهااجيوز {): ٣مسألة ـ (

ه، يعل الضرورة والبداهة ىه، بل يف اجلواهر دعويعل مجاع اإلىملنتهإشكال وال خالف، بل عن املعترب وا

 أدلة تطهري األواين، والروايات اخلاصة الواردة يف الباب، مما إطالق أدلة مطهرية املاء، وطالقوذلك إل

 ما سراف احملرم، واجلواز يف املنت يف مقابل احلرمة، فيشمللقاؤها وتركها يعد من اإلإسيأيت بعضها، بل 

  .أيضاًذكرناه 

 أما ستعماهلا فيما يشترط فيه الطهارة، كالشرب والوضوء،اأريد  إذا الغسل إمنا هو أن ومن الواضح

ع وحنومها، فال ط بالطهارة، كسقي البهائم والزرفيما ال يشتر أو شياء اجلافة،ستعماهلا يف األاأريد إذا 

  .رط الغسلتيش

قسام املسكر أ اخلاص للخمر إمنا يشمل بعض طالقكان اإلإن  ومر يف املقام كل مسكر،خلواملراد با

  .فقط، واملراد بالغسل الغسل الشرعي كما هو واضح

كان مطلياً دخل يف  إذا ه فإن}حنوه أو اخلزف غري املطلي بالقري أو القرع أو وإن كانت من اخلشب{

  .الفرع السابق

  مر  كان الظرف رخواً ينفذ فيه املاء واخلاما إذ: واحلاصل
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 للمحكي عن اية الشيخ، وابن الرباج، ستعمال هو املشهور بني الفقهاء، خالفاًوحنومها، وجواز اال

  .وابن اجلنيد، حيث منعوا عن استعماله

 )عليه السالم(  كاملروي عن عمار عن الصادق، وجبملة من الروايات،اتطالقباإل: استدل املشهور

ذا إ«: زيتون؟ قال أو ماء كامخ أو يكون فيه خلّ أن  هل يصلحسألته عن الدن يكون فيه اخلمر،: قال

ذا غُسل فال إ«: يكون فيه ماء؟ قال أن ، وعن اإلبريق وغريه، يكون فيه مخراً أيصلح»غُسل فال بأس

يصب فيه  أن ، وسئل أجيزيه»يغسله ثالث مرات«:  يشرب فيه اخلمر؟ قالإناء أو  يف قدح:وقال، »بأس

  .)١(»يده ويغسله ثالث مراتب يدلكه حىتزيه ال جي«: املاء، قال

 الدن يكون فيه اخلمر مث جيفّف، :)عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: واملروي عن حفص األعور، قال

  .خر، واملراد بعد الغسل بقرينة الروايات األ)٢(»نعم«: جيعل فيه اخلل؟ قال

جعل فيها  إذا فيقال إنه )٣(كوةرإين آخذ ال: )عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد:  قال:وخربه اآلخر

  طيب له، فنأخذ أاخلمر وغسلت مث جعل فيها البختج كان 

                                                

.١ ح النجاساتأبواب من ٥١الباب ١٠٧٤ ص٢ج: الوسائل )١(

.٢ ح النجاساتأبواب من ٥١ابالب ١٠٧٤ ص٢ج: الوسائل )٢(

. صغري من جلد يشرب فيه املاءإناء: الركوة )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥

، )١(»ال بأس به«: )عليه السالم( الركوة، فنجعل فيها فنخضخضه، مث نصبه وجنعل فيها البختج؟ قال

 اخلمر تسري أن  طعمه، الختج من الظرف، ويسبب تغريب ال إىلم املواد اليت تتسرباخلمر تعقّ أن واملراد

  . البختجإىل

 فيه اخلمر ب يشرإناءسألته عن الشراب يف :  قال)عليه السالم( خيهأ بن جعفر، عن يعلواملروي عن 

 ـ وسألته عن دنّ اخلمر أجيعل فيه :قال إىل أن ـ» ذا غسله فال بأسإ«: باطية؟ قال أوقدحاً عيدان

  .)٢(»ال بأسذا غسل فإ«: شبهه؟ قال أو اخلل والزيتون

 يكون قذراً، ناءسئل عن الكوز واإل:  قال)عليه السالم(  ما رواه عمار عن الصادقإطالقوكذلك 

  .)٣(»وقد طهر«: قال إىل أن ،»ثالث مرات«: كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال

 ،ر، فال يطهر مبجرد غسل الظاهرمباالستصحاب، وبأن الباطن ينجس باخل: واستدل القائل باملنع

كاملروي :  املائع الذي يكون فيه، وهو حرام جنس، وجبملة من الروايات إىل اخلمر تنش من الباطنوبأن

قال رسول «: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال: قال) هما السالميعل( حدمهاأبن مسلم، عن اعن 

   )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

                                                

.٣ ح األشربة احملرمةأبواب من ٣٠الباب ٢٩٥ ص١٧ج: الوسائل )١(

.١١٦ص: سنادقرب اإل )٢(

.١ ح النجاساتأبواب من ٥٣الباب ١٠٧٦ ص٢ج: الوسائل )٣(
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صلى اهللا عليه وآله (  رسول اهللاى «: وسألته عن الظروف؟ فقال:، قال»كل مسكر حرام: )وسلم

نتم احلنتم، يعين الغضار، واملزفت يعين الزفت الذي يكون يف الزق أت، وزدمت فّ عن الدباء والُمز)وسلم

  .)١(»ويصب يف اخلوايب ليكون أجود للخمر

 ،ي الدن وه:اخلوايب مجع خابيةو ، جرار مدهونة خضر:القرع، واحلنتم واحدا حنتمة: الدبا: أقول

  ."كاشي" بالفارسي يسمىما : ارضوالغ

  .)٢(»ال بأس ا«:  عن اجلرار اخلُضر والرصاص؟ فقال)عليه السالم(  وسألته:قال

 صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاى«:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب الربيع الشامي عن أيب وخرب

 ى«: لظروف اليت يصنع فيها منه؟ فقالفا: ، فقلت له»، فكل مسكر حرامر عن كل مسك)وسلم

عليه ( وما ذاك؟ قال: ، قلت» واملزفت واحلنتم والنقري عن الدبا)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

خشب كانت اجلاهلية :  جرار خضر، والنقري:الدنان، واحلنتم: القرع، واملزفت: الدباء«: )السالم

  .)٣(»ذون فيها يصري هلا أجواف ينبحىتينقروا، 

                                                

.١ حةب باب الظروف من كتاب األشر٤١٨ ص٦ج: الكايف )١(

.املصدر السابق، تكملة احلديث )٢(

.٣ ح باب الظروف من كتاب األشربة٤١٨ ص٦ج: الكايف )٣(
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إىل نعم يكره استعمال ما نفذ اخلمر، بل داخال فقط، و خارجاً داخالً،باطنها بعد تطهري ظاهرها  جناسةوال يضر  

  غسل على إالّ إذا باطنه

  

  : املانعنيعلىلكن يرد 

 كل جنس، وليس خاصاً باخلمر، وهم ال  إىلنسحاب احلكم بالنسبةا بعض أدلتهم، ىمقتضن إ :والًأ

  .لون بهيقو

االستصحاب ال موقع له بعد وجود الدليل، والباطن كما يتنجس كذلك يطهر باملاء، فال  بأن :ثانياً

  .حتمال طهارته بالتبعية قريب جداًا أن  ما تقدم يف بعض املباحث إىلتنش منه اخلمر، باإلضافة

، وأا رميت تارة  الرخو يف غريحىت أا حتكم بعدم الطهارة  إىلضافةها باإليعلفريد : ياتاأما الرو

يات الصرحية، مما ال بد من محلها اة مبا تقدم من الرورضا بضعف الداللة، أا معخرىأبضعف السند، و

  .األخربعض احملامل  أو  الكراهة،على

}فقطبل داخالً {أريد تطهريمهان إ } وخارجاً جناسة باطنها بعد تطهري ظاهرها، داخالًوال يضر { 

  . لتطهري الظاهرنك قد عرفت قرب طهارة باطنها تبعاًإهري خارجها، لعدم االبتالء به، بل مل يرد تطن إ

   على غسل إذا إالّ  باطنه، إىلستعمال ما نفذ اخلمرايكره  نعم{
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  .أيضاًوجه يطهر باطنه 

  

ات يات املانعة والروايا اجلمع بني الروىألنه مقتض أو  من عرفت،ىلفتو أما }أيضاًوجه يطهر باطنه 

  .اوزة
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  ،حيرم استعمال أواين الذهب و الفضة يف األكل و الشرب): ٤مسألة ـ (

  

بال إشكال وال خالف، } حيرم استعمال أواين الذهب والفضة يف األكل والشرب{): ٤مسألة ـ (

  .هيعل بقسميه مجاعبل اإل

 ذلك أنه يف كتاب  لفظ الكراهة، ولعله أراد ا احلرمة، ويؤيدإطالقحكي عن الشيخ  نعم رمبا

داود من  إالّ  كافة علماء اإلسالم،احلرمة فتوى بأن واز، بل رمبا قيلالزكاة من اخلالف صرح بعدم اجل

  .العامة الذي حكي عنه حرمة الشرب خاصة

 الكراهة، تعبري يف بعضها بلفظكان ال وإن كم املذكور متواتر الروايات، احلعلى يدل ،وكيف كان

ا  فإ،ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا يف صحافها«: )عليه وآله وسلمصلى اهللا ( كالنبوي

  .)١(»هلم يف الدنيا، ولكم يف اآلخرة

منا جيرجر يف بطنه نار إ : للشارب يف آنية الذهب والفضة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقول النيب

  .)٢(جهنم

. هب والفضة، فكرههما عن آنية الذ)يه السالمعل( سألت أبا احلسن الرضا: وصحيحة ابن بزيع قال

   مرآة ملبسة )عليه السالم(  بعض أصحابنا أنه كان أليب احلسنقد روى: فقلت

                                                

.٢٢ س٦٧ ص١ج: التذكرة )١(

.٥٣١ ص٦٣ج: البحار )٢(
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العباس حني ن إ  إمنا كانت هلا حلقة من فضة، وهي عندي ـ مث قال ـ،اهللا ال واحلمد«: فضة؟ فقال

، تكون فضة حنواً من بيانعمل للصي خنت ـ عمل له قضيب ملبس من فضة، من حنو ما يأعذر ـ 

  .)١(» فكُسر)عليه السالم(احلسن  أبو عشرة دراهم، فأمر به

  .)٢(ية املفضضة أنه كره آنية الذهب والفضة اآلن)عليه السالم( اهللا عبد أيب وصحيحة احلليب، عن

يدهن  أن ك أنه كره الشرب يف الفضة، ويف القدح املفضض، وكذل)عليه السالم( ويف موثق بريد عنه

  .)٣(طة كذلكشيف مدهن مفضض، وامل

  .)٤(»ال تأكل يف آنية ذهب وال فضة«:  قال)ليه السالمع( جعفر أيب بن مسلم، عناويف صحيح 

  .)٥(الفضةونه ي عن آنية الذهب إ :)عليه السالم(  عنه: ويف صحيحة اآلخر

  ال تأكل «: )عليه السالم( ويف صحيح احلليب، عن الصادق

                                                

.١ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٣ ص٢ج: الوسائل )١(

.١٠ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٥ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٢ ح النجاساتأبواب من ٦٦الباب ١٠٨٥ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٧ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٤ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٣ ح النجاساتأبواب من ٦٥ اباب ١٠٨٣ ص٢ج: الوسائل )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١

  .)١(»ة من فضة، وال يف آنية مفضضةيف آني

  .)٢(»ال تأكل يف آنية الذهب والفضة«: ن داود بن سرحانويف حس

  .)٣(ال ينبغي الشرب يف آنية الذهب والفضة: )عليه السالم( ويف موثق مساعة، عنه

 صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاى«: قال) عليهم السالم(عن آبائه ) يه السالمعل( وعن الصادق

  .)٤(» عن الشرب يف آنية الذهب الفضة)وسلم

صلى اهللا عليه ( ن رسول اهللاإ «:)هم السالميعل( عن أبيه )عليه السالم( وعن مسعدة، عن الصادق

  .)٥(»الشرب يف آنية الذهب والفضة:  اهم عن سبع، منها)وآله

 ل يصلح إمساكهاسألته عن املرآة ه:  قال)عليه السالم( موسى بن جعفر، عن أخيه يعلوصحيحة 

   كان هلا حلقة فضة؟إذا 

                                                

.١ ح النجاساتأبواب من ٦٦الباب ١٠٨٥ ص٢ج: الوسائل )١(

.٦٣ حالذهب والفضة  كتاب املاء، باب آنية٥٨٢ ص:احملاسن )٢(

.٥ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٤ ص٢ج: لالوسائ )٣(

.٩ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٤ ص٢ج: الوسائل )٤(

.١١ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٥ ص٢ج: الوسائل )٥(
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يات، وهي كما رأيت بني مشتمل ا غريها من الرو إىل،)١(»ستعمال ما يشرب بهانعم إمنا يكره «: قال

   ".ال ينبغي "لفظ أو مادة الكراهة، أو ة النهي،صيغ أو "النهي" لفظ على

  .فظاهران يف التحرمي، كما قرر يف األصول: األوالنأما 

 لتلك يكون صارفاً أن صطالحية، فال ميكنالكراهة اال أو فال ظهور له يف احلرمة: ثالثلاوأما 

  .الروايات عن ظاهرها

دعي ظهوره يف الكراهة، ورمبا ادعي عدم الظهور، ألنه يستعمل يف احلرمة ويف افرمبا : ما الرابعأو

الَ ﴿: ، وقوله)٢(﴾ِخذَ ِمن دوِنك ِمن أَوِلياَءنت أن  لَنا ا كانَ ينبغيم﴿: اىلالكراهة، ويف احملال كقوله تع

  وما ينبغي﴿: ، وقوله)٤(﴾ ِلأَحٍد ِمن بعدي ال ينبغي﴿: ، وقوله)٣(﴾تدِرك الْقَمر أن  لَها الشمس ينبغي

ره يف الكراهة، كان عي ظهودا لو حىت و، وقبحهلتالزم بني ترك اهللا شيئاًل ،)٥(﴾يتِخذَ ولَداً أن ِللرحمِن

  . القطعي كما عرفتمجاع بقرينة تلك الروايات املؤيدة باإلال بد من صرفه

                                                

.٥ ح النجاساتأبواب من ٦٧الباب ١٠٨٧ ص٢ج: الوسائل )١(

.١٨اآلية : سورة الفرقان )٢(

.٤٠اآلية : سورة يس )٣(

  .٣٥اآلية : رة صسو )٤(

  .٩٢اآلية : سورة مرمي )٥(
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 ذلك علىمل يصدق  وإن نية الفضة والذهب،آاملُحرم هو األكل والشرب من  أن مث الظاهر

ه يعلصدق  الشارب ال ي فإنصب إنسان املاء من إبريق الفضة يف فم إنسان آخر، إذا ستعمال، كمااال

 :يقال إالّ أن  الشارب، اللهمعلىستعمل اإلبريق، وإمنا املستعمل هو الصاب، ومع ذلك حيرم اأنه 

  .نصراف الشرب من آنية الفضة عن مثل ذلك، لكنه حمل نظراب

يكون األكل والشرب بال واسطة، كأن شرب من كوب  أن نعم ال إشكال يف عدم الفرق بني

كان  إذا أخذ الطعام بواسطة امللعقة، وذلك لصدق األكل والشربذا  إمع الواسطة كما أو الفضة،

 ،كان خزان املاء الذي للبلد فضة إذا واسطة توجب عدم الصدق، كماالكانت  إالّ إذا بواسطة، اللهم

 الشرب من األنبوب ال يوجب صدق الشرب من  فإن البيوت، إىلنابيبوجري املاء منه بواسطة األ

  .ن، بواسطة طول األنبوب مثالًاخلزان، لبعد اخلزا

 إذا ، كمامل يصدق مل حيرم من هذه اجلهة إذا اما، صدق األكل والشرب إذا شكال فيماإ ال مث إنه

ه الشرب واألكل، يعله ال يصدق  فإنبرة يف العروق، بواسطته من اإلرف يغذىظكان الشراب يف 

  .ويدخل ذلك يف عنوان االستعمال كما سيأيت

 م وحنوه يسمىاألكل والشرب من يد اخلاد أن هرامن األنف أكل وشرب، والظواألكل والشرب 

  من آنيتهما، إذ مل تكن مباشرة الشخص داخلة يف مفهومهما، وال حيرم املأكول واملشروب وشرباًأكالً

  وإن 
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  ، وغريها من سائر االستعماالت،وتطهري النجاسات  ، والغسل،والوضوء

  

 ال خيتص األكل والشرب باملتعارف، فلو كانت أواين األدوية مث إنه،  كما سيأيتكان الفعل حراماً

  .أيضاًالطبية منهما حرم ذلك 

وتطهري النجاسات وغريها { ةب القر قصد إىلوالتيمم، مما حيتاج} الوضوء والغسل{كذا حيرم } و{

والتذكرة، ، ىنتهة بال إشكال وال خالف، بل عن املب قصد القر إىلحيتاجمما ال  }من سائر االستعماالت

  .هيعل مجاع اإلواملدارك، وغريها، دعوى

 ذكر األكل والشرب، لكن الظاهر أنه علىنعم مجلة من الفقهاء كاملفيد، وسالّر، والنهاية، اقتصروا 

 ابن بزيع، وحممد أخبار ذلك مجلة من الروايات املتقدمة، كعلىمن باب املثال، كما فهموا منهم، ويدل 

آنية الذهب والفضة متاع الذين ال «:  قال)عليه السالم( احلسن أيب  بن بكر، عنسىمووغريمها، وخرب 

  .)١(»يوقنون

 املتقدمة املشتملة خباربعض األ أن  لفظ األكل والشرب فال يقيد املطلقات، كماعلىأما ما اشتمل 

، أنه نوع من مور الشرب فقط ال يقيد ما سواها، مث لعل وجه حترمي هذه األعلى أو  األكل فقط،على

عباد الرمحن الذين ميشون الترف واالستعالء، مما يناسب اجلبارين واملتكربين ال أهل االميان الذين هم 

   هونا، واذا خاطبهم رض األعلى

                                                

.٤ ح النجاساتأبواب من ٦٥باب ال ١٠٨٤ ص٢ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٥

  ،حىت وضعها على الرفوف للتزيني

  

  .)١(اجلاهلون قالوا سالماً

 على وضعها حىت{ نفسه،  فاحلكم ـ مع قطع النظر عن ي الشريعة ـ عقالئي يف،وكيف كان

متاع  ": يف خرب موسى)عليه السالم( لقوله أو للمالكما إ  غري واحد، إليهكما ذهب} الرفوف للتزيني

 أو مراد الشارع النهي عن أصل وجودها يف اخلارج، أن الظاهر من النصوص أو ألن ،"الذين ال يوقنون

ألنه نوع من االقتناء واالقتناء  أو بن جعفر، يعلستعمال، فيشمله ما تقدم يف صحيحة ألنه نوع من اال

  .حرام

 علىبتناء حرمة ذلك ـ وضعها ايف القواعد وغريه ) رمحة اهللا( ظاهر العالمة(: قال يف املستمسك

ستعمال املستفاد حترميه من ظاهر النصوص، وهو التزيني ليس من االن أ و حرمة االقتناء،علىالرفوف ـ 

 علىقتنائها ووضعها ايف حرمة (: ملعلقني كالسيد اجلمال توقف يف ذلك، قالوبعض ا. نتهيا، )٢()يف حمله

  .)األحوطكان هو وإن الرفوف إشكال

 الرف، فالقول باجلواز غري على اليت تقدمت حلرمة الوضع األدلةحيث ال يستقيم شيء من : أقول

  اتإطالقألصل، وبعيد ل

                                                

.٦٣اآلية : سورة الفرقان )١(

.١٦٦ ص٢ج: املستمسك )٢(
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  رم اقتناؤها منبل حيرم تزيني املساجد واملشاهد املشرفة ا بل حي

  

  . غريها إىل اآلية،)١(﴾قُلْ من حرم زينةَ اللَِّه﴿: اىل وقوله تع،رضحلّ ما يف األ

كل متاع  بأن  أنه ال قائل إىل ضعيف، باإلضافةنه غري مقطوع به، وخرب موسى إ املالكعلىإذ يرد 

نهي عنه، والتزيني ترك وجودمها يف اخلارج م أن الظاهر من النصوص أن ممنهما حرام، وال نسلّ

ستعمال هلما حرام، وإالّ لزم حرمة اكل أن على  أنه ال دليل  إىلستعمال، باإلضافةانه أستعمال، ال لال

تزيني املساجد واملشاهد ما، وذلك خالف سرية املتشرعة، بل خالف ما هو معلوم من ترك الرسول 

 أول الكالم، إذ ال لذهب، وكون االقتناء حراماً باباب الكعبة ملبساً) هما الصالة والسالميعل(ي علو

  . ذلك كما يأيت بيانهعلىدليل 

 ذلك، كالذي رواه يف على األدلةاط خروجاً من خالف من حرم، ولتأييد بعض يحت ال بأس باالنعم

ستعمال أواين الذهب ا عن ىأنه  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيبايلاملستدرك عن درر اللئ

قوله  أما }بل حيرم تزيني املساجد واملشاهد املشرفة ا{: ، ومن ذلك تعرف النظر يف قوله)٢(فضةوال

  قتناؤها من ابل حيرم {

                                                

  .٣٢اآلية : سورة األعراف )١(

.٩ ح النجاسات واألواينأبواب من ٤٠الباب ١٦٦ ص١ج: مستدرك الوسائل )٢(
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  ستعمال،اغري 

  

 عدم اخلالف، وبأنه  املتقدمة، وبدعوىاألدلة كبعض األدلةفقد استدل له جبملة من } ستعمالاغري 

ختاذها يئة االستعمال، امة االستعمال تستلزم حرمة ييع للمال، كما حكي عن الشيخ، وبأن حرضت

املبذرين إخوان "سراف وتبذير، وإ، وبأنه ن اآلت اللهو، كما حكي عن املنتهىكالطنبور وغريه م

  .، ويف الكل ما ال خيفى)١("الشياطني

  . املتقدمة يف التزيني، فقد عرفت عدم متاميتهااألدلةأما 

  .خلالف، كالعالمة يف املختلف وغريه وجود ا:وأما عدم اخلالف، ففيه

قتناء قطعة غري مصوغة من الذهب ا، وأي فرق بينه وبني نه ليس بتضييع عرفاًإ :فيهف ،وأما أنه تضييع

  .اقتناء شيء غري اآلنية أو والفضة،

بني نه ال مالزمة شرعية، والفرق بني املقام وإ :ستعمال وحرمة االقتناء، ففيهوأما املالزمة بني حرمة اال

  .مثل ذلك الدليل يف املقام آالت اللهو، أنه ورد الدليل فيها بوجوب كسرها والتخلص منها، وليس

  ذا كان من شأنإ الكالم، وولأنه إ :، ففيهوأما كونه إسرافاً

                                                

.٢٧اآلية : ﴾ سورة اإلسراءرين كانوا ِإخوانَ الشياطِنيالْمبذِّأن ﴿ )١(
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 حرم اهللاإذا  و، حرام ألا عوض احملرمأيضاً بل نفس األجرة ،هايعل وأخذ األجرة ،وحيرم بيعها وشراؤها وصياغتها

  .شيئا حرم مثنه

  

  . فالقول بعدم احلرمة غري بعيد،)١(ن اهللا مجيل حيب اجلمالإ يف املقتين التجمل، كان داخالً

، " عن آنية الذهب والفضةنه ىإ" :نه رمبا يستدل حلرمة التزيني واالقتناء، خبرب حممد بن مسلم إمث

، إذ النهي عن كل شيء ظاهر يف خيفىما ال  بكسر القضيب امللبس بالفضة، وفيهما األمربن بزيع اوخبرب 

 على واخلرب ال يدل ،)٢(﴾كُم أُمهاتكُميعلحرمت ﴿: اىل، كما ذكروا يف قوله تع املرتبط به غالباًاألمر

  . التحرمي، ومل يقل به املشهور

ي إجراء أ} هايعلوحيرم بيعها وشراؤها وصياغتها، وأخذ األجرة  {:ومما تقدم يظهر النظر يف قوله

والثمن أعم } م مثنه حر وإذا حرم اهللا شيئاً، حرام، ألا عوض احملرمأيضاًبل نفس األجرة {جارة عقد اإل

  .يف قبال عقد آخر أو مما يكون يف قبال الشراء

 القاعدة اجلواز، إذ ال يصح ىستعمال أم ال، كان مقتضانه لو شك يف شيء أنه آنية أم ال، أم أنه إمث 

  .العام يف الشبهة املصداقية، واحلكم ال يتكفل موضوعهالتمسك ب

                                                

.٦ ح لباس املصليأبواب من ٥٤الباب ٣٣١ ص٣ج: الوسائل )١(

  .٢٣اآلية : سورة النساء )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٩

  ، مستقالًإناءكان على وجه لو انفصل كان  إذا  غريه امللبس بأحدمها حيرم استعماله أو الصفر): ٥مسألة ـ (

  

 إناًءكان على وجه لو انفصل كان  إذا  غريه امللبس بأحدمها حيرم استعماله أو الصفر {):٥مسألة ـ (

 إناء وسط يكون يف ظاهره، وقد يكون الصفر يف املستقل يف باطن الصفر، وقد ناءد يكون اإلق} مستقالً

يكون أحدمها يف باطن  بأن ،فأحدمها مبرتلة الغالف له، وقد يكون الصفر غالفاً ألحدمها من أحدمها،

، ولينياألرتني  الصو إىل التحرمي بالنسبةعلىبائي، طوالسي، والطبا ، وقد ذهب العالمة،الصفر مثالً

  . اجلواز إىلوخالف اجلواهر، فذهب

 املتخذ منهما ناءمبنع صدق اإل: ستدل للثانيةاكان ملصقاً بالصفر، و وإن لمستق بأنه :وىلاستدل لأل

 اجلواز،  إىل بعد ميلهحال االنفصال، واحتاط مصباح اهلدىكان يلحقه يف  وإن  يف حال االلتصاق،عليه

  .فتأمل: اجلواز، مث قال  إىلسك مالموكذلك املست

  :قسام األربعة هلا صورتاناألن إ والظاهر

، وحينئذ ال إشكال يف كون احلكم للمتبوع، وذلك لعدم  لآلخر عرفاًيعد أحدمها تبعاً أن :األوىل

منا إ الفضة، وإناء ال يسمى سم املتبوع، فالصفر الذي طُلي مباء خفيف من الفضة،اب إالّ الصدق عرفاً

، يلواً كان الصفر ك الصفر، وكذلك الصفر اخلفيف الذي طُلي مباء كثري من الفضة، مثالًإناء يسمى

 تابعة لتحقق املوضوع حكام الفضة، واألإناء  الصفر وإمنا يسمىإناءوالفضة عشر كيلوات، ال يسمى 

  .عرفاً
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٥٠

 من الصفر ناءس ما اإلالفضة قطعات منفصالت لب أو كان الذهب إذا  كما، يكن كذلك فال حيرم  ملأما إذا و

  .خارجاً وداخالً

  

شبه التساوي، وهنا ينبغي القول باحلرمة،  أو  لتساوي الصفر والفضة،ال يعد أحدمها تبعاً أن :الثانية

، قتضائياًاالصفر ال اقتضائي، وأحدمها اقتضائي، يتبع احلكم ما كان ن إ ، وحيثمسني معاًلصدق اال

خر، وقد ال  لآلحدمها تبعاًأه قد يكون  فإنبالظهارة والبطانة يف الثياب،ويظهر ذلك بتنظري ما حنن فيه 

  .يكون، بل يعد الثوب بكونه ذا وجهني

س ما الفضة قطعات منفصالت لب أو كان الذهب إذا  كما، يكن كذلك فال حيرم  ملأما إذا و{

 لو ذكرناه يف الفرع السابق، مثالً الذي هر يف املقام هو التفصيلالظا} خارجاً و من الصفر داخالًناءاإل

 وزنه مثقال  خفيفاًإناًءكان  بأن  مل حيرم، ولو انعكس كيلواًناء واإلكانت القطعات املنفصالت مثقاالً

ا كيلو حيرم، وذلك ملالبعرفت من عدم الصدق يف األول، والصدق يف الثاين،س بقطع من الفضة وز  

ال «: )عليه السالم( اهللا بن سنان، عن الصادق ، كخرب عبدمطلقاً اجلواز علىبعض الروايات الدالة أما 

  .)١(»يشرب الرجل يف القدح املفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة أن بأس

                                                

.٥ ح النجاساتأبواب من ٦٦الباب ١٠٨٦ ص٢ج: الوسائل )١(
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٥١

 عن الشرب يف قدح من ماء فيه ضبة من )عليه السالم( وصحيح معاوية بن وهب، ملا سأل الصادق

نصرافها عما يكون أحدمها افاألظهر ، )١(»لفضة فيرتعهايكره ا إالّ أن ال بأس«: )عليه السالم( فضة؟ قال

 ماء من عليهاملفضض يكون  أن ذهب، بل ظاهرمها ذلك، إذ الغالب أو  فضةإناء عليه حبيث يصدق أكثر

 لو شك يف صدق أحدمها كان األصل مث إنه، ناءضبة الفضة أقل بكثري من وزن أصل اإل أن فضة، كما

  .اجلواز

  

                                                

.٤ ح النجاساتأبواب من ٦٦الباب ١٠٨٦ ص٢ج: الوسائل )١(
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٥٢

  أس باملفضضال ب): ٦مسألة ـ (

  

دعي عدم اخلالف فيه، وهو ا املشهور، بل على من األواين }ال بأس باملفضض {):٦مسألة ـ (

 ، كما تقدمإناًء الفضة كونه علىال يكون التلبيس حبيث يصدق  أن الذي لُبس بالفضة، لكن بشرط

يقتضي جوازه ـ ، فاألصل عليه الفضة إناء عدم البأس مجلة من الروايات ـ بعد عدم صدق علىوتدل 

  .كخرب عبداهللا بن سنان، وصحيح معاوية بن وهب، وقد تقدما يف آخر املسألة اخلامسة

 كان :خر، والنبوي اآل)١( قصعة فيها حلقة من فضة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( واملروي أنه كان للنيب

  .)٢( قصعة مشبعة بضبة من فضة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( له

 خبارحلة لصرف الروايات املانعة عن ذلك عن ظاهرها، بل ظاهر بعض تلك األوهذه الروايات صا

  .)٣(»ال تأكل يف آنية من فضة، وال يف آنية مفضضة«: املانعة الكراهة، كصحيح احلليب

  .)٤(نه كره آنية الذهب والفضة واآلنية املفضضةإ: )عليه السالم( عن الصادق: وحسنة احلليب

   أن نه كرهإ: )عليه السالم( الصادق املكارم، عن هوما روا

                                                

.١٢ سطر١٢٧ص: املعترب )١(

.١٤ اجلزء األخري من كتاب الطهارة سطر١٣٧ ص١ج: مصباح الفقيه )٢(

.١ ح النجاساتأبواب من ٦٦الباب ١٠٨٥ ص٢ج: الوسائل )٣(

.١٠ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٥ ص٢ج: الوسائل )٤(
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٥٣

وضع فمه على موضع الفضة إذا  بل حيرم الشرب منه،نعم يكره استعمال املفضض ،ه بأحدمهاواملطلي واملمو،  

  

  .)١(يدهن من مدهن مفضض واملشط كذلك

ة، فرأيته  من فضة قد أيت بقدح من ماء فيه ضب)عليه السالم( اهللا با عبدأ رأيت :بن املقدام وخرب عمر

  . غريها من الروايات إىل.)٢(يرتعها بأسنانه

ذهب وليس هو  أو الذي يوهم أنه فضة} ه بأحدمهاواملمو{أي املُلبس مباء الذهب } واملطلي{

 ،هما ليسا بفضة وال ذهب، خبالف املموأاملفضض واملطلي واضح  أن يناألمركذلك، ولعل الفرق بني 

 علىنه ال دليل إ :املموه ما هو يف صورما وليس منهما يف شيء، ففيهن املراد بويك أن احتمالأما 

، فال وجه لذكره، ووجه اجلواز ما تقدم يف املفضض من األصل وداللة بعض النصوص الكراهة أصالً

  .عليه، لكن يشترط يف اجلواز ما تقدم من عدم صدق آنية الذهب والفضة عليه

 الكراهة، والظاهر أا أعم من على من الروايات الدالةملا تقدم } ستعمال املفضضانعم يكره {

بل حيرم {بأحدمها ال وجه له  تشملهما فتخصيص املصنف الكراهة خبارتلك األ ألن ه،املفضض واملمو

     إىلكما نسب}  موضع الفضةعلىوضع فمه  إذا الشرب منه

                                                

.١٥٠ ص:مكارم األخالق )١(

.٦ ح النجاساتأبواب من ٦٦الباب ١٠٨٦ ص٢ج: الوسائل )٢(
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٥٤

  .ن موضع الفضةستحباب عزل الفم عااملشهور، لكن عن املعترب واملدارك والذخرية، 

يشرب يف القدح  بأن ال بأس«: اهللا بن سنان  يف خرب عبد)عليه السالم(  بقوله:ستدل املشهورا

  .»املفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة

 باجلمع بينه وبني صحيح معاوية، يف اجلواب عن الشرب يف قدح من :ستحبابواستدل القائل باال

 إذا اه شامل ملإطالق  فإن.»يكره الفضة فيرتعها إالّ أن ال بأس «:)عليه السالم(  من فضة قالةماء فيه ضب

  .شرب من موضع الفضة ومن غري ذلك املوضع

ن إ :بن سنان، لكن فيهاالصحيحة مطلقة، فالالزم تقييدها خبرب  بأن  هؤالء،علىوأشكل املشهور 

  . فتأمل،النبويني له بعد تأييد  من ظهور اخلرب املذكور يف التقييد، خصوصاًى الصحيح أقوإطالق

املموه فالظاهر عدم احلرمة  أما  الصناعة،ى، بل لعل ذلك هو مقتض"العزل"اط يحت فاال،وكيف كان

 بعض بن سنان، ومبا ذكرناه أفىتافيه، إذ املراد باملفضض ما كان فيه ضبة فضة، كما يظهر من خرب 

لعزل عن موضع املموه بالفضة كان احملكي عن العالمة وكاشف الغطاء، وجوب ا وإن شراح املنت،

  . كذلك للمالكأيضاًبل األكل ، مث الظاهر عدم خصوصية الشرب، أيضاً
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٥٥

  .أيضاً ذلك يف املطلي األحوطبل 

  

 آنية الذهب  إىل إشراب البهائم والطفل، بل وكذلك بالنسبة إىلنعم الظاهر عدم احلرمة بالنسبة

 األصل فيهما،  إىلضافة سقوط التكليف يشمله، باإل عموم احلكم، فأدلةعلىوالفضة هلما، إذ ال دليل 

قيهما فيهما من باب دفع الضرر، بل  حيرم سحىتالذهب والفضة مضران ضرراً بالغاً  أن علىومل يدل 

 الذهب، كما ورد يف لبس بعض لفواز إلباس الطسنان بالذهب، وج جواز شد األعلىظاهر ما دلّ 

حتماله من كون اما ليسا مضرين ضرراً بالغاً، وهذا ال ينايف ما تقدم له، أ) هم السالميعل( أطفال األئمة

  .املنفي هنا الضر الكثري، واملثبت هناك احتمال الضرر يف اجلملة ألن نيتني الضرر،وجه احلرمة يف اآل

شرب املاء بسبب  أو إذا  منها،اًيكون الفم قريب أن  ال فاملراد كون الفضة تباشر الفم،،وكيف كان

  .صب وحنوه من نفس موضع الفضة، ألصالة اجلواز بعد عدم صدق الدليل املذكورالق

ستدل اوز ا لغري واحد،  بذلك صاحب اجلواهر خالفاًبل أفىت} أيضاً ذلك يف املطلي األحوطبل {

حكم الذهب حكم الفضة يف كل هذه  أن نصرافاصل بعد عدم الدليل، واستدل املانع باألولوية، وباأل

  . بعد اقتراما يف مجلة من الرواياتاملقامات

 خصوصاً بعد اختالف حكمهما يف مثل تزيني الرجل بالفضة ، اجلواز، لعدم العلم باملالكاألقربلكن 

   متعة الفضة، وعدم كراهة مثله من الذهب، فقدأقسام أدون الذهب، ومثل كراهة بعض 



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٦

 فضة، أنه ة مرآة ملبس)عليه السالم( سنتقدم يف صحيح ابن بزيع عند قول السائل أنه كان أليب احل

 علىمما يدل . )١(» إمنا كانت هلا حلقة من فضة وهي عندي،ال واحلمد هللا«: )عليه السالم( قال الرضا

 عن السرير فيه )عليه السالم( اهللا عبد أيب ورد يف رواية الفضيل بن يسار عن حترمياً، بينما أو املنع كراهةً

كان ماء الذهب فال  وإن إن كان ذهباً فال،«: )عليه السالم(  البيت؟ فقالالذهب، أيصلح إمساكه يف

  . باملنع من املرآة امللبسة بالفضةب أوىلالسرير املذه أن العرف يرى أن ، ومن الواضح)٢(»بأس

مل  وإن  فاألصل جواز ذلك يف املطلي،، وال دليل لفظي يف املقام،واحلاصل أنه حيث مل يعلم املالك

  . املفضضجيز يف

                                                

.١ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٣ ص٢ج: الوسائل )١(

.١ ح النجاساتأبواب من ٦٨الباب ١٠٨٦ ص٢ج: الوسائل )٢(
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٥٧

  . اسم أحدمهاعليهمل يكن حبيث يصدق  إذا ال حيرم استعمال املمتزج من أحدمها مع غريمها): ٧مسألة ـ (

  

 اسم عليهمل يكن حبيث يصدق  إذا ال حيرم استعمال املمتزج من أحدمها مع غريمها {):٧مسألة ـ (

يكون  أن ن غري فرق بنياحلكم يتبع موضوعه، م ألن سم أحدمها حرم،ا عليه صدق  فإن}أحدمها

حدمها مل حيرم يف الصور الثالثة أسم ا عليهمل يصدق  وإن قل،أ أو مساوياً أو  من اخلليطأكثرحدمها أ

سم أحدمها، لقوة صفات ا من اخلليط، ومع ذلك ال يصدق أكثريكون أحدمها  أن ه من املمكنفإن، أيضاً

  . أحدمهاعلى اخلليط حبيث كان غالباً

 إذا الذهب املتعارف أن الظاهر أن مسي بالذهب األبيض، كما وإن ليس ذهباً" نيپالتال" أن مث الظاهر

سم ال يدور مدار اللون، وكذا يف  اال فإنسم،ه، لبقاء صدق االأحكامأزيل لونه بدواء وحنوه بقيت 

يكون  أن  إالّستصحب،اه ال اعتبار باللون، ولو شك يف بقاء احلقيقة  فإنهما،يعل املترتبة حكامسائر األ

  .ه ال جيري االستصحاب حينئذ فإن بنطر العرف،نيعوالسابق والالحق موض
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٥٨

  ، اسم أحدمهاعليهمل يصدق ن إو  منهماحيرم ما كان ممتزجاً): ٨مسألة ـ (

  

 حبيث كان اآلخر قليالً بأن أحدهاسم ا عليهصدق  إذا } منهماحيرم ما كان ممتزجاً {):٨مسألة ـ (

سم املوجب للترتب، حدمها كالغالف لآلخر، بال إشكال، وذلك لصدق االأكان  أو ستهلك يف األول،ا

 إذا ة حرمته عمايوستدل لذلك بأولاوقد } سم أحدمهاا عليهوإن مل يصدق {بل حيرم املمتزج منهما 

 كون األدلةحدمها، وبأن الظاهر من أحدمها، وبالقطع مبساواته مع اخلالص من أ من كان مصنوعاً

  .ة االمتزاجرو املشترك بينهما، وهو موجود يف صمة هو القدراملوضوع للحر

يصري منشأ احلكم، والقطع ممنوع بعد احتمال  أن ولوية اعتبارية، فال ميكناأل بأن : الكلعلىشكل أو

كان عمرو يف الدار،  أو إذا كان زيد يف الدار،: " أنه لو قال املوىلأال ترى دخل اخلصوصية ألحدمها،

 ىيكون احلكم يف صورة انفراد كل واحد، للخوف من لص ال يقو أن ، احتمل"اب البعلىنت أكن 

  . اللصعلى يقدران  الباب، ألما معاًعلى مل جيب الوقوف كانا معاً فإذا حدمها،أ عليه

يكون السبب هو  أن حتمالومنه يظهر ضعف كون القدر املشترك هو سبب احلكم باحلرمة، ال

  . ر املشتركاخلصوصية الفردية، ال القد

عليه (  قوله فإن، الشاملة حلالة االنفراد وحالة االمتزاجاألدلةات طالقإل هو احلرمة، األقربلكن 

   عن الشرب يف آنية الذهب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى«: )السالم
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  .ة منه من ذهب وقطعة منه من فضةعطكان ق بأن  منهماذا ما كان مركباًبل وك

  

  ". عن شرب البول والدمى: "إذا قال نفرادمها، كماا، يشمل اجتماعهما كما يشمل )١(»والفضة

الشرب يف آنية الذهب :  عن سبع، منها)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهم :ومثله خرب مسعدة

  .)٢(والفضة

 غريها  إىل،)٣(»آنية الذهب والفضة متاع الذين ال يوقنون«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ومثلهما قوله

  .من الروايات املتقدمة

"  عن زواج األم واألختى"قوله : يقال أن ، فهو مثلطالقأحدمها خالف اإلاملراد  بأن والقول

بل وكذا ما كان {:  ومن ذلك يظهر وجه قوله.ك ال بأس بذلتزوجهما معاً فإذا حدامها،إمعناه زواج 

من  أو كان الظرف منهما، إذا وكذا}  منه من فضةكان قطعة منه من ذهب وقطعة بأن  منهمامركباً

 من شره مثالًكان مقدار ع إذا حدامها، لكن كان جزء منه من شيء آخر حبيث مل يستهلك فيهما، كماإ

ما  أو حلقهما أو حاشيتهما أو كان كعبهما إذا نية الذهب والفضة، وكذاآاس، وذلك لصدق أنه حالن

  .مينع الصدق املذكور من غريمها، كل ذلك ألنه ال أشبه

                                                

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٤ ص٢ج: الوسائل )١(

.١١ ح النجاساتأبواب من ٦٥ اباب ١٠٨٥ ص٢ج: الوسائل )٢(

.٨ حات النجاسأبواب من ٦٥الباب ١٠٨٤ ص٢ج: الوسائل )٣(
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نه يكون حينئذ من  أل،حدمها مل جير احلكمإث حبيث يوجب الشك يف صدق لكان اجلنس الثا ولنعم 

  .التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية
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  ،كان من أحدمها إذا ال بأس بغري األواين): ٩مسألة ـ (

  

  }كان من أحدمها إذا ال بأس بغري األواين{: )٩مسألة ـ (

ف يف اجلواهر بعدم وجدان اخلالف فيه، ونقل من اللوامع ظهور وفاقهم ف أجده، واعتربال خال

 األصل بعد  إىلباإلضافةـ  ذلك على، ويدل ى يف املستمسك ومصباح اهلدعليه، وسكت عليه

باب الكعبة كان من  أن ، كاملروي يف مجلة من التواريخاألدلة باآلنية ـ مجلة من األدلةاختصاص 

عليه (ي علعمر أراد تغيريه فنهاه  وإن  مل يغريه،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا نأ والذهب،

 حاله، فتركه على وأنه تركه ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(  عن ذلك، واستدل بفعل رسول اهللا)السالم

  .ه حني خالفتهري مل يغ)عليه السالم( اًيعلن أ و حاله،علىعمر 

 ذات الفضول هلا ى درع تسم)صلى اهللا عليه وآله( كان له«نه أ )ه السالمعلي( جعفر أيب واملروي عن

  .)١(»ثالث حلقات فضة

  .)٢(» ذو الفقار وكان حليته من فضة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عليهنه نزل من السماء أ :واملروي

  ليس بتحلية «: نه قالأ )عليه السالم(  الصادقنواملروي ع

                                                

.٧ ح النجاساتأبواب من ٦٧الباب ١٠٨٨ ص٢ج: الوسائل )١(

.٨ ح النجاساتأبواب من ٦٧الباب ١٠٨٨ ص٢ج: الوسائل )٢(
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  .)١(»ب والفضة بأساملصاحف والسيوف بالذه

 )صلى اهللا عليه وآله( ن حلية سيف رسول اهللاإ«: )عليه السالم( امت عن الصادقواملروي عن ح

  .)٢(»هباعكانت فضة كلها، قائمته وِق

  . طرف املقبضعلىما : املقبض، والقبيعة: القائمة: أقول

  .)٣(»ذهب والفضةليس بتحلية السيف بأس بال«: )عليه السالم( ، قالبن سناناوي عن واملر

 أو كان يف جلد إذا نعم: )عليه السالم(  احلائض؟ فقالعلىواملروي عن منصور، عن التعويذ يعلق 

  .)٤(قصبة حديد أو فضة

  .)٥(نه كان قصبة من فضةإ : وفيه)عليه السالم( وما اشتهر من احلرز املروي عن اجلواد

   هعلي(  بصنعه للمأمون، وقال)عليه السالم( وكذا أمر

                                                

.٧ ح باب احللي٤٧٥ ص٦ج: الكايف )١(

.٦ ح باب احللي٤٧٥ ص٦ج: الكايف )٢(

.١ ح املالبسأحكام أبواب من ٦٤الباب ٤١٣ ص٣ج: الوسائل )٣(

.٢ ح النجاساتأبواب من ٦٧باب ل ا١٠٨٧ ص٢ج: الوسائل )٤(

.٤ح يف بيان النجاسات واألواين ٤١الباب ١٦٧ ص١ ج:وانظر املستدرك. ٣٦١ ص٩١ج: انظر البحار )٥(
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  .)١(» يصاغ له قصبة من فضةحىت«ي للمأمون ـ أ قل له ـ مهلغال): السالم

نعم إمنا يكره «: )عليه السالم( كان هلا حلقة من فضة؟ قال إذا واملروي يف املرآة هل يصلح العمل ا

  .)٢(»استعمال مايشرب به

 الكراهة، على الناهية ، توجب محل الروايات وحديثاًوهذه الروايات لصراحتها والعمل ا قدمياً

 إن كان ذهباً«: )عليه السالم(  عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه يف البيت؟ فقال:كخرب الفضيل

  .)٣(»كان ماء الذهب فال بأس وإن فال،

 علىها ال يقدر ذا كان مموإ«:  عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: بن جعفريعلوخرب 

  .)٤(» فال يركب بهعه فال بأس، وإالّزن

عليه ( احلسن أبو  يف القضيب املصنوع للعباس الذي كان من فضة، فأمر به:بن بزيع املتقدماوخرب 

  .)٥( فكسر)السالم

  يقال أن ة تلك ال ميكنرضايات معاظاهر هذه الرون إ وحيث

                                                

.٣٥٧ ص٩١ج: البحار )١(

.٥ ح النجاساتأبواب من ٦٧الباب ١٠٨٧ ص٢ج: الوسائل )٢(

.١ ح النجاساتأبواب من ٦٧الباب ١٠٨٦ ص٢ج: الوسائل )٣(

.٦ ح النجاساتأبواب من ٦٧الباب ١٠٨٧ ص٢ج: ئلالوسا )٤(

.١ ح النجاساتأبواب من ٦٧الباب ١٠٨٣ ص٢ج: الوسائل )٥(
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  ،السكنيبل وغالف السيف و، كان جموفاّن إ و، كاخللخاللي واحلُ،الفضة أو كاللوح من الذهب

  

  حلية السيف وال جيوز حلية اللجام،ن اجلمع بني الطائفتني جبعل كل ملورده اخلاص به، فيجوز مثالًإ

 السرير يف البيت، ولوال هذا التدافع العريف ألمكن  إىل باب الكعبة، وال جيوز بالنسبة إىلجيوز بالنسبةأو 

بعضها ضعيف السند والداللة، فاملتعني  وإن ت، عدم العمل ذه الروايا إىلضافةاجلمع بينهما، هذا باإل

  .عليه الفقهاء، بل قد عرفت ادعاء اللوامع الوفاق  إليههو ما ذهب

سواًء كان لوح } الفضة أو كاللوح من الذهب{ :ل جلملة مما ليس بآنية بقولهاملصنف مثّن  إمث

 عليهوضع  وإن ية وحنوها،غري ذلك، لوضوح عدم صدق اآلن أو لوح طعام، أو لوح تزيني، أو كتابة،

وضع يف جوفه  وإن وذلك لوضوح عدم صدق اآلنية،} كان جموفاً وإن واحلُلي كاخللخال،{الطعام 

كان جموفاً مل يظهر وجهه، ولذا جزم يف جناة  إذا عليهشيء للصوت، وتردد اجلواهر يف صدق اآلنية 

  .العباد بعدم حرمته

، وقد ناء وغريها، كل ذلك لعدم صدق اإلةنجر والبندقيوالرمح واخل} بل وغالف السيف والسكني{

قبضته وقبيعته، كانت  أو )صلى اهللا عليه وآله( حلية سيف رسول اهللا أن علىتقدم بعض الروايات الدالة 

  صلى اهللا عليه وآله (  املنع، ورمبا استدل هلم بقوله: وتبعهما اجلواهر،من الفضة، لكن عن الشيخ واحللّي
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  شطب، بل ومثل القنديلوأمامة ال

  

  .خيفىال ما  :وفيه. )١(» ذكور أميتعلىهذان حمرمان «): وسلم

، ختلفوا فيهااوهي صينية صغرية يوضع فيها رأس الشطب تشبه النعلبكي، وقد } وأمامة الشطب{

بن العم ا احلرمة، والسادة علىها، وصاحب اجلواهر يعلنية  اجلواز، لعدم صدق اآلعلىفكشف الغطاء 

 اجلواز، علىفقوا املنت والشراح، كاملستمسك ومصباح اهلدى، واربوجردي ومجلة آخرين من املعلقني وال

 جاز، ولو الّإ حرم، وها اآلنية عرفاًيعلصدق ن إ نهإنقول  أن عها، فالالزموين مل أحقق موضإوحيث 

  .شك كان املرجع اجلواز، ألنه ال يتسمك بالعام يف الشبهة املصداقية

 املنت السادة ابن العم والربوجردي على، ولذا سكت عليهلعدم صدق اآلنية } القنديلبل ومثل {

 بني املصمت منه واوف املكشوف الطرفني فأجازمها، ىواملستمسك وغريهم، وفرق يف مصباح اهلد

 لكن الظاهر عدم الصدق، عليه،وغري املصمت الذي هو جموف وله كعب فحرمه، مدعياً صدق اآلنية 

  .شك فاألصل اجلواز كما عرفتولو 

راد أ أو ،نيةآراد اجلواز لعدم كونه أوعن العالمة الطباطبائي جواز تزيني املشاهد به، لكن مل يعلم أنه 

  .  أدلة احلرمةعلىراد الثاين كان وجهه تقدمي أدلة الشعائر أ  فإننية،آاجلواز مع صدق كونه 

                                                

.٢٤٨ ص٨٠ج: البحار )١(
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  وكذا نقش الكتب والسقوف واجلدران مابل 

  

هما حبيث رضاني بغري احملرم، ولو فرض تعينية، بل ميكن التز اآلعلىنه ال يتوقف التزيني أن الظاهر لك

  . مل تعلم األمهية فاملرجع اجلواز فإن احملرم، لزم مالحظة األمهية،علىتوقف التعظيم 

إبقاء ن إ : ألنه من زخرفة املساجد، ففيه،حتمال حرمة تزيني املشاهد بالذهب والفضة مطلقاًاأما 

 اجلواز، مع على لذهب باب الكعبة كاٍف يف الداللة )عليه السالم(ي عل و)صلى اهللا عليه وآله( الرسول

  . أهم من الكعبةشاهدامل أن وضوح

  ):رمحه اهللا( لسيد الطباطبائياقال 

  )١(علو الرتبةن ا بلكربال            ومن حديث كربال والكعبة

 املنع، وألنه أقل علىلألصل، بعد عدم الدليل } ن مااجلدارب والسقوف وتنقش الك بل وكذا{

، بل ظاهر عدم خالف اجلواهر، وىلأجاز الثاين جاز األول بطريق  فإذا  باب الكعبة،أمهية من ذهب

  .أيضاً مشوله للمقام ،واتفاق اللوامع

ليس «: نه قالأ )عليه السالم(  جوازه يف املصحف باخلصوص، ما رواه الكايف عن الصادقعلىويدل 

  .)٢(»بتحلية املصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس

                                                

.٩٦ ص:منظومة الطباطبائي )١(

.٧ باب احللي ح٤٧٥ ص٦ج: الكايف )٢(
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 فيه قرآن  كتاباً)عليه السالم( اهللا عبد أيب علىعرضت : ، عن حممد بن الوراق قالأيضاًويف الكايف 

بة القرآن كتا إالّ  وكتب يف آخره سورة بالذهب، فأريته أياه فلم يعب فيه شيئاً،خمتم، معشر بالذهب

 ظاهره كراهة  فإن،)١(» مرةلوأد، كما كتب ابالسو إالّ يكتب القرآن أن ينبال يعج«: قالبالذهب، و

  . ختم بالذهبعليهكان  أن املراد باملختم أن الظاهر أن امام ذلك ال حترميه له، كماإل

يف االفتتاح  أو د به النقش الذي يكون يف وسط اجللداير أن ميكن(: وعن السي يف مرآة العقول

  .)٢()يف احلواشي للزينة أو ختتامةواال

  . هو كتابة كلمة العشر عند كل عشر آية من كل سورة بالذهب:واملراد بالتعشري كما قالوا

عليه (: سألته عن رجل يعشر املصاحف بالذهب؟ فقال: ويف خرب مساعة املروي يف التهذيب، قال

  .)٣(» هللا جعل اهللا لك خمرجاًتهركتن إ إنك«: إا معيشيت؟ فقال: ، فقال»ال يصلح«: )السالم

                                                

.٨ ح باب نوادر فضل القرآن٦٢٩ ص٢ج: الكايف )١(

.٥١٩ ص١٢ج: مرآة العقول )٢(

.١٧٦ ح باب املكاسب٣٦٦ ص٦ ج:لتهذيبا )٣(
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يكون املراد  أن  الكراهة، بقرينة الرواية السابقة، ومن احملتملعلىلكن ال بد من محل هذا احلديث 

با أيا «: )عليه السالم(  العمل يف القرآن، فيكون من قبيل قول الباقرعلىجرة نفي الصالح يف أخذ األ

  .)١(»النعمان ال تستأكل بنا الناس

غراض ه حكي عن احللّي املنع عن املذكورات، ملا فيه من تعطيل املال وتضييعه يف غري األن إمث

  .الصحيحة

 يف صحيحة )عليه السالم(  قول الرضاى ورمبا أشعر به فحو،وهو أحوط(: قال يف حمكي املدارك

  .)٢()حممد بن امساعيل

لعله وة، نه ليس تعطيال، بل متتعا بالزي أن إىلضافة حرمة تعطيل املال، باإلعلىنه ال دليل إوفيه : أقول

ن و اهللا سبحانه خلق الكفإن ،)٣(﴾ أَخرج ِلِعباِدِه قُلْ من حرم زينةَ اللَِّه الَّيت﴿ :يستحب لقوله سبحانه

 أن حبأ غري ذلك، و إىلستفادة الناس يف مأكلهم، ومشرم، ومسكنهم، ومنظرهم، ومسمعهم،ال

مل تكن االستفادة مباحة للمؤمنني، فهل خلق اهللا  وإن يؤخذ بعزائمه،  أن كما أحبهيؤخذ برخص

  ؟ستفادة الكافرينال أو مكانات يف الكون عبثاًودع هذه اإلأ ومورسبحانه هذه األ

                                                

.٥ح الس الثالث والعشرون ١٨٢ص: أماىل املفيد )١(

.٣٥ س١٠٧ ص:املدارك )٢(

.٣٢اآلية: سورة األعراف )٣(
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نسان أمواله ال تلهي اإل أن نعم يلزم اجتناب احملرمات، كما يلزم إعطاء حقوق الفقراء وحنوهم، ويلزم

ك كال ميل أن الزهد«: )عليه السالم(ي علفاملؤمن يتزود والكافر يتمتع، وقال وأوالده عن ذكر اهللا، 

يأْكُلُونَ ﴿: نعام يف التمتع، قال سبحانهنسان كاألال يكون اإل أن  فالالزم،»ال متلك شيئاً أن شيء ال

ملَه ثْوىم ارالنو عامأْكُلُ الْأَن١(﴾كَما ت(.  

 علىبن بزيع احيح مشروع، وقد تقدم عدم داللة صحيحة ستفادة غرض ص اال فإن،وكيف كان

حلية  أن  فقد عرفتالّإقضيب العباس سبب خارجي، و )عليه السالم( يكون لكسره أن احلرمة، والبد

 سبحانه واهللا،  غري ذلك مما تقدم إىل كان من الفضة،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( سيف رسول اهللا

  .العامل

                                                

.١٢اآلية : سورة حممد )١(
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  املراد من األواينأن  الظاهر): ١٠مسألة ـ (

  

 علىما هو املنصرف عنه اآلن يف لسان املطّلعني } املراد من األواين أن الظاهر{): ١٠مسألة ـ (

 كل واحد منهما يسمىة ب الصندوق والقراللغة العربية، وهو شيء يغاير الوعاء كما يغاير الظرف، مثالً

 اً مرادفاًظ وال إشكال يف أم مل جيدوا لف،إناًء يسمى وال  ظرفاًيسمى والزمان ،إناًء يسمى وال ،وعاًء

 هناك  فإن األلفاظ اللغوية مهما كانت واضحة فإن، لكان ذلك حمل البحثأيضاً، بل لو وجد ناءلإل

العرفية، ومع ذلك  األلفاظ حوضأ املاء واخلبز من بعض املصاديق املشكوكة يف مشول اللفظ هلا، مثالً

 اخلبز إطالق املياه املعدنية اخلارجة من العيون خبلط بعض املعادن، ويف  املاء على بعضإطالقيشك يف 

كذا فكيف يكون حال ما ليس كان حال أوضح األلفاظ  فإذا ،نفرجني املتعارف اآلاال على اخلبز

لفاظ الواردة يف الشريعة حمالً للبحث، كالغناء واللهو السبب يف صريورة كثري من األ كذلك، وهذا هو

 غري ذلك من إىلذان ـ هل املراد الرؤية والسماع الكامالن أم ال؟ ن ومساع األارؤية اجلدروالوطن، و

  .األلفاظ الكثرية

 يكون السامع يقارن بني حىت ،بالظرف، فكأنه أراد التفسري يف اجلملة أو  بالوعاءناءأما من فسر اإل

يني يفسرون أحد اللفظني باآلخر يف ، ولذا جند اللغوأكثر فأكثراملفهومني يف ذهنه، لعله يتضح ذلك له 

 الشرعي حني املعىن أن  لو شك يفمث إنه .باب، مث يفسرون اللفظ الثاين باللفظ األول يف باب آخر

  ك، كما قالوا يف لغريه، كان األصل هو كونه ذ أو ن املتبادر اآل الشارع هو املعىنإطالق



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٧١

 ، وأمثال ذلك، وما يطبخ فيه القهوة، والفنجان،والسماور ، والقدر،والصيين ، والكوز،ما يكون من قبيل الكأس

  ، والنعلبكي، واملشقاب،ة بل واملصفا،مثل كوز القليان

  

م عند العقالء بل املتشرعة، وما ذكرناه  والنهي وغريمها، وذلك ألصالة عدم النقل املسلّاألمرمبحث 

  . والكلمات املذكورة يف املطوالتقواليغين عن كثري من األ

مل يظهر لنا  وإن  باحلرمة،عليهحيكم  أن  كان الالزمإناءالشيء الفالين  أن ظهر لنا فإذا ، هذاىعلو

مل يكن يف زمان  بأن ،يكون شيئاً حديثاً أن  بنيعليهكان األصل الرباءة، وال فرق يف ما صدق 

يات، وهذا مما ال ينبغي لفاظ العامة ال تقيد مبا كان يف زمان الروا، إذ األكان شيئاً قدمياً أو الروايات،

  .شكال فيهاإل

ما يكون من قبيل الكأس، والكوز، والصيين، والقدر، والسماور، والفنجان، { فـ، ما تقدمعلىو

واملشقاب، {كة بكانت مش وإن } مثل كوز القليان، بل واملصفاة،وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك

 للمحكي عن كشف الغطاء حيث منع من ا، خالفاًعليهاآلنية شكال يف صدق ال ينبغي اإل} والنعلبكي

ستعماله عند ا صورة متاع البيت الذي يعتاد على كوز القليان وحنوه، مما مل يوضع علىنية صدق اآل

  .هلهأ

 كاملشبكات واملخرمات، ،ال حواشي له أو سفل له ميسك ما يوضع فيه،أستشكل فيما ال اوكذا 

  .والسفرة والطبق
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 وقاب ، وقراب السيف واخلنجر والسكني، ورأس الشطب،فشموهلا ملثل رأس القليان ،ظرفاًدون مطلق ما يكون 

  ،الساعة

  

لكن فيما ذكره نظر ظاهر ـ كما اعترضه يف اجلواهر ـ وما ذكر يف املنت (: قال يف املستمسك

  .)١()لالرتكاز املتقدمهواملوافق 

سفل له أما ال  أما املوافق لالرتكاز، ملنت هوقول ا أن  كوز القليان، فقد عرفت إىلبالنسبة أما :أقول

 قسمني، فقد على كما عرفت يف القنديل، وأما ما ال حواشي له فهو ،ناء اإلعليهفالظاهر أنه ال يصدق 

 اآلنية، وقد يكون مثل اللوح عليهن ـ وهذا يصدق يكون مثل الصيين واملشقاب ـ كما يتعارف اآل

 اآلنية كالظروف عليه قسمني، فمنها ما يصدق على أيضاًكات  اآلنية، واملشبعليهوهذا ال يصدق 

 عليه اآلنية، ومنها ما ال يصدق عليهة للفواكه وحنوها، وهذا يصدق ولـ اآلن ـ اع املشكبة

شكال يف  اإلإطالقللتجميل، ومنها ما يشك فيه، ف أو بواب ملنع الذباب األعلىكاملشبكات املنصوبة 

فشموهلا  ،دون مطلق ما يكون ظرفاً{ اجلواز يف كلها، كالمها موضع املنع قإطال أو املذكورات كلها،

غري معلوم، بل قد }  وقاب الساعة، وقراب السيف واخلنجر والسكني، ورأس الشطب،ملثل رأس القليان

  .العدم يف حلية  السيف اليت ال يبعد مشوهلا للقرابعلى عرفت الدليل 

  

                                                

.١٧٤ ص٢ج: املستمسك )١(
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 إذ املوجود يف ،كانت ظروفاًن إ و، غري معلوم، وحنو ذلك، والترياك،واملعجون ، والعنرب، والكحل،ةيالوظرف الغ

 يف مجلة من املذكورات األحوطكان ن إ و، بل معلوم العدم، للظرف غري معلوم وكوا مرادفاً، لفظ اآلنيةخباراأل

  .االجتناب

  

فال يبعد صدق اآلنية }  وحنو ذلك، والترياك، واملعجون، والعنرب، والكحل،ةيالظرف الغ{ أما }و{

  . حرمة املذكوراتعلى، بل قد نص يف اجلواهر عليها

قول  أن ه يظهرن، وم)١()لعل احلرمة فيه أظهر من احلرمة يف مثل قراب السيف(: قال يف املستمسك

كان رمبا يستدل له بالعوذة اليت ورد  وإن حمل تأمل،} غري معلوم{مشول اآلنية للمذكورات ن إ املصنف

نصاف الفرق بني العوذة وبني املذكورات، بل ال يبعد مشوهلا ملثل العلب  لكن اال،كما تقدمجوازها 

  .واملالعق وحنومها

 ومما .ما شابه ذلك تأمل، فاألصل يقتضي اجلواز أو نعم يف الشمول ملثل ملعقة الشاي إذ كان خمرماً

ينة وكوا مرادفاً للظرف غري ظ اآل لفخبارإذ املوجود يف األ وإن كانت ظروفاً،{ :تقدم يعلم وجه قوله

 يف مجلة من األحوطكان ن إبل معلوم العدم و {وكذلك أا ليست مرادفة للوعاء، عرفت،كما }معلوم

  . البعض بذلكىحتمال كونه من اآلنية، ولفتوال} املذكورات االجتناب

                                                

.١٧٤ ص٢ج: املستمسك  )١(
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جلملة فاملناط صدق اآلنية ومع الشك فيه  وبا،أيضاًكان من الفضة بل الذهب  إذا نعم ال بأس مبا يصنع بيتا للتعويذ

  .حمكوم بالرباءة

  

ألنه } أيضاً بل الذهب {ملا ذكر وللنص } كان من الفضة إذا  للتعويذنعم ال بأس مبا يصنع بيتاً{

  .، وللمناط يف الفضةإناءليس ب

وم  ومع الشك فيه حمك{كان من الزجاج  بأن ،كان شفافاً وإن }وباجلملة فاملناط صدق اآلنية{

كانت آنية مث كُسرت مبا يشك يف بقاء الصدق،  إذا كان هناك أصل موضوعي، كما إالّ إذا }بالرباءة

  . واهللا العامل،فاملرجع األصل املوضوعي
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أخذ اللقمة  أو ،ا لفمهمال فرق يف حرمة األكل والشرب من آنية الذهب والفضة بني مباشر): ١١مسألة ـ (

وضع الفنجان يف النعلبكي  إذا  وكذا،وضع ظرف الطعام يف الصيين من أحدمها إذا ا بل وكذ،ووضعها يف الفم منها

  .من أحدمها

  

} ا لفمهمال فرق يف حرمة األكل والشرب من آنية الذهب والفضة بني مباشر {): ١١مسألة ـ (

أو أخذ { فمه  السويق يفإناءفرغ أ الطعام كما لو  إىلكما هو الغالب يف املاء وحنوه، وقد يكون بالنسبة

 يف ناءوذلك لصدق األكل والشرب منهما بذلك، وكذا لو صب ماء اإل} اللقمة منها ووضعها يف الفم

 الزر مما أوجب قفز الطعام على طغد وحنوه، بل وكذا لو ضيالفمه بدون وضع الفم، وبدون األخذ ب

 معدته من غري طريق الفم،  إىلدخل الطعام والشراب منهماأ إذا  فمه، وهكذا إىلناءوالشراب من اإل

  .ستعمال، كل ذلك لصدق األكل والشرب ولصدق االنف مثالًكطريق األ

وضع الفنجان يف النعلبكي من  إذا كذاو ،وضع ظرف الطعام يف الصيين من أحدمها إذا بل وكذا{

وضع الفنجان يف النعلبكي، ووضع  إذا كان بوسائط، كما إذا للصدق املذكور، بل وكذا} أحدمها

كان عبارة عن  وإن  األكل فإنالنعلبكي يف صينية صغرية، ووضع الصينية الصغرية يف صينية كبرية،

 ال تأكل وال تشرب وحنومها يشمل من إطالق إالّ أن ،زدراداال والشرب عبارة عن غزدراد، واملضاال

  مل يزدرد ومل يشرب  إذا نه كذلكأ انتهاء الرفع، بل الظاهر  إىلابتداء الوضع



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٧٦

 الظاهر  فإن، ال ألجل نفس التفريغ، من أحدمها يف ظرف آخر ألجل األكل والشربناءا لو فرغ ما يف اإلوكذ

اي يف مورد يكون ش بل ال يبعد حرمة شرب ال، هلما فيهما استعماالً يعدأيضاً هذا ألن ،والشرب  حرمة األكل

السماور من

  

مل يصدق  وإن ه فإنصيب، أو ه يف فم حيوانصب أو  الذهب والفضة مث قذفهإناءبل أخذ املاء فمه من 

وان الطعام من يأخذ احل بأن لقمه حيوان، إذا تعمال، وكذلكساألكل والشرب، ولكنه يصدق اال

  .أحدمها ولقمه

 أخذ الربتقال من أحدمها وقشره مث أكله، إذا مصنوع، كما أو كان الطعام يف غطاء طبيعي إذا وكذا

 من عنواين االستعمال واألكل والشرب  كالً فإنرق من أحدمها وأكلها،أخذ احللويات امللفوفة بالوأو 

  . فعل كل واحد منهما احلرام، وأكله منهما إنسان آخر،حرام، ولذا لو وضع الطعام فيهما إنسان

 ، ال ألجل نفس التفريغ، من أحدمها يف ظرف آخر ألجل األكل والشربناءوكذا لو فرغ ما يف اإل{

صب الشاي من  إذا كما } هلما فيهما استعماالً يعدأيضاً هذا ألن والشرب  كل الظاهر حرمة األفإن

صب املرق من قدر فضة يف ظرف وأكله وهكذا، ومثله لو  أو فنجان فضة يف صحن الشاي وشربه،

 صغري قدراً منه، كما هو إناء كبري من الذهب والفضة، مث صب يف كل إناءصب املرق وحنوه يف 

 الكبري، واحتمال بعض الشراح ناءكل من اإلأ أيضاًه  فإنت الطعام للعوائل والضيوف،املتعارف يف أوقا

  .عدم احلرمة ال وجه له بعد الصدق العريف

   يف مورد يكون السماور منىاشيبعد حرمة شرب البل ال {
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 حرام كذلك االستعمال أن يف املذكورات كما أن احلاصلو ،كان مجيع األدوات ما عداه من غريمهان إأحدمها و

 فلو كان يف ار رمضان ال يصدق أنه أفطر على  نعم املأكول واملشروب ال يصري حراماً، حرامأيضاًاألكل والشرب 

  ،فعل اإلفطار حرام أن صدقن إحرام و

  

 فضة املاء إناءصب من ن إ ملا تقدم، بل وكذا} كان مجيع األدوات ما عداه من غريمها وإن أحدمها،

  .صب املاء منه يف القوري، مث يف الفنجان، مث شربه من النعلبكي للصدق املذكوريف السماور، مث 

ال أنه }  حرامأيضاًاالستعمال حرام كذلك األكل والشرب  أن يف املذكورات كما أن :احلاصلو{

  .من االستعمال احلرام فقط، كما ذكره بعض الشراح واملعلّقني

منهما كان األصل اجلواز،  صدق األكل والشرب يف أو ستعمالشك يف مقام يف صدق اال نعم لو

  .فّل احلكم ملوضوعه، وعدم جواز التمسك بالعام يف الشبهات املصداقيةلعدم تك

ال {ين ناءشرب من اإل أو وأكل}  فلو كان يف ار رمضاننعم املأكول واملشروب ال يصري حراماً{

من } فعل اإلفطار حرام أن صدقن إو{ يكون له كفارة اجلمع حىت} يصدق أنه أفطر على حرام

  .ينناء جهة الصيام، وجهة األكل يف اإل:جهتني

  : قولني إىلم قد اختلفوا يف حرمة املأكول واملشروب، وعدمها إمث
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  . احلرمة، وهو احملكي عن املفيد، وأيب الصالح، والعالمة الطباطبائي، وميل احلدائق:األول

  إىل وغريمها، بل نسب الثاين منهما ذلك،بهائي، ويف اجلواهر عدم احلرمة، وهو احملكي عن ال:الثاين

  . حسب ما رأيت من كلمامعلىختاره الشراح واملعلّقون ا، وهذا القول هو الذي كثراأل

يف آنية الفضة، الذين يشربون «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مبا روي عن النيب: ستدل للقول األولا

: ما يدخل يف جوفه حرام، مثل قوله سبحانه أن  الظاهر منه فإن،)١(»جهنم يف بطوم نار إمنا جيرجر

  .)٢(﴾ بطُوِنِهم ناراً وسيصلَونَ سعرياً ِإنما يأْكُلُونَ يف﴿

 حرمة املأكول واملشروب بذلك، لضعف الرواية على باألصل، وبعدم الدليل :ستدل للقول الثايناو

يكون املراد جبرجرة  أن حتمال لغريه ـ والـ كما قاله املستمسك تبعاًالنبوية، ألا مل ترد من طرقنا 

  .النار، حرمة الفعل ال حرمة املأكول واملشروب

رادة إمتناع  أنه سبب يف دخول النار العلىوحديث جيرجر حممول (: ىقال يف حمكي الذكر

  .)٣()احلقيقة

                                                

.٧ حسات النجاأبواب من ٤٠الباب ١٦٦ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(

.١٠اآلية: سورة النساء )٢(

.٢٠ س١٨ ص:ىالذكر )٣(
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  .وكذلك الكالم يف األكل والشرب من الظرف الغصيب

  

ضعف السند فهو كذلك، لكن ليس ألجل أنه غري مروي من طرقنا، كيف وقد رواه ما  أ:أقول

  .)٢( ما يف املستدركعلى أيضاً اىل، ورواه العو)رمحه اهللا( عن اازات النبوية للسيد الرضي )١(البحار

ا فيه  مخيفىال (:  قال يف مصباح اهلدى، ولذاخيفىال  ، ففيه ماىوأما ضعف الداللة مبا ذكره الذكر

  .األقرب هذا فما اختاره املصنف هو على، و)٣()رتكاب خالف الظاهرامن 

 يكون لصب فيه الشيء احلال إذا ه فإن}وكذلك الكالم يف األكل والشرب من الظرف الغصيب{

نه إ حيث ،تناوله عن املغصوب حراماً كان وإن ، فليس مثل امليتة وحلم اخلرتير واخلمرالشيء حالالً

  .واالستعمال حراماستعمال له 

قلنا حبرمة نفس  وإن  قيؤه،عليهشرب من آنية الذهب والفضة مل جيب  أو أكل إذا مث الظاهر أنه

  الكالم  وجوب القيء، فاألصل العدم، وتوضيح علىاملأكول واملشروب، وذلك لعدم الدليل 

                                                

.٥٣١ ص٦٣ج: البحار )١(

.٧ ح النجاساتأبواب من ٤٠الباب ١٦٦ ص١ج: مستدرك الوسائل )٢(

.٤٧٢ ص٢ج: ىمصباح اهلد )٣(
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  : أقسام أربعةعلىيشربه من احملرمات  أو ما يأكله اإلنسان أن يف املقام

  .يكون ضاراً أن :ولاأل

  . بعد أكله وشربهحىتيكون ملكاً للغري، حبيث يبقي عل ملكيته  أن :الثاين

  .يكون قد علم من الشرع إرادة عدم كونه جزًء من البدن أن :الثالث

  .ما مل يكن أحد األقسام الثالثة: الرابع

 علىباق  اوملك الغري إمملك الغري أم ال؟  اضار أم ال؟ والثاين إمما إ الشيء أن وصورة التقسيم

 من يكون جزًء أن الشرع أنه ال يريدمن علم ما إ وشربه أم ال؟ وما ليس ملك الغري،كله أامللكية بعد 

  .البدن أم ال؟

،  للضرر احملظور شرعاًكان يف قيئه دفعاً إذا ففي األول أي الضار حيرم أكله وشربه، وجيب قيؤه

  .كالسموم وحنوها

 شيئاً مثيناً عبل إذا لتخلص منه، كماا ألنه مال الغري، فيجب ه،ه وشربه، وجيب قيؤويف الثاين حيرم أكل

  .للغري

 إذا ، حبيثكون ملكاًي حىت تهيل ماعلىشرب ماء الغري فلم يبق  إذا كما، تهيالنعم لو سقطت م

  ه مل يكن ماالً، مل جيب غستفرا
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  .االستفراغ

 ه علم من الشرع أنه ال يريد فإن،شرب اخلمر مثالًذا  إويف الثالث حيرم أكله وشربه وجيب قيؤه، كما

، إذ الشارع إمنا اً ضارة ضرراً بالغتليس ا بأعلم وإن ستفراغهااتكون جزًء من البدن، ولذا جيب أن 

  ال تسكر، ففي حديث يونس عن الصادقحىت وجب قيؤها مل تسكر بعد فإذا سكارها،حرم اخلمر إل

 سخيفة يسكر منها نزع روح اإلميان من جسده، وركبت فيه روح حىت ن شراإو«: )عليه السالم(

  .)١(»خبيثة ملعونة

من شرب «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قال رسول اهللا:)عليه السالم( بصري، عن الصادق أيب وعن

  .)٢(» يسكر، مل يقبل منه صالته أربعني صباحاًحىتمخراً 

 غريها من  إىل،)٣(»م اهللا اخلمر لفعلها وفسادهاحر«: )عليه السالم( وعن املفصل، عن الصادق

  .الروايات

 أو ،بالغاًراً ضركان ضاراً  إذا  كما جيب القيء يف هذه املواضع الثالثة، كذلك حيرم القيء فيمامث إنه

   كان هناك حمذور خارجي،

                                                

.٤ ح األشربة احملرمةأبواب من ٩الباب ٢٣٨ ص١٧ج: الوسائل )١(

.٥ ح األشربة احملرمةأبواب من ٩الباب ٢٣٨ ص١٧ج: الوسائل )٢(

.٢٥ ح األشربة احملرمةأبواب من ٩الباب ٢٤٤ ص١٧ج: الوسائل )٣(
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  .كان يف صيام شهر رمضان مثال إذا كما

صل العدم، ومنه املقام، وكذا يف بعض احملرمات اُألخر،  وجوب القيء، فاألعلىال دليل : ويف الرابع

