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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  كتاب النذر

  

ر بالفتح املنذَى وجب عليسر كر بالاملنِذ ألن ،نذار ومنه اإل،جيابالنذر لغة اإل معىن أن الظاهر

، جيابشبه اإلي الذي ني بالعريكلتزنه اإف إليه شد النظر إذا نهيبع إىل منه فالن ناذر أن ما ك،ءالشي

ش ما ياجلى وجب عليرة يالنذحيث إن  ،عةيطل أي رةيجعلوه نذ أي ش فالناًي نذر اجل:قالي كذلكو

  .ك ذلريغ إىل ،ان العدوكقول هلم من مي

  . بشر أو ريمطلقاً خب أو النذر لغة الوعد بشرط( :فقول اجلواهر

ف ي والتخوجيابه من اإليبه ملا ف يمسإمنا نه أف ويوالتخى دل عليأصل النذر ن إ :وعن ابن فارس

  . ظاهر الوجهريغ) خالفمن اإل

ات وما يقاععادته يف العقود واإلى ه الشارع عليزاد ونقص فإمنا و يوشرعاً معناه هو معناه اللغو

  . وجه خمصوصى  علكالتر أو التزام بالفعلنه إ جةيفالنت، أشبه

 كتر أو ه بفعلي احملجور علريامل املسلم املختار غكالتزام ال نهإ :مهاريذب والدروس وغهوعن امل

  .اً القربةي ناو)هللا تعاىل (:بقوله

  . والرد ف من مواضع النقديما يف هذا التعرى ف خيوال

  .مجاعتاب والسنة واإلكته الي يف مشروعاألصل ف،انكف يكو

  : قال سبحانه



٨

﴿مهذُوروفُوا نلْي١(﴾و(،و﴿:  وقال تعاىلذِْريفُونَ ِبالن﴾)٢(.  

.اتي آمجاعه قبل اإلي فاألصل :كويف املسال

الم كض النقل يف ي احملقق املستفمجاعه ولزوم الوفاء به بعد اإلتي يف مشروعاألصل :ةيفاكويف ال

  . ةميركات الي اآل،مجاعة

  .عراف خالفاً يف وجوب الوفاء بالنذر أ ال:اضيويف الر

 أن  إىلأنه ناظرك ف،)٣(﴾عاهدتم إذا أَوفُوا ِبعهِد اللَِّه﴿و: ل تعاىله بقوية عليفاكاستدالل الأما 

  .ضاً نوع عهديالنذر أ

 فالفارق ،ء يف عهدة نفسه للطرفي والثاين جعل شإجياب األول أن  النذر والعهدنيوالفرق ب

قال يإمنا ) دت اهللاوعاه( ني طرفنيون بكي أن الغالب ألن قال معاهدة من باب املفاعلةيإمنا  و،اعتباري

ئاً يف يرمه شكنفسه بلطفه وى عل علجيفاهللا سبحانه ، عهدته الشيءى جعل علنسان إذا اإل ألن للعهد

  : اتي يف بعض الروااآلخرى  أحدمها علإطالقى لذا تر و،)٤(﴾قاتلَهم اللَّه﴿ : فهو مثل،كقبال ذل

ه رجل يدخل عل إذ  مجاعة)عليه السالم( عبد اهللا أيب نا عندك:  قال،اخلثعميىي حيفعن حممد بن 

ت يعطأنت كين إ كجعلت فدا: مث قال له ،ىكه مث جلس وبيم علفسلّ )عليه السالم(جعفر  أيب من موايل

اهللا عافاين منه  فإن ،كملأع ما يأتصدق جبم أن نفسيى خافه علأنت كعافاين اهللا من شيء ن إ اهللا عهداً

ع ي فأنا بائع داري ومج،كملأل ما كنصار وقد محلت  خراب األقبة يف إىل ايل من مرتيليوقد حولت ع

  ، فأتصدق بهكل أمما

                                                

  .٢٩اآلية : سورة احلج) ١(

  .٧اآلية : سورة اإلنسان) ٢(

  .٩١اآلية : سورة النحل) ٣(

  .٣٠اآلية : سورة التوبة) ٤(
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مة عادلة واعرف ي بقك وما متلكع متاعي ومجكم مرتلانطلق وقو: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال

إليه   فادفعكأوثق الناس يف نفس إىل ظرنامث تب ا مجلة ما قومت كضاء فايفة بيصح إىل  مث اعمدكذل

 مث ،كتصدق به عني فكع ما تلي ومجكع مرتليبي أن  حدث املوتكحدث بن إ فة وأوصه ومرهيالصح

 لكظر نامث  ،لكنت تأك مثل ما كاليل أنت وعك ف،هينت فكما ى  علك وقم يف مالكمرتل إىل ارجع

ذا إفله واحصه ك كتب ذلكيف وجوه الرب فا أو صلة قرابة أو ما تستقبل من صدقةيشيء تصدق به ف

ها مجلة ما يتب فكفة مث اي الصحكيرج الخي أن فمره إليه تيالرجل الذي وص إىل ان رأس السنة انطلقك

ع ما ياهللا جبم يتف ل سنة حىتك يف ك السنة مث افعل ذلكبر يف تل أو خرجت من صدقةأصدقت وت

سول اهللا جعلين ابن ريفرجت عين : فقال الرجل: قال .شاء اهللا نإ ك ومالك مرتلكلى بقيه وينذرت ف

  . )١(كاهللا فدا

.نيميتاب الك يف كرنا ذلكوقد ذ، طالقتبادالن اإليضاً ي أنيميال وماأما ك

يل ن إ :قلت له: قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، ه يف اجلملة ما رواه احلسن بن علييدل عليو

 ي اهللا عل: فقلت،نيميها بيت فنت حلفكين أ إالّ ة وهي حتتمل الثمنيناح ان والكس هلا مين مية ليجار

  . )٢( لهكأوف هللا بقول:  فقال،ف املؤنةيمثنها حاجة مع ختف إىل  ويل،عها أبداًيأب الأن 

شاء اهللا  نإأيت مجلة منها توس، اتيوجوب الوفاء بالنذر متواتر الرواى دل علي ف،حال أي ىوعل

  . تعاىل

  صح من الصيب وال ي فال،سلمالناذر هو البالغ العاقل امل(: الشرائع قالمث إن 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والنذر والعهد١٤ الباب ١٩٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١١ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(
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ن لو نذر فأسلم كل، ة القربة يف حقه واشتراطها يف النذريافر لتعذر نك والمن ال،من انون

  . )استحب له الوفاء

 اشتراط العقل كذلك و،نيميتاب الك يف اًه سابقيالم فكاشتراط البلوغ فقد تقدم ال أما :أقول

  مضافاً،هي بقسممجاعث الرفع واإلي البالغ حبدريم الصحة من غعدى ن استدل يف اجلواهر علإو، سالمواإل

القاعدة ى ان مقتضكن إ واليمني،تاب ك يف كنا ناقشنا يف ذلكل، ف قبل البلوغيلكة عدم التيمعلومإىل 

  .روهكهو ما ذ

  . هيه علي بقسممجاع بل اإل،هي فإشكالاشتراط العقل فال أما 

  .ه ومن أشبهيعلى سران واملغمك حال نذر الكذلكو، تهفاقإ الدواري ح األكمن ذل ستثىنينعم 

 رية القربة يف حقه غيتعذر نی وقوهلم ،افرك صحة النذر من الميانتاب األكضاً يف يرنا أكوقد ذ

ر والقواعد يما صرح به الشرائع والنافع والتحركان مشهوراً كن إو،  حمل نظرسالمفاشتراط اإل، ظاهر

عن  يكما حى املشهور علنه إ ةيفاكويف ال، شفك والكلروضة واملسال والدروس واللمعة وارشادواإل

  .بعضهم

افر املقر كنة من الك التقرب مم فإن إرادة،ه منع واضحي ف:ة قااليفاك والكه يف املداريولذا تأمل ف

خمالفاً  مل أر إذ ،ما هو الظاهركخالفه ى  علمجاعن اإلكيمل ن إ لو من قوةخي  ال:اضيويف الر، باهللا

  . ىفخي اط الي واالحت،صحابوامها من األس

س الشرط يف يل إذ ،ف جداًيما استدل به ضعن إ( :ره املناهل بقولهكعلم وجه النظر يف ما ذيومنه 

هو إمنا بل الشرط ، افركن حتققه من الكميصحة العبادات اليت من مجلتها النذر جمرد قصد التقرب الذي 

 إىل قصد الصعودكون عبثاً ولغواً كي كن معه ذلكمي الذي الذ  إ،ن معه حصول املقصودكميالقصد الذي 

ل الستحالة حصول التقرب يافر من هذا القبكقصد التقرب من ال أن ومن الظاهر، كفالاأل
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  ). ىفخيما الكتوجب وجوده  ؤثر يف املنوي والي ة اليالن ألن ،ن فرض اعتقادهم بهإو، املنوي هلم

 ريغة يمامفرق اإل الظاهر عدم صحته من املخالف حىت(: له اجلواهر بقوكذلى وقد أضاف عل

ما استفاضت به ك ، شرط صحة العبادات) السالممعليه( م مياناإل أن ة ملا عرفته منيعشر االثين

  ).ات املذهبيون من ضروركياد كالنصوص بل 

 مسألة وجوب  يفشكالرنا جواب اإلك وقد ذ،نيميتاب الكيف  إليه ما أملعناك ،ىفخي هما ما اليوف

 سالماإل ألن بجين أسلم مل إصح ويفره مل كجاء به حال ن إ افر مع عدم صحته منه بأنهكاحلج عن ال

  . رارهكت إىل  مما الحاجة،كبب هناجي

ه ي ف،ال صح نذره أويافر فال كلحق املخالف باليهل : ل بقولههره املناكعلم اجلواب عما ذيومنه 

 يف سالمر اإلكذى  علصحابواقتصار األ، ان منهكولو  صحة النذرى عمومات الدالة عل من الإشكال

اً كيون شركي قصد القربة منه فإمكان ومن عدم ،ونه شرطاًك وهو ظاهر يف عدم ميانالشروط دون اإل

  . افر يف علة املنعكمع ال

سلم أ فره مثكنذر حال  إذا افركره الشرائع يف عبارته املتقدمة من استحباب الوفاء للكما ذمث إن 

 ك والدروس واملسالرشادواإلر يالقواعد والتحر يكوقد صرح به يف حم، صحاب األنيهو املشهور ب

 بقاعدة كلذ واستدلوا ل،هيبل يف املناهل ظهور االتفاق عل، همرياض وغيشف والركوالروضة وال

صلى اهللا ( اهللا عمر قال لرسول أن  من،ةيتبهم الفقهك يف صحابرواه األ ملا و،التسامح يف أدلة السنن

  نت نذرت ك :)عليه وآله
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ما  إىل ضافةباإل، كأوف بنذر :)صلى اهللا عليه وآله(  فقال له النيب،ةيلة يف اجلاهلياف لكاعت

فر من خصال كه يف الي ما عزم علسالم بسبب اإلكتري أن سنحي ه بأنه الري وغكاستدل له يف املسال

  . رياخل

ما ى عل يكفاق احملتاال أو دة بالشهرةية املرسلة املؤيالروا إالّ ةوركدلة املذضعف األى فخي ن الكل

  . عرفت

 واعد والدروسقر واليوقد صرح ذا الشرط النافع والتحر، تاراًون خمكي أن شترط يف الناذريو

خالف  نه مما ال أاهرظ ال:بل يف املناهل،  بعضهمنع يكح ماى هم علرياض واملهذب وغيوالروضة والر

  . ه أجدهيخالف ف  ال:اض بقولهيه يف الرينبه علما ك ،هيف

دل ي و،هارياض واملناهل وغيشف والركما صرح به يف الروضة والك ،هركه فال صحة لنذر امليوعل

صح نذره وسائر معامالته يما كنه يميصح ي أنه نيميتاب الكاملضطر فقد عرفت يف  أما ،ه عموم الرفعيعل

  .اتهإيقاعو

شترط يف ي أنه  يفإشكال خالف وال ال(: اد الشروط ممزوجاً مع اجلواهريف عدقال يف الشرائع 

صح من ي فال، اتيقاعالعقود واإل وه من العباداترياعتباره يف غ اري الذي قد مريصحته القصد االخت

هم ريه وغي علىالنائم واملغمكهم ريوال غ، قصد له ران وال الغضبان الذي الك وال الس،هيره بقسمكامل

  .)قصد معتد به له ال أو قصد له ممن ال

غة النذر يص يمجرك القاصد ريصح نذر غيفال (: ان اشتراط هذا الشرط قاليويف املناهل يف ب

وقد صرح بالشرط ، رفع قصدهيث يغضباً حب أو نوماً أو فلةًغ أو اًغيض أو راناًكس أو اًيغال أو عابثاً

 يكاض واحمليشف والركة واليفاكدروس والروضة وال والرشادواإلر والقواعد يور يف النافع والتحركاملذ

  . )١()اضيه يف الريما نبه علك ،هيخالف ف مما ال أنه بل الظاهر، عن املهذب

                                                

  .٥٩٣ص: املناهل) ١(
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 )بع (:هلقال  إذا ةيعمال القصدسائر األكالقاصد  إىل دلةانصراف األ إىل ضافة باإلكذلى دل عليو

ى أجر أنه قاصد ال أنه نصرف منهينه إف، ك ذلما أشبه أو )حكن( أو )ىاشتر( أو )اشتر( أو )باع(أو 

  : اتي بعض الروا،ما أشبه أو غماءإ أو ركس أو يف حالة نوم أو  مثاالًكذل

ين جعلت إ كجعلت فدا: قلت له:  قال،)عليه السالم(عن العبد الصاحل ، ريمثل ما عن حممد بن بش

نت كن إ :فقال:  قال،امي األك تلال أقبل من بين عمي صلة وال أخرج متاعي يف سوق مين أن يهللا عل

  . )١(كي من غضب فال شيء علكقلت ذلإمنا نت كن إو، راً فف بهك شكجعلت ذل

 أيب عن، انأصحابمن  واحد ريعن غ، ريعم أيب ة ابنيره الوسائل يف هذا الباب من رواكأما ما ذ

 ، صدقةكيقول هي عليه فيغار علت أو أته امرهية فتؤذيون له اجلارك يف الرجل ت،)عليه السالم( عبد اهللا

 صنع ا مايته ير اهللا فهي جاركن ذكين مل إ و،قراي أن س لهير اهللا فلكان جعلها هللا وذكن إ :فقال

  . )٢(شاء

عليه ( عبد اهللا أبو سئل: ة الصدوق قاليداللة يف روا ما الك ،املقصودى فالظاهر عدم داللتها عل

س يفل يقل هللا عليمل إذا  : قال،ت اهللا احلراميب إىل املشي يعل:  فقال،غضبأ عن الرجل )السالم

  . ظاهرريعدم االنعقاد غ أو االنعقادى ة علياالستدالل ذه الروا فإن ،)٣(بشيء

  . احكتاب النكفقد عرفت اجلواب عنها يف ى ركة صحة عقد السيروا أما

  ، ق مبالله لو تعضاً انتفاء احلجر عنه لسفيه أيشترط في(: اجلواهر قالمث إن 

                                                

.١ ح من أبواب النذر والعهد٢٣ الباب ٢٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٩ حوالعهد من أبواب النذر ١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(
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 ري يف صحنه منه لو تعلق بغإشكالاملفلس فال  أما ،دلة األطالقة صح إلينعم لو تعلق بعبادة بدن

ما تعلق حق يان فكن إو، ة من حقهمءنئذ بعد الربايه حيؤدي وكذلكان يف ذمته فك فإن هيف أما ،املال

  . )ذا املرهونك و، وجهان،كالفصحته بى ن هل ترعكول،  قطعاًه معجالًينفذ فيالغرماء به فال 

  . رارهكت إىل  فال داعي،ميانتاب األك يف كالم يف ذلكث قدمنا اليح: أقول

نه إ :قالي إالّ أن اللهم، نفذ الّإز الغرماء وجيمل  إذا د بهير، ي)ه معجال قطعاًينفد فيفال ( :نعم قوله

  .يل واملقام من أقسام الفضو،ه الفضويليصح في  الذي اليقاعمن اإل

حال عدم صحته بفقد  أو نذر حال صحة النذر منه باجتماع الشرائط أنه  يفكش لومث إنه 

صالة أى  وارد علكوذل، جب الوفاء بهي الصحة فاألصلى مقتض أن نيميتاب الك فقد تقدم يف ،الشرائط

  .ةءالربا

ال عمل ان يف املك فإن ،هايأ أنه  يفكولو علم بأنه نذر أحد نذوره يف حال عدم الصحة وش

  . اطياعدة االحتقالى ان مقتضك وإالّ ،بقاعدة العدل

  



١٥

  ).ذن الزوجإشترط يف نذر املرأة بالتطوعات يو(: قال يف الشرائع) ١مسألة (

  : نيقولى  علك يف ذلصحاب اختلف األ:ويف املناهل

 ،عةر والدروس واللمي والتحررشادة الشرائع والنافع والقواعد واإلري وهو خ،شرطنه إ :األول

 وذن الزوج يف نذر الزوجة هإة بأن اشتراط يفاك والكص وصرح يف املساليشف عن التلخكاه الكوح

 نيهو املشهور ب:  قائالًكذلى الشهرة على اض عن بعض دعوييف الرى كوح، ني املتأخرنياملشهور ب

  . ليما قكن يما املتأخري سصحاباأل

ن إ :سالموعن فخر اإل، قوى وهو األ،شفكلة وايفاك والكلمسالل وهو ،س بشرطيلنه إ :الثاين

 يكظهر من احمليو، نيميه التمساواى دل عليظفر مبا يث فلم يحادتب األكتصفح  أن به بعد املصنف أفىت

  . ضاًيأ إليه ري املصكعن صاحب املدار

  : اتي جلملة من الروا،اهر هو املشهورظال: أقول

 أمر س للمرأه مع زوجهايل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللاح يمثل صح

 هاي بر والدواة أكز أو يف حج إالّ ذن زوجهاإب إالّ ر يف ماهلاذن هبة وال  والريتدب  والةصدق يف عتق وال

اة وبر كنه املنصرف من احلج والزيف الواجبات أل إالّ  ظاهر يف التوقفثياحلدفإن  ،)١(صلة رمحهاأو 

  . من وصلة الرحيالوالد

  . )٢(صلة قرابتهاأو  :قال إالّ أنه ، بن سنان مثلهعبد اهللا لىخرأة يويف روا

  . )٣(عن احلسن بن حمبوب مثله، تهيخ روايعن الشو

   ،ة اهللاي وال نذر يف معص، يف قطع رحمنيمي ال أنه اعلمو :)عليه السالم(وعن الرضوي 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٥ الباب ١٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . وذيله١ ح من أبواب النذر والعهد١٥ الباب ١٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . وذيله١ ح من أبواب النذر والعهد١٥ الباب ١٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١٦

  .)١( مع موالهكال للمملو و، وال للمرأة مع زوجها،ني لولد مع الوالدنيميوال 

ث ي حكله يف ذليذ والمك لظهور صدر ال،ث أعم من النذري يف هذا احلدنيمياملراد بال أن والظاهر

  . ثياحلد شرب مخراًي أن رذن و حلفرجالً أن لو: )عليه السالم(قال 

تواتر  للنذر ملنيميم اليذن الزوج بعد تعمإى  علنيميتوقف الى ما دل عل إىل ضافةهذا باإل

  .اتيالروا

ال :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  فهو مثل ما عن ابن القداحنيميتوقف الى ما دل علأما 

  . )٢(دهي مع سك وال للمملو، وال للمرأة مع زوجها، لولد مع والدهنيمي

: )ه وآلهصلى اهللا علي(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن منصور بن حازم

 يف نيمي وال ،ةيوال نذر يف معص،  وال للمرأة مع زوجها، مع موالهك وال للمملو، للولد مع والدهنيميال 

  . نيميالى  والنذر أطلق عل،النذرى  أطلق علنيميال أن ثيبل ظاهر هذا احلد، )٣(عةيقط

ة النيب لعلي يص ويف ،) السالممعليه(عن آبائه ، عن جعفر بن حممد، هيبأعن ، نس بن حممدأوعن 

 ، وال المرأة مع زوجها، لولد مع والدهنيمي وال ،عة رحمي يف قطنيميوال :  قال)همايصلوات اهللا عل(

  . )٤(وال للعبد مع مواله

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن منصور بن حازم

وال تعرب ،ليللا إىل وماًي وال صمت ،تم بعد احتالمي وال ،اميص وال وصال يف ،رضاع بعد فطام ال 

 ،ه لولد مع والدنيمي وال ،ك وال عتق قبل مل،احك وال طالق قبل ن، وال هجرة بعد الفتح،بعد اهلجرة

   ،ةي وال نذر يف معص، وال للمرأة مع زوجها، مع موالهكوال للمملو

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١١ الباب ٥٩ ص٣ ج:ستدركامل) ١(

  .١ حميانأل من أبواب ا١٠ الباب ١٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب اإلميان١٠ الباب ١٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب اإلميان١٠ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٤(



١٧

   .)١(عةي يف قطنيميوال 

  . ميانتاب األكم مجلة منها يف ها مما تقدريغإىل 

الم كه يف ي فطالقصة منها ما وقع اإليات مستفي وارد يف رواكفذل ،النذرى  علنيمي الإطالقأما 

  ).هم الصالة والسالميعل( األئمة

 أو نذراً أو صدقة أو عبةكال إىل شيمي أن اًميانأه يسألته عن رجل جعل عل:  قال،مثل ما رواه مساعة

 فقال ،صلح له فعلهي أمراً ال أو هيم عليقيمأمثاً  أو قطع قرابة أو ذا رحم أخاه أو أو م أباهلكهو ن إ اًيهد

ه يأيت ا ما جعل هللا علي أن نبغي لصاحبهاي الواجبة اليت نيميالإمنا  ،ة اهللاي يف معصنيمي ال: )عليه السالم(

رزقه رزقاً  رده من سفر أو ه ماله أويلرد ع افه أوخي أمر عافاه من أو ن هو عافاه اهللا من مرضه إركبالش

  . )٢(في بهي أن نبغي لصاحبهيصاحبه الذي ى  فهذا الواجب عل،ركذا الشكوا ذك ي هللا عل:فقال

 ،ت اهللايب إىل اًينفسي مشى جعلت عل: قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حممد

  . )٣(اً وما جعلته هللا فأت بهنيمي كنفسى جعلت علإمنا  و،كنيمير عن فّك: قال

ر يالم الرواة مع تقركالنذر يف ى ه علي فنيمي الإطالقات اليت وقع ي من الروامجلة إىل ضافةهذا باإل

  :  هلم) السالممعليه( األئمة

س هلا ية لييل جارن إ :قلت له:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، رواه حسن بن علي مثل ما

 ،عها أبداًيال أب أن ي هللا عل: فقلتنيميها بينت حلفت فكين أ إالّ وهي حتتمل الثمنة يان وال ناحكمين م

   هللاِف:  فقال،ف املؤنةيمثنها حاجة مع ختف إىل ويل

                                                

  .١ ح من أبواب اإلميان١١ الباب ١٦ ج:وسائللا) ١(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٩٩ ص١٦ ج:ائلالوس) ٢(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد٨ الباب ١٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١٨

  . )١( لهكبقول

  . وحنوه خرب آخر

مل إذا  : فقال،ها درهم وأقلينه اليت حلف عليميته يف يلف بالنذر ونحيعن الرجل : ويف خرب ثالث

  . )٢(س بشيءيه هللا فلعلجي

ن واملقام ك الرنيت هللا عهداً بيت ا فأعطيرهتها وتشاقكنت أتزوج املتعة فكين إ: ويف خرب رابع

دي ين بكيين ومل يى ميوندمت عل ي شق علكذلمث إن  ،زوجهاتال أ أن اماًيص أو راًذيف ن يوجعلت عل

  . )٣(نهي واهللا لئن مل تطعه لتعص،عهيط تال أن عاهدت اهللا: فقال، ةيتزوج يف العالنأمن القوة ما 

 يلقأالم كال حيث إنو،  والعهدنيمي النذر والنيالعرف بى فرق لدأي  إذ ، املناطكد ذليؤيو

 من كظهر وجه النظر يف االستدالل للعدم مبا يف املسالي كوبذل، رون املناط فالالزم القول بهيهم وهم يلإ

، مكهما يف هذا احليتساو يقتضي ام الكح واتفامها يف بعض األ،تلفانان خميما معن أل،ه نظريوف(: قوله

 اللفظ وجواز سلبه عنه إطالق من عدم فهمه من ،هيواصه فخة جماز لوجود يه يف الرواي علنيمي الإطالقو

: ث قالي ح،ضاًياً أرونه نذكه يف السؤال بحيااز خصوصاً مع تصرى  علقرارهإمام لإلوز جيو، مهاريوغ

 تاب والسنة الكوجوب الوفاء بالنذر من الى علالدالة دالة  وعموم األ،آخرهإىل  ،ي هللا عل:تفقل

  . )تخصص يف موضع الرتاع مبثل هذه التمحالتي

  .أحوط أنه ة القوة معيالقول الثاين يف غان إ :قال يف املناهل ن وافقه من عرفت حىتإو

   ث قال يفيصاحب الوسائل حكوقد توقف يف املسألة مجع 

                                                

  . من أبواب النذر والعهد١٧الباب  ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ حتعة من أبواب امل٣ الباب ٤٤٤ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(



١٩

، )ذن والدهإ ريده والولد بغيذن سإ ري بغكذن زوجها واململوإ ريم نذر املرأة بغكح( :عنوان الباب

 يف كالم يف ذلكل اليرنا تفصكث ذيوح،  الولد والزوجة والعبد يف التوقفني ظهر عدم الفرق بكوبذل

  . رارهكت إىل ن داعكي مل نيميتاب الك

 قال باالنصرافي إالّ أن اللهم، ا زوجةلدائمة واملتمتع ا أل انيمث الظاهر عدم الفرق يف الزوجة ب

  . احكتاب النكما تقدم يف ك واجبة ريطاعة املتمتع ا غإ أن  مع وضوح،الدائمةإىل 

 ة،عم منها ومن املنقطعاأل أو ر القول باالشتراط الدائميتقدى هل املراد بالزوجة عل(: قال يف املناهل

  . )ها الوفاء بالنذريب علجيعة تفامل، األول هو طالقن الظاهر من اإلكول، هذا هناى مل أجد أحداً نبه عل

م كر القول باالشتراط حيتقدى مها علكالبائنة ح أو ةيهل املطلقة املعتدة بالعدة الرجع(: مث قال

البائنة ا  أم،ا زوجةة أليالرجع إىل  بالنسبةاألولن الظاهر هو كل، )قرب الثاين األ،ال أو  املطلقةريغ

  . ما هو واضحك ةست بزوجيفل

نفاق ر القول باالشتراط الدخول ا وعدم نشوزها واإليتقدى شترط يف الزوجة عليوهل (: مث قال

  . )قرب الثاين األ،كشترط شيء من ذليال   أو،هايعل

 ها يفيال طاعة له عل إذ ،ن اشتراطكيصار ناشزاً مل  أو هاينفق عليمل  أنه إذا بعدي ن الكل: أقول

 ريالدخول غ فإن ،مرؤثر يف األي نعم الدخول وعدم الدخول ونشوزها وعدم النشوز ال، نين احلاليهذ

  . الفرضى  والنشوز من جانبها ال من جانبه عل،دلة األطالقشرط إل

، )اًكمملو أو  حراً،اًريصغ أو اًريبكون الزوج كي أن نيالقول باالشتراط بى وال فرق عل(: مث قال

  م النصراف كان احلي عدم جرريالزوج الصغ إىل بعد بالنسبةي ن الكل
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  .  عدم االشتراطاألصل فك ولو ش،دلةاأل

ذن من الزوج اإلى توقف صحة نذر الزوجة املزوجة بالعقد احلاصل من الفضويل عليوهل (: مث قال

ما كوهو ، ) الثاينقربن األك ولإشكاله ي ف،ال القول باالشتراط أوى ضاً عليجازة أإظهر منه يالذي مل 

 ماك،  يف عدم االشتراطإشكالز فال جيمل  أما إذا ،شف والنقلك النيفصل يف املسألة بين رمبا كل، رهكذ

  . ة من جانبهيالفضولكان ك نيمن اجلانب أو ان من جانبهاك إذا ةيالفضولأن 

رها ذفن، اشفك القاطع نه إ احكتاب النكأما الفسخ احلاصل بعد الزواج بأحد أسبابه فقد قلنا يف 

 أو فسخ أو رد مث طلق بائناً جازة أوإلزواج وبدون اولو نذرت حال ، جازةاإل إىل  الزواج حباجةنيح

  . للوفاء ض مقتاألصلف، جازة والرد لإلمكان نه ال أل،فسخت نفذ النذر

 كذلكو، لزام فالظاهر عدم التوقف لقاعدة اإل،نها التوقفيس من ديافرة لكانت الزوجة ك إذا مث

قول ي مقلدة ملن ال أو انت جمتهدةك إذا مايذا احلال فكوه، كس من مذهبها ذليانت خمالفة لكإذا 

 أو ةيعيانت شك سواء ،قول بالتوقف والزوجة تقول بهي خمالفاً ال أو اًيعيان الزوج شك أما إذا ،بالتوقف

ون ك يم حىتكول الزوج باحللزوم قى ل علين دلكيمل  أن ل بعدي الدلطالقفالظاهر التوقف إل، خمالفة

  .التوقف

  .  فتأمل،والعبد عرف حال الولد والولد واملوىليومنه 

 ذن الزوج والوالد واملوىلإى  علكقلنا بتوقف نذر الزوجة والولد واململون إ( :املناهل قالمث إن 

ون كيبل ، الو  أ،املختارى  علنيميما يف الكحاً ينعقد بدونه صحيذم شرطاً يف الصحة وال إون كيفهل 

ظهر عن يورمبا ، األول إىل اضي والركسالذهب يف الروضة وامل، الصحةى منعهم مانعاً من البقاء عل

   إليه ذا ذهبكو، الثاين إىل وذهب يف النافع والدروس واللمعة، ن الشرائعمموضع 
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واملسألة حمل  ،له احلل وهو مشعر باالنعقادن إ  قالواصحابثر األكأن إ( :ة املراد قائالًييف غا

 هو األولن القول كول،  القول الثاينةصل مبراعاحيإمنا  وهو ،اطي االحتكها ترينبغي في فال إشكال

  .)قرباأل

  . رارهكت إىل  فال حاجة،ميانتاب األكرناه يف كالقاعدة هو ما ذى ضتمق: أقول

تعلق ن إ ك واململونذر الولد والزوجةن إ  والدروسرشادر واإليظهر من الشرائع والتحري: مث قال

رناه يف املسألة كف ملا ذيوهو ضع ،ذن الوالد والزوج واملوىلإى توقف علي  حرام الكتر أو واجببفعل 

 أو  حمرمكتر أو ون املتعلق واجباًكي أن نيفرق ب دلة ال األإطالقبعد  إذ فه يف موضعهيعوتض، ورةكاملذ

  . ميانتاب األكقنا املسألة يف قوقد ح، ك ذلريغ

  . إشكالالثالثة قبل النذر صح بال  ذن من هؤالءحتقق اإل إذا :المث ق

، عادةاإل إىل  فال حاجةميانتاب األكضاً يف يرنا املسألة أكث قد ذي وح،رهكما ذكوهو : أقول

ولد  أنه  من،ه احتماالنيفولد احلرام ف أما ، ولد احلالل والشبهةنيالقاعدة عدم الفرق بى مقتض أن ماك

الزم ي ام الكحان بعض األيجر أن ومن، ة به وزواج الزاين ايرم زواج الزانحيولذا ، شرعاً وعرفاً ولغةً

 الولد املسلم أن الظاهر أن ماك،  عدم التوقفاألصلان ك ك ولو ش،ولذا ال توارث امكحل األكان يجر

 ،ن الولد التوقفيان دك إذا س فبحاجةكالع أما ،ليجازة لعدم السباإل إىل تجحيافراً مل كان أبوه كإذا 

  . لزاممشلته قاعدة اإلوإالّ 
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راً للنعمة كون شكيفالرب قد ، تربع أو زجر أو برما إ غة فهييوأما الص: قال يف الشرائع) ٢مسألة (

 أبرن إ :قولهكة يون دفعاً لبلكيوقد ، ذاك يه علقدم املسافر فللّ أو ولداً أو ت ماالًيعطأن إ :قولهك

ن مل أفعل إو، ذاك يه علذا فللّكفعلت ن إ :قولي أن  والزجر،ذاك يه علروه فللّكختطاين امل أو ضياملر

 ويف الثالث نياألولب يف انعقاد النذر يف يوال ر، ذاك يهللا عل: قولي أن والتربع، ذاك يه علذا فللّك

  . خالف واالنعقاد أصح

  . ضاًيالقاعدة االنعقاد يف الثالث أى مقتض فإن ،رهكما ذكوهو 

  :  بقولهكالسالمه املك فصل وقد

ون كيما أن إ مث، مباحاً أو ةًيمعص أو ون طاعةًكيما أن إ هيعلى ل واحد من املزجور عنه واازك(

 فهذه كتر أو فعلما إ ومتعلقه، ضيشفاء املركونه من فعل اهللا كخارجاً عنهما ل أو هريفعل غ أو من فعله

صوم  يه علوفقين اهللا للحج فللّن إ معىنى حججت علن إ :قوليأن كالطاعة ى واجلزاء عل، صور املسألة

شربت ن إ :قولهكة ياملعصى واجلزاء عل، قصد به الزجر عنها إالّ أنه كذلكوالزجر عنها ، راًكذا شك

 األولب يف انعقاد يوال ر، كذلكواملائز القصد ، هايراً علكش أو  زجراً لنفسه،ذاك ه علياخلمر فللّ

  . منهما دون الثاين

 األولقصد يف  فإن ،مل أشرب اخلمرن إ  أو،ذاك يه عل فللّمل أصلّن إ :قولهكي فويف جانب الن

  . سك دون الع،قه له انعقديتوفى ر علكالزجر ويف الثاين الش

ى راً علكذا شك يه علل فللّكمل آ أو لتكأن إ :قولهك ،ثباتاًإاً ويفن: ان أمرتصوريويف املباح 

  .الشهوةسر كى زجراً عل أو حصوله

 ريغ إىل ،أعطاين أو قدم من سفره أو  فالنىصلن إ :قولهك ريلها يف فعل الغكقسام وتتصور األ

   ، من أقسامهكذل



٢٣

 ،ها وقصد الزجركتر  أو،ركان طاعة وقصد باجلزاء الشكله ما ك كوضابط املنعقد من ذل

تصور ياً يباح الراجح دنويف امل، ر دون الزجركتصور الشيما خرج من فعله يوف، ةيس يف املعصكوبالع

  . مرانتصور األي ني ويف املتساوي الطرف،سه يف الطاعةك وع، ويف املرجوح الزجر،ركالش

راهة كن أراد إ و،ته فهو نذر بريرزقين اهللا رؤن إ أراد فإن ،ذاك يه علت فالناً فللّيرأن إ ومثله

  . ىانته) ته فهو نذر جناحيرؤ

ن إ :قولهكضاً ي العاقل أريون من فعل غكيقد نه إ :هيعلضاف ي أن نبغييان كن إد ويوهو ج

  . كما أشبه ذل ة ولده هلا أويد رؤيرينه  أل،ظهر املاءى تان عليت احلءجا

 فإن ،نعم الطاعة تشمل الواجب واملستحب، ة واملباح تاميالطاعة واملعص إىل مهيتقس أن مث الظاهر

، اللغوي ة باملعىنيضاً نوع من املعصيروه أكاملألن  ،روهكة تشمل احلرام وامليواملعص، املستحب طاعة

:  قال سبحانه،ان معناه املخالفةيالعص فإن ،ضاًيان أينه نوع عصأل األوىل كه تريدخل في كذلكو

 :بيقول الطبي ولذا ،يرشادمر اإل األكشمل تري كذلكبل و، األوىل كنه ترإ ف)١(﴾ آدم ربه عصى﴿و

  . رشاداإل إالّ سيمره لأث ي ح،أمرته فعصاين

ازاً جيإ إالّ ست عبارة اجلواهريول،  واحد من الفقهاءريجزه غ أوث فصل مايح، دةيه فعبارته جيوعل

 أن  مثل،كثر من ذلكاز األجين اإلكمل أليته عن التفصيوجب أحسنياز جيان اإلكولو ، ليهلذا التفص

 بل ال، حاصل له طوله الى وهو عل( :بارته فقوله بعد نقل ع،)زجراً أو راًكان شكما ينذر الرب ف( :قولي

  . حمل نظر)  منهريها خريبل لعل حاصل عبارة املصنف وغ، لو بعضه من نظرخي

                                                

.١٢١اآلية : سورة طه) ١(



٢٤

 كذلى  علمجاعبل ادعاء اإل، ى نصاً وفتونياألول يف انعقاد النذر يف إشكال فال ،حال أي ىوعل

  : اتيه متواتر الروايدل عليو، ضةيلمام مستفكيف 

: قال، ةينذر يف معص شيء ال أي :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، زرارةرواه مثل ما

  . هي فكيا فال حنث عليدن أو نيه منفعة يف دي فكان لكل ما ك: فقال

  . )١(هيشيء ال نذر فأي  :قال إالّ أنه ، مثلهريعم أيب عن ةيويف روا

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن منصور بن حازم

رضاع بعد فطام ال قال أن ىلإ :عةي يف قطنيمية وال يوال نذر يف معص)٢( .  

 يف نيمية وال يوال نذر يف معص: ربعمائة قالاأل ثي يف حد)ه الصالة والسالميعل( وعن علي

  . )٣(ةيقطع

 أو صدقة أو عبةكال إىل شيمي أن اًميانأه ي عن رجل جعل عل)عليه السالم(سألته : قال ،وعن مساعة

صلح ي مراً الأ أو هيم عليقي اًأمتم أو قطع قرابة أو ذا رحم أو أخاه أو مهأ أو لم أباهكهو ن إ اًيهد أو نذراً

ه يفي ا ما جعل هللا علي أن نبغي لصاحبهاي الواجبة اليت نيميالإمنا ، ة اهللاي يف معصنيمي ال:  فقال،له فعله

رزقه  أو رده من سفر أو ه مالهيرد عل أو افهخي أمر عافاه من أو ن هو عافاه اهللا من مرضه إركشيف ال

  . )٤(في بهي أن نبغي لصاحبهيصاحبه الذي ى جب علا فهذا الو،ركذا الشكذا وك ي هللا عل: فقال،رزقاً

ن إ نيكسااملى  عن امرأة تصدقت مباهلا عل)عليه السالم( سألته ،عن مساعةى خرأة يويف روا

  . )٥(ها شيءيس عليل:  فقال،خرجت مع زوجها يف ما خرجت معه

                                                

.١ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح من النذر والعهد١٧ الباب ٢٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح من النذر والعهد١٧ الباب ٢٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٥

عله جيس شيء هو هللا طاعة يل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ناينكالصباح ال أيب وعن

 أن نبغي لهي إالّ أنه ة اهللايئاً يف معصيه شيس من رجل جعل هللا عليول، في بهي أن نبغي لهي إالّ هيالرجل عل

  . )١(طاعة اهللا إىل هكتري

ت يب إىل اًيه مشي عن رجل جعل عل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،محزةعلي بن أيب  وعن

س يل:  فقال،هلا وال صاحبهاى ارك وال ت،ةكم إىل خرج مع عمتهن إ  له حركل مملوك و،اهللا احلرام

  .)٢(خرج معهايهلا ول ياركيبشيء ل

تقاد  أن امرأة نذرتن إ :) السالمماعليه(ه يعن أب، عبد اهللا أيب عن، ءالعال أيب  بنىيحيوعن 

نذرت إمنا : فقال،  ختاصم فأبطله)عليه السالم(اً يت علت فأ،نفهاأ فخرم رينفها فوقع بعأ يف مزمومة بزمام

  . )٣(اهللا

 يت فرطتوا هي الكعدم الضمان لى بل عل، صحة هذا النذرى دل علي هذا ال(: قال يف الوسائل

  . )٤()أذنتو

ان من عادة العرب جعل شيء يف كنه ن صحته ألكميإمنا  و،ن ظاهرها صحة هذا النذركل: أقول

 وهذا ال، نفهاأ يف  اليت هيةعل حبل يف هذه احللقجي أن تقاد مزمومة أن فمرادها، نةيجل الزنوفهم ألأ

  . التواضع هللا سبحانه وتعاىلى ل علينه دلبأس به أل

ون ك يف الرجل ت،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناأصحاب واحد من ريعن غ، ريعم  أيبوعن ابن

 أن س لهير اهللا فلكجعلها هللا وذن إ : قال، صدقةكيل هي ع:قوليه فيه امرأته وتغار علية فتؤذيله اجلار

  . )٥(شاء صنع ا مايته ير اهللا فهي جاركن ذكين مل إو، قراي

                                                

.٨ذيل ح  من النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦ح  من النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ح  من النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٨ح  من النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٩ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٦ج :الوسائل) ٥(



٢٦

لم ذا قرابة كن إ :سألنه عن رجل قال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ثيوعن عمرو بن حر

  ،)صلى اهللا عليه وآله(ن حممد يء من ديل اهللا وهو بريه يف سبكلميل ما كت اهللا ويب إىل ه املشييله فعل

  .)١(نيكعشرة مساى تصدق عليام ويصوم ثالثة أي: قال

 ة اليراً هللا ملخالفة املعصك شكعل ذلجي أن ىعل وجوز محله ،االستحبابى خ علي الشهوقد محل

  . ةءر يف حلف الرباك ملا ذنيكعشرة مساى والتصدق عل، حللف النذر

س هلا مين ية لييل جارن إ :قلت له:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، وعن احلسن بن علي

 عها أبداً ويليال أب أن ي علهللا:  فقلتنيميها بينت حلفت فكين أ إالّ ة وهي حتتمل الثمنيان وال ناحكم

  . )٢( لهك هللا بقولِف:  فقال،ةنف املؤيمثنها حاجة مع ختفإىل 

 ،ع أرجح جلهات أخر ملا مريون عدم البكى عل أو االستحبابى هذا حممول عل: قال يف الوسائل

  . خيره الشكذ

صلى اهللا عليه (ول اهللا قال رسأسألته :  قال،)عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٣(نعم:  قال،ةينذر يف معص ال )وآله

ب كريال  أن هيمن جعل هللا عل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن عمروكاملل وعن عبد

 نيطعم ستيل أو نين متتابعيصم شهريل أو عتق رقبةيفل: قال إالّ  وال أعلمه،ال:  قال،بهكحمرماً مساه فر

  . )٤(ناًيكمس

  :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سحاق بن عمارإرواه   هو الظاهر مماكبل وذل

                                                

  .١٠ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١١ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٢ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٩ الباب ٢٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٧

ا ي: فقال، هو عافاه اهللا من مرضهن إ نفسه من اهللا مبائة ألف درهمى رجل مرض فاشتر: قلت

  . )١(مامان هللا فهو لإلك وما ،نعم هو هللا: قال، مام لإلكجعلت فدا: قلت:  قال،سحاق ملن جعلتهإ

 أما ،نه نوع وعدأل، االستحبابى مل علحي إالّ أن ،ن واجباًكيالنذر مل ى مل علحيمل  إذا نهإف

  . أعرف مبصرفه أنه ضوحفلو) ه الصالة والسالميعل(مام اإل إىل الصرف

نحر ي أن  عن رجل حلف)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عبد اهللا أيب الرمحن بن وعن عبد

  . املناط أو طالقضاً باإلياحللف شامل للنذر أ أن ىبناًء عل. )٢(طاني من خطوات الشكذل:  فقال،ولده

 ين نذرتإ: أتاه رجل فقالنه إ)  السالممعليه(علي  عن، هيعن أب، عن جعفر، وينكة السيأما روا

: ) السالمعليه(علي   فقال،ذا ففعلتهكو ذاكفعلت ن إ) عليه السالم(م يبراهإحنر ولدي عند مقام أن أ

 نيكاملساى ناً تتصدق بلحمه عليبشاً مسكاذبح)٣( .  

  . )ه الصالة والسالميعل(م يبراهإ ملا فعله كأمره بذلإمنا  )ه الصالة والسالميعل(مام ن اإل أفالظاهر

خ ي محل الشكفلذل، ة واملرجوحيعدم انعقاد النذر يف املعصى دل عليتقدم ما : قال يف الوسائل

  . االستحبابى ش هنا علبكه ذبح الريوغ

ن إ :) السالممعليه(عن آبائه ، هيعن أب، نا عن جعفر بن حممديرو:  قال،سالموعن دعائم اإل

  . )٤(ة الرحميقطع وةيعن النذر يف املعصى  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  نذرال فإن ،هي فال نذر علكومن نذر يف شيء من ذل: )عليه السالم(قال جعفر بن حممد 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢٢ الباب ٢٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ و١ ح من أبواب النذر والعهد٢٤ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ و١ ح من أبواب النذر والعهد٢٤ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٢ ج:املستدرك) ٤(



٢٨

  . )١(ه شيءيس علية اهللا وليان يف معصك 

 أن ومن نذر، طعهيع اهللا فليطي أن من نذر: قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، وعن الغوايل

  . )٢(عصهياهللا فال  يعصي

  .)٣( ابن آدمكلميما ي وال ف،ةينذر يف معص ال: قال )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

س ي مما لكه بعد ذلكمليس أي )كلمي(  أو،)كلمييف ما ال ( األصل و، ساقطة)ال(لمة كما إ :أقول

  . نه اآلكمل

صلى اهللا ( عن النيب ،هريالفتوح يف تفس أبو خيرواه الش  ما،ةييف هذه الروا) ال(د سقوط لفظة يؤيو

  . )٤(ه ابن آدمكلميما ال ي وال ف،ة اهللاينذر يف معص ال: قال أنه )عليه وآله

 أن نذرنه إ :فقالوا،  قائماً يف الشمس فسأل عنهرجالًى رأ )صلى اهللا عليه وآله(لنيب ا أن وروي

تم يقعد وليظل ولتسيلم ولكتيمروه فل: )صلى اهللا عليه وآله(فقال ، صوميلم وكيل وال ظستيقوم وال ي

  . )٥(صومه

صلى اهللا عليه (ل اهللا قال رسو:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ثمييل امليمساعإعلي بن  وعن

  . )٦(ةيوال نذر يف معص: قال أن ىلإ رضاع بعد فطام ال: )وآله

: فقال: قال، ة اهللاينذر يف معص شيء ال أي :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن زرارة

هي فكيا فال حنث علين أودنيه منفعة يف دي فكان لكل ما ك)٧( .  

 هيعله الرجل علجيس من شيء هو هللا طاعة يل:  قال)عليه السالم( د اهللاعب أيب عن، ناينكوعن ال

  ئاًيه شيس من رجل جعل اهللا علي ول،طاعة اهللا إىل في بهي أن نبغي لهيإالّ أنه 

                                                

  .١ حبواب النذر والعهد من أ١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.٢ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  . من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:ركاملستد) ٦(

  .٦ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٧(



٢٩

  . )١(طاعة اهللا إىل صرفهاي أن نبغي لهي إالّ أنه ة اهللاي يف معص

اد قت أن امرأة نذرتن إ :) السالمماعليه(ه يعن أب، عبد اهللا أيب عن، العالء أيب بنىي حيوعن 

النذر إمنا :  ختاصم فأبطله وقال)عليه السالم(اً ي فأتت عل،نفهاأ فخرم رينفها فوقع بعأمزمومة بزمام يف 

  . ىسيذا يف نوادر أمحد بن عك، )٢(هللا

ى عي علس بنذر شرينه لبطال هنا ألون اإلكي أن نكميف، وهذه العبارة ختتلف عن العبارة السابقة

  .  واحدةنيتيولعل الروا، هي من التوجكرناه هناكخالف ما ذ

نفسه ى عل علجين هو نذر لوجه من وجوه املعاصي مثل الرجل إو: )عليه السالم(وعن الرضوي 

عة رحم فال شيء يقط أو عقوق أو ة مؤمنءساإ أو قتل أو سرقة أو زنا أو فسق أو شرب اخلمرى نذراً عل

  . )٣(ةينذر يف معصى قدامه عل إلريغ فارة هللا للعقوبة الك كه يف ذليعل أن یووقد ر، ه يف نذرهيعل

: قال أن ىلإ ة اهللايعة رحم وال نذر يف معصي يف قطنيمي ال أنه واعلم: ضاًي أ)عليه السالم(وقال 

فال في بنذره ي فحنث الى ه رضيس هللا فيئاً مما ليفعل شي أو شرب مخراًي أن  حلف ونذررجالً أن ولو

  . هيشيء عل

 خت عقبة بن عامر وقد نذرت أأمر )صلى اهللا عليه وآله(ن النيب إ :ابن عباسى رو: وعن الغوايل

  . )٤(عمرة أو متشي حلج أن ت اهللايب إىل متشيأن 

ان من ك )عليه السالم(املطلب  عبد أن ومن املعلوم ـ املطلب نذر عبدى ات الداله عليأما الروا

عليه (ى سياء عيان من أوصك أنه اتيظهر من بعض الروايبل ، )ه الصالة والسالميعل( ميبراهإ بنياملؤمن

   ،بطال مثل هذا النذرإأراد  أنه ىمل علحي أن بد فالـ  )السالم

                                                

  .٧ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك )١(

  .٨ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك )٢(

  .٩ حوالعهد من أبواب النذر ١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد١٩ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٣٠

 فأراد اهللا ،كث تعارف يف زمانه ذلي ح)ه الصالة والسالميعل(م يبراهإما فعله كله بالذبح يوتبد

  . ك ذلريغى مل علحي أو ،اًجياخلمر تدرى لغأما كاً جيذر تدرلغو مثل هذا الن سبحانه وتعاىل

 بنت مي مر)١(هيأول من ساهم عل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عمن أخربه، زيفعن حر

، ذحبهي أن رزقه اهللا غالماًين إ له تسعة فنذر يف العاشر املطلب ولد ان عبدكمث : قال أن ىلإ عمران

بل يف صلبه فجاء بعشر من اإل )صلى اهللا عليه وآله(ذحبه ورسول اهللا ي أن قدرين كي  ملعبد اهللافلما ولد 

  . )٢(هايوساهم عل

  عن معىن)عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت:  قال،هيعن أب، الضحسن بن فعلي بن  وعن

 )عليه السالم(ل يم اخلليبراهإل بن يمساعإعين ي:  قال،نيحينا ابن الذبأ :)صلى اهللا عليه وآله(قول النيب 

ى عبة ودعكان تعلق حبلقة باب الكاملطلب  عبداآلخر فإن وأما : قال أن ىلإ املطلب  بن عبدعبد اهللاو

فلما ، أجاب اهللا دعوته ذبح واحداً منهم مىتي أن عز وجل ونذر هللا نيرزقه عشر بني أن عز وجلاهللا 

عبد نهم فخرج سهم يسهم بأعبة وك فأدخل ولده ال وجلعز هللا نيوف اهللا يل فألقد وىف: بلغوا عشرة قال

  . )٣(اهللا

ذبح الولد أفضل قربة ملا علم من حال  أن تصور لعبد املطلب: وعن ابن شهر آشوب يف املناقب

فلما وجدهم ، راً لربهكعبة شكنحر أحدهم يف الي أن ورك أوالد ذةرزق عشر مىت أنه فنذر، ليمساعإ

  . اخلرب )٤(كيدي ني وحنن بكيلإمر األ:  فقالوا، تقولون يف نذريبين ما اي: عشرة قال هلم

  شف عدم انعقاده كلو فرض حصول الشرط قبل النذر ان أنه  يفكش المث إنه 

                                                

  .)دس سرهقمنه (. الفاعل مقدر، أي ساهم الناس عليه) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٩ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١٩ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١٩ب  البا٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٣١

عليه (عن أحدمها ، ح ابن مسلميه صحيدل عليو، بل مل أجد خمالفاً له، ما صرح به مجاعةك

عل هللا عتق ج ف،ون قد محلتكت أن ضها وخافي حة له فارتفعيجارى  سألته عن رجل وقع عل،)السالم

  وهو النيومي أو وميلف بحي أن ت قبلثة طميانت اجلاركهي حاضت وقد ن إ رقبة وصوماً وصدقةً

  . )١(ه شيءيس عليل:  قال،علمي

هي ن إ ها فجعلت هللا نذراًثنة فارتفع طمية باملديانت عندي جارك: قال ،ل بن صاحليوعن مج

نة ي باملد)عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب تبتك ف،أجعل النذر أن ا حاضت قبلأ فعلمت ،حاضت

  . )٢(كيانت حاضت بعد النذر فعلكن إ و،كيانت حاضت قبل النذر فال علكن إ :فأجابين

  . كيفال نذر عل: قال إالّ أنه خ مثلهية الشيويف روا

ة ءصالة الربا فالظاهر عدم الوجوب أل،معه أو بعده أو علق النذر حصل قبل النذرتم أن  يفكولوش

  .بعد عدم العلم بتحقق املوضوع

ون له كي مما ،ظهر لهن إ ان مرادهك فإن ،ذاكه يان علكمس د يف األيان قد جاء زكن إ ولو نذر

  .صحيمل  وإالّ ،مستقبل صح أمر ىعل

جاء ن إ ذرن إذا ماك، ي بأن حصل بعضه قبل النذر وبعضه بعدهجيمر التدرعلم حال األيومنه 

  . ب الوفاءجي ث الي ح،ان بعضهم جاء قبل النذر وبعضهم بعدهك وقد ،أوالدي من احلج

، كاالنعقاد أصح واملشهور هو ذل أن وقد عرفت عبارة الشرائع، حينذر التربع صح أن مث الظاهر

   طالق إلكوذل، هي علمجاعاإلى بل عن اخلالف دعو

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٥ الباب ١٨٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٥ الباب ١٨٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٢

س يف يالنفس ولى  علجيابالنذر اإل معىن أن رفت سابقاً بعد ما ع،تاباً وسنةًكدلة وعمومها األ

  .)١(﴾ محرراً  بطْين ِإني نذَرت لَك ما يف﴿: )عليه السالم( ميم مرأة عن ياكقال سبحانه ح، قيمعناه التعل

  . )٢(طعهيع اهللا فليطي أن من نذر: )صلى اهللا عليه وآله(وقال النيب 

 أو نيصم شهريل أو عتق رقبةيبه فلكفعل حمرماً مساه فري ال أن هيمن جعل اهللا عل: حيويف الصح

  . )٣(ناًيك مسنيطعم ستيل

  . )٤(نيميفارة كف يقلت هللا علن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبيويف صح

  . )٥( بهفِف فما جعلته هللا تعاىل: ويف خرب آخر

  . )٦(في بهي أن نبغي لهي إالّ هيجل علعله الرجيس من شيء هو هللا طاعة يل: ويف خرب آخر

نفسه هللا عتق ى  يف رجل جعل عل،) السالمماعليه(ه يعن أب، عبد اهللا أيب عن، ويف موثق الساباطي

ه ما اشترط يون مساه فعلكي إالّ أن ، عنهأباع أجزيان ممن كإذا  : قال،أعرجى عتق أعشأرقبة ف

  . )٧(ىومس

                                                

  .٣٥اآلية : سورة آل عمران) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٤ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٥ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد٨ الباب ١٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٦ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٢٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

  .٣ ح من كتاب العتق٢٣ الباب ٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(



٣٣

س هلا ية لييل جارن إ :قلت له:  قال)عليه السالم(احلسن أيب  عن، وقد تقدم عن احلسن بن علي

 ،عها أبداًيال أب أن يهللا عل: فقلت نيميها بينت حلفت فكين أ إالّ ة وهي حتتمل الثمنيان وال ناحكمين م

  . )١( لهك هللا بقولِف:  فقال،ف املؤنةيمثنها حاجة مع ختف إىل ويل

  . اآلخرومثله اخلرب 

ت اهللا يب إىل شيمي أن ا رجل نذر نذراًميأ: قالنه إ) عليه السالم( عبد اهللاأيب  عن، وعن احلليب

  . )٢(عرف اهللا منه اجلهد إذا س بدنةيب ولكريشي فلمي أن احلرام مث عجز

 عليهن له مال وكيه ومل ري عن رجل حج عن غ)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت،ويف خرب رفاعة

  . )٣(نعم:  قال،نه عن نذرهع يزجياً أيشج ماحي أن نذر

 البصري عن رجل عبد اهللاسأله عباد بن :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، دياحلم وعن عبد

:  فقال،ثركأ أو أقل أو قينصف الطرى ت اهللا احلرام فمشيب إىل نفسه املشيى عل ه نذراًيجعل هللا عل

تصدق بهي املوضع فكنفق من ذليان كنظر ما ي)٤(.  

ه يتغار عل أو ه امرأتهية فتؤذيون له اجلارك يف الرجل ت،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةيرواويف 

ر اهللا كن ذكين مل إو، قراي أن س لهير اهللا فلكان جعلها هللا وذكن إ : فقال، صدقةكيي علهقول يف

  . )٥(شاء صنع ا مايته يفهي جار

                                                

  .١١ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢٠ الباب ٢٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢١ الباب ٢٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٢١ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ حذر والعهد من أبواب الن٢٣ الباب ٢٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٤

ت اهللا يب إىل املشي يعل: غضب فقالأ عن الرجل )معليه السال( عبد اهللا أبو لئ س،وعن الصدوق

  . هاريغ إىل .)١(س بشيءيفل يقل هللا عليمل إذا  : قال،احلرام

جعفر  أيب عن، سي يف نوادرهيفعن أمحد بن حممد بن ع، كذلكضاً يون العهد أك كد ذليؤيو

  قال،احملرم إىل بداً فلما رجع عادب حمرماً أكري ال أن  يف رجل عاهد اهللا عند احلجر،)عليه السالم(الثاين 

مر أعظم  من األك وما تر،ناًيك مسنيستى تصدق علي أو صومي أو عتقي: )عليه السالم(جعفر أبو 

  . )٢(توب اهللايستغفر اهللا ويف

 أو ه عتقياهللا وطاعته فحنث فعل أمر ثاقه يفيه عهداً هللا وميمن جعل عل: ىخرأة يويف روا

  . )٣(اميص

د يبل عن ظاهر س، د يف الدروس من التوقفيالشه ورشادما هو ظاهر الفاضل يف اإلهذا فى وعل

الم كيف ى  املدعمجاع وباإلاألصلن استدل له بإو،  حمل نظراألولا ين قوإة ويفاك وصاحب الكاملدار

  : وجبملة من النصوصى املرتض

ن إ اًيهد أو نذراً أو صدقةً أو عبةكال إىل شيمي أن اًميانأه ي سألته عن رجل جعل عل،موثق مساعةك

:  فقال،صلح له فعلهي أمراً ال أو هيم عليقيمأمثاً  أو قطع قرابة أو رحم ذا أو أخاه أو مه ألم أباه أوكهو 

ا ما جعله هللا علي أن نبغي لصاحبهاي الواجبة اليت نيميالإمنا ، ة اهللاي يف معصنيمي ال ن إ ركه يف الشيفي

هللا : رزقه رزقاً فقال أو رده من سفره ه ماله أويرد عل افه أوخي أمر عافاه من  أوهو عافاه اهللا من مرضه

   ذاك يعل

                                                

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٢٣ الباب ٢٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من النذر والعهد٢٥ الباب ٢٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٢٥ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٥

  . )١(في بهي أن نبغي لهيصاحبه وى جب علا فهذا الو،راًكذا شكو

 :قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ايفكعن ال بيما عن التهذى عل، ح منصور بن حازميوصح

 قال الرجل علإذاعل أو ت اهللا وهو حمرم حبجةيب إىل املشي يس بشيء حىتي فل،ذاكذا وك يهد ي 

  . )٢(ذاكذا وكمل أفعل ن إ ذاكذا وك يهد ي هللا عل:قولي أو ،تهيب إىل املشي ي هللا عل:قولي

يف  ذ، إات املطلقة املتقدمةي الرواكداً لتلييون تقكت أن دة مما تصلحيات املقيها من الرواري غىلإ

ورة كات املذيوالروا، مقطوع العدمى  املرتضإمجاع و،ليدل ث اليل حي أصاألصلفى، فخي ل ما الكال

ق فال ي ال لزوم التعل،يف النذر وعدم تعلقه باحملرم  تعاىلاهللار كان لزوم ذيون املقصود منها بكظاهرة يف 

  .  حمل الفرضريم آخر غكان حياملطلق املنساق لبكفهي ، عربة مبفهومها

ها يها مما رتب فريناقش بأن النصوص وغيقد (: ناقشة اجلواهر يف املسألة بقولهم أن عرفيومنه 

مل  إذا  ضرورة عدم اقتضائها اللزوم،ا نذرأى ر النذر مبناها علكغة املزبورة من دون ذيالصى م علكاحل

 والفرض ،د والنذر والعهنيمي الريفارة النذر لعدم قسم آخر ملزم عندنا غكها يترتب عليوال ، ن نذراًكي

 ما هو مبىنكفمع فرض أخذ الشرط يف مفهومه ، النذر إالّ سي والثالث قطعاً فلاألولوا من كعدم 

 كنئذ عدم االنعقاد بعد الشي حاألصلى مقتضن إ قاليبل قد ، هاإطالقد شيء من جياالستدالل مل 

  . حمل نظر) ملعارضة اللغة ملثلها

  بل مل جند اخلالف  مةيالشهرة العظأن  إالّ ،اً بقولهريولذا وافق املشهور أخ

                                                

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١اب  الب١٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٦

ى نعم اهللا عليقد  إذ ،ر أعم من املعلقكبل لعل نذر الش، األولن ترجح ين املزبوريديمن الس الّإ

  . رها بنذر بعض العباداتكد شيري نعمة ونساناإل

ما أن إ ه نعمةيعبداً أنعم اهللا عل أن لو: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ريبص أبو قال

 أن هيعل فإن رم خبراسانحي أن نفسهى ة فجعل علي البلكفاه اهللا من تلة فعايببلى بتلي أو ضاًيون مركي

  .)١(تمي

  

                                                

  .٣ ح املواقيت١٣ الباب ٢٣٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٧

ننا بل يخالف ب  بال:ويف اجلواهر، )ة القربةيغة نيشترط مع الصيو(: قال يف الشرائع) ٣مسألة (

  . هيه علي بقسممجاعاإل

  : يف املقام أمران: أقول

  . غةيلصا: األول

  . ة القربةين: والثاين

  : غة حبثانيويف الص

  : نيقولى لفظ علتشترط يف النذر اليهل  أنه  وقد اختلفوا يف،يف التلفظ: األولالبحث 

سرائر لثر الفقهاء مثل اكأ إليه ذهب، جمرد القصد الباطين يفكيفال ، اللفظى توقف علينه إ :األول

اض ية والريفاك والروضة والك والقواعد واللمعة واملسالرشادإلر واية والشرائع والنافع والتحريوالغن

 كد يف املسالبل زا، ايفكس عن اإلكشف واملسالكيف السرائر عن املبسوط ويف املختلف وال يكواحمل

اض يويف الر، ثركاألنه إ حيويف املفات، نيتبه وباقي املتأخركثر كاملصنف والعالمة يف أ إليه ذهب: قائالً

  . ايف واحلليكسوقال به اإل، نياملتأخربني  نيقولهو أشهر ال

املختلف عن مجاعة  يكاه يف حمكوقد ح، جمرد القصد يفكياللفظ بل ى توقف علي النه إ :الثاين

شف كوصرح يف ال، ديالم املفكى ل وهو مقتضي ق،ة وتبعه ابن الرباج وابن محزةيقاله يف النها: قائالً

، ضاًيد أيفامل إىل اض نسبتهيوزاد يف الر، خ وابن محزة والرباجي الشضاً بأنه قولياض أي والركواملسال

ى نو إذا نه ألاألولقرب واأل، شفك وهو املستظهر من الدروس وال،نيملتوقفه من ايوعن املختلف حنن ف

  : خبار املتقدمةمجلة من األ إىل مضافاً، سم نذراًيلفظ مل يومل 



٣٨

ذا ك يهد يعل أو ت اهللا احلراميب إىل املشي ي علقال الرجلإذا  :ففي خرب منصور بن حازم

  . )١(يقول اهللا عل يس بشيء حىتيذا فلك وذاكمل أفعل ن إ ذاكو

  . )٢(ئاًيهللا شى مس س النذر بشيء حىتيل: ناينكالصباح ال أيب وخرب

س يل: قال، نذر يقول عليالرجل ن إ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ريبص أيب وخرب

  . ثيآخر احلد إىل )٣(صوم هللا يقول علي أو ئاًيش يسم يبشيء حىت

ت يب إىل املشي يغضب فقال علأ عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا أبو سئل: قال، ة الصدوقيوروا

   .)٤(س بشيءيفل يل هللا علقيمل إذا  : فقال،اهللا احلرام

  . عهذا املوضوى ة الدالة علريثكات الي من الرواك ذلريغإىل 

  .)٥(المكرم الحيالم وكلل الحيإمنا نه أى خبار علدل من األ ما إىل ضافةهذا باإل

 يف العبادة  أن األصلمثل، دلة جبملة من األ،األصل إىل ضافةالقول الثاين فقد استدل له باإلأما 

ستدالل له  واالريما يف الضمى  علريعالم الغإن الغرض من اللفظ أو،  وقد حتقق هنارياالعتقاد والضم

 أو  أَنفُِسكُم ِإنْ تبدوا ما يف﴿: وقوله سبحانه، اللفظ إىل تاجحيعامل بالسرائر فال   واهللا تعاىل،بالقصد

ِبِه اللَّه كُمحاِسبي فُوهخ٦(﴾ت(.  

  .للحصرإمنا  و)٧(اتيعمال بالناألإمنا : )صلى اهللا عليه وآله( وقوله

  .)٨(ى ما نوئل امركل: )صلى اهللا عليه وآله(وقوله 

                                                

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ٥٧ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٢٣ الباب ٢٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب احكام العقود٨ الباب ٣٧٦ ص١٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٢٨٤اآلية : سورة البقرة) ٦(

  . من أبواب مقدمة العبادات٥ الباب ٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٧(

  . من أبواب مقدمة العبادات٥ الباب ٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٨(



٣٩

اشترط اللفظ لزم فساد أغلب  فلو،  بأن نذر أغلب الناس خال عن اللفظكذل إىل فيضأورمبا 

  .أقسام النذر وهو مستبعد

 األصلون كو، ل يف املقامي وقد عرفت الدل،ليث ال دليل حي أص األصل إذخيفى، ل ما الكويف ال

هذا من  أن ىل عليوال دل، ةيف قلبيالكة وتيف لفظيالك تك ظاهر بل هناري غرييف العبادة االعتقاد والضم

ى  علريعالم الغإون الغرض من اللفظ كو، د والنبوة واملعاد وما أشبهياالعتقاد بالتوحكة يف القلبيالكتال

ى  علسالمتوقف اإلي ذاول، ما عرفتى اللفظ على اً عليم الشرعي مبنكون احلكنايف ي ال ريما يف الضم

  .نيالشهادت

ضاً ي أريالضم أن ىدل علتإمنا و، ريانعقاد النذر والعهد بالضمى ها علية فال داللة فكة املباري اآلأما

دل ي ة يف العمل اليواشتراط الن، ات وحنوهاياالعتقادكمور مجلة من األ إىل حماسب وهو واضح بالنسبة

 ريات من غية يف االعتباريفي النكت نه الإ فاتيعمال بالناألإمنا : وال داللة يف قوله، ةية النيفاكى عل

ولذا رده بعضهم بقوله ، سبب تام أنه ة من السبب اليفالن، سباب والشروطها من األيعترب فيانضمام ما 

  مائل امركل: )صلى اهللا عليه وآله(ومثله قوله ، تفاء اكالم يف االكالإمنا ة ويالم يف اعتبار النكال 

  .)١(ىنو

  الكوبعد ذل، ما هو واضحكى وصغرى ربكه يل عن اللفظ مناقش فون نذر أغلب الناس خاكو

صلى اهللا عليه (  وقوله،)٢(﴾يوفُونَ ِبالنذِْر﴿:  مثل قوله سبحانه، بهكتمس يدلة النذر حىت ألإطالقى بقي

   .)٣(عصهيه فال يعصي أن  ومن نذر،طعهيع اهللا فليطي أن من نذر :)وآله

  .  ا هلذا القولكلعمومات اليت متسا أو اتطالق من اإلك ذلريغإىل 

                                                

  .١ حمن أبواب مقدمة العبادات ٥ الباب ١ ج:الوسائل) ١(

  .٧اآلية : سورة اإلنسان) ٢(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٤٠

ى مقدماً عل أو ، اسم اجلاللةريبغ أو ،ةي العربريان بغكن إفي اللفظ وكي أنه الظاهر: البحث الثاين

 للرمحن :قولي مؤخراً مثالً أو ، وحنوه)يعل(ى مقدماً املطلب عل أو ،مؤخراً أو ،هريغ أو اسم اجلاللة

ات طالق لإلك ذلريغ إىل ،كما أشبه ذل أو ،هللا يعل أو ي،ذا هللا علك أو ،ذاك يقول هللا علي أو ،يعل

  . ته نذراًيمة تسميبضم

ل يدل إىل غة خاصة حباجةيخصوص ص أو لفظ اجلاللة أو ةيمشترط العرب أن ظهريومما تقدم 

  . لزميمل ) ذاك يعل (: فلو قال،ر أحد أمساء اهللا سبحانهك وال خالف يف اشتراط ذإشكالنعم ال ، مفقود

 يذا قال الرجل علإ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وقد تقدم يف خرب منصور بن حازم

 ي هللا عل:قول يس بشيء حىتي فل،ذاكذا وك يهد يعل أو ،ت اهللا وهو حمرم حبجةيب إىل املشي

  . ثياحلد

  . )١(حجاً أو اًيهد أو صدقة أو اماًيهللا صى مس س النذر بشيء حىتيل: الصباح أيب ويف خرب

 يقول علي أو ئاًيش يسم يس بشيء حىتيل:  قال،نذر يقول عليعن الرجل ، ريبص أيب ويف خرب

  . )٢(صوم هللا

لف بالنذر حيل عن الرجل ئ وس)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،ويف خرب مسعدة بن صدقة

  . )٣(س بشيءيعل هللا لجي ملإذا  : قال،أقل أو ها درهمينه اليت حلف عليميته يف يون

  . )٤(س بشيءيفل يقل هللا عليمل إذا  :ويف خرب الصدوق

  هو :  يف رجل قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الرمحن ويف خرب زرارة وعبد

                                                

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حر والعهد من أبواب النذ١ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٤(



٤١

   .)١(س بشيءيل:  قال،فعلهيذا فلم كذا وكفعل يمل ن إ حمرم حبجة

  . اتيها من الرواريغإىل 

 يفلو قال عل، ةعترب التلفظ باجلاللي:  قال،ل اسم هللا سبحانهكها أرادوا باجلاللة رية وغيفاكولعل ال

  . ه خالفاًي ال أعرف ف،لزميذا مل ك

 بلفظ كون ذلكه يلزم علي:  قال،ره املناهل ونقلهكما ذيظهر وجه القبول والرد فيومما تقدم 

  . )هللا (ةاجلاللة وهي لفظ

ى تفكوا، ثر اعتبار خصوص لفظ اجلاللةكالم األكى ومقتض: ثر قائالًكة عن األيفاكاه يف الكوح

د ياه عن الشهكما حيره التوقف فكذ وظاهر ما، إشكاله ي وف،مساء اخلاصةد يف الدروس بأحد األيالشه

لفاظ اليت ان باملرادف من األيتمساء اخلاصة وال اإلوز أحد األجيف فال يضعنه إ قرب بل األ،س يف حملهيول

  . إشكالولو أبدل لفظ اجلاللة مبرادفه يف االنعقاد : ة قائالًيفاكتوقف يف هذا يف الو، ةيست بعربيل

ثر يف الشرح كعن األ يكاحملكالعبارة ى ضتومق(:  قائالًنياجلواز يف املقام إىل اضيوصار يف الر

فإن  ،ةه مناقشي وف،النصوص املزبورةى مقتض إىل  ونسبوه،ة اعتبار خصوص لفظ اجلاللةيفاكد واليللس

ه علول، هو ذاته املقدسة ال خصوص هذه اللفظةإمنا اقها يم التأمل الصادق يف سكها حبي ف)اهللا(املراد من 

بدال إفاحتمال انعقاد النذر ب، ة القوةيمساء اخلاصة وهو يف غابأحد األى تفكا يف الدروس انخيشن إ لذا

ما يوف، )٢()شارةإرمها ك املقدم ذنيتابك الاله يفكن استشإة وي العربريلفاظ غلفظ اجلاللة مبرادفه من األ

  . ره نظركذ

  ِإني نذَرت ﴿: ضاً قوله سبحانهيده أيؤيبل رمبا ، القاعدة ما عرفتى ن مقتضإف

                                                

  .٧ ح من أبواب النذر والعهد١ الباب ١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢١٢ ص١٣ج: رياض املسائل) ٢(



٤٢

ذا خاطب اهللا إ ف،)٢(﴾ِإني نذَرت ِللرحمِن صوماً﴿: تعاىل وقوله ،)١(﴾ محرراً  بطْين لَك ما يف

 قال للرمحن أو ،يالمه مث قال له علكيف  ر اهللا سبحانه وتعاىلكتقدم ذ أو ،ي علكلوقال  سبحانه وتعاىل

ضاً ي أنيميرناه يف باب الكما ذ أو كبل، لفاظ ذاته املقدسة وأراد ذه األ،اخلالق أوما أشبه أو الرازقأو 

  . حاًيون نذراً صحكيلفاظ من سائر األ

ى عل أو ،ذين السماع للدعاءأى عل أو ،القرآن إىل النظرين يعى  هللا عل:قال مثالً إذا مايل فكشينعم 

امه ييف صحته نذراً وق فإن ،ما أشبه أو ،املسجد إىل رجلي الذهابى عل أو ،سوددي ملس احلجر األي

  .بةيانت الصحة قركن إو، تأمالً )يهللا عل(مقام 

 أن فيكي أو ،)ذاك( ىنومع )يعل(  ومعىن)هللا( عرف معىني بأن ،اًيحرف فهم املعىني أن شترطيوهل 

معناه ن إ ل لهي العرب فنظم له من لغة العرب وقريان من غك بأن ،هذه اجلملة هذه املعاين معىن أن فهمي

  . احكتاب النكرنا مثله يف كما ذكبعد االنعقاد ي ال،  احتماالن،ذا يف لغة فارس مثالًك

مثل  ي وعل: السامع لنذرهنساناإلئاً فقال هذا ي شإنساننذر  إذا ماينبغي عدم االنعقاد فينعم 

  .كذل

 ماك، كبعد ذلي  ال،صح نذراًيد معناه فهل يفية يبدل حرف الالم حبرف آخر يف اللغة العربأولو 

  . ما أشبه أو ةيكرالت أو ةيدناهل أو ةيمعناه بالفارس إىل بدله إذا كذلكأنه 

 بشيء ،عدم ربطه أو ،ديلز أو  ال للصنم،هيراد ا جعل النذر هللا عليالقربة يف املقام : مر الثايناأل

 :ي العادنسانقول اإلي أو ي، علك للمل:ة السلطانيقول حاشي أو ،ذاك ي للصنم عل:افركقول اليأن ك

  بدون الربط  يقول علي أو ،يلزوجيت عل أو قييلصد

                                                

  .٣٥اآلية : سورة آل عمران) ١(

  .٢٦اآلية : سورة مرمي) ٢(



٤٣

عله هللا جي مل نهف ألكيمل  )يهللا عل( بدون تعاىلاهللا  إىل  أصوم غداً قربة:بل لو قال، اًإطالقبشيء 

ون كفقد ت،  القربة يف املتعلق العباديكتل فإن ، القربة املعتربة يف العبادةريهذا غ أن ىفخيوال ، سبحانه

 أن يهللا عل: ولو قال، ان بالصالةيت وجبت القربة عند اإل،أصلي أن يهللا عل:  لو قالمثالً، ونكت وقد ال

 كبل لو تر، اهللا تعاىل إىل  اخلمر قربةكتري أن  إىلاجةفال ح، ن يف املتعلق قربةكي مل ، شرب اخلمركترأ

ث وصف له ي ح،وميل كى تغدأ أن يهللا عل:  لو قالكذلكو، النذرى داخلمر بدون قصد القربة أ

  . ها القربة شرعاًي من املتعلقات اليت مل تؤخذ فكما أشبه ذل أو ،وم لرفع مرضهيل كب الغداء يالطب

نو يذا مل إف، اف والوضوء والغسل واحلج وما أشبه أخذت القربةكنعم يف الصالة والصوم واالعت

اً يف بين املتعلق قركيذا مل  إخبالف ما،  الفعل املتعلقكصح ذلينه مل ؤد النذر أليان ا مل يتالقربة عند اإل

ن  أرناه يف بعض مباحث الفقه من استحبابكما ذك اهللا تعاىل إىل أيت به قربةًي أن ن صحإنه وإف، نفسه

داء النذر ها القربة أليشترط في ال إالّ أنه ،اهللا تعاىل إىل  قربةًكل متروك كتريل عمل وك نسانأيت اإلي

  . نو القربةين مل إتحقق النذر ويف

 هو الذي صرح به يف السرائر والشرائع والنافع ،رناه يف النذركالذي ذ واشتراط القربة باملعىن

ما ك، هارياض وغيشف والركة واليفاك والكد والدروس واملسالص والقواعي والتخلرشادر واإليوالتحر

  . هيم متفقون علأوالظاهر ، عن بعضهم يكح

  ).ة القربةينا يف اشتراط نأصحاب نيخالف ب ال(:  قالكففي املسال

  .)غةية القربة مع الصي يف اشتراط نصحاب األنيعرف خالفاً بأال ( :ةيفاكويف ال

  .)١()ان النذر نذر جلاج اتفاقاًكن إو، ة القربة باملنذوريغة نيشترط يف الصيو( :شفكويف ال

                                                

  .٧٥ ص٩ج: كشف اللثام واإلام عن قواعد األحكام) ١(



٤٤

ه يبل عل، لزم بال خالف أجدهيقصد القربة مل ي أن ريذا من غك يلو قال عل(: اضيوقال يف الر

  ).الم مجاعةك يف مجاعاإل

 فإن ،غةيجراء الصإة القربة بين إىل حاجة نه ال أظهري كوبذل، امإمجاع من فتاواهم وك ذلريغإىل 

  . روه شرعاًكنفسه مى غة وجعل شيء عليجراء الصإ

راً هللا كنفسي شى ين جعلت علإ: )عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل،سحاق بن عمارإففي موثق 

ره كين ألإ: مث قال، نعم:  فقال،هما يف السفر بالنهاريصلأهما يف السفر واحلضر فيصلأ نيعتكر

نفسي ى  علكجعلت ذلإمنا ، يجعلهما هللا علأين مل إ: فقلت، سهنفى وجب الرجل عليجياب أن اإل

  . )١(نعم:  قال،شئت إذا دعهماأنفسي فى راً هللا ومل أوجبه هللا علكهما شيصلأ

ى توجب عل ال:  قال) السالمماعليه(عن أحدمها ، عمن حدثه، اجلرجاينبن علي وعن احلسن 

  . ثياحلد )٢(النوائبى  احلقوق واصرب علكنفس

ى تتعرض للحقوق واصرب عل ال: )عليه السالم(يل رجل صاحل   قال،ل بن جابريمساعإوعن 

  . ثياحلد )٣(النائبة

تتعرضوا  ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ل بن جابريمساعإعن ، سنادهإوعن الصدوق ب

  . )٤(م فاصربوا هلاكذا لزمتإللحقوق ف

أقبل  إذ  جالس)عليه السالم(ى نما موسيب:  قال،)السالم يهمعل(ره عنهم كعمن ذ، وعن درست

لو رجل بامرأة خي نه الإ فكحتل ل ختل بامرأة ال الى ا موسي: قال أن ىلإ لوانأه برنس ذو يس وعليبلإ

   أن كايإو، أصحايبنت صاحبه دون ك إالّ حتل له ال

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ١٨٩ ص١٦ ج:ئلالوسا) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ١٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ١٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ١٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٥

 الوفاء نينه وبيحول بأ  حىتأصحايبنت صاحبه دون ك إالّ نه ما عاهد اهللا أحدإتعاهد اهللا عهداً ف

  . )١(به

قال رسول اهللا :  قال،) السالمماعليه( جعفر بن حممد عبد اهللا أيب عن، وعن سعدان بن مسلم

  . ثيداحل )٢( جالس)عليه السالم(ى نما موسيب: )صلى اهللا عليه وآله(

ن من كتمين كيان مل طيالش أن علمونيانوا كم  فهو أل)هم الصالة والسالميعل(أما نذرهم 

ن علة كث مل تيروه حكم أنه ظنياناً مبا يام أحيتإ يف مسألة كرنا ذلكما ذك،  الوفاءنينهم وبيلولة بياحل

  . روهاً هلمكن مكيفلم ، هميراهة موجودة فكال

يوفُونَ ﴿: عز وجل يف قول اهللا ) السالمماعليه(ه يعن أب، عن الصادق، فعن مسلم بن خالد

صلى (مها رسول اهللا عادفن اريان صغيصب  ومها) السالمماعليه( نيمرض احلسن واحلس: قال، ﴾ِبالنذِْر

: فقال، عافامها اهللان إ  نذراًكياحلسن لو نذرت يف ابن أبا اي:  فقال أحدمها،ومعه رجالن )اهللا عليه وآله

تهم ي قالت جاركذلكو، )عليها السالم ( قالت فاطمةكذلكو، عز وجلراً هللا كام شيأصوم ثالثة أ

  .ثياحلد )٣(س عندهم طعامياماً وليته فأصبحوا صيفألبسهما اهللا عاف، فضة

 )هما السالميعل( نيمرض احلسن واحلس: اص والعام قالوااخلى رو: قالنه إ ،انيوعن جممع الب

، اً نذركيولدى احلسن لو نذرت عل أبا اي: ووجوه العرب وقالوا )صلى اهللا عليه وآله(فعادمها جدمها 

   نذرت كذلك و،شفامها اهللان إ اميفنذر صوم ثالثة أ

                                                

  .١ حذر والعهد من أبواب الن٦ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٥ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ١٩٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٤٦

هل ر قصة نزول كمث ذ، س عندهم شيءيا ولءربفتهم فضة يذا جارك و) السالماعليه(فاطمة 

  . همي فىأت

صلى اهللا عليه (عن جده ، )عليهما السالم (هيعن أب، جعفر بن حممد إىل  بسنده،ويفكوعن فرات ال

صلى (د ولد آدم حممد يداً فأعادمها سي مرضاً شد) السالمماعليه( نياحلسمرض احلسن و: قال )وآله

ن إ :)عليه السالم(طالب علي بن أيب  ني املؤمنريمفقال عمر أل، ر وعمركادمها أبوبعو )اهللا عليه وآله

عليه (طالب علي بن أيب  فقال، ه وفاءيس فيون هللا فلكي ل نذر الك فإن نذرت نذراً هللا نذراً واجباً

 ) السالماعليه(فقالت فاطمة الزهراء ، اتيام متوالياهللا ولدي مما ما صمت هللا ثالثة أ عاىفن إ :)لسالما

اهللا  عاىفن إ :فضة قالتى تدع) ، خ لةينوب(ة ية بربريانت هلما جارك و،)عليه السالم(علي  مثل مقالة

  . ثياحلد )١(امي مما ما صمت هللا ثالثة أدييس

  : كولذا قال يف املسال، ة القربة يف النذرنيفت املراد ب فقد عر،انكف يكو

ورمبا اعترب ، ة لهيعله غاجين مل إة القربة جعل الفعل هللا وين املعترب من ن أخبارهذه األى ومقتض

نظائره من ك كوحنو ذل اهللا تعاىل إىل قربةً أو  هللا:غةيقول بعد الصي بأن ،ةيبعضهم جعل القربة غا

قصد ي أن ة القربةيواملراد بن، ن وعموم النصوصيريالتقدى  حلصول الغرض علاألولح األصلو، العبادات

فالقربة حاصلة من  وإالّ ،قصد به معناهي أن قوله هللا من دون يفكي ال أن  معناه مبعىن،ذاك ي هللا عل:بقوله

  . )ما قررناهكخر آ أمر شترط معهي وال ،جعله هللا

ة يوا غاكشترط ي اً الإمجاعالقربة املعتربة يف النذر أن  غةيستفاد من الصيو(: وقال يف الروضة

  غة هلا يصفي تضمن الكيبل ، ه من العباداتريغكللفعل 

                                                

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٤٧

  . اهللا وحنوه أو ،اهللا إىل  بقوله قربةًكتبعها بعد ذلين مل إو يوهو هنا موجود بقوله هللا عل

ة يف يفي النكيوهل ، نهاهللا سبحا إىل ها التقربيشترط في(: عن الدروس، يكركة اليوعن حاش

ان املراد كن إ :قلت(: مث قال، )األول قوىاأل ،غةيبد من التلفظ بالتقرب يف متام الص ال أو التقرب

  الكوبدون ذل يالقربة مثل هللا عل يقتضيشترط التلفظ مبا ين كل، شترطي ال أنه التلفظ بالقربة فاحلق

  . )نعقدي

 وهو املعرب عنه ،قوله هللا معىن إىل  النذر قصد الناذرشترط يف صحةيو(: قالنه إ وعن شرح النافع

 إىل ون قاصداًكي أن الظاهر من حال املتلفظ بقوله هللا ألن اًحيره املصنف صركذيمل إمنا و، ة القربةيبن

  . )هيقبل قوله فيعدم القصد مل ى ادع لو  حىت،معناه

س املقام يولى،  يف مقام الدعونساناإلى لالظهور حجة ع ألن ،القاعدة القبولى ن مقتضكل: أقول

  . يف شيءى من الدعو

فلو قصد منع نفسه ، غةية القربة مع الصي يف اشتراط نصحاب األنيأعرف خالفاً ب ال(: ةيفاكويف ال

غة بأن ية بعد الصي اشتراط جعل القربة غاري من غكفي ذلكي أنه خبارواملستفاد من األ ...نعقديهللا مل  ال

مها خالفاً لبعض ريدان وغيشهل اكوقرب ذل، كاهللا وحنو ذل إىل قربة أو  هللا:اًيغة ثانيقول بعد الصي

  .)١()قصد بقوله هللا معناهي أن ة القربةيما اخترناه فاملراد بنى وعل، صحاباأل

  .)٢()نعقدي ولو قصد بالنذر منع نفسه ال هللا مل ...ة القربةينمن النذر  يف البد(: ريالتحر يف وقال

ه االلتزام ؤنشاإون كي أن  مبعىن،ة القربةيغته نيانعقاد النذر بص يف شترطيو(: نيملتقمناهج ا يف وقال

ولو ، كذل يف افكة القربة يمع مقارنته لن يرب بل قوله هللا علقعترب التلفظ بالتيوال  ، هللا تعاىلكبذل

   ع نفسه بالنذر ال هللا تعاىلنقصد بالنذر م

                                                

  .٤٩٣ ص٢ج: كفاية األحكام) ١(

  .٣٤٥ص ٤ج: حترير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية) ٢(



٤٨

  ).نعقديمل 

  . رناهكما ذيظاهرة فلمام الك من ك ذلريغإىل 

، ة القربة منهيافر لتعذر نكوجه للقول بعدم صحته من ال الأنه ( : اجلواهرشكالعرف وجه إليومل 

قول   حىت،لمامك من كيعلى فخي  مما الك عنها قول هللا وال حنو ذلئزجية القربة ينن إ وال لقوهلم

 قد عرفت كنأمع ، نعقدي نفسه للنذر ال هللا مل فلو قصد منع :ة القربةياعتبار نى عاً عليه تفررياملصنف وغ

 يقتضي منع نفسه عن فعل باعتبار عظم املنذور الذي رادةوقعه إليلف كامل أن نذر الزجر الذي معناه

  . )وقوع الفعل منه االلتزام به بسبب النذر

فار كعتقد اليه لإ إىل عتقد املسلمون ا ال القربةيعتربون القربة اليت يم أما سبق يذ قد عرفت فإ

ولذا ، هيلإأصوم قربة  أو ي قوله هللا علنيفرق عندهم ب نه الجزاء ألقوهلم باإل ه سابقاًيلنا علكشأن إ و،به

ال كتحقق بيالنفس ى اجلعل عل إذ ،ي لفظ هللا علري بغ)عليه السالم(وفاطمة  ي علث نذريحد يف تقدم

  . نياللفظ

لواله حصل التناقض  أنه  لظهور،عله هللاجيمل  أنه كبذلراد ي ،خلإ )فلو قصد(ه ريوقول الشرائع وغ

  .اًإطالقمثال احملقق أالم ك يف  واردريوهو غ، نيالمك النيب

ر لفظه كذإمنا معناه و يرد بقوله هللا علينعم لو مل (: أنه لذا قال اجلواهر بعد عبارته املتقدمةكو

الم منهم مشعر كبل لعل هذا ال،  هذه اجلهةنعقد مني هللا مل كنشاء االلتزام بذلإقصد يلغضب وحنوه ومل 

ة القربة املعتربة يف ين رناه الكالذي ذ املعىن ها هوي علكروها وفرعوا ذلكة القربة اليت ذيون املراد من نكب

ما كـ ث قال يضاً حي أكذلكرناها كبل لعل عبارة الدروس اليت ذ، مرالعبادات اليت هي قصد امتثال األ

 ،غةيفي التقرب يف الصكي أو غةية القربة للصيشترط نيوهل :  ـ وركاملذتاب ك من النييف نسخت

  . )قرب الثايناأل

   ،بجيمل  وإالّ ،بل قصد معناه وجب )يعل(قل ي ومل )هللا(ذا قال إ ف،انكف يكو



٤٩

ضرورة قوله ى ات الدالة علي ملا تقدم من الروا،ضاًيهللا أ ن قصد معىنإ و)هللا( بدون )يعل(ن قال إو

  .الوجوب يف هللا

ق النذر يمناط الوجوب تعل أن تواتر من ع ملاياحملتمل عدم الوجوب يف اجلم( :بل عن املختلف

وما تقدم من ،  عن املتواتره فضالًينص عليظفر خبرب واحد أمل  أنه شف اللثام منكوما عن ، بقوله هللا

  . )تلفظ بهين مل إة ويتمالن اجلعل هللا بالنحين مع ضعفهما ياخلرب

وقد ، )ك ظاهر يف ذلنيح وبي صرنيالنصوص بن إ( :ولذا رده اجلواهر بقوله، ر الوجه ظاهريغ

  .راركالت إىل ة فال حاجةيرنا من النصوص مجلة وافكذ

فهو جلملة من ، قل هللا استحب له الوفاءيذا ومل ك یاء بأنه لو قال علهة من الفققول مجاعأما 

  : اتيالروا

ه حجة يانت علكرجل :  قلت له،)عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، سحاق بن عمارإمثل ما عن 

 أن  فتزوج قبل،أحج فغالمي حر أن تزوجت قبلن إ :فقال، ل له تزوج مث حجيج فقحي أن ادر فأسالماإل

نذر يف طاعة اهللا واحلج أحق من نه إ : فقال،رد بعتقه وجه اهللايمل : فقلت، عتق غالمهأ:  فقال،جحي

عز ان تطوعاً فهي طاعة هللا كن إو:  قال،احلج تطوع فإن :قلت، جيالتزومن  يهج وأوجب عليالتزو

  . )١(عتق غالمهأ فقد وجل

 عبد اهللا أيب  عن:ويف بعض النسخـ  )عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، سحاق بن عمارإة يويف روا

  . )٢(الغالماح فحرر ك بالنأفبد، أحج فغالمي حر أن تزوجت قبلن إ :يف رجل قالـ  )عليه السالم(

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٧ الباب ١٩١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٤٨ ص٤ ج: االستبصار،٤٥٥ ص٧ ج:فروع الكايف) ٢(



٥٠

ان ك وما ، بهدان هللا وفكفما  ،نارذالنذر ن: )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن عمر بن خالد

  .)١(نيميفارة كفارته ك اهللا فريلغ

 ىمي جعلت علأبأيب أنت و:  قلت له،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ويف خرب صفوان اجلمال

 ناً وما جعلته هللا فِفيمي كنفسى جعلت علإمنا  فكنيمير بفّك:  فقال،ت اهللا احلراميب إىل ئاًينفسي ش

  . )٢(به

سامح يف أدلة السنن توال،  ضعف السنداآلخرويف بعضها ، ات ضعف الداللةين يف بعض الرواكل

  .كاف يف ذلك

عل الشارع له سبباً خاصاً جيما مل يان فكن إ النذر أن فاد منهتسيما تقدم من حترر الغالم ف أما

ما أشبه  أو زوجته طالق أن  أو، فبنته زوجة فالنذا مثالًكصار  أو ذاكفعل ن إ نذر أما إذا ،حيصح

ب مل اسب األكذا مل حتصل تلإف، مور أسباباً خاصةمثال هذه األشارع جعل ألال ألن ،صحي مل كذل

  .  النتائجكتترتب تل

عمال األإمنا : ) اهللا عليه وآلهصلى( لقوله ،النذر بأنه عىنة يداء النترط عند األشينه  أمث الظاهر

 قصد ريها مث صالها بغريغ أو ذا نذر الصالةإف، ةيبالن إالّ اجلزئيى نطبق علي لي الكن ال وأل،)٣(اتيبالن

عند الفجر ى  فصلنيعتكصلي ري أن نذر أن ه صلوات متعددة مثليان علكسواء ، فكيعن نذره مل  اأ

 ريه غية يف صورة عدم شيء آخر عليفاكفاحتمال ال، ذر أم اله النافلة والصبح والنيث علي حنيعتكر

  .ظاهر

ه يعطي أن ديرياً ورنايد ديطلبه زيان ك إذا ماك،  النذررييف غ مور حىتسائر األ إىل  بالنسبةكذلكو

  . هايأقع عن يورات مل كاملذ أي  قصدريناراً من غيأعطاه د فإن ،ناراً نذراً مثالًيناراً مخساً وديد

  

                                                

  .٦ ح من أبواب الكفارات٢٣ الباب ٥٧٥ ص١٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الكفارات٢٣ الباب ٥٧٥ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ حبادات من أبواب مقدمات الع٥ الباب ١ ج:الوسائل) ٣(



٥١

  إذاًفهو،  مقدوراً للناذرون طاعةًكي أن متعلق النذر فضابطهأما ( :قال يف الشرائع) ٤ة مسأل(

  . )والصدقة والعتق يالصالة واهلد واحلج والصومكخمتص بالعبادات 

ن إ شرب اخلمر ونذريان كذا إف، اًكتر أو املراد بالطاعة أعم من الواجب واملستحب فعالً: أقول

جعل الطرف  إذ ،م له طرف واحدكل حك أن )صولاأل(رنا يف كنعم قد ذ ،ها انعقدكعافاه اهللا تر

 وشرب اخلمر ،ها حرامك الصالة واجبة وتر:قولوني يف العرف فنيعرب عن الطرفيان كن إ و، لغواآلخر

 أو نيام يف املثالك أربعة أحكست هنايقة ليففي احلق الّإو، ةي وهو عبارة عرف،ه واجبكحرام وتر

  . لل مثاكمان يف كح

 كتر أو  حرامكنذر تر أو ،اًنيد أو ناًي دمباحاً راجحاً أو مستحباً أو ذا نذر واجباًإ ف،انكف يكو

بل وبعض ، دلة هلاات األإطالقاً انعقد لشمول يدن أو ناًيه راجحاً دكون تركي مباح كتر أو روهكم

  . ات اخلاصة مما تقدمت مجلة منهايالروا

نذر  أو ،هيطرف أي ه بدون رجحان يفكتر فعل مباح أوو  أمستحب أو جب واكنذر تر إذا أما

  .نعقديروه مل كم أو فعل حرام

أي من ـ الثالث (: ث قالينذر املباح املتساوي طرفاه حى ه علريل يف القواعد وغكولذا أش

ا  ينعم لو قصد التقو، إشكال ويف لزومها بالنذر ،ل والشربكاألك املباحات ر ـأقسام متعلق النذ

  . ل احلرام وجبكس من أفمنع الن أو لعبادةاى عل

جزءاً  أو يف تعلق النذر باملباح شرطاً(: ث قاليد يف الدروس حيعلم وجه النظر يف قول الشهيومنه 

، ة احلسن بن عليي لروا،)ومع التساوي رجح جانب النذر، ايالدن أو نييف الد األوىلنظر أقربه متابعة 

  ة حلف يار يف ج)عليه السالم(احلسن  أيب عن



٥٢

  . )٢())١(قةيه دقيوف ،كرذف هللا بن: )عليه السالم( فقال ،عهايال أب أن ي هللا عل: فقالنيميهلا ب

 مجاعبل اإلى، نعقد بال خالف نصاً وفتويروهاً مل كم أو فلو نذر حمرماً(: ولذا قال يف اجلواهر

بل يف ، ايان راجحاً يف الدن أو ك،اهطرف يباح املتساومل بل وا،هيه علريصار وغتن عن اال ومنقوالًحمصالً

بل ، املشهور إىل بل عن بعضهم نسبته، صحاب األ واحد منري غإطالق إىل ن ناسباً لهيالد أو اضيالر

ى اره جوازه رداً عليبعد اخت ث قالي ح،مجاععن ظاهر املختلف يف مسألة نذر صوم أول رمضان اإل

  .)٣()ان طاعةك إذا نعقديا إمنالنذر  أن ى منا علمجاع لإل:املبسوط واحللي

في كي واألولعترب الطاعة يف ي ف،هري املعلق وغنيل بييف اللمعة من التفص ضعف منه ماأو(: مث قال

  . ىانته )٤()ن مل نتحققه بل املتحقق خالفهك ول،املشهور إىل ن نسبه يف الروضةإ و،يف الثاين املباح الراجح

  . ما عرفتى  علاًيدن أو ناًياملباح الراجح دإىل  تأمل يف عدم االنعقاد بالنسبةيان كن إو

ن إ ي هللا عل:قالحيث إنه إذا ، ربعة يف النذران األكر فقد ظهر مما تقدم حال األ،انكف يكو

 هريغى عل نفسه الى ونه علكو، ره سبحانهكبدون ذ أو هريلغ ونه هللا الكفالالزم ، ذاكذا فعلت كصار 

ون كو، راًكش حنوه زجراً ال أو حراماً عم أواأل ذا جائزاً باملعىنكار ص أن ونكو، كيف مل إالّ نذر الإذ 

  . طرفاه ياملباح املتساو أو  املستحبك الواجب وتركروه وترك احلرام واملريذا غكفعلت 

 ماك، كاته ذلين يف خصوصكين مل إو، ان يف املتعلق فضلك إذا  يف انعقاد النذرإشكالال مث إنه 

 ك ومع ذل،ل عامكاحلج مستحب  ألن ،هاية فيخصوص نة اليالسنة املع فإن نةيمعنذر احلج يف سنة إذا 

املستفاد  ألن ،ك ذلريغ إىل وم خمصوصيالصوم يف  أو ان خاصكطعام يف منذر اإل إذا كذلكو، نعقدي

  . ة الرجحان يف اجلملةيفاكى من النص والفتو

                                                

  .١١ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣٧٨ ص٣٥ج:  جواهر الكالمعنه يف) ٢(

  .٣٧٨ ص٣٥ج:  جواهر الكالم)٣(

  .٣٨٠ ص٣٥ج:  جواهر الكالم)٤(



٥٣

ن إ نفسه نذراًى رجل جعل عل: )سالمعليه ال(يب احلسن  قلت أل،اريمهزعلي بن رواه   ماهديؤيو

 ري حاجته فصعز وجلاهللا ى  فقض،تصدق يف مسجده بألف درهم نذراًي أن  حاجتهعز وجلاهللا ى قض

  . )١(ديعي:  قال،ديعي أم كوز ذلجي أكيلإالدارهم ذهباً ووجهها 

 نذر ما لوي ف ـاملباحى عدم انعقاد النذر على بناًء علـ  بعضهم إشكال ظهر جواب كوبذل

نعقد ي ال أن مز بأن الال،ة مباحةيانت اخلصوصكما يان خمصوص فكيف م أو الصدقة مبال خمصوص

  . باحةما لو خلصت اإلكة ياخلصوص إىل بالنسبة

اء جبواز جعل الصالة املنذورة يف مسجد ه من الفقريثكم ك حشكالاإل يقويو(: قال يف اجلواهر

جازت خمالفتها  إذا الصالة يف املسجد سنة وطاعة أن معى، قصاحلرام واألكة منه يد مزيما هو أزي فنيمع

 إالّ انت راجحةكن إو ب عنه بأن الصدقة املطلقةيجأو، نيورد مثله يف الصدقة باملال املع فضلبطلب األ

 راجح متشخص أمر ضاًيوهو أ، نيهو الصدقة املخصوصة باملال املعإمنا و س هو املطلقياملنذور لأن 

،  املطلق منهئزجيف يك املال ال مطلقاً فكتعلقت بالصدقة بذلإمنا والطاعة املنذورة  ،باملال املخصوص

ها من ريان والفاعل وغك من املال والزمان واملنييف ضمن املع إالّ  هلادوجو ن الطاعة املطلقة الوأل

اا فال قلما تنحصر عند فعلها يف متعك ،هيذا تعلق النذر ذا الشخص احنصرت الطاعة فإف، املشخصات

  . هاري غئزجي

 كذل ألن ،همنه أرجح ريان غكن إ ان املنذور للعبادةك املنيظهر ضعف القول بعدم تعيوذا 

ن فتح وأل، ها مما هو أفضل منهاري غئزجي نه لو تعلق بعبادة خمصوصة الأما ك، تعلق به النذريرجح مل األ

   شيء نيعدم تع إىل ؤدييهذا الباب 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٩ الباب ١٩٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٥٤

الصوم واحلج يف أنفسهما طاعة  فإن ،ك ذلرينة وغي واحلج يف سنة معنيم معويصوم  بالنذر حىت

  . )١() باطل اتفاقاًك من قبل املباح وذلنيسنة خمصوص أو وميصهما بيوختص

 كان عمله ذلكو، يف الفعل ت اليفوته مما فوته أمث يف الريئاً ففعل غينذر ش أنه إذا مث الظاهر

ه يان علكن إو، حة وجمزئةيالصالة صح فإن ،ىفرادى عة فصلصلي مجاي أن نذر إذا ماك، حاًيصح

ى خلف عامل فصل أو ،يف الدارى صلي يف املسجد فصلي أن نذر إذا كذلكو،  الصالة مجاعةكفارة بتركال

عن ضده ى نهي مر بالشيء الاأل ألن كوذل، مجاعةى ث الرجحان فصليحى فراد أو ،خلف عامل آخر

ج حي أن نذر إذا ماك، لهايعمال اليت هي من قبها من سائر األرية غومثل الصال، صولما حقق يف األك

  . فراداًإهذه السنة قراناً فحج 

ف به يلكتعلق التي  املقدور الريغ فإن ،املنذورى  يف اعتبار القدرة علإشكالخالف وال  المث إنه 

، السماء إىل الصعودك عادةًو  أ،نيضي النقنياجلمع بك  املقدور عقالًريغى نعقد عليفال ، قطعاً بل ضرورةً

  : اتي مجلة من الرواكذل إىل ضافةه باإليدل عليو

قول يسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(بن جعفر ى ه موسيعن أخ، جعفرعلي بن  مثل ما عن

 ان جعله نذراً والكن إ : قال،هيهديما ى قدر علي ان الك إذا هي ما عل،ذاكذا وكعبة كال إىل يهديهو 

ب به يطيباً فيبثمنه طى شبهه باعه واشتر أو ةيجار أو  غالمكلميان مما كن إو، هيه فال شيء علكلمي

  . )٢(ه شيءيس عليانت دابة فلكن إو، عبةكال

   يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن احلليب، نوادره يف ىسيوعن أمحد بن حممد بن ع

                                                

  .٣٨١ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٨ الباب ٢٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٥٥

 خطوات كتل: قال،  وهو حمرم بألف حجةألف بدنة يعل: قوليل عن الرجل ئوس: ث قاليحد

  . )١(طانيالش

 ة بدنةئما يعل: قوليسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن حممد، وعن العالء

  .)٢(طاني من خطوات الشكذل :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  فقال،قيطي  مما ال،ألف بدنةأو 

 الطاعة رينعقد نذر غيفال ،  مقدوراً للناذرون طاعةًكي أن ط يف متعلق النذرالضاب(: قال يف القواعد

صوم ألف سنة احتمل البطالن لتعذره  ولو نذر حج ألف عام أو، السماء إىل صعودالك املقدور ريوال غ

  ).ووجوب املنذور مدة عمره قدرته تعاىل إىل  بقائه والنظرمكان والصحة إل،عادة

  ).قوىن هو األيريخأحد األ(:  قالكقول العالمة ذلشف اللثام عند كويف 

ر كذ أن ى علريخاأل مبىننه إ هيف( :شف اللثام قالكاهر بعد نقل بعض عبارة القواعد ووويف اجل

ه يجب علينئذ فيوح،  العقليمكاناإلى سابقه عل مبىن أن ماك، لف للمبالغة وهو خالف ظاهر العبارةاأل

املنصرف نذر صوم الدهر ن إ :هيوف، هيه ما قدر عليوم الدهر وجب عللو نذر ص أنه ماك، هيما قدر عل

قلنا بأن املنذور عبادات  إالّ إذا ،أقوى وهو البطالن األولنئذ فيوح، لف سنةدهر الناذر خبالف األ

ون املنذور كى البطالن عل شف اللثام بأن مبىنكولذا صرح يف  .هرين منها دون غكجب املميمتعددة ف

  . )٣()نيميما مسعت مثله يف الك كالظاهر ذلن إ هيوف،  وهو ممنوععبادة واحدة

ن إإشكال ما ال ك، املقصد هو املقدور ال مطابق اللفظحيث إن ، أراد املبالغةإشكال إذا ال : أقول

  شخاص وع املتعددة أليالبكأراد تعدد النذر بلفظ واحد 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٣ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١٣ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣٨٢ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ٣(



٥٦

الم كالإمنا  و،كمثل ذل إىل ملاعبق اإلحة املتعددة وما أشبه مما سكناألكو، ن بلفظ واحديمتعدد

  . ات املتقدمةي الرواإطالقده يؤيو، هريصل وغقرب عدم االنعقاد لألواأل، أراد نذراً واحداً إذا مايف

قه فال شيء يطيال  نفسه ماى ون جعل علكيإالّ أن  :الم لهك يف )عليه السالم(يف الرضوي  أما ما

من ) الإ( أن فالظاهر، )١(مثله إىل عوديستغفر اهللا منه وال ي أن بجيا وهذا مم، تملهحيمبقدار ما  إالّ هيعل

  . املنقطع ال املتصل االستثناء

ما حقق يف ك ك لتعلق القدرة بذل،بالواسطة أو واسطة ون املقدور بالكي أن نيفرق ب المث إنه 

فارة يف كبت الثنعقد ومل تيشرعاً مل  أو  مقدور عقالًريغأو ( :نيولذا قال مناهج املتق، هريصول وغاأل

  . )في القدرة بالواسطةكي أنه ماك، حنثه

ن إ نذر إذا ماك ،نئذين النذر باطل حأ مقدور وريه غيان املعلق علك إذا ومما تقدم ظهر حال ما

ون كشترط يون الشرط مقدوراً وكشترط ي(: ريقول العالمة يف التحر أما ،ذاكرزقه اهللا ألف ولد فعل 

 احملتمل ريمن فعل الغ أو ان من فعل اهللا سبحانهك إذا الشرط ماى فمراده بعدم القدرة عل، )اجلزاء مقدوراً

  . رناه من املثالكمثل ما ذ ال

زواله ى رجي ولو عجز لعارض ،ذا لو جتدد العجز مع عدم سبق الوجوبكو(: ريمث قال يف التحر

زال العجز بعد فوات وقت  ولو،  سقط مرجو الزوالريصار غ أن  إىلاستمر فإن ،هيفارة علكنتظر وال ي

  . )٢() فال قضاءنيالنذر املع

: ليق، عادت القدرة عاد فإن ،ولو نذر مقدوراً مث جتدد العجز ففي الدروس انفسخ(: ويف اجلواهر

  ن إ  وهو حق،ن من فعلهكر لو عجز بعد وقته والتمفّكيو

                                                

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١٣ الباب ٥٩ ص٣ جاملستدرك) ١(

  .٣٤٧ ص٤ج: م الشرعيةحترير األحكا) ٢(



٥٧

   .)فارةكفال  وإالّ ،ظنه العجز بعدهى غلب عل أو قاًيان مضك

ن قادراً حال كيذا مل إ ف،زان القدرة والعجز حال املتعلق ال حال النذريم أن رنا سابقاًكقد ذ: أقول

عطاء إنذر  إذا ماك، بعضه دون بعضى قدر عل إذا نعم، ان قادراً حال النذركن إو املتعلق بطل النذر

 نكيس فلم يوم اخلميثة فقراء طعام ثالإنذر  أو ،اخلمسةى قدر عليوم اجلمعة فلم يز للفقراء يمخسة دنان

  . ةء الربااألصلان ك يف قصده كولو ش،  اتبع ما تقدم من تعدد النذر ووحدته،فقطن اريفقإالّ 

  



٥٨

  . )قاتيل من امليوق،  من بلد النذرنيتعياً لزم ويج ماشحي أن لو نذر(: قال يف الشرائع) ٥مسألة (

 ضاًيلزم أي أنه ماك ،دلة اليت تقدمت مجلة منهاطالق األاً فإليشج ماحي أن لزومه لو نذر أما :أقول

ما تقدم من ى  عل،ها من وسائل النقلرييف غ أو يف الطائرة أو الدابةى عل أو نةيباً بالسفكنذر احلج راإذا 

ه ريان غكن إرجحان املنذور و يفكينه إ ف،ات مباحاً يف نفسهيان بعض اخلصوصكن إصحة النذر و

ان قصده ولو ك إالّ إذا ،القاعدة هو الثاينى قات فمقتضيمن امل أو ن بلد النذرم أنه مسألة أما ،أفضل منه

از كان ارتك إذا بلد النذر أو ن بلدهكيه ولو مل يان فكبلد  أي ه منيب علجي أنه ماك، ازاً من البلدكارت

  . كذلى عل

اً حال من احلج يقوله ماش ألن ،قات أصح مع التجرد عن القرائنيونه من املكو(: أما قول اجلواهر

الم يف مقام كوال، ثبات والثبوت مقام اإلنيمن اخللط ب أنه فالظاهر، )هيان وصفاً فكحج فأه يوالعامل ف

  . ثباتيف مقام اإل الثبوت ال

قات يمن امل أو رة أهلهييف وجوبه من دو( :نه قالإف، ضاًير هذا الوجه أك ذكاملسال أن ىفخي وال

  : قوالن

  . هي لداللة العرف علاألول ،اره املصنفوهو الذي اخت: أحدمها

، هيان وصفاً فكحج فأه ي من احلج والعامل فاً وقع حاالًيشقوله ما ألن ،قاتيمن املنه إ :والثاين

حالة احلج  إالّ وجب الوصفيفال ،  هو مفهومه شرعاًكذل ألن ، املخصوصةكواحلج اسم جلمع املناس

 إالّ فهم منهي نه الإباً فكداً رايقال ضربت ز إذا ماك، فالوصى  هو مقتضكذل ألن واالشتغال بأفعاله

  . )األولظهر هو األ و،قبله وال بعده وب الكضربه حالة الر



٥٩

ذا دار إف وإالّ ،إشكالقصد بلداً خاصاً فال  فإن ،اراًكقصد املشي من البلد ولو ارتن إ أنه مث الظاهر

 ةة الذمء برااألصلان ك ،الثاين أقربحيث إن جف من الن أو احلج من بغدادك ،ثركقل واأل األنيمر باأل

ان ك إذا نعم، نهما عسراًياط باجلمع بيان االحتكإذا ة ان اال للقرعك نيني متبانين دار بإو، من الزائد

  . اًريان خمك وإالّ ك الشأطر إذا  هذا،اطيالقاعدة هو االحتى ناً بسهولة فمقتضكمم

 ، وجهان،بلد النذر أو فهل املعترب بلده(:  قال،كاملساليف  رهكما ذيظهر وجه النظر في كومن ذل

املتبادر عرفاً من احلج  أن  ومن،االستطاعة من بلدهك كذلفكان  ،االلتزام وقع من بلد الناذر أن من

، خالفهى دل العرف عليمل ن إ وهو حسن ،قاتيامل إىل نيعترب أقرب البلدي :ليوق، ونه من بلدهكاً يماش

  .)١()ئاً خبصوصهيقصد شيمل  إذا  ماشكالوموضع اإل

مال كصل حي وعللوه بأن به ،ة املشي هو طواف النساءيان إ :كما يف املسالكاملشهور مث إن 

  . ىفخيال  ه مايوف، مور فهي خارجة عن احلجسائر األ أما ،التحلل

 كموع املناساحلج اسم  ألن ،ن وقع بعد التحللإفعال اليت آخرها الرمي ومتام األنه إ :والثاين

  . القاعدةى وهذا هو مقتض، وهو من مجلتها

 :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،)ليه السالمع(عن الرضا ، ل بن مهاميمساعإحة يده صحيؤيو

ه شيءيس عليباً فلكت راياجلمار زار البى رم إذا ه املشي يف احلجييف الذي عل)راد به يما إ واجلمار، )٢

  .د العموميفيل حال كى وعل، ةياجلمار املرم أو وبةاجلمار املنص

ولو فاته احلج ، ما فاتتهكقضها يضة فليمن فاتته فر لقاعدة ،اًيمث لو فاته احلج لزمه القضاء ماش

  التحلل بعمرة  إىل تاجحيحرم مبا أوقد 

                                                

  .٣٢٢ ـ ٣٢١ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(

  .٣ ح من أبواب وجوب احلج٣٥ الباب ٦٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(
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هذه  أن لفاحتما، هيب املشي ف جيس هذا من احلج املنذور حىتيول، وبكمفردة فالظاهر جواز الر

  .  تامريه بصفاته غيوقع يف الشروع ف متام ماإى احلج عل ومبىن، اًيحرام ماشعمال لزمته باإلاأل

ث تفوته ياً حيوم عرفة ماشي يف )عليه السالم( نيارة احلسي مثل نذر زكمثال ذلأعلم حال يومنه 

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،عرفة

ى تسم ا ال أل،شمل العمرة املفردة وحدهاي نه الكل، ادفرولو نذر احلج مشل التمتع والقران واإل

أخر ما  أو ريحقه التأخ ولو اشتبه فقدم ما، كازه أعم من ذلكون ارتكي إالّ أن اللهم، ةيبعنا إالّ حجاً

  .ىفكصح احلج معه ي مما ميحقه التقد

  .ازه أعمك ارتانك إالّ إذا ،ةيفاكض وحنوه فالظاهر عدم اليفراداً حلإولو نذر التمتع فصار 

ى قدر عليمل  أو ،اجلمرات فاستناب ين من رمكتميمل  وأ ،اب عنه النائبنالطواف ف ينس ولو

 أو اناًينس أو املوضوع أو مك باحلجهالً أو ةًيتق أو ل عمداًيالتظلكحرام مبحرمات اإلى أت أو ،الذبح فصام

  .كل ذلكشمل يالنذر  ألن ،يف نذرهى فك كذل حنو

نذر احلج بنفسه ومل  أو ،مميتيمن  الرجل أو أو دياً ناقص الإنسانب فاستناب يستني أن ولو نذر

  . ةيفاك فالظاهر المم مثالًيالغسل والوضوء فتى قدر علي

ثناء أيف  أو بعدها أو ثناء العمرةأر يف كواعتمر متمتعاً مث تذ يالقران مث نس أو فرادولو نذر حج اإل

 ،بعدها أو ثناءها يف األكله تر زجيذا جاء بعمرة التمتع مل إف، حلج لدخول العمرة يف ا،احلج لزم القضاء

 ،القران أو فراد باإلكأيت بعد ذلي أن بعدها أو ثناء العمرةأر يف كتذ إذا هيون الالزم علكي أن مع احتمال

  . ولعل هذا االحتمال أقرب، بقادر شرعاً يسب بعدها احلج يف القادر وهذا لجيإمنا عمرة التمتع ألن 

  الْعمرةَ  وأَِتموا الْحج﴿و: ثناء العمرة بقوله سبحانهأبطالل يف وز له اإلجي نعم ال
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  .ة وعدم املنافا،)١(﴾ِللَِّه

  .اآلخر لعدم صحة أحدمها بدون اآلخرأيت بي أن عمرا لزم أو ولو نذر حج التمتع

ه يأت بالواجب علي مل ك ذلريبالباخرة فخالف وحج بغ أو بالطائرة أو ارةيولو نذر احلج بالس

  . ووجب القضاء

  . إشكال بال خالف وال :رهويف اجلوا، )عادأباً مع القدرة كولو حج را(: قال يف الشرائع

 فالالزم ينيمع التع ماأ، فارةك يف عدم الإشكالفال  نةي النذر يف سنة معنيعيمل  إذا هذا: أقول

وقع منه من احلج يف  وقد تقدم صحة ما، ة املتقدمةاعدقحنث والقضاء للللفارة كال، فارةكالقضاء وال

  . عن ضدهى نهي مر بالشيء الاأل ألن نفسه

  .ىباً فمشكنذر احلج را إذا علم حال مايومنه 

ه يشيء عل ان مطلقاً أعاد والك فإن ،قياً فخالف يف بعض الطريماش أو باًكلو نذر احلج رامث إنه 

ضاً يس أك مما مقتضاه الع،بكر شي مامياحلج و يقضي بأنه ناً قال مجاعةيان معكن إو، ما عرفتى عل

  . قيبعض الطرى باً فمشكبأن نذر احلج را

، نعم: لي ق،اق بدنةيه سيب علجيباً وهل كولو عجز الناذر عن املشي حج را(: مث قال الشرائع

شي يف قف ناذر امليوى، باً فمشكج راحي أن نث لو نذرحيو، شبه وهو األ،ستحبيب بل جي ال: ليوق

سقط املشي عن يو، سقط هنا عادةياملشي  ألن والوجه االستحباب، شبه املاشي إىل نه أقربنة أليالسف

  .رارهاكت إىل تاب احلج فال داعيكهذه املسائل قد تقدمت يف حيث إن و، )الناذر بعد طواف النساء

  .طقات فقيامل إىل وبكالر أو نذر املشي إذا عرف حال مايالم يف احلج كومن ال

  . ما تقدمى فالظاهر عدم احلنث عل، كما أشبه ذل أو رهكأ أو اخلالف إىل لو اضطرمث إنه 

                                                

  .١٩٦اآلية : سورة البقرة) ١(
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بعد ي ان الكن إ احتماالن و،ال عادة أوناً فهل جتب اإليمع أو داًين الوقت مقكيمل  أما لو

  . فطاراإل إىل نذر الصوم مث اضطر إذا ماكفهو ، الوجوب

 أو اناًينس أو اضطراراً أو اراًيقات وخالف اختيامل إىل وبكالر أو علم حال ما لو نذر املشييومنه 

  .راهاًكإ

 أصدقائه أو نذر احلج مع أقربائه إذا ماك، ك ذلريمن مسائل املشي عرفت مسائل النذر بغ أن ماك

  . متعمدريغ أو صح مثل هذا النذر مث خالف عمداًيما ينذر احلج من دوم ف أو نةيقافلة مع أو زوجتهأو 

رفع  أو رك مث تذ،كما أشبه ذل أو جمبوراً أو اًيق ناسيب بعض الطركاً فريان نذر احلج ماشك ولو

بعد الثاين لتحقق النذر ي  ال،ناًكان ممك إذا شيميرجع وي أو قية الطريفي املشي بقكياالضطرار فهل 

  .كبذل

  .  واهللا سبحانه العامل،تفي منها ذا القدركة نريثكويف املقام فروع 
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ت اهللا سبحانه يب إىل ت اهللا احلرام انصرفيب إىل شيمي أن لو نذر(: قال يف الشرائع) ٦ألة مس(

  . )ةكمب

ما كنفع يف هذا املقام ي االنصراف من ظاهر اللفظ ال وإالّ ،ازكاملراد باالنصراف هو االرت: أقول

  . رناهكد ما ذيري إالّ أن لهم ظاهر الريغ، ه باحلرامري لعدم وصف غ:لهيفقول اجلواهر يف تعل، رراًكعرفته م

 فالن :وعلله يف اجلواهر بأنه املتبادر من حنو، )ت اهللا واقتصريب إىل ذا لو قالكو(: مث قال الشرائع

  .طالقاملنساق عند اإل أنه ب يفيماً بالغلبة فال رلَن عكيمل ن إ فهو، ت اهللايب إىل ت اهللا وقاصديزار ب

 فإن ،أراد ظاهر اللفظ أنه كد بذليري أن نكمينعم ، بوتثبات يف الثدخال مقام اإلإوهذا من 

  .هياز منصب علكاالرت ألن ،له حمل اق هناياالنس

ة كم إىل ه املشييب علجي أنه فمن الواضح، اللفظ ة وأراد معىنيبن أو ةكب أو ةكلو قال مأما 

  . مها اللغوي أعمة معناية والبنكفب الّإو، أراد ظاهر اللفظ إذا رمةكامل

ت اهللا ال ياللغوي لب ت اهللا وقصد املعىنيب إىل لو نذر املشي أنه  فقد ظهر مما تقدم،انك فيكو

  .ل مسجد إىل كأيتي أن املنصرف العريف صح

 أو قصد احلجي أن قاتيامل إىل ه عند الوصوليب علجياملسجد احلرام  إىل انيته اإليب علجيث يوح

ان من أحدهم مل كذا إف، ان مما استثينك إالّ إذا ،حدمهابأ إالّ دخلينسان أن وز لإلجي نه الأل، العمرة

عتان كه الطواف وال الريب علجيت احلرام مل يالب إىل جاء أنه إذا ماك، ما هو واضحكه أحدمها يب علجي

 أن ومن الواضح، هيلإان املفروض انعقاد نذره بالنسبة يت يف مفهوم اإلكمثال ذلأمها لعدم دخول ريوال غ

ضع يمسجد مل  إىل ىمن مش: )ه الصالة والسالميعل( وقد قال ،ملسجد مستحب يف نفسها إىل انيتاإل

   من ك ذلريغ إىل ، السابعةنيرضاأل إىل سبحت الإابس يرطب وال ى رجله عل
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  . مهاري واجلواهر وغكاملسال  أفىتكوبذل، خباراأل

: ليق،  حاجاً وال معتمراًت اهللا اليب إىل أمشيأن ـ  يهللا علأي ـ  ولو قال(: مث قال الشرائع

ت يون قصد بكنشأ من ي إشكاله ي وف،سقط النذري: خيوقال الش، مةيالم وتلغوا الضمكنعقد بصدر الي

  . )اهللا طاعة

 :ولذا قال يف اجلواهر، بطل وإالّ  صح نذرهنيان من أحد املستثنك أنه إذا القاعدةى مقتض: أقول

  . )نعقدية حمضة فال ي معصك حمرم بأحدمها وذلريغونه كداً بيت مقياملنذور هو لقاء البن إ(

ت اهللا يب إىل املنذور املشيإمنا و،  منذورريأحدمها غ أن ، ال حاجاً وال معتمراً:نعم لو قصد بقوله

ه أحدمها عند بلوغ يره وانعقد النذر ووجب علكاجته ما ذ،  النذررينفي فعل أحدمها بغي أن ري من غتعاىل

ى مش أنه إذا كذلى  ومقتض،حرام بأحدمهاإ ريغقات بي جماوزة املمينذر بل من حترث اليمن ح قات اليامل

  . اً بنذره لعدم التقرب باحلرامين وافكيحدمها عامداً مل أبدون 

ى صل إذا مايالم فكالكه يالم فك فالكما أشبه ذل أو اًيناس أو حرام بوجوب اإلجاهالًى مش إذا أما

  .  من باب واحدنياملقام ألن صوليف األوقد حررناه ،  عامدريباملغصوب غ

 ناًيقصد موضعاً مع فإن  وأقتصر،أمشي أن ي هللا عل:ولو قال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ن مل إو، حنومها أو ضيادة مريمسجد وحنوه وع إىل املشيك ،ان طاعةًك إذا هيقصده انعقد النذر عل ماإىل 

  عبادةريصيإمنا  يف نفسة وس طاعةًياً ليونه مشكث ياملشي من ح ألن ،نعقد نذرهيناً مل يقصد موضعاً معي

  . راهكما ذكوهو  ،ىانته )مطلقاً طاعة ال إىل لة ومقدمةيان وسكإذا 

  ما أشبه  أو صحته بدناًك عقالً أو مر راجح شرعاًان املشي موجباً ألك إذا نعم
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أفراد   أيزان راجحاً جاكنذر املشي و إذا مث، ما تقدم سابقاً من نذر املباحى  انعقد النذر علكذل

  . ليكسم منذوراً بل داخل يف نذر اليما مل ي فن داخالًكيومل ، املشي

عليه ( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، كاملل رواه مسمع بن عبد مل ماحيه يوعل

ن شاء إوماً وين شاء صام إ ونيعتكرى شاء صلن إ : قال،ئاًيسم شيل عن رجل نذر ومل ئ س)السالم

  . ئاً فهو باطليقصد شيمل  أما إذا ،اً جممالًرينذر خ أنه املراد منه فإن .)١(فيتصدق برغ

 ،سمهيمل  ه نذر أوي يف رجل جعل عل،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،رواه احلليب ه مايدل عليو

  . )٢(ءه شييس عليسم فلين مل إو ،ىفهو الذي مسى مسن إ :قال

سم ينذر ومل  ي عل:قولي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال، وعن معمر بن عمر

  . )٣(س بشيءيل:  قال،ئاًيش

: فقال، نذر ي عل:قوليسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب وعن

هدي أو صدقة أو تقع أو  نذر صوم:قوليالنذر ف يسمي إالّ أن س بشيءيل)٤( .  

 ،هيسميه نذراً وال يعل علجيسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٥(نيميفارة كف يقلت هللا عل فإن ،س بشيءيئاً فلين مل تسم شإت ويته فهو ما مسيمسن إ :قال

نذر ومل  ي عل:قوليسألته عن رجل :  قال،)يه السالمعل (هيعن أخ، هتابكجعفر يف علي بن  وعن

   .)٦(س بشيءيل:  قال،ئاًيسم شي

  . اتيها من الرواريغإىل 

                                                

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:ئلالوسا) ٣(

  .٧ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٦ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(
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 أو ج عنه مث مات حج بالولدحي أو ج بهحيرزق ولداً ن إ ولو نذر(: قال يف الشرائع) ٧مسألة (

  . )عنه

ال أجد :  وقالهيه علي بقسمجاع اإل:ويف اجلواهر، إشكاله وال يخالف ف انعقاد نذره ال: أقول

  . مات من صلب املال إذا خالفاً يف احلج بالولد أوعنه

: )عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل،كاملل  يف املسألة حسن مسمع بن عبداألصل ف،انكف يكو

 رجالًن إ : فقال،أحج عنه أو أحجهن أ ولدت غالماًن إ عز وجل فنذرت هللا ىة حبليانت يل جارك

رسول ى  الغالم بعد فأتكب وأدرج عنه فمات األحي أو جهحي أن كهو أدرن إ ن يف ابعز وجلنذر هللا 

ج عنه حيأن  )صلى اهللا عليه وآله( فأمر رسول اهللا ك الغالم فسأله عن ذلكذل )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  . )١( أبوهكمبا تر

ة حصول مفروض املسألن إ( :ث قالياض حيه يف الريل علكما أشيظهر وجه النظر في كوبذل

يف  يك العبارة احملإطالقما يف ظاهر كة مطلقاً كخراجه من أصل التره النذر املوجب إليالشرط املعلق عل

ما صرح به كاته ين الناذر من فعل املنذور يف حكبشرط مت أو ،ثر اجلماعةكد عن أيتاب للسكشرح ال

ومعه مل ، بعد الوفاة إالّ كدراإلة عدم حصول الشرط الذي هو اييف الروا ما أن واحلال، كجده يف املسال

اته ينه فرع تعلقه بذمته حال ح أل،ته أصالًكخراجه من تروجه إل فال، تشتغل ذمة الناذر للمنذور أصالً

س ينه فرع وجود القائل به ولكون تعبداً حمضاً لكي إالّ أن اللهم، خراجه منها أوالًإب جيه يناً علي دريصيو

  .سألة بنحو ما فرضناهر امليتصوى على التفاق الفتاو

                                                

  .١ حلنذر والعهد من أبواب ا١٦ الباب ١٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٦٧

سهل الذب عنها بنوع من ين كل، ت أخرإشكااله ي فكومع ذل، سلفناه أوالًأه مبا يلذا استدل علو

ه الظاهر واملصرح يعدم اخلالف ف إىل  مضافاً،هو ما قدمناه أوالًإمنا م كاحلى ل عليدلال اًإذف، هاتيالتوج

ن الناذر من املنذور يف كم بصورة متكصاص احلة اختيصولالقاعدة األى مقتضكضاه تن مقكل، به أوال

  . )صحابثر األكما عن أكمطلقاً   ال،كما يف املسالكاة يحال احل

ان ك إذا فالظاهر وجوب احلج عنه، قبل احلج بهي الولد فلم كج عنه فأدرحي أو ج بهحي أن مث لو نذر

  .ما عرفت سابقاًى لسقط النذر ع وإالّ ،أحدمهاى قدر علين مل إه ويعل أنه حنوى نذره عل

الة مع كو ال أنه  من، احتماالن،ضاً يف نفس السنةيان الولد حاجاً أك إذا صح حجه عنهيوهل 

وقد ورد حج ، استناب أحداً وحج هو إذا ماكمانع منه يف املستحبات  ال أنه من و،ليصوجود األ

، )٢(ل عامكج حي )عليه السالم( أنه ورد أنه  مع،)١( )فرجه عجل اهللا تعاىل(املهدي مام عة عن اإليالش

بعد صحة حج ي بل ال، ليكل والويصصح حج األي كذلك واحد نسانصح حجج متعددة إليما كو

  .  السنةك عنه يف نفس تلل نفالًيك وحج الوسالمل لإلياالص

  . ل عن عمل النائب عنهيصاألى اله عدم لزوم رضكتاب الوكبل قد عرفت يف 

 ني احلج بالولد وبني الناذر بريغة املزبورة ختيالصى  فمقتض، حاللكى وعل(: اجلواهر قالمث إن 

  النائب احلج عن ى اختار الثاين نو فإن ،االستنابة عنه

                                                

  .٧٣ ص:اخلرائج واجلرائح )١(

.ي عن كتاب الغيبة للشيخ الطوس٢٧٩ ح٣٢ الباب ٥٠٠ ص٣ ج:ثبات اهلداةإ) ٢(



٦٨

 زاًيان ممكن إ الولد عن نفسهى ن أحج الولد نوإو، اًريان الولد صغكن إالنذر وى  مبقتضالولد عمالً

  . رهكما ذكوهو ، )تهيفيكتاب احلج ك ي مر يفذطفال اله عن األريحنو احلج بغى حج علوإالّ 

 ،بلغ ي حىتريالصغى ب علة لأليالوال ألن ،حق له يف االمتناع اً الريان صغك إذا ن الولد أوالظاهر

  .مورن يف أمثال هذه األيطاعة الولد للوالدإوجوب ى ل عليدل ال إذ ،اً فله حق االمتناعريبكان كأما إذا 

 إالّ صحيمل  الّإو، نيمرال األك صح ريالصغك بصحة حج انون قلنا فإن ن صار الولد جمنوناًإو

  .ما عرفت يف الفرع السابقى ون النذر من القسم الثاين علكاحلج عنه بشرط 

افر مبثل كف العقاب عن اليف ملا ورد من خت،بعد صحة احلج عنهيصار خمالفاً مل  فر الولد أوكولو 

  .كذل

ان كسالم إالّ إذا زه عن حجة اإلجياختار احلج عنه مل  فإن دبلغ الول ب الفعل حىتمث لو أخر األ

 أن  بشرطتاب احلج مفصالًكرناه يف كما ذى صح احلج عنه علياحلج بنفسه مما ى قدر علي عاً اليمستط

 مبرتلة االستطاعة بالبذل كذل ألن ،ل حالكى ه علأجزأحجه أن إو، سالمره أعم من حجة اإلذون نكي

  . املنذور

زه عن حجة جياختار احلج عنه مل فإن ( :ث قالي اجلواهر حإطالقعرف وجه النظر يف ي كومن ذل

  .رناهك الفرع الذي ذريد غيري إالّ أن اللهم، )سالماإل

 احلج عنه ني فتعك ذلريغ إىل ، لعدم جواز دخوله املسجد،صح احلج بهيفر الولد مل كلو مث إنه 

  . ما عرفتى عل

حسب ما عرفت من اعتبار ى ته علك من تركخرج ذلأب ألاولو مات (: اجلواهر قالمث إن 

ن يمر األني الوصي برين ختكل، املختارى مطلقاً عل أو ن من املنذوركمع التم أو حصول شرط النذر

، ديزتربع الوارث باأليمل ن إ ةريفارة املخكما يف الكقلهما أى جرة اقتصر علولو اختلفت األ، باألك

  . اخلربظهر من ي ما كنايف ذليوال 



٦٩

رث يف احنصار اإل أو خراجهإالفرد املعترب  أنه  أبوه احملتملكالولد باحلج عنه مبا تر أمر هياملفروض ف

  . )ك ذلريغ أو االبن ورضاه

 يف كرنا ذلكما ذك ،قلاأل دلة هو احلد الوسط الالظاهر من األ أن رراً منكرناه مك ما ذ:هيوف

  .وما أشبه املتوسط يجرة ويف مثن اهلدجوز يف األيف، ناسبةضاً مبيتاب أكة وهذا اليفن والوصكباب ال

 ،ر استطاعته عن فرضهيتقدى ه علأجزأ و،ضاًيار الولد احلج عن نفسه باملال صح أيولو فرض اخت

متعلق النذر حجة الولد  ألن ،صحيمل  الإ وسالم حجة اإلريون احلج غكي أن ون النذركي ال أن بشرط

ج عن نذر حي أن صحي أنه ماك، يف صورة االستثناءسالم إالّ ونه حجة اإلكنايف ي  الكذل و،عن نفسه

ولو حج الوالد ، بصح مبال األيب فال نايف نذر األيما  أما، بنايف نذر األي مما ال كما أشبه ذل أو نفسه

  إالّؤديمل  وإالّ ،نيالنذرى دأنايف حجه عن ولده ي ضاً مبا اليان نذر احلج بنفسه أك فإن عن الولد

  . أحدمها

  .ن مجعهماكمي  مبا الني لنفسه لتنايف احلجسالم يف عدم صحة حجه عن اإلإشكالنعم ال 

ال كظهر وجه النظر يف ي نيأحد القسمى ون النذر علك إمكانرنا يف السابق من كومما ذ

وات ن احتمل السقوط لفيمرب من أحد األن األكان موته قبل متكلو (: كفقد قال يف املسال، نيطالقاإل

د يف ية الشهريوهو خ، ليك أحدمها الرين والباقي منهما غيمرنه أحد األ أل،ن منهكمتعلق النذر قبل التم

مننع اشتراط  و،نكضاً وهو ممياحلج متعلق النذر أ ألن اًيان قوكل بوجوب احلج عنه يولو ق، الدروس

لي ك أمر متعلقه فإن دقة بدرهملو نذر الص ماكنها يف وجوب أحدها ي بريفراد املخع األيمجى القدرة عل

  . )درمهاً واحداً وجب الصدقة به إالّ ولو فرض ذهابه،  بالصدقة بأي درهم من مالهريوهو خم



٧٠

 ، ما مسعته من الدروسني وب،ره من املثالك ما ذنيالفرق واضح بن إ :هيوف(: وقال يف اجلواهر

ن كزي التمجيفال ، نكنعقاده وهو التم قبل حصول سبب ايريضرورة انعدام متعلق النذر الذي هو التخ

 يريره من املثال الذي هو ختك خبالف ما ذ، املنذورري الذي هو غاآلخر من خصوص الفرد كبعد ذل

  ). فتأمل،ن بعد انعقاد النذري خبالف تعذر أحد الفرد،منذور عقلي ال

بدون أمر الوالد إياه، نذره إن حج الولد في يف كي ج عنه الحي أو ج الولدحي أن نذريب الذي مث األ

  .نيمرعمل أحد األي أن هي والواجب عل،الوالدى النذر على بقيفألن حجه مستقالً ليس أحد الشقني، 

ج به قبل بلوغه حي أن بجينه  أ فالظاهرني الشقني بيريج به فقط بدون التخحي أن نذر الوالدمث إن 

ج فأخر حي أن من نذركفهو ،  لنذره عمداًبطالًعد مي مما كذل ألن ،نعميلو بلغ  أنه تملحيان ك إذا مايف

  . عد حنثاًيحيث إنه منع عن احلج  احلج حىت

قال الولد لو و، قبل الولد احلج به حج عنهيمل ن إ نه أل،رين جاز التأخيمران احلج أحد األكنعم لو 

 املسألة يف رنا شبه هذهكوقد ذ، أنفسهمى الناس مسلطون عل ألن ،هينفع يحتج عين مل  أن ال أقبل

  . الةكتاب الوك

 أن وز له جيعمرة مقدمة حىت أو ه حجيلزم علي ،معتمراً ال وحاجاً شي بالولد المي أن لو نذرمث إنه 

 ريالصغى حرام علب اإلجي نه الحرام أللبسه اإليوالولد ال ، دخل املسجد احلرام ال حاجاً وال معتمراًي

  . تاب احلجكر يف كما ذى عل

  . ) عنهماأجزأه رين له مال فحج عن غكيج ومل حي أن لو نذر(: قالالشرائع مث إن 

  ح يوصح، ز عنهماجيمل  وإالّ ،كشمل مثل ذليان نذره ك إذا ماي فكذل: أقول



٧١

ن له كيه ومل ري عن رجل حج عن غ)عليه السالم(نه سأل الصادق إ ف،رناهكما ذى مل علحيرفاعة 

  . )١(نعم:  قال، نذره عنه منؤزجياً أيشج ماحين أه نذر يمال وعل

للحج عن نفسه   النذر العمومنيحى نو إذا جزاء يف اإلإشكالال ( :قول اجلواهر أن علميومنه 

ته ي ملوهن،بأس به مع عدم العمل به ال إالّ أنه داًيان بعكن إ و وهو،هيورمبا محل اخلرب عل، هريوغ

  . تأمل حمل )نئذي من طرحه حريهو خ ذإ، من نادر الإعراض عنه باإل

 أما ،كشرع ذليالشارع مل  ألن ،نعقديس مل كبالع أو د عدم العمرةيلو نذر حج التمتع بقمث إنه 

  .املقدور بالواسطة مقدور فإن ، مقدمةاآلخره يد بالعدم انعقد ولزم عليينذر أحدمها بدون التقإذا 

  . طالةوف اإل الباقي خكنتر و،تاب احلجكرنا مجلة منها يف كة ذريثكويف نذر احلج مسائل 

  

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢١ الباب ٢٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٧٢

مع شرط  الإق يتابع والتفرت النياً بريان خمكام معدودة يلو نذر صوم أ(: قال يف الشرائع) ٨مسألة (

ة يون اخلصوصكت أن لزميوال ،  أدلة النذرطالق واحد إلريره غكما ذك بال خالف كذلكوهو ، )التتابع

ن إون متعلق النذر بنفسه مستحباً وك بل الالزم، س مستحباً يف نفسهيالتتابع لن إ قال يمستحبة حىت

 ريالصدقة لفق أو نةيحج سنة مع أو نيوم معيفلو نذر صوم ،  مستحبة يف نفسهاريات غيانت اخلصوصك

 ) السالمماعليه(قة يالصدومام نذر اإلى دل عل ده مايؤي و، انعقد النذرنيان معكالصالة يف م أو نيمع

  . )١(اتيام متواليأثالثة 

من  ه بأدىنيفى تفكيه ويتسامح فيمر مستحب األ أن ولوال(:  النظر يف قول اجلواهرعلم وجهيومنه 

 إالّ اللهم، كذلكحيث إنه ه من يصل رجحان التتابع فحيوجه ى ه عليل عليه بعدم دلإشكالن كم ألكذل

 ر حىتفطي و،فطريما نه إ قال يصوم حىتيان كأنه  )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيبيكستقاد من احمليأن 

  . حيالم يف التصحكمثل هذا ال إىل اجيقد عرفت عدم االحت إذ .ى انته)ك وحنو ذل)٢(صوميما نه إ قالي

حنو ى التتابع عل أو قينذر التفر أنه  يفكولو ش، ضاًيلو نذر الصوم متفرقاً صح أ أنه عرفيومنه 

 أنه  يفكن شكنذر الصوم لولو علم بأنه ، نيمراط باأليمجايل بأنه نذر أحدمها وجب االحتالعلم اإل

، متفرقاً أو صوم متتابعاًي أن صح لهيف،  العدماألصلان ك ق مثالًيالتفر أو ة التتابع مثالًيه خصوصيجعل ف

ام يف يهل نذر عشرة أ أنه  يفكولو ش، نذر ماى ولو نذر الصوم بعضه متتابعاً وبعضه متفرقاً وجب عل

  . اطيجمال لالحت ال إذ ،ريمتفرقاً خت أو ول شعبان متتابعاًأ

                                                

  .٦ و٥ ح من أبواب النذر والعهد٦ الباب ١٩٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حبواب الصوم املنذوب من أ٧ الباب ٧ ج:الوسائل) ٢(



٧٣

  . ) جائزريها أفضل والتأخياملبادرة ف(: مث قال يف الشرائع

 ،)١(﴾مغِفرٍة ِمن ربكُم إىل ساِرعوا﴿:  قال سبحانه،ةكة املباريمر باملسارعة يف اآل لألكوذل: أقول

  . )٢(﴾فَاستِبقُوا الْخيراِت﴿: قال سبحانهو

  .ل املنذورات املوسعة إىل ك بالنسبةكلذكمر بل األ، ك ذلة للصوم يفيخصوص ال أنه عرفيومنه 

، رياستحباب املبادرة واستحباب التأخ أي ،ني املستحبني من التزاحم بري جهة للتأخكان هناكولو 

  . ضاًي أيريان التخك وإالّ ،ان أحدمها أهم قدمكذا إف

أحدمها مل  أو نيدي نذر صوم العفلو، ون طاعةكي إالّ أن نعقد نذر الصوميوال (: مث قال يف الشرائع

  . )ضهايام حي صوم أت لو نذركذلكو، ق مبىنيام التشريذا لو نذر صوم أكو، نعقدي

ان ك إالّ إذا اللهم،  واحدريره غكما ذك إشكالننا وال يه بيالف ف خ واضح بل الكذل: أقول

  . هين منصباً علاك ونذره ،ه النصيدل عل فارات حسب ماكما يف بعض الكحاً يصوم الثالثة صح

 ،داًياملرض الضار به ضرراً شدك ،ان الصوم حراماً لوجه آخرك إذا مايعرف عدم الصحة فيومنه 

  . ب بسبب النذرجيه يوز الصوم فجيث يح أنه تاب الصومكفاً فقد عرفت يف يالضار ضرراً خفأما 

د سواء قدم يوم قدوم زي ما لو نذر صومك، ناًكن متمكيمل  إذا نعقدي ذا الكو(: الشرائع قالمث إن 

  ن ك وأما اراً فلعدم التم، فلعدم الشرطالًيل أما ،اراً أو الًيل

                                                

  .١٣٣اآلية : سورة آل عمران) ١(

  .١٤٨اآلية : سورة البقرة) ٢(



٧٤

  . )ه وجه آخري وف،وم املنذوريام اليمن ص

ن الناذر كيقدم قبل الزوال ومل ن إ أنه املصنف إليه  الذي أشاراآلخروالوجه (: كقال يف املسال

لنهار قابل للصوم ندباً بل هذا القدر من ا ألن ،ه صومهيب علجيعقد نذره ونيفسد الصوم ي أحدث ما

وم املندوب وخصوصاً يمال صوم الكإلو نذر  ماك، فال مانع من انعقاد نذره، بعض الوجوهى  علواجباً

ى  بناًء عل،فسد الصوميدث ما حين قدم بعد الزوال ومل إو تمل انعقادهحيبل  أقوى وهذا ،قبل الزوال

نئذ صوم ينه حان صائماً ندباً زاد االحتمال قوة ألكولو ، نعقد نذرهيئذ فنيصحة الصوم املندوب ح

  . )ون نذره طاعةكيقي مندوب فيحق

علم  أنه إذا ديري وقد ، صام ارهالًيقدم ل أنه إذا ديري فقد ،ديوم قدوم زيلو نذر صوم : أقول

أول  إىل وم الواجب الذي هوصوم الصيما كصوم ي أنه ديريوقد ، قدم بعدين مل إبقدومه اراً صامه و

 أما إذا ،كل ذلك يف إشكالوال ، ما قبل الغروب إىل صوم الصوم املستحب الذي هويما  أو ك،الظهر

ل آثار كفله ، املستحب أصبح واجباً ألن صح املستحبيما كصح ي أنه أراد ظاهر اللفظ فالظاهر

  . ليما خرج بالدل الّإقرر يف حمله  ماكاملستحب 

 وإالّ ،فطر قبل الغروب وصام فبهايمل  ام بأحد الوجوه السابقة أوين من الصكمت  فإننئذيحو

 إذا ماكفهو ، وجب عدم القدرةي ام اليواجلهل املوجب لعدم الص، )من فاتته(فالظاهر القضاء لقاعدة 

، اًمثن آكين مل إضائه وقب جيث ي ح،صميس فلم يوم اخلميس يل أنه س وجهله زاعماًيام اخلمينذر ص

 إذا فارتانكه يانت علكفطر أذا إف، نيام من جهتيه الصيوم قدومه يف شهر رمضان وجب عليذا اتفق إو

ن أراد إو، سالمما تقدم يف نذر احلج وصادف حجة اإلكام ينه أراد الصأل، كشمل مثل ذليان نذره ك

  . هي بطل النذر لعدم القدرة علكيف قبال ذل



٧٥

 املتنفل أن ىم علكن بناء احلكميو: (المه السابقك ب متصالًكعلم وجه النظر يف قول املساليومنه 

  . ة أم من ابتداء النهاريون صائماً وقت النكيالصوم اراً هل ى نوإذا 

وم ومل يوم قدومه صوم جمموع الياملعهود من صوم  ألن ،تجه عدم صحة النذري: األولى فعل

  . صلحي

  . )باع الباقي للماضيت لصدق الصوم يف اموع واست،صحي: الثاينى وعل

  .رناهكار ما ذيولو قصد ظاهر اللفظ فاملع، ازاًكار هو قصده ولو ارتياملع أن ذ قد عرفتإ

ة امللتزم يالتزم عبادة وأطلق تسم إذا الناذر أن  وهو،آخر أمر  إىلن رجوع اخلالفكميو(: مث قال

  : ه وجهاني ف،نذرهم يرتل ى عل

جب ابتداًء من جهة الواكجعل ين املنذور واجب ف أل،سهواجب من جنى رتل علينه إ :أحدمها

  . الشرع لقرب الواجب من الواجب

 فال معىن، لزام اجلائز ال الواجبإى لفظ الناذر اقتض ألن ،اجلائز من جنسهى رتل علي: والثاين

  . )ةوركة منها املسألة املذريثكفرع مسائل تيه يوعل،  ولعل هذا أظهر،تناوله لفظهيمل  لتزامه ماال

ما  أو بالشرط أو ه بالعهديأوجب عل أو ئاًينذر شنسان إذا اإل أن  ملا عرفت من،رهكما ذكوهو 

ما خرج  الّإاا ية املستحبة بسائر خصوصيفيكالى ان منصباً علكة الواجبة يفيكقصد اليأشبه ومل 

ى اقتض إذا ل منهماكم كلحقه حي املتجه جعله قسماً مستقالً( :ه بقولهي اجلواهر علإشكالف، ليبالدل

 ،كذلكحيث إنه م الثابت للمندوب من كخصوصاً مثل احل، فال وإالّ م املزبور مشوله ملثلهكل احليدل

 نيه من اجلمع بي ملا ف،كذلكصح نذره ي بل ال، مكال وجه لثبوته بعد فرض فوات عنوان احل أنه ضرورة

  . )ينياملتناف
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  . ظاهر الوجهريغ

بعد  أو ان قبل الظهركمتام سواء نذر اإلإمنا ن سبق النذر وكيد ومل يم زوم قدويان صائماً كمث إن 

 فطار يف الواجبفارة اإل إىل كضافةفارة النذر باإلكلو أفطر وجبت يث إنه حب، متامه اإليالظهر وجب عل

 وم غديولو نذر قبل ، امل يف مثل املقامكتعلق بالصوم الي أن لزمي النذر ال ألن ،ان واجباً يف نفسهكإذا 

 دلة أو األطالقنعقد نذره إليه فهل يان الصوم واجباً علكما ي فالغروب مثالً إىل تم صومه من الظهريأن 

  . األولبعد يوال  ، احتماالن، معهود شرعاًرينه نذر غال أل

صامه مستحباً يف غد إمنا ه وين صوم غد واجباً علكيمتام صوم غد ومل إنذر  إذا علم حال مايومنه 

 ،ال أو ه الصوم مقدمة للواجبيب علجيرد صومه فهل يمل  أما إذا ،الغروب إىل  من الظهربجيث يح

  . التأمل إىل واملسألة حباجة، احتماالن

 وم الزلزلةي أو سوفكوم الي أو وم املطري مثل نذره الصوم ،نظار هذه املسألةأعلم حال يومما تقدم 

  . ع من واد واحدياجلم ألن ،كما أشبه ذل أو ع عنه نقمةدف أو له نعمة ىلعطاء اهللا سبحانه وتعاإوم يأو 

 ،وم قدومه دائماًي مأصو أن ي هللا عل:ولو قال(: ث قالي الشرائع حإطالقعلم وجه النظر يف يومنه 

وم يف رمضان صامه عن ي الكولو اتفق ذل، ما بعديه ووجب صومه في فءوم الذي جايسقط وجوب ال

وم الذي جاء يسقوط وجوب ال فإن ،هيقضيوال  املستثىنكرمضان   ألن،هيرمضان خاصة وسقط النذر ف

  ملا عرفت من، ظاهرريه سقوط النذر يف رمضان غقطالإ أن ماك، ما عرفتى  علإطالقى س عليه ليف

إمنا وقول الشرائع ، د الصوم اخلاصيريوقد ، مهاريغ أو فارةً أو كشمل الواجب رمضاناًيد ما يريقد أنه 

  . األول تم يف الثاين الي
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  : ماهل أوث قالي واجلواهر حكال قويل املسالكعلم وجه النظر يف يومنه 

مه وهو خالف كتردد املصنف يف ح و،هيأيت البحث فيعدم صحة نذر الواجب وسى هذا بناًء عل(

الفائدة  إالّ أن ،ة حباهلاي والنني وجب صومه بالسببنيما هو أحد القولكولو قلنا بصحته ، ما جزم به هنا

  . ) لرمضان وخلف النذرنيفارتكفطاره عمداً يف وجوب إتظهر مع 

 نذر ريوهذا غ، هي رمضان فرية غي هنا ما مسعت من عدم صالحأاملنشن إ :قاليقد ( :وقال الثاين

فلو صح ، وم رمضانين احتد يف املصداق مع صوم إو وم القدوميلي كون املنذور ك ضرورة ،نفس صومه

  ).هي رمضان فرينذره لوقع غ

ضائه ق ويف وجوب ،اًإمجاعفطره أد يوم عي  ـوم املنذوريأي الـ  كولو اتفق ذل(: قال الشرائع مث

 أو صلح للصوم سواء جهلي د الين العوأل، صلره لألكما ذكوهو ، )شبه عدم الوجوباأل وخالف

  . نيمر األنيوأي فرق ب، علم

انت كمي أن إ: )عليه السالم(جعفر يب قلت أل:  قال،عن زرارة، خصوص املوثق إىل ضافةهذا باإل

وم ي الكتصوم ذل أن هيانت ختاف علكها بعض ولدها من شيء يرد علن إ اهللا أن ها نذراًيجعلت عل

:  قال،ان النذر فتصوم أم تفطركنا مليل علكة فأشكم إىل  فخرجت عنا مسافرة،تيه ما بقيقدم فيالذي 

نفسهاى ما جعلت عل وتصوم هي ، عنها حقهعز وجل وضع اهللا ،تصوم ال ،إذا ىفما تر: فقال 

يف الذي نذرت ى تر أن ين أخافإال :  قال،ك ذلكأفتتر: قلت، ال:  قال،هياملرتل أتقض إىل رجعت

  . )١(رهكه ما تيف

  عل جييف الرجل  :) السالممعليه(عن آبائه ، عبد اهللا أيب عن، وعن مسعدة بن صدقة

                                                

  .٣ ح من أبواب ما يصح من الصوم١٠ الباب ١٤١ ص٧ ج:الوسائل) ١(
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 هايقضيصوم يف السفر وال يال  أنه ،سافر فتمر به الشهوري مث ل شهركاماً معدودة يف يأنفسه ى عل

  .)١(شهدإذا 

خ يف ين ذهب الصدوق والشإو، االستحبابى ث الواردة يف القضاء عليحادمل األحي كوبذل

عليه (احلسن  إىل أيب تبتك:  قال،اريرواه ابن مهز مثل ما، وجوبه إىل ة واملبسوط وابن محزةيالنها

 وم مجعةي أو ىأضح أو د فطريوم عيوم ي الكفوافق ذل وماً من اجلمعة دائماًيصوم ي أن  رجل نذر)السالم

تب ك ف،دييا سيصنع يف يكه أم ؤقضا أو ومي الكه صوم ذليمرضاً هل عل أو سفراً أو قيام التشريأأو 

  . )٢(شاء اهللا نإوم يوماً بدل يصوم ي و،لهاكام ي هذه األيف قد وضع اهللا الصوم: يلّإ

  . االستحبابى ه علريولذا محله املختلف وغ، )٣(قليوه خرب القاسم الصوحن

عليه ( عبد اهللا أيب ارةية يف زي فحضرته ن،نفسه نذراً صوماًى  عن رجل جعل عل،ويف خرب آخر

  . )٤(كذلى ذا رجع قضإق فيصوم يف الطري رج والخي:  قال،)السالم

ومتنه ، حممد بن جعفر البزاز اهولى شتماله عل ال،اريضعف سند خرب ابن مهز إىل ةفاضهذا باإل

ن قال يف اجلواهر إو، هي بسقوط النذر فصحابه أحد من األيقول فيوم اجلمعة الذي ال ى يشتماله علال

  .  من النساخكون ذلكي أن بعديفال ، خ عنهاية الشيايف اليت رواك موجود يف نسخة الريغنه إ هريوغ

 كرناه من املعارضة املوجبة للجمع حبمل ذلكوالعمدة ما ذ، ساخأنه سهو من النك: يفاقال الو

  . تاب الصومك يف كالم يف ذلكل اليتفص و،االستحبابى عل

  ه يب علجي وهل ،اًإمجاعد أفطره يوم عي كولو اتفق ذل(: ةيفاكولذا قال يف ال

                                                

  .١٠ ح من أبواب ما يصح من الصوم١٠ الباب ١٤١ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٠ الباب ١٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب ما يصح من الصوم١٠ الباب ١٤٠ ص٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب ما يصح من الصوم١٠ الباب ١٤٠ ص٧ ج:الوسائل) ٤(
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 حةيصح إىل اًالوجوب استناد إىل خي وذهب مجاعة منهم الش،مها العدمأشهر ،ه قوالنيفء، القضا

  .) أقرباألولولعل ، اريمهزعلي بن 

صام يف : خي قال الش،فارةك يف نين متتابعي صوم شهركناذر ذلى ولو وجب عل(: مث قال الشرائع

ام عن يمن األ يئاً صام ما بقيذا صام من الثاين شإف،  للتتابعالًيفارة حتصكام عن الي من األاألولالشهر 

 نتقل الفرضي التتابع وإمكانف بالصوم لعدم يلكسقط التي: نيبعض املتأخروقال ، النذر لسقوط التتابع

يف الشهر  سقط التتابع الي مث ال، رر عن النذركن تإوم وي الكام ذلي والوجه ص،ئاًيس شيطعام ولاإلإىل 

ى  علريفك تقدم وجوب التك يف ذلىساوتي و،ن االحترار منهكتمي نه عذر ال ألريخ وال يف األاألول

  ).ر وتأخرهالنذ

فلو ، أفارة الظهار وقتل اخلطككنة يفارة معكانت الك إذا حمل اخلالف مان إ( :كقال يف املسال

ى على خراأل باخلصلة ريفك التمكانق إليالتفر إىل ضرورة نه الطعام ألاإل إىل زه وانتقلجية مل ريانت خمك

  : أقوالكويف ذل، نةياملعكانت ك وإالّ ،هاير قدرته عليتقد

 من الثاين األولوم ي والاألول يف الشهر ك وذل،النذرى ب تتابعه علجيما يفارة فك الميتقد: اأحدمه

 عن نيوم املعي صوم الني من الشهر الثاين بكما بعد ذلي فريتخي و،وم متتابعاًيصل له شهر وحيث يحب

وال ،  عن النذرنيعن قضاء املكميخ يف املبسوط حمتجاً بأنه يوهو قول الش،  صومه عن النذرنيب وفارةكال

 بصومه ني الواجبنيجمع بيف، ومي الكصومه عنها بقوات التتابع بتخلل ذلي أن فارة بدونكن صوم الكمي

  . فارة وقضائه عن النذركعن ال

وم ي لوجوب صوم ال،نك ممريشرطها التتابع وهو غ ألن فارةكصح اليصومه عن النذر وال : هايوثان

   الصوم من ريغ إىل نئذينتقل حيو،  عن النذرنياملع
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  . سيدرإقامة لتعذر شرط الصوم مقام تعذره وهو قول ابن إطعام اإلكاخلصال 

نه فارة ألكقطع بتتابع الي أن ري النذر من غمي وهو تقد،نيثر املتأخركما اختاره املصنف وأ: وثالثها

 األول الشهر كلض واملرض والسفر الضروري سواء يف ذيام احليأكان كن االحتراز منه فكمي عذر ال

  ). قوى وهذا هو األ،والثاين

رناه كملا ذ، فارةكقاً قدم اليناً مضيمها معالكفارة كان النذر والكلو  أنه القاعدةى مقتض: أقول

ن ي النذر من العناوري غكذلك و،انهكي عن ماألصلن من زحزحة الواجب كتميالنذر ال  أن رراً منكم

 مقدور رينه غالنذر أل إىل وال قضاء بالنسبة، تأخره أو أحدمها تقدم سبب ني فرق بري من غ،ةيالثانو

هما شاء ي قدم أنيني معريانا غكولو ، وجد يف املقاميد وال يل جدينه بدلالقضاء ألى ل عليوال دل، شرعاً

ان كولو ، وركل املذيق بالدليقاً قدم املضي مضاآلخران أحدمها موسعاً وكولو ، نهمايلعدم التصادم ب

بدل له وبدل   صام عما الاآلخرحدمها بدل دون ان ألكولو ، اآلخرهما أراد وبدل ي بدل فعل أهمايلكل

  . اآلخر

  . هيالم فكل اليقوال املتقدمة مما ال داعي لتفصظهر وجه النظر يف األي كوبذل

ه تناوليأقل ما ى ذا لو نذر صدقة اقتصر علكو، وميذا نذر صوماً مطلقاً فأقله إو(: مث قال الشرائع

  ).االسم

  .رواكما ذكوهو  .هيه علي بقسممجاع بل اإلإشكالننا وال ي بال خالف ب:ويف اجلواهر

 يف أصل ك مث ش،هيأبى قطع وجوب الصوم عليان ك نيه حيأبى صوم الواجب علي أن مث لو نذر

ه عمل يأبى ة ما عليمك يف كولو ش، قق املوضوعحي  الكنذايقطعه ح ألن لزم الوفاءيه مل يأبى وجوبه عل

  .ني املتقري يف غاألصلب

  .هيثناء أمته وال شيء علفأفطر يف األ يولو صام املنذور ونس

أول رجب  أو أول شعبان أنه  يفكولو ش، قلاألى عل مخسة بىن أو نذره عشرة أن  يفكولو ش

   أو ام من أول رجبيثالثة أ أنه  يفكولو ش، اطيصامهما لالحت
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ربعة طرف األ ألن وم الرابعيال إىل ة بالنسبةءوال جتري الربا ،ام من أول شعبان صامهمايأربعة أ

  . مجايلان بطريف العلم اإليتالقاعدة اإلى ومقتض

 أن وقد تقدم، نه واجب أصليسع الوقت هلما صام القضاء ألي ه صوم نذر وقضاء اليان علكولو 

  .ي عن موضعهاألصلن من زحزحة الواجب كتمي الواجب الثانوي ال

ة ي ملا عرفت من اشتراط صالح،أداًء وال قضاًء ه اليشيء عل وم النذر اليفطار يف اإلىل  إولو اضطر

  . ديبأمر جد أنه القضاء بعد ما عرفت منى ل علية يف املقام وال دليوال صالح، الزمان يف انعقاد النذر

  . )ه ترددي وف،ن شاءيصام أ: خيقال الش، نيام يف بلد معيولو نذر الص(: مث قال الشرائع

 ملا عرفت يف مثل هذه املسألة يف املبحث ، البلدكصوم يف ذلي أن بجي أنه القاعدةى مقتض: أقول

  . السابق

 إىل هيود املنذور بعد انصراف ما دل علياعتبار الرجحان يف قى ل عليدل النه إ :ولذا قال اجلواهر