  مع إجراء سائر الشرائط،عليها اهللا أكل الذبيحة اليت مل يسم أو أكل املال الذي أخذه بالربا، إذا كما

 بطُوِنِهم  ِإنما يأْكُلُونَ يف﴿: حتمل ذلك لقوله سبحانهاكان رمبا  وإن  وجوب القيء،علىه ال دليل فإن

 بعث غالماً )عليه السالم( أبا احلسنأن  ورد من ، وملا)٢(﴾ِإنه لَِفسق﴿: ، ولقوله سبحانه)١(﴾راًنا

فيه من ن إ : له فقال له موىل، به أكلهىبيضتني فقامر ا، فلما أت أو ، فأخذ الغالم بيضةًليشتري له بيضاً

، فكما حيرم إدخاله يف "الفساد" حرام ، وألن املالك يف كل)٣(فدعا بطشت فتقيأ فقاءه: القمار، قال

  . ال يوجب الفسادحىتالبدن جيب إخراجه من البدن، 

 تيم ناراً عند أكله ال يالزم كونه ناراً عند بقائه، والفسق اليال إذ كون مال ،خيفىويف الكل ما ال 

جوب قيء الفسق لو  وعلى أنه ال دليل  إىلاللحم فسق، باإلضافة أن كون األكل فسقاً، ال إالّ ظهور فيه

    اللحم، والظاهر من حديث إىلالضمري يعود أن سلّم

                                                

.١٠اآلية : سورة النساء )١(

.١٢١اآلية : سورة األنعام )٢(

.٢ ح ما يكتسب بهأبواب من ٣٥الباب ١١٩ ص١٢ج: الوسائل )٣(
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عليه ( احلسن الغالم قامر بالبيض، وال يوجب ذلك حرمته، وإمنا قاءه أبو أن )عليه السالم( أيب احلسن

ا غسل ، كم)عليه السالم( اإلمام أكل بيض القمار، فيزعم العوام منافاته ملقام اإلمامن إ لئال يقال )السالم

، وإالّ فاإلمام ال جيهل املوضوع وال احلكم، كما )١( اللمعة اليت قيل له إا بقيت جافة)عليه السالم( الباقر

  .)عليه السالم(  ذلك ما ورد يف صفات اإلمامعلىيدل 

 مبكان )عليه السالم( يعقوب ورد دليل قطعي، كما يف عدم علم ا إذ،يشاء اهللا ذلك أن نعم ميكن

 يراد به الترك )عليه السالم(  يف آدم)٢(﴾فنسي﴿:  كالم، وقوله سبحانهأيضاًكان يف ذلك  وإن يوسف،

 الدليل، وإالّ فلو كان نسياناً واقعاً مل يكن وجه للعقاب، وحمل تفصيل الكالم عليهال النسيان، كما دلّ 

  .الكتب األصولية

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قوله أن م يؤخذ به، ومنه يعلحىتنه ال يعلم املالك إ : ففيه،وأما املالك

  .ستفراغ االىعلـ يف املقام ـ ال داللة فيه "جيرجر يف بطنه النار"

  :ين يكون ضاراً، وفيهناءالطعام املوضوع يف اإل ألن ستفراغ يف املقام،حتمل وجوب االانه رمبا  إمث

  .املاء املوضوع فيه الذهب يكون نافعاً أن قد ذكر األطباء: أوالً

                                                

.١٥ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٥ ص٣ج: الكايف )١(

.١١٥اآلية : سورة طه )٢(
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  .فضة وال قائل به أو  الذي فيه ضبة من ذهبناء يف اإلءنه لو كان هذا السبب لزم حرمة املاإ: ثانياً

 صحن علىيف مثل الفنجان املوضوع  أو ينناءاحلرام أعم من كون الطعام واملاء يف نفس اإلن إ :ثالثاً

  .، واهللا العاملاألقوى فعدم وجوب القيء مطلقاً هو من املعدنني، فال كُلّية لذلك، عالشاي املصنو
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الفضة يف  أو اي من القوري من الذهبشأمر شخص خادمه فصب ال إذا العلماء أنه  ذكر بعض): ١٢مسألة ـ (

يكون  أن  عاصيان كذلك الشارب ال يبعداألمراخلادم و أن  فكما، آخر فشرب و أعطاه شخصاً،الفنجان الفرفوري

  .عاصيا ويعد هذا استعماال هلما

  

الفضة  أو اي من القوري من الذهبشأمر شخص خادمه فصب ال إذا العلماء أنه  ذكر بعض {):١٢ـ مسألة (

ستعماله لآلنية، اخلادم فال أما } عاصيانمراآلواخلادم  أن  فكما، آخر فشرب وأعطاه شخصاً،يف الفنجان الفرفوري

يكون عاصيا ويعد  أن ال يبعد{كان عاملا ا  إذ} كذلك الشارب{أمر بالزنا  إذا  فألنه أمر باملعصية، كمامراآلوأما 

املقدر يف  بأن والقول  النهي عن آنية الذهب والفضة،على الدالة األدلةفتشمله }  هلمااستعماالً { منهالشرب} هذا

  : مردود،االستعمال، والشارب يف املقام مل يأكل ومل يستعمل أو أدلة النهي وحنوه خصوص الشرب واألكل

 ف العرعلىعرض النهي  إذا جه لتقدير خصوص األكل والشرب واالستعمال، بل ال و بأنه:والًأ

  .يفهمون مثل املقام عن ذلك

م، ا احلرعلىنه من التعاون إيقال  أن  أنه ال يبعد إىل نوع استعمال من الشارب، هذا مضافاً بأنه:ثانياً

 وإن  املنت،على السكوت إىل بن العم والربوجردي واجلمالاولذا ذهب غري واحد من الفقهاء كالسادة 

  . وغريمها املستمسك ومصباح اهلدىعليهشكل أ
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املشروب يف آنية من أحدمها ففرغه يف ظرف آخر بقصد التخلص من  أو كان املأكول إذا ):١٣مسألة ـ (

    ال بأس به،احلرام

  

 بقصد املشروب يف آنية من أحدمها ففرغه يف ظرف آخر أو كان املأكولإذا  {):١٣مسألة ـ (

يكون بقاء الطعام ما أن إ ربعة، ألنهأاألقسام ن إ :يقال أن الظاهر}  التخلص من احلرام ال بأس به

ب أم ا بالطعام والشرناءاإلمأل يكون هو الذي  أن ماإ كل حال فعلى أم ال؟ واستعماالً والشراب فيهما

  ال؟

ستعمال، لكنه فرار ا أنه حرام، ألنه مأل هو، والظاهرأ وقد ستعماالًايكون البقاء  أن وهو: ففي األول

  أوختياره،ا احلرام األقل، فحاله حال من خيرج من الدار الغصبية، وقد توسطها بكثر إىلمن احلرام األ

  . أقل احملذورين إىله فرار فإنختياره،احال من يرتع نفسه عن الزنا وقد زنا ب

ء مل يكن بفعله، والظاهر أنه ليس حبرام، ستعماال، ولكن األمالان البقاء ويك أن وهو: ويف الثاين

يتوسطها باختياره،  أن نصراف أدلة النهي عن مثله، فحاله حال من خرج من الدار املغصوبة من دونال

  .هشبه أو جباراًإ أو أدخل كرهاً أن بعدوحال من نزع من الزنا 

فراغ ألنه استعمال ة اإل هو، والظاهر حرمستعماال وقد أمألاال يكون البقاء  أن وهو: ويف الثالث

  .هلما
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األكل بعد هذا أو وال حيرم الشرب

  

ستعمال ا ألنه ،ستعماال، ومل ميأله هو، والظاهر حرمة اإلفراغاال يكون البقاء  أن وهو: ويف الرابع

  .أيضاًهلما 

 أن قصد التخلص موجب لعدم احلرمة ال وجه له، وال فرق يف ذلك بني بأن القول أن ومنه يظهر

فيما ليس من شأنه اإلفراغ فيه،  أو أفرغ القوري يف الفنجان، إذا ه يف ما من شأنه اإلفراغ فيه، كمايفرغ

يف  أو يفرغه يف فمه بقصد التخلص، أن  ال فرق بنيه ليفرغه يف الفنجان، كما أنإناءأفرغه يف  إذا كما

 عن صورة األدلةنصراف ا  إىل نظرواىتبعوه يف هذه الفتو أو  آخر، وكأن املصنف والذين سبقوهإناء

 ،ات أدلة املنع تشمل قاصد اإلفراغ، وقاصد االستعمال، والذي ال يقصد شيئاً منهماإطالقالتفرغ، وإالّ ف

  . عن القصدينغافالً أو ،بل يعمل ذلك لعباً

ه نظر، كما إطالقيف  أن اإلفراغ التخلصي، ولكن الظاهر} األكل بعد هذا أو وال حيرم الشرب{

، كالكالم يف املأكول أشبهتقدم، والكالم يف إفراغ العطر والدهن الذي للتدليك والكحل وما عرفت مما 

. يف حرمة االستعمال كما سبق مثلهواملشروب ألنه

  



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٨٨

  ، أمكن تفريغه يف ظرف آخر وجب فإن الغسل يف إحدى اآلنيتني أو احنصر ماء الوضوء إذا ):١٤مسألة ـ (

  

 أمكن  فإن يف إحدى اآلنيتني{تراب التيمم  أو }الغسل أو  الوضوءإذا احنصر ماء {):١٤مسألة ـ (

 الطهارة واجبة مطلقاً ألن }وجب{والوضوء والغسل والتيمم من ذلك الظرف } تفريغه يف ظرف آخر

  . نزح املاء من البئرلفتجب مقدماا اليت منها التفريغ، فالتفريغ هنا مث

 جل الشرب،بريق يف الفنجان ألبني تفريغ الشاي من اإلوبينه نعم يشكل الفرق (: قال يف املستمسك

 ألن بريق معد اإل فإنيكون الفرق من جهة اإلعداد، إالّ أن همل ألجل الوضوء، الأيضاً التفريغ هنا فإن

  .ى، انته)١() فتأمل جيداً،يفرغ منه يف الفنجان، وهنا ليس كذلك

غ الشاي عن القوري يف الفنجان واضح ال صعوبة والفرق بينه وبني تفري(:  بقولهورده مصباح اهلدى

 إمنا هو بصبه منه يف الفنجان، وشرب الشاي منه بال شرب الشاي من القوري عرفاًن إ فيه، حيث

  . آخرهإىل ،)٢()ه ليس بصب ما فيها يف ظرف فإن اآلنيتنيىحدإواسطة، وهذا خبالف الوضوء من 

  جان، وصب صب الشاي من القوري يف الفنن إ حيث: أقول

                                                

.١٨٠ ص٢ج: املستمسك )١(

.٤٧٩ص ٢ج: ىمصباح اهلد )٢(
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بريق واآلنية ستعمال اإلاستعمال حمرم ـ كستعمال، واالا آخر كالمها إناءاملاء من اآلنيتني يف 

 آخر، وال إناء يف بخر ـ كان الالزم القول حبرمة الص آإناءاملغصوبة يف صب الشاي، ويف الصب يف 

عدم كون الوضوء بصبه يف آنية فرق يف ذلك باإلعداد وعدم اإلعداد، وكون الشرب بصبه يف الفنجان و

صورة كون بقاء املاء يف اآلنيتني  إالّ  وال رافع للحرمة، آخر حرامإناءأخرى، وعلى هذا فالصب يف 

كان هو  إذا ـأكثر دائراً بني حرام أقل وحرام األمرستعماله يف اإلفراغ حىت يكون ا من أكثرستعماالً ا

 باإلمالء ناءنه مل يستعمل اإلإفراغ غري حرام، حيث إ بقاء حرام وبني أو  ـ، باملاء حراماًناءالذي مأل اإل

  ، مما مل يكن عمله حراماًأشبهما  أو ناس، أو مأله هو وهو جاهل قاصر أو مأله غريه بأن حراماً،

 كما يف لزوم اخلروج من الدار ،كثريلزم اإلفراغ عقال من باب التخلص من احلرام األ: ولفعلى األ

  .توسطهااملغصوبة ملن 

رام، وعلى هذا فالتفريغ قد يكون واجباً جيب اإلفراغ شرعاً من باب التخلص من احل: وعلى الثاىن

، وقد أكثرستعماال ايكون حراماً عليه وكان بقاؤه  أن أمأله من دون أو أمأله غريه إذا شرعاً، كما

، أكثرماً وكان بقاؤه استعماالً أمأله هو حراإذا كما  رتكاب أقل احملذورين،ا من باب يكون واجباً عقالً

 يذهب املاء كله  مثقوباًناءكان اإل إذا  يف مثل ماأكثرستعماالً امل يكن بقاؤه  إذا وقد يكون حراماً كما

رتكاب احلرام يف الثاين منهما وال اولني يف يف وقت مساٍو لوقت إفراغه مثالً، وعليه جيب اإلفراغ يف األ

   وهو ال ناءستعمال لإلاه جيوز اإلفراغ يف الثالث، ألن
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 ، البطالنأيضاً قوى، فاألاغتسل منهما أو أمكن التفريغ يف ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو ،كان له ماء آخرن إو

   فيكون،الغسل حينئذ يعد استعماال هلما عرفاً أو الوضوء إالّ أن ا بالتيممأمورمل يكن من إألنه و

  

 غرفات على وجهه ويديه بدون قصد الوضوء، مث بعد صب إذا نعم ينبغي استثناء صورة، وهي ما

 صفر، مث إناءصب املاء من اآلنيتني يف  إذا تبلل املواضع الثالثة مسح بقصد الوضوء عليها، فهو مثل ما

  .غسل منه، كما تقدم مثله يف باب الوضوء من اآلنية املغصوبة أو توضأ

 أعضائه، مث بعد التمام قصد الوضوء ومسح ومما تقدم يظهر حال ما لو أمر الغري بصب املاء على

لو صب الغري وغسل جزًء فجزًء، ألنه مريض ال يقدر على الوضوء والغسل، بطل  أما األعضاء بقصده،

  .غسل امليت بآنية منهما إذا ا تقدم من الدليل، وكذامل

و مل يكن مع كون التفريغ حالال، إذ ل} أمكن التفريغ يف ظرف آخر أو كان له ماء آخرن إو{

 لكنه فعل احلرام حيث مع كون التفريغ حراماً أو  مل يؤمر به، فال يؤمر بالوضوء والغسل،التفريغ حالالً

 ومع ذلك توضأ{ستعمال املاء حينئذ ال عقال وشرعا ال تعذر ال إذا ،األمر جاء ىنه لو فعل احلرام وانتهإ

ألنه واجد للماء لتمكنه من }  بالتيمماًأمورممل يكن ن إ البطالن ألنه وأيضاً األقوىاغتسل منهما فأو 

 يعد استعماالً{ين ناءستعماله لإلاأي حني } الغسل حينئذ أو الوضوءإالّ أن {ين ناءستعماله من غري اإلا

    فيكون،هلما عرفاً
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   كذلك لو جعلهما حمالًاألمر عنه بل منهياً

  

  }  عنهمنهياً

  :وهناك قوالن آخران

 إن :اً بالطبيعة، وفيهأموركان م أن ، لوجود املالك يف هذا الوضوء بعدلقاًالقول بالصحة مط: األول

  . بالطبيعة ال يالزم وجود املالك يف الفرد املبغوضاألمروجود 

 فالبطالن، ناءرمتاس يف اإلباال أو  على احملل،ناءكان بالصب من اإل إذا القول بالتفصيل بني ما: الثاين

  .ةوبني ما كان باالغتراف فالصح

 بالطبيعة ال ينفع األمرحتاد االستعمال املُحرم مع أفعال الوضوء، وذلك يوجب بطالنه، ففال: ولما األأ

  .كان من أفراد الطبيعة مبا هو هو وإن يف تطبيقه مع هذا الفرد املبغوض،

 ألمراستعمال احملرم، واملفروض بقاء فألنه مع االغتراف ال يتحد فعل الطهارة مع اال: وأما الثاين

 ، ومنه يعلماألقرب املغصوب، وهذا هو ناءبفعلها فتصح، وقد تقدم مثل هذا التفصيل يف الوضوء من اإل

  .قصد ما الوضوء إذا رمتاس إمنا يوجبان بطالن الوضوءالصب واالأن 

  . كل األعضاء مث قصد الوضوء باملسح مل يبطل إىلرمتس بالنسبةا أو صب إذا ماأ

  لو جعلهما حمال{بطالن الوضوء والغسل يف }  كذلكاألمربل {
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  سواء أخذ املاء منهما بيده،اغتسل منهما بطل أو توضأن إ و،الغسل ووجب التيمم أو إال سقط وجوب الوضوءو

  ،ارمتس فيهما أو ،الوضوء ما  صب على حملأو 

  

  .جيوز سواًء أمأله هو أم ال؟

لى املاء، وكذلك التراب يف باب التيمم  وجب اإلفراغ وجب الوضوء، ألنه قادر ع فإنوكيف كان

 ناء كاملتعذّر عقال، كما تقدم يف باب اإلاملتعذر شرعاً ألن }الغسل أو إال سقط وجوب الوضوءو{

، وصارت املسألة من فاقد أيضاًذا كان التراب كذلك سقط التيمم إ، و}ووجب التيمم{املغصوب 

 بطل سواء أخذ املاء منهما بيده{هما ن مإناءاب من تيمم بتر أو }اغتسل منهما أو توضأن إو{الطهورين 

ستعمال احملرم متحد مع ما اال ألن وذلك} اارمتس فيهم أو ما{والغسل } الوضوء  صب على حملأو 

، وهنا "ىوال يطاع اهللا من حيث يعص"مع ما هو مقدمة له،  أو م،مهو من أفعال الوضوء والغسل والتي

  :خالفان

 أنه  إىلرمتاس، ولعله نظرف اللثام من التصريح بصحة الوضوء يف صورة االما حكي عن كش: األول

ا، مستعمال ملائهاستعملها، وإمنا هو انه إالبحر ال يقال له  أو  من أدخل يده يف النهر فإن،ستعماالًاليس 

  .كان كبرياناء وإن إستعمال لإل بأنه  طاهر حالل حسب الفرض، وفيه ال إشكال يف نظر العرفءواملا

 على اليد، وال نسلِّم أنه يف النهر والبحر ليس ناءستعمال بصب اإلستعمال هنا مثل االنعم ليس اال

  .ستعماالً هلماا
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 املشهور، واستدل  إىلتراف، بل رمبا نسب هذا القولغحكي عن غري واحد صحة الوضوء باال: الثاين

الطهارة وإمنا هو من مقدماا، فيكون حاله حال فعال أغتراف ليس من غتراف، واالاحملرم هو اال بأن له

 ال  الغصيب حراماًناء كون تصرفه يف اإل فإن نفسه مث تطهر به،إناء الغصيب املاء يف ناءصب من اإل إذا ما

  .يوجب بطالن الطهارة

بل  غتراف ليس أكالًاال ألن اغترف من اآلنيتني، إذا  حراماًأيضاً هذا ال يكون األكل علىف: ال يقال

  .هو مقدمة األكل

غتراف ألجل األكل والشرب جزء  حرمة األكل والشرب من اآلنيتني، واالعلى دلّ الدليل :ألنه يقال

ه مل يرد دليل  فإنه يقال أكل وشرب منهما، وذلك خبالف الوضوء والغسل منهما، فإن،من األكل عرفاً

 باألخذ الذي هو ليس قاالستعمال إمنا يتحق حرمة الوضوء والغسل منهما، وإمنا احملرم استعماهلما، وعلى

  .بالوضوء

مل يكن جزًء من الوضوء والغسل، لكنه مقدمة هلما، وإذا حرمت املقدمة  وإن االغترافن إ :وفيه

ستعمال املاء، وال متكن امن وشرعاً الوجوب مشروط بالتمكن عقالً  ألن سقط وجوب ذي املقدمة،

  . يف املقامشرعاً

ه فما ذكره يعل املغصوب، وناءيف املالك والترتب، يف مبحث الوضوء باإلوقد عرفت اإلشكال 

  .األقربواملعلّقني هو املصنف وتبعه غري واحد من الشراح 
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توضيه حينئذ حيسب يف العرف استعماال هلما نعم لو مل يقصد جعلهما مصبا  أن لغسالة الوضوء ملا ذكر من

  عدي يقال إنه ال أن  أمكن، لكن استلزم توضيه ذلك،للغسالة

  

 كما  االستعمال  فإن} هلماتوضيه حينئذ حيسب يف العرف استعماالً أن لغسالة الوضوء ملا ذكر من

 الصب علىستعمال  بالصب فيه، بل صدق االأيضاً ـ كما سبق ـ يتحقق ناءيتحقق باألخذ من اإل

 يقال ألن جمال فاً حراماً، وال عرناءستعمال لإلا األخذ، فيكون الوضوء الذي هو علىأظهر من صدقه 

 ال ستعمال عرفاً، وبعد صدق اال حرامكل مقدمة حراٍم أن علىالوضوء مقدمة للحرام، وال دليل ن إ

نصباب ا جزء، وذلك ال يالزم  إىلالوضوء عبارة عن جريان املاء من جزءن إ :يقال ألن أيضاًيبقي جمال 

ـ يف  نصباب ال مينع من صدق كون الوضوء عرفاًال، إذ صحة الوضوء كذلك بدون اناءاملاء يف اإل

، وكذلك يف ناءستعمال اإلا حلرمة كان استعماالً كان باطالً فإذا ،ناءستعماال لإلانصباب ـ صورة اال

اح ال وجه  أو سل والوضوء مطلقاًباب الغصب، فالقول بصحة الغيف اجلملة، كما صدر عن بعض الشر

  .له

 لذلك  مل يكن ملتفتاً فإن} لكن استلزم توضيه ذلك،سالة للغصباًنعم لو مل يقصد جعلهما م{

 التكليف، فيشمله املالك بدون املبغوضية، كما ذكروا يف باب زه، لعدم تنجؤستلزام مل يبطل وضواال

  .الوضوء باملاء املغصوب جهالً

   يعد يقال إنه ال أن أمكن{ستلزام  لالوإن كان ملتفتاً
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  . ال يعد استعماال فضال عن كون الوضوء كذلكأيضاًهذا الصب ن إ يقال أن  بل ال يبعد،الوضوء استعماال هلما

  

 عن كون  فضالً استعماالً ال يعدأيضاًهذا الصب ن إ يقال أن الوضوء استعماال هلما بل ال يبعد

، وحيث ال ناءه إعماالً لإلؤ املتوضي حيث مل يرد ذلك ومل يقصده مل يكن وضو فإن}الوضوء كذلك

  .نفعالإعمال فال استعمال، لتالزم الفعل واال

يه لستعمال ع أوضح يف صدق االناءن مجع املاء يف اإلأ( ما ذكره املستسك وتبعه غريه من :لكن فيه

االستعمال ليس من  ألن  وذلك.خرهآ إىل )١()ناءستعمال لإلامن الوضوء من مائه، الذي تقدم منه أنه 

ستعماالً له، سواًء قصد ذلك أم مل يقصد، وكذلك اكتب بالقلم كان ا  إذ اإلنسان فإن القصدية،موراأل

 قصدي موجب للبطالن، وغري قصدي موجب  إىلأخذ املاء للوضوء منهما ال يقسم أن يف املقام، فكما

 الوضوء أعين تناول على املتقدم األمرفالفرق بني (:  ولذا قال مصباح اهلدى،ك صب املاء كذل،للصحة

حتاد ا باحلكم ب،ناء املتأخر عنه، أعين صب غسالة الوضوء يف اإلاألمر، وبني ناءفه من اإلاملاء واغترا

 مع القصد ناءنصباب املاء يف اإلا، والتفصيل يف األخري بني  مطلقاً عرفاًناءالوضوء مع تناول املاء من اإل

   ناء لإلستعماالًانصبابه بال قصد فيحكم بعدم عد الوضوء حينئذ احتاد، وفيحكم باال

                                                

.١٨١ ص٢ج: املستمسك )١(
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  .ى، انته)١()لعلّه حتكم

                                                

.٤٨٣ص ٢ج: ىمصباح اهلد )١(
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 ، واملغشوش،واملعدين واملصنوعي ،ء ال فرق يف الذهب والفضة بني اجليد منهما والردي): ١٥مسألة ـ (

   وما ذكره بعض العلماء من ،مل يصدق اخللوصن إ و، حد خيرجهما عن صدق االسم إىلمل يكن الغش إذا ،واخلالص

  

 ه فإن}واملعدين واملصنوعي ،ء ب والفضة بني اجليد منهما والرديال فرق يف الذه{): ١٥مسألة ـ (

، وحرمة لبس الرجال، والزكاة، وغري ذلك، ناءق موضوع الذهب حلقه حكمه من ما ذكر يف اإلقحتإذا 

  . املعدين إىلحتمال اإلنصراف، وال وجه الى النص والفتوطالقكل ذلك إل

ه حكم الذهب، ألنه معدن آخر، وجمرد التسمية إمنا هو  بالذهب األبيض ليس لىاملسم" التنيبال"نعم 

  . النفط بالذهب األسوديسمىألجل غالء القيمة، كما 

 الذهب، ألنه أحكام الذي هو ذهب حقيقة، ولكن أزيل لونه بعالج، فهو حمكوم بما الذهب األبيضأ

  .هو حقيقة

ن إرجهما عن صدق االسم و حد خي إىلمل يكن الغش إذا املغشوش واخلالص{كذا ال فرق بني } و{

صدق املوضوع جاء احلكم، وال يتوقف صدق  فإذا احلكم دائر مدار الصدق، ألن }مل يصدق اخللوص

وما ذكره  {هذ فيه معدن آخر إلصالحالذهب مغشوش، إ أن لوص، بل الغالب صدق اخلعلىاملوضوع 

  بعض العلماء من 
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 حيث ، كما يف احلرير احملرم على الرجال، يناف صدق االسممل إن و،املغشوش ليس حمرماًأن  و،أنه يعترب اخللوص

 على احلرير خباراحلرمة هناك معلقة يف األ أن  والفرق بني احلرير واملقام، ال وجه له،يتوقف حرمته على كونه خالصا

  . ا معلقة على صدق االسم فإ، خبالف املقام،احملض

  

 علىمل يناف صدق االسم، كما يف احلرير احملرم إن  و،املغشوش ليس حمرماًن أ وأنه يعترب اخللوص،

  .}، ال وجه له كونه خالصاًعلىالرجال، حيث يتوقف حرمته 

ولذا يصح السلب عنه، وإذا اشتراه العبد استحق .  مطلقااملغشوش ليس ذهباً بأن ا يستدل لهرمبو

  .، ويقال له ليس هذا بذهبعقاب املوىل

صلى اهللا عليه ( والذهب معاً من قوله حرمة احلرير على، ومبا دل نصراف الدليل عن مثلها: واحلاصل

كان املغشوش من  فإذا ، فهما سيان يف احلكم،)١(" ذكور أميتعلىهذين حرامان " بأن )وآله وسلم

  .أحدمها ليس حبرام كان املغشوش من اآلخر كذلك، لكن هذا القول ال وجه له

ا  فإ، خبالف املقام، على احلرير احملضخبارهناك معلقة يف األاحلرمة  أن الفرق بني احلرير واملقامو{

  }  سممعلقة على صدق اال

                                                

.٢٤٨ ص٨٠ج: البحار )١(
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 اجليد الذي ال  إىلنصرافسم، كاالنصراف ببعض القرائن اخلارجية ال يوجب عدم صدق االواال

كان الغش بأحدمها،  أما إذا كان الغش بغريمها، إذا  الرديء، هذا كلهعلىيوجب عدم صدق الذهب 

  .اماملركّب منهما حكمه حكمه أن قد تقدمف

 اآلن عليهق ديص فضة، وال أو نه كان ذهباًإبقي الذهب والفضة أزمانا طويلة، حبيث يقال  إذا أما

  .نتفاء موضوعهانتفاء احلكم بمسهما، مل حيرم، الا

ا ال فرق يف  اآلخر، كمعلى تقدمي أحدمها على أحدمها ختير، إذ ال دليل  إىلضطراالظاهر أنه لو  مث

 ما ذكرناه من حرمة املمزوج علىمنهما معا ـ  أو  من أحدمهاناءيكون اإل أن ضطرار بنيحال اال

: حتماالنا اخلالص؟، علىسم،  االعليهضطرار املغشوش الصادق واملركب ـ وهل يقدم يف حال اال

  . التقدمياألوىل األحوطو

 املأكول إناءستعماالت كجعلها حتت السائر ا أو الشرب منهما، أو  األكل إىلنعم لو اضطر

 ستعماال وأكالًاستعمال فقط، خبالف األول الذي هو جامع بني كونه اواملشروب، مل يبعد الثاين، ألنه 

  . منهما، فتأملوشرباً
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  .ّ  املوضوع صح أو مع اجلهل باحلكم الفضة أو  الذهبإناءاغتسل من  أو توضأ إذا ):١٦مسألة ـ (

  

  قصورياًجهالً} مع اجلهل باحلكم الفضة أو  الذهبإناءاغتسل من  أو توضأ إذا {): ١٦مسألة ـ (

ات أدلة الوضوء إطالقلعدم تنجز النهي، فيشمله } صح{فضة  أو مل يعلم هذا ذهب بأن }أو املوضوع{

قول آخرعلى ـ طالقمل يشمله اإل وإن يكون فيه املالك أو  قول ـعلىسل ـ والغ .  

ـ كما هو ظاهر عبارة املصنف ـ أم  ل عن تقصري، فهل هو موجب لصحة الوضوءكان اجله إذا أما

مراد املصنف هو اجلهل ن إ يتهم من الشراح واملعلّقني، بل رمبا قيلأ من رعليهستشكل  اامال؟ ك

  :حتماالناالقصوري، 

منا إ، وتا سائر الوضوءعليه ما يشتمل علىهذا الوضوء مشتمل ن إ أما الصحة فلوجود املالك، حيث

فع ما ال ر" بأن  والنهي، واملالك كاٍف يف اإلطاعة، بل رمبا قيلاألمرجتماع بني ال يؤمر به ألنه مورد اال

 كما أنه رمبا يستدل . وقد تكلمنا حول ذلك يف مبحث آخر،أيضاً يشمل اجلهل التقصريي )١("يعلمون

  ذات ن إ ، حيث)٢(»ةمن مخس إالّ ال تعاد الصالة«: )عليه السالم(  الصحة بقولهعلى

                                                

.٤ ح قواطع الصالةأبواب من ١الباب ١٢٤١ ص٤ج: الوسائل )١(

.٩ ح باب التسعة٤١٧ ص:اخلصال )٢(
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  .الطهور موجود، وإمنا املفقود شرط الطهور

املفروض أنه جاهل مقصر، ومل يعلم وجود ن إ وأما البطالن، فألنه منهي عنه ياً منجزاً، حيث

 دليل خارجي وهو مفقود يف املقام، ودليل الرفع ال  إىل حيتاجاألمرادعاء املالك مع عدم وجود  إذ املالك،

فقد شرطه،  أو يشمل فقد أصل الطهور،" ال تعاد"هل املقصر كما حقق يف حمله، وحديث يشمل اجلا

 فالقول بالبطالن كما اختاره السادة ابن العم ،أشبهما  أو املضاف أو توضأ باملاء النجس إذا كما

  . وغريهم، هو مقتضي القاعدة، فتأملاحلكيم ومصباح اهلدىوالربوجردي واجلمال و
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ة يالكانت من اجلواهر الغ إذا  حىت،كانت أعلى وأغالن إو األواين من غري اجلنسني ال مانع منها): ١٧مسألة ـ (

  . اقوت والفريوزجيالك

  

قيمة } غالأو{جوهراً } كانت أعلىن إو األواين من غري اجلنسني ال مانع منها): ١٧مسألة ـ (

إشكال وال خالف، وهو كذلك عند بال } اقوت والفريوزجيالة كيالكانت من اجلواهر الغ إذا حىت{

ما وجدت (: ، وعن مفتاح الكرامة)٢(تفاقي كما عن كشف اللثامانه أ و، )١(علمائنا كما عن التذكرة

  .)٣()الشافعي حيث حرم ذلك يف أحد قوليه إالّ خمالفا

  االختصاص، كاملروي عنعلى بل يف بعض الروايات داللة  بعد عدم الدليل،صل األعليهويدل : أقول

 أنه سئل عن الدنانيز والدراهم وما :)ا السالمعليهم( عن جده  عن أبيه)عليه السالم( ااشعي عن الرضا

، حة خللقهله، جعلها اهللا مصأرضتيم اهللا يف هي خوا«: )عليه السالم( جعفر أبو  الناس فيها؟ فقالعلى

فذاك الذي طابت  ، زكااىدأ و له منها فقام حبق اهللا فيهاأكثرومطالبهم، فمن وا تستقيم شؤوم 

   له منها، فبخل ا ومل يؤد حق اهللا فيها واختذ منها اآلنية، أكثرصت له، ومن لوخ

                                                

.١٦ س٦٩ ص١ج: التذكرة )١(

.٨ س٦٠ص ١ج: كشف اللثام )٢(

.٣ س١٩٥ ص١ج: مفتاح الكرامة )٣(
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 ناِر جهنم   يفعليها  يوم يحمى﴿:  يقول اهللا،اهللا عز وجل يف كتابه  وعيدعليهفذاك الذي حق 

  .)٢(»)١(﴾ هذا ما كَنزتم ِلأَنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكِْنزونَ،هم ِبها ِجباههم وجنوبهم وظُهور فَتكْوى

 موجودة يف ، وهذه العلة ليستالسبب يف املنع هو كوما ألجل النقود واحللي أن فإن الظاهر

  .خيفىخر كما ال اجلواهر األ

  

                                                

  .٣٥اآلية : سورة التوبة )١(

.٢٨ ح ما جتب فيه الزكاةأبواب من ٣الباب ١٧ ص٦ج: الوسائل )٢(
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 وكذا الفضة املسماة ،نه يف احلقيقة ليس ذهباًأل ، الذهب املعروف بالفرنكي ال بأس مبا صنع منه): ١٨مسألة ـ (

  . بل هي صفر أبيض،ا ليست فضة فإ،بالورشو

  

من األواين، واخلواتيم للرجال }  الذهب املعروف بالفرنكي ال بأس مبا صنع منه {):١٨مسألة ـ (

  .}ذهباًألنه يف احلقيقة ليس { الذهب،  إىل بالنسبةكان حمرماً  غري ذلك مما إىلوتزيينهم به،

وذلك لوضوح أنه ليس بفضة }  بل هي صفر أبيضا ليست فضةً فإوكذا الفضة املسماة بالورشو{

  .أيضاً
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وكذا يف غريمها  ،الفضة يف األكل والشرب وغريمها جاز أو  استعمال أواين الذهب إىلاضطر إذا ):١٩مسألة ـ (

  ،من االستعماالت

  

 الفضة يف األكل والشرب وغريمها جاز أو اين الذهب استعمال أو إىلإذا اضطر {):١٩مسألة ـ (

صلى اهللا عليه ( شكال وال خالف، ألدلة رفع االضطرار، كقولهإبال } وكذا يف غريمها من االستعماالت

، وما ال يعلمون، وما ال يطيقون، عليهاخلطأ، والنسيان، وما أكرهوا : رفع عن أميت تسعة«: )وآله وسلم

، ومثله قريب )١(»د، والطرية، والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة، واحلس إليهضطروااوما 

  .منه

: اهللا سبحانه يقول ألن ، وإالّ مل خيتص ذلك باألمة، عقالًالوضع، ما مل يكن مرفوعاً أو واملراد بالرفع

 األمة هو باملقدار الذي ال لىعفالتفضل  ،)٣(﴾ِإالَّ ما آتاها و﴿،)٢(﴾وسعها إالّ ال يكَلِّف اللَّه نفْساً﴿

 روايات أخر، كقول أيضاً عليهما حكم بقبحه فهو ساقط عن كل األمم، ويدل  أما حيكم العقل بقبحة،

  حلّه اهللا أوقد إالّ آدم  بنا  إليهليس من شيء يضطر«: )عليه السالم( الصادق

                                                

.٩ ح باب التسعة٤١٧ ص:اخلصال )١(

.٢٨٦اآلية : سورة البقرة )٢(

.٧اآلية : سورة الطالق )٣(
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  .)١(»عليه

 حكمه، واخلوف العقالئي من أقسام عاًضطرارا كان مرفواضطرار عريف، فما مساه العرف االن إ مث

  . كما حقق ذلك يف باب الصوم وغريه،أيضاًكان أقل من الظن، بل ومن الشك  وإن ضطراراال

 الشرب فيهما  إىل اضطر فإنضطرار مقدر بقدره،، إذ االضطرار يف اجلملة ال يسقط احلكم كلياًمث اال

ذهب  إذا س من االضطرار اخلجل وحنوه، كمايشرب كل يوم مرتني، ولي أن  ال جيوز،كل يوم مرة

  . بيت مترف كان طعامه وشرابه فيهما إىلنسانإ

 ولو ،ضطرارأقسام اال نسان املترف جاز، ألنه منحنو ذلك من ذلك اإل أو  نفسهعلىخاف  إذا نعم

ملاء  من شرب استعماالًا أكثر ألنه يصنع فيهما شراب اللنب مثالً أن  الشرب فيهما مل جيز إىلاضطر

  .ارد

قال بعض  وإن ضطرار، أدلة رفع االطالقاإلضطرار يرفع احلكم ال العقاب فقط، إل أن مث الظاهر

 اللَّه غَفُور  فإن مخمصٍة غَير متجاِنٍف ِلِإثٍْم فَمِن اضطُر يف﴿: ستدل بقولهاالعلماء برفعه العقاب فقط، و

حيمذلك كما ال  على لكن ال داللة يف اآلية ،)٢(﴾ر  

                                                

.٩ ح٢٧٢ ص٢ج: نظر البحار ا)١(

  .٣اآلية : سورة املائدة )٢(
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  .  التيمم إىل واالغتسال منهما بل ينتقلينعم ال جيوز التوض

  

  .، وكيف كان فموضع املسألة مكان آخرخيفى

 بل ينتقل{أحدمها  إالّ يف حال أنه ليس عنده ما يغترف به } واالغتسال منهماينعم ال جيوز التوض{

  .ري لوجود البدل للطهارةه التط إىلرار األكل والشرب ال يوجب االضط إىلضطراراال إذ }  التيممإىل

 الترابية على الطهارة فيهما، وتقدم املائية  إىلضطرارحدمها كان من االأ يف أيضاًكان التراب  إذا نعم

ستعماال هلما يف اه جيب الغسل والوضوء ألنه ليس  فإناملاء،بسترباء  اال إىلكان مضطراً إذا حينئذ، ومثله

 إطالق غري ذلك، ف إىلذاك يتمكن من الوضوء بدون حمذور شرعي،ن وحي،اءالطهارة، بل يف االسترب

  . غري أمثال هذه الصور إىلاملصنف عدم اجلواز ناظر
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  .مهمااستعمال الغصيب قد أو  يف حال الضرورة بني استعماهلمااألمردار  إذا ):٢٠مسالة ـ (

  

 ألن }استعمال الغصيب قدمهما أو ما يف حال الضرورة بني استعماهلاألمرإذا دار {): ٢٠مسألة ـ (

بني هدر  األمر فيهما حق اهللا فقط، وكلّما دار  فإنيف الغصيب حقني، حق اهللا وحق الناس، خبالفهما

دار  إذا  احلقني، كماعلىعلم أمهّية احلق الواحد  إالّ إذا هدر حق واحد قُدم هدر احلق الواحد، أو حقني

  .قطع يدين مثالً أو نني حمترمنيقتل حيوا أو  بني قتل إنساناألمر

دار بني  أو ،شرب البول مثالً أو  بني استعماهلمااألمردار  إذا نعم قد يشك يف تقدم أيهما، كما

 بينهما، وتفصيل الكالم يف كتاب األطعمة هو لغريه، ويف موضع الشك خيرياملاء الذي  أو شرب البول

  .واألشربة
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. حرام كما مرأيضاًوأجرته  ،غ األواين من أحدمهاحيرم إجارة نفسه لصو): ٢١مسالة ـ (

  

وقد } ر حرام كما مأيضاًوأجرته  ،حيرم إجارة نفسه لصوغ األواين من أحدمها{): ٢١مسألة ـ (

قلنا حبرمة اإلجارة لذلك ال يفرق فيه بني مث إنه إذا تقدم الكالم يف ذلك، واإلشكال فيما ذكره يف املنت، 

  .واهلبة املشروطة وغريمهاأنواع املعاوضات كالصلح 

ودي والنصراين وحنومها، لقاعدة اليهنعم الظاهر جواز اإلجارة لصنعهما ملن ال يعتقد باحلرمة، ك

 غري ذلك من  إىل، ومنه يعلم جواز صنع خواتيم الذهب لرجاهلم)١(»لزموا به أنفسهمأألزموهم مبا «

  .مثلةاأل

                                                

.٢ ح مرياث اوسأبواب من ٣ الباب٥٩٨ ص١٧ج: الوسائل )١(
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 أيضاًصاحبهما يقلد من حيرم اقتناءمها  أن  علم فإنغريه أماو ،جيب على صاحبهما كسرمها): ٢٢لة ـ أمس(

توقف على الكسر جيوز كسرمها وال يضمن قيمة ن إ و، يهعليه جيب ،وأما من األفراد املعلومة يف احلرمة

  ، نعم لو تلف األصل ضمن،صياغتهما

  

رمة االقتناء، تقليده يقتضي ح أو جتهادهاكان ن إ }جيب على صاحبهما كسرمها{): ٢٢مسألة ـ (

 نه غري مسلم،ألما إ  وجوب الكسر،يرى من ال  إىلعطائهماإوإالّ مل جيب، وميكن التخلص من الكسر ب

 يف اخلارج يسا مما علم من الشارع عدم إرادتهما ل فإتقليداً، أو جتهاداًا ذلك نه مسلم ال يرىأأو 

 حلية الزنا، من باب تزين مبن يرى أن للمرأةذي ال جيوز ، كالزنا الأيضاً ال جيوز مثل ذلك حىت ،اًإطالق

  ".لزمومهم مبا التزموا بهأ"

الضرورة، وليس املورد مما علم مجاع أو اإل أو فيما خرج بالنص إالّ ،قاعدة األلزام عامةن إ :واحلاصل

  .خروجه

رج  خحىتأصمته  إذا  ختلّص ال بالكسر، كما فإنألنه مصداق للتخلص، إالّ  ال جيب الكسرمث إنه

  .ىعن مصداق اآلنية كف

جيتهد يف ذلك  أو }أيضاًم اقتناءمها يقلد من حير{مسلم شيعي و} صاحبهما أن  علم فإنوأما غريه{

بشرائط النهي عن املنكر }  يهعليهجيب {ما  إليهوليس مضطراً} مةوأما من األفراد املعلومة يف احلر{

ان اهليئة، ألا ال تقابل باملال ككسر األصنام  ضمعليهوليس }  الكسر جيوز كسرمهاعلىوإن توقف {

   ألن }وال يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف األصل ضمن{: والربابط وحنومها، ولذا قال
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 ،كانتا مما هو حمل اخلالف يف كونه آنية أم ال أو ،جواز االقتناءمن يرى يكون صاحبهما ممن يقلد  أن احتملن إو

  .ال جيوز له التعرض له

  

 األدلةاملستفاد من  أن  باملعروف والنهي عن املنكر،األمرة غري مبغوضة، لكنا ذكرنا يف كتاب يال مله

  .عدم الضمان، فراجع

نعم لو : "إذهاب مال، فقوله أو قتالً أو أمر مبعروف أوجب جرحاً أو منكر،عن وكذا يف كل  ي 

ممن يقلد { أو غري شيعي، أو مسلم،غري } يكون صاحبهما أن احتملن إو{فيه نظر " تلف األصل ضمن

 غري  إىل شرب املاء فيه،جياب الطبيب مثالً إل إليهأنه مضطر أو  ذلك،كان جمتهداً يرى أو }جواز االقتناء

لعدم توفر } ه ال جيوز له التعرض ل،كانتا مما هو حمل اخلالف يف كونه آنية أم الأو {ذلك من األمثلة 

  .شرائط النهي عن املنكر حينئذ

ضطرار، ال يبعد لزوم االستفسار، وكما ذكر يف كتاب ، كاال ثانوياًكان اجلواز حكماً إذا عمن

  . يفطر لزم السؤال منه عن سببهالصوم، وكتاب الوقف، ومن أنه لو رأينا إنساناً

وإن  جيرح آخر، أو  يسرق مال آخر، يبيع الوقف، ومثل ذلك لو رأينا إنساناًرأينا إنساناً إذا وكذا

جائراً أجربه جبرح  أو ألن  السرقة لسد رمقه، إىليكون مضطراً بأن ، وجه الصحةعلىنا أنه يفعله احتمل

  .هذا اإلنسان وإالّ قتله، والكالم يف هذه املسألة طويل يطلب من مظانه
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 ال مانع ، اآلنية أم العليهء مما يصدق  شي  شك يف كون أو شك يف آنية أا من أحدمها أم ال إذا ):٢٣مسألة ـ (

  .من استعماهلا

  

 عليهء مما يصدق  شي  شك يف كون أو ،إذا شك يف آنية أا من أحدمها أم ال{): ٢٣مسألة ـ (

يف الشبهات  وجوب الفحص ألصالة الرباءة، لكنك قد عرفت سابقاً}  ال مانع من استعماهلا،اآلنية أم ال

  . فتأمل،ملقام من ذلكفيما علم من الشارع عدم الوجوب، وليس ا إالّ املوضوعية

الشك قد ن إ أس من الظفر يكون احلكم ما ذكره املصنف يف اجلملة، وتفصيلهيال أو نعم بعد الفحص

  .يكون من جهة اهليئة، وقد يكون من جهة املادة

 يقال للمشبك أم ناءاإل أن مل يعلم بأن ،ية كان الشك حكمية مفهوم فإن جهة اهليئة،نكان م إذا ماأ

كان  وإن ،كثر علمنا باألقل وشككنا يف األكثرقل واألفاملرجع الرباءة لدوران احلكم بني األال؟ مثال، 

، ناءغري اإل أو ناءهذا الذي حتت يديه هو اإل أن مل يعلم لظلمة وحنوها بأن ةالشك خارجية موضوعي

  .رباءةل حيكم باأيضاًوهنا 

 علىالذهب يطلق  أن مل يعلم إذا وم كمايكون من جهة املفه أن ماإكان من جهة املادة، ف إذا وأما

 ستصحاب من جهة وجود حالة سابقة، وأماامل يكن  إذا هذا القسم املغشوش أم ال؟ واملرجع هنا الرباءة

 إناء أو  الذهب،إناءما حتت يده هو  أن مل يدر ـ لظلمة ـ إذا يكون من جهة املوضوع كماأن 

  . واهللا العامل،الصفر
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  فصل 

  لي التخأحكاميف 

  جيب يف حال التخلي بل يف سائر األحوال ستر العورة): ١مسألة ـ (

  

  }فصل{

  } التخليأحكاميف {

 مجاعللكتاب والسنة واإل} جيب يف حال التخلي بل يف سائر األحوال ستر العورة{): ١مسألة ـ (

  .والعقل، بل هو ضروري يف دين اإلسالم

ما إ ،)١(﴾ؤِمنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهمقُلْ ِللْم﴿: اىل قوله تع: من الكتابعليهويدل 

  حفظ الفرج  أن ىبدعو

                                                

  .٣٠اآلية : سورة النور )١(
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  .ه يشمل كلما يترتب منه من االستلذاذإطالق ألن يراد به احلفظ املطلق عن اجلماع واللمس والنظر،

قُلْ ِللْمؤِمنني ﴿:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم( ئل الصادق س:وأما مبعونة مرسلة الصدوق

مهوجفَظُوا فُرحيو صاِرِهمأَب وا ِمنضغكى يأَز ذِلك مكل ما كان يف كتاب اهللا من ذكر «: ﴾؟ فقال لَه

  .)١(» إليهينظر أن ه للحفظ من فإنيف هذا املوضع إالّ حفظ الفرج فهو من الزنا،

  . ضرورة الدين إىلسندهدعاه غري واحد، بل يف اجلواهر أا ما :مجاعومن اإل

وجب اإلثارة املوجبة للمفسدة، من هدم العوائل املسبب من شيوع الزنا يعدم الستر  أن :ومن العقل

  . ذلكعلىاض املترتبة األمرواللواط، ومن 

 عليهم(  عن آبائه)عليه السالم(  متواتر الروايات، كحديث املناهي املروي عن الصادق:ومن السنة

 فليحاذر رضغتسل أحدكم يف فضاء من األاذا إ«:  ، قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب) السالم

  .)٢(» عورتهعلى

                                                

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ١الباب ٢١١ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١الباب ٢١١ ص١ج: الوسائل )٢(
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  .)١(»مبئزر إالّ ال يدخل أحدكم احلمام«: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( وقال

 ،ياك ودخول احلمام بغري مئزري، إعليا «: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( عن النيب: وعن حتف العقول

  .)٢(» إليهواملنظور  الناظر،من دخل احلمام بغري مئزر ملعون فإن

رجل يف بيت املسلخ ـ  فإذا  باملدينة،نا وأيب وجدي محاماًأدخلت : ويف خرب حنان بن سدير، قال

 علىعورة املؤمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللا فإنزر،ما مينعكم من األ«: قال ـ أن إىل

  .)٣()عليه السالم(  بن احلسنييعلهو  فإذا سألنا عن الرجل:  مث قال،»املؤمن حرام

 الغائط ىمن أت«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب: وما رواه الشهيد يف شرح النفلية، قال

  .)٤(»فليستتر

 أم أمروا بستر العورة وغض البصر عن) عليهمصلوات اهللا ( روينا عن األئمة:  قال،وعن الدعائم

  .)٥(عورات املسلمني

                                                

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١الباب ٢١١ ص١ج: الوسائل )١(

.١٨ ص:حتف العقول )٢(

.٤ ح آداب احلمامأبواب من ٩بابل ا٣٦٨ ص١ج: الوسائل )٣(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٤بابل ا٢١٥ ص١ج: الوسائل )٤(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٣ ص١ج: سالمدعائم اإل )٥(
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قُلْ ِللْمؤِمنني يغضوا ِمن ﴿: اىلوقال تبارك وتع : يف حديث)عليه السالم( وروي عن الصادق

مهوجفَظُوا فُرحيو صاِرِهمم إىلينظروا أن ﴾ فنهاهمأَبفرج أخيه وحيفظ فرجه  إىلينظر املرءن أ و عورا 

  .)١( إليهينظر أن من

ه  فإن، إليهنظري أن وغُض بصرك عن عورة الناس، واستر عورتك من«: )عليه السالم( وعن الرضوي

  .)٢(» ملعون إليهالناظر واملنظور أن روي

شعر   عورة رجل أو إىلطلع يف بيت جاره فنظرامن :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

ر مع املنافقني الذين كانوا يتبعون عورات يدخله النا أن  اهللاعلىشيء من جسدها، كان حقاً  أو امرأة

  . احلديث)٣(»النساء يف الدنيا

  .)٤(»يكشفون عورام يف احلمام: قال ـ إىل أن ال جتوز شهادة املتهم ـ«: جعفر، قال أيب وعن

                                                

.٢ ح١٣٠ ص٣ج: تفسري الربهان )١(

. السطر ما قبل األخري٤ ص:فقه الرضا )٢(

.١٦ ح مقدمات النكاحأبواب من ١٠٤الباب ١٤١ ص١٤ج: الوسائل )٣(

.٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦الباب ٢١٢ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(
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: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب ويف الكايف بسنده عن

 عورة الولد،  إىلينظرا أن  عورته ـ وقال ـ ليس للوالدين إىلدخل الرجل مع ابنه احلمام فينظرال ي«

  .)١(» عورة الوالد إىلينظر أن وليس للولد

  إىل،)٢(» يف احلمام بال مئزر إليهالناظر واملنظور: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( لعن رسول اهللا«: وقال

  .ا الباب الواردة يف هذحاديثغريها من األ

 أيتجرد الرجل )عليه السالم( اهللا أبا عبد سألت: يعفور، قال أيب بنا هذه الروايات موثق علىوال يرد 

يكره ذلك من  أيب كان«:  هو عورة الناس؟ قاليرى أو  املاء،عليهيصب  أو  عورته املاء ترىعند صب

  .)٣(»كل أحد

 املؤمن على شيء يقوله الناس، عورة املؤمن :)عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: وخرب حذيفة، قال

ء ىيتكلم بش يزلّ زلة، أو أن ليس حيث يذهبون، إمنا عين عورة املؤمن«: )عليه السالم( حرام؟ فقال

  .)٤(» ما ليعيره به يوماًعليه فيحفظ عليهيعاب 

                                                

.٣٦ ح باب احلمام٥٠٣ ص٦ج: الكايف )١(

. تكملة احلديث،نفس املصدر )٢(

.٣ ح آداب احلمامأبواب من ٣بابل ا٣٦٤ ص١ج: الوسائل )٣(

.١ ح آداب احلماموابأب من ٨الباب ٣٦٦ ص١ج: الوسائل )٤(
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   عن الناظر احملترم

. »نعم«:  حرام؟ فقالمنؤ املعلى سألته عن عورة املؤمن:  قال)عليه السالم( بن سنان عنهاوخرب 

الكراهة يف لفظ  ألن ، وذلك)١(»منا هو إذاعة سرهإليس حيث تذهب «: عين سفليه؟ فقالأ :قلت

 وتارة يف الكراهة ،الروايات ال يراد ا املصطلحة يف ألسنة الفقهاء، بل تستعمل تارة يف احلرام

  . عن ظاهرها تصرف الروايات السابقةحىتفال نصوصية هلا ، املصطلحة

 ما هو أهم من احلكم الذي سئل عنه،  إىلرادتا بيان أولوية السؤال وااللتفاتأما الروايتان فقد أ

لُونك ما أَيس﴿: ، وقوله سبحانه)٢(﴾لُونك عِن الْأَِهلَِّة قُلْ ِهي مواقيت ِللناِس والْحجأَيس﴿: اىلكقوله تع

الرواية  ما ذكرناه على غريمها، والذي يدل  إىل)٣(﴾نياألقربتم ِمن خيٍر فَِللْواِلديِن وذا ينِفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْ

  .املتقدمة عن حنان بن سدير

نسان الذي يستر  عورة اإل إىلوهو من حيرم نظره} عن الناظر احملترم{ستر العورة إمنا جيب ن إ مث

 أو ىم اخلنثعل فيما ى،خنث أو امرأة أو  رجل إىل،ىخنثو  أامرأةً أو سواًء كان من احملارم أم ال؟ رجالً

   جيب ستره من باب العلم أيضاًاملشكوك  ألن شك أنه عورته،

  

                                                

.٢ ح آداب احلمامأبواب من ٨باب ل ا٣٦٧ ص١ج: الوسائل )١(

.١٨٩اآلية : سورة البقرة )٢(

.٢١٥اآلية : سورة البقرة )٣(
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 أيضاً كما أنه حيرم على الناظر ، حىت عن انون والطفل املميز،امرأة أو  كان رجالً،سواء كان من احملارم أم ال

  ، مميزاًطفالً  أو عورة الغري ولو كان جمنوناً إىلالنظر

  

  . املتقدمةحاديث بعض األطالق عن انون والطفل امليمز إلحىت، بل جيب الستر ايلاإلمج

 عنه، بل حاهلما حال احليوان الذي ال جيب األدلةنصراف ما غري املميز منهما فال جيب الستر عنه الأ

 كان ذا كان النص منصرفاًإكان فيه نوع من الشعور والشهوة كما يف بعض القردة، و وإن الستر عنه

 عدم التستر عن احليوان، وهي ال تبعد على بعض الفقهاء السرية ىدعاأصل الرباءة حمكّماً، بل وقد 

، األدلة طالق مجلة من احليوانات، كما أنه ال فرق يف احلكم املذكور بني املسلم والكافر إل إىلبالنسبة

  .وسيأيت الكالم فيه

}  حىت عن انون والطفل املميز،امرأة أو  كان رجالً،ان من احملارم أم السواء ك{: ولذا قال املصنف

  .وقد ذكرنا يف بعض مباحث هذا الكتاب املراد باملميز

 عليهويدل }  مميزاًطفالً أو  عورة الغري ولو كان جمنوناً إىل النظرأيضاًكما أنه حيرم على الناظر {

صلى اهللا عليه (  رسول اهللا إىل بسندهاىلت، كاملروي عن العو بعض ما تقدم مجلة من الروايا إىلباإلضافة

)١(» عورة أخيه إىلمن كان يؤمن باهللا عزوجل فال ينظر«: نه قالأ )وآله وسلم
.  

                                                

.٣١ح١١٤ ص١ج: عواىل اللئايل )١(
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من تأمل عورة أخيه املسلم : نه قالأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف حديث املناهي، عن رسول اهللا

عورة غري أهله متعمداً أدخله اهللا مع  أو  عورة أخيه املسلم إىلرمن نظ:  وقاللعنه سبعون ألف ملك

  .)١(يتوب إالّ أن  يفضحه اهللا،حىتت الناس، ومل خيرج من الدنيا ااملنافقني الذين كانوا يبحثون عن عور

: رجه قالف  إىلرظمتكينه من الن أو  فرج أخيه املؤمن إىلوعن تفسري النعماين بعد النهي عن النظر

  .)٢()ر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغريهظوالن(

امليزان يف  ألن ،نصراف هناا، وال األدلة طالق، إلأيضاً عورة انون حرام  إىلالنظر أن مث الظاهر

  .انون الساقط عنه التكليفو عورة النائم  إىل جاز النظر، وإالّ إليهالتكليف الناظر ال املنظور

 جاز الزنا واللواط بانون وانونة، وال نريد مبا  وإالّ، إليهه بالنسبةما العاقل فال يسقط التكليف عنأ

  .اتطالق والعمدة اإل،ذكرناه القياس بل املالك وتقريب النظر

  ما الطفل فليس املهم يف املقام كونه مميزاً أم ال؟ فرمبا كان طفل أ

                                                

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١الباب ٢١١ ص١ج: الوسائل )١(

.٥٢ ص٩٠ ج: املطبوع يف البحار،تفسري النعماين )٢(
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  لدبر،اووالعورة يف الرجل القبل والبيضتان والدبر، ويف املرأة القبل 

  

  .  إليهات تشمل حرمة النظرطالق درجة التمييز، فاإل إىلكبري مل يصل

 ات ال بأس بالنظرطالق وهو منصرف عن اإل إليه النظرعلىنعم الطفل الصغري الذي جرت السرية 

  .مل يرد به ما ذكرناه مل تعرف له وجهان إ ، فذكر املميز هناإليه

ات منصرفة عنه، بل ظاهر طالق احلرمة، واإلعلىلعدم الدليل  عورة احليوان فال بأس به  إىلما النظرأ

  .ما سيأيت من حكم عورة الكافر جواز ذلك

كما هو } ويف املرأة القبل والدبر{أي حلقة الشرج } ل والبيضتان والدبربوالعورة يف الرجل القُ{

 بالعجان ما بني اخلصية وحلقة حلاق العجان ا، واملرادإ ملا عن احملقق الكركي من أولوية املشهور، خالفاً

  .الدبر

   الركبة،  إىلا من السرةإ: وعن القاضي

لروايات، لكن يات وا القدر املتيقن من العورة والفرج الواردين يف اآل بأنه ستدل للمشهوراوقد 

  .بل هو كما ذكرالقُإىل  من العورة، نعم بالنسبة أيضاًة يلاأل أن العرف يرى أن الظاهر

عليه ( احلسن املاضي أيب سطي، عن بعض أصحابه عنا الوحيىي أبو ، مبا رواهأيضاًمشهور واستدل لل

  : ، قال)السالم
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سترت القضيب والبيضتني فقد  فإذا تني،يلالعورة عورتان، القبل والدبر، فأما الدبر مستور باأل«

  .)١(»سترت العورة

  .)٢(»تان، وأما القبل فاستره بيدكيلد سترته األما الدبر فقأ«: )عليه السالم( ومبا روان الكليين من قوله

  .)٣(»الفخذ ليس من العورة«:  قال)عليه السالم( ومبا رواه الصدوق عن الصادق

 قال رسول اهللا«:  قال)عليه السالم(ي علعن )  السالمعليهم( ومبا رواه اجلعفريات بسند األئمة

  .)٤(»بة يف املسجد من العورةكشف السرة والفخذ والرك«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 واعمد «:يف حديث طويل يف آداب غسل امليت)  السالمعليهم( ومبا رواه الكايف عن يونس، عنهم

  .)٥(» فرجه قبل ودبرعلى شيئاً من حنوط، وضعه عليه قطن فذر إىل

ورة الع أن بل يف مجلة من روايات غسل امليت شواهد على ذلك، وذه الروايات حتمل ما دلّ على

  أوسع من ذلك على 

                                                

.٢٦ ح باب احلمام٥٠١ ص٦ج: الكايف )١(

.نفس املصدر ذيل احلديث: الكايف )٢(

.٢٩ ح باب غسل يوم اجلمعة٦٧ ص١ج: الفقيه )٣(

.٣٧ ص:اجلعفريات )٤(

.٥ ح باب غسل امليت١٤١ ص٣ج: الكايف )٥(
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ذا إ«:  قال)عليه السالم(  عن أبيه)عليه السالم( االستحباب، كرواية احلسني بن علوان، عن جعفر

  .)١(» عورا، والعورة ما بني السرة والركبة إىلزوج الرجل أمته فال ينظرنّ

: ؟ فقلت»تريد احلمام«:  عن احلمام فقال)عليه السالم( با جعفرأورواية بشري النبال، قال سألت 

 ى ركبتيه وسرته، مث أمر صاحب احلمام فطلىطّغزار وإفأمر بإسخان احلمام، مث دخل فاتزر ب: قال. نعم

  .)٢(»هكذا فافعل«:  هو ما حتته بيده مث قالىمث طل» اخرج عني«: زار، مث قالما كان خارجاً من اإل

يكشف ثيابه عن فخذه وجيلس بني  أن ليس للرجل«: )عليه السالم(ي علوما رواه اخلصال عن 

  .)٣(»قوم

  .)٤(» السرة إىلعورة الرجل ما بني الركبة«: م قالواأ)  السالمعليهم(  الدعائم عن األئمةوما رواه

 غريها،  إىل،)٥(»الفخذ عورة«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيباىلوما رواه العو

   أيب كالرواية اليت تأيت يف طلي

                                                

.٧ ح نكاح العبيدأبواب من ٤٤الباب ٥٤٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

.٢٢ حب احلمام با٥٠١ ص٦ج: الكايف )٢(

. حديث األربعمائة٦٣٠ ص:اخلصال )٣(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٣ ص١ج: سالمدعائم اإل )٤(

.٢٧٠ ح١٨٩ ص١ج:  اللئايلعوايل )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٤

  ،والالزم ستر لون البشرة دون احلجم

  

  .)عليه السالم( جعفر

قالوا ألنه لو ستر اللون مل يسم مكشوف العورة، واذ مل } والالزم ستر لون البشرة دون احلجم{

 الظاهر من أدلة حرمة النظر حرمة النظر إىل أن يصدق أنه مكشوف العورة فهو مستورها، هذا باإلضافة

 عينهما بدون  إىل الطائرة كان معناه أنه ناظر أو إىل السيارة إىلفالن ينظر: قال فإذا  عني الشيء،إىل

ن إ : ذلك، كخرب الدابقيعلىيدل  أو ما، وبعض يؤيد إليه ناظراًى ساترمها ال يسم إىلنظر فإذا ساتر،

  . احلجمعا ال متنأ، مع )١(النورة سترة

عليه (  األزار، فقيل له يف ذلك، فقالىلقأ مث ىطل )عليه السالم( أبا جعفر أن :وخرب حممد بن حيىي

  .)٢(»النورة قد أطبقت العورة أن أما علمت«: )السالم

ه يشمل ما إطالقن إ  عورة امليت حيثعلى وضع شيء على ما دل إطالقيستدل له ب أن بل ميكن

 ىه لدعو، وكأنأيضاً، هذا ولكن احملكي عن احملقق الثاين وجوب ستر احلجم أيضاًحيكي احلجم 

  . للحجمكان الساتر حاكياً إذا انصراف ما دل على وجوب احلفظ عن مثل ما

                                                

.٧ ح باب احلمام٤٩٧ ص٦ج: الكايف )١(

.٣٥ ح باب احلمام٥٠٢ ص٦ج: الكايف )٢(
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١٢٥

  : على أمرينيكون حاوياً أن الستر جيب أن  العرف إىل إلقائها لدىاألدلةالظاهر من ن إ :أقول

 سترة بشيء شفاف ملون ترى إذا كماظهار لون ما ولو مل يكن نفس لون العورة، إعدم : األول

ا من وراء  إليهجنبية فنظر املرأة األ إىلقيل ال تنظر إذا  أنهىترأال  حتته ولو بلون غري لوا،العورة من 

  . ا إليه أنه نظرزجاج ملون عرفاً

رادوا باللون مطلق اللون ال لون العورة أمنظار ملون، ولعل املشهور ا من وراء  إليهنظر إذا وكذا

  .اخللقية

 حىتستر العورة جبسم رقيق جداً حبيث ظهر كل احلجم  إذا ه فإن،عدم إظهار احلجم احلقيقي: الثاين

 إذا املرأة أن  عرفاً أنه ستر عورته، ولذا ال شك يف ال يسمىأشبهات وفتحة الذكر وما حجم الشعر

  هكذا حبيث ظهر حجم مجيع مفاتنها عد عند املتشرعة غري ساترة، ويؤيد ذلك قول فاطمةلبست ثوباً

 املراد بالستر ستر احلجم ال ستر  فإن،)١(»استريين سترك اهللا«: را النعشأاء حيث ألمس) ا السالمعليه(

  .خيفىاللون كما ال 

 خالف ذلك، علىالعرف ن إ :وما استدل به لعدم وجوب ستر احلجم من العرف والنص، ففيه

   والنص إمنا هو يف النورة، والنورة

                                                

.٢ ح الدفنأبواب من ٥٢الباب ٨٧٦ ص٢ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٦

  ويف احلقيقة يرجع،ى عند كون الساتر رقيقا فستره الزمئ يترا وأما الشبح وهو ما،أيضاً ستره األحوطكان ن إو

  . ستر اللونإىل

  

  . كما هو واضحأيضاًتستر احلجم 

 ال ستر احلجم الذي يظهر بعد ستر ،الذي نقوله هو وجوب ستر احلجم يف اجلملة أن :واحلاصل

  .لرتاع بينهما لفظي، فتأمل ذلك، فاأيضاًالنورة والطني وحنومها، ولعل مراد املشهور واحملقق الثاين 

  . احلشمة والوقار إىل وأقرب،ه من مراتب الستر فإن}أيضاً ستره األحوطوإن كان {

إذ }  ستر اللون إىل ويف احلقيقة يرجع، فستره الزمى عند كون الساتر رقيقاًئالشبح وهو ما يتراأما و{

  . العورة إىل النظرعليه يصدق  إليهالنظر

  .األدلة طالقمقطوعة، إل أو ظر بني كون العورة متصلةمث ال فرق يف حرمة الن

صغرية  أو صارت كبرية جداً إذا كما ال فرق بني كوا خرجت باملرض عن حجمها ولوا ـ كما

  .نسلخ جلدها، كل ذلك لصدق النظران إ ـ أم ال؟ بل حيرم النظر

  



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٧

  .قوىاألعلى  ال فرق يف احلرمة بني عورة املسلم و الكافر): ٢مسألة ـ (

  

، وكون األدلة طالقإل} األقوىعلى  ال فرق يف احلرمة بني عورة املسلم والكافر {):٢مسألة ـ (

 عورة الكافر، كما ال جيوز  إىلينظر أن ، فال جيوز للمسلملتكليفهم باألصوك بالفروع نيالكفار مكلّف

أو ﴿: سري قوله سبحانه أشد، كما ورد يف تفيتكشف عند الكافر، بل احلكم يف الكافر أحياناً أن له

املرأة املسلمة أمام الكافرة، كما ذكروه يف كتاب النكاح، خالفاً حيث أريد خروج عرى)١(﴾ِنساِئِهن  

 احلرمة بعورة لعاملي، واحملدث النوري، حيث خصالظاهر احملكي عن الصدوق، واحلدائق، واحملدث ا

 املسلمني، أو املؤمن أو املسلم أو  عورة االخإىل  حرمة النظرعلى الدالة األدلةاملسلم، ولعله ألنصراف 

نساء أهل الذمة، ولبعض   شعور إىل النظرى، ولفحو"ألزموهم مبا التزموا به" غري الكافر، ولقاعدة إىل

 عورة املسلم، فأما  إىلمنا كره النظرإ«: نه قال أ)عليه السالم( ملروي يف الفقيه عن الصادقاالروايات، ك

  .)٣(خالق وكذا رواه يف مكارم األ،)٢(» عورة احلمار إىلن ليس مبسلم مثل النظرىل عورة م إالنظر

  :  قال)عليه السالم( عمري، عن الصادق أيب وحسنة ابن

                                                

.٣١اآلية : ة النورسور )١(

.١٢ ح باب غسل يوم اجلمعة٦٣ ص١ج: الفقيه )٢(

.»إمنا أكره «:فيه إالّ أن ،٥٦ ص:مكارم األخالق )٣(
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١٢٨

  .)١(» عورة احلمار إىل عورة من ليس مبسلم مثل النظر إىلالنظر«

 يف عليهه فال شيء كان خمالفاً ل فإذا  عورة أخيه إىلال ينظر الرجل«:  قال)عليه السالم( وعنه

  .)٢(»احلمام

  :خيفىويف الكل ما ال 

الكفار مكلفون بالفروع، ولو مل يشمل الكافر بعض  أن  فهو ممنوع بعد وضوح،ما اإلنصرافأ

، ال تأيت يف املقام، "لزموهمأ" مشول اآلية وبعض الروايات اُألخر ال إشكال فيه، وقاعدة  فإنالروايات،

 غري معلومة، ى ذلك، والفحوأشبه جسد املرأة الكافرة والزنا معها وما إىل كما ال تأيت يف جواز النظر

احلكمة املذكورة يف  أن ىلإ، و ضعف بعضها سنداً إىلةضاف، باإل وحديثاًض عنها قدمياًوالروايات معر

والنظر سبب إيقاع الفعل من «: )عليه السالم( الروايات عامة، فقد تقدم عن تفسري النعماين قوله

، مع )٤( عورة بسر وعمروبن العاص إىل أعرض عن النظر)عليه السالم( اإلمام أن ىلإ، وغريه، و)٣(»الزنا

  ىل إأنه ال شك يف كفرمها حيث حاربا إمام زماما، و

  

                                                

.١ ح آداب احلمامأبواب من ٦الباب ٣٦٥ ص١ج: الوسائل )١(

.٥٦ ص:مكارم األخالق )٢(

.٥٢ ص٩٠ ج: املطبوع يف البحار،تفسري النعماين )٣(

.٤٦١ص و٤٠٧ ص:، ووقعة صفني١٧٨ ص٣ج: طالبيب  أانظر مناقب آل )٤(
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  من عدا الطفل  املراد من الناظر احملترم): ٣مسألة ـ (

  

الروايات املذكورة  مبضمون ىوالفت أن }من عدا الطفل  املراد من الناظر احملترم {):٣مسألة ـ (

  . عورة الكافر إىللمةستنظر املرأة امل أن ز أحدومشكلة، فهل جي

 عورة املرأة الكافرة، وجاز ملس كل من  إىلمث لو كان عورة الكافر كعورة احلمار جاز نظر املسلم

  .راملسلم لعورة الكافرة، ومن املسلمة لعورة الكافر، جلواز ملس اإلنسان لعورة احلما

الكافر محار على هذه الروايات، وال  ألن  عورة املسلم واملسلمة، إىلوكذا جاز نظر الكافر والكافرة

  . جدد، ويف الروايات أم)١(جيب الستر عن احلمار، وقد ورد يف باب الكفار أم كاألنعام

ة، رلة احلمار ذه العبايراد ا ترتيل الكافر مرت أن  أهلها، ميكن إىلهاموالروايات املذكورة بعد رد عل

ذ املعتمد من هذه الروايات هي احلسنة وهي ال تشتمل على جواز إ عورم،  إىلجازة النظرإا تريد أال 

ذهب  وإن  ما ذكره املصنفاألقوىالنظر، وسائر الروايات احملتمل أا نقل باملعىن هلذه الرواية، ولذا ف

 والربوجردي بن العمان رأيت شروحهم وتعليقام كالسادة  لعامة م ذلك، خالفاً جواز إىلاملعاصرين

  . وغريهمحلكيم واجلمال وكذا مصباح اهلدىوا

                                                

.٤٤اآلية: الفرقانسورة  )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 
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 فيجوز نظر كل من ، احمللل له إىل واحملللة بالنسبة، املالك إىلغري املميز والزوج والزوجة واململوكة بالنسبة

  ،لة واحمللل له واحملل، وهكذا يف اململوكة ومالكها، عورة اآلخر إىلالزوجني

  

 فيجوز نظر ، احمللل له إىل واحملللة بالنسبة، املالك إىل واململوكة بالنسبة،غري املميز والزوج والزوجة{

قد تقدم الكالم }  واحملللة واحمللل له، وهكذا يف اململوكة ومالكها، عورة اآلخر إىلكل من الزوجني

ستثناؤه ا للعقل والتميز، وكان األحسن كان فاقداً إذا راً كونه ناظ إىلحول الطفل املميز وانون، بالنسبة

  .أيضاًهنا 

 الزوجني بأقسامها من الدائمة واملنقطعة، واململوكة واحمللّلة، فذلك مما ال إشكال فيه  إىلأما بالنسبة

  ِإالَّ على﴿:  قوله سبحانهعليه القطعي، بل هو من الضروريات، ويدل مجاع اإلعليهوال خالف، بل 

مني يشمل اململوكة، يال والزوجة تشمل الدائمة واملنقطعة، وملك ،)١(﴾ما ملَكَت أَيمانهم أو زواِجِهمأَ

 الروايات املتواترة، كاملروي  إىلضافةبل واحملللة باملناط وحنوه، بل النظر من لوازم جواز الوطي، هذا باإل

  :  امرأة وهي عريانه؟ قال إىل الرجل ينظر يف:)عليه السالم( اهللا عبد أيب ، عنرسحاق بن عماإعن 

  .)٢(»ذلك إالّ ال بأس بذلك، وهل اللذة«

  

                                                

.٦اآلية: سورة املؤمنون )١(

.١ ح مقدمات النكاحأبواب من ٥٩الباب ٨٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(
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١٣١

  فرج امرأته وهو جيامعها؟ قال إىل أينظر الرجل)عليه السالم( اهللا سألت أبا عبد: محزة قال أيب وعن

  .)١(»ال بأس«: )عليه السالم(

سان من نساء أهل الدنيا، وهن أمجل اخلريات احل«:  قال)عليه السالم( وعن الصدوق، عن الصادق

 وموضع ، غريها من الروايات إىل،)٢(» امرأته وهي عريانة إىلينظر الرجل أن من احلور العني، وال بأس

  .املسألة كتاب النكاح

، جلملة من الروايات اليت منها ما رواه ىنعم يكره النظر يف حال اجلماع، ملا ورد من أنه يورث العم

  إىلوال ينظرن أحد«:  قال)عليه السالم( يعل ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  وصية النيبالفقيه وغريه يف

  .)٣(» يف الولدى الفرج يورث العم إىل النظر فإنفرج امرأته، ليغض بصره عند اجلماع،

، واذا أسر الكفار املسلمة األدلة طالقكافرة، إل أو تكون الزوجة واألمة مسلمة أن نه ال فرق بنيإمث 

  عليها وجب تزوجوها قهراًو

                                                

.٤ ح مقدمات النكاحأبواب من ٥٩الباب ٨٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

.١٥ح ح يف نوارد كتاب النكا١٤٤الباب ٢٩٩ ص٣ج: الفقيه )٢(

.١ ح يف نوادر كتاب النكاح١٧٨ باب ٣٥٨ ص٣ج: الفقيه )٣(
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  . وكذا العكسمملوكتها أو  مملوكها إىلال جيوز نظر املالكةو

  

  . من قهرها أو إىلا إليهن متتنع حسب القدرة عن النظرأ

 النظرن إ ، مث"الضرورات تقدر بقدرها " فإن غري النظر من اللمس واجلماع وحنومها، إىلوكذا بالنسبة

امرأة كاملني، وال فرق يف الزوجني واململوكة  أو كانت يف صورة رجلن  وإ، بغري شهوة جائزى الدمإىل

  .ى وفتو نصاًاألدلة طالقوحنوها بني الكبريين والصغريين، وصغري وكبري، إل

 طالقبال إشكال وال خالف، إل} مملوكتها، وكذا العكس أو  مملوكها إىلوال جيوز نظر املالكة{

 املالك  إىلمني منصرفيال ملك  فإن﴾ما ملَكَت أَيمانهم أو  أَزواِجِهم ىِإالَّ علَ﴿: ، كقوله سبحانهاألدلة

  إىلينظر عبدها أن ال حيل للمرأة«:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب واململوكة، فعن عمار ويونس، عن

  .)١(» شعرها غري متعمد لذلك إالّ إىلشيء من جسدها،

املراد ا  أن ـ ﴾أَو ما ملَكَت أَيمانهم﴿: اىلقوله تعـ يف  روى أصحابنا(: وعن اخلالف، قال

  .)٢()ماء دون العبيداإل

، األدلة بعض طالقاشتراؤها، إل أو  عورة املرأة اليت يريد زواجها إىلنه رمبا مل يستبعد جواز النظرإمث 

  عبد أيب كاملروي عن

                                                

.١ ح مقدمات النكاحأبواب من ١٢٤الباب ١٦٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

.٧ املسألة ٢٠٤ ص٢ج: اخلالف )٢(
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١٣٣

  .)١(» يعطي مالهمنعم فِل«: يتزوجها؟ قال أن ل املرأة قب إىلنه سأله عن الرجل ينظرإ )عليه السالم( اهللا

 حماسنها، لكن املشهور ال يقولون بذلك، كما أنه  إىل جواز النظرإطالقويف مجلة من الروايات 

إىل الالئط وامللوط،   هذا النظرعلى الزانيني ألداء الشهادة، ويلحق به  إىل العالمة من حرمة النظراستثىن

بذلك،  إالّ كن اإلثباتمل مي إذا ،ة الوالدعلىدة االفرج للشهالشهيد النظر إىل وليس ذلك ببعيد، واستثىن 

  .كان أهم يف نظر الشارع، وتفصيل الكالم يف كل ذلك يف باب النكاح  ذين كل ماقويلح

                                                

.٤ ح مقدمات النكاحأبواب من ٣٦الباب ٥٩ ص١٤ج: الوسائل )١(
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١٣٤

انت ك إذا وكذا ،يف العدة أو ة،حملل أو ،كانت مزوجة إذا  عورة مملوكته إىلال جيوز للمالك النظر): ٤مسألة ـ (

  س وبالعك، عورا إىلمشتركة بني مالكني ال جيوز لواحد منهما النظر

  

 ،يف العدة أو ة،حملل أو ،كانت مزوجة إذا  عورة مملوكته إىلال جيوز للمالك النظر{): ٤مسألة ـ (

 وذلك لضرورة} س وبالعك، عورا إىلكانت مشتركة بني مالكني ال جيوز لواحد منهما النظر إذا كذاو

 عليهشارع مل جيوز اإلشتراك يف املرأة، بل ال خالف يف كل ما ذكره وال إشكال، ويدل الأن 

  .اتطالقاإل

 ما  إىل، مضافاًمجاع النص واإل إىلغري املالكل ما ال جيوز  إىلبل عن كاشف اللثام نسبة حرمة النظر

نع جواز النظر، وقد جواز النظر دائر مدار جواز الوطي، فحيث مينع الوطي مي أن فهم من النصوص من

، وقد فهم من هذا احلديث ما )١(» عورا إىلذا زوج الرجل أمته فال ينظرنّإ«: )عليه السالم( تقدم قوله

نصراف ا عورة احمللّلة، ورمبا أشكل فيه بعدم العلم باملناط، بعد  إىلجواز النظر به املشهور من عدم أفىت

الزواج أعم، بل  أن لكن الظاهر  حمكّم،﴾ملَكَت أَيمانهمأَو ما ﴿:  قولهإطالق العقد، ف إىلالزواج

  .ى العقد بعالقة السبب واملسببعلالنكاح والزواج معنامها الوطي، وامنا أطلقا 

                                                

.٧ح  نكاح العبيدأبواب من ٤٤الباب ٥٤٩ ص١٤ج: الوسائل )١(
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، ذكرها الوايف والوسائل واملستدرك، ء عورن من اإلما إىل فهناك موارد أُخر حيرم النظر،وكيف كان

نسان الكاشف عورته كان اإل إذا  الشبح كما إىلنكاح، وهل حيرم النظروتفصيل الكالم فيها يف كتاب ال

كان الكاشف يف املاء وحنوه؟  أو عمش يف عينه، أو كان ظالم أو ، باهتاًشبحاً إالّ يرىبعيداً حبيث ال 

  .كان الشبح قليالً جداً إذا  العورة إىل، ومن عدم صدق النظراألدلة إطالق من ،احتماالن

كانت واقعية فالظاهر عدم  أما إذا مل تثر الشهوة، إذا ة جائزيالكانت خي إذا وير العورة تص إىلوالنظر

ا يف املرآة، وسيأيت  إليه، بل حكم ذلك حكم النظر مالكاً إليهات أدلة الناظر واملنظورطالقاجلواز، إل

  .املنع عنه

 لكن الظاهر ،االنأجرى عملية فأخرج البيضة؟ احتم إذا  البيضة كذلك، كما إىلمث هل النظر

  .طالق منها لإلء جز أو إىل كل العورة إىل وال فرق يف حرمة النظر بني النظر، عن مثلهااألدلة إنصراف
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نعم يستحب ستر ما بني ،  وال الشعر النابت أطراف العورة،تنييل وال األ،ال جيب ستر الفخذين): ٥مسألة ـ (

  . نصف الساق إىل بل، الركبة إىلالسرة

  

 على} تنييلوال األ{ألما ليسا من العورة كما سبق } ال جيب ستر الفخذين {):٥ ـ مسألة(

ألنه ليس من العورة، وقد ورد } وال الشعر النابت أطراف العورة{املشهور، وقد تقدم اإلشكال فيه 

  .)١( عن املشتبه ببلوغهم يف بعض حروبه)صلى اهللا عليه وآله وسلم( كشف النيب

لبعض الروايات املتقدمة، بل }  نصف الساق إىل الركبة بل إىل بني السرةنعم يستحب ستر ما{

  دخل احلمام فأتزر)عليه السالم( أبا جعفرن إ :، خلرب بشري النبال، وفيهأيضاًستحباب ستر السرة االظاهر 

 اخرج «:زار، مث قال من اإل ما كان خارجاًىه، مث أمر صاحب احلمام فطلى ركبتيه وسرت وغطزارإب

تغطية الركبة تالزم تغطية  أن إذ من املعلوم. )٢(»هكذا فافعل«: مث طلى هو ما حتته بيده مث قال» عين

، ولعله يكفي فيه فتوى الفقيه، للتسامح جد له دليالًأ نصف الساق مل  إىلبعض الساق، لكن كون ذلك

 عدم صحة  إىلذهابه نصف الساق، ل إىلالعورة من السرة أن  احلليب إىليف أدلة السنن، وقد نسب

  .قني على املنتتر به كذلك، وقد سكت أغلب املعلّبساتر يس إالّ الصالة

  

                                                

.١٧ ح باب نوادر كتاب اجلهاد١٧٣ ص٦ج: نظر التهذيبا )١(

.٢٢ ح باب احلمام٥٠١ ص٦ج: الكايف )٢(
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  .مملوكته أو ،يد زوجته  أو،بيده ولو، ال فرق بني أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر): ٦مسألة ـ (

  

 أو ،يد زوجته  أو،بيده ولو، ال فرق بني أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر{): ٦مسألة ـ (

مالكها، وهذا بال خالف وال إشكال، كما يظهر  أو احمللّلة له، أو وكذا بالعكس بيد زوجها،} مملوكته

املعترب يف املقام عدم ظهور السوءة للناظر احملترم، وذلك يتحقق بكل ساتر، ولذا  أن من كلمام، ووجهه

  .)١(تنييلما الدبر مستور باألفأ :حيىي أيب  يف خرب)عليه السالم( ورد يف الروايات ذلك، كقوله

  .)٢(»ستره بيدكاتان، وأما القبل فيلفأما الدبر فقد سترته األ«: ويف خرب الكايف

 النساء، أو  احملارم إىل غري ذلك، ويد الزوجة تكون بالنسبة إىل،)٣(ن النورة سترةإ :ويف خرب ثالث

كان هناك حمرم  وإن ة ستر العورةظذلك مبالح أو أن كف املرأة مستثناة عن حرمة النظر، بأن قلناأو إذا 

كان الناظر بعيداً حبيث ال  إذا  يدها، ومما ذكر يظهر وجه عدم وجوب الستر إىلجنيبنظر األ آخر وهو

  .غري ذلك أو الدخان، أو العشب، أو الطني، أو ستر باملاء، أو ،يرى

  .شاء اهللا تعاىلن إ يف ستر الصالة كالماً يأيت يف باان  إمث

  

                                                

.٢٦ ح باب احلمام٥٠١ ص٦ج: الكايف )١(

.نفس املصدر ذيل احلديث )٢(

.٧ ح باب احلمام٤٩٧ ص٦ج: الكايف )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٨

 أو ،كون احلاضر أعمى أو ،مع عدم حضور شخص أو ،ال جيب الستر يف الظلمة املانعة عن الرؤية): ٧مسألة ـ (

  .العلم بعدم نظره

  

كون  أو ،مع عدم حضور شخص أو ،ال جيب الستر يف الظلمة املانعة عن الرؤية{): ٧مسألة ـ (

املناط عدم النظر وهو  ألن  غري مميز، وذلكناًجمنو أو كونه طفالً أو }العلم بعدم نظره أو ،احلاضر أعمى

  .حاصل، وال إشكال وال خالف يف ذلك

حنوه، جلملة من الروايات، كاملروي  أو نعم يستحب عدم كشف العورة ولو مع عدم وجود الناظر

لو : فقلت له: ، قالعليه الفرات يف بردة كانت )عليه السالم(ي عل أنه دخل احلسن بن :عن عبد الرمحان

  .)١(»اناًللماء سكّن إ الرمحن، يا أبا عبد«: زعت ثوبك؟ فقال يلن

قد : ه إزار فلم يرتعه، فقيل لهيعل وء ما إىلنزل) عليهمصلوات اهللا ( بعضهم أن ويف حديث آخر،

٢(»ءفكيف بساكن املا«:  مل ترتعه؟ قالنزلت يف املاء واستترت به فلم( .  