صوم حيث إنه ملخصوص من ان اكد يف املي ضرورة رجحان الصوم املق،والفرض حصوله، املنذور نفسه

جزاء الصوم إقال ب ي منذور حىتريبل الصوم املطلق غ، كذلى نئذ لعموم ما دل عليجب الوفاء به حيف

بل هو الصوم ، ل املباحيهو من قبإمنا ه وية فيقال ال مز يان نفسه حىتكامل أي د نفسهيث شاء وال القيح

انعقاد ى ما دل علينئذ فيندرج حيادة راجحة فعب أنه  يفكوال ش، ان املخصوصكونه يف املكد بياملق

  . مثله

ما خرج  إالّ زمنة األنيفرق ب ال أنه ه ما تقدم من صوم الزمان املخصوص معيدل عليو: أقول

 سائر نينهما وبيفرق ب  الكذلكان ك الزمان واملنيفرق ب ال أنه ماكو، روهكامل أو ل من احلراميبالدل

  ر فالقول بعدم صحة نذ، اتياخلصوص
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 ريضاً يف املسألة غيد الشرائع أيترد أن ماك . ظاهر الوجهريخ غيما عن الشك نيالصوم يف بلد مع

  .ظاهر

ى  علمجاع اإلنيبل عن فخر احملقق، نهاي وال خالف يف تعإشكالة فال ي مزكانت هنالكلو أما 

  . من نظرى لو هذه الدعوخيال :  بقولهكه يف املساليل علكن أشإو، كذل

نعقد ية في ذي املزنيل بيعن الفاضل من التفصى كحي فما ،رناه من الصحة مطلقاًكذما ى وعل

  . نعقد حمل تأمليه فال ريوغ

ة شرعاً يان مزكان للمك فإن ،نيان معكونه يف مكام بيد نذر الصيولو ق: نيقال يف مناهج املتق

ة رجحان الصوم يفاكانه لإمكان مع ك املك الصوم يف ذلنيظهر تعفاأل وإالّ ،ه بال شبهةيلزمه الصوم ف

ان كيف م أو ان مرجوحاًكن إالقاعدة صحة الصوم وى بل مقتض، صحة النذركان املخصوص كد باملياملق

ل بأن ي سواء ق،ولذا نقول بصحة نذر الصالة يف احلمام وحنوه، ما أشبه أو نذر صوم عاشوراءكمرجوح 

 مر بالشيء ال ولو قلنا بأن األ،خوندقوله اآليما كزازة احل مبعىن أو ،ة الثوابيأقل روهة مبعىنكالعبادات امل

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،زالة النجاسةإه ين وجبت علإ عن ضده صح نذر الصالة يف املسجد وىنهي

، ة أشهرته سيان علكناً يولو نذر ح، ان مخسة أشهركصوم زماناً ي أن ومن نذر(: مث قال الشرائع

  . )ىمه ما نو بالنذر لزك ذلريغى ولو نو

لغة  أو عام أو بسبب عرف خاص أو از شخصيك ارتكان هناكلو  أنه القاعدةى مقتض: أقول

وبعد عمل ، مخسة أشهر وستة أشهرى ل اخلاص دل عليفالدل وإالّ ،كذلى نصب علي فالنذر مثالً

  ع ي ربيبخرب أ يفف، لزم اتباعهي ك بذلصحاباأل
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، رك يف شك وذلناًيأصوم ح أن ي هللا عل: عن رجل قال)معليه السال( عبد اهللا أبو لئ س،الشامي

اهللا  فإن صم ستة أشهر:  مبثل هذا فقال)عليه السالم(علي  ىقد أوت: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال

. )١(عين ستة أشهري ﴾ أُكُلَها كُلَّ حٍني ِبِإذِْن ربها تؤيت﴿: قول يتعاىل

 قال يف رجل )عليه السالم(اً يعلن إ ،) السالممعليه(ن آبائه ع، عبد اهللا أيب عن، وينكوعن الس

 أُكُلَها  تؤيت﴿: قول ين اهللا تعاىلإ و، ستة أشهرني واحل،الزمان مخسة أشهر: قال، صوم زماناًي أن نذر

  . )٢( ﴾كُلَّ حٍني ِبِإذِْن ربها

سم وقتاً يصوم زماناً ومل ين  أ عمن نذر)عليه السالم(ل الصادق ئس:  قال،عةند يف املقيفوعن امل

  . )٣(ة أشهرسصوم مخي أن هيوجب علي )عليه السالم(علي  انك: )عليه السالم( فقال ،نهيبع

 ني املؤمنريان أمك:  فقال،نهيئاً بعيسم شيناً ومل يصوم حي أن  عمن نذر)عليه السالم(ل ئوس: قال

 ك وذل﴾ أُكُلَها كُلَّ حٍني ِبِإذِْن ربها تؤيت﴿: تعاىلتلو قول اهللا ية أشهر وتصوم سي أن لزمهي )عليه السالم(

  . )٤(ل ستة أشهركيف 

.)٥(ضاًيتهما أي روارشادعن اإل

  .)٦()عليه السالم ( عن علينية الزمان واحلياشي رواي العريويف تفس

  . )٧(ضاًي أ)عليه السالم(ة الزمان عنه يات روايويف اجلعفر

                                                

  .١ ح من بقية الصوم الواجب١٤ الباب ٢٨٤ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من بقية الصوم الواجب١٤ الباب ٢٨٤ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من بقية الصوم الواجب١٤ الباب ٢٨٤ ص٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من بقية الصوم الواجب١٤ الباب ٢٨٤ ص٧ ج:الوسائل) ٤(

  .١١٩ ص:اإلرشاد) ٥(

  .١ ح من أبواب الصوم الواجب٨ الباب ٥٨٩ ص١ ج:املستدرك) ٦(

  .٢ ح من أبواب الصوم الواجب٨ الباب ٥٨٩ ص١ ج:املستدرك) ٧(
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  فصل

  في مسائل الصالة

  

عة وهو كل ري وق،عتانكزئه منها رما جي فأقل ،نذر صالةإذا ( :قال يف الشرائع :)١ألة مس(

  ).حسن

 صحي أنه ماك، الوتر مثالًك مشروعة بل ريعة منفردة غكر ن الكالقاعدة لى ره هو مقتضكوما ذ

نازة شمل صالة اجليبل ، عرايباأل صالةكعات كر أو نيتعكمستحبة ذات ر أو أيت ا صالة واجبةيأن 

  .كخالف ذلى از علكن ارتكيمل  إذا ضاًيوالطواف أ

 ،)مع القصد الإوع والسجود دون صالة اجلنازة والدعاء كذات الر إىل انصرف( :فقول اجلواهر

عليه ( باملرسل عن النيب نيعتكاالستدالل لعدم صالة أقل من ر أن ماك، ازكعم من االرتد به األيري

  .إشكال حمل ،تراءبعن الى  قد )ليه وآلهصلى اهللا ع(النيب ن إ :)السالم

لزم يأراد الصالة املستحبة مل ن إ أنه ماك،  شرائطهاةه مراعايأراد الصالة الواجبة لزم علن إمث إنه 

  .  شرائط الواجبةةمراعا

املعترب هل هو أقل  أن ما تقدم منى عة علك والرنيعتك الرنيرمبا بين اخلالف ب(:  قالكاملسالمث إن 

  الثاين ى  وعل،األول األولى فعل، حيأقل صح أو واجب
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 دون ةجتوز له جالساً جلوازه يف النافل ضاً وجوب الصالة قائماً أوي أكذلى تفرع عليو، الثاين

شترط يف ي من اجلهات اليت ك ذلريغ إىل ،ووجوب السورة عند من أوجبها يف الواجبة، اراًيالواجبة اخت

  . ح مطلقاًيالواجب والصح

ى نو أو ولو صرح يف نذره، اًيماش أو باًك القبلة راري غىلإالراحلة وى الم يف صالا علكالذا كو

، وجهانى علاأل إىل نئذيويف جواز العدول ح،  يف االنعقادإشكالأحد هذه الوجوه املشروعة فال 

  . ى انته)د املنذور مطلقاًيقجود اتباع الواأل

  . ناهركما ذى ه بناًء علي مواضع التأمل فكيعلى فخيوال 

ها ي فكان جواز ذلك إذا لكشيقد (:  بقولهكاملسالى  اجلواهر علإشكالعلم وجه النظر يف يومنه 

ب يف خروجها عن النفل يوال ر، م املزبوركاحل ة يف عنوانيل مدخلفوجه للنى لة علفوا ناكث يمن ح

، هيم الذي وقع النذر علكوان احلالوجه املزبور خلروجها به عن عنى نئذ علينعقد النذر حيفال ، بالنذر

مبراعاة  إالّ سيول،  يف الصحةنياملتقى نبغي االقتصار يف أمثاهلا علي الذي طالق صورة اإلك من ذلوأوىل

 ،علم معه حصول االمتثالي مما كة السورة وحنو ذلءاالستقرار وقرا واالستقبال واميضة من القيم الفركح

من  ون النفل والفرض من عوارض الصالة الكضرورة ، لة منها خاصةعة الصالة ال النافياملنذور طبألن 

  . قتضي وجوايانت نافلة مع فرض عدم سبب آخر كفهي لوال النذر ، مقوماا

ضة ي الفرني بكما القدر املشترأل، نيعتكنئذ فاملتجه االقتصار يف االجتزاء يف مثل الفرض بريوح

ة ي ومشروعكذلكتها ي مشروعني وال تالزم ب،ة يف خصوص الوترعة الواحدة الثابتكوالنافلة خبالف الر

ثبت يف النذر ما هو يإمنا وباجلملة ، كقتضي ذليس يف أدلته ما يها بسبب النذر الذي لرينافلة مثلها غ

  . )١() مع قطع النظر عن نفلها وفرضهاكذلكوا كث يات الصالة من حذثابت ل

                                                

  .٤٠٤ ـ ٤٠٣ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ١(
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 ذات ،مندوبة أو حة واجبةيعة الصالة الصحياز تشمل طبكرتن اكيمل  إذا الصالةن إ :هيرد عليذ إ

  . وز يف النافلةجيها مما ريغ إىل ،ثركأ أو عةكر

 إذا ماك، ة يف حال االضطرارياريبل وال االخت، ارية يف حال االختيتصح الصالة االضطرار نعم ال

جزاء صول يف باب اإليف األرناه كما ذى ة علياريوز االخت جتث الية حيصالة املختار يف حال التقى صل

  . هريوغ

ن عن نذره ك صح ما مت،الضد إىل تبدلت حالته مضطر حىت أو  نذر وهو خمتارني حصلّيولو مل 

 إىل أخرها وإالّ ،ةياريسع الوقت لالختي ال أن ةيان باالضطراريتن الالزم يف اإلكل، هريسور وغيل امليلدل

  . ازج وإالّ ،ن نذره أعمكيمل  إذا اريوقت االخت

عة ك يف رنيوعكرك مشروعة ريئة غيلو نذر ه(:  قال،ه مواقع للتأمليره الدروس فكنعم ما ذ

ة يثنت ولو أطلق عدداً لزمه ال،سوف فوجهانكالك وقتها ريئة يف غيولو نذر ه، وسجدة واحدة بطل رأساً

ل يولو نذر صالة وأطلق ق، مةيأربعاً بتسل أو صلي ثالثاًي الفرائض فةوز حماذاجيل ي وق،نه غالب النوافلأل

وال ، ربع الوجهاناأل أو جزاء الثالثإويف ، عتان للنهي عن البتراءكقرب الر واأل،ا عة للتعبدك الرئجتز

قرب االنعقاد عة واحدة فاألكده بريولو ق، ترددى ده يف نذره عليقي إالّ أن ةي اخلمس فصاعداً بتسلمئزجي

ضة عند يوال جتزي الفر،  نذر الصالةإطالقجزاء الواحدة عند إه لزم منيوقد ، لعدم النهي عن التنفل ا

  . )ديكمن التأ س أوىليالتأسقوى ألن األى الصالة عل

  .  وقتهماريموات يف غألالطواف واك ، وقتهريسوف يف غكلل معىن النه إ :ه أوالًيرد عليذ إ
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  . ةي أعم من التثنطالقاإلن إ :اًيوثان

  .  الفرائضةحماذاى ل عليدل ال: وثالثاً

فال ، ئة املشروعةي اهلريصح غي فلماذا ال وإالّ ، املشروع مشروعاًريعل غجي د الييالتقن إ :ورابعاً

  .  يف ذات اخلمسةنيلوجه لالحتما

 ريس غيله بالتأسي وتعل،ازهك النذر يف ارتإطالق والفرض ،ضةيالفري ملاذا الجتزنه إ :وخامساً

  . ظاهر

ل لزمه يدر ققنة الي معرينذر صالة غإذا ( :ر قاليره التحركذ ر يف ماضاً وجوه النظيعلم أيومنه 

ة من يوميب يف الفرائض الجيه ما يب علجي و، العدد لزمهنين عإو، عة وهو الوجه عنديكل ريعتان وقكر

طلق احتمل وجوب أ ونيعتكد من ريان العدد أزك فإن ،مهاريم وغيالطهارة واستقبال والتسلكالشرائط 

ن إو، م وجبيعة بتشهد وتسلكل رك انفصال نين عإو،  وعدمهنيعتكل ركب يم عقيلتسلالتشهد وا

  . ) احتمل الوجوبعات مثالًكل عشر رك انفصال نيع

ما مل ترد شرعاً والنذر أعات مع كل عشر ركتمل صحة عدم التشهد وانفصال حيف يكنه إف

 ريغ إىل ،مىنيال أو نميبدون غسل األام وطهارة ياف بال صكل واعتيام الليجلاز ص الإس مشرعاً ويل

  . كذل

 نيعتكد من الريز األنيولو فصل ب(:  قال،هيما فى فخيال   مما،كد يف املساليوقد أخذ منه الشه

 فال وجه نيعتك من سقوط الفرض بالر،ة الندب وجهاني بننيعتكبعد الر ة مايم ففي شرعيبالتسل

ون كي أن رج الزائد عنخيدخول بعض أفراده يف بعض ال و،اًيلكان الواجب أمراً كومن جواز ، للوجوب

حات يالم يف التسبكومثله ال، يريربع يف مواضع التخ واألنيعتكما يف الركه ك ترن جازإو، ليكفرداً لل

  . )تجه مع قصد الزائد ابتداًءيوهذا ، وع والسجودك والرنيرتیخاملتعددة يف األ

  يف املقام ى فك بعض املوارد ما يفكمث لو قلنا بصحة دخول صالة يف صالة 
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  .عن النذر

 أو اطيجاء باالحت إذا ىفك الصالة كاط وجعل وفاء نذره تلي يف الصالة مبا لزم االحتكولو ش

  .ان يف الواقع تاماًك

هي إمنا  سجدة السهو وكس من ذليل أنه ن الظاهركلى، فكنقص مبا تصح  أو زاد  أوكولو ش

  .ثيحادما يف األكمرغمة 

نقص  أو زاد أنه نيتب إالّ إذا ظاهراًى فكعنت يلزم عدم االعتناء ومل ي مبا ك الشريثكان كولو 

  .عادة العمل وفاًء لنذرهإلزم يف، مبطالً

ذا يف كو، ان قواعدهايجلرى فكالوقت  أو التجاوز أو  بعد الفراغكة وشیوميان اليتإولو نذر 

  .  القواعدكل مورد جتري تلك

، ئتهايهى ولو نذر صالة النافلة وجبت عل(: ريل والرد يف قول التحرومما تقدم ظهر وجوه القبو

خالل بالصفة ز له اإلجيعرايب مل ولو نذر صالة األ، صالة جعفر أو )عليه السالم(علي  ما لو نذر صالةك

ثر من كأيت بأي أو ،ديالع أو سوفك صالة الصلي مثالًي ن أولو نذر،  موضعهريم يف غيل بالتسلصوال الف

عات كس من نذر مخس ريدرإومنع ابن ، وع ففي انعقاده نظرك رريبغ أو عة واحدةك يف رنيسجدت

  . )مةيبتسل

 كفي تلكيإمنا السجدة ف أو الشهد مثالً يلو نذر الصالة املفروضة ونس أنه ظهر مما تقدمي أنه ماك

  . قدمما تى  خبالف سجدة السهو عل،ما جزءأل، قضامها بعد الصالة إذا الصالة عن نذره

هل نذر  أنه  يفكولو ش، ةءقل للرباباألى تفك اأربع مثالً أو نذر مخس صلوات أنه  يفكش ولو

ما تقدم كاط يم قاعدة االحتكفاحمل، ة عن الزائد يف مثل املقامءان الربايما لعدم جرى العشاء أت أو املغرب

  . مثله

 كولو شى، فك وإالّ ،ة مجاعةًف املعادكة مل تيضة فعليازه فركان ارتك فإن ،ضةيولو نذر فر

  عم من ازه األكان ارتك فإن ذا لو نذر نافلةكو، ةيفظاهر اللفظ الفعل
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  .عةيفظاهر اللفظ الندب طب وإالّ ،فتكاملعادة 

 ،انفصل عن اجلماعة أو ،كما أشبه ذل أو هيعل يغش أو ثناءيف األمام ولو نذر اجلماعة فمات اإل

 وإالّ فتكضاً ي أكشمل ذليث يان نذره حبكماماً وإصار هو  أو ماماًإا ة بأن قدمويحتققت مجاعة ثانفإن 

از كه االرتيفظاهر اللفظ املنصب على ولو نذر الفراد، عادأة يولو مل تتحقق اجلماعة يف البق، عادأ

  . ثناءانفرد يف األ إذا فيكفال ت، من أول الصالةى الفراد

 كما لعدم العسر يف اجلمع وذلى السهلة أتأو  وفةكهل نذر الصالة يف مسجد ال أنه  يفكولو ش

يف خراسان ملن  ربالء أوكر يف ذهل ن أنه  يفكما لو شكان اجلمع عسراً ك أما إذا ،اطياالحتى مقتض

امل كالنذر الى ن علكتميمن مل  ألن ،سوراًيم أو امالًكن من باب النذر كمبا متى  أت،ه اجلمعيعسر علي

  . ن من املنذور يف وقتهكتميده أدلة القضاء يف باب النذر ملن مل يؤيو، ةيوسور للقاعدة الثانيباملى أت

ولو ، قصراً أو ماًا تيريفي يف مواضع التخكت أنه ماك، فت يف السفر ويف احلضركضة يولو نذر فر

ما تقدم شبه ك ك ذلريوغ، ة وعند شروق الشمس وغرواأاملبتدكروهة كنذر النافلة صحت النوافل امل

  .ما تقدميسألة فهذه امل

در يولو مل ،  وعدمهكمشول نذره لذلى توقف علي ،ة من باب التسامحيوهل تصح الصالة الثان

 واحد ريره غكما ذى ثبت االستحباب عليضاً يالتسامح أ ألن ،ةيفاكازه يف وقت النذر فالظاهر الكارت

  . من الفقاء

أيت ا يف ي أن ني بري ختسورةً أو الً احلمد مثأقري أو سجد سجوداًي أو وعاًكع ركري أن ومن نذر

أيت ي أن لزم ،)بشرط ال(ان ك فإن عةكصلي ري أن ومن نذر، عيمنفردة لصحة اجلم أو ضمن الصالة

ان ك إذا أربع أو ثالث أو نيعتكأيت ا يف ضمن ري أن  صح)شرط بال(ان كن إو، عة منفردةكبر

  شمل الواجب ي طالقاإل
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 أو ضةيأيت بالفري أن عات صحكأيت بأربع ري أن ولو نذر، عرايب مثالًربع يف صالة األاأل أو ضاًيأ

ى أتحيث إنه إذا ، ل وحنوهايصالة اللكربع جزءاً ان األك إذا متامهاإلزم ي ال أنه والظاهر، عرايببصالة األ

  . اممتلزم اإليمثان منها مل  أو ست أربع أو أو نيعتكبر

ن إ ،اًريان خمكنها يعيفعل قربة ومل ي أن ذا لو نذركو(: عل يف قول الشرائيومما تقدم ظهر وجه الق

عة كان بريتقد عرفت صحة اإل إذ ،)عةكل جتزئه ريوق، نيعتكرى ن شاء صلإن شاء تصدق وإشاء صام و

  .أيت ا فرداًي) بشرط ال(ان ك إذا مايوف،  وثالث وأربعنيعتك يف ضمن ر)بشرط ال(ان ك إذا مايف

اف كصح احلج واالعتيف وإالّ ،ن الصوم والصالة والتصدق من باب املثالره الشرائع مكما ذمث إن 

، رحام وحنوهاذا مثل صلة األكبل و،  من القربك ذلريغ إىل ،مم يف مواضعهايوالوضوء والغسل والت

قصد اهللا سبحانه مل ي ذا تصدق بشيء الإف، اهللا سبحانه وتعاىل إىل  قربةكل ذلكفعل ي أن ن الالزمكل

  . فكي

ه الصالة يعل( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،كاملل ة مسمع بن عبدي رواويف

ن شاء إوماً وين شاء صام إ ونيعتكرى شاء صلن إ : قال،ئاًيسم شيل عن رجل نذر ومل ئ س)والسالم

  .  من باب املثال)عليه السالم(ره كما ذ أن ومن الواضح. )١(فيتصدق برغ

وت يالصالة يف بكروهاً كان مكولو ، املستحب أو صلي الواجبي أن ني بريصلي ختي أن ولو نذر

بعض الصلوات املستحبة الواردة كثر كأ أو أربع أو ثالث أو نيعتكر أو عةكصلي ري أن نيوب، النار

   أو صلي أداًءيوأن ، ثر من أربعكبأ

                                                

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٢ الباب ١٨٥ ص١٦ ج:ائلالوس) ١(



٩٢

 إىل ملاعما سبق اإلك، تيملا أو اتياآل أو صلي للطوافي أن نيوب، هريعن غ أو قضاًء عن نفسه

  . كبعض ذل

ويف ، )نه طاعة من املسجد لزم ألنيان معكم أو نيولو نذر الصالة يف مسجد مع(: مث قال الشرائع

  .إشكالاجلواهر بال خالف وال 

ومن ، مة راجحةين الضمكمل ت إذا ملا دلة الشاملة حىت األإطالقما سبق من ي ملا عرفت فكوذل

النذر تعلق ذا املوضوع  ألن ،يواملساو دىن عن األفضالًى علاأل إىل له العدولوز جي ال أنه الواضح

  . ه أفضلريان غكن إان به بشخصه ويتون باإلكيإمنا فالوفاء ، بشخصه

عليه ( نياملؤمن ريأممام صلي يف حرم اإلي أن فكي مل وفة مثالًكصلي يف مسجد الي أن ذا نذرإف

وفة كمسجد ال إىل نما ورد بالنسبةيب، )١(يت ألف صالةائمبمام رم اإلالصالة يف ح أن ن وردإو، )السالم

  .مثله من األك ذلريغ إىل ،كأقل من ذل

ان مسجد يتإت املقدس من يان بيتإمن نذر نه أمر إ ،)عليه السالم( نياملؤمن ري عن أميأما مارو

ى  عل)ه الصالة والسالميعل(مام فحمله اإل، ك ذلريغ أو ان من باب عدم القدرةك ك فلعل ذا،)٢(وفةكال

ن كيمل  إذا س بوجهي لكمثل ذل أن ن الظاهركل، مهاوحنو) سوريامل( و)كدريال  ما(ل ياملقدور لدل

 ،رب بالصالة يف مسجد آخرين سقط النذر ومل كتميوفة فلم كصلي يف مسجد الي أن ذا نذرإف، ازكارت

  . مثلة من األك ذلريغإىل 

                                                

  .١٢ ح من أبواب أحكام املسجد٤٤ الباب ٥٢٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام املسجد٤٥ الباب ٥٢٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٩٣

  . ة والثلث وحنوهايروه يف الوقف والوصكما ذى ز علك ارتماكون كياز كان ارتك إذا نعم

لو أما ( :ث قاليالم الشرائع حكن يف يوركال النفي والتردد املذكعرف وجه النظر يف يومما تقدم 

ل كها يف إيقاع ئزجيلزم وجتب الصالة وي  ال:ليه قريغى ه للطاعة علية فيان ال مزكنذر الصالة يف م

  . )ه ترددي وف،انكم

ور كل املذيوأما التردد فللدل،  عن الرجحان املعترب يف النذرهلزم فقد علل خبلوي  القول بأنه الأما

  . الرجحان يف املنذور يف اجلملة يفكيصاف املنذور ف أولزوم رجحانى ل عليدل ال أنه الذي يف قباله

ه يصالة الواقعة فال(: ولذا قال يف اجلواهر، باللزومى القاعدة هو الفتوى مقتض أن  قد عرفتكنكل

 نيعرف وجه الفرق بيومل ،  مطلقاًنياملع الصالة املنذورة يف الوقتكنعقد نذرها يشبهة يف رجحاا ف ال

ولو نذر الصالة يف وقت : ث قالي ح،تردد يف الثايني ومل األولع يف يتردد الشرا ان والزمان حىتكامل

ولو مل توجب ، همايالتردد لزم ف أو النذرة منضمة توجب انبطال يانت اخلصوصكلو  إذ ،)خمصوص لزم

  ).نيالنذر يف املقامى  لزم العمل مبقتضكذل

 اتيبل ويف سائر اخلصوص، نيال املقامكالقاعدة هو العمل بالنذر يف ى مقتض أن وقد عرفت

  . ست طاعةيوالشروط اليت وحدها ل

الفرق بأن الشرع ى  ودعو،كذل إىل ان بالنسبةك الزمان واملنيوال فرق ب(: ولذا قال قي اجلواهر

لزم ي ال إذ ى،ما تركه ية فيسبب ات الفعل الينه من ضرورإف انكجعل الزمان سبباً للوجوب خبالف امل

هذا الوقت  فإن ،نه الناذريعية الوقت الذي ية يف الصالة بسببيوقات بنص الشارع مزة بعض األيمن سبب

  ان أمران عارضان ك والزمان وامل،سببه النذرإمنا و، س سبباً يف وجوب املنذور قطعاًي بالنذر لنياملع



٩٤

ة الوقت للصالة الواجبة ي سببنيفأي رابطة ب،  الناذرينينهما بتعيات الفعل ومعيمطلقهما من ضرور

  . ىانته ) الناذريني الوقت الذي هو بتعني وباألصلب

 أو ،ة الطوافصالكضاً واجباً ينة أكم الشارع بعض األينيتع إىل ضافةباإل، رهكما ذكوهو 

  . املساجد واملشاهدكمستحباً 

 ألن ضاً وجبياملطلق أى ه علزاكان ارتك فإن ،ةياخلصوصى قدر عليمل  أنه إذا  قد عرفتكمث إن

ما أشبه  أو الصدقة أو الصوم أو الصالة أو ذا نذر احلجإف، بجيمل  وإالّ ،زكاملرتى النذر منصب عل

 أنه إذا ىات الدالة عليالروا أما ،ات سقط الوجوبيص اخلصوكن من تلكتميات خاصة ومل يخبصوص

  . ازكاالرتى عل أو االستحبابى ب فمحمولة علكريذا عجز فلإنذر احلج ف

:  ـ)عليه السالم( عبد اهللايب عين أليـ قلت له :  قال،رواه عنبسة بن مصعب ه مايدل عليو

 إىل انتهبت  وخرجت أمشي حىت،اًية ماشكم إىل أخرج أن أهو بر أن ىابن يل فجعلت هللا عل يكشتأ

 ،شيءى بلغت فهل عل ت حىتيأصبحت مش لة حىتي اللكبت تلكه فريأخطو ف أن العقبة فلم أستطع

من :  قال،س يل بالزميالزم أم ل يلّإ شيء هو أي :قلت له: قال، يلّإاذبح فهو أحب : فقال يل: قال

  . )١(لعبده ان اهللا أعذرك وهيه جمهوده فال شيء عليئاً فبلغ فينفسه شى جعل هللا عل

ه يئاً فبلغ فينفسه شى من جعل هللا عل:  فقالك عن ذل)عليه السالم(ل ئس: قال ،ريبص أيب وعن

  . )٢(ان اهللا أعذر لعبدهكه ويجمهوده فال شيء عل

                                                

  .٦ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٣٤ الباب ٦١ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٧ حاب وجوب احلج وشرائطه من أبو٣٤ الباب ٦١ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٩٥

عجز  فإن ،ه وجبيحلف عل أو اًيحاف أو اًيمن نذر احلج ماش أن :ولذا عنون الوسائل الباب بقوله

  . ئاً وعجز سقط منهيل من نذر شكن أسوق بدنة استحباباً ويباً وكحج رايفله أأجز

  . ني من باب نذركون ذلكاز بكاالرتى ات الظاهرة يف الوجوب حممولة علين الروا أوالظاهر

ت يب إىل شيمي أن رجل نذر: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قالى، مثل ما عن رفاعة بن موس

  . )١(بكذا تعب رإف:  قال،نه تعبإف: قلت، مشيفل:  قال،اهللا

اً فعجز ي ماشحجني عن رجل حلف ل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ح احملاريبيوعن ذر

  . )٢(يسق اهلديب ولكريفل:  قال،طقهي فلم كعن ذل

عجز عن ت اهللا ويب إىل شيمي أن رجل نذر: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن احلليب

  .)٣(عرف اهللا منه اجلهد إذا عنه يزجي كذل فإن سق بدنةيب ولكريفل:  قال،املشي

  . تاب احلجكله يف ي مما سبق تفصك ذلريغإىل 

قتضي ي ما أداً مث طريونه مقكنقدح عدم احنالل النذر لو فرض ي كومن ذل(: ولذا قال يف اجلواهر

ان احلج ك أو كه بعد ذليس من القدرة عليعجزاً أاً فعجز ي نذر احلج مشكومن ذل، دية القيمرجوح

د يقصد القينه مل أد مع فرض احتاد النذر وينه بعك ل،باًكه راي وجوب احلج علكذلى مقتض فإن ،ناًيمع

ن كد مالحظ يف النذر خبصوصه أميالق أن نعم لو، نئذ احنالله من أصلهياملتجه ح فإن ،بنذر خمصوص

  . )نينئذ مبرتلة نذريونه حك لكذل

   مجعة تبنب ك فلم تقم هنايت مثالًسبوع اآلمث لو نذر صالة اجلمعة يف األ

                                                

  .٣ و٢ و١ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٣٤ الباب ٨ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٣٤ الباب ٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٣٤ الباب ٨ ج:الوسائل) ٣(



٩٦

  .بطالن نذره

 البطالن نيصلي مجاعة معه تبيلمام اإل أو ،صل املأمومحيمث مل أو مأموماً ماماً إصلي ي أن ولو نذر

 كدري وال ملسجد مثالًاجلماعة اليت تنعقد يف ا إىل ذهبي أن نيمر بولو نذر الصالة مجاعة فدار األ، ضاًيأ

النذر ال  أن  قدم الثاين ملا تقدم من،ل الوقتك كدرييف داره وى صلي فرادي أو عة من الوقتكر الّإ

هو يف االضطرار وهذا ال اضطرار إمنا ) كمن أدر( و،انهكي عن ماألصلزحرح الواجب ي أن ن منكتمي

  . له

  .غسل أو بوضوءى الفراد أو ممي اجلماعة بالتنيمر ب لو دار األكذلكو

مأموماً وجب  أو ماماًإصلي معه يعطي املال ملن ي أن ىولو نذر الصالة مجاعة فتوقف أداء نذره عل

  . أداء نذرهى قدر علي وا ،مقدمة للواجب

  



٩٧

 ني معريافر غكولو نذر عتق عبد ، من نذر عتق عبد مسلم لزم النذر(: قال يف الشرائع) ٢مسألة (

حة ية والصحريبكة والريته الصغأولو نذر عتق رقبة أجز، لزمي ال أنه شبهالف واأل خنيويف املع، نعقديمل 

ل مل يعه قيب إىل ن اضطرإ و،اً لزم النذركع مملويبي ال أن ومن نذر، ب موجباً للعتقين العكيمل  إذا بةيواملع

ه ستة ك مله يفيعلى عتاق من مضإ لزمه ميل عبد قدكولو نذر عتق ، ز والوجه اجلواز مع الضرورةجي

  . )أشهر

ذا إف، لم حول شبه هذه املسائلكن نت متوفر اآلري غكاملسائل مرتبطة بالعتق وذلحيث إن : أقول

، عانتهإرم حين حمارباً كيمل  إذا ضاًيافر فالظاهر اللزوم أكطعام إولو نذر ، طعام عبد مسلم لزم النذرإنذر 

 نياحلسمام اإلى ولذا سق، وييدن أو يني رجحان دهيان فك إذا افر احملاربكيف ال ن اللزوم حىتكميبل 

 أصحاب )ه الصالة والسالميعل( ني املؤمنريأممام  اإلى وقبله سق،)١(وا حملاربتهؤن جاي الذ)عليه السالم(

ماء  )صلى اهللا عليه وآله(قطع رسول اهللا ي ومل ،)٢(ث رفع احلجر عن املاءين حاربوه حية الذيمعاو

فار  إىل كربيأرسل بشيء من غنائم خ )صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا أخ يواربل يف بعض الت، )٣(ربيخ

  . سالماإل إىل استعطافاً هلم )٤(ةكم

ن كيمل  إذا هريثكل وكل األي وقل،بيح واملعي والصح،ريبك والريه الصغأ أجزإنسانطعام إولو نذر 

  . الغين والرجل واملرأة وريطعام الفقإوز جي أنه ماك، وراتكخالف بعض املذى ازه علكارت

                                                

  .٣٧٦ ص٤٤ج: البحار) ١(

  .)عليه السالم( من معجزات أمري املؤمنني ٤١ الرقم ٤١٥ ص٢ ج:ثبات اهلداة للحر العامليإ) ٢(

  .٣٢ ح٢٢ الباب ٣٠ ص٢ ج:البحار) ٣(

  .٢٨ ص١ ج:نظر سفينة البحارا) ٤(



٩٨

مل  إذا ه ستة أشهركضي يف ملمي أن  فالالزم،ميبل له قدإ أو بقرة أو ل شاةكطعام الفقراء إولو نذر 

 اريكد امليسع أيب دخل ابن:  قال،ة داود بن حممد النهدييخالفه للمناط يف رواى از علكن االرتكي

ن كول  تقبل مين ولست من غنميكخالأال : ل فقا، عن مسألةكأسأل:  فقال)عليه السالم(الرضا على 

قول يف ياهللا ن إ نعم:  فقال، فهو حر لوجه اهللامي يل قدكل مملوك :رجل قال عند موته:  فقال،هلمها

  . )١( حرميله ستة أشهر فهو قدى ه أتكيان من ممالك فمن ﴾حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَدِمي﴿: تابهك

عتقوا عين أ: فقالى  يف رجل أوص)عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض: قال ،رشادد يف اإليوعن املف

ل عبد كق عنه تعي:  فقال،كصنع فسأل عن ذليعرف الوصي ما ي فلما مات مل ،يك يف ملميل عبد قدك

 وقد .)٢(،﴾دِميوالْقَمر قَدرناه مناِزلَ حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَ﴿: تعاىلتال قوله  وه ستة أشهركله يف مل

  . الشبه باهلالل يف تقوسه وضئولته بعد سنة أشهر من أخذ الثمرة منه إىل ينتهيالعرجون  أن ثبت

بن جعفر ى موسمام سأل عن اإل أنه ،ليث طوين يف حديعن عماد الد، تاب ثاقب املناقبكوعن 

اً ميي قدكان يف ملك ك مملولكعتقن  ألعز وجلقول العامل يف رجل نذر هللا ي ما )ه الصالة والسالميعل(

ه كان يف ملكعتق من ي: )عليه السالم(بن جعفر ى  حتته اجلواب من موس،كيمن املمال ان له مجاعةكو

 مي والعرجون القد﴾حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَدِمي﴿: تعاىل قوله كصحة ذلى ل عليوالدل، قبل ستة أشهر

  .)٣(سنة أشهر

  . رتبط باملقامي ما تاب العتق بعضكر يف كوسنذ

  

                                                

  .١ ح من أبواب العتق٣٠ الباب ٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب العتق٣٠ الباب ٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حتق من أبواب الع٢٦ الباب ٤١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٩٩

ولو قدر ، ن قلإصدقة وى سميتصدق واقتصر لزمه ما ي أن نذرإذا ( :قال يف الشرائع) ٣مسألة (

  . )نيبقدر تع

لو قدر  أنه ماك، ريثكل واليالقلى الصدقة تصدق عل أن  لظهور،نيا املسألتتلكخالف يف  ال: أقول

  .ان من باب االستحباب ال من باب النذركور كالقدر املذى ن زاد علإو، وركر املذيلزم التقد

 ال أنه ماك، هيافر الذي هو أهل للتصدق علكال أو املسلمى تصدق علي أن نيوال فرق يف التصدق ب

  .  وعرفاً للصدق لغةًك ذلريغ أو بكاملر أو نكاملس أو امللبس أو املاء أو  أقسام الصدقة من اخلبزنيفرق ب

 إالّ إذا ها اسم الصدقة يف النصوص بضرب من اازيطلق علأها مما بة وحنويلمة الطك الأجتز نعم ال

  . بالقصد إليه إالّ صاريمور من باب ااز ال  األكتلى  الصدقة عل فإن إطالق،عمان قصده األك

تصدقوا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،لةيمج أيب فعن

 فمن مل ، ولو بشق مثرة، ولو بتمرة، ولو ببعض قبضة، ولو بقبضة، ولو ببعض صاع،ن مترولو بصاع م

 ك أمل أجعل ل،اًريعاً بصي مسك أمل أجعل،كأمل أفعل ب: اهللا فقائل لهى قم الكأحد فإن ،بةيلمة طكد فبجي

ر قدامه وعن خلفه نظيف:  قال،كفانظر ما قدمت لنفس: تعاىل وكقول اهللا تباريفى، بل: قولي ف،ماال وولداً

  . )١(به وجهه من النار يقيئاً يد شجينه وعن مشاله فال يميوعن 

:  وسلم)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، العالء أيب وعن

ل معروف صدقةك)٢( .  

                                                

  .١ ح من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة٤١ الباب ٢٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة٤١ الباب ٣٢١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٠٠

  . )١(ة بن وهب مثلهيوعن معاو

ما يف الدروس ك، إشكالالغين واهلامشي ى  ويف جوازها علميبراء الغرإ يزجينعم (: قال يف اجلواهر

خارج عن  أمر  اهلامشيريوال مع عدمه للصدق عرفاً واعتبار الفقر وغ: قلت، يني مع التعإشكالوال : قال

  .  الدروس حمل نظرإشكالو، رهكما ذكوهو ، )مسماها

 قدراً نيعيتصدق ومل ي أن نذرإذا ( :ر قاليره التحركما ذيظهر وجه القبول والرد فيومما تقدم 

ما لو تصدق حببة من ك، زهجي مل كفلو تصدق بدون ذل، صح الصدقة بهيتمول وي الصدقة بأقل ما أجزأ

فالوجه  يون دون ازكي إالّ أن به ه الوفاءي قدراً وجب علنيولو ع، هأجزأولو تصدق بتمرة ، حنطة

  . ضاًيفت أك وإالّ زكون خالف املرتكاحلنطة قد تنعم حبة ، شترط التمولي ال أنه والظاهر، )البطالن

، انوا من أهل االستحقاقك إذا ز العدول عنهمجيام مل يقوم بأعى لو نذر الصدقة عل(: مث قال

ولو أطلق ، نهيمن عى عادة عل وجب اإلكعدل من ذل فإن ،نهي بعنيذا لو نذر الصدقة يف موضع معكو

  . )إشكالى افراً علكان كن إو، قةستحق الصديمن شاء ممن  إىل جاز صرفها

عليه ( خصوصاً وقد قال ،رناه يف املسألة السابقةكمشله ما ذ إذا افرك يف الإشكالنه ال كل: أقول

 حمل تأمل )انوا من أهل االستحقاقك إذا ز العدول عنهمجيمل ( : وقولهجرأبد حراء كل كل: )السالم

  . ما عرفتى ن وجه الشتراط االستحقاق علكي الغين ملى انت الصدقة جائزة علك إذا ،دهييف ق

                                                

  .٢ ح من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة٤١ الباب ٦ ج:الوسائل) ١(



١٠١

  . ) درمهاًنيان مثانك ريثكولو قال مال (: مث قال الشرائع

، م بن هاشميإبراهعلي بن  رواه ه ماي فاألصل و،اخلالفى از علكن ارتكيمل  إذا كذلكهو : أقول

 ريثكعن حد املال ال اءه فلما عويف سأل الفق،ريثكتصدق مبال ي أن عويفن إ ل نذركم املتوملا س: قال

ه ي فاشتبه عل،ل خمتلفةيه أقاويف وقالوا، عشرة آالف :وقال بعضهم ،مائة: فقال بعضهم ،هيفاختلفوا عل

فقال له ، سود فتسأله عنههذا األ إىل تبعثال أ :قال له الصعقانيفقال له رجل من ندمائه ، مراأل

ا ي: فقال، ئاًيسن من هذا شحيهل : فقال له، )لسالمعليه ا(ابن الرضا : فقال له، كحيمن تعين و: لكاملتو

ت يقد رض: لكفقال املتو. ضربين مائة مقرعةامر ف الّإ و،ذاكذا وك كي من هذا فلي علكخرجأن إ ريأم

حممد علي بن  احلسن إىل أيب فصار جعفر، ريثكواسأله عن حد املال ال إليه ا جعفر بن حممد صري

 أنه ىدي أريا سي: فقال له جعفر.  مثانونريثكال:  فقال له،ريثكال الفسأله عن حد امل )عليهما السالم(

  لَقَد نصركُم اللَّه يف﴿و: قولي عز وجلاهللا ن إ :)عليه السالم(احلسن  فقال أبو، هيسألين عن العلة في

 واِطنم  



١٠٢

  . )٢( موطناًنيانت مثانك املواطن فكفعددنا تل )١(﴾كَثريٍة

 فسأله رجل عن رجل مرض )عليه السالم( عبد اهللا أيب نت عندك:  قال،حلضرمير اكب أيب وخرب

تصدق ي:  قال،ئاً فما تقوليسم شي ومل ريثكتصدق من ماله بشيء ي أن عافاه اهللان إ راًكفنذر هللا ش

نصركُم لَقَد ﴿و: )صلى اهللا عليه وآله (هيقول لنبياهللا ن إ ،تاب اهللاك يف ني بك وذل،هيزجي درمهاً نيبثمان

  . )٣(تاب اهللا مثانونك يف ريثك وال مواِطن كَثريٍة﴾ اللَّه يف

 ،ريثكتصدق مبال ي أن شفاه اهللان إ ل فنذركاملتوى كاشتنه إ ،وسفيعن ، اشيي العريوعن تفس

صلى  (قال اهللا لرسوله: تبك و، درمهاًنيتصدق بثمان: تبك ف،سألهي )عليه السالم(اهلادي  إىل تبكف

صلى اهللا عليه (اهللا رسوله   واملواطن اليت نصر،﴾ مواِطن كَثريٍة لَقَد نصركُم اللَّه يفو﴿: ) عليه وآلهاهللا

  . )٤(ريثك فثمانون درمهاً من حله مال ،مثانون موطناً) وآله

 ريثكال فإن سم مبلغهي ومل ريثكتصدق مبال ي أن ن امرؤ نذرإو: )عليه السالم(وعن الرضوي 

  . )٥( موطناًنيان مثانك ف،﴾ مواِطن كَثريٍة لَقَد نصركُم اللَّه يفو﴿: عز وجل لقول اهللا ،زاد  ومانيمثان

ها ي ورقاعاً خمتومة ف أمواالً)عليه السالم(الصادق  إىل عة بعثوايالشن إ ،راشد أيب علي بن وعن

 كقبل ف )عليه السالم(ن جعفر بى موسمام  فأجاب عنها اإل،نة بعد وفاتهياملد إىل  فوصلت،مسائل

تب ك ف،تصدقي ما ريثك يف رجل قال أتصدق مبال )عليه السالم(قول العامل ي ما :حداهاإويف ، مياخلوات

  ان الذي حلف ذه كن إ :حتته اجلواب

                                                

  .٢٥اآلية : سورة التوبة) ١(

  .١ ح أبواب النذر والعهد من٣ الباب ١٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٣الباب  ١٨٦ص ١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣٧ ح٨٤ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٤(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٣ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



١٠٣

ان من أرباب الغنم فأربعة ومثانون كن إو،  درمهاًنيتصدق بأربعة ومثاني من أرباب الدراهم نيميال

لَقَد نصركُم اللَّه ﴿و: تعاىل قوله كذلى ل عليدلوال. اًري فأربعة ومثانون بعريان من أرباب البعكن إو، غنماً

انت كة فيقبل نزول اآل )صلى اهللا عليه وآله( فعدت مواطن رسول اهللا )١(﴾يوم حنيٍن و مواِطن كَثريٍة يف

  . )٢( موطناًنيأربعة ومثان

 أن  أراد)عليه السالم(مام ن اإلكل، ثركازه األكل حسب ارتكون نذر املتوكي أن ستبعديمل : أقول

 كنفذ نذره من أموال الناس وذليان كإمنا نه ة ألميركة اليفهمه بسبب اآلي أن نكميأقل قدر  إىل رتلهي

  . العمل باطل

 من باب همايلك فلعله من باب جواز ،نيتي يف الرواني وأربعة ومثانني الثماننيأما االختالف ب

، الحظ أفرادها املتعارفةيما قد ك ،ضاًيف أيالحظ فردها الضعيوالنصرة قد ، ثركقل واأل األني بيريالتخ

فال  وإالّ ،ازاًكما عنده ارت إىل هو النصراف نذرهإمنا  شيء كل مالكعطي ي ما نيبمام ل اإليوتفص

  . ةيخصوص

ا يقرار والوصاه من اإلريغ إىل ىتعدير فس خمتصاً بالنذيم لكاحل أن  فقد ظهر مما تقدم،انكف يكو

  . ةية وظاهره املناط ال اخلصوصكة املباري استدالل باآل)عليه السالم(مام اإل ألن كوذل، مهاريوغ

 يف عرفه وفرضنا ريثك الإرادةالناذر ى بل لو نو، هري النذر وغنيه بيفرق ف ال(: ولذا قال يف اجلواهر

 ميالم يف لفظ القدكذا الكوى، نو  لزمه ماكثر من ذلكمصداقه أأقل  أن ك أول من ذلقاألى صدقه عل

   ، باملواطنكذلى  عل)عليه السالم(مام خصوصاً بعد استدالل اإل

                                                

  .٢٥اآلية : سورة التوبة) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٣ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٠٤

فلو فرض وضوح مصداق آخر  وإالّ ،ه عرفاًيحال اشتباه أقل املصداق فى تصار علقنبغي االينعم 

  ). قصدهماى ثر وقد قصده الناذر فاملتجه الوقوف علكأ أو له أقل

. خمتص بالنذرريم غكه فاحليوعل، رهكما ذكوهو 

قرار ه من اإلريغ إىل ىتعديم خمتص بالنذر فال كاحلن إ( :كعلم وجه النظر يف قول املساليومنه 

  . )موردهى  علاألصلا وحنوها وقوفاً يف ما خالف يوالوصا

ان عرف الناذر كذا إف، ةياخلصوصى عل العدد الى ات دالة عليبعض الروا أن  قد عرفتكمث إن

نصب يز الذي كنه املرت ألك من ذلني أخذ الثمانكما أشبه ذل أو سباباأل أو بالاآل أو هايالش أو ريالدنان

  . هيالنذر عل

ة يان ال خصوصكن إو، ريدنان أو انتكتعامل به دراهم يما  إىل ردها: سيدرإولذا قال ابن 

 وسالر والقاضي وابن نيخيفما عن الش، ما وال احنصارهيظاهره االحنصار فن حيث إ ريدراهم والدنانلل

  .  درمهاً جلملة من النصوص السابقة حمل تأملني مثانإطالقد من يسع

، لو من وجهخي ال أنه نصافاإل(: س شاذ رده اجلواهر بقولهيدرإقول ابن  أن كر املسالكولذا ملا ذ

ن تعومل ما مل إو(: مث قال، )هيصدوق علالمي الكخبار ول األين ترتكمي و،شف اللثام هو قويكبل يف 

  . )صل الدراهم لألالإلزم ي

فلس يف العراق األ  ومثالًريالدراهم والدنانكاء متعددة يبأش أو لو تعومل ما أنه هيرد عليان كن إو

ث يواناً حي حنيعطي مثاني أن نذر إذا ماك ،فرادأحد األى نطبق عليث يلي حكالك ،ان الالزم أحدهاك

 إالّ أن  اللهم،كخالف ذلى از علكن ارتكيمل  إذا ما أشبه أو احلمام أو الغزال أو عطي الشاةين  أصحي

  . ثركقل الزم ال األاأل أن ديري



١٠٥

 أو إىل املال املطلق إىل فيضأن إ ثرةكالن إ( :ظهر وجه القبول والرد يف قول املختلفي كوبذل

اباً يفلو نذر ث،  منهنيمثانى نوع آخر محلت عل  إىلفتيضأن إو،  درمهاًنيالثمانى الدراهم محلت عل

  . ) ثوباًنيمثانى ة محلت علريثك

املال املطلق  أن ماك، ضافةفال حتتاج اإل وإالّ ،كذلكاز كان االرتكالمه يف ما كمل حي إالّ أن اللهم

  . ما عرفتى فلس علاألكأعم من الدراهم 

ل نذر الصدقة مبال كاملتو أن  من،ايلئدرر واللرواه نثر ال ره اجلواهر ماكد ما ذيؤيان رمبا كن إو

 ني والدراهم فتصدق بثمانريت الدنانينت نوكن إ : فقال)عليه السالم(اجلواد  فاستفىت عويفن إ ريثك

  . فتأمل، درمهاً

 ريب الدنانجي ال إذ ،نكمتيأقل شيء  إىل  أرشده)ه الصالة والسالميعل(مام ان اإلكصح اخلرب ل ولو

اشتباه ما إ فهو، لكام املتويلحق بأيمل ) عليه السالم(ه اجلواهر بأن اجلواد ينعم أورد عل، اًيافكان كن إو

  . ل من اخللفاءك املتوريلغ أو )عليه السالم(واجلواب لعلي بن حممد اهلادي 

 ،ر مثالًكد وعمرو وبيزكجلماعة خاصة  أو  خاصنسانذا نذر إلإ ف،عط ما نذرهيمث لو نذر فلم 

 خذ عن مالهاأل أو ،ن من أخذ املنذوركتميمل  إذا والتقاص، اًيان شخصك إذا  أخذ منذورهكولئجاز أل

لي كل أو  يف النذر للجهةكذلكو، روا يف التقاصكما ذك، م الشرعيكجازة احلاإن بكاً ليلكان كإذا 

  . مكاحلا أخذ هنا هوين الذي كل، الفقراء مثالً

:  وقوله،)١(﴾الْحرمات ِقصاص﴿و: فاد من قوله سبحانهستيما كاملقابلة  إىل ضافةه باإليدل عليو

   ،)٢(﴾ علَيكُم  علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى فَمِن اعتدى﴿

                                                

  .١٩٤اآلية :  البقرةسورة) ١(

  .١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٠٦

  . ورة يف مسألة التقاصكات اخلاصة املذي مجلة من الروا،)١(﴾جزاُء سيئٍَة سيئَةٌ﴿و: وقوله

ان يل كنه إ كجعلت فدا: )عليه السالم(العبد الصاحل  إىل تبتك:  قال،رمينر األكرواه أبوب مثل ما

ن استحلفين إ و،هييل عل دي مايقتص من حتت أ فوقعت له عندي دراهم ف،رجل دراهم فجحدينى عل

س له يل أنه  فاحلف لهكن استحلفإ وكديمن حتت  نعم فاقبض:  قال،يس له شيء عليل أن حلفت

  .)٢( شيءكيعل

  . نيميرناها يف بابه ويف باب الكات اليت ذيها من الرواريغإىل 

 يف الرجل : ملا رواه خضر النخعي،اًصأخذ تقاي أن ن له بعد احللفكيالعدم مل ى حلف عل إذا نعم

ه كن ترإ و،ئاًيأخذ شي أن س لهياستحلفه لفإن  :)عليه السالم( قال ،جحدهيالرجل مال فى ون له علكي

  . )٣(قهحى ستحلفه فهو عليومل 

عليه ( عبد اهللايب ألقلت : الق ،اريس أيب  ملا رواه مسمع،هو أتاه به إذا أخذهي أن وز لهجين كل

 باملال ني بسنكين بعد ذلءجامث إنه ه يه وحلف يل علي فجحدن ماالًنت استودعت رجالًكين إ: )السالم

 واجعلين يف ك مع مالكفهي ل فخذه وهذه أربعة آالف درهم رحبتها ك هذا مال:اه فقاليإالذي أودعته 

 ت أخذه حىتيأب ونت استودعتهك منه ودفعت املال الذي حآخذ الرب أن تي فأخذت منه املال وأب،حل

هذا رجل  فإن خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله :)عليه السالم( فقال ى، فما تركيأستطلع رأ

  . )٤(نيب التوابحيتائب واهللا 

   إذا مايدم جواز التقاص بعد احللف جار فرناه من عكن هل هذا الذي ذكل

                                                

  .٤٠اآلية : سورة الشورى) ١(

  .١ حميان من أبواب األ٤٧ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حميان من األ٤٨ الباب ١٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حميان من األ٤٨ الباب ١٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



١٠٧

  .ه حمل آخريالم فك لل،ة أم الي شخصنيانت العك

آخر ى  علنسانان حق إلكل مورد ك يفإمنا  و،س التقاص خمتصاً ذا البابي فل،حال أي ىوعل

 ريغ  أو والشرط والنذر والعهدنيميبال أو جارةع والشراء والرهن واإليبالب أو رثسواء ثبت احلق باإل

  . كذل

، ازاًك النذر ولو ارتنيومراده أراده ح، )ل فسره مبا أراديجل أو ريولو قال حق(: مث قال يف الشرائع

رادته مما إاعترف سابقاً ب إذا ماك، نفع يف التقاصي كذبه وذلكعلمنا ب إالّ إذا قوليما ينه مصدق فإف

  . ) ما اعترف به سابقاًريه مث فسره بغياعترافه حجة ف

  



١٠٨

نه االستعمال عبة ألكال إىل طالقهدي بدنة انصرف اإلي أن نذرإذا ( :قال يف الشرائع) ٤ألة مس(

  . )لزم مىنى  ولو نو،الظاهر يف عرف الشرع

 أو ةكنذر م أما إذا ،كقتضي ذلي طالقاإل ألن ةكم أو شاء من مىن ن ماينحره أي أنه الظاهر: أقول

عبة فقد كال إىل ره الشرائع من االنصرافكما ذ أما ،زاك باالرتكان قصده ذلكما نذر ولو كوجب  مىن

رواه   وملا،)١(﴾هدياً باِلغَ الْكَعبِة﴿، ﴾ثُم مِحلُّها ِإلَى الْبيِت الْعتيِق﴿: تعاىلعلل بأنه حملها شرعاً لقوله 

  . )٢(عبةكاً للياهلدي ما جعل هللا هدإمنا : )ه الصالة والسالميعل(عن الصادق ، احلليب

ه بدنة ي يف رجل قال عل،)عليه السالم(عن الباقر ، ابن مسلميحة صحمة ية بضميان هذه الروكل

 ني بريتخي أن قتضي ي،ثياحلد )٣(نيك املسانيقسموا ب ياملنحر مبىنإمنا :  قال،ن املنحريسم أيومل 

  . نيمراأل

، )فال وإالّ هايلإرف نصيولو بالقصد ف سم مىنيمل   مااألولى  علصحابعمل األ( :كفقول املسال

  . حمل نظر

عبة فال كون املراد الكضي تقيعرف يف زماننا ملثل الفرض  النه إ قاليقد (: ولذا قال يف اجلواهر

  . )كذل إىل بعد العمل بالنص بالنسبةي

 أو ةكئاً من مي شنيع فإن ،هدي بدنةي أن نذرإذا ( :نيعرف وجه النظر يف قول مناهج املتقيومنه 

  ).عبةكال إىل طالقانصرف اإل وإالّ ،نيقصداً تعأو  لفظاً مىن

  .ا مل تعرر اهللا وألكا مل تذة أليتة اآليرتبط مبقامنا الرواي المث إنه 

                                                

  .٩٥اآلية : سورة املائدة) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ١٨٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب النذر والعهد ح١١ الباب ١٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١٠٩

سألته :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن احلليب، يف نوادرهى سيفعن أمحد بن حممد بن ع

 ، أمرهاري فأعار بعض أهلها بغ،رت متاعها فالنة وفالنةأعان إ ت اهللاياً لبيعن امرأة جعلت من ماهلا هد

ان كوما ، جعل هللا إذا به وىفي الذي كعبة فذلكاً للياهلدي ما جعل هللا هدإمنا  ،ها هدييس عليل: قال

  . )١(ه اهللاير فكذيس بشيء وال هدي وال يمن أشباه هذا فل

ة كل مكو ل مىنكبل ، مىنموضع خاص من  ة والكيف م لذبح اهلدي) حزورة( نيتعي مث ال

قت يتض أو توسعت إذا العمارة ألن ،دةيان خارجاً من احلرم يف العمارات اجلدك ولو كموضع لذل

ان يف كق ويتض أما إذا ،د صدقيت زيد فتوسع بيت زينا يف بكل يذا قإف، تتوسع الصفة ق أويضتت

 ،السافلة أو ةيالطبقات العالما أشبه من  أو سطحه أو ان يف سردابهك إذا كذلكو، صدقيخارجه مل 

  . وحنوهاى ة من املسعيصح يف الطبقة الثانيولذا ،  يف بعض مباحث احلجكرنا ذلكما ذى عل

 إذا ماك، شدبه أعم عن الفقراء ال األ  واملراد،)٢(املتقدمة ة حممديما يف رواك نيكواملصرف املسا

  .)٣(﴾الْمساكِني وِللْفُقَراِء﴿: قوبل به يف قوله سبحانه

 وذا السنام ني وذا السنام،والعراب والبخايتى نثر واألك والذ،ريبك والريشمل البدنة الصغيو

  .  من أقسامهاك ذلري وغ،الواحد

ها ؤعطاإ أما ،هايف عليستضي أو ،وزعهايطبخها وي أن  أو،وزعها حلماًي أن نيفرق ب ال أنه ماك

   وزعهايل يكالوك نسان اإلكان ذلك إذا نعم، وزجي واحد فال نسانال إلك

                                                

  .٢ ح من أبواب مقدمات الطواف١٦ الباب ١٤٣ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١١ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٦٠اآلية : سورة التوبة) ٣(



١١٠

ع يلزم التوزي أنه من باب جة اليع من باب النتيفالتوز، كبأس بذل لوا فالكأية ريبكعائلة أو 

  .ابتداًء

ن إو، هريما تقدم يف نظى عل  احتماالن،بعضاً أم ال أو الًك منها نيفار واملخالفكل الكصح أيوهل 

  . نيحوط املؤمنان األك

ومراده اهلدي الذي ، )س بطاعةينه لنعقد ألي مل ني املوضعريغ إىل يولو نذر اهلد(: مث قال الشرائع

  . إشكالالصدقة فال  أو هداءاإل  مبعىنكعم من ذلأراد األ إذا أما و،ةكم إىل ىهدي

هداء ن قصد اإلإ و، صحنيهداء للمؤمناإل أو مها وقصد الصدقةريغى ولو نو(: قال يف الدروس

ويف اخلالف ، وأطلق يف املبسوط بطالن النذر، ها فهو من املباحين قصد جمرد الذبح فإو، للبقعة بطل

  . )هينحر فياناً فلكمى مسإذا  :ة حممد السالفةيويف روا الصحة وأوجب التفرقة ا

  . ليشمله الدليبطالنه فى ل عليدل ح الينه صحأهداء للبقعة وقصد اإل إذا الم يف ماكأيت الينه سكل

 أن  وله،النعم إىل  عرفاً يف اهلديطالقهدي واقتصر انصرف اإلين  أولو نذر(: مث قال الشرائع

  . )ضةيان بكن إهدي وي أن ان لهك :ليوق، اًيمن النعم هدى سميهدي أقل ما ي

 لالنصراف ك وذل،هيخ يف أحد قوليوالقول الثاين للش، القاعدةى  هو مقتضاألولالقول : أقول

هدي أقل ما ي أن وز لهجيإمنا  و،خ أرادهيولعل الش، ازاًكارتعم ولو أراد األ إالّ إذا اللهم، رهكالذي ذ

ثر من الواحد كأى أهد إذا كبعد صحة ذلي بل ال، ثركقل واأل الشامل لألطالقمن النعم لإلى سمي

عليه (علي  وعن عن نفسه )صلى اهللا عليه وآله(وقد حنر رسول اهللا ، اهلدي يف احلجكاً يصبح هديل كفال

   مائة )السالم



١١١

  .تاب احلجك يف كرنا ذلكما ذك ،)١(بلاإلمن 

 ستهدييك أو شتري من هناي أن صحيبل ، مىن أو ةكم إىل ه من اخلارج وسوقهؤشترط اشترايوال 

 أهدي :قاليف، عياجلمى قع عليخ فقد استدل له بأن اهلدي يقاله الش ما أما ،ذبحي أو نحريما أشبه وأو 

  .ك ذلريهداء الثوب واحلذاء والفرو وغإصح ي أنه رهكما ذى بل مقتض، حلماً أو مثرة أو ضةيب

فقد  ،)٢(﴾يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل ِمنكُم هدياً باِلغَ الْكَعبِة﴿: تعاىلواستدل له بقول اهللا سبحانه و

  .ضةي بىأهدمنا أك من راح يف الساعة اخلامسة ف:ثيويف احلد. جرادة أو مة عصفوريمان بقكحي

هدياً باِلغَ ﴿: تعاىلن قوله أ و،ازاًكخالف املنصرف الذي قصده الناذر ارته  أن إىلضافةن باإلكل

ه يما حنن في فكذلكونه كالزم ي ال ون اهلدي أعم لغةًكو، ن االستدالل بهكميفال  نةي مقترن بقر﴾الْكَعبِة

ه يعل(صادق  مناف للمنساق من قول الكذل أن ،ةية والداخليه االنصراف بالقرائن اخلارجيم فكحيالذي 

ن إ س بشيءيل:  قال،قول أنا أهدي هذا الطعاميل عن الرجل ئوس :ح احلليبي يف صح)الصالة والسالم

  .)٣(هديي الطعام ال

س هذا ي فل، أنا أهدي هذا الطعام:قال الرجلفإن  :ريبص أيب ضاً يف خربي أ)عليه السالم(وقال 

  . )٤(دي البدنإمنا بشيء 

   هذا هدي :جزور بعد ما حنرهللقول ي عمن )عليه السالم( لئس، ح احلليبيويف صح

                                                

  .٦ و٤ من أبواب الذبح من كتاب احلج الباب ١٠ الباب ١٠١ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٩٥اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ١٨٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



١١٢

  . )١( صارت حلماًني حىست دياء وليالبدن وهن أحى دإمنا : )عليه السالم( فقال ،ت اهللايلب

سألته : ث قالي يف حد)عليه السالم(عن الصادق ، عن احلليبي، سيوعن نوادر أمحد بن حممد بن ع

 أو ،ىهدي الطعام الن إ س بشيءيل:  قال، أنا أهدي هذا الطعام:ةقول وهو حمرم حبجيعن الرجل 

 ني حىهديس ي ولءاي أحن البدن وهىهديإمنا : فقال، ت اهللايها لبيهدي هو :قول جلزور بعد ما حنرتي

  )٢(صار حلماً

 عن رجل قال لطعام هو )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، ناينكوعن حممد بن الفضل ال

 نيها حيهدين كيها مل يهدي قال جلزور بعد ما حنرت هو رجالً أن ولو،  الطعامىهدي ال:  فقال،هيهدي

  . )٣(اءياهلدي وهن أحإمنا صارت حلماً 

  . دلة األطالق إلكاللغوي صح ذل قصد املعىن أنه إذا القاعدةى نعم مقتض

أهدي  أو ،اًيأهدي هد أو ،يأهد أن ي عل:قولي أن نيات عدم الفرق بيظاهر الروا( :ويف اجلواهر

  البدن حىتريغ أو  النعمريجزاء غإبل ظاهرها عدم ، هري دون غريخوعن الشافعي املوافقة يف األ. اهلدي

مطلق  اهلدي املعترب شرعاً ال أنه ولعل املراد، طالق عن اإلهداء الطعام وحنوه فضالًإح بيمع التصر

  . )٤()ضايفإ ريخواحلصر يف البدن يف األ، هداءاإل

  . ) أشبهاألول و،ةيضحزي يف األجيلزمه ما ي :ليق(: الشرائع قالمث إن 

 وال طالقالقاعدة لإلى وأما قول الشرائع فهو مقتض، فقد استدل له باالنصراف: األولأما القول 

   انصراف كان هناك إذا نعم، ه القصدينصب عليانصراف 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ٥٨ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٤٢٦ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ٤(



١١٣

  . لزم ازاًكقصد ولو ارتله ايانصب عل

أقل ما  إىل ة انصرفكم إىل هديي أن نذرإذا ( :ث قاليضاً حير أيرائع اختاره التحرره الشكوما ذ

 فإن ،)ضةيتمول ولو بيزي أقل ما جي :لي وق،ةيضحزي يف األجيلزمه ما ي :ليوق، اًيمن النعم هدى سمي

  . شعر بتمربضه هلمايل يالق إىل نينسبة القول

من قال بوجوب اهلدي من النعم  أن يف املسألةاملشهور ( :كقول املسال أن علميه ريومنه ومن غ

  . حمل تأمل، )ةيضحه شروط األياعترب ف

باع ي :لي وق، ببطل النذر:لي النعم قريت اهللا سبحانه غيب إىل هديي أن ولو نذر(: مث قال الشرائع

  . )تيصرف يف مصاحل البي وكذل

ار احلسن يف اللثام هو اختشكوعن ، هاري السرائر واجلامع واملصباح وغاألول إىل ذهب: أقول

  . هريتعلق اهلدي بغية اهلدي بالنعم فال يالختصاص مشروع ي،والقاضي وأيب عل

نه قربة وطاعة ولو الندراجه يف الصدقات  أل،مهاريار املبسوط واملختلف وغيهو اخت: والقول الثاين

  . دلة األإطالقال وجه للبطالن بعد مشول  إذ والظاهر هو الثاين، يف اسم اهلدي وحنوها ال

 ت اهللا تعاىليب إىل هديي أن لو نذر(: ث قالير يف املسألة حيعلم وجه النظر يف تردد التحريومنه 

  ).نهيكتمل التفرقة يف مساحي و،تيصرف يف مصاحل البيباع وي :لي وق،بطلي :لي النعم قريغ

  . ات اخلاصةيالروا إىل ضافةهذا باإل

  عبة كاً للية هدي عن رجل جعل جار)ليه السالمع( سأل أخاه ،جعفرعلي بن  حيمثل صح



١١٤

ى قوم علياً يمر مناد: عبة فقال لهكاً لليته هديأتاه رجل جعل جارأيب ن إ :قال، صنعيف يك

 عطي أوالًي أن ه، وأمرأت فالن بن فالنينفد طعامه فل أو قطع به أو ه نفقتهيمن قصر فأال  ناديياحلجر ف

  . )١(ةيتصدق بثمن اجلار ي حىتفأوالً

 )عليه السالم(جعفر  إىل أيب جاء رجل:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ر احلضرميكب أيب وخرب

بعها مث خذ مثنها مث قم :  قالى،نار فما تريت ا مخسمائة ديعبة فأعطكال إىل ةيت جاريين أهدإ: قال

  . )٢(ل حمتاج من احلاجكل منقطع وكهذا احلائط حائط احلجر مث ناد وأعط ى عل

 ،ذاكذا وكعبة كال إىل هدييقول هو ي عن الرجل )عليه السالم( سأل أخاه ،جعفرعلي بن  وخرب

ان مما كن إو، هيعل ه فال شيءكلميان جعله نذراً وال كن إ : قال،هيهديما ى قدر علي ان الك إذا هيما عل

ه يس عليانت دابة فلكن إو، عبةكب به اليطيباً فيبثمنه طى شبهه باعه واشتر أو ةيجار أو  غالمكلمي

  . )٣(بشيء

سأله عن رجل جعل  أنه )ه الصالة والسالميعل(ه يعن أخ، جعفرعلي بن  عن، سنادوعن قرب اإل

 أو قطع به أو من قصرت نفقتهأال  ناديياحلجر فى قوم علياً يمر مناد:  فقال،عبةكاً لليته هديمثن جار

  . )٤(ةينفد مثن اجلار ي حىت فأوالًوالًعطي أي أن أت فالن بن فالن وأمرهينفد طعامه فل

ل ئ فس،عبةكألف درهم للبى قوماً أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصن إ :نياسيويف خرب 

 أو ذهبت نفقته أو ت فقطع بهي هذا البمن أم إىل  انظر،ةيعبة غنكالن إ : فقال،)عليه السالم(الباقر 

   إىل هادفعاأهله ف إىل رجعي أن عجز أو ضلت راحلته

                                                

  .٧ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٣٥٤ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢الباب  ٣٥٤ص ٩ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حب النذر والعهدا من أبو١٨ الباب ٢٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٩ ج:الوسائل) ٤(



١١٥

  . ما من باب واحدأة العرف يضاً برؤيآت يف النذر أ ةيمناط الوص فإن .)١(تين مسيهؤالء الذ

ى ان قد جعل علكرة يعن رجل من أهل اجلز، يفريعن بندار الص، بةيتاب الغكوعن النعماين يف 

حد ر ألكأذ لت الها وجعريأخربم خبفة بت احلجيفلق: قال، ةكم إىل ة وجاء اينفسه نذراً يف جار

نذرك، فدخل يب من ذلك وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل  اهللا قال جئين ا وقد وىف إالّ منهم أمرها

لس عند احلجر جيانظر الرجل الذي : فقال، نعم:  فقلت،تأخذ عين: فقال يلمن أصحابنا من أهل مكة، 

مر خربه ذا األأ فأته ف) السالمهميعل( نياحلسعلي بن  جعفر حممد بن سود وحوله الناس وهو أبواأل

ها تة جعليرة ومعي جارينين رجل من أهل اجلزإ اهللا كرمحي: ته وقلت لهيفأت: قال. كقول ليذا  فانظر ما

 منهم أحداًى  للحجبة فأقبلت ال ألقكرت ذلكت ا وذيوقد أت ي،ان علك نيميت اهللا يف ينذراً لب يعل

ت ال يالبن إ عبد اهللاا ي:  فقال،دةي وحشة شدك فدخل يب من ذل،ك اهللا نذرين ا وقد وىفئقال جإالّ 

منهم عن  فمن عجز، تي ممن حج هذا البك واستقص وانظر أهل بالدكتيشرب فبع جاريل وال كأي

قال ما  إالّ أحداً من احلجبةى  مث أقبلت ال ألقكففعلت ذل. بالده إىل العودى على قو ينفقته فأعطه حىت

، قوليدري ما ي ذاب جاهل الك :قولونيف، )عليه السالم(جعفر  أبو ربم بالذي قالة فأخيفعلت باجلار

قل هلم : فقال، نعم:  فقلت،بلغ عينفقد بلغتين : فقال، )عليه السالم(يب جعفر رت مقالتهم ألكفذ

  م كأرجل ومكيديم لو قطعت أكف بيك: )عليه السالم(جعفر  أبو مكقال ل

                                                

  .٦ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٩ ج:الوسائل) ١(



١١٦

نين لست أنا إ: قوم قالفلما ذهبت أل، عبةكنادوا حنن سراق ال: مك لقاليعبة مث كفعلقت يف ال

 : فقالوا،)عليه السالم(جعفر  أيب بة فأخربهم بقوليالرجل بين شى فأت، فعله رجل مينيإمنا  وكأفعل ذل

ا أبلغته عنا ذا ملكذا وكت وحبق ي حبق هذا البكؤخذ عنه وال علم له وحنن نسأليس يهذا ضال مبتدع ل

ذا ك كنأبة فأخربم فزعموا يت بين شيلق:  فقلت له)عليه السالم(جعفر  أبا تيفأت: قال. المكهذا ال

، تهمي ملا آتك مبا سألوكنا أسألأ: قال،  ما قالواك أبلغتالّإم ي مث سألوين بالعظ،كعلم ل  الكنأذا وكو

عبة مث كها بأستار التعلقهم مث يدي لقطعت أنياملسلم أمر ئاً منيت شيلو ول أن من علمين إ :فقلت هلم

  . )١(هؤالء سراق اهللا فاعرفوهمن أال إ ناديياً ية مث أمرت منادباملصطى تهم علمأق

  . ما هو املتعارف يف أمثال هذه النذوركة وقعت متعددة يولعل القض: أقول

لته عن رجل جعل أس:  قال،)عليه السالم( بن جعفر ىخيه موسأ عن ،جعفرعلي بن  وعن

نفذ  أو قطع به أو من قصرت به نفقته أال ناديياحلجر فى قوم علياً يمر مناد: فقال، عبةكاً لليهدجاريته 

  . )٢(ةينفد مثن اجلار ي حىت فأوالًعطي أوالًي أن أت فالن بن فالن ومرهيطعامه فل

ة يانت له مغنكة يأخي جبار إىل وصيأ:  قال،عن رجل من أهل مصر، د بن عمر اجلعفييوعن سع

 ك ذلريل يل غي وق،بةيبين ش إىل دفعهاا :لية فسألت فقك فقدمت م،ت اهللا احلرامياً لبيلعها هدفارهة وج

 إىل  يف هذاكرشديمن ك إىل أرشدأال  :فقال يل رجل من أهل املسجد، هيف ي فاختلف عل،من القول

 )ه وآلهصلى اهللا علي( هذا جعفر بن حممد :خ يف املسجد فقاليش إىل فأشار: قال. ىبل: قلت، احلق

  . فاسأله

                                                

  .١ ح من أبواب مقدمات الطواف١٦ الباب ١٤٢ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .١حطواف ال  من أبواب مقدمات٢٢ الباب ٣٥٢ ص٩ ج:الوسائل) ٢(



١١٧

ل وال تشرب فما كتأ عبة الكالن إ : فقال،ه القصةي فسألته وقصصت عل)عليه السالم(ته يفأت: قال

ذا إاحلجر فناد هل من منقطع به وهل من حمتاج من زوارها فى ة وقم عليبع اجلار ،أهدي هلا فهو لزوارها

بين  إىل بعض من سألته أمرين بدفعهان إ :فقلت له: قال. هم مثنهاي فاسأل عنهم وأعطهم واقسم فكأتو

هؤالء : وقال، هم فطاف ميديلو قد قام لقد أخذهم فقطع أ) ليه السالمع(قائمنا ن إأما  : فقال،بةيش

  . )١(سراق اهللا

 وما جعل ،ل وال تشربكعبة ال تأكالن إ :) السالممعليه( األئمةروي عن :  قال،وعن الصدوق

  .)٢(اً هلا فهو لزوارهايهد

  . )٣(هيلإدفع ي ف،حضريمن انقطعت به النفقة فل أال :احلجرى  علىناديأنه  :وروي: قال

معي : قلت له:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،رةيعن رجل من أهل اجلز، يفريوعن بندار الص

اهللا  قد وىفة فقالوا جئنا ا فب للحجكرت ذلكوقد ذ ي،انت علك نيميت يف ينذر الب ية جعلتها عليجار

 واستقص كتيشرب فبع جاريل وال كأيت ال يالبن إ عبد اهللاا ي: )عليه السالم(جعفر  أبو  فقال،كبنذر

ت فمن عجز منهم عن نفقته ي ممن حج هذا البكأهل بالد إىل  ممن حج واستقص وانظركالدبوانظر أهل 

  . )٤(بالدهم إىل ئوايف يفأعطه حىت

صرف ي أو  املسجد احلرامكعمر بذلي أن وزجيإمنا  واًد أمراً خاصيرات ال تيهذه الروا أن والظاهر

  . ومن أشبه عطي للزواريك أو  هنانييف بعض مصاحل املسلم

  امرأة  إىل دفعت:  قال،ناأصحابعن بعض ،  الربقيعبد اهللا أبو ده مارواهيؤيو

                                                

  .٩ ح من أبواب مقدمات٢٢ الباب ٣٥٢ ص٩ ج:الوسائل) ١(

   .١١ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٩ ج:الوسائل) ٢(

  .١٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٩ ج:الوسائل) ٣(

  .١٠ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٩ ج:الوسائل) ٤(



١١٨

 فلما ،أنا أعرفهم وةبجاحل إىل أدفعه أن رهتك ف،عبةكسوة للكحاط به ية لك ادفعه مب: فقالتغزالً

 امرأة أعطتين غزالً أن كجعلت فدا:  فقلت له)عليه السالم(جعفر  أيب  علىنة دخلتيصرت باملد

 اشتر به عسالً:  فقال،احلجبة إىل أدفعه أن رهتكعبة فكسوة للكخاط به ية لكأدفعه مب أن وأمرتين

ئاً من العسل يه شياء السماء واجعل فواعجنه مب) يه السالمعل( عبد اهللا أيب  قربنيوزعفراناً وخذ ط

  . )١(به مرضاهمى داويعة ليالشى والزعفران وفرقه عل

 )عليه السالم( قربه نيطكله أثر معنوي   ماني أراد اجلمع يف الدواء ب)عليه السالم(مام اإل: أقول

  . العسلكله أثر ظاهري  وما

ما ك ،كة والدابة االختصاص بذليالعبد واجلار إالّ ركذيث مل ي فظاهر الشرائع ح،انكف يكو

 وصرف كع ذليدابته ب أو جاربته أو هدي عبدهي أن لو نذرأما ( :ث قالي ح،عيظاهره االختصاص بالب

ون قصده كي أن بعدي ن الكل، )نياملشهد الذي نذر له ويف معونة احلاج والزائر أو بتيمثنه يف مصاحل ال

 جوز ماين فيت ومعونة احلاج والزائرييف مصاحل الب أو عييف الب أو ،ة والدابةياملثال سواء يف العبد واجلار

ع ية يف البي ال خصوصكذلكو، هاريدلة وغات األإطالق إىل ضافة باإل،ال اختصاص إذ ،ضاًيعدا الثالثة أ

 إىل  حلمل املاءعل الدابة مثالًجي أو ،مورع يف هذه األيصرف الري وكما أشبه ذل أو ؤجرهاي أن فله

حنوهم  أو حنوها أو صرف يف سائر املصاحل مثل معونة الطلبةي أن وزجي كذلكو، كا أشبه ذلم أو احلجاج

  . رمها حمل تأمليتقدى ان علاآلخرهذا فالقوالن ى وعل، اتية من الروايملا عرفت من عدم فهم اخلصوص

ة ثالثلحق بالينه هل أ يف االختصاص وعدم االختصاص وصحاباختلف األ: قال يف املناهل

  ن يوس ومطلق النقدلوالف ريناياهم والدنرها من الدريورة غكاملذ

                                                

  .١٤ حاف من أبواب مقدمات الطو٢٢ الباب ٩ ج:الوسائل) ١(



١١٩

ه كلميع ما يباجلملة مج و،ةكراضي اململواأل وةيبنورة واألكوانات املذياب والفرش والبسط واحليوالث

  : ه أقوالي ف،ة املتقدمةثالثختتص الصحة بال أو ،اًريث أو كالًي قلنساناإل

ة ير واملختلف وغاي وهو للتحر،ورةكة املذثالثالنذر بالر يف صحة كع ما ذيلحق مجينه إ :األول

ص عن بعض ي والتلخرشادر واإلياه يف الشرائع والقواعد والتحركوح، اضي والركح واملسالياملراد والتنق

  . صحاباأل

شف عن ك والكة املراد واملسالييف غا يك وهو احمل،ة املتقدمةثالثتص الصحة بالخينه إ :الثاين

اه عن كويف الثالث ح، نيب الدياه عن الفاضل وجنك فحاألولوزاد يف ، ايف والقاضيكساين واإلعمال

  . صباحالسرائر واجلامع واإل

شف كه يف اليبه عل نماى  علض وهو لبع،عهايمج ها الرية وبعض غثالثتص الصحة بالخينه إ :الثالث

ولذا فرق ، ها للنصرية وغث الثالنيح يف الفرق بي وهو صر،ناه عن السرائريكح ما إىل شارة بعد اإلقائالً

صباح  وحنو السرائر اإل،ومثله احملقق يف الشرائع وحنوه السرائر، هاريغى ضاً وقصر اخلالف علياملصنف أ

 إىل ، والدابةكالسلوى ادة الثوب عليالم القاضي بزكو، ادة العصفور والدجاج مع الطعاميواجلامع بز

  . المهكآخر 

 الثالثة نييف النظر عدم الفرق بى قوي(: ع قال يف اجلواهريجلم يف ارناه من الصحةكلذا الذي ذ

ما يصرفه فى قوي أنه ماك، يكهداء والصدقة ال اهلدي النسان املراد اإلك إذا ها من املالري غنيوالنعم وب

مما ولعل ، ة البناء وحنوهيستفاد أولوي الذي منه )١(بيما أشعر به خرب التطكم وحنوه يها من تعظيلإرجع ي

  . )٢()نياحلجاج واملعتمر إىل ها الصرفيلإرجع ي

                                                

  .٢٦اآلية : سورة مرمي) ١(

  .١ من كتاب النذر والعهد ح١٨باب : الوسائل) ٢(



١٢٠

عليه (ل الصادق ئ س،يف اجلملة مبثل خرب احللي أو عدم الصحة مطلقاًى ه فاالستدالل عليوعل

  . )١(ىهدي الطعام الن إ س بشيءي ل،قول أنا أهدي هذا الطعامي عن الرجل )السالم

س هذا يل الرجل أنا أهدي هذا الطعام فلقان إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب وخرب

  . )٢( البدنىهديإمنا بشيء 

قول للجزور يل عمن ئ س،)عليه السالم(عن الصادق ، بل وخرب احلليب، صالة الفسادأ إىل ضافةباإل

 صارت ني حىهديس ياء ولي البدن وهي أحىهديإمنا :  فقال،ت اهللاينحر هو هدي لبيبعد ما 

  . ك ذلريغ إىل .)٣(حلماً

عليه (فهي مثل قول الصادق ، هداءمطلق اإل ي الكا ظاهرة يف نفي اهلدي النسإ ف،حمل نظر

ورة كاء املذيشون األكت أن نيه فال فرق بيوعل، )٤(عبةكاً للياهلدي ما جعل هللا هدإمنا :  يف خرب)السالم

  . هاريغ أو رانيإيف أو  يف العراق أو نةياملشاهد يف املد أو ةك يف معبة املشرفة مثالًكللوحنوها 

، ات السابقةيبعض الروا إليه ما أملعكة،بيأمثال بين ش ءايثرعطاء اهلدي لألإوز جي ال أنه مث الظاهر

عطاء بدله إه يلزم عل وإالّ ،ما أشبه استرده أو االشتراء أو ةن من استرداده ولو بالقوكمت فإن ىن أعطإو

ه يلو استولوا عل ماأ، رفع الضماني اجلهل ال ألن  عن جهلان عدم عملهكن إ و،لف بهكعمل باملينه مل أل

  . وجب الضماني ط الي تفرري بغنيماأل ديالتلف يف  ألن ،ان معذوراًك إذا ه شيءيس عليبالقهر فل

   عبة مثالًكهم للريخوة وغد واألاألوالحرار من نعم الظاهر عدم صحة نذر األ

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ١٨٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ٥٨ ص٣ ج:دركستامل) ٢(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٤ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٤(



١٢١

أما  ،)١()أنفسهمى الناس مسلطون عل(و ،كيف مل  إالّنذر ال أنه صل بعدلأل، انوا صغاراًكولو 

 أن  إىلضافةباإل، مم السابقةان خاصاً باألك فلعله )٢(﴾ محرراً  بطْين ِإني نذَرت لَك ما يف﴿: قوله سبحانه

لزام ما يف إ ال كذلى ق عليأرادت التشو أو ،ون قوهلا وفعلها حجةك ين معصومة حىتكامرأة عمران مل ت

  .  من االحتماالتك ذلريغ إىل ،هيا علبطنه

 ة اليالفضول ألن ،هين لقبوله أثر يف اللزوم علكي مل ت مثالًيمه خدمة البأ أو هيولو قبل الولد نذر أب

  . هيلإملاع ما تقدم اإلى جتري يف النذور وحنوها عل

 )ه وآلهي اهللا علىصل(موال مشهد النيب ت اهللا يف صحة النذر املتعلق باأليلحق ببي أنه مث الظاهر

السرداب  حىت )هم الصالة والسالميعل( ني املعصوماألئمة وسائر ني املؤمنريع ومشهد أميوأئمة البق

  . ءاملقدس يف سامرا

ر والقواعد ية والشرائع والنافع والتحريقرب وفاقاً للمقنعة والنهاحلاق هو األاإلن إ :ويف املناهل

 أن ظنيومما : يف االنتصار قالى  املدعمجاعواستدل له باإل، اضي والركح واملسالي والتنقرشادواإل

 معليه( األئمة وني املؤمنريأم ومشهد من مشاهد النيب إىل ئاًية تنفرد به القول بأن من نذر شيماماإل

  . حة لزمه الوفاءيذب أو صدقة أو اماًيص  أو)السالم

ه يدل عليو، كص واملساليالتلخ ورشادر واإلي عن الشرائع والقواعد والتحرمجاعي اإلك حكذلكو

  . )٣(طعهيع اهللا فليطي أن من نذر: )صلى اهللا عليه وآله(وقوله  ،دلةات األإطالق

                                                

  .ة احلديثةع الطب٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(

  .٣٥اآلية : سورة آل عمران) ٢(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ٥٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١٢٢

 )السالم اعليه(مشهد فاطمة ك إليه  ما تقدمريت سائر املشاهد غيلحق بالبيوهل (: مث قال املناهل

 ني املؤمنريأيب الفضل العباس بن أمكار يخبرار األ األاألئمةائهم وأوالد يصأو وفلكذي الكاء ينبوسائر األ

سلمان كوالشهداء والعلماء والصلحاء من الصحابة ) عليهم السالم(ة يمم وفاطمة القيالعظ وعبد

ة القوة يوهو يف غا ،كل ذلكعم يتب املتقدمة ك من الريثك إطالق ،همريفة وأيب ذر ومقداد وغيوحذ

ضاً يوال بأس أ. ريك نرية من غيعشر عة االثيني الشنيتمرة بة املسريوالس ،العمومات السابقة إىل نظراً

ناظر والرباطات قه من اليصح الوقف عليلما كوباجلملة  ،فةينة الشركمحلاق املساجد وحنوها من األإب

) ه للعمومات املتقدمةريغ أو هداءان بلفظ اإلكسواء ، ركع ما ذيصح النذر جلميف ،واملدارس وحنوها

  . رهكما ذكوهو 

بل ، رمةكة املكم إىل رناه بالنسبةكالذي ذكات الصرف يالم يف املصرف وخصوصكال أن لظاهروا

ل ك فإن ، مما ثبت صحته شرعاًكحنو ذل أو املشعر أو عرفات أو وقف ملىن إذا كذلكمر األ أن الظاهر

 نيع  لوكل ذلكويف  ،)١(﴾لُوِبمن يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُ﴿و ،م الشعائري من تعظكذل

 ميه تقديلزم علي  أهم ومهم الكان هناك إذا وحىت ، الصرفنياً بريان خمك وإالّ ،نيمصرفاً خاصاً تع

 جاز )عليه السالم(ن يئمة الطاهرصرفاً لأل أو  هللا سبحانهذا نذر مثالًإف،  نذرهطالقاملهم إلى هم علاأل

 إىل قرب بهتيلما كوباجلملة ، همري ويف زواج العزاب وغنينياملتد والفقراء نيالصرف يف السادة احملتاج

  . ما أشبه أو العاملأو مام اإل أو  النيبكقصد به ثوابه لذليمما  اهللا سبحانه وتعاىل

  صرف يف ي )السالم معليه(ئمة صرح بعض الفضالء بأن النذر لأل(: قال يف املناهل

                                                

  .٣٢اآلية : سورة احلج) ١(



١٢٣

 كاملدفون يف ذلمام ان متعلق النذر هو اإلكن إو:  قائالًنيعتهم املضطري مث يف شنيأوالدهم احملتاج

  أوالًنيأوالدهم احملتاجك إىل صرف ذل ينبغيهدي له فيأن ) عليه السالم( نينذر للحسي أن مثل، املشهد

بة احلل ييف حال الغ هامكح أن ل أمواهلم اليت قد علمي من قبريصي كذل ألن ،اًين ثانيعتهم املضطريمث ش

هم حال يوقد ورد يف الوقف عل، اًءيانوا أحك أوالدهم الواجيب النفقة لو ميحوط تقداأل أن  إالّ،عتهميلش

ام ي حال حنيفرق ب ال أنه والظاهر، دةيات عدي رواكة هلم وقبوهلم ذليهداء هلم والوصام واإليح

  .الم املناهلكى انته )ره نظركما ذيوف، نيمرل من األكوموم لصحة 

ل يدل ره الكب يف الصرف الذي ذيالترت إالّ أن ،ره بعض الفضالءكدة هو ما ذالقاعى ن مقتضكل

ام وحال يون حال حكأما  و،هاريورة يف الوسائل وغك الفاضل مذكرها ذلكات اليت ذيوالروا ،هيعل

من  فهو من املقربات ال خيفى، ما الك مور تام يف بعض األريغ ،مور تام يف بعض األكموم واحد فذل

  . ةدلاأل

 ولو  قلتكنإاللهم  :واليت منها )صلى اهللا عليه وآله(ارات الواردة لرسول اهللا يده بعض الزيؤيو

 كتيين أتإ وماًي فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا تواباً رحكوؤظلموا أنفسهم جا إذ مأ

  . )١(نويبغفر يل ذي لكريب وربك إىل ين أتوجه بإمستغفراً تائباً من ذنويب و

ان النذر ك إذا هيلكبو أو خص بنفسه وإالّ ،لكل ويكان نذره أعم من التوكن إ أنه مث الظاهر

له  ون املباشركي أن املشهد أو تيب يف صرف النذر للبجيهل  :فقول املناهل، ازكأحدمها ولو باالرت

  قرب  األ،هيل فيكوز التوجي أو الناذر

                                                

  .١١ حمن بعيد) صلى اهللا عليه وآله(  باب زيارة النيب١٨٦ ص١٠٠ ج:البحار) ١(



١٢٤

  .ما هو واضحك طالقأراد به يف صورة اإلإمنا  ،)الثاين

مثل  ال ،كه ذليشترط في  الان مثالًك إذا ماي فسالماإل ل العدالة بل وحىتيكشترط يف الوي المث إنه 

د يمثل ص أو فاركل الكان نذراً ألك إالّ إذا افركفعله الي أن صحيوال  ،كه ذليشترط فيالذبح الذي 

  .سالمه اإليشترط في ث الي حكالسم

ه من ريوغمام ما يف صرف سهم اإلكم كذن احلاإون بكي أن املصرفشترط الصرف يف يوال 

 إطالق إىل ضافةباإل ، العدماألصل يف املقام فكذلى ل عليدل الإذ   ،)هم الصالة والسالميعل( أمواهلم

  . ما عرفتى على وفتالنص وال

  : هايقال علي أن نبغييرها مع ما كر فروعاً نذكاملناهل ذ مث إن 

سب حي أو الناذرى فهل هي عل ،جرةأقل من البلد بنالى ف الصرف يف مصرفه علتوق إذا :األول(

جواز الصرف من نفس ى ل عليدل نه الره ألكما ذكوهو  ،)األولقرب  األ،نهيتعلق بعيمن املنذور ف

  . املنذور ومقدمة الواجب واجب

بعد تلبسهم  إالّ نيئراحلاج والزا إىل ت واملشهديصرف نذر البي ر بأنه اليصرح يف التحر: الثاين(

حد منهم  ألكئاً من ذليعطي شي أن وزجيال و ،ارة وتناول اسم احلاج والزائر هلمياحلج والز إىل بالسفر

  ).ديره جكقبل خروجهم وما ذ

  . كون نذره أعم من ذلكي إالّ أن اللهم: أقول

 ،ال أو ميانإلت واملشهد ايهم نذر البيلإصرف ين يشترط يف احلاج والزائر الذيهل : الثالث(

افر ك للزجا إذا مايافر فكشمل الي أنه بل الظاهر، قربالثاين وهو األى عموم النص والفتاوى مقتض

  ).ن انصرافكيمل إذا  )هم الصالة والسالميعل( األئمةأوالد كارة يالز

 ،ة والعبد والدابةي اجلارريافر بل مطلق املخالف خصوصاً يف نذر غكعطاء الإ كحوط تراأل :فقوله

  . حمل نظر

  هم يعل( األئمةاحلجاج يف زمن  فإن ،عماألى دل عليدلة ما ات األإطالقويف 



١٢٥

  . فرهمكوم بكة احمليسالمهم من الفرق اإلريوارج وغانوا من النواصب واخلك )الصالة والسالم

لعموم النص : قال، قربولذا جعله املناهل األ، ورةكما أشبه الذ وشترط يف احلاج والزائريوال 

  .ىالفتوو

ن كل، ة القوةيبل هو يف غا، األولحوط ن األكول، إشكاله ي ف،ال أو شترط البلوغيوهل : مث قال

 ةياجلار أو نذر املال أما إذا ،حنوه أو ان انصرافك إالّ إذا اشتراط البلوغى ل عليدل ال إذ ،الظاهر الثاين

  . ضاًي أريشمل الصغينه إفمام ما أشبه لإلأو 

ن إعطاء و اإلنيواملعترب الفقر ح ،األولحوط ألا و،إشكاله ي ف،ال أو ط الفقرشتريوهل : مث قال

اة واخلمس دون كستحق الزيعطاء ملن حوط اإلوباجلملة األ، لي ابن السبىعطيف ،اً يف بلدهيان غنك

ف ن انصراكيمل  أنه إذا والظاهر، عطائهم وعدم اشتراط الفقرإاً جواز ين احتمل قوإاء ويغنمها من األريغ

  . ىفكها الزوار واحلجاج ومن أشبه يلإى ذا جعل مائدة ودعإف، ان أعمك

 أو نقد طعامه أو قطع به أو بل ملن قصرت به نفقته ،ريل فقكعطي لي ال أن حوطواأل: مث قال

 طالقن الظاهر اإلكل، خبار لزومهستفاد من مجلة من األيورمبا ، أهله إىل رجعي أن ضلت راحلته وعجز

، عةيالشى  شفاًء ملرض)عليه السالم(مثل جعله  ،)١(كذلى ات املتقدمة الدالة علي الرواخصوصاً من بعض

عطاء للغين ه اإليعلى بقي وريل فقكعطاء لقرب العدم وجواز اإلبل األ، ه نظريف :اًريأنه لذا قال أخكو

  . ازاًك يف نذره ولو ارتإطالقان ك إذا ضاًيأ

  وال نيمي ريب لالستحقاق من غالفقر املوجى صدق يف دعويوهل   :مث قال

                                                

  .١٤ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٣٥٢ ص٩ ج: الوسائل)١(



١٢٦

الفقر  يق مدعيتصدى خبار متفق الداللة علظاهر هذه األ:  بعض الفضالء قائالًاألولى نبه عل بينة،

 كخالفاً ملن نازع يف ذل ،صحابالم األكما هو املشهور يف كنة يب أو نيى مي وعدم التوقف علةواحلاج

لها كخبار هذه األ فإن ،الفقر ياة ملدعكلة دفع الزومثله الفاضل اخلراساين يف مسأ ،كصاحب املسالك

  . نفد املال ي حىت فأوالًعطي أوالًينه أل حمتاج منقطع وكاحلجر لى نادي عليمر بأنه ظاهرة الداللة باأل

 فالظاهر، )١(همط فاسأل عنهم وأعكوتذا أإف: ير املصرجلة الي يف روا)عليه السالم(وأما قوله 

 ةن مراعاكول، ديره جكوما ذ، من أهل البلد  النيونه من احلجاج املنقطعكؤال عن هو السإمنا املراد أن 

  .اط أوىلياالحت

ة املتشرعة بل والفقهاء ري جرت سكذلى وعل ،ره بعض الفضالءكالقاعدة هو ما ذى ومقتض: أقول

 طلب ريغصدقوم من يطلبون احلاجة فيو مهاريغ وربالءكهم يف النجف ويلإون تأيالناس  فإن ،ضاًيأ

  . ما أشبه أو حلف أو شهود

وم تأيانوا كث يح )السالم وهم الصالةيعل(ن ي الطاهراألئمة هو الظاهر من أحوال كذلكو

ونه حاجاً كى نة يف دعويب  والنيمي ريصدق من غيوهل ( :فقول املناهل، عطوميطلبون منهم ويالفقراء ف

 حوط الثاين بل هوان فاألكف يكو، خبار األ ومن ظواهر مجلة مناألصل من إشكاله يزائراً ف أو

  . حمل تأمل ،)قرباأل

قرب  األ،اةكما يف الزكعطاء لواحد وز اإلجيبل ، ال أو نيب البسط يف املستحقجيهل (: الرابع

ندفع به حاجته يف هذا السفر ت ل بقدر ماكعطاء إذوي احلاجات وى حوط البسط علن األكالثاين ول

  ن كل ،رهكما ذكهو و ،)ستلزم احلرجيث مل يح

                                                

  .٩ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٣٥٥ ص٩ ج:الوسائل) ١(



١٢٧

حاجة  ل الي املال القلكذلكو، ريثكدلة منصرفة عن املال الاأل فإن اًريثكن املال كيمل  إذا ماي فكذل

  . اًإطالقالبسط  إىل هيف

عن القصد املزبور  يفلو خل، ارةيعانة يف سفر احلج والزعطاء قصد اإلإلشترط يف ايهل (: اخلامس

  : لقوهلماألولاض ي والركستفاد من الشرائع والنافع والقواعد واملساليرمبا  ،وز مطلقاًجيأو  ،زجيمل 

قرب الثاين يف صرف نذر بل األ، نه نظرييان يف تعكن إو، ن وهو أحوطيصرف يف معونة احلاج والزائري

  ).ة والدابة والعبد للمشاهديما عدا اجلار

  . رناها سابقاًك ذدلة اليت مجلة من األطالقضاً يف الثالثة إلي أكذلكبل هو : ولقأ

 ،ال أو لزم يف صرف النذر يف املشاهد طلب املستحق بالنداء والتجسس عنهيهل (: السادس

  ).قرب الثايناأل

ان يف كن إو، هريغ أو ان بالتجسسكصال سواء ياإل داملر ا إذ،يف طرح هذه املسألة نظر: أقول

 صال بل جاز الصرف يف البناءيلزم اإليمل  وإالّ ن النذر خاصاًكيمل  إذا ضاً نظريصال أيوجوب أصل اإل

  . هيلإملاع  مما تقدم اإلكما أشبه ذل أو بيالتطبأو 

  ).حوط الثايناأل، ال أو ت واملشاهدي أوقاف البريوز الصرف يف تعمجيهل ( :السابع

  . األولى  النص والفتوإطالقى مقتض أن  قد عرفتكنكل: أقول

نته وخدمته وحفظته وصرف نذر املشاهد يف سدنتها ت يف سديوز صرف نذر البجيهل (: الثامن

، ريخحوط االحتمال األواأل ،إشكاله ي ف،وز مطلقاًجي ال أو انوا فقراءك إذا  أو،وخدامها وحافظها مطلقاً

  صل وظهور ة القوة لأليبل هو يف غا



١٢٨

لصرف وعدم مصرح جبواز ا، ن ال املصاحليالزائر ومصرفها معونة احلاج أن  يفابصحعبارات األ

ت يف ي للبىهدينذر وهو يصرف ما ى  منها علريثك بل داللة كذلى ة عليوعدم داللة روا، نييف املفروض

  . )تللبی واخلدام نيبة واحلافظيعطاء بين شإخبار عن املنع من داللة مجلة من األ و،احلاج

  : تاي الرواكومن تل، رارهاكت إىل  فال داعيكات يف ذليث قدم تقدم مجلة من الروايوح

ان يان وادأو ك : قال)السالم معليه(علي  عن، هيعن أب، عن جعفر بن حممد، وينكرواه الس ما

  . )١(نيكة دون املساباحلج إىل ريصينه ئاً أليعبة شكال إىل تي ما أهدالن ذهباً وفضةًيسي

ما  أو عائرماً للشيعطاء هلم تعظان يف اإلكن النذر خاصاً وكيمل  أنه إذا القاعدةى ن مقتضكل: أقول

ة يلكبالى ن الفتوكميفال ، هم منهؤعطاإ جاز كاندرج املفروضون حتت احلاج والزائر وحنو ذل أو ،أشبه

  .  اجلانبكيف ذل أو يف هذا اجلانب

ب يوالقر ،ت واملشاهديالب إىل د النائي املسافريعم من البعن األيهل املراد باحلاج والزائر(: التاسع

ا قد أ إالّ ،األول قتضیي صحابن عموم عبارات األكول، نيمراأل حاً بأحدمل أجد مصر ،هاياملتوطن ف

  ).ة القوةي يف غااألولان االحتمال كن إما هو ظاهر معظم النصوص فهو أحوط وك الثاين إرادةتشعر ب

يف  أو نةييف املد أو ةكل من يف مكعطاء إجلاز  وإالّ ،نين واملنقطعيديالقاعدة البعى مقتض: أقول

   رزا إذا ة وسامراء وخراسانياظمكربالء وال أو كالنجف

                                                

 من أبواب ٢٤ الباب ٣٥٨ ص٩ج:  الوسائل.٢ ح من علل الشرائع٥ ح من كتاب احلج والعمرة٦ الباب ٩٩ ج:البحار) ١(

  .٢مقدمات الطواف ح



١٢٩

ان جهة رجحان يف  أو كعيشمل اجلمي يف نذره إطالقان ك إالّ إذا )ه الصالة والسالميعل(مام اإل

  . عطاءاإل

عدم  أو ،ظهورها أو ،ارةيشترط يف االستحقاق العلم بصحة العمل من احلج والزيهل (: العاشر

صدق امسه  إذا  ولو مع العلم بفساد العملىعطيستحق وي بل ك من ذلشترط شيءي ال أو ،ظهور فساده

 ومن ،الغالب الفساد ولو باعتبار اجلهل باملسألة أن معى  من عموم النص والفتو،إشكاله ي ف،قةيحق

  . صورة عدم ثبوت الفساد إىل انصراف العمومى  دعوإمكان واألصل

، وةقلو عن خي ثبوته شرعاً بل ال أو الفسادعطاء يف صورة العلم بحوط عدم اإل فاأل،انكف يكو

  . )ن ظن بالفسادإوز وجيبل ،  يف اجلواز يف صورة عدم ظهور الفساد وعدم ثبوته شرعاًإشكالوال 

 ني املوالريغ إىل ما هو املعلوم بالنسبةكمع العلم بالفساد  وز حىتجي أنه القاعدةى مقتض: أقول

  .ميانث اشتراط اإليفساد أعماهلم حى ة علدلدل من األ ملا )عليهم السالم(ئمة لأل

  : وهنا أمران

  .ورةكعمال املذصحة األ: األول

  . السوادريثكت: والثاين

علم فساد يعطاء ملن مل حوط اإلاأل أن  يفإشكالنعم ال ،  حاصالًاألولن كين مل إوالثاين حاصل و

عطاء له  يف صحة اإلشكال عدم اإلنبغييمتام فه اإليب علجيمن فسد عمله باجلماع وحنوه ممن  أما ،عمله

  . عد من احلجاج شرعاً وعرفاًينه أل

مر يف قرب الثاين مطلقاً ولو احنصر األ األ،ال أو احلاج والزائر القبولى ب علجيهل (: احلادي عشر

  . )م عن املعارضيمر السلهم لأليالصرف ف

 خالف تسلط كذل ألن ،ولمن تعلق به النذر القبى ب علجي ال أنه ما تقدميرنا فكقد ذ: أقول

  ذا إان النذر خاصاً فك وكن ذلكميذا مل إه فيوعل، أنفسهمى الناس عل



١٣٠

الوقف  إىل  بالنسبةكروا مثل ذلكما ذكبطل النذر  وإالّ هيز علكما ارتياز صرفه فكان ارتك

  . ة والثلث وما أشبهيوالوص

قرب الثاين لعموم النص  األ،في الفعلكي أو عطاء والقبول اللفظب يف اإلجيهل (: الثاين عشر

  . اللفظى ل عليدل ال إذ رهكما ذكوهو ، )ىوالفتو

قرب الثاين ملا  األ،ال أو بأنه من باب النذر إليه عالم املدفوعإالدافع ى ب علجيهل (: الثالث عشر

 الذ  إقبليمل  ما أشبه أو نذر أنه علم إليه إذا ان املدفوعكن إوالظاهر الصحة و، رهكما ذكوهو . )ركذ

  . الفرقى ل عليدل

 أن  إىلب احلفظجين فهل ين من الصرف يف املصاحل واحلاج والزائركتميمل إذا ( :الرابع عشر

  . )قرب الثاينحوط بل األاأل، ل بركصرف يف يبل  ،ال أو نيمرن من أحد األكتمي

يث إنه ح، ن املمتدكعدم التم أو ن العاجلك عدم التمنيل بي القاعدة التفصىن مقتضكل: أقول

  .  دون الثايناألولن يف كالتم إىل فظهحي

وز جي أو ،نيما تندفع به ضرورة احلاج والزائرى ب االقتصار يف الصرف علجيهل (: اخلامس عشر

  . )قرب الثاينن األك ولاألول ولعل االحوط إشكاله ي ف،االعطاء ولو حصل منه الغىن

  . ى والفتونصرف عنه النصيالذي  ن ال الغىنكل: أقول

غة املوجبة ي الناس اخلايل من الصنيالتوجه املتعارف بى  علةالنذر للمشاهد املشرف(: السادس عشر

ولو أراد ، ب الوفاء بهجي ومصرفه مصرف النذر الذي ،حوط الوفاء بهن األك الوفاء ولبجي للوفاء ال

  . )خر جازآ صرفه يف بر كاملال

 إىل اجياالحتى ل عليدل ال إذ ،رهكما ذكس ي وحنوه فل)يهللا عل(غة يغة صيأراد بالصن إ :أقول

  ه اسم اهللا سبحانه ير فكب الوفاء مبا ذجي أنه وقد تقدم، غةيالص
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ر اهللا سبحانه ك الناس عدم ذنين أراد من الوجه املتعارف بإو، هارية وغيولو باللغة الفارس وتعاىل

  . استحباب الوفاءى دل عليتقدم ما نعم ، دلة املتقدمة بعض األكذلى فقد دل عل، رهكما ذكفهو  اىلوتع

  :ها منهايه علينبغي التنبيهنا فروعاً أخر مث إن 

 أو حجاجاً أو ونوا فقراًءكيم مل أ اخلالف ونيما أشبه مث تب وصرف يف الفقراء إذا :السابع عشر

 فالالزم ، ظهر البطالنكذلى ل دل عليان الدل أو كحنوه أو ان نذره للفقراءكوقد ، كحنو ذل أو زواراً

  . هيلإملاع ما تقدم اإلى صرف بدله عل وإالّ ،نكأمن إ اً واسترجاعه وصرفهيلكان كن إ هريصرف غيأن 

 ،نه أعرف مبوضعهأل األوىل بل هو، ذا صحكنذر نه إ ه نذره وقال لهيفقللى أعط إذا :الثامن عشر

  . صرفه بنفسهي أن عطاء بل الالزموز اإلجي نه الإصرفه بنفسه فبان نذره خاصاً كإالّ إذا 

تب كة واليرس العلمان خاصة يف املدكمل ت إذا ورةكوز صرف النذورات املذجي: التاسع عشر

  . كر الفضائل واملصائب وحنو ذلك وذرشادتهن الوعظ واإلميجل من ة وألينيالد

حنو  أو لةكآه بال ؤوجب بقايه أحد مما يرغب في نه الكطعام ماء اللحم لإ لو نذر مثالً: العشرون

لو نذر صرف املال يف الشمع   ماكومثل ذل، روه يف الوقفكما ذكاز كل لالرتكؤيما ي صرف ف،كذل

  .  واهللا سبحانه العامل،هرباءكصرفه يف الينه إ ف،هرباء وأبطل الشمعكلمشاهد فجاء الل
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من ة فعبة واملشاهد املشركموال املوضوعة يف الوز صرف األجي ال(: قال يف املناهل) ٥مسألة (

 ألصلل ،ع وجوه الربي يف اجلهاد وال يف الدفاع وال يف الفقراء وال يف مجك ذلريعالم وغل واأليالقناد

  . )ثرها موقوفةكأ فإن وقاف وحلرمة التصرف يف األكثاً من ذليحد واًمي قدنيجتناب املسلموال

 ، يف ج البالغة)رمحه اهللا(رواه الرضي  ما إىل ضافة باإل،ورةكدلة املذره لألكما ذكوهو : أقول

وش يلو أخذته فجهزت به ج: فقال قوم، سوتهكعبة وكال يامه حلير عند عمر يف أكذ أنه يرو: قال

ن إ : فقال)عليه السالم( ني املؤمنريل عنه أمئفس، ك عمر بذلفهم، جر وما تصنعان أعظم لألك نياملسلم

 الورثة يف ني فقسمها بنيأموال املسلم،  أربعةموالواأل )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  على القرآن أنزل

ث يوالصدقة فجعلها اهللا ح. ث وضعهيواخلمس فوضعه اهللا ح. هيمستحقى والفيء فقسمه عل. الفرائض

اناً فأقره كه ميف علخياناً ومل يه نسكتريحاله ومل ى ه علكومئذ فتريها يعبة فكان حلي الك و،جعلها

  . )١( احللي حبالهك وتر، الفتضحناكلوال: فقال عمر، )ليه وآلهصلى اهللا ع(ث أقره اهللا ورسوله يح

ما أفالظاهر  وإالّ ،نفال يف الفيء أدخل األ)ه الصالة والسالميعل(مام اإل أن والظاهر: أقول

  . قسمان من املال

حق به حلي سائر املشاهد لين كول، عبةكن اختصت حبلي الإة ويوهذه الروا(: مث قال يف املناهل

  ستفاد من اخلرب ي أن نكميو: جلة قائالًنبه به بعض األما ك

                                                

  .٢٧٠الرقم احلكمة : ج البالغة) ١(
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  . فة وعدم جواز التعرض لهيشاهد الشرة امليج البالغة جواز حتلتاب كاملروي يف 

 )هميصلوات اهللا عل(م أ إىل ضاً بالنظرينهما أين الفرق بكمي إالّ أنه :نهما قائالًيالفرق بى مث نبه عل

مث استحسن ، ) السالممعليه(ما هو معلوم من أحواهلم كرهونه كيوم بل ي بةيرون حلي اة اليام احلييف أ

وما ، كبة واستغنائهم عن ذليهذا مصرف أمواهلم زمان الغ: عة قائالًية وفقراء الشيجواز صرفه يف الذر

  . )كما وقف من ذل إىل ف جداً خصوصاً بالنسبةيره ضعكذ

جلة ره بعض األكار ما ذيان املعكولو ، ك ذلريوغدلة الوقف والشعائر ره املناهل ألكما ذكوهو 

 ) السالممعليه(وم يب إذ ،ومي بريعة والفقراء وقلع صخورها لتعميوتاً للشيجاز جعل العتبات املقدسة ب

 من )عليه السالم( يوعل )صلى اهللا عليه وآله(ت الرسول يان بك و،وتاً حمقرةيام بيانت يف حال حك

ن كه بعد موته ومل تييف غرفته حال الصالة عل )صلى اهللا عليه وآله(له عفاد من جستيما ك، وتيأصغر الب

   .)١(ام عشرةكأيت ميرجون مث خيه ويصلون علي نيثر من عشرة أشخاص واقفكتسع أل

ق يلما أراد السجود لضكزحزح رجل بعض زوجاته يان ك )صلى اهللا عليه وآله(ن الرسول أو

  .انت الزوجة نائمة أمامه يف طرف القبلةكة وميرك يف غرفته الليصلي بالليان كث يح، انكامل

ن كث مل تيح، ك ذلرية وغيضوالت واألة وسائر اآليالفرش الراق إىل ضاً بالنسبةي أكبل جاز ذل

 من ك ذلريغ إىل ،نة املوجودة يف أعتام يف احلال احلاضريالفرش الثمكاة يالم يف حال احلآفرشهم و

  ما أشبه  أو ف مثالًيف يف الصحن الشرينكوز بناء الجيان كضاً بأنه ي أنتقضيبل و، النقوض

                                                

  .٣٢ح) لى اهللا عليه وآلهص(  باب وفاة النيب٥٢١ ص٢٢ ج:البحار) ١(
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  . اميوم حال حيف يف بينكان الكث يح

 ،ونافذ جائز أنه فالظاهر ح املقدس النقد والذهب وما أشبهيلقي يف الضري أن نذرن إمث إنه 

 إىل ذهبيان املال ك إذا نعم، نيل يف املقامي ومصرفه سائر املصارف السابقة لوحدة الدل،دلة األطالقإل

عتاب الطاهرة وما أشبه وجب صرف املنذور يف األى ة عليومات الظاملة املستولكاحلكس الفسقة يك

  . كالم يف ذلكل الي وقد تقدم تفص،ة السابقةياملصارف الشرع

ة ي وروا بل،)١(انيان له الوادكلو  أنه  من)الصالة والسالمعليه (علي  ةيده ما تقدم من روايؤيو

 ) السالممعليه(هم يالدهم وذو وأواألئمةاء وينبلألى ا اليت دياهلدا أما ،)٢(الربقي يف مسألة غزل املرأة

ان كما يف مك، ضرحةن ا األيتز أو زائنحتفظ يف اخل أو من اجلواهر والذهب وحنوها واليت غالباً تعلق

، مهاريعبة وغك يف ال) السالماعليه(د بنت أسفاطمة  وموضع دخول ،شرفح النجف األيصبع يف ضراإل

ة يئمور العقال موضع من الفقه صحة أمثال هذه األريرنا يف غكوقد ذ، ةية حقوقيصة لشخيهدما إ فهي

  . لهيشمله دليوقف ف أو ،عماأل ة واهلبة والصدقة باملعىنيفتشمله أدلة اهلد

عبة ك ذهب باب الكد ذليؤيو، هريع وغيه بالبيوز التصرف فجي ون موقوفاً الكي ،حال أي ىوعل

ث ج يما تقدم يف حدك ) السالممعليه( األئمةو يوعل )صلى اهللا عليه وآله(يف زمان الرسول 

  . )٣(البالغة

سقط  إذا ذاكو، م الشرعيكجازة احلاإ بهعه لسائر مصارفيثاث زائداً جاز بان بعض األك إذا نعم

  . حنوه أو عن االنتفاع

                                                

  .٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٤ الباب ٣٥٨ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٤ الباب ٣٥٨ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٧٠قسم احلكم الرقم : ج البالغة) ٣(
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 نعم عمالً: خيقال الش  التفرقة انيتعيوهل ، ة وجبكر اهلدي مبولو نذر حن(: قال الشرائع

  .)اطيباالحت

ق ية بالتفرء بالربانيقي من حصول الكما يف املسالكن يثر املتأخركأ إىل وهذا القول هو املنسوب

ى علق يبالتفر أو قياز بالتفركن ارتكيمل  أنه إذا ن الظاهركل، ةك مريفرق يف غ أو فرقيلو مل  خبالف ما

  . بجيأهل البلد مل 

ها يونه بنفسه طاعة فكاملنذور نفس الذبح الذي قد عرفت  أن هيان فكن إو: ولذا قال يف اجلواهر

  . هرية الذمة من غء برااألصلو

 ريبك إنسانجاء  إذا ولذا، مينه نوع تعظإف الذبح بنفسه من شعائر اهللا سبحانه وتعاىل أن هديؤيو

صنع ي ماذا كبعد ذل أنه رون الناسي وال نسان اإلكماً لذليان تعظك بالًإأمامه حنروا  أو فذحبوا أمامه شاة

  . هيالنذر منصب عل ألن ازك االرتكعريف اتبع ذل أو از شخصيك ارتكان هناكنعم لو ، باملذبوح

نه نعقد ألي أنه ىقوي و،قدعني ال: خي قال الشنين املوضعي هذريولو نذر حنره بغ(: مث قال الشرائع

  . ) البقعة وهو طاعةكفقراء تلى لصدقة علقصد ا

ون كوقد تقدم اعتبار ،  شرعاًكرد ذليمل  أنه خ بعدم االنعقاد الستظهارهيالم الشك أما :أقول

نه أخص  ظاهر ألريغ البقعة فكفقراء تلى ل الشرائع لالنعقاد بأنه قصد الصدقة عليوأما تعل، املنذور طاعة

عظم يومن شمله يم للشعائر فينوع تعظ أنه قاً ملا عرفت منوالظاهر صحة النذر مطلى، من املدع

  . شعائر اهللا

عة ق وخصوص الب،راقة الدماءإب حينه نفس الذبح هللا طاعة ألن إ :قاليقد (: ولذا قال يف اجلواهر

 كل ذلك، تيها حنو الصالة يف البيرراً عدم اعتبار الرجحان فكود املنذورة الذي قد عرفت ميمن ق

  ح حممد ييف صح ما  إىلمضافاً
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اناً كمى مسإذا  : قال،وفةكنحرها باليه بدنة ي يف رجل قال عل،)عليه السالم(عن الباقر ، ابن مسلم

  .))١(هينحر فيفل

طعام إو :ثيان يف نفس احلدكن إو، طعامعم من اإلراد به األيراقة الدماء إحمبة اهللا  أن والظاهر

  .فرقي ال أو انك املكفرق اللحم يف ذلي أن ه فلهيوعل، مطعاراقة باإلد اإليقيمل  إذ ،الطعام

 البقعة من النذر املزبور فله التفرقة يف كاق التفرقة يف أهل تليي عن املختلف عدم انسكولذا ح

  .  البقعةك عن التفرقة يف أهل تلعنه عدم لزوم أصل التفرقة فضالً يكبل ظاهر احمل، هاريغ

ولو نذر حنر هدي ، النحر أو ة فالوجه وجوب الذبح اكم إىل هداءنذر اإل إذا :ر قاليالتحرمث إن 

. ذا البحث يف مىنك و،كقرب هو ذل األ، الصدقة انيتعي وهل ،نت البدنة ووجب النحر اية تعكمب

  .انعقاده قوىاأل و،نعقدي  ال:خين قال الشي هذريذحبه بغ أو ولو نذر حنره

 وجوب الذبحى ل علين دلكيهداء مل ان نذره جمرد اإلكو  فل،ازكار االرتياملع أن  قد عرفتكنكل

 ىلإة وكم إىل ما أشبه من اخلدمات العائدة أو من البئر ستفاد منه ملتح املاءي أن نكمينه إف، النحرأو 

  . ازكاالرتى ضاً متوقف علي الصدقة أنيه فتعيوعل، نياحلجاج والزائر

 قسحاإ فعن ، خمصصرية غي يف الروارهاك وذ،طالقوفة لإلك فال اختصاص بال،انكف يكو

وفة يف كنحرها باليه بدنة ي عن رجل جعل هللا عل)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،زرق الصائغاأل

عبة كنحرها قبال الينه إبلداً فى ن مسكين مل إ و،هيث جعل هللا علينحرها حي أن هيعل:  فقال يل،ركش

  . )٢(منحر البدن

                                                

  .١ حمن أبواب النذر والعهد ١١ الباب ١٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الذبح من كتاب احلج٥٩ الباب ١٧٢ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(
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نحره ي أنه تضيقي طالقفاإل وإالّ ، الزمانكاز يف ذلكث من باب االرتياحلدل ييف ذ ما أن والظاهر

  . انكنما يأ

ا عبارة نو أليذا لو مل كو، بل لزممن اإلى نو فإن هدي بدنةي أن ولو نذر(: الشرائع قالمث إن 

  . )بلمن اإلى نثعن األ

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،ةيعاومثل ما عن م ،اتينهما يف مجلة من الرواي التقابل بكد ذليؤيو: قولأ

  . ثياحلد )١(ناًيبشاً مسكفاجعله  وإالّ من البقر أو ان من البدنكن إ كيمث اشتر هد:  قال،)السالم

ن إ كيت اجلمرة فاشتر هديرمإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال، عنهىخرأة يويف روا

  . ثياحلد )٢(ناً فحالًيبشاً مسكفاجعله  وإالّ ،البقر أو ان من البدنك

 فإن ،عاًيبل والبقر والغنم مجاإلى قع علياسم البدنة : خالفاً لبعض العامة قال( :ر قالهاجلوامث إن 

 ألن ،هايسبع ش أو  البقرةنينها وبي ناذرها بريتخينه إ وعن آخر منهم، ريخت وإالّ كنه فذايئاً بعيشى نو

 خصوصاً ، خرافةنيال من القولک أن كيعلى فخيوال . ىخرألال منهما مقام كقامة إاملعهود من الشارع 

قلدها يه ناقة يمن نذر بدنة فعل: نيقيبطر اثي يف خرب حفص بن غ)عليه السالم(بعد قول الصادق 

وقوله ، )٤( عن سبعةئالبدنة والبقرة جتز: ) السالممعليه(وبقوهلم ، )٣(قف ا بعرفةيشعرها ويو

   ).،)٥(﴾ جنوبهافَِإذا وجبت﴿: تعاىل

                                                

  .١ ح من أبواب الذبح من كتاب احلج٨ الباب ٩٨ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الذبح من كتاب احلج٨ الباب ٩٨ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح والعهد من أبواب النذر١١ الباب ١٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ حب الذبح من كتاب احلجا من أبو١٨ الباب ١١٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٤(

  .٣٦اآلية : سورة احلج) ٥(
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  مثل ما،تاب احلجك يف كرنا ذلكوقد ذ، البقرةى  البدنة علإطالقضاً ياتنا أين يف مجلة من رواكل

بل رحام من اإلأفضل البدن ذوات األ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،ة بن عماريرواه معاو

  . )١(ةم الفحولنا من الغيورة من البدن والضحاكوالبقر وجتزي الذ

عن ، هيعن أب ،عن جعفر، وينكعن الس،  موضع ذحبه من الوسائلنياً وعيويف باب من نذر هد

بدنة من  ون عىنكي إالّ أن  عنه بقرةئجتز:  قال،بدنة ي يف الرجل قال عل،) السالممعليه(علي 

  .)٢(بلاإل

فالالزم ى نثاأل أو ،ركر فالالزم الذكقصد الذن إ الشاة أو بلاإل أو ذا نذر البقرةإ ف،انكف يكو

ن قصد املستفاد من اللفظ عرفاً اتبع إ و،منهما أي عم جازازه األكان ارتكقصد وين مل إوى، نثاأل

  . اللغة وإالّ ،انكن إ العرف

ان كن إ( :ولذا قال يف اجلواهر، ةيكقصد النس إالّ إذا ةيضحشترط يف املنذور شرائط األي المث إنه 

، )طالقمع اإل  حىتك بل الظاهر ذل،مسماهى فك وإالّ ،هيعترب فينئذ ما يه حي في اعتربكاملراد اهلدي النس

  .رهكما ذكوهو 

 أن ما تقدم منى مها علؤهما وبنايالم فكه وجهان قد سلف اليف(: ث قالي حكسالمخالفاً لل

 بقرةلو نذر  ومثله ما، تقرب منهيأقل ما ى عل أو  اجلنسكأقل واجب من ذلى مل علحيمطلق النذر هل 

  . )شاةأو 

د فسبع جيمل  فإن ،د لزمه بقرةجين مل إدنة يف نذر به يل من وجب علكو(: الشرائع قالمث إن 

  .ننايه بي بال خالف أجده ف:ويف اجلواهر، )هايش

ذا إ( وسوريوجوبه لقاعدة امل قوىاألن كيمل ن إ حوط فاألهايقل من سبع شاأل إالّ دجيولو مل 

  ).مكأمرت

   ،سوريجتزي البقرة عن البدنة قاعدة امل أنه ندمست أن مث الظاهر

                                                

  .١ ح من أبواب الذبح من كتاب احلج٩ الباب ٩٩ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الذبح من كتاب احلج٥٩ الباب ١٧٢ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(



١٣٩

  ).الصالة والسالمعليه (علي ة يوما تقدم من روا

ه يون علك يف رجل ت،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة داود الرقيي فمستنده رواهايالسبع شأما 

يف  أو ةكوماً مبيعشر ة يقدر صام مثانيمل  فإن ه،ايد بدنة فسبع شجيمل إذا  : قال،بدنة واجبة يف فداء

  . املناطى بناًء عل، )١(مرتله

أتاه رجل نه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ) السالممعليه( األئمة بسند ،اتية اجلعفريويف روا

اجعل : )صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ،هايبدنة ولست أقدر عل يعلن إ ا رسول اهللاي: فقال

  .)٢(هاياا سبع شكم

ة البقرة ية بدلي لضعف داللة روا، بدل البدنة ال البقرةهايالقاعدة الشى ان مقتضك لمجاعولوال اإل

  . ما عرفتى عن البدنة عل

البعض ى البدل مقدم عل ألن ئ،زجي البقرة ال أو بعض البدنةى لو قدر عل(: اجلواهر قالمث إن 

  . )البعضى القدرة عل إىل تفات الرير العجز عن جمموع املبدل من غيتقدى لثبوته شرعاً عل

  . اجلماعة يف اهلديكات اشتراي من رواكستفاد ذلي أن نكمين كل: أقول

 قدم املبدل ، ونصفهايثالث ش أو  نصف البدنة مثالً،بعض هذا أو بعض هذاى قدر علأما إذا 

  .منه

 ولو كلخالف ذى ن نذره علكيمل  إذا وان املنذوريل أقسام احلكل من كمث الظاهر جواز األ

  : اتي مجلة من الرواإطالقه يدل عليو، ازاًكارت

ل كحنرت  أو ذحبتإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريمثل ما عن معاو

  . ثياحلد )٣(طعمأو

  سألته :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريعن جعفر بن بش، ىخرأة يويف روا

                                                

  .١ حب الذبح من كتاب احلجان أبو م٥٦ الباب ١٧١ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الذبح من كتاب احلج٥٠ الباب ٣ ج:املستدرك) ٢(

  .١ حكتاب احلجمن  من أبواب الذبح ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



١٤٠

  . )١(نعم:  قال،ل منهاكؤيه ري والنساء وغميانألون جزاء اكعن البدن اليت ت

 أو انكل هدي نذراً كل من كؤي:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  القميكاملل وعن عبد

  .)٢(جزاًء

  . اتيها من الرواريغإىل 

 )معليه السال(سألته : ث ابن البختري قاليعين لي ريبص أبو  ملا رواه،كبعد استحباب التري نعم ال

جزاًء  أو عين نذراًي نيميان يف كان مضموناً واملضمون ما كن إ : فقال،سركاً فاني هدىعن رجل أهد

، ه شيءيس علين مضموناً فلكيمل  فإن ،نيكهو للمساإمنا ال :  فقال،ل منهكأيأ: قلت، هؤه جزايفعل

  .)٣(ل منهكأي:  قال،ل منهكأيأ: قلت

  .  مضمونريغ أو انكل منه مضموناً كأي أنه ضاًيوروي أ ):رمحه اهللا(ين يلكقال ال

  

                                                

  .٧ حكتاب احلجمن  من أبواب الذبح ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حمن كتاب احلج من أبواب الذبح ٤٠ الباب ١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الذبح من كتاب احلج٢٦ الباب ١٢٥ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



١٤١

  : ها فروعيف) ٦مسألة (

 إذا نعم، هل املال مقدمة ليه حتصيب علجي أنه ع فالظاهريستطي  وهو السالملو نذر حجة اإل: األول

  . يف حال عدم االستطاعةسالمحجة لإل نه ال أل، يف حال عدم االستطاعة بطلسالمنذر حجة اإل

ل املال يطلق حتصأن إ بجيث ي ح،ما أشبه أو اةكالز أو عطاء اخلمسإلو نذر  ل ماعلم حايومنه 

  .  النصاب والزائد وما أشبهكلميوال   احلالكأراد يف ذل إذا بجيوال ، مقدمة

املشاهد ك املشرفة ماكناأل إىل أشباهه وتيالز أو هداء الشمعإلو نذر (: ريقال يف التحر: الثاين

صلى اهللا عليه (النيب  ألن ،املشاهدك إىل هداء ذلإومنع بعض اجلمهور من ، وفاءه اليواملساجد وجب عل

  . )س مبعتمدي ول،القبور املساجد والسرجى لعن املتخذات عل )وآله

ى دلة عل مجلة من األ)ابيشف االرتك(تاب ك يف نيمد األير السكوقد ذ، رهكما ذكوهو : أقول

 واحد ريغ إليه ذهب أنه ماك، عةي من علماء الشإمجاعبل اجلواز  ،ة اليت رواها اجلمهوريعدم داللة الروا

  . من العامة

ذا كو، ريعبة باحلركوز ستر الجي و،بها لزمهيطي أو عبةكستر الي أن لو نذر(: ريقال يف التحر: الثالث

  . ه من املساجدريغأو  )صلى اهللا عليه وآله( مسجد النيب نذر تطبيبلو 

  .عبةكب لليات أخذ الطيقدم يف بعض الرواوقد ت، رهكما ذكوهو : أقول

ان ورد يف كن إب وييالتط إىل  بالنسبةكذلك )ه الصالة والسالميعل( نيمشهد احلس أن والظاهر

 ني بةال منافا إذ ،بي بط)الموالسه الصالة يعل( ني حرم احلسنسانراهة دخول اإلكات يبعض الروا

 أما ،ةكعبة املباركب اليطينما يخل املسجد احلرام بد إذا بيوز له التطجي احلاج ال أن ماك، نيمراأل

ذا كو، وضحأ فهو نيبي الط)هم الصالة والسالميعل(اء وأوالدهم ينب واألاألئمةمشاهد سائر  إىل بالنسبة

   بالنسبة



١٤٢

  . ني العلماء والشهداء والصاحلرقبو إىل ذا بالنسبةكوه، فةيالصحابة أمثال سلمان وحذإىل 

أهله ى ضحي ببعض البالد فالوجه لزوم الذبح به والتفرقة علي أن لو نذر(: ريحرقال يف الت: الرابع

  .)هيف

  .قد عرفت مسألة التفرقة يف بعض املباحث السابقة: أقول

ذا لو كو، ب الذبحجية وال يتصدق ا حيغ وية لزمه التبلكم إىل ةيهدي ظبي أن ولو نذر: مث قال

  . بي معري يف بعكنذر ذل

 كذلكمر ون األكي أن نبغييبل ، د يف احلرم وذحبهي حلرمة الصكذلكة فهي ية الظبمسأل أما :أقول

حرمة حرم كنة يحرمة حرم املدى ات الدالة عليتاب احلج من الرواكرناه يف ك ملا ذ،نةياملد إىل بالنسبة

  . ةكم

، دي الصكلميان ك إذا نه حمرم حىت أل،د يف أحدمها بطل نذرهيذبح الصي أن لو نذر أنه علميومنه 

 هذا ريب يف غجيث يح، النذر إىل راد به بالنسبةيإمنا د به يف قبال اجلواز ويري  ال)ب الذبحجيوال ( :فقوله

  .عم من احملرمان األكب يف هذا املجيان وال كامل

غه فهو يتبلى قدر عليب فلم يغ عند نذره مث عيأراد التبل فإن ،بي معري يف بعكلو نذر ذلأما 

اهلدي  إىل  بالنسبةكنذر ذل أنه أراد بهن إ ذاك و،املقدور ريتعلق بغي ه والنذر اليدرة علق نه ال أل،كذلك

  . المه نظركن ففي يمررد األيمل  أما إذا ،افك ريب غياملعحيث إن 

 نياناً تعك زماناً ومنيع فإن ،وجوب الصومى اف اقتضكلو نذر االعت(: ريقال يف التحر: اخلامس

ى حدإ يف ريولو أطلقها خت، ربعةان عن أحد املواطن األكثالثة وال خرج املقصر الزمان عن يمل إذا 

ف ثالثة كشترط التتابع فاعتيام ومل يولو نذر أربعة أ، امياف ثالثة أكه االعتيربعة ووجب علاملواطن األ

  وخرج 



١٤٣

  أنه إذاقربواأل، هماية الوجوب فيقرب نواأل، نيآخر إليه ضميه فؤه قضاييف الرابع وجب عل

 إىل فتقري الثالث عن املنذور وال إيقاعة الندب جاز ي بننيوميف كاف مندوب فاعتكشرع يف اعت

  . )شترط نفي الزائديوم ومل ياف كذا لو نذر اعتكو، نيآخر

  :تأمل والشرحلله مواقع يف أن ال، إرهكما ذكوهو 

وم واجب بصف كعتي أن  به جازون صومه خاصاًكيده بأن يقياف ومل كنذر االعت أنه إذا مثل

  .ما نذركه يصوم خاص لزم عل أو ده بصوم لهيق أما إذا ،ما أشبه أو صوم نذر أو رمضانك

قدر يمل  إذا كذلكو، الثالثة بطل النذرى عل أو الصومى عل أو املسجدى قدر عليمل  أنه إذا ومثل

ان يتور وجب اإلسيل امليشمل ما عداه دليبعض ما ى قدر عليمل  أما إذا ،افكبعض مقومات االعتى عل

  .قدريمبا 

  .تابهكما حقق يف كن االربعة كمااف يف األكون االعتكي أن لزمي ال أنه لثوم

ان يتلزم اإليبل ، صح نذراًيافاً ومل كلحق الرابع بالثالثة صح اعتيلو شرط التتابع ومل  أنه ومثل

 وفة مثالًكاف يف مسجد الكاالعتولو نذر . اًيان شخصكن إ قضاًء أو ،اًيلكان نذره كن إ داًءأما إ بأربعة

  .تأملى سور عليل املياف يف مسجد آخر لدلكه وجب االعتيف فكعتي أن قدريومل 

وم ي وال مانع من وجوب كذلى ل عليدل ال إذ ،ه نظريهما فية الوجوب فيقرب نقوله األ أن ومثل

  . ناألوالومان يستحب الي نمايوب بداف املنكام االعتيوم الثالث من أيب الجيولذا ، نيوميوعدم وجوب 

سمع نفسه ي ث اليأخفت حب فإن ،ةءقراى سمية القرآن وجب العمل به مبا ءلو نذر قرا: السادس

 أقر إذا ماكفي كت ة احملرمة الءالقرا أن والظاهر، ان حانثاًكة الصالة ءمبا قالوا بطالنه يف مبحث قرا

  القول ى حائضاً عل أو ة جنباًميسورة العز



١٤٤

 أن لزمي وال ،قوالع األيمجى ا حمرمة قطعاً علحيث إ، ةمية العزيآ أقر أو ،لهاكة السورة ءحبرمة قرا

 زاكن ارتكية ومل يان بقصد اآلك إذا ﴾مدهامتاِن﴿ة ولو مثل ية اآليفاكة بطهارة والظاهر ءون القراكت

ته ءفي قراك وت،لقرآنمن ا أنه  فقط بقصد)بسم اهللا(لو قال  ة مثل ماي بعض اآلكذلكبل و، هريغى عل

  . فكيمل  وإالّ ،ان النذر أعمكن ويمرقصد األ إذا يف الصالة الواجبة

، صح هذه الثالثةيان كم أي مم يفيالت أو الغسل أو أيت بالوضوءي أن نذر الطهارة صح إذا :السابع

  .اًزاكمشله النذر ولو ارت إذا اًيدي ولو جتد،مستحباً أو ان واجباًكسواء 

 ث اليمقطوع الرجل حكى خراألن من الطهارة كاملة ومتكالطهارات ى حدإن من كتميولو مل 

 تابع ،املكأيت بالي أن هيلزم علي أو نهماي بريتخي فهل ،ممين من التكتمينه كامل لكن من الوضوء الكتمي

 هذا املة ملثلكنه طهارة صح أل وإالّ ،صحيازاً مل كشمل الوضوء ولو ارتيذا مل إف، ازكلنذره يف االرت

ما أشبه  أو الرجل أو دي من استتابة مقطوع النسانن اإلكتمي أنه تاب احلجكرنا يف ك ولذا ذ،الشخص

 إذا مايامل فكن من السجود الكتميمن ال  إىل  بالنسبةكذلكو، املكاستنابة الى ان قادراً علكن إو

  . تهيامل لقضاء مكن من السجود الكتمين من استنابة من كمت

 ألن ،قسام الثالثة من اجلهاد االبتدائي والدفاعي وجهاد البغاتل األك اجلهاد مشل لو نذر: الثامن

ان كبة ياجلهاد االبتدائي يف حال الغى ري نعم من ال، أحدهاى ازه علكان ارتك إالّ إذا ،لها جهادك

 مقدمة ان اجلهادكم إىل ن يف بالده جهاد وجب الذهابكيذا مل إو، نياآلخرن يه أحد اجلهاديالالزم عل

بهم وضرب خبائهم وما ين اجلهاد وتطبيادين يف مية الوسائل للمجاهديفي كيوهل ، داء الواجبأل

   اجلهاد من بالدهم إىل ذهبونين يالذ ألن كبعد ذلي  ال، من دون حربكأشبه ذل



١٤٥

 إالّ فيكيخصوص احلرب فال ى ازه علكان ارتك إالّ إذا ،لهم جماهدونكقال ليرجعون يأو 

  .خصوصها

 ماك، ذانينوا من االستكتميمل  إذا مايه فيذن الفقإن بكيمل  إذا في اجلهاد الدفاعيكي أنه ىفخيوال 

العام  أو نائبه اخلاص أو هيقدروا من استجازة الفقيه املؤمنون فلم يان فكفار أحد الثغور وكهاجم الإذا 

  .تاب اجلهادكما فصل يف ى عل

 ،املرأةى  لعدم وجوب اجلهاد االبتدائي عل، الدفاعي وحنوهانت الناذرة امرأة اقتنعت باجلهادكولو 

. )١()صلى اهللا عليه وآله(بة مع رسول اهللا يما يف قصة نسكاضطرت إالّ إذا 

ى ازه علكون ارتكي إالّ أن املكوم اليال شترط حىتي فال ،في أقل مقدار من اجلهاد ولو جولةكيو

  .كثر من ذلكاأل

حوط الثاين األ و، احتماالن،بيستني أو بطل نذرهينفسه فهل ن هو من اجلهاد بكتميولو مل 

  . قدر بنفسهي استنابة من الى ل عليورد من الدل خصوصاً بعد ما

اً يعلن إ :) السالمماعليه(ه يعن أب، جعفر بن حممد إىل  بسنده،سنادي يف قرب اإلريفعن احلم

  . )٢(أخذ منه اجلعليزو الرجل عن الرجل وغي أن بأس به ال:  فقال،جعال الغزوأل عن ئ س)عليه السالم(

 ل لهحي اجلبان ال: قالأنه ) عليه السالم(إىل علي ) عليهم السالم( األئمة بسند ،اتيوعن اجلعفر

جره أله مثل  فإن هريجهز به غيغزو به فلي أن ديريان كنظر ما ين ك ول،عاًينهزم سرياجلبان  ألن غزويأن 

  . )٣(ئاًيجره شأنقص من يل شيء وال كيف 

  . )٤( مثله)الصالة والسالمعليه (علي عن ، مئوعن الدعا

   عن اجلهاد نبمن ج: قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،خباروعن شرح األ

                                                

  .٣ ح أحدة باب غزو٥٣ ص٢٠ ج:البحار) ١(

  .٦٢ص: ، وقرب اإلسناد١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح٨ الباب١١ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب جهاد العدو٧ الباب ٢٤٦ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

  .٢ ح من أبواب جهاد العدو٧ الباب ٢٤٦ ص٢ ج:ستدركامل) ٤(



١٤٦

  . )١(ل اهللاياهد يف سبجي جهز باملال رجالًيفل

 ماك، الواردةى ازه علكن ارتاك إالّ إذا ة املخترعةيدعشمل األي أنه ة فالظاهريدعلو نذر األ: التاسع

ة ي أدعنيوال فرق ب، لزم صحة السنديم املستحب فال كنه حبه أليتسامح فيفي ما كي أنه الظاهرأن 

ة الواردة يدع ولأل،يف خارج الصالة أو ل والدعاء يف الصالةيساعات الل واء وساعات النهارالصباح واملس

ة يذا أدعكو، عياجلمى  الدعاء علطالق إل،امهريارات واحلج والصوم وغيلزاكعمال ضمن بعض األ

ى  صل:قال أو ،حممد وآلهى خاطب اهللا سبحانه مثل اللهم صل عل إذا حممد وآلهى القرآن والصلوات عل

  . ما هو واضحكس هذا من الدعاء ي فل،كيصلي علأ :لو قال أما ،ا رسول اهللاي كياهللا عل

أم ) ِه ِبِه ِبِهِب(شمل مثل ين هل كل، ردة واملخترعةر الواكل أنواع الذكر مشل كلو نذر الذ: العاشر

شمل ينه هل أما ك، شمل مثلهيث يون النذر حبكي إالّ أن ،ان عدم الشمول أقربكن إ احتماالن و،ال

از كن ارتكيذا مل إ ف،ازكار االرتير فاملعكنهما ذكقتضي العدم لي االنصراف ، احتماالن،القرآن والدعاء

  . ر منهماكيف الذ إالّ امهريوال عرف احتاط بغ

 وقد تقدم، اة مال التجارةكزكضاً ياة املستحبة أكاة فالظاهر مشول الزكنذر الز إذا :احلادي عشر

ى فكنعام اة األكعطاء زإذا نذر إو، له مقدمةيس له مال وجب حتصياة الواجبة ولكنذر الزأنه إذا 

عطاء إب اة بركمة الزياة بقكء بدل الزعطاإصح يما ي وف،ني يف الغالت والنقدكذلكما هو ك ،أحدها

  . تعارف وقصده أو عماألى از علكون ارتكي إالّ أن دلة عنهااة الفطرة فالظاهر انصراف األكز أما ،البدل

اخلمس باملصاحلة  أن والظاهر، اةكان حاله حال الزكعطاء اخلمس وجب وإلو نذر : الثاين عشر

  قسام اخلمس أ نيوال فرق ب، فعله الفقهاء موجب للربيما ك

                                                

  .٢حذيل   من أبواب جهاد العدو٧ الباب ٢٤٦ ص٢ ج:املستدرك) ١(



١٤٧

  . هاريرت ومال التجارة وغكها من الغوض والؤداأالواجب 

ن كل، ) السالماعليه( مشل الزهراء ) السالممعليه( نيارة أحد املعصومينذر ز إذا :الثالث عشر

  .ديارة من بعيالزى فك الّإ و،املرقدى الوقوف على ان النذر علك إذا ن احملتملةكمال األكارا يف يلزم زي

  ).ه الصالة والسالميعل(شمل سرداب احلجة ي أنه الظاهر أن ماك

  .هم بالشهرةيلإ مشل القبور املنسوبة ) السالممعليه(اء ينبارة أحد األيذا نذر زإو

سواء ، مهات الطاعاتأا من انعقد أل )صلى اهللا عليه وآله(ارة النيب يلو نذر ز(: ويف اجلواهر

 والظاهر ،نيقبور أحد الصاحل أو ) السالممعليه( األئمةارة أحد يذا زكو، ال أو ارة املسجديقصد ز

ن إ منهم و)فيفرجه الشر عجل اهللا تعاىل(احلجة  نهم حىتكقصدهم يف أما إىل ارميانصراف نذر ز

  .  ال خصوص السردابكد ذليري إالّ أن انكل مكزار يف ي )عليه السالم(ان ك

 فإن ده بوقت وجبيولو ق، أطلق الوقت فهو موسع فإن ،ن عجز عنهإه وريز غجيماماً مل إ نيولو ع

صل توقف يف وجوب القضاء لأليقد :  قلت.لقضاء فاالّإر وفّكوى قض: أخل به عامداً ففي الدروس

نه املتعارف من قرب وجوب السالم أل ويف الدروس األ،ارة احلضور يف املقاميفي يف الزكيو، فتأمل

  . )ن استحباإب الدعاء وال الصالة وجيل حال فال كى وعل ، مع فرض التعارفكذلك وهو ،ارةيالز

اً ي ماش)عليه السالم( نيزور احلسي أن نذر إذا ماك، اً وجب بالقدر املتعارفيارة ماشيولو نذر الز

قال ي إالّ أن اللهم، سقط وإالّ عمان نذره األك إذا بك رذا منع من املشي مثالًإو، شرفمن النجف األ

  .ده بعض أخبار احلجيؤيو، سوريل امليبدل

   ،كارة والتعطر وحنو ذليارة وغسل الزيمستحبات الز إىل حاجة المث إنه 



١٤٨

هي إمنا  و،ارةيست من الزيمور لهذه األ ألن ،ارة املتعارفةيارة الزيان قصده من الزكن إو

ارات يلزضاً ايب أجيبل ، مورؤدي هذه األي أن ارة مبستحباا وجبينعم لو نذر الز، مستحبات زائدة

.ةيدعما عرفت يف األى املقررة الواردة ولو من باب املساحمة عل

ستفاد يما ك والطواف مستحب نفسي ،ئانيما شلو نذر الطواف مل جتب صالته أل: الرابع عشر

ون كي أن صلحي والطواف ،اا بدونهيتإ لعدم ولو نذر صالة الطواف وجب الطواف مقدمةً، اتهيمن روا

  .مقدمة للصالة

ستفاد من يما كالسعي مستحب ذايت  فإن ،هتالطواف وصال إىل ولو نذر السعي وجب وال حاجة

 ال إذ ،اجلمار فالظاهر عدم االنعقاد يرم أو مبىن أو باملشعر أو لو نذر الوقوف بعرفات أما ،اتيالروا

مور  هذه األإمكانقال ب يالعمرة معدوداً من مقدماما حىت أو س احلجيل و،استحباا بأنفسهاى ل عليدل

  . العمرة أو ان أحد من احلجيتإمستحباً ب

 كر ذلك والالزم ذ،وجب) عليهم السالم( نيحد املعصومنذر نصب املأمت أل لو: اخلامس عشر

ما لو نذر نصب مأمت ي ف وحدها مثالً)ها الصالة والسالميعل(ر الزهراء كصح ذيفال ، املعصوم يف املأمت

ى ركد ذيري إالّ أن )ه الصالة والسالميعل(نعم ال مأمت للحجة ، ك ذلريغ  إىل)عليه السالم (نياحلس

، ضاًي وجب أ) السالممعليه(ة ينب والعباس ورقيزكهم يحد ذوولو نذر نصب املأمت أل، تشرده وحنوه

  .اتطالقطعام يف املأمت لزم لإلولو نذر اإل

، ئل قاركجاز ل وإالّ ه لهؤعطاإناً وجب ياً معئ قارنيع فإن ،قد للقاري وجبنعطاء الإولو نذر 

نذر موعة منهم  أما إذا ،حدهمنصب ألي أن  يفري خت)هم الصالة والسالميعل(ولو نذر نصب املأمت هلم 

 ولو نذر نصب خوان العباس، وراً يف املأمتكلهم مذكون كي أن وجب) عليهم السالم(بة ياخلمسة الطك

  ا مأو ) عليها السالم( نبيزأو ) عليه السالم(



١٤٩

م الشعائر ين أراد من باب تعظإ و،كذلى ل عليدل ال إذ لزميمشروع خاصاً مل  أنه أراد فإن ،أشبه

مشروع  أنه ن أرادإ و،طعامنوع من اإل أنه لزم من باب) سراتكامل(عطاء إولو نذر ، وحنوه وجب

  . بجيخبصوصه مل 

 ريغ إىل اء الشاي وحنوهعطإون املأمت املنصوب لنذره حسب املتعارف من كي أن والظاهر لزوم

ان يف العراق ك فإن ، لزم)ه الصالة والسالميعل(صغر األ يوم عليب مبناسبة يعطاء احللإولو نذر ، كذل

ون كيوم الذي يران لزم يف اليإان يف كن إو، صغر املتعارف يف العراقاأل يوم عليه يف يعطي أن  لزممثالً

  .ريتاسع خت و من سابعومان مثالين اختلف الإو، )عليه السالم(بامسه 

 املبعث أو ريوم الغدييف  أو الدهيوم مي يف )هميصلوات اهللا عل(حدهم ومثل املأمت نذر االحتفال أل

  . مورل هذه األك الشامل لطالقع وهو اإليل يف اجلمي لوحدة الدلكما أشبه ذلأو 

اره من الفعل يباختنب مما جي ال أو بخلي ال أو دسحي ال أو ضبغي ن الأنذر  إذا :السادس عشر

احلسد كاره يس باختيما ل إىل بالنسبة أما ،ان حنثاًكاره يذا خالف باختإف، اخلارجي وجب العمل به

س يتعلق مبا لي نه ال أل،ن قصدهإتعلق به النذر وي فال كما أشبه ذل أو وقع يف قلبه مثالًيالقليب الذي 

اً يقصد عملن إ نهإن الظن فسحي أن نذرهكة يجيابر اإلموومثله النذور اليت تتعلق باأل، ما تقدمكار يباالخت

  . لزميمل  وإالّ لزم

ون يبراء مدإ أو ه للمسجدضع أريبك حمبوب شرعاً إيقاعفعل  أو لو نذر عقد معاملة: السابع عشر

روهاً كم أو ع وقت النداءيالبك العمل حراماً كان ذلكلو  أما ، وجبكحنو ذل أو له ممن هو من الفقراء

علم حال املعامالت يومنه ، لزمياله مل يعاشة عإق يونه طرككلة الصرف من دون جهة مرجحة معامك

  ن كيمل ن إ ار صح الفسخيولو نذر العقد الراجح وفعله مث فسخه خب، اًقروهة مطلكامل



١٥٠

  .ن صح وضعاًإان حنثاً وكز وجيمل  وإالّ ،اً لهيالنذر مناف

  . ليكجاز التوالّإ و،الةكصح بالويملباشرة لزم وال نذره بايقاع فإن اإل أو ذا نذر التعاملإو

دار  أو رباط أو مستوصف أو ىمستشف أو جامعة أو مدرسة أو نذر بناء مسجد لو: الثامن عشر

 أي  ويف،هاريبكها وري صغنيوال فرق ب، ة وجبيريات اخليها من البناريغ أو دار والدة أو حضانة

لو  أما ،ةي اخلصوصك تلريؤدي النذر بغي فال صيةنذر خصو إذا ةينعم تلزم اخلصوص، هاءالبلدان أراد بنا

  . تاب اجلهادكرناه يف كما ذك جائز ريسة غينكبناء ال ألن حنوها بطل أو سةينكنذر بناء 

بعد يت البنت مل ين رضإ ف،ما أشبه أو من أهل العلم أو لو نذر زواج بنته من السادة: التاسع عشر

يف  إالّ نذر نه ال واحتمال عدم االنعقاد أل،بجيمل  وإالّ ،سر لهي وهو مقصده عمله بنفسه ألن الوجوب

لو مل  قبل املؤمن دون مان إ بجيث يافة مؤمن حيلو نذر ض ماك، رادته عمل نفسهإ تام بعد ري غكمل

ار يراً وقلنا بأن االختكانت البنت بكولو ،  آخرإنسانمثلة اليت طرف النذر  من األك ذلريغ إىل ،قبلي

دمها يار بيولو قلنا بأن االخت، ما تقدمكان كدها يار بيولو قلنا بأن االخت، ت أم اليده فقط وجب رضيب

 ملا قد ،اًإطالقب تاره األخيد هي ما يتر ث اليد حيجازة مبن ترتنع عن اإلمي أن ز لهجيومل ترض البنت مل 

  . تأمل يف بعض فروض املسألةى  عل،كيف مل إالّ نذر ال أنه عرفت من

ترجح شرعاً يفاسق فحيث إنه رب كاأل  احلبوة لولدهكتري ال أن رثنذر يف باب اإل إذا :العشرون

قضي ي ال أو قضيي أو شهدي ال أو شهدي أن ولو نذر يف باب القضاء، ه التخلص منهايعدمه وجب عل

قبله ن إ د جمرماً وجبحي أن  ولو نذر يف باب احلدود،بجيمل  وإالّ ان متعلق نذره راجحاً وجبكو

  ده فالظاهر  حيم جبرمه حىتكعترف عند احلاي أن ولو نذر، لزميمل  وإالّ اً للحديون جمركي أن مكاحلا



١٥١

ت ايه مجله من الروايما دلت علك ، شرعاًريالستر خ أن رناه يف بابه منكعدم وجوبه ملا ذ

  .لق بهعوجب عدم انعقاد النذر املتيومثله ، روهكفاالعتراف م

 ولو ،ان رجحانك إذا نيما أشبه تع أو بقراً أو بالًإة القتل يعطي دي أن اتيالدولو نذر يف باب 

 بة النصف ة مثالًيأخذ نصف الدي أو ،خذ راجح شرعاً فعدم األريطرفه فق ألن ةيأخذ الدي ال أن نذر

  .ان متعلق نذره راجحاًك إذا قتص لزمي ال أو قتصي أن ولو نذر يف باب القصاص،  وجب مثالًاآلخر

  . ليها خوف التطوكة نترريثكويف املقام فروع 
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فارة من أفطر يف ك :لیوق، نيميفارة كة النذر املنعقد لزم مبخالفي(: قال يف الشرائع) ٧مسألة (

  . )خالف عامداً خمتاراً إذا فارةكتلزم الإمنا و،  أشهراألول و،شهر رمضان

  .كهنا إىل لي التفصكترنفارات كتاب الكور يف ك مذكالم يف ذلكث اليح: أقول

احلنث  إىل ان عمل املقدمة املنجرةكاري يعمل اخت إليه ان مبقدمة الشيء املنجرةيتاإلحيث إن و

سجل نذره يف يذا مل إان في النسريثكان ك إذا ماك ،سطة مقدوراملقدور بالوا فإن ،ضاًيفارة أكموجباً لل

 كوجب جرب ذلي  مثالًإنساندار  إىل ذهابهان ك إذا ماي فكذلكو، ستلزم خمالفة نذرهيه مبا يورقة نس

 كذلك و،فارةكوجب الياملخالفة حنث  إىل اره يف رواحه املنجرياخت فإن ، له مبخالفة نذرهنساناإل

  . تاب النذرك يف أول كذل إىل ما أملعناكوجب اضطراره يعمل ما  إىل بالنسبة

 كب ذلكتريفشعر بنذره ي حاله اليف  ألن ،احلنث إىل نتهييراً كشرب مس إذا علم حال مايومنه 

  . الشيء
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ام ين وأيديالع إالّ نة وجب صومها أمجعينذر صوم سنة معإذا ( :قال يف الشرائع) ٨مسألة (

  . )قيام التشريام أيلزمه ص  مىنريان بغكولو ى، ام وال تقضيتصام هذه األ وال ان مبىنكن إ قيالتشر

ق ملن يام التشريأ ودانيالع أما ،ضاًيلة لصوم السنة أدلة الشام األطالق إل،رهكما ذك كوذل: أقول

ان ك يف رجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وبيأ أيب فعن، ات املنع عنهيقد ورد يف الروا ان مبىنك

صوم ذا ي:  قال،صنعيف يكه ذو احلجة ي يف ظهار فصام ذا العقدة فدخل علنين متتابعيه صوم شهريعل

  . ثياحلد )١(هايقضيمث  ق يف مىنيالتشرام يأ إالّ لهكاحلجة 

وأما الصوم احلرام : ث قالي يف حد)عليه السالم( نياحلسعلي بن  عن، ث الزهرييويف حد

  . )٢(قيام التشريام من أيوثالثة أى ضحوم األيوم الفطر ويفصوم 

وم ية ون عرفكي أن أختوف:  قال،ث صوم عرفةي يف حد)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ريوعن سد

  . )٣(وم صوميس بيولى أضح

 يف ) السالممعليه(عن آبائه ، عن الصادق، عاًيه مجيعن أب، أنس بن حممد ووعن محاد بن عمرو

وم يصوم الفطر حرام وصوم  يا علي:  قال)عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله(ة النيب يوص

  . )٤(حرامى ضحاأل

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :) السالممعليه(بائه آعن ، عن الصادق، دي بن زنية حسيويف روا

  . )٥(قيام التشريوم النحر وأي وكوم الشيوم الفطر وي ،امية أتام سيعن صى ) وآله

  :  فقال،وم الفطريام ي عن ص)عليه السالم(سألته :  قال،عن مساعة، ىسية عيويف روا

                                                

  .٨ ح من أبواب بقية الصوم الواجب٣ الباب ٢٧٣ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه١ الباب ٣٨٢ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه١  الباب٣٨٢ ص٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه١ الباب ٣٨٢ ص٧ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه١ الباب ٧ ج:الوسائل) ٥(



١٥٤

قيام التشريام أيامه وال صينبغي صي ال)١( .  