 الشيطان  إليهاذا تعري أحدكم نظر«:  قال)عليه السالم( ويف التهذيب يف حديث عن أمري الؤمنني

  فطمع فيه 

                                                

.٣٤٠ ص٤٣ج: البحار )١(

.ضوء يف ذكر آداب الو١٠٣ ص١ج: سالمدعائم اإل )٢(
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  .)١(»ستتروااف

مبئزر،  إالّ  عن الغسل حتت املاء)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى«: ويف رواية الفقيه، قال

ار عن دخول األىو ّ٢(»للماء أهال وسكانان إ :مبئزر، فقال إال(.

يف األار : وكره دخول األار ال مبئز، وقال«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف رواية أخرى عنه

 يف ة غريها من الروايات املذكور إىل،)٣(»عمار وسكان من املالئكة، وكره دخول احلمامات بغري مبئزر

  .الوسائل وغريه يف مبحث آداب احلمام وغريه

                                                

.٢ ح باب دخول احلمام٣٧٣ ص١ج: التهذيب )١(

.٢ ح باب غسل يوم اجلمعة٦١ ص١ج: الفقيه )٢(

.٤ ح آداب احلمامأبواب من ١٠الباب ٣٧٠ ص١ج: الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٠

  . املاء الصايف أو بل وال يف املرآة، ء الشيشة عورة الغري من ورا إىلال جيوز النظر): ٨مسألة ـ (

  

 العورة  إىلبال إشكال، ألنه نظر}   عورة الغري من وراء الشيشة إىلال جيوز النظر{): ٨مسألة ـ (

 تكبر الشيشة العورة، أن ولو كانت الشيشة ملونة مما أوجب تلون العورة بلون غري لوا، وال فرق بني

 العورة بالعني اردة يرىاإلنسان لو كان بعيداً ال  أن ى حجمها، ومنه يعلملعتبقيها  أو تصغرها،أو 

ينظر بواسطة املناظر اخلارقة لأللبسة  أن ا، كما أنه ال جيوز إليهينظر أن لكن يراها بالشيشة مل جيز له

 النظر بعد  إىل فيشمله دليله، كما أنه كذلك بالنسبةاخلارقة حلائل آخر، ألنه نظر عرفاً أو احلائلة،

  .ة احلديثةزساعات من ذهاب اإلنسان من املكان بواسطة األجه

 أو نطباع العورة، سواًء قلنا باال إىل ألنه نظرأيضاًبال إشكال } املاء الصايف أو بل وال يف املرآة{

ين علمي وال مينع من صدق النظر احملرم شرعاً، فبناء بعض األمر التفاوت بني  فإنخبروج الشعاع،

ختالف ال وجه له، ويؤيد بل يدل على حرمة النظر يف املرآة بعض الروايات هاء املسألة على ذلك االالفق

) عليه السالم(كثم سأل أبا احلسن الثالث أحيىي بن  أن الواردة يف مرياث اخلنثي، كاليت رواها الكايف

 إليه إذا  املبال، من ينظرن مى فيه يورث اخلنث)عليه السالم( أخربين عن اخلنثي وقول أمري املؤمنني: قال

أو عسى الرجال ا إليهتكون إمرأة، وقد نظر أن  نفسه ال تقبل؟ مع أنه عسى إىلبال، وشهادة اجلار ،

  احلسن الثالث  أبو النساء وهذا مما ال حيل؟ فأجابهوقد نظر  يكون رجالً 
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ملبال، فهو كما قال، وينظر  أنه يورث من اى يف اخلنث)عليه السالم(ي علأما قول «: )عليه السالم(

 فينظرون يف املرآة فريون شبحا ة خلفهم عريانى ويقوم اخلنثقوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآةً

  .)١(»عليهفيحكمون 

 )عليه السالم(  الشخص ما إدعاه من الفرجني، أمر أمري املؤمننيىدعاأنه ملا : رشادوروى املفيد يف اإل

حدامها مقابلة لفرج إقال ـ وأمر بنصب مرآتني  إىل أن ا ـياليتا خحيضرا ب أن عدلني من املسلمني

 مقابلة لتلك املرآة، وأمر الشخص بالكشف عن عورته يف مقابلة املرآة حيث ال يراه ىالشخص، واألخر

دعاه الشخص من االعدالن، وأمر العدلني بالنظر يف املرآة املقابلة هلما، فلما حتقق العدالن صحة ما 

  .، احلديث)٢(الفرجني

 اخلرب الثاين فإن احلديثني يدالن على كون النظر يف املرآة جيوز يف حال الضرورة فقط، خصوصاً

 إذا عورة الرجل يف حال العالج أو منهما، ولذا اشتهر بني الفقهاء أنه ال جيوز رؤية الطبيب جلسم املرأة،

 أو  املرأة األجنبية، إىلالنظر أن لك يعلممل ميكن املرآة جاز النظر، ومن ذ فإذا أمكن النظر يف املرآة،

   أو جنيب،الرجل األ

                                                

.١ ح١٥٨ ص٧ج: الكايف )١(

).ع(، يف قضايا أمري املؤمنني ١١٤ ص:رشاداإل )٢(
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  . ذلكأشبهمائية وما يالعورة احملرمة، ال جيوز يف التلفزيون والشاشة الس

 أو متكسراً أو اجلسد احملرمني، يف املاء وغريه، كامالً أو يرى الرائي العورة أن  ال فرق بنيمث إنه

، فتقييد املاء بالصايف إمنا هو إلخراج  الشيء أصالً إىليث ال يصدق النظركان التشويه حب إالّ إذا مشوهاً،

  . النظرعليه حبيث ال يصدق يرى مشوهاً أو ،املاء الكدر الذي ال يرى فيه أصالً
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غض  أو  التعدي عنهعليهبل جيب ، ال جيوز الوقوف يف مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغري): ٩مسألة ـ (

،النظر

  

يعلم بوقوع نظر  أو }ال جيوز الوقوف يف مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغري {):٩ألة ـ مس(

  عورة الكاشف، وذلك إىلاًمبا يوجب نظر ثالث عمديعلم بكشف الغري لعورته،  أو  عورته، إىلالغري

يف الثالث يكون ة بالغض وحنوه، ومراآل األدلة، وسائر  إليهلعن الناظر واملنظورل مشمول نيولاأليف ألن 

جنبية وحنوها، لكن جرت السرية القطعية  املرأة األ إىل النظر إىلمث، وهكذا بالنسبة اإلعلىمن التعاون 

علموا بنظر النساء  وإن على عدم حتفظ الرجال على أجسامهم،)  السالمعليهم( منذ زمان املعصومني

عليهم ( واألئمة )لى اهللا عليه وآله وسلمص(  يف أيام احلج، وقد حج رسول اهللام، خصوصاً إليهاألجانب

بسون مالبس اإلحرام، وكان معهم النساء، وكانوا يصعدون املنابر وحتت منابرهم النساء وهم ال) السالم

  .، واملسألة الثانية مكاا كتاب النكاحأشبهمن دون حتفظ على وجههم ورقبتهم وما 

نفس  أن النظر الذي يستتبعه الوقوف حرام، ال أن مراد املصنف أن فالظاهر: األوىلما املسألة أ

 إالّ إذا  يكون هناك حمرمان الوقوف والنظر، اللهمحىتالوقوف حرام، إذ ال دليل على حرمة الوقوف 

  . عدم الوقوفعليهالعقل حيتم  بأن أراد احلرمة العقلية

  .لنظرحتصيل سائر الوسائل املانعة عن ا أو } النظرضغ أو  التعدي عنهعليهبل جيب {
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.غض النظر أو  عدم الوقوفأيضاً األحوط ولكن ،الظن يف وقوع نظره فال بأس أو وأما مع الشك

  

فال {ي الوهم بوقوع النظر أالظن بعدم وقوع نظره  وأ} الظن يف وقوع نظره أو ما مع الشكأو{

على وجوب وذلك ألصالة عدم وقوع النظر، وأصالة احللّ، ألنه ال دليل على حجية الظن وال } بأس

، وبني غريه اًاطيحتا بني ما يغلب فيه وقوع النظر فيجب عدم الوقوف ىاط، وفصل مصباح اهلديحتاال

كان من موارد الشبهة املوضوعية اجلارية  وإن ي مورد الظن ـأألن املورد ـ (: فيجوز الوقوف، قال

، وإالّ فيجب فيه فة الواقع كثرياًجرياا مشروط بعدم وقوع املكلف يف حمذور خمال إالّ أن فيها الرباءة،

  .ى، انته)١()اطيحتاال

بعض ن إ  من الظناجتنبوا كثرياًَيستدل له مبالك  أن كان ميكن وإن مل يظهر يل وجه ذلك: أقول

كان ظناً  وإن  عدم العلم باملالك، ولذا ال جيب االجتناب يف مظنون النجاسة:، لكن فيه)٢(الظن إمث

ذ إ} غض النظر أو  عدم الوقوفأيضاً{ستحباباً ا} األحوطولكن {أقرب وجوب القوياً، فالقول بعدم 

  ، )٣(»خوك دينك، فاحتط لدينك مبا شئتأ«: )عليه السالم( اط حسن على كل حال، قاليحتاال

                                                

.١١ ص٣ج: ىمصباح اهلد )١(

.١٢ اآلية :سورة احلجرات )٢(

.٤١ ح صفات القاضيأبواب من ١٢الباب ١٢٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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١٤٥

  .)١(»يقع فيه أن شك أوفمن رتع حول احلمى«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال

ستثناء ا للعلم، والظاهر عدم  احملصورة وجب االجتناب مقدمةًنعم لو كان املورد من أطراف الشبهة

  . هناعليه يف هذا الباب، كما هي مستثناة يف باب احلجاب، إذ ال دليل األوىلالنظرة 

  

                                                

.٣٩ ح صفات القاضيأبواب من ١٢الباب ١٢٢ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  . الستراألحوطف، كونه حمترما أو لو شك يف وجود الناظر): ١٠مسألة ـ (

  

ختلفوا اوقد }  الستراألحوطف، ترماًكونه حم{يف } لو شك يف وجود الناظر أو {):١٠مسألة ـ (

اط كاملصنف، وبني قائل بالوجوب، يحتلة الرباءة، وبني قائل باالايف ذلك بني قائل بعدم الوجوب، ألص

ة على حفظ الفرج عن النظر كما يف مجلة من الروايات وقد فسر لا الداألدلة ألن ،األقربوهذا هو 

سل تغاإذا «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ذر حيث قالبعضها اآلية الكرمية بذلك، وما دلّ على احل

، تدل بالداللة العرفية على وجوب احلفظ يف حمل )١(» فليحاذر على عورتهرضحدكم يف فضاء من األأ

قيل  إذا  أنهترىأال  كان مرجوحاً، وإن حتمالال أي ا،الشك، فكيف بالظن، بل يف حمل الوهم العقالئي

حتمال كان اال وإن حتماالً عقالئيا،انسان وجود السارق حتمل اإلاق، ورجيب حفظ األمانة من السا

 نه مل حيفظإوسرق املال، قيل عرفا  من السارق، وجاء السارق  مث مل يسد األبواب حتفظاً،ئةاعشرة يف امل

 على عدم احلفظ مع مجاع املستند اإلدعوى أن ى أصل الرباءة، ومنه يعلم وارد علاألمانة، وهذا الدليل

  .ستناد أنه حمتمل اال إىل باإلضافة،لهيمل يرد به الوهم غري العقالئي، البد من تأون إ الوهم،

  كان  إذا سكايف، وتبعه املستمسك، بوجوب احلفظاإلأفىت ولذا 

                                                

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٥الباب ٢١١ ص١ج: الوسائل )١(
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مل يكن هناك  إذا ، هذا فيماخيفىيف معرض نظر الغري، واملعرض أعم من الظن والشك كما ال 

 م ال؟أكان هناك ناظر مث شك يف أنه ذهب  إذا إالّ وجب بال إشكال، كما و،حاب الناظر احملترمصستا

   أم ال؟،شك يف أنه هل حلّ له النظر بعقد وحنوهأو 
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 ،عليهإنسان فالظاهر عدم وجوب الغض  أو حيوان وشك يف أا عورة لو رأى عورة مكشوفة): ١١مسألة ـ (

شك يف أا  وإن ، ترك النظراألحوط ف،مميز أو ،من بالغ أو ،يزمم علم أا من إنسان وشك يف أا من صيب غريوإن 

جواز النظر معلق على عنوان  ألن ، وجيب الغض عنها، فال جيوز النظر،أجنبية أو ،مملوكته أو ،من زوجته

  

وجوب }  فالظاهر،نسانإ أو حيوان وشك يف أا عورة لو رأى عورة مكشوفة{): ١١مسألة ـ (

مل يعلم من الشارع عدم إرادة  إذا راً من وجوب الفحص يف الشبهة املوضوعيةالفحص، ملا تقدم مكر

  .الفحص

 املصنف فدليله الرباءة بعد بنائهم على  إليهعلى ما ذهب} عليهعدم وجوب الغض {ما القول بـ أ

  .اط السيد الربوجردي بعدم النظرحتاعدم وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية، لكن 

}  فاألحوط ترك النظر،مميز أو ،من بالغ أو ،مميز نسان وشك يف أا من صيب غريإا من أوإن علم {

وذلك للعلم بشمول العام له ومل يعلم أنه خرج عن العموم باملخصص، لكن فيه أنه من باب التمسك 

ذا سقط العام كان أصالة عدم التمييز حمكّماً، لكن حيث عرفت وجوب إبالعام يف الشبهة املصداقية، و

 ، فال جيوز النظر،أجنبية أو ،مملوكته أو ،ا من زوجتهأشك يف وإن {جراء الرباءة إلفحص مل جيز ا

   جواز النظر معلق على عنوان ألن ،وجيب الغض عنها
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  .اململوكية فال بد من إثباته أو خاص وهو الزوجية

 منغريها أو  من بدن إنسان ال يدري أنه عورتهولو رأى عضواً

  

  .} فال بد من إثباته،اململوكية أو ،جيةخاص وهو الزو

أحرز  فإذا  والزوجية وحنوها مانعة،، العورة تقتضي املنع فإن واملانع،يإما من باب قاعدة املقتض

  .املقتضي ومل حيرز املانع لزم األخذ مبقتضى املقتضي

وهو  الوجودي ـ األمرمل حيرز ذلك  فإذا جواز النظر مشروط بأمر وجودي، أن وإما من باب

  .الزوجية وحنوها ـ كان الالزم التمسك بالعموم

  .وإما من باب استصحاب عدم الزوجية واململوكية

  .وإما من باب وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية

 املتقدم يف املسألة بوإما من باب أنه خالف ما دلّ على وجوب حفظ العني عن النظر، بالتقري

  .السابقة

  يف طالقها بائناً إنساناًمملوكته، ووكّل أو كانت زوجته إذا باجلواز، كماكان الشك مسبوقاً  إذا نعم

 ،يقال بوجوب الفحص كما تقدم إالّ أن  االستصحاب اجلواز،يف ذلك كان مقتضىبيعها وشك أو 

  .فتأمل

    منغريها أو  من بدن إنسان ال يدري أنه عورتهولو رأى عضواً{
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  .رك التاألحوطكان  وإن أعضائه جاز النظر

  

اجلواز فألصالة الرباءة والشبهة موضوعية، وأما  أما } كان األحوط التركن إأعضائه جاز النظر و

. »حتط لدينك مبا شئتاأخوك دينك، ف«: )عليه السالم( اط فألنه حسن على كل حال، قاليحتاال

  .لكن مقتضى ما تقدم من وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية عدم جواز النظر

بل قد ورد ،  بني عورة احلي وامليت، حرمة النظر يف مواردها وجواز النظر يف مواردهيف فرق نه الإمث 

و شك يف أنه عورة ات، ولما جيده الطالب يف باب غسل األمويف امليت وجوب سترها بصورة خاصة ك

  .ص على القول بعدم وجوب الفححىت مل جيز النظر، ايلزة يف مورد العلم اإلمجغري جائ أو جائزة

نه يأيت كثري من املسائل السابقة يف باب حفظ النفس عن الناظر احملترم، وهل جيب على الويلّ  إمث

 ت؟ ال يبعد ذلك، إذ ذلك من مقتضيامميزاً نائماً مثالً أو كان جمنوناً إذا عليهتولّي حفظ عورة املوىل 

  .نكراتالوالية، كما جيب حفظهما عن الزنا، واللواط، وشرب اخلمر، وسائر امل

مل نقل  وإن  قلنا بوجوب دفع املنكر جيب احلفظ سواًء كان موىل من ذويه أم ال؟ فإنما غريمهاأ

كان جيب إن  أنه ،األدلة بعض عليهبوجوب دفع املنكر مل جيب، لكن املرتكز يف أذهان املتشرعة، ويدل 

 الناس، عد ذلك من  مرئى يستر الغاسل عورة امليت يفمل إذا النهي عن املنكر جيب دفع املنكر، ولذا

  .نظر بنفسهيكان الغاسل ال  وإن املنكرات،
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يقال بتجويزه لكل منهما  أن وأما قبلها فيمكن  ، دبر اخلنثى إىلال جيوز للرجل واألنثى النظر): ١٢مسألة ـ (

.عورة على كل حال  ألنه، وجوبهاألقوى بل ، التركاألحوطلكن ، للشك يف كونه عورة

  

 حقيقيا ال فرجة، كما كان دبراً إذا } دبر اخلنثى إىلال جيوز للرجل واألنثى النظر{): ١٢مسألة ـ (

 عورة غري احملرم ـ  إىل النظرىالفرجة ليست بدبر، وكذلك ال جيوز للخنثن إ  حيث،يف بعض اخلناثي

  . األدلة طالقكالصيب غري املميز وحنوه ـ كل ذلك إل

للشك يف كونه {الرجل احملرم، واملرأة احملرمة } لكل منهمايقال بتجويزه  أن وأما قبلها فيمكن{

  .نه شك بدوي فاألصل الرباءةإ، حيث قطعت الثانية مثالً بأن كان له إحدى العورتني، إذا هذا} عورة

 العورة  إىل، لكن الظاهر عدم جواز النظر حىتايلكان له كلتا العورتني مل جيز للعلم األمج إذا ماأ

ا عورة وفرج، وليس أ حيث يصدق على تلك األدلةات طالقز كشفها للخنثى، إلالواحدة وعدم جوا

 فرجان، فهل يشك يف مرأةال أو كان لرجل ذكران، إذا  حال ما استثناء العورة الزائدة، فحاهلااألدلةيف 

 بأيهما أدخل، ويف عليها وعليهصدق الفرج والعورة على كلتيهما، ولذا يلزم القول بوجوب الغسل 

  .هما أدخلأي

وال } عورة على كل حال  وجوبه ألنهاألقوى بل ، التركاألحوطلكن {:  ذلك نظر يف قوله إىلولعله

  يكون أن فرق على هذا بني
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غري  أو غري حمرم، مماثالً أو حمرماً  الطبيعتني، كما ال فرق يف كون الناظرىإحد أو  طبيعة ثالثة،ىاخلنث

رجل له فرج، مل  أو امرأة هلا ذكر، أن فرض فإذا  شامل لكليهما، وجوب الستر واحلرمةإطالقمماثل، إذ 

:  حيث قال)عليه السالم( ل تفسري النعماين عنهيعلستره، ولعل يف تعدم ، وال جيوز له  إليهجيز النظر

، بل ميكن تأييد ما طالق، وغريه داللة على ما ذكرناه من اإل)١()يقاع الفعل من الزناإوالنظر سبب (

  . هأحكاممرآتني ملا ذكرناه، واهللا سبحانه أعلم حبقائق خلقه و أو  يف املرآةىؤية اخلنثتقدم من ر

                                                

.٥٢ ص٩٠ ج: املطبوع يف البحار،تفسري النعماين )١(
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  ،كما يف مقام املعاجلة  عورة الغري إىل النظر إىلضطرالو ): ١٣مسألة ـ (

  

 مضطر أيضاً املعاجل  فإن}كما يف مقام املعاجلة  عورة الغري إىل النظر إىلضطرإلو {): ١٣مسألة ـ (

كان  إذا حفظ ما حيرم عدم حفظه، كما أو  حفظ النفس احملترمة،عليهر املريض، إذ جيب ضطرااعند 

 دفع هذا اخلطر كما هو واجب على املريض،  فإنقوة من قواه يف خطر، أو عضو من أعضاء املريض

  .)١(﴾ التهلُكَِة إىلوال تلْقُوا ِبأَيديكُم ﴿:كذلك هو واجب على الطبيب، قال تعاىل

 فكل ضرر معتد به جيب الفرار منه ،)٢(»ال ضرر وال ضرار«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال

  . وجيب عالجه

 وعلى هذا ال ،)٣(تارك املداوة كاجلارحن إ : ما مضمونه)عليه السالم( وقد روى يف اجلواهر املسيح

ة وغريها دلت على ، فكيف جيوز له النظر، بل لعل السريوليس الطبيب مضطراًاملريض مضطر، ن إ يقال

، قوة من القوى كمعاجلة أمل يف الرجل مثالً أو العضو أو ضطرار حلفظ النفسامل يكن  وإن جواز العالج

  .  يف احلروب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويدل على هذا احلكم معاجلة النساء ألصحاب الرسول

                                                

.١٩٥اآلية : سورة البقرة )١(

.٣ ح إحياء املواتأبواب من ١٢الباب ٣٤١ ص١٧ج: الوسائل )٢(

.٣٦٩ ص٢١ج: اجلواهر )٣(
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  .  وإال فال بأس،ذلكندفع االضطرار بان إ يكون يف املرآة املقابلة هلا أن األحوطف

  

، "الضرورات تقدر بقدرها" ألن }ندفع االضطرار بذلكان إ يكون يف املرآة املقابلة هلا أن األحوطف{

وإال فال  {ىده ما تقدم من رواية اخلنث اجلسم، ويؤي إىلالنظر يف املرآة أخف من النظر أن وال شك

  .كانا من جنس واحد أو العكس، أو ،ملرأة واملريض اوال فرق يف ذلك بني كون الطبيب رجالً}  بأس

كان املريض  فإذا رفع االضطرار باملماثل قدم على غري املماثل، إذا شكال يف أنهإنعم الظاهر أنه ال 

 كون احلرمة يف املماثل من جهة واحدة األدلةاملستفاد من  ألن  وكان طبيب وطبيبة قدم الطبيب،رجالً

  .ويف غري املماثل من جهتني

 مباشرة  إىلاضطرت إذا ، الوالدةقام املعاجلة، بل هو كذلك يف مورد مبضطرار ليس خاصاًاال ن إمث

، كما ورد يف مورد االشتباه وأنه خيترب القتلى  متييز القتلى إىلاضطروا إذا حلربالرجال، ويف مورد ا

  . آخر يف كتاب اجلهاد فراجعحتملنا يف ذلك وجهاًاكان  وإن بكميش الذكر،

كان يباشر  إذا عتيد يف احلال احلاضر من املستشفيات اليت ال بديل هلااضطرار ما ر أنه من االمث الظاه

اللّمس دون  أو ضطرار يرتفع بالنظر دون اللّمس،كان االن إ املرأة للرجال، مث أو  الرجل للنساء،،املرضى

  مها على اآلخر، والظاهر أنه ال النظر مل جيز كليهما، والظاهر التخيري بينهما ألنه ال دليل على تقدمي أحد
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ق  لصد،قريب منهما يوجب املصاهرةل أو له، أو ضطرار هلاجيب العقد املوجب للمحرمية لرفع اال

ذويهما  أو الطبيبة املعاجلة، أو  العالج إىلاط بعض بعقد املرأة احملتاجةيحتمكن ذلك، فاأ وإن ضطراراال

اط حسن على كل يحتأمكن أفضل، إذ االن إ كانوإن  مما يوجب احملرمية ليس على سبيل الوجوب،

  . حال

 ألنه مرتبة أنزل من النظر، ، قدم الشبح،أمكن رؤية الشبح عوض العورة الواضحةن إ مث الظاهر أنه

  ".الضرورات تقدر بقدرها"و

  أن، والظاهرلنفس العورة، ألما مرتبة واحدة عرفاً أو نعم ال فرق بني الرؤية من وراء الزجاج

 بل وال شك، كما ذكروا يف باب خوف الصوم ،مل يكن ظن وإن ،ضطرار حيصل باخلوف العقالئياال

  .وحنوه، ويف املقام مسائل كثرية نضرب عنها خوف التطويل، واهللا سبحانه العامل
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  ستقبال القبلة واستدبارهااي حيرم يف حال التخلّ): ١٤مسألة ـ (

  

دعاه غري اعلى املشهور كما } ستدبارهااستقبال القبلة واي حيرم يف حال التخلّ {): ١٤مسألة ـ (

 كما إدعاه اخلالف، والغنية، مجاع اإلعليهواحد، بل هو الظاهر من املذهب كما عن السرائر، بل 

ردبيلي، وصاحب املدارك، والكاشاين، فقالوا بالكراهة،  للمنقول عن إبن اجلنيد، واألمها، خالفاًوغري

  . هو القول األول ملتواتر الرواياتاألقوىد يف احلكم، ووعن بعض آخر حيث ترد

صلى اهللا عليه وآله ( قال النيب: ، قال)عليه السالم(ي علكاملروي عن اهلامشي، عن أبيه، عن جده، عن 

  .)١(»غربوا أو قواذا دخلت املخرج فال تستقبل القبلة وال تستدبرها، ولكن شرإ«: )وسلم

  .)٢( مثله)السالمعليه (ي عل، عن اىلوعن العو

  .)٣( حنوه)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن فخر احملققني، عن النيب

  : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن الدعائم، عن رسول اهللا 

                                                

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )١(

.٤٥ ح١٨١ ص٢ج: ايلئعواىل الل )٢(

.٢٧ ص٣١ ص:املعترب )٣(
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  .)١(ستدبارها يف حني احلدث والبولا عن استقبال القبلة ونه ىإ

صلى اهللا (  عن رسول اهللا)سالمعليهم ال ( عن آبائه)عليه السالم( وعن الراوندي، عن جعفر الصادق

  .)٢(»يبول الرجل وفرجه باٍد للقبلة أن ى« أنه )عليه وآله وسلم

ال «: ما حد الغائط؟ قال) ا السالمعليهم(ي علسئل احلسن بن : وعن عبد احلميد وغريه رفعه، قال

  .، احلديث)٣(»تستقبل القبلة وال تستدبرها

  .)٤( مثله)المعليه الس(  عن الرضاوعن املقنع مرسالً

 ما حد الغائط؟ )عليه السالم( احلسن بوأسئل : ، قالسناده عن حممد بن حيىي مرفوعاًإوعن الكايف ب

  .)٥(وذكر مثله

جالال للقبلة ارف عنها حنا فمن بال حذاء القبلة مث ذكر«:  يقول)عليه السالم(  مسعته:وعن التهذيب

   هلا مل يقم من مقعده وتعظيماً

                                                

.داب الوضوءآ يف ذكر ١٠٤ ص١ج: سالمدعائم اإل )١(

.٥٤ ص:نوادر الرواندي )٢(

.٦ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )٣(

.١٩ س٣ ص:املقنع )٤(

.٣ حيغوط فيه أن  باب املوضع الذي يكره١٥ ص٣ج: الكايف )٥(
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  .)١(»اهللا لهذلك حىت يغفر 

  .)٢( مثله)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللا إىلوعن احملاسن بسنده

  .)٣(»غائط أو ستقبل القبلة يف بولامن «: وعن الفقيه قريب منه، ويف أوله

صلى اهللا (  يف حديث مناهي النيب)عليه السالم(ي عل الصدوق، يف حديث عن ايلوعن الفقيه، وأم

  .)٤(» دخلتم الغائط فتجنبوا القبلةذاإ«: )عليه وآله وسلم

  .)٥(»وال تستقبل القبلة وال تستدبرها«: )عليه السالم( ويف رواية الطربسي، قال

  وهو غالم، قال)عليه السالم( حنيفة مع اإلمام موسى بن جعفر أيب ويف رواية الكايف، يف قصة لقاء

  وال «: )عليه السالم(

                                                

.٦ حداب األحداث املوجبة للطهارةآ باب ٣٥٢ ص١ ج:التهذيب )١(

.٨٢ ح كتاب ثواب األعمال٥٤ ص:احملاسن )٢(

.١٣ حد املكان للحدثرتياا باب ١٨ ص١ج: الفقيه )٣(

.١ ح الس السادس والستون٣٤٥ص:  الصدوق، وأمايل١ ح)ص( باب ذكر مناهي النيب ٣ ص٤ج: الفقيه )٤(

.ياألعلم. ط) ع( مام الكاظم يف احتجاجات اإل٣٨٨ ص٢ج: االحتجاج )٥(
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  .)١(»تستقبل القبلة بغائط وال بول

  :مور املذكورة ألخبارما القائل بالكراهة فقد ضعف األأ

  .ضعف السند: األول

  .كراهةلات على العلل املناسبة لال الروايات املذكورة على املكروهشتمضعف الداللة ال: الثاين

 )عليه السالم( احلسن الرضا أيب دخلت على: مساعيل، قالإما رواه التهذيب عن حممد بن : الثالث

  .)٣(بعنوان النسخة" مستقبل القبلة" الكتاب مجلة ـ حب ـ مث جعل صا)٢( كنيفويف مرتله

  :ويف الكل ما ال خيفى

تواتر الروايات املذكورة وكوا يف الكتب األربعة، وسائر الكتب األصولية ن إ :عليهفريد : ما األولأ

 ايات الفقيه، والكايف،، كاٍف يف احلجية خصوصاً على ما نراه من حجية رومجاعوالفقهية ودعاوي اإل

  .، لقرب عصرهم للرواةخبارهما اللذين مها أبصر منا بشؤون األيكان سندها ضعيفاً لضمان صاحبوإن 

                                                

.٥ حيتغوط فيه أن  باب املوضع الذي يكره١٦ ص٣ج: الكايف )١(

. من نفس الد٦ ح٣٥٢ ص، وذكر الرواية بكاملها يف٥ ح آداب األحداث املوجبة للطهارة باب٢٦ ص١ج: التهذيب )٢(

.٦ ح٦ باب١٩١ ص٢ج:  الشيعةأحاديثجامع  )٣(
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مل يكن مقادمي  وإن ،ستدبار بعورته فقطالستقبال واال ترك ااألحوط و، غريمها إىلأمال عورته وإن  ،مبقادمي بدنه

  ،ما إليهبدنه

  

شتمال الرواية على املكروه واملستحب والعلة لو أوجب سقوطها عن ان إ :عليهما الثاين فريد أو

  .الداللة لسقط كثري من الواجبات واحملرمات، وهذا ما ال يلتزمه حىت القائل نفسه

نفس الرواية موجودة  إىل أن نه روي عن نسخة ثانية من التهذيب باإلضافةإ: عليه فريد ،ما الثالثأو

  الكنيف الذي هو كذلك يف بيت مل يعلم أنه لإلمام،وجود أن ، على)١(يادةستبصار بدون هذه الزيف اال

 مستدبرها، فالذهاب و أ كان جيلس مستقبل القبلة)عليه السالم( اإلمام أن نزل فيه ملدة، ال يدل علىأو 

  . املشهور هو املتعني إليه ما ذهبإىل

 ترك األحوط و، غريمها إىلأمال عورتهوإن   ،مبقادمي بدنه{ستدبار إمنا هي ستقبال واالحرمة االن  إمث

  .}ما إليهمل يكن مقادمي بدنه وإن ، ستدبار بعورته فقطاالستقبال والا

  : ستدبار له صوربال واالقستاال

                                                

.٦ ح٦الباب ١٩١ ص٢ج:  الشيعةأحاديثكذا يف جامع  )١(
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  .باملقادمي وبالعورة معاً: األوىل

  .باملقادمي مع حتريف العورة: الثانية

  .ادميبالعورة مع حتريف املق: الثالثة

  . القبلة إىلرجله أو  طرف القبلة حبيث يكون رأسهمنبطحاً أو  مستلقياًنائماً: الرابعة

  .  هلامستدبراً أو  للقبلة،السجود مواجهاً أو على كيفية الركوع: اخلامسة

  .مستدبراً أو األيسر مستقبالً أو  على اجلنب األميننائماً: السادسة

  .اعليهمه ويرفع جسمه  كما فيمن يضع يديستقبال واالستدبار منكوساًاال: السابعة

، والظاهر عندي حرمة الكل، لصدق مستدبراً أو مستقبالًاألرض على حالة اجللوس على : ثامنةال

 يف بعض الروايات داللة على النهي عن االستقبال  فإنستدبار الوارد يف الروايات،ستقبال واالاال

  .»لقبلة وال تستدبرهاال تستقبل ا«: )عليه السالم( واالستدبار مبقادمي البدن، كقوله

 يف رواية )عليه السالم( ستقبال واالستدبار بالفرج، كقولهويف بعض الروايات داللة على النهي عن اال

   أن ال جيوز«: العلل
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  .)١(»يستقبل القبلة بقبل وال دبر

 أو ستقبال القبلة ببولا عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى«: )عليه السالم( وقوله

  .)٢(»غائط

تغوط جهة القبلة،  أو ه يصدق على اجلميع أنه بال فإنعلى اجلنب، أو منبطحاً أو أما النائم مستلقياً

، واإلنسان يف حال اجلماع، واإلنسان يف ستقبال احملتضر وامليت يف القربا ويدل على ذلك ما ورد يف

دلة املقام عن النائم على ظهره نصراف القطعي يف أ غري ذلك، ولوال اال إىل عجزه،ىحال الصالة لد

  . حالة الصالة على امليت إىلستناداًا، لقلنا بعدم جواز ذلك عليه القبلة كامليت حال الصالة  إىلوجنبه

ا، وكذلك يف النائم على عليهموأما هيئة الركوع والسجود فال إشكال يف صدق املستقبل واملستدبر 

  .اجلنب واملنتكس

 الفرج، مستدلني مبا ذكرنا، لأما وإن ستدبار مبقادمي البدنستقبال واال االاملشهور ذكروا حرمةن إ مث

احملرم خصوص االستقبال بالفرج  أن وخالفهم يف ذلك الفاضل املقداد يف التنقيح، فذكر فيما حكي عنه

  من الروايتني   مبا ذكرنادون الوجه والبدن، مستدالً

                                                

. نقالً عن العلل١٩٤ ص٧٧ج: البحار )١(

.٤ حوة اخللأحكام أبواب من ٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )٢(
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ات وبعض الروايات اخلاصة كما طالقالتخصيص خالف اإلن إ :املروية يف العلل، ويف ي النيب، وفيه

  .يرادهاإ  إىلعرفت، وقد أجابوا عنه جبوابات أُخر ال حاجة

املصنف  أن ستدبار، فقد عرفتستقبال الفرج فقط دون مقادمي البدن وكذلك االا  إىلأما بالنسبة

  . مبقادمي البدن االستقبال واالستدبار إىلاألدلةاف رنصحتمال ا يف ذلك، وكأنه الحتاطا

 ، وبعض الروايات اخلاصة وما يستفاد من نصوص العلة منطالقلكنك قد عرفت ما فيه من جهة اإل

 كان  الغري إىلمن وجه عورته أن ه ال شك يف فإنحترام شامل للمقام، على وجه التأدب واالكذلأن 

  .أقرب باحلرمة،  عنه، فالفتوى مقادمي بدنه منحرفاًكان وإن  حلرمتههاتكاً

 القبلة  إىلال يكون رأس األنبوب أن اط لهيحتومن نصب على جمرى بوله أنبوب معقوف، فاال

حترام،  االىكان الفرج واملقادمي على خالف القبلة، وذلك ملا تقدم من مقتض وإن مستدبراً أو الًبمستق

ك ال من فرجيه، ذاالغائط من  أو بوب فيخرج البوله، كالذي وضع يف بطنه أنأشبهومنه يظهر حكم ما 

، كما تقدم شبه ذلك عليه الفرج طالقحدمها زائد، إلأ أن علم وإن  يلزم مراعاته لكال فرجيهىويف اخلنث

  .يف مسألة الستر

من خيرج بوله عن ثقبة يف  أن  ال حيكم على فمه حبكم الفرج، كماغائطه فرضاً أو ومن يتقيأ بوله

  اط يف عدم يحتطرف اإلحليل، اال
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 والقول بعدم احلرمة يف األول ضعيف،والصحاري  يف احلرمة بني األبنيةوال فرق

  

غائط،  أو ستقبال الثقبة، ملا عرفت، وال فرق يف احلكم املذكور بني املعتاد ومن له سلس بولا

  .استلزم املراعاة الدائم احلرج وحنوه إالّ إذا ،األدلة طالقإل

ا احلكم لعدم  ذعليها ال حيكم أشبهن السبيلني وما واملين والوذي واملذي والودي والدم اجلاري م

  .دبكان ال يبعد حسن مالحظة األ وإن ليل،الد

عن بعض  إالّ كما هو املشهور، بل مل ينقل اخلالف} والصحاري وال فرق يف احلرمة بني األبنية{

ستدل له خبرب ا ووهو احملكي عن املفيد، وسالّر، وابن اجلنيد،} والقول بعدم احلرمة يف األول ضعيف{

عليه ( دخلت على الرضا:  الشيعة عن التهذيب، قالأحاديثابن بزيع على النسخة اليت حكاها جامع 

من بال حذاء القبلة مث ذكر واحنرف عنها إجالال «:  مسعته يقول، ويف مرتلة كنيف مستقبل القبلة)السالم

  :  لكن فيه،)١(» يغفر لهحىتللقبلة وتعظيماً هلا، مل يقم من مقعده ذلك 

  .ة عن ذلكيالستبصار رواها خاال أن من التهذيب فقط مع نسخة ثانية" مستقبل القبلة"ن إ :والًأ

                                                

.٦ ح٦ باب ١٩١ ص٢ج:  الشيعةأحاديثجامع  )١(
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  كم ال يلحقها احلُاملقدسالقبلة املنسوخة كبيت و

  

  . جهة القبلة إىلباب الكنيف أن يراد أن حيتمل: ثانياً

البناء كان  أن مله كذلك، وال شاهد على كان يستع)عليه السالم( اإلمام أن مل يدل دليل على: ثالثاً

  . يف مثل هذا البيت)عليه السالم(  أسكن اإلمام، ولعل املأمون)عليه السالم( بأمر اإلمام

الكنيف ليس بأمره  أن  أراد التنبيه على)عليه السالم( اإلمام أن الظاهر من ذيل اخلربن إ :رابعاً

  . )عليه السالم(  وقول اإلمام،ازته، وإالّ فأي ربط بني رؤية الرائي لذلكوإج

 يف خرب )عليه السالم(  ظاهر قوله، خصوصاًاألدلة طالق إلاألقوىشهور هو  فقول امل،وكيف كان

  ".إذا دخلت املخرج: "اهلامشي

 الكعبة  إىلاألدلةنصراف كما هو املشهور ال} كمالقبلة املنسوخة كبيت املقدس ال يلحقها احلُو{

ختصاص النهي عن احتمل احلاقها بالكعبة، حيث إحتمال ااية العالمة ي عن الشريفة، لكن احملك

  .ملقدساستقبال بيت ستدبار القبلة فيها الاستلزام ستدبار باملدينة املنورة وحنوها، مما يساويها جهة الاال

  حتمال، ويف هلذا اال أنه ال أصل :)١(لكن احملكي عن الشهيد

  

                                                

.١٧ س٢٠ ص:ىالذكر )١(
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   الترك أحوطانك وإن ،اء واالستنجاء عدم حرمتهما يف حال االسترباألقوىو

  .)١()من النصوص والفتاوىخبالفه القطع بل ميكن (اجلواهر 

 أن كالصريح يف" غائط أو ستقبل القبلة يف بولامن : ")عليه السالم(  قوله فإنوهو كذلك،: أقول

  .ستدبار مكان واحد ال مكاناناالستقبال واملراد باال

على املشهور لعدم الدليل على احلرمة، } السترباء واالستنجاء عدم حرمتهما يف حال ااألقوىو{

 وكأنه خلروج شيء الئل والذخرية عموم احلكم هلما،فقد حكي عن الد} وإن كان الترك أحوط{

  .)٢(»لة وال تستدبرهاإذا دخلت املخرج فال تستقبل القب«:  النبويطالقعندمها، وإل

  .)٣(»كما يقعد للغائط«: )عليه السالم( عد؟ قاليستنجي كيف يق أن  الرجل يريد:وملوثق عمار

السؤال  أن  حال اإلفراغ، وظاهر املوثق إىل له، والنبوي منصرفةخروج الشيء فال كلي أما :لكن فيه

   أو الريح، أو عن كيفية وضع البدن من حيث هو هو، ال عن جهة خارجة كمقابلة القبلة،

  

                                                

.١٢ ص٢ج: اجلواهر )١(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )٢(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٧الباب ٢٥٣ ص١ج: الوسائل )٣(
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  ستدبار االاألحوط كان وإن ،رين ختياألمر أحد  إىلولو اضطر

  

 مغايراً مع القعود ستنجاء حنواً ذلك، ولعل ذلك يف مقابلة العامة الذين يقعدون لالأشبه ما أو اهلالل،

  .يف حال التخلي من زيادة التفريج ألجل إدخال األمنلة وحنو ذلك

ال إرادة كان خيرج شيء، إذ ال فرق يف حرمة االستقبال واالستدبار بني ح إذا نعم الظاهر احلرمة

  .األدلة طالقيف اجلملة، إل أو التخلي كامالً

حدمها على أكما هو املشهور، وذلك لعدم الدليل على ترجيح } رين ختياألمر أحد  إىلولو اضطر{

 أما يكون كل من بوله وغائطه مخس ثوان، أن  مثل،كان الزمان متساوياً إذا اآلخر، ورمبا يقيد ذلك مبا

 بأنه  قلنا إذا  ال بد من تقدمي األقل، لكن هذا إمنا يستقيم،ن، واآلخر عشر ثوانحدمها مخس ثواأكان إذا 

ستقبال أوىل، ضطر كان االاضطر كان االستدبار اوىل، وإذا كان له غائط فقط واكان له بول فقط وإذا 

، مواجهة القبلة بالنجاسة أبعد من عدم مواجهتها، والظاهر من النص والفتوى عدم ذلك أن مبالحظة

االستدبار  بأن بل حكي ذلك عن مجاعة، وعلّل} ستدبار االاألحوطإن كان و{ولذا فالتخيري هو املتعني 

يكون  أن مال ال ميكنتح حمكّمة، واالاألدلةات إطالقن إ: وفيهستقباهلا، اأهون يف توهني القبلة من 

  .مستندا حلكم شرعي

د يمن ير أن االستدبار مطلقاً مقدم، إذ ال شك أن  ال،يقال مبا تقدم أن حتمال ينبغيمث على هذا اال

  الغائط فقط إذ أدار ظهره 
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   ولو اشتبهت القبلة ال يبعد العمل بالظن،ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستروولو دار أمره بني أحدمها 

  

لى واجه الكعبة حبيث تكون النجاسة ع إذا  التوهني مما إىلنجاسة يكون أقربلحبيث واجه الكعبة با

  .اط مل يعرف وجههيحت املصنف االإطالقه فيعلتها، وهخالف ج

للعلم  (:قال يف املستمسك} ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستروولو دار أمره بني أحدمها {

 )مهيةقل من احتمال األأرتكاز املتشرعة، الكاشف عن كونه كذلك عند الشارع ال ابأمهيته حسب 

حتمال ال مينع التخيري  الشرعية وال له كشف قطعي، واالاألدلةز ليس من اإلرتكان إ : وفيه.)١(ىانته

  .األدلةاملستفاد من تزاحم 

وجب الفحص لوجوبه يف الشبهات } ولو اشتبهت القبلة{ هو تقدمي الستر األحوط بأن نعم ال شك

رى وجوب  عند من ال يحىتتوقف على ذلك وجب  إذا متثالاال إىل أن املوضوعية كما عرفت، مضافاً

نتفاء احلرمة مع اجلهل حتمل يف املدارك عدم وجوب الفحص الاالفحص يف الشبهات املوضوعية، ولكن 

  .، ال على القبلة املعلومةالقبلة واقعاً احلكم مترتب علىن إ :بالقبلة، وفيه

الظن ستدل له اجلواهر بتنظريه باو} ال يبعد العمل بالظن{مل يتمكن من حتصيلها بالفحص ن إ نه إمث

  يف باب الصالة، وبفهم 

                                                

.١٩٨ ص٢ج: املستمسك )١(
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ستصحاب بقاء التكليف، ا، وبال يستقبل القبلة: )عليه السالم( قيام الظن مقام العلم من قوله

) رمحه اهللا (ىستدل له الشيخ املرتضاوفيحكم بقيام الظن مقام العلم لئال يلزم التكليف مبا ال يطاق، 

 بينهما األمرت وبني تعني األخذ باملظنون، وعند دوران  بني حكم العقل بالتخيري بني اجلهااألمربدوران 

  . ستقالل العقل بالتخيري مع رجحان التعينياخري لعدم فاملتعني هو األ

 جعفر أبو قال: ستدالل لذلك بصحيحة زرارة قالت، وإالّ وجه االاهذه الوجوه تصلح مؤيد: أقول

، والتحري عبارة عن األخذ باألرجح )١(»ه القبلةمل يعلم أين وج إذا جيزي التحري أبداً«: )عليه السالم(

الرواية مطلقة كان ال بد من القول بذلك يف كل األبواب ال باب الصالة ن إ واألحرى يف النظر، وحيث

 أو الصالة على امليت، أو حتضار،اال أو فقط، كما هو ظاهر الوسائل وغريه سواًء يف باب الصالة،

  .الذبح أو التخلي، وأالدفن، 

 اًضطرارا التخلي  إىلضطرا إذا جواز التخلي يف صورة جهل القبلة إمنا هو يف ما أن ن الظاهرلك

يقال باجلواز مطلقاً يف هذه  إالّ أن ختيارا، اللهماحتمال كونه القبلة مينع من جواز التخلي اعرفياً، إذ 

  القبلة املظنونة  أو  خالف القبلة إىل مبا ورد من الصالةاحلالة تنظرياً

                                                

.١ ح القبلةوابأب من ٦الباب ٢٢٣ ص٣ج: الوسائل )١(
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يف السفينة، والدابة، وحنومها، بدون تقييد بآخر الوقت، مع أنه ليس مضطراً يف أول الوقت لعدم 

  .ستفادة وحدة املالكحنصار التكليف، وذلك الا

لها، فهل كن املوجب لتخيره بني اجلهات ظعدم وجود ال أو نظ جهة يف صورة الةمث لو قلنا جبواز أي

ة القطعية فرتكاب للمخالاهر العدم يف صورة وحدة التخلي، ألنه يتخلى يف كل اجلوانب، الظا أن جيوز

  .ن يدور ببوله مثالأوذلك ك

 أربع جهات، فمن يرى عدم البأس يف  إىل جهة وهكذا إىلما يف صورة التعدد كأن يبول صبحاًأ

  .يقول جبواز ذلك أن  يف صورة التدريج مقتضاهايلمجخمالفة العلم اإل

العقل كما يرى حرمة املخالفة يف  ، إذاألقوى وهذا هو ،يقول بالعدم أن زمما من يرى البأس فالالأ

، كما لو  جداًكان تدرجياً بعيداً إالّ إذا  حرمة املخالفة يف صورة التدريج، اللهمرىصورة الدفعة كذلك ي

ن، تباع الظن فيما حصل له الظا بو يف طول عمره مثال، ولو قلنا بوج تقع له معاملة ربوية بأنهعلم

  . بهأمور الظن اجلديد، ألنه مصداق التحري املةتبدل ظنه لزم مراعا إذا فالظاهر أنه

 الشارع لفحص القبلة مل جيز  إىلخيرج من البيت أن متكّن فإذا تباع الظن إمنا هو مع االضطرار،ان إ مث

 أن روا وظنوا فلو حتاملراد الظن النوعي ال الشخصي، أن والظاهر. ح كما هو واض الظنعلىعتماد اال

  القبلة جهة الشرق وظن أا طرف الغرب 
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،  ولو تردد بني املتصلتني فكالترديد بني األربع التكليف ساقط،خرينيولو ترددت بني جهتني متقابلتني اختار اُأل

  .فيتخري بني اجلهات

  

ء أرجح من عشرة من اخلربا تباعا أن حرى واألرجح، ومن املعلوماحتمل على النوع، ألنه األخذ باأل

الريح  أن عتمدوا على الريح وهو يعلما أم هم يف املستند، مثالًأعلم خط إالّ إذا إتباع ظن نفسه، اللهم

  . فتأمل، يف تعيني اجلهاتعليهال يعتمد 

اُألخرين خالف القبلة  أن لوضوح} خرينيجهتني متقابلتني اختار اُألبني {القبلة } ولو ترددت{

ألنه كيف جلس يكون } فكالترديد بني األربع {كالشرق واجلنوب مثالً} و تردد بني املتصلتنيول{

األربع كما } فيتخري بني اجلهات{حينئذ } التكليف ساقط{مستدبراً جلهة من اجلهتني و أو مستقبالً

القبلة يف أحد النقاط  بأن علم إذا حنراف االعليهاجلهة هي القبلة يلزم ن إ قلنا وإن تقدم، لكن الظاهر أنه

  إىللقيأ إذا  الدليل إىلحترام، بل اال إىلحنراف أقرباال أن ني بالضبط، لوضوحتحدي النقطا أو األربع،

  . الدليل من اجلهة إىل العني أقرب فإنالعرف،

 ،رضالغواصة حكمه كذلك، لعدم الفرق بني من كان يف سطح األ أو راكب الطائرة أن مث الظاهر

 جعل رضيف الفضاء البعيد عن األ أو  كوكبما إىلإ رضرج عن األيف املاء، ومن خ أو يف اهلواء،أو 

   رض حبيث يرى األكان بعيداً إذا  قبلةرضاأل
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يكون بوله وخروجه  أن ، وال فرق بنيأيضاً املذكورة يف صورة االشتباه هنا حكامكالقمر، وتأيت األ

  . كما تقدم فيمن يبول بسبب األنبوب،كان مباشرة أو يف اُنبوب،
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وال جيب منع الصيب ، مستدبرا أو ي على وجه يكون مستقبال ترك إقعاد الطفل للتخلّاألحوط): ١٥ألة ـ مس(

   عنداستدبرا أو استقبال إذا وانون

  

وذلك } مستدبرا أو ي على وجه يكون مستقبالاألحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّ{): ١٥مسألة ـ (

 بذلك اط استحبايب، كما أفىتيحتهذا اال أن لكن الظاهرحترام امللحوظ يف جهة القبلة، ألنه خالف اال

الشارع يبغض ذلك  أن  الشرعيةاألدلةمجلة من الشراح واملعلقني، إذ الطفل غري مكلف، ومل يعلم من 

 مما علم من الشارع عدم أشبهما  أو ،اللواط، أوالقتل أو  الطفل، فليس حاله حال الزنا، إىل بالنسبةحىت

  .األدلةفل، بدليل جعله التأديب لألطفال املرتكبني لذلك، وغريه من إرادته حىت من الط

من الكبار فقط، ولذا جاز إلباس الصيب الذكر الذهب، وال فرق  إالّ وقد رأينا يف الشريعة ما مل يطلب

 ؤيد ذلك أنه مل يرد دليل على كيفيةيغري مراهق، و أو غري مميز، مراهقاً أو يكون مميزاً أن يف الطفل بني

 القبلة، إذ قد  إىلستقباله واستدباره حراماً، لزم إنامته حبيث مل يكن ختليهاإنامة الطفل مع أنه لو كان 

 القبلة حالة الوقوف والركوع والسجود والنوم وغريها، ومثل  إىلعرفت عدم الفرق يف حرمة التخلي

 القبلة، مل يكن دليل على  إىلي حبيث يتخلالطفل يف احلكم املذكور انون والنائم، فلو أنام أنساناً

  . فتأمل، القلم مرفوع عن النائم حىت يستفيق فإنحرمته،

   عند استدبرا أو استقبال إذا وال جيب منع الصيب وانون{
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  التخلي،

، أشبهما  أو ا، فال يكون ذلك من باب النهي عن املنكرعليهمألنه ال دليل على حترميهما } التخلي

  .القلم مرفوع عنه ألن ستقبال واالستدبار،الصيب املميز عدم االكما ال جيب على نفس 

 ال فرق مث إنهستحباب ذلك لنفس الصيب املميز، احترام تقتضي مالحظة اال أن نعم ال ينبغي الشبهة يف

  .يف عدم وجوب املنع بني الويل وغريه

 صيب املميز، وجيب ردعه العورة، الظاهر أما حمظوران على ال إىلوالنظرنعم يف باب كشف العورة 

 مل يشمله الدليل بلفظه، فلو رأينا صبياً وإن  يف الكفار موجود فيه،داملناط املوجو ألن فعل أحدمها،إذا 

 إذا كشف صيب مميز عورته وجب ردعه، وكذلك إذا  عورة انسان وجب ردعه، كما أنه إىل ينظرمميزاً

كافراً كشف عورته أمام  أن  الكفار، فلو إىلبةمام الناس، وهكذا بالنسأ كشف عورته رأينا جمنوناً

  . وجب ردعه يف دينه مثالًاملسلمني وكان ذلك حالالً

 أظهروا املنكر، كقول الصادق إذا ويؤيد ما ذكرناه من فهم املناط ما ورد يف إجراء احلد على الكفار

   ، وقد عقد يف)١(»ستحلواايقام احلدود على أهل كل دين مبا «: )عليه السالم(

                                                

.٢ ح مقدمات احلدودأبواب من ٢٦الباب ٢٢٠ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧٥

  ،وجيب ردع البالغ العاقل العامل باحلكم واملوضوع من باب النهي عن املنكر

  

، كما أنه دلّ الدليل على إقامة احلدود اخلفيفة على الصبيان، كقول الوسائل واملستدرك لذلك باباً

  .)١(» احلد كامالً حىت حيتلمعليهالغالم ال جيب «: )عليه السالم(ي عل

تقليداً  أو جتهاداًااملسلم الذي يرى حرمة ذلك } ل العامل باحلكم واملوضوعوجيب ردع البالغ العاق{

  .عند حتقق شرائط وجوبه} من باب النهي عن املنكر{

 حال التخلي فالظاهر عدم وجوب ردعه، إذ النسيان مرفوع، ومل يعلم من مل يكن ملتفتاً إذا ماأ

امليت الذي خيرج منه النجس ال  أن الظاهر أن الشارع أنه أراد عدم ذلك حىت من غري امللتفت، كما

 ذلك، واألصل عدمه، بل ظاهر ما دلّ على وضع امليت حال ىجيب صرفه عن القبلة، إذ ال دليل عل

  .الغسل طرف القبلة مع كثرة خروج النجاسة من األموات، وعدم التنبيه على ذلك هو العدم

مل يتمكن فهل  إذا ، وأماعليهطه وجب ئ وغا متكن من زحزحة نفسه عند بوله فإنما املريض املسجيأ

  جيب على من يليه ذلك 

                                                

. ٣ ح مقدمات احلدودأبواب من ٦الباب ٢١٧ ص ٣ج: مستدرك الوسائل )١(
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القبلة وبني جهة  بني التخلي على األمر ولو شك يف احلكم فالرباءة حمكِّمة، ولو دار ،أم ال؟ احتماالن

حيرم ذلك لنفسه  أو ستقبالاملوت على خالف القبلة، كما يف املريض باإلسهال احملتضر، فهل الواجب اال

  . بني احملذوريناألمر يليه؟ الظاهر أنه من باب دوران وملن

ستقبال يف الصالة على مراعاة القبلة يف حال اخلروج،  وغائطاً، فالظاهر تقدمي االأما السلس، بوالً

يستفاد أمهية  أن ولذا مل تذكر النصوص وال الفتاوى وجوب صالته على خالف القبلة، ولعلّ منه ميكن

  .ا وجب منها على حرمة القبلة يف حال التخلي م إىلالقبلة بالنسبة

  .علم خبروج النجاسة منه وإن القبلة  إىلما امليت يف القرب فال إشكال يف أنه جيب توجيههأ

 وما دلّ على )٢(، وآية الكتمان)١(رشاده، ويدل على وجوبه آية النفرإجيب اجلاهل باحلكم ن  إمث

  ، حكاموجوب نشر األ

                                                

)١( ﴿مهموا قَوِذرنِلييِن ووا ِفي الدفَقَّهتطاِئفَةٌ ِلي مهقٍَة ِمنكُلِّ ِفر ِمن فَرال ن وا إذا فَلَوعج١٢٢اآلية : ﴾ سورة التوبةر.

.٢٨٣اآلية : ﴾ سورة البقرةه آِثم قَلْبه فإنوال تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها﴿ )٢(
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  ،هل باحلكماجلكان من جهة ن إ كما أنه جيب إرشاده

  

 أن اهللا مل يأخذ على اجلاهل أن واملالزمة بني كون طلب العلم فريضة ووجوب بذله، وما دلّ على

صلى (  ما قال الرسول الكثرية، وكثرياًاألدلة غريها من  إىل،)١(يعلّم أن أخذ على العامل أن بعد إالّ يتعلم

كان من جهة ن إ كما أنه جيب إرشاده{: ، ولذا قال)٢(»الغائبفليبلّغ الشاهد «: )اهللا عليه وآله وسلم

غري  أو باملوضوع، أو  باحلكم،كان جاهالً إذا  ال جيوز إجالس املكلّف حنو القبلةمث إنه .} باحلكمهلاجل

  . غري مبالعاملاً أو ملتفت،

كأن يسقي جالس، وكذا يف كل منكر، رشاد وبني حرمة اإلففيه تالزم بني وجوب اإل: ما األولأ

  .الزنا حرام، وهكذا أن يقدم الزانية ملن ال يعرف أو اخلمر للجاهل حبرمتها،

ظن  أو مخر، ا بأفاشحة ملن جهل أو قدم مخراً إذا مث، كمافلمناط حرمة التعاون على اإل: ما الثاينأو

ر الرجل املرأة بال ال يعقد، ويباش أن أنه عقدها له، ولو جاز ذلك جلاز ملن وكّل غريه يف عقد امرأة له

  .نكاح، ومن املعلوم حرمته، ومنه يعلم حكم غري امللتفت

   مث، فالقولجالسه تعاون صريح على اإلإف: ايلما غري املبأو

                                                

.١٤ ح٦٧ ص٢ج: نظر البحارا )١(

.يف حجة الوداع) ص( خطب النيب ٣٠ ص:حتف العقول )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧٨

  ، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان،كان من جهة اجلهل باملوضوعن إ وال جيب ردعه

  

صباح  يف باب غسل اجلنابة، كما يف م)١("للمعةا" خبرب رشاد اجلاهل باملوضوع استدالالًإبأنه ال جيب 

  .ال يستقيم يف مورده، فكيف ميكن االستدالل به يف غري مورده" اللمعة" ما فيه، إذ خرب خيفى ال ،اهلدى

إذ ال دليل على وجوب الردع، فاألصل الرباءة، } كان من جهة اجلهل باملوضوعن إ وال جيب ردعه{

 كان جاهالً وإن مهية بالغة كأمهية الزنا والقتل حىت جيب ردع اآليت ماومل يعلم من الشارع أ

  .باملوضوع

كان السؤال عن املوضوع اخلارجي، لعدم ن إل }ل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيانأولو س{

، )٢(﴾ةَوال تكْتموا الشهاد﴿: وجود الدليل على ذلك، فاألصل الربءة، ورمبا يقال بالوجوب لقوله تعاىل

 .)٣(من أعطاه اهللا العلم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من النار أن اء الشهاة، وملا دلّ علىدوللمناط يف أ

   غريها مما إىل

                                                

.١٥ ح باب صفة الغسل٤٥ ص٣ج: الكايف )١(

.٢٨٣اآلية : سورة البقرة )٢(

: ، البحارمن ناربلجام ميا رجل آتاه اهللا علماً فكتمه وهو يعلمه، لقي اهللا عز وجل يوم القيامة ملجماً أ): ص(قال رسول اهللا  )٣(

.١٩ ح٦٨ ص٢ج
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  .ها يشمل املوضوع كما يشمل احلكمإطالقم العلم، فيعلورد يف باب الشهادة وت

مل  وإن  على بيان املوضوع وجب، والعمل احكامتوقف تنفيذ األ أن نهإيقال  أن  ال يبعد:أقول

متسك بدليل  أو هنا القبلة، سأل السائل إنساناً آخر،ن إ مل يقل ايب إذا  قد يكونيتوقف مل جيب، مثالً

ليعني القبلة، وهنا ال جيب البيان لعدم توقف العمل باحلكم على إجابة ايب، وقد يكون يتوقف العمل 

 دخل إنسان يف الدين وهو ال يعرف املوضوعات، وال طريق لها  إذباحلكم على معرفة املوضوع، كما

، األوىل يف ه جيب ـ عيناً فإنمن أحد هؤالء على سبيل الكفاية، أو ،من هذا ايب عيناً إالّ  معرفتهاإىل

 مل يعرف موضوع ، مثالًحكامال يتمكن من العمل باأل أن وكفايةً يف الثاين ـ البيان، وإالّ لزم

 هي كالكلب واخلرتير واملين والبول والغائط، وكذلك مل يعرف موضوع احملرمات كاألم النجاسات ما

 غري  إىلوكذا موضوع الكر والقبلة ومرجع التقليد واحليض! خت والبنت وحنوها يف باب النكاحواأل

  .ذلك

يف  وذلك ال ميكن ـ ،حكامالشارع يريد العمل باأل أن ووجه وجوب البيان يف هذه الصورة وضوح

ات إطالق، وحكاممبعرفة موضوعاا، فالشارع يريد بيان موضوعاا كما يريد بيان األ إالّ الفرض ـ

م واهلداية شاملة للموضوع، كما يشمل احلكم، والقول بتخصيصه باحلكم بال دليل، وال يعلوجوب الت

  ، طالقجمال للرباءة بعد اإل
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  .عنعم ال جيوز إيقاعه يف خالف الواق

  

  .كان السؤال عن املوضوع اخلارجي إذا يماهذا كله ف

 أو العني، والوطن املولد أو القبلة اجلهة أن يسأل عن بأن كان السؤال عن املوضوع املستنبط،ن إ وأما

شكال يف ، فال ينبغي اإلخفاء التفاصيل مثالً أو ، وخفاء اجلداران خفاء املعاملختذه وطناًااحملل الذي 

 على ما فرقوا بني املوضوع املستنبط وبني املوضوع الذي ال ،بيان احلكموجوب البيان، ألنه من باب 

  .بط باالستنباطتير

ال من جهة كونه كذباً، بل من جهة إيقاع املكلّف يف } نعم ال جيوز إيقاعه يف خالف الواقع{

 غري القبلة،  إىليصليعين القبلة يف غري جهتها، فيبول حنو القبلة وي أن  ال جيوز لهمبغوض الشارع، مثالً

  عن شيء، فهم العرف من ذلكى أو  بشيءرأم إذا  غريها، إذ الشارع إىلويدفن ميته ويذبح ذبيحته

 أن ترىأال  ب،بالتسبي أو احملبوب واملبغوض مطلق الوجود، من دون فرق يف ذلك بني إجياده باملباشرةأن 

: هذا الغريق ولد املوىل؟ فقال العبد الثاينبداً آخر هل ع فسأل العبد ، أنقذ ولدي:املوىل لو قال لعبده

  وعرفاًنقاذ غري الولد، حق ملوىل عقالًا بأمورشتغل املا آخر فغرق الولد حيث اًنعم، بينما كان ولده غريق

طلقت وهو مل يعقد ومل  أو يقول عقدت أن عقاب املضلِّل، بل من مرتكزات املتشرعة أنه ال حيق للعاقد

 غري  إىلعقد الزوجة برجل ثان، أو أخت الزوجة، أو أخذه اخلامسة، أو املوكِّليطلِّق، مما يسبب زنا 

  .ذلك
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 التغريب أو وال جيب التشريق  ، أحد الطرفني إىليتحقق ترك االستقبال واالستدبار مبجرد امليل): ١٦مسألة ـ (

  .كان أحوطوإن 

  

بقدر ال جتوز }  أحد الطرفنيىل إيتحقق ترك االستقبال واالستدبار مبجرد امليل{): ١٦مسألة ـ (

عتبار استدبار، إذ جواز الصالة دليل على ستقبال واالاألقل من ذلك فليس حمقق لترك اال أما ، إليهالصالة

 ىيكون الشارع أمر ا و أن القبلة واسعة، إذ ال ميكن أن الشارع كونه قبلة، وقد حقق يف موضعه

 أن ة الناس وقد أراد نقطة معينة، وتفصيل الكالم يف حملّه، فالالزم عام إىل بالنسبةمورعنها يف مجلة من األ

  .ال يواجه القبلة وال يستدبرها ال مبقادمي بدنه وال بعورته

 على عدم وجوب مجاع غري واحد اإلىدعا، بل عليهلعدم الدليل } التغريب أو وال جيب التشريق{

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قال النيب)معليه السال(ي علخلرب اهلامشي، عن } وإن كان أحوط{ذلك 

 إذ الظاهر منها امليل. )١(»بواغر أو قواذا دخلت املخرج فال تستقبل القبلة وال تستدبرها، ولكن شرإ«

  إىلمال حنو املشرق، هذا باإلضافة إذا  املشرق واملغرب ال املواجهة، كما يقال شرق فالن عن اجلادةإىل

  ثبات إل إالّ حيتهاضعف الرواية وعدم صال

                                                

.٥ ح اخللوةأحكام  أبواب من٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )١(
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  .اإلستحباب على تقدير متامية داللتها

من  أما الشمال كما هو واضح، أو مث املراد بالتشريق والتغريب فيمن كانت قبلته طرف اجلنوب

  . اجلنوب والشمال إىل منهمالميي أن الغرب، فالالزم أو كانت قبلته الشرق

 أو ية،رض للقبلة يف الطرف املقابل من الكرة األاًكان حماذي إذا من كانت قبلته حتت رجله كمان  إمث

يستدبرها  أو يكون حبيث يواجه القبلة أن كان فوق الكعبة يف السماء يف الطائرة، فالظاهر أنه ال جيوز له

  .منبطحاً أو بال مستلقياً إذا يف حالة التخلي، كما

 حينئذ ىة نقطة شاء منها، إذ ال يسم الدائرة احمليطة به، فالظاهر جواز ختليه يف أي إىلأما بالنسبة

ِللَِّه و﴿:  بقوله سبحانهيف أية نقطة شاء، متسكاًالظاهر جواز صالته  أن ، كمامستدبراً أو مستقبالً

ِربغالْمو ِرقشمستلقياً، والظاهر تقدمي الصالة الكاملة  أو منبطحاً إالّ ستقبال إذ ال ميكنه اال،)١(﴾الْم

  فإن،أشبهما  أو نبطاح، ولو كان يف القمراال أو ستلقاءلصالة مع القبلة يف حالة االبدون القبلة على ا

 رض كان حاله حال اجلاهل يف األرضمل يعلم جهة األ وإن ا، إليها وصلّى إليه مل يتخلرضعلم جهة األ

  . من الفضاءرضويف حنو األ

  

                                                

.١١٥اآلية : سورة البقرة )١(
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كان  وإن  ،ستدبار بقدر اإلمكانستقبال واال االغائطه مراعاة ترك أو  فيمن يتواتر بولهاألحوط): ١٧مسألة ـ (

  . عدم الوجوباألقوى

  

ستدبار بقدر ستقبال واالغائطه مراعاة ترك اال أو  فيمن يتواتر بولهاألحوط{): ١٧مسألة ـ (

  . بني القليل والكثريغائطاً أو  له، إذ ال فرق يف كونه بوالًاألدلةلشمول } اإلمكان

كما هو املشهور بني }  عدم الوجوباألقوىكان وإن  {حرج فال جيب ه عسر و فإنأما فوق اإلمكان

ظاهر الفعل ن إ  عنهما، بل رمبا يقالاألدلةنصراف من تعرض للمسألة على ما رأيت كلمام، وذلك ال

، "وأين يضع الغريب"، "إذا دخلتم الغائط"، و" دخلتم املخرجاإذ: ")عليه السالم(  قوله فإنختيار،اال

ختياري ال جيوز فيه االستقبال  هذه العبارات، ظاهر يف كون الفعل االأشبه، وما "لغائطوما حد ا"و

ضطراري، ويؤيد ما ذكروه هنا ما ذكروه يف باب الصالة، حيث مل يسقطوا ستدبار، ال الفعل االواال

  . فتأمل، السلس واملبطون إىلستقبال وعدمه بالنسبةستقبال، ومل خيريوا بني االاال
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اختار يف مرة  إذا نعم ، مجيع األطراف إىليدور ببوله أن شتباه القبلة بني األربع ال جيوزاعند ): ١٨ ـ مسألة(

   متام األربع إىلخرىخيتار يف كل مرة جهة أُ أن  بل له، بعدهاعليهستمرار  االعليهأحدها ال جيب 

  

 أن ال جيوز{األربع نقاط   أوسواء األربع اجلهات} شتباه القبلة بني األربعاعند {): ١٨مسألة ـ (

ألنه خمالفة قطعية وال جيوز ذلك حبكم العقل، وقد تقدم أنه ال فرق بني }  مجيع األطراف إىليدور ببوله

تكون دفعة واحدة، فكما  أو تكون دفعات، كأن يبول كل دفعة يف طرف، أن حرمة املخالفة التدرجيية

،  دفعة واحدة بغمس األنبوبني فيهما ومصهما معاً،رأحدمها مخ أن ين يعلمإناءيشرب من  أن أنه ال جيوز

 بأن علم أو وم الثاين، سواًء كانا اآلن موجودينيالوم وذاك يف ياليشرب هذا يف هذا  أن كذلك ال جيوز

يبول يف نصف  أن ، بل ال جيوز أحدمها مخر مثالً الذي حيصله غداًناءوم واإليال الذي حيصله هذا ناءاإل

  .ستدبرا أو ستقبلا بأنه أما أن يعلم حينئذالدائرة، ألنه 

ستدبر الربع ا أو ستقبلاشتباه يف ربع الدائرة كان اال وإن شتباه يف نصف الدائرة،كان االن إ وكذا

  إىليدور ببوله أن  السيد احلكيم يف املستمسك يف مفروض املنت من جوازهالثاين املالصق له، وما ذكر

  .متام اجلهات ال خيفى ما فيه

خيتار يف كل مرة جهة  أن  بل له، بعدهاعليهستمرار  االعليهاختار يف مرة أحدها ال جيب  إذا نعم{

  وعلّل }  متام األربع إىلخرىأُ
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 بل ، ذلك من األولكان قاصداً إذا  خصوصاً،ين ولو تدرجياًاألمر ترك ما يوجب القطع بأحد األحوطوإن كان 

  ال

  

، ويف أيضاًفقة القطعية امل يلزم املخالفة القطعية لكن ال حيصل املو  وإنيف البقاء على املختار بأن ذلك

 يدور بني ترك األمر، فأيضاً لكن معها املوافقة القطعية يةلزم املخالفة القطع وإن ختاره أوالًاختيار غري ما ا

زم القطع ستلا وإن ستلزم ترك املوافقة القطعية، وبني حتصيل القطع باملوافقةا وإن املخالفة القطعية

  .عنيتري هو املينه ليس األول أوىل، فالقول ببقاء التخإ، وحيث أيضاًباملخالفة 

 ألن ،األقرببل هذا هو } ين ولو تدرجياًاألمركان األحوط ترك ما يوجب القطع بأحد وإن {

وقد تقدم ضطرار حىت نقول بإباحته، اة، وليس يف املخالفة القطعية يالحتمضطرار إمنا أباح املخالفة االاال

أنه ال فرق بني األفراد الدفعية والتدرجيية، وباجلملة العقل ال يرخص يف املخالفة القطعية حتصيالً للعلم 

  .باملوافقة القطعية

 جهة ثانية فكيف بالثالثة، إذ ما تقدم من  إىلختارها أوالًابل الظاهر عندي أنه ال جيوز ترك جهة 

 الظن بكونه القبلة  إىلكل ما كان أقرب أن بقة يفهم منه عرفاًحتري القبلة املنصوص يف الصحيحة السا

ثنني،  القبلة من اجلهة الواحدة، والثالث أقرب من اال إىلاجلهتني أقرب أن جتنابه، ومن املعلومايلزم 

كالم يف ل، وا يف مصباح اهلدىعليها فيها بني الوجوب واحلرمة كما بىن األمروليست املسألة مما دار 

  . األصول إىلطويل موكولاملسألة 

   بل ال، ذلك من األولكان قاصداً إذا خصوصاً{: أما قوله
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  . ةاط يف هذه الصوريحتيترك اال

  

 يف املخالفة مما يدل على سوء السريرة القاصد يعد عامداً ألن فكأنه} ةاط يف هذه الصوريحتيترك اال

، إذ أيضاًفرع السابق يلزم جوازه يف هذا الفرع  املصنف يف الهجازأ الذي والتجري، لكن بناًء على املبىن

 الذي سوء السريرة غري ضار بالتكليف، بل ال سوء يف السريرة وال جتري بناًء على اجلواز على املبىن

  .ذكره
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ستدبار اال أو ستقبالاط بترك االيحتفاال، سترباءء من البول يف ارى خيرج باال علم ببقاء شي إذا ):١٩مسألة ـ (

  . أشدةحاليف 

  

ائط غوبقاء شيء من ال }سترباءء من البول يف ارى خيرج باإل إذا علم ببقاء شي {):١٩مسألة ـ (

 ،اط السابقيحتمن اال}  أشدةستدبار يف حالاال أو ستقبالاط بترك االيحتفاال ىف ارى خيرج باالستنجاء

 القليل، لكن الظاهر لزوم الفتوى به تبعاً عن مثل هذا املقدار األدلةنصراف احتمال به الوإمنا ال نفيت 

  .لغري واحد من الشراح واملعلّقني

كان  أو جرى الدم معهما، إذا يكون البول والغائط خيرج مع شيء آخر، كما أن نه ال فرق بني إمث

 األدلة طالق وذلك إل، أم ال،الغائط مع الدود الساقط من املخرج أو البول مع املين الباقي يف ارى،

  .كما عرفت

خرج الدم احملض لقرحة يف ارى  أو خرج الدود، أو  الغائط، إىلستحالةخرج الطعام قبل اال إذا نعم

  .ستدبارستقبال واال ذلك مل جيب االأشبهما  أو مثال،
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ن  بل يف الطريق غري النافذ بدون إذ،حىت الوقف اخلاص  حيرم التخلي يف ملك الغري من غري إذنه): ٢٠مسألة ـ (

  أربابه

  

 أو  ولو بالفحوىمل يكن راضياً إذا } حيرم التخلي يف ملك الغري من غري إذنه {): ٢٠مسألة ـ (

 ذلك، بال إشكال وال خالف، ألنه أشبه لآلية الذي هو من مصاديق الفحوى، وما بكونه مشموالً

ه نوع من  فإن}صحىت الوقف اخلا {اًإمجاع و نصاً والتصرف يف ملك الغري غصب حمرم شرعاً،تصرف

للتخلي، كأن مل يوضع  إذا امللك كما قالوا بذلك يف كتاب الوقف، ومثل الوقف اخلاص الوقف العام

 مراده بالوقف اخلاص، ألنه خاص من جهة عدم أيضاً فيه، ولعلّ هذا ى جللوس الزائرين فتيخلّيقف حمالً

  .التخلّي

ملوضوع للتخلّي فال إشكال يف جواز التخلّي أما الوقف اخلاص الذي يشمل التخلّي، والوقف العام ا

  .فيهما

مجاعة  أو شترى إنسانا إذا  هلم، كماكان ملكاً إذا }بل يف الطريق غري النافذ بدون إذن أربابه{

 يوجب سقوط ملكيتهم  بينها، ومل يعرضوا عنه إعراضاً وبعضها طريقاً وجعلوا بعضها دوراًأرضقطعة 

  .له

ه يكون كما ذكره يعل هلم، و لدورهم فظاهر مجاعة أنه يصبح ملكاًكان الطريق حرمياً إذا أما

  .ردبيلي وبعض آخرين اإلشكال يف ذلكاملصنف، لكن عن األ
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 عدم جواز التصرف فيه بغري فإن القدر الثابت عدم جواز مزامحة مالك العامر ال(: قال يف املستمسك

  .)١( آخره إىل)إذم لعدم ثبوت ملكهم له

  . كما ذكروا، إذ ال دليل على امللكية أن األمرروالظاه: أقول

  .كان التخلّي مزامحاً هلم مل جيز إذا نعم

يغير طريقا عن  أن ليس ألحد«: )عليه السالم(  ظاهر بعض الروايات امللكية، كقول الصادق:ال يقال

 موضع آخر ال  إىلقلهكان لقوم بأعيام فاتفقوا على ن وإن  عامة املسلمنيعليه مير كان سابالً إذا حاله

  . احلديث)٢(»يضرون فيه بأحد، ويف ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز

حنو  أو  هلم على النحو األول،يراد كونه ملكاً أن احلكم ال يكفل موضوعه، فمن احملتملن إ :وفيه

  .أشبهما  أو احليازة،

يتخلّوا  أن  الدورايللبعض أهإذن بعض األرباب ال يكفي، ألنه مشترك بينهم، فال جيوز  أن مث الظاهر

 كان ملكاًن إ  الطريق النافذ، وأنه إىلفيه، ألنه مشترك بينهم وبني غريهم، ومما تقدم ظهر احلكم بالنسبة

  مل يكن  وإن ألحد مل جيز التخلّي بغري إذنه،

                                                

.٢٠٣ ص٢ج: املستمسك )١(

.٣ ححياء املواتإ أبواب من ١١الباب ١٥١ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(
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   هلمكان هتكاً إذا املؤمنني وكذا حيرم على قبور

  

لمني، وإالّ حرم من باب حرمة األذية، وكما ال جيوز ختلّي ذية للمسأمل يكن ن إ  جاز التخلّيملكاً

  .اإلنسان بنفسه ال جيوز إقعاد ولده وذويه للتخلّي

 اإلذن، كما ال حيتاج الوضوء  إىل اململوكة ال حيتاج التخلّي فيهااألراضي الواسعة جداً أن مث الظاهر

  .حملّه اإلذن كما حرر يف  إىلوالغسل من املياه الواسعة اململوكة

 كان ملكاً أو قصد احليازة، إذا ألا حموزة ملن دفن امليت} على قبور املؤمنني{التخلّي } وكذا حيرم{

  .مل يكن مباح املال إذا غريه، ومنه يعلم عدم الفرق بني قرب املؤمن وغري املؤمن أو للميت

  حرمة املؤمن ميتاً فإن}هلم إذا كان هتكاً{ألصل، ومل جيز مل ميلكه ومل حيزه جاز التخلّي ل إذا أما

  .كحرمته حياً

نه يأيت يف باب املكروهات كراهة التخلّي يف الطرق وعلى القبور، وذلك مقيد بغري صورة احملرم إمث 

  .كما ال خيفى
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  .الصدر والبطن والركبتان  املراد مبقادمي البدن): ٢١مسألة ـ (

  

ستدبار ستقبال واالاال أن قد عرفت} بطن والركبتانالصدر وال  املراد مبقادمي البدن{): ٢١مسألة ـ (

ذلك يتحقق حىت بشكل السجود والنوم وحنومها، وال  وإن العورة، أو ستقبال واستدبار اجلسمااحملرم هو 

بل ال  عد مستقبالً، ه، بل لو كان صدره وبطنه مستقبالًوستقبال الركبتني يف حال القيام وحنايشترط 

 بطنه  حيث كان إىل وقد لوى نفسهستقبالً ملوالبطن، فلو كان نصفه األسفستقبال الصدر ايشترط 

األعلى كوضع كان مقادمي نصفه  بأن ، ولو كان اإلنسان مشوهاً السماء عد مستقبالً إىلوصدره

  .االعتبار باألسفل ال األعلى أن منعكس ملقادمي بدنه األسفل فالظاهر
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خبصوص  أو ،اليت ال يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطالب   املدارسي يف مثلال جيوز التخلّ): ٢٢مسألة ـ (

مل يعلم كونه على خالف  إذا  ويكفي إذن املتويل،من هذه اجلهة أعم من الطالب وغريهم أو ،الساكنني منهم فيها

  .خري من التصرفات اُأل وكذا احلال يف غري التخلّ، بذلكأيضاً والظاهر كفاية جريان العادة ،الواقع

  

}  يف مثل املدارس{والوضوء والغسل وسائر أحناء التصرف } يال جيوز التخلّ{): ٢٢مسألة ـ (

 أو ،اليت ال يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطالب{واملساجد واحلسينيات وسائر املوقوفات 

 من أو من هذه اجلهة أعم{وغري الطالب يف وقف احلسينية وحنوها } خبصوص الساكنني منهم فيها

 والظاهر كفاية جريان العادة ،مل يعلم كونه على خالف الواقع إذا  ويكفي إذن املتويل،الطالب وغريهم

  : واألقسام ثالثة} خري من التصرفات اُأل وكذا احلال يف غري التخلّ، بذلكأيضاً

 وال ،ص الذي بيده الرضا يف الوقف اخلانعلم رضاية املتويل  أونعلم بكون وقفها عاماً أن :األول

  .إشكال يف اجلواز

نعلم بكون وقفها  أو  املتويل الذي بيده الرضا،ى ومل نعلم برضنعلم بكون وقفها خاصاً أن :الثاين

  .شكال يف املنع حينئذإرضا، وال ل، لكن علمنا بعدم رضى املتويل الذي بيده اعاماً

   أو  وأنه من قبيل األول،نيولاألنشك يف أحد  أن :الثالث
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يتخلّون  أو  يتوضونرأينا املسلمني دائماً إذا  كانت هناك قرينة على أحدمها، كما فإنحينئذالثاين، و

يف الوقف بدون رادع وال مانع مع إمكان املتدينني املوجودين هناك من الردع واملنع، حبيث كان ذلك 

اص، وحينئذ ال  الذي بيده الرضا يف الوقف اخل املتويللرضى أو  الوقفلعمومما إ  عن اجلواز،اًكاشف

  .)١(»الوقوف على حسب ما يقفها أهلها«: )عليه السالم( ذلك ال ينايف قوله ألن ،إشكال يف اجلواز

قرينة، فهنا مل تكن هناك  وإن وإن كانت هناك قرينة على اخلالف فال إشكال يف عدم اجلواز،

 على الشيء ني طارئتنيلوقف مع أصل عدم عموم الوقف لكوما حالت أصل عدم خصوص ارضايتع

ي كان قبل الوقف ستصحاب عدم جواز التصرف الذا  إىلبعد وقفه، فرمبا يقال بتساقطهما والرجوع

امللك الذي كان حمالّ  ألن ستصحاب، أصل احللّ بعد سقوط اال إىلملك الغري، ورمبا يقال بالرجوعألنه 

 أثر، عليه ال يترتب  خاصاً وقفاًأصل عدم جعلها أن  وصفه، لكن الظاهرىلعدم اجلواز قد ذهب فال يبق

  .ه ال جيوز التصرفيعل، ورضا بال معولذا فال جمال جلريانه فيبقى أصل عدم جعله عاماً

   أو أذن املتويل ومل يعلم كيفية الوقف هل أنه خاصن إ نه إمث

                                                

.٢ ح الوقوف والصدقاتأبواب من ٢الباب ٢٩٥ ص١٣ج: الوسائل )١(
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ة،  لفعله على الصحللمتويل يف صورة اخلصوصية حق اإلذن أم ال؟ جاز التصرف محالً أن عام؟ وهل

 أو ،مكتبة عامة أو حسينية للزائرين، أو الواقف وقف مدرسة لطالب العلوم الدينية، أن ولو علمنا

  :ستفادة؟ الظاهر نعم، بشرطني، فهل لغري الطالب والزائر واملطالع وحنوه واملصلّي وحنوه االمسجداً

  .عليهمال يزاحم أولئك املوقوف  أن :األول

 ينايف يعملوا عمالً أن أيضاًنه ليس هلم إ، كما  ينايف الوقف عرفاًعمالًال يكون غريهم يعمل  أن :الثاين

  .الوقف

 من جواز غري الصالة يف املسجد من دعاء، مجاعأما وجه الظهور املذكور، فلما ثبت بالنص واإل

 أن ف عنشكغريها، وذلك ي أو جنازة أو جتماع ألجل عرساحتفال، ومأمت، وقضاء، ودرس، واو

 إالّ املسجد موضوع للصالة، والواقف مل يقصد أن  ال ينايف الوقف بنظر الشارع، معخمتلف األعمال

املتشرعة ال يستنكرون  أن ، واملناط يف املسجد موجود يف سائر األوقاف، وكذلك نرىكونه مسجداً

صحن و)  السالمعليهم( ها يف صحن مراقد األئمة الطاهرينحتفال واملأمت وغريالنوم والبيع والشراء واال

 أجري فيه ما مل يكن هدفاً إذا الوقف أن ستفادة الزائر، مما يدلّ علىالصحن موقوف ال أن أوالدهم، مع

، مور مل جيز فيه هذه األحتمال أصالة عدم اجلواز ألنه ما دام كان ملكاًامنه عند نظر الواقف مل يضر، ف

  جهة خاصة، فإجراء  إالّ وحني الوقف مل يقصد الواقف
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 ألن ممنوع ملا ذكر،" الوقوف على حسب ما يقفها أهلها": )عليه السالم( ت خالف قولهسائر اجلها

 مطلق اجلهات غري املزامحة للهدف اخلاص، وال يلزم  إىلاملذكور يف أذهان الواقفني إخراج امللك

  . حني ذهاب عنوان الوقفاألقرب  إىل ذلك حني الوقف، كما ال يلزم توجه الواقف إىلتوجههم

 يعلم وجه الشرطني املذكورين، إذ املركوز تقدمي اهلدف على سائر املنافع، ففي صورة املزامحة ومنه

، ولذا جيوز لغري الطلبة عدم استعمال الوقف يف منافيه عرفاً املركوز أن يقدم اهلدف وال جيوز غريه، كما

جيوز تشييع اجلنازة يف زاحم ذلك الطلبة، وكذلك  إالّ إذا الوضوء من حوض املدرسة املوقوفة كذلك،

نه مناف إ للبقالة حيث جيعل غرفة املدرسة حمالً أن مل يزاحم املصلّني وهكذا، كما ال جيوز إذا املسجد

  .للوقف يف مركوز نظر الواقف

 ألجل معاشه، مع كونه الطالب يف غرفته كتباً يبيع أو أن دارة املدير املدرسة،إأو  أما جعلها مكتبة

ينايف بيعه نظام املدرسة منافاة من جهة جميء املشتري املزاحم للطالب، فذلك مما جيوز،  للعلم وال طالباً

  .ألنه ال ينايف املركوز يف ذهن الواقف

كان من  وإن علمنا أنه كان املركوز يف ذهنه خالف ذلك مل جيز،  أو،نعم لو نص الواقف على العدم

 أو ونانية ال حيق له سكىن املدرسة،يالحكمة الطالب القاري لل أن نص على إذا شؤون اهلدف، كما

    للحكمة، ويخرج الطالبعلمنا أنه ال يريد سكناه ألنه كان خمالفاً
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ه ال حيق لطالب احلكمة  فإنالقارئني هلا من املدارس بالقوة مث وقف مثل هذا اإلنسان مدرسة دينية،

  .ب الوقف فليطلب من هناكالسكىن يف املدرسة اليت وقفها، وهناك مسائل أخر مرتبطة ببا
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  فصل

  ستنجاءيف اال

  سل خمرج البولجيب غَ

  

  }فصل{

  }يف االستنجاء{

وهو عبارة عن تنظيف حمل النجو، واملراد به حمل البول والغائط، وإمنا مسي بذلك خلفائه، ومنه 

  .ةالنجوى واملناجا

 لطواف، إذ ال جيب التطهري ملا يشترط بالطهارة كالصالة وا شرطياًوجوباً} سل خمرج البولجيب غَ{

  .تلوث ظاهره إذا ملخرجاسل ، وإمنا جيب غَاًإمجاعيف نفسه 

كان الغائط يابساً حبيث مل  أو ب أنبوب داخل يف اإلحليل،بسخرج البول ب إذا مل يتلوث كما إذا أما

 مبحث سل، وذلك ملا حتقق يفسقط بدون املرور على الظاهر مل جيب الغ أو يؤثّر يف تلويث الظاهر،

  النجاسة إمنا ترش  أن سل الباطن، ومنالنجاسات من عدم غَ



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٨

  .إذا كانت رطبة رطوبة مسرية

الغائط  أو الوضوء على املشهور، فلو توضأ وملا يغسل خمرج البول سل املخرج يفنه ال يشترط غَ إمث

  .ه أوجب إعادة الوضوء فإن للمحكي عن الصدوق،صح وضوؤه، خالفاً

مل يغسل املخرج، وجلملة من  إذا لوا له باألصل إذ ال وجه لبطالن الوضوءدستافقد : أما املشهور

أبول وأتوضأ وأنسى : )عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: نصر قال أيب بن الروايات، كصحيح عمرو

  .)١(»غسل ذكرك وأعد صالتك،؛ وال تعد وضوءكا«: ما صليت؟ قال ستنجائي، مث أذكر بعدا

احلكم بن عتيبة بال يوماً ومل يغسل ذكره  أن مرمي األنصاري أبو ذكر: لة قانيأذوصحيح ابن 

يغسل ذكره ويعيد  أن عليهبئس ما صنع، «:  فقال)عليه السالم( اهللا متعمداً، فذكرت ذلك أليب عبد

  .)٢(»هصالته وال يعيد وضوء

 مث يتوضأ  يف الرجل يبول فينسى غسل ذكره،)عليه السالم( احلسن أيب بن يقطني، عناوصحيح 

  بنا غريها من الروايات، كموثق  إىل،)٣(»يغسل ذكره وال يعيد الوضوء«: وضوء الصالة؟ قال

                                                

.٣ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٨ ص١ج: الوسائل )١(

.٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٨ ص١ج: الوسائل )٢(

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٨ ص١ج: الوسائل )٣(
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  .، وغريه، وال فرق يف احلكم املذكور بني البول والغائط، لألصل واملناط)١(بكري

  :واستدل للصدوق بأمرين

الغائط منه، وذلك ناقض وخيرج ذرات من البول ن أ و ال بداستنجى إذا الذي مل يستنجن إ :ولاأل

  .للوضوء

 ى يف الرجل يتوضأ فينس:)عليه السالم( جعفر أيب بن خالد، عنامجلة من الروايات، كصحيح : الثاين

  .)٢(»يغسل ذكره مث يعيد الوضوء«: غسل ذكره؟ قال

تغسل  أن إن أهرقت املاء ونسيت«: )عليه السالم( اهللا عبد قال أبو:  قالبصري، أيب واملروي عن

  .)٣(»ك إعادة الوضوء وغسل ذكركيعلرك حىت صلّيت فذك

سألته عن رجل بال مث متسح فأجاد :  قال)عليه السالم(  بن جعفر، عن أخيه موسىيعلوعن 

  يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ، ويعيد صالته، وال «: التمسح، مث توضأ وقام فصلّى؟ قال

                                                

.٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٨ ص١ج: الوسائل )١(

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٩ ص١ج: الوسائل )٢(

.٨ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٩ ص١ج: الوسائل )٣(
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٢٠٠

  باملاء

  

  .من الروايات غري ذلك  إىل)١(»يتعد بشيء مما صلّى

سل املخرجني مع خروج شيء كما هو واضح، ويف صورة نه ال يالزم غَإ: ويرد على الدليل األول له

عتبار باللون والرائحة افرض خروج الذرات اليت ال تنجس لصغرها ال يبطل الوضوء، ولذا تقدم أنه ال 

  .والصغار من الذرات املوجبة هلما

  .وجب إعادة الوضوء، لكنه خارج عن فرض املسألةعلمنا خبروج ذرات كبار  إذا نعم

  كما قيل مما يوجب سقوطها إلعراض املشهور عنها،مجاعا خالف اإل بأ مع الغض:ويرد على الثاين

ستحباب، ومثله غري عزيز يف باب الوضوء  الطائفة الثانية على االفتني يكون حبملني الطائباجلمع أن 

  .خيفىوالصالة كما ال 

أجاز  وإن  نقله، والسيد املرتضى مستفيضاًاًإمجاعبال إشكال وال خالف، فال جيزي غري املاء } باملاء{

 على لزوم املاء كما حكي عنه، ويدل على مجاعحنو ذلك، لكنه هنا نقل اإل أو إزالة النجاسة باملضاف

 )عليه السالم( عفرج أيب  ما رواه بريد عن، ما تقدم يف مبحث املضاف وغريه إىلاحلكم املذكور، مضافاً

  جيزي «: نه قالأ

                                                

.٩١ص: سنادقرب اإل )١(
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٢٠١

  مرتني،

  

  .)١(»املاء إالّ من الغائط املسح باألحجار وال جيزي من البول

ستنجاء ثالثة  وجيزيك من اال،بطهور إالّ ال صالة«:  قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن زرارة عن

ه ال بد من  فإنالبول وأما )صلى اهللا عليه وآله وسلم( أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اهللا

  .)٢(»غسله

 الرجل يبول وال يكون عنده املاء )عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: إبن بكري، قال أما ما يف رواية

  .)٣(»كل شيء يابس ذكي: فيمسح ذكره باحلائط؟ قال

  .املسح يطهره أن ظاهره عدم سراية النجاسة من الذكر بعد يبسه، الن إ :لكن فيه

صطناعية، ألا تسمي ماًء بقول مطلق، وقد سبق  ال فرق بني املياه اخلارجية واملياه االوالظاهر أنه

  .الكالم حول ذلك

 غري واحد كالصدوق، والكركي، والشهيدين، وغريهم، وهناك قول آخر بكفاية  إليهذهب} مرتني{

  .األقرب وهذا ، املشهور إىلاملرة، وقد نسب هذا القول

                                                

.٦ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )١(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٢ ص١ج: الوسائل )٢(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣١الباب ٢٤٨ ص١ج: الوسائل )٣(
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٢٠٢

التطهري من البول يكون مرتني، وخبصوص رواية نشيط بن  أن ا دل على مب:ستدل للقول األولا

عليه (سألته كم جيزي من املاء يف اإلستنجاء من البول؟ فقال :  قال)عليه السالم( صاحل، عن الصادق

املراد غسلتان كل غسلة مبثل ما على احلشفة، كما  أن  بناًء على،)١(»مثال ما على احلشفة«: )السالم

  .احد من الفقهاءفهم غري و

ات أدلة املطهرية، وما دل على املرتني يف البول إمنا هو يف غري املخرج، إطالق ب:واستدل للقول الثاين

وال مناط يف املقام، إذ الشارع خفف حكم النجو، ولذا حكم بتطهري حمل الغائط باألحجار وحنوه ومل 

  .ارة ماء االستنجاءحيكم بذلك يف سائر املوارد اليت تلوث بالغائط، وحكم بطه

  :عليهاأما رواية نشيط فريد 

كم أعطي من : يسأل العبد أن فهو مثل" كم جيزي"الظاهر منها احلكم ال العدد، ألنه سأل ن إ :أوالً

  .ه ال يفهم منه العدد بل احلكم فإناملاء للحديقة؟ فيقول رطلني،

 أن جيزي من البول«:  قال)عليه السالم(  فعنه عن الصادق،ة لرواية نشيط الثانيةرضاا مع بأ:ثانياً

  ، )٢(»يغسله مبثله

                                                

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦الباب ٢٤٢ ص١ج: الوسائل )١(

.٧ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦الباب ٢٤٣ ص١ج: الوسائل )٢(
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٢٠٣

  .ستحباب لو سلم داللتها على املرتني على االاألوىلوالرواية الثانية معمول ا وصاحلة حلمل الرواية 

 اهللا قلت أليب عبد: ة اجلملة من الروايات األخر، كصحيح يونس بن يعقوب قالرضاا معإ: ثالثا

يغسل ذكره «: بال؟ قال أو فترضه اهللا على العباد ملن جاء من الغائطاوضوء الذي  ال:)عليه السالم(

اإلمام يف مقام البيان، ومل يذكر  أن  ظاهر ذيل احلديث فإن)١(» مرتنيويذهب الغائط، مث يتوضأ مرتني

  .مرتني يف غسل الذكر، فهو كالنص يف كفاية املرة يف غسل الذكر

، )٢(»مثّة ال، ينقي ما«: نجاء حد؟ قالت هل لالس)عليه السالم( حلسن سأل أبا ا:بن املغريةاوحسنة 

  .)٣(»مثة حىت ينقي ما«: ويف بعض النسخ

  .)٤(»كان على رأس احلشفة إذا يغسل مبثله من املاء أن روي أنه جيزي«: ومرسلة الكايف

  .، هذا كله يف مسألة الوحدة والتعدداألقربوعلى هذا فقول املشهور هو 

                                                

  .٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٣ ص١ ج: الوسائل )١(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٣الباب ٢٢٧ ص١ج: الوسائل )٢(

.١٤ ح يف آداب األحداث املوجبة للطهارة٣الباب ٢٨ ص١ج: التهذيب )٣(

.٧ حسترباء من البول وغسله باب اال٢٠ ص٣ج: الكايف )٤(
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   ثالثواألفضل

  

 خبارستحباب بعد تلك األما لو قلنا بالوحدة، فالظاهر عدم لزوم مثلي املاء حلمل خربه على االأ

 ملن قال باملثلني مرة واحدة الظاهرة يف كفاية املثل، بل ال يلزم املثل وإمنا يكفي مسمى الغسل، خالفاً

  : يف املسألة أربعةقوالاأل أن  املشهور، واملتحصل إىلكما نسب

  .الذي اخترناه ختاره اجلواهر وغريه، وهذا هوا كفاية مسمى الغسل مرة، :ولاأل

  . املشهور إىلعتبار مثلي ما على املخرج من املاء مرة، وهذا هو املنسوبا :الثاين

  . الصدوق يف الفقيه واهلداية إىلعتبار غسلتني يف كل واحدة مثالن، نسبا :الثالث

 ختاره الشيخ املرتضىاستيالء املاء على احملل، اسل من ف من الغ غسل مرتني مبا هو املتعار:الرابع

  ).رمحه اهللا(

 البول ثالث مرات، ومن الغائط باملدر نكان يستنجي م: لصحيح زرارة، قال} واألفضل ثالث{

  .)١(واخلرق

ن  إالّ أ املعصوم، أو إىل زرارة إىلراجعا" كان"سم ايكون  أن حتمال الكان جممالً وإن واحلديث

   الفقيه كاٍف يف احلكم ىفتو

                                                

.٦ حاخللوة أحكام أبواب من ٢٦الباب ٢٤٢ ص١ج: الوسائل )١(
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  مبا يسمى غسالً،

  

  .حتاط يف احلدائق بالثالثاستحباب، بل باال

احلكم باملرتني عند من يقول به إمنا هو يف غري بول الرضيع، حيث دلّ الدليل على  أن خيفىمث ال 

  .كفاية املرة كما تقدم، وهو إمنا يكون يف املاء القليل

  . لكل جنسة كما سبق من كونه حكماًأما الكثري فيكفي فيه املر

ه سواًء كان ت لقليسمى غسالً أن كان املقدر مل يوجب إذا وهذا القيد إلخراج ما}  غساليسمىمبا {

مل يتحقق الغسل مل ينظف  فإذا الواجب الغسل، ألن مرتني، وذلك أو مثلني، وسواًء صبه مرة أو مثال

 مكان، وال شك يف أنه حيصل  إىل من املاء من مكانءزالغسل عبارة عن نقل جن إ :، لكن فيهشرعاً

مل يتحقق به غسل،  إذا  اخلالف يف عدم االجتزاء باملقدرى، ولذا ترى اجلواهر نفمهما كان املاء قليالً

  .دعى أنه فرض نادرالكن 

د يالن ب قابل للجريااملاء أوسع من الدهن كما يف الروايات، والدهن مهما كان قليالً ألن وذلك: أقول

الندرة غري ظاهرة، حمل نظر، بل  بأن  لغريه من اإلشكال على اجلواهروحنوها، فما يف املستمسك تبعاً

دعاه اجلواهر من عدم اخلالف ا بعد حتديد الشارع، وما أيضاًصدق الغسل غري الزم ن إ يقال أن ميكن

ختالط الباقي من اجيعل الشارع  أن ر فيه، بل املتعرض هلذه املسألة قلة من العلماء، وأي مانع منومنظ

   يف البول على املخرج باملاء كافياً
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  وال جيزي غري املاء،

  

 وكما جعل ماء ، بالصبىالطهارة، كما جعل ذلك كذلك يف باب بول الرضيع حيث اكتف

 ، من القذر، واحلكمة واضحةأكثراملاء  بأن نجاء طاهراً مع أنه خملوط بذرات القذارة، وعلل ذلكتساال

  .ختالط القذر اخلفيف باملاء يوجب تبخر القذر بتبخر املاء ونشف احمللّا فإن

 مل أشبهما  أو ستهلك املاء يف البول الباقي على املخرج لكون البول قطرةانعم ال إشكال يف أنه لو 

  .قل كون املاء مثل ما على املخرج عدم كفاية املاء األر عن مثله، بل ظاهاألدلةنصراف يكف ذلك، ال

  .األدلةاط حسب يحتا" ى غسالمبا يسم: "شتراط املصنف وغريه بقوهلما ف،وكيف كان

 يتعدى املخرج، فعدم التنبيه من املخرج حقيقة، إذ البول غالباًعم املراد باملخرج هو األ أن  الظاهرمث

  . إليهرق بني ما على املخرج وبني أطرافه مما يعتاد وصول البولف دليل على عدم العليه

 عمومات أدلة غسل  إىلتعدى البول املقدار املتعارف مل يكف ذلك، بل الالزم الرجوع إذا نعم

  .البول

 قلت أليب احلسن موسى:  ذلك ما رواه مساعة، قالرضاكما تقدم، وال يع} وال جيزي غري املاء{

  ليس «:  قالإين أبول مث أمتسح باألحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي؟: )عليه السالم(
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  وال فرق بني الذكر واُألنثى واخلنثى

  

 مسعت رجالً:  العامة واخلاصة، واليت منها موثقة حنان قالاألدلة، لسقوط هذه الرواية ب)١(»به بأس

ذا بلت إ«: ، فقاليعلإين رمبا بلت فال أقدر على املاء ويشتد ذلك :  فقال)عليه السالم( اهللا با عبدأسأل 

  .)٢(» وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك فإنكرك بريقك،ومتسحت فامسح ذ

  .)٣(»كل يابس ذكي«: بن بكري املتقدمة، وفيهااالنجاسة، رواية عدم ومثله يف الداللة على 

البلل اخلارج طاهر ألنه  أن "ليس به بأس: ")عليه السالم(  املراد بقولهنيكو أن من احملتملن  إمث

نجس تاملراد عدم البأس ب أو أن  حاله حال بصاق شارب اخلمر،مذي، ومل يعلم مالقاته للظاهر فيكون

، وقد ذكرنا ) السالمعليهم(  أهله إىل، ال بد من رد علمهرضااخلرب ضعيف ومع أن سراويله، وحيث

  . واهللا العامل، وقلنا فيه بعض احملتمالت األخراخلرب سابقاً

شتراك يف التكليف، وذلك ألدلة االكما هو املعروف، } وال فرق بني الذكر واألنثى واخلنثى{

  بن ا بعض الروايات، كحسنة إطالقو

                                                

.٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠٠ ص١ج: الوسائل )١(

.٧ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠١ ص١ج: الوسائل )٢(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣١الباب ٢٤٨ ص١ج: الوسائل )٣(
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  ،غري معتاد أو كما ال فرق بني املخرج الطبيعي وغريه معتاداً

  

 غري مقطوع  بأنه شتراكسل يف التطهري، واإلشكال يف االات الدالة على كفاية الغطالق، واإل)١(املغرية

البول يغسل مرتني غري  أن خمصص مبا دلّ على بأنه طالق اإلظاهرها الرجل، ويف بأن به، ويف الرواية

 الرواية، إذ ال إطالق فيما مل يعلم التفاوت، والفهم العريف يؤيد األويلصل شتراك هو األوارد، إذ اال

  إىلات بعد الشك يف املخصص بالنسبةطالقا ظاهرة يف الرجل، وال وجه لتخصيص اإل بأوجه للقول

  .تيقن من املخصص هو الثوب والبدن وحنومها، ال حمل البول امل فإناملقام،

ستواء املخرج حينئذ مع غريه يف الغسل  ما ذكرناه، ال إىلأما من يرى وجوب املرتني فال حيتاج

  .مرتني

مل يكن شيء خارج عن اجلسم  إذا }غري معتاد أو كما ال فرق بني املخرج الطبيعي وغريه معتاداً{

  .األدلةفرق لكون اجلميع من واٍد واحد، فيشمله ما تقدم من كاألنبوب، وإمنا ال 

 أن  املذكورة ال تشمله، وكذلك ال فرق بنياألدلة ألن نعم يف الشيء اخلارج عن اجلسم ال يكفي،

  أزيل بسبب املرة،  إذا ال؟ أو جنس كالدم، أو ،يكون مع البول شيء طاهر كالوذي

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٣الباب ٢٢٧ ص١ج: الوسائل )١(
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  اخلرق أو ح باألحجارويف خمرج الغائط خمري بني املاء و املس

  

  .، وألنّ الطاهر ال يزيد البول جناسة، والنجس ال يوجب تضاعف النجاسةاألدلة طالقوذلك إل

 والنصوص، لكن بشرط ذكرناه سابقاً وهو مجاعجيب تطهريه بالضرورة واإل} ويف خمرج الغائط{

قاه ولكن بدون رطوبة، مل ال أو يث مل يالق الظاهر،حب جداً كان الغائط غليظاً فإذا تنجس الظاهر،

حنومها، بال  أو }اخلرق أو ري بني املاء واملسح باألحجارخم{ينجس، وإذا تنجس الظاهر ففي تطهريه 

 )عليه السالم( جعفر أيب  ملتواتر النصوص، كاملروي عن زرارة، عنعليه مجاعإشكال وال خالف، بل اإل

 ثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اهللاستنجاء ثالبطهور، وجيزيك من اال إالّ ال صالة«: قال

  .)١(»ه ال بد من غسله فإن وأما البول،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 أن جرت السنة يف أثر الغائط بثالثة أحجار«:  قال)عليه السالم( جعفر أيب ويف رواية أُخرى عنه، عن

  .)٢(»ميسح العجان وال يغسله

كان «: سألته عن التمسح باألحجار، فقال:  قال)ليه السالمع( جعفر أيب ويف رواية ثالثة عنه، عن

   عليه(ي علاحلسني بن 

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩بالبا ٢٢٢ ص١ج: الوسائل )١(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٢(
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٢١٠

  .)١(»ميسح بثالثة أحجار) السالم

  .)٢(»وليستنج بثالث مسحات«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن النيبىلاوعن العو

 من لنستنجي بأق أن )مصلى اهللا عليه وآله وسل( انا رسول اهللا: عن سلمان، قالوعن الذكرى، 

  .)٣(ثالثة أحجار

 الغائط، فليذهب ومعه  إىلإذا ذهب أحدكم«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عنهاىلوعن العو

  .)٤(»ا جتزي فإثالثة أحجار،

جيزي من الغائط املسح باألحجار، وال جيزي من «:  قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن بريد، عن

  .)٥(»املاء إالّ البول

 يتمسح )عليه السالم(ي علكان احلسني بن «:  يقول)عليه السالم( مسعت أبا جعفر: وعن زرارة قال

  .)٦(»من الغائط بالكُرسف وال يغسل

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠ الباب٢٤٦ ص١ج: الوسائل )١(

.٥٩ ح١٨٥ ص٢ج: ايلئعواىل الل )٢(

.٧ سطر ٢١ ص:الذكرى )٣(

.٥٢ ح١٨٤ ص٢ج: ايلئعواىل الل )٤(

.٢ ح اخللوةأحكام أبوابن  م٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٥(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٥الباب ٢٥٢ ص١ج: الوسائل )٦(
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  .)١(ر واخلرق الغائط باملدنبول ثالث مرات، ومكان يستنجي من ال: ويف رواية زرارة

  .)٢(يغسل ذكره ويذهب الغائط مث يتوضأ "ويف رواية يونس

 ،)٣(»مثة ال، ينقي ما«:  لالستنجاء حد؟ قال:)عليه السالم(أليب احلسن : ، قلتةبن املغرياويف حديث 

املاء  تباعما دلّ على ا إالّ  هذه الرواياترضايف بعض املسائل اآلتية، وال يع تيةاآل  غريها من الرواياتإىل

ستنجاء بثالثة  السنة يف االجرت«: ال ق)عليه السالم( عبد اهللا أيب باألحجار، كمرفوعة أمحد، عن

  .)٤(»ويتبع باملاء  أبكارأحجار

:  قال؟أنه قد متسح بثالثة أحجار إالّ يغسل دبره باملاء حىت صلّى أن  عن الرجل ينسى:ورواية عمار

كان قد مضى وقت تلك الصالة اليت  وإن إن كان يف وقت تلك الصالة فليعد الصالة وليعد الوضوء،«

 حممولة على االستحباب ملا تقدم األوىل و،)٥(»ازت صالته وليتوضأ ملا يستقبل من الصالةصلّى فقد ج

  وملا سيأيت، 

                                                

.٦ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦الباب ٢٤٢ ص١ج: الوسائل )١(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب  ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )٢(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٣الباب ٢٢٧ ص١ج: الوسائل )٣(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٤(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٠الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )٥(
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  ستنجاء، وإالّ تعين املاء، االعليهإن مل يتعد عن املخرج على وجه ال يصدق 

  

  . واآلتيةوالثانية لو مل يكن حمذور يف العمل ا، ال بد من محلها على االستحباب، للروايات املتقدمة

ستنجاء،  االعليهإن مل يتعد عن املخرج على وجه ال يصدق {كتفاء باألحجار وحنوها إنما االن  إمث

  .شتراط عدم التعدي يف اجلملة مما ال إشكال فيه وال خالفاو} وإالّ تعين املاء

  :لكن الكالم يف موردين

تكفي يف قدر املخرج، وإمنا ال  أو حجار وحنوها مطلقاً، يف أنه لو تعدى فهل ال تكفي األ:األول

 والظاهر الثاين، إذ ال وجه للقول بعدم الكفاية مطلقاً، فلو غسل ،؟ احتماالنكثر األ إىلتكفي بالنسبة

  . مسح املخرج بعد ذلكىمجع نفسه حبيث مل يغسل املخرج كف بأن أطراف املخرج

 فقد قالوا يف ،املاء إالّ دي ال يكفي فيهالتع أن ات علىمجاع يف املراد بالتعدي بعد كثرة اإل:الثاين

  :تفسريه وجوهاً

  . لألردبيلي وأتباعه كصاحب املدارك وغريهما ذكره املاتن وتبعه غريه تبعاً: األول

  .عليه مجاعالتعدي عن خمرج النجو، وعن املعترب والتذكرة والذكرى اإل املراد هون إ :الثاين

  مل يبلغ  وإن ي الدبراملراد هو التعدي عن حواشن إ :الثالث
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  .مجاع يف روض اجلنان اإلعليهدعى اتني، ويلاأل

 الدبر، وهو ما ذكره السرائر، ك ـ وهو حلقةاملراد به التعدي عن الشرج ـ بالتحرين إ :الرابع

 أن ات، ألنه أزيد من حواشي الدبر، كمامجاعأنه املتيقن من معاقد اإل:  يف الطهارةىوقال الشيخ املرتض

  .)١(الدبر أزيد من املخرج احلقيقيحواشي 

الذي ذكره املصنف  أن ستظهره، والظاهرا على ما مجاع اإل، بل إدعى كلٌقوالقد تضاربت األ: أقول

ستنجاء ومع صدقه يزول حكمه بزوال احلكم بالتخيري كان يف موضوع اال ألن ،األدلةهو مقتضى 

  .موضوعه

، فالظاهر أا يف غري حملها، ستنجاءي ولو مع صدق االستنجاء عن املتعد االأخبارنصراف ا ىأما دعو

عليه ( ، كاملروي عن العلل، عن الصادقخباراالستدالل لذلك ببعض األ إالّ نصراف،ذ ال وجه لالإ

، تنجون بثالثة أحجار، ألم كانوا يأكلون البسر، فكانوا يبعرون بعراًسكان الناس ي«:  قال)السالم

:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيب إليه باملاء، بعثىبا فالن بطنه واستنجفأكل رجل من األنصار الد

فأخربه مبا عمل » هل عملت يف يومك هذا شيئاً«: قال ـ فقال له إىل أن فجاء الرجل وهو خائف ـ

   فقال ،ستنجاء باملاءمن اال

                                                

.١٢ سطر ٧٣ص:  للشيخ،كتاب الطهارة )١(
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ِإنَّ اللَّه يِحب ﴿: آية فأبشر اهللا تعاىل قد أنزل فيك  فإن لك،هنيئاً«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

رينطَهتالْم ِحبيو ابنيو٢(» فكنت أول من صنع هذا أول التوابني وأول املتطهرين)١(﴾الت(.  

، فأتبعوا املاء وم تثلطون ثلطاًي إل، وانتمكنتم تبعرون بعراً«: )عليه السالم( واملروي عن أمري املؤمنني

  .)٣(»باألحجار

  .)٤(»مل يتجاوز حمل العادة إذا يكفي أحدكم ثالثة أحجار«: )عليه السالم( ثانية عنهويف رواية 

مل  إذا  من الغائط املسح باألحجاريزجي«: أنه قال) عليه السالم(جعفر  أيب رارة، عنويف رواية ز

  .)٥(»يتجاوزر حمل العادة

 اخلرب  فإن،خبارلة يف هذه األنصراف، إذ بعد ضعف السند والدال ال تصلح قرينة لالخبارلكن هذه األ

  بالبسر، وحىت اآلكل للبسر ال بدم مل يكن خاصاًهأكل أن األول حكاية عن بعض احلاالت، لوضوح

  خيتلف بطنه، وكذلك اخلرب الثاين واخلرب الثالث ن أو

                                                

.٢٢٢اآلية : سورة البقرة )١(

.١ ح٢٠٥الباب ٢٨٦ ص:علل الشرايع )٢(

.٤٧ ح١٨١ ص٢ج: ايلئ اللعوايل )٣(

.١٧ سطر ٣٣ص: املعترب )٤(

.٤٦ ح١٨١ ص٢ج: ايلئ اللعوايل )٥(
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 خبار وإن أالكالم يف املتعدي عن الشرج وحنوه، دون التعدي عن العادة، ألن خارج عن املوضوع،

 تكون ناظرة وإن  أيام الرضا، ال بد يف)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ستنجاء الواردة بعد زمن الرسولاال

  . خمتلف احلاالت، وليست خاصة بالذين يبعرونإىل

 أن ، لكن بشرطستعمال األحجار وحنوها حىت يف الذي يثلط ثلطاًاالظاهر صحة  أن ومما تقدم يظهر

يه وحنوه، ويؤيد ما ذكرناه اخلربان ذ فخ إىلتعدى إذا  ممن يبتلي باإلسهال، ال مايكون باملقدار املتعارف

: ى ا، ولذا قال يف مصباح اهلدىاألحجار يكتف وإن اجلمع مستحب، أن األوالن، إذ ظاهر خرب العلل

ء ستنجاستنجاء باملاء يف مورد اال هو تشريع االخبارسوق هذه األ أن بيبلومن املعلوم على ال(

 ال نسخ الثاين وجعل األول بدله، فيدل على جواز اإلكتفاء ،لتخيري بينهمالباألحجار، املستلزم 

  .ى، انته)١()أيضاًباألحجار 

 ما تقدم من أيضاً، كما يؤيد ما ذكرنا أيضاً ذلك )عليه السالم(ي علظاهر اخلرب املروي عن  أن كما

ميسح العجان  أن ة يف أثر الغائط بثالثة أحجارجرت السن«: )عليه السالم( صحيحة زرارة، حيث قال

  .)٢(»وال يغسله

                                                

.٤٠ ص٣ج: مصباح اهلدى )١(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٢(
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تصال باملخرج يتخري يف املخرج اوقع نقطة من الغائط على فخذه من غري  إذا نفصال كماوإذا تعدى على وجه اال

  ،ن املاء فيما وقع على الفخذ ويتعي،يناألمربني 

  

جازت األحجار يف هذا املكان  فإذا دبر،على وزن كتاب، هو ما بني اخلصية وحلقة ال: والعجان

 مبا ذكره املصنف، مما ال اخلارج عن التحديدات املتقدمة كان التعدي الذي ال يكفي فيه األحجار خاصاً

  .ستنجاءيصدق معه اال

نه لو شك يف صدق التعدي كفت األحجار، ألصالة عدم التعدي، كما أنه ال فرق يف التطهري  إمث

  .غريه، كأن تنظف اُألم أوالدها بذلك أو ستعماهلا احملدث هو املباشر اليكون أن باألحجار

تصال باملخرج اوقع نقطة من الغائط على فخذه من غري  إذا نفصال كماوإذا تعدى على وجه اال{

بال إشكال وال خالف، إذ اخلالف يف املتعدي املتصل ال املنفصل، } يناألمريتخري يف املخرج بني 

ن املاء فيما وقع على ويتعي {األدلة طالق املخرج، إل إىلبطل جواز األحجار بالنسبةفاملنفصل ال ي

در ال تكفيها ق، والنجاسة املتعدية ذا الاملاء طهور مطلقاً ألن ،أيضاًبال إشكال وال خالف } الفخذ

  .األحجار

حتماالن، بل قوالن، من اي  كان يف تطهري املقدار غري املتعدنه قد تقدم أنه لو كان التعدي متصالً إمث

ستنجاء عن صورة التعدي، بل صرح يف نصراف أدلة االا، ومن األقوىختصاص كل حبكمه، وهذا هو ا

باملاء   عدم جتاوز العادة، فيندرج اجلميع حتت أدلة تطهري املتنجس)عليه السالم(ي علالرواية املروية عن 

  بعد خروجها 
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  ،والغسل أفضل من املسح باألحجار

  

 الكل  إىلب عدم الكفايةحاملنصرف هو املقدار املتعدي ال الكل، فسن إ :حجار، لكن فيهن أدلة األع

  .ال وجه له

 إلسهال وحنوه، أم  ال فرق بني كون عادة هذا الشخص التعدي دائماًيملتعداعدم الكفاية يف ن  إمث

 إذا  ال فرق يف صدق عدم التعديالظاهر أنه أن  ال تكفي األحجار، كماأيضاًال؟ ففي معتاد التعدي 

 ـ كما يتفق اآلن يف بعض هية جراحية فوسعوا مقعدلم بأطراف املقعد بني من أجرى عصراًكان منح

  .نصرافحتمال اال بعد عدم وجه الاألدلة طالقه، إلاملصابني ـ وبني غري

}مجاعم اإلبال إشكال وال خالف أجده، بل عن كشف اللثا} سل أفضل من املسح باألحجاروالغ 

قال :  قال)عليه السالم( ، كخرب العلل املتقدم، واملروي عن الصادقخبار، وذلك جلملة من األعليه

كم الثناء فماذا تصنعون؟ يلإ قد أحسن هللان إ شر األنصارعيا م«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  .)١(»نستنجي باملاء: قالوا

الكرسف واألحجار، مث اُحدث الوضوء وهو خلق كرمي، فأمر كان الناس يستنجون ب :ويف خرب آخر

  ِإنَّ اللَّه يِحب التوابني ﴿: زل اهللا يف كتابهنأ ف وصنعه)صلى اهللا عليه وآله وسلم( به رسول اهللا

                                                

  .١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٤الباب ٢٥٠ ص١ج: الوسائل )١(
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رينطَهتالْم ِحبي١(﴾و(.  

واللَّه يِحب ﴿: حانهيف قوله سب) ا السالمعليهم( ويف رواية جممع البيان، عن الباقر والصادق

رينطَّه٢(﴾الْم(: يتطهروا باملاء عن الغائط والبول أن حيبون)٣(.  

 قال لبعض )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يف رواية الفقيه أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

  .)٤(»ي ومذهبة للبواسريه مطهرة للحواش فإنيستنجني باملاء ويبالغن، أن مري النساء املؤمنات«: نسائه

ستحباب إعادة الوضوء والصالة ة، بل قد تقدم يف بعض الروايات ا غريها من الروايات الكثريإىل

  .فيمن مل يغسل بل متسح بثالثة أحجار

، )٥( كان يتمسح من الغائط بالكرسف وال يغسل)عليه السالم(ي علاحلسني بن  أن أما ما ورد من

وم ال يقتنعون بغري املاء، يال هذا  إىل الكرسف وحنوه عملياً، إذ كثري من الناسفلعلّ ذلك إلثبات مطهرية

  ضطرار، ومن عادة وكأم يرونه حلالة اال

                                                

.٤ حكام اخللوةح أأبواب من ٣٤الباب ٢٥٠ ص١ج: الوسائل )١(

.١٠٨اآلية : سورة التوبة )٢(

.١٤٤ ص١١ اجلزء٣الد: مع البيانجم )٣(

.٢٧ حرتياد املكان للحدثا يف ٢الباب ٢١ ص١ج: الفقيه )٤(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٥الباب ٢٥٢ ص١ج: الوسائل )٥(
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دواجلمع بينهما أكمل وال يعترب يف الغسل تعد،حصلن إ النقاء و بل احلد  

  

،  غريه راجحاًكان أو  يف نفسه،كان مكروهاً وإن  جانب من اجلوانب، إىليصروا أن املصلحني

 أن مع)  السالمعليهم(  ومن هذا الباب زهد األئمة:قبوهلم بالتشريع، قيل أو ألجل تعديل الناس،

، )١(﴾كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحاً﴿:  هلم، بل قال سبحانه يف الرسلالطيبات كانت حالالً

  . حملّه إىلوالكالم يف هذا املوضوع موكول

 مجلة من عليهثر الذي يقلعه احلجر وحنوه، ويدل املاء ال يقلع األ أن لوضوح} ا أكملواجلمع بينهم{

  .)٢(»فاتبعوا املاء األحجار «:)عليه السالم(ي عل كخرب ،الروايات

، )٣(»ستنجاء بثالثة أحجار أبكار ويتبع باملاءجرت السنة يف اال «:)عليه السالم( واملروي عن الصادق

  . واملعتربى من اخلالف واملنتهعليه مجاعستظهر اإلاا مجاعة، بل رمبا وقد يفضل اجلمع بينهم

   حصل وإن بل احلد النقاء، ال يعترب يف الغسل تعددو{

                                                

.٥١اآلية : سورة املؤمنون )١(

.٦ حلوة اخلأحكام أبواب من ٢٥الباب ٣٩ ص١ج: مستدرك الوسائل )٢(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠ابالب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٣(
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   من ثالث ويف املسح ال بد،بغسلة

  

 أيب بن املغرية عنا حسنة عليهويدل  .مجاعدعى مجلة من العلماء على ذلك اإلأواحدة، وقد } بغسلة

 مثة وحىت ينقي ما أو مثة ال، ينقي ما:  قال؟ستنجاء حد هل لال:قلت له:  قال)المعليه الس( احلسن

  .كما يف نسخة أُخرى

فترضه اهللا على اي  الوضوء الذ:)عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: وصحيح يونس بن يعقوب، قال

  هذا باإلضافة،)١(»الغائطيغسل ذكره ويذهب «: )عليه السالم(  قال؟بال أو  من الغائطالعباد ملن جاء

قل كفى فال أ ماء  إىل حىت حيتاج أوالًات التطهري، ولو نقى حبجر واحد مثالًإطالقات املطهر وإطالق إىل

  .األحجار أو املاء وحده بقدر اإلنقاءما إ يلزم

  :  ثالثأقوالويف املسألة . ال أو قل باألىنق}  يف املسح ال بد من ثالثو{

  . فبدون الثالث ال يطهر احمللاألقربث لطهر احملل وهو وجوب الثال: األول

  .كان بواحد وإن كتفاء بالنقاءاال: الثاين

   باألقل، فالزائد على ىنقن إ وجوب الثالث تعبداً: الثالث

                                                

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )١(
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  . يف الطهارة بل هو من باب التعبدالنقاء ليس شرطاً

ال يعلم حصول الطهارة، وجلملة ه بدون الثالث  فإن، باألصل: ـ املشهور ـ واستدل للقول األول

ستطب ا«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيباىلكاليت رواها الذكرى، والعو: من الروايات

  .)١(»ثالثة حثيات من تراب أو ثالثة أعواد، أو بثالثة أحجار،

أن )  وآلهصلى اهللا عليه( انا رسول اهللا: قال) عليهرضوان اهللا ( وما عن الذكرى عن سلمان

  .)٢(نستنجي بأقل من ثالثة أحجار

أحجار، بذلك جرت  ستنجاء ثالثةجيزيك من اال «:يف حديث) عليه السالم(وعن زرارة، عن الباقر 

  .)٣(»)صلى اهللا عليه وآله وسلم( السنة من رسول اهللا

  .)٤(»ارستنجاء بثالثة أحجار أبكجرت السنة يف اال«:  يف حديث)عليه السالم( عبداهللا أيب وعن

                                                

.)حثيات( مكان )حفنات(، و)استطب( مكان )طيبتسا( ٥٥ ح١٨٤ ص٢ ج:، ويف العوايل١١ سطر ٢١ ص:ىالذكر )١(

.٧ سطر ٢١ ص:الذكرى )٢(

.٥٤ ح١٨٤ ص٢ج:  والعوايل،١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٢ ص١ج: الوسائل )٣(

.٤ حوةل اخلأحكام أبواب من ٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٤(
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  .)١(»وليستنج بثالثة أحجار أبكار«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

  .)٢(»ثر الغائط بثالثة أحجارأجرت السنة يف «:  يف حديث)عليه السالم( وعن الباقر

  .)٣(» ميسح بثالثة أحجار)عليه السالم(كان احلسني بن علي «: ويف حديث

  .)٤(»وليستنج بثالث مسحات«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

 ثالثة أحجار  الغائط فليذهب ومعه إىلإذا ذهب أحدكم«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف آخر عنه

٥(»ا جتزيفإ(.  

  .)٦(»متسح بثالثة أحجار «:ويف رواية عمار

  كان  :، كخرب زرارةخبارجبملة من األ: ستدل للقول الثايناو

                                                

.٤٨ ح١٨٢ ص٢ج: ئايلل العوايل )١(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٢(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )٣(

.٥٩ ح١٨٥ ص٢ج: ئايلل العوايل )٤(

.٥٢ ح١٨٤ ص٢ج: لئايلال عوايل )٥(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٠الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )٦(
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  .)١(رات، ومن الغائط باملدر واخلرقمن البول ثالث م يستنجي

  .)٢(» يتمسح من الغائط بالكرسف وال يغسل)عليه السالم( يعلكان احلسني بن «: وخربه اآلخر

  .)٣(»ال، ينقي ما مثّة«: )عليه السالم( جاء حد قاللإلستن: بن املغريةاوخرب 

  .)٤(»سل ذكره، ويذهب الغائطغي«: وخرب يونس

 لإلستنجاء حجران وروثة، فألقى  إليه محل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( لنيبان إ :وما رواه الشهيد

  .)٥(ستعمل احلجرينأالروثة و

ستنجى أحدكم فليوتر ا اإذا «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قال رسول اهللا)عليه السالم(ي علوعن 

  .)٦(»وترا

                                                

.٦ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦الباب ٢٤٢ ص١ج: الوسائل )١(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٥الباب ٢٥٢ ص١ج: الوسائل )٢(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٣الباب ٢٢٧ ص١ج: الوسائل )٣(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٣ ص١ج: سائلالو )٤(

  .٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٦الباب ٤٠ ص١ج: الوسائلمستدرك  )٥(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )٦(
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  .)١(»ستجمر فليوترامن «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف رواية مكارم األخالق عنه

  .)٢(» فليوترىستنجامن «: )عليه السالم( ويف رواية اجلعفريات عنه

لتعبد، والطائفة الثانية على ا على األوىل باجلمع بني الطائفتني حبمل الطائفة :لقول الثالثلستدل او

  .ىنقا يحصول الطهر مب

 باجلمع األوىل خبارة للحمل على األطلقات قابلما اأغلب رواي أن ويرد على القول الثاين: أقول

  .ح داللةي كالصره حجة سنداً فإنبن املغرية،ابينهما، وبعضها ضعاف السند، والعمدة فيها خرب 

على " الثالثة"ميكن حبمل " مثة ينقي ما"وبني " الثالثة"بني اجلمع  بأن ،عليهلكن يستشكل 

يتها اكثرة رو ألن "الثالثة" لكن الالزم تقدمي ،"الثالثة"على صورة " ينقي"ستحباب، كما ميكن حبمل اال

 لقوة األقل، ويشهد أو يف كونه هو املدار سواًء كان بالثالثة" ينقي"هور من ظهور ظجتعلها أقوى يف ال

  .الظهور فهم املشهور

ات التطهري، إطالقات املطهر وإطالقنعم لو قيل بتساقط الظهورين لعدم أقوائية أحدمها كان املرجع 

  ستصحاب اجمال للتمسك بفال 

                                                

. التنظيف وما يتعلق به يف٤٧ ص:مكارم األخالق )١(

.١٦٩ ص:اجلعفريات )٢(
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،ين من النقاء والعدداألمر أكثر فالواجب يف املسح ،حيصل بالثالث فإىل النقاءمل  وإن ،النقاء باألقل  وإن حصل

  

ولو ال خمافة خرق (: قال صاحب اجلواهر وإن النجاسة، ومن ذلك تعرف ما يف القول الثالث،

ت املنجربة بالشهرة وبني اخلربين املذكورين حبصول  املركب ألمكن القول باجلمع بني الروايامجاعاإل

  . انتهى)١()كمال تعبداًالطهارة باألقل ووجوب اإل

 املشترطة للثالث، والطائفة الثانية ال داللة فيها بذلك، فاجلمع خبارنه خالف الظاهر من األإ: وفيه

رادة ال ظافة العرفية، ومثل هذه اإليراد من الطهارة باألقل حصول الن إالّ أن ، اللهمتعبديذا النحو مجع 

نقّاه أوال  وإن بل} النقاء باألقل  وإن حصل{ الدليل الشرعي، وكيف كان فالالزم الثالث عليهايساعد 

  .حجار يكفي حينئذ األ بأنه قلنان إ بغري املاء من السوائل أو بشيء من املاء ال يكفي يف التطهري،

نصراف وهو اال إالّ دة طويلة، إذ ال دليل على لزوم التتابعلكن ال بأس بالفصل بني األحجار ولو مل

}  فالواجب يف املسح،حيصل بالثالث فإىل النقاءمل وإن {ه إطالقبدوي ال يوجب صرف املطلق عن 

    فإن}ين من النقاء والعدداألمر أكثر { شرطياًاملطهر وجوباً

                                                

.٣٩ ص٢ج: اجلواهر )١(
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  ، رقة الواحدةبثالثة أجزاء من اخلو ،وجيزي ذو اجلهات الثالث من احلجر

  

حصل العدد بدون النقاء وجب النقاء، وال ينايف ذلك ما  وإن حصل النقاء بدون العدد وجب العدد،

 حصل النقاء ا بال إشكال، وإالّ لزم حكم ا بالثالث، إذ هو حممول على ما إذءافكتدلّ على  اال

 إذا ل بكفاية األقل إمنا هو فيمامن يقو أن الشارع بطهارة ما يبقى من الغائط وهو مقطوع العدم، كما

  .أيضاًحيصل النقاء، بال إشكال  إىل أن حصل النقاء باألقل، وإالّ فال بد من الثالث فما فوقه

كما هو احملكي عن } بثالثة أجزاء من اخلرقة الواحدةو ،وجيزي ذو اجلهات الثالث من احلجر{

 للشرائع، والشهيد الثاين، ومجلة من املتأخرين، خالفاًاملفيد، والعالمة، والشهيد، واحملقق الثاين، وغريهم، 

  .الالزم ثالثة أحجار وحنوها بأن حيث قالوا

  :أمورإستدل للقول األول، ب

  .يتمسح بثالثة أطراف منه أو ،يكسر احلجر ثالث قطعات أن املناط، إذ ال فرق بني: األول

 املراد  فإنضربه عشرة أسواط،ا :يلاملراد بثالثة أحجار هو ثالث مسحات، كما لو قن إ :الثاىن

  .عشرة ضربات ولو بسوط واحد ال عشرة أسواط متعددة

  إذا جلس «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قوله: الثالث
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  .)١(»أحدكم حلاجة فليمسح ثالث مسحات

وليستنج بثالث «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نهإ ايلبعض كتب الفقه، ويف العو كذا وجدته يف

  .)٢(»مسحات

  .ه يشمل بثالثة أحجار وبثالث مسحات فإنات أدلة املسح،إطالق: الرابع

ة بالعدد الظاهرة يف التعدد، وأشكلوا على مراآل بظاهر الروايات املتعددة :ستدل للقول الثايناو

إذ " جاربثالثة أح"وبني قوله " عشرة أسواط"املناط غري معلوم، وفرق بني قوله  بأن ستدالالت املتقدمةاال

 ضعيف السند، مع إمكان محله يدخول الباء يفيد تعدد الشيء، وعدم دخوله يفيد تعدد العمل، والنبو

  .كتفي بالنقاء غري معمول به، وإالّ الطالقعلى ثالثة أحجار، واإل

ه أمر عريف، والعرف ال يرى  فإنظاهر ما ذكره املصنف، إذ ال نسلِّم عدم العلم باملناطال لكن :أقول

ميسح املوضع على احلجر، فظاهر ما  أو املوضع، ميسح احلجر على أن  بني بينهما، كما ال يرى فرقاًاًفرق

املوضع، إمنا هو من باب صغر احلجر املوجب ملروره على املوضع، كما ال  احلجر على دلّ على مسح

  عشرة "م الفرق بني نسلّ

                                                

.٥ سطر ٢٦ ص:املدارك )١(

.٥٩ ح١٨٥ ص٢ج:  اللئايلعوايل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٨

  يكفي كل قالع، و ثالثة منفصالتاألحوطوإن كان 

  

عيناً يشرب ِبها ِعباد ﴿:  الباء رد الربط، قال تعاىل فإن، واحلكم العرف،"بعشرة أسواط" و "أسواط

  .)١(﴾اللَِّه

 األقل لقرينة خارجة، ةمنع من جهة كفاين إ طالق لكنه يصلح للتأييد، واإلكان ضعيفاً وإن والنبوي

  .ات ال يرتبط بعضها ببعضإطالق  للفظ فإنمينع من جهة وحدة احلجر وتعدده، أن ال يستلزم ذلك

 إذا اط إمنا هو فيمايحتلكن هذا اال}  ثالثة منفصالتاألحوطوإن كان { ما ذكره املصنف األقوىف

ختار هذا ا كاجلبل وحنوه، وإالَّ فال ينبغي الشبهة يف كفاية أطراف منه، وقد  جداًمل يكن احلجر كبرياً

ومع ذلك فينبغي القطع ( :جتزاء بذي اجلهات ـالختار عدم اا أن صاحب املدارك حيث قال ـ بعد

  . انتهى)٢() بالعمومستعملت من جهاا الثالثة متسكاًا إذا بأجزاء اخلرقة الطويلة

، لكن احملكي عن سالّر عدم عليه مجاعكما هو املشهور، بل عن مجاعة اإل} ويكفي كل قالع{

 حجار متسح بالكُرسفإن مل حتضر األ( :نيدبن اجلا، وعن رضما كان أصله األ إالّ جتزاء بكل جسماال

   باآلجر واخلزف ةستطابوال أختار اال... ما قام مقامه أو 

                                                

.٦اآلية : سورة اإلنسان )١(

.٩ سطر٢٦ ص:املدارك )٢(
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  .)١()إالّ ما ألبسه طني

 ذكر الكُرسف، واملدر، واخلزف، واخلرق، والعود يف خمتلف عليه هو املشهور، ويدل األقوىو

  .ع لعدم اخلصوصية يف املذكوراتكتفاء بكل قال، مما يدل بالداللة العرفية على االخباراأل

، ولو كان )٢(»مثّة ال، ينقي ما«:  لإلستنجاء حد؟ قال)عليه السالم( بن املغرية، حيث سألهاوموثقة 

  .عليه لزم التنبيه شيء خاص شرطاً

الالزم إذهاب  أن ، مما يدل على)٣(»ويذهب الغائط«: )عليه السالم( وموثقة يونس، حيث قال

  .بأي شيء كانالغائط، وهو حيصل 

العود؟  أو البعر، أو ستنجاء الرجل بالعظم،اسألته عن : قال )عليه السالم( وخرب ليث، عن الصادق

 ه يدل على وجود املقتضي يف كل شيء فإن، )٤(»عظم والروث فطعام اجلنالأما «: )عليه السالم(: قال

   كالعظم والروث، ومثله مجلة من ستثيناما إالّ 

                                                

. عن ابن اجلنيد نقال٢٩ً ص٢ج: احلدائق )١(

.١ ح اخللوةأبواب أحكام من ١٣الباب ٢٢٧ ص١ج: الوسائل )٢(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )٣(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٥الباب ٢٥١ ص١ج: الوسائل )٤(
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  ،ولو من األصابع

  

  .الروايات اُألخر اآلتية يف املسألة الواحدة

 وكلِّ طعام، وأنه ال بأس ،ستنجاء بالعظام والبعرعن اال)  السالمعليهم( ووا: وخرب الدعائم

  . أشباه ذلك يشمل كل شيء فإن، احلديث،)١(نجاء باحلجارة واخلرق والقطن، وأشباه ذلكتسباال

املذكورات، وقد  إالّ مبا ورد يف الشرع، ومل يرد فيه إالّ ر بأصالة عدم التطه:وإستدل للقول الثالث

الطهارة حكم شرعي يتوقف على ما  ألن وهو يف حملّه(: حكى يف احلدائق عن الرياض التوقف، مث قال

  .)٢()جعله الشارع مطهراً

ولو من { يف العموم، فقول املشهور هو املتعني األدلةوفيه ما ال خيفى، ملا عرفت من ظهور : أقول

 لو جاز لنبه يف الروايات، يف غري مورده،  بأنه ، واإلشكال يف ذلكاألدلة إطالقملا عرفت من } األصابع

  .أيضاً ال يقدم على ذلك، كما أنه مل يذكر يف الروايات اإلستنجاء بثوبه وعباءته إذ اإلنسان غالباً

شيء مغاير لغريه، كأن  الثالثة منيكون كل واحد من  أن بغي اإلشكال يف كفايةنلظاهر أنه ال يامث 

   والعود ريستنجي باحلج

                                                

.، ذكر آداب الوضوء١٠٥ ص١ج: دعائم اإلسالم )١(

.٣١ ص٢ج: احلدائق )٢(
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  ويعترب فيه الطهارة،

  .األدلة طالقواخلرقة، إل

  يف التطهري بالزجاج،ى، أنه ال يكتفأيضاً من حمكي كالم العالمة يف النهاية، وآخرين ىنه رمبا يترائإمث 

وا أنه ال يطهر مع أنه قالع، ففيه املناقشة أراد وإن  أرادوا أنه ال يقلع النجس، ففيه املناقشة صغرى،فإن

  .كربى

 مجاع وباألصل، وباإل،"فاقد الشيء ال يعطيه" أن ستدلوا لذلك بقاعدةاو} ويعترب فيه الطهارة{

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( املستفيض نقله عن غري واحد، وبالنبوي احملكي يف بعض كتب الفتوى أنه

، رمبا دلّ على كون )١(»اب طاهررثالثة حثيات من ت أو ثالثة أعواد،  أوستطب بثالثة أحجار،ا«: قال

  .يكون بكراً أن الشيء يلزم

: اهللا بن عمر، قال أخربين نافع موىل عبد«:  قال)عليه السالم( ومبا رواه اجلعفريات، عن الصادق

خرجتها فطرحتها امتلت أ فإذا تنجي باملاء كنت آتيه حبجارة من احلرة،ساهللا بن عمر ال ي كان عبد

 لذلك جيعل عمله حجة، ومن املعلوم أنه لو )عليه السالم(  نقل الصادق فإن،)٢(»وأدخلت له مكاا

  صلح النقاء ا ثانياً مل 

                                                

.١١ سطر٢١ ص:الذكرى )١(

.١٤ ص:اجلعفريات )٢(
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  وال يشترط البكارة،

  

 عدم رض ما ال خيفى، ولذا ذكرنا يف باب تطهري األاألدلةاملتلوث منها، ويف بعض هذه  إالّ يلق

  .طهاراشتراط امعلومية 

مكان  أما  به،ى طهارة نفس املكان الذي يستنج إىلنعم يف بعضها اُألخر كفاية، هذا إمنا هو بالنسبة

شتماله اشكال يف إ مبكان آخر منه، فال  ثانياًىستنجا مبكان من خرقة، مث إستنجى أوالً إذا آخر منه كما

 إذا  كما،يف غريه أو كالم كما سبق،ستنجاء الذي كان حمل العلى الشرط، سواًء كان يف نفس ذلك اال

  .، ومل أجد من منع من ذلكستنجاءات مثالًاكان له ثالث خرق فقط يستنجي بأطرافها يف عشرة 

  بعد تطهريه، بلستعمله أوالًاستعمال ما ا غري واحد، فيكفي  إليهكما ذهب} وال يشترط البكارة{

 للمحكي عن القواعد، والنافع،  تطيهر، خالفاًستعماله من غريامل يتنجس باستعماله األول كفى إذا 

، األدلة إطالق لألصل، واألقرب املصنف هو  إليه وما ذهبنهاية، وغريها من إشتراط البكارة،وال

  . واملناط

ستنجاء جرت السنة يف اال«:  قال)عليه السالم( باملروي عن الصادق: شتراط البكارةاستدل القائل با

  .)١(» باملاءحجار أبكار ويتبعأبثالثة 

                                                

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٠الباب ٢٤٦ ص١ج: الوسائل )١(
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  باملاء إالّ املتنجس مل يطهر بعد ذلك أو  ولو مسح بالنجس، وجيزي املتنجس بعد غسله،فال جيزي النجس

  

وليستنج بثالثة أحجار  «: أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ومبا رواه فخر احملققني، عن النيب

  . عمربنا عن )عليه السالم( ، ومبا تقدم من رواية الصادق)١(»أبكار

ال يكون جنساً  أن الظاهر من األبكار أن :لكن فيها بعد ضعف السند وعدم الداللة يف اجلملة

  يف مثل املقام، وكأنه لذا كان احملكي عن العالمة الطباطبائي هذا هو املفهوم عرفاً فإنستنجاء سابق،اب

  .، انتهى)٢()اًإمجاعستعماله اغريه جاز  أو ستنجاءولو طهر املتنجس باال(: قال) رمحه اهللا(

شترطنا لزوم كونه ثالثة ا إالّ إذا ستعماله،اغريه جاز  أو ستنجاءتنجس يف هذا االيومنه يظهر أنه لو مل 

 فال جيزي  {،ستعمله ثالث مراتا فمل ينجس أصالً أو طهره مرتني وإن ستعمالهابالعدد، فال يصح

وتطهريه ولو بدون الغسل، } جس بعد غسلهوجيزي املتن{بغريه  أو ستنجاءسواًء تنجس باال} النجس

  .ستنجاء باألعيان النجسة، كجلد امليتة وحنوهطهرته الشمس، ومما تقدم يظهر أنه ال يصح اال إذا كما

  }ءباملا إالّ املتنجس مل يطهر بعد ذلك أو ولو مسح بالنجس{

                                                

.٤٨ ح١٨٢ ص٢ج:  اللئايلعوايل )١(

.حي نقالً عن املصاب٤٧ ص٢ج:  اجلواهركما يف )٢(
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  ، بل القى عني النجاسة،مل يكن القى البشرة إذا إالّ

  

 بنجاسة خارجة عن الغائط، والدليل إمنا دلّ على تطهر احملل املتنجس بنجاسة وذلك لتنجس احمللّ

  .الغائط

كان  أما إذا املتنجس،أو حصل تأثر احملل ذا النجس  إذا احلكم بذلك إمنا هو فيما أن ظهرومنه ي

  .رقحجار واخل، مل يتنجس احملل به، فأمكن تطهريه باألأيضاً ، واجلسم النجس جافاًاحملل جافاً

 بالغائط ال فرق بغريه، وإذا كان جنساً أو  بالغائطيكون اجلسم جنساً أن نه ال فرق فيما ذكرناه بني إمث

، مث رد األوىلستعمل احلجر مرتني فتلّوث با إذا بغريه، كما أو  بنفس هذا الغائطيكون جنساً أن بني

  . احمللّ إىلوثلالت

تنجي س لطّخ احملل مبا أخذه منه إلرادة امل واحداًستعماالًا كان احلجر األول الذي استعمله إذا نعم فيما

  .، مل يكن ذلك مما حنن فيه، بل أمكن التطهري بعد ذلك ببقية األحجار جيداًلتدويره لينظف احملّ

تنجس ثانياً، ولو قلنا تإذ عني النجس ال }  بل القى عني النجاسة،مل يكن القى البشرة إذا إالّ{

 يكون احمللّ قابالً أن  البشرة، مث الالزم إىلجناسة النجاسة الغريب تسري أن يل علىبتنجسها مل يكن دل

 األحجار حملّ املاء ال يطهره، وكذلك ال تطهر أن  الكافر، كما إىلللتطهري، فاألحجار ال تطهر بالنسبة

  . النجاسة ال األحجار كما تقدمان الطاهر إذ املطهر له ذهاب عنيجنو احليو
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  ، ال مبعىن اللون والرائحة، الغسل باملاء إزالة العني واألثر مبعىن األجزاء الصغار اليت ال ترىوجيب يف

  

}ا اإلنسان  وإن }سل باملاء إزالة العني واألثر مبعىن األجزاء الصغار اليت ال ترىوجيب يف الغ أحس

م قد فرقوا بني  فإ}رائحةال مبعىن اللون وال{ ذلك أشبهاإلحساس بالوساخة وما  أو لبقاء لزوجتها

ثر يف الغسل باملاء، واكتفوا بإزالة العني فقطوجبوا إزالة العني واألأسل باملاء وبني املسح باإلحجار، فالغ 

  : بقي األثر يف املسح باألحجار، فالالزم التكلم يف أمرينوإن 

  . يف املراد باألثر:األول

  . يف الدليل على هذا الفرق:الثاين

  .ختلفوا يف املراد باألثرا فقد :لأما األو

 ألن بقاء اللون دليل بقاء الذرات الصغار، بأن ستدل لوجوب إزالتهااملراد به اللون، ون إ :ىفعن املنته

النجاسة يقوم باحملل، وبقاء الذرات يوجب بقاءن أ والعرض البد.  