 من اجلمعة وماًيصوم ي أن دي رجل نذريا سي: )عليه السالم( إليه تبكنه إ : قال،عن القاسمو

قد : هيلإتب كف: قال أن ىلإ ،قيام التشريأ أو ىأضح أو د فطريوم عيوم ي الكفوافق ذل يبق دائماً ما

  .)٢(وميوماً بدل يام وتصوم يام يف هذه األي الصكوضع اهللا عن

  . اتيها من الرواريغإىل 

ام ي يف خصوص أكل ذلكشين قد كل(: ث قالي ظهر وجه النظر يف قول اجلواهر حكوبذل

ض يام احليأكنئذ يفهي ح، هايف ىنمبونه كاً لشمول اللفظ هلا وعدم لزوم إمجاعن كيمل ن إ قيالتشر

أجد ال  إالّ أنه الوجه الذي مسعته من العامة ان هذا هوكورمبا ، والسفر اليت ستعرف وجوب قضائها

  ألن األصلولعله، ان مبىنك إذا  النذرإطالقن يف خروج ذاا عن يديالعكوا كنا يف أصحاب نيخالفاً ب

  . )قضاءعدم ال

ام يس أليذا لكن القضاء فيديس للعيما لكو، نيديالعكا أل يف ي الدلةذ قد عرفت صراحإ

 عن ،مستحباً أو ق واجباًيلتشرام ايان بأكه ويون احلج الذي حج فكي أن ني فرق بريمن غ، قيالتشر

 بل كتري احلج بالبطالن ال فإن ، باجلماع وحنوه باطالًان احلج واجباً مثالًكن إبل و، هريعن غ أو نفسه

شمل يات املتقدمة ي الرواإطالق بل ،تاب احلجك يف كما فصل ذلك، عادته يف العام القابلإمتامه وإب جي

  . فراد والتمتع القران واإلني بكفرق يف ذل ال أنه ماك،  احلاجريغ حىت

شترط التتابع يمل ن إ  وبىنهام السنة قضاي عذر يف شيء من أريفلو أفطر عامداً لغ(: مث قال الشرائع

  ن إ :صحابوقال بعض األ، ستأنفا ولو شرط ،رفّكو

                                                

  .٥ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه١ الباب ٧ ج:الوسائل) ١(

  .٦حواملكروه وم احملرم  من أبواب الص١ الباب ٧ ج:الوسائل) ٢(



١٥٥

  . )مكجتاوز النصف جاز البناء ولو فرق وهو حت

وجوب ى  ملا دل عل،وال خالف يه فإشكالفال  ، عذر قضاهريلو أفطر عامداً لغ أما أنه :أقول

من جهة الناذر  ة السنة واجبة وال شرط يف التتابع اليبق أن وأما البناء فلوضوح، )ضةيمن فاتته فر(قضاء 

يث ان قصد الناذر وحدة املنذور حبكنعم لو ، فال وجه لفوات النذر بفوات التتابع، وال من جهة الشرع

ملا وقع احلنث  إذ ،نيمي يف الكما تقدم مثل ذلكة يان البقيتإب جيوماً مل يولو فطار فوت النذر باإليإنه 

  . ةيان البقيتفال وجه إل، فات النذر

 ،)عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، محزةعلي بن أيب  رواه م ماكبعض ما تقدم من احلى دل عليو

 ،به ية من بالء ابتلكوشهر مبنة يوفة وشهر باملدكنفسه صوم شهر بالى سألته عن رجل جعل عل: قال

صوم ي:  فقال،ه اجلماليقم علية عشر ومل ينة فصام ا مثانيوفة شهراً ودخل املدكصام بال أنه لهى فقض

  . )١(صومه يف سفريبلده وال  إىل ىانته إذا هيعل يبق ما

صوم صوماً ي  عن الرجل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، بن سنانعبد اهللارواه  ومفهوم ما

صوم ي ال: فقال:  قال،هيقضيمر به الشهر والشهران أيصوم من أشهر احلرم في أن نفسهى وقد وقته عل

علها جي وال ،ل شهركصومها من يان كام اليت يالثالثة األ إالّ ئاً من صوم التطوعيقضي شييف السفر وال 

وال : )ه الصالة والسالميعل(قوله  فإن ،)٢(العمل الصاحلى تدوم عل أن كين أحب لأ إالّ ،مبرتلة الواجب

  .ه القضاءيان علكان واجباً ك لو أنه  ظاهر يفعلها مبرتلة الواجبجي

  لو شرط التتابع  أنه وأما

                                                

  .٤ ح من أبواب من يصح منه الصوم١٠ الباب ١٤٠ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب من يصح منه الصوم١٠ الباب ١٤٠ ص٧ ج:الوسائل) ٢(



١٥٦

  . أيت ببدلهي أن بجيفعله فقد فات املنذور ويان مقصوداً ومل كتتابع ملا لفالن ا، استأنف

 ،هاريغى ام وعليهذه األى نطبق علياً يلكن النذر اك إذا ماي فكذلكم كون احلكي أن نبغيين كل

ل كأيت بي نه الإوماً فير فطصوم يف شهر رجب متتابعاً فأي أن نذر أن اً مثليان النذر شخصكأما إذا 

عادة إى ل عليوال دل، التتابع وصف زائد قد فاته إذ ،هيوم الذي أفطر فيأيت باليإمنا  و،كالشهر بعد ذل

  . ناًيان النذر معكصف بعد ما ع بفوات هذا الوياجلم

الشرائع القائل ى ل علكث أشيح، ليكيف ال  حىتطالق ال اإلكاجلواهر أراد ذل أن والظاهر

ب جيإمنا و، هريرة لصوم غيوم عبادة مغايل ك وصوم ،ةء الربان األصلإ :هيف( :ناف بقولهيبوجوب االست

 ،هيب علجي التتابع الذي هو صفة للعبادة مل ه مني ما وجب علكن تداركميه قضاء ما أخل به وملا مل يعل

 ألن د التتابع يف القضاء دون املنذوريفيإمنا ناف ياالست إذ ،ان بالصفة دون املوصوفيت اإلإمكانلعدم 

  .)١()ها لغوياشتراط التتابع فن إ ليبل رمبا ق، نةيون السنة معكالفرض 

ى له علي ودل،مبسوطه يكخ يف حميلش فمراده ا،صحاب وقال بعض األ:الشرائع بقوله إليه أشار

  :  بعد وحدة املناطكات الوارد يف مثل ذلي بعض الرواكذل

ه صوم شهر فصام منه ي يف رجل جعل عل،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ليرواه فض مثل ما

  وماً ي ان صام مخسة عشركن إ : فقال،وماً مث عرض له أمريمخسة عشر 

                                                

  .٤٣٤ ص٣٥ج: كالمجواهر ال) ١(



١٥٧

  . )١(صوم شهراً تاماً يره حىتجيوماً مل يان أقل من مخسة عشر كن إو، يبق قضي ماي أن فله

فارة الظهار ك ونيميفارة الك عن قطع صوم )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ريبص أيب وعن

 فإن األولمرض يف الشهر  أو رفط فأنين متتابعيام شهريرجل صى ان علكن إ : فقال،فارة القتلكو

 هيعل فإن ه عذريله ف  وصام من الشهر الثاين مث عرض له مااألولن صام الشهر إو، مايد الصيعي أن هيعل

  . طالقاإلى داللته على بناءاً عل، )٢(قضييأن 

وصام   فصام شهراًنين متتابعي صوم شهرنساناإلى وجب عل مىت: )عليه السالم(وعن الرضوي 

صم من الشهر يأقل منه ومل  أو ن صام شهراًإ و، بأسه واليبين علي أن هياماً مث أفطر فعليمن الشهر الثاين أ

  .)٣(اهللا حبسه ألن ما صامى بين علي أن ون قد أفطر ملرض فلهكي إالّ أن ،د صومهيعي أن هيئاً عليالثاين ش

ى دعوكة ممنوعة يواألولى ودعو(:  قال،اساًي ولذا جعله اجلواهر ق، مقطوع بهرين املناط غكل

ات السابقة داللة وعدم صحة بعضها يعدم ظهور بعض الروا إىل ضافةباإل، )٤()تابعة يف التيقة الشرعياحلق

  .ما عرفتى سنداً عل

 خالفاً ،قصده إالّ إذا ن قلنا بصحة نذرهإدخل يف الفرض شهر رمضان وي ال(: مث قال اجلواهر

ل كى نعم عل ،فارتانكفطاره عمداً إجب بينئذ في وح،للفاضل يف القواعد فأدخله الندراجه يف السنة

ن قاصداً شهر كيمل  إذا النذر إذ ،رهكما ذك وهو )هو واضح ماكوم واحد يقضاء  الّإه يس عليحال ل

  رمضان به منصرف عن 

                                                

  .١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب٥ الباب ٢٧٦ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب بقية الصوم الواجب٣ب  البا٢٧٢ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب٢ الباب ٥٨٨ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .٤٣٥ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ٤(



١٥٨

وم يقضاء  الّإ وعدم وجوب ،فطاره سبب هلماإنه بفطار فأل باإلنيفارتكوجوب  أما ،شهر رمضان

 ن القضاء الكفارة لكررت الكوم تى ير النذر علركت إذا ولذا، وم واحدي إالّ ت منهيفنه مل واحد فأل

  . رركتي

ومراده ، )فارةك وال نياحلالى  علض والنفاس بىنياملرض واحلكان لعذر كولو (: مث قال الشرائع

شرط التتابع فلجملة من  إذا وأما، شترط التتابع فواضحيمل  ذاإ أما ، شرط التتابع وعدمهنيباحلال

  . )١(بالعذر ه فهو أوىليب اهللا علما غلات الدالة بأن يالروا

صومن ي أن  رجل نذركجعلت فدا: )عليه السالم(الرضا  إىل نيتب احلسك: أمحدعلي بن  قال

تسب مبا حي : إليهتبك فى،تسب مبا مضحيتبع يف صومه أم ياماً معلومة فصام بعضها مث اعتل فأفطر أيأ

  . )٢(ىمض

علي بن  عن، ة شهراًكنة ومبيوفة وباملدكصوم بالي أن رة من نذيومثله يف الداللة ما تقدم من روا

صوم ي أن نفسهى سألته عن رجل جعل عل:  قال،) السالمماعليه(بن جعفر ى ه موسيعن أخ، جعفر

ه يصوم ما عليأهله ف إىل رجعي أن  له،ةكوماً مبية شهراً فصام أربعة عشر كمب أو نةيباملد أو وفةكبال

  . )٣(نعم:  قال،وفةكبال

ين جعلت إ: ) السالمماعليه(بن جعفر ى احلسن موس إىل أيب تبتك: ن سعدان بن مسلم قالوع

  : تبك ف،نةيوفة وشهر باملدكنة وشهر بالية وشهر باملدكام شهر مبيص يعل

                                                

  .١٢ ح من أبواب بقية الصوم الواجب٣ الباب ٢٧٤ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١٢ الباب ٢٨٢ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١٣ الباب ٢٨٣ ص٧ ج:لالوسائ) ٣(



١٥٩

تتمه  حىتك صم يف بالد، شيءكيس عليل)١( .  

، وز خمالفة النذرجي ال أنه فمن الواضح وإالّ ،صورة العذرى ات حممول علي بعض هذه الرواإطالقو

ث يه الصوم حأنة وتعذر أجزياملد أو ةكم أو وفةكمن نذر الصوم بال(: ولذا عنونه صاحب الوسائل بقوله

  ).نكمي

 اآلخرو،  وللنصوص السابقةمن فاتته لعموم ك أجودمها ذل،القضاء فقوالنأما ( :مث قال اجلواهر

د للصوم ية العيعدم قابل ه منع واضح ضرورةي وف،ذرد يف عدم الدخول يف النيالعكنه صل وألالعدم لأل

  . )ام املزبورةيخبالف األ

سأل ابن :  قال، بن جندبعبد اهللارواه   مثل ما،كات اليت استدل ا لذليالداللة يف الروا: أقول

 بن عبد اهللا فقال ،نفسه نذر صوم وأراد اخلروج يف احلجى مون وأنا حاضر عن رجل جعل عليم

نفسه نذر صوم ى سأله عن رجل جعل عل أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، من زرارةمسعت : جندب

ق يصوم يف الطريرج وال خي: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ارةيه يف زيفى ة فمضيصوم فحضرته ني

  . ارهيسافر باخت أنه ةيظاهر هذه الروا فإن .)٢(ىذا رجع قضإف

صوم ي أن دي رجل نذريس اي: )عليه السالم( إليه تبتك:  قال،قليالصة يومثله يف عدم الداللة روا

مرض  أو سفر أو قيام تشريأ أو وم مجعةي أو ىأضح أو د فطريوم عيوم يوماً من اجلمعة دائماً فوافق الي

ام ي الصكقد وضع اهللا عن :هيلإتب ك ف،دييا سيصنع يف ي أو كهؤقضا أو ومي الكه صوم ذليهل عل

  . )٣(شاء اهللا تعاىل نإوم يوماً بدل يصوم يلها وكم اييف هذه األ

ات الدالة ي الرواكذلى ما دل علك ،ىضحاأل أو د الفطريوم عيب قضاء جي ال أنه ومن الواضح

  مل حي أن فالالزم، عدم صومهماى عل

                                                

  .٢ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١٣ الباب ٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ح  من أبواب ما يصح منه الصوم١٠ الباب ١٤٠ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ح  من أبواب ما يصح منه الصوم١٠ الباب ١٤٠ ص٧ ج:الوسائل) ٣(



١٦٠

  . اريي مثل السفر االختريالندب يف غى عل

دي يا سي:  ـ)عليه السالم(احلسن ىل أيب  إعينيـ  إليه تبتك:  قال،اريمهزعلي بن  ثيومثله حد

ام يأ أو ىأضح أو د فطريوم عيوم ي الكق ذلففوا ي بقوماً من اجلمعة دائماً مايسوم ي أن رجل نذر

: هيلإتب ك ف،دييا سيصنع يف يكه وؤقضا أو ومي الكه صوم ذلي هل عل،مرض أو سفر أو قيتشر

شاء اهللا نإوم يوماً بدل ي صومي و،لهاكام يام يف هذه األيوضع اهللا عنه الص)١( .  

 ،نيومي نيوميأفطرها لعذر  إذا لو وجب القضاء لزم قضاء مجع شهر رمضان أنه  إىلضافةهذا باإل

ن كل، مهاؤصمها وجب قضايفلما مل ، ان واجباً من جهة شهر رمضان ومن جهة النذركالصوم ألن 

 ني فالبد من قضاء اثن،ني الثنون قضاًءكي  الوم الواحديال ألن ، ظاهرري غنيال العنوانكوم بيقضاء ال

  . فتأمل، كذلك سالمحجة اإل أو صلهاية فلم يومية النذر صال إذا ومثله،  خالف الظاهركوذل

صحة ى بأن وجوب قضائه فرع عل، لون بعدم وجوب القضاءئ فقد علله القا،حال أي ىوعل

دخل يصح صومه شرعاً فال ي د الي والع،ون طاعةًكيقبول الزمان للصوم لى وصحته موقوفة عل، نذره

  .تناوله النذريفال ،  النذرري للصوم بغنيرمضان متع أن ماك ،فطار لإلنيحتت النذر فهو متع

 يف الرجل ،) السالمماعليه(ه يعن أب،  عن جعفر،رواه مسعدة بن صدقة ضاً مايده أيؤيبل رمبا 

 ،نه يف سفرصوم ألي ال:  قال، بعدة الشهورسافريل شهر فكاماً معروفة مسماة يف ينفسه أى وقت علي

   إليه فنذره بالنسبة، هين من الصوم فكتمي السفر اضطراري ال أن ى بناًء عل)٢(شهد إذا هايقضيوال 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٠ الباب ١٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١٧ الباب ٢٨٨ ص٧ ج:الوسائل) ٢(



١٦١

  . التأمل والتتبع إىل  حباجةواملسألة بعد، امي األكتلى قضي  ولذا ال، منعقدريغ

  . )لو نذر صوم الدهر صح(: مث قال الشرائع

قوم القائم  يصوم حىتي أن صحة نذرى دل عل  ما،دلةات األإطالق إىل ضافةه باإليدل عليو: أقول

ين جعلت إ: )عليه السالم(يب عبدهللا قلت أل:  قال،رامكعن ، ريعم أيب رواه ابن  مثل ما،)عليه السالم(

ن وال يديال العصم يف السفر وت وال ،صم: )عليه السالم(فقال  ،قوم القائم يأصومن حىت أن نفسيى عل

  . )١(ه من شهر رمضاني فكوم الذي تشيق وال اليشرتام اليأ

ل طعاماً بنهار كال آ أن  نفسينيين وبيما بيحلفت ف:  قال،رامكعن ، صمالرمحن األ وعن عبد

 ، فسألته)عليه السالم( عبد اهللا أيب  علىفدخلت، )صلى اهللا عليه وآله(ل حممد آقوم قائم  يأبداً حىت

  . )٢(ضاًينت مسافراً وال مرك إذا ق واليام التشريدبن وال ثالثة أي وال تصم الع،رامك اي  إذاًصم: فقال

سألته عن رجل جعل :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  يف نوادرهىسيوعن أمحد بن حممد بن ع

بل جعله :  قلت،جعله هللا أو هيشيء عل:  قال،)عليه السالم(م كقوم قائمي أن  إىلصومي أن نفسهى عل

صوم ي وال ،ان عارفاً أمت الصومكن إ :قال، بل عارف:  قلت، عارفريغ أو ان عارفاًكو: قال، هللا

  . )٣(قيام التشرييف السفر واملرض وأ

 أو ، عارفريغ أو عارف أنه ة بالسؤال عني أراد التق)ه الصالة والسالميعل(مام ولعل اإل: أقول

 ،)ه الصالة والسالميعل(ام القائم يعقد بقي املعارف ال ريغ ألن ، عارفريان غك  إذالزامه مبا التزمهإاد رأ

   من الوجوه احملتملة يف ك ذلريغأو 

                                                

  .١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١١ الباب ٢٨١ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١١ الباب ٢٨١ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حلصوم الواجب من أبواب بقية ا١١ الباب ٢٨١ ص٧ ج:الوسائل) ٣(



١٦٢

  : عدم الوجوبى  علالدالةات ياالستحباب ملتواتر الرواى  علكقرب محل ذلن األكل، سؤاله

ال ﴿: تعاىل يف قوله ،)المعليه الس( عبد اهللا أيب عن، عن بعض رجاله، ريعم أيب رواه ابن مثل ما

لَكُم لَّ اللَّهباِت ما أَحوا طَيمرحقال،﴾ت  :وبالل وعثمان بن )عليه السالم( ني املؤمنرينزلت يف أم 

 ال أن نه حلفإوأما بالل ف، ل أبداًينام يف اللي ال أن  فحلف)عليه السالم( نياملؤمن ريفأما أم، مضعون

فخرج رسول اهللا : قال أن  إىل،ح أبداًكني ال أن نه حلفإون فعثمان بن مضوأما ع، فطر بالنهار أبداًي

بال أقوام  ما: ه مث قاليعل  وصعد املنرب ومحد اهللا وأثىن،الصالة جامعةى وناد )صلى اهللا عليه وآله(

م فقا، س ميني فمن رغب عن سنيت فل،ل وأفطر بالنهاريأين أنام الل أال ،باتيأنفسهم الطى مون علرحي

الَ يؤاِخذُكُم اُهللا ِباللَّغِو ِفي ﴿: عز وجل وأنزل اهللا ،كذلى ا رسول اهللا فقد حلفنا علي: هؤالء فقالوا

أَيماِنكُم ولَِكن يؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتم األيمانَ فَكَفَّارته ِإطْعام عشرِة مساِكني ِمن أَوسِط ما تطِْعمونَ 

 كُم أَو ِكسوتهم أَو تحِرير رقَبٍة فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالَثَِة أَياٍم ذَِلك كَفَّارةُ أَيماِنكُم ِإذَا حلَفْتمأَهِلي

)١(.  

  .  والنذرنيمي النيفرق ب ال أنه  ومن الواضح،ميانتاب األكها مما تقدم يف رية غيوحنو هذه الروا 

  . )٢(صوم الدهر حرام: ث قالي يف حد)عليه السالم( نياحلسعلي بن  نع، وعن الزهري

 معليه(عن آبائه ، )عليه السالم (عاً عن الصادقيمج، هيعن أب، وعن محاد بن عمرو وأنس بن حممد

  . )٣(وصوم الدهر حرام: الق )عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله(ة النيب ي يف وص)السالم

  . )٤(رههكمل نزل ت:  فقال، عن صوم الدهر)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: لقا، وعن زرارة

                                                

  . من سورة املائدة٨٧ ذيل اآلية ١٧٩ ص١ ج:تفسري القمي) ١(

  .٢ح  من أبواب الصوم احملرم٧ الباب ٣٩٢ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ح  من أبواب الصوم احملرم٧ الباب ٣٩٢ ص٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ح  من أبواب الصوم احملرم٧ الباب ٣٩٢ ص٧ ج:الوسائل) ٤(



١٦٣

  . )١(وماًيفطر يوماً ويصوم ي أن بأس ال: رهه وقالك ف،سألنه عن صوم الدهر:  قال،وعن مساعة

  . )٢(روهاًكزل میمل :  فقال، عن صوم الدهر)عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل أنه ،وعن زرارة

  . )٣(وصوم الدهر حرام:  قال)عليه السالم(الرضوي وعن 

  . )٤(بدره صوم األكأنه  :)صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

محل الوسائل هذه  أما ،اآلخرات ينة الرواياحلرمة بقرى ات حممولة عليراهة يف هذه الرواكوال

ة يراهكى ام احملرمة علياألى  عل صوم الدهر مع اشتمالهميحتر(: ث قاليعنوان بابه حى ات عليالروا

وبالل  يمة عن علدقتات املينة الروايه خصوصاً بقريما فى فخيفال ، )فطارهاإة مع يراهكى وجوازه عل

  . همريوعثمان وغ

ام نوح يص: قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، ايلئمجهور يف درر الل أيب أما ما عن ابن

ما نسخ صوم الصمت ك كنسخ ذلى مل علحي أن فالالزم، )٥(ىضحوم األي ووم الفطري إالّ لهكالدهر 

  . وصوم الوصال

ى على ك ب)عليه السالم(ن ين العابديزن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ما يف امللهوف أن ماك

 إىل ضافةإل با،ةيثرك أراد األ)ه الصالة والسالميعل(فلعله ، )٦(لهيماً اره قائماً لئ سنة صانيعه أربعيأب

  . ضعف السند

  . )ق مبىنيام التشريدان وأيسقط العيو(: مث قال يف الشرائع

  ام يبل وأ، ض والنفاس وما أشبهيام احليضاً استثناء سقوط أينبغي أيو: أقول

                                                

  .١ ح من أبواب الصوم احملرم٧ الباب ٣٩٢ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الصوم احملرم٧ الباب ٣٩٢ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه٦ الباب ٦٠٠ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .٢ من أبواب الصوم احملرم واملكروه ح٦ الباب ٦٠٠ ص١ ج:املستدرك) ٤(

  .٣٠ حاب الصوم احملرم واملكروه من أبو٦ الباب ٦٠٠ ص١ ج:املستدرك) ٥(

  .٦ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه٦ الباب ٣٩١ ص٧ ج:الوسائل) ٦(



١٦٤

ات ي مثل الروا،كل ذلكدلة يف  األطالق إل،تأملى واجباً عل ان السفر جائزاً الكن إالسفر و

ه يعل(مام ث قال اإليح، )فرجه عجل اهللا تعاىل(قوم القائم  يصوم حىتي أن نفسهى من جعل علياملتقدمة ف

نت مسافراً وال ك إذا  وال،قيام التشرية أثثال ن واليديتصم الع  وال،رامكا ي  إذاًصم: )الصالة والسالم

  .ضاًيمر

  .قيام التشريصوم يف السفر واملرض وأي وال ،ان عارفاً أمت الصومكن إ :قالى خرأة يويف روا

ه من ي فك الذي تشوميق وال اليام التشرين وال أيديوال تصم يف السفر وال الع: ة ثالثةيويف روا

  . شهر رمضان

  .صوم مطلقاًيال  أنه من شهر رمضان ال أنه ةيصوم بنيال  أنه ة الثالةين املراد بالروا أوالظاهر

وأما : )ه الصالة والسالميعل(مثل قوله ، رمات الواردة يف أقسام الصوم احملي مجلة من الرواكذلكو

 أمرنا به كوم الشيق وصوم يام التشريام من أيوثالثة أى ضحوم األيوم الفطر ويالصوم احلرام فصوم 

نا عنهيو)١( .  

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ى : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،ىعشبة األيتة قيويف روا

  . )٢(ه من شهر رمضاني فكوم الذي تشيق واليام التشرين وأيدي الع،امية أتسعن صوم  )وآله

مجل أورق ى ل بن ورقاء اخلزاعي عليبعث بد )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ : قال،وعن مساعة

  . ةريثكات اليها من الرواريغ إىل ،)٣(ام مىنيام أيالناس عن صى نهي أن فأمره

  وز جينه أ و،عدم الصوم يف السفرى الة علات الديوقد تقدم بعض الروا

                                                

  .٧ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه١ الباب ٣٨٣ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الصوم احملرم واملكروه١ الباب ٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٤ص: ، واملقنع٨ حلصوم احملرم واملكروه من أبواب ا٢الباب  ٣٨٦ص ٧ ج:الوسائل) ٣(



١٦٥

استثناه  إذ ان مندوباًكن إما أشبه و وارة واحلجيمع النذر وال مانع من السفر املباح والز السفر حىت

ن إو، ما تقدمى ون مقدمة لوفاء نذره علكان مبا تيت عدم اجلواز لوجوب اإلاألصلان كن إو، الشارع

  . أملالت إىل  حباجةانت املسألة بعدك

فطر ناذر صوم الدهر يف السفر الذي ي أنه خالف يف ال(: ولذا قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ن إار السفر ويله اخت أن كح املساليبل ظاهرهم وصر، ن قد نواهكيمل  أن ه بعديوضع اهللا عنه الصوم ف

لو خي ال أنه  عن النذر معالعاجزكوم يل كد عن ة مبيجتب الفد: كنعم قال يف املسال،  ضروريريان غك

كونه كالعاجز حبسب ذاته فال يثبت له حكمه لألصل وغريه، وعلى كل حال  ضرورة عدم ،من نظر

، ه قضاء شهر رمضانيان علكقامة ملن ة اإليرناه من عدم وجوب نكما ذى المهم هنا شهادة علكففي 

  . )املقام ونظائرهه ومنه يه حتصليب علجيون احلضر شرط وجوب الصوم وال كق ليوقد تض

سأل عباد : قال،  بن جندبعبد اهللااراً ما عن يجواز السفر اختى ات الدالة عليومن الروا: أقول

 بن عبد اهللافقال ، ةكم إىل راد اخلروجأنفسه نذراً صوماً وى مون وأنا حاضر عن رجل جعل عليبن م

نفسه نذراً ى  رجل جعل علل عنئسأنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مسعت من رواه: جندب

ى ذا رجع قضإق فيصوم يف الطريرج وال خي:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ارةية يف زيفحضرته ن

  . )١(كذل

انت كها نذراً نذرت هللا يف بعض ولدها يف شيء يانت جعلت علكمي أن إ : قال،وعن زرارة

امها يف ينا صيل علكة فأشكم إىل رجعت معنا فخ،هايه عليقدم فيوم الذي ي الكتصوم ذل أن هيختافه عل

  )عليه السالم(جعفر   فسألت أبا،تفطر أو السفر فلم تدر تصوم

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٣ الباب ١٩٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



١٦٦

 وتصوم هي ما جعلت ،اهللا قد وضع عنها حقه يف السفرن إ ،تصوم يف السفر ال:  فقال،كعن ذل

يف ولدها الذي  ىتر أن ين أخافإال :  قال،ك ذلكتتر أن قدمت إذا ذا فما: فقلت له، نفسهاى عل

  . )١(رهكت ه بعض ماينذرت ف

رواه  أنه ملاكة في من الفدكره املسالكما ذ أما ،ةي فقد عرفت عدم وجوب الفد،انكف يكو

:  قالى،قوياماً يف نذر فال يه صيعل علجي يف رجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سحاق بن عمارإ

نيوم مديل كصوم عنه يف يعطي من ي)٢( .  

ه يقل علثاماً في عن رجل نذر ص)عليه السالم(بن جعفر ى سأل موسنه إ ،ن حممد بن منصوروع

  . )٣(وم مبد من حنطةيل كتصدق لي:  قال،اميالص

 إذا والوجوب، ما أشبه أو السفر الضروري أو ل يف املسألة باالستحباب مع العجزين التفصكميو

ى ة حتمل عليدم عدم وجوب شيء مع العجز فهذه الرواتق: ولذا قال يف الوسائل، اًياريان السفر اختك

  . التأمل إىل  حباجةانت املسألة بعدكن إو، االستحباب

وقد  ه قضاء شهر رمضانيان علكقامة ملن ة اإلياً من عدم وجوب نريره اجلواهر أخكن ما ذكل

السفر باالستثناء نقول يف  إذ ،تأملفيه ف، لهيه حتصيب علجيون احلضر شرط وجوب الصوم وال كق ليتض

  . فال مانع من الوجوب يف قضاء شهر رمضان دون املقام، شهر رمضان باملقامرين تنظكميفال للدليل، 

 ،ر صحته مث تزوجت وأبطل الزوج نذرها بطليتقدى اجها صوم الدهر علولو نذرت قبل زمث إنه 

الم كقد تقدم ال أنه ماك، ةياألولدلة األى ترفع مقتض أن نكتتم ة اليدلة الثانواأل أن رناه سابقاً منكملا ذ

وماً متتابعاً فأبطل ي نيصوم ثالثي أن نذر إذا ماك، بعض النذر دون بعضه املوىل أو لو أبطل الزوج أنه يف

   إىل وميوماً دون يالوالد 

                                                

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١٣ الباب ١٩٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٢ الباب ١٩٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حلعهد من أبواب النذر وا١٢ الباب ١٩٥ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



١٦٧

القاعدة البطالن بقدر ى مقتض فإن ،وماً مثالًي ه صوم مخسة عشريون علك ي حىتآخر الشهر مثالً

  . عيبطل اجلميث ية حيون النذر جمموعكي إالّ أن ،لما أبط

  مقرباًحامالً أو ان ذا عطاشك إذا هذا الشهر مثالً أو هذه السنة أو ناذر صوم الدهر أن والظاهر

تمل حيان كن إو، وياألولون حاله حال شهر رمضان باملناط كي خةًيخاً وشيش أو لة اللنبيمرضعة قلأو 

ل يعلي سب ل اجلواز اليسبى خة عليخ والشيافطار الشحيث إن  ،خةيخ والشيش الني الثالثة وبنيالفرق ب

  . رضرفطار الثالثة مع الإاللزوم خبالف 

 كضعفه عن الدعاء ومع الشيوم عرفة ملن يكروه كولو نذر الصوم امل(: ر بقولهيره التحركأما ما ذ

راهة ك وال،ون الصوم مستحباًكد بعد وجه لعدم االنعقا ال إذ ،ه تأمليفف )يف اهلالل ففي االنعقاد نظر

  . وم عاشوراء مثالًي لو نذر صوم كذلكو، ة الثوابياحلزازة وأقل مبعىن

ها الصوم يضها اليت حرم اهللا عليام حيذا تفطر احلائض يف أكو(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

لعدم   ال،الفرض نذر صوم الدهرن  أل،وقت له ال إذ املسافرى  وال عل،هايب القضاء علجي ن الكول هايف

  . )ريفكن وجب التإ وكه لذليعل قضاء  عامداً اللبل لو أخ، اندراجها يف متعلق النذر

، ض والنفاس والسفر الواجب وما أشبه يف متعلق النذريالقاعدة عدم اندراج احلى مقتض: أقول

نذر  إذا ماكفهو ، ضع اهللا عنهو نفسه ماى وجب عليف يكنه إث املتقدم في يف احلدكذل إىل وقد أملع

  . ام وما أشبهيالصى قدر علي ض اليالصوم وهو مر

بعده فالظاهر  أو فارة قبل النذركصوم  أو ه قضاء شهر رمضانيان علكولو (: مث قال اجلواهر

 يف ريب التأخجينئذ فال يوح، املتعارفى اً عليجر م املستثىنك حبكن ذلأو، خروجهما عن وجوب النذر

  ق يتضي أن  إىلر رمضانقضاء شه
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 من تعارض كذل ألن ريالقاعدة التأخى مقتضن إ :هيوف، ةيلك املستثىن ألن بدخول شهر رمضان

ل حال كى عل ه صوم القضاءيالالزم علن إ :قالي إالّ أن اللهم، الثاينى  علاألولقدم ياملوسع ف وقياملض

 ضطريان ك أنه إذا ماكى، فخيال  ه ماين فك ل،مي والتقدري التأخنيفال فرق ب، أخذ بقدره عن النذريوهو 

  ).الضرورات تقدر بقدرها ألن نأيت به اآلي أن زجي مل ،ما يف ساعة بعدإن واآلما إ ،احملرمإىل 

 إجياباملراد  ألن ،ن دخل يف الدهر والسنةإ خروج نفس شهر رمضان وكمن ذل وأوىل(: مث قال

  . )طالق يف اخلروج عن اإلإشكالفال  وإالّ ر الواجبقلنا بصحة نذن إ هذا، ه النذر منهمايقتضي ما

 الإقصده ون إ دخلي وشهر رمضان ،وجه لعدم صحته نه الأقد تقدم صحة نذر الواجب و: أقول

ازاً دخول شهر رمضان ك يف صورة قصده ولو ارتنيفارتكه ين علأ وكذل إىل ملاعوقد تقدم اإل، فال

  . ضاًيأ

 ،إشكاليف القواعد ، اراًيفطاره قبل الزوال اختإماً للقضاء فهل له وي نيولو ع(: مث قال يف اجلواهر

حاً قضاًء يمت صح إذا ون مستثىنكيإمنا نذر وللاملتجه عدم جوازه  أن بير ال: قلت،  وجهانكويف املسال

وم الذي مت يال رج عنهما فاملستثىنخي مر الاأل ذإه عاد وجوب النذر كترى ذا نوإنئذ فيوح، مطلقاً ال

  . رهكما ذكوهو  ،)فارة النذركه يان علكنئذ فلو أفطره يوح، ونه قضاًءكى ه قضاًء ال الذي نوصوم

 ،إشكالتهما يمها وأاحدإ أو نيفارتك وأفطر بعد الزوال ففي وجوب النيلو ع(: وقال يف القواعد

هما من يلكذور نه أخل بالقضاء واملنأل، هيوجوما معاً عل إىل ليشف اللثام املك وكيف املسالإالّ أن 

ونه بعد كتشخص قضاًء لي ألن وجه النه إ :هيوف، ه املنذورين الصوم الذي شرع فكين مل إ ونيجهت

  قضاء  فهو نذر ال وإالّ الفرض خروجه عن النذر ألن فارة النذركوجه ل فالى، الزوال وقد نو
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ن نواه إًء وشاف عدم صومه قضاكفارة النذر خاصة النكرناه من وجوب كما ذى قويومن هنا 

  . ) فتأملكذلكهو 

 النذر حىتى ن منطبقاً علكيومل  نقلب نذراًي بعد الظهر فهو ال إىل نواه قضاًء ووصلن إ :أقول

  . فطار يف قضاء شهر رمضانفارة اإلكه يعلإمنا و، فارة النذر أو كفارتانكجتب ال

اف من خيفر الضروري الذي والس(: ومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

نة يشرط يف السنة املعن إ نقطع به التتابعي  عذر الكحنو ذل أو ضر حبالهيمال  أو نفس حمترمةى ه علكتر

 إالّ املختارى ه يف صوم الدهر بل والسنة بناًء عليفائدة ف ن الكاري لينقطع باالختينعم ، ويف صوم الدهر

   .)ما عرفتهكهما يه فك تدارإمكانفارة لعدم كترتب ال

 ويف صوم الدهر ،ام السفريقضي أييف السنة  أنه الفرقإمنا و، القاعدة جواز السفر مطلقاًى مقتضإذ 

ان كن النص اخلاص كيمل  إذا نعم، اري منه يف النصياالخت  ملا تقدم من استثناء السفر حىت،هيقضي ال

نة وحنوها يوجوب القضاء يف السنة املعوأما ، راه من استثناء السفر الضروري فقطكذ القاعدة ماى مقتض

  . هيلإملاع ما تقدم اإلى والقاعدة على النص والفتوى فهو مقتض

وا قضاًء ك بمايألل تتشخص افهضاق الوقت بدخول شهر رمضان  لو أخر القضاء حىت(: مث قال

 النظر ئ بادان املنساق يفكن إوجهان و، هلا جهة النذرى بقي أو ،م القضاء خاصةكلحقها حيوجه ى عل

 وإالّ ،ام القضاء عن النذريخروج أى  بناًء علكل ذلك ،عهد أو نيميام القضاء بي أنيع ذا لوكو، أوهلما

  . )فال فائدة

ام ياز يف خروج أكفاالرت وإالّ ،ازكن ارتكيمل  إذا ظاهر اللفظ إىل القاعدة الرجوعى مقتض: أقول

  . رهكا ذمكوباقي املسألة ، القضاء عن النذر وعدم خروجه
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 :اراً لوجود النص اخلاص وجه النظر يف قول اجلواهريرناه من جواز السفر اختكقد ظهر مما ذمث إنه 

وان قلنا جبواز السفر مع ، وز صدوره منه للنذرجي قطع التتابع الينه إ اري الذي قلنايالسفر االختن إ(

ه فال يرم الصوم فحية فال يلسفر معصون اكي أن نكمينئذ يوح، آخر أمر التتابع إالّ أن ،ق الصومييتض

نع حرمة مي إالّ أن اللهم، ها العدميستلزم الوجود فية اليت يون املسألة شبه املسائل الدورك وت،نقطع التتابعي

  . )ن استلزم فوات التتابع املنذورإالسفر و

وز جي فهل ،ن قصده مشول النذر لشهر رمضانكيالدهر ومل  أو لو نذر صوم هذه السنة مثالًمث إنه 

نه من كوجب عدم متيه الذي يستلزم وجوب القضاء عليحيث إنه اراً يله السفر يف شهر رمضان اخت

 ،وز له السفرجي ال أو ،ارينايف االختي ار الياملمتنع باالخت ألن ،اراًي النذر اختكون من تركيان بنذره فيتاإل

ملناط فيما تقدم من جواز السفر حىت مع النذر اعدة الثاين، إال إذا قلنا باالقى ان مقتضكن إاحتماالن و

وز جيضاً فهل ي لشهر رمضان أن نذره شامالًاك إذا مايالم فكعلم اليومنه ، اخلاص فجوازه يف املقام أوىل

  .  االحتماالن،وزجي ال أو خمالفة للنذرحيث إنه فطار السفر يف شهر رمضان املوجب لإل

  التوايل والتفرقة للصدقنياً بريان خمكنة ي معريولو نذر سنة غ(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

عشر  صوم اثيني أن األولنئذ فله يف امتثال ي وح،وجب االتصال يف االمتثال وإالّ شترط التتابعيمل ن إ

  ).شهراً ولو متفرقة

لتوايل  اني باريجمال لالخت الحيث إنه يف صورة خوف الفوت املطابق للواقع  إالّ راهكما ذكوهو 

  .ما تقدميما عرفت شبه هذه املسألة فى على خرأب التوايل من جهة جيإمنا و، والتفرقة

عم ن أراد األإو، ان به من أول الشهريتأراد بنذر شهر الشهر اهلاليل من أوله وجب اإلن إمث إنه 

  وسط الشهر  إىل ضاًيأيت به من وسط الشهر أي أن جاز
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، كزه ذلكان مرتكث ي يف نذره حطالقان الشهر ناقصاً لإلكذا  إمايل فيمكلزم التيوال ، يتاآل

، ذا يف السنةك و،ان رجب ناقصاًكن إخامس عشر شعبان و إىل ذا صام من خامس عشر رجب أمتهإف

 عن الشهور صةًي ونقادةًين اختلفا زإ و،كذلكم كان احلكالروم  أو ن أراد من الشهر شهور الفرسإو

  . ةياهلالل

  : ره يف اشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قالكما ذيلنظر فعلم وجه ايومنه 

ق اهلاليل يفي يف صدقه تلفكيوال ، وماًيثالثون  أو ن نقصإ وني هاللنيعدة بما إ والشهر عرفاً(

سر الشهر فلم كان نه مىت أل،نين نقص عن ثالثإون شهراً وكيوجه ى ه علريمنه من غى مض مبقدار ما

 وم بدالًيان ناقصاً أمته بك ونئذ فلو صام شواالًيوح، وماًي نيل صوم ثالثاً منه وجب يف االنفصاوميصم ي

 نيوميتمه بيل يومن هنا ق، ه ما عرفتيوف، حتقق الصدقى خ االجتزاء به لدعويوعن الش، د قطعاًيعن الع

فالبد يف صدق صوم الشهر من ، ديوم العيسار بكوهو حسن ملا عرفت من خروجه عن اهلاليل باالن

  . )نئذيوماً حي نيثالث

ره الشرائع كفما ذ وإالّ ،عم من شوالأراد يف نذره األن إ خيره الشكالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

قصد يمل  إذا ماي فكن ذلكل، وم واحديمتامه بإه بل الالزم يف  قد عرفت مانيوميمتامه بإ نعم ،واجلواهر

الم كعلم اليومنه ، ن من صومه من أولهكتمي نه ال ألاًإطالقصح شوال يفال  وإالّ ،صوم الشهر من أوله

ق فصام يام التشريه الصوم يف أيرم علحيث يحب ان مبىنكالم لو كذا الكو( : بقوهلماكه بعد ذلاركما ذيف

ام يمخسة أى ان ناقصاً قضك أنه ولو فرض، قيرتشام اليد وأيوم العيبدل ى أد أي ىذي احلجة قض

  .  من واد واحدنييف املسألتالم كن الإف ،)وماًي نيون شهراً ثالثكيل

  النذر ال حيث إن  ،ه القضاءيق عليصام شعبان وقد تض إذا مايالم فكذا الكو
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  .رراًكه ميالم فكما تقدم الى ي علاألصلن من زحزحة الواجب كتمي

 نيوميوماً وي نيولو صام سنة واحدة مبتدئاً الل احملرم منها أمتها بشهر ثالث( :كقوهلما بعد ذلأما 

 ومل ،فرض متام شوال وذي احلجة إذا  السنة تامةإرادةى  بناًء عل،نيدي عن شهر رمضان وعن العالًبد

 ريون املنذور التتابع يف غكيل سنة فكنه االحتراز منه يف كمي نه النذره أل أنه  لو فرضكنقطع التتابع بذلي

  . )كذل

 ال إذ ،هي يف عدم القضاء علإشكال نة فاليد سنة معيريقد  إذ هارك ملا ذإطالق النه إ :هيد علريف

جله ه ألين علكي مل ن داخالًكيمل  أو  يف املنذوران داخالًكوالواجب من شهر رمضان ، ن نذر احملرمكمي

  .هيلإشارة ما سبقت اإلى قضاء عل

ان ك و،ضاًيق أيام التشريأى وأدى قض ان مبىنكذا لو كو( :كالم يف قوهلما بعد ذلكعلم اليومنه 

ان السفر هلا ك إذا فطارها التتابعإقطع يق قد يام التشريأ أن نيديفصلها عن شهر رمضان والعالوجه يف 

  . )اًيارياخت

  .ه النصيدل عل ماى اري عليما تقدم من جواز السفر االخت إىل ضافةهذا باإل

وم مل ير يف أثناء الكمستحب فتذ أو ،القضاءك بصوم واجب أذا فبدكوم ينذر صوم  أنه يمث لو نس

 ، الوقتكذل إىل تهياملستحب تصح ن أن  ملا عرفت من،غروبل اليقب إىل بعد وجوب العدول حىتي

 ن مبا نواهكيان صام مستحباً مل كذا إف، سبق ماى اته عليوجب املستحب بتمام خصوصيإمنا واملنذور 

الوقت للنذر   ألن،ر يف أثناء النهاركتذ أن  اال بعدهن لكيان صام واجباً مل كذا إو، بأس الًأو

 ناًين الصوم الواجب واجباً معكيمل  إذا ماي فكن ذلكل، ةيان به بتبدل النيتاإلى قادر عل أنه واملفروض

  .قضاء رمضان يف الوقت املوسعكاً ريان واجباً خمك إذا مايالم فكالإمنا و، سبق ماى نذر علالسقط وإالّ 

  قد سبق  إذ ،عن النذر نواه الالذي ستحب امل أو  الواجبكام وقع عن ذليأمت الص حىت ينسأما إذ 



١٧٣

نواه من  صح مايه فيوعل، يه صوم النذر يف الوقت املنسين علكيوجب احلنث ومل ي ان الين النسأ

  . املستحب أو الواجب

ض والنفاس واملرض والسفر ياحل إىل  فقد ظهر مما تقدم من عدم القضاء بالنسبة،حال أي ىوعل

ض والنفاس واملرض والسفر يفطار لعذر احلاإل أن الظاهر(:  اجلواهرالضروري وجه النظر يف قول

عليه ( عبد اهللا أبا سألت: وب بن رفاعةيقال أ. نياملعكفات  قضي ماين كول، ل بالتتابعخي الضروري ال

 أمر نعم:  قال،عتد بهيرض هل ميصوم شهراً مث ي فنين متتابعيه صوم شهري عن رجل جعل عل)السالم

تتم  امها اليت قعدت حىتيتصوم وتستأنف أ:  قال،نين متتابعيامرأة نذرت صوم شهر: قلت ،اهللا حبسه

  .)٢())١(األولها ؤزجي ال: قال، هيض هل تقضيست من احليهي أن إ تيأرأ: قلت، نيالشهر

ان نذرها ك إذا ض والنفاس والسفر الضروري واملرضيقضاء قدر احلى ة عليداللة يف الروا نه الإف

  . د وال داللةيل جدي والقضاء بدل،تعلق به النذري  املقدور الريغ إذ ،ناًيمع

ا  أل ـالم يف نذر التتابعكن الألـ ان به متتابعاً يتن من اإلك ومتني معريان نذرها غك إذا نعم

ره كنعم ما ذ، تأمل يف بعض فروع املسألةى عل،  فالواجب القضاءل ثالثة أشهر مرة مثالًكض يحت

  . خيد قول الشي بعرينه غأه ويالم فك قد تقدم الكعد ذلاجلواهر ب

تفاء بتجاوز النصف يف حصول التتابع يف كخ يف االيجراء خالف الشإن كمينعم (: قال يف اجلواهر

  خ ياه عن الشكبل يف الدروس ح، ضاًياملطلقة أ

                                                

  .١١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب٥ الباب ٣٦٢ ص٩ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٤٤٠ ص٣٥ج:  الكالمجواهر) ٢(
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  . ته عنه يف املطلقةياكبل يف القواعد ح، يف نذر السنة مطلقاً

صح ي أن وأقله، هي فكصح ذلي ماى توخي أن ولو نذر صوم شهر متتابع وجب(: ائعمث قال يف الشر

  . )دينقطع بالعيالتتابع  ألن زجي ولو شرع يف ذي احلجة مل ،وماًيه تتابع مخسة عشر يف

  .وماًيصحة تتابع مخسة عشر ى ة الدالة عليوقد تقدمت الروا، رهكما ذكوهو 

، ثركقل واأل األني بيريمن التخ أنه والظاهر، ام فما زاديثة أه ثاليام وجب عليلو نذر صوم أمث إنه 

  .ام واجبةي األكل تلكون كره فتيصول وجه تصورنا يف األكوقد ذ

 إىل امهما بالنسبةيه صية وجب علي اهلاللريغى ازه علكن ارتكيسنة ومل  ولو نذر صوم شهر أو

مل  إذا ماي هو املشروع فكذل ألن ،ةيالرومو  أةيشهر الفارساألكة ية ال الشمسيشهر والسنوات اهلاللاأل

  .اخلالفى عل ازكن ارتكي

أو هي حائض ميكنها قطع حيضها إبراء نفسه بالدواء نه كميض ي وهو مرنيوم معيولو نذر صوم 

نه ك ذات دم وأمريحاً غيان صحكولو، كمنصرفة عن مثل ذلبالدواء مل يبعد الوجوب مقدمة، واألدلة 

قة لقضاء يام املضيفعل يف األ إذا ماك، ت للواجبينه تفوضها فالظاهر احلرمة أليمتر أو دماء نفسهاإ

  . رمضان

ل يدل سافر أفطر وقصر وال أنه إذا ماك، مهكاملوضوع تابع حل ألن  يف شهر رمضانكصح ذلينعم 

ق يصوم النذر وصوم رمضان وصوم قضائه املض إىل احلال بالنسبةكو، ضييض والتحيحرمة التمرى عل

سبب جنونه وإن كان مثل ذلك حراماً يف نفسه، وكذا حال ما إذا سبب شرب لو شرب دواًء   ماحال

  . سقط الصوم عنهيه مما ءغما إالدواء

 آخر اًومي أو وم من شهر رمضانيصوم أول ي أن نذر أنه إذا  فقد ظهر مما تقدم،حال أي ىوعل

   نيميدلة وتواتر النصوص بانعقاد ال األطالقمنه انعقد نذره إل
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نايف وجوبه من جهة ي صومه بأصل الشرع ال إجيابو، نيثر املتأخركأ إليه ما ذهبكالواجب ى عل

  . ىخرأ

 أن نذر أنه إذا س منيدرإخ وأبو الصالح وابن يد والشيسلره اكما ذيعرف وجه النظر فيومنه 

  . النذرريامه مستحق بغيوعللوه بأن ص، نعقد نذرهيوم من شهر رمضان مل يصوم أول ي

رناه هو الذي كوما ذ، ركه بعد ما ذي فدوجه للترد ال إذ ،يف تردد الشرائع ما ظهر وجه النظرك

 نيميوز نذره والجي أنه ماك، فارة بتعددهكجوز ترامي النذر وتعدد الينئذ فيوح(: مث قال، اختاره اجلواهر

  . )د وجوبهكقتضي تأي مما ك ذلريوغ ه والعهديعل

نذر صوم شعبان  إذا ماك، وم وجوب صوم آخريوم صادف ي صوم نذر إذا عرف حال مايومنه 

 كله ذل أن  الظاهر،صادف نذره يؤخر قضاء رمضان حىتي أن  وهل له،ل عام فصادف قضاء رمضانك

ذا أخر القضاء إف، كن له ذلكيمل  وإالّ ،اًحيتصر أو قصداً أو ازاًكن نذره خاصاً باالستقالل ارتكيمل إذا 

  .احتماالت، ه شيءيس عليل ر عنه أوفّكي أو قضي النذريفهل  كعامداً واحلال ذل

سواء  إىل واهللا اهلادي، لية حول نذر الصوم نضرب عنها خوف التطوريثكويف املقام مسائل 

  . ليالسب

  



١٧٦

 اًيذبح آدمي أن من نذرك ،فارةكنعقد وال جتب به ي ة الينذر املعص(: قال يف الشرائع) ٩مسألة (

 أو شرب مخراًي أن نذر أو ،داً ظلماًيقتلن زيذا لو نذر لكو، اًيأجنب أو اًينسب أو ولداً أوأو أماً  ان كأباً

  ).نعقدي  لغو الكل ذلك ، فرضاًكتري أو ةًيب معصكرتي

 كذلى دل عليو، ةريثكلمام كه يف يات علمجاعبل اإل، إشكالره بال خالف وال كما ذكوهو 

  : ت مجلة منها نصوص متواترة تقدم،القاعدة إىل ضافةباإل

: قال، ةينذر يف معص شيء ال أي :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،رواه زرارة مثل ما

  . )١(هي فكيا فال حنث عليو دنأن يه منفعة يف دي فكان لكل ما ك: فقال

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن منصور بن حازم

ال رضاع بعد فطامقال أن ىل إ :عةي يف قطنيمي وال ،ةيوال نذر يف معص)٢( .  

 يف نيمي وال ،ةينذر يف معص ال:  قال،ربعمائةث األي يف حد)عليه السالم(علي  عن، ويف اخلصال

  . )٣(عةيقط

 أو دقةًص أو عبةكال إىل شيمي أن اًميانأه ي عن رجل جعل عل)عليه السالم(سألته :  قال،وعن مساعة

صلح ي أمراً ال أو هيم عليقيمأمثاً  أو قطع قرابة أو ذا رحم أو أخاه أو مهأأو لم أباه كهو ن إ اًيهد أو نذراً

  .ثياحلد )٤(ة اهللاي يف معصنيمي ال:  فقال،له فعله

  . ةريثكات الي من الرواك ذلريغإىل 

: اه رجل فقالتأأنه )  السالممهعلي(علي  عن، هيعن أب، عن جعفر، وينكرواه الس ما أن علميومنه 

اذبح : )عليه السالم(علي   فقال،ذا ففعلتهكذا وكفعلت ن إ ميبراهإين نذرت أحنر ولدي عند مقام إ

ى خ علين محله الشإ و،لزامقاعدة اإلى حممول عل، )٥(نيكاملساى ناً فتصدق بلحمه عليبشاً مسك

  وا عن ابن عباس وم ر أل،االستحباب

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح أبواب النذر والعهد من١٧ الباب ١٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٢٤ الباب ٢٠٦ ص١٦ ج:ئلاالوس) ٥(



١٧٧

  .)١(شاةه ذبح ين علأ

، ه شاةيذبح ولده فعلي أن من نذر أنه  إىلبعض العامة ذهب أن  واحد من فقهائنارير غكوقد ذ

 ،نيميفارة كه يعل أن  إىلمنهم وذهب آخر، هيمهاته فال شيء علأه من آبائه وأجداده ورين نذر ذبح غإو

  . ةيل نذر معصكذا يف كو

  عبدى وقد رو،تبعهاي النسان أن اإلى ل وع،طانيمثل هذه النذور من خطوات الش أن والظاهر

:  فقال،نحر ولدهي أن  عن رجل نذر)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عبد اهللا أيب الرمحن بن

طاني من خطوات الشكذل)لزامقاعدة اإلى وين علكسة اليرناه من محل رواكقرب ما ذيوهذا ، )٢ ،

  . هارية وغيالقصة املنربك )الصالة والسالمعليه (علي  لماتك مورد من ري يف غكرنا ذلكما ذك

  .)نعقدي ال أنه قرباأل أن أربع فقد مرت يف باب احلجى طوف علي أن ولو نذر(: مث قال الشرائع

ومثل هذه ،  مشروعةريئة غيا هأ لوضوح ك وذل،ه بعدهري وغ،س قبلهيدرإ ابن كبذل وقد أفىت

وقد ورد يف ، اًي الطواف مش وفعالًالثابت من الشارع قوالًذ  إ،نذرها إذا ان ايتتوجب اإل ئة الياهل

خذوا عين : )صلى اهللا عليه وآله(ها قوله رية وغيتب العامة واخلاصة الفقهكث الواردة يف يحادمتواتر األ

   .)٣(مككمناس

 يف امرأة )عليه السالم(علي  قال:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، وينكه فما رواه السيوعل

  . )٤(هايسبوعاً لرجلأها ويديسبوعاً لأتطوف :  قال،أربعى تطوف عل أن رتنذ

  .)٥( )هما الصالة والسالمیعل( ي علعن، عنه، اجلهم أبو ىومثله رو

  ن ضعفها  أن يف اجلواهركل، االستحبابى عل أو لزامقاعدة اإلى مل علحيما أن إ فالالزم

                                                

  .٧٢ ص١٠ ج:سنن البيهقي) ١(

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢٤ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٢٥ ص٥ج: السنن الكربى:  كتبهمويف. ٣٤ ص٤، وج٢١٥ ص١ج: غوايل اللئايل) ٣(

  .١ ح من أبواب الطواف٧٠ الباب ٤٧٨ ص٩ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح من أبواب الطواف٧٠ الباب ٤٧٨ ص٩ ج:الوسائل) ٥(



١٧٨

صل من خمالفتها لأل إىل  مضافاً،هري عن غفضالًنع من العمل ا يف موردها ميمع عدم اجلابر 

ن ك ولني فعل طوافكالناذر قصد بذل أن ون وجههكي أن نكميو ،قصدهينذره الناذر ومل يوجوب ما 

، ني للرجلاآلخرن ويدي أحدمها للنيوجوب الطواف يئة املزبورة فأبطلها الشارع لعدم التعبد ا وبقيباهل

  . هيالتسامح ف وة الندبجهى ن العمل ا علكمي أنه ماك

سألته : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ثية عمرو بن حريورد يف روا ما أنه علميومما تقدم 

ء من ي وهو بر،ل اهللايه يف سبكلميل ما ك و،ت اهللايب إىل ه املشييلم ذا قرابة له فعلكن إ :عن رجل قال

ما إ و،االستحبابى حممول علما إ ،)١(نيكة مساعشرى تصدق عليام ويصوم ثالثة أي: قال، ن حممديد

راً هللا ملخالفة ك شكعل ذلجي أن ىاالستحباب وجوز محله على خ محله عليوعن الش، ةءفارة للرباكهو 

  . خللف النذر ة الياملعص

تقاد  أن امرأة نذرتن إ ،) السالمماعليه(ه يعن أب، عبد اهللا أيب عن، العالء أيب بنىي حية يأما روا

النذر إمنا :  ختاصم فأبطله وقال)عليه السالم(اً ي فأتت عل، فخرم أنفهاريومة بزمام يف أنفها فوقع بعمزم

 ،س من النذر هللايوهذا ل، النذر هللان إ : أبطل نذرها وقال)ه الصالة والسالميعل(اً يعل أن فالظاهر، )٢(هللا

تمل حي و،ا هي السببن عن عمد ألكيمل  إذا كضمان من سبب ذل ون النذريمربطال األإاملراد  أن أو

  . هيلإملاع وقد تقدم اإل، ك ذلريغ

ه يحة املختلف فيطعام بعض الشيء من الذبإك ،تهياء يف حرمته وحلهتلف الفقخيئاً يولو نذر ش

  احمللل  أو ،د احملرم بطل نذرهقلّ فإن ،د بعدلقي ومل الًياً وحتلميحتر

                                                

  .١٠ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



١٧٩

  .ثبت بعديوجوب فرع الثبوت ومل ال ألن همايد أيفالظاهر جواز تقل، صح

رمها بعض حيث ي عشر رضعات حهث ارتضعت معيخته من الرضاعة حألو نذر أخذ  ومثله ما

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،للها بعضحياء وهالفق

س كبالع أو ةي فبان معصمر طاعةًفلو ظن األ، الظنى عل الواقع الى ة واحلرمة عليمث االعتبار يف احلل

  . سكن قطع بالعإبل و، اللفظ موضوع له ال ملا ظنه ألن ،ر بالواقعان االعتباك

ظاهر أنه ينعقد وجيب عليه السفر مقدمة له، بل جيوز له أن فالفطار يف شهر رمضان ولو نذر اإل

ه يون علكي ال  حىتكشبه ذل أو ضيخترج املرأة من نفسها احل أن  أو، حمرم شرعاًريمراضاً غإميرض نفسه 

  .الصوم

 ريغ إىل ،نةيام للحاجة يف املدينة جلواز ثالثة أياملد إىل ذهبي أن ام يف السفر وجبيذر الصولو ن

  . مثلة من األكذل

أراد ن إ د الزوجي فالنذر ب،كض نفسها ملنعه عن ذليطأها فتحي الزوج كتتر ال أن ولو نذرت

  .جاز وإالّ ان من النشوز حرمك فإن ض نفسهاييحت أما ،بطال أبطلهاإل

 ،سكبالع أو للحيرم مث ملن حيان مقلداً ملن كام اجلمعة صام ويربالء أكلما زار ك لو نذر مثالًه مث إن

ان كان نذراً واحداً وك إذا وأما، انت نذوراً متعددة يف لفظ واحدك إذا دهيل زمان مرجع تقلكاتبع يف 

لل وصام حي مقلداً ملن ان قبالًكا  إذنعم، ان بالصوميته اإلين علكي قلد احمللل مل كرم وبعد ذلحيمقلداً ملن 

  . كصم بعد ذليرم مل حيمجعة مث قلد من 

ه يان علك ،قول بعدم صحة النذري مث قلد من ،قول بصحة النذر عاملاً عامداًيولو أفطر يف زمان من 

  مع احتمال العدم،ارةفكه اليان علكث أفطر يام فحيان الصك الوقت كفه يف ذليلكت ألن فارة ما أفطرك

 إىل سقط القضاء بالنسبةينه إضاً فين قلنا بالقضاء أإو، هيقول بعدم وجوب القضاء علين اآل مرجعهن أل

  قول يده ملن يزمان تقل



١٨٠

 د اليث القضاء تابع للمرجع اجلديح، قول بعدم الصحةي من كقلد بعد ذل إذا مايبالصحة ف

  . مياملرجع القد

، راجعنان إ هيلزام توجب عدم وجوا علعدة اإلفقا، رم عندهحيث يتمتع حي أن ولو نذر املخالف

فال شيء  وإالّ ،عهيه يف حال تشيبعد وجوبه عليمل  نذور إىل ان نذره حملالًك فإن كع بعد ذليولو تش

نعقد نذره يث يذ حيشرب النبي أن نذر املخالف إذا ماك، سكعلم حال العيومنه ، تأملى ه عليعل

  . بطل نذرهيه يحمرم علحيث إنه استبصر فإذا  أما ،لزام يف حال خالفهبقاعدة اإل

انت كن إو، ك ذلريغ إىل ختهأتزوج بي أن اوسي مثالًنذر  إذا عرف حال مايومن هذه املسألة 

  . الم يف بعض فروع هذه املسائلكوقد تقدم ال، د من التتبع والتأملياملز إىل هذه املسائل حباجة

 ،نايف وجوب نذر الطاعةيال  ماى  عل،دةيعب أيب رب فقد علم مما تقدم لزوم محل خ،انكف يكو

رسول اهللا ن إ :فقال، اًية حافكم إىل شيمي أن  عن رجل نذر)عليه السالم(جعفر  أبا سألت: فقد قال

خت عقبة بن أ:  قالوا،من هذه: بل فقال األنيامرأة متشي ب إىل خرج حاجاً فنظر )صلى اهللا عليه وآله(

 كختأ إىل ا عقبة انصرفي: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا ، ةية حافكم إىل متشي أن عامر نذرت

 أو العجزى اء علهولذا محلها الفق، )١(بتكفر: قال، ها وحفاهاياهللا غين عن مش فإن بكترلفمرها ف

  . تاب احلجك يف كذل إىل وقد أملعنا، ب ستره من املرأةجيمنافاته لستر ما ى عل

  

                                                

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد١٩ الباب ٦٠ ص٣ ج:ركاملستد) ١(



١٨١

 نةيونه يف سنة معكعجز الناذر عما نذره لإذا ( :لشرائع ممزوجاً مع اجلواهرقال يف ا) ١٠ألة مس(

صلى اهللا عليه ( ولقوله ،طاقي ف مبا اليلك لقبح الت،داًء وقضاًءأ سقط فرضه ،أسيمطلقة فحصل الأو 

 سقط نة فصدي يف سنة معو نذر احلج مثالًلنئذ فيوح، )١(هيه فال شيء علدمن نذر فبلغ جه: )وآله

ه الصالة يعل(عن الرضا ، يف هذا حممد بن منصورى ن روك ل،ذا لو نذر صوماً فعجزكو، نذرال

   ).،)٢(وم مبد من طعاميل كتصدق عن ي: )والسالم

ان كفعل ي مل كومع ذل عجزيفلو علم بأنه ، ثارب اآليه ترتيان علكعجز بعد القدرة  إذا :أقول

ما ك ،ل شيءكابة تدخل يف يالن أن احتمالى  بناًء عل،اًيفارة والقضاء عنه حكه اليحانثاً ووجب عل

عدم  ألن ن حنثكيعلم بالعجز مل يولو مل ، هريغ و)من فاتته( طالقتاً إليم أو ،الةكتاب الوكيف  فصلناه

أيت مسألة ين كل، ثيما يف احلدك ،بالعذر ه فهو أوىلي ظاهراً مما غلب اهللا علريالعلم مع جواز التأخ

 أو القدرة شرط علم به ألن ،هيذا عجز بدون قدرة فقد تقدم عدم شيء علإ و،تاًيمو  أاًيالقضاء عنه ح

  . ال

بن وعلى د يس بن زيدرإرواه   فهي ما،فارةكالى ات الواردة يف املسألة مما دل عليأما الروا

 كصوم ذلي أن هو ختلص من احلبسن إ  عن رجل نذر نذراً)عليه السالم(سألنا الرضا :  قاال،سيدرإ

 ما ريثكه صوم ي للرجل يف عمره وقد اجتمع عل فمدك ذلريغ أو ه فعجز عن الصوميلص فخيوم الذي يال

  . )٣(ريشع أو وم مبد حنطةيل كفر عن كي:  قال، الصومكفارة ذلك

                                                

  .٥ ح من أبواب النذر والعهد٨ الباب ١٩٣ ص١٦ ج:انظر الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١٥ الباب ٢٨٦ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من الصوم الواجب١٥ الباب ٢٨٥ ص٧ ج:الوسائل) ٣(



١٨٢

 ،ام فعجزي عن رجل نذر نذراً يف ص)عليه السالم(سألت الرضا :  قال،وعن حممد بن منصور

  . )١(وم مديل كان كه ميعل: قولي) معليه السال( أيب انك: فقال

 إالّ أنه ،األولث ير مثل احلدك وذ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، نافع أيب وعن حممد بن

  . مثن مد أو وم مبد من حنطةيل كتصدق لي: قال

  . )٢(متر بدل مدأمر  :قال إالّ أنه ،نصر مثله أيب وعن أمحد بن حممد بن

نفسها صوم ى امرأيت جعلت علن إ :)عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،وعن حممد بن جعفر

ى  علوم مبديل كان كفلتصدق ما :  قال،الصومى ها احلبل فلم تقو علكن فوضعت ولدها وأدريشهر

  . )٣(نيكمس

فطر يوماً ويصوم ي أن نفسهى  عن رجل جعل عل)عليه السالم(ل ئس:  قال،د يف املقنعةيوعن املف

  .)٤(نيكمسى وم مبد من طعام عليل كتصدق عن ي:  قال،صنعيف يك كفضعف عن ذلوماً ي

  . ما عرفتى االستحباب لعدم الوجوب مع العجز على ات حممولة عليوهذه الروا

 القضاء دون نيالعاجز عن الصوم املعى ب علجي أنه  فما عن بعض من:ولذا قال يف اجلواهر

  .ضح الضعفس واكة وعن آخر العيالفد أي فارةكال

 مىت أن ا موالي نذرتي: )عليه السالم(ه يالفق إىل تب رجلك:  قال،م بن حممديبراهإرواه  ماأما 

 يهب علجيم ك خمرج وك وهل له من ذل،صنعيف يك كحتها ففاته ذليل صمت يف صبيفاتتين صالة الل

وم يل كفرق عن ي: )عليه السالم(تب كف، كأراد ذلن إ فركن إ هكوم تريل كفارات يف صوم كمن ال

  مستحب فوق  أنه الظاهر فإن ،)٥(فارةكمداً من طعام 

                                                

.٢ ح الصوم من أبواب بقية١٥ الباب ٧ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب بقية الصوم١٥ الباب ٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب بقية الصوم١٥ الباب ٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح١٥ الباب ٢٨٧ ص٧ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ ح١٥ الباب ٢٨٧ ص٧ ج:الوسائل) ٥(



١٨٣

ن إ(ون كي أن تملحيو، أراد الثوابن إ عيني )كأراد ذلن إ( : وقوله،)رفّكن إ( :نه قالأل، فارةكال

  . )رفّكن إ(بدل ) أراد

عليه ( احلسن أيب عن، دياحلم م بن عبديبراهإالندب خرب ى مل علحي أن نبغيي( :ويف اجلواهر

ت اهللا يب إىل نفسه املشيى  البصري عن رجل جعل هللا نذراً علعبد اهللاسأله عباد بن :  قال،)السالم

 )١(تصدق بهي املوضع فكن ذلمنفق يان كنظر ما ي: قال، ثركأ أو أقل أو قينصف الطرى احلرام فمش

  .)أس من القدرةيوال العجزى بعد محله عل

ن من كتميمل  أو ات الواردة يف مسألة من نذر احلج فعجزي الرواتاب احلج مجلة منكوقد تقدم يف 

  . املشي

الصد شامل  أن ىفخيوال ، حصر بدون الصد الذي تقدمأنذر احلج مث  إذا علم حال مايومما تقدم 

ون الصد بسبب عدو يف كي أن لزمي ال إذ ،ومات من عدم السماح للناس باحلجكللصد الذي تفعله احل

  . اء سابقاًهه الفقق مما عنونيالطر

وز جي داً اليمرض مرضاً شد أو نفست أو فطار حاضت مث أفطر وبعد اإلنيوم معيولو نذر صوم 

  . مقدورريان نذره غكيف الواقع  إذ ،فارةكفال قضاء وال ، ما أشبه أو مات أو الصوم معه

 ،ام املقدوريه صيعلب جيان نذراً واحداً مل ك فإن ، فعجز عن بعضهاام مثالًيولو نذر صوم ثالثة أ

  . يف بعض املسائل السابقة إليه ملاعما سبق اإلى  عل،نذور إىل تحلليالنذر  ألن ،صام املقدور الإو

ما تقدم يف شرح الصوم من العروة ك ،بجيه يف شهر رمضان وال يفطار فوز اإلجيولو مرض مرضاً 

 كن هنايمراألى ل عليالدل ألن ،فطريأو  صومي أن ضاًيهنا أ وزجي أنه  فالظاهر،ضانمام ريص إىل بالنسبة

  ولو ظن العجز ، ضاًيآت هنا أ

                                                

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٢١ الباب ٢٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٤

 أفطر كس بأن ظن القدرة ومع ذلكولو انع، القضاءإمنا فارة وكه ين علكفأفطر فظهر خالفه مل ت

رنا يف مبحث التجري تبعاً ملا كوقد ذ، فارة أو كالتجري بال وجوب قضاء إالّ نكيوظهر العجز مل 

  . دم حرمتهع، خياختاره الش

 فالظاهر صحة ،مستحباً أو  واجباً،ه عاملاً عامداًري لو صام عن غنيوم معيناذر الصوم يف مث إن 

ولو نذر صوم شهر ، فارةكه القضاء واليب علجيإمنا  و، عن ضدهىنهي مر بالشيء الاأل ألن صومه

 ،صوم النذر فقط بطالفلو قصد ، اتيعمال بالناأل إذ همايوني أن هيب علجي أنه فالظاهر، رمضان

تأمل ى فارة للنذر والقضاء علكه اليولو قصد صوم رمضان صح ووجبت عل، فارةكووجب القضاء وال

  . يف القضاء

افراً  أو كان الناذر خمالفاًك فإن ،بطالنه وراجع املفيت أو علم صحة نذرهي ومل إنساننذر  إذا مث

ده يبطل تقليقلد من يعي الذي يراجع الش أما إذا ،املزدة املستفين لقاعدة اإليه حسب عقيفتي أن صح لهي

 أن ق للمفيتحي فال ،دهي جائز تقلريغ علم بأن مرجع املستفيتي من ،دي لعدم مجع مرجعه لشرائط التقل،له

ن إ راه املفيتيه مبا يفتي أن بل الالزم، لزامشمله مثل قاعدة اإلينه باطل واقعاً وال مرجعه ألى ريته مبا يفي

  . ان املستفيت مقلداًك إذا الواقع إىل نه أحد الطرقأل راه مرجع املفيتي مبا أو هداًان جمتك



١٨٥

  

  فصل 

  في العھد

  

 أو هو يف عهديت: قاليالذمة  والعهدة مبعىن،  بعد حالة والتفقد حاالًي احلفظ والرعا:وهو لغةً

  .فظهحيتفقده ويفله وكيرعاه ويذمته بأن  أي عهدة فالن

عهدة ى سميإمنا فالة وما أشبه كال وفالضمان، تقات مشتقة من هذا املعىنل املشك أن والظاهر

ه ياشترط عل  مبعىن،استعهد فالن من صاحبه: قاليو، كعهدة من أجل ذلى ة تسميالوص أن ماك، كلذل

 أن رراًكرناه مك ملا ذ،ظهر من بعضهميما كست معاين متعددة ي ول،ك ذلريغ إىل ،ه عهدةيتب علكو

ون كي اجلامع الواحد كون جبامع واحد بسبب ذلكتإمنا  غ املختلفة واملوارد املتعددةية يف الصاملادة الواحد

ى طلق عليمعناه اجلمع فحيث إن  ،قال بأنه من ألفاظ الضد مثل القرءيما يف حىت، غ واملواردي الصكيف تل

خراج الدم فسها إلالرحم جتمع ن ألن ضياحلى  وعل،نفسها فال تقذف الدمى الرحم جتمع عل ألن الطهر

  . خراج الدهن وما أشبهالقربة إلى  علنسانضغط اإليما ك

  : وقال، نا يف عهدتهيألق أي ،)١(﴾آدم ِمن قَبلُ إىل لَقَد عِهدنا﴿و: قال سبحانه

                                                

  .١١٥اآلية : سورة طه) ١(



١٨٦

لة كاب املشا من ب،)٢(﴾أَوفُوا ِبعهدي أُوِف ِبعهِدكُم﴿و:  وقال،)١(﴾ آدم لَم أَعهد ِإلَيكُم يا بينأَ﴿

  .)٣(﴾ نفِْسك ال أَعلَم ما يف و  نفْسي تعلَم ما يف﴿ :مثل

ه الوفاء به يف يلزم علي اآلخرئاً يف عهدة الطرف يلقي شيل طرف ك ألن معاهدة الدول اى سميو

  .اآلخرقبال التزامه بالوفاء بشيء للطرف 

عقد ك اًون العقد يف اخلارج اعتبارك األولث اعترب يف ي ح، العقد والعهدنيومنه ظهر الفرق ب

ث يوح، اآلخرى طلق أحدمها عليان رمبا كن إ و،لقاء الشيء يف عهدة الطرفإويف الثاين ، قةيط حقياخل

ان كن إ و،قال له عقديقال له عهد وال يه احترامه ي بأنه التزمه فالالزم علريكراد مبعاهدة الدول التذي

  .  العهد العقدأمنش

يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿: عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت،نويف خرب ابن سنا

  . )٤(العهود:  قال،﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد

وهو الذي اختاره النافع ،نيميم الكمه حكحن إ :ففي الشرائع، م العهدكم اختلفوا يف حمث إ 

ث ية حيالنها يكالدروس واللمعة والروضة وحمكن يخرآل خالفاً ،همري وغك واملسالرشادوالقواعد واإل

  .م النذركمه حكجعلوا ح

  عاهدت اهللا:قولي أن  وصورته،هيه واردة فماك وأح،متعلق النذركمتعلق العهد : قال يف الدروس

 واخلالف يف انعقاده ،شترط يف النذريه ما يشترط فيو، جمرداً أو  معلقاً،ذاكأفعل  أن اهللا عهد يعلأو 

  .النذرك ريلضمبا

 نيمي العهد للةمساواى داللة يف شيء من النصوص عل ال أنه رةمق يف الثيالتحق( :ن يف اجلواهركل

  ن إ :قال بقول مطلقيي ك النذرأو 

                                                

  .٦٠اآلية : سورة يس) ١(

  .٤٠اآلية : سورة البقرة) ٢(

  .١١٦اآلية : سورة املائدة) ٣(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد٢٥ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٤(



١٨٧

م وافق العمومات له من كح أي ثباتإفاملتجه ،  مورده ومورده، وشرطه شرطه،مهكمه حكح

  . نيمي النذر والني فرق بريغ

ى ق علي ومن دون تعلنيلطرفااملباح املتساوي ى نعقد علي( : بقولهكواهر قبل ذلره اجلكنعم ما ذ

 تاباً وسنةًكوم الوفاء به زلى  للعمومات الدالة عل،ها مما اعترب يف النذرريه القربة وال غيعترب فيوال ، شرط

  . )اعتباره يف النذرى  ومشروطاً بناًء علان متعلقه طاعةًك إذا د مبايي تقريمن غ

القربة هلا  أن النذر يف قد عرفت إذ ،)ه القربةيعترب فيوال ( :تم يف قولهي نه الك ل،ن مت يف اجلملةإو

  : ثالثة موارد

  . اهللا إىل نذر قربةيونه ك: األول

  . مثالً ي هللا عل:ربط النذر باهللا بقولهي أن :الثاين

  .هيلإ الصالة قربةًك باملتعلق يتأي أن :الثالث

مل  وإالّ ،الصالةكان متعلقه عبادة كن إ لزميوالثالث ، اًإطالقوالثاين الزم ، اًطالقإ الزم ري غاألولو

ما كو، ضاًيشترط يف العهد أي  الاألول شترط يف النذر القربة باملعىني ما الكو، صلة الرحم مثالًكلزم ي

والثالث ، ن الزماًكي مل ربطه باهللاين عهد اهللا وما أشبه مما كيمل  لو إذ ،شترط هنايالثاين  شترط باملعىني

  . الثالث يف النذركضاً هنا يأ

ه يشترط في فال ،مباح صح أنه  والفرض،أشرب املاء أن  عاهدت اهللا:قال إذا حال أي ىوعل

 ،األصل إىل ضافة باإل،)١(﴾عاهدتم إذا أَوفُوا ِبعهِد اللَِّه﴿و: قال سبحانه، اتطالقرجحان املتعلق لإل

   سألته عن رجل ،)عليه السالم(ه يعن أخ ،جعفرعلي بن وخرب 

                                                

  .٩١اآلية : سورة النحل) ١(



١٨٨

صوم ي أو صدقةبتصدق ي أو عتق رقبةي:  قال،ف بعهدهيمل ن إ هية ما علي معصريعاهد اهللا يف غ

  . )١(نين متتابعيشهر

عليه (الباقر بن علي جعفر حممد  أيب عن، محزة الثمايل أيب عن، هيد يف أماليخ املفيوعن الش

 يصت عنه ذنوبه ولقه وحمإميانى  علنيه وأعإسالممل كه ي فنكأربع من : قوليمسعته :  قال،)السالم

ى عل علجي وهي الوفاء مبا ،قدمه ذنوب حطها اهللا عنه إىل  قرنهنيما بيان فك ولو ،ربه وهو عنه راض

  .  احلديث)٢(نفسه هللا

 ،) السالممعليه(ه ئاآبعن ، )عليه السالم (بن جعفرى موس إىل سنادهإ ب،وعن الراوندي يف نوادره

وعزيت : تعاىلقال اهللا : قال أن  إىلملا خلق اهللا جنة عدن: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال

  . )٣(ويف بالعهدي ختار وهو الذي ال وال:  إىل أن قال مدمن مخركدخلي اين الكوجاليل وارتفاع م

صلى (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(إىل علي ) عليهم السالم( األئمة بسند ،اتيوعن اجلعفر

  . )٤(عهد له ن ملن اليد  وال، ملن ال أمانة لهإميانال : )اهللا عليه وآله

قال للموف ي: )عليه السالم(قال الباقر :  قال،هري يف تفس)عليه السالم(ري كالعسمام وعن اإل

له  ا بعهوده فأوفوايد يف الدني هذا العة وىفكتها املالئيا أي :دهيه ومواعميانأ وا يف نذورهيعهوده يف الدن

  . )٥(اجلنان إىل ةكه املالئرينئذ تصي فح،هنا مبا وعدناه وساحموه وال تناقشوهيه

، مانة الوفاء بالعهودأفضل األ: قالنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، مدي يف الغرروعن اآل

  . )٦(اء بالعهد الوفميانمن دالئل اإل: )عليه السالم(وقال 

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢٥ الباب ٢٠٦ ص١٦ ح:الوسائل) ١(

  .١ حلنذر والعهد من أبواب ا١٧ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٣ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  .٥ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ٦٠ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



١٨٩

لقائه إالم بدون مالحظة كنشاء إ صرف األول أن :تقابالن إ  الوعد والعهدنيالفرق ب أن والظاهر

داً يما عهدت ز أو ذاك ك ما عهدت:قوهلم أما ،األولد من كآان الثاين كولذا ، يف ذمته خبالف الثاين

ك س يف ذهنيل أنه فاملراد، )١( خائنةاذبة والكما عهدتين : ) السالمماعليه(وقالت فاطمة لعلي ، ذاك

رتبط بالذهن والباطن ي أنه رناه منكالذي ذ  وهو نفس املعىن،غيذا يف سائر الصكوه، ذا الوصف أين

  . ات باعتبار القرائنيصوصن اختلفت اخلإو

 ىفقد رو، ةيون معصكي ال أن  يف اخلرب)أمر هللا طاعة(ـ املراد ب أن هرظ فمما تقدم ،انكف يكو

هللا طاعة فحنث  أمر ثاقه يفيه عهد اهللا وميمن جعل عل: قالأنه )  السالمماعليه(عن أحدمها ، ريبصبو أ

ون مورده كلزوم ى دل اخلرب عليفال ، ناًيك مسنيطعام ستإ أو نين متتابعيام شهريص أو ه عتق رقبةيفعل

  .ةيثيوالنذر سواء من هذه احل أنه ى علكدل ذل يخص حىتاأل طاعة باملعىن

هما يف يلزم تساويفارة النذر فهذا ما نقول به وال كفارته كات من جعل ييف مجلة من الروا ماأما 

  . ل شيءك

  يف رجل عاهد اهللا عند احلجر،)عليه السالم(جعفر الثاين  أيب عن، ىسيفعن أمحد بن حممد بن ع

ى تصدق علي أو عتقي: ) السالمعليه(جعفر  أبو  فقال،احملرم إىل فلما رجع عاد، قرب حمرماً أبداًي الأن 

  . )٢(هيلإتوب يستغفر اهللا ويمر أعظم و من األك وما تر،ناًيك مسنيست

قلت :  قال،وجب مشول الطاعة للمباح يف خرب السايبية مما يرناه مقابلة الطاعة للمعصكد ما ذيؤيو

  نت أتزوج املتعة كين إ كجعلت فدا: )عليه السالم(يب احلسن أل

                                                

  .٢٠ حباب ما وقع عليها من الظلم ٤٣ ج:البحار) ١(

  .٤ ح من أبواب النذر والعهد٢٥ الباب ٢٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



١٩٠

ال  أن  نذراًكذلى ن واملقام وجعلت علك الرنيت هللا عهداً بيمت منها فأعطءتشا ورهتهاكف

 ،ةيدي من القوة ما أتزوج به يف العالنين بكيين ومل يى ميوندمت عل ي شق علكذلمث إن  ،أتزوجها

  . )١(نهي واهللا لئن مل تطعه لتعص،عهيتط ال أن عاهدت اهللا: فقال

ات اليت ي للمناط يف الروا،والوالد ذنه من الزوج واملوىلإترب عيذن من إه يعترب في أنه مث الظاهر

  .ني السابقنيرناها يف البابكذ

 عاهدت اهللا: قولي أن  وصورته، والنذرنيميالكالعهد الزم (: ريرناه ظهر وجه قول التحركومما ذ

 أو ندباً أو ه واجباًيلعاهد ع ان ماك إذا ب الوفاء بهجيإمنا و، ذاك يذا فعلكان ك مىت أنه عهد اهللاى علأو 

ى  علكالترى عاهد علن إ هكتر أو ،الفعلى عاهد علن إ ترجح فعلهيمباحاً  أو روهك مكتر أو  حرامكتر

فعل يه فليعاهد عل ماى  علاآلخرولو ترجح الطرف ،  الطرفانىتساوي أو اي يف الدناآلخرالطرف 

  . )والنذر نيميما قلنا يف الكه مبخالفة العهد يفارة علكرجح وال األ

 كذلى ل عليق لعدم دليه التعليشترط في ال أنه وقد عرفت، صح معلقاًي أنه إمنا نعم ظاهره

  .هينفتطالقات إلاو

 إىل ،الوفاءى  قادراً عل،ن متعلق عهدهكمي ،ون املعاهد بالغاً عاقالًك يف لزوم شكالنبغي اإلي مث ال

ج ألف حي أو ،صوم مائة سنةي أن فلو عاهد اهللا ،لنذر وانيمي من الشرائط املتقدمة يف بايب الك ذلريغ

  . نعقديما أشبه مل  أو ولده ىياحتن إ ذاكعمل يعهد بأن  أو ،حجة

ة يولو جتردت الن، ةيلف خمتار قادر ناطق به لفظاً مع النكمن م إالّ نعقد العهدي ال(: ريقال يف التحر

  ).خينعقد خالفاً للشيعن اللفظ مل 

عهد  يعل أو هللاعاهدت : قولي أن وصورته(: بول والرد يف قول الشرائعومما تقدم ظهر موضع الق

   كتر أو مندوباً أو ه واجباًيان ما عاهد علك فإن ،ذاك يذا فعلكان ك مىت أنه اهللا

                                                

  .١ ح من أبواب املتعة٣ الباب ٤٤٤ ص١٤ ج:الوسائل) ١(



١٩١

 ولو ،نيميالكمباح لزم ى ولو عاهد عل، لزميس مل كان بالعك ولو ،اجتناب حمرم لزم أو روهكم

  . )فارةكوال  األوىلفعل يه فلكتر أو ان فعله أوىلك

 من قوله )١(فارة ما تقدمكوال  األوىلفعل يفل ه أوىلكتر أو ان فعله أوىلكلو  أنه ىدل عليو: أقول

 من ك ذلريغ إىل ،هيث فيا فال حنيدن أو نيه منفعة يف دي فكان لكل ما ك: ه الصالة والسالميعل

  . ني السابقنيات املتقدمة يف البابيالروا

ة املتنوعة اليت يغ العربيل والصب، ةيالفارس أو ةيه من العربيدل عليل لفظ ك بىتأتيلعهد ا أن والظاهر

 أو  عاهدت اهللا:قولي أن صورة العهد(: ةيفاكولذا قال يف ال، ثاق اهللا وحنوهيمثل م ،ملعىن اكتعطي ذل

  ).كاهللا وحنو ذل عهد يعل

ظاهر ى ن جعله يف املناهل مقتضإو، دييمراده التق أن علميلفاظ فلم من جعل للعهد بعض األأما 

  : ث قاليألفاظهم ح

، ةيفقط وهو للغن)  اهللا عهدعلي)ا إ: أحدها :أقوالى غة العهد علي يف صصحاباختلف األ(

اً ريون خمكي ف)عاهدت اهللا( أو )عهد اهللا يعل(ا إ: وثالثها، لةي فقط وهو للوس)عاهدت اهللا(ا إ: هايوثان

 والتبصرة والقواعد واملقنعة والدروس والروضة رشادر واإليهو للسرائر والتحر و،رينهما ال غيب

  . )شفكوال

ظاهر  أن  قد عرفتكنأ مع ،اتيه بالعمومات وظاهر الرواي واستدل عل،مث اختار هو هذا القول

 ك ذلحنو أو ين معاهد مع اهللاإ أو يف ذميت هللا أو أتعهد هللا: فلو قال، لفاظل األكالعمومات الشمول ل

  . ما هو واضحكنشاء  قصد اإلكل ذلكشترط يف ينعم ، انعقد عهداً

  ة يويف روا، نيميفارة كفارة املخالفة يف العهد كو(: مث قال يف الشرائع

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد١٧ الباب ١٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



١٩٢

  . )شهروماً من شهر رمضان وهي األيفارة من أفطر ك

ن ياملشهور الذ  أما،مثله يف االلتزام أنه  واستدل له،نيميفارة كفارة كال أن  إىلذهب بعض: أقول

ه ي عن أخ،جعفرعلي بن  ه خبربيقد استدلوا عل، وماً من شهر رمضانيفارة من أفطر كفارة كقالوا بأن ال

:  قال،ف بعهدهيمل ن إ هية ما علي معصرييف غ سألته عن رجل عاهد اهللا تعاىل، )عليه السالم(ى موس

نين متتابعيصوم شهري أو صدقةبتصدق ي أو عتق رقبةي) ١( .  