  . وجعل إزالتها مستحبة،املراد به الرائحةن إ :وعن األردبيلي

ستجمار، بل ال يف االيلزم املراد به حصول الصرير املالزم للنظافة الزائدة، وهذا ما ال ن إ :روعن سالّ

  .حيصل

   ا ال تذهب فإاملراد به األجزاء اليت ال حتس،ن إ :وعن كشف الغطاء
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  .ستجمار وتذهب باملاءباال

 لزوم تعدد  إىلن إشارةاملراد به النجاسة احلكمية الباقية بعد إزالة العني، فيكون إ :وعن بعضهم

سلالغ.  

 ،ستجمار تبقى تلك وال بأس ااملراد به الرطوبة املتخلّفة بعد إزالة العني، ففي االن إ :وعن بعضهم

  .يف املاء فالالزم إزالتهاأما 

  :ستدل لذلكا فقد :وأما الثاين

سل، وعدم وجوبه بالغ ثراألزالة إمن اإلتفاق على وجوب ) رمحه اهللا(دعاه الشيخ املرتضى امبا : أوالً

  .ستجمارعند اال

مري نساء «:  قال لبعض نسائه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  أنه:ببعض الروايات كالنبوي: ثانياً

إزالة األثر، " يبالغن"املراد بـ  أن ، بتقريب)١(»ه مطهرة للحواشي فإنيستنجني باملاء ويبالغن، أن املؤمنني

  .ستجماراال يف باب وليس مثل ذلك موجوداً

غسله مرتني، األول لإلزالة، ا«: )عليه السالم(به البول؟ قال يوب يصث عن ال:العالء أيب بناوكخرب 

  ، )٢(»والثاين لإلنقاء

                                                

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٢ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ سطر١٢١ ص:املعترب )٢(
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مل  وإن زالة العني، فيكون املراد باإلنقاء إزالة األثر، وهذا اخلرباإلنقاء غري إ أن الظاهر منه أن ببتقري

  .األثر إالّ ه يدل على أنه يف احملل يبقى شيء جيب إزالته، وليس ذلكأن إالّ ستنجاءيرد يف باب اال

رتكاز العريف يف التنظيف والتطهري، وكان  على االستنجاء باملاء ملّا كان مرتّالً أدلة االإطالق بأن :ثالثاً

لة  أدإطالق الدليل وجوب إزالته، وإطالق خمُال يف ذلك عندهم، كان مقتضى بقاء األثر بذلك املعىن

 أنه ملّا كانت إزالة األثر بذلك املعىن باملسح باألحجار حمتاجة إالّ كان جيري فيه ذلك، وإن ستجمارالا

 يف ستجمار ظاهراً أدلة االإطالق، كان  نوعاًاًجرخارجة عن املتعارف، ورمبا كانت ح مبالغة كثرية إىل

حجار ـ كذا يف  باملسح باألول عادةً ما ال يز بأنه  تفسري األثراألوىل أن عتبارها، ومنه يظهراعدم 

  .املستمسك ـ، ويف كل أدلة املفرقني بني املاء واألحجار ما ال خيفى

 :ستحباب، وعن املدارك قول األردبيلي باالعليهفاق املذكور، كما يدل تفألنا مل جند اال: أما األول

  .ما يف ذلك واحلدائق تبعه،وأما األثر فلم نقف فيه على أثر، ومثل ما عن الذخرية

ال داللة فيه على زوال األثر  أنه  إىلفالنبوي سنده غري معلوم، نعم رواه يف الفقيه مضافاً: وأما الثاين

  .سل األول حىت يزول بالثايني يبقى عند االستجمار، واخلرب ال داللة فيه على بقاء األثر بعد الغالذ
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.أيضاًاألول   ملعىن بقاء األثر با وال يضر،ويف املسح يكفي إزالة العني

  

سل مبقدار يبقى أثره مبا ال يرى مثل ذلك العرف يرى بقاء النجاسة بعد الغ أن فال نسلّم: وأما الثالث

 أن ستجمار، كما يرى من االأكثرظف املاء ين أن  العرف يرى فإن،ستجمار، نعم ال إشكالعند اال

 اإلشكال يف كل واحد واحد  إىل داعي من املاء وحده، وحيث سقط الدليل، فالأكثرالصابون ينظف 

منها مبا ذكروه يف املفصالت كان يرد على كل  واحد واحد  وإن ثر،من الوجوه اليت ذكروها ىف األ

ر بقاء  وال يض،ويف املسح يكفي إزالة العني{سل يلزم إزالة العني واألثر يف الغن إ فراجع، فقول املصنف

  . واهللا العامل،مل يظهر يل وجهه} أيضاًاألول   األثر باملعىن
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  ،  وال بالعظم والروث،ال جيوز االستنجاء باحملترمات): ١مسألة ـ (

  

بال إشكال وال خالف، واملراد باحملترمات ما ثبت  }ال جيوز االستنجاء باحملترمات{): ١مسألة ـ (

م الصالة هعلي( فاطمة واألئمة النيب ورمه من الشرع، وما يكون تعظيمه من شعائر اهللا، كتراب قبوراحتا

، وما حاديثم، وأوراق املصحف، وكتب األدعية واأل إليهوكذا سائر األنبياء واألوصياء ومن) السالمو

  :ستنجاء اويدل على حرمة اال.  غريها إىلم، إليه، وأمساء األنبياء واألئمة ومنسم اهللا عليه

 أن ومن املعلومالتعظيم، بل هو هتك وإهانة، نجاء خالف تستعظيم الشعائر الزم، واالن إ :والًأ

  .أيضاً واإلهانة واهلتك حرام خالف الواجب حرام،

  .ستنجاء بهبتالهم بالقحط هلتكهم حرمة اخلبز باالااهللا ن أ وما ورد يف قصة مدينة ثرثار: اًيثان

  بعد فمات فوراً)المعليه الس(  اخلليفة العباسي الذي استنجى بتربة احلسنيايلما ورد يف قصة و: ثالثاً

  .ةقذف أمعاءأن 

  .م اخلبزراحتاداب املائدة ما يدل على لزوم آت رواية الدعائم اآلتية، ويف روايا: رابعاً

 عن الغنية، واملعترب، وروض اجلنان، والدالئل، واملفاتيح،  حمكياًاًإمجاع} وال بالعظم والروث{

  وكشف اللثام، وظاهر 
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ن الباب بالكراهة، ويدل على  وتبعه الوسائل، حيث عنو، الكراهةةاملنتهى، نعم حكي عن التذكر

سألته عن استنجاء :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب كرواية ليث املرادي، عن: ياتااملنع متواتر الرو

شترطوا على رسول أأما العظم والروث فطعام اجلن، وذلك مما «: العود، قال أو البعر، أو الرجل بالعظم،

  .)١(»ال يصلح بشيء من ذلك:  فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

  .)٢(نجاء بالعظام والبعر وكل طعامتسعن اال)  السالمعليهم(ووا : ورواية الدعائم قال

 قال:  للجن قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( بن مسعود يف قصة دعوة النيبأالفتوح، عن   أيبورواية

هؤالء جن «:  ثياب بيض، فقالعليهمرجاالً سوداً : ، قلت»ما رأيت؟«: يل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

الناس يستنجون ا، ن إ يا رسول اهللا:  سألوا مني متاعاً، فمتعتهم بالعظم والبعر والروث، فقلتنينصيب

  .)٣(»ستنجاء اقد يت الناس عن اال«: فقال

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٥الباب ٢٥١ ص١ج: الوسائل )١(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٥ ص١ج: دعائم اإلسالم )٢(

.٧ ح اخللوةأحكام بوابأ من ٢٦الباب ٤٠ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(
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:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  مناهي النيب يف حديث)عليه السالم(ي عل، عن ايلوعن الفقيه واألم

  .)١(»ستنجي الرجل بالروث والرمةي أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وى«

ا  فإال تستنجوا بالعظم والروث،«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن فخر احملققني، عن النيب

  .)٢(»زاد إخوتكم اجلن

» ال تستنجوا بالعظم وال بالروث«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف رواية السيد الداماد عنه

العظام طعامهم، والروث طعام «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ـ وزاد ـ ويف رواية أُخرى أنه

  .)٣(»دوام

يا رويبعة، لعل احلياة تطول بك بعدي، «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف رواية أُخرى، أنه

  .)٤(»ا بريء منه فإنروث أو علم الناس أنه من استنجى بعظمفأ

    إليه محل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه :وعن الشهيد

                                                

.١ الس السادس والستون ح٣٤٥ ص:ماىل الصدوقأاملناهي، و حديث ٣ص ٤ج: الفقيه )١(

.٦٠ ح١٨٥ ص٢ج:  اللئايلعوايل )٢(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦الباب ٤٠ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(

.٦٢ ح١٨٦ ص٢ج:  اللئايلعوايل )٤(
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  .األقوى لكن يطهر احملل على ،ولو استنجى ا عصى

  

شتمال بعض هذه الروايات على ا، و)١(لقى الروثة واستعمل احلجرينأ فستنجاء حجران وروثة،لال

ضعف سندها جمبور بالعمل، فما ذكره املصنف هو  أن  ال خيرجها عن الداللة، كماالتيعلبعض الت

العصيان مبين على العلم  أن خيفى ال} األقوى لكن يطهر احملل على ،ولو استنجى ا عصى {األقرب

 . عصيان، فالأشبهما  أو  يف املوضوع،مشتبهاً أو ،غافالً أو ،ناسياً أو ، قاصراًلو كان جاهالً أما والعمد،

  : ثالثةأقوالفيه فحكم طهر احملل أما 

  جلملة من احملققني، كالشهيدين، واحملقق الثاين، وغريهم، بل رمبا نسبختاره املصنف تبعاًاما : األول

  .أيضاً الشهرة إىل

 وابن إدريس، وابن زهرة، ،عدم حصول الطهر به مطلقاً، وهو احملكي عن السيد، والشيخ: الثاين

  .أيضاً الشهرة  إىلورمبا نسب

 ت فيطهر به، وبني ما كان منهياًاممته ألمر خارج، كاهلتك يف احملترالتفصيل بني ما كان حر: الثالث

  . هو هذا التفصيلاألقربختاره صاحب اجلواهر، ولعل ا كالروث فال يطهر به، وعنه شرعاً

                                                

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦بالبا ٤٠ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(
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  .فهو مثل التطهري باملغصوبستنجاء والنهي ال يقتضي الفساد،  االأخبار إطالقب: ستدل للقول األولا

 صاحلة موروحنوه يف عدم كون مثل هذه األ" ال يصلح"بأصالة بقاء النجاسة، وظهور : ستدل للثايناو

  .للتطهري

 ستنجاء، املنع عدم الصالحية، فهي تكون خمصصة ملطلقات االأخبارظاهر  أن  فهو:وجه التفصيلأما 

 تشملها كما األدلةومطلقات وه، فهو ي ألمر خارج،  وحناملنع عن احملترمات ألجل كونه هتكاًأما 

  .تشمل الشيء املغصوب

  .أوجب اهلتك الكفر، فال جمال هلذه املسألة، هذا ومع ذلك فاملسألة ال ختلو عن إشكال إذا نعم

ني كانوا يأكلوما، ي اجلاهل فإناحملظور يف العظم والروث أكلهما، أن :مث الظاهر من روايات اجلن

ألجل الطعام والتسخني، على العظم بدقة، فال ينايف ذلك إحراق الروث نظيف اللحم الذي وكذلك ت

لف الشؤون فتأمل، وهل العظم يشمل تستعمال العظم يف خماوه، كما ال ينافيه ستعماله يف السماد وحناو

  .حتماالنا ، اخلفيفة اليت تؤكل عادةأشواك السمك خصوصاً

 كان املوضع قد نظف قبل ذلك، كما لو استعمل حجراً وإن روثستعمال العظم والاوالظاهر عدم 

أوجب  إذا ، فليس احلكم خاصاً مبااألدلة طالقستعمل العظم والروث، وذلك إلافنظف احملل، مث 

  .ستعمال جناسة العظم والروثاال
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ض مث الظاهر أنه ال فرق بني رجيع اخليل والبغال واحلمري، ورجيع ذات الظلف واخلف، لشمول بع

 الظلف واخلف فيجوز، ال تالروايات للكل، فقول اجلواهر بالفرق بني األول فال جيوز، وبني رجيع ذا

 طالق ظاهر اإليؤكل حلمه، أم خاص مبا يؤكل حلمه،خيلو من نظر، وهل العظم يشمل عظم ما ال 

ستعماله يف ا ستوائهم لنا يف احلكم فال إشكال يف العليهمعظم ما ال يؤكل حرام  بأن األول، والقول

  .حكامهم لنا يف األؤ أنه مل يعلم إستوا إىلستنجاء ال خيفى ما فيه، هذا باإلضافةاال

ستنجاء ال مطلق ستعماهلما يف االا املنهي عنه هو  فإنمث الظاهر أنه ال بأس بتنجيس العظم والروث،

  .وصية غري التنجسستنجاء خصهتمام بتنجسها، ولعل يف االالتنجيس، ولذا جرت السرية على عدم اال

يستنجي  أن  نفسه، كذلك ال جيوز له إىليستنجي باملذكورات بالنسبة أن وكما ال جيوز لإلنسان

  . واملناطاألدلة طالقغريه ا، إل

ضطرار  احلكم هنا ال خيتلف باال فإنجيد اإلنسان غري املذكورات أم ال، أن والظاهر أنه ال فرق بني

  .مل جيد اإلنسان غريمها، واهللا املستعانإن  وكعدم مطهرية املضاف والنجس،
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  .فليس حاهلا حال األجزاء الصغار بقيت الرطوبة يف احملل يشكل احلكم بالطهارة إذا ستنجاء باملسحاتيف اال

  

من } بقيت الرطوبة يف احملل يشكل احلكم بالطهارة إذا ستنجاء باملسحاتيف اال {):٢مسألة ـ (

 أن  ومنة النجاسة دليل على وجوب إزالتها،دليل إزال ألن لالزم إزالتها،الرطوبة من آثار النجاسة، فا

ستجمار مع غلبة بقاء الرطوبة بعد الثالث دليل على عدم لزوم إزالة الرطوبة، وإال كان  أدلة االإطالق

  .عليهالالزم التنبيه 

حجار، لكين مل  على وجوب قلعها عند التمسح باألمجاعدعوى اإل) رمحه اهللا( وعن الشيخ املرتضى

 املعلّقون، كالسادة عليه وسكت ،هم، وظاهر املنت اإلشكال ال الفتوىأكثرأجد التعرض له يف كالم 

فليس { فقوله ،األدلة ظاهر  إىلبن العم واجلمال وغريهم، ولعلّ القول بعدم اللزوم أقرباالربوجردي و

  .ما ذكرهاط فييحتكان اال وإن حمل تأمل،} رحاهلا حال األجزاء الصغا
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فال جيزي مثل الطني ، ال يكون يف ما ميسح به رطوبة مسرية أن ستنجاء باملسحات يعتربيف اال): ٣مسألة ـ (

  والوصلة املرطوبة

  

فال جيزي ، ال يكون يف ما ميسح به رطوبة مسرية أن ستنجاء باملسحات يعتربيف اال{):  ٣مسألة ـ (

  :أمورلك بستدلوا لذا .}مثل الطني والوصلة املرطوبة

  .أصالة بقاء النجاسة: األول

  .الرطب ال ينشف احمللن إ :الثاين

 جناسة أجنبية، عليه ما يتمسح به فتحصل  إىلالرطب ال يزيل النجاسة، وتعود جناستهان إ :الثالث

  .ستعمل املتنجسافيكون قد 

ف احملل، بل ، وال دليل على وجوب تنشيطالقإذ ال وجه لألصل بعد اإل: خيفىويف الكل ما ال 

 حىت  أنا نفرض ذلك يف احلجر األول مثالً إىلوجوب إزالة النجاسة وقد أزيلت، مضافاً الدليل دلّ على

  مينع الوجه الثالث، كيف وليكن حاهلا حال املاء،طالقاإل أن يكون احلجر الثاين قد نشف احمللّ، كما

وهي (: له النهاية والذكرى، وقال يف احلدائقحتمابلّل احمللّ، فالقول بعدم اإلشتراط كما  وإن ه يطهرفإن

   )١() عدم التطهري باملاء إىل ألدىغري ضارة وإالّ

                                                

.٣٢ ص٢ج: احلدائق )١(
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  . نعم ال تضر النداوة اليت ال تسري

  .على كال القولني}  نعم ال تضر النداوة اليت ال تسري{، أقرب ىانته
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 ولو ،ارج يتعني املاءاخلل جناسة من  احمل إىلوصل أو ،خرى كالدمخرج مع الغائط جناسة أُ إذا ):٤مسألة ـ (

  .شك يف ذلك يبين على العدم فيتخري

  

ارج يتعني اخل احملل جناسة من  إىلوصل أو ،خرج مع الغائط جناسة أخرى كالدمإذا {): ٤مسألة ـ (

من  أو  دلّت على تطهري احملل من جناسة الغائط، ال من جناسة الدم اخلارج معه،األدلة ألن وذلك} املاء

اسة خارجية القت املوضع، لكن الظاهر الفرق بني النجاسة اخلارجة وبني جناسة من اخلارج، بالتطهر جن

بتالء الناس بالبواسري وحنوه، ا يف األول بعد كثرة األدلة طالقيف األول وعدم التطهر يف الثاين، وذلك إل

  إىلبالنسبة أما تنبيه دليل العدم، لزم التنبيه، فعدم الوكثرة خروج الدم من البطن، فلو كان ذلك ضاراً

  . يشملهاإطالقالنجاسة اخلارجة فمقتضى القاعدة عدم طهرها وال 

بني املاء وبني األحجار، } فيتخري{ألصالة عدم جناسة خارجة } ولو شك يف ذلك يبين على العدم{

ل مسبب عن الشك يف بقاء جناسة احمل بأن ستصحاب بقاء جناسة احمللّ، مدفوعمقتضى اال أن وتوهم

بب، ومثله لو سالشك يف تنجسه بنجاسة أُخرى، ومع جريان األصل يف السبب ال جيري األصل يف امل

  .خرج يف وسط الغائط أو  املخرجىعلم خبروج جناسة أخرى لكن شك يف أنه هل الق

على أما  مث لو القى الدود اخلارج املتنجس يف اخلارج مع الغائط الشرج وحنوه، يكفي فيه األحجار،

  مبىن املصنف ومن 
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  .عرفت فال يكفي، إذ يكون ذلك من النجاسة اخلارجة فال يطهر باألحجار وحنوه
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  بىن على عدمه على األحوط ، شك يف أنه استنجى أم ال من بيت اخلالء مثّخرج إذا ):٥مسألة ـ (

  

ستصحاب ال} ى عدمهبىن عل إذا خرج من بيت اخلالء مثّ شك يف أنه استنجى أم ال{): ٥مسألة ـ (

 ال حمل خاص  ال دليل على القاعدة يف املقام، وثانياً هنا لقاعدة التجاوز، إذ أوالًعدمه، وال جمال

حتمال جريان ال} على األحوط{ستنجاء حىت يكون الشاك قد جتاوزه، لكن احلكم بالعدم إمنا هو لال

معترب يف جرياا، بل املعترب هو التجاوز التجاوز احلقيقي عن املشكوك فيه غري  ألن القاعدة هنا، وذلك

التجاوز احلقيقي غري معترب فلصحيحة  أما أن ي،له يف الشريعة، والتطهري حمله بعد التخلّعن احمللّ املقرر 

، »ميضي«: رجل شك يف األذان وقد دخل يف اإلقامة؟ قال: )عليه السالم( اهللا زرارة، قلت أليب عبد

وقد قرأ؟ رجل شك يف التكبري : ، قلت»ميضي«: قامة وقد كبر؟ قالواإلرجل شك يف األذان : قلت

شك يف الركوع وقد سجد؟ : قلت، »ميضى«:شك يف القراءة وقد ركع؟ قال : قلت، »ميضي«: قال

خرجت من شيء مث دخلت يف غريه فشكك ليس  إذا يا زرارة«: ، مث قال»ميضي على صالته«: قال

 ، ومع ذلك حكم اإلمامي احلقيقالتجاوز ومعه ال ميكن إحراز الشك يف أصل الشيء،  فإن،)١(»بشيء

  املعترب هو التجاوز  أن ، مما يدل على جبريان قاعدة التجاوز)عليه السالم(

                                                

.١ ح اخلللأبواب من ٢٣الباب ٣٣٦ ص٥ج: الوسائل )١(
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  .عن احمللّ املقرر

 من التطهري )عليه السالم( ، فللسرية القطعية املتصلة بزمان املعصوم حمله بعد التخلّيالتطهري أن وأما

 لّ بعد التخلّي مباشرة، وال فرق بني احملستحباباًاحمله ولو  أن اشرة، وذلك يدل علىبعد التخلّي مب

املستحب والواجب، ولذا ذكر يف الصحيحة األذان واإلقامة ومها مستحبان، ويدل على كون حمل 

 إىل إذا ذهب أحدكم«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن النيبايلالتطهري بعد التخلّي ما رواه العو

  .)١(»ا جتزي فإالغائط فليذهب ومعه ثالثة أحجار

 إذا :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا«:  قال)عليه السالم(ي علوما رواه التهذيب عن 

  .طلعت الشمس كان كذا إذا  مثل،للوقت" إذا " فإن)٢(»مل يكن املاء إذا فليوتر ا وتراًاستنجي أحدكم 

 لالستنجاء حجران وروثة فألقى  إليه محل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبن أ :ويف رواية الشهيد

  ، )٣(ستعمل احلجريناالروثة و

                                                

.٥٢ ح١٨٤ ص٢ج:  الئايلعوايل )١(

.٦٥ ح يف آداب األحداث املوجبة للطهارة٣الباب ٤٥ ص١ج: التهذيب )٢(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦الباب ٤٠ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(
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  وإن كان من عادته،

  

  .  كان يستنجي وقت التخلّي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مما يدل على أنه

  .)١(»لبول فصب املاءنقطعت درة ااإذا «:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب ويف رواية مجيل، عن

  غري مرة يبول ويتناول كوزاً)عليه السالم( رأيت أبا احلسن الثالث: ويف رواية داوود الصرمي، قال

  .)٢( املاء من ساعتهعليه ويصب صغرياً

قال  أو قائم على رأسه ومعي إداوة  وأنا)عليه السالم( اهللا عبد أبو بال: الرحيم، قال ويف رواية عبد

هذا   غري ذلك ـ إىل،)٣( فناولته املاء فتوضأ مكانه إيلهكذاقال بيده  ،ا انقطع شخب البول فلم،كوز

 الواردة يف باب من خبارحملّ التطهري قبل الصالة، ويدل على ذلك األ أن  أنه ال شك يف إىلباإلضافة

هري بعد التخلّي وقت التط أن  هلا داللة عرفية علىخبار تلك األ فإنيستنجي وقد توضأ وصلّى، أن ينس

  .مباشرة، وقبل الوضوء والصالة، فراجع

  : حتماالتاإذ هناك } ن كان من عادتهإو{

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣١الباب ٢٤٧ ص١ج: الوسائل )١(

.٨ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٦الباب ٢٤٣ ص١ج: الوسائل )٢(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣١الباب ٢٤٧ ص١ج: الوسائل )٣(
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  بل وكذا لو دخل يف الصالة مث شك،

  .احلكم بالطهارة مطلقاً: األول

  .احلكم بعدم الطهارة مطلقاً: الثاين

ملعتاد فيبين على العدم، وهذا التفصيل بني معتاد الطهارة فيحكم له بالقاعدة املذكورة، وغري ا: الثالث

 جعفر أيب بن مسلم عنا ذيل الصحيحة، ومثله ما رواه طالقيف املعتاد فإل أما ،األقربالتفصيل هو 

  .)١(» فامضه كما هوىكلما شككت فيه مما قد مض«:  قال)عليه السالم(

الدخول يف الصالة  عن مثله، ومنه يعلم أنه ال فرق بني األدلةنصراف ستثناء غري املعتاد فالاأما 

  .كان معتاداً إذا ه يبين على االستنجاء فيما فإن،وعدمه

صحة ألن  ،بناًء على ما اختاره املصنف من البناء على العدم} بل وكذا لو دخل يف الصالة مث شك{

ع  األجزاء الالحقة، فاملرج إىل باإلضافة،األجزاء السابقة من الصالة لقاعدة التجاوز ال جتري يف إحرازها

  .ستصحاب وجود النجاسة املوجبة لبطالن الصالةا

مل يتطهر يف األثناء  إذا ه، بل إمنا ذلكإطالقلكن الظاهر أنه حىت على مبىن املصنف ليس البطالن على 

    إىل األجزاء السابقة فلقاعدة التجاوز، وأما بالنسبة إىلبالنسبة أما وإالّ صحت الصالة،

                                                

.٣ ح اخلللأبواب من ٢٣الباب ٣٣٦ ص٥ج: الوسائل )١(
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 لكن ال يبعد جريان قاعدة ، االستنجاء للصلوات اآلتيةعليه ولكن ،تصالة صحذلك بعد متام ال  نعم لو شك يف

  .التجاوز يف صورة االعتياد

  

ة بني زمان الشك النجاسة املتخلل األجزاء الالحقة ألا تطهر قبلها، وال مانع من ذلك للعفو عن

 ،يأيت ببقية الصالة فراجع ما ورد يف باب من رعف يف الصالة وأنه يتطهر وعليهستنجاء، كما يدل واال

  .ستشكله املستمسك يف ذلكا افال وجه مل

مل يكن من عادته  وإن وذلك لقاعدة الفراغ} تذلك بعد متام الصالة صح  نعم لو شك يف{

قاعدة التجاوز والفراغ  أن ألنه قد تقرر يف موضعه}  االستنجاء للصلوات اآلتيةعليهولكن {ستنجاء اال

لكن ال يبعد جريان قاعدة التجاوز يف { ما يأيت  إىل ما سبق ال بالنسبة إىللنسبةإمنا تثبتان الشرط با

  . كما عرفتاألقرببل هو } صورة االعتياد
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شك يف خروج مثل املذي بىن على  وإن ،د يف خمرج البول عند االستنجاءيالال جيب الدلك ب): ٦مسالة ـ (

  . الدلك يف هذه الصورةاألحوط لكن ،عدمه

  

بال إشكال، ومل أجد فيه } د يف خمرج البول عند االستنجاءيال جيب الدلك بال{): ٦ـ مسألة (

 بعض ات وخصوصاًطالق، وذلك لعدم الدليل على الدلك فاألصل عدمه، بل هو ظاهر اإلأيضاً خالفاً

قوله ، بل وتصريح مرسلة الكايف ب)١(»منا هو ماءإ«: )عليه السالم( ة بالصب معللة بقولهمراآل خباراأل

  .)٢(»يدلك أن نه ماء ليس بوسخ فيحتاجإ«: )عليه السالم(

 مع األدلةات إطالقألصالة عدم اخلروج، بل } وإن شك يف خروج مثل املذي بىن على عدمه{

 األحوطلكن {علم باملانعية  إالّ إذا علم باخلروج، اللهم وإن تعارف خروج املذي دليل على عدم الدلك

  .اط حسن على كل حاليحت اال فإن}ةالدلك يف هذه الصور

  

                                                

.٤ حاسات النجأبواب من ١الباب ١٠٠١ ص٢ج :  الوسائل )١(

.٧سترباء من البول ذيل احلديث  باب اال٢٠ ص٣ج: الكايف )٢(
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  .مع فرض زوال العني ا   ثالث مرات كفىرضمسح خمرج الغائط باأل إذا ):٧مسألة ـ (

  

ثالث مرات {ستنجاء به غريها مما يصح اال أو }رضمسح خمرج الغائط باألإذا {): ٧مسألة ـ (

 بتنظيف احملل، سواًء كان ة كون العرباألدلةالعرف يفهم من  ألن وذلك} مع فرض زوال العني ا  كفى

: )عليه السالم( ات ذلك، كقولهطالقكل واحد باآلخر، بل ظاهر بعض اإل أو املمسوح، أو مبرور املاسح

، وغريمها، ومنه )٢(»مثّة حىت ينقى ما«: )عليه السالم(، وقوله )١(»حجارأستنجاء ثالثة جيزيك من اال«

يكفي إدخاله  أو تردد يف أنه هل جيب صب املاء إذا ماتردد بعض الفقهاء يف ذلك حمل نظر، ك أن يظهر

شتمال بعض الروايات على ما ظاهره صب املاء، نعم عند من يرى وجوب الثالث الالزم يف الكر، ال

   .، فال يكفي املسح مبكان واحدرضتعدد موضع األ

  

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب ٩الباب ٢٢٢ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح النجاساتأبواب من ٢٥الباب ١٠٣٣ ص٢ج: الوسائل )٢(
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شك يف أما إذا  و، ويطهر احملل،رماتمن احملت أو روثاً أو ستنجاء مبا يشك يف كونه عظماًجيوز اال): ٨مسألة ـ (

   مل يكف يف الطهارة بل ال بد من العلم بكونه ماًءمضافاً أو  مطلقاًكون مائع ماًء

  

 ،ألصالة اجلواز} من احملترمات أو روثاً أو ستنجاء مبا يشك يف كونه عظماًجيوز اال{): ٨مسألة ـ (

ستنجى املا تقدم منه من أنه لو } هر احمللويط {،ستصحاب العدمامل يكن هناك حالة سابقة توجب إذا 

باملذكورات طهر احملل، وإمنا احلكم تكليفي حمض، وأما على القول بعدم حصول الطهر مبا حيرم 

ستصحاب يف بعض أقسامه ـ كما قربناه ـ، فالالزم القول بعدم الطهر ال أو ستنجاء به مطلقاًاال

  .النجاسة

ما خرج، فالالزم هنا الفحص،  إالّ  الشبهات املوضوعية وجوب الفحص يفنك قد عرفت مكرراًإمث 

  .بقي الشك كان احلكم كما ذكرن إ وبعد الفحص

 } مل يكف يف الطهارة بل ال بد من العلم بكونه ماًءمضافاً أو  مطلقاًشك يف كون مائع ماًء إذا وأما{

مل يكن هناك أصل  إذا فيما أيضاًستصحاب النجاسة بعد الشك يف كونه مطهراً، وهذا ااملرجع فيه ألن 

  .موضوعي، كما ال خيفى
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  فصل

  يف اإلسترباء

  يصرب حىت تنقطع دريرة البول، أن  يف كيفياتهاألوىلو

  

  }فصل{

  }يف اإلسترباء{

 أن كونه أوىل من جهة}  يف كيفياتهاألوىلو{االسترباء الذي هو طلب براءة احملل من بقايا البول 

ليس على وجه األولوية، إذ ال فائدة يف } ن يصرب حىت تنقطع دريرة البولأ{اموع أوىل، وإالّ فقوله 

عليه ( اهللا عبد أيب  للنص، حيث ورد يف رواية مجيل، عننقطاع، ولعله ذكر ذلك تبعاًاإلسترباء قبل اال

  .)١(»نقطعت درة البول فصب املاءا اإذ«:  قال)السالم

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣١الباب ٢٤٧ ص١ج: الوسائل )١(
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 أصل الذكر  إىلسرى على خمرج الغائط وميسحيالد يالعه الوسطى من  يضع إصب مثّ، يبدأ مبخرج الغائط فيطهرهمثّ

  ، يعصر رأسه ثالث مرات مثّ، رأسه ثالث مرات إىل يضع سبابته فوق الذكر وإامه حتته وميسح بقوة مثّ،ثالث مرات

  

ا سل خمرج الغائط على اإلسترباء، وإمن على تقدمي غَمل أجد دليالً} مث يبدأ مبخرج الغائط فيطهره{

 سل خمرج البول، ففي موثقة عمار، عن الصادقسل خمرج الغائط على غَ تقدمي غَخباراملوجود يف األ

: باإلحليل؟ فقال أو يستنجي بأيما يبدأ باملقعدة أن أراد إذا سألته عن الرجل:  قال)عليه السالم(

 ري النجاسة من املقعدةتس أن يكون الوجه يف ذلك التحفّظ من أن ، وميكن)١(»باملقعدة مث باإلحليل«

  :أقواالًيف املسألة  ألن "األوىلو"املصنف قال ن إ سترباء، مث حمال اال إىلد ومنهايال إىل

  وميسح،سرى على خمرج الغائطيالد يال يضع إصبعه الوسطى من مثّ{ما ذكره املصنف بقوله : األول

 رأسه ثالث  إىل وميسح بقوة،ته يضع سبابته فوق الذكر وإامه حت مثّ، أصل الذكر ثالث مراتإىل

  .فهي تسع مسحات}  يعصر رأسه ثالث مرات مثّ،مرات

 الشهرة كما يف  إىل، وقد نسب كل من هذين القولنيست مسحات بإسقاط الثالث األخرية: الثاين

  .املستند

                                                

.٤ حدخول اخلالء باب القول عند ١٧ ص٣ج: الكايف )١(
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  ،ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثالث مرات

  

  .دوق والد الص إىل، ونسباألوىلنه الثالث إ: الثالث

  .ختاره والد النراقيانه الثالث الوسطى، وإ: الرابع

  .ختاره املفيداني، ويولاألنه أربعة بإسقاط الثالث األخرية، ومرة من كل من إ: اخلامس

 حأخرج بقايا البول وحصل به القطع برباءة املخرج، كما نقله يف مصباما  كتفاء بكلّاال: السادس

إذ }  ثالث مراتةفيات مع مراعايويكفي سائر الك {:أوىل مع قولهاهلدى، وإمنا جعل املصنف ما ذكره 

التقييد خالف املستفاد من ن إ هذه الكيفية هي مقتضى تقييد النصوص بعضها ببعض، لكن حيث

  .لشيء واحد جعلها املصنف أوىل الكيفيات من أا كيفيات  عرفاًالنصوص

 يف الرجل يبول مث يستنجي، :)عليه السالم( اهللا عبد أيب أما نصوص الباب فهي حسنة عبد امللك، عن

إذا بال فخرط ما بني املقعدة واألنثيني ثالث مرات، وغمز «: )عليه السالم( ، قالمث جيد بعد ذلك بلالً

  .)١(»ايل حىت يبلغ السوق فال يبل سا فإنستنجي،ا مث ،ما بينهما

   )عليه السالم( اهللا عبد أيب بن البختري، عناوحسنة حفص 

                                                

.٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠٠ ص١ج: الوسائل )١(
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  .)١(»ايلسال حىت يبلغ السوق فال يبن إ ، مثينتره ثالثاً«: الرجل يبول؟ قاليف 

:  رجل بال ومل يكن معه ماء؟ قال:)عليه السالم( قلت أليب جعفر: وحسنة حممد بن مسلم، قال

 خرج بعد ذلك شيء فليس من البول  فإن طرفه ثالث عصرات وينتر طرفه، إىليعصر أصل ذكره«

  .)٢(»ولكنه من احلبائل

بال نتر  إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ«: )عليه السالم(ي علواجلعفريات، عن 

  .)٣(»ذكره ثالث مرات

  .)٤(»إذا بال أحدكم فلينتر ذكره«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن :ايلوالعو

من بال «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال لنا رسول اهللا:  قال)عليه السالم(ي علواجلعفريات، عن 

  فليضع إصبعه الوسطي يف 

                                                

.٣ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠٠ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١١الباب ٢٢٥ ص١ج: الوسائل )٢(

.١٢ ص:اجلعفريات )٣(

.٢٥ ح١١٣ ص١ج:  اللئايلعوايل )٤(
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  .)١(»أصل العجان مث يسلتها ثالثا

  .)٢("ليسلّها ثالثا ": مثله، وفيه)عليه السالم( وعن الراوندي، عن موسى بن جعفر

 ولئال بعد البول حبلب اإلحليل ليستربأ ما فيه من بقية البول)  السالمعليهم( وأمروا: والدعائم، قال

  .)٣(يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شيء

إن وجدت بلة يف أطراف إحليلك ويف ثوبك بعد نتر إحليلك، وبعد وضوئك، فقد  «:والرضوي

 شيء منه وال تنقض  إىلتر إحليلك ثالثا، فال تلتفتنعلمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك و

  .)٤(» والبواسري ذلك من احلبائل فإنوضوءك له وال تغسل منه ثوبك

  ذلك يقتضي تقييد رواية عبد فإنأما وجه ما ذكره املشهور فقد عملوا بقانون املطلقات واملقيدات،

   ، وغمز ما بينهما برواية حفصامللك الدالة على كفاية التمسح مبا بني املقعدة واالنثيني ثالثاً

                                                

.١٢ ص:اجلعفريات )١(

.٣٩ص: نوادر الراوندي )٢(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٥ ص١ج: دعائم اإلسالم )٣(

.٩ سطر١ ص:فقه الرضا )٤(
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 رواه حفص حبسنة حممد بن مسلم ، كما يقتضي تقييد ماعتبار مسح القضيب ثالثاًاالدالة على 

  .أيضاً املشتملة  على احلشفة ثالثاً

املناط إخراج ما بقي من  أن وحنوه على" ليسلّها"أما وجه ما ذكره املشهور من الترتيب فلداللة 

شتراطهم الغمز ما بني املقعدة واألنثيني مع اشتمال رواية ابالترتيب، وأما عدم  إالّ البول، وذلك ال يكون

يكون  أن  فال مناص من طرحه، وحيتمل،، فلما ذكره اجلواهر من أنه مل يقل أحد بوجوبهعليهامللك  عبد

اخلرط أعم من الغمز، والغمز  ألن ذلك عطف بيان ملا قبله أن شتراط املشهور له، أم فهموااوجه عدم 

ذلك عصر القضيب ومسحه، املراد ب أن أم فهموا أو نه الذي خيرج البول الباقي،أعتبار ااملعترب ب هو

  .عتبار وقوعه بني البيضتنيا األنثيني، واملراد مبا بينهما هو القضيب، ب إىلالضمري يرجع أن عتباراب

املراد من ذلك حتريك ارى البويل ثالث مرات ليخرج  أن  يرىخبار جمموع األ إىلهذا ولكن الناظر

 خرج ما فيه، ولذا قال املصنف حرك مكرراً إذا طاطكأنبوب من امل إالّ  ليسى ار فإنمنه ما كان فيه،

ختالف الروايات،  الختلف الفقهاء يف بيان الكيفية تبعاًاستحباب الكيفية املذكورة، ولذا اوتبعه غريه ب

  فإن،خبار حيث مل يروا التقييد، ألنه بعيد عن مساق األ أو أكثرفكل قول أخذ رواية من الروايات

   كان مجعاً إذا قيد فيمااملطلق إمنا يقيد بامل
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ختالف ا عليهوضعا أمام العرف يرى اجلمع بذلك، وليس املقام من ذلك كما يدل  إذا  حبيثعرفياً

 املنسوب أن  املذكورة، بل قد عرفتخبار عند رؤيتهم األما ذكرناه هو املتفاهم عرفاً أن الفقهاء، وكما

  . املشهور خمتلفإىل

  :ملنت املتقدماً يف اأموراملصنف ذكر ن  إمث

 للمروي عن الراوندي، واجلعفريات كما تقدم، وصرح الوسطى، وذلك تبعاًصبع  وضع اإل:منها

  .روض اجلنان، وكشف اللثام، وغريهموبذلك غري واحد كاملقنعة، واملعترب، 

 : أنه قال)عليه السالم( جعفر أيب سرى، فلما رواه الفقيه عنيالد ياليكون ذلك ب أن  أنه ذكر:ومنها

  .، وسيأيت الكالم يف ذلك)١(» ذكره بيمينهذا بال الرجل فال ميسإ«

 لبعض الفقهاء، ولعل ذلك ألنه أمكن يف  وضع سبابته فوق الذكر وإامه حتته، وذلك تبعاً:ومنها

، وليس أكثر عليهتضغط  أن  اُألنبوب البويل، فتتمكن إىلاإلام تكون أقرب أن عتبارا ب،ستظهاراال

  . يف الروايات ذه الكيفية فلم أجد تصرحياًة، وإالّكذلك السباب

   يعصر رأسه، واملذكور يف الروايات النتر، لكن كأنّ أن :ومنها

                                                

.٢٠ ح يف ارتياد املكان للحدث٢الباب ١٩ ص١ج: الفقيه )١(
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  ،وفائدته احلكم بطهارة الرطوبة املشتبهة وعدم ناقضيتها

  

كان يكفي  وإن  اإلخراج إىلالفقهاء فهموا من ذلك إخراج البقايا بأية كيفية كانت، والعصر أقرب

  .نترال

 على املسحات املعتربة يف العالمة والشهيد ذكرا يف حمكي كالمهما زيادة التنحنح ثالثاًن  إمث

  بأنه عترف غري واحداستظهار ألنه يوجب الضغط على املخرج، لكن سترباء، وكأنّ ذلك لزيادة االاال

في سائر الكيفيات ـ مع منا يك إمث إنهيشمله، " احللب"دعائم من ، ولعلّ ما يف ال دليالًعليهمل جيد 

  للمطلقات، ولذا ذهبيكون مقيداً أن ، فيصلحعليهشتمال مجلة من الروايات  ثالث مرات ـ الةمراعا

  . املشهورإليه

 غريها كاألمة، كما ميكن أو يكون بيد زوجته أن يكون اإلسترباء بيده بل يصح أن نه ال يشترط إمث

  .قي من البول، وهو حيصل بكل ذلكخراج ما باملعيار إ أن حلة لوضوآيكون بأن 

 كما عن السرائر  خالف،بال إشكال وال} وفائدته احلكم بطهارة الرطوبة املشتبهة وعدم ناقضيتها{

خرجت  أما إذا ، صرحياًمجاع اإلعليه ي كما عن كشف اللثام، بل إدعدعوى عدم اخلالف فيه، بل اتفاقاً

  .أيضاً مجاع ذلك اإلدعي علىاسترباء فهي جنسة وناقضة، وقد قبل اال

 احلكم بناقضيته وجناسته  إىلستبصار واحلدائق، فذهب األولواملخالف يف املسألة هو ما يظهر من اال

  سترباء، وذهب بعد اال
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 ويدل ، األولاألقوى و.سترباءستشكل يف جناسته، فيما لو خرج قبل االا احلكم بناقضيته، و إىلالثاين

ستربأ، وظاهر كال ا إذا مل يستربأ ومنطوقها عدم البأس إذا فهومها البأس م فإن املتقدمة،خبار األ:عليه

سترباء وليس ببول بعده، مما يوجب الطهارة وعدم الناقضية بعده املفهوم املنطوق أنه بول قبل اال

 ة بالوضوء،مراآلبال ومل يستربأ  إذا  الواردة يف اجلنب باإلنزالخبار األ إىلويوجبهما قبله، هذا مضافاً

، فليس ينقض غتسل مث وجد بلالًاوإن كان بال مث  «: يف صحيحة حممد بن مسلم)عليه السالم( كقوله

  .مل يستربأ بعد البول بقرينة الروايات السابقة إذا  بعد محله على ما،)١(» الوضوءعليهغسله ولكن 

  فإن،)٢(»يل فال يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجتسيغ أن إن كان بال قبل«: ويف موثقة مساعة

  .ى أنه جنسل باالستنجاء دليل عاألمر بالوضوء دليل على أنه ناقض، واألمر

  إليه كتب:ا مبكاتبة حممد بن عيسى، قاليستدل هلم أن ستبصار واحلدائق فيمكن اال إليهأما ما ذهب

وإمنا بول،  ه أن ظاهره فإن،)٣(»نعم«: ء، فكتباستربرجل هل جيب الوضوء مما خرج من الذكر بعد اال

  قال احلدائق بناقضيته فقط ألنه هو صريح 

                                                

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠٠ ص١ج: الوسائل )١(

.٦ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠١ ص١ج: الوسائل )٢(

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠٢ ص١ج: الوسائل )٣(
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اخلارج نزل  أن حتملا بأن ،ء يف ارى ائدة املذكورة طول املدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيفويلحق به يف ال

  ،من األعلى

  

كل شيء طاهر حىت "، فال بد من العمل فيها بقاعدة عليهاالنجاسة فال صراحة يف اخلرب  أما اخلرب،

  .ستحباب بقرينة الروايات السابقة، ويردمها عدم حجية اخلرب، مع إمكان محله على اال)١("نه قذرتعلم أ

ستبصار والغنية وجوبه، ، وعن االمجاع اإلعليهدعي ااملشهور كون اإلسترباء مستحباً، بل رمبا ن  إمث

جل التوقي، فال  أل إرشادياًخبارحتمال كون األا، ويف املستند عليه مجاعبل عن الثاين دعوى اإل

  .ة بذلكمراآلستحباب لبعض الروايات املتقدمة الظاهر اال أن ، لكن فيهأيضاًستحباب ا

ويلحق به يف { املشهور هو املتعني  إليهفما ذهب، خبارأما القول بالوجوب فهو خالف ظاهر األ

ء يف  بقاء شيعلى وجه يقطع بعدم {بني البول وبني خروج الرطوبة } ائدة املذكورة طول املدةفال

 الرطوبة حينئذ ليست مشتبهة  فإنأي ما فوق ارى،} اخلارج نزل من األعلى أن حتملا بأن ،ارى

   أن  السابقة ليست شاملة ملثل هذا املورد، ويبعداألدلةحىت توجب النجاسة الوضوء، و

                                                

.٤ ح التيممأبواب من ٢٩الباب ١٦٤ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(
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 تصرب قليالً أن األوىل   نعم،ة استرباء وليس على املرأ، احتمالهسترباء ال يضر ومع اال،وال يكفي الظن بعدم البقاء

  ، وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً

  

، ولذا حكى صاحب اجلواهر عن بعض مشاخيه إحلاق طول عليه بذلك إذ ال دليل حيكم الشارع تعبداً

  .حصل ما القطع بنقاء ارى وعدم بقاء شيء من البول فيه إذا سترباءة احلركة باالروكث املدة

 القطع بنقاء ارى، وذلك لوجود حكم الشارع بالطهارة  إىلسترباء ال حيتاج صورة االلكن يف: أقول

يف احلكم بالطهارة وعدم الناقضية، ألنه ال دليل على } وال يكفي الظن بعدم البقاء{وعدم الناقضية 

ما القطع إلية، وبعدم البو أو سترباء وبعده ال فرق بني الشك والظن بالبوليةاالما إ عتبار الظن، فالالزما

باحلكم بالناقضية سترباء ات أدلة االإطالقمل يكن ال هذا وال ذاك ف أما إذا بعدم بقاء شيء يف ارى،

  .بل الظن به كما عرفت}  احتمالهسترباء ال يضرومع اال{لذا قال } و{ة، والنجاسة حمكّم

دم ناقضية بللها، وذلك لعدم  وال يف احلكم بطهارة وع،اًستحباباال  }وليس على املرأة استرباء{

بذكر الرجل وإما مبا ذكر فيها من الكيفية اخلاصة ما إ  خاص بالرجالاألدلة  فإنالدليل على ذلك،

سترباء لكان له كيفية أخرى مبينة يف النص، وعلى هذا فما عن املنتهى من ابالرجل، فلو كان على املرأة 

  . مل يظهر وجهه،اءستربستواء الرجل واملرأة البكر والثيب يف االا

  }  وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاًتصرب قليالً أن األوىل  نعم{
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  .وعلى أي حال الرطوبة اخلارجة منها حمكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما مل تعلم كوا بوالً

  

 قلنا  فإنبن اجلنيد، وذكر العصر بعض آخر،اوذلك ألنه ذكر الصرب يف جناة العباد، وذكر التنحنح 

جتهادية ا أمورتكون املذكورات  أن ستحباب كفى، وإالّ فال، لكن ال يبعدفاية فتوى الفقيه يف االبك

ألصالة } وعلى أي حال الرطوبة اخلارجة منها حمكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما مل تعلم كوا بوالً{

  .العدم

 آلتها نخرج م وإن الرجال،خرج البول من آلتها الرجولية فلرطوبتها حكم رطوبة  فإذا ما اخلنثىأ

ألصل يف  ول، واملناط يف األول، يف األولاألدلة بعض طالقاألنثوية فلرطوبتها حكم رطوبة النساء، إل

  .الثاين

 ولظهور ، الوضعيةحكاماحلكم بالنجاسة والناقضية من األ ألن  أنه كالرجل،األقوىوأما الصيب ف

 ىل غريه، كما أنهإ و إليهيف كل مورد ذكرناه فهي بالنسبةحكم بالطهارة مث إنه إذا وحدة املالك فيهما، 

علم الغري عكس ما  إالّ إذا ، فال حيق لغريه إجراء حكم األصل،أيضاًحكم بالنجاسة فهي له ولغريه إذا 

 غري  إىل،حمله قطعه ليس يف أن أ، بينما علم غريهرب بالعدم فلم يستكان قاطعاً بأن رآه صاحب البلل،

  . ذلك
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  ييصنع ما ذكر فيما بق  من قطع ذكره): ١ ـ مسألة(

  

سترباء إمنا هو لنقاء احمللّ، فال فرق اال ألن }ييصنع ما ذكر فيما بق  من قطع ذكره{): ١مسألة ـ (

  .بني مقطوع الذكر وغريه يف توقف نقاء تقية ارى على اخلرطات

مل  وإن باً يف جمراه يكون بلله جنساًنعم املقدار الالزم من اخلرطات هو مبقدار ما بقي، ومن ركّب أنبو

 بأن قلنا إالّ إذا ، اللهمعليه، وذلك لنجاسة داخل األنبوب املوجبة لتنجس البلل الذي مير يكن ناقضاً

  ينسحباألمر، فجنساً البول يف الباطن ليسن إ قلنا أو  الشيء للنجس يف الباطن ال يوجب جناسته،ةمالقا

سترباء احليوان النجس البول ال يوجب ان إ  عن ارى ولو قسم منه، مثاًجاركان األنبوب خ إذا  ماإىل

  .احلكم بطهارة بلله املشتبه لعدم الدليل على ذلك

سترباء، ومن كان يف نعم لو خرج منه بلل مشتبه حكم بالطهارة من جهة األصل ال من جهة اال

كانت الثقبة يف مكان آخر  أما إذا دي،إحليله ثقبة خيرج منها البول حكم تلك الثقبة حكم ارى العا

  .سترباء لهمل يستربأ لعدم مشول دليل اال وإن فاألصل طهارة ما خيرج منها
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ضطرار كان تركه من اال وإن ،سترباء حيكم على الرطوبة املشتبهة بالنجاسة والناقضيةمع ترك اال): ٢مسألة ـ (

  .وعدم التمكن منه

  

ملا تقدم من }  حيكم على الرطوبة املشتبهة بالنجاسة والناقضيةسترباءمع ترك اال{): ٢مسألة ـ (

حديث رفع  أن إذ من املعلوم} ضطرار وعدم التمكن منهوإن كان تركه من اال{الدليل على ذلك 

 شرب  إىلضطرا ال يرفع النجاسة فيمنمثل املقام، كما طرار ال يوجب رفع احلكم الوضعي ىف ضاال

 أو ،سترباء جهالًترك اال إذا  احلدث، وكذلك إىلاضطر إذا من الناقضيةالنجس، وال يرفع حكم احلدث 

إجراء بعض اخلرطات الالزمة ال يكفي يف احلكم بالطهارة ن إ ، مثكرهاً أو ،غفلةً أو نسياناً، أو ،سهواً

كان بعضه اآلخر  إذا موع، وليس املقام من دليل امليسوروعدم الناقضية، إذ احلكم مرتب على ا

  .راَمعسو
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  . مملوكته أو باشره غريه كزوجتهن إ ب الفائدةيفيكفي يف ترت، سترباءال يلزم املباشرة يف اال): ٣مسألة ـ (

  

باشر هو  أو }باشره غريهن إ  الفائدةتيبفيكفي يف تر، سترباءال يلزم املباشرة يف اال{): ٣مسألة ـ (

، سواًء كان  حراماًلو كان املباشر أجنبياًبل و}  مملوكته أو كزوجته{بعضه وباشر الغري بعضه اآلخر 

 األدلةاملستفاد من  ألن ، وذلكأشبهما  أو مضطر أو نائم باشره الغري وهو وإن غري إذنه، بل أو بإذنه

 كيف ما وقع، ومنه يعلم أنه لو صنع آلة جتري هب آثار التوصلية املوجبة لترتمورن األترباء مسكون اال

  .احلكم املذكورسترباء كفى يف مراسيم اال
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فالظاهر حلوق احلكم   غريه أو خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر يف كوا بوالً إذا ):٤مسألة ـ (

  فال يلزم مثالًكان نائماً بأن كان نفسه غافالً وإن ،كان قبلهن إ  والنجاسة،ستربائهاكان بعد ن إ  من الطهارة،أيضاً

ستربائه حيكم ا فمع عدم خرجت من الطفل وشك وليه يف كوا بوالً  إذا وكذا،يكون من خرجت منه هو الشاكأن 

. بالنجاسةعليها

  

فالظاهر   ،غريه أو إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر يف كوا بوالً{): ٤مسألة ـ (

 ماوتظهر فائدة عدم الناقضية في} ستربائهاإن كان بعد {وعدم الناقضية }  من الطهارةأيضاًحلوق احلكم 

  .ستنابته فيما يشترط بالطهارةا أو شاك الصالة معهلأراد اا إذ

منا هو احلكم املذكور إ أن  السابقةاألدلةالظاهر من  ألن }إن كان قبله{والناقضية } والنجاسة{

شك  أو } مثالًكان نائماً بأن وإن كان نفسه غافالً{حكم البلل ال حكم خاص بالذي خرج منه البلل 

 أن الغري يعلم أن استربأ واحلال بأنه قطع أو ،أسترباالغري يعلم أنه  أن ى العدم واحلالسترباء فبىن عليف اال

وقد صرح بذلك اجلواهر  }اكيكون من خرجت منه هو الش أن فال يلزم{مل يستربأ  بأنه الغري يعلم

  .وغريه

شك هو  أو هو بنفسه يف أمثال املراهق، أو غريه، أو }هخرجت من الطفل وشك ولي إذا وكذا{

  .ستربائه بالطهارةاومع }  بالنجاسةعليهاستربائه حيكم ا فمع عدم ،يف كوا بوالً{بنفسه بعد البلوغ 
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 نعم لو علم أنه ، بل ولو كان من عادته،ولو مضت مدة،   على عدمهشك يف االسترباء يبين إذا ):٥مسالة ـ (

.ةىن على الصح ب،استربأ وشك بعد ذلك يف أنه كان على الوجه الصحيح أم ال

  

بل ولو كان {ألصالة العدم } ولو مضت مدة   على عدمهإذا شك يف االسترباء يبين{): ٥مسألة ـ (

  .  لهاألدلة لشمول ،عليه بىن ستنجاء أنه لو كان معتاداًلكنك عرفت يف مبحث اال} من عادته

، أيضاًالنجاسة ألنه ناقض  بعليهحكم  إذا رأى البلل بني الصالة فيما إذا يت هنا مسألة مانعم ال يأ

نعم لو علم أنه استربأ وشك بعد ذلك {ستنجاء الذي ميكن تطهريه يف األثناء كما تقدم خبالف باب اال

جلريان أصالة الصحة اجلارية يف كل ما يشك } ة بىن على الصح،يف أنه كان على الوجه الصحيح أم ال

  .)١(»مضه كما هوأ فى فيه مما قد مضكلما شككت«: )عليه السالم( يف صحته بعد الفراغ، قال

  

                                                

.٣ ح اخلللأبواب من ٢٣الباب ٣٣٦ ص٥ج: الوسائل )١(
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 إذا  كما، باخلروجولو كان ظاناً، يف خروج الرطوبة وعدمه بىن على عدمهأ شك من مل يسترب إذا ):٦مسألة ـ (

  .  من اخلارجعليهوقعت  أو رأى يف ثوبه رطوبة وشك يف أا خرجت منه

  

 ولو كان ظاناً،  بىن على عدمهيف خروج الرطوبة وعدمهأ إذا شك من مل يسترب{): ٦مسألة ـ (

 من لزوم الفحص يف وذلك ألصالة عدم اخلروج، لكن الظاهر لزوم الفحص ملا سبق مكرراً} باخلروج

رأى يف ثوبه رطوبة وشك يف أا خرجت  إذا كما{ وذلك ،سثناؤهاالشبهات املوضوعية يف غري ما علم 

الرطوبة اليت  أن مل يعلم أو  أنه خرج أم ال،أحس بشيء ومل يعلم أو }  من اخلارجعليهوقعت  أو منه

  . غريها من األمثلة إىل،من قيح قرحته مثالً أو جيدها من خمرجه
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  بالنجاسةعليه ال حيكم ،لكن شك يف أنه هل خرج معه بول أم ال،  اخلارج منه مذي أن علم إذا ):٧مسألة ـ (

مركب منه ومن  أو هذا املوجود هل هو بتمامه مذي أن يكون الشك يف بأن ، الرطوبة املشتبهةعليهيصدق إالّ أن 

. البول

  

شك  بأن }لكن شك يف أنه هل خرج معه بول أم ال،  اخلارج منه مذي أن إذا علم{): ٧مسألة ـ (

ألنه من الشك }  بالنجاسةعليهال حيكم {املذي خرج شيء آخر هو البول أم ال  يف أنه إضافة على هذا

 ليس ببول، وما يشك يف خروجه األصل األصل عدم خروجه، إذ ما خرج قطعاً، فيف خروج البول أصالً

  .عدم اخلروج

 أو هذا املوجود هل هو بتمامه مذي أن يكون الشك يف بأن ، الرطوبة املشتبهةعليهيصدق  أن إالّ{

ه  فإنمذي، أو نصفه مذي ويشك يف النصف الثاين هل هو بول أن كأن يعلم}  مركب منه ومن البول

  .مل يستربأ إذا  احلاكمة بالنجاسة والناقضيةخبار لألثاين يكون مشموالًل النصف ا إىلنسبةبال

 حكم املوىل إذا  وقد يكون يف صفة اخلارج، مثالً،أنه قد يكون الشك يف أصل اخلروج: واحلاصل

 هل عمرو وجب تعقيبه، فقد يشك العبد يف أنه أو خرج من الدار إنسان مشكوك يف أنه زيدبأنه إذا 

عمرو وهنا  أو  وهنا ال جيب التعقيب، وقد خيرج إنسان يشك يف أنه هل هو زيد،خرج إنسان أم ال

  .جيب التعقيب
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فال جيب   ،ا بول بأعليها مثّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بني البول واملين حيكم أبال و مل يسترب إذا ):٨مسألة ـ (

 الغسلعليه

  

ا  بأعلم بأن } مثّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بني البول واملينأإذا بال ومل يسترب{): ٨مسألة ـ (

 حبكم الرطوبة املشتهبة، إذ ظاهر الغسل، مل يكن حمكوماً أو شك يف أنه هل توجب الوضوء جنسة، لكن

علم أا ليست  إذا  بني البول واحلبائل، ال ماإذا كان مشتبهاً ا من احلبائل إمنا هو بأالروايات اليت تقول

 الرطوبة املشتبهة للمقام ليس له إطالق، فما يف اجلواهر من ينم أو ن احلبائل، وإمنا الشك يف أا بولم

 للشهيد الثاين يف متهيد القواعد من اختصاص الرطوبة املشتبهة  العباد تبعاًةوجه، بل احلق ما اختاره يف جنا

  .مبا ذكرناه

ظاهر صحيحة حممد بن  ألن وذلك}  الغسلعليهب فال جي ا بول بأعليهاحيكم {ه ففي املقام يعلو

  .مسلم وموثقة مساعة ذلك

 فقد يبول مث جيد بلالً أن من اغتسل وهو جنب قبل«:  قال)عليه السالم(  منهما عن الباقراألوىلففي 

البول مل  ألن  الوضوء،عليه فليس ينقض غسله ولكن غتسل مث وجد بلالًاكان بال مث وإن نتقض غسله، ا

  .)١(»ئاًيدع شي

                                                

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠٠ ص١ج: الوسائل )١(
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 بالعلم والغسل عمالً اط باجلمع بني الوضوءيحت االعليهه جيب  فإن،خرجت منه بعد االسترباء إذا خبالف ما

توضأ أن كان ذلك بعد إذا  هذا،اىلاإلمج

  

يغتسل فال يعيد غسله ولكن يتوضأ  أن فإن كان بال قبل«: )عليه السالم( ويف الثانية منهما قال

  .)١(»نجيتويس

 أن  الدالة علىخبارسترباء من البول ـ وذلك ألجل األنقيد هذين اخلربين بغري صورة االن  أوال بد

 :سترباء ال توجب الوضوء وأنه من احلبائل ـ فيصري مضمون الروايتني بعد تقييدمها هكذاالبلل بعد اال

  .لوضوء اإلستنجاء واعليهغتسل مث خرجت منه رطوبة مشتبهة وجب ابال ومل يستربأ و إذا اجلنب

مل يكن جنبا، وإمنا خرج منه  إذا نه ال خصوصية لكون اإلنسان جنبا، فاحلكم كذلك فيماإوحيث 

اط يحت االعليهه جيب  فإن،خرجت منه بعد االسترباء إذا خبالف ما{رطوبة مشتبهة بني البول واملين 

أنه نقض  أو ب ذه الرطوبة،نه قد أجنأما إ ألنه يعلم} ايل بالعلم اإلمجوالغسل عمالً باجلمع بني الوضوء

  .وضوءه

 بأن }توضأ أن إذا كان ذلك بعد{خرجت بعد اإلسترباء  إذا الذي ذكرناه من اجلمع فيما} هذا{و

  .ستربأ وتوضأ مث خرجت منه رطوبة مرددة بني البول واملينابال و

  

                                                

.٦ حقض الوضوء نواأبواب من ١٣الباب ٢٠١ ص١ج: الوسائل )١(
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ووجود موجب ، معلوم ألصغراحلدث ا ألن ،يتوضأ فال يبعد جواز االكتفاء بالوضوء أن خرجت منه قبل إذا وأما

. فمقتضى االستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل،الغسل غري معلوم

  

ما إ بأنه  ايلالعلم اإلمج ألن }يتوضأ فال يبعد جواز االكتفاء بالوضوء أن خرجت منه قبل إذا وأما{

وضوء لوكان احلدث الما إ عليهين األمر أحد وبحنل، ألنه بعد هذه الرطوبة يقطع بوجامين قد  أو بول

 فيستصحب بقاء احلدث األصغر وعدم وجود ،سل لو كانت الرطوبة اخلارجة منياً وإما الغ،األصغر باقياً

 فمقتضى ،ووجود موجب الغسل غري معلوم، معلوم ألن احلدث األصغر{موجب للغسل، ولذا قال 

ه بغري البول ـ مما تنجست يد إذا فيكون مثل ما} سلستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغالا

 تكفي املرة يف ه فإن جناسة أخرى مرددة بني البول وبني غري البول،عليهيوجب املرة ـ مث وقعت 

  .املرة معلومة والزائدة مشكوكة فاألصل عدمها إذ تطهريها،

  :صور املسألة ثالثة أن فتحصل

 الوضوء ي يكف ويف هذه الصورةيبول ومل يستربأ وخيرج منه رطوبة مرددة بني البول واملين، أن :األوىل

  . سلجيب الغ وال

 جيب  رطوبة مرددة بني البول واملين، ويف هذه الصورةهيبول ويستربأ ويتوضأ وخترج من أن :الثاينة

سلاجلمع بني الوضوء والغ.  
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  . ويف هذه الصورة يكفي الوضوء،يبول ويستربأ ومل يتوضأ أن :الثالثة

 باجلنابة، مث خرجت منه رطوبة مرددة بني البول واملين، ان حمدثاًك إذا املصنف مل يذكر مان  إمث

 بل يكتفي ،مل يؤثر يف إجياب الوضوء كان اخلارج بوالًن إ سل فقط، ألنه الغةواحلكم يف هذه الصور

أن ثر هلا، فالواجب هوأ ال ةاجلنابة بعد اجلناب إذ كان اخلارج منياً مل يؤثر يف إجياب شيء، وإن سل،بالغ 

 شيء أزيد من عليهنه ال أثر هلذه الرطوبة على كال التقديرين مل جيب إغتسل فقط، واحلاصل حيث ي

العلم  ألن  مث خرجت منها رطوبة مرددة بني البول واملينكانت املرأة حائضاً إذا الغسل السابق، وكذا

  . منحلّايلاإلمج
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  فصل 

  يف مستحبات التخلي ومكروهاته

  يبعد حىت ال يرى شخصه، أو خللوة يطلب انأ ف:أما األول

  

  }فصل{

  }يف مستحبات التخلّي ومكروهاته{

  : أموروهي 

قال « أنه )عليه السالم(فعن الصادق } رى شخصهيبعد حىت ال ي أو  يطلب اخللوةنأ ف:أما األول{

قال ـ وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد  إىل أن ستشارم ـا أكثرسافرت مع قوم ف إذا :بنهلقمان ال

  .)١(»رضاملذهب يف األ

  ما أويت لقمان احلكمة «:  أنه قال)عليه السالم( وعن الصادق

                                                

  .١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٤الباب ٢١٥ ص١ج: الوسائل )١(
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قال ـ أن ـ إىل  يف أمر اهللا  قوياًبسط يف جسم وال مجال، ولكنه كان رجالً حلسب وال مال وال

  .)١(»غتسال، لشدة تستره وحتفظه يف أمرهاومل يره أحد من الناس على بول وال غائط قط وال 

، )٢(أراد حاجة أبعد يف املشي إذا :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا: ن عباس قالباوعن 

  .احلديث

أراد قضاء حاجة يف السفر أبعد ما شاء  إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه : وعن الدعائم

  . )٣(ستتراو

  .)٤(ل وال غائطعلى بو  مل ير)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب أن :شرح النفلية وعن

  .)٥(»من أتى الغائط فليستتر«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال

نعم، : ، قلت»يا أخا األزد، معك طهور؟«:  قال له)عليه السالم( اًيعل أن :ويف حديث جندب

  فناولته اإلداوة، فمضى 

                                                

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٤الباب ٢١٥ ص١ج: الوسائل )١(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٤الباب ٣٤ ص١ج: مستدرك الوسائل )٢(

.آداب الوضوء  يف ذكر١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )٣(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٤الباب ٢١٥ ص١ج: الوسائل )٤(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٤الباب ٢١٥ ص١ج: وسائللا )٥(
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  .)١(أره وأقبل وقد تطهر حىت مل

 موضع غري  إىلخمرج يف الدار، فأشاروا أمر بابتناء) مسال العليهم( بعض األئمة أن :ويف رواية الدعائم

اهللا عز وجل ملا خلق اإلنسان خلق خمرجه يف أستر موضع منه، ن إ يا هؤالء«:  فقال،مستتر من الدار

  .حاديث غريها من األ إىل،)٢(»يكون املخرج يف أستر موضع من الدار أن وكذلك ينبغي

عباءة وحنوها، نعم ال يبعد كفاية التستر بالظلمة حيث ال يراه أحد،  التستر بالىمث الظاهر أنه ال يكتف

غري املميز  أما الطفل املميز،، وحىت عن األدلة طالقوالتستر مستحب حىت عن الزوج والزوجة إل

كان  فإذا حيث يراه إنسان، أو  هلما، وهل التستر مستحب مطلقاًاألدلةيوان فالظاهر عدم مشول احلو

  . يستحب التستر، الظاهر الثاينأعمى ال يراه مل

صري بمل ير ال إذا ستحباب التستر، كما أنهايفهم األعمى أنه يقضي حاجته لرائحته مل يستبعد  إذا نعم

 ، حبيث ال يفهم القريب منه أنه يتخلّىكان يف املاء مثالً إذا أنه يتخلّى فهل يستحب تستره، كما

  األدلةحينئذ إلنصراف ستحباب التباعد احتماالن، ال يستبعد عدم ا

  

                                                

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٤الباب ٢١٥ ص١ج: الوسائل )١(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )٢(
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  موضعاً رخواً، أو وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول،

  

  .ستشمامىل مثل الرؤية واالإ

يف حالة  أما فهم القريب منه إخراجه، إذا ستحباب ذلك بني البول والغائط والريحانه ال فرق يف  إمث

  .تسترستحباب الاسترباء فالظاهر حلوقهما حبالة التخلّي يف ستنجاء واالاال

، ففي رواية عليهب بوله حتت حىت ال يترشح صنجيلس حبيث ي أن } للبول مرتفعاًوأن يطلب مكاناً{

 أشد الناس )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( بن مسكان، عن الصادقا

كان من األمكنة يكون فيه  م أو إىل،رض مكان مرتفع من األ إىلأراد البول يعمد إذا توقياً للبول كان

  .)١(» البولعليهينتضح  أن التراب الكثري، كراهية

فلما كان آخر الليل قام فتنحى   يف سفح جبل،)عليه السالم(  بت مع الرضا:ويف رواية اجلعفري، قال

  .)٢(وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ

 هذا احلديث يظهر أنه ال خصوصية  احلديث السابق، ومن العلة يفعليهكما دلّ } أو موضعا رخواً{

  كان  إذا كان حبيث يدخل إحليله يف أنبوب أعلى ويبول مل يكن به بأس، وكذلك فإذا ملا ذكر،

                                                

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٢الباب ٢٣٨ ص١ج: الوسائل )١(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٢الباب ٢٣٨ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٨٧

ع يتقنن أ و،يستر رأسهن أ و،مىن عند اخلروجيال ورجله ،سرى عند الدخول يف بيت اخلالءيالم رجله أن يقدو

  ،وجيزي عن ستر الرأس

  

ح، كما إذ بال يف الفضاء اخلارج عن اجلاذبية، وهل ذلك يشمله ما رواه املوضع حبيث ال ينتض

يرتاد  أن من فقه الرجل«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن رسول اهللا)عليه السالم( الصادق

  .)١(» لبولهموضعاً

ما هو على } مىن عند اخلروجيال ورجله ،سرى عند الدخول يف بيت اخلالءيالم رجله قدأن يو{

مثل هذه الشهرة كافية يف  أن ، ومل يوجد به رواية، لكن الظاهرعليه مجاعاملشهور، وعن الغنية اإل

  .ستحباب، بل أفىت بذلك املقنع الذي هو متون الرواياتاال

 ومن املوضع الذي يقعد فيه، كما عن العالمة يف النهاية، ،احلكم بذلك أعم من البناء أن والظاهر

حتماالن، وال يبعد وجود ا املقعد يف البناء،  إىل ورجحه اجلواهر، وهل احلكم بالنسبةوالشهيد الثاين،

 الدليل على كليهما، لورود}  وجيزي عن ستر الرأس،عيتقنن أ و،وأن يستر رأسه {أيضاًاملناط يف ذلك 

ل الكنيف يقنع دخ إذا  أنه كان)عليه السالم( اهللا عبد أيب تفاقي لورود الروايات بذلك، فعنبل كالمها ا

  ، )٢(» وباهللا بسم اهللا:سراً يف نفسه ـ رأسه ويقول ـ

                                                

.١ ح اخللوةأبواب أحكام من ٢٢الباب ٢٣٨ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ حوةل اخلأحكام أبواب من ٣الباب ٢١٤ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٨٨

  .احلديث

دخل اخلالء  إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن ) السالمعليهم( رووا: وعن الدعائم

  .)١(طّى رأسه ومل يره أحدغ وتقنع

 إذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ : يف حديث)عليه السالم(ي علعن : ويف اجلعفريات

  .)٢(أراد الكنيف غطّى رأسه

ستح من ا«:  يف حديث أنه قال له)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن رسول اهللا) رمحه اهللا( ذر أيب وعن

 من امللكني اللذين  الغائط متقنعاً بثويب استحياًء إىل والذي نفسي بيده ألظل حني أذهب فإيناهللا

  .)٣(»معي

 من منابت الشعر يف املقدم مل يستر شيئاً وإن القناع عبارة عن الثوب الذي يستر غالب الرأسن  إمث

" وجيزي"قوله  أما نف، والستر ال بد فيه من ستر كل الرأس،ىل العينني حبيث يسد الفم واألإوالرقبة و

  فلم يعلم وجهه، إذ لو أراد التقنع بدون ستر متام الرأس 

                                                

.داب الوضوءآ يف ذكر ١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )١(

.١٣ ص:اجلعفريات )٢(

.٣ حخللوة اأحكام أبواب من ٣الباب ٢١٤ ص١ج: الوسائل )٣(
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٢٨٩

، العورةكشف  عنديوأن يسم

  

ـ أراد التقنع الساتر، فالتعبري ب وإن ما يف حديث الدعائم،كستحباب الستر افهو خالف ظاهر 

جيزيليس باحلسن .  

 أنه )عليه السالم(  فعن الصادق،أيضاًبل عند دخول بيت اخلالء } ةكشف العور  عنديسميوإن {

  .»بسم اهللا وباهللا «:يف نفسه ـ يف يقنع رأسه ويقول ـ سراًندخل الك إذا كان

تذكر اهللا : )عليه السالم( ئل ما السنة يف دخول اخلالء؟ قال س)عليه السالم( خر عنهآويف خرب 

  .)١(وتتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  فإنلغري ذلك فليقل بسم اهللا، أو نكشف أحدكم لبولاإذا  «:)عليه السالم( ويف املروي عن الباقر

مساً اذكر  وإن ستحباب ذكر اهللا مطلقاًا، والظاهر من الرواية الثانية )٢(»ىت يفرغالشيطان يغض بصره ح

  .من أمسائه تعاىل، كالرمحن والرحيم وحنومها

بال يف  ف، كما إذاشالتسمية عند التخلي بدون دخول بيت اخلالء وال الك مث الظاهر أنه ال يستحب

ستحباب البسملة عند كل عمل ا الدالة على األدلةه ، لكن رمبا يشمليف املاء مثالً أو الكيس الذي معه

  .ولو باملناط

                                                

.١٠ ح اخللوةأحكام أبواب من ٥الباب ٢١٨ ص١ج: الوسائل )١(

.٩ ح اخللوةأحكام أبواب من ٥الباب ٢١٧ ص١ج: الوسائل )٢(
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٢٩٠

يتنحنح ن أ و،ت بالكيفية اليت مرأيستربن أ و،مىنيالج رجله  ويفر،سرىيال اجللوس على رجله ةوأن يتكئ يف حال

  ،قبل االسترباء

  

ل فلقد قال احلكم األو أما }مىنيالج رجله  ويفر،سرىيال اجللوس على رجله ةوأن يتكئ يف حال{

، )١()ساريالتكاء على  علّم أصحابه اال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب أن روي(: العالمة يف النهاية

ستحباب، وأما ومن الواضح كفاية ما قاال يف احلكم باال.  الرواية إىلوأسند الشهيد يف الذكرى ذلك

سرى إذ يال ىتكاء علمقدمة لتحقق االذلك ن إ احلكم الثاين فلم يوجد له دليل، لكن قال بعض الفقهاء

  .بذلك إالّ  ال حيصلعليهاعتماد اال

فتوى الفقيه كافية دليال، ن إ والظاهر عدم املقدمية كما هو ظاهر لدى التجربة، لكن الظاهر: أقول

  .للتسامح

تحبابه  ملن أوجبه وملن قال بعدم اسستحبابه، خالفاًاملا عرفت من } ت بالكيفية اليت مرأوأن يسترب{

  .رشادحلمله األوامر على اإل

 دليل، عليهوإالّ فلم جند ، لفتوى الفقيه حيث ذكره العالمة والشهيد} وأن يتنحنح قبل االسترباء{

  عترف يف احلدائق واجلواهر بعدم ظفرمها على ذلك بدليل، وهذا ليس خمّال لوضوح أنه اوقد 

                                                

  .، نقال عن النهاية٦٨ ص٢ج: كمايف احلدائق )١(
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٢٩١

اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث « :يقول عند الدخول بأن ،وأن يقرأ األدعية املأثورة

 وعند، اجلمع بينهمااألوىل و»ياحلمد هللا احلافظ املؤد«: يقول أو »الشيطان الرجيم

  

بعضهم ذكره ن إ  ـ كمدينة العلم ـ ما ليس بأيدينا، مثخباركان بيد العالمة والشهيد من كتب األ

سترباء كالشهيد الثاين يف املصنف، وبعضهم جعله حالة االسترباء كثالث مرات، وبعضهم جعله قبل اال

 والبهائي يف مفتاح الفالح، وسالّر جعله عند نتر القضيب، وعبارة اللمعة مطلقة تشمل قبل ،الروضة

  .عنده بعده أو أو سترباءاال

بيث اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخل«: يقول عند الدخول بأن ،وأن يقرأ األدعية املأثورة{

  .)١(، كذا يف رواية الفقيه}»املخبث الشيطان الرجيم

 إذا  أنه)عليه السالم(ي عل، عن أيضاًكما يف رواية الفقيه } »ياحلمد هللا احلافظ املؤد«: يقولأو {

  .)٢(دخل اخلالء يقول

   وعند{ألنه عمل بكلتا الروايتني، }  اجلمع بينهمااألوىلو{

                                                

.٢ حرتياد املكان للحدثا يف ٢الباب ١٦ ص١ج: الفقيه )١(

.٥ حان للحدثرتياد املكا يف ٢الباب ١٧ ص١ج: الفقيه )٢(
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٢٩٢

  .» يف عافية وأخرجه خبيثاً، يف عافيةعمنيه طيباًاحلمد هللا الذي أط«: خروج الغائط

  

ذكر غري واحد } » يف عافية وأخرجه خبيثاً، يف عافيةاحلمد هللا الذي أطعمنيه طيباً«: خروج الغائط

صلى اهللا عليه وآله (  وإذا تزحر ـ أي رسول اهللا:من العلماء أنه مل يظفر خبرب هكذا، وإمنا يف الفقيه

، ومعىن التزحر )١(» يف عافية يف عافية فأخرجه مين خبيثاًطعمتنيه طيباًأكما لهم لا«:  ـ قال)وسلم

رمحه (  للمحدث القمي)٢(وكذا يف حاشية املفاتيح ،خروج الغائط، نعم ذكر ذلك بعض كتب الدعوات

  ).اهللا

كذا حتماالن، واوأذى  بأملإالّ  ج غائطهر ال خيكان مريضاً إذا ة هذا الدعاءنه هل يستحب قراء إمث

 ألوالده فيمن ال )عليه السالم(  هل يقرأ دعاءه له، مثالً واحلال أنه ليس مصداقاًيف كل دعاء ورد عاماً

القراءة بقصد  تكون أن يبعد ، والأشبهما  أو ،من جهة العقم أو ة عدم الزواج،جه منما إ أوالد له،

 يستغفر بقصد اخلضوع )سلمصلى اهللا عليه وآله و( اخلضوع والتذلّل ال بأس به، كما كان النيب

  .والتذلّل

  الدعاء له جهتان، جهة الرغبة والرهبة، وجهة  أن واحلاصل

                                                

.٢ حرتياد املكان للحدثا يف ٢الباب ١٦ ص١ج: الفقيه )١(

.٩ ص:الباقيات الصاحلات )٢(
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٢٩٣

احلمد هللا الذي جعل املاء «: عند رؤية املاءو ،»اللهم ارزقين احلالل وجنبين عن احلرام«:  الغائط إىلوعند النظر

 ووفقين ملا ، وحرمين على النار،ستر عوريتا و،فهن فرجي وأعاللهم حص«:  وعند االستنجاء،» ومل جيعله جنساًطهوراً

  .» يا ذا اجلالل واإلكرام،يقربين منك

  

 مل يشتمل على أحد اهلدفني، ومثله يقال يف األدعية اليت اخلضوع والتذلّل فقراءته دون كونه مصداقاً

  . األدعيةومثل ذلك كثري جداً يف" جين من احلور العنيوزو: "املرأة، مثلقرأته  إذا وردت للرجل

بين عن اللهم ارزقين احلالل وجن«{:  الدليلطالق إلأيضاًبل البول }  الغائط إىلعند النظرو{

وبه ملك موكّل يلوي عنقه حىت  إالّ ما من عبد«:  يقول)عليه السالم(ي عل وكان :ففي الفقيه} »احلرام

ىل ما صار، فينبغي إ و أخذته،ظر من أيننا ف يا بن آدم هذا رزقك: حدثه، مث يقول له امللك إىلينظر

  .)١(»بين احلرام احلالل وجنين اللهم ارزق:يقول أن عبد عند ذلكلل

اللهم «:  وعند االستنجاء،» ومل جيعله جنسااحلمد هللا الذي جعل املاء طهوراً«: عند رؤية املاءو{

ستر عوريتأ و، فرجي وأعفهحصن،ذا اجلالل  يا، ووفقين ملا يقربين منك،مين على النار وحر 

   عن الصادق : هكذاخبارالرواية املوجودة يف كتب األ} »واإلكرام

                                                

.٣ حرتياد املكان للحدثا يف ٢الباب ١٦ ص١ج: الفقيه )١(
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 وعند القيام عن حمل ،» وأماط عين األذى،احلمد هللا الذي عافاين من البالء«: وعند الفراغ من االستنجاء

 وعافاين من ،وشرايب وهنأين طعامي ،احلمد هللا الذي أماط عين األذى«: مىن على بطنه ويقوليالاالستنجاء ميسح يده 

  البلوى

  

:  ذات يوم جالس مع حممد بن احلنفية إذ قال له)عليه السالم( بينا أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم(

: سرى مث قاليالمىن على يده يال فأكفأ بيده ، من ماء أتوضأ للصالة، فأتاه حممد باملاءإناءيا حممد إئتين ب

اللهم «: ستنجى فقالامث : قال»  ومل جيعله جنساًي جعل املاء طهوراًبسم اهللا وباهللا واحلمد اهللا الذ«

  .)١(حصن فرجي وأعفّه واستر عوريت وحرمين على النار

 كما يف خرب} » وأماط عين األذى،احلمد هللا الذي عافاين من البالء«: وعند الفراغ من االستنجاء{

  .)٢()ا السالمعليهم( بصري عن أحدمهاأيب 

احلمد هللا الذي أماط عين «: مىن على بطنه ويقوليال عن حمل االستنجاء ميسح يده وعند القيام{

  مىن فقد ذكره املفيد وذلك يالد يالكون  أما })٣(» وعافاين من البلوى، وهنأين طعامي وشرايب،األذى

                                                

.١ ح يف صفة وضوء أمري املؤمنني٩الباب ٢٦ ص١ج: الفقيه )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٥الباب ٢١٦ ص١ج: الوسائل )٢(

  . يف آداب التخلي٦ ص:مصباح املتهجد )٣(
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٢٩٥

 يا هلا ،ا هلا نعمة ي، وأخرج عين أذاه، وأبقى يف جسدي قوته،فين لذتهاحلمد هللا الذي عر «:بعده أو وعند اخلروج

  .» قدرها عن ال يقدر القادر، يا هلا نعمة،نعمة

  ،ستنجاء من البولستنجاء من الغائط على االم االيقد أن ويستحب

  

باب للتسامح، وأما كون الدعاء ذه الكيفية فهو مروي عن مصباح املتهجد واهلداية حستكاف يف اال

  .للصدوق

 يا ، وأخرج عين أذاه، وأبقى يف جسدي قوته،فين لذتهالذي عراحلمد هللا  «:بعده أو وعند اخلروج{

فإذا (: كما عن مصباح املتهجد، قال} » قدرها عن ال يقدر القادر، يا هلا نعمة، يا هلا نعمة،هلا نعمة

األدعية الواردة خمتلفة، ولعلّ املقصود منها اجلامع بينها  أن وال خيفى، ىل آخرهإ ،)١()خرج قال احلمد اهللا

بأي لفظ  يدعو أن اإلنسان العارف جيوز له أن ا مضمونهملفاظ اخلاصة، وقد ورد ون خصوصية لألبد

  . فراجع)الدعاء والزيارة(يريد كما ذكرته بألفاظ احلديث يف كتاب 

 عبد أيب وذلك ملوثقة عمار عن} ستنجاء من البولستنجاء من الغائط على االم االيقد أن ويستحب{

  : قال )عليه السالم( اهللا

                                                

. يف آداب التخلي٦ ص:مصباح املتهجد )١(
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٢٩٦

 وإن يأيت خبامس ليكون وترا أن  فلو مل ينق بالثالثة وأتى برابع يستحب،ستنجى ا وتراًان إ وأن جيعل املسحات

  ،حصل النقاء بالرابع

  

باملقعدة مث «: باإلحليل، فقال أو يستنجي باملاء يبدأ باملقعدة أن أراد إذا سألته عن الرجل

  . وقد تقدم الكالم يف ذلك،حجار لوحدة املناطتنجاء باأل، ولعل احلكم كذلك يف اإلس)١(»باإلحليل

صلى ( قال رسول اهللا: نه قالإ )عليه السالم(ي علملا عن } ستنجى ا وتراًان إ وأن جيعل املسحات{

  .)٢(»مل يكن املاء إذا حدكم فليوتر ا وتراًأستنجى اإذا «: )اهللا عليه وآله وسلم

ر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن مجمن است«: )عليه وآله وسلمصلى اهللا ( ويف رواية املكارم عنه

فلو مل ينق { وهو وتر ،أيضاًستحباب التثليث يف املاء ابل قد تقدم . هما غريمها، ومثل)٣(»ال فال حرج

، األدلة طالقإل} حصل النقاء بالرابع وإن يأيت خبامس ليكون وتراً أن بالثالثة وأتى برابع يستحب

ستعمال كان يف مكان ال يوجد فيه املاء حبيث كان اال إالّ إذا للهمالك ليس من اإلسراف، ذ أن والظاهر

  .الزائد إسرافاً بنظر العرف

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٤الباب ٢٢٧ ص١ج: الوسائل )١(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٩الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )٢(

. الفصل اخلامس يف آداب اخلالل١٥٣ ص:مكارم األخالق )٣(
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جتهد يف حتصيله اما سعى و أن يعترب ويتفكر يف أن  ويستحب،سرىيالد يالسترباء باالوستنجاء وأن يكون اال

  . يف رفع األذية عنه وإراحته منها ويالحظ قدرة اهللا تعاىل،عليهوحتسينه كيف صار أذية 

  

 أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ملا روي عن النيب} سرىيالد يالسترباء باالوستنجاء وأن يكون اال{

  .)١(سرى ملا دىنيال ومورمىن ملا عال من األيالجيعل  أن كان يستحب

مىن لطعامه وطهوره يال )مصلى اهللا عليه وآله وسل( كانت يد رسول اهللا: وروي عن عائشة أا قالت

  .)٢(ستنجاءسرى لاليالويده 

  .ستحباب على اال وكفى بذلك دليالً، كالشهيد يف الدروساألصحابوقد أفىت بذلك بعض 

كيف {بالطبخ والتأنيق } جتهد يف حتصيله وحتسينهاما سعى و أن يعترب ويتفكر يف أن ويستحب{

عليه (ي علكان : ففي الفقيه} األذية عنه وإراحته منها ويالحظ قدرة اهللا تعاىل يف رفع ،عليهصار أذية 

  وبه ملك موكّل يلوي عنقه حىت  إالّ ما من عبد«:  يقول)السالم

                                                

.٢١ سطر ٤١ ص١ج: املنتهى )١(

.٢٠ سطر ٤١ ص١ج: املنتهى )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٩٨

  ،ستقبال الشمس والقمر بالبول والغائطا فهي :وأما املكروهات

  

بغي ظر من أين أخذته وإىل ما صار، فيننا ف يا بن آدم هذا رزقك: حدثه، مث يقول له امللك إىلبنظر

  .)١(»رزقين احلالل وجنيب احلرامااللهم : يقول أن للعبد عند ذلك

ومعه ملكان موكالن  إالّ  آدميرضليس يف األ«:  قال)عليه السالم( أسامة، عن الصادق أيب ويف خرب

 ما هو  إىل ما كنت تكدح له يف الدنيا إىليا بن آدم انظر: كان عل تلك احلال ثنيا رقبته مث قاال به، فإذا

  . اجلنس فال ينايف الرواية الثانيةاألوىليف الرواية " ملك" ، ولعل املراد بـ)٢(»صائر

  إىلكما هو املشهور بالنسبة} ستقبال الشمس والقمر بالبول والغائطا فهي :وأما املكروهات{

يل مرادمها  املقنعة وهداية الصدوق، فظاهرمها احلرمة، ورمبا ق إىلمن ما نسب إالّ ،يإمجاعالبول، بل لعله 

  . ستقبال النريين وال يقولون حبرمة ذلكا  إىلستقبال الريحا ألما عطفا أيضاًالكراهة 

   الكثرية الناهية احملمولة خبار فيدل على الكراهة األ،وكيف كان

                                                

.٣ حرتياد املكان للحدثا يف ٢الباب ١٦ ص١ج: الفقيه )١(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٨الباب ٢٣٦ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٩٩

  يف حديث مناهي النيب)عليه السالم(ي  عن القول باحلرمة، فعن علاألصحابعراض على الكراهة إل

  .)١(»القمر أو  للشمسديبول الرجل وفرجه باأن ى و«: )ه وآله وسلمصلى اهللا علي(

 أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى رسول اهللا«: قال)  السالمعليهم( بيه عن آبائهأجعفر عن  وعن

  .)٢(»يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول

  .)٣(»القمرال تستقبل الشمس وال  «:وروي يف حديث آخر:  قال،وعن الكايف

ال يبولن أحدكم «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن

  .)٤(»وفرجه باد للقمر يستقبل به

يبول الرجل وفرجه باد  أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى«:  قال)عليه السالم(ي علوعن 

  .)٥(»للقمر

                                                

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٥الباب ٢٤١ ص١ج: الوسائل )١(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٥الباب ٢٤١ ص١ج: الوسائل )٢(

.٣ حيتغوط فيه أن  باب املوضع الذي يكره١٥ ص٣ج: الكايف )٣(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٥الباب ٢٤١ ص١ج: الوسائل )٤(

.١٣ ص:اجلعفريات )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٠

ال تستقبلوا الشمس والقمر ببول وال «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب: قالقني قوعن فخر احمل

  .)١(»ما آيتان من آيات اهللا فإغائط،

ستقبال الشمس االنهي خيتص بما ذكره املصنف، فقول بعض الشراح  ومن هذه الرواية تظهر كراهة

  .ستدباره، للنهي عن كليهما، حمل منعا وستقبالهاستدبارها، نعم ال فرق يف القمر بني افال كراهة يف 

 ، كما أنه ال يتعدى منهماطالقوالظاهر أنه ال فرق بني حالة اجلالء وحالة الكسوف واخلسوف لإل

" ما آيتان من آيات اهللاإ ":)عليه السالم( ل بقولهيعل، لعموم التأيضاً الكواكب ـ حيث حيتمل ذلك إىل

ة فاملراد آية عظيمة، وليست النجوم ذه املثابة لدى يكل شيء آ أن  إىلوذلك لتعذره وتعسره، باإلضافة

  . كما ثبت يف علم الفلك،كان بعضها أعظم منهما يف الواقع وإن الرؤية،

بالفرج ولو بدون البدن،  أو ستقباهلما فيهما بالبدن ولو بدون الفرج،ا من الظاهر كراهة كل أن كما

ن ظاهر النصوص والفتاوى كون موضوع احلكم إ: (ح اهلدىلوجود الدليل على كليهما، فقول مصبا

  ستقبال استقبال بالفرج، واملصنف كما ترى عرب بهو اال

                                                

.٧٣ ح١٨٩ ص٢ج:  اللئايلعوايل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠١

  ،وراء حائط أو دخوله يف بناء أو  ،وترتفع بستر فرجه ولو بيده

  

 ،ستقبال الفرج هلما، ولعل يف تعبريه مساحمةالغائط، وهو حيصل بدون االشمس والقمر بالبول و

  . انتهى، حمل منع)١()هو ما يف النصوص والفتاوىوالصواب 

 األدلةالظاهر من  ألن وذلك} اء حائطرو أو دخوله يف بناء أو  ،وترتفع بستر فرجه ولو بيده{

صلى اهللا عليه ( ستقبال العني بغري العني، ولعل قولهاستقبال اجلهة، وال ا بالعني، ال عنيالستقبال ااملتقدمة 

 أو ولكن شرقوا «:)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قوله أن على ذلك، كمادليل " فرجه باد ":)وآله وسلم

  .يستفاد منه ذلك أن ، ميكن)٢(»غربوا

ستقبال القبلة، امثله موجود يف  أن مثبت فال يقيد الدليل اآلخر، مع" باد" بأن ورمبا يورد على ذلك

ن اآلخران يف داللتهما ضعف، فالكراهة ، والدليالمع أنه ال خصوصية يف باب القبلة بكون الفرج بادياً

تعارف جلوس اإلنسان يف البناء ـ كما كان هو كذلك حىت يف ن إ يقال إالّ أن للهما أقرب، مطلقاً

ـ دليل على عدم  من دون مراعتهما) عليهم السالم(واألئمة  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمن الرسول 

ستقباهلما ف اجللوس النبيه خاص بعد تعارف تصاد ت إىلذلكحتاج االكراهة يف البناء، وإالّ 

  .ستدبارمها، وهذا غري بعيداو

                                                

.٨٨ ص٣ج: ىمصباح اهلد )١(

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٢

  ،أيضاًبالغائط و بل ،واستقبال الريح بالبول

  

، ويقتضي ذلك األدلة طالقستدبار إلستقبال واالوالنهار يف كراهة اال يلللمث الظاهر أنه ال فرق بني ا

  .الليل والنهارية بني آل بكونه آية، إذ ال فرق يف كونه يعلالت

بال إشكال، جلملة من الروايات، ففي مرفوعة عبد } أيضاًبالغائط و بل ،واستقبال الريح بالبول{

ال تستقبل القبلة «: )عليه السالم(  ما حد الغائط؟ قال)عليه السالم(ي علسئل احلسن بن : احلميد، قال

.)١(»وال تستدبرها، وال تستقبل الريح وال تستدبرها

ال تستقبل القبلة «:  ما حد الغائط؟ قال)عليه السالم(احلسن  أبو سئُل: وعة حممد بن حيىي قالويف مرف

  .)٢(» وال تستقبل الريح وال تستدبرها،وال تستدبرها

 إذا بال أحدكم فال يطمحن ببوله، وال يستقبل ببوله«:  قال)عليه السالم(ي عل، عن وعن اخلصال

  .)٣(»الريح

الريح ترد البول فيصيب ن إ :حدامهاإ ،وال يستقبل الريح لعلّتني: براهيم قالإ بن يعلواملروي عن 

  الثوب ورمبا مل يعلم الرجل 

                                                

.٦ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢الباب ٢١٣ ص١ج: الوسائل )٢(

إذا بال أحدكم فال  :ربعماءة حديث األ٦١٤ ص، ويف اخلصال٥٠ ح باب آداب اخلالء١٩٢ ص٧٧ ج:نسخة البحار كذا يف )٣(

ببوله يف اهلواء، وال يستقبل الريحيطمحن .



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٣

حتت األشجار املثمرة ولو يف  أو ،الدور أو ،درب املساجد أو ،مرتل القافلة أو ،املشارع أو واجللوس يف الشوارع

  ،غري أوان الثمر

  

  .)١( فال يستقبل بالعورةمع الريح ملكاً أن :الثانيةمل جيد ما يغسله، والعلة  أو ذلك،

 إالّ أن فىت بذلك املقنع والفقيه يف ظاهر كالمهما،أكان ظاهرها احلرمة كما خبار وإن وهذه األ

، أيضاًستدبار  تعميم احلكم لالاألوىلن إ د عن هذا الظهور، مثيالسابق والالحق يوجب رفع ل امجاعاإل

  .ستقبال فقط خال عن الوجهه باال لغريه من حتصيصاًعا يظهر من املصنف تبفم

درب  أو ، مرتل القافلةوأ{املاء، إىل مجع مشرعة، وهي الطريق } املشارع أو واجللوس يف الشوارع{

على املشهور يف كل ذلك، فعن } حتت األشجار املثمرة ولو يف غري أوان الثمر أو ،الدور أو ،املساجد

قي تي«:  قال؟ أين يتوضأ الغرباء:)عليه السالم( بن احلسنيي علل رجل ل أنه قا)عليه السالم( الصادق

وأين مواضع اللعن؟ : ، فقيل له»شطوط األار، والطرق النافذة، وحتت األشجار املثمرة، ومواضع اللعن

  .)٢(»بواب الدورأ«: قال

                                                

.٥٣ ح باب آداب اخلالء١٩٤ ص٧٧ج: البحار )١(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢١٥الباب ٢٢٨ ص١ ج:الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٤

لنافذ، فالكراهة إمنا هي يف تقييد الطريق بالنافذ ملا تقدم من اإلشكال يف التخلي يف الطريق غري ا: أقول

باملناط  الظاهر ـ ولو أن املراد بالشط كل طرف املاء ال املشرعة فقط، كما أن الطرق النافذة، والظاهر

 ـ كون احلكم كذلك يف أطراف البحر والغدير والبئر، كما هناك روايات بكراهة أطراف البئر، كما

ن كوا ذات مثر اآلن أم ال، لتبادر األعم عند العرف شجار املثرة أعم مالكراهة حتت األ أن الظاهرأن 

  .من هذا اللفظ، وال يرتبط ذلك بكون املشتق حقيقة فيمن انقضى أم ال

العلة يف كراهة التخلي عند أبواب الدور اللعن، فيشمل املناط كل مواضع اللعن،  أن الظاهر أن كما

 وكذلك ،حاا، واملنتزهات اليت هي جملس الناسكأبواب الدكاكني، والفنادق، واحلدائق العامة، ويف سا

  . غري ذلك إىلحول اآلثار

 يف حديث املناهي ) السالممعليه(  عنه أبيه عن آبائه عن أمري املؤمنني)عليه السالم( وعن الصادق

على قارعة  أو يبول أحد حتت شجرة مثمرة، أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى«: قال

جرد " املوصوف، من قبيل  إىل الطريق من باب إضافة الصفة إىل"قارعة"إضافة  أن ، والظاهر)١(»الطريق

  ، أي "قطيفة

                                                

.١٠ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٥الباب ٢٣٠ ص١ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٥

 ، فال ختص الكراهة بوسط الطريق" مستوراحجاباً" الطريق املقروع، من باب عالقة احلال واحملل، مثل

  .أطرافهأو 

  .)١(»عليها غوطتال تبل على احملجة، وال ت«:  قال)عليه السالم(ي علوعن 

ثالث من فعلهن «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن رسول اهللا)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(»وط يف ظل النزال، واملانع املاء املنتاب، وساد الطريق املسلوكغملعون، املت

  إىلبالنسبة فالظاهر عدم الكراهة، لظهور النص والفتوى يف الكراهة كان الطريق مهجوراً إذا نه إمث

  إىل بوقت كأيام يف السنة، مل يكره بالنسبة لو كان خاصاًكونه مسلوكاًأن الطريق املسلوك، ومنه يعلم 

  . ذلك الوقت إىلمل يبق األثر إذا غري ذلك الوقت

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا ى« :قال) عليهم السالم( بائهآبيه عن أعن  )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٣(»ر يستعذب أو عذب منها،تيتغوط على شفري بئر ماء يس أن )وآله وسلم

   عليه(ي عل ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف وصية النيب

                                                

.١٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٥الباب ٢٣١ ص١ج: الوسائل )١(

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٥الباب ٢٢٩ ص١ج: الوسائل )٢(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٥الباب ٢٢٨ ص١ج: الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٦

  .)١(»ره البول على شط ر جارك «إنه) السالم

 وأبو احلسن موسى )عليه السالم( اهللا عبد أيب حنيفة من عند أبو خرج: براهيم قالإ بن يعلوعن 

عليه ( يا غالم أين يضع الغريب ببلدكم، فقال: حنيفة أبو غالم، فقال له  قائم وهو)عليه السالم(

جتنب أفنية املساجد، وشطوط األار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، وال تستقبل القبلة ا«: )السالم

  .)٢(»وضع حيث شئت... بغائط وال بول 

البول يف املاء القائم من اجلفاء، «:  قال)آله وسلمصلى اهللا عليه و( رسول اهللا أن :وعن دعائم اإلسالم

 ةت الشجروى عنه وعن الغائط فيه، ويف النهر وعلى شفريه، وعلى شفري البئر يستعذب من مائها، وحت

 خان، أو ، واملراد مبرتل القافلة ما أعد لرتوهلم من مرتل،)٣(»املثمرة، وبني القبور، وعلى الطرق واألفنية

  .حنو ذلك أو جدار،و  أظل شجرة،أو 

يضرب أحد من  أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( إمنا ى رسول اهللا«: )عليه السالم( وعن الباقر

  ولذلك يكون :  قالخنلة قد أمثرت ملكان املالئكة املوكلني ا، أو املسلمني خالًء حتت شجرة

                                                

.٩ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٥الباب ٢٣٠ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٥الباب ٢٢٨ ص١ج: الوسائل )٢(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٧

  .)١(»املالئكة حتضره ألن كان فيه محله إذا الشجر والنخل أنساً

 يف باب بني املثبتني خصوصاً ةوجود الثمرة يوجب آكدية الكراهة، ألنه ال منافا أن الظاهرو

الظاهر أنه ال فرق  أن ال وجود الثمرة ال وجه له، كمااملستحبات واملكروهات، فتخصيص الكراهة حب

قرب كل نبات ، بل ال يستبعد كراهة التخلي طالق ملا عرفت من اإل،مثار أم الريبة من األقبني كوا 

ن هللا تبارك وتعاىل مالئكة وكلّهم إ: )عليه السالم( ، ملا رواه الفقيه، عن الباقرمثمراً مل يكن وإن وشجر

ومعها من اهللا عز وجل ملك حيفظها  إالّ  من الشجر والنخل، فليس من شجرة وال خنلةرضبنبات األ

كان فيها مثرا، وإمنا ى  إذا رضاأل هواممعها من مينعها ألكلتها السباع و أن و اللوما كان منها، و

  .)٢( آخره إىل ـرسول

مل  وإن تسقط فيه الثمار وتبلغه عادة أن لشجرة املثمرة هو ما ميكناحمل الكراهة حتت  أن مث الظاهر

  .يكن حتتها

رها مث أو املراد من الثمر األعم من الفاكهة، فيشمل ما كان مثرها الورق كالتوت، أن الظاهر أن كما

  الزهر الذي يستفاد منه، وهل الكراهة تشمل ما ال يستعمل مثره يف املتعارف كاحلنظل،

                                                

.٢٩ حث يف ارتياد املكان للحد٢الباب ٢٢ ص١ج: الفقيه )١(

.٢٩ و٢٨ ح يف ارتياد املكان للحدث٢الباب ٢١ ص١ج: الفقيه )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٨

  والبول قائماً

  

  تنظف بالتنظيف، كأشجار احلدائق اليتكان التخلّي متعقباً إذا ة تعم فيماهحتماالن، وهل الكراا

  .نصرافحتماالن، من مكان املالئكة، ومن االا ،حتتها باملاء يومياً

 مث إنهحتماالن، ا أم ال، أيضاً السماد، فهل يكره  إىلاجهيحت للشجرة النه لو كان التخلّي نافعاً إمث

جيلس غريه، ولو طفله  أو جيلس هو أن  من هذه الروايات أنه ال فرق يف الكراهة بنيةيستفاد من مجل

لظاهر عدم كراهته، صنع الكنيف املسقف حتت الشجرة املثمرة فا أما الذي مييز، وذلك لوجود املناط،

  .فتأمل

  .)١(» من غري علة من اجلفاءالبول قائماً«:  قال)عليه السالم(ملا روي من أنه } والبول قائماً{

 عليهنعم ولكن يتخوف «:  قال؟ أيبول الرجل وهو قائم: لهتقل:  قال)عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٢(»ي خيبلهأيلبس به الشيطان ـ أن 

بال يف ماء  أو ،بال قائماً أو من ختلّى على قرب،«:  قال)عليه السالم( لباقروصحيح ابن مسلم، عن ا

  مشى يف حذاٍء  أو ،قائماً

                                                

.١٦ حاملكان للحدثارتياد  يف ٢الباب ١٩ ص١ج: الفقيه )١(

.٧ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٣الباب ٢٤٩ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٩

 خلى يف بيت وحده، وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان مل يدعه أو ،شرب قائماً أو واحد،

  .)١(»االت اإلنسان وهو على بعض هذه احل إىليشاء اهللا،  وأسرع ما يكون الشيطانإالّ أن 

 وإن ، احتماالن،أيضاًمقابل اجللوس حىت يشمل حال الركوع  يف أو وهل املراد بالقائم نفس الكيفية،

، كما صرح بذلك السي األول، واملامقاين كان الظاهر األول، كما أنه ال يستبعد كراهة التغوط قائماً

 يف وصيته )اهللا عليه وآله وسلمصلى (  قول النيبطالق، وذلك إلى عنهما مصباح اهلدىعلى ما حك

، نعم يف أيضاً احلدث شامل للغائط  فإن.)٢(»حيدث الرجل وهو قائم أن وكره «:)عليه السالم(ي علل

  .مثل املقام منصرف عن الريح

كان يف حال ال يضره التنجس كما يف  أو نجس،تتوقى من البول لئال ي إذا الكراهة تزول أن وهل

سألته عن الرجل :  قال)عليه السالم( عمري عن الصادق أيب مة بذلك ملا رواه ابناحلمام وحنوه، قال العالّ

  .)٣(»ال بأس به«: )عليه السالم( يطلي فيبول وهو قائم، قال

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٦الباب ٢٣١ ص١ج: الوسائل )١(

.٩ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٥الباب ٢٣٠ ص١ج: الوسائل )٢(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٣الباب ٢٤٨ ص١ج: الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٠

  ويف احلمام

  

ات املتقدمة، طالقلكن املشهور أطلقوا ذلك، لعدم داللة املرسلة على زوال الكراهة حىت تقيد اإل

، فكلمة الرجل يف بعض الروايات ال توجب ىاحلكم املذكور بني الرجل واألنثوالظاهر أنه ال فرق يف 

  . العلةطالق مكروه إلأيضاًيقاف األطفال للبول إ أن التقييد، والظاهر

 أنه عد من اخلصال املوجبة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن النيبخبارفعن جامع األ} ويف احلمام{

  .)١(للفقر البول يف احلمام

  .)٢(»مام يورث الفقرالبول يف احل «:)عليه السالم( عن أمري املؤمنني:  اخلصالوعن

املراد باحلمام ساحته الداخلية وخزانة مائه، ال الساحة اخلارجية، وال بيت خالئه، لعدم  أن والظاهر

ل يف با إذا نصراف الدليل عن بيت خالئه، والظاهر شدة الكراهةتعارف البول يف الساحة اخلارجية، وال

ال يبولن يف «:  قال)عليه السالم(ي عل ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( خزانته احلارة، ملا ورد يف وصية النيب

 وهذا احلديث يشمل كل ماء حار، فهو ،)٣(»نفسه إالّ  فعل ذلك فأصابه شيء فال يلومن فإنماء حار،

  . من املكروهاتأيضاً

                                                

.٨٢ فصل ١٤٥ص: خبارجامع األ )١(

.٢ ح باب الستة عشر٥٠٤ ص:اخلصال )٢(

.ربعمائة حديث األ٦١٣ ص:اخلصال )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١١

   الصلبةرضوعلى األ

  

ة يف محامات الدور على ما هو األسلوب املتعارف هلا هذا احلكم، الظاهر ال، وهل املراحيض املوجود

 له حكم أيضاًبيت النورة للحمام  أن يكون هلا هذا احلكم، والظاهر أن نعم ساحة احلمامات ال يبعد

  . بدون مقيدعليهات احلمام طالقالكراهة، إل

صلى ( النيبن أ و،)١(» لبولهتاد موضعاًير أن من فقه الرجل« أن ملا ورد من}  الصلبةرضوعلى األ{

 مكان من األمكنة  أو إىل،رض مكان مرتفع من األ إىلأراد البول يعمد إذا كان«: )اهللا عليه وآله وسلم

 احلديثني ال يكفي يف مثل هذين أن ، وال خيفى)٢(» البولعليهينضح  أن يكون فيه التراب الكثري، كراهية

يظهر من بعضهم عدم جعله (: حمذور على البول كذلك، ولذا قال اجلواهرمل يترتب  إذا احلكم بالكراهة

 اجلمع بينهما للتسامح بكل األوىل بل جعل ارتياد موضع للبول من املستحبات، و،من املكروهات

  .ى، انته)٣()منها

  الصلبة كل مكانرضيكون املراد باأل أن لغائط فال وجه للكراهة له بذلك وال قول، وال يبعداأما 

  . كاخلشب وحنوهرضصلب ولو غري األ

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٢الباب ٢٣٨ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٢الباب ٢٣٨ ص١ج: الوسائل )٢(

.٦٧ ص٢ج: اجلواهر )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٢

  ويف ثقوب احلشرات، ويف املاء خصوصاً الراكد

  

 أنه قال لبعض أصحابه وقد أراد )عليه السالم( الديلمي، عن الباقررواه ملا } ويف ثقوب احلشرات{

جالك يف ور إالّ نت حاف، وال ترتلّن عن دابتك ليالًأ وال تسيرن سرياً«: أوصين، فقال: ، فقال لهسفراً

يف  أن يعلم أن ، والكراهة أعم منأيضاً، ولبعض الروايات املروية عن العامة )١(» يف نفقنخف، وال تبول

 الغائط باملناط، لكنه غري  إىلقريب، ورمبا يتعدى أو يبول يف النفق من بعيد أن النفق حشرة أم ال، ومن

  .معلوم

 ودل على الكراهة مجلة من الروايات، فعن وخصوص احلار كما تقدم،}  الراكدويف املاء خصوصاً{

 من عليه ولكن يتخوف ،نعم«: يبول الرجل يف املاء؟ قال: قلت له:  قال)عليه السالم( الصادق

  .)٢(»الشيطان

من  إالّ يبول الرجل يف املاء اجلاري أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن مسمع، أنه ى رسول اهللا

  .)٣(»ن للماء أهالإ«: ضرورة، وقال

ال يبولن «:  قال)عليه السالم(  عن أمري املؤمنني)عليهم السالم ( عن آبائه)عليه السالم( وعن الصادق

  الرجل من سطح يف اهلواء، وال

                                                

.١٠ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٩الباب ٤١ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(

.٢اخللوة ح أحكام أبواب من ٢٤الباب ٢٤٠ ص١ج: الوسائل )٢(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٤الباب ٢٤٠ ص١ج: الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٣

  .)١(» وللهواء أهالً للماء أهالً فإننفسه، إالّ  فعل ذلك فأصابه شيء فال يلومن فإنيبولن يف ماء حار،

يبول يف املاء  أن يبول الرجل يف املاء اجلاري، وكره بأن ال بأس«: )عليه السالم( وصحيح فضيل، قال

  .)٢(»الراكد

  .)٣(»كان املاء جارياً إذا ال بأس به«: )عليه السالم( وخرب عنبسه، قال

ه  فإنال تشرب وأنت قائم، وال تطف بقرب، وال تبل يف ماء نقيع،«: )عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن

  .)٤(»نفسه إالّ يء فال يلومنمن فعل ذلك فأصابه ش

  .)٥(قريب منه) ا السالمعليهم( ويف رواية حممد بن مسلم، عن أحدمها

 يبول أحد يف أن وى«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يف حديث مناهي النيب)عليه السالم(ي علوعن 

   ه منه فإناملاء الراكد،

                                                

.بعمائة حديث األر٦١٣ ص:اخلصال )١(

.١ ح املاء املطلقأبواب من ٥الباب ١٠٧ ص١ج: الوسائل )٢(

.٢ ح املاء املطلقأبواب من ٥الباب ١٠٧ ص١ج: الوسائل )٣(

.٦ ح اخللوةأحكام أبواب من ٥الباب ٢٤١ ص١ج: الوسائل )٤(

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٢٤الباب ٢٤٠ ص١ج: الوسائل )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٤

  .)٢(»يورث النسيان«نه إعضها  غريها من الروايات، ويف ب إىل،)١(»يكون ذهاب العقل

ن البول يف املاء اجلاري يورث السلس، ويف الراكد إ«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف بعضها عنه

  .)٣(»يورث احلصر

صلى اهللا عليه وآله (  ملا رواه دعائم اإلسالم عن النيبلغائط كذلك، بالبول، بل اواحلكم ليس خاصاً

النهر وعلى شفريه، وعلى  من اجلفاء، وى عنه وعن الغائط فيه، ويف قائمالبول يف املاء ال«:  قال)وسلم

  .)٤(»شفري البئر

  .)٥(»مني من اجلفاءيالواالستنجاء ب «:وعن اجلعفريات مثله، وزاد

 ببعض الروايات املتقدمة، وعن نفي الكراهة عن البول يف املاء اجلاري متسكاً بن بابويه منافما عن 

  ، وعن اهلداية واملقنعة من أنه ال عليه بالغائط يف املاء، لعدم الدليل بعض من عدم الكراهة

                                                

. حديث املناهي٢ ص٤ج: الفقيه )١(

.٤اخللوة ح أحكاماب و من أب٢٤الباب ٢٤٠ ص١ج: الوسائل )٢(

.٦ ح التخليأحكام أبواب من ١٩الباب ٣٨ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(

.ذكر آداب الوضوء ، يف١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )٤(

.١٧ ص:اجلعفريات )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٥

  وخصوصاً يف الليل،

  

  . ال خيفى ما فيه،أراد احلرمة إذا جيوز البول يف الراكد ـ

 يف طست وحده، فال يبعد كان املاء قليالً أما إذا  من املاء الراكد،أيضاً رماء البح أن مث الظاهر

  .ثله عن ماألدلةانصراف 

أما املاء املعد يف بيوت اخلالء ألخذ النجاسات كما يوجد يف الشام وغريه، فالظاهر عدم كراهية 

مات اي يف خزانة احلملّالتخ أما  عن مثله،األدلةنصراف قضاء احلاجة فيه كما أفىت به جامع املقاصد، ال

  .نهصرف يف ملك الغري بدون إذتالعمومية بدون رضى صاحبها فهو حرام، ألنه 

 أو  الشط إىل كان يبول يف ساقية تنتهي فإننه ال يلزم مباشرة إفراغ البول للحكم بالكراهةأوالظاهر 

  .كان يف بعض أفراده خفاء وإن البحر كان مكروها،

ما علل به يف  أما وجه اخلصوصية فتوى الفقيه من باب التسامح، أن الظاهر}  يف الليلصاًووخص{

أن (يف شرح اإلرشاد، والشهيد يف الذكرى، من أنه يف الليل أشد، ملا قيل من حمكي اية العالمة وولده 

، )١()فيه وال يغتسل حذرا من إصابة آفة  فال يبال،عليهم ينشرون سيطرم إأي ) املاء بالليل للجن

  الثبت ذلك، فيكون احلكم من باب إالّ إذا للهما حلكم شرعي، فهذا وحده ال يصلح مستنداً. نتهىا

    الكثريلضررلالتعرض  أن رر، ألنه كماض

                                                

.٥ سطر٦٩ ص١ج: املستند )١(
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٣١٦

  والتطميح بالبول، أي البول يف اهلواء،

  

  . شرعياًحرام كذلك التعرض للضرر القليل مكروه، ولعل القدماء وجدوا بذلك دليالً

جيلس  بأن ققالبول يف اهلواء، وذلك يتح أو  جهة الفوق إىلوهل املراد به البول} والتطميح بالبول{

أي البول يف {:  حتت، ظاهر املصنف الثاين، حيث قال إىلب بوله ويبول حبيث ينصعلى سطح مثالً

 فعن ،كان لفظ التطميح ظاهر يف األول وإن  كراهة كال القسمني،حاديثولكن ظاهر األ} اهلواء

 يشمل للماء أهالً أن  كماللهواء أهالً بأن ليعلالت ألن رتفع، وذلكا الشيء  إىلطمح بصره أن اللغويني

  .لقسمنيا

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا: )عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  أنه قال)عليه السالم( فعن الصادق

  .)١(»يطمح ببوله من السطح يف اهلواء أن يكره للرجل«: )وآله وسلم

 طح،يطمح الرجل بوله يف اهلواء من الس أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى رسول اهللاو«: ويف الفقيه

  .)٢(»من الشيء املرتفعأو 

   ى النيب )عليه السالم( ويف خرب السكوين، عن الصادق

                                                

.٨حخللوة  اأحكام أبواب من ٣٣الباب ٢٤٩ ص١ج: الوسائل )١(

.١٥ ح باب إرتياد املكان للحدث١٩ ص١ج: الفقيه )٢(
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٣١٧

  ،الشرب حال التخلي بل يف بيت اخلالء مطلقاًوواألكل 

  

، وقد )١(»يطمح الرجل ببوله من السطح، ومن الشيء املرتفع يف اهلواء أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .يف مسألة كراهة البول يف اهلواء" إن للهواء أهالً": )عليه السالم(تقدم حديث الصادق 

ستحباب البول يف املوضع املرتفع، إذ اهذه املسألة ال تنايف املسألة السابقة الدالة على  أن مث ال خيفى

ه ما كان البول ، واملكرورض من األعليهسري مبقدار يؤمن معه من نضح البول يالرتفاع املستحب اال

  .ءمرمياً يف اهلوا

 عميق، إذ ال يصدق داخل كنيف أو وعة عميقة،الظاهر عدم الكراهة يف البول على رأس بال أن كما

كراهة الغائط " هالأن للهواء إ" العناوين السابقة املذكورة يف الروايات، ولعله يستفاد من حديث امعليه

  .جدار ويتغوط أو جيلس على سطح بيت بأن يف اهلواء،

مل يكن يتخلى، واستدل لذلك مبا  وإن }لتخلي بل يف بيت اخلالء مطلقاًالشرب حال اوواألكل {

 اخلالء فوجد لقمة خبز يف القذر، فأخذها وغسلها )عليه السالم( جعفر الباقر أبو دخل: رواه الفقيه قال

 قال )عليه السالم( فلما خرج ،خرجت إذا تكون معك آلكلها:  مملوك كان معه فقال إىلودفعها

  رت قإا ما است: أكلتها يابن رسول اهللا، فقال:  قال؟ين اللقمةأ: للمملوك

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٣الباب ٢٤٨ ص١ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٨

  .)١(» من أهل اجلنةأستخدم رجالً أن  أكره فإينت حر، فإنوجبت له اجلنة فاذهب إالّ يف جوف أحد

 املخرج فوجد فيه مترة، فناوهلا  إىل أنه دخل)عليه السالم(  بن احلسنييعلومبا رواه الدعائم، عن 

 وخرج قال )عليه السالم( فأخذها الغالم فأكلها، فلما توضأ» كيالمسكها حىت أخرج ا«: غالمه وقال

 :، فقيل له يف ذلك»ت حر لوجه اهللا فإنذهب،ا«: قال. علت فداكأكلتها ج: قال» أين التمرة«: للغالم

 من الًأستملك رج أن جلنة فكرهتإنه ملا أكلها وجبت له ا«: وما يف أكل التمرة ما يوجب عتقه، قال

ب العظيم ا األكل مع ما فيه من الثو)عليه السالم( تأخري اإلمام أن  بذلكاالستدالل، وجه )٢(» اجلنةأهل

  .حلقوه باألكل للمناطأ األكل فيه، والشرب قد ةـ يدل على موجوحي ـ الذي هو دخول اجلنة

عليه ( عن موسى بن جعفر ملا رواه الفقيه ،يذكر كراهة السواك يف اخلالء أن نه كان على املصنف إمث

 يذيب البدن، والتدلك باخلزف يبلي اجلسد، والسواك يف اخلالء يورث أكل األشتان«:  قال)السالم

  .)٣(»البخر

                                                

.١٤ حرتياد املكان للحدثا يف ٢الباب ١٨ ص١ج: الفقيه )١(

. يف ذكر صنوف األطعمة وعالجها١١٤ ص٢ج: دعائم اإلسالم )٢(

.٣ حواك يف الس١١الباب ٣٢ ص١ج: الفقيه )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٩

  سم اهللا خامت فيه عليهكان  إذا ساريال وب،منييالستنجاء بواال

  

 ) عليه وآله وسلمصلى اهللا( ى رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( فعن الصادق} منييالستنجاء بواال{

  .)١(» الرجل بيمينهيتنجيسأن 

  .)٢(»مني من اجلفاءيالاإلستنجاء ب«:  قال)عليه السالم( وخرب السكوين عن الصادق

  .)٣(»إذا بال الرجل فال ميس ذكره بيمينه«:  قال)عليه السالم( وعن الفقيه، عن الباقر

سار يال تكان إذا ال بأس«:  من أنه روي أنهسار معتلة ال بأس بذلك، ملا يف الفقيهالي تكان إذا نعم

  .)٤(»معتلة

الكراهة أشد، فعن  أن مني اخلامت كذلكيالوإذا كان يف } سم اهللا خامت فيه عليهكان  إذا ساريالوب{

ه اخلامت يعلسألته عن الرجل جيامع ويدخل الكنيف و:  قال)عليه السالم( عن أخيه موسى  بن جعفر،يعل

  يء من القرآن أيصلح ذلك؟ قال الش أو فيه ذكر اهللا

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٢الباب ٢٢٦ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٢الباب ٢٢٦ ص١ج: الوسائل )٢(

.٢٠ ح يف إرتياد املكان للحدث٢بالبا ١٩ ص١ج: الفقيه )٣(

.١٧ ح يف إرتياد املكان للحدث٢الباب ١٩ ص١ج: الفقيه )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٠

  .)١(»ال«: )عليه السالم(

 أدخل اخلالء ويف يدي خامت فيه اسم من )عليه السالم( اهللا قلت أليب عبد: يوب قالأ أيب وخرب

  .)٢(» وال جتامع فيه،ال«: أسامي اهللا تعاىل؟ قال

سم اهللا تعاىل، ا عليه ناراً وال ديال ميس اجلنب درمهاً«:  قال)عليه السالم( وخرب عمار، عن الصادق

  .)٣(»عليه، وال يدخل املخرج وهو عليهسم اهللا، وال جيامع وهو اه خامت فيه يعلوال يستنجي و

ه خامت فيه يعل الرجل يريد اخلالء و: لهقلت:  قال)عليه السالم( وخرب معاوية بن عمار، عن الصادق

عليه (  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مدفيكون اسم حم: قال» ما اُحب ذلك«: سم اهللا تعاىل؟ فقالا

  .)٤(»ال بأس«: )السالم

 سواًء متستنجاء ويف يده خا تدل على كراهة دخول اخلالء مع اخلامت، وعلى كراهة االخباروهذه األ

   إذا  لكن،يساره أو كان يف ميينه

                                                

.١٠ ح اخللوةأحكام أبوابن  م١٦الباب ٢٣٤ ص١ج: الوسائل )١(

.١اخللوة ح أحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٢ ص١ج: الوسائل )٢(

.٥اخللوة ح أحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٣ ص١ج: الوسائل )٣(

.٦ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٣ ص١ج: الوسائل )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢١

  .سار ويستنجي به كان أشد كراهةياليف  أو مني ويستنجي به،يالكان يف 

  .منييالستنجاء بفلكراهة اال: ولأما األ

  .فألنه خالف جتليل اهللا سبحانه: وأما الثاين

من نقش على «: )عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم( بصري، عن الصادق أيب ويف خرب

  .)١(»د اليت يستنجي ايال فليحوله عن سم اهللاخامته 

 إذا الرحيم، اهللا، وعبد ، كعبد إليههضافتإ بعد ضع علماًكان و وإن  سبحانه،سم هللااملراد كل ن  إمث

مل يتلوث،  إذا احلكم بالكراهة فيمان إ ، مثاألدلة طالق اهللا سبحانه، وذلك إل إليهكان يقصد باملضاف

 اهللا سبحانه، وما يف بعض الروايات من دخول يسامأ كما ذكر يف باب عدم جواز تنجيس وإالّ حرم

ستنجائهم مع اخلامت املذكور، وجهه أم كانوا يعرفون وجه الكراهة يف ا أو اخلالء) السالمعليهم (األئمة 

 ألم كثرياً م الدوران مدار العلة، إليهالناس فلم يوكّل أما ، ويعملون فيما وجهه ليس موجوداًحكاماأل

 املعصومني  وهكذا حيمل كل فعل مكروه صدر عنم الدوران مدار العلة، إليهخيطؤون، فلم يفوض

  .وكل فعل مستحب تركوه)  السالمعليهم(

                                                

.٤ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٣ ص١ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٢

الرجل يستنجي وخامته يف إصبعه : قلت له:  قال)عليه السالم( ففي خرب حسني بن خالد، عن الرضا

صلى اهللا ( ليس كان رسول اهللا جعلت فداك أو: فقلت» كره ذلك لهأ «:اهللا، فقال إالّ له إونقشه ال

بلى، ولكن أولئك كانوا «: ائك يفعل ذلك وخامته يف إصبعه قال وكل واحد من آب)عليه وآله وسلم

  .)١(»مىن فاتقوا اهللا وانظروا ألنفسكميالد ياليتختمون يف 

وكان " العزة هللا مجيعا" أيب كان نقش خامت«:  قال)عليه السالم( وعن وهب بن وهب، عن الصادق

سرى يالوكان يف يده " املُلك هللا ")سالمعليه ال( يف يساره يستنجي ا، وكان نقش خامت أمري املؤمنني

، ورمبا محل هذه الرواية على التقية، لكون وهب من العامة خبيث الرأي، بل رمبا يقال )٢(»يستنجي ا

  .أنه أكذب الربية، وعلى فرض الصحة فاحململ ما ذكرناه

ـ على ما ) ا السالمعليه( بل وفاطمة )عليهم السالم (املشهور إحلاق أمساء األنبياء واألئمةن  إمث

نه ليس بأسه أظاهره  ألن ذكره بعضهم ـ بأسامي اهللا سبحانه للمناط، وال ينافيه خرب معاوية املتقدم،

  . سم اهللا تعاىلاكبأس 

حنوه فال كراهة، لعدم  أو أسامي أصحاب اخلامت إالّ رد باألمساء املذكورة كمحمد وفاطمةمل ي إذا أما

  نك قد إ، مث عليهالدليل 

                                                

.٩ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٤ ص١ج: لالوسائ )١(

.٨ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٤ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٣

  ،طول املكث يف بيت اخلالءو

  

 الكنيف  إىلمحل القرآن نفسه أن  ملحق بذلك، ومنه يعرفأيضاًوجود القرآن يف اخلامت  أن عرفت

 أو ن الظاهر ال القرآن املختفي يف جلدآظاهر اخلرب املتقدم القرن إ يقال إالّ أن للهما فيه كراهة، أيضاً

  . بذلك، للمناطأيضاً أشبه القدسية وما حاديث عنهم واألخبارحنوه، وال يبعد إحلاق األ

طول اجللوس على اخلالء  «:)عليه السالم( جعفر أبو  قال:ففي الفقيه} وطول املكث يف بيت اخلالء{

  .)١(»يورث الناسور

 قال ،طول اجللوس على اخلالء يورث الناسور« وصايا لقمان  ىف)عليه السالم(  عنه:ويف التهذيب

  .)٢(»فكتب هذا على باب احلش

  .الناسور مرض يف املقعد، واحلش بيت اخلالء: أقول

طول اجللوس على اخلالء يورث «:  يقول)عليه السالم( مسعت أبا جعفر: وعن حممد بن مسلم، قال

  . )٣(»البواسري

  .البواسري داء معروف يف املقعد: أقول

                                                

.٢١ ح يف ارتياد املكان للحدث٢الباب ١٩ ص١ ج:الفقيه )١(

.٤ ح... يف آداب األحداث ١٥الباب ٣٥٢ ص١ج: التهذيب )٢(

.٣ حة اخللوأحكام أبواب من ٢٠الباب ٢٣٧ ص١ج: الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٤

جة اإلنسان والبث فيه بقدر وأدخل اخلالء حلا«: )عليه السالم( ويف الرسالة الذهبية عن اإلمام الرضا

  .)١(» ذلك يورث داء الفيل فإنما تقضي حاجتك فال تطل فيه،

  .جلداء الفيل مرض يف الِر: أقول

إن طول اجللوس على احلاجة يفجع منه الكبد، ويورث منه «: ان، عن لقمانبيالويف رواية جممع 

 غريها من الروايات، والظاهر من  إىل،)٢(» وقم هوناً فاجلس هوناً. الرأس إىلالباسور، ويصعد احلرارة

 الروايات عدم الفرق بني بيت اخلالء وغريه، فتخصيص املصنف ببيت اخلالء، مل يعرف له وجه، إطالق

 تقصري احلاجة،  إىل طول اجللوس وعدمه، فذلك إرشاد إىلاجيحت االالظاهر أنه ال فرق بني أن كما

  .، مل يعرف له وجه)٣()مل تكن له حاجة إذا مباختصاص الكراهة االظاهر (: ىفقول مصباح اهلد

 حىت يأيت هال تعجلوا الرجل عند طعامه حىت يفرغ، وال عند غائط«: )عليه السالم(ي علأما حديث 

  ، فهو )٤(»على حاجته

                                                

). قمبعةط (٤٩ص:  وانظر الرسالة الذهبية،٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٦الباب ٣٨ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(

. يف تفسري سورة لقمان٧ سطر ٥٤ ص٢١ ء اجلز٥ الد :جممع البيان )٢(

.١٠٧ ص٣ج: ىمصباح اهلد )٣(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٦الباب ٢٣٢ ص١ج: الوسائل )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٥

  ، وإال كان حراماً،مل يكن هتكاً إذا والتخلي على قرب املؤمنني

  

تحققة مع م بكراهة كثرة اجللوس، وهل الكراهة داب من له حاجة مع املتخلي، وال ربط لهآمن 

، كاألطفال الذين جيلسون للتخلي على قسم خاص من رضكون اجللوس على حنو القعود على األ

، حتماالن، ال يبعد الثاين ألنه املنصرف واملتعارف سابقاًام خاصة بكيفية اجللوس عل املرحاض، أ، ناءاإل

  .رضلوس على األاألول حاله حال اجل إىل أن باإلضافة

احلرمة يف  أما ،} كان حراماًوإالّ {ومل يكن القرب ملكاً} مل يكن هتكاً إذا والتخلي على قرب املؤمنني{

 حممد بن مسلم، نع  فلجملة من الروايات، كاملروياألوىلصورة لالصورتني فواضح، وأما الكراهة يف ا

 إالّ قال ـ فأصابه شيء من الشيطان مل يدعهأن  إىل من ختلّى على قربـ«:  قال)عليه السالم( عن الباقر

  .)١(»يشاء اهللاأن 

التغوط : ثالثة يتخوف منها اجلنون«:  قال)عليه السالم( احلميد، عن الكاظم ويف خرب إبراهيم بن عبد

  .)٢(»بني القبور، واملشي يف خف واحد، والرجل ينام وحده

   يه وآلهصلى اهللا عل( رسول اهللان إ :ويف خرب دعائم اإلسالم

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٦الباب ٢٣١ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٦الباب ٢٣٢ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٦

  يكون مستوراً إالّ أن حمترم آخر أو ،سم اهللا عليهكان  إذا واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً

  

قال ـ  إىل أن  وى عنه وعن الغائط فيه ويف النهر ـ، اجلفاءنالبول يف املاء القائم م«: قال) وسلم

  .)١(»وبني القبور

ال «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قال رسول اهللا)معليه السال(ي عل  إىل بإسناده:ويف خرب اجلعفريات

  .)٢(»ظهراين القبور وال تتغوطوا تبولو بني

ظهراين القبور، أي املكان املقترب  أو بني القبور، أو  البول والغائط على القرب،لوهذه الروايات تشم

لنصوص ان إ ل بعض الفقهاءختصاص فيها بقرب املؤمن، ولذا قاامن القبور، املعد جزًء من املقربة، وال 

  أقرب، والظاهرطالق حىت قرب الكافر فاإلتان عن التقييد باملؤمن، ولعلّ السبب كونه قرباًيال خىوالفتاو

التخلي يف املرحاض املعد يف بناية يف املقابري ليس له هذا احلكم، لعدم صدق أي من العناوين الثالثة أن 

  .عليه

} يكون مستوراً إالّ أن حمترم آخر أو ، اسم اهللاعليهكان  إذا لقاً بل مط،هم البيضواستصحاب الدر{

  يدخل اخلالء ومعه  أن نه كرهإ«: )عليه السالم ( عن أبيه)عليه السالم( ففي خرب غياث عن الصادق

                                                

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )١(

.٢٠٢ ص:اجلعفريات )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٧

.تسميت العاطس أو ،حكاية األذان أو ،آية الكرسي أو بذكر اهللا إالّ والكالم يف غري الضرورة

  

  .، أي يف كيس وحنوه)١(»يكون مصروراً أن  إالّدرهم أبيض،

 يف زمان ، كما كان متعارفاًعليهلكتابة اسم اهللا  كراهة الدرهم األبيض، إمنا هو أن طالقووجه اإل

  .الوجه الكتابة أن صدور الرواية، فمنه يعلم

 يكون خالف ألن احملفوظ ال خيشى منه السقوط يف الكنيف املوجب ثناء املصرور، أنتساووجه 

، كما كان مستوراً وإن  كرهكان يف جيبه الفوقاين مما يرى ومل يكن مصروراً إذا م، ومنه يعلم أنهاحتراال

  .سم حمترما أو سم اهللا عليه كل نقد  إىلالعلة ما ذكر تعدى أن أنه لو علم

} طستسميت العا أو ،حكاية األذان أو ،آية الكرسي أو ،بذكر اهللا إالّ والكالم يف غري الضرورة{

 سن الرضااحل أيب غريه، لرواية صفوان، عن أو الغائط، يف بيت اخلالء أو مطلقاً سواًء كان يف حال البول

 جييب الرجل آخر وهو على أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى رسول اهللا:  أنه قال)عليه السالم(

  يكلِّمه حىت  أو الغائط

                                                

.٧ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٤ ص١ج: الوسائل )١(
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  .)١(»يفرغ

  .)٢() عن ذلك)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  لنهي النيب،ى اخلالءوال جيوز الكالم عل(: ويف الفقيه

  .)٣()إن من تكلم على اخلالء مل تقض حاجته(روي : ويف الفقيه واهلداية

  .)٤(»ترك الكالم يف اخلالء يزيد يف الرزق«:  قال)عليه السالم( وعن أمري املؤمنني

يرد السالم على من ن أ وحلدث والبول،عن الكالم يف حالة ا)  السالمعليهم( وا: وعن الدعائم

  .)٥(تلك احلال  وهو يفعليهسلّم 

املراد من سلّم على اجلماعة وفيهم من جييب  أو لعل املراد سالم اإلستيذان ال سالم التحية،: أقول

  . حبيث ال ينايف فورية رد اجلوابخيرج عاجالً أو إذا غريه،

   بأس بذكر اهللا ال«:  قال)عليه السالم(اهللا  عبد أيب وعن

                                                

.١ ح اخللوةأحكام أبواب من ٦الباب ٢١٨ ص١ج: الوسائل )١(

.٢٥ يف إرتياد املكان للحدث ذيل احلديث ٢الباب ٢١ ص١ج: الفقيه )٢(

 ٨الباب ٢٠١ ص٢ج:  الشيعةأحاديث ويف جامع ،٤٨ ص:، واهلداية٢٦ ح يف إرتياد املكان للحدث٢الباب ٢١ ص١ج: الفقيه )٣(

.٤ ح التخليأحكام أبوابمن 

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٦بالبا ٣٦ ص١ج: مستدرك الوسائل )٤(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )٥(
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اهللا سبحانه يف  ، وتقدم يف روايات األدعية ذكر)١(»على كل حالحسن  ذكر اهللا  فإنوأنت تبول،

  .الكنيف

أذكرك  أن يا رب إين أكون يف أحوال أجلّك«:  قال)عليه السالم( موسى أن ويف مجلة من الروايات

 ىإن ذكر« أو ،)٣(» كل حال حسنذكري علىأو « ،)٢(»ذكرين على كل حالايا موسى : فيها، فقال

  .)٤(»حسن على كل حال

إن مسعت األذان وأنت على اخلالء فقل مثل ما يقول «: )عليه السالم(اهللا  عبد بصري قال أبو أيب وعن

  .)٥(»ذكر اهللا حسن على كل حال ألن املؤذن، وال تدع ذكر اهللا عز وجل يف تلك احلال،

 مسع األذان إذا  ألي علة يستحب لإلنسان:)عليه السالم( ىقلت أليب احلسن موس: وعن سليمان قال

  .)٦(»ن ذلك يزيد يف الرزقإ«: كان على البول والغائط؟ فقال وإن يقول كما يقول املؤذنأن 

                                                

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٧الباب ٢١٩ ص١ج: الوسائل )١(

.٢٣ح يف ارتياد املكان للحدث ٢الباب ٢٠ ص١ج: الفقيه )٢(

.٧ ح... يف آداب األحداث املوجبة ٣الباب ٢٧ ص١ج: التهذيب )٣(

.٨ح باب فيما جيب من ذكر اهللا ٤٩٧ ص٢ج: الكايف )٤(

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٨الباب ٢٢١ ص١ج: الوسائل )٥(

.٣ ح اخللوةأحكام أبواب من ٨الباب ٢٢١ ص١ج: الوسائل )٦(
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عطس أحدكم وهو على خالء فليحمد اهللا يف  إذا يقول أيب كان«:  قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .)١(»نفسه

 عن التسبيح يف املخرج وقراءة القرآن؟ )عليه السالم( اهللا سألت أبا عبد : بن يزيد قالوعن عمر

  .)٢(»هللا رب العاملني آية احلمد أو ، من آية الكرسي، وحيمد اهللاأكثرمل يرخص يف الكنيف «: فقال

يقرؤون ما «: ب والرجل املتغوط القرآن؟ فقالن أتقرأ النفساء واحلائض واجل:ويف رواية احلليب

  .)٣(»شاؤوا

  .)٤(»قال ـ ويف الكنيف إىل أن سبعة ال يقرؤون القرآن ـ«: ويف مرسلة اهلداية

استثناء الضرورة واضح، إذ لو كانت الضرورة ترفع احلكم اإللزامي ترفع غري اإللزامي بطريق ن  إمث

  نتفاء استدل له يف اجلواهر با، و)٥()أو حاجة يضر فوا(: أوىل، ولذا قال يف الشرائع

                                                

.٩ ح اخللوةأحكام أبواب من ٧الباب ٢٢١ ص١ج: الوسائل )١(

.٢٢ح يف ارتياد املكان للحدث ٢الباب ١٩ ص١ج: الفقيه )٢(

.٣٩ ح... يف حكم اجلنابة ٦الباب ١٢٨ ص١ج: التهذيب )٣(

.٣ سطر ٥٤ص:  كتاب اهلداية،اجلوامع الفقهيه )٤(

.١٣ ص:شرايع اإلسالم )٥(
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يف الضرورة الشديدة، ومن حال الضرورة رد  إالّ م حسن صفوان املتقدم دليل على الكراهةاحلرج، نع

غري الواجب فهو مكروه، كما تقدم يف خرب الدعائم، والظاهر أنه يكره سالم  أما السالم الواجب،

  .عليه كما يكره السالم أيضاً يتخلامل

، ولكن ال يبعد استحباب ذكره خفية ملا تقدم حاديثعرفته يف مجلة من األ ستثناء ذكر اهللا فقداأما 

 :)عليه السالم(  بسم اهللا، ولقوله:دخل الكنيف يقول يف نفسه إذا )عليه السالم( الصادق أن من

فليحمد اهللا يف نفسه.  

، وملا روي من )عليه السالم( خفات حبيث ال يسمعه إنسان، لرواية الصادقنعم الظاهر أنه ال يلزم اإل

ما استثناء آية أنا، ويلإمل يسمع الراوي مل ينقل ن إ ه فإن حال التخلي،)عليه السالم(  املؤمننيأدعية أمري

عد عدم كراهته ملا تقدم من الروايات، بالقرآن فال يست أما ،خبارالكرسي فقد تقدم يف بعض األ

  .ولراويات ثواب قراءة القرآن، وخرب عمر بن يزيد ال يقاوم تلك

  .التسبيح ذكر اهللا املذكور يف مجلة من الروايات أن التسبيح مع وضوحألنه مل جيز : والًأ

  .أشبهما  أو  كما ال خيفى على أهل اللسان، ولعله كان تقية،فيه ضعف" مل يرخص"لفظ ن إ :ثانياً

 منه، ومرسلة اهلداية لعلها هي رواية عمر بن يزيد إنه مناٍف لروايات األدعية، لعموم املستثىن: ثالثاً

   عدم األقربا، ولذا فوغريه
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  .كراهة قراءة القرآن

 وإن ذانستحباب األال يف بعضها يدل على يعل والت،ستثناء حكاية األذان فلما تقدم من الرواياتاوأما 

ذان حىت املستحب كلّ األ أن دخل الوقت وهو يف الكنيف، والظاهر من النص والفتوى بأن مل يسمعه

  .التعاحلي

 يذان يف حال التخلّستثناء حكاية األال سند ال(: اين يف الروض والروضة قائالما ما ذكره الشهيد الثأ

 يعالت منه، ومن مث حكاه املصنفحل على اخلصوص، وذكر اهللا ال يشمله أمجع، خلروج اعليهلعدم النص 

ين كانا الشهيد أن فظهر(: بقوله) رمحه اهللا(  فقد رده السي، انتهى)١()يف الذكرى بقوله وقيلاهللا رمحه 

 لعمال وعلمعذورين يف نفي النص عن جواز حكاية األذان ألنه مل يكن عندمها الفقيه وثواب األ

  .، انتهى)٢()ئعاالشر

 :للمناط يف خرب مسعدة أو ستنثاء تسميت العاطس، فالظاهر لكونه داخالً يف مطلق الذكر،اوأما 

  . دليالً خاصاًعليهوإالّ فلم أجد " فليحمد اهللا يف نفسه"

 اُألخر وقد ذكرنا بعضها يف طي املسائل السابقة، حكام مل يذكر املصنف مجلة من األمث إنه ،هذا

   أن ومنها

                                                

.٨٨ ص١ج: البهية والروضة ،٧، سطر ٢٧ ص:روض اجلنان )١(

. نقالً عن شرح الفقيه١١١ ص٣ج: يىمصباح اهلد )٢(
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، فعن إبراهيم بن عبد ءستحباب التكلم ذا الكالم قبل دخول بيت اخلالابعض الفقهاء ذكروا 

أراد قضاء  إذا  كان)ليه السالمع( ن أمري املؤمننيإ«:  يقول)عليه السالم( اهللا با عبدأمسعت : احلميد قال

ال  أن ميطا عين فلكما اهللا علىأ:  ملكيه فيقول إىل ومشاالً باب املذهب، مث التفت مييناًعلىاحلاجة وقف 

  . رواه يف التهذيب، ويف الفقيه قريب منه،)١(»كمايلإ حىت أخرج أُحدث حدثاً

عليه ( يد املفضل عن الصادقالء يف أستر موضع من الدار، ففي توحخلستحباب كون اا: ومنها

  .، احلديث)٢(»يكون اخلالء أستر موضع منها أن س من حسن التقدير يف بناء الداريلأ«: )السالم

ن اهللا عز وجل ملا خلق اإلنسان خلق خمرجه يف أستر إ«):  السالمعليهم( ويف حديث آخر عنهم

  .)٣(»ريكون املخرج يف أستر موضع من الدا أن موضع منه، وكذلك ينبغي

  عبد  أيب بصري،  عن أيب ستنجاء باملاء البارد، فعناال: ومنها

                                                

حداث  يف آداب األ١٥الباب ٣٥١ ص١ج: ، ويف التهذيب١ ح اخللوةحكامأ أبواب من ١٩الباب ٢٣٦ ص١ج: الوسائل )١(

.٤ حرتباد املكان للحدثا يف ٢الباب ١٧ ص١ج: والفقيه .٣ حاملوجبة للطهارة

. طبعة الوفاء٣١ ص:توحيد املفضل )٢(

. يف ذكر آداب الوضوء١٠٤ ص١ج: دعائم اإلسالم )٣(
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  .)١(»االستنجاء باملاء البارد يقطع البواسري«: قال)عليه السالم( اهللا

  قلت له:من زمزم، فعن الكايف والتهذيب أو كان من احلديد الصيين، إذا ستحباب نزع اخلامتا: ومنها

أراد االستنجاء  إذا ال بأس به ولكن«: ص يتخذ من حجارة زمزم؟ قالما تقول يف الفُ: )عليه السالم(

  .)٣(زمزمبدل " الزمرد"، ويف نسخة من الكايف )٢(»نزعه

 من النجاسة عليهواحذر «: ، قالصنيي يف نقش احلديد ال)عليه السالم(ويف حديث عن الصادق 

  .)٤(»والزهومة، ودخول احلمام واخلالء

  

                                                

.٢ ح اخللوةأحكام أبواب من ٣٤الباب ٢٥٠ ص١ج: الوسائل )١(

.٢٢ ح يف أداب األحداث املوجبة للطهارة١٥الباب ٣٥٥ ص١ج: التهذيب )٢(

.٦ ح باب القول عند اخلالء١٧ ص٣ج: الكايف )٣(

.١٦ ح التخليأحكام أبواب من ١٤الباب ٢١٨ ص٢ج:  الشيعةحاديثجامع األ )٤(
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  ،كان مضراً إذا وقد يكون حراماً، الغائط أو بس البوليكره ح): ١مسألة ـ (

  

 أن ومن أراد«:  قال)عليه السالم( وقطعه، فعن الرضا} الغائط أو يكره حبس البول {):١مسألة ـ (

  .)١(»حيبس البول ولو على ظهر دابته ال يشتكي مثانته فال

ب، وإذا هاج بك البول إذا جعت فكل، وإذا عطشت فاشر«:  روى)عليه السالم( وعن فقه الرضا

  .)٢(»للبدن] مصححة[ ذلك مصحة  فإننعست فنم، من حاجة، وإذا إالّ فبل، وال جتامع

  حيث بال بعض ولده يف حجره قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن رسول اهللاأحاديثويف عدة 

  . بولهعليه أي ال تقطعوا )٣(»ال تزرموا إبين «:)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 أو ، ولعله للمناط،أيضاًعترف بذلك آخرون ا على كراهته، كما حبس الغائط، فلم أجد دليالًأما 

ودفع الضرر القليل مرغوب فيه شرعاً،ألنه مضر .  