هللا طاعة  أمر ثاقه يفيه عهد اهللا وميمن جعل عل: ) السالمماعليه(عن أحدمها ، ريبص أيب وخرب

  .)٢(ناًيك مسنيطعام ستإ أو نين متتابعيام شهريص أو ه عتق رقبةيفحنث فعل

  . تفي منه ذا القدركفارات نكتاب ال إىل كولك موكالم يف ذلكالحيث إن و

  

                                                

  .١ ح من أبواب النذر والعهد٢٥ الباب ٢٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب النذر والعهد٢٥ الباب ٢٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



١٩٣

 قال ، واالعتقادرينعقدان بالضمينعقدان بالنطق وهل يالنذر والعهد (: قال يف الشرائع) ١مسألة (

  . )بالنطق إالّ نعقداني ال أنه  والوجه،نعم: صحاببعض األ

 والقاضي وابن نيخيعن الش يكاللفظ حمى ة مطلق القصد وعدم توقفه عليفاكالقول ب: أقول

ة والنافع يعن السرائر والغن يك وح،صحاب األنيالقول باشتراط النطق فهو املشهور ب أما ،محزة

د يعن ابن اجلن يكبل ح، اضية والريفاك والكص والقواعد واللمعة واملسالير والتبصرة والتلخيوالتحر

  .وعن العالمة يف املختلف التوقف يف املسألة، نيس وباقي املتأخريدرإضاً وابن يأ

إمنا : )عليه السالم( لهوقو ،دلة وعموم األاألصلاللفظ بى استدل من قال بعدم التوقف عل

 ،)٢(﴾ٍء عليماً اللَّه كانَ ِبكُلِّ شي  فإنّتخفُوه أو ِإنْ تبدوا شيئاً﴿:  بل وقوله سبحانه،)١(عمال بالنياتاأل

  .ة حماسب ايالن أن بيبتقر

 العهد ال أن دلة بعدوال عموم لأل، ليدل ث اليل حي أص إذ األصل،عيما يف اجلمخيفى  ن الكل

  . مع اللفظ إالّ صدقي

ن مل إتفي ا وكية يالقائل بالن ألن ،قل به أحديمل  أنه ة لصدق العهد معباتكل يف الكشينعم رمبا 

، تلفظه تابة العهد الكرف عند الدول ان املتعكل، تابةكة اليفاكقول بي ائل باللفظ القوال، تابةكن كت

  .)٤()عليه السالم(حلسن وا )٣()صلى اهللا عليه وآله( فعل رسول اهللا كذلكو

، ة قامت مقام العمليانت النك أنه إذا  ال،ةين نكمل ت إذا عتين بالعملي ال أنه ىة تدل عليوالروا

  يف  ما أن س معناهاي لرييف الضم ماى وحماسبة اهللا عل

                                                

  .١٠ ح من أبواب مقدمات العبادات٥ الباب ١ ج:الوسائل) ١(

  .٥٤اآلية : حزابسورة األ) ٢(

  .٦٣ ص:للمفيد اإلرشاد) ٣(

  .١٩١ ص:اإلرشاد للمفيد) ٤(



١٩٤

ة القرآن ءصحة الصالة وقراى ة علين االستدالل باآلكمأل وإالّ ،قوم مقام اللفظ والعملي ريالضم

  .كقول أحد بصحة ذليوال ، هيه علريعقد ضمإمنا و، تلفظ ايمل  إذا والدعاء وما أشبه

ى  واالستدالل به علري عما يف الضمريعالم الغإ بأن الغرض من اللفظ كستدل به لذليما رمبا أما 

.نقضاً وحالًى فخيال  ه مايفف، واهللا سبحانه عامل بالسرائر، القصد

ه الصالة يعل( وبقوله ،اللفظى اللفظ بتوقف الصدق عل إىل اجياالحتى  علاملشهور فقد استدلواأما 

  .)١(المكرم الحيالم وكلل الحيإمنا : )والسالم

ومن ، ذاكقول  يس بشيء حىتيالنذر ل أن ىضة الدالة عليالنصوص املستف إىل ضافةهذا باإل

م بدون كب احليصالة عدم ترتأ  إىلضافة وباإل،هي فمناطه آت ف، العهد والنذرنيالواضح االستواء ب

  . اللفظ

 ل بصدق العهد لغةًينعم لو ق(: ره اجلواهر قائالًكذي ذالعلم وجه النظر يف االحتمال يومنه 

شف اللثام ك ولعله لذا قواه يف ،القول باالنعقاد للعمومات يي قورينشاء الضماإلى شرعاً وعرفاً علو

 ال أنه قد عرفت إذ ) الوعد وهو لفظي خبالف العهداألصليف ون النذر ك النذر باعتبار نينه وبيفارقاً ب

  . ريالضمى صدق العهد علي

القول  أن ب يفير  والإشكالواملسألة حمل (: ث قاليره املناهل حكعلم وجه النظر يف ما ذيومنه 

  . اط بعد ما عرفتيوجه لالحت ال إذ ،)ى أقواألولن كالثاين أحوط ول

  

                                                

  .٤ ح من أبواب أحكام العقود٨ الباب ٣٧٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



١٩٥

  : ها فروعيف) ٢مسألة (

 الكشإى  عل،ةءصالة الربا ألنيميفارة ك الّإه يب علجيعهد مل  أو علم هل حلفي لو مل :)ألولا(

 رناكث ذيح، ام من شعبانيمخسة أ أو ام من رجبيصوم ثالثة أما إ علم بأنه نذر إذا ماكحيث إنه من 

 أو هل حلف أنه  يفكذا لو شكو، ني الزائدنيومية عن الءجراء الرباإن كميوال ، المها مقدمةكب جيأنه 

  . يف صورة احلنث عهد أو نذر

  . لهيما تقدم تفصى ما يف النذر علك لو خالف العهد احنل :)الثاين(

 ، سبحانه)اهللا(لفظ  إىل وال حاجة، ما أشبه أو اخلالق أو الرازق أو صح عاهدت الرمحني) الثالث(

  . نيميرنا مثل هذه املسألة يف مبحث الكما ذك

 فإن ،قول باالنعقادي مث قلد من ،قول بعدم االنعقاديان مقلداً ملن كلباً يف وقت  لو عهد ق:)الرابع(

تتحمل  الواقعة الواحدة ال ألن ، احتمل عدم وجوب اتباع الثايناألولده يالف يف وقت تقلخيمل 

  .  فتأمل،سكالم يف العكعلم اليومنه ، ما عرفتى خالف احنل علن إ أما ،نياجتهاد

ال  أن عاهد اهللاأ :اهل يف قبال قو،كيال أتزوج عل أن عاهد اهللاأ :الزوج للزوجة لو قال :)اخلامس(

دامت  العهد ما ألن ، الظاهر ال،الزوجى لزم العهد علي فخانت هل ،نيان العهدان متقابلك بأن ،كأخون

  . سك يف صورة العكذلكو، مل ختن

 هاًركم أو اناًيبأن خالف نس وإالّ ،خالف عاملاً عامداً إذا فارة مع خلف العهدك جتب ال:)السادس(

  . ني السابقنيفارة ملا تقدم يف البابكما أشبه فال  أو غماءإ أو ركس أو يف حال نوم أو أًلجم أو مضطراًأو 

، ال أو حال وجود سائر الشرائط أو علم هل صدر منه حال البلوغي لو علم بالعهد ومل :)السابع(

  ع يعلم بالب إذا ماك، هدهلزم الوفاء بعيصالة الصحة فأى جرأ



١٩٦

  . كه هناصلوما فى ذا يف سائر املعامالت علكوه، عي وجود الشرائط حال الب يفكوش

 من هذا كس ذلي ول،تاب اجلهادكما تقدم يف ى فار واجبة الوفاء علك املعاهدة مع ال:)الثامن(

ى م علكايإعاهد اهللا وأ: قال إذا ماكر اهللا سبحانه كعاهد معهم مع ذ أما إذا ،واضح ما هوكالباب 

 إذا  خبالف ما،فارةكه ين علكر اهللا مل تكفار بدون ذكذا خالف العهد مع الإو، ئاني فالواجب ش،ذاك

  . فارةكه اليث عليضاً حير اهللا أكان ذك

 زوجتهك إنسانمع  أو ،) السالممعليه(العباس ك وأوالدهم األئمةاء وينبعاهد مع األ إذا :)التاسع(

  . وجوبهى ل عليوال دل، نه نوع من الوعد أل،مها استحب الوفاءريغ أو ولدهأو 

 كالطرف بذل ملبعد استحباب عي مل ،ذاكتفعل  أن  عهد اهللاكي عل: لو قال لطرفه:)العاشر(

  . ما تقدم يف بابهك نيميللمناط يف ال

اب بانت هي مربوطة بكن إ ورات الواردة يف العهد والغديتاب جبملة من الرواكتم هذا الخنو

  :اجلهاد

ل ك من أهل احلرب لنيتيسألته عن قر:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ديفعن طلحة بن ز

 نياملسلم إىل ه فجاءب غدر بصاحنيكأحد امللمث إن تتلوا مث اصطلحوا قحدة اى  علكواحدة منهما مل

غدروا ي أن نينبغي للمسلمي ال: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  فقال،نةي املدكغزوا تلي أن ىفصاحلهم عل

وز جي وال ،ث وجدوهمي حنيكقاتلون املشرينهم ك ول،ن غدروايقتالوا مع الذيأمروا بالغدر وال يوال 

  . )١(فاركه اليعاهد عل هم مايعل

                                                

  .١ ح من أبواب جهاد العدو وما يناسبه٢١اب ب ال٥١ ص١١ ج:الوسائل) ١(



١٩٧

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن احلسنعبد اهللابن ى یحيوعن 

  . )١(دخل النار ي شقه حىتامة مائالًيوم القيإمام ل غادر بكيء جي: )عليه وآله

املنرب ى طب علخيوم وهو ي ذات )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،صبغ بن نباتةوعن األ

ل فجرة ك ول،ل غدرة فجرةكل إالّ أن ،الناسى نت من أدهكة الغدر ليراهكها الناس لوال يأ: وفةكبال

  . )٢(انة يف الناريلغدر والفجور واخلن اإو أال ،فرةك

 قال له يف ما )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ،)عليه السالم(علي  عن، سالموعن دعائم اإل

 ، العبادني بهذمته أماناً أمضا واهللا جعل عهده فإن ،خفار لذمته واإل، والغدر بعهد اهللاكايإو: هيلإعهد 

  . )٣( من غدر ختاف أوزاره وتبعاته وسوء عاقبتهريانفراجه خق ترجو يضى والصرب عل

الوفاء توأم الصدق وال أعلم جنة : ما يف ج البالغةك )ه الصالة والسالميعل( نياملؤمن ريوقال أم

 ،ساًيكثر أهله الغدر ك ولقد أصبحنا يف زمان قد اختذ أ،ف املرجعيكغدر من علم يما  و،منهى أوق

لة ودونه مانع ياحلول القلب وجه احلى ري ما هلم قاتلهم اهللا قد ،لةي احلحسن إىل هيونسبهم أهل اجلهل ف

  .)٤(نية له يف الدجيحر نتهز فرصتها من الي و،هاي بعد القدرة علنيدعها رأي عي ف،هياهللا و أمر من

  . اهللا هل الغدر وفاء عندوالغدر أل، هل الغدر غدر عند اهللالوفاء أل: )عليه السالم(وقال 

 ىلإ ه فهو منافقين فكأربع من : قال )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ،  بن مسعودعبد اهللاوعن 

  . )٥(ذا عاهد غدرإو: قالأن 

  اء عقوبة يشأسرع األ: ما يف الغررك )ه الصالة والسالميعل( نياملؤمن ريوعن أم

                                                

  .٢ ح من أبواب جهاد العدو وما يناسبه٢١ الباب ١١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب جهاد العدو وما يناسبه٢١ الباب ١١ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب جهاد العدو١٩ الباب ٢٥٠ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

  .٢ ح من أبواب جهاد العدو١٩ الباب ٢٥٠ ص٢ ج:املستدرك) ٤(

  .٣ ح من أبواب جهاد العدو١٩ الباب ٢٥٠ ص٢ ج:املستدرك) ٥(



١٩٨

  . )١(كته الغدر بي الوفاء به ومن نكتيان من نكو أمر ىرجل عاهدته عل

  . ه رضاه وهو املستعانيف وفقنا ملاي أن لوواهللا املسؤ

اهللا ى وصل، نيهللا رب العامل  واحلمد،نياملرسلى  وسالم عل،صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . ني الطاهرنيبيحممد وآله الطى عل

   . قم املقدسةمائة وستة يفمن سنة ألف وأربع األوىل ىن من شهر مجاديلة الرابع والعشريمت يف ل

  يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد

  

  

  

  

                                                

  .٤ ح من أبواب جهاد العدو١٩ الباب ٢٥٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(



١٩٩

  

  

  

  دیتاب الصك



٢٠٠

  

  ميبسم اهللا الرمحن الرح

 نيبيآله الطى دنا حممد وعليه سأشرف خلقى  والصالة والسالم عل،نيهللا رب العامل احلمد

  .نيوم الديام يق إىل عدائهمأى واللعنة الدائمة عل، نيالطاهر



٢٠١

  

  دیتاب الصك

  

  . ب الشرائعسلوأون بكي أن هيوالغالب ف

، اًيح ديل الصكه أيدخل فيعممناه لإمنا  و،زهق روحه أم الي أن أعم من، صطادي د مايوالص

 املعىن ال، ديد املصياد بالصريف، مراضنافع لبعض األنه إ قاليو، ةيل حك الصغار اليت تؤكمسااألك

م ما كما ح أنه حولا إمن و،أم ال ديل الصحيهل  أنه الم حولكتاب الكس يف هذا الينه لأل، املصدري

  . قتليمل  أو قتل إذا دياصط

خصوص ما ، نة الذباحةيد بقريراد من الصي( أنه  من،ره اجلواهركوجه النظر يف ما ذ علميومنه 

  : ينيله معن فإن ،ة منهيكان تذك

  . صالةوان املمتنع باألياحلى د عليثبات الإ: حدمهاإ

  . ىانته ) ذبحرين غه ميلة املعتربة فزهاق روحه باآلإ: والثاين

م كهو ح ما: أنه قالك، عمبه األ رادي أن نكميبل ، رهك ما ذإرادةى تدل عل نة الذباحة الين قرإف

  .م املذبوحكوما هو ح، تمين مل إو دياملص

  . اً وعقالًعمجاإ وتاباً وسنةًكبل ، إشكالد حالل بال ي فالص،حال أي ىوعل

   طَعامه متاعاً لَكُم و صيد الْبحِرأُِحلَّ لَكُم﴿: تعاىلقوله  ،تابكفمن ال



٢٠٢

  .)١(حرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً﴾ وِللسيارِةو

  . )٢(﴾ِإذا حلَلْتم فَاصطادوا﴿و: وقال سبحانه

  .)٣(﴾ما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِّبني﴿و: تعاىلوقال 

  .ما ستأيت مجلة منهاك، ة متواتركات بذليوالروا

  .هيه عليقسمب أنه بل يف اجلواهر، لمامكور يف ك مذمجاعواإل

 نساننما اإليب ،ىتؤذ اة فاليوان له حياحل أن جلهو ألإمنا احتمال املنع  إذ ،كذلى دل عليوالعقل 

  . هاريه وغكعشاب والنباتات والفوا االستفادة من األمكانله إلكأ إىل تاجحي ال

بالقطف ى تأذيس وحي أنه ثيوقد ثبت يف العلم احلد، ضاًيالنبات له روح أن إ :ه أوالًيرد عليو

  . مهاسر وحنوكوال

 نسانويف اإل، عييمن موته الطب الماً لهيإوان املوجب ملوته أقل يذبح احل أن اًيثبت علمنه إ :اًيوثان

، اًيعواطف أقربائه وأصدقائه ثانوجب جرح يو، وجه له أوالً ماتته الإ نساناإل إالّ أن ،كذلكان كن إو

  . مال مطلوب ومجال ثالثاًك والعمران ،رضؤخر عمران األيو

وجب يهم واملهم  األنيب مرفدوران األ، هريوجد يف غي ما الي فنساناللحم له فوائد لإل: وثالثاً

  .ذحبه وحنوهى ئداً علاذائه زين بشرط عدم اكل، جازتهإ

ة ي العاملني القوان،من قطع نسلهى شخيوانات النادرة مما يبح احلد وذيوز صجيهل  أنه الم يفكى بقي

  هو  إذ ،كذلكون شرعاً كي أن ومن احملتمل، متعنه

                                                

  .٩٦اآلية : سورة املائدة) ١(

  .٢اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .٤اآلية : سورة املائدة) ٣(



٢٠٣

ى ات الدالة عليده الروايؤيو ،لوحظ اخللق موعهإذا  ، خللق اهللايريوتغ، نوع فساد عند العقالء

  : وانيالرأفة باحل

ن إو، ريثكمها ريوغ، لبكيف اجلنة بى خرأودخول  ،ورد من دخول امرأة يف النار رة ما مثل

  . التتبع والتأمل إىل  حباجةانت املسألة بعدك

  



٢٠٤

ة والسرائر ي بل عن االنتصار واخلالف والغن،مةي شهرة عظصحاب األنياملشهور ب) ١مسألة (

لب كاتله الان قك إذا د الذي قتل بواسطة اجلوارحيل الصحي أنه إمنا ى علمجاعوظاهر سلم املبسوط اإل

 إالّ مةانت معلَّكن إل وحيالفهد والنمر وسائر اجلوارح فلم كلب ك الريد بسبب غياصط إذا أما، ماملعلَّ

  .اتهك ذكدرأإذا 

  .مةلب من السباع املعلَّك الريد غيل فأباح صيعق أيب عن ابن يكخالفاً للمح

  : اتيمتواتر الروا ،هريل من غكوعدم األ، لبكد اليل من صكاأل نيمكال احلكى دل عليو

 ،والفهد والصقورة د البزاةيسأله عن ص، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ر احلضرميكب أيب خربك

عليه ( قال ،قتله فإن :قلت، بلّكلب املكال إالّ تموهيكما ذ إالّ د شيء من هذهيل صكتأ ال: قال

م كين علكمسألوا مما ك ف...نيبلّكممتم من اجلوارح وما علّ: قولي عز وجلاهللا  ألن لك: )السالم

  . )١(هيروا اسم اهللا علكواذ

ى د علي الصكل شيء من السباع متسك :بيايف والتهذكالى عل ،ميبراهإعلي بن  ريوزاد يف تفس

  . )٢(صاحبهى  علكا متسإة فمعلالب املكال إالّ نفسها

 ،وان مما اصطاد لنفسهيرم احلحيف ي أي ك،ليان بعض التعلكة يانت من الرواكن إ ادةيوهذه الز

ولعل الوجه يف املنع عن ، ان معلماًك إذا أخذ لصاحبهيضاً يوان أياحل أن ضحامن الو إذ ، غاليبكوذل

  . كفمنع عن ذل نع الترفمي أن والشارع أراد، نيالفهد والصقر وحنومها ترف املترف أن كذل

  يف  ما إىل ضافة باإل،انكل مكيف  تعارفيبل ، س خاصاً ميلب فلكأما ال

                                                

  .٣ حب الصيد والذباحة من أبوا١ الباب ٢٠٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الصيد والذباحةب من أبوا١ الباب ٢٠٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٠٥

  . كاً فأراد الشارع قطع دابر ذلريثك نسانتهم لإليذأوقد حدث ، مثل الفهد وحنوه من اخلطر

  . ن مل نعلم علتهإو لينا الدليفك، يانكف يكو

 ) لخ: ل منهكؤيو(س شيء يل: ثييف حد )عليه السالم(عن الصادق ، ح احلذاءيويف صح

  . )١(لبكال إالّ لبكم

ده الفهود يصيالب مما كوأما خالف ال: ث قالي يف حد،)عليه السالم(عنه ، ويف خرب زرارة

 ،)٢(﴾مكَلِّبني﴿:  قالعز وجلاهللا  ألن ،اتهكت ذكما أدر إالّ دهيل من صك فال تأكشباه ذلأوالصقور و

  . )٣(اتهك ذكتدر إالّ أن لكؤيده بالذي يس صيفل البكان خالف الكفما 

ت كأدرن إ : قال،فالفهد: قلت: ث قالي يف حد)عليه السالم(  اهللاعبد أيب عن، دةيعب أيب وعن

 إالّ بلّكل منه مكؤيس شيء يل ال: )عليه السالم( قال ،لبكس الفهد مبرتلة اليأل: قلت، لكاته فكذ

. )٤(لبكال

.)٥(ل مما قتله الفهدكؤي أن نبغيي وال: ث قالي يف حد)عليه السالم(عنه ، ل بن دراجيوعن مج

ن إ :)عليه السالم(فقال ، ديد الفهد وهو معلم للصيسألته عن ص: قال، ثين مساعة يف حدوع

  .)٦(ل منهكان قد قتله فال تأكن إ و،لهكه وكّذف ياًته حكأدر

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٦١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٤اآلية : املائدةسورة ) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١ حواب الصيد والذباحة من أب٦ الباب ٢١٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٦ الباب ٢١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٢٠٦

 د مايمن ص ال، لبكد اليل من صكز األجوا، نيمراأل الكى ات الدالة عليها من الرواري غىلإ

، احتماالن، كشمل السميوهل ، ريالطكاً يهوائ أو اًيواناً بريد حيون الصكي أن ني فرق بريمن غ، عداه

معارض  إالّ أنه ، أحوطاألولان كوان ، بعد الثايني وال ،فال جل الغلبةاً أليونه بدوكو، نعهمياالنصراف 

 نإو، ماتت يف املاء حرمت من جهتهن إ افائدة هلذه املسألة أل ن الكل، سرافاط باإلياالحت، اطيباالحت

  . أيتيما سك، كبأس بقتل السم ال إذ ،ابسة حلتيماتت يف ال

  . إطالق وال كبعد ذلي ،اهيإعضاً  لب الكد خوفاً من اليمات الص إذا م ماكشمل احليوهل 

صل وبعد عدم وجود املوضوع لأل ن اسم فالكيمل  فإن ،ه اتبع االسمريلب وغك النيولو تولد ب

  .عرفاً

استدل له ، ري جوارح الطريوانات املعلمة غيلب من احلك الريد غيز صل الذي أجايعق أيب ابنمث إن 

  : اتيبروا

رسالن يلب والفهد كعن ال، )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت: قال، ا بن آدميركمثل خرب ز

  . )١(لهك فال بأس بأ﴾مكَلِّبني﴿: مها مما قال اهللا: فقال: قال، قتليف

لب ك عما قتل ال،وصفوان حاضر )عليه السالم(احلسن  بن آدم أباا يركسأل ز :ىخرأة يويف روا

  . )٢(لب سواء قدراًكالفهد وال: )عليه السالم(قال جعفر بن حممد :  ففال،والفهد

عليه (قال جعفر بن حممد :  فقال،لب والفهدكعما قتل ال، ا بن آدميركسأله ز :ىخرأة يويف روا

    وه وماتكمسأو أخذه فذا هإف، لب سواءكالفهد وال: )السالم

                                                

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٦ الباب ٢١٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٦ الباب ٢١٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٠٧

ى  علكمسأإمنا ف، ل منهكتأ ل منه فالكه وأكمسأذا هو إو، كي علكمسأنه إل فكف، هو معه

  . )١(نفسه

  .)٢(﴾مكَلِّبني﴿ :الفهد مما قال اهللا:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن رفاعة

ولذا ، ةيالتقى ا حممولة علأ إىل فةضاباإل، األوىلتقاوم  عراض املشهور الإات بعد يوهذه الروا

  . ديستعملونه يف الصيانوا ك الوقت نيسالط ألن ،كذلى خ عليمحلها الش

وقد  ،ما عن القاموس كل سبعك أنه ىبناًء عل، لب موضوعاًكون الفهد من الكي أن أما احتمال

، البهكلباً من كه ي علسلط اهللايافر بأن ك الكذلى عل )صلى اهللا عليه وآله(ورد يف دعاء رسول اهللا 

  . فهو خالف النص واالنصراف، )٣(سده األيط علفسلّ

وان يلب عبارة عن احلكون الك ضرورة ، وعرفاً خالفهن املعروف لغةًكل(: ولذا قال يف اجلواهر

  ).املخصوص النابح

  . وريالب يف قبال الطكده ما خص اليصح صي لب الك الريغ أن ىدل عليومما 

نا نفيت حنن وخناف يف كو فيتي) عليه السالم( أيب انك: )عليه السالم( عبد اهللاأبو  قال: قال احلليب

ن إ ،تاب اهللاكنه لفي أو، اتهك ذكتدر إالّ أن دهاين فال خناف وال حنل صما اآلأف، د البزاة والصقوريص

   .)٤(﴾ما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِّبني﴿و: اهللا قال

                                                

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٦ الباب ٢١٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٦ الباب ٢١٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١١ ص٣٦ ج:اجلواهر) ٣(

  .٤اآلية : املائدةسورة ) ٤(



٢٠٨

  . هاريور وغيد الطيخر يف عدم حل صأات يما وردت رواك

 قال: )عليه السالم (قال أيب: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قالى، سيفعن محاد بن ع

  . )١(سدسة األيوفر، من نقرة الغراب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى : ) السالمهيعل( يعل

 ةيمأزمن بين  يف فيتي) عليه السالم( أيب انك: ولقي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: وقال أبان

  . )٢(هم وهو حرام ما قتليتقأنا ال أو، هميتقيان كو، ما قتل البازي والصقر فهو حاللأن 

، ة من املأمونيانت تقكضاً ي يف ما تقدم أ)عليه السالم(الرضا مام اإلى فتو أن ستظهري أن نكميبل 

  . قتله أن  إىل)معليه السال(مام رصد اإليان كالذي 

  : خبار اوزةة يف األيظهر وجه التقيفمما تقدم ، انكف يكو

 ،عن الصقورة والبزاة من اجلوارح )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال، نصاري األميمر أيب خربك

  . )٣(البكهي مبرتلة ال، نعم: )عليه السالم(قال 

ل حيهل ، ديه فقتل الصي علدوقد مس، دهي صكأمس إذا زيالبا، ك جعلت فداكأسأل :وخرب املدائين

  . )٤(لتهكته أيمسإذا  : خبطه وخامته)عليه السالم(تب ك ف،لهكأ

   .)٥(الصقور والبزاة من اجلوارح: )عليه السالم(عنهما ، وعن الدعائم

  . ك ذلريغإىل 

ار القتل ياملعن  أل،فالظاهر احلل، لبكلب من العقاب والفهد وحنومها وقتله الك الريأخذه غمث إن 

  . جمنون أو يزمي أخذه طفل ال إذا ذاكو، لبكال ال

                                                

  .٧ ح من أبواب الصيد٦ الباب ٢١٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ حد من أبواب الصي٩ الباب ٢٢٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٧ ح من أبواب الصيد٩ الباب ٢١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١٦ من أبواب الصيد ح٩ الباب ٢٢٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ فصل ١٧٠ ص٢ ج:الدعائم) ٥(



٢٠٩

  . هكذياته فلم ك ذكنه أدرأل، نفعيلب مل كفقتله ال  عاقلإنسانأخذه  إذا أما

  . واهللا العامل، لب حلكوحنوه فقتله الى سقط يف مهو إذا ذاكو

، هريجرام وغلب اإلكو، هريسود وغواأل، هريردي وغكوال، هري السلوقي وغنيفرق ب المث إنه 

  .دهيد حل صيلما ريب للصكف

النصراف ،  الظاهر العدم،كحنو ذل أو ةيللماش أو عربل للز، ديس مبعلم للصيد ما ليل صحيوهل 

  . كالم يف ذلكل اليأيت تفصيوس، ديجل الصم أليالتعل إىل ةيتدلة اآلاأل

، )عليه السالم( عن الصادق ،وينكخلرب الس، ميسود البهلب األكد اليحرمة ص دين عن ابن اجلنكل

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  ألن ،دهيل صكم ال تأيسود البهلب األكال: )عليه السالم( نياملؤمن ريقال أم

   .)١(بقتلهأمر  )وآله

 من باب كولعل ذل، احللى  علصحاب األإمجاعو، دلة األطالقإل، راهةكالى ن الالزم محله علكل

 ،اءيشلوان يف األ األرياً تأثيث ثبت علمي حده ضار مثالًيص أن  أو،ةيه خصوصيفده يص أن ال، اطياالحت

الصفات املختلفة يف النفس ى افات املختلفة عليما تدل القك، لبكالسواد عالمة مضرة يف نفس ال أن أو

ما ك ،ة وأمحديبعض الشافعى نه فتوأل، ةيالتقى مثل احلمل عل ك ذلريغ أو ،افةيما ثبت يف علم القى عل

  . يف املستند

  

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٢٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢١٠

  .)ه نصليل ما فكو ف والرمح والسهاميد بالسيوز الصجيو(: قال يف الشرائع) ٢مسألة (

  . )هي علمجاعاإلى بل عن آخر دعو، اه بعضكما حى خالف عل بال(: وقال يف اجلواهر

 ىل آلة مشتملة علك كذلكو، فما قتليكل مقتوله حيف والرمح والسهم يالس(: وقال يف املستند

عرف يف يبال خالف ، ك ذلريدة العصا وغيوحد ملاس واألنيكاخلنجر والسك، د حمدديحد أي ،نصل

  . هيلمي وناقش فيمث نقل اخلالف عن الد )سألةامل

ما ك، اًيإمجاعونه كبل الظاهر ، كذلكي وهو عمجاإأنه ك لييردب لألرشاديف شرح اإلن إ( :وقال

  . آخرهإىل  )ناأصحاب إىل ث نسبهيح، كهو ظاهر املسال

  : اتيه متواتر الروايدل عليو: أقول

ل كأيدها صاحبها من الغد أجية يعن الرم )عليه السالم( عبد اهللا أبو لئس: قال، زيح حريصحك

  . )١(ىان قد مسك إذا كوذل، لكأيته هي اليت قتلته فيرم أن علمن إ : قال،منه

ر اسم اهللا كداً بسالح وذي جرح صمن:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيوعن حممد بن ق

  . )٢(شاءن إ ل منهكأيسالحه هو الذي قتله فل أن وقد علم، ل منه سبعكأي مل نيلتيل أو لةيل يمث بق، هيعل

  وقد ، قتلهيبه معترضاً فيصيه الرجل بسهم فيرميد يعن الص، وعن احلليب

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٢٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج: الوسائل)٢(



٢١١

ل كأيأصابه هو الذي قتله فلان السهم الذي كن إ : فقال،دةيصبه احلديومل ى  رمنيحى ان مسك

  . )١(ل منهكأيفال  وإالّ ،منه

ل ك ف،ك سهمريقتله غيمل  أنه ىوقد تر،  السهمريس به أثر غيت فوجدته وليرمإذا  :وعن زرارة

  . )٢(غبيمل ك أو غاب عن

  . )٣(به فال بأس يرمي سالحه الذي كان ذلكإذا  :ةيوعن احلليب يف روا

ل أقسام القتل ولو كو، سالحاً عرفاًى سميل أقسام السالح مما كه قإطالشمل بيها مما ري غىلإ

  . اخلرق إىل وال دياحلد إىل فال حاجة، شبهأان باعتراض السهم وما ك

ة يفاك والكوظاهر املسال، عرضاً أي  بل قتلته معترضة،سواء جرحته وخرقته أم ال( :ويف املستند

  . ىانته )اًيإمجاعونه ك

، دخل حتت اسم السالحيها مما ريد من الثالثة وغي أنواع آالت الصنيفرق ب ال(: وقال يف اجلواهر

بل الظاهر ، دة حمددةية اليت يف طرفها حدريالعصا الصغ ه نصل حىتيمها مما فري وغنيكاخلنجر والسك

  . ىانته )وركان بالوصف املذك إذا تجدد من أنواع السالحيدخول ما 

، كذلكلي من االختصاص بالرمح املتعارف والسهم يردب األظهر وجه ملا احتملهيفال  هذاى وعل

 نوع السالح ريا غأه اجلواهر بيل علكن أشإو، ة املستحدثةيد بالبندقية حل الصيفاكستبعد اليولذا مل 

  . ةيكصالة عدم التذأفاملرجع ، املتعارف

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢١٢

 المهكما تقدم يف  ـ كالنصل إىل اجيواالحت، بدوي أنه كفال ش د االنصرافيرألو نه إ :هيذ فإ

  . ما عرفتكات طالق ا بعد وجود اإلكة اليت متسيكصالة عدم التذفال جمال أل هيوعل، حمل نظرـ 

ل حيه فال ري غنيوب، حل مقتوله مطلقاًيد في احلدنيقول بعضهم بالفرق ب أن ظهريومما تقدم 

ت يرمإذا  :ة احلذاءحيواستدل له بصح، صحاباألك إىل بل رمبا نسب ذل ،خرق إذا إالّ، مقتوله

ن مل إو، لكخرق أن إ :ةيومرسلة النها، )١(لكتأ ن مل خترق واعترض فالإو، لكباملعراض فخرق ف

ب بعرضه يصيظ الوسط ي غلنيق الطرفيش ونصل دقياحملراب سهم بال ركواملعراض ، )٢(لكؤيرق مل خي

  . دون حده

  . عيات شاملة للجمطالقاإل إذ ،إشكالحمل 

  .د منهايون أزكت  ال،حةيوا هي الصحكة بعد احتمال ياومرسلة النه

 :)عليه السالم(علي  عن، هيا معارضة مبا رواه الفقإ: والًأها يرد عليو، حةيالم يف الصحكالى بقي

قتلهي معترضاً فريب وسط الطيصيبالعود ف يمريلها فكدان يد وهي عيها حديس فييف رجل له نبال ل ،

  . )٣(عز وجلر اسم اهللا كذ إذا ل منهكأيها دم وهي نبال معلومة فيرج فخي ن ملإو، ر اسم اهللاكذيو

  اء دوران ذحة احليصحيف  إذ ،ه عموم من وجهري غنينه وبيبأن ب: اًيوثان

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢لباب  ا٢٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢١٣

عليه (سألت الصادق : قال، حة احلليب دورانه مدار شيء آخريويف صح، مر مدار اخلرق وعدمهاأل

ابه صأ إذا لكأي: قالى،  رمنيحى وقد مس، دةيصبه حبديضاً ومل ب السهم معتريصيد ي عن الص)السالم

  . )١(راهيوهو 

ن مل إو، ل منهكأيفلى  رمنيحى ان قد مسكو، هرين له نبل غكيمل ن إ :قال، د املعراضيوعن ص

  . )٢(ه فالرين له نبل غكي

ل غري إن مل يكن له نب: سئل عما صرع املعراض يف الصيد، فقال: ويف صحيحته األخرى

  .)٣(املعراض، وذكر اسم اهللا عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غريه فال

ر اسم اهللا كذ ما أن ى وما دل عل،اتطالقواملرجع أصل احلل لإل، تساقطانيويف موارد االجتماع 

  . لكؤيه يعل

وصة يف نه من املوقوذة املنصأوى،  املدعمجاعواإل، الشهرة احملققةكمور أ بكذلى وقد أورد عل

  . ةيكصالة عدم التذأالتساقط ى ن املرجع لدأو، ف السنديه ضعين املروي يف الفقأو، القرآن

، حة احلذاء وحنوهايم استدلوا بصححيث إ، بل ظاهره  حمتمل االستنادمجاعالشهرة واإلن إ :هيوف

 أما ،اتطالقبعد اإلجمال هلا  ة اليكصالة عدم التذأو، ة بعد التزام الصدوقياف يف احلجكه سند يوالفق

   ،ونه من املوقوذةك

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حصيد والذباحة من أبواب ال٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢١٤

  . ضاًيان الرمي من اثمة أك وإالّ ،ينيأعمال اجلاهل إىل االنصراف: ه أوالًيفف

فرق أي  إذ ،وقد عرفت جوازه، ديقتل بعوده وله حد إذا ما ز حىتجي مل كذلكان كلو نه إ :اًيوثان

  . معه أو ديقتل العود بدون احلدي أن نيب

لذا تأمل يف املنع  و،ديما خصص مبا له حدك، ل خمصصاً هلايان الدلكة يفرض مشول اآللو : وثالثاً

  .املستند

 اللحم مع كلقاء ذلإون من كيسراف الذي معارض باإلنه إ :هيوف، اطي باالحتك لذلكتمسيورمبا 

  . د هلميث الحديح،  يف أهل الغابات وحنوهاكثرة ذلك

فهي مثل  ،وانية للحيونه أذكل كالنهي عن مثل ذل أو ،راهةكالى ة اخلرق عليحمل روايف هيوعل

ف واحلجر والنشاب يه بالسيوالذي ترم: ث قالييف حد )عليه السالم(عن الصادق ، سنادة قرب اإليروا

  . )١(يكما ذ إالّ ل منهكتأ واملعراض ال

مل (: هر قالاجلوا أن حىت ،ى املدعمجاعواإل بعد الشهرة احملققة، بهى ل الفتوكشي كهذا ومع ذل

  . )نيور ِيف خربي احلليب املتقدمكل املذي بالتفصأجد قائالً

  :  آخر حول املعراضالًيات تفصييف بعض الروامث إن 

 ، عما قتل املعراض)عليه السالم(جعفر  أبا الأما سأ، ل اجلعفييمساعإو، مثل ما يف خرب زرارة

   .)٢(كصنعته لذل أو ،كان هو حرماتك إذا بأس ال: قال

  بأس به  ما قتل املعراض اليف: قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعنه إ ،وخرب زرارة

                                                

  .١١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢١٥

  .)١(كصنع لذليإمنا ان كذا إ

 رمي به فالي سالحه الذي كان ذلكإذا  :قولي )عليه السالم( نياملؤمن ريان أمكو: قال الصدوق

  . )٢(بأس

  .)٣( حرماته فال بأسكانت تلكن إ :ويف خرب آخر: قال

نه أكف، نسانه اإليرميحجر  أو ون مبرتلة عودكي أن ال، دي التصكون ذلكي أن دااملر أن والظاهر

ره كمما ذ رناه لعله أوىلكما ذى ومحلها عل، اًميحتر أو راهةًكما  إ من اللعب والعبثكخراج ذلإد يرأ

مث ، )هايف عترب ما اصحابأجد أحداً من األ ال(: قال، اتير بعض هذه الرواكبعد ذحيث إنه اجلواهر 

  .  خالف ظاهرهاصحابره األكما ذى محلها عل فإن ،صحابالم األكى محلها عل

، اعترض إذا ذا السهمكو، خرق إذا د املعراضيباحة صإباب (ـ أما عنوان الوسائل الباب ب

  . )٤(ح احلليبيه ما تقدم يف صحيفف، )هريان له نبل غك إذا د بهيراهة الصكو

 طالقإل، ولو بدون اخلرق فيقتله السهم والرمح والس إذا يدبأس بالص ال أنه مما تقدم ظهرمث إن 

  . ان فهو بدويكن إ ون االنصرافكل بعد يالدل

 وجود مثله إىل ضافة باإل،دفعهي طالقاإلن إ :هيفف، رج منهخيالدم مل  ألن تةيمن امل أنه أما احتمال

ون الرمح ذا  إىل كوال حاجةى،  النص والفتوهيما دل علك، رقخين مل إو ان بالسهم معترضاكوهو ما 

   كذلكو، طالقد فوقه لإليحد

                                                

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . إباحة املعراض إذا خرق٢٢ الباب ٢٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢١٦

 ه وقدتكدرأت ويت ومسين رمإو: )عليه السالم(فما يف الرضوي ، إشكالخرق بال  إذا السهم

  . فضلى  حممول عل،)١(ديان يف السهم زج حدك إذا لهكمات ف

 أو ،الذهب والفضة أو ملاساأل أو ديحلدصنع من ايمما ،  أقسام السالحنيمث الظاهر عدم الفرق ب

بل من النفط   الفلزريان من غكن إو، كيبل والبالست، وميملنل واأليواالست كثة مثل التنيالفلزات احلد

صنع من  إذا كذلكو، )الذهب والفضةك(: بقوله، ه بعد مثالهريبه اجلواهر وغ وهو الذي أفىت، مثالً

الم املتقدم يف كه اليرق ففخيمل  أما إذا ،شكالنبغي اإلي خرق فال فإن ،طالق لإلكل ذلك، احلجر

  . املعراض

ما يف املستند حرمة كنهم يروف بعوامل، احلجر والعمود واملقمعةك ،قتل بثقلهيما يف المكبقي ال

  : اتيوقد ورد يف احلجر والبندق روا، مقتوله

عما قتل احلجر والبندق  )معليه السال( عبد اهللا أبا سألت: قال، مان بن خالديرواه سل مثل ما

  . )٢(ال: )عليه السالم( قال ،لكؤيأ

  . )٣(ره اجلالهقكنه إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، اثيوعن غ

: )عليه السالم(قال ، ل منهكو يسئل عن قتل احلجر والبندق أنه إ ،)عليه السالم( عنه ،وعن احلليب

ال)٤( .  

: )عليه السالم( قال ،ل منهكؤيسئل عما قتل البندق واحلجر أنه إ ،)عليه السالم(عنه ، زيوعن حر

ال)٥( .  

                                                

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٣٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٣ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٢١٧

  . )١( مثله) السالمماعليه(عن أحدمها ، وعن حممد بن مسلم

  . )٢(لكال تأ: فقال، قتليبالبندق واحلجر فى رمييف الرجل ، )عليه السالم(عنه ، وعن ابن سنان

: قوليان ك )عليه السالم(اً يعلن إ :) السالمماعليه(ه يعن أب، عن جعفر،  بن علواننيوعن حس

تيكما ذ إالّ ل ما قتله البندق واحلجر واملعراضكتأ ال)٣( .  

،  يف حرمتهشكالنبغي اإليه فال يوعل، والبندق مرادف مع احلجر، البندق ياجلالهق قس: أقول

  : اجلواهر يف شرح قول الشرائعولذا قال، احملددكمنه ما صنع من احلجر سالحاً  ستثىني أنه الظاهرإمنا و

رماه به  أنه هيصدق عليمل ) ه سالحيان فكاته ولو ك ذكدريال ما إ( ما عرفت ريبغ) ل منهحيال(

  . ات احلجرير بعض رواكمث ذ، د بثقلهيصيإمنا ) رقخيه نصل وال ين فكيمل  إذا ذا السهمكو(

، احلجركقتل بثقله يوال حمددة  ةدي ذي حدريغ، ةيل آلة مجادكاملعروف حرمة : وقال يف املستند

 طالقإل، ما أشبه أو سهماً أو فاًيس أو جعل رحماً إذا ماك، احلجر الذي هو سالحكنا سابقاً يولذا استثن

 األصلسالح ف أنه  يفكذا شإو، كل احلجر والبندق عن تليوانصراف دل، ل السالحيودل دلة األكتل

فرق يف أسباب رمي  ما الك، طالقر واحلصاة لإلجل واحلي السجنيوال فرق يف املنع عن احلجر ب، العدم

  .  املنع عن احلجرطالقإل، لحي نه الإف وانيرماه احل إذا كذلكو، املقالع وحنوهكاحلجر 

                                                

  .٤ حلذباحة من أبواب الصيد وا٢٣ الباب ٢٣٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٣٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٣٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢١٨

ل ي دلطالقته إليوقد تقدم حل، ةيرمبا ذهب بعض الفقاء وتبعهم اجلواهر باملنع عن البندقمث إنه 

خبار املتضمنة مة األيبضم، قتل بثقلهينه أو، نه بندقأو،  األصل إالّليس للمحرم دليول، السالح وحنوه

  .قتل منها بالثقليحلرمة ما 

ة اليت يال الرم والبندق احلجر، صل لألدع جماالًي ل السالح الي دل إذ إطالقى،فخي ل ما الكويف ال

ن إ( :من ةية عاميه روايف إمناو، اًإطالقظفر ا يات مل يوالروا، مهاة واملسدس وحنويخترج من فوهة البندق

يف العصر ى سميما ك، د وحنوهيان ذرات حدكن إو وجب احلليد ا ي فالص،)لكؤيقتل بثقله ال 

سر كنها تكل،  عدواًأكداً وال تنيد صيتص ا الإ(هقي ي بل املروي عن سنن الب،)الصجم(ـ بضر احلا

  .داًيد صيصيان ك إذا قتضي احللي )١()نيالعأ السن وتفق

  . كذل إىل تاجحي ة مبا اليده بالبندقيصية ما يدلة حللر األكأطال املستند يف ذوقد 

فالظاهر  ه سالحاً يف احلرب وحنوهيتعارف رميدة وحنوها مما يأما العمود واملقمعة والرمي باحلد

بل قد ، اسها باحلجريقى ل عليوال دل، ا أسلحةأل، الدمى سر وخرق وأجرك إذا خصوصاً، ةياحلل

مث ، ولذا استدل املستند ببعض العمومات، ل مقتولهكل السالح حل أكصار بش إذا احلجرأن  عرفت

 )هي املنصوصة علرية يف غيقتضي احللي األصلف وإالّ ،ب فهوكاملر أو طيالبس مجاعثبت اإلفإن ( :قال

  . ىانته

  .رهكما ذك األصلف، إمجاعث ال يوح

ة والعتل الذي هلدم البناء والفاس وحنوها مما له سحابضربة مبثل امل أو وانيقتل برمي احل لومث إنه 

  خشب 

                                                

  .٢٤٠ ص٩ ج:سنن البيهقي) ١(



٢١٩

، صلال لأل  أو،ديث هلما اخلشب واحلديح، ل للمناط يف السهم والرمححيفهل ، د وحنوهيوحد

خراج إالشارع أراد  أن كمة لذلكفي يف احلكيو، ات السابقة يف اشتراط السالحيوظهور بعض الروا

  . احتماالن، ةيشبه حالة اجلاهليمما ، لةيل وسكقتله بى د عن فوضيالص

، مجاعس مظنة اإلينه لآل(:  قال،ةيديحد أو دةيلة ذا حدانت اآلكة يف ما يباحلل ويف املستند أفىت

  . )وال احتماله يف مثلها

  . واهللا سبحانه العامل، نه سالحأل، اية ما قتل بواسطة الشظايحل ظهريومما تقدم 

، دلة السابقة بعض األطالقإل ،ضاًيجزاء أثر حلت األكأ أو نيصفوان نيت احلعقط إذا لةاآلمث إن 

  :  فمن املطلقات،خباراأل إىل ضافةباإل

  . )١(شاء نإل منه كأيسالحه هو الذي قتله فل أن وقد علم :س املتقدميخرب حممد بن ق

  . )٢(ف والرمح والسهميد ما قتل السيل من الصك: وخرب ابن مسلم

وقد ، قتلهيه بالسهم فيرمي أو ،طعنه بالرمحي أو ،فيضربه الرجل بالسيد يعن الص، وخرب احلليب

  . )٣(بأس به ل الك: )عليه السالم( فقال ، فعلنيحى مس

  : خبار اخلاصةومن األ

اً فضربه يظب أو سألته عن رجل حلق محاراً، )عليه السالم(ى ه موسيعن أخ، جعفرعلي بن  رواه ما

  . )٤(ىمس إذا نعم:  قال،لهكأل حيهل  نيف وقطعه نصفيبالس

                                                

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حصيد والذباحة من أبواب ال١٦ الباب ٢٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢٢٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٢٠

لعدم ، فالظاهر احلرمة، ذنهأ أو دهيأطارت الضربة  إذا ماك، تميئاً ومل يضربه فقطع منه ش إذا أما

  . واهللا سبحانه العامل،  احلرمةاألصلف، دلة لهمشول األ

  



٢٢١

 كتحقق ذليو، ماًون معلَّكي أن قتلهيباحة ما لب إلكشترط يف اليو(: قال يف الشرائع) ٣مسألة (

ل نادراً مل كأ فإن ،هكسميل ما كأي ن الأ و،رتجر بزجرهين أو، أرسله إذا سترسلي أن :بشروط ثالثة

  ).لهكأيباحة ما إقدح يف ي

هو جممع : بل قال، تاباً وسنةًك، ىنصاً وفتو، ون معلماً عدم اخلالفكي أن ىيف اجلواهر على وادع

  . مجاعه اإلياملستند على ذا ادعكو، العرفك إىل ن املرجع يف صدق ذلأو، هيعل

تعلِّمونهن ِمما علَّمكُم ﴿: قال سبحانه، ةيما هو ظاهر اآلك ،نسانمه اإلعلّي أن لزميوهل : أقول

ون كي أو ،ديه يف الصيان بسبب تعلمه من مرافقة أبوكن إو ون له هذا العلمكي أن فيكي أو ،)١(﴾اللَّه

، قيي طرنساينم اإليخصوصاً التعل ميالتعل أن الستفادة العرف،  الظاهر الثاين،زةي غركذلى انطبع ذاته عل

د يخراج الصإالشارع أراد  أن احتمال د باملسحاة وحنوهايرنا يف مسألة الصكوقد ذ، ةيال موضوع أنه ال

:  مخس مالحظاتكهنا فإن ،ب اللحم وخبثهي أثراً يف طكلذل أن ال، ةياجلاهلى عن فوض

لَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَثرياً ﴿و: حسب قوله سبحانه، ب واخلبث يف ذات اللحميحظة الطمال :األوىل

الِْجن ونَ ِبها وِمنفْقَهال ي قُلُوب مِس لَهونَ ِبها والِْإنِصربال ي نيأَع مولَه م٢(﴾لَه(.  

ث المثل اشتراط الطهارات الث ،ةي بالتسمكوذل، نفسي أمر وهو، مالحظة االرتباط باهللا: ةيالثان

، ضاًية يف عدم النظافة أي عدم النريبعد تأثي ان الكن إو، كطهارة اجلسم حتصل بدون ذلحيث إن ، ةيبالن

   عدم البسملة ري تأثكذلكو

                                                

  .٤اآلية : سورة املائدة) ١(

  .١٧٩اآلية : عرافسورة األ) ٢(



٢٢٢

وقد ثبت ، قطعي شرعاً أمر نهإف، نيمر األكنيطان املوجب لذي القتراب الشكوذل، بييف عدم الط

هلا  ،ةيئ مرريوهي غ ونكرة املوجودة يف اليرواح الشراأل أن ،ني املؤمنريعند غ ث حىتييف العلم احلد

  .اءيشاألى ئة علياا السريتأث

، واجللوس واملشي، ل والشربك يف األك من ذلريثك يولذا رو، ةينسانداب اإلمالحظة اآل: الثالثة

  . هارياح وغكوالنوم والن

ضرار الناس إوعدم ، د الفهد والعقابيرف يف صأمثال الت، عدم املقارنات الضارة: الرابعة

  . ما احتملناه يف املسألة السابقةك، بسببهما

ما ك رب منهكداً مبا هو أيوان صيبقتل احل أو ،دةي احلدري غنيكوان بقتله بالسية احليذأعدم : اخلامسة

  . ةيصاحل الواقعروهة حسب املكم أو وبعضها مستحبة، ورة جعلت بعضها الزماًكمور املذاأل فإن ،أيتي

  : ات متواترةيروا، ون معلماًكي أن اشتراطى دل عليف، انكف يكو

د البزاة والصقورة يث سأله عن صيح، حة احلضرميي يف صح)عليه السالم(قول الصادق ك

 ،قتله فإن :قلت، لبكلب املكال إالّ تموهيكما ذ إالّ د شيء من هذهيل صكتأ ال :لب والفهدكوال

* مكين علكمسألوا مما كف* نيلبكوما علمتم من اجلوارح م: قولي عز وجلهللا ا ألن ،لك: قال

  . )١(هيروا اسم اهللا علكاذ

  . )٢(صاحبهاى  علكا متسإالب املعلمة فكالإالّ  :ىخرأة يويف روا

  . )٣(لبكال الإلب كل منه مكؤيس شيء يل: حة احلذاءي يف صح)عليه السالم(وقوله 

                                                

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٢٠٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٢٠٨ ص١٦ ج:سائلالو) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢١٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٢٣

 ني معلم فعلمه يف ساعة حريان غكفإن  :لبكد الييف ص، ة زرارةي يف روا)معليه السال(وقوله 

  . )١(ل منهكأيل ورسلهي

الب كمضت ال أن ها فمايوقد مسوا عل، لهاكالم وهي معلمه كقوم أرسلوا : ريبص أيب ةيوروا

ل كتأ ال: )معليه السال( فقال ،ديعاً يف الصين مجكفاشتر، عرفوا له صاحباًيب مل يلب غركها يدخل ف

  . تدري أخذه معلم أم ال  الكنأل، منه

ل كأيأ، رسلهي نيح يسميأخذه الرجل املسلم فيلب اوسي كعن ، مان بن خالديحة سليصحو

  . )٢(هير اسم اهللا علكلب ذكنه مأل، نعم:  قال،هي علكمسأمما 

 ،دهيل من صكال تأ: )معليه السال( فقال ،د بهيصألب اوسي فك ريستعأين إ: الرمحان وخرب عبد

  . )٣(مه مسلم فتعلمهون علّكيإالّ أن 

ة يوروا، ث السابقينايف احلديفال ، ن يف الزجر واالنزجار وما أشبهياملراد املواز أن والظاهر

  . )٤(رسلهيعلمه ويأخذه املسلم في إالّ أن ،دهيل صكلب اوسي ال تأك: وينكالس

علمت فهي مبرتلة  إذا ةيردكالب الكوال:  قال)عليه السالم(  إىل عليسنادهإب، وينكة السيوروا

   .)٥(ةيالسلوق

  . اتيها من الرواريغإىل 

  ، نياألول نيالشرطى  علمجاعاملستند اإلى فقد ادع، أما الشروط الثالثة

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٧ الباب ٢١٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٢٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٢٤

د يقي أو ،ثركما عن األك، هل الشرط الثاين مطلق: مث قال، رسال واالنزجار بالزجراالسترسال باإل

د يوأ،  وبعض آخركر والدروس واملساليما عن التحرك، ته لهيرؤ وديالص إىل رسالهإن بعد كيمل  إذا امب

  . مهاريده اجلواهر وغيما أك، كهو االشترا

  .تاب والسنةكالوارد يف ال) ميالتعل(ن مستفادان من يورك املذنيالشرط أن ىفخي ال: أقول

ما  أو برد أو وانيخلوف يف احل، انيحل يف بعض األسانايف عدم االستري م اليالتعلإشكال أن وال 

بل مل ، ضاًي أاألولد يف الشرط يينبغي التقيه يوعل، انيحنايف عدم االنزجار يف بعض األي ما الك، أشبه

  . املتعارفى المهم مرتل علك ألن ،ديي يف قبال هذا التقطالق اإلنيعلم من املشترطي

 مجاعة اإليوالغن رت العرفانكو وظاهر املختلف ن االنتصاربل ع، هورشفهو امل: أما الشرط الثالث

ة يفاكلي واليردبوتبعهم األ، من عدم اعتبار هذا الشرط  واملعاين ومجع آخرنيخالفاً للصدوق، هيعل

  . همريح وشارحه وصاحب املعتمد وغيواملفات

م دون ي يف التعل قادحاًاألولوجعل ، د قبل موته وبعدهيل من الصك األنيالفرق ب: ايفكسوعن اإل

  .أيتيما  كاتهي احلل لصراحة رواإطالققرب هو واأل، الثاين

فَكُلُوا ِمما أَمسكْن ﴿: وقوله سبحانه، لكاد األي عدم صدق اسم املعلم مع اعتميحجة القائل بالتحر

كُملَينفسهى بل عل، مكي علكسمي ل الكنه مع األإ ف،)١(﴾ع .  

                                                

  .٤اآلية : سورة املائدة) ١(



٢٢٥

عليه ( فقال ،قتليلب ك عن ال)عليه السالم( عبد اهللا أبا ألتس:  قال،حة رفاعةيده صحيؤيو

  . )١(نفسهى  علكمسأإمنا و، كي علكسميل منه فلم كأإذا  : فقال،ل منهكأ: فقلت، لك: )السالم

وما علمتم : تعاىلوهو قول اهللا ، ديلب املعلم للصكه الي علكسألته عما أمس:  قال،وموثق مساعة

 قال هيروا اسم اهللا علكواذ* مكين علكمسألوا مما كف* م اهللاكتعلمون مما علم* نيلبكمن اجلوارح م

 لب منه قبلكل الكذا أإف، لب منهكل الكؤيمل  لب ماك الكلوا مما أمسكتأ أن بأس ال: )عليه السالم(

  . )٢(ل منهكه فال تأكتدرأن 

 أبو  قال: فقال، والفهدلبكعما قتل ال )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: قال، حة أمحديوصح

 كمسأنه إف، لك فهه فمات وهو معكذا هو أخذه فأمسإف، لب والفهد سواءكال: )عليه السالم(جعفر 

   .)٣(نفسهى  علكأمسإمنا ف، لكل منه فال تأكه وأكمسأذا إو، كيعل

  . ةريحة ابن املغيوحنوها صح

بأس  ال:  قال،ةي اآلوما علمتم: يف قول اهللا، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب وعن

  . )٤(لهكه فال تأكتدر أن ل منه قبلكذا أإف، لب منهكل الكأيمل  لب مماك الكمسأل ما كبأ

رسلته ألب مث كما علمت من : قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، تاب اخلالفكوعن 

  قتله ومل إذا  :ال ق،قتل فإن : قلت،كي علكمسأل مما كه فيرت اسم اهللا علكوذ

                                                

  .١٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢١٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢لباب  ا٢١١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢١٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٢١٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٢٦

  . اخلرب كي علكمسأإمنا ف، ئاًيل منه شكأي

  . نيالم السابقكيف ى  املدعمجاعواإل، ك بعد الشكة بذليكصالة عدم التذأ إىل ضافةهذا باإل

 باحة مما ال الصراح يف اإل،هاريالصحاح وغ اتيفقد استدلوا له جبملة من الروا: اآلخرأما القول 

 مجاعواإل، الظاهرى النص مقدم عل ألن ،هاينافيال  ماى خبار السابقة حتمل علواأل، صل معهاجمال لأل

  . ىفخي ما ال كىربكوى خمدوش صغر

د يصيب لكما تقول يف : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال، يفريم الصيكم بن حكفعن ح

 كمسأإمنا ف ل منهكقتله أه إذا نإ قولونيم إ: قلت، لهكبأس بأ ال: )عليه السالم( قال ،قتلهيد فيالص

: قال، اتهكقتله ذ أن ىم علكس قد جاء عنديل أو لك :)عليه السالم( فقال ،لهكنفسه فال تأى عل

السبع جاء بعد فإن  :قال،  نعم:قلت:  قال،اهاكّذأقولون يف شاة ذحبها رجل يفما : قالى، بل: قلت

 ذاإف تقولون يك: هذا فقل هلمك إىل ذا أجابوإف: قال ،نعم:  قلت،ةيل البقكل بعضها أتؤكاها فأكذ ما

  . )١(لتمكل أكهذا وأ يكذا ذإ و،لواكل منه مل تأك وأكذل يكذ

 واحد ريرواه حممد بن مسلم وغ ومثله يف الداللة ما، ةياملنع صدر تق أن ثيظهر من هذا احلديو

اته كت ذكدرأأخذه فن إ :قاال ،يسميرسله الرجل ويلب كيف ال ما قاالأ، ) السالمماعليه(عنهما 

  . )٢(لبكرون يف الي  وال ترون ما،بقي ل ماكل منه فكته وقد قتله وأكن أدرإو، هكّفذ

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٠٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حوالذباحة من أبواب الصيد ٢ الباب ٢٠٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٧

ل كأيده ويصى  علكسميلب كعن ال )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، شلوعن سامل األ

  . )١( حاللكل  هو،لكأيبأس مبا  ال:  فقال،منه

 قال ،تلوقد قَ هكدرألبه فك عن رجل أرسل )عليه السالم( عبد اهللا أبا لتسأ:  قال،ونسيوعن 

  . )٢(لكن أإل وك: )عليه السالم(

ل مما ك: قوليمسعت سلمان : قال ،ايفكه واليتابكخ يف يرواه الش ماى عل بيد بن املسيوعن سع

  . )٣(هيل ثلثكن أإو لبك الكمسأ

ى رسله الرجل ومسأن إ لبكد الييف ص: قالنه إ ،)معليه السال( عبد اهللا أيب عن، وعن زرارة

  . )٤(يبق ل ماكل فكن أإو، تلن قَإو هي علكمسأل مما كأيفل

لبه كرسل أعن رجل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، عبد اهللا أيب الرمحان بن وعن عبد

ل كاً فينت ناسكذا إف، هيلت عيمس إذا لبكل ما قتل الك:  قال،ل من فضلهك آ،ل منهكداً فأيفأخذ ص

  . )٥(ل فضلهكو، ضاًيمنه أ

رت كلب وقد ذكوأما ما قتله ال: قال، ثييف حد )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٦(ل منهكن أإو ل منهكُه فياسم اهللا عل

ل منه كن أإلب وكل منه الكل ما أك: )عليه السالم(قال الصادق : قال، هيوعن الصدوق يف الفق

  . )٧(بضعة واحدة الّإبق منه ين مل إلب وكل منه الكل ما أك، هيثلث

                                                

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٠٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٠٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢١٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢١٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢١٠ ص١٦ ج:لالوسائ) ٥(

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢١٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

  .١٠ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢١٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(



٢٢٨

الب والبزاة كد اليسئل عن ص: قال، )عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، اديوعن مسعدة بن ز

ان قد قتله كن إو، لهكه فير اسم اهللا علكوقد ذ ملب املعلَّكما صاد الأما  :)عليه السالم(:  فقال،والرمي

  . )١(ل منهكوأ

لب كأخذ الإذا  : قال) السالممعليه(علي  عن، هيعن أب، عن الصادق،  بن علواننيوعن احلس

   .)٢(قتليمل  أو تلقَ، لكأيمل  ل منه أوكأ، لهكد فياملعلم الص

  . اتيها من الرواريغإىل 

 رينئذ غي حنهأل، ديل الصكلب معتاداً ألكون الكي أن مثل، حماملى ات املنع عليوقد محلوا روا

واحتمل ، ما تقدمكة يوالتق، أيت صاحبه ي حىتريصيأصطاد إمنا إذا و لكعتاد األي املعلم ال إذ ،معلم

 أيب عن، محد بن حممدأة يلروا، لباً لغةًكى سمينه أل، الفهدى ة املنع عليما يف الوسائل محل رواكخ يالش

قبل  يبق ل مماك األميحترى وعل، راهةكالى واحتمل هو احلمل عل، لب والفهدكالى احلسن املشتمل عل

  . ضعف بعض هذه االحتماالتى فخي ن الكل، لبكغسله من جناسة ال

 ،غالباً أو اًيان مساوك إذا خبالف ما، اًريثكان كل نادراً ولو كاألى محلت علإمنا  :ويف اجلواهر

  . افؤ وهو منتفكنه نوع التإف، راهةكال أو ةيالتقى من محل أخبار املنع عل ولعله أوىل: قال

  .افؤكنه فرع التأفال جمال للقول ب،  اجلمعكاف يف ذلكة يبالتق يخبار النهإشعار إن إ :هيوف

  نهما حبمل أخبار ين اجلمع بكمأاً إمجاعن كيولو مل : مث قال

                                                

.١١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢١١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢١١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٩

، ات من ذوي العقولكنايف سائر املليال  ماك، ونه معلماًكنايف ي ر الذي الدل الناكاألى املنع عل

  .واناتي عن احلفضالً

ان يف كلب الذي كالى وأخبار اجلواز عل، االنزجار ول واالسترسالك األني بكوال فرق يف ذل

، ه من خالف الظاهريف ماى فخيوال ، هذا الوجهى نئذ معلماً عليون حكينه إده فيصيل مما كمه األيتعل

  .اًيون عرفكي أن بجيواجلمع 

  . هيامة خمتلف فع النه عندأة بيالتقى احلمل على ل علكشأوقد 

  .ةيات اجلواز خالف التقيروا أن ىدل عليات املنع ظاهرة مما ية يف رواينة التقيقرن إ :هيوف

، لكاملنع من األى  مل تشتمل عل)١(حة رفاعةيخبار املانعة بأن صحورد األ، واملستند اختار اجلواز

  . حرام فال أنه وأما، كسميل مل كأ أنه إذا تهايغاإمنا و

  . ةيتمل اجلملة اخلربحيل ما كتضمن اليبل ، حيالنهي الصرى فلعدم اشتماهلا عل، ةيخبار الباقاألوأما 

بل بناء ، صولما قرر يف األك املنعى ة تدل عليواجلملة اخلرب، ظاهرة يف املنع األوىل أن هيرد عليو

  . دي بعرياملنع من النهي وهو غى ثر داللة علكا أأمجلة منهم 

عترب القصد من املرسل يوهل ، ث هو مجع بدون شاهديح، ايفكسل اإليضعف تفص ومما تقدم ظهر

خذه أل ىخرأشارة إب رسلهأذا إو، لب حرمكل نفس الكأل شارة خاصةإب ذا أرسلهإف، ة وعدمهاييف احلل

  : وقوله سبحانه،  احللإطالقبعد ي ان الكن إو،  احتماالن،د لنفس املرسل حليالص

                                                

  .١٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢١٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٣٠

﴿كُملَيع كْنسان كن إو، اديشارة الصلب التابع إلكة قصد اليخصوصى ه عليداللة ف  ال)١(﴾أَم

  . سرافاط اإليعارضه احتي إالّ أن ،حوط االعتباراأل

 أو ،خرأالب كجل د أليلب بالصكال إىل ريشين أك ،واناًيح أو اًإنسانه ريشارة لغانت اإلك إذا ماأ

جل د أليالص أو ،اديذاء الصيإنصرف عن يل فك باألشتغلي ألن ،ق أراد دفع شرهيسبع يف الطر أو ،هرته

 ال ،عرفاً مكلفائدت أي مكين علكمسأ و،دلة األطالقإل، ةيفالظاهر احلل، كهنا رميان ك إنسان

  . شارة املرسلإ املرسل بري لغكمساضر اإل يم حىتكلشخص

، ة عنهياف اآل النصرك الظاهر ذل،مهي بتعلكضر ذليفهل ، د غالباًيل الصكل لكان األكمث لو 

ل كأ إذا ولذا قال املستند باملنع، ولو مضغةى بقي أن بل الالزم، هيدل عليات اوزة ما يس يف الروايول

روه كذيولعلهم مل :  قال،ان معلماً يف اجلملةكن إو، د قطعاًيون معلماً للصكي نه الأل، غالباً أو له دائماًك

  .  الفردكرة مثل ذلدلن

ل كأ أو ل حشوتهكأ أو ديلب شرب دم الصكاعتاد ال إذا ميم عدم الضرر بالتعل مما تقدنيتبمث إنه 

قدح ي نه الأو،  يف الثايناملفروغية كبل يف املسال، ل بعضهكل اجلواز يف أي دلطالقإل، خمه من رأسه مثالً

 ريه يف غ يف حلشكالنبغي اإليفال ، هريدون غ، د صباحاً مثالًيل متام الصكأيلب كان الكة ولو ييف احلل

  . وعدمه) مكيعل(من صدق ، ويف حله يف الصباح االحتماالن السابقان، الصباح

  أراد الصائد أخذ  إذا له منه ماكم أكيف ح أن دينقل عن ابن اجلنمث إنه 

                                                

  .٤اآلية : سورة املائدة) ١(



٢٣١

تمرن ي فلم كغرضه ذلحيث إن من ، لكاأل نه يف معىنأل، قاتل دونهيد منه فامتنع وصار يالص

   .م من هذه اجلهةيالتعلى عل

  . )وال بأس به(: المهكبعد نقل  قال يف اجلواهر

  .  من هذه اجلهةإشكالفال ، لهكث عرفت عدم ضرره أيح: أقول

عند   حىتشكالنبغي اإليفال ، لكأيه الذي معه غالباً ريد وغيصيلب الصائد كان الك إذا أما

  . تهييف حل كضر ذليل فال كأيس بصائد يه الذي لريغإمنا و، نه معلمأل املشترط يف احلل

  



٢٣٢

 أي الثالثةـ  )متصفاً ذه الشرائط، اد بهيرار االصطكبد من توال(: قال يف الشرائع) ٤مسألة (

جل رار ألكفالت، ممعلَّ أنه صدق عرفاً ي حىتك وذل)في اتفاقها مرة لهكيوال ، هيق حصوهلا فيلتحق( ـ

س كولو انع، نفعيمل  ينس أو علمتينه مل أن علمنا بكل، راركولذا لو حصل الت، موضوعي أنه ال، كذل

  . ان العريفيرار أرادوا بكروا التكن ذيوالذى، فكن فتعلم بأن علمه اآل

 ريستعأين إ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال، ةابيالرمحان بن س ة عبدي برواكد ذليؤيورمبا 

  . )١(ون علمه مسلم فتعلمكي  إالّ أن،دهيل من صكتأ ال: )عليه السالم( قال ،د بهيصألب اوسي فك

 إالّ أن دهيل صكتأ لب اوسي الك:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكة السيوروا

لوا كأي أن نيوبزام حالل للمسلم الب أهل الذمةكو،  البازيكذلكو، رسلهيعلمه ويأخذه املسلم في

  . )٢(دهايص

: قالي أو ،ان معلماً عند اوسيكلب كال أن ىعل ىلاألوداللة يف  ال إذ ،ن يف داللتهما نظركل

  . نيم املسلميم اوسي وتعلي تعلنيان فرق بكلعله 

، اًيتعلم ثانيان معلماً فال كما إ لبكفال، رسالراد به عند اإلي ال )علمهيف(: قوله إذ ،ةيوال يف الثان

م يف ين محل التعلكمي شاذاً ال إالّ ،ميلعن التكميرسال ال وعند اإل، ميفالالزم التعل ن معلماًكيما مل إو

 د اليعالمه بالصإم يراد بالتعلي إالّ أن اللهم، قولون بهي خصوصاً واخلرب مشتمل مبا ال ،هية عليالروا

ل كؤي لب اوسي الكيف : قالنه إ) عليه السالم(علي  عن، خرب الدعائمك ونانكي ف،علمه إىل التسبب

  ده يص

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢١٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٣٣

ن كين مل إو كمسأل ما كرسله مسلم جاز أأن إو: قال، رسلهيقلده ويفأخذه مسلم ي أن الّإ

  . )١(مهعلّ

لب كل عن ئسنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، زيرواه حر م مايالتعل ال غراءاملراد اإل أن ديؤيو

اهللا فال ر اسم كوذى مس إذا لبكمنه إ ،نعم: )عليه السالم( فقال ،رسلهيو يسميلبه املسلم وكياوسي 

  . مان بن خالدي خرب سلكذلك و،)٢(بأس

  . مياالمتحان دون التعلى الرمحان حممولتان عل وين وعبدكة السيروا إذ :ولذا قال يف اجلواهر

لب كة ي برواالًالة املرة استديفاكان من يان والتبيجممع الب يكظهر من حميما  أن ظهري كومن ذل

  . لم باملرةتع إذا راد به ماين أالبد و، اوسي

 ريان غكن إو:  قال،لبكد اليث صي يف حد)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ده خرب زرارةيؤيو

  . )٣(ل منهكأيرسله ولي نيعلمه يف ساعته حيمعلم 

، رار مراتكنئذ بالتيعلمه حيف(:  ولذا قال يف املستند،شملهيان كن إو املرةى ه عليداللة ف ال أنه الإ

  . ىانته )آخر أمر ةكورة ملريوالص أمر ميالتعل فإن ،ة راسخةكلعل له مجين مل إو

بل هو ، ة زرارةيوخصوص روا، دلة األطالقإلى، فكم ولو باملرة يحصل التعلنه إذا إ :واحلاصل

  . تفاء باملرةكاال إىل  ذهبصحاببعض األ فإن كظاهر املسال

  يف زواله ذا كف، ميرار يف حصول التعلكعترب التيما ك(: قال يف اجلواهر

                                                

  .٢ الفصل ١٧٠ ص٢ ج:الدعائم) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٧ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٣٤

حنو ى د عليلب الصكم يون تعلكو، مر سهل بعد وضوح احلالواأل، العرف إىل ضاًيه أيجع فريف

  . ىانته )ما هو واضحك، كفي يف ذلكي اً مايثباتاً ونفإه يفي فكيم العاقل الصناعة فيتعل

ه فالالزم إمكانمع  أما ،ن الفحص استصحبكميومل ، زواله أو  يف حصول العلمكولو ش

  . ةيرناه يف الشبهات املوضوعكملا ذ، حصالف

ن إو، ما يف سائر املقاماتك دي ونه ذاكفالظاهر قبول قوله ل، معلمنه إ :قوليالبائع  وباعيان كولو 

والثاين ، ةينه من االستبانة العرفأو، األصل، احتماالن، في قول ثقة واحدكيوهل ، ن البائع مسلماًكيمل 

  .  مرةريرناه غكما ذكأقرب 

ان ك إذا ذاك و«صالة الصحةألى فكد مسلم يان بك فإن ،باعيد يالص أو ان اللحمك أنه إذا امك

  . حاله حال املذبوح،ةيكصالة عدم التذأل، فكيافر مل كد اليان بك إذا أما.  وأرضهمنييف سوق املسلم

، مل اجلوازتحية املنع ويفظاهر اآل، طبعه وخلقتهى الثالث مبقتض أو نيمرأيت باأليلب كان الكولو 

، سرافاط اإليعارض باحتيمل  إذا األولحوط األ إالّ أن ان أقربكن إوالثاين و، قييم طريالتعلحيث إن 

  .لفظ املعلمى مبقتض، ةيبالقول بأن املنع ظاهر اآلى تفكث ايح، هيلإن املستند ذهب كول

 أو مور الثالثةأل العتبار ا،جرامإلب كان كولو ، دي الصريلب معلماً لغكون الكي أن فيكيوال 

  . علم آخر أي ال، دية علم الصيبل املنصرف من اآل، كذلى  علمجاعبل يف املستند اإل، نياالثن

 ديفي فال ،م مدار العلمكلدوران احلى، ورة انتفكالشروط املذى د عليلب املعلم الصكال يولو نس

  .  املستندكبذل ما أفىتك، ان يف وقت ماكن إ



٢٣٥

  . مورأللسهم وحنوه  أو لبكل للشترط يف املرسيمث إنه 

وقد ، إشكال بال كل ذلك، زةيز والبنت املميالصيب املمكمه كحب أو ،ون مسلماًكي أن :األول

 بعض إطالقو، الذبحك أنه ىات الدالة علي جلملة من الرواكوذل، ماترسال املسلّإأرسله مجاعة 

  : اتيالروا

 يسمي أن يلبه ونسكرسل الرجل أإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة زرارةيمثل روا

  . )١(يسمي أن يبالسهم ونسى رم إذا كذلكو، يسمي أن يفهو مبرتلة من ذبح ونس

   .)٢(مسلم الإه يؤمن علياالسم وال  هو:  قال،)عليه السالم(عنه ، محسي األنيوعن حس

ل كتؤأالعرب ى ارسألته عن نص:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

دهم يوعن ص عن ذبائحهمى نهي )عليه السالم(علي  انك: )عليه السالم( فقال ،ذبائحهم

  . )٣(حتهمكومنا

 فقال ،لكالعرب هل تؤى عن ذبائح نصار )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن احلليب

  . ك ذلريغ إىل ،)٤(دهميل ذبائحهم وصكنهاهم عن أ ي)عليه السالم(ي ان علك: )عليه السالم(

له ي مما تعل،)٥(ف نستحل ذبائحهميكف، ستحلون ذبائحناي ل بأم اليات التعليويف مجلة من الروا

  . هريتاب الذبائح وغكل املسألة يف يرنا تفصكوقد ذ، شمل املقاميعام 

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٢٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٢ ص١٦ ج:لالوسائ) ٣(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٣٦

  . مرتداً أو الناصيبكفره كوماً بكحم أو اًيتاب أو كاًيافر وثنكد اليصح صي فال هيوعل

 أو  فلو أرسله اوسي،الصيبكمه كحب أو ون مسلماًكي أن شترط يف املرسلي(: قال يف الشرائع

  . )لحي ال أنه ه خالف أظهرهيوالنصراين ف يهودين أرسله الإو، قتلهي  مالكل أحيثين مل الو

ة يكأيت يف باب التذین سكل، افركرسال الإعدم احلل بى  علمجاعاالنتصار اإلى ادع: أقول

 أشار اجلواهر ك ذلىلإو، ان ظاهر عبارة الشرائع عدم االختالفكن إو، يف اوسي االختالف حىت

  . ضاًيأ

ة وولد كل املشاريودل، دلة األطالقإل، ى الرجل واملرأة واخلنثنيفال فرق يف املرسل ب، انكف يكو

بعض  إالّ أن ،عاً وعرفاًولد شر أنه له من ثبت يف حمولد احلالل وولد الشبهة ملاكاحلرام من املسلم 

رنا كوقد ذ، ك ذلريغ إىل ،احه وهو حمرم حملارمهكل نحي ولذا ال، ل خاصيه بدليترتب علي امه الكأح

  . احكتاب النكه يف يالم فكطرفاً من ال

ران الذي كز وانون والسي املمرييف دور جنونه وغ أما ،بأس به فاقته الإيف دور  يدواروانون األ

لعدم القصد املعترب يف ، دهميل صحي  وأمثاهلم ال،اييف الرؤ لبه مثالًكزجر  إذا  النائمكومثل ذل، شعري ال

أيت يوس، رسال املسلماتإوأرسله مجاعة منهم اجلواهر ى، ما هو منصرف النص والفتوك، رسالاإل

  .حةيه يف الذبيالم فكال

  .هريدلة وغ األطالقإل، دهيواملخالف حالل ص

، الظاهر الثاين، متثل صباحاً مثالًي لالًيرسله ليمطلق بأن  أو ،رسال حاالً اإلونكي أن لزميوهل 

  . ان فهو بدويك واالنصراف لو ،طالقلإل

  انت بقصد كن إو، البسملة بواسطتهاكل يرسال بواسطة آلة التسجأما اإل



٢٣٧

  .ومن االنصراف، من الصدق، ه تأمليفف مثالً ةءمثل بسملة القرا ال، لةياحلل

، حةيمات حلت الذب أو هيعل يأغم أو ذا أرسل مث جنإف،  القتلنيح إىل زم وعي املرسللي وال

  . دلة األطالقإل

، ضاًي أطالق لإل،ان حالالًكلب فأخذه وقتله كة اليه برؤيعل يذا أغمإف، وانيلزم وعي احلي ما الك

  . كثرة اتفاق ذلكو

 ون املوت بواسطة القتل الكدلة األاملنصرف من  إذ ،لة نظريففي احلل، مات قبل أخذه إذا أما

  .بسبب اخلوف

  . ما يف الشرائعك ،ل مقتولهحياسترسل من نفسه مل  فلو، اديرسله لالصطي أن :الثاين

 مما  فضالًداًي فأصاب صبسهم هدفاً مثالًى رم أو: ضاًيوقال أ، هيخالف أجده ف بال: ويف اجلواهر