  صلى ( ، لقولهضرراً بالغاً} كان مضراً إذا وقد يكون حراماً{

                                                

.١ ح التخليأحكام أبواب من ٢٠الباب ٢٢٥ ص٢ج:  الشيعةأحاديثجامع  )١(

.٤ سطر ٤٦ ص:فقه الرضا )٢(

.٤ ح النجاساتأبواب من ٨الباب ١٠٠٨ ص٢ج: الوسائل )٣(
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 إذا  كما وقد يكون مستحباً،الصالة و مل يسع الوقت للتوضي بعدمها وكان متوضئاً إذا  كما،وقد يكون واجباً

. عليهتوقف مستحب أهم 

  

 أن  لزمسري فال دليل على حرمته، وإالّيالالضرر  أما ،)١(»ال ضرر وال ضرار«: )اهللا عليه وآله وسلم

  فيما يوجب وجع الرجلاملشي راجالً أو ، قليالًنسان يف الشمس فيما يوجب له صداعاًيكون مشي اإل

كانوا يتعبدون حىت تتورم )  السالمعليهم( األئمة أن ، وال يقول بذلك أحد، بل ورد حراماًأشبهما أو 

  . يف موضع من هذا الشرحالعبادة مل تكن واجبة، وقد ذكرنا املسألة مفصالً أن أقدامهم، مع

، الواجبة مضيقاً}  ومل يسع الوقت للتوضي بعدمها والصالةكان متوضئاً إذا  كما،اًوقد يكون واجب{

  . يكن احلبس مضراً ضرراً بالغاًومل

ومل يكن مضراً ضرراً بالغاً، وقد يكون }  عليهتوقف مستحب أهم  إذا  كماوقد يكون مستحباً{

  .مل يكن أي مورد من تلك املوارد إذا  فيمامباحاً

                                                

.٢ ح باب الضرار٢٩٢ ص٥ج: الكايف )١(
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  ،يستحب البول حني إرادة الصالة وعند النوم): ٢مسألة ـ (

  

قتضاء، ملا رواه اكان فيه  إذا }حني إرادة الصالة{والغائط } يستحب البول{): ٢مسألة ـ (

 إىل أن قبل هلم صالة ـيمثانية ال «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( الصدوق يف اهلداية عن رسول اهللا

  .)١(»الذي يدافع الغائط والبول«:  وما الزنني؟ قاليا رسول اهللا: قالوا» قال ـ الزنني

  .)٢(» وبك شيء من األخبثنيال تصلّو«: )عليه السالم( ويف فقه الرضا

هو «:  فيمن صلّى وهو يدافع األخبثني)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وروي الشهيد عن رسول اهللا

  . فتأمل، غريها من الروايات إىل،)٣(»كمن صلى وهو معه

 يف )معليه السال(  أنه قال للحسن)عليه السالم( ، عن أمري املؤمننيالملا رواه اخلص} وعند النوم{

  . أعم من البول والغائطأيضاً، وهذا )٤(»ذا منت فأعرض نفسك على اخلالءإو«: حديث

                                                

.٣ سطر ٥٤ص:  كتاب اهلداية،اجلوامع الفقهية )١(

.١٤ س٧ ص:فقه الرضا )٢(

.٣ ح قواطع الصالةأبواب من ٨الباب ٤٠٣ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(

.٦٧ ح باب األربعة٢٢٨ ص:اخلصال )٤(
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  بعد خروج املين ووقبل اجلماع

  

متالء، ستفاد ذلك من مجلة من الروايات الدالة على كراهة اجلماع يف حالة االالعله } وقبل اجلماع{

ثالثة «: )عليه السالم(الصادق  قال :صدوقالغائط، فعن ال أو البول أو متالء من الطعاملشموله اال

، )١(» ونكاح العجايز،متالءدخول احلمام على البطنة، والغشيان على اال: يهدمن البدن ورمبا قتلن

  .أيضاً) رمحه اهللا( ستحباب ذلك املامقاينا، وقد ذكر )٢()عليه السالم( وقريب منه رواية احملاسن عنه

وال جتامع «:  يف الرسالة الذهبية قال)عليه السالم(  فعن الرضا،بل مطلق اجلماع} بعد خروج املينو{

مث ، ولكن متيل على ميينك،  وال جتلس جالساًفعلت ذلك فال تقم قائماً فإذا وهي طاهرة، إالّ النساء

  .)٣(»ك تأمن احلصاة بإذن اهللا تعاىل فإنفرغت من ساعتك شيئاً، إذا ض للبولا

إذا جامع «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)السالمعليه (ي علويف اجلعفريات، عن 

  .)٤(»يتردد بقية املين فيكون منه داء ال دواء له أن الرجل فال يغتسل حىت يبول، خمافة

                                                

.٦ ح يف النوادر١٧٨الباب ٣٦١ ص٣ج: الفقيه )١(

  .٤٢٥ ح كتاب املآكل٤٦٣ ص:احملاسن )٢(

.٣٢٧ ص٥٩ ج: املطبوع يف البحار،الرسالة الذهبية )٣(

.٢١ ص:اجلعفريات )٤(
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  .كان اخلروج صعباً إذا  وقبل ركوب السفينة،عليه كان الرتول والركوب صعباً إذا وقبل الركوب على الدابة

  

كان  إذا  وقبل ركوب السفينة،عليه كان الرتول والركوب صعباً إذا وب على الدابةوقبل الرك{

  . لذلك دليالاذكر غري واحد من الفقهاء أم مل جيدو} اخلروج صعباً

يسريه و ، مما يوجب الضرر، والضرر كثريه حرامولعله ذكره من جهة البقاء حينئذ حمصوراً: أقول

 وجد احلاجة، وكذلك إذا  حيث يرتل ويتخلىلركوب والرتول سهالًكان ا إذا مكروه، وهذا خبالف ما

  .كان اخلروج من السفينة سهالًإذا 
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. أكلهايستحب أخذها وإخراجها وغسلها مث وجد لقمة خبز يف بيت اخلالء إذا ):٣مسألة ـ (

  

} ا أكلهيستحب أخذها وإخراجها وغسلها مث إذا وجد لقمة خبز يف بيت اخلالء{): ٣مسألة ـ (

 كل  إىلذلك عام بالنسبة أن خلّي فراجع، والظاهرتحسبما مر يف البحث عن كراهة األكل حال ال

 أن حترام، ولرواية التمرة مما يظهر منها ومن رواية اخلبز عدم االختصاص، وال فرق بني لال،مأكول

ذ وغريه كما يف ستحباب أكلها بني اآلخايف بيت اخلالء، وال فرق يف  أو يكون املأكول يف القذارة

  .الرواية
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  فصل

  يف موجبات الوضوء ونواقضه

  

  }فصل{

  }يف موجبات الوضوء ونواقضه{

 الناقض عليهاعتبار إجياا الوضوء، كما يطلق ااملوجب ب عليهاث اآلتية يطلق األحدا أن ال خيفى

اقض وكل ناقض ، فكل موجب نة ترادفايعل أخذ يف مفهومهما الف فإنعتبار نقضها للطهارة السابقة،اب

وجب أنه أاحلدث بعد الطهارة ناقض باعتبار الطهارة السابقة، وموجب باعتبار  ألن موجب، وذلك

  .الطواف أو  الصالةعليهالوضوء ملن وجب 

  فتراق اجه، إذ مورد وة، فبينهما عموم من يعلوإن مل يؤخذ الف
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   البول والغائط: األول والثاين،أموروهي 

  

 عن املتطهر قبل دخول الوقت، أي الوقت الذي يشترط فيه راحلدث الصادالناقض عن املوجب هو 

  علىفتراق املوجب عن الناقض هو احلدث الواقع من احملدث بعد دخول الوقت ـ بناًءاالطهارة، ومورد 

مل يكن بالفعل كذلك ـ على عدم تأثري احلدث بعد  وإن له صالحية اإلجياب املراد باملوجب ماأن 

  .جتماعهما هو احلدث الصادر عن املتطهر بعد الوقتا احلدث، ومورد

  }:أموروهي {

 عليه، ويدل  متواتراًمجاع دعوى اإلعليهبال إشكال وال خالف، بل }  البول والغائط:األول والثاين{

  : اليت منهاخبارمتواتر األ

 خيرج من ما«: قاال يف اجلواب عما ينقض الوضوء؟) ا السالمعليهم( صحيحة زرارة، عن الباقرين

  .)١(»فيك األسفلني من الذكر والدبر من الغائط والبولرط

 أو ما خرج من طرفيك إالّ ال ينقض الوضوء«: قال) ا السالمعليهم( وصحيحته األخرى عن أحدمها

  .)٢(»النوم

  ال يوجب «: )عليه السالم( حته الثالثة، عن الصادقيوصح

                                                

.٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ٢الباب ١٧٧ ص١ج: الوسائل )١(

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ٢الباب ١٧٧ ص١ج: الوسائل )٢(
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٣٤٣

  .)١(»بول أو من غائط إالّ الوضوء

فيك األسفلني الذين رما خرج من ط إالّ ليس ينقض الوضوء«: )عليه السالم(  قالوصحيحة سامل،

  .)٢(»ك مايعلأنعم اهللا 

عليه (  عن الناسور أينقض الوضوء؟ قال)عليه السالم( سألت الرضا: ورواية زكريا بن آدم، قال

  .)٣(»إمنا ينقض الوضوء ثالث، البول والغائط والريح«: )السالم

 أو بول أو من غائط إالّ ال يوجب الوضوء«:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن زرارة، عن

  .، احلديث)٤(»ضرطة

 أو بوالً أو من خلتني غائطاً إالّ ال يعاد الوضوء«:  قال)عليه السالم(ي علوعن اجلعفريات، عن 

  .)٥(»رحياً

 أو النوم، أو الريح، أو البول، أو الغائط، إالّ ال ينقض الوضوء«:  يف حديث)عليه السالم( وعن الرضا

  .)٦(»اجلنابة

                                                

.٢ ح من بواب نواقض الوضوء١الباب ١٧٥ ص١ج: الوسائل )١(

.٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ٢الباب ١٧٧ ص١ج: الوسائل )٢(

.٢ حهض باب ما ينقض الوضوء وما ال ينق٣٦ ص٣ج: الكايف )٣(

.٢ ح نواقص الوضوءأبواب من ١الباب ١٧٥ ص١ج: الوسائل )٤(

.١٩ ص:اجلعفريات )٥(

.١ حسالم وشرايع الدين يف حمض اإل٣٥الباب ١٢١ ص٢ ج:بار الرضاخعيون أ )٦(
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  عتيادبدونه بشرط اال أو ،من غريه مع انسداده أو ،عتاداملولو غري  يصلمن املوضع األ

  

ما خرج من طرفيك  إالّ ليس ينقض الوضوء:  يقول)عليه السالم( اهللا بن احلر، أنه مسع أبا عبداوعن 

  .)١(سفلنياأل

 ليس ينقض الوضوء«:  عما ينقض الوضوء؟ فقال)عليه السالم( اهللا  عبدباأسألت : وعن سامل، قال

 غريها من الروايات اليت تأيت مجلة منها يف  إىل،)٢(»ك من طرفيك من الغائط والبوليعلما أنعم اهللا به إالّ 

  .املباحث اآلتية

  : قسامأربعة أ  إىلاملصنف قسم ما ذكرهن إ مث

املعتاد كأن خيرج  يصلفاملوضع األ} عتاداملولو غري  يصلوضع األمن امل{يكون  أن األول والثاين،

خرج بوله من الذكر  إذا غري املعتاد كما يصلالبول من الذكر وقد كانت عادته ذلك، وأما املوضع األ

  .خيرج بوله من السرة أن ، وقد كانت عادتهتفاقاًا

أي كان املوضع } أو بدونه{األصلي، أي انسداد املوضع } نسدادهاأو من غريه مع  {:الثالث والرابع

  عتاد خروج بوله من اكما لو } عتيادبشرط اال{، لكن يف هذا القسم الرابع  منفتحاًأيضاًصلى األ

                                                

.٣٦ ح يف األحداث املوجبة للطهارة١الباب ١٦ ص١ج: التهذيب )١(

.٧ ح ما ينقض الوضوءأبواب من ١الباب ٣٤٥ ص٢ج:  الشيعةأحاديثجامع  )٢(
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دم كون اخلروج على حسب املتعارف ععتياد والمع عدم اصلى  ففي غري األ،أو اخلروج على حسب املتعارف

  ،ن دون املعدةكا إذا  خصوصاً النقض مطلقاًاألحوط و،إشكال

  

نفذ رمح يف بطنه  أن تفقا بأن }أو اخلروج على حسب املتعارف{السرة وكان الذكر منفتحا، 

  .خروج البول من هذا املنفذ متعارف إالّ أن مل يكن معتاداً وإن ه فإنله البول،فخرج من حم

ففي غري { بقوله فهو ما ذكره" اخلروج حسب املتعارف أو االعتياد "مل يتحقق أحد الشرطني إذا أما

أغرز إبرة يف مثانته  إذا كما} دم كون اخلروج على حسب املتعارفعمع عدم االعتياد و يصلاأل

 مكاا ـ سواًء سقط منها الغائط  إىلخرجت مقعدته ملوثة بالغائط مث رجعت أو وأخرج بوله بسببها،

  . أم اليف كونه ناقضاً} إشكال{أم ال ـ 

 أدلة ناقضية البول طالقإل} دون املعدة{اخلروج من } كان إذا اً خصوصواألحوط النقض مطلقاً{

  .والغائط

ه لو كان فاقد الطهورين وهو متوضي وخرج منه يف  فإناط مطلقا،يحتلكن ال خيفى أنه ال ميكن اال

 اط يف القوليحت اال فإن الصالة ـعليهفاقد الطهورين حترم  بأن حتاط فيها املصنف ـ وقلنااصورة ما 

  .ليس بناقض حىت يصلي، ال أنه ناقض حىت ال يصلي بأنه 

، أي ما كان عن املوضع األصلي، األوىل فال إشكال وال خالف يف الصور الثالث ،وكيف كان

   وما كان من ،غري معتاد أو معتاداً
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  وعدم اخلالف يف هذه الصورة متواترةمجاعصلي، بل دعاوي اإلنسداد األامع  يصلغري املوضع األ

مع عدم انسداد  يصل، وأما الصورة الرابعة وهي ما كان من غري املوضع األاألدلة اتالقطوذلك إل

  :أقوال يصلاألصلي، ففي ما خيرج من غري األ

معتاداً فينقض، وما كان غري املعتاد فال ينقض،  يصلما كان هذا املوضع غري األ التفصيل بني: ألولا

  .  املشهور إىلوهذا هو املنسوب

صيل بني ما كان من حتت املعدة فينقض، وما كان من فوق املعدة فال ينقض، وهو احملكي التف: الثاين

  .عن املبسوط واخلالف

  .بن ادريسا، كما عن النقض مطلقاً: الثالث

  .عدم النقض مطلقاً، كما عن شارح الدروس، والذخرية، والرياض: الرابع

اخلروج  أو االعتيادما إ  بأحد شرطني،اً املصنف من التفصيل، وهو كونه ناقض إليهلما ما: اخلامس

  .على حسب املتعارف

 ،)١(﴾أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط﴿: كان معتاداً بقوله تعاىل إذا ستدل لنقضهافقد : أما القول األول

  كانت  وإن  اآليةفإن

                                                

.٤٣اآلية : سورة النساء )١(
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 ةمع وجود املاء جتب الطهاراملستفاد منها الطهارة الترابية حال عدم وجود املاء، ف إالّ أن يف التيمم

، »البول والغائط والريحإمنا ينقض الوضوء ثالث، «: )عليه السالم(كقوله املائية، وجبملة من الروايات، 

عليه ( ، وقوله»جنابة أو نوم، أو ريح، أو بول، أو غائط إالّ ال ينقض الوضوء«: )عليه السالم( وقوله

  . غريها إىل،»بولو  أمن غائط إالّ ال يوجب الوضوء«: )السالم

 مطلقة شاملة لكل األقسام األربعة، نعم خيرج منه صورة غري االعتياد من القسم الرابع األدلةوهذه 

  .نصرافلال

  . مع إنكار االنصراف املذكوراألدلةس هذه فبن إدريس، بنواستدل للقول الثالث ال

لك الروايات مبا قيد النقض مبا  باألصل بعد تقييد ت،واستدل للقول الرابع، من عدم النقض مطلقاً

  وقوله،الظاهر يف القبل والدبر» إالّ ما خرج من طرفيك«: )عليه السالم( يلني، كقولهبخيرج من الس

عليه ( ، وقوله»ما خيرج من طرفيك األسفلني من الذكر والدبر، من الغائط والبول«: )عليه السالم(

  .»ك مايعليك األسفلني الذين أنعم اهللا ما خرج من طرف إالّ ليس ينقض الوضوء«: )السالم

  .مطلقا يصلى ذلك عدم النقض يف غري املوضع األ مقتض:ال يقال

    نقض الصورة الثالثة وهي اخلروج عن املوضع:ألنه يقال
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  .مل يشمله الدليل وإن  هو الذي يوجب القول بالنقضمجاعي، فاإلإمجاع يصلنسداد األامع  يصلاأل

 أما دون املعدة،  عماات تشمل ما كان خارجاًطالقاإل بأن  احملكي عن الشيخ،واستدل للقول الثاين

  .عليهات لعدم صدق الغائط طالق عما فوق املعدة فال تشمله اإلما كان خارجاً

  . صل عدم الناقضيةفاألمل حيصل الشرطان مل يصدق املطلق  بأنه  إذا ستدل للمصنف،او

نتفاء ه ال ينقض ال فإن البول والغائط،عليهمل يصدق  إالّ إذا ور، لكل الصاألدلةات إطالقالظاهر : أقول

حنوها فخرج غائطه  و أمليةإنشق بطنه لع أن اتفق إذا نه كما ع منصرفاًطالقكان اإل إذا املوضوع، وإالّ

م، وإالّ تقييد  مسلّنصراف، وهو غرياال إالّ عدم النقضمثال، ويف غري هاتني الصورتني ال وجه للقول ب

، التعبري جار حسب املتعارف ومثله ال يصلح مقيداً أن ، وفيه"السبيلني"شتمل على لفظ اطلقات مبا امل

 أيب  ذلك خرب إىلاحلصر إضايف يف مقابل العامة القائلني بنقض القيء وحنوه، كما يشري إىل أن مضافاً

يف هذا وضوء، إمنا ليس «:  يف الرعاف واحلجامة وكل دم سائل قال)عليه السالم( بصري، عن الصادق

  .)١(»كيعلفيك الذين أنعم اهللا ما رالوضوء من ط

                                                

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب  من٢الباب ١٧٨ ص١ج: الوسائل )١(
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الغائط، ومثل خروج املقعدة ملوثة مث رجوعها بدون  أو مثل سحب اإلبرة للبول أن ومما تقدم ظهر

  .تساقط شيء من النجاسة، ال يوجب النقض

من نا، هذا كله حكم اخلارج  املتقدمة هاألدلة، وال خيفى سوق أيضاًما تقدم جيري يف املين ن إ مث

 ذلك، ألنه كلما األدلةات إطالقمن حيث جناسته، فالظاهر من  أما  للوضوء والغسل،حيث كونه موجباً

  .املين كان جنساً أو الغائط أو  البولعليهأطلق  فإذا صدق املوضوع صدق احلكم،

 هر من صاحب احلدائق من التأمليظفما (: أنه ال ينبغي الشك يف جناسته لفقيه، مث قال: بل يف اجلواهر

 األصحاب نص  إىل ليس على ما ينبغي، وال حاجة،عثر على نص لألصحاب يف ذلكأ إين مل فيه قائالً

 ويف مصباح اهلدى نقل ما تقدم عن اجلواهر . انتهى،)١()الغائط من النجاسات أن على ذلك بعد قوهلم

  .افق لذلكق، مما يدل على أنه مويعلبال  ت

 النجاسة والطهارة، لوحدة الدليل  إىل بالنسبةأيضاًا ذكرناه يف اإلنسان جيري يف احليوان من  إمث

 أو  كان جنسا، ولو شك يف الشيء املسحوب مثال من إنسانهما، فلو سحب بول هرة عن غري خمرجهفي

   البول والغائط عرفاً أم ال فاألصلعليهحيوان هل يصدق 

                                                

.٤٠١ ص١ج: اجلواهر )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٠

  حتقان بالعذرةث رأس شيشة اال حىت مثل القطرة ومثل تلو،ريوال فرق فيهما بني القليل والكث

  

شك يف أنه خرج من الطريق املوجب  إذا ية لو شك فيها، كماقضاألصل عدم النا أن الطهارة، كما

  .من الطريق الذي ال يوجب النقض أو للنقض

} تقان بالعذرةحث رأس شيشة اال حىت مثل القطرة ومثل تلو،وال فرق فيهما بني القليل والكثري{

ه يدل على نقض  فإن بالعذرة، النص والفتوى، بل خصوص ما دلّ على نقض ما خيرج ملطخاًطالقإل

 عن الرجل يكون يف صالته فيخرج منه حب )عليه السالم( القليل، كخرب عمار بن موسى، عن الصادق

 وإن نقض وضوؤه، شيء ومل يعليه من العذرة فليس ذا كان خرج نظيفاًإ«: القرع كيف يصنع؟ قال

  .)١(»يعيد الوضوء أن هيعل بالعذرة فخرج متلطخاً

أدخل  إذا ، كما أنه وال ناقضاًولو كان على احملقنة شيء مل يعلم أنه عذرة أم ال، مل يكن جنساً

 حبيث مل يعلم أنه رطوبة البول أم ال، كان كذلك ليس بنجس وال األنبوب يف إحليله مث خرج مرطوباً

شك يف أنه هل  إذا م أنه لو خرج ماء االحتقان وحده مل يكن به بأس، وكذلكومنه يعل. ناقض

  .  من العذرة أم الستصحب شيئاًا

                                                

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ٥الباب ١٨٤ ص١ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥١

   .نعم الرطوبات األخر غري البول والغائط اخلارجة من املخرجني ليست ناقضة

  . بالعذرةلطخاًمل يكن م إذا نوى التمر وحنومها أو وكذا الدود

  

 احلاصرة خبارلأل} لبول والغائط اخلارجة من املخرجني ليست ناقضةنعم الرطوبات األخر غري ا{

 يف صحيحة )عليه السالم(  كقول الصادق، غري واحد من الروايات إىلللناقض بالبول والغائط، مضافاً

من البواسري، وليس بشيء، فال تغسله  أو ه من احلبائل فإنوكل شيء خرج منك بعد الوضوء«: حريز

  .نصراف عدم جناسته يالزم عدم ناقضيته ولو من جهة اال فإن،)١(»قذِّرهت إالّ أن من ثوبك

ه من  فإنوكل شيء خرج منك بعد الوضوء: )عليه السالم(ويف رواية حممد بن مسلم عنه 

 غري ذلك من الروايات الواردة يف باب املذي، ومن هذه الرطوبات ما خيرج من املقعد  إىل،)٢(احلبائل

ه جنس، لكنه ال  فإن ببول وال غائطخرج الدم من املخرجني ومل يكن خملوطاً إذا ذاكاملخاط األبيض، وك

  .يوجب النقض، وقد مر بعض صور الشك، فراجع

  }  بالعذرةلطخاًمل يكن م إذا احنومهنوى التمر و أو وكذا الدود{

                                                

.٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٢الباب ١٩٦ ص١ج: الوسائل )١(

.٥٢ ح يف األحداث املوجبة للطهارة١الباب ٢١ ص١ج: التهذيب )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٢

وع من الدود  ما ورد يف الدود وحب القرع ـ الذي هو ن إىلات املتقدمة مضافاًطالق اإلعليهويدل 

 يف الرجل تسقط منه الدواب وهو يف الصالة؟ )عليه السالم(اهللا  عبد أيب ـ فعن حريز، عمن أخربه، عن

  .)١(»صالته وال ينقض ذلك وضوؤه ميضي يف«: قال

منا هو إ يف حب القرع والديدان الصغار وضوء، سلي«:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب ويف الفقيه عن

  .)٢(»مبرتلة القمل

 عليهليس «:  يف الرجل خيرج منه مثل حب القرع؟ قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن فضيل، عن

  .)٣(»وضوء

ئل عن الرجل يكون يف صالته فيخرج منه حب س:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن عمار، عن

 وإن نقض وضوؤه، شيء ومل يعليه من العذرة فليس إن كان خرج نظيفاً«: القرع كيف يصنع؟ قال

كان يف صالته قطع الصالة وأعاد الوضوء  وإن يعيد الوضوء، أن هيعل بالعذرة فخرج متلطخاً

  .)٤(»والصالة

مل يكن فيه ثفل فال  وإن خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ، نإو«: وعن الرضوي

  ك وال يعلوضوء 

                                                

.٤ ح الوضوء نواقضأبواب من ٥الباب ١٨٤ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح يف ما ينقض الوضوء١٥الباب ٣٧ ص١ج: الفقيه )٢(

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ٥الباب ١٨٣ ص١ج: الوسائل )٣(

.٥ح نواقض الوضوء أبواب من ٥الباب ١٨٤ ص١ج: الوسائل )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٣

   الريح:الثالث

  

  )١(»استنجاء

فصلة حيمل ما دل على الوضوء على صورة وجود الثفل، كاملروي عن الصادق وبقرينة الرواية امل

، رواه يف )٢(» وضوءعليه«: )عليه السالم(  قال؟ يف الرجل خيرج منه مثل حب القرع)عليه السالم(

  .التهذيب واالستبصار

، )٣(»يتوضأ«:  يف الذي خيرج من دبره الدود؟ قال)عليه السالم(ي عل  إىلوعن اجلعفريات، بإسناده

  .وحيتمل محلهما على االستحباب

 متواترة، بل قيل عليه مجاعبال إشكال وال خالف، بل دعوى اإل} الريح {:من النواقض} الثالث{

 ال يوجب«: )عليه السالم( كقول الصادق: الروايات  متواترعليهأنه ال خالف فيه بني املسلمني، ويدل 

  .)٤(»ضرطة أو بول أو غائط إالّ الوضوء

  إمنا ينقض الوضوء ثالث، «: )عليه السالم( وقول الرضا

                                                

  .٢١ سطر١ ص:فقه الرضا )١(

.٣ ح يف الديدان٤٩الباب ٨٢ ص١ ج:ستبصار، واال١٩ حةر يف األحداث املوجبة للطها١الباب ١١ ص١ج: التهذيب )٢(

. السطر األخري١٩ ص:اجلعفريات )٣(

.٨ ح يف األحداث املوجبة للطهارة١٤الباب ٣٤٦ ص١ج: التهذيب )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٤

  اخلارج من خمرج الغائط

  

  .)١(»البول والغائط والريح

 أو بول أو غائط إالّ ال ينقض الوضوء«:  يف حديث حمض اإلسالم)عليه السالم( وعن الرضا

  .)٢(»ريح

 الغائط :نقض الوضوءإن الذي ي«): ا السالمعليهم(  والباقر والصادق)عليه السالم(ي علوعن 

  .)٣(»والبول، والريح خترج من الدبر

ما ): ا السالمعليهم( يف جواب سؤال ما ينقض الوضوء؟ قاال) ا السالمعليهم( وعن الباقر والصادق

 غريها من  إىل،)٤(ريح أو مين أو سفلني من الذكر والدبر، من الغائط والبولخيرج من طرفيك األ

  .واترالروايات البالغة حد الت

 قبل املرأة، أو  دلّت على ناقضية ذلك، فالريح اخلارج من الفم،األدلة ألن }اخلارج من خمرج الغائط{

، واليشترط خروجه من الدبر ملا تقدم يف من منفذ آخر يف البدن، ال يكون ناقضاً أو ذكر الرجل،أو 

  مبحث الغائط، من أنه لو خرج من مكان خيرج منه 

                                                

.٢ ح باب ما ينقض الوضوء٣٦ ص٣ج: الكايف )١(

.١ حسالم يف حمض اإل٣٥الباب ١٢٠ ص٢ج:  الرضاأخبارعيون  )٢(

. يف ذكر األحداث اليت توجب الوضوء١٠١ ص١ج: دعائم اإلسالم )٣(

.٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ٢الباب ١٧٧ ص١ج: الوسائل )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٥

  ،ال أو  صوتاًبصاح ،إذا كان من املعدة

  

 كذلك، أيضاًصطناعية فرحيها ا على التفصيل املتقدم، ولو صنع له معدة أيضاً الغائط كان مبطالً

  .األدلة طالقإل

 الريح، فهل  عن بطنه ـ كما رأيت أنا إنساناً هكذا ـ وتقرر فيهاكان بعض املعدة خارجاً إذا نعم

خرج أم ال، ألنه  إذا  مال هكذا املكان اخلارج مث إىلهنه بالتفافإذلك يف حكم خروج الريح، حيث أن 

  . ـ األولاألقرببل لعله ـ   األحوطحتماالن، واعدة الكبرية، مثل امل

، }ذا كان من املعدةإ{صطناعية كان له حكم السلس نعم لو كان الريح دائم التحرك يف معدته اال

  . الفقهاءاملراد ا األعم من املعدة واألمعاء كما صرح بذلك بعض

  .نه املنصرف من النصوص وفتاوي من أطلقإ: ويدل على هذا الشرط، أوالً

، مما ال يطلق على غري اخلارج من خمرج أشبه مست الريح املذكور بالضرطة وما خبارأل اإن: وثانياً

  .الغائط

}صاحألته س:  قال)عليه السالم( بن جعفري عل وخصوص ما رواه األدلة طالقإل} ال أو  صوتاًب

يعيد «: ؟ قال قد خرجت فال جيد رحيها وال يسمع صوتاًرحياً أن كون يف صالته فيعلمعن رجل ي

  .)١(»علم ذلك يقينا إذا الوضوء والصالة، وال يعتد بشيء مما صلّى

                                                

.٩٢ ص:سنادإلقرب ا )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٦

  دون ما خرج من القبل

  

مل خترج، فال تنقض من  أو فإن شككت يف ريح أا خرجت منك«: وما يف الفقه الرضوي قال

ستيقنت أا خرجت منك فأعد الوضوء، مسعت ا وإن جتد رحيها، تسمع صوا أو إالّ أن لها الوضوءأج

  .)١(»مل تشم أو مل تسمع، ومشمت رحيها أو وقعها

  .الريح إمنا هو ألجل التيقن بذلك أو شتراط الصوتا من خباره فما يف بعض األيعلو: أقول

 بأن ملعترب، والتذكرة، وشرح املوجز، من القول ملا حكي عن اخالفاً} دون ما خرج من القبل{

  اجلوف فيمكن اخلروج من املعدة إىلله منفذا بأن اخلارج من قبل املرأة ينقض الوضوء، وقد علّلوا ذلك

  .)٢() قد صرحوا بنقضها باخلروج من قبل الرجل واملرأةاألصحابإن مجلة من (: ، بل قال يف احلدائقإليه

ال يوجب ذلك، بل لو   ال وجه لكال القولني، وإمكان اخلروج من املعدةدلةاألبعد عدم مشول : أقول

خرجت من  وإن الريح اخلارجة من الفم ال تبطل أن  خرج من املعدة مل يفد ما ذكروه، كما بأنه علم

  .املعدة

                                                

.١٢ سطر١ ص:فقه الرضا )١(

.٩٤ ص٢ج: احلدائق )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٧

  . خرجدخل من اخلارج مث أو إذا ، كنفخ الشيطان،أو مل يكن من املعدة

  

ويدل على ذلك بعض }  خرجدخل من اخلارج مث أو إذا ،فخ الشيطان كن،أو مل يكن من املعدة{

ن الشيطان ينفخ يف دبر اإلنسان حىت إ«: )عليه السالم( الروايات، كخرب معاوية بن عمار، عن الصادق

  .)١(»جتد رحيها أو ،ريح تسمعها إالّ  أنه قد خرج منه ريح، فال ينقض الوضوء إليهخييل

أجد الريح يف بطين حىت : )عليه السالم( قلت للصادق: قال: ) السالمعليه( وخرب عبد الرمحن عنه

جتد الريح ـ مث  أو ك وضوء حىت تسمع الصوتيعلليس «: )عليه السالم( أظن أا قد خرجت؟ فقال

  .)٢(»يت الرجل فيحدث ليشككهيلأإبليس جيلس بني ن إ قال ـ

وهو ان ليأيت على أحدكم إن الشيط«: ل أنه قا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  الشهيد عن النيبوروى

  .)٣(»جيد رحياً أو يف الصالة فيقول أحدثت أحدثت، فال ينصرفن حىت يسمع صوتاً

                                                

.٣ ح باب ما ينقض الوضوء٣٦ ص٣ج: الكايف )١(

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ١الباب ١٧٥ ص١ج: الوسائل )٢(

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ١الباب ٣١ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٨

  ، النوم مطلقا:الرابع

  

 أحدكم يف بطنه شيئاً فأشكل  وجداإذ«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وروى  املعترب عن النيب

، فما عن )١(» جيد رحياًو أ يسمع صوتاًىتفال خيرج من املسجد حمل خيرج،  أو ه أخرج منه شيءعلي

 املطلقة على املقيد املذكور، ال وجه خبار لزوم محل األ إىلشكال يف العموم نظراًبعض املتأخرين من اإل

عترب الريح والصوت يف مقابل الوسوسة، كما يدل على ذلك النبويان اللذان االشارع  أن له بعد ظهور

  .قق والشهيدروامها احمل

خرج بعد  إذا  مل يكن بأس، نعممث خرج فوراً بسبب املنفاخ  بطنه رحياً إىلأدخل إذا ومنه يعلم أنه

سم، نعم لو  االبه أكس البقاء فيها فإن، لصدق أنه ريح املعدة،عليهمدة فال يستبعد جريان حكم الريح 

  .شك فاألصل العدم

 متواترة، عليه مجاع إشكال وال خالف، بل دعاوي اإلبال} النوم مطلقاً {:من النواقض} الرابع{

ا عليهم(  وقد مرت مجلة منها، ومنها ما رواه زرارة عن الباقر والصادق،أيضاً به متواترة خباراأل أن كما

ريح، والنوم حىت يذهب العقل، وكل  أو مين، أو بول، أو ،غائط«ـ يف نواقض الوضوء ـ ) السالم

  .)٢(» تسمع الصوتتكون إالّ أن النوم يكره

                                                

.٣ سطر ٣١ ص:املعترب )١(

.١٢ ح يف األحداث املوجبة للطهارة١الباب ٨ ص١ج: التهذيب )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٩

  .)١(»والنوم حىت يذهب العقل «:يف عداد النواقض) ا السالمعليهم( ويف خربه اآلخر عنهما

  .)٢(»حدث، والنوم حدث إالّ ال ينقض الوضوء«:  قال)عليه السالم( شعري عن الصادقوعن األ

 أو و راكع أوساجدمن نام وه«: مسعته يقول:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب احلميد، عن وعن عبد

  .)٣(»ة الوضوءيعلماش، على أي احلاالت ف

ينصرف «:  عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال)عليه السالم( اهللا با عبدأسألت : وعن مساعة قال

  .)٤(»ويتوضأ

  .)٥(»من نام فليتوضأ«):  وآلهعليهصلوات اهللا ( وعن فخر احملققني قال يف احلديث املشهور عنه

كان  إذا نعم«: ينقض النوم الوضوء؟ فقال:  قلت)عليه السالم( ، عن الصادقبن بكري يف خرباوعن 

  يغلب على السمع وال 

                                                

.١ح يف ما ينقض الوضوء ١٥الباب ٣٧ ص١ج: الفقيه )١(

.٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )٣(

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )٤(

.٣٨ ح١٧٨ ص٢ج: ئايلل العوايل )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦٠

  وإن كان يف حال املشي

  

  .)١(»وتيسمع الص

 خبار غريها من األ إىل،)٢(»إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء«:  قال)عليه السالم(ي علوعن 

  .الكثرية

 من الصدوقمجاع إالّ  اإلعليهدعي اهاء، بل قملشهور بني الفوهذا هو ا} وإن كان يف حال املشي{

نفراج فال يبطل، وبني غريه من أقسام النوم  مع عدم االحيث فصل يف النوم بني النوم قاعداً) رمحه اهللا(

عن الرجل  :) السالمماعليه( وسئل موسى بن جعفر:  الصدوق ألنه قال يف الفقيه إىلفيبطل، والنسبة

، )٣(»مل ينفرجن إ  ما دام قاعداًعليهال وضوء  « :)عليه السالم( د هل عليه وضوء؟ فقالهو قاعيرقد و

مجيع ما يروي فيه مما يفيت به وحيكم بصحته ويعتقد  بأن الصدوق التزم يف أول الفقيه بأن هذا بعد العلم

، )رمحه اهللا( لصدوق ا إىلحجة فيما بينه وبني ربه، ولذا كلما روي يف الفقيه يسند الفتوى به بأنه فيه

من «:  يقول صاحلاًمسع عبداً نهأ على ذلك، كخرب عمران بن محران، أيضاًهذا وهناك روايات أخر تدل 

  .)٤(»عليهنام وهو جالس مل يتعمد النوم فال وضوء 

                                                

.٧ ح نواقض الوضوء أبواب من٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )١(

.٦ ح نواقض الوضوء أبواب من١الباب ١٧٥ ص١ج: الوسائل )٢(

.٨ ح يف ما ينقض الوضوء١٥ابالب ٣٨ ص١ج: الفقيه )٣(

.٦ ح يف األحداث املوجبة للطهارة١الباب ٧ ص١ج: التهذيب )٤(
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٣٦١

  هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال)عليه السالم(اهللا  سألت أبا عبد: بكر احلضرمي، قال أيب وخرب

 وضوء، وإذا نام مضطجعاً عليهنام الرجل وهو جالس جمتمع فليس  إذا :لويق أيب كان«: )المعليه الس(

  .)١(»ه الوضوءيعلف

  .)٢(» وضوءعليهليس «: راكعاً، فقال أو  عن الرجل خيفق رأسه وهو يف الصالة قائماً:وعن مساعة

كان من جهة  وإن بل للفتوىاالصدوق مراده بالفتوى مبا يف الفقيه، أنه ق بأن  رمبا قيل: أوالً،لكن

  . ال ميكن الفتوى به فعالعليه رضاة وتقدم املعرضااملع

،  وعمالًقوى منها داللة وسنداًأة مبا هو رضاهذه الروايات ال يصلح العمل ا ألا معن إ :ثانياً

  .)٣(»ه الوضوءيعلماش، على أي احلاالت ف أو ساجد أو من نام وهو راكع«: احلميد كصحيحة عبد

ذا ذهب النوم بالعقل فليعد إ«: )عليه السالم(  عن الرجل ينام على دابته؟ فقال:بن املغريةاصحيحة و

  .)٤(»الوضوء

                                                

.١٥ ح نواقض الوضوء أبواب من٣الباب ١٨٢ ص١ج: الوسائل )١(

.١٢ ح نواقض الوضوء أبواب من٣الباب ١٨١ ص١ج: الوسائل )٢(

.٣ ح نواقض الوضوء أبواب من٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )٣(

.٢ ح نواقض الوضوء أبواب من٣الباب ١٨٠ ص١ج: ائلالوس )٤(
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٣٦٢

: )عليه السالم(  يف السؤال عن اخلفقة واخلفقتني؟ فقال)عليه السالم( جلي عن الصادقبوصحيحة ال

 )عليه السالم( اًيعلن إ )١(﴾ نفِْسِه بصريةٌ علىبِل الِْإنسانُ  ﴿:اهللا يقولن إ ما أدري ما اخلفقة واخلفقتان،«

  .)٢(»  الوضوءعليه فقد وجب  أوقاعداًقائماً من وجد طعم النوم: كان يقول

: )عليه السالم( عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال )عليه السالم( اهللا عبد باأسألت : وخرب مساعة قال

  .)٣(»ينصرف ويتوضأ«

ضطجاع،  عن رجل به علة ال يقدر على اال)عليه السالم( حلسن ااوخرب معمر بن خالد، سألت أب

عليه (  وهو قاعد مستند بالوسائد، فرمبا أغفي وهو قاعد على تلك احلال؟ قالعليهوالوضوء يشتد 

 الصوت فقد عليهإذا خفي «:  فقال، حلال علتهعليهالوضوء يشتد ن إ :قلت له. »يتوضأ«: )السالم

  .)٤(»عليهوجب الوضوء 

   ألنه مذهب بعض ، املذكورة على التقيةخبارميكن محل األ: لثاًثا

                                                

.١٤اآلية : سورة القيامة )١(

.١٥ ح باب يف ما ينقض الوضوء٣٧ ص٣ج: الكايف )٢(

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )٣(

.١٤ ح باب يف ما ينقض الوضوء٣٧ ص٣ج: الكايف )٤(
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٣٦٣

  ،إذا غلب على القلب والسمع والبصر

  

 أيب اهللا بن سنان، عن حتمال اجلمع بني الطائفتني خبرب عبداالعامة كما قيل، ومما ذكرنا يظهر سقوط 

إن كان «: )عليه السالم( نام وهو جالس، قال إذا  يف الرجل هل ينقض وضوؤه)عليه السالم( اهللا عبد

 خباربعض األ إىل أن ، مضافاً)١(» وذلك إنه يف حال ضرورةعليهيوم اجلمعة يف املسجد فال وضوء 

  .السابقة آبية عن احلمل على صورة الضرورة

نه أراد ألكن الظاهر " كان يف حال اجللوسوإن : "يقول املصنف أن األوىلنه كان إنه رمبا يقال  إمث

ما إ نهأ احلال املتعارف يف النائم، من خبار إىلنصراف األاحتمال ا يف غاية البعد يف قبال املثال مبا هو

  .جالس أو مضطجع وحنوه

، وقد عرب يف خباركما ورد التصريح بذلك يف بعض األ} إذا غلب على القلب والسمع والبصر{

 من دون تقييد، خبارألمبا ال يسمع الصوت، كما أطلق يف بعض ا أو بعضها األخر مبا يذهب العقل،

 ما يشتبه بني النوم وبني مبادئه، ولذلك جعل الشارع ميزان النوم وإمنا قيد النوم ذه املقيدات ألنه كثرياً

  .هو الغلبة على الوعي املالزم للغلبة على السمع

  تيان بالبصر مع السمع لدفع توهم كفاية الغلبة على ولعل اال

                                                

.١٦ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣ الباب١٨٢ ص١ج: الوسائل )١(
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٣٦٤

أذنان وعينان، «:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  ما رواه سعد، عنعليهالبصر، ويؤيد ذلك بل يدل 

  .)١(»نتقض الوضوءاالعينان واألذنان  نامت فإذا تنام العينان وال تنام األذنان وذلك الينقض الوضوء،

ال ينقض «: )عليه السالم(  قولهعليهالنوم بنفسه من النواقض كما يدل خبار أن الظاهر من األن  إمث

 عطف النوم على البول والغائط والريح يف عليه، وكذلك يدل )٢(»حدث، والنوم حدث إالّ ءالوضو

 خبارناقضية النوم إمنا هو ألجل خروج احلدث منه يف حال النوم، لأل أن  متعددة، لكن رمبا حيتملأخبار

  .احلاصرة للناقض فيما خرج من الطرفني

إن «:  فقال،سألته عن الرجل خيفق وهو يف الصالة:  قال)عليه السالم( وخلرب الكناين، عن الصادق

 عليهنه مل حيدث فليس أكان يستيقن  وإن ه الوضوء وإعادة الصالة،يعلكان فن إ  منهكان ال حيفظ حدثاً

  .)٣(»وضوء

إمنا وجب الوضوء مما خرج من الطرفني خاصة، ومن النوم «: )عليه السالم( ارضالوخلرب العلل، عن 

  ألن  دون سائر األشياء،

                                                

.٨ ح نواقض الوضوءأبواب من ٤الباب ١٧٦ ص١ج: الوسائل )١(

.٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )٢(

.٦ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١٨٠ ص١ج: الوسائل )٣(
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  فال تنقض اخلفقة

  

 النوم يفتح كل عليهغلب  إذا  النائم فإنقال ـ وأما النوم، إىل أن الطرفني مها طريق النجاسة ـ

  .)١(» الوضوء هلذه العلةعليه فيما خيرج منه الريح، فوجب عليهشياء غلب األأشيء منه واسترخى فكان 

   :لكن يرد على هذا االحتمال

 القائلني بناقضية بعض ةيف مقابل العامما إ احلصر فيها إضايف، أن  تقدم احلاصرة فقدخباراألأما 

  . وإما يف مقابل عدم ناقضية سائر الرطوبات كاملذي وحنوه،األشياء

  .وأما خرب الكناين فهو يف صدد بيان ضابط النوم النقاض

 االطراد فيها منا هو حكمة ال علة، واحلكمة ليسإما ذكر فيه  أن وأما خرب العلل، فالظاهر منه

  .واالنعكاس

أما ما ذكره بعض الشراح من استحالة حصول القطع بعدم اخلروج مع العلم بذهاب العقل بالنوم، 

  . ما ال خيفى، إذ ال استحالة يف ذلك:ففيه

شك يف أصل النوم  فإذا النوم ناقض بنفسه ال أنه كاشف عن الناقض، أن األدلة فظاهر ،وكيف كان

  فال تنقض اخلفقة  {لم به وشك يف خروج شيء وجب الوضوءذا عإقض، وصل عدم النكان األ

                                                

 باختالف ٩ ح١٨٢الباب ٢٧٥ص: العللويف . ، نقالً عن العلل١٣ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١٨١ ص١ج: الوسائل )١(

.بسيط
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  . احلد املذكور إىلإذا مل تصل

  

  .بال إشكال وال خالف}  احلد املذكور إىلإذا مل تصل

  .كخربي مساعة والبجلي املتقدمني:  مجلة من الرواياتعليهويدل 

 ؟الوضوء عليهحلفقة واخلفقتان الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب ا: قلت له: وخرب زرارة، قال

ذن والقلب وجب نامت العني واأل فإذا يا زرارة قد تنام العني وال ينام القلب واألذن،«: فقال

  . احلديث)١(»الوضوء

 أو إذا خفق الرجل خفقة«:  قال)عليه السالم(  عن أبيه)عليه السالم( وخرب اجلعفريات، عن الصادق

  .)٢(»ه الوضوءيعلط فغ وإذا نام حىت ي وضوء،عليهخفقتني وهو جالس فليس 

كان ال يعلم ما يكون منه فأما  إذا الوضوء من النوم الغالب)  السالمعليهم( وأوجبوا :وخرب الدعائم

  .)٣(من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه وحيسه ويسمع فذلك ال ينقض وضوءه

ال بأس «: لس يف الصالة؟ قالسألت العبد الصاحل، عن الرجل خيفق وهو جا: وخرب الكاهلي قال

  باخلفقة ما مل يضع جبهته 

                                                

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ١الباب ١٧٤ ص١ج: الوسائل )١(

.١٩ ص:اجلعفريات )٢(

. يف ذكر األحداث اليت توجب الوضوء١٠١ ص١ج: سالمدعائم اإل )٣(
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  .هت دون مثل الب، كل ما أزال العقل مثل اإلغماء والسكر واجلنون:اخلامس

  

  .حاديث غريها من األ إىل،)١(»يعتمد على شيء أو ،رضعلى األ

ثل  دون م،كل ما أزال العقل مثل اإلغماء والسكر واجلنون {:من نواقض الوضوء} اخلامس{

م، بل عن اخلصال أنه من دين اإلمامية، وعن التهذيب  متواتراًاًإمجاع} هتالباملسلمني، إمجاع يف كلما 

 وأما النوم،«: )عليه السالم( ، كخرب العلل املتقدم قالخبار مجلة من األ إىلضافة باإل، مبثله دليالًوكفى

 فيما خيرج منه عليهشياء فكان أغلب األ النوم يفتح كل شيء منه واسترخى عليهغلب  إذا  النائمفإن

  . هذه العلة موجودة يف كل مزيل للعقل فإناحلديث،» الريح

الوضوء يشتد ن إ :فيمن اغفى وهو قائم ـ قلت لهـ  :وصحيحة معمر بن خالد املتقدمة، وفيها

جوب علة و املستفاد منه أنه  فإن،)٢(»عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليهذا خفي إ«: ؟ قالعليه

حيح ى ناقضية النوم املزيل للعقل، كصالدالة عل خبار كل مزيل للعقل، واأل إىلالوضوء يف النوم، فيطّرد

إذ ذهب النوم بالعقل فليعد «:  يف خرب آخر)عليه السالم( ، وقولهوالنوم حىت يذهب العقلزرارة 

  .)٣(»الوضوء

   عليه( واخلرب املروي عن دعائم اإلسالم، عن الصادق

                                                

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ٣الباب ١ج: مستدرك الوسائل )١(

.١٤حقض الوضوء  باب ما ين٣٧ ص٣ج: الكايف )٢(

.٢ من أبواب نواقض الوضوء ح٣ الباب١٨٠ ص١ج: الوسائل )٣(
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توضأ صلّى  إذا ءاملر وإن من حدث، إالّ ن الوضوء ال جيبإ«):  السالمعليهم( عن آبائه) مالسال

يكن منه ما جيب له  أو ،عليهيغم  أو جيامع، أو ينم، أو بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما مل حيدث

  .)١(»إعادة الوضوء

. » شيءعلىيعتمد  أو رضاأل على ال بأس باخلفقة ما مل يضع جبهة« :واخلرب املروي عن الكاهلي

عتماد على شيء حبيث مل يتمالك اإلنسان اال أو رضكلما أورث وضع اجلبهة على األ أن حيث ظاهره

  .يه، كان موجبا للوضوءب وعنفسه لذها

نضباط انفراج كناية عن عدم ، واال»مل ينفرجن إ  ما دام قاعداًعليهال وضوء «: وخرب الفقيه املتقدم

  .هاب الوعيالنفس املالزم لذ

كان مزيل العقل ينقض الوضوء، والداللة العرفية ن إ وهذه الروايات كما تراها يفهم العرف منها

 قطعي مل يكن وجه إمجاعقام يف املسألة  فإذا كان يف كل واحد واحد منها نوع من اخلفاء، وإن كافية

نه قلّما يوجد يف إ(: هلمداينسائل، ذكر الفقيه اوشكال كما صدر عن صاحيب احلدائق والاإل أو للتوقف

 مثل األصحابتفاق اوجود دليل معترب من  أو ستكشاف قول اإلماما الشرعية مورد ميكن حكاماأل

   لكثرة ناقليه واعتضاد مجاعطالع على اإلاملقام، كما أنه قلّما ميكن اال

                                                

.١٠١ ص١ج: دعائم اإلسالم )١(
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  .)١() نقل اخلالف، كما فيما حنن فيهمنقلهم بعد

إزالة ناقصة  أو كالم املصنف وغريه أعم مما أزال العقل إزالة كاملة،املراد مبزيل العقل يف ن  إمث

 جتشم بيان الفارق  إىلتزيله إزالة ناقصة، وال داعي  إزالة كاملة، وإمناكاخلمر اليت ال تزيل العقل أحياناً

 ورمبا مل بينها فوارق عرفية، مع عدم معلومية الفوارق احلقيقة، ألن غماءبني النوم والسكر واجلنون واإل

 اهلدى وغريهم من الفروق ال خيلو حعهما مصبابتفما ذكره فخر احملققني والشهيد ويفرق بني قسمني، 

  .من إشكال

شارب املُرِقد، كما ال فرق بني أقسام  أو ي كما يف التنوميعاصطنوم الطبيعي واالمث ال فرق بني الن

  .ماء من اخلفيف والعميقغاجلنون والسكر واإل

نص، نعم رمبا إمجاع أو حد املذكورات، فال دليل على إبطاله من أ  إىل ال يصلت فهو غالباًما البهأ

 أشبهما  أو  أحد املذكورات وحينئذ يكون له حكمها، ولو شك يف حصول السكر إىليشتد حىت يصل

  .إلزالة العقل كان األصل العدم، ولو علم بأصلهاملوجب 

مل يؤثر السحر هذا املقدار وإمنا  أما إذا  حكمه ذلك،أيضاًواملسحور الذي يذهب عقله بسبب السحر 

   أن أوجب تشويش احلواس فليس له هذا احلكم، بل األصل بقاء الوضوء، وال فرق يف اإلغماء بني

                                                

.٣١ السطر٧٨ ص١ من الد١ج: مصباح الفقيه )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٠

  أيضاًسل أوجبتا الغ وإن ةستحاضة القليلة بل الكثرية واملتوسط اال:السادس

  

  .ستعمال دواءابسبب  أو أشبهما  أو صدمة أو يكون بسبب مرض

، فمراد املصنف البهت  وإالّ كان ناقضاً، حد ذهاب العقل إىلمل يصل إذا البهت إمنا ال ينقضن  إمث

 للعقل، ولذا من يستغرق يف جتمع العقل يف نقطة معينة ال يسمى مزيالً أن الذي ال يزيل العقل، كما

 سه مل يكن بتلك املرتلة، ولذا ورد يف اإلمام حىت يسلب حأشبهما  أو يف املصيبة أو يف احلرب أو العبادة

  . أنه أُخرج من رجله النصل ومل حيس بذلك)عليه السالم(

التخدير املوضعي الذي  أن أما شلل اجلسم الذي بقي معه الوعي فليس ذلك مما يوجب الوضوء، كما

 تقدم بطالن  ماالزم أُحيي من جديد، كان ميتاً أن  ولو فرض، مما يوجب الوضوءأيضاًيعقل معه ليس 

  .وضوئه لذهاب عقله، واهللا العامل

 }أيضاًسل أوجبتا الغ وإن ةستحاضة القليلة بل الكثرية واملتوسطاال {:من نواقض الوضوء} السادس{

 أيب بناملشهور، نعم نقل اخلالف فيها عن جياا الوضوء وهو اإستحاضة القليلة فال إشكال يف االأما 

  .سل يف كل يوم وليلة مرة واحدةبن اجلنيد القائل بإجياا الغااا للوضوء، وعن جيإعقيل القائل بعدم 

عليه ( ، كصحيح معاوية بن عمار قالخبار املدعى يف املسألة، واألمجاع اإل:ويدل على املشهور

  ن كان الدم ال إو«: )السالم



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧١

  .)١(»يثقب الكرسف توضأت ودخلت املسجد، وصلّت كل صالة بوضوء

لت تسنفذ اغ فإذا ،مل ينفذ الدم ضوء ماوكل صالة ب يصلت«: )عليه السالم( زرارة قالوموثقة 

  .)٢(»وصلّت

 عليها اصفر فليس كان قليالً وإن  أمحر فال تصلِّ، كثرياًرأت دماًن إ والرواية الواردة يف احلامل أا

  .)٣(الوضوءإالّ 

  .)٤(»توضأت وصلّتوإن رأت الصفرة يف غري أيامها «: بن مسلماواملروي عن 

، جيزيها عليهاسل سلها فال غُفإن رأت صفرة بعد غُ«: )عليه السالم(  بن جعفري علواملروي عن 

  .)٥(»الوضوء عند كل صالة

   فتلك ركضة من  رقيقاًوإن كان دماً«: واملروي عن الدعائم

                                                

.١ حستحاضة االأبواب من ١الباب ٦٠٤  ص٢ج: الوسائل )١(

.٩ حستحاضة االأبواب من ١الباب ٦٠٧  ص٢ج: الوسائل )٢(

.١٦ ح احليضأبواب من ٣٠الباب ٥٧٩  ص٢ج: لالوسائ )٣(

.١ ح احليضأبواب من ٤الباب ٥٤٠  ص٢ج: الوسائل )٤(

.٧ ح احليضأبواب من ٤الباب ٥٤١  ص٢ج: الوسائل )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٢

  .)١(»الشيطان، تتوضأ منه وتصلي، ويأتيها زوجها

 اآلتية يف مبحث خبار غريها من األ إىل،)٢(» الوضوءعليهاصفرة فن كان إو«: واملروي عن مساعة

  .ستحاضة وهي حجة على العماين واإلسكايف كما ال خيفىاال

من جهة ما إ سل،ستحاضة املتوسطة والكثرية مع إما يوجبان الغستطرد بذكر االااملصنف ن  إمث

سل، وإالّ فكل حدث كبري يوجب  الغ إىلجياما الوضوء باإلضافةإستطراد، وإما من جهة حمض اال

  ويف الثاين خالف كما سيأيت،،األول يكفي عن الوضوءن إ سل املس، حيثستثناء اجلنابة وغُاالوضوء ب

 ،املوت هل يوجب الوضوء أم ال أن  يكون مورد الكالم يفىت لنفس امليت حغسل امليت فليس عمالًأما 

  . منقطع إليهستثناء بالنسبةفاال

مس اإلنسان املتوضي  فإذا احلدث هل هو ناقض أم ال، أن حتماالت يفا ة األحداث الكبرييفن  إمث

  قلنا بعدم النقض فإنقض وضوءها،ين فهل  فهل ينقض وضوءه، وإذا نفست املرأة نصف ساعة مثالًميتاً

لت غتسا إذا ميس املصحف، وكذلك أن  جاز له فمس امليت مل يبطل وضوءه بلكان على الوضوءفإذا 

  قلنا  إذا بوضوئها السابق، وهذا خبالف ما يصل جتديد الوضوء بل لت إىلالنفساء مل حتتج

                                                

. يف ذكر احليض١٢٨ ص١ج: دعائم اإلسالم )١(

.٦ حستحاضة االأبواب من ١الباب ٦٠٦  ص٢ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٣

  ،وأما اجلنابة فهي تنقض الوضوء

  

  .بأا ناقضة

سل يف غري اجلنابة يكفي عن الوضوء أم ال، ففي الغ أن هل قلنا بالنقض فيأيت كالم ثان، وهو إذا أما

  :حتماالتا ةاملسألة ثالث

  . أصالًال يكون احلدث ناقضاًن  أ:األول

  . ولكن الغسل يكفي عن الوضوءيكون احلدث ناقضاً أن :الثاين

  .احلدث ناقض والغسل ال يكفي عن الوضوء أن :الثالث

 فالظاهر أا ال تنقض الوضوء، وإمنا قلنا بناقضية ، حيث مل يرد نص بناقضية مس امليت وحنوهمث إنه

  .يذكره املصنفلذا مل  اجلنابة للدليل، وكأنه

 يف )عليه السالم( للنص بذلك يف صحيحة زرارة، حيث قال} وأما اجلنابة فهي تنقض الوضوء{

 ما خيرج من طرفيك األسفلني من الذكر والدبر من الغائط والبول«: جواب السؤال عما ينقض الوضوء

  .)١(»ريح، والنوم حىت يذهب العقل أو مينأو 

  ال ينقض الوضوء إالّ«: )المعليه الس( ويف املروي عن الرضا

                                                

.٢ نواقض الوضوء حأبواب من ٢الباب ١٧٧ ص١ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٤

  .لكن توجب الغسل فقط

  

  .)١(»جنابة أو نوم أو ريح أو بول أو غائط

توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات،  إذا ءإن املر«: )عليه السالم( ويف املروي عن الصادق

  .حاديث غريها من األ إىل،)٢(»عليهيغم  أو جيامع أو ينم أو ما مل حيدث

  . كما سيأيت يف مبحث اجلنابةعبالنص واإلمجا} سل فقطالغلكن توجب {

                                                

.٨ ح نواقض الوضوءأبواب من ٢الباب ١٧٩ ص١ج: الوسائل )١(

.١٠١ ص١ج: دعائم اإلسالم )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٥

  مذي مثالً أو اخلارج بول أن شك يف إذا وكذا،   على العدمو أحد النواقض بىنشك يف طر إذا ):١مسألة ـ (

  

 وجلملة من ،ستصحاب لال} على العدمو أحد النواقض بىنإذا شك يف طر {):١مسألة ـ (

ال حىت «: )عليه السالم(  حرك على جنبه شيء ومل يعلم به؟ قالإن ف:حيحة زرارةالروايات، كص

 قني أبداًياله على يقني من وضوئه وال تنقض  فإنيستيقن أنه قد نام حىت جييء من ذلك أمر بني وإالّ

  .)١(»بالشك

 غريمها من  إىل،)٢(» حىت تستيقن أنك قد أحدثتحتدث وضوًء أبداً أن إياك«: بن بكرياوموثقة 

  .ترواياال

شك أنه  أو كان الشك يف ناقضية املوجود، بأن }مذي مثالً أو اخلارج بول أن شك يف إذا وكذا{

 أو فراد الشبهة املوضوعيةأ غري ذلك من  إىل،عليهسقطت قطرة بول من اخلارج  أو خرج منه بول

ا ذكرناه غري  ذلك، ملأشبهحتلم أم ال وفيما اشك هل  إذا اهر وجوب الفحص فيماظاحلكمية، لكن ال

  .فيما علم خبروجه إالّ  الفحص إىل حتتاجأيضاًالشبهات املوضوعية  أن مرة

عدم الوضوء يف مورد الشك احملكوم بالطهارة إمنا هو على وجه الرخصة، فال بأس  أن مث الظاهر

  بالوضوء بقصد القربة، ولعل 

                                                

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ١الباب ١٧٤ ص١ج: الوسائل )١(

.٧ ح نواقض الوضوءأبواب من ١الباب ١٧٦ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٦

  .نتقض وضوؤه كما مر اكان متوضئاًبول، فإن  بأنه سترباء فيحكميكون قبل اال أن إالّ

  

عن الوسوسة، وإالّ  أو عن التشريع قصد ا التحذير )عليه السالم( يف قول اإلمام" إياك"كلمة 

  .)١(»حتط لدينك مبا شئتا«: )عليه السالم(اط حسن على كل حال، قال يحتفاإل

وليس }  انتقض وضوؤه كما مركان متوضئاًن إف بول،  بأنهسترباء فيحكميكون قبل اال أن إالّ{

 اخلاصة اليت تقدمت، وكأن الشارع قدم الظاهر على األدلةستصحاب بل من جهة ذلك من جهة اال

  .األصل يف ذلك

                                                

.صفات القاضي أبواب من ١٢الباب ١٢٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٧

 وكذا لو شك يف خروج ،مل ينتقض الوضوء ء من الغائط حتقان ومل يكن معه شيخرج ماء اال إذا ):٢مسالة ـ (

.ء من الغائط معه شي

  

وذلك } مل ينتقض الوضوء ء من الغائط ان ومل يكن معه شيحتقإذا خرج ماء اال{): ٢مسألة ـ (

ما دوا شيء، مث خرج  أو يف البول والغائط، ومنه يعلم أنه لو زرق يف معدته" الناقض "خبارحلصر األ

 أو تغير لونه، إذا  نعم،أكل ما خرج بنفسه إذا ه يف املعدة، وكذلكؤطال بقا وإن ذلك الشيء بنفسه

  .، مل يستبعد نقضه ألنه نوع من الغائط عرفاًأشبهما  أو ثخنه،  أورحيه، أو طعمه،

 اخلارج ال يوجب  إىلصطناعية اليت تصفّي الطعام فتعطي عصارته للكبد وثفلهاملعدة اال أن والظاهر

  .مر باملعي الغليظة مما أكسبه حالة الغائطية إالّ إذا ، ألنه ليس بغائطنقضاً

يكون ذلك بعد ن أ وستصحاب، لكن ال بدلال} غائط معهء من ال وكذا لو شك يف خروج شي{

  .الفحص، ملا عرفت من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية

  اُألنبوب يف اإلحليل لغسل ارى املذكورة املاء الذي يدخل بواسطةحكامحتقاق يف األومثل ماء اال

  .روج شيء من البول معهعلم خب إالّ إذا ه ال يوجب النقض، فإن ذلك،أشبهما  أو املثانة،أو 



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٨

 بوله أن علم إالّ إذا وكذا الدم اخلارج منهما،  الغائط ليس بناقض أو القيح اخلارج من خمرج البول: )٣ ـ مسألة(

   وكذا املذي والوذي والودي،غائطه صار دماًأو 

  

بال } نهماوكذا الدم اخلارج م،  الغائط ليس بناقض أو القيح اخلارج من خمرج البول {):٣مسألة ـ (

، واملفروض أما ليسا من ةتحاضسالناقض يف البول والغائط ودم االإشكال وال خالف، وذلك حلصر 

 عليهصدق على اخلارج البول والغائط، وصدق  بأن }غائطه صار دماً أو بوله أن علم إذا إالّ{الثالثة 

 عليه صدق املوضوع ترتب ، وإذاعليه لصدق الناقض ه حينئذ يكون ناقضاً فإنواحد ـن آ الدم ـ يف

  .احلكم

 ستحالة فلم يصدق البول والغائط أصالًكان من اال بأن  الدم حقيقة إىلالغائط أو تبدل البول إذا نعم

ختلط أحدمها ا إذا ـ مل يترتب احلكم، إذ ال موضوع حينئذ، كما أنه العنايةبضرب من ااز و إالّ ـ

كان يف صورة الدم ترتب احلكم ألنه بول حقيقة معه غريه، كان بعضه بول وبعضه دم، لكن  بأن باآلخر

صورة دم، كان األصل عدم النقض، وكذلك بول ب أو دم مع بول، أو رج دم حمضاخلا أن ولو شك يف

 ـ  البول أصالًعليهمل يصدق  إذا ه فإن لون آخر إىليف باب الغائط، ومنه يعرف أنه لو حتول لون البول

  .رتب احلكمال أنه بول ملون ـ مل يت

  هذه الثالثة ال توجب النقض } وكذا املذي والوذي والودي{



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٩

  .ول والثالث ما خيرج بعد خروج الب،خروج املين الثاين ما خيرج بعدو ،األول هو ما خيرج بعد املالعبةو

  

 والثالث ما خيرج بعد خروج ،خروج املين الثاين ما خيرج بعدو ،األول هو ما خيرج بعد املالعبةو{

  : الكالم يف هذا الباب يقع يف مقامني.}ولالب

  .يف حقيقة هذه الثالثة: ولاأل

  .يف حكمها: الثاين

املذي فهو اخلارج عقيب الشهوة كما عن الصحاح، والقاموس،  أما : فنقول،أما املقام األول

ايات بن األثري، وغريهم، وهذا هو املصرح به يف كالم الفقهاء، وهو ظاهر من بعض الرواواهلروي، و

  .اآلتية

  .وأما الودي ـ باملهملة ـ فهو املاء اخلارج بعد البول، كما عن الصحاح وغريه

اء يالالوذي بالذال املعجمة الساكنة و(: ي ـ باملعجمة ـ فقد قال يف جممع البحرينذما الوأو

، )١()لغةقال ـ وذكر الوذي مفقود يف كثري من كتب ال إىل أن  املين ـاملخففة، ماء خيرج عقيب إنزال

  .نتهىا

                                                

.٤٣٣ ص١ج: جممع البحرين )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٠

  .)١(»واء فال شيء فيهدوأما الوذي فهو الذي خيرج من األ«: قال: بن رباط اآليت قالالكن يف مرسل 

ن اإلنسان املريض خيرج منه هذا املاء عقيب اإلنزال، فما أذ من املمكن إ ة،لكن الظاهر عدم املنافا

 ـ بالدال  والودي،بالذال ــ الوذي  أن فقهاء من املنافاة ال وجه له، ورمبا احتملليظهر من بعض ا

  . وبغذاذ بالذال، على حنوين، مثل بغداد بالدالـ شيء واحد جيوز قراءة

حتماالت، هذا بعض الكالم يف حقيقة هذه لغة ليست بااللفإن ا حتمال ال وجه له،لكن هذا اال

  .موراأل

حكم الثالثة الطهارة وعدم  أن :ري املذي يف غمجاع، بل اإلمجاعفاملشهور بل يشبه اإل: ما املقام الثاينأ

. خرج بشهوةن إ  بنقض املذي للوضوء: ملا حكاه املستند وغريه عن اإلسكايف فقالالناقضية، خالفاً

  .كالمه يشعر بالنقض مع الكثرة، وكال القولني حمجوج بالروايات أن وعن التهذيب من

لدالة على النقض حممول  الروايات الواردة ا، ولعلّ بعضنعم احملكي عن العامة النقض باملذي مطلقاً

   مهما أمكن مقدم من يلستحباب، إذ اجلمع الدالكان ال يبعد محلها على اال وإن ة،على التقي

                                                

.١١ ح يف حكم املذي والودي٥٦الباب ٩٣ ص١ج: االستبصار )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨١

رجية توجب احلمل على التقية مع إمكان اكانت هناك شواهد خ إالّ إذا هملاحلمل على التقية، ال

عليه ( اهللا با عبدأ مسعت :نبسة قالع فراجع، فعن ، كما ذكروا يف باب وقت املغربيلاجلمع الدال

 إالّ  ما أصاب الثوب منه ال يرى يف املذي وضوًء، وال غَسالً)عليه السالم(ي علكان «:  يقول)السالم

  .)١(»يف املاء األكرب

 ال يرى يف املذي وضوًء، وال غَسل ما أصاب الثوب )عليه السالم( كان أمري املؤمنني: ويف الفقيه

  .)٢(منه

ودي ـ  أو إن سال من ذكرك شيء من مذي«:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن زرارة، عن

ا  فإمنبلغ عقيبك، وإن ، وأنت يف الصالة، فال تغسله وال تقطع الصالة وال تنقض له الوضوء)٣(ذي ـو

ري وليس بشيء، فال من البواس أو ه من احلبائل فإن وكل شيء خيرج منك بعد الوضوء،ذلك مبرتلة النخامة

  .)٤(»تقذره إالّ أن تغسله من ثوبك

 أو إن سال من ذكرك شيء من مذي«:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مسلم وعن حممد بن

  ي فال تغسله وال تقطع له ود

                                                

.٤ ح حكم املذي والودي يف٥٦الباب ٩١ ص١ج: االسبتصار )١(

.١ ح باب ما ينجس الثوب واجلسد٣٩ ص١ج: الفقيه )٢(

.كذا يف بعض النسخ )٣(

.١ ح باب املذي والودي٣٩ ص٣ج: الكايف )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٢

ه من  فإنض له الوضوء، إمنا ذلك مبرتلة النخامة وكل شيء خرج منك بعد الوضوءقالصالة وال تن

  .)١(»احلبائل

 عن املذي الذي يسيل حىت يصيب الفخذ؟ )عليه السالم( سألت أبا جعفر: وعن حممد بن مسلم، قال

ال يقطع صالته وال يغسله من فخذه، إنه مل خيرج من خمرج املين إمنا هو مبرتلة «: )عليه السالم( قال

  .)٢(»النخامة

خيرج من اإلحليل املين والوذي «: )معليه السال(  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب بن رباط، عنأوعن 

سل، وأما املذي فهو واملذي والودي، فأما املين فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه اجلسد وفيه الغ

ما الودي فهو الذي خيرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي خيرج أالذي خيرج من شهوة وال شيء فيه، و

  .)٣(»من األدواء وال شيء فيه

ليس يف املذي «:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عمري، عن غري واحد من أصحابنا، عن أيب بناوعن 

  نعاظ، وال من القبلة، وال من مس الفرج، وال من املضاجعة من الشهوة، وال من اإل

                                                

.٥٢ ح يف األحداث املوجبة للطهارة١الباب ٢١ ص١ج: التهذيب )١(

.٣ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٢الباب ١٩٦ ص١ج: الوسائل )٢(

.٦ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٢الباب ١٩٧ ص١ج: الوسائل )٣(
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٣٨٣

 غريها من الروايات الكثرية، وقد رأيت فيها ما  إىل،)١(»وضوء، وال يغسل منه الثوب وال اجلسد

 لم احلاصرة، وذا كله حيخبار األ إىلالكثري ليس فيه شيء، هذا مضافاً وإن املذي من الشهوة بأن صرح

عليه (ي علعلى التقية، كخرب اجلعفريات، عن  أو الدالة على النقض على االستحباب أو الروايات املفصلة

  .)٢(»وما أزيد على الوضوءملذّاء إين «:  قال)السالم

 عن الرجل )صلى اهللا عليه وآله(  املقداد فسأل رسول اهللارمأ أنه )عليه السالم( ويف رواية أُخرى عنه

  .)٣(»يغسل طرف ذكره وأُنثييه وليتوضأ وضوءه للصالة«: الذي يرتل املذي من النساء؟ فقال

إن كان «:  عن املذي أينقض الوضوء؟ قال)عليه السالم( با احلسنأسألت :  بن يقطني، قاليعلوعن 

  . غريها من الروايات اليت هي من هذا القبيل إىل،)٤(»قضعن شهوة ن

سألته :  قال)عليه السالم( احلسن أيب  عنستحباب، ما رواه حممد بن إمساعيلويؤيد ما ذكرناه من اال

  عن املذي فأمرين 

                                                

.٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ٩الباب ١٩١ ص١ج: الوسائل )١(

.٢٠ ص:اجلعفريات )٢(

.٢٠ ص:ياتاجلعفر )٣(

.١١ حنوادر الوضوءأبواب  من ١٢الباب ١٩٨ ص١ج: الوسائل )٤(
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٣٨٤

 أمر )عليه السالم( اًيعلإن «:  سنة أخرى فأمرين بالوضوء منه، وقالعليهبالوضوء منه، مث أعدت 

، »الوضوء فيه«:  فقال،يسأله أن  واستحيي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يسأل رسول اهللا أن قدادامل

  .)١(»ال بأس به«:  مل أتوضأ؟ قال فإن:قلت

 أن مكانالوذي خيرج بعد املين، والودي بعد البول، ال ينايف طهارما، إل أن ما ذكرناه منن إ مث

رباء تسن يكون اخلروج بعد اال أسترباء، أون بعد االيكون اخلروج حبيث ال يالقي الظاهر، ويكو

  .والتطهري

ثالث خيرجن من اإلحليل «:  قال)عليه السالم( بن سنان، عن الصادقا خرب :ويدل على ما ذكرنا

املين وفيه الغ سل، والودي فمنه الوضوء ألنه خيرج من دريرة البول ـ قال ـ واملذي ليس فيه وهن

  .)٢(»ا خيرج من األنفوضوء إمنا هو مبرتلة م

                                                

.٤٣ ح يف األحداث للطهارة١الباب ١٨ ص١ج: التهذيب )١(

.١٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٢الباب ١٩٨ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٥

   ذكر مجاعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب املذي والودي): ٤مسألة ـ (

  

ه مقتضى اجلمع بني  فإن}ذكر مجاعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب املذي{): ٤مسألة ـ (

ستحباب على اال والروايات الدالة على الوضوء، حبمل الطائفة الثانية ،الروايات الدالة على عدم الوضوء

  .األوىلبقرينة الطائفة 

 وإن :ي قال له الراو،أمر بالوضوء أن  بعد)عليه السالم( اإلمامن إ بن بزيع، حيثا صحيح عليهويدل 

 بالشيء مع التصريح بنفي البأس يف تركه  أن األمرومن املعلوم. »ال بأس«: )عليه السالم( توضأ؟ قالأمل 

تقية، ل بالوضوء ليس ألجل ا أن األمر لعله من الشواهد على، وهذابستحبايوجب احلمل على اال

  .كثرياً، لبعض الروايات ولفتوى الفقيه كما عرفت أو كان بشهوة إذا ستحباب فيماوالظاهر تأكد اال

والودي، «: )عليه السالم( بن سنان من قول الصادقاـ باملهملة ـ ملا تقدم يف صحيح } والودي{

  . فتوى الفقيه بذلك إىل، باإلضافة» دريرة البولفمنه الوضوء ألنه خيرج من

مل أقف على خرب أمر بالوضوء (وملا : املصنف مل يذكر الوذي ـ باملعجمة ـ، قال يف اجلواهرن  إمث

قال ـ وحيتمل  إىل أن ستحباب ولذلك مل نذكره فيما يستحب الوضوء منه ـمنه حىت حيمل على اال

   هل جيب  إليهأنه كُتب:  بعض املراسيل، ملا يفأيضاًستحباب منه القول باال



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٦

  والكذب

  

  .، انتهى)١()»نعم«سترباء فكتب الوضوء مما خرج من الذكر بعد اال

 من كثرياًن إ ، ففيهاألصحابشتهر بني  الكان مثل ذلك مستحباً إذا ما ما قاله بعض املعلقني من أنهأ

 أمر املستحب واملكروه هين  فإن بني الناس،يف بعض الكتب وليس مبشهور إالّ املستحبات ال جيده املتتبع

 ا توفّره بعض للمستحب واملكروه مراتب فإن بعض املستحبات،يف نظر الشارع واملتشرعة خصوصاً

وفر ، وبعضها مل تت)عليه السالم( هتمام به، كالقنوت وزيارة احلسنيداعي الشارع واملتشرعة على اال

  . عند املريضقل هو اهللاكقراءة 

 أو ظلم الرجل صاحبه، أو سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء،: قال ملوثقة مساعة،} كذبوال{

 من الشعر األبيات يكون يسرياً أو  يصدق فيه،يكون شعراً إالّ أن نعم«: )عليه السالم( الكذب، فقال

خ وغريه هذا ، فقد محل الشي)٢(»نقض الوضوءييكثر من الشعر الباطل فهو ن أ الثالثة واألربعة، فأما

  .املهملة  بالصاد" صينق"ف مصح" ينقض"كون ي أن أيضاًتمل حاباب، واحلديث على االستح

كان الكذب على اهللا  إذا خص باألمث إنهتبار املرتبة الكاملة، عا والنقض ب،حتمال ال جيدياال: أقول

   أيب ورسوله واألئمة، فعن

                                                

.٤١٥ ص١ج: اجلواهر )١(

.٣ ح نواقض الوضوءأبواب من ٨الباب ١٩١ ص١ج: الوسائل )٢(
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٣٨٧

  ،واإلكثار من الشعر الباطل، والظلم

  

: قال» الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم«:  يقول)عليه السالم( اهللا مسعت أبا عبد: بصري، قال

 عليهم وعلى األئمة هذلك الكذب على اهللا وعلى رسول ليس حيث تذهب، إمنا«: هلكنا، قال: قلت

  .)١(»السالم

  .)٢(»تعمد إذا  وهو صائم نقض صومه ووضوؤههمن كذب على اهللا وعلى رسول«: ويف رواية أُخرى

ظلمه نفسه  أما املراد بالظلم ظلم اإلنسان غريه، أن ملا تقدم يف موثقة مساعة، والظاهر} والظلم{

 أشبه، وما )٣(﴾فَقَد ظَلَم نفْسهورد مكرراً ﴿ وإن أطلق، إذا باملعصية فهو خالف املنصرف من الظلم

  .ذلك

م املستمر، فاآلكل ملال إنسان ليس املراد الظلم الذي حيدثه ال الظل أن نصراف،الظاهر باال أن كما

ستمراره يف عدم إعطائه ماله، ظلم ا أن يتوضأ وضوًء بعد وضوئه، باعتبار أن  أنه يستحب لههمعنا

  .مستمر

   مث إنهملا تقدم يف موثق مساعة، } واإلكثار من الشعر الباطل{

                                                

.٢ ح ما ميسك عنه الصائمأبواب من ٢ الباب٢٠ ص ٧ج: سائلالو )١(

.٧ ح ما ميسك عنه الصائمأبواب من ٢الباب ٢١ ص٧ج: الوسائل )٢(

.٢٣١اآلية : سورة البقرة )٣(
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٣٨٨

 على عدم اإلبطال يف الشعر ، ويدلمجاع املتقدمة واإلخباريدل على إبطال الثالثة حصر الناقض يف األ

 عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ )عليه السالم( اهللا عبد سألت أبا: ما رواه معاوية بن ميسرة، قال

  .)٢()عليه السالم( ، ومثله مرسل الفقيه عنه)١(»ال«: قال

 )لسالمعليه ا( ما روي من إنشاد أمري املؤمنني( شعر احلق،  إىلستحباب بالنسبةاالعدم ويدل على 

  . فتأمل. كذا يف الوسائل،)٣()الشعر يف بعض اخلطب على املنرب، ومل ينقل أنه خرج للوضوء

ته ءالظاهر أنه أعم من قرا أن كثار فوق األربعة، ملوثقة مساعة املتقدمة، كمامث الظاهر املراد من اإل

يه املناط أم ال، احتماالن  فهل جيري فهمساع أما  للمناط،أيضاً، ولعل كتابته كذلك إنشاداً أو إنشاًء

  . العدماألقربو

 يف مضمونه، كالتشبيب باملرأة كان صدقاً وإن املراد بالباطل ما يشمل احلرام وغريه أن والظاهر

،  عرفاً، نعم ال يبعد عدم صدقه على األشعار اليت ال تسمي باطالًكان وصفه هلما صدقاً وإن والغالم

  . ذلكأشبهاتني وما سكوصف الدور والب

                                                

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ٨الباب ١٩٠ ص١ج: الوسائل )١(

.٦ ح يف ما ينقض الوضوء١٥الباب ٣٨ ص١ج: الفقه )٢(

.٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ٨الباب ١٩١ ص١ج: الوسائل )٣(
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٣٨٩

  والقيء، والرعاف

  

 إذا الرعاف والقيء والتخليل يسيل الدم«: )عليه السالم( لصحيح احلذّاء، عن الصادق} والقيء{

  .)١(»مل تستكرهه مل ينقض الوضوء وإن استكرهت شيئاً ينقض الوضوء

جتد رحيه،  أو احلدث تسمع صوته«: )عليه السالم(  سألته عما ينقض الوضوء؟ قال:وموثقة مساعة

  .)٢(»، والضحك يف الصالة، والقيءعليه تصرب شيئاً إالّ لقرقرة يف البطنوا

عليه ( ختياري، والقليل والكثري، ولعل يف الكثري آكد لقولهختياري وغري االالقيء أعم من االن إ مث

  .ه يناسب الكثري منه فإن»ستكرهتاإذا «: )السالم

نه توضأ أ )عليه السالم( عن أمري املؤمننيقدمة، وروي ت صحيحة احلذّاء املعليهويدل } والرعاف{

  .)٣( سائالًرعف دماً أن بعد

من رعف وهو يف الصالة فلينصرف فليتوضأ «:  قال)عليه السالم(ي علوعن اجلعفريات، عن 

   كثرية أما ال ينقضان الوضوء، فراجع الوسائل واملستدركأحاديث، لكن يف )٤(»وليستأنف الصالة

                                                

.١٢ ح نواقض الوضوءأبواب من ٦الباب ١٨٧ ص١ج: الوسائل )١(

.٣ ح يف الضحك والقهقهة٥١الباب ٨٦ ص١ج: االستبصار )٢(

.١٩ ص:اجلعفريات )٣(

.١٩ ص: اجلعفريات)٤(
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٣٩٠

  والتقبيل بشهوة

  

  . احلاصرةخبار األ إىل هذا باإلضافةمها،وغري

عاد أمس فرجها  أو ل الرجل مرأةً من شهوة،إذا قب«: بصري أيب لصحيح} ةوالتقبيل بشهو{

 ،الرمحن لك، كخرب عبدستحباب جلملة من الروايات الدالة على ذ، وهذا حممول على اال)١(»الوضوء

  .)٢(»والقبلة ال تتوضأ منها«: وفيه

  .)٣(»ال بأس« : سألته عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال)عليه السالم( عن الصادقوخرب احلليب، 

ليس يف القبلة، وال مس الفرج، وال املالمسة، «:  قال)عليه السالم( وخرب زرارة، عن الباقر

  . غريها إىل،)٤(»وضوء

خاص  أو ،لد حراماً قبلة الو إىل، وهل يتعدىحراماً أو تكون حالالً أن القبلة أعم من أن الظاهرن  إمث

يف، لشتراك يف التك من اال،حتماالنا حالالً أو يف قبلة املرأة الرجل حراماً أن  احتماالن، كما،لة املرأةببق

التقبيل بغري شهوة ال ن  إمث. طالقومن ظهور النص يف تقبيل الرجل للمرأة، وظاهر املصنف وغريه اإل

  يستحب فيه 

                                                

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ٩الباب ١٩٣ ص١ج: الوسائل )١(

.٦ ح نواقض الوضوءأبواب من ٩الباب ١٩٢ ص١ج: الوسائل )٢(

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ٩الباب ١٩٢ ص١ج: الوسائل )٣(

.٥٩ ح يف الطهارة من األحداث١الباب ٢٣ ص١ج: التهذيب )٤(
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٣٩١

  سهومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نف

  

  .نص بكوا بشهوةلالوضوء ل

، لكنه )١(» فليتوضأمن مس كلباً«:  قال)عليه السالم( بصري، عن الصادق أيب لرواية} ومس الكلب{

ك يعلوليس «: )عليه السالم(  احلاصرة، وملا يف فقه الرضاخبار واألمجاعستحباب، لإلحممول على اال

  .)٢(»وضوء من مس القرد والكلب واخلرتير

جسم اإلنسان جبسم الكلب،  أو من التالقي ومرور جسم الكلب جبسم اإلنسان، د باملس أعمواملرا

أُطلق  وإن كلب النجس ال كلّ سبع،ل، واملراد هو اطالق لإلحياً أو يكون الكلب ميتاً أن وال فرق بني

  . على كلّ سبعالكلب أحياناً

 من قبل الرجل مرأةً إذا«: بصري  أيب ما تقدم من صحيحعليهويدل } ومس الفرج ولو فرج نفسه{

  .»مس فرجها، أعاد الوضوء أو شهوة

سئل عن الرجل :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  موثقة عمار، عنعليهأما مس فرج نفسه فيدل 

كان  وإن يعيد الوضوء، أن هيعلحليله فإمس باطن  وإن نقض وضوؤه،«:  قاليتوضأ مث ميس باطن دبره؟

   الصالة ويتوضأ ويعيد الصالة،يف الصالة قطع 

                                                

.٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ١١الباب ١٩٥ ص١ج: الوسائل )١(

.٢٤ سطر ٣ ص:فقه الرضا )٢(
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فتح اإلحليل عبارة أُخرى عن مس  أن ، بتقريب)١(»وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصالة

  .الذكر، وإمنا أطلق املصنف للمناط

 أو  كاململوكة، زوجها حالالًغري أو مس دبر املرأة وذكر غريه، ومس املرأة فرجي زوجها، أن وهل

  .حتماالن، من األصل واملناطا ومس املرأة فرج مشاها كذلك، كاألجنبية، حراماً

 احلاصرة، ومتواتر خبار، واألمجاعإللستحباب بصري ورواية عمار على اال أيب وإمنا محل صحيحة

ليس يف القُبلة وال مس «: )عليه السالم( الروايات الدالة على عدم الوجوب، كرواية زرارة عن الباقر

  .)٢(»وضوءالفرج وال املالمسة 

  .)٣( مثله)عليه السالم(  عن الباقر:ومرسل الفقيه

 عليهليس «: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال:  قال)عليه السالم( وعن عبدالرمحن، عن الصادق

  .)٤(»ء غسل يده، والقُبلة ال تتوضأ منهااش وإن ،شيء

                                                

.١٠ ح نواقض الوضوءأبوابمن  ٩الباب ١٩٣ ص١ج: الوسائل )١(

.٥٩ ح يف الطهارة من األحداث١الباب ٢٣ ص١ج: التهذيب )٢(

.٩ ح يف ما ينقض الوضوء١٥الباب ٣٨ ص١ج: الفقيه )٣(

.٦ ح نواقض الوضوءأبواب من ٩الباب ١٩٢ ص١ج: الوسائل )٤(
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  ستنجاء قبل الوضوء، ومس باطن الدبر واإلحليل، ونسيان اال

  

 غريها  إىل،)١(»قال ـ والمن مس الذكر إىل أن ك وضوء من مس الفرج ـيعلليس «: رضويوال

  .من الروايات

 الصدوق القول  إىلملوثقة عمار املتقدمة، ونسب} اإلحليل{باطن } ومس باطن الدبر و{

  . احلاصرةخبار واألمجاع باإلعليهبالوجوب، لكن يرد 

مسها باطن فرجها، فالظاهر عدم  أما أة باطن دبرها،ستحباب مس املرولعله يلحق بذلك يف اال

اإلحلاق للنصوص اخلاصة، كمطلقات عدم الوضوء من مس الفرج الشاملة للباطن والظاهر، وخصوص 

مل تر  وإن ،نصرفتا رأت شيئاً  فإنتدخل يدها فتمس املوضع، «: يف باب احليض)عليه السالم( قوله

  .ستحباب الوضوء للمناطاه فال يبعد لحليإ أو خل دبر الغريمس دا أما ،)٢(»شيئاً أمتت صالا

 يف الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ :لصحيح سليمان بن خالد} ستنجاء قبل الوضوءونسيان اال{

 يف :بن يقطنياستحباب بقرينة صحيح ه حممول على اال فإن،)٣(»يغسل ذكره مث يعيد الوضوء«: قال

  .)٤(»يغسل ذكره وال يعيد الوضوء «:الرجل يبول فينسى غسل ذكره؟ قال

                                                

.٢٤ سطر ٣ ص:فقه الرضا )١(

.١ حضوء نواقض الوأبواب من ٩الباب ١٩١ ص١ج: الوسائل )٢(

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٩ ص١ج: الوسائل )٣(

.١ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٨الباب ٢٠٨ ص١ج: الوسائل )٤(
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  ىأدم إذا والضحك يف الصالة، والتخليل

  

 عدم خصوصية للنسيان، املتفاهم عرفاً ألن تعمده، أو ذكرلنسيان غسل ا والظاهر أنه ال فرق بني

 يف الرجل )عليه السالم(اهللا عبد أيب  عن كذلك، لرواية عمارأيضاًسل الدبر غَعدم  أن الظاهر أن كما

إن كان يف وقت تلك «: أنه قد متسح بثالثة أحجار؟ قال إالّ يغسل دبره باملاء حىت صلّى أن ىينس

ك الصالة اليت صلّى فقد جازت صالته لكان قد مضى وقت ت وإن الصالة فليعد الصالة وليعد الوضوء،

 أنه ال فرق يف  احلديث، وقد تقدم الكالم يف هذه املسألة، والظاهر)١(»وليتوضأ ملا يستقبل من الصالة

  . واملناططالقاحلكم املذكور بني الرجل واملرأة لإل

 خبار واألمجاعلإل ستحبابملوثقة مساعة املتقدمة يف القيء احملمولة على اال} والضحك يف الصالة{

  .احلاصرة

 خبارأل وامجاعستحباب لإللصحيحة احلذاء املتقدمة يف القيء احملمولة على اال} أدمى إذا والتخليل{

التالعب باألسنان املوجب  أو يكون السواك أن  وال يبعد واملراد بالتخليل ختليل األسنان،حلاصرة،ا

  . كذلك للمناطأيضاًاء مدلإل

سترباء، والغيبة، ستحباب الوضوء ملصافحة اوس، وخروج البلل بعد االاصاحب املستند ذكر ن  إمث

  .والغصب

                                                

.١أحكام اخللوة ح أبواب من ١٠الباب ٢٢٣ ص١ج: الوسائل )١(
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يصافح  أن ل عن الرجل حيل لهنه سئأ، )عليه السالم( ويدل على األول ما رواه عيسى، عن الصادق

  .)١(»مصافحتهم ينقض الوضوءن إ نعم«: صافحهم؟ قال إذا ، فسأله يتوضأ»ال«: اوسي؟ فقال

اصرة، لكن الشيخ محل الرواية على غسل  احلخبار واألمجاعستحباب، لإل لكنه حممول على اال:أقول

ال يلحق م سائر الكفار واملشركني،  ف الظاهر، كما أنهذلك يسمى وضوًء، لكنه خال ألن دين،يال

  .لعدم الدليل، واملناط غري مقطوع به

  .)٢(ى مكاتبة حممد بن عيس:ويدل على الثاين

  .)٣( الواردة يف مجلة من املعاصي، رواية احلسني بن يزيد:ويدل على الثالث

، وهناك موارد )٤(»كم فليتوضأإن غضب أحد«:  ما رواه الراوندي يف الدعوات:ويدل على الرابع

  .ستحباب الوضوء فيها، فراجع املطوالتاأُخر ذكر بعض الفقهاء 

                                                

.٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ١١الباب ١٩٥ ص١ج: الوسائل )١(

.٩ ح نواقض الوضوءأبواب من ١٣الباب ٢٠٢ ص١ج: الوسائل )٢(

.٢١ سطر٧٢ ص١ج: نظر املستندا )٣(

. عن دعوات الراوندي٣١٢ ص٧٧ج: البحار )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٩٦

ن بعد هذا الوضوء كونه  ولو تبي،يتوضأ برجاء املطلوبية أن األوىل و،ستحباب يف هذه املوارد غري معلوملكن اال

   بأحدحمدثاً

  

 هذه املوارد يقول العامة بالوضوء فيها، مجلة من ألن }ستحباب يف هذه املوارد غري معلوملكن اال{

دين، يالسل يراد بالوضوء فيها غَ أن بعض هذه املوارد حيتمل أن فيحتمل صدور هذه الروايات تقية، كما

  .خباردين يف مجلة من األيالسل  الوضوء على غَطالقإل

اء املطلوبية، لكن يرد لقيام االحتمال الكايف يف املشروعية برج} يتوضأ برجاء املطلوبية أن األوىلو{

  : عليه

  .سلبعض املوارد املذكورة ليس من أحد القسمني، أي حمتمل إرادة التقية، وحمتمل إرادة الغ أن :والًَأ

، وإال ىلبعد عدم اجلمع الدال إالّ ا إليه التقية ال تصل النوبة فإنين خالف الظاهر،األمركال  أن :ثانياً

ات واملكروهات يف خمتلف أبواب العبادات لفتوى العامة مبثل ما ورد د عن مجلة من املستحبياللزم رفع 

  .يف الروايات، وذلك خالف ديدن الفقهاء وخالف الظاهر

، وإالّ سرى هذا عليهفيما دلّ الدليل  إالّ ه ال يقال به فإنسل،يراد بالوضوء الغ أن حتمالاوأما 

  .حتمال يف كثري من روايات باب وضوء الصالة، فتأملاال

}بأحدكونه حمدثاً{الرجائي } ن بعد هذا الوضوءولو تبي   
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حتمال حدوث احلدث مثَّ تبني كونه  الاطاًيحتتوضأ الو  كما أنه ، ثانياًعليهوال جيب ، النواقض املعلومة كفى

  . وال جيب ثانياً، كفىحمدثاً

  

ة، ومل يقيده مبا مل يرده وذلك ألنه أتى بالوضوء املطلوب بقصد رجاء املطلوبي} النواقض املعلومة كفى

  .شارع حىت يكون باطالًلا

ما وقع  ألن  مث مل يكن كذلك مل يصح،،قيده بالوضوء الذي يريده الشارع ألجل التخليل مثال إذا مث

مراد املصنف ليس اإلتيان بالقيد  أن  به، ومنه يظهراًأمورمل يقصد به القربة، وما قصد به القربة مل يكن م

  . حمل نظرعليهشكال املستمسك إف

 ، كفىحتمال حدوث احلدث مثَّ تبني كونه حمدثاً إلاطاًيحتتوضأ الو  كما أنه ، ثانياًعليهوال جيب {

 من الروايات دلّت على نفي الوضوء يف موارد خاصة كتقليم األظفار وحنوه، كثرياًن إ مث} وال جيب ثانياً

  .  الشيعة، وغريهااديثأح الوسائل، واملستدرك، وجامع  إىليرجع أن فعلى الطالب
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  فصل

   كالصالة،شرط يف صحة فعلما إ  الوضوء فإن،ت الواجبة وغري الواجبةءايف غايات الوضو

  

  }فصل{

  فإن} كالصالة،شرط يف صحة فعلما إ  الوضوء فإن،ت الواجبة وغري الواجبةءايف غايات الوضو{

: ل بالضرورة من الدين، قال تعاىل، بمجاع بالكتاب والسنة واإل،الوضوء شرط يف صحتها يف اجلملة

﴿متإىلِإذا قُم كُموهجالِة فَاغِْسلُوا واآلية )١(﴾ الص.  

  .)٢(»بطهور إالّ ال صالة«:  قال)عليه السالم( جعفر أيب ويف صحيحة زرارة، عن

  إالّإذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة، وال صالة«:  قال)عليه السالم( وعن الفقيه، عن الباقر

  )٣(»بطهور

                                                

.٦اآلية : سورة املائدة )١(

.١ ح الوضوءأبواب من ١الباب ٢٥٦ ص١ج: الوسائل )٢(

.١ ح يف وقت وجوب الطهور٤الباب ٢٢ ص١ج: الفقيه )٣(
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والطواف

  

  .)١(»بوضوء إالّ ال صالة«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: ستغاثة، قالوعن اال

  .)٢(»بطهور إالّ ال يقبل اهللا الصالة«:  قال)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الباقر

  .)٣(»صالة بغري طهور ال يقبل اهللا«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن فخر احملققني، عن النيب

 غريها  إىل،)٤(»ا إالّ أوصيكم بالطهارة اليت ال تتم الصالة«:  أنه قال)عليه السالم( نينوعن أمري املؤم

 إلخراج فاقد الطهورين على قول من يوجب "يف اجلملة" البالغة حد التوارت، وإمنا قلنا حاديثمن األ

  . الصالةعليه

   .دله كالتيمم وغسل اجلنابةب أو لوضوءاشرطية املراد بالشرطية ن  إمث

   عليه بال خالف وال إشكال، بل أيضاًيف اجلملة } والطواف{

                                                

.٣ ح الوضوءأبواب من ١لبابا ٢٢٦ ص٢ج: عةي الشأحاديثجامع  )١(

.١٠٠ ص١ج: سالمدعائم اإل )٢(

.٢ ح١٦٧ ص٢ج:  اللئايلعوايل )٣(

.٤ ح الوضوءأبواب من ١الباب ٤١ ص١ج: مستدرك الوسائل )٤(
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  وإما شرط يف كماله كقراءة القرآن

  

عن ) ا السالمعليهم( سألت أحدمها: مسلم، قال ، كصحيحة حممد بنخبار جلملة من األمجاعاإل

  .)١(»وضأ ويعيد طوافهيت«: رجل طاف طواف الفريضة وهو على غري طهور؟ قال

سألته عن رجل طاف مث ذكر أنه على غري :  قال)عليه السالم(  بن جعفر، عن أخيهيعلوصحيحة 

  .)٢(»يقطع طوافه وال يعتد به«: وضوء؟ قال

مل يعتد  بطهارة، ومن طاف على غري وضوء إالّ ال طواف«:  أنه قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .من الروايات غريها  إىل،)٣(»بذلك الطواف

  .الطواف الذي ليس جزًء من حج وال عمرة ال يشترط فيه الطهارة أن "يف اجلملة" ـواملراد ب

  . بدلأيضاًسل الكايف عن الطهارة والتيمم  الغأيضاًوهنا 

ا تصح بال وضوء، لكن مع الوضوء أكمل وأفضل، من  فإ}وإما شرط يف كماله كقراءة القرآن{

   واملشروطة، أم ال، ويدل على عليهالقراءة واجبة، كاملنذورة واملستأجر تكون ا أن غري فرق بني

                                                

.٣ ح الطوافأبواب من ٣٨الباب ٤٤٤ ص٩ج: الوسائل )١(

.٤ ح الطوافأبواب من ٣٨الباب ٤٤٤ ص٩ج: الوسائل )٢(

.١ ح الطوافأبواب من ٢٧الباب ١٥٢ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )٣(
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رافع لكراهته كاألكل أو ، كتابة القرآنوإما شرط يف جوازه كمس  

  

:  قال)عليه السالم( احلسن أيب ستحباب الوضوء هلا مجلة من الروايات، كخرب حممد بن الفضيل، عنا

 املصحف فأقرأ  إىلأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي، وأعود أقرأ املصحف مث يأخذين البول ف:سألته

  .)١(»ال حىت تتوضأ للصالة«: )عليه السالم( فيه؟ قال

كان على غري طهور حىت  إذا ال يقرأ العبد القرآن«: )عليه السالم(ي علويف حديث األربعماءة عن 

  .)٢(»يتطهر

  .)٣(، وقراءة غريه عشر حسناتقراءة املتطهر مخس وعشرون حسنةأن  :ويف رواية ابن فهد

  .ه حرام من غري طهر، كما يأيت فإن} كمس كتابة القرآن،وإما شرط يف جوازه{

 بدون الطهارة  بدون الطهارة مكروه، واألكل جنباً األكل مطلقاً فإن}فع لكراهته كاألكلأو را{

  . كراهةأكثر

يا أبا محزة، الوضوء قبل الطعام «:  قال)عليه السالم( محزة، عن الباقر أيب ويدل على األول خرب

  :  قلت.)وبعده يذيبان الفقر

                                                

.١ ح قراءة القرآنأبواب من ١٣الباب ٨٤٧ ص٤ج: الوسائل )١(

. حديث األربعماءة٦٢٧ ص:اخلصال )٢(

.٣ ح قراءة القرآنأبواب من ١٣الباب ٨٤٨ ص٤ج: الوسائل )٣(
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  .)١(»يذيبان«: )عليه السالم( بأيب وأمي يذهبان؟ فقال

  .)٢(»يكثر خري بيته فليتوضأ عند حضور طعامه أن من سره«:  قال)عليه السالم( وعن الصادق

 ويصح ،لممل الفقر، وبعده ينفي االوضوء قبل الطعام ينفي«:  قال)صلى اهللا عليه وآله( وعن النيب

  . غريها من الروايات اليت عرب فيها بالوضوء إىل،)٣(»البصر

 ستحباب الوضوء عند األكل، ولعلّ مراد املصنف ذلكا يستفاد منها خبارهذه األ أن لكن ال خيفى

صالة، وقال دين ال وضوء اليالسل  فهموا من هذه الروايات غَاألصحابمجلة من ن إ عرب بغريه، مثوإن 

ستعماله ـ أي الوضوء ـ من أهل الشرع يف ذلك بل لعل اومل يعهد (: يف اجلواهر يف كتاب األطعمة

   . انتهى)٤()املستعمل خالفه

  :واستدلوا لذلك

  .املناسب لألكل ال الوضوء سل هو الغ فإن مبناسبة احلكم واملوضوع،:أوالً

                                                

.١ ح آداب املائدةأبواب من ٤٩الباب ٤٧٠ ص١٦ج: الوسائل )١(

.٣ ح آداب املائدةأبواب من ٤٩الباب ٤٧١ ص١٦ج: الوسائل )٢(

.٦ ح آداب املائدةأبواب من ٤٢الباب ٩٠ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(

.٤٤٨ ص٣٦ج: اجلواهر )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٤

  . )عليه السالم(رواية الصادق  بقرينة ذكر الوضوء بعد األكل، كما يف :ثانياً

 أنه قال يف غسل )صلى اهللا عليه وآله( سل، كاملروي عن النيب جبملة من الروايات الدالة على الغ:ثالثاً

  .)١(» وآخره ينفي اهلم،أوله ينفي الفقر« :دين قبل الطعاميال

دة يف العمر، وإماطة للغمر دين قبل الطعام وبعده زيايالسل غَ«: قال )عليه السالم( وعن أمري املؤمنني

  )٢(»عن الثياب، وجيلو البصر

سل يده قبل الطعام وبعده عاش يف سعة، وعويف من بلوى من غَ«:  قال)عليه السالم(وعن الصادق 

  )٣(»يف جسده

قال :  قال، عن آبائه)عليه السالم(  بالتصريح بذلك يف رواية هشام بن سامل، عن الصادق:رابعاً

يكثر خري بيته، فليتوضأ عند حضور طعامه، ومن  أن همن سر«: ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول اهللا 

قال يل : قال هشام. »توضأ قبل الطعام وبعده عاش يف سعة من رزقه، وعويف من البالء يف جسده

  عليه ( الصادق

                                                

.٥ ح باب الوضوء قبل الطعام٢٩٠ ص٦ج: الكايف )١(

.٣ ح باب الوضوء قبل الطعام٢٩٠ ص٦ج: الكايف )٢(

.١ ح باب الوضوء قبل الطعام٢٩٠ ص٦ج: الكايف )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٥

  أو شرط يف حتقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة

  

هذا اخلرب شارح ومفسر ن إ ، قالوا)١(»بل الطعام وبعدهدين قيالوالوضوء هيهنا غسل «: السالم

مانع من  ين، ألنه الاألمرستحباب كال ا غريها من الشواهد، لكن ال يبعد  إىل،خبارللوضوء يف كلّ األ

كانت هناك قرينة، والقرائن إمنا تصرف ظاهر ما  إالّ إذا اجلمع، بل الوضوء ظاهر يف وضوء الصالة

  .خبارحتفت به، ال سائر األا

سل يستحب الغ أن ورواية هشام صاحلة لصرف ظاهر نفس الرواية ال ظاهر غريها، فما املانع من

احملرم عورة ن إ  حيثاملؤمن حرام عورة املؤمن على، ومثله ما تقدم يف روايات ووضوء الصالة معاً

ل يف التوضي، ألنه  اإلمجال يف روايات الوضوء كان الفضاألمر إىل، ولو وصل معاً جسده وإذاعة سره

  .لم اأحد حمتملي

ألجل حضور املالئكة  أو يكون ألجل الشكر أن ال يبعد  وبعداًَ ألجل الطعام قبالًستحباب الوضوءاو

األكل نوع من احليوانية فالوضوء ترفيع  أن ألجل أو ،كما يف الروايات، فالوضوء نوع تشريف هلم

  . ذلكأشبهما  أو حنطاطها،ابالنفس يف قبال 

  .د فتأمليالسل املراد غَ بأن هذا لكن غالب الشراح واملعلّقني قالوا

 ـ  وجسداً كون اإلنسان متطهراً نفساً فإن}أو شرط يف حتقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة{

  يف اجلملة ـ مشروط بالوضوء، وذلك 

                                                

.١٧ و ١٦ ح آداب املائدةأبواب من ٤٩الباب ٤٧٣ ص١٦ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٦

 املتطهر أعم من  فإن،)١(﴾ الْمتطَهرينِإنَّ اللَّه يِحب التوابني ويِحب﴿:  قال تعاىل،مستحب مؤكد

  .من احلدث النفسي أو ثة ـ كما ورد يف الروايات يف االستنجاء ـباالتطهر من اخل

 من أحدث ومل :يقول اهللا سبحانه«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب، ويف احلديث القدسي

 جفاين، ومن أحدث وتوضأ وصلّى يتوضأ فقد جفاين، ومن أحدث وتوضأ ومل يصلّ ركعتني فقد

  .)٢(»د جفوته، ولست برٍب جافركعتني ودعاين ومل أجبه فيما سألين من أمر دينه ودنياه فق

  .)٣(»الوضوء على الوضوء نور على نور«: وعن الفقيه

الوضوء بعد الطهور عشر حسنات «: )عليه السالم( ورواية حممد بن مسلم، عن أمري املؤمنني

  .)٤(»فتطهروا

  .)٥(»الوضوء نصف اإلميان«: )عليه السالم( يف مكاتبة أمري املؤمننيو

                                                

.٢٢٢اآلية : سورة البقرة )١(

.٢ ح الوضوءأبواب من ١١الباب ٢٦٨ ص١ج: الوسائل )٢(

.٩ ح)ص(  يف صفة وضوء رسول اهللا٨الباب ٢٦ ص١ج: الفقيه )٣(

.١٠ ح الوضوءأبواب من ٨الباب ٢٦٥ ص١ج: الوسائل )٤(

.٤٠ص:  ونوادر الراوندي،٢٣٨ ص٧٧ج: رالبحا )٥(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٧

   والوضوء املستحب نفساً، كالوضوء الواجب بالنذر،أو ليس له غاية

  

ا كلها  فإ غريها من الروايات إىل،)١(»الوضوء شطر اإلميان«:  أنه قال)عليه السالم( وعن الصادق

  . مشروط بالوضوءشرعاًالكون على الطهارة احملبوب  أن تدل على

مراد ن إ  ذلك، مثأشبهمني والشرط وما يالوالعهد و}  كالوضوء الواجب بالنذر،أو ليس له غاية{

 به بدون قصد ىتاألكل، وقد يؤ أو الطواف أو الة بالوضوء لغاية، كأن يتوضأ للصىاملصنف أنه قد يؤت

ء، وإمنا نوى اإلتيان بالوضوء ألداء النذر، فال الغاية، كأن يتوضأ أداًء لنذره فلم ينو ما يترتب على الوضو

نفس  بأن :ت، وثانياًءا ما يترتب على سائر الوضوعليهوضوء النذر يترتب  بأن :، أوالًعليهيستشكل 

 أن ليس مراد املصنف بأنه  للصالة وقد يتوضأ ألداء النذر، إذ يرد على األولأالنذر غاية، فقد يتوض

مراده نفي الغاية املرتبة على الوضوء يف نفسه ـ من  بأن يء، وعلى الثاين شعليهوضوء النذر ال يترتب 

  .  وذلك واضح،دون حلاظ النذر

هذا مثال آخر للوضوء الذي يؤتى به ال بقصد غاية من غايات الوضوء } والوضوء املستحب نفساً{

  ، مل تحب نفساًالوضوء مس ألن من توضأ أو  من توضأ ألداء نذره، فإنكالصالة والطواف وحنومها،

                                                

.٥ ح الوضوءأبواب من ١الباب ٢٥٦ ص١ج: الوسائل )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٨

  د كما ال يبع،إن قلنا به

  

  .يقصد غاية من غايات الوضوء كالصالة واألكل وحنومها

عد وضوء النذر يف مقابل الوضوء املستحب لنفسه غري تام، إذ وضوء  بأن واإلشكال على املصنف

شروعاً يف كان الوضوء م إالّ إذا وضوء النذر ال يصح ألن النذر قسم من الوضوء املستحب لنفسه،

 يف نفسه، فوضوء النذر قسم من الوضوء املستحب، كان مستحباً إالّ إذا نفسه، وال يشرع الوضوء

ميثّل بالوضوء الواجب الذي يؤتى به ال ألجل غاية أولية كالصالة واألكل،  أن املصنف أراد ألن ممنوع،

املشهور  أن ال خيفى} كما ال يبعد ،قلنا بهن إ{ولية أوبالوضوء املستحب الذي يؤتى به ال ألجل غاية 

  . على ذلكمجاععدم وجوب الوضوء لنفسه، بل رمبا إدعي اإل بني الفقهاء

  . قول لبعض العامة الشهيد يف الذكرى حكايته عن القيل، وحكي عن القواعد، إنه إىلنعم نسب

من   مل يتمكنالوضوء مقدمة للصالة فمن أن  مبا هو مركوز يف أذهان املتشرعة منستدل للمشهوراو

   . بهاألمر الوضوء وحده، وبأنه مل ينقل عن أحد املعصومني عليهحنوها مل جيب  أو  احليضأةالصالة ملفاج

 للمسألة، واملركوز ليس ا فغري متحقق إذ كثري من الفقهاء مل يتعرضومجاعاإل أما :لكن رمبا يقال

  .حبجة

ذا دخل الوقت وجب الصالة إ :تعدد الرواياتنه ورد يف مإ :املعصومني مل يأمروا به، ففيه أن أما

  الوضوء  أن ، مما ظاهرهوالطهور



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٩

كانت  وإن تكبرية اإلحرام واجبة يف نفسها أن ، كماأيضاًكان مقدمة للصالة  وإن واجب يف نفسه

 أو ملوتا تكبرية اإلحرام، وكذا عليهيض مل جتب حل اأةمن علم مفاج أن مقدمة لبقية الصالة، حىت

  .غماءاإلأو  اجلنون

قلنا بالوجوب  أما إذا ، إليه الظاهر أنه ال يقول بالقضاء والنيابة بالنسبة، واجب غريي بأنهمث من قال

 يؤتى عنه بوضوء، كما يصح بأن يوصي أن ، ودليل النيابة، فيصحاتته فريضةفمن النفسي، مشله دليل 

كان ظاهر املدارك وبعض من تأخر  وإن تأمل، التتبع وال إىلاجةحبيوصي بقضاء الصالة عنه، واملسألة أن 

ستفاضة النصوص الدالة على وجوب الطهارة مطلقاً الظاهر يف النفسي،  الوجوب النفسي ال إىلعنه امليل

  . الوجوب النفسي إىلهذا بالنسبة. وقد أطال الكالم يف املستند وغريه حول املسألة فراجع

ستحباب النفسي ختلفوا فيه، فعن مجاعة إنكار االا فقد ،ستحباب النفسي الذي قال به املصنفما االأ

غريها، كأن يأيت بالوضوء  أو به لغاية من الغايات املستحبةأتى  إذا للوضوء، وإنه إمنا يكون مستحباً

  .  ذلكأشبهما  أو ألجل املنام، أو ألجل قراءة القرآن،

يقصد به غاية من الغايات فليس   أنسالت واملسحات دونإلتيان ذه األعمال الستة من الغاأما 

 لغري واحد من الفقهاء، ذلك من املستحبات، قالوا ألنه ال دليل على ذلك، والصحيح ما ذكره املاتن تبعاً

   على ذلك، كما ذكرنا مجلة منها يف األدلةوذلك لورود 



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٠

لطهارة عبارة الوضوء ألجل الكون على ا أن ين،األمرالوضوء ألجل الكون على الطهارة، والفرق بني 

ترتب  وإن عن الوضوء ألجل غاية، والوضوء املستحب لنفسه ما يؤتى به مبا هو هو من دون هذا القصد

 فيكون حاله حال قراءة القرآن اليت هي ،على الطهارة، بل سائر ما يترتب على الوضوء  الكونعليه

  .مل يقصد غاية وإن مستحبة يف نفسها

املتوضي متطهر،  أن لنفسي اآلية املباركة املتقدمة بتقريبستحباب ا فيدل على اال،وكيف كان

  .واملتطهر حمبوب، فالتطهر حمبوب

   .)١(بطهور إالّ ال صالة: )عليه السالم(الوضوء طهور، كقوله  أن  فللروايات الواردة من:أما األول

  .احلديث )٢(»... الطهور:ةمن مخس إالّ التعاد الصالة« : )عليه السالم( وقوله

  .)٣(»يكون العبد طاهراً ألن إمنا أُمر بالوضوء وبدأ به «)عليه السالم( ولهوق

                                                

.١ ح الوضوءأبواب من ١الباب ٢٥٦ ص١ج: الوسائل )١(

.٣٥ ح باب اخلمسة٢٨٤ ص: واخلصال،٢٣٦ ص٧٧ج: البحار )٢(

.٩ ح الوضوءأبوابمن  ١الباب ٢٥٧ ص١ج: الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١١

  .)١(»من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات«): السالمة والصال عليه( وقوله

كذا يف رواية ، )٢(»هر عشر حسنات فتطهرواطالوضوء بعد ال«: )عليه السالم( وقول أمري املؤمنني

  .حتف العقول

  . الروايات غري ذلك منإىل

  .﴾ويِحب الْمتطَهرين﴿ :فلقوله تعاىل: وأما الثاين

 الروايات الدالة على  إىلهذا باإلضافة. فألنه يالزم حمبوبية املتطهر حمبوبية التطهر: وأما الثالث

 وإن قدر«: )عليه السالم( ستحباب التوضي يف نفسه كبعض ما تقدم، وما رواه أصبغ عن أمري املؤمننيا

جل ال يدري مىت يأتيه رسول اهللا لقبض وه على  فإن فليفعل،طاهراً إالّ ال يكون يف مجيع أحوالهن أ

  .)٣(»روحه

  من الطهور يزد اهللا يف عمرك،أكثريا أنس «: نه قالأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن رسول اهللا

  .)٤(»طهارة شهيداً مت على إذا ك تكون فإننهار على طهارة فافعل،لتكون بالليل وا أن استطعتوإن 

                                                

.١٧٤ ح١٦٦ ص١ج: اللئايل عوايل )١(

.ألصحابه) ع(ي  يف آداب عل٧٨ ص:حتف العقول )٢(

.٥ ح الوضوءأبواب من ١١الباب ٤٣ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(

.٣ ح الوضوءأبواب من ١١الباب ٢٦٨ ص١ج: الوسائل )٤(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٢

بالوا  إذا  كانوا)صلى اهللا عليه وآله( إن أصحاب رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( وعن السجاد

  .)١(»تدركهم الساعة أن تيمموا خمافة أو توضؤوا

ن الوضوء على الوضوء نور على نور، ومن جدد وضوءه من غري حدث آخر إ «يرو: ويف الفقيه

  .)٢(»ستغفارا توبته من غري جدد اهللا عز وجل

 غريها  إىل،)٣(» له املغفرةمن جدد الوضوء جدد اهللا«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن رسول اهللا

  :قسامأالوضوء على ثالثة  أن من الروايات الكثرية الدالة بالداللة العرفية على ذلك، فتحصل

  .يؤتى به لغاية الكون على الطهارة أن :األول

  .يؤتى به لغاية أخرى كالصالة وقراءة القرآن أن :الثاين

  . يؤتى به مبا هو هو من غري قصد الغايتني السابقتني أن :الثالث

   القسم األول كما  إىلستحباب النفسي بالنسبةوال إشكال يف اال

                                                

.٢ ح الوضوءأبواب من ١١الباب ٤٣ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(

.٩ ح)ص( اهللا يف صفة وضوء رسول ٢٨الباب ٢٦ ص١ج: الفقيه )٢(

.٦ ح الوضوءأبواب من ٨الباب ٤٢ ص١ج: مستدرك الوسائل )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٣

  ،عن الغري أو  عن النفس وقضاًءأما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصالة الواجبة أداًءو

  

 احللّي والفاضالن والشهيدان وغريهم، بل عن كشف اللثام أنه مما ال خالف فيه، بل عن صرح به

 القسم الثاين، بل هو  إىلستحباب النفسي بالنسبة، كما ال إشكال يف االعليه مجاعالطباطبائي دعوى اإل

  .من الضروريات

 ملن قبله ووافقه مجلة ف تبعاً القسم الثالث، فهو الذي أثبته املصن إىلأما اإلستحباب النفسي بالنسبة

 ملا حكاه الشيخ األكرب يف الطهارة من الفاضلني والشهيد يف الذكرى من احلكم ممن بعده، خالفاً

من التشريع احملرم وتبعه بعض آخر، وقد أرجعوا كلّ ما ذكرناه من  بأنه )رمحه اهللا( ببطالنه، مث حكم هو

  .ة الوضوء لغاية الكون على الطهار إىلاألدلة

ـ ولو  ظاهر بعض ما ذكر أن كان ال يبعد يف مجلة مما ذكرناه، لكن اإلنصاف وإن وما ذكروه

سالت واملسحات، ولو مل يقصد أية غاية حىت الكون ستحباب لنفس الغبقرينة الفهم العريف ـ هو اال

  .على الطهارة

 اًوجوب} عن الغري أو نفس عن ال وقضاًء فيجب للصالة الواجبة أداًء،أما الغايات للوضوء الواجبو{

 مجاعغريها، وذلك بالكتاب، والسنة، واإل أو ية كانت الصالةمو ي،بالعرض لنذر وحنوه أو ،باألصل

املتواتر نقله وادعاؤه، والضرورة ـ كما تقدم حكاية بعضها ـ والذي يطالع الوسائل واملستدرك 

   الشيعة يرى متواتر أحاديثوجامع 



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٤

   للطواف الواجبأيضاً وجيب ،األحوطسجديت السهو على  بل و،وألجزائها املنسية

  

  .الروايات ذا الشأن

  .اًإمجاع و من ذلك صالة امليت كما سيأيت نصاًنعم يستثىن

كالتشهد والسجدة، وذلك ألما جزء من الصالة،  فالدليل الدال على وجوب } وألجزائها املنسية{

أدلة  أن خارجها، كما أو جزاء يف داخلهاًء كانت األالطهارة للصالة يدل على وجوا ألجزائها، سوا

سائر الشرائط من الستر والقبلة وإباحة املكان وحنو ذلك شاملة لألجزاء اخلارجة، وكذلك جتب الطهارة 

  .اطية لنفس الدليل املتقدميحتللركعات اال

 الصالة ما من مكمالتأعتبار تالحقهما بالصالة وا ألن }األحوطبل وسجديت السهو على {

  .شتغال قاعدة اال إىل مضافاً،يعطي كون حاهلما حال الصالة

، ألصالة العدم بعد عدم الدليل على وجوب الطهارة فيهما، ستحبابياًااط يحتلكن الظاهر كون اال

كمال ذا املعىن ال يالزم  واإل،والسجدتان مدغمتان كما يف احلديث، والدغم حيصل بنفس السجدة

ه فالرباءة حمكمة على يعل وجود سائر الشرائط فيهما، ولتالحق ال يستلزم عرفاًا أن الطهارة، كما

  .شتغال، وتفصيل الكالم يف ذلك يف باب اخلللاال

   بال خالف وال إشكال، بل}  للطواف الواجبأيضاًوجيب {



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٥

  كانا مندوبني وإن العمرة أو حلجمن ا وهو ما كان جزًء

  

:  يف املستند يف كتاب احلج، وقال يف كتاب الطهارةعليه دلةاألشكل يف داللة أمجاع وإن  اإلعليه

  .نتهىا )١() كما يأيت يف حبثهأيضاً له وللطواف الواجب دون املندوب، وليس شرطاً(

 اجلملة ةبعضها على لفظ اجلملة اخلربية وهو يرى عدم دالل ألن  إمنا هواألدلةلكن إشكال املستند يف 

ربية على الوجوب أقوى من خل يف األصول الداللة، بل لعل داللة اجلملة ااخلربية على الوجوب، وقد حتقق

  .األمرداللة 

} كانا مندوبني وإن العمرة أو حلجمن ا وهو ما كان جزًء{ فال ينبغي اإلشكال يف ذلك ،وكيف كان

 األدلة الدالة على الوجوب، الشاملة لكل طواف يكون جزًء من أحدمها، وقد دلّت األدلة طالقإل

كانا  وإن شرع فيهما إذا متام احلج والعمرة،إ املتواتر يف كلمام على وجوب مجاع اإل إىلاإلضافةب

  .واجبني موسعني ابتداًء أو مندوبني

 كيف ،، حمل نظرخبارنه مل يقف على ما يدل على وجوب اإلمتام من األإفقول بعض املعاصرين 

 ذلك، أشبهيؤد طواف النساء، وما مل ن إ خص حمرماً الدالة على بقاء الشاألدلةوأدلة الصد واحلصر، و

  كلها تدل على وجوب اإلمتام، وإالّ فعند أحد املذكورات كان 

                                                

.٢٩ سطر ٧٢ ص١ج: املستند )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٦

 من أحدمها ال جيب الوضوء لهًءملستحب ما مل يكن جز ا فالطواف

  

 والْعمرةَ وأَِتموا الْحج﴿: قوله تعاىل أما ،حكاملتزام بتلك األاخيرج عن اإلحرام من غري  أن للمحرم

ئتوا ما تامين، فهو من قبيل أقم الصالة، حيث ال داللة فيه ااملراد  بأن ، فرمبا أشكل يف داللته)١(﴾ِللَِّه

  .شرع إذا على وجوب اإلمتام

حج  أو يكون جزًء حلج نفسه أن لكن اإلنصاف داللة اآلية كما سيأيت يف كتاب احلج، وال فرق بني

  . األدلة طالقبعد موضعه، كل ذلك اإل أو قبل موضعه، أو  موضعهيكون يف أن غريه، وبني

ه ال يشترط فيه  فإنحنوه، أو  بنذركان الطواف واجباً إذا إخراج ماأراد " وهو: "املصنف بقولهن إ مث

  .الطهارة

 يكن جزًء من أحدمها ال جيب ما مل{ستقالل يؤتى به على حنو االالذي } فالطواف املستحب{

شترطا الطهارة اخالف يف املسألة احلليب والنهاية، حيث  املشهور، وامل إىلسبه املستند وغريهن} الوضوء له

ة على ليطوف الرجل الناف أن ال بأس«: ا، كخرب عبيدعليهم حجة خبار، واألأيضاًيف الطواف املندوب 

 ف تطوعاً على غري وضوء فليتوضأ وليصلّ، ومن طا طاف متعمداً فإنغري وضوء، مث يتوضأ ويصلّي،

  وصلّى ركعتني على غري وضوء فليعد الركعتني وال يعد 

                                                

.١٩٦اآلية : سورة البقرة )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٧

  منييال بالنذر والعهد وأيضاًعم هو شرط يف صحة صالته وجيب ن

  

احلليب والنهاية فكأما متسكا ببعض املطلقات احملمولة على الطواف  أما ، وحنوه غريه،)١(»الطواف

  .األدلة بني  مجعاً،الذي هو جزء

 أن لطواف النافلة بالصالة، فلهاذ ال يشترط إ ي،صلي أن أرادإذا  } صحة صالتهنعم هو شرط يف{

كانت مندوبة، فالطهارة واجب  وإن يطوف نافلة بدون الصالة، بل ال جيوز الصالة بدون الطهارة

 أن : مسعدة بن صدقةمندوبة، فقد روى أو ًء كانت واجبة كل صالة سوا إىلطي وتكليفي بالنسبةرش

جعلت فداك إين أمر بقوم ناصبية وقد أقميت هلم الصالة وأنا ): ا السالمعليهم( جلعفر بن حممدقائال قال 

 إذا معهم مث أتوضأ يصل أفأ، مل أدخل معهم يف الصالة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا فإنعلى غري وضوء،

من غري  يلصسبحان اهللا أفما خياف من ي«): ا السالمعليهم( انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن حممد

  .)٢(» خسفاًرضتأخذه األ أن وضوء

 أو أمر من األبوين أو والشرط وما كان جزًء ملعاملة واجبة،} منييال بالنذر والعهد وأيضاًوجيب {

  . املذكورة بهمور، فيجوز تعلق األستحباب الوضوء نفساًاالسيد، وذلك ألنه قد تقدم 

                                                

.٢ ح الطوافأبواب من ٣٨الباب ٤٤٤ ص٩ج: الوسائل )١(

.١ ح الوضوءأبواب من ٢الباب ٢٥٧ ص١ج: الوسائل )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٨

   كتابة القرآن ملسأيضاًوجيب 

  

يتعلق النذر مبا له غاية، كأن ينذر الوضوء ألجل ن أ و، ال بددم استحباب الوضوء نفساًقلنا بع إذا نعم

  .الوضوء ألجل الكون على الطهارة مثالً أو قراءة القرآن،

 املراد هنا أنه  فإنغاية له، نه مثّل بالوضوء النذري ملا الإهذا ال ينايف ما تقدم من املصنف حيث ن  إمث

 بالتهافت بني كالميه ال خيلو عليهغايته النذر، فإشكال مصباح اهلدى  أن ذر، وهناكال غاية له ما عدا الن

  .عن إشكال

املشهور بني العلماء حرمة مس كتابة القرآن بدون الوضوء، بل عن }  كتابة القرآن ملسأيضاًوجيب {

  فإن،)١(﴾الْمطَهرونَ إالّ هال يمس﴿:  قوله تعاىلعليه، ويدل عليه مجاعاملختلف وظاهر البيان والتبيان، اإل

  إىلنسب أن اهر، ويف جممع البيان بعدلإلنسان الط إالّ  ـ ال جيوز مسهالقرآن ـ وهو الكتابة أن ظاهره

حداث واجلنابات، وذكر أم ذكروا أنه ال جيوز للجنب باملطّهرين من األ" املطهرون" القيل تفسري

  .)٢()عليه السالم( ا القول عن اإلمام الباقرذهواحلائض واحملدث مس املصحف، روى 

  :  قال)عليه السالم( ويف رواية عبد احلميد، عن الكاظم

                                                

  .٧٩اآلية : سورة الواقعة )١(

.١٣٢ ص٢٧ اجلزء٦الد:  البيانجممع )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٩

 ال يمسه﴿:  تعاىل يقولاهللان إ ،ه وال متس خيطه وال تعلقاملصحف ال متسه على غري طهر وال جنباً«

مس اخليط  عدم جواز  ضعف السند، والذلك معىن اآلية، وال يضره أن ، وظاهرمها)١(﴾الْمطَهرونَإالّ 

 كما ،شتمال احلديث على ما يكره بدليل خارج ال يسقط داللتهاالشهرة، وبوالتعلق، إذ الضعف جمبور 

  .قرر يف حمله

يعود  أن مثل فالن مل ميس العلم، واحتمال" النيل واإلدراك العقلي"املراد باملس  أن احتمالن  إمث

املالئكة " املطهرون "ـيراد ب أن حتمالا، و"الكتاب املكنون " إىل"سهال مي"الضمري املنصوب يف 

دعى ا وإن ،حتمال ال يهدم الظاهر اال فإنوحنوهم، كل ذلك ليس بصارف للظاهر الذي ذكرناه،

يستشهد  أن  أحد هذه احملتمالت، فاجلواب أنه ال ظهور والشاهد العرف، وال ميكن إىلالظهور بالنسبة

:  أنه قال لعمر ـ ملا سأله القرآن الذي مجعه ـ)عليه السالم( مبا روي عن أمري املؤمننيحتمال هلذا اال

  :عليه، إذ يرد )٢(»صياء من ولديوواأل املطهرون إالّ إن القرآن الذي عندي ال ميسه«

  .حتاد املراداحتاد اللفظ ال يالزم ان إ :والًأ

                                                

.٣ ح الوضوءأبواب من ١٢الباب ٢٦٩ ص١ج: الوسائل )١(

.٢ ح ذيل٤٢ ص٨٩ج: البحار )٢(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٠

  لوقوعه يف موضع جيب أو إن وجب بالنذر

  

ليقبلوه  جاء بالقرآن الذي عنده )عليه السالم( نفس اإلمام أن نه كيف ميكن ذلك واحلالإ: ثانياً

  .فردوه

  .إنه على تقدير كل ذلك فهذا تأويل، والتأويل ال ينايف الظاهر: ثالثاً

 عمن قرأ )عليه السالم( اهللا عبد سألت أبا: بصري قال أيب  موثقة:خبارويدل على املطلب من األ

  .)١(» وال ميس الكتاب،ال بأس«: )عليه السالم( لى غري وضوء؟ قالاملصحف وهو ع

إين : فقال» يا بين اقرأ املصحف«:  أنه قال لولده إمساعيل)عليه السالم( وخرب حريز، عن الصادق

املراد من الكتاب  أن ، ومن الواضح)٢(»قرأهال متس الكتاب، ومس الورق وا«: قال ف،لست على وضوء

  .)٣("الكتاب"بدل " الكتابة"بعض النسخ يف الكتابة بل 

  .خرين، من القول بعدم احلرمةآومما تقدم ظهر ضعف ما عن الشيخ يف املبسوط واحللّي واألردبيلي و

  لوقوعه يف موضع جيب أو بالنذر{صحف مس كتابة امل} إن وجب{نه إ :حتقق هذا نقول إذا

                                                

.١ ح الوضوءأبواب من ١٢الباب ٢٦٩ ص١ج: الوسائل )١(

.٣٣ ح يف حكم اجلنابة٦الباب ١٢٦ ص١ج: التهذيب )٢(

.١ حملصحفاجلنب ال ميس ا أن  يف٦٨الباب ١١٣ ص١ج: االستبصار )٣(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢١

 ومل يكن التأخري مبقدار ، كتابتهالتطهري على مس أو راج وتوقف اإلخصار متنجساً إذا لتطهريه أو ،إخراجه منه

  ، هلتك حرمتهالوضوء موجباً

  

التطهري  أو  وتوقف اإلخراج،صار متنجساً إذا أو لتطهريه{باملس  إالّ  ال ميكنإخراجاً} إخراجه منه

أمور  وهنا.وجب الوضوء}  هلتك حرمته ومل يكن التأخري مبقدار الوضوء موجباً، كتابتهعلى مس :  

، ولذا أشبهالتقبيل، كتقبيل الضرائح وما  كان ذلك للتربك أو إذا مس القرآن احلكيم راجحن إ :األول

  . الرجحان، كما قرر يف كتاب النذر إىلتعلقه ال حيتاجمليمني والعهد والشرط وحنوه فا أما ينعقد النذر،

ء جواز املس وألن املتوقف على الوض(: وضوء، قاللك يف جعل املس غاية لأشكل يف املستمس: الثاين

 اجلمع بني غرضي الشارع،  من باب لزومريياً، بل يكون عقلياً بالوضوء غاألمرال نفس املس، فال يكون 

 يف تشريع الوضوء، لعدم كونه مقدمة له بل بغريه مل يكن ذلك الوجوب كافياً أو وجب املس بالنذر فإذا

 فعل املكلف، والوجوب الغريي إمنا يتعلق مبا هو مقدمة لفعل املكلفهو مقدمة جلوازه واجلواز ليس من 

  .نتهىا، )١()وجبإذا 

  قلنا بوجوب مقدمة الواجب، ال فرق فيه بني  إذا نهإ: وفيه

                                                

.٢٧٣ص ٢ج: املستمسك )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٢

   ويلحق به أمساء اهللا وصفاته اخلاصة، وجبت املبادرة من دون الوضوءوإالّ

  

 ففي املقام يقصد بالوضوء خصوص .مقدمة ذات الواجب وبني مقدمة الواجب بوصف الوجوب

  .بالوضوء إالّ ه ال يتحقق فإناملس الواجب

غري النذر إمنا جيب فيه  ألن خيتلف النذر عن غريه فيما ذكره املصنف من األمثلة، وذلك: الثالث

 النذر فهو تابع لكيفية نذر الناذر، فقد أما  مل جيب الوضوء،كان متطهراً فإذا ،كان حمدثاً إذا الوضوء

جتماع املثلني، وقد ينذر الوضوء أعم استحالة ينذر الكون على الطهارة وذلك ما ال حيصل للمتطهر ال

، وقد يطلق النذر، حمدثاً أو  سواًء كان متطهراًعليهالتجديدي، وهنا جيب  أو من الكون على الطهارة

  .رف احملصل للطهارة فال يشمل الوضوء التجديدي كما هو املتعا إىلوهذا منصرف

} وجبت املبادرة من دون الوضوء{القرآن  حلرمة  أوجب التأخري مبقدار الوضوء هتكاً فإن}وإالّ{

تك مل يستلزم التيمم اهلن إ لسقوط حرمة املس حينئذ لتزامحها بالواجب األهم، نعم جيب التيمم حينئذ

  .التيمم بدل الوضوء على كل حال ألن  وإالّ سقط، وذلكأيضاً

الصالح وغريه، وذلك للمناط املوجود يف مس  أيب كما عن} ء اهللا وصفاته اخلاصةويلحق به أمسا{

   وال ميس اجلنب«: ر حدث ففي رواية عما، كليهما فإن، وللمناط املوجود يف باب اجلنابة،كتابة القرآن
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  ،كان أحوط وإن ) السالممعليه( دون أمساء األنبياء واألئمة

  

  .)١(»هللاسم اا عليه وال ديناراً درمهاً

عدم العلم باملناط، إذ لعل يف القرآن احلكيم خصوصية، ولذا تكون آلياته آثار : وللكن يرد على األ

  . الواردة يف فضل سورة احلمد وسورة التوحيد وغريمهاخبارسم اهللا سبحانه، كما يف األاال توجد يف 

 بل علُم عدمه يف اجلملة، ولذا ال نه مل يعلم مساواة احملدث باألصغر للمحدث باألكرب،إ: وعلى الثاين

 أنه ورد بعض  إىلحيرم وال يكره للمحدث باألصغر ما حيرم ويكره للمحدث باألكرب، باإلضافة

ن إ  سبحانه، كما سيأيت يف مبحث اجلنابةالنصوص الدالة على جواز مس احملدث باألكرب ألسامي اهللا

  .اطيحتاشاء اهللا تعاىل، فالقول باللحوق 

لتباس اإلحلاق بل عن كشف اال} كان أحوط وإن ) السالممعليه( ء األنبياء واألئمةدون أمسا{

  .)٢(م عبادكأ إالّ ال فرق بينك وبينها :للمناط، ويف دعاء رجب

الفرق يف مجيع اخلصوصيات،  ليس املراد من الدعاء عدم أن املناط غري معلوم، وواضحن إ :لكن فيه

مس  أما مس القرآن ال جيوز، أن  سبحانه، ويؤيد عدم املناطاء اهللاصل أمسأبل قد عرفت اإلشكال يف 

  احملدث بدن النيب واإلمام فليس حبرام بالضرورة، 

                                                

.٥ ح اخللوةأحكام أبواب من ١٧الباب ٢٣٣ ص١ج: الوسائل )١(

.طبعة بريوت، عصعةص دعاء مسجد ٢٨٠ ص:مفاتيح اجلنان )٢(
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 وأما ، وإال فال جيب، إمنا هو على تقدير كونه حمدثاً ـ ما عدا النذر وأخويه ـووجوب الوضوء يف املذكورات

  يف النذر

  

  .)م السالمعليه( ملس أزواجهم ألبدام

 )صلى اهللا عليه وآله( لقي النيب«:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب ويف سفينة البحار عن الكايف، عن

: )صلى اهللا عليه وآله(  يده، فكف حذيفة يده فقال النيب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( حذيفة، فمد النيب

 اهللا بيدك الرغبة ولكين كنت يا رسول: فقال حذيفة» ت يدك عينف فكف،كياليا حذيفة بسطت يدي «

 أن ما تعلمأ«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال النيب. متس يدي يدك وأنا جنب أن  فلم أحبجنباً

، مع أنه أوىل من مس أمسائهم )١(»التقيا فتصافحا حتاتت ذنوما كما يتحات ورق الشجر إذا املسلمني

  .مسكتكما يف املس

كلمات اهللا التامات، ال ينايف جواز مس اجلنب واحملدث ) السالم عليهم( كوم أن ومنه يظهر

  .ستحبايبااط هنا يحته فااليعلصغر ألبدام، وألبا

إمنا هو على تقدير كونه {مني يالالعهد و}  ما عدا النذر وأخويه،ووجوب الوضوء يف املذكورات{

    وأما يف النذر،وإال فال جيب{ضوء  مل يكن وجه للومل يكن حمدثاً فإذا الشرط هو الطهارة، ألن }حمدثا

                                                

.١٩ ح باب املصافحة١٨٣ ص٢ج: الكايف )١(



٧اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٥

 نذر الوضوء التجديدي وجب وإن ،كان حمدثاً إالّ إذا  نذر كونه على الطهارة ال جيب فإن،وأخويه فتابع للنذر

  كان على وضوءوإن 

  

نذر  وإن ،كان حمدثاً إالّ إذا فإن نذر كونه على الطهارة ال جيب{وألخويه } وأخويه فتابع للنذر

يصدق التجديدي، إذ ال يستحب  أن لكن بشرط} كان على وضوء وإن يدي وجبالوضوء التجد

 وإن نذر األعم كذلك وجب وإن .، كأن يتوضأ يف كل ساعة عشرين وضوًءالوضوء تلو الوضوء دائماً

  . الوضوء الرافع إىلنصرفاأطلق ومل يقصد األعم وال األخص  وإن كان على وضوء،

  .حنوه أو كلألأراد ا إذا ألكرب لتخفيف احلدث، كماومما ذكر عرف حال وضوء احملدث با
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،  الوضوء نقضه مثعليه جيب وكان متوضئاً  للحدث رافعاًيتوضأ لكل صالة وضوًء أن إذا نذر ):ـ١مسألة ـ (

  .ه تأملإطالقلكن يف صحة مثل هذا النذر على 

  

، كان حمدثاً إذا اًنعقد لرجحان الوضوء وجوبا} يتوضأ لكل صالة أن إذا نذر {):١مسألة ـ (

الوضوء قبله  ألن  غسل اجلنابة،كان مغتسالً إذا  ال فيماه جتديداًؤ وكان وضو إذ كان متطهراًستحباباًاو

  .مل يصدق التجديد كما عرفت إذا  وال فيما،)١(وبعده بدعة، كما ورد يف احلديث

 }كان متوضئاً{ن إ }و{ فال إشكال وكان حمدثاً}  للحدث رافعاًوضوًء{يتوضأ  أن ن كان نذرهإو

}  الوضوءمث{ للحدث مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعاً}  نقضهعليهجيب { غسل اجلنابة مغتسالًأو 

  .وفاًء بالنذر

نه قد يكون النقض راجحاً ه ألإطالقإمنا قال على } ه تأملإطالقلكن يف صحة مثل هذا النذر على {

 كسائر روهة يف الصالة، وقد ال يكون النقض راجحاًخبثني املكمدافعة األ أو  حبفظ احلدثهألجل تأذي

والزمه " الوضوء"متعلق النذر وهو  ألن  مل يكن وجه يف األشكالكان النقض راجحاً فإذا احلاالت،

  .راجحان كالمها" النقض"وهو 

  نعقاد هذا النذر وعدمه ا ففي ،مل يكن النقض راجحاً إذا ماأ

                                                

.٥ ح اجلنابةأبواب من ٣٣الباب ٥١٤ ص١ج: الوسائل )١(
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متعلق النذر املالزم ألمر غري  أن و الوضوء بعد احلدث، ومنعلق النذر راجح وهتم أن  من،حتماالنا

طعام الفقري إ  بنفسه ووصفه، مثالًيكون راجحاً أن اجح، بل مرجوح يسقط عن الرجحان، والنذر يلزمر

 لكن  اإلطعام راجحاًفسنكان  وإن ه فإناستلزم إطعامه مرضه سقط عن الرجحان، إذا راجح لكن

  .ف ليس براجحوف ذا الوصطعام املوصاإل

 لرؤية  حبيث كان موجباً باملتعلق الراجح، املرجوح ملتصقاًنه قد يكون الوصفإلكن رمبا يقال 

نعقاد النذر كاإلطعام ا ال ينبغي اإلشكال يف عدم  املرجوح،، وهذااألمرالنذر متعلق بذلك  أن العرف

  .احد لرؤية العرف أا شيء وم املوجب للمرض مرجوح  اإلطعا فإناملذكور،

ه  فإن)عليه السالم(  مرقد اإلمام احلسني إىليذهب أول الظهر أن نذر إذا وقد ال يكون كذلك، كما

أدلة  إطالق إنعقاد النذر، بل ممالزم لترك الفريضة يف أول وقتها وهو مكروه، ومع ذلك يبعد القول بعد

 بل كان مالزم املتعلق راجحاً مل يكن وإن  كون املتعلق راجحاًاألدلةالوفاء بالنذر يشمله، إذ ظاهر 

  .مرجوحاً

وتركه إياها للنوم وحنوه، وما  مما يوجب ضعفه عن صالة الليل وم الفالينيالنذر صوم  إذا ومثله ما

النقض متعلق النذر بل هو أمر خارج الزم، وهذا هو  أن ، إذ ال يرى العرفنيال فيه من قبيل املثحنن

  . األقرب
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  :ملسبب النذر أقساوجوب الوضوء ): ـ٢ـ مسألة(

  .بعمل يشترط يف صحته الوضوء كالصالة يأيت أن ينذر أن :أحدها

مع  إالّ ال يقرأ القرآن أن ينذر أن  مثل،أتى بالعمل الفالين غري املشروط بالوضوء إذا يتوضأ أن ينذر أن :الثاين

  .يتوضأ أن عليهيقرأ جيب  أن  لكن لو أراد، القراءةعليه فحينئذ ال جيب ،الوضوء

  

بعمل يشترط يف  يأيت أن ينذر أن :أحدها :موجوب الوضوء لسبب النذر أقسا {):٢مسألة ـ (

 الصالة املنذورة عليهالوضوء مما تتوقف ن إ ه مل ينذر الوضوء، لكن حيث فإن}صحته الوضوء كالصالة

 يتوضأ املستحبة، ولو مل أو ينذر الصالة الواجبة أن نيبوجب كسائر املقدمات، وال فرق يف ذلك 

مل يصلّ كان احلنث على ترك الصالة ال على ترك الوضوء، كما أنه لو توضأ ومل يصل كان  أو وصلّى،

  .حانثاً

ال يقرأ  أن ينذر أن  مثل،أتى بالعمل الفالين غري املشروط بالوضوء إذا يتوضأ أن ينذر أن :الثاين{

 الظاهر} يتوضأ أن عليهب جتيقرأ  أن أراد لكن لو ، القراءةعليه فحينئذ ال جيب ،مع الوضوء إالّ القرآن

  :النذر يف املقام على حنوينأن 

لكن " القرآن بوضوء" بوضوء، فيكون متعلق النذر أهيقرأ القرآن قر أن ينذر أنه كلما أراد أن :األول

  . بإرادة القراءة بل مقيداًال مطلقاً
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  ".عدم القراءة بال وضوء" النذر بوضوء، فيكون متعلق إالّ ال يقرأ القرآن أن ينذر أن :الثاين

حكمهما فظاهر  أما هو طرف اإلجياب، والثاين هو طرف السلب، ومفهومهما خمتلف،: ولفاأل

ول عبارته وآخرها ذكر األول، ويف وسط عبارته ذكر الثاين، وذهب أاملصنف وحدة حكمهما ألنه يف 

وء على نذر الوض ألن نه يف الثاين،هما بصحة النذر يف األول وبطالم تعدد حك إىلاملستمسك وغريه

تقدير عدم  ترك القراءة على أما ، الشرط املتأخر صحيح إذ ذلك راجح شرعاًتقدير القراءة على حنو

وضوء فالنذر ال يتمكن من دفع هذا الرجحان،  كان بدون وإن الوضوء باطل، إذ قراءة القرآن راجحة،

 الوضوء جازت عليهفإنه لو تعذّر (:  قالأيضاًالثمرة مث رتب املستمسك على الفرق املذكور الفرق يف 

  .)١()القراءة على األول، وحرمت على الثاين على تقدير صحته

ين األمرإذ كال .  ففيه تأمل ومثرةًالفرق بينهما حكماً أما  صحيح،ين مفهوماًاألمرالفرق بني : أقول

 ،نقول بالصحة يف كليهما أن الصحة يلزم قلنا ب فإنصورتان لشيء واحد، أحدمها إجيابه واآلخر سلبه،

  . نقول بالبطالن يف كليهما أن قلنا بالبطالن يلزموإن 

                                                

.٢٧٨ ص٢ج: املستمسك )١(
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 واستلزام ذلك حترمي قراءة القرآن بدون الوضوء ال يوجب كون ، أدلة النذرطالقوالظاهر الصحة إل

  . كما تقدم،ملتعلق غري الالزما إذ علق مرجوحاًتامل

يصوم  أن نذر أو  الزم ذلك حترمي الصالة يف غري أول الوقت، فإنوقت،يصلّي أول ال أن له لو نذرثوم

مل يصلّ يف أول  فإذا  ذلك،أشبهما  أو جيامع زوجته احلاملة بوضوء، أن نذر أو شهر رمضان يف كربالء،

، ويف الثالث  واجباًنيولاألجامع بال وضوء، كان ما يصدر منه يف  أو صام يف غري كربالء، أو الوقت

، لكنه حيث ترك املنذور كان عاصياً وحانثاً، فاحلنث لترك املنذور، ال لفعل الواجب واملستحب مستحباً

 يف املسجد، فصلّى فرادى أو يصلّي مجاعة، أن ، ومثله ما لو نذرحىت ينقلب الواجب واملستحب حراماً

  .)عليه السالم( مرقد اإلمام احلسني يفأو 

كان متعلق نذره عدم القراءة حىت يف صورة تعذّر  إذا نهإ :ه ففيأما ما ذكره املستمسك من الثمرة،

 وعدم تعذر رة توفر املاءعدم القراءة يف صو وإن  ألنه متعلق بشيء مرجوح،الوضوء، كان نذره باطالً

  . قصد الناذر إىل، إذ النذر يرجع يف خصوصياتهالوضوء مل يكن ذلك متعلق النذر أصالً

ه إطالقصحة مثل هذا النذر بكال صورتيه ـ كما يظهر من  فما ذكره املصنف من ،وكيف كان

   لأشك وإن  السادة الربوجردي واجلمال واإلصطهبانايتعليه، ولذا سكت األقربوتعدد تعبريه ـ هو 
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يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ جيب الوضوء  أن  كأن ينذر،يأيت بالعمل الكذائي مع الوضوء أن ينذر أن :الثالث

  .والقراءة

  

  .  إبن العمليهع

يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ  أن  كأن ينذر،يأيت بالعمل الكذائي مع الوضوء أن ينذر أن :الثالث{

يقرأ مقداراً من القرآن مع  بأن معاً، فلو ترك أحدمها حنث، ويتحقق نذره} جيب الوضوء والقراءة

 األقل  أو إىلال يكتفي باألقل،و ،يه إل فيجب املنصرفكثر األ إىلكان نذره منصرفاً إالّ إذا الوضوء،

  .فيكفي ويكون الزائد مستحباً

يقرأ  إىل أن  عقد اإلجياب ـ أي كان منحالً إىلضافة ـ باإلأيضاًكان لنذره عقد سلب ن إ مث إنه

وء ألنه ضيقرأه بو أن القرآن بوضوء وال يقرأ بدون الوضوء، فلو قرأ بدون الوضوء أمث وحنث، ووجب

 ومل يطعم أطعم بعضاً أن ه فإن، فرداًيطعم عشرة فرداً أن نذر إذا  نذرين، كما إىلةمنحل يف احلقيق

  . العقابإىل البعض اآلخر، هذا بالنسبة  إىل البعض، وحنث بالنسبة إىلالبعض كان قد وىف بالنسبة

 حنث خن أصال، فدخن مرة، فهل ذلكدال ي أن نذر  الكفّارة فهي تابعة ملسألة ما إذا إىلأما بالنسبة

 وجبت الكفارة والعقاب، دخن ثانياً فإذا حنث لبعضه أو لكل النذر فال حرمة بعد ذلك وال كفارة،

  يقصد أحد النحوين وإالّ كان  إذا  فيماني لكن اإلحتمال،حتماالنا
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  .ينذر الكون على الطهارة أن :الرابع

لكن رمبا يستشكل ، ع هذه األقسام صحيح ومجي، الكون على الطهارة إىليتوضأ من غري نظر أن ينذر أن :اخلامس

 األقوى لكن ، وهو حمل إشكال،موقوفة على ثبوت االستحباب النفسي للوضوء  صحتهن إ يف اخلامس من حيث

  .كذل

  

يف الوسيلة على األول، وموضع الكالم هو ) رمحه اهللا( املتبع ما قصد ـ وقد بىن السيد األصفهاين

  .كتاب النذر

  .ألنه راجح يف نفسه كما تقدم} كون على الطهارةينذر ال أن :الرابع{

فعال بالقربة سواًء نذر جمرد األ}  الكون على الطهارة إىليتوضأ من غري نظر أن ينذر أن :اخلامس{

ق بالكون على الطهارة ومبجرد قنذر اجلامع الذي يتح أو ـ وقد تقدم أنه مستحب فينعقد النذر به ـ

  .األفعال

 إذا تعلق به، كما يرى عدم الوفاء بالنذر فيما إذا فعال يرى بطالن النذرأل انعم من يرى بطالن جمرد

لكن رمبا  ومجيع هذه األقسام صحيح{فعال من باب الوفاء ألكان متعلق بالنذر اجلامع، لكنه أتى مبجرد ا

ه  مبجرد األفعال، وقد عرفت عدم اإلشكال فيه، فما ذكركان النذر متعلقاً إذا }يستشكل يف اخلامس

 وهو ،موقوفة على ثبوت االستحباب النفسي للوضوء  صحتهن إ من حيث {األدلةاملصنف هو مقتضى 

  .}ك ذلاألقوى لكن ،حمل إشكال
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 بني املتباينني، وإالّ مل كان دائراً إذا يأيت مبا يتيقن به الوفاء أن مل يعلم كيفية نذره وجب إذا نه إمث

  .الثالث مل جيب الوضوء والقراءة أو  القسم الثايننذره من أن شك يف إذا ، مثالًكثرجيب األ

 إذا حنو باطل، كما أو أراد القراءة، ولو شك يف أنه هل نذر على حنو صحيح إذا نعم وجب الوضوء

فعال ـ وجب ألاجلامع ـ وقلنا ببطالن خصوص ا أو فعاليف القسم اخلامس أنه نذر خصوص األشك 

 أو يقاعه كان صحيحاًَإ أو عقده السابق أن كما أنه لو شك يف لفعل نفسه على الصحيح، اإلتيان محالً

  . فال حملّ حينئذ إلجراء أصل العدمباطالً
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ولو   ،بسائر أجزاء البدن أو دياليكون ب أن  كتابة القرآن على احملدث بنيال فرق يف حرمة مس): ٣مسالة ـ (

  .كان ال يبعد عدم حرمته وإن ،أيضاًعر  ترك املس بالشاألحوط و،باألسنان أو  كمسها باللسان،بالباطن

  

بسائر أجزاء  أو دياليكون ب أن  كتابة القرآن على احملدث بنيال فرق يف حرمة مس{): ٣مسألة ـ (

كان فهو ن إ نصراف، لكنه ملن خصص احلرمة بباطن الكف بدعوى اال، خالفاًاألدلة طالقإل} البدن

، أيضاً الظاهر بدوي  إىلنصراف، واالأيضاً طالقلإل} انولو بالباطن كمسها باللس{ به بدوي ال يعتىن

 كما هو طالقبالظفر، لإل أو }أو باألسنان{د يالال، فيحرم مسه ب وال فرق بني كون املاس ذا حياة أو

أن والظفر، وال فرق بني كذلك يف باب مس امليت، وعن الشيخ املرتضى التردد يف السن  يكون املاس

  .طالقمرور أحدمها باآلخر لإل أو اجلسم، أو هو القرآن

 بالشعر األحوط ترك املسو{نعم ال بأس باملس من وراء الثوب وحنوه لعدم صدق املس حقيقة، 

وإن  {طالقمسه برأسه املشعر وذلك لإل إذا ، كماصدق املس عرفاً إذا بل يلزم القول بذلك فيما} أيضاً

 وذلك ،مسه باملسترسل من شعره إذا يصدق املس، كمامل  إالّ إذا بل يبعد} كان ال يبعد عدم حرمته

  .، وكذا نقول يف باب غسل مس امليتلعدم صدق املس عرفاً

 باجلسم حقيقة، هل حيرم اًد اإلصطناعية فال إشكال فيه، ألنه ليس مسيالأما املس باألجزاء املعارة، ك

  املس باجلزء املقطوع، كما 
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  .نصرافال يبعد العدم لال وإن حتماالن،ان، آاملقطوعة بالقرسنه  أو إذا أمس يده املقطوعة
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  احملتويات

  فصل

  يف حكم األواين

  ١٢ ـ ٧

  ٧.................امليتة أو  ـ االنتفاع جبلد جنس العني١مسألة 

  ١٣..................................استعمال الظروف املغصوبة

  ٢٣............... ـ حكم أواين املشركني وسائر الكفار٢مسألة 

  ٣٣......................... ـ يف استعمال أواين اخلمر٣مسألة 

  ٣٩................. يف استعمال أواين الذهب والفضة ـ٤مسألة 

  ٤٩................ ـ يف األواين امللبسة بالذهب والفضة٥مسألة 

  ٥٢...........................ىاملطل أو  ـ يف املفضض٦مسألة 

  ٥٧.......................الفضة أو  ـ يف ممتزج الذهب٧مسألة 

  ٥٨...........الفضة أو  ـ ما لو صدق عليه اسم الذهب٨مسألة 

  ٦١.... ـ يف عدم البأس بغري األواين ولو كان من الذهب٩مسألة 

  ٧٠............................ ـ يف املراد من األواين١٠لة مسأ

  ٧٥..........الفضة أو  ـ أنواع استعمال أواين الذهب١١مسألة 

  ٨٥...... ـ يف ما لو أمر خادمه باستعمال أواين الذهب١٢مسألة 

  ٨٦..... بقصد التخلص من احلرامناء ـ يف ما لو غير اإل١٣مسألة 
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٤٣٧

  ٨٨.... ـ يف ما لو احنصر املاء يف األواين احملرم استعماهلا١٤مسألة 

  ٩٧..الفضة أو  ـ يف عدم الفرق بني أنواع أواين الذهب١٥مسألة 

  ١٠٠..................باملوضوع أو  ـ يف اجلهل باحلكم١٦مسألة 

  ١٠٢.................... ـ يف أواين الياقوت والفريوزج١٧مسألة 

  ١٠٤.......................... ـ يف الفرنكي والورشو١٨مسألة 

  ١٠٥............ ـ يف االضطرار باستعمال أواين الذهب١٩مسألة 

  ١٠٨.......واين الذهب والغصيب بني أاألمر ـ يف دوران ٢٠مسألة 

  ١٠٩..........نسان لصياغة أواين الذهبجارة اإلإ ـ يف ٢١مسألة 

  ١١٠................الفضة أو  ـ يف كسر أواين الذهب٢٢مسألة 

  ١١٢......................... ـ يف الشك يف املصداقية٢٣مسألة 

  فصل

   التخليأحكاميف 

  ١٩٦ ـ ١١٣

  ١١٣...................... ـ يف ستر العورة حال التخلي١مسألة 

  ١٢٧..............م والكافر ـ عدم الفرق بني عورة املسل٢مسألة 

  ١٣٠.............................. ـ يف املراد من الناظر٣مسألة 

  ١٣٤................. عورة اململوكة إىل ـ يف نظر املالك٤مسألة 

  ١٣٦.................... ـ يف عدم وجوب ستر الفخذين٥مسألة 

  ١٣٧................... ـ يف عدم الفرق بني أفراد الساتر٦مسألة 

  ١٣٨.................. ـ يف عدم وجوب الستر يف الظلمة٧مسألة 

  ١٤٠......املرآة أو الشيشة العورة من وراء  إىل ـ يف النظر٨مسألة 

  ١٤٣................. ـ يف وجوب غض النظر عن العورة٩مسألة 
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٤٣٨

  ١٤٦...................... ـ يف الشك يف وجود الناظر١٠مسألة 

  ١٤٨........................... ـ يف العورة املشكوكة١١مسألة 

  ١٥١........................ دبر اخلنثى إىل ـ يف النظر١٢مسألة 

  ١٥٣.................. العورة إىل النظر إىل ـ االضطرار١٣مسألة 

  ١٥٦............يف التخلي ـ استقبال القبلة واستدبارها ١٤مسألة 

  ١٦٦....................االستدبار حال االستنجاء أو يف االستقبال

  ١٦٩.................................يف اشتباه القبلة حال التخلي

  ١٧٣..........استدبار القبلة أو  ـ يف الردع عن استقبال١٥مسألة 

  ١٨١............االستدبار أو  ـ يف مناط ترك االستقبال١٦مسألة 

  ١٨٣...............غائطه أو  ـ يف القبلة ملن يتواتر بوله١٧مسألة 

  ١٨٤...................... االشتباه يف جهة القبلة ـ يف١٨مسألة 

  ١٨٧...  ـ يف العلم ببقاء البول يف ارى عند استقبال القبلة١٩مسألة 

  ١٨٨.......................... ـ يف التخلي مبلك الغري٢٠مسألة 

  ١٩١.......................... ـ يف املراد مبقادمي البدن٢١مسألة 

  ١٩٢............... ـ يف عدم جواز التخلي يف املدارس٢٢مسألة 

  فصل

  يف االستنجاء

  ٢٥٧ ـ ١٩٧

  ١٩٨........................................البولسل خمرج يف غَ

  ٢٠٩.......................................سل خمرج الغائطيف غَ

  ٢٣٩.......................... ـ يف االستنجاء باحملرمات١مسألة 

  ٢٤٥......................... ـ يف االستنجاء باملسحات٢مسألة 
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  ٢٤٦.................... ـ يف الرطوبة املسرية من املسحة٣مسألة 

  ٢٤٨......................... ـ خروج جناسة مع الغائط٤مسألة 

  ٢٥٠............................. ـ الشك يف االستنجاء٥مسألة 

  ٢٥٥..............ل ـ يف عدم وجوب الدلك ملخرج البو٦مسألة 

  ٢٥٦...................رض ـ يف مسح خمرج الغائط باأل٧مسألة 

  ٢٥٧............................ ـ االستنجاء باملشكوك٨مسألة 

  فصل

  يف االسترباء

  ٢٨٠ ـ ٢٥٩

  ٢٧٠........................ ـ يف استرباء من قطع ذكره١مسألة 

  ٢٧٢............ ـ يف الرطوبة املشتبهة مع ترك االستنجاء٢مسألة 

  ٢٧٣.......................... ـ يف املباشرة يف االسترباء٣مسألة 

  ٢٧٤..................ل وبعد االستنجاء ـ يف الرطوبة قب٤مسألة 

  ٢٧٥........................... ـ يف الشك يف االسترباء٥مسألة 

  ٢٧٦............................ ـ يف الشك ملن مل يتربأ٦مسألة 

  ٢٧٧..............يذ ـ يف الشك يف خروج البول مع امل٧مسألة 

  ٢٧٨........... ـ يف الرطوبة املشتبهة قبل وبعد االستنجاء٨مسألة 

  فصل

  يف مستحبات التخلي

  ٣٤٠ ـ ٢٨٣

  ٢٩٨.......................................يف مكروهات التخلي
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٤٤٠

  ٣٣٥.......................... حبس البول والغائط ـ يف١مسألة 

  ٣٣٧....................... ـ يف البول عند إرادة الصالة٢مسألة 

  ٣٤٠................... ـ فيما وجد لقمة يف بيت اخلالء٣مسألة 

  فصل

  يف موجبات الوضوء ونواقضه

  ٣٩٧ ـ ٣٤١

  ٣٧٤............................... ـ الشك يف الناقض١مسألة 

  ٣٧٧......................... ـ يف خروج ماء االحتقان٢مسألة 

  ٣٧٨................. ـ يف القيح واملذي والوذي والودي٣مسألة 

  ٣٨٥.......... ـ يف استحباب الوضوء بعد املذي والودي٤ة مسأل

  ٣٨٦.................................يف ما يستحب الوضوء عقبه

  فصل

  يف غايات الوضوءات

  ٤٣٥ ـ ٣٩٩

  ٤٢٦............................ ـ الوضوء بسبب النذر١مسألة 

  ٤٢٨............... ـ أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر٢مسألة 

  ٤٣٤.............. ـ حرمة مس كتابة القرآن على احملدث٣مسألة 

  ٤٣٦...................................................احملتويات

  

  