  . داً فقتلهيده فأصاب صيلو أفلت من 

  .هي علمجاعف اإلوعن اخلال

لب والرمي يف السهم والظفر كرسال للاإلكلة د باستعمال الصائد لآليون الصكي أن :ويف املستند

 لب بنفسهكسترسل اليستعمل هو بأن ي فلو مل ،)ةيندقبال( كيف التفن يرمي أو، فيبالرمح والضرب بالس

نه إ ةيفاكويف ال، عرفيبال خالف ، فد احلليمل  كشبه ذل أو  من قبل نفسه)ةيالبندق( كرج التفنخيأو 

  . مجاعه اإلي وعن اخلالف ف،نهمياملعروف ب

 إذ ، تامري من هذه اجلهة غإطالق والقول بأن ال، اتطالققاوم اإلي  الكما استدل بذل: أقول

فقد استدل ، اتي لسائر الرواطالقاإلك و،ات املقام من سائر اجلهاتي لرواطالقاإلك يف املقام طالقاإل

، طالقصل بعد وجود اإلوال جمال لأل،  احللاألصللي بأن يردبه املستند تبعاً للمحقق األ ورداألصلله ب

  : اتيوجبملة من الروا



٢٣٨

  . )١(لك املعلم فكلبكرسلت أإذا  :مفهوم الشرط يف النبويك

رسله صاحبه فصاد يلب أفلت ومل ك عن ،)عليه السالم(عن الصادق ، مانية القاسم بن سليوروا

ن إو، لكأيفلى  وقد مسدصاإذا  :وقال، ال: )عليه السالم( فقال ،لكؤيوقد قتله أ، ه صاحبهكدرفأ

  . )٢(سم فاليصاد ومل 

ر كلب املعلم فاذكرسلت الأإذا  : قال)عليه السالم( عنه ،عن احلضرمي، ميبراهإعلي بن  وخرب

  .)٣(اتهكه فهو ذياسم اهللا عل

  . ةيفاكخ ومعروف اليشخالف ال الى  بدعوكل ذلكد ياملؤ

ستدل يولذا مل ، ون جابراًكيه ليوال ظهور الستنادهم عل، ضعف النبوي سنداً إىل ضافةباإل: هيوف

الوجه يف عدم  أن وخرب القاسم ظاهر يف، رسالان حتقق املوضوع عرفاً لغلبة اإليمثله لب أن ، واحدريبه غ

 وال ،اًإطالقة له يرب احلضرمي فال داللة عرفأما خ. كذلى نة عليل قريالذ فإن ،ةيل عدم التسمكاأل

 ،س حبجةيومثله ل، بل ظاهره ان حمتمل االستنادكنه لو أو، اًإمجاعس يل أنه  إىلضافةباإل، خالف اخلالف

ذا كاشف اللثام هكنقله  إذ ،ة دعواهيفيكى أر ضرين اخلالف حىتحيوال ى، ه صغريمناقش فأنه 

ذا رآه إف، داًيصى رأ ا إذذهب بنفسهياً ما ريثكلب كوال، الفا يف اخلمكصم من األمجاع إالّ باإل

  . كه ذليفكيوى صاحبه مس

  . اطيالالزم االحت أن كش نعم ال، شعاراتمبثل هذه اإلى عتمد يف الفتوي النه إ :واحلاصل

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٧ الباب ١٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ حن أبواب الصيد والذباحة م١١ الباب ٢٢٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٢٠٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٣٩

زجره  لو أنه رواكهم ذريشف اللثام وغكد الثاين واجلواهر واملستند وياحملقق والعالمة والشهمث إن 

 وال ، مستأنفاًرساالًإغراء سال انقطع بوقوفه وصار اإلاالستر ألن ،غراه صحأسال فوقف مث ب االستريعق

م كاحلى بعضهم على وقد ادع، ه يف عدوهؤغراإوال زاد ، زجرهي أن غراه من دونأ لو استرسل فكذلك

  . ور عدم اخلالف يف اجلملةكاملذ

ات طالقخصوصاً واإل، يف هذا الفرع سهلمر فاأل، مكث عرفت النظر يف أصل احليح: أقول

  . خالف يف املقام وال ال، إمجاعوال ، تشمله

ل كه فيرت اسم اهللا علكوقد ذ لبكما قتله الأما  :ح احلليبي يف صح)عليه السالم(قال الصادق 

  . )١(منه

  .)٢(لهكه فير اسم اهللا علكوقد ذ، لب املعلمكما صاد الأما  :ويف خرب مسعدة

  . اتيا من الروامهريغإىل 

ة بعد صدق عدم يكصالة عدم التذأ بكث متسيح، هر ملنع اجلواهرظيوجه  فال هذاى وعل

غراه ألباً معلماً فكفلو أرسل  هيوعل، ن زاد يف عدوه وخصوصاً مع عدم انزجاره بالزجرإو، رسالاإل

  . المهكآخر  إىل ،ؤثر يف احلليجموسي فازداد عدوه مل 

ويف ، نيه وجهيف أن )رمحه اهللا(لي يردبن عن األكل،  واملستندكة واملسال العالمكوقد تبع يف ذل

  . شف اللثام احتمال احللك

  . س حلكن انعإ و،رسال املسلمإس ينه لأل، لحيغراه مل أرسله فأوقفه جموسي مث أ فإن ،هذاى وعل

                                                

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢١١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٠

عددت العلة حصل تحيث إنه إذا  ،هإطالقب رسال املسلمإس ينه لأل، لحيغراء مل ا يف اإلكولو اشتر

  . ل جزء علةكسار وصار كسر واالنكال

  . ما أشبه أو صاعقةكاشتد عدوه خلوفه من شيء  إذا ماياحلال ف عرفيومنه 

  . سرافاط اإليعارضه احتيمل  إذا ،ع واضحياط يف اجلميفوجه االحت، انكف يكو

، ادة العدو من غاصبيغراء املوجب لزحصل اإل ولو: شف اللثام مازجاً مع املنتكقال يف مث إنه 

لب كده اليصي ما كلميان كن إو، ديثبته من الصيما  أي ،هكلميذنه مل إ ري بغك املالريوباجلملة من غ

مل  إذا معه أو  بدونهكه املالكلمي :ليوق، كه املالكلميما ك، رساالًإغراء ان اإلك إالّ إذا ،رسالهإاملغصوب ب

   . ظاهر العبارةكواملل،  وجهان،رساالًإن كي

ان كن إو بل هو للمرسل دي الصكلميعدوه مل  غراه فضويل فازدادأ فهولو أرسل(: وقال يف اجلواهر

م كلب النقطاع حكان غاصباً للكن إو  الفضويل لهك ملاآلخراالحتمال ى أيت عليو، لبكغاصباً لل

  . )غراء باإلاألولرسال اإل

 إليه سبقيمل  ما إىل من سبق ل هويدلال ألن ، هو الصدق العريف بالسبقكار يف امللياملع: أقول

 ريمن غ، د لهيان الص كمثالً  واحدإنسانالسهم ى رم أو،  واحدإنسانأرسله  إذا نهإف،  وحنوهمسلم

ذن إ ريمن غ كلب والسهم املشتركتصرف يف ال إذا ماك، مها معاً غاصباً أو أو اًكون مالكي أن نيفرق ب

نتاج هذه إالعمل يف  إىل قدر الشيء بالنسبة أو ،ملشهورما هو ا كجرة الشيءإه ي وهل عل،هكيشر

 إىل ونسبة العمل، نتاجالن يف هذا اإليلة دخل من العمل واآلكو،  مائةمثالًى سويد يالصن إ  أي،جةيالنت

  ة ئفله ثلث املا، لة الثلث مثالًاآل



٢٤١

 ان الثاين أقربكن إو ،احتماالن ،صادتظهر من مجاعة من علماء االقيما  ك،لة الثلثانولصاحب اآل

  . صاحلتاط اليواالحت، دلة ومذاق الفقهاءظاهر األ إىل  أقرباألولو، العرف إىل ىالم ملقكون الإىل ك

نه للصائد إف، جارة عشرةنما اإليب عشرةى سويد يان الصك إذا  أي،سكاحلال يف الع علميومنه 

لة عطاء صاحب اآلإأيت لزوم يهنا ن كل، لةة لصاحب اآليوالبق ،حسب الفرض ثالثة وثلثاً أي ،الثلث

ت يجرة وثلثها لتفوألة ثلثا العشرة فلصاحب اآل، جرة واستنفع بالبعض بعض األتنه فوأل، جرتهأل ك

ب جيث يح، نيبقدر أربع إالّ نتفع منهاي ن الكول جرا مائةأغصب داراً يمن ك،  الثلثكالغاصب لذل

  . األولالم يف الشق كالإمنا و، ثاين واضحةها القواملسألة يف ش، عطاء املائةإالغاصب ى عل

 ادة العدو اليز ألن ،كللمال أنه فالظاهر، ادة عدوهي وأغراه الغاصب مبا أوجب زكولو أرسله املال

  . عد سبقاًي

ث يان العدو الزائد حبك أما إذا ،نه للغاصبإف كس بأن أرسله الغاصب وأغراه املالكالع علميومنه 

 عدواً أقل من عدو األولرسال عدو باإليلب كان الك إذا نهزميد يان الصكإذا  ماك، دين صكيلواله مل 

ى رم أن فهو مثل، ريبآلة الغ إليه نه سبقأل، د للمغرييالص أن  فالظاهر،غراءلحقه لوال اإليفال  ديالص

  .وللأل نه للثاين الإد فيث وقع الصيح، ديد فسقط فأخذه آخر فرماه فأصاب الصيالص إىل  حجراًكاملال

 آخر إنساند فوصل يد فوقع الصيس بآلة صيد حبجر مما ليالصى رم وهي ما لو ،ىوهنا مسألة أخر

نه لواله حرم أل، ل اللحم للثاينكفهل ، نتفع بلحمهي تة الي وصارت مكصل املاليذحبه مل يفذحبه مبا لومل 

  ،انكيما شرا ألهلم أو ،فعل الثاين عمالًياله مل ، ولونه السابق عرفاًول أللأل أو ،وفسد



٢٤٢

  . راه العرفينه الذي أل، ل بقدر عملهك ،كبعد االشتراي ان الكن إو، احتماالن

 يان العدو الزائد من املغركلو   وهو ما، يف املسألة السابقةاآلخروجه االحتمال  عرفيومنه 

  . حلاط مع غموض املسألة النصايق االحتيوطر، ديالص إىل لبكصل اليث لواله مل يحب، الثاين

ا يف كد يف وقت واحد فاشتريالص إىل لبهما يف وقت واحد ووصالكد وعمرو يأرسل ز إذا أما

روه يف مسألة ك ملا ذ،لبان تفاوتا يف العضكان الكن إو، ة ال بالتفاوتيون هلما بالسوكينه إف، قتله

  .اتيبقدر اجلنا ن العربة بعدد اجلناة الأات من يالقصاص والد

نه  أل،األوللب كد لليفهل الص،  خمتلفاًنيلبكن وقت وصول الكل، ا واحداًرساهلمإان وقت كولو 

س يرسال لاإل ألن ،األولبعد ي ان الكن إو،  احتماالن،رسالهلما باعتبار تقارن وقت اإل أو، هيلإسابق 

  . د بالوصوليصل الصحيإمنا و، داًيص

ملا ، كضاً االشترايفالظاهر أ ،ووقت الوصول واحداً، رسال خمتلفاًان وقت اإلكس بأن كولو انع

  . ان لهكالقبض  إىل فمن سبق، رساله ال باإليصل بالقبض علحيد يالص أن تقدم من

  



٢٤٣

لة باآل أو لبكسواء صاده بال، دية الصية حللي وال خالف يف اشتراط التسمإشكالال ) ٥مسألة (

  .هيه علي بقسممجاعبل اإل، السهمك

وان ياحلى  عل)بسم اهللا(: قوليف، البسملة املتأخرة عن القتلفي كي ال أنه  يفإشكالوال خالف وال 

أَالَّ تأْكُلُوا ِمما ﴿: ث قال سبحانهيح، ةي اآلإطالقة بيفاكالى استدالل بعض العامة عل و،قتل أن بعد

راف  تام لالنصريغ، بعد طبخه للحم حىتاى ر امسه سبحانه علكذ إذا شمل ماي )١(﴾ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه

بل لو ، اتيهذا مع الغض عن الروا، )صلى اهللا عليه وآله(ة املتشرعة منذ زمان رسول اهللا ريوس، القطعي

ذا أردمت إو: قالي أن األوىلان ك ف،لكلة عند األم البسمكاننه باإلأل، ن وجه للنهيكي مل كذلكان ك

  .ل فبسملواكاأل

اً ين وجده حإو، رسال والرمي عند اإلىمس إذا ةي يف عدم لزوم التسمشكالنبغي اإلي ال أنه ماك

  .ةية والرواي اآلطالقإل، وذحبه

اً يه حك مث أدر،سم ولو عمداًيومل  السهم أو لبكأرسل ال أنه إذا  يفشكالنبغي اإلي ال كذلكو

  .ة عند الذبحي أدلة التسمطالقإل، فت البسملة عند الذبحكوذحبه 

سهاماً متعددة من ى رم إذا ماك، ودية لعدة صة بسملة واحديفاك يف لاكشنبغي اإلي  الكذلكو

  . كذلكت دة واحدة فصايالباً بتسمكأرسل  أو ،رسال فصادت متعدداً عند اإلىومس، قوس واحدة مثالً

 ،همايلكالالزم من  أو ،طالقفي بسملة من أحدمها لإلكيفهل ، لباً واحداًكأرسل اثنان  إذا أما

  . حوط الثاينان األكن إو، هي علر اسم اهللاكذطالق أنه إل، األولالظاهر 

   اآلخرأحدمها دون ى ر اسم اهللا علك وذني متعاقبنيلبكولو أرسل واحد 

                                                

  .١١٨اآلية : نعامسورة األ) ١(



٢٤٤

 ،ىفكه يعلى لب املسمكقتله ال أنه إذا فالظاهر، أحدمها فقطى على  فسمنيلبكأرسل اثنان أو 

  . خرحة لآليعله ذبجيعضه مل  أو  لهاآلخرجمرد أخذ ألن 

ث يوالثاين ح، هيسم علي مل األول ألن ،علم حرميمل  أو، المها أو ك،هيم علسيمل  قتله ما إذا أما

 علمي والثالث ال، هير اسم اهللا علكس مما ذيفل، معلول واحدى  علني الواردتنيالعلتكاسران كتيان كشتري

  . ه أم الير اسم اهللا علكهل ذأنه 

 ولو ،في بعده وقبل الذبحكي أو ،لرساهل الالزم البسملة عند اإل أنه  فقد اختلفوا يف،انكف يكو

  .أيتيما ك ةيفاك يف الإشكالفال  اًيان ناسك إذا أما، رسالة عند اإليان عامداً يف عدم التسمك

ظاهر املقنع واملقنعة  إىل ونسب هذا القول، رسال اإلنيون حكت أن اشتراط إىل فقد ذهب مجع

ص املرام واملعامل ي والتبصرة وتلخرشادالشرائع واإلة والسرائر واجلامع وية واخلالف واملهذب والغنيوالنها

  . مناريثكظاهر  إىل بل نسب هذا القول، ص اخلالفيوتلخ

ظاهر القواعد  إىل بوهذا منسو، السهم أو لبكة قبل وصول اليتفوا بالتسمكن فايخرخالفاًً آل

وهذا هو ، حياملفاتما يف ك صحابثر األكبل أ، ويف املستند،  والروضةكر والدروس واملساليوالتحر

العرف  إىل المكال يلقأوقد ، النحر أو  للذبحنيكخراج السإما يف كرسال عرفاً مقدمة اإل ألن ،قرباأل

  . هايمة علكرسال حالفاظ اإلأون كت أن ات تشمله بدونطالقفاإل، كذل إالّ فهم منهيفال 

  .)١(﴾كُنتم ِبآياِتِه مؤِمنني نْإ فَكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه﴿: قال سبحانه

  ال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر ﴿و: قوله سبحانه إىل ،)٢(﴾تأْكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَِّه علَيِهالّ أ ما لَكُم﴿و

                                                

  .١١٨اآلية : نعامسورة األ) ١(

  .١١٩اآلية : نعامسورة األ) ٢(



٢٤٥

  . ةي اآل)١(﴾ِإنه لَِفسق واسم اللَِّه علَيِه

  . ةي اآل)٢(﴾ِه ِبِهما أُِهلَّ ِلغيِر اللّ ولَحم الِْخنزيِر والدم وتةُحرمت علَيكُم الْمي﴿: وقال سبحانه

وقد  لبكصاد الإذا  :ث قالي يف حد)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مانيوعن القاسم بن سل

  .)٣(نيلبكهذا مما علمتم من اجلوارح م و،لكأيسم فال يذا صاد ومل إو، لكأيفلى مس

  . )٤(تيمس إذا لبكل ما قتله الك: ث قالي يف حدعبد اهللا أيب  بنالرمحان وعن عبد

  . )٥(هيت علينت مسك إذا قتله ل ماكبأس بأ لب املعلم فالكال الّإ: والرضوي

ما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِّبني تعلِّمونهن ِمما ﴿و: فةية الشري اآلإطالق إىل ضافةباإل، هاري غإىل

  .)٦(﴾اذْكُروا اسم اللَِّه علَيِه ومكُم اللَّه فَكُلُوا ِمما أَمسكْن علَيكُمعلَّ

 هذه نينها وبيمع بجي ،رسال اإلنية حيالتسمى ة املشتملة علريثكات اليالروا أن ظهري كوبذل

عرف يف ي  شيء الل القتلي الوصول وقبنيح ذإ ،ليجل التسهرسال أل اإلنياً بأن حيات مجعاً عرفطالقاإل

ق اجلمع يطر إالّ أن ،هاريمان واحلذاء واحلليب وغيصحاح سلك، ةريثكانت كن إا وإف، انيح من األريثك

  . كذلكس يوالفهم هنا ل، احلمل فرع الفهم العريف إذ ،دياملقى محل املطلق عل رناه الكالعريف ما ذ

                                                

  .١٢١اآلية : نعامسورة األ) ١(

  .٤اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٢٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ حذباحة من أبواب الصيد وال١١ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  .٤اآلية : سورة املائدة) ٦(



٢٤٦

ست مبهمة بعد ي ل،شبه االستحساناتيا وم، صول ببعض األنييف املقام استدالالت من الطرفمث إن 

 له أوالًعن جإو، اًريخأاط يف املسألة ياالحت إىل رناه مال اجلواهركولبعض ما ذ، ةيدلة اللفظوجود األ

  . باالشتراط ن يف املستند أفىتكل، أحوط وأقوى

 االشتراطى عل نه حىتألى، لب مسكصل اليمل  فإن ،سميأم مل ى هل مس أنه  يفكلو شمث إنه 

 أنه هو يف وسط الذبح وكش إذا ماك فهو ،صالة احللأى االشتراط جمرى عل أنه  إىلضافةباإل، سورهيم

اا يف يفقد ثبت جر، صالة الصحةأى جرأان بعد القتل والذبح ك أما إذا ،فيكيو يسمينه إ ف،مسي أم ال

  . به اجلواهر وأفىت ،ديعن ابن سع يك وهو احمل،رييف فعل الغى رجيما ك، ضاًي نفسه أنسانفعل اإل

رمي أ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، القميهللا بن عبدى سيرواه ع ضاً مايه أيدل عليو

  . )١(بأس ل الك: )عليه السالم( فقال ،سمأت أم مل يمس يبسهمي فال أدر

  . ىلة الذي هو مورد النص والفتومان البسيسة املقام من نيستدل له بأولوي أن نكميبل 

صالة الصحة أحيث إن ، رهاكذ أو ،ها عمداًكتر أو ي،نس أنه  يفكش إذا حال ما علميومنه 

  .مةكحم

  . طالقلإلى، فكنه قاهلا عند الرمي وحنوه كل ،بوجوا أو  بالبسملةان جاهالًكوإذا 

عموم  ل،عتقد وجواين مل إو، فعلها  يف احلل لوإشكالاجلاهل بوجوا فال  أما :قال يف اجلواهر

   كذلك و،)٢(﴾ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه﴿  أكل ماتاب والسنة املتضمنةكال

                                                

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١١٨اآلية : نعامسورة األ) ٢(



٢٤٧

  .هري غكقال بذل

 وعند الرمي  القرآنأقريان كذا إ ف،الذبح أو دية االرتباط بالصين إىل تاجحي ن البسملة ال أوالظاهر

  .  االرتباط بدويوتبادر لزوم قصد، طالقلإلى فكخالص بسملة اإل إىل القتل وصل أو الذبحأو 

ال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر ﴿و: قال مبعونةينه أل، هريغى علإمنا و، هير اسم اهللا علكذيمل نه إ :قالي ال

  . ان يف املسألة تأملكن إو، ةيال املوضوع ةيقيطريفهم العرف ال )١( اهللا﴾ري به لغهلّأ وما اسم اللَِّه علَيِه

: قولي أن علمه عارف باللغة إذا ماك، فهم معناهينه مل كل، بسم اهللا: لقا إذا حال ما علميومنه 

  . الببغاءك فرددها ،هذه اللفظة

ل باالنصراف ي ولو ق،طالقلإلى فك) خدا(: يذا قال الفارسإف، ة فاليونه باللغة العربكأما لزوم و

  . نه بدويأمنع ب

إذا الكفاية  داً فالظاهرير بعكان الذاكبسملة التلفون بأن  أما ،يف بسملة املسجلة احتماالن نعم

  . هير اسم اهللا علكنه ذأل، لةالرامي ولو باآل أو ان هو الذابحك

  منها نسبهاألولبل ، ففي اجلواهر واملستند عدم احلل،  البسملة عمداً العتقاد عدم وجواكولو تر

خبار منطوقاً ومفهوماً بعدم واأل ةي لصراحة اآلكذل و،ما اعترف به يف الدروسى  علصحابظاهر األإىل 

  . احلل

 واملناط يف علمونيال  رفع ماـ فقد استدل له ب ،ما احتمله املستندى عل اآلخرأما االحتمال 

  .نيالد سريالناسي و

، صل الشرطحي ن اليسر الدي و، معلومري واملناط غ،وجب الوضعي ل بأن الرفع الكالى ل علكوأش

  حة يس املقام مبثل ذبيورمبا ق

                                                

  .١٢١اآلية : نعامسورة األ) ١(



٢٤٨

  . ةيوجبون التسمي اً منهم الريثك أن املخالف مع

ه يتضقيما ك، ح يف الواقعيهو صح ماى  محل فعل املسلم علاألصل(ره اجلواهر بأن كما ذ: هيوف

عصار ة املتسمرة يف األريالس إىل مضافاً، تةيونه مكعلم يمل  باحة اللحم املأخوذ من املسلم ماإم بكاحل

 ني يف شروطها بنيخلالف يف العبادات واملعامالت مع أهل اخلالف يف البعة مع أهل ايمصار من الشواأل

  . ىانته )هية فيما علم انتفاء التسمينئذ فيوتظهر الفائدة ح، نيقيالفر

  . سموني ثر هؤالء الرببر الكأ أن نا أعلمأو: )عليه السالم(ده قوله يؤيو

، سالمن يف بعض بالد اإلعارف اآلتيما ك، تنا يف شرائطهايخالف تسم يسمي أنه مث لو علمنا

ذبح يدخل فيل قصاب ك نيكسى عل ميسيباب دار املقصب وى قف عليعلم أهل اخلالف حيث إن 

  : احتماالن، لنا أم الكنفع ذليفهل ، نيك السكما شاء اهللا بتل إىل هو

:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيرواه حممد بن ق مثل ما: اتيوبعض الروا، ةي اآلإطالقمن 

ر اسم كذ إذا م حاللكلى  وصام وصلسالملمة اإلكحة من دان بيذب :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  . هريوغ، )١(هيعل اهللا تعاىل

 شخص يرمي أن ولذا ورد عدم فائدة، حةيحة ذبيل ذبكى ر اسم اهللا علكذ إىل ومن االنصراف

  . التتبع والتأمل  إىللة حباجةكواملسألة مش ،أيتيما س كهريغ يسميو

  ن إ :اضيويف الر، اعتقد الوجوب إذا ينس ل لوكؤيو(: النافع قالمث إن 

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٤٩

 إالّ ،ة واحللي يف السرائر والقاضييخ يف النهايه عدا الشريغ ره يف الشرائع والكذين مل إو ديهذا الق

  . )رادتهإمن التبادر  م ما مركالظاهر حبأن 

د اجلواهر يبعدم الق ولذا أفىت، مكدلة حم األإطالقفى،  يف الفتاووال اتييف الروا تبادر ال ال: أقول

  .ح العالمة الطباطبائيياً له عن مصابيكحا

  .شملهي طالقبأن اإل: قاليفال ، ف للقطع باالنصرافكي مل ولو قاهلا استهزاًء

 أن ون البسملة بدإنسانعرف لغة الرب فلقنه ي ان الكفلو ، لههذا اسم اإل أن عرفي أن لزميوهل 

ومن ، طالق من اإل،احتماالن، فيكيفهل ،  وقاله وأمره بقوله عند الرمي مثالً،ذاكنه إ قول لهي

  . علمه إذا ما إىل االنصراف

يف املستند  و،هيه علي بقسممجاعويف اجلواهر اإل، ضري ال أنه  وال خوف يفإشكالان فال يأما النس

  : اتيه مجلة من الروايدل علي و،هاري وغح وشرحهي واملفاترشادنقل عدم اخلالف عن شرح اإل

رسل أإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خ الثالثةيتب املشاكة يف ية زرارة املرويرواك

 أن يرمي بالسهم ونس إذا كذلكو، يسمي أن يفهو مبرتلة من ذبح ونس يسمي أن يلبه ونسكالرجل 

  . )١(يسمي

له كل ما أك: ث قالي يف حد)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عبد اهللا أيب الرمحان بن وعن عبد

  . )٢(ل من فضلهكو، ضاًيل منه أكاً فينت ناسك فإن ،تيمس إذا لبكال

تاب كال ي إطالقد يقي كوبذل، كذلى ات الدالة عليلة الذبائح مجلة من الرواأأيت يف مسيوس

  .هيسم عليد الذي مل يحة والصيل الذبكوالسنة عن أ

  بل قد ، ما تقدمكان قبل القتل ك إذا  الظاهر اللزوم،رهاكذ إذ يسمي وهل

                                                

  .٢ ح١٢ الباب ٢٢٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٢٦ ص١٦ ج:ئلالوسا) ٢(



٢٥٠

  . يلكرسال من باب أحد أفراد الن وقت اإلأو، وقتها أنه عرفت

 ات هنايومن ظاهر بعض الروا، ةءمن الربا،  احتماالن،بجيفهل ، بعد القتل إالّ رهاكذيمل  إذا أما

  : ة زرارة املتقدمة قالي رواىرو أن الصدوق بعد فإن ،حةيويف باب الذب

  . )١(لكأي نيح يسمي :ويف خرب آخر

عليه ( عبد اهللا أبا سأل أنه ثي يف حد،خ الثالثةيتب املشاكة يف ياملرو حة حممد بن مسلميويف صح

بسم : قوليو، ركذي نيسم حياً فليان ناسكن إ :)عليه السالم( فقال ،سميعن رجل ذبح ومل  )السالم

  . )٢(آخره ىعل وأولهى اهللا عل

، سورهيم أنه العرفى ريو، عريف أنه سور بعديل امليدلى  وهو مقتض،حةيه يف الذبيالم فكأيت اليوس

  . شملهيات يبل وبعض الروا، ة منطوقاً ومفهوماًي اآلإطالق إىل ضافةباإل

 أنه فالظاهر، نه ماذاأ وكذل يرسال ونس اإلنيه شيء حيلزم علي أنه رهكان يف ذكلو مث إنه 

  .انينس

 ،ضريمل  يذا نسإف، الالزم التحفظ أو ،ينس ه حىتكتر إذا ان املسقط مايلحق بالنسيوهل 

  . ان النجاسة يف الصالةيل مثل هذه املسألة يف باب نسيروا تفصكوقد ذ، احتماالن

ات ي بعض اآلإطالق ،مثالً رسال اإلنيه حرية غيتسم يفكي أو ،يسمي أن شترطيمث هل 

  . اينقتضي الثيات يوالروا

، هير اسم اهللا علكذ أنه ىريوالعرف  ،)٣(﴾ال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه﴿و: قال سبحانه

  شرب املمرض الدواء أ أنه إذا ولذا

                                                

  .١٠٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٢١اآلية : نعامسورة األ) ٣(



٢٥١

ن كل ـ باملبين للمفعول ـ هير اسم اهللا علكذُنه إ قالوا، هير اسم اهللا علكالطفل وذ أو ضياملر

  .ةيفاكمات عدم الرسال املسلّإبل أرسله بعضهم  ظهريا مكنهم ياملشهور ب

وعدم ، وحنوه) تيمس(املنصرف من  إىل مضافاً، اتي مجلة من الروا،األصل إىل ضافةه باإليدل عليو

  . ابةيقبل الني أنه ىل عليدل

د يالص إىل رجون مجاعةخيعن القوم  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،ففي خرب حممد بن مسلم

: )عليه السالم( قال ،كذل يزجيأ هريغ يسميلبه وكلب كرسل صاحب اليو، لب لرجل منهمكون الكيف

صاحبه الذي أرسله إالّ يسمي ال)١( .  

  . حيه بسند صحريغ أو نة العلميولعله رآها يف مد، حةية صحي جعل الرواكويف املسال

 الذي ريغ يسمي أن زيجي ال : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، ريبص أيب وعن

  . )٢(لبكأرسل ال

من : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،حة حممد احلليبيضاً بصحيواستدل الوسائل واملستند أ

  . )٣(لهكأيسم فال يلبه ومل كأرسل 

 أن  قد عرفتكنك ل،ه أم الري غىمس إذا شمل مايها حيث إن إطالقى، خرأومثلها مجلة : أقول

  . خبار اخلاصةاً لوال األيقيونه طركقتضي يصراف االن

ان كن إ أنه فالظاهر، غرتأغراء مث املسجلة بأن سجلت اإل أو ،يل اآلنساناإلكلة ولو أرسلت اآل

  . فكي آخر مل إنسانى  ومسإنسانفلو فتحها  وإالّ ى،فكى فتحها ومسل مباشراً نساناإل

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٣ الباب ٢٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ حب الصيد والذباحة من أبوا١٣ الباب ٢٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٥٢

  . ة املسجلةيوقد تقدمت التسم

  . ثالثى د آخر ومسيبعدم احلل لو أرسل شخص وقصد الص وأوىل: قال يف اجلواهر

نه مما مل أل، ةيفالظاهر عدم احلل ـ دينصف الص ـ أي نصفهى  عل،بسم اهللا: ولو قال املرسل

ما سبق ك، دين مل ترتبط بالصإو ة مطلقاًافيكة املقولة يالتسمن إ :قالي إالّ أن اللهم، هير اسم اهللا علكذي

  . فاًين ضعاكن إو احتماله

ده ساملاً يصى لب علكالى غرأث يح، دهيبل لص، قصد بسم اهللا لقتلهيومل ، بسم اهللا: ولو قال

  . ان مرتبطاً بالقتلكما  إىل  ومن االنصراف،طالق من اإل،ورانكه االحتماالن املذيأيت في ،دون قتله

  



٢٥٣

انت ثالثة مل و ك أ،ديسم يف قتل الصيلب صائد مل كوى لب صائد مسك كلو اشتر) ٦مسألة (

  . سم صاحب واحد منها حرمي

  .نهميعرف بي خالف ريمن غ: ويف اجلواهر

مرسل  أو ، معلمريمعلم وغ أو ،لب وسهم أو ك،ني سهمك يف اشتركذلكم كن احلإ: ويف املستند

  . كذلى الوفاق على مث ادع،  مرسلريوغ

أحدمها ى على ومس، اً وسهماًلب أو ك،نيسهم أو ،نيلبك واحد إنسانرسل أذا احلال لو كو: أقول

  . ة عند القتلية التسميفاكنعم قد عرفت  ،اآلخردون 

اشتراط ى ل الشرط دل عليدل أن وهي، القاعدة إىل ضافةفالوجه يف عدم احلل باإل، انكف يكو

ما هو ك نيسار العلتك النني والسبب يف املقام نصفا السبب،ة بوقوع القتل من السبب اجلامع للشرائطياحلل

  : اتيمجلة من الروا، ؤثر أثرهين السبب جامعاً فال كيحدمها جامعاً مل أن كيث مل يوح، واضح

ن وجدت إو: لب قالكد اليث صييف حد، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، دةيعب أيب مثل ما عن

  .)١(ل منهك معلم فال تأريلباً غكمعه 

وقد مسوا  لهاكالم وهي معلمة كرسلوا أوم سألته عن ق:  قال،)عليه السالم(عنه ، ريبص أيب وعن

 ،ديعاً يف الصي مجكعرفون له صاحباً فاشتري ب اليلب غركها يالب دخل فكمضت ال أن فلما، هايعل

  .)٢(تدري أخذه معلم أم ال  الكنأل، ل منهكؤي ال: )عليه السالم(فقال 

 ككد وشاريصى  علكلبكسلت رأذا إف: ثي يف حد)عليه السالم(عن الصادق ، هية الفقيويف روا

  . )٣(اتهك ذكتدر إالّ أن ل منهكلب آخر فال تأك

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٢١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٢١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٢١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٥٤

 إالّ أن ،لكلب آخر فال تأكه ك وشاركلبكد يالصى ن أرسلت علإو: )عليه السالم(والرضوي 

  . )١(اتهك ذكتدر

ث ييف حد )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ،  عن عدي بن حامت،)محه اهللار(خ يوعن خالف الش

ى ت عليمسإمنا  كنإل كتأ ال: )عليه السالم( فقال ،لباًكه يليب وأجد علكين أرسلت إف: قلت :قال

  . )٢(كلبك

صالة أل، إشكالبال ى فكمسلم  أنه علم فإن ،لباًك آخر إنسانرسل ألباً وكرسل هو ألو مث إنه 

  . مساه أم ال،علمه أم ال أنه  يفكن شإو، الصحة

  .ف وحرمكيافر مل ك أنه ن علمإو

 يف كموا بذلكما حك ،م بالصحةك حسالمان يف أرض اإلك فإن ،ن الفحصكمي ومل كن شإو

  . م بعدم الصحةكفر حكان يف أرض الكن إو، ك ذلريط وغيت واللقي واملسالماللحم يف أرض اإل

 تستفاد عن ،ل الشرائطيدلى ا مقتضأ إىل ضافةباإل، كة يف موارد الشيكصالة عدم التذأمث إن 

  : اتيروامجلة ال

  . )٣(تدري أخذه معلم أم ال  الكنأل:  املتقدمةريبص أيب ةيمثل روا

ب يغيذا إ فكغب عنيمل  لب ماكد اليل من صك :)عليه السالم(عن الصادق ى، سيوما رواه ع

  . )٤( فدعهكعن

ر اسم كداً بسالح وذيمن جرح ص:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيوما رواه حممد بن ق

  سالحه  أن وقد علم، ل منه سبعكأي مل نيلتيل أو لةيل يه مث بقي علاهللا

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٦١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٦١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٢١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٥٥

  . )١(ءشان إ ل منهكأيهوالذي قتله فل

دها صاحبها جية يعن الرم )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، مان بن خالديوما رواه سل

  . )٢(لكأيته هي اليت قتلته فيرم أن علميان كن إ : قال،لهاكأيأ

د وجه ييف ص )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيبن قوعن حممد 

  . )٣(ال تطعمه:  قال،من قتله يدري ت اليه سهم وهو ميف

تدري   الكنإف، تطعمه له والكرض فال تأدة من األهو أو ،يف جبى تردفإن  :ويف باب الذبائح

  .من قتله

  . نيضامات ذه امليها من الرواريغإىل 

ويف ، قطعاً مستثىن إالّ أنه ،ضاًي احمللل أكانت مطلقاً شاملة لالشتراكن إو ه املتقدمةية الفقيروامث إن 

ح يون صركياد كبل ، سباب احملللة األكاحلل مع اشتراى ه االتفاق علريوظاهر غ ح بعضيصر( :اجلواهر

  . ىانته ) السابقريبص أيب خرب

حيث ، ني آخرني ودجاآلخرو، هيحة اثنان بأن قطع أحدمها ودجيذبذبح ال إذا حال ما علميومنه 

جامعاً للشرائط إنسانن ياآلخروان ويه حيقطع ودج إذ كذلكو، حرم وإالّ مجعا الشرائط حل إذا ماإ 

  . حرم

القتل  ألن ،ضري شرعي مل ري ذحباً غإنسانمث ذحبه ، وت بعد حلظاتميلب مبا كعضه  أو  رماهاذإو

  .  الشرعي حرمريغ أو إىل همايلإان مستنداً ك إذا أما، ولاأل إىل مستند

   ، حمللةريد بآلة غيثبت الص إذا فرع بعض مامث إنه (: قال يف املستند

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦  الباب٢٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٩ الباب ٢٣٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٥٦

ة احملللة ل مث قتلته اآل،وصار أخذه سهالً هلي صار مثل األ،االمتناع والعدوى  قادر علريجعلته غأي 

 رياً غيونه وحشكد ية بالصياشتراط احللى عض آخر عل بكفرع ذل و،وحمرم ه سببان حملليفاجتمع ف

وبأن ، زهاق الروحإا يف كشتريمل  إذ كس مبشتري لاألولهما بأن يل علكمث أش، ه بالسهولةيمقدور عل

  . )ب منهيقر أو ،خرن الثاين مقارناً لآلكيمل شكال إذا صح اإليإمنا الثاين 

ده يشل  أو ،ةية الوحشكن من احلركتميمل  ىتح  مثالًاألولعماه أنعم لو ، ديره جكما ذ: أقول

  . ديخرج عن انصراف أدلة الص، كما أشبه ذل أو ورجله

ى ه موسيعن أخ، جعفرعلي بن عن ، سناد صورة االستثناء ما رواه قرب اإلرية يف غيد احلليؤيو

ليه ع( قال ، صرعه رجل مث رماه بعد ما صرعه آخرريط أو محار وحش أو عن ظيب، )عليه السالم(

  . )١(ورماهى مس إذا بيتغيمل  له ماك: )السالم

                                                

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣٢ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٢٥٧

بل ،  وال خالفإشكالالسبب احمللل بال  إىل زهاقعلم باستناد اإل إذا ديل الصحيإمنا  :)٧مسألة (

متواتر  إىل ضافةباإل، اتي املستفاد من مجلة من الروااألصل ملا تقدم من كوذل، مجاعه دعاوي اإليعل

  : اتيالروا

 : قال،لهاكأيدها صاحبها أجية يعن الرم )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت،  بن خالدمانيخرب سلك

لكأيته هي اليت قتلته فليرم أن علميان كن إ)١( .  

عليه (قال ، لكأيدها صاحبها من الغد أجية ي عن الرم)عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل، زيوخرب حر

  . )٢(ىان قد مسك إذا كوذل، لكأيه فلته هي اليت قتلتيرم أن علمن إ :)السالم

ان يف طلبه فوجده من الغد كاً فأصابه مث يظب أو محار وحشى  سألته عن رجل رم،وخرب مساعة

  . )٣(فال وإالّ ،ل منهكأين سهمه هو الذي قتله فلأو أصابه أنه علمن إ : فقال،هيوسهمه ف

 أنه ىوتر،  السهمريس به أثر غيول هت فوجدتيرمإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب زرارة

  . )٤(غبيمل ك أو ب عنيغي ،لك فك سهمريقتله غيمل 

 :قوليان ك )عليه السالم(اً يعلن إ :) السالمماعليه(ه يعن أب، عن جعفر،  بن علواننيوخرب احلس

  . )٥(لكه يف موضع مقتل في فك فوجدت سهمكب عنيغيداً فيت صيرمإذا 

  ب عين وأجد يغيف يرمأ: )عليه السالم( عبد اهللايب ألقلت ، القميى سيوخرب ع

                                                

  .١ حالذباحة من أبواب الصيد و١٨ الباب ٢٣٠ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٥٨

  . )١(ل منهكل منه فال تأكان أك فإن ،ل منهكؤيمل  ل ماك: )عليه السالم( فقال ،هيسهمي ف

  . )٢(يف املسألة السابقة جعفر املتقدمعلي بن  وخرب

 يرميد والرجل يهل صأ إذا ،ا رسول اهللاي: قلت:  قال،خ يف اخلالفيويف النبوي الذي رواه الش

ه يوجدت فإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ،تاًيجده ميث فال والثنيلتيب عنه الليغيد فيالص

  . لك قتله فكسهم أن ه أثر سبع وعلمتين فكي ومل كأثر سهم

 أن علمت إذا لهكه فال بأس بأي فكان سهمكو ن وجدته من الغدإو: )عليه السالم(والرضوي 

  . )٣(له قتكسهم

تحامل يد فيالص يرمييف الرجل : قالنه إ ،)عليه السالم( عن الصادق ،سالموعن دعائم اإل

ون كي أو ،ه سهمهيتاً وفيجده من الغد مي ف،ب عنهيغيتحامل بشدة الضربة في أو ،الرمح أو هيوالسهم ف

  . لهك فحلال أ،هريمات من فعله ال من فعل غ أنه أصابه سهم يف مقتل علم أو ضربه

ت فال يمنأوما ، لكت فيصمأما : قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله(نا عن رسول اهللا يوقد رو: قال

  . )٤(وتميعنه مث ى تواريبها مث يصي أن مناءواإل، ااكموت مية فيب الرميصي أن صماءفاإل ،لكتأ

  . ملسألةرناه يف أول اك هو ما ذ،واحد أمر  إىللهاك ريات اليت تشي من الرواك ذلري غىلإ

  نه أراد املصداق من باب إف، هريالشرائع وغكبة وحنوها يأما من عرب بالغ

                                                

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:ائلالوس) ١(

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٢٥٩

نه مات أنان بيعرب عنه باالطميار العلم العادي الذي يفاملع، اتيتبعاً لبعض ما تقدم من الروا املثال

 إىل ،ه أم الريه أثر غيان علك وسواء ،ه السهم أم اليل له سواء وجد فحي علم اليذا مل إف، بسبب الضربة

  . مور اليت ال اعتبار ا من األك ذلريغ

 إالّ هي بال خالف أجده ف،اةي مستقر احلري لو غاب غكباحلل من ذل وأوىل(: ولذا قال يف اجلواهر

 بعض النصوص إطالق حنو ما مسعته من ،كذلى بة املرتل علية احلرمة مع الغي النهاإطالقمن ى كحيما 

  . ىهانت )الظهورى  علاالًكات

 فإن ،ضاً باحلرمةيخ أيالش ث أفىتيح، بعد السقوط من مثل اجلبل أو ل موته يف املاءحا علميومنه 

  . ركما ذى فتواه حممولة عل

  . )١(ان رأسه خارجاًك إذا د الواقع يف املاءيل الصكروي من أ ده مايؤيو

ك تيمن فوق ب أو ،يف املاء أو جدت الذبح فوقعت يف النارأحة فيذحبت ذبن إ :حة زرارةيوصح

  . )٢(لكجدت الذبح فأنت قد ك إذا ،جبلأو 

  . دلة األك تلطالقإل ،تفوا بالعلم العاديكمها اريفاجلواهر واملستند وغ، انكف يكو

وان من فوق اجلبل يذا أسقط الضرب احلإف، ةي القوتهلزم العلم مبرتبي ال أنه ماك، فيكيأما الظن فال 

ان كلب مبا أسقطه فكدفعه ال إذا كذلكو، نفعيله السهم والسقوط معاً مل ان جزأ سبب موته بأن قتكمما 

  . ما أو موته بسبب السقوط

                                                

  .٥، ٤، ٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٥اب  الب٣٠٤ ـ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالصيد والذباحةأبواب  من ١٦ الباب ٢٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٠

نه من وأل، ة قوهلمي حلجىفكبالضربة نه إ :ن قال أهل اخلربةكل،  الصائد يف سبب املوتكذا شإو

  .نةي البكقامت بذل إذا ذاك و،)١(االستبانة الواردة يف خرب مسعدة

  . اتهك ذكدريمل  إذا لهكهذا 

يف بئر وحنوها ى ترد إذا ما يف، اه ولو بضربة رمحك فذكدرال بدون اإلحي ما اليه فكدرأ إذا أما

  . دلة العامة لأل،حل

                                                

.٧ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢١٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٦١

جحار  والصقور والفهود واألك واحلبالة والشباكالشرك ،ل آلةكاد بيل االصطحي :)٨مسألة (

،  وال خالفإشكالبال ، هيكذيمث  عله ممتنعاًجي بأن هاريشعة وغبل وبالسم والغاز واأل، هاريوالبنادق وغ

  . هي علمجاعبل الظاهر اإل،  واحدريما اعترف به غك

 كة بذليرادما احللإن الظاهر كل، ي البندقسد بقيوهم عدم جواز الصي د مايعن سالر واملف نعم

، اتية اليت هي متون الروانع يف املقكد ذلير املفكخصوصاً وقد ذ، اديوان بسببها ال االصطيمات احلإذا 

ه ري وغريل ما قتله البندق من الطكؤيوال ، ل الثعلب والضبكوز أجيوال  :نصه ها ماير فكن ذإنه وإف

اث بن يث روي غيح، اتبع النص أنه الظاهر  إالّ أن،)١(وهي قسي البندق حرام، اجلالهق يورم

  . )٢(ره اجلالهقكنه إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ميبراهإ

د حرم يئاً من الصيقطعت احلبالة وحنوها ش إذا نعم، ةي يف احللشكالنبغي اإليفال ، انكف يكو

 لبكان بالك إذا كل ذلحيان كن إو، تةية ميكاملقطوع قبل التذ ألن ،خذد بعده اآليالص يكن ذإو، كذل

  . اهكطارها احلجر مث ذأذا  إ خبالف ما،ا حاللإ فذنه مثالًأالسهم  أو لبكطار الأ إذا ماك، لةاآلأو 

ئاً فهو يما أخذت احلبالة فقطعت منه ش: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الرمحان ففي خرب عبد

  . )٣(ل منهكه مث كفذ اًيت من سائر جسده حكوما أدر، تيم

ما أخذت : )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيوعن حممد بن ق

  لوا كو، تينه مإف  فذروهرجالً أو داًيد فقطعت منه يلة من صاحلبا

                                                

  .٢ من أبواب الصيد والذباحة ح١٧ الباب ٦٢ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٢ حالصيد والذباحة من أبواب ٢٣ الباب ٢٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٦٢

  . )١(هيرمت اسم اهللا علكاً وذيتم حكما أدر

ما أخذت احلبالة فانقطع منه :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ماني بن سلعبد اهللاوعن 

  . )٢(تةيشيء فهو م

وما ، تةيئاً فهو مي احلبائل فقطعت منه شما أخذت:  قال،)عليه السالم(عن أحدمها ، وعن زرارة

  . )٣(ل منهكه مث كّاً فذيت من سائر جسده حكأدر

ظاهر أنه ال حيرم أن يرمي الصيد مبا هو أكرب منه، وإن كان مكروهاً، أما عدم احلرمة فهو مث ال

 حيىي، قال أبو وأما الكراهة فلمرفوع حممد بن. املشهور، إلطالق األدلة اليت ال يصلح املعارض لتقييدها

  .)٤(ال يرمي الصيد بشيء أكرب منه): عليه السالم(عبد اهللا 

 نهوأل، ث أفتوا باحلرمة لظاهر النصيح، ديبن سعىي حيس ويدرإوابين محزة و، ةيالنها يكخالفاً حمل

ف ي والنص ضع،ليما يف التعلى فخيوال ،  الثقل واحلد يف قتلهكشتري أو ،قتله بثقلهيرب منه كان أكإذا 

  . السند معرض عنه عند املشهور

  . )عدم احلرمةى  علمجاعاإلى ن دعوكمي(: بل قال يف اجلواهر

  

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حمن أبواب الصيد والذباحة ٢٤الباب  ٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب ٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢١ الباب ٢٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٦٣

ما كال إشكال وال خالف يف اشتراط أن يكون الصائد مسلماً إذا قتلت اآللة الصيد، ): ٩ألة مس(

، رائط املقررةاً مث قتله املسلم بالشيافر حكصاده ال إذا هإسالم وال خالف يف عدم اشتراط إشكالال 

وملا تقدم يف ، د مسلمينه صألى، فكى سلم ومسأافراً وقبل قتله كى رم أو رسلألو  أنه القاعدةى ومقتض

  .رسالاالعتبار بالقتل ال باإل أن البسملة من

ات يتايب الدكروا مثل هذه املسألة يف كوقد ذ، مث ارتد حرم مسلماًى رم أو رسلأس بأن كولو انع

  . سكبالع أو أسلم إليه افر وقبل وصول السهمك يرماه املسلم واملرم إذا ماك ،والقصاص

 ضافةباإل، ورة يف باب الذبائحكدلة العامة املذاألى ون الصائد مسلماً هو مقتضكف، انكف يكو

  . ات اخلاصة الواردة يف املقاميالرواإىل 

عليه (علي  انك: )عليه السالم( فقال ،حتهميل ذبكؤيأ العربى عن نصار، حة حممديصحك

  . )١(حتهمكدهم ومنايعن ذبائحهم وصى نهي )السالم

نهاهم ي )عليه السالم(علي  انك:  فقال،لكالعرب هل تؤى عن ذبائح نصار، حة احلليبيوصح

  . )٢(دهميل ذبائحهم وصكعن أ

ه كأعطو إذا بأس ال: )عليه السالم( قال ،يد اوسيعن ص، عبد اهللابن ى سية عيومفهوم روا

  . )٣(شهدهي إالّ أن ،فال جتز شهادم وإالّ ضاًي أك والسماًيح

جل رهم ألكولعل ذ، همريالعرب وغى  نصارنيعدم الفرق بى ب علك املرمجاعبل يف املستند اإل

  سلموا يانوا يف العراق ومل كث يح، االبتالء م

                                                

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٤ الباب ٢٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٦٤

 إىل انواكو، نياملسلمكوهم عرب  هانة هلمإ كذل أن ث رأوايح، ة لعمريعطاء اجلزإبوا عن أو

  . اًجي مث أسلم غالبهم تدر) السالممعليه( األئمةزمان 

  مثالًنيآلت أو ،سهم واحد أو لب واحدكك، افر آلة واحدةكرسل املسلم والأفلو ، انكف يكو

 أن ني فرق بريمن غ،  من تعرض للمسألةكبذل ىتفما أك، وان حرم لفوات الشرطيتل احل بأن قُافاصطاد

وجه ى  علالًت قانيلتل واحد من اآلكان أثر ك إذا ،نيوقت أو  يف وقت واحدنيلترسال لآلون اإلكي

  . همري واجلواهر وغكبه الشرائع واملسال ما أفىتك، همايلإنسب القتل ي

فال ، القاتل مسلم عرفاً ألن ،افر حلكه اليمث جهز عل، اته مستقرةيولو أثخنه املسلم فلم تعد ح

  . افركجهاز الإضر ي

 وقتله اآلخرأخذه  أما إذا ،لحي فقتال مل اآلخرحدمها واسترسل أرسل ألبان فكمع املسلم ان كولو 

سقط يف  أو سركسقط عن جبل فان إذا ماك، ةكوان عن احلريضر منع شيء احليال  إذ ،ضرياملرسل مل 

باجلالهق و  أرماه باملقالع إذا ذاكو، دلة األإطالقع يشمل اجلمينه إ ف،لب وقتلهكنقرة فأتاه ال أو رئب

  . رماه بالسهم فقتل أو لبكه الءفجا ريأوقفه عن الس حىت

  . لحياملرسل مل  أو لب املسترسلكولو اشتبه احلال هل قتله ال

  .لبكمن عض ال أو ،ذا لو اشتبه هل مات بالسقوط من اجلبلكو

ح يو ال الران لكن إو، هريما يف الشرائع وغك، د فقتله حليصال إىل حيسهماً فأوصلته الرى ولو رم

  . نسان يف باب قتل اإلكذلك أنه ماك، هيلإ لصدق استناد القتل كوذل، صليمل 



٢٦٥

ث اهلواء يح نه يف سطح جبلأل أو ،قتليان الشتاء مل كث لو يالوقت حر حب ألن ذا لو قتلكو

  . ثافة اهلواءكرج مثل هذا الدم لخيان حتت اجلبل مل كث لو ي حبريثكخرج السهم الدم الأق فيرق

بل يف ، إنسانان يف قتل كما لو ك، هيلإالستناد القتل ، رض مث وثب فقتلو أصاب السهم األول

  ).فاملذهب احلل، انكف يكو(: مث قال  أوالًكن تردد املسالإو، اجلواهر فال خالف أجده

بل لو ، دلة األطالقإل،  معلم فحرضه فقتل املعلم حلريرسل غأ يف اجلري فأبطأولو أرسل املعلم ف

حيث ، سهماً وعقبه بسهم آخرى رم إذا كذلكو، رسالإنه نوع أرسله أل أن املسجلة فحرضته بعدفتح 

  .طالق لإلكل ذلك، األولالسهم الثاين أوجب وصول السهم إن 

: قال، )عليه السالم(ى ه موسيعن أخ، ي مارواه عل،هريد غيؤيما ك، رناهكبعض ما ذى دل عليو

: )عليه السالم(فقال ، ه بعد ما صرعهريمث رماه غ، رعه رجل صريط أو محار وحش أو سألته عن ظيب

ورماهى مس إذا بيتغيمل  ل ماك)١( .  

ولو ، افركن علمه الإو ان املرسل مسلماً حلكفلو ، باملعلم ال د باملرسليمث االعتبار يف حل الص

 وهذا هو ، يف صانع السالح ومرسلهكذلكما هو ك، ن علمه املسلمإو لحيافراً مل كان املرسل ك

تايب كو خ يف املبسوطياملخالف هو الش ألن ،هي علمجاعاإلى ن دعوكمي: بل يف اجلواهر، املشهور

احلل ى دل عليو، وسي املعلملب اكد بيصالحل ى خالفه عل يك يف حممجاع اإلىادع أنه  مع،خباراأل

  : خبارات مجلة من األطالقاإل إىل ضافةباإل

                                                

.٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧باب ال٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٦٦

أخذه الرجل يلب اوسي كعن  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، مان بن خالديح سليصحك

ر اسم كوذ، لبكنه مأل، نعم: )عليه السالم( فقال ،هي علكمسأل مما كأيأ، رسلهي نيح يسمياملسلم ف

  . )١(هياهللا عل

 يسميلبه املسلم وكيلب اوسي كل عن ئسنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،زيوخرب حر

  . )٢(ر اسم اهللا فال بأسكوذى مس إذا لبكمنه إ ،نعم: ال فق،رسلهيو

أخذه مسلم ي إالّ أن ،دهيل صكؤي لب اوسي الك: )عليه السالم(علي  عن، الدعائم ةيوروا

  . )٣(ن علمهكين مل إو، كمسأل ما كن أرسله املسلم جاز أإو:  قال،رسلهيعلمه ويف

ما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِّبني تعلِّمونهن ِمما علَّمكُم و﴿: ةيخ للحرمة بظاهر اآلي الشأما استدالل

ه ريستعألب جموسي ك: فقلت )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، ةابيالرمحان بن س وخرب عبد ،)٤(﴾اللَّه

  . )٥(مه مسلمون علّكي إالّ أن ،دهيل من صكال تأ:  قال،د بهيفأص

أخذه املسلم ي إالّ أن دهيل صكتأ لب اوسي الك: )عليه السالم(ن الصادق ع، وينكوخرب الس

  . )٦(دهيلوا صكأي أن نيحالل للمسلم الب أهل الذمة وبزامكذا البازي وكو، رسلهيعلمه ويف

   إىل ضافةباإل، لبهكم املسلم ليلغلبة تعل، ةيه بعد عدم ظهور اآليد علريف

                                                

  .١ حمن أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حمن أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٤اآلية : سورة املائدة) ٤(

  .٢ حمن أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٣ حمن أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٢٦٧

، علمهي نساناإلن إ  أي املعلمريغيف قبال  أنه بل الظاهر، للمسلمخطاب  أنه علمين تعلموهن مل أ

ورة كات املذيوبعد اضطراب الداللة يف بعض الروا، كه من أمثال ذلري وغ،)١(﴾أَأَنتم تزرعونه﴿: مثل

  . راهةكالى مر محلها علاألى منته، ات املشهوريتقاوم روا ا الأ

، حل ريط أو محار وحش أو اً آخري فصاد ظبنيمع يبد ظيصى سهمه عل أو لبهكولو أرسل 

ل كشمل يولذا أطلق يف الشرائع احلل مبا ، ون املقصود هو املصادكلزوم ى ل عليوال دل، دلة األطالقإل

  . رناهكما ذ

  . إشكالبل وال ، هيبال خالف أجده ف: وقال يف اجلواهر

ى ورمى عن رجل مس ) السالمعليه( عبد اهللا أبا سألت: قال، بيوخلصوص خرب عباد بن صه

  . )٢(ل منهكؤي: )عليه السالم( قال ،داً آخري وأصاب صأداً فأخطيص

ال  أو ،به اجلواهر ما أفىتك، لحيداً مل يبقصد قطع شجر فقتل صى رم فلو، ديعترب قصد الصيوهل 

  : احتماالن، دلة األطالقإل حليعترب في

  . صل واالنصراف يف املطلقاتلأل، أحوط: األول

  . د آخريصابة صإى دل عل ده مايؤيو، عنه يانصراف قطع  الذي الطالقلإل، دي بعريغ: والثاين

لما كل حيث يح، نيسرب ظباء بدون قصد واحد معى لبه علكأرسل  إذا حال ما علميومما تقدم 

   .لةالم يف اآلكذا الكو، لبكبار فترقت عن صغار ممتنعة فقتلها الكود يصى أرسله عل أو ،قتل منه

                                                

  .٦٤اآلية : سورة الواقعة) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٣٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٨

ل ين حتصكميبل ، هيخالف أجده ف بال: ورة قالكام املذكحر الشرائع األك ذدويف اجلواهر بع

، ل احللكشيه ريجل غأل نه الأداً بيجله مق وبسمل ألاً مثالًيد ظبيينعم لو قصد بعنوان التق، هي علمجاعاإل

  .هير اسم اهللا علكس مما ذينه لأل

 أن ىل عليدلة بعد عدم الدل األطالقإل، ن قتل مجلةإو صحيد وبسمل يقصد الص أنه إذا والظاهر

  . بسملة إىل رسالإل كان متعدداً احتاج ك إذا ما، أرسال واحداًان اإلكما يف بسم اهللا إىل تاجحيل قتل ك

 فصاد حالل جل االنتفاع جبلده مثالًأل، وان حرام اللحميلو أرسل بقصد ح أنه ما تقدمى مث مقتض

  . دييوجه التقى ون علكي إالّ أن ،صطادس حل املكبالع أو ،اللحم

انت كسواء  ،ىل ولو مسحيد مل يصابة الصإداً فاتفق يشاهد صيولو أرسله ومل : قال يف الشرائع

  . لبكاسترسال الى جمرى د فجريقصد الصينه مل أل، سالحاً أو لباًكلة اآل

 أو  ماءنيعى يف الظالم عل أو مسع من وراء اجلبل إذا ماك، داًي صكهنا أن علميرسل ويقد : أقول

، ة بالذاتيالرؤى ل علينه ال دلأل، تهي يف حلكشي وهذا ال، لبهكة أصوات الظباء فأرسل بغا أو مجةأيف 

  .دلة تشملهات األإطالقف، ىعمد األيصح صيولذا 

ضاً مشمول يضاً أيوهذا أ، ة يف املاء رجاًءكاد الشبيالص يلقيما ك، رسل رجاًءي وكشيوقد 

  .اتطالقلإل

  . دلة عن مثلهوالظاهر انصراف األ، لب لعباًكأرسل الإمنا و، ديص علم بانه اليوقد 

داً وال علمه ير صيولو مل (: ث قاليح، يكح ماى عل ريوجه النظر يف قول التحر ظهريوذا 

   ،دين قصد الصإو، لحيلبه فصاد مل كأرسل  أو السهمى فرم



٢٦٩

 ةضرور،  واضحنعه ميوف(: ه اجلواهر بقولهيل علكولذا أش، )تحقق مع العلميإمنا ن القصد أل

  . )ديصدق قصد الص

  . كف بالشيكأيت القصد مع الظن باخلالف فينه أل: أقول

  

  

  



٢٧٠

ان ك إذا ،لةلب واآلكاد باليد الوحشي باالصطية الصي وال خالف يف حلإشكال ال :)١٠مسألة (

  . تهي حلمه حمرماً محملالً

شبهها  ورئيف بى تردي أو ،صول من البهائمي ما كذلكو، تنعاًان ممكوهو ما (: قال يف الشرائع

 )نئذ مبوضع من جسدهايتص العقر حخيوال ، عقرها يف استباحتها يفكينه إف، ذحبه أو تعذر حنرهيو

  . ىانته

  . )كبال خالف أجده يف شيء من ذل(: ويف اجلواهر

، ه غالباًي مقدور علريغ، بالعارض مستأنس ري غاألصلاً بيوان وحشيان احلكذا إ(: قال يف املستند

 نيبل هو موضع وفاق ب، رشادة وشرح اإليفاكما يف الك، بال خالف ل منه بالذبححيد ما يل منه بالصحي

  . )نياملسلم

 األصلان حرام اللحم بك أما إذا ،تهي يف حلإشكالفال  األصلوان حملل اللحم بيان احلك إذا :أقول

 ال كوذل، كالذبح يف ذلكد يفالص،  يف طهارة جلده وما أشبهشكالنبغي اإلي ال أنه فالظاهر سداألك

بل ، ه نظريان فكن إو، استصحاب لتبدل املوضوع عرفاً ال قاليبل قد ، ارة فحسبهالستصحاب الط

  : اتيلبعض الروا

تة يأما امل و،ت فانتفع جبلدهيت ومسيرمإذا  : قال،نتفع ايعن جلود السباع ، موثقة مساعةك

  . )١(فال

 وصنعته كان هو مرماك إذا ال بأس به:  قال،عما قتل املعراض، ليمساعإوموثقة زرارة و

  . )٢(كلذل

                                                

  .٤ حةبشرطمعة واأل من أبواب األ٣٤ الباب ٢٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حمن أبواب الصيد والذباحة ٢٢لباب  ا٢٣٤ ص١٦ج :الوسائل) ٢(



٢٧١

  .)١(كصنع لذليإمنا ان ك إذا بأس به ما قتل املعراض اليف: ة زرارةيوروا

  . ك ذلريغإىل 

  .كلخالف يف ذ ث اليم حبك ضار بعد وضوح احتاد احلريات غيلب يف هذه الرواكر الكوعدم ذ

 وال ه حالًيؤثر في د اليالص أن فالظاهر، نسانالغزال املوطوء لإلكن حرام اللحم بالعارض اكذا إو

  .  أدلة املقامإطالقى  أدلة املنع عن املوطوء املقدمة علطالقإل، انتفاعاً

ة والضب يمثل احل ما أ،ام أدلة حرمتهطالقإل ريلب واخلرتكاد يف مثل اليؤثر االصطي ال أنه ماك

قبلها يما ال  أما ،واناتياة من احلكقبل الذيما يف إالّ تحققي د احمللل اليالص( :ا أشبه ففي املستندوم

  . )كد بذليه الصيتحقق في فال نياملسوخات واحلشرات وجنس العك

ى ل عليرنب وحنوه فال دلاألكاحلشرات واملسوخات  أما ،فقد عرفت وجهه نيجنس الع أما :أقول

وان مستأنساً يان احلك إذا وأما، دلة لشموهلا اإلإطالقفال بأس ب، اديوال يف االصط ال يف الذبح، املنع

فال ، اًيالظيب الذي صار أهلكناس يان متوحشاً وعرض له االست أو ك،عرض له التوحشي ومل األصلب

 ديل الصيشمله دليفال  ، وال عرفاًلغةً ال هيد عليلعدم صدق الص، لبكلة وال بالال باآل ديه الصيؤثر في

  . ةيكالتذى يف عموم أدلة توقف حله على بقيو

، ديه الصيصدق عليفهل ، د يف قفص وحنوهيقإمنا و، ناسيعرض له االستيان متوحشاً ومل ك إذا نعم

 إذا هريغى وال تسلط عل، ن االقتراب يف املفترسكميال  إذ ،ك الظاهر ذل،واناتيقة احليالوحوش يف حدك

  ى عل يبق

                                                

.٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٧٢

فعل  إذا كذلكو، ن ذحبهكان الالزم يف مثل الغزال املربوط املمكن إو، املفترس ريته يف غيوحش

 ةاك ذكأدر إذا هو مثل ما إذ ،السم فسقط عن الفرار والتوحش الذبح إليه ىألق أو ،كسد ذلباأل

، نسي املتوحشاإل أما ، بدونهميالتحرى وما دل عل شمله أدلة الذبحيد وية الصلشمله أديفال ، املصطاد

اجلواهر ى وقد تقدم دعو، دية بالصي يف احللشكالنبغي اإليفال ، ما أشبه أو هليتوحش العرت األ إذا امك

  . هيعدم اخلالف ف

بل هو موضع وفاق ، هاريما يف غكبل مطلقاً ، ةيفاكما يف الك ننايعرف بيبال خالف : ويف املستند

  . يليردب لألرشاد يف شرح اإلماك،  يف املتوحش والعاصيمجاعبل باإل، ثر العامةكمنا ومن أ

  : ات اخلاصةي مجلة من الروا،وماتمعات والطالقبعض اإل إىل ضافةه باإليدل عليو: أقول

عليه (اً يعلن إ ،) السالمماعليه(ه يعن أب، عن جعفر، سنادعن قرب اإل  البختري املرويخرب أيبك

ل حيلها ما حينه إقبوها فعرت أن دروان مل تقإو، قبوهاحة فعريم الذبكياستصعبت علإذا  : قال)السالم

  . )١(الوحش

فأتوا ، افهم ومسوايسأه قوم برفابتدى يف ثور تعاص :)عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبيوصح

  . )٢( وحلمه حالل ـعةيأي سر ـ ة ياة وحكهذه ذ:  فقال)عليه السالم(اً يعل

 إليه وفة ثار فبادر الناسكثوراً بالن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ص بن القاسميوخرب الع

  : )عليه السالم( فقال ، فأخربوه)عليه السالم( ني املؤمنري فأتوا أم،افهم فضربوهيسأب

                                                

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٣

ة وحلمه حاللياة وحكذ)١( .  

عليه (قوماً أتوا النيب ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعبد الرمحان بن، كوخرب الفضل بن عبد املل

  . )٢(لهاك فأمرهم بأ،فيفضربناها بالس نايبقرة غلبتنا واستصعبت علن إ : فقالوا)السالم

تنحره فانطلق  أن دي وأنت ترري بعكيامتنع علن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب وخرب

ه ومل كتدر إالّ أن ،لكف يتسم أن طعنته حبربة بعد أو ،في فضربته بالسكسبقي أن تيخش فإن ،كمن

  . )٣(هكفذت بعد مي

 يف غري مذحبها ، يف رجل ضرب بسيفه جذوراً أو شاةً)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخرب احلليب

 يعين إذا تعمد ذلك ومل تكن ،ال يصلح أكل ذبيحة ال تذبح من مذحبها: وقد مسى حني ضرب، قال

  . )٤( بأس بذلكحاله حال االضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فال

هاج  أو حفرة، أو رئبعري يف ب أو ثورولو تردى : قال) عليه السالم(وخرب الدعائم، عن الصادق 

  .)٥(لكن منه ويؤك اهللا عليه ويطعن حيث أمينه يسمإفلم يقدر على منحره وال مذحبه، ف

 قال ،نهميفقطعوه بوقد مسوا ، افهميسأل عن ثور وحشي ابتدره قوم بئسنه إ ،)عليه السالم(وعنه 

   .)٦(ة وحلم حاللياة وحكذ: )عليه السالم(

  . ك ذلريغإىل 

                                                

  .٢ ح أبواب الصيد والذباحة من١٠ الباب ٢٦١ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٥٦ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٨ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٨ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



٢٧٤

وما ، ديام الصكهما يف أحيتساو إالّ أن ،لبكانت يف قتله بالسالح ال بالكن إو اتيوهذه الروا

م املستوحش بالعارض كح يف احتاد حيالصركهو : ه اجلواهريالبختري الذي قال ف أيب تقدم من خرب

  .  املزبورمجاع بعد اجنباره بالعمل واإلالًي به دلىفك و،ألصلاووحشي 

نه من باب أل، تملحين رمبا كن إو، العقاب والفهد فالكد يل الصحي تفاء مبا الكاال أما :أقول

  .لةكبه مشى الفتو إالّ أن ،)١(هيلإاضطر  إذا أما: شمله حسن احلليب املتقدميف، االضطرار

  . ح بالتوحشيالبختري يف التصر أيب ةيهة بروايق العامة شبات من طريويف املسألة روا

صلى اهللا ( فقال النيب ،سهحبفرماه رجل بسهم فى اً تردريبعن إ ،ا رسول اهللاي: قلت، ثعلبة أيب فعن

  . )٢(ذاكم منها فاصنعوا به هكيأوابد الوحش فما عسر علكابد  أوهلذهن إ :)عليه وآله

  . )٣(ةياة الوحشكها ذكت فذة توحشينسإل ك :ويف نبوي آخر

  . )٤(ةيل الوحشحيلها ما حينه إف، ة ومتنعتينساستوحشت اإلإذا  :ىخرأويف 

طعنه يف خاصرته حلل  لو: )صلى اهللا عليه وآله( فقال ،رئيف بى  تردريسئل عن بعى، خرأويف 

  . )٥(كل

  . فتطهر جلودها، كذلبعد ي ال، ة ذات الدم السائليرنب واحلسد واألمثل األ إىل ىتعديوهل 

                                                

.٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٤ الباب ٢٥٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢٤٦ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٢(

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٢٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . عن جابر٢٤٦ ص٩ ج:ىالسنن الكرب) ٤(

  .٢٤٦ ص٩ ج:نظر سنن البيهقيا) ٥(



٢٧٥

  . وجه له ال، لحيفال  ةيورة يف اآلكة املذياحتمال دخوله يف املترد أن ،له ظهرك كوبذل

وانات يمن احل و،ةيالت باجلمادن اختصت من اآلإو ورةكخبار املذثر األكوأ(: قال يف املستند

شمل ي يني والنبو ـالبختري  أيبأي خربـ  األوىلسناد ة قرب اإليروا إالّ أن ، والشرود الشاةريبالبع

لبة كالباً مكيل ن إ ا رسول اهللاي(: لب وهوك بالح مصرينيبل أحد النبو، التومتام اآل واناتيع احليمج

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال ، يك ذريغ ويكذ: قلت، كي علكل ما أمسك:  قال،دهايفتين يف صأف

يك ذريي وغكذ،ضري  ونفي اخلالف المجاعات اإلياك وضعفها بعد ما عرفت من االشتهار وح( 

  . ىانته

 ا أنه إذماك، دلة عن مثلهالنصراف األ، لحيصعب جداً مل ي خراجها بسبب الإن كلو أممث إنه 

  .النصرافها عنه، لحينعه عن العدو مل ميان كه يف ميولو برم توحش أو ىوقد ترد هيجراء الذبح علإن كأم

ت عنه وهو حي بعد طعن انقإو، هؤجزاأفتقطعت حلت املستوحش مجاعة  أو ولو ابتدر الوحش

ما يف حسن ك، ان االضطراركوحش مللل احي ه باحلجر وحنوه مما اليل برمحي أن بعدي وال ،ضكري

  .الت احملللة يف الوحشحوط اآلان األكن إو، )١(احلليب

،  وال متعذر متعسرريهذا الشرط غ ألن ،ل البسملةك قولي أن أيت هنا مسألة لزومي أنه والظاهر

  .دلةات األطالق القاتل إلإسالمشترط يما ك

، واملناط دلة السابقة بعض األطالقإل، الدجاج واحلمامك ري يف الطكأيت مثل ذلين  أبعديوال 

  مرواأل

                                                

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٢٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٧٦

سباب  األري حرم بقتله بغكذلكن كيمستوحشاً ومل  اًيفلو ظنه مترد، الواقع ال الظنى معلق عل

  . ةياألولة يالشرع

  . اً حليونه وحشكاً فرماه وقتله وبسمل عن جهة عدم االهتمام فظهر ينسإس فلو ظنه كعولو ان

  .حةيأيت يف باب الذبيسف يالم يف التردكل اليأما تفص

فهو ، فالظاهر احلل للحمه وجلده وحنومها هك مالغريد يان الذي قتل املستوحش بآلة الصكذا إو

  . وجه له نصراف ال فاحتمال االريوان الغيذبح الغاصب ح إذا ماك

  



٢٧٧

صبح ممتنعاً ي لنهض بعديالغزال مل كوان حملل يح أو سبع أو ري فرخاً من طىلو رم) ١١مسألة (

د الذي قد تقدم يه الصيصدق علي نه الأل،  وال خالفإشكال بال ،لبكرسل الأإذا ذا كو، لحيفقتله مل 

  . مهكل حكان لكا فقتلهم هري املمتنع وغنياالثنى رم ذا لوكو، اشتراط امتناعه

ره كداً يف ويصى  رمرجالً أن لو:  قال،)عليه السالم( نياحلسعلي بن  عن، فلحاألى وقد رو

، طريمل   ماريس بطيالفرخ ل أن كوذل، ل الفراخكأي وال ريل الطكأينه إف، عاًي والفراخ مجريفأصاب الط

  . )١(طار إذا داًيون صكيإمنا و، ديؤخذ باليإمنا و

قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الرمحان رواه عبد ضاً مبايدل أستيا مببل ر

 كذا طار فأوتر له قوسإ ف،ريطيش وير يوال تأتوا الفراخ يف عشه حىت: ثييف حد )صلى اهللا عليه وآله(

  .ن يف داللته ضعفكل. )٢(كوانصب له فخ

ما هي حالة أوالد كأخذ يف الفرار ين ك لامالًكن من الفرار كتمي الوحش ال أو ان الطائركولو 

  . ديص أنه ظاهرلفا، هاري والظباء وغريالعصاف

 نسان اإلكلذل أما ،د لسائر الناسيص أنه فالظاهر، هريبغ  السان مثالًإنان الوحش مستأنساً بكذا إو

  . هيلإداً بالنسبة ين صكي التجاًء مل إنسان إىل توجه الوحش إذا كذلكو، عدمه أقوىن كيمل ن إ حوطفاأل

ال   أو،دلة األطالقل إلحي فهل ،ان ممتنعاً أم الكلب هل كقتله ال أو ضربه بسهم أن  بعدكولو ش

  ،  احتماالن،ةي بالعام يف الشبهة املصداقكنه من التمسأل

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣١ الباب ٢٤١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٣٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٨

 سكوبالع، أم ال ربكهل  أنه  من جهةكان الشك إذا قتضي عدم امتناعهيان االستصحاب كوان 

  .رب وحنوهكهل خرج عن االمتناع من جهة نه  أ يفكشإذا 

طارت بعض القطع قبل زهاق أن إو، د مل حترم القطعيالت الصاآل أو البكولو تقاطعت ال

 يف إشكال بل يف اجلواهر بال ،ميه أفتوا بالتحرريان الشرائع وغكن إو، دلة األطالق إلكوذل، الروح

  .هميحتر

، ديب جبزء من الصلك وتعارف رمي السهم وحنوه والاتطالقاإل إىل ضافةة باإلياحللى دل عليو

مجلة من ، كات بذليان حراماً لزم تظاهر الرواكمما لو ، حواهلمأى طلع علامن ى على فخي ما الك

  : ات اخلاصةيالروا

 ،هيل منه ثلثكن أإلب وكل منه الكل ما أك: )عليه السالم(عن الصادق ، رواه الصدوق مثل ما

  . )١(بضعة واحدة الإبق ين مل إو لبكل منه الكل ما أك

البضعة  أن علمين يمن أ ذإ، انت البضعة قبل القتلكلو  شمل مايه  أن إطالقمة وضوحيبضم

  .انت بعد القتلك

 د فتوزعه القوم قبليد صيل عن صئس:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح حممد بن مسلميوصح

  . )٢(بأس به ال:  قال،وتميأن 

عليه ( فقال ،قطعونهيبتدره القوم فيصرعه فيد فيالص يرميسألته عن الرجل :  قال،وخرب احلليب

  . )٣(لهك: )السالم

  قطعه يصطاده رجل فيل يإيف  ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيوخرب حممد بن ق

                                                

  .١٠ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢١١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٧ الباب ٢٢٩ ص١٦ ج:لالوسائ) ٢(

  .٣ حمن أبواب الصيد والذباحة٥١٧ الباب ٢٣٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٧٩

  . )١(س به بأسيول، س بنهبةيل: )عليه السالم( قال ،فتراه بةأتبعه يالناس والرجل 

ل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يإيف : قالنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريا أميويف قضا

  . )٢(س به بأسيول يه يس فيل: )عليه السالم( فقال ،ه يينعه ففمي

بتدر القوم يقصر عنه فيد فيالص يرم ي يف الرجل: قال،)عليه السالم(عن الصادق ، وعن الدعائم

  . )٣(لهكحالل أ: )عليه السالم( قال ،وفهم من قبل أخذهياه بسيإ بضرم عينينهم يقطعونه بيف

اة كذ:  قال،نهميوقد مسوا فقطعوه ب افهمي عن ثور وحشي ابتدره قوم بأس)عليه السالم(وسئل 

  . )٤(ة وحلم حالليوح

ل حلق سألته عن رج: قال، )عليه السالم(ى ه موسيعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن  بل وخرب

  .)٥(ىمس إذا نعم:  قال،لهكل أحيهل  نيف فقطعه نصفياً فضربه بالسيظب أو محاراً

وأي فرق ، وبعض اجلسد، د ورجليها ية فريبكشمل قطعة يف،  التامريغ والنصف أعم من التامفإن 

  . ري جزء صغنينه وبيب

  . األصلفقد استدل ب، ميأما القائل بالتحر

:  قال،نيجد له نصفيد فيضرب الصييف الرجل ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، اثيوخرب غ

ل سائرهكبان وأأل منه ما كأين ضربه فأبان منه عضواً مل إو، عاًيلهما مجكأي)٦( .  

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٧ الباب ٢٢٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٧ الباب ٢٣٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حمن أبواب الصيد والذباحة ١٤ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٢ حمن أبواب الصيد والذباحة ١٦ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

.٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٦ الباب ٢٢٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٢٨٠

  .ات الغنم وحنوهايلأوما ورد يف قطع 

د ما راي أن الحتمال، ف سنداً وداللةًياث ضعيوخرب غ، ليقاوم الدلي  ال إذ األصل، تامريل غكوال

ات الغنم خارج عن يلأوما ورد يف . ة بأن ضربه فذهب مث بعد مدة رآه فقتلهيقطع منه بدون قتل البق

  .اماً خاصةكد أحيللص ألن ،مبحث

ة فما قطع منها يمة وهي حيع من البهطما ق :رواه ابن ماجه مثل ما: ةية عاميستدل بروايوقد 

  . )١(تةيفهو م

 )صلى اهللا عليه وآله(خصوصاً قوله ، دي الصرياملنصرف منه غ أن بعد عدم االعتماد بالسند: هيوف

  . ةيبعنا الإمة يالوحش ى طلق عليوال ، مةييف البه

، هيان حراماً لزم التنبكو لجزائهما فألغلبة قطع ، ي يف العاصي واملتردكقال مبثل ذلي أن بل الظاهر

  . مك حمطالقومع عدمه فاإل

 قطع نيوب، فيلب والسهم والرمح والسكالكاد يع آلة االصط قطنيعدم الفرق ب ظهري كولذل

  .نياديالص

، د قبل موتهيحرمة القطعة املنقطعة عن الص، هي علمجاعاإلى بل يف املستند دعو ن املشهوركهذا ول

مام أن حبجة كيات مل ي الرواىلإ واألصل إىل نشاهده من استنادهم  ظاهر االستناد ملامجاعاإلحيث إن و

  .ورةكات املذيلرواات اإطالق

 أن ماك، املقامى داللة هلا عل ة اليت اليتات اآليمه باحلرمة جبملة من الرواكوقد استند املستند يف ح

  : أمثال، ت املتقدمةاياجلواهر محل مجلة من الروا

                                                

  .٣٢١٦ ح١٠٧٢ ص٢ ج:سنن ابن ماجة) ١(



٢٨١

  . طالقوم اإلاقي نة يف داخلها مما الين قروحمامل بدى عل وخرب احلليب حة حممد بن مسلميصح

مل  إذا  خصوصاً،ل النجاةياط سبياالحت إالّ أن ،رناهكن اقتضت ما ذإو فالصناعة ،انكف يكو

ن إو، الشذوذى مها علريمحلها الشرائع واجلواهر وغ اتيويف املسألة روا، سرافاط اإليعارضه احتي

  . ره املشهوركملا ذ استدل ببعضها املستند

بانه أ فه حىتي بس رجل ضرب غزاالًيف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سحاق بن عمارإفعن 

  . )١(دع الذنبيلي الرأس ويل مما كأ، ينعم: )عليه السالم( قال ،لهكأيأ

 : فقال،قتلأت باملعراض فيرمبا رم: قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ومرسلة النوفلي

 لهماكن اعتدال فإو، ربكل األكمها وأصغر فارم بنيقطعه جدلإذا)٢( .  

بأس  ال:  قال،قتالنيف فيعترضان بالسيومحار الوحش   يف الظيب،ديومرفوعة النضر بن سو

  . )٣(ةتينه م ألاآلخرل كؤي أحدمها مل كذا حترإف، ني أحد النصفكتحريلهما مامل كبأ

ن كمي ن العمل ا بعد تضارا مبا الكمي نها الكل، ات قائليل من هذه الرواكقد قال ب: أقول

ظهر من يو، د املطلقات اييوتق اآلخرل بكد يين مجعها صناعة بتقكن أمإو، نهمايالعريف باجلمع 

قولون ذه يانوا كولعل بعض العامة ، مكعنون الباب باحليث مل يح، لةأصاحب الوسائل التوقف يف املس

   أن  أو،قوالاأل

                                                

  .٢ ح٣٥ الباب ٢٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح٣٥ الباب ٢٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح٣٥ الباب ٢٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٨٢

، ن احملذورانكيث مل يح طالقإلبا ولذا قال، عرفواي لئال ني السائلني خالف ب)عليه السالم(مام اإل

  . ما تقدمك

لحق يسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(ه يعن أخ، تابهكما يف ك، جعفرعلي بن  ةيويف روا

  . )١(ىمسإذا  :)عليه السالم( قال ،لهكل أحيهل ، نيقطعه نصفيف فيضربه بالسياحلمار ف أو الظيب

 يبق أما إذا ،وان بالضربياة احليذهب استقرار حذا  إل اجلزءحي أنه إمنا ره املشهور منكوما ذ

ات يلأات قطع يفمستنده ما تقدم من روا،  وحرم اجلزء املبانىكاه حل املذكه فذكأدر استقراره حىت

  .تهيكد لزم تذي الصكلو أدر أنه ىدل عل وما، الغنم وحنوها

بل ، هريد وغيم الصكح يساوتى ل عليدل ال أنه قد عرفت إذ ،دلة السابقةقاومان األيالمها ال كو

ل لزوم يدل أن ماك، امكح األكم من تلكات جتعل هذا احلطالقد واإليام خاصة للصكأحى دلة دالة علاأل

 انت املسألة بعدكن إو، هاريس واحلليب وغيوبين ق حممد بن مسلم: اتيقاوم رواي ه الكأدر إذا ةيكالتذ

   .املسألة غامضة فإن ،التأمل والتتبع إىل حباجة

  

                                                

  .٤ ح١٦ الباب ٢٢٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٨٣

، انة الغصبك ملإشكالمها حرام بال ريغ أو لباً أو كلة املغصوبة سالحاًاد باآلياالصط :)١٢مسألة (

د الثاين يبل أرسله احملقق والشه، وال خالف  يف حلهإشكالال  أنه هموظاهر، تاًيم أو اًيسواء أخذه ح

 نيكذبح بس إذا ماكفهو ، دلة األطالق إلكذل و،ماترسال املسلّإهم ريوالقواعد واجلواهر واملستند وغ

  . تةيون مكي ال أي رمحيان املذبوح مغصوباً مل كبل لو ، مغصوب

لي احتمال يردبن عن األكل، لةه الصائد دون صاحب اآلكلمي أنه ننا يفيخالف ب ال: ويف اجلواهر

 دي الص يفكوهو االشترا، ون يف العصر احلاضريره االقتصادكذيوهنا احتمال ثالث ، لة صاحب اآلكمل

ما هو ك، الغاصبى لة علجرة اآلأ أن ال، لة بقدر آلته الصائد بقدر عمله وصاحب اآل،ل بقدرهك

  . فقهائنانياملشهور ب

ه يلة علغصب اآلحيث إنه و،  وحنوه)١(من سبقشمله يف، اديالعمل للصن إ :األولل القول يدل

روه يف كه مما ذري وغ)٢( مسلمئ حق امرىتوي اللقاعدة ، إنسانل ك الحترام عمل ومال ،جرةاأل

  .تاب الغصبك

حتمل حصوله للمغصوب ي ف،دين واضح مستقل ووضع كاد فعل مميس للصيلنه إ :ل املقدسيودل

  .كوجه امللى أخذه آخذ عل يباحة حىتاإلى على بقيحد ف ألكوعدم حصول مل، منه

 بل الالزم، خرجرة لآل األىعط يحدمها حىتة أليفال أولو، نتاج عمل وآلةنه إ :ينيل االقتصاديودل

  . فتأمل، نهمايوزع احلاصل بيو، كذا إىل الحظ نسبة هذايأن 

  

                                                

  .١ ح١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



٢٨٤

 طالق إلكذلو، ب غسلهجيفاملشهور جناسة موضع عضه و، داًيلب صكعض الإذا  :)١٣مسألة (

، م بالطهارةك خالفاً ملا عن املبسوط واخلالف من احل،لب برطوبةكقاه ال الوجوب غسل ماى ما دل عل

ثرة كل هيه علينه لو وجب لوجب التنبوأل،  وللعسر،)١(﴾فَكُلُوا ِمما أَمسكْن علَيكُم﴿: تعاىل قوله طالقإل

  .ثراكى ات عليار يف الروكذيمل  أنه مع، االبتالء

ات من جهة يالروا أو ةي لآلإطالقما ال ك،  من هذه اجلهةطالقون اإلك بعدم :األولى أورد علو

  . هريساق له دون غي حجة عرفاً ملا طالقاإل فإن ،حةيبة حمرمات الذيحل

 عاماً الًيون دلكير بقدره فال اضطرار قد أو ان عسركولو فرض يف م، عسر نه الأب: الثاينى وعل

  . للمسألة

  .األولى ما أورد عل: الثالثى وعل

 حىت إليه رشي  ملكومع ذل، لؤاثرة االبتالء والسكد من جهة ي البعكس بذليخ ليالم الشكإالّ أن 

  . نه املشهورأواملستند ب، نه قوله املعظمأاملشهور الذي قال اجلواهر بى على ن الفتوك ل،ة واحدةييف روا

  

                                                

  .٥اآلية : سورة املائدة) ١(



٢٨٥

الوجه ى عل إليه سارعي أن هيفهل عل، ديفجرح الص سالحه أو لبه املعلمكأرسل إذا ) ١٤مسألة (

شف اللثام كأرسله  و،املشهور أنه اضييف الربل ،  واحدريما قاله غك، اةيه حيان فك إذا ذحبهياملعتاد ل

   .هي علمجاعوعن احللي اإل، رسال املسلماتإ

ح وصاحب ية وشارع املفاتيفاكلي وصاحب اليردبما عن األك إشكاالً أو ىب فتوجيال  أو

  .اًحي صرالًيمل أجد هلم دل: ث قاليح، اضيالر

  : مورأاستدل للمشهور ب

  . قد مات بسبب آخر أنه  الحتمال،لةاآل إىل لم استناد املوتعيلوال املسارعة ال نه إ :األول

  . صالة احلرمة بدون املسارعةأ: الثاين

  . نيالقدر املتق أنه دلة احلل مع املسارعة من باباملستفاد من األن إ :الثالث

  : كدارات من لفظ اإليما ورد يف الروا: الرابع

سألته عن رجل حلق :  قال،)عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن  رواه مثل ما

 ن مات قبلإو، لكاته أك ذكأدر اإذ :)عليه السالم( فقال ،لكؤيف فصرعه أياً فضربه بالسيظب أو محاراً

  . )١(لهكب عنه أيغيأن 

  :على الكل ردين كل

ا عموماً من نهميب فإن ، املسارعةريآخر غ أمر ادياالصط إىل العلم باستناد املوتن إ :أن يف األول

  . وجه

  . طالق ال جمال له مع اإلن األصلإ :ويف الثاين

  ، ورك املذطالق مع اإلنيخذ بالقدر املتقال جمال لألنه إ :ويف الثالث

                                                

  .٥ ح١٦ الباب ٢٢٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٨٦

  . قول به أحدي ال وهذا ما، ل احتمالك يف كال لوجب ذلإو

ن وجه كيمل وإالّ  ،ان املوضوعيل بيفهو من قب، وتميه وال يكذيال  أن يف قبالنه إ :الرابعى وعل

 كدارإمع  الذبح إىل اجيح يف عدم االحتيالصركات تقاطع الناس يروا أن  إىلضافةباإل، لشقه الثاين فتأمل

   .الناس

 ،وتمي أن د فتوزعه القوم قبليد صيعن ص، )عليه السالم(عن الباقر ، ة حممد بن مسلميمثل روا

  . دمةات املتقيها من الرواريغ إىل .)١(بأس به ال: قال

د بعد أخذ ي الصكأدر ا إذات شرط القتلي من جهة تعدد رواإشكال يف املسألة كن مع ذلكهذا ول

سرح يل عن الرجل ئس أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، دةيعب أيب ةيمثل روا، قتليوملا  لب لهكال

  . )٢(اهكله ذه قبل قتكذا أدرإف، هي علكمسأل مما كأي:  قال،سرحه إذا يسميلبه املعلم وك

د يع الصيات توزي مع رواكبتعارض تل: قالي إالّ أن اللهم، )٤(ري وأيب بص)٣(ة حممديومثلها روا

د عدم الوجوب مجلة من يؤيخصوصاً و، االستحبابى حتمل هذه عل أن فالالزم، هذهى وهي مقدمة عل

  : اتيالروا

ه كتريوأخذه الرجل يد يعن الصل ئسنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ليرواه مج مثل ما

  . )٥(﴾فَكُلُوا ِمما أَمسكْن علَيكُم﴿: قولياهللا ن إ نعم:  قال،وت ميالرجل حىت

  ه الرجل كدريلب فكأخذه اليد ييف الص، )عليه السالم(عنه ، حنظلة أبو وما رواه

                                                

.١ ح١٧ الباب ٢٢٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢٦ ح٢٩٤ ص١ ج:تفسري العياشي) ٢(

.٢ ح٤ الباب ٢١٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣٣ ح٢٩٥ ص١ ج:تفسري العياشي) ٤(

  .٣١ ح٢٩٥ ص١ ج:وتفسري العياشي. ٤اآلية : سورة املائدة) ٥(



٢٨٧

  . )١(﴾ا أَمسكْن علَيكُمفَكُلُوا ِمم﴿: قولياهللا ن إ ،نعم:  قال،لكأيده أيوت يف ميأخذه مث يف

 نه بعدإف، ظهر من اجلواهر نوع تردديو، الذبح إىل اجيالصناعة احلل بدون االحتى ان مقتضكولذا 

د الذي يخصوصاً يف الص، هكنبغي ترياط ال يفاالحت لهك كن مع ذلكول:  يف املسألة قالالًير تفصكذأن 

 يبعده ح أو قتل ا أنه وتعرف حاله هيلإن من الوصول كومت ،لة ممتنع مبا أصابه من اآلريورته غريعلم ص

  .ةيكالتذ إىل تاجحي

روه من كفما ذ(: قال، ليره املشهور خال من الدلكن ما ذإ: الم من قالكويف املستند بعد نقله 

 إىل لةصابة اآلإبعد مشاهدة الصائد  إالّ أن ،قتضي العدمي األصلو، ل مطابق للواقعي من الدلكخلو ذل

لئال ، هيلإلزم املسارعة يته فيكب تذجيو، اًيه حكدراإصدق يبطال امتناعه إه عجزه وضعفه وإجيابو، ديالص

  . ىانته )ضاًي أكون مرادهم ذلكي أن بعديوال ، اتهي حكد املدريوت الصمي

حوط ان األكن إو، العدم مطلقاًى  علالًيفي دلكيد الصائد يع واملوت يف يات التوزيروا: أقول

  .  املشهوراتباع

 أو دين لبعد الصكميذا مل إف وإالّ ،مكان باإلكذل ديقي أن ملزيالقول بلزوم املسارعة ى علمث إنه 

، وانيل احلحيو لزمي ما أشبه الك أو وان خموف هنايوجود ح أو ،نهمايمها بلولة جبل ور وحنويح

رماه  إذا كذلكو، اآلخرالبعض  كدراإن من كلوال انشغاله ببعضها متيث إنه د حبيتعدد الص إذا كذلكو

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،همات بعد مدة من ضرب أنه وعلم، اميوغاب عنه مث وجده بعد أ

                                                

  .٣٢ ح٢٩٥ ص١ ج:تفسري العياشي) ١(



٢٨٨

 إىل  حاجةريمن غ حاللنه إ  أي،)م املذبوحكفهو حب اته مستقرةين حكمل تفإن ( :قال يف الشرائع

  . ةيكتذ

  . عدمهاكاة يوعلله يف اجلواهر بأن هذه احل

  . اةيه عن مثل هذه احلكأدر إذا نه النصراف أدلة ذحبهأكو: أقول

، حةيروه يف باب الذبكاة املستقرة نفس ما ذيمرادهم باحل أن مهاريظاهر الشرائع والقواعد وغمث إن 

تطرف  أو ،ض برجلهكريده جي أن اتهك ذكدريما  خبار أدىنويف األ(: بعد عبارته املتقدمة األولقال يف 

  . هريب منه عبارة العالمة وغيوقر. )ه ذنبكتحري أو ،نهيع

ن قلنا إو، دي من أخبار باب الصكذلكالزم فهمه ي حة الي يف باب الذبكذلكم كون احلك: أقول

  . اةيمثل هذه احلشاشة من احل ال، اة التامةي هنا احلكدرااملنصرف من أخبار اإل إذ ،مبقالة املشهور

ان يف كن إو ةيكم التذوقال بلزي أن فالالزم وإالّ ،هاعدمكاة يهذه احل ألن :أنه لذا قال اجلواهركو

 نيرته من طرف العك يف ما ذكدراحة ال حتصر اإليوأخبار باب الذب، اتهي حكنه أدرأل، سد نفَيالص

  . وحنوه

ان ك إذا بل أحوط منه ذحبه، حنوه أو نه تطرفيان عك إذا دياط يف ذبح الصياالحت أن كش ال نعم

  .  ذنب وحنومهاكيوحتر نيه طرف عين فكي ن ملإو، ا تنفسيله بقا

 ريوان غيل شيء من احلكل من ك: )عليه السالم( عن الباقر ،ح زرارةيففي صح، انكف يكو

ت كدرأ فإن )١(﴾ِإالَّ ما ذَكَّيتم﴿ :عز وجلوهو قول اهللا ، ل السبعكما أ وةيحة واملتردير والنطياخلتز

  ذنب  أو ضكقائمة تر أو  تطرفنيوع ائاً منهيش

                                                

  .٣اآلية : سورة املائدة) ١(



٢٨٩

  . )١(لكاته فكت ذكصع فقد أدرمي

:  فقال،دهايوعن ص عن الصقورة والبزاة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، ث املرادييوخرب ل

والذنب  ضك تطرف والرجل ترنيانت العك إذا ةاكوآخر الذ، اتهكت ذكأدر إذا قتلنيمل  ل ماك

  . )٢(كتحري

إذا  :)عليه السالم(علي  تابك يف :قال، )ليه السالمع(عن الصادق ، ماني بن سلعبد اهللاوخرب 

  . )٣(هكته فذك الذنب وأدركحتر أو ،ضت الرجلكر أو، نيطرفت الع

 أو ،نيطرفت العإذا  :)عليه السالم(علي  تابك يف :قال، )عليه السالم(عنه ، وخرب البصري

  . )٤(اتهكت ذكدرأل منه فقد ك الذنب فكحتر أو ،ضت الرجلكر

 أو نيتطرف الع أو ، الذنبكحترإذا  :)عليه السالم( فقال ،حةيسأله عن الذبنه إ ،احلليبح يوصح

  . )٥(يكذن فهو ذاأل

 أو نهايتها تطرف عياة شاة ورأيت يف حككشإذا  :)عليه السالم(قال ، ويف خرب أبان بن تغلب

  .  حاللكا لإف، ومتصع بذنبها فاذحبها، ذاأ كحتر

  . )٦(ةيكت ذنبها فهي ذكحر أو ،نهايطرفت ع إذا يف الشاة: )عليه السالم(ل قا، ويف خرب رفاعة

اليت ختنق يف :  قالاملنخنقة:  يف قول اهللا،)عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب بسنده، اشييوعن الع

  تضطرب  وال جتد أمل الذبح ضة اليت اليواملوقوذة املر، رباطها

                                                

  .١٦ ح٢٩١ ص١ ج:عياشيتفسري ال) ١(

  .٤ ح من الصيد٩ الباب ٢٢٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح١١ الباب ٢٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح١١ الباب ٢٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح١١ الباب ٢٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٥ ح١١ الباب ٢٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٢٩٠

   .)١(حة اليت تنطح صاحبهايطنوال، حنوه أو تيمن فوق بى  تردة اليتيواملترد، رج هلا دمخيوال 

  . اتيها من الرواريغإىل 

  . شاء اهللا تعاىل نإحة ي يف باب الذبكالم يف ذلكل اليأيت تفصيوس

ه كة بتري فالظاهر احلل،ذحبهي ن مع الصائد ماكينها مل كل، اة مستقرةيد حيانت للصكن إمث إنه 

  . وخمتلف العالمة خية الشيوا ديوابن اجلن صدوقما عن الك، لبكقتله اليل

خالفاً  ،ةيفاكوال حيصاحيب املفاتك ن مجاعةيواستوجهه من متأخري املتأخر: اضيقال يف الر

.ةين قالوا بعدم احلليوالذ للمشهور

  : اتي مجلة من الروااألولى دل عليو

أخذه يد فيالصى لب علكلرسل ايسألته عن الرجل ، )عليه السالم(عن الصادق ، ليح مجيصحك

فَكُلُوا ﴿: تعاىلقال اهللا ، بأس ال: قال، ل منهكأيقتله و يدعه حىتيأف، ه ايكذي فنيكون معه سكيوال 

كُملَيع كْنسا أَم٢(﴾ِمم( .  

 يس معيد وليصيه فيعل يمسألب وكرسل الأ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال، اآلخروخربه 

  . )٣(ل منهكلب وكقتله ال يدعه حىت: )عليه السالم( قال ،ه بهيكذأما 

ن كيته ومل كدرأد فيصى  علكلبكأرسلت ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، هيومرسل الفق

  . )٤(ل منهكقتله مث يلب كدة فدع الي حدكمع

ه يت عليد ومسيالصى لب علكد تذحبه فدع الي حدكن معكين مل إو: )عليه السالم(والرضوي 

  . )٥(ل منهكقتل مث تأ يحىت

                                                

.١٨ ح٢٩٢ ص١ ج:تفسري العياشي) ١(

  .١ ح من الصيد٨ الباب ٢١٨ ص١٦ ج:، الوسائل٤ية اآل: سورة املائدة) ٢(

  .٢ ح من الصيد٨ الباب ٢١٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من الصيد٨ الباب ٢١٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح من الصيد٨ الباب ٦١ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



٢٩١

  .تاباً وسنةًكدلة  األإطالقستفاد االستدالل بيبل منه : ل قاليح مجيره صحكويف اجلواهر بعد ذ

أقواها ما ،  ظاهرة الوجهريغ تإشكاالات جبملة ية والرواي اآلإطالقى ل املشهور علكوقد أش

  . بالشهرةهم ريأدلة غى  أدلة املشهور علمياض من تقديره الركذ

م أل، ون حجةكت والشهرة يف مثل املقام ال، أدلة اجلماعة أخص مطلقاً من أدلة املشهورن إ :هيوف

 إذا ون مرجحةكتإمنا الشهرة  أن هذا مع،  الوجهكقالوه مما تعرف اخللل يف ذل ما إىل نوا وجه ذهاميب

 ريغ عاظمملعمول به عند مجلة من األح ايح الصحيل الصريد عن الدلي فرفع ال،ان طرفها شاذاً نادراًك

  . خال عن املناقشة

 إليه ح املزبور قوة ما أشرنايستفاد من الصحيبل قد (: اجلواهر عن مورد الرتاع فقالى بل قد تعد

  ماريوهو غ، كنه ذلكن أمإو  تعرف حالهريقتله من غيلب ك الكتري أن ن لهأو، من عدم وجوب املبادرة

  . ىانته )لب لهكنئذ قتل اليزئه حجي نه الإته فيك تذكلو بادر وأدر

  . القول الثاين إىل ليضاً نوع ميه أريشف اللثام وغكظهر من يو

له يف يما تقدم تفص ك،لةلب واآلكة بعد جرح اليكبالتذ إالّ قلنا مبقالة املشهور يف عدم احلل إذا مث

فهل ، اته املستقرةي حكن أدرإو نيكن معه سكيمل  إذا لبكة قتل اليفاكهنا ب وقلنا ،لة السابقةأاملس

اة ياً مستقر احليه حكد وأدريجنرح الصا ونيكن معه سكذا رماه ومل تإف، لبكالكلة م يف اآلكون احلكي

فهم يث يح، يف بئر وحنوها يويف العاصي املترد لبكمن املناط يف ال، احتماالن، مات أمامه حل حىت

ستشم منها يخبار مبا  األكة يف تليلم باحلكاط احلنأ حيثوان يد هدر احليري ال أنه من مذاق الشارع

ى قدر عليتردت يف بئر فلم   ـنسيإوان يأي حـ  ةينسإا ميأ: )عليه السالم(علي  قولك، ةياحلل

  منحرها 



٢٩٢

  . )١(لكها وتؤي علعز وجلاهللا  يسميو، هيقدر عليث ينحرها من حيفل

 يتسم أن طعنته حبربة بعد أو في بس فضربتهكسبقي أن تيخشفإن  :ريبص أيب ةيويف روا

  .إىل غري ذلك. )٢(لكف

  . الباقي يلب وبقك أدلة املنع خرج منه الإطالقومن 

دلة  األطالقإل،  جاز ذحبه باحلجر وحنوهنيكالسى قدر عليمل  أنه إذا  يفشكالنبغي اإلي ال نعم

  . اب الذبائحه يف بيالم فكل اليأيت تفصيما سك ،الذبح به عند الضرورةى الدالة عل

ذا إف،  من الصائدرياته بدون تقصيه مستقراً حكن أدرإو، ديتسع الزمان لذبح الصيمل مث إنه إذا 

س وخمتلف يدرإخ وابن يعن خالف الش يكخالفاً للمح، كما يف املسالكثر كوفاقاً لأل، مات حل

  .ةيالفاضل فقالوا بعدم احلل

وجبملة من ، الباقيى بقي الزمان متسعاً فانك خرج منه ما ،دلة األإطالقاستدل املشهور ب

  . النصوص

مل   قتل أوكي علكمسأل مما كف يتسم أن فهداً بعد أو لباً معلماًكرسلت أن إو: ريبص أيب خربك

 أن  فمات قبلكيعجل عل فإن ،هكّاً فذي حكديان يف ك ودهيت صكن أدرإ و،لكأيمل  ل أوكأ، قتلي

  . )٣(لكه فيكتذ

 ي،سميرسله الرجل ويلب كما قاال يف الأ ) السالمماعليه(عنهما ، هريوغوخرب حممد بن مسلم 

  . )٤(يبق ل ماكل منه فكأوقد قتله ف تهكن أدرإو، هكاته فذكت ذكأخذه وأدرن إ :قال

                                                

  .٨ حالذبح من ١٠ الباب ٢٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ح الذبح من ١٠ الباب ٢٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من الصيد٤ الباب ٢١٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من الصيد٤ الباب ٢١٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٩٣

  . ه وقد قتلهكدرأ :هيسع صدق عليمل  الزمان لو أن بيبتقر

:  فقال،لب والفهدكعما قتل ال )سالمعليه ال(احلسن الرضا  أبا سألنا: قال، وخرب أمحد بن حممد

 ،)١(لكه فمات وهو معه فكذا هو أخذه فأمسإف، لب والفهد سواءكلا: )عليه السالم(جعفر  أبو قال

  . ثياحلد

  . ركما ذى مفهومها عل أو ث الدالة مبنطوقهايحادها من األري غىلإ

، نه الذبحكمي أن  فمات قبلنيكلة وسل السلو اشتغل بأخذ اآل ه مايندرج فيبل (: قال يف اجلواهر

  . )هيوت قبل القدرة علميه من قوة ويلو امتنع مبا ف بل وما

، تام رآه قد عربها الصائد إذا يف خربة وحنوها حىت قفز هرب حىتيعقبه وهو  إذا بل وما: أقول

  . مثلة من األكذل ريغ إىل ،وان آخر فدفعهيه حيمحل عل أو ،ه فألقاه أرضاًيملا أراد قتله محل عل إذا بل وما

  . الذبح منصرف عن مثلهى ل املشهور الدال عليودل، لكات تشمل الطالقن اإلإف

متسع كته يكباحته بتذإ فتتوقف ،اةيمستقر احل أنه فهو، ن خالفوا املشهوريل اجلماعة الذيأما دل

  . الزمان

فاملرجع  م املخصصاتتشمل املقا ث اليات تشمله حطالقبل اإل، ل لنا ذا اللفظيدل النه إ :هيوف

تفي كن، ليوالبحث يف املقام طو، ة يف الشمولحيالصركوبعض النصوص السابقة اليت هي ، اتطالقاإل

  . منه ذا القدر

  

                                                

  .٦ ح من الصيد٦ الباب ٢١٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٩٤

ب يولعل ترت، حةير الذبكتاب بعد ذكد يف خامتة اليام الصكحأر الشرائع مسألة كذ) ١٥مسألة (

شاء  نإ كحة بعد ذليوتأيت مباحث الذب، اتبعناهمولذا حنن ، رها هنا أوىلكاملستند وبعض آخر من ذ

  . اهللا

 ماك، هكان قاصداً ملك إذا هكلميدخل يف حوزة الصائد يما  أن  يفإشكالخالف وال  ال: فنقول

س يفل، دهيصيه ليغلق الباب عل ودخل هو أو ،غرفته أو هكأدخله يف شبا أو ،دهياً بريط أو ةكأخذ مسإذا 

عقب  إذا ماك، تناولهيان كم إىل وانيأجلأ احل إذا بل منه ما، دهية لصكصب شبوال ن، دهيزان أخذه بيامل

زان ي الذي هو امل)من سبق( لصدق كل ذلك ،أخذهايده ليفمد  تداخلت قرونه يف أشجار غابة  حىتالًيإ

  . اء املواتيحإتاب كرناه يف كما ذك، كيف املل

لعدم (:  قال،وأراد أخذها، ريالعصافى الباب عللق غاً فأريبكت يان البكاملستند ما لو  استثىن نعم

  . )هيخذ علد وال األية صدق الصيمعلوم

، ةرية الصغكة والشبريبكة الك الشبنيفرق ب ما الكو،  شامل له)من سبق(و، الصدق عريف: هيوف

د يف املستنى  املدعمجاعاإل إىل ضافةه باإليدل عليو، ريت الصغي والبريبكت الي البنيفرق ب  الكذلك

ات اخلاصة يمجلة من الروا، بل الضرورة يف اجلملة، ةية القطعري والس)من سبق(ل يودل، مهاريواجلواهر وغ

  : يف موارد متفرقة

 ة يف املاء مث رجعكيف رجل نصب شب، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، رواه حممد بن مسلم مثل ما

ما عملت : )عليه السالم( فقال ،موتنيف كها مسي وقد وقع فكها منصوبة فأتاها بعد ذلكته وتريبإىل 

  . )١(هايل ما وقع فكده فال بأس بأي

                                                

  .٢ ح من الذبح٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٩٥

تان يها احليدخل فيتان فية من القصب جتعل يف املاء للحريسألته عن احلظ:  قال،رواه احلليب وما

  . )١(صاد ايجعلت لإمنا ة ري احلظكتلن إ ،بأس به ال: )عليه السالم( فقال ،هايموت بعضها فيف

بها يلت وتاهت وسكرض اً يف فالت من األريبع أو من أصاب ماالً: ح ابن سناني صحويف

وال ، ومن املوت فهي له اللكاها من اليأح ها وأنفق نفقة حىتيه فأقام علريصاحبها ملا مل تتبعه فأخذها غ

  .)٢(هي مثل الشيء املباحإمنا ها يل له عليسب

  . )٣(للذنب أو املال الضائع له أن ىدل عل ماو

قال يف رجل أبصر  )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكوخرب الس

رأت   مانيللع: )عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم، شجرة فجاء رجل فأخذهى وقع عل اً فتبعه حىتريط

  . )٤(د ما أخذتيولل

، رها الفقهاءك اليت ذ)ديقاعدة ال(ن أدلة وهي م، بيايف والتهذكرها الكة ذيهذه الروا: أقول

رناه من كنايف ما ذي وهذا ال، د للثاينيالصإمنا مبقدار متتعه بنظره و الّإشيء له   املتبع الاألول أن ومعناه

  .  يف املقامريخبالف الط، ازة املعقبيل حتت حيقد وقع األ إذ ،لياأل

  . )٥( الطائر جناحه فهو ملن أخذهكملإذا  :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة زرارةيوروا

  ى قع عليالطائر : قلت له:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ل بن جابريمساعإوخرب 

                                                

  .٣ ح من الذبح٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ حاللقطة من ١٣ الباب ٣٦٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ح من اللقطة ١٣الباب ٣٦٣ص ١٧ج :الوسائل) ٣(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٨ الباب ٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٧ الباب ٢٤٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٩٦

 ، عافرياف أم غعل يمساعإا ي: )عليه السالم( قال ،ؤخذ أحالل هو أم حرام ملن أخذهيالدار ف

هو ملن أخذه :  قال،ث شاءيذهب حيه ي جناحك املال،جناحاه ياملستو:  قال،وما العايف: قلت

  . )١(حالل

 الطائرن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكة السيوروا

  . )٢(د وهو حالل ملن أخذهيه فهو صي جناحكملإذا 

بأس  ال: قوليان ك )سالمعليه ال(اً يعلن إ :) السالمماعليه(ه يعن أب، عن جعفر، سحاقإوعن 

  . )٣(هي جناحكمل إذا ريد الطيبص

 جناحه فهو كملإذا  : قال،اًييف رجل صاد محاماً أهل، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن زرارة

  . )٤(ملن أخذه

،  والوحشك أقسام الطائر والسمنيعدم الفرق بى ه علريوغ ات الدالة باملناطيها من الرواريغإىل 

  . افركخذ من املسلم وال أقسام األنيوب

الء ي أقسام االستني وب،اء املواتيحإتاب كمباح يف  إىل افر السابقكالم يف الكرنا بعض الكوقد ذ

  .هاريغ أو تيدخال يف البباإل أو ،بالسهم أو ،باحلبالة أو ،لبكبال

تاب ك الك ذلله يفيرنا تفصكما ذك،  وما أشبه)صاد( و)من سبق(نشترط القصد النصراف إمنا و

  . ضاًيأ

  رض وما األ أن ىمقتض أن ) االقتصاد:الفقه (تابكويف ، كرنا هناكا ذمث إن

                                                

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٧ الباب ٢٤٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٧باب  ال٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٧ الباب ٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٧ الباب ٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٩٧

  . نياآلخرحقوق ى الء عليحد االستق ألحيفال ، كهم يف ذلكنام اشتراها وضع لأليف

ور يانت طكذا إف. ها الطالبيم أكياملدرسة وقف عل و،وفيها الضيم أكالطعام ل: كقولكة يفاأل

أيت يف يل ما كصاد بعضهم  إذا ثيوم قوم حبيل كدون يصيهما مائة عائلة يف و يف ركأمسا أو بةيف غا

ده ين صكيق للصائد ومل حي مل ،شي بدون وجود مصدر آخر هلم للعنيعئون جااآلخروم بقي ي الكذل

  . اتطالقاإلى وحنوه عل) ناملأل(ومة ك حلحقهم حالالً

  ).ثباتهإه بانفالته بعد كعن مل ـ ديالص أي  ـرجخيوال (: الشرائع قالمث إن 

 كرج عن امللخي  الكاململو إذ ،كده بعد ذليصيه من كلمي فال ،األصلواستدل يف اجلواهر له ب

 كخبار الدالة لتمل باألاألصل إىل ويف املستند أضاف، توحشت إذا ةينسوالدابة اإل، بقالعبد اآلك كبذل

  . حبالصا أو د بعدم معرفة الطالب لهيالص

  . ات ذا املضمونيقد وردت مجلة من الروا: أقول

 عن الرجل )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت: قال، نصر أيب رواه أمحد بن حممد بن ما مثل

 ،تهمهي طلبه من اليئه فيجي أو عرف صاحبهي فنياجلناح ية وهو مستوريثكساوي دراهم ي ريد الطيصي

عرف له ي ه الي جلناحكهو مال صاد ما فإن :فقلت، هيرده عليه كمساإ ل لهحي ال: )عليه السالم(فقال 

  . )١(له هو: )عليه السالم( قال ،طالباً

نصف ى د احلمامة تسويعن ص )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: قال، ليوعن حممد بن الفض

  ن مل إو، هيعرفت صاحبه فرده علإذا  : قال،درمهاً أو درهم

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٦ الباب ٢٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٩٨

  . )١(ك ما فهو لريطي نياجلناح يستوان مكتعرف صاحبه و

عرف ي إالّ أن ه فهو ملن أخذهي جناحكمل إذا ريالط: )عليه السالم(قال  ،هيوقال الصدوق يف الفق

  . )٢(هيده علريصاحبه ف

  . )٣(مصارد احلمام باألي عن ص)عليه السالم( ني املؤمنريأمى و:  قال،ضاًيرواه أ ما وبل

  . اأصحا إىل ت وشأا رجعتكذا ترإف،  للناسكمصار ملمحامات األ  أنأنه لفهمكو: أقول

وحولنا  دهيصنقع يف الدار في ريالط: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال، سحاق بن عمارإوعن 

 ،وقد نعلم ملن هو نا فنأخذهيقع علي: قلت: قال،  جناحه فهو ملن أخذهكملإذا  : فقال،محام لبعضهم

  . )٤(صاحبهى عرفته فرده علإذا  :قال

  ال إذ األصل،هما نظرين فيورك املذنيليالدل إالّ أن ،هذا القول هو املشهور أن والظاهر: أقول

ى الرد على ا دلت علألى، ورة أخص من املدعكات املذيوالروا، وال جمال له معه، ليقاوم الدلي

ات السابقة متصافقة يف ي الرواإطالقكات يافأغلب هذه الرو وأما بدون العلم به، علم به إذا الصاحب

  . هي جناحكمل إذا دي بالصكاملل

ل ي دلكان هناكذا إ إالّ هيضاف علأ أنه ىل عليفال دل،  اعتبار عريف قرره الشارعكامللمث إن 

  . س مبوجود يف املقاميول، خاص

    فإن،ة بالنهر والبحركالسم أو الوحش بالفالة أو د بالغابةيذا التحق الصإف

                                                

  .٢ح د من أبواب الصي٣٦ الباب ٢٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ح  من أبواب الصيد٣٦ الباب ٢٤٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ح  من أبواب الصيد٣٦ الباب ٢٤٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٦ح  من أبواب الصيد٣٦ الباب ٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٩٩

  . كفال جمال الستصحاب املل، ة حمدودةية العرفيكاملال ألن ، عدمهاألصلف، اًكرونه ملي العرف ال

، يقهرفاملقام انعراض ،  دون املقامك بعد اعتبار العرف هنا، ظاهر الوجهريبق غواملثال بالعبد اآل

  .والشاة يف الصحراء وما أشبه سرةكنة املنيمثل السف

له حق  وال، هكلمينته مل ية يف سفكوثبت السم أو ديدخل الص أو ،هك يف ملريولو تعشعش الط

، كار امللي لعدم صدق السبق الذي هو معك وذل، عدم اخلالفاألولاجلواهر يف ى بل ادع، اختصاص به

  . كدة للمليات ذا اللفظ املفيوال صدق صاد الذي وردت الروا

 أو  غاصبإنسانذا دخل إف، أراد ظاهرهن إ  ظاهر الوجهريفما عن القواعد من حق االختصاص غ

  . ان لهكد ي الصكة وأخذ ذلي غاصب مثل من تضمنتهم اآلريغ

 ،وقد قصد ازتهينه يف ح ألكلميفهل ، داره وحنوها إىل جاء أن ه بعدك ملكولو قصد صاحب املل

الء ينوع استنه أل وجه عدم البعد،  عرفاًكصدق املل إذا األولبعد ي ال،  احتماالن،صل لألكلميال أو 

  . ازةيوح

 إليه أيتي فكعمل حوضاً جانب البحر جللب السمي أن  أو،كذللة كنصب شبي أن نيوأي فرق ب

دخل حتت ي نه الأل، صدقي نه قد الأل) ذا صدقإ(ووجه شرط ، إشكاله بال كلميث يح كالسم

من (صدق ي ث الي حريشجاره مث تطأ إىل  تأيتريسراب الطأ أو ل من أرضهيالسى جر إذا ماك، ازتهيح

نعم له احلق ، ريالط أو ليد من السيستفي ممن الًماأخذ ي أن  فال حق له يف،كمثل ذلى  عل)صاد( و)سبق

  . يف منع دخول أرضه

  ده ية صكانت شبك إذا ماك، اده بدون نصبهايد يف آلة اصطيولو وقع الص



٣٠٠

 ملا كلميمل  الإو، كل مكترجع وقصد املل أن ها فلم تقدريلإة كء البحر فقفزت مسيشاطى عل

  . تقدم

 وال اختصاص ك أي المل)كذلكبل لعله (: ث قاليح، ره اجلواهركما ذيوجه النظر ف علميومنه 

عدم إذ ، اد ايان من قصده االصطكوال ، صبها لهنيمل  إالّ أنه اد ايالت املعتاد االصطلو نشب يف اآل

، سبق وصاد أنه هيوصدق عل، ازتهيحصل يف ح أن عدالقصد احلايل ب نايفي النصب وعدم القصد سابقاً ال

  . لبكاد الية واصطكما يف نصب الشبك

نه كمي  الحبيثد فنشب ياختذ موصلة للص لو وجه لتردد الشرائع يف ما ال أنه ظهريومما تقدم 

ه يصدق علي ال أنه وجمرد، ةك نصب الشبني وبك ذلنيفرق بأي  إذ ،ة معتادةلست آيا لأل، التخلص

  . مكار للحياد مما هو معيوجب عدم صدق السبق واالصطي الت املتعارفة الاآل

د يؤيو، نيورك املذني لصدق العنوان،هاكها مليسقاط اجلراد وحنوه فسقط فشعل ناراً إلأولذا لو 

  : اتيل يف الرواي التعلكذل

ن إ بأس به ال: ةرية يف احلظكيف مسألة دخول السم ح احلليبي يف صح)عليه السالم(مثل قوله 

  .هريومثله غ ،)١(صطاد ايجعلت لإمنا ة ري احلظكتل

  . ه احملققية ما تردد فيكملى عل ـ ما يف اجلواهر ـ ك واحدريرناه صرح غكولذا الذي ذ

 وال خمرج به البايغلق علأ فنسانت اإليوان الذي دخل بية احليك يف ملشكالنبغي اإلي ذا الكو

رض ثقبة مما ويف قرب األ ريحبس العصاف إذا ماك ،ةريبكبصعوبة  إالّ هيقدر علي نه الكل له خمرج أو، له

  . هايلإ يهتدي عادة ال

                                                

.٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٠١

 أنه ن الغالبكل، البحر إىل  من القفز عنهكن السمكتميث يح، ذا لو صنع حوضاً قرب البحركو

 ةيفز مرة ثانالقى قدر عليو، كسد لطعمة هناه األياجاً يف الصحراء فقفز فيصنع س أو ،كذل إىل هتديي ال

 إذا  احلالكذلك و،كيف املل يفكياد يصدق السبق واالصط فإن ،هتدي غالباًي نه الكل الصحراءإىل 

  . ليما تقدم من مثال األك، تعذر قبضهي ق اليمض إىل دياضطر الص

فت ملا عر، وال خمرج له ه باباًيه لو أغلق علرياملثال قول احملقق وغى مل علحي أن لزمي أنه وذا ظهر

 إذا ضربهيالباب ى ن الصائد واقف علكل هيلإهتدي يان له خمرج ك إذا كذلكو، من عدم ضرر املخرج

  . ل حالكى د يف قبضته علياملصيث إن خرج حب

 دهين صكيمل  وإالّ ،ىفكعم ازه األكان ارتك فإن ،ه آخريوان فجاء فيد حية لصكولو نصب شب

  . ةكقصده بعد الوقوع يف الشبيمل إذا 

  .عة غالباًيعتاد عند الشيما ك، أخذه ألقاه إذا ده حىتيري  الاته اجلري وهو مكشب إىل جاءذا  إماك

 أو د احلرامي أرادته بالصنيب، احلقك أو اد املوجب للمليفرق يف حصول االصط ال أنه والظاهر

نصب ا  إذماك،  وحنومها)صطادا( و)من سبق(نع قصده احلرام من مشول ميآخر ال  أمر نهأل، احلالل

  . د الغزال للجماع بهيص أو ،لهكد اجلري ألية لصكشب

مر األ تابكرناه يف كملا ذ، ن به بأسكير مل كته دفع املنكد من شبينفر الصيأراد من  إذا نعم

  . ك ذلريغ إىل ،سر آالته وخرق زقهاكر ولو بك من جواز دفع املن،باملعروف

  مبقدمات  أو دهيصر بكَاد املنين فعل الصإو كحصول املل علميومنه 



٣٠٢

  . ت وصادتجالزوج عن اخلروج عن الدار فخر أو ،ديب عن الصاه األ إذا ماك، دهيص

 إىل جلاءغالق الباب واإلإفقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول الشرائع يف مسألة ، انكف يكو

ى وقد قرره اجلواهر عل، لةاآل أو ديمع القبض بال الإ هنا كلمي ال أنه شبهولعل األ، إشكاالًه يق بأن فياملض

  . قنياملتى يف اخلروج منه عل ي املقتضاألصلواستدل له ب، هإشكال

ن إو، ك بذلكه بامللرياملستند وغ ولذا أفىت، اد وحنومهايال أصل بعد صدق السبق واالصط أن :هيوف

  . وقد تقدم النظر يف استثنائه، ريبكت الياملستند الب استثىن

ته عن يه وقطع نإطالقى ن نوإو، هكرج عن ملخيده مل يد من يطلق الصأولو (: مث قال الشرائع

  . ىانته )هكرج عن ملخينه ال  أل،شبه ال األ،ادهيه باصطريه غكلميه فهل كمل

 إالّ كوجه لعدم اخلروج عن املل حصول االنعراض القهري ال أو ،عراضة اإلينه مع نإف، نظر هيوف

 كما خمرجان للملإهما فيلكى ل عليوقد عرفت وجود الدل، ليجمال له مع الدل االستصحاب الذي ال

ن كيذا مل إعريف قرره الشارع ف أمر كاملل أن  إىلضافةباإل، هي الطائر جناحكبل وملنة واإليات السفيلروا

  . كن وجه للقول بامللكيالشارع قرره بدون العرف مل  أن ىل علين دلكياً ومل يعرف

 :العمل بهى  امع عل،هرياملروي يف البحار وغ )ى اهللا عليه وآلهصل(النبوي  إىل ضافةهذا باإل

أمواهلمى الناس مسلطون عل)أي ، معاًجيابوظاهره السلب واإل، )١   

                                                

. الطبعة احلديثة٢٧٢ ص٢ ج:نواراأل حبار) ١(



٣٠٣

ن إو، نيبالطرف إالّ ونكت والقدرة ال، التسلط قدرة فإن ،ون املال هلمكعدم ى علأيضاً مسلطون 

 كمل امللحيفال ، رادتهإ بدون نساناإلى مل شيء عل فال حق حلكعطي ذلي) أنفسهمى عل(: قلت تيبأ

  . أعرض عنه إذا هيعل

ثر ك عن األكن نقل املسالإو، كاخلروج عن املل إىل رناه مال اجلواهرك الذي ذكأنه لذلكو

  .مبثل احملققى الفتو

رج عن خيث ينما أعرض حيوب، هكرج عن ملخيعرض فال يده ومل يطلق أنما يوبعضهم فصل ب

  . هكمل

  . عراضاًإان ك إذا  املبسوط القطع باخلروجوعن

  



٣٠٤

 إالّ هيقدر علي ث اليحب، اًيعاد أو د التحامل طائراًين الصكمأإذا ( :قال يف الشرائع) ١٦مسألة (

  . )األوله كلميسراع مل باالتباع املتضمن لإل

ى لد عيازة والصيخذ واحل من اآلك بعد فرض عدم حصول سبب امللاألصلب(وعلله يف اجلواهر 

سهل يوجه ى ه علريصيبطل امتناعه ويثخنه وين أولو ب، ده ويف قبضتهيونه حتت كه يصدق عليوجه 

  . ىانته )أخذه واللحوق به عادة

 يف رجل أبصر طائراً :وينكة السيعموم رواى مقتض(:  قال،كثر من ذلكأ إىل ويف املستند ذهب

 ، ما رأتنيللع: )عليه السالم( ني املؤمنري فقال أم،أخذهيفجاء رجل آخر ، شجرةى سقط عل فتبعه حىت

ثرة كو د باتباعهيضاً لو عجز الصي أكملت االستفصال عدم الكاحلاصل من تر. )١(د ما أخذتيولل

  . )األصلضاً يه أيدل عليو، ضهبقين مل كول خذمن جهة اخلوف من االمتناع وصار سهل األ أو ،عدوه

 إذا ماك، ان السبق جبرحهكسواء ، األول كلن وجه لعدم مكي مل )من سبق(صدق  إذا :أقول

رسل سهمه ي أن وأراد، ديان نصف سبب الصكث يح، األولرسل سهمه أوقفه جرحان فيان غزال ك

روا يف حق كما ذك، كيف امللى فكذا صدق السبق إو، ان مسبوقاً عرفاًكالغزال  فإن ،الثاين فأخذه آخذ

ان السبق  أو ك،موجب للحق فقط  الكممل ريالتحجن  أكرنا هناكوذ، رض وحنوها يف باب األريالتحج

طلق أمامه أاف من اهلرة فخيل يان الفك إذا ماك وانيخوف احل أو ،ثرة العدو خلفهكالوقوف ل إىل جلائهإب

  . لي الدلإطالقصل بعد وال جمال لأل، محار وحش فوقفمام أأطلق أسداً معلماً  أو ،هرة فوقف خوفاً

                                                

  .١ ح٣٨ الباب ٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٠٥

سقط  ذهب حىتين يعقب الطائر أيان ك األول أن الظاهر منها إذ ،وينكسة الي لرواإطالقما ال ك

  . الشجرةى ولذا وقف عل خائفاً أو ان تعباًك أنه ال، شجرةى عل

قال  إالّ أنه ،ك بذلكره التملكالم من ذكور يف كاملذإالّ أن ( :المه السابقكولذا قال املستند بعد 

ولعل : وقال يف موضع آخر. الًيونه دلكعلم نرفع االمتناع وال   إالّهيل عليدل النه إ :لييردباحملقق األ

  . مجاعله اإليدل

 ألن ،ن للثاين احلقكيوان بسهمهما مل يلو أطلق الثاين سهماً آخر فوقف احل أنه علميومنه : أقول

ى ري مما كحنو ذلك أو ذلكلب كأطلقا ال أو  دفعةًنيا السهميرم إذا  مثل ماكس ذلي سبق فلاألول

تخدر بعد ساعة يه مادة خمدرة يأعطاه حباً ف إذا ولد لأليون الصكي كذلكو، حدمهارف ال سبق ألالع

  . حقالنه سابق فال حق للأل، نامتناعه اآلى ن بقي علإو، مثالً

، تعارف يف سامراءيما ك كة توجب خدر السميضرب قنبلة صوت أو ،مساً يف املاءى ألق إذا ذاكو

الفاعل هو السابق حيث إن ، السهم وضارب القنبلة يأخذها ملقية خمدرة ف بعد ساعكمساث تطفوا األيح

  . خرفال جمال لآل، عرفاً

صوت حتتها يمث ، عةيعشاب الرفاألى ة علكن من جعل الشبيعتاده بعض الصائديذا احلال يف ما كو

 ريا تط إحيثو قوم الصائديفى نثاألى ران حول الصائد املختفي وكور فتجتمع الذيالطى نثأبصوت 

 إىل ،ةكان قبل وقوعها يف الشبكن إو وري الطكأخذ من تلي أن  آخرنسانق إلحي نه الإف، ةكتقع يف الشب

  . مثلة من األك ذلريغ

 ،كة واسعة مل متلكبر إىل ةكلو اضطر السم أنه ره القواعد منكما ذيوجه النظر ف ظهريومما تقدم 

  ، ولاأل  إذ إطالق،إشكالى  علكقة مليانت ضكولو 



٣٠٦

  .  ظاهر وجهري يف الثاين غشكالواإل

، هايلإبطل امتناعها لعسر الوصول يلة ومل ست من اآلية لكون الربكشف اللثام بك األولن علل إو

رد ي إذ ،احلجركا حلصول نوع احنصار هلا بفعله   هو أوىلريصين كول، ار والبحارعسر يف األيما ك

 ما إىل ان ناظراًك إالّ إذا اللهم، ه هلاكوقد تقدم مل، هايلإ ريالعصافجلاء إسعة غرفة كة كسعة الرب أن هيعل

  . ه نظراًإطالقن يف كداً ليص أو عد عرفاً سبقاًيال 

ره كن ذإو، كاالختصاص دون امللى ل عليدل ال أنه اء املواتيحإتاب كرنا يف كا قد ذمث إن

  . واهللا العامل، ضاًين اختصاص أكيمل  وإالّ ،كمل) من سبق(ذا صدق إف، غالبهم

  



٣٠٧

 إشكالفال ، م املذبوحكه يف حريص ه حىتيلبه علكأرسل  أو ،داًي صاألولى رمإذا  :)١٧مسألة (

  . ك ذلريد وغيات الصي وروا)من سبق(ه يدل علي و،صار له أنه وال خالف يف

مثخن  ـ أي حاقف ه لظىبأصحابمر مع نه إ :املروي يف املبسوط )صلى اهللا عليه وآله(ويف النبوي 

دعوه : )صلى اهللا عليه وآله(فقال ، بأخذه )صلى اهللا عليه وآله(ه أصحاب فهم ـ عاجز عن االمتناع

  . )١(ء صاحبهي جيحىت

ادة يسبب القتل زما أن إ ل منهماكى وعل،  شرعيريغ أو ما القتل شرعيإف، ذا قتله الثاينإف هيوعل

الدولة تعاقب  أن  بسببكن ذلكميفقد  ـ مةيقادة اليب القتل زيتسبى  فعل،ال أو نقصها أو مةيالق

 صة اليادة وال نقيعدم ز ـ أو مة مخس عشرةيذا قتل صارت القإف، مته عشرةي املقتول قريالقاتل فغ

رنا يف كنا ذكل، ان عن علم وعمدك إذا  املوجب للحرمةريالتصرف يف مال الغ إالّ ،القاتلى شيء عل

  . مييوان قيمطلق احل أن ال نسلم ذإ ،اً عرفاًيان مثلك إذا  بدلهطلبي أن كللمال أن )الفقه(بعض مباحث 

راا كثوراً لالستفادة ب أو ، حلوباً لالستفادة بلبنهاد بقرةًيان بعكمن مى ان الشخص اشترك مثالً

رب جيقبل ا وي ال أن فله، املائةى حصل علإذا حىت  توقف عملهي إذ ،دهيتف ن املائة الكل، متها مائةيوق

انت بصورة كن إو  مث النفس،نيد تشمل العيال إذ ،كد شامل لذليل اليدل فإن ،وانيل احلياتل بتحصالق

، د بدله حلم املعز مثالًيري كغصب حلم الضأن واملال إذا ماك، قربمث البدل األ، لولةيمث بدل احل ،ىخرأ

   يف بعض مباحث كل ذليرنا تفصكوقد ذ، مةيمث الق

                                                

.٢٧٥ وص ٢٦٣ ص٦ ج:املبسوط) ١(



٣٠٨

  . بي بالترتكل ذلكشمل يملوجود يف النص أداء الشيء ا ألن )الفقه(

 طلب نفس ك لو غصب لبنه فصنعه جبناً حق للمال مثالً،ن حمذوركيمل  إذا ن بعض املراتبكل

  . ك يف بعض ذلإشكالى  عل،تاب الغصبكور يف كل مذيتفصى عل، لبناً أو مةًيبدله ق اجلنب ال

 زاد الغاصب الشيء يف رناه يف ماكل ما ذمث، مة بالقتليزاد القاتل الق الم يف ماكل، فاانكف يكو

  . كقل املشهور بذلين مل إو، اً بالنسبةكيصبح شريأنه 

  . عطاء التفاوتإالقاتل ى ان علكمة ينقصت الق إذا أما

مة مذبوحه يه مائة وقيمة حيل قيالف مثالً، ال أو اًيون القتل شرعك نيفرق ب ال أنه ومما تقدم ظهر

ماً بالذبح الشرعي كتلف حخي االستفادة من عاجه وهو ال ألن ،ضاًية مائة أيقة شرعي طرريبغ أو ،شرعاً

  . هريوغ

م كه يف حريداً فأثبته وصي صاألولى رمإذا ( :ث قالير بعض صور املسألة حكالشرائع ذمث إن 

  . )ئاً منهيش أو فسد حلمهي إالّ أن ،الثاينى وال شيء عل، ولمث قتله الثاين فهو لأل، املذبوح

، األولمث قتله الثاين فهو له دون ، م املذبوحكه يف حريثبته وال صي فلم األولولو رماه (: لمث قا

  . ) ضمان شيء مما جناهاألولى س عليول

ن كيمل  وإالّ ،صاده أنه  وال صدق، سابقاً عرفاًاألولن كيمل  إذا صحيإمنا ونه للثاين ك: أقول

 ،م املذبوحكه يف حيريتص أو خراجه عن االمتناعإأي ، اتثبدور مدار اإلي ول الونه لألك إذ أمر ،للثاين

  . همايون سبق بدون أكيقد  أنه ملا تقدم من

نه إف، هيمريلو رماه سهماً آخر ثبت وهو فوق قوسه ل ما إىل عيان أسقطه عن العدو السرك إذا ماك

  حنوها من  أو دار إىل حاشه إذا كذلكو، هيلإعرفاً سبق 



٣٠٩

 هو بنفسه إذا  خبالف ماكوذل، به بعد حلظةيون نصكيبسرعة مما ليه  إضكري وهو أخذ كالشبا

  . كفعل ذليأخذ  اديب الصيوبدون تسب

عد ي  الكذل فإن ،هايها سقطت فيلإوصلت  إذا ايث إور طائرة حنوها حبيأشغل ناراً والط إذا ماك

ها يصدق علي ا الإها فيلإ حافة حوضه ومل تصل بعد إىل  جتري باملاءكمساانت األك إذا كذلكو، سبقاً

 )صاد( و)من سبق( موضوع نيعيوالفارق العرف الذي ، ها وصائداً هلايلإون الصانع للحوض سابقاً ك

  . وحنومها

ان ك فإن ،م املذبوح فقتله الثاين فهو متلفكه يف حريصي ومل األولولو أثبته (: مث قال الشرائع

ه ي املذبح فعلرين أصابه يف غإ و،رشالثاين األى وعل، ولفهو لأل الوجهى اه علكاة فذكأصاب حمل الذ

  . )رشان له األك وإالّ ،مةيته قين ملكيمل ن إ متهيق

ن له كيمل  إذا ونكيإمنا  األولى رش علون األك فإن ،المهكد يف يقد عرفت موارد الق: أقول

  . ود املتقدمةيآخر الق إىل ،بدل

اة يال حتله احل ان املقصود منه ماكبأن (: بقوله) رشألان له اكال إو(: قولهى اجلواهر علق علمث إن 

  . )األولتاً ومزمناً جبرح يمته مي قنيب رش وهو تفاوت ماان له األك وإالّ ،ش والعظميالركمن أجزائه 

  . بل الواقع، ة للقصديخل مدال أن :ه أوالًيرد عليو

 ،كطلق ذليبأن  ة للمزمنةيوال مدخل ،به اجلرحومته يتاً وقيمته مي قنيرش هو التفاوت باأل: اًيوثان

مراد : قالي إالّ أن اللهم ،ح واروحي الصحنيفالالزم مالحظة التفاوت ب، ون اجلرح مزمناًكي نه قد الإف

  . ةي وافريانت عبارته غكن إرمت وكاجلواهر ما ذ



٣١٠

الثاين ما ى لان عكأوجب تلفاً ن إ ان بسبب جرح الثاين لهك وجرحه الثاين واألولثبته أن إمث إنه 

ه يان علكب ي املثبت واملعنيان تفاوت ب أو كوجب تلفاًين مل إ و،رشاأل أو مةيل القك من األولخسر 

  . الثاينى هما فال شيء عليوجب أين مل إو، التفاوت

  :)فقتله الثاين.. ثبتهأولو (مدخول ى عطفاً عل ث قاليالم الشرائع حكظهر وجه النظر يف ي كوبذل

، تةياته فهو مك ذكدرين مل إو، ولاته فهو حالل لألك ذكأدر فإن ،قتلهيين ومل ن جرحه الثاإو(

  ممتنعريواناً غيأي الثاين الذي ضرب حـ  اآلخر و، مباح ـاألولأي ـ  أحدمها نينه تلف من فعلأل

مل ن إ األول أن ظهري فالذي ،اجلارحى ما الذي علأو، لب مسلم وجموسيكما لو قتله ك.  حمظورـ

 )باًيمته معيالثاين نصف قى فعل ن قدرإو، األولب يباً بالعيمته بتمامها معيالثاين قى فعل اتهكذى قدر علي

  . ىانته

الصناعة ما ى  ومقتض،وقد أطال الشارحان يف شرح هذا املقام فراجعهما، مواضع النظرى فخي وال

  . رناكذ

شف باعتبار فرض كنيملسألة ولعل فقه هذه ا(: ث قاليح، هيما فى فخي ر ما الكالشرائع ذمث إن 

  آخر فصارت ـهايعلـ   مث جىن،ها فصارت تساوي تسعةيعل متها عشرة جىني وهي دابة ق،نفرضه

آخر  إىل ،)ها احتماالت مخسةي فف ـتالفا يف اإلكوجه اشترى علـ تان ي مث سرت اجلنا،ةيمثانإىل 

  .المهك

رها كما ذك  أو سبعة،ها مخسةي فال احتماالت، املسألة املفروضة أن القاعدةى مقتض أن مع

يف حنو  مةيل واحد نصف القكى عل أن هاريات هنا ويف غيالالزم يف املال أن الصناعةى  بل مقتض،اجلواهر

مة مال يصارت ق أن وبعد، ضاًيناراً أيره دوالثاين خس، ناراًي دكر املال خساألول إذ ،رهكاملثال الذي ذ

  ة ي مثانكاملال



٣١١

وأربعة  باملباشرة ناريل منهما دكى فعل، رية دنانيمته مثانيتالف ماله الذي قإيف ة يا بالسراكاشتر

  .ةي بالسراريدنان

سطوانة أ اآلخر و،متها مائةيسطوانة قأهدم أحدمها ، متها ألفيانت له عمارة قك إذا كذلكو

مث ، منائةاين مثامة العمارة بعد عمل الثي تسعمائة وقاألولمة العمارة بعد عمل يفصارت ق، متها مائةيق

  . ك ذلريوال احتمال غ، ناريل واحد مخسمائة دكى ان عل ك،بالتساوي دمت العمارة بسبب فعلهماا

  . ةي الثانكذلك و،ناراً ونصفاًيد أو نارينصف د األوىلة يانت جناك إذا وذه النسبة

ة ي واجلنا،ةي الباقري دنانةي مثان،سرت بقدر ثالثة أرباع األوىلة يانت اجلناك إذا  ذه النسبةكذلكو

ات ية يف املالياجلنا فإن ،ةيوالنسبة الثان األوىلدور مدار النسبة يم كاحلحيث إن ، ة سرت بقدر ربعهايالثان

ما فصلنا وجهه ك، اتيفاالعتبار باجلناة ال باجلنا اتي خبالف باب الد،ال اجلناة اتيتعترب بقدر اجلنا

  . اتيفالقاعدة مالحظة اجلنا وإالّ ،ليدة حسب الدلات خرج عن القاعيباب الد فإن ،كهنا

المهما كان يف كن إو، ها من الفوائديما فى فخي  واجلواهر يف املسألة مبا الكوقد أطال املسال

  . واهللا سبحانه العامل، مواقع للنظر

  



٣١٢

، احلجل وجالدراج والقبكهما يلكع ياملشي السر أو انريتنع بالطميد مما يان الصكلو  :)١٨مسألة (

املثبت عن االمتناع كصار  ع حىتي السررينه من السك عدم متكسبب ذل فإن ،سر أحدمها جناحهكف

ان كبل ، ئاًي منه شكلمي مل اآلخرسر الثاين عضوه ك فإن نئذيوح، سر رجلهك إذا ذاكو، األوله كمل

  .األولى د عليرش لصدق السبق والصه األيعل

، ثباتهإسر ما سبب ك مث جاء الثاين ف،السابقكامتناعه  ىعل يبل بق، املثبتكصر يمل  إذا نكل

  . للثاين أنه همريد وغيفاحملقق والعالمة والشه

  .له ثبات بفعل الثاين فهوتحقق اإليإمنا و، زول امتناعهي  الاألولوعلله بأنه بفعل ، وقواه املستند

فعلهما ب حصل كلسبب امل إذ ،هيهما فكباشترا ث أفىتيح، خيعن مبسوط الش يكخالفاً للمح

 قوىاألو، كلالشتراى  وهو مقتضنيهو جمموع الفعلإمنا العلة يف زوال توحشه وعدم امتناعه  فإن ،معاً

الثاين لصدق السبق  أو األولثبته من أان للذي ك وإالّ ،ك فاالشتراةه دفعيوردا علن إ ل بأنهيالتفص

  . كة لالشترايت قاعدة العدل مقتضانك ،احتدا زماناً أو علم هل توارداي ولو مل ،هيد عليوالص



٣١٣

ما ك بل وبال خالف إشكال بال ،تاً حليد اثنان دفعة فعقراه مث وجد ميالصى رم لو :)١٩مسألة (

 نيأحدمها املردد عندنا املع أو إىل نيأحدمها املع أو إىل همايلإمستند ما إ املوت ألن ك وذل،يف اجلواهر

  . ل حاللك ويف ال،واقعاً

مات  أنه ن علمإ و،كامللى نهما مبقتضيفهو ب، كذا أو هذا أو ،همايل إىل كادهن علم باستنإف

  .قاعدة العدلى هلما مبقتض فهو، همايأ أنه علميثبته وقتله ومل أبأحدمها الذي 

وقد ، ما تقدمكقتله الثاين فاملشهور احلرمة إمنا و قتلهيثبته ومل أ األول أن علم فإن ن تعاقباإو

  .ةيات احللطالقاإلى قتضن مأو، هايلنا فكأش

  . صدهي مل األول إذ ،نه للثاينأ يف احلل وإشكالفال ، ثبته وقتلهأالثاين  أن ن علمإو

أصاب الثاين مذحبه بشرائطه  إذا  ما، وقتل الثايناألولثبات إمن صورة  عند املشهور ستثىن ينعم

  . يك فذكأدر إذا كذلك أنه ماك، ل حالكى ل علحيحيث إنه 

  



٣١٤

 مجاعوقد تقدم النص واإل،  وال خالفإشكالل بال كؤيلب بالعقر كقتله اليما  :)٢٠مسألة (

صالة عدم أواستدلوا له ب، االتعاب فاملشهور احلرمة أو اخلنق أو لب بالصدمةكقتله ال أما إذا ،كذلى عل

ة شف اللثام بأن الصدمكبل استدل له يف ، صورة العقرى املنساق من النص والفتو أن ة بعديكالتذ

  . ةيتدخله يف املوقوذة واخلنق يف املترد

  . )١(لواكه في علر اسم اهللاكق الدم وذيهرأما : )صلى اهللا عليه وآله(ويف النبوي 

 ان االشتقاق من اجلرح مبعناه الكن إ  اجلوارحكمساإدماء من  اإلإرادةن كميبل (: قال يف اجلواهر

  . )لبكال مبعىن

 ةيما يف اآل كهكمساإلب وكات قتل ال إذ إطالقى،فخيال  ماورة كيف االستدالالت املذ: أقول

فحاله ، المكور أول الكواالنصراف املذ، ون القتل باخلنقكوع ي مع شكذل إىل هايشارة فإ وال ،ةريثك

هلما سلم مشون إ ةي واملوقوذة واملترد،شمل أنواع القتلي مما كذلك نسانقتل اإل أن ىدل عل حال ما

  . تدماه فماألب بشدة فكنطحه ال إذا حةيل النطيدلى ومته علكحك ،هيماً علكل حال احليان دلكللمقام 

ما ك، بسبب آلة ربطت به أو ،بنفسه ،ما جرحيف لبكون قتل الكي أن نيوالظاهر عدم الفرق ب

قتله  إىل واالنصراف، رأسه للصدق أو نطاق حمدد يف وسطه أو ة يف عنقهكتعارف مثل جعل قالدة شائي

  . ك ذلريغ إىل ،ةيسقطت أسنانه فجعل له أسناناً صناع إذا كذلك و،ان فهو بدويكن إ جبسمه

ره اجلواهر كالذي ذ) نكمي( و،لبكوم بأدلة الكبعد ضعف السند حم )صلى اهللا عليه وآله(والنبوي 

  .الًيون دلكي ال

  د فمات يوقع الص أنه إذا ورد من  مباكستدل لذليورمبا 

                                                

  .٦٥٨ ح فصل الطهارة١٨١ ص٢ ج:الدعائم) ١(



٣١٥

جبل فسقط ومات فال ى د وهو عليت الصيرمن إ : قال،)محه اهللار(رواه الصدوق   مثل ما،حرم

ان كن إو، ان رأسه خارجاً من املاءك إذا لهك ووقع يف املاء فمات فكصابه سهمأته فين رمإو، لهكتأ

  . )١(لهكرأسه يف املاء فال تأ

 منه مناط فهم إالّ إذا لبكتالزم احلرمة بالصدمة من ال احلرمة بالسقوط من اجلبل الن إ :هيوف

  . قطعي

لب له كة قتل اليفاك ،ليلب والسهم املستفاد من الدلكال أمر ل يفيالتسهى فمقتض، انكف يكو

 ظاهراً املراد به أن هيرد علية ي لآلكمساواحتمال اشتراط اإل، ن مات خوفاً منهإبل و، انكبأي وجه 

، كبرأسه فخرق جسمه ومات بذللب كضربه ال إذا ةي يف احللكشي ولذا ال، خذ خارجاًاأل أو ثباتاإل

  . ثباتإس بيل أنه مع

 كان الترك وإالّ ،ان حجةك حمتمل االستناد يف املسألة ري غإمجاعثبت  فإن ،حال أي ىوعل

  . سرافاط لإلي باالحتكعارض ذليان رمبا كن إو، اطياالحتى مقتض

د يها حديس فيله نبال ليف رجل  :)عليه السالم(علي  عن، هية الفقية ما تقدم من روايد احلليؤيو

ا دم يرج فهخين مل إو، ر اسم اهللاكذيقتله وي معترضاً فريب وسط الطيصيمي بالعود فريلها فكدان يوهي ع

  . )٢(عز وجلر اسم اهللا كذ إذا ل منهكأيوهي نبال معلومة ف

  .ل النجاةياط سبيواالحت لةكفاملسألة مش، انكف يكو

 بسبب آخر بعد أو ،لبكان بسبب عض الكهل  القتل أن علمي ومل الًيوان قتيوجد احلمث إنه إذا 

  ولو العادي  املشهور العتبار العلمى ل علحي مل ى،لبه ومسكأرسل أن 

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٠ الباب ٢٣٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.١٠ ح من الصيد٢٢ الباب ٢٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣١٦

  . لبكبأن السبب هو ال منه

ومن ،  حمللريونه سبباً غكاشتبه سبب موته الحتمال  لو) يف احلرمة(ذا كو: ولذا قال يف اجلواهر

 ،العقر احمللل استصحاباً إىل علم استناد موتهيمل   املرسل مانيب عن عيغين  أريتقدى ه علميم بتحركمث ح

  . ثبت القاتلي أن إىل

  



٣١٧

وال ، كذا أو قصد هذا الظيب ال، دية الصيالظاهر عدم اشتراط القصد مطلقاً يف حل :)٢١مسألة (

 ما ال وديالصفيه ؤثر يقصد ما  وال، سداألكالظيب واحملرم كوال قصد احمللل ، محار الوحش أو قصد الظيب

  . ع وحنوهيالبكقصدي  فهو توصلي ال، صل بعد عدم تعرض النصوص له لألكوذل، ريالظيب واخلرتكؤثر ي

،  واجلرادكد السميوحال ص  حال الذباحةكحال ذا ،ىفكذا مجعت الشرائط احملللة يف النص إف

 صاده بقصد إذا ذاكو، ظهر شاة إذا مع سائر الشرائط حل، بسم اهللا: ر وقاليخرت أنه ذا ذحبه قاصداًإف

  . البين واجلراد الطائر حلكحالل  أنه مث ظهر، الدبا اجلري أوكوان حرام يحأنه 

ل كؤي ه مما الريغ أو راًيخرت أو لباًكداً فظنه يصى رم لو( :وجه النظر يف قول الشرائع علميومنه 

دلة الذي خرج  األإطالقد احمللل من ي الص بانسباق قصد:واستدل له اجلواهر، )لحيداً مل يفقتله فبان ص

  . ةيكوعدم التذ به عن أصل عدم احلل

ظهر من املصنف ينعم قد  (: بقولهكره اجلواهر بعد ذلك النقض مبا ذ،ما تقدم إىل ضافةباإل: هيوف

د ايباحة اصطإب وقلنا، ديتفاء بقصد أصل الصكمع االنه إ :هيوف، ولكوان املأيد احليه اعتبار قصد صريوغ

 ريونه غكتجه حال ما صاده بقصد ، ييف الطهارة الّإ ك ذلِدجين مل إو ول من السباع وحنوهاك املأريغ

 ،ديته بالصيكصح تذيول مما ك مأريول فبان غكمأ أنه  وطهارة ما صاده بظن،والًكول فبان مأكاملأ

  . ىانته )هريناً فصاد غيل لو قصد معحيولذا ، ينيلتعاه يعترب فيوال  ديحلصول الشرط الذي هو قصد الص

لبه بقصد كأرسل  أو ،داًيب فأصاب صيجل التدرسهماً ألى اً فرمإطالقد يقصد الصيمل  إذا أما

  مع اجتماع الشرائط  لصوص والذئاب فصاد غزاالًلمطاردة ا



٣١٨

  . هريبه الشرائع وغ ما أفىتك، كدلة عن مثل ذلالنصراف األ، ةيبعد عدم احلليفال 

، عدمه ـ طالقبعد وجود اإل ـ األصلف، وركالقصد املذى ل عليدل بأنه ال :قاليان رمبا كن إو

،  الثوبريس مثل تطهينه لأل، ه نظر واضحين فكل، اجتمعت شرائط الذباحة بدون القصد إذا ماكفهو 

 إليه سبق وصاده أنه  وصدق،االشتراطى قوفاأل، ما تقدمكز ي املمريافر وغكصح من انون والي ولذا ال

  .وركايف االنصراف املذني ال

 ري وغ،ل املظلميويف الل، كوالشاى، عمد األيصك ،الم يف بعض فروع هذه املسألةكوقد سبق ال

  . كذل

  



٣١٩

 جلملة من ،ادهيعلم له صاحب خاص جاز اصطيه ومل ي جناحري الطكملإذا  :)٢٢مسألة (

  . ما تقدمك كة يف ذلحيات السابقة الصريالروا

 أن ني فرق بري من غ،وز أخذه ووجب ردهجي تهمه الي ه من الءجا أو ،علم صاحبه اخلاص إذا نعم

  .  جناحهكلمي أنه  لصدق،انهريضر بطي انت العالمة قص اجلناح مبا الكن إو، ال ه عالمة أويون فكي

ن إو، رناهكما ذى مل علحي أن ب جي)ه الصائدكلميد مقصوصاً مل يص إذا ريالط(: فقول الشرائع

  . )كامللى دل عليل أثر كذا مع كو( :كنة قوله بعد ذلي بقر،عمده األمرا أن ان الظاهرك

  . املشهور إىل بل نسب، كالعالمة يف القواعد بذل  أفىتكذلكو

، رناهكح يف ما ذيبل بعضها صر، صهايوجه ظاهر لتخص دلة اليت ال األإطالقما تقدم من : هيوف

، دلة األإطالقخذ بتجه األي(: ه لذا قال اجلواهرأنكو، ات يف بعض املسائل السابقةيما تقدم نقل الرواك

 أو ارتداد فطري أو حرامإ بك صاحلة للملريوا غكاحتمال  أو ديخصوصاً مع احتمال عدم ال

  . )١()حنومها

 كوحال السم، هرب والتحق بسربه إذا ريالط أو ،هرب والتحق بالغابة إذا وقد تقدم حال الوحش

  . ف بالعالمة احملتملةيكف، اًكان ملكؤثر العلم بأنه ي  الكل ذلكويف ، البحر وحنوه إىل قفزإذا 

 كتبع املليث يح، ته عرفاًيكما مل تسقط مليه فكمال إىل ما تقدم من وجوب الدفعكم كه فاحليوعل

  . ميب التسلجيمل  الّإ و،الغابة وحنوها إىل بالفرار ،ما تقدم وجهه ك عرفاًكشرعاً املل

  ساً يصار أن إذا ريد مثل الغزال والطي عدم صحة ص يفشكالنبغي اإلي ال، نعم

                                                

  .٢٣١ ص٣٦ج: جواهر الكالم) ١(



٣٢٠

  . ته شرعاًيكفال تسقط مل، ته عرفاًيك مللس ذهابه مسقطاًيول، كنه ملأل حمله إىل رجعيذهب وي

ه اجلواهر يوعلق عل، )ها الثاينكلميبرج آخر مل  إىل ور من برجيلو انتقلت الط(: قال يف الشرائع

  . )األولة لذي الربج كانت مملوكا أمع فرض ( :بقوله

 ،له ته املبيني نزول النحل يف بكذلك و، صاحب الربج لهكوجب مليمث هل نزول احلمام يف الربج 

ته وصار حتت ي بعد بناء نفس احلمام والنحل بنسانحازه اإل أو ،دةياملصك كلذل بين أنه إذا الظاهر

 نسان اإلكمل إىل وانيجمرد جميء ح إذ ،فال  وإالّ،كوصاده وحنوه مل إليه سبق أنه هيالئه مبا صدق علياست

  . وجب صدق السبق وحنوهي ال

  . كمساه تأيت األي وفاآلخرالطرف  إىل بستانه أو ر يف دارهمي احلال يف ر كذلكو

ولو ، اديش يف الربج املعد له لالعتي احلمام بالعشكلميو(: شف اللثام ممزوجاً مع القواعدكقال يف 

بعضاً  أو الًكعه ينفرد أحدمها ببي أن زجي مل ،زي وعسر التمنيكانا ملالك برج آخر واختلط محام برج حبمام

 مع علمه باحلال صح الحنصار اآلخر ولو باعه أحدمها من ،ل منهماك الحتماله ل،من ثالث ولو واحداً

  . المهكآخر  إىل ،)هماياحلق ف

، نيكانا مشتركز يميذا مل إز ويالتم أو ،دلالتراضي بالتباما إ فالالزم  واختلطانيكانا ملالك إذا :أقول

باعا من  أو، اآلخربه من يباع أحدمها نص فإن نئذي وح،اآلخرخلطت حنطة أحدها حبنطة  إذا مثل ما

  . وجه لشرط العلم ال إذ )مع علمه باحلال(: ره بقولهكلزم ما ذيوال ، ثالث صح



٣٢١

 ال، عي لصحة البالًيصلح تعلي كذل إذ ،همايالحنصار احلق ف: رناه ما علله بقولهكما ذى دل عليو

  .للعلم باحلال

جرت  وإالّ ،مة تسعة فبهايثالث بقك ،مةًيل قدر حقه عدداً وقكعلم  فإن ،عين بكيمل أما إذا 

ومل  ،فرضاً سعةتواموع ، أربع أو انت له مخس محاماتكهل  منهما أي علميمل  مثالً. قاعدة العدل

  . انكأي عدد ، مخسة أو ثالثة أو  تسوي أربعة دراهمانتكهل محاماته  علم أحدمهاي

دع ي العدل ال ألن ،وهي أويل، وقاعدة العدل،  والصلح القهري،القرعة، ن يف املقام احتماالتإف

ه يف موضع يل عليلعدم دل، وجه له والصلح القهري ال، دخل يف موضوع القرعة ي حىتشكال لإلجماالً

 مةًيل نصفها قكذا مل تبع أخذ إو، ل مخسةكان لكمات بعشرة دراهم ل احلماكع يذا بإف، ن التخلصكمي

  . مها ال بأعدادهاياء تعترب بقيشاأل إذ ،عدداً ال

  . رناهكن استخراجها مما ذكمية ريثكويف املقام فروع 

ى  علإنسانلو انثالت حنطة  ومن هذا الباب ما(:  قالكره املسالكما ذيظهر وجه النظر في كوبذل

ق التخلص ير يف اختالط احلمام والطركما ذكم ك فاحل،نصب مائع يف مائع وجهل املقدارا أو ،هريغ

نع الناس من مي ن الكول، ه عنهكزل ملي اء وحنوه مث صبه يف ر ملق ماًء باالستإنسان كولو مل، بالصلح

  . ىانته ) حمصوررينه غاالستقاء أل

   .ا بالصلحيرضيمل  إذا مايالم فكالن إ :والً أهيذ فإ

 كمثل هذا امللى ل عليدل ال أنه مع،  الشخص ملائه الذي صب يف ركملى بقيف يكنه إ :اًيوثان

  العريفكاملل إالّ عتربيوالشارع مل ،  عرفاًكعتبار مبثل هذا امللال اث يحنه إ :هيوف، توهم االستصحابإالّ 

  . نئذ لالستصحابيوال جمال ح، ة شرعاًيكفال مل

  



٣٢٢

لة جائعة ي قبكانت هناك إذا ماك، كللمل اد اليسهمه لالصطى رم لبه أوك لو أرسل :)٢٣مسألة (

دخول الشيء يف  إذ ،القصد إىل  حباجةكاملل ألن هكلميومل ،  حل املذبوح بشرائطه،كأراد خدمتهم بذل

  . انهيما تقدم بك، وأنفسهم )١(أمواهلمى الناس مسلطون علن إ  بدون قصده خالفنسان اإلكمل

ث دلت يح، لؤلؤة يف بطنهاى  علكات الواردة يف باب حصول مشتري السميالروا  إىلضافةباإل

 وإالّ ،اشتراط القصدى دل علي مما كد السميها بصي حصل علكصائد السم أن مع، هاكلمي أنه ىعل

شترط القصد ال يخالفاً ملن مل ، هرياء املوات وغيحإتاب ك يف كل ذليرنا تفصكوقد ذ، ها الصائدكملل

 يف كمن ذل أي مع عدم داللة،  وحنوه)٢(د ما أخذتيلل: )عليه السالم( بقوله مستدالً،  هنا والكهنا

  . القصد إىل اجيعدم االحت

ه فائدة يانت فك إذا رياخلرتك، نيجنس الع أو ان حرام اللحمكن إو، كمليد يالص أن والظاهر

وجلده يف ، تفاع بشعره يف احلبلر لالنيد اخلرتيصك )من سبق( طالقإل، نعها الشارعمية مل يعقالئ

فرض نفع لبعض  إذا ولذا صححه املستند، حنوها أو ةية لفوائدها الطبيوالزنبور والفارة واحل، االستقاء

  . أجزائها يف دواء وحنوه

، كجل ذلصد ألين مل إو شملهيدلة  األن إطالقإ :هيوف، )كجل ذلد أليوص(: ده بقولهيقنه  إنعم

  . مر حرامد أليبل ص

  ون له كينه إف، جزاءه من األيحرم ف ل ماكأي أن جلالغزال ألى رم إذا امك

                                                

.٢٧٢ص ٢ ج:حباراالنوار) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٨ الباب ٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٣

د يريو شتري احلالليروا يف باب من كما ذك، وز له استعمال احملرمجي ان الكن إو، وحلمه حالل

  . استفادة حمرم منه

 حال كقطع من السميما ن إ :همريفقد قال يف الشرائع والقواعد وشراحهما وغ، انكف يكو

، اةيوقعت يف املاء مستقرة احل أو سواء ماتت، يكذ بشرائطه اًيخراجه من املاء حإته بيكه بعد تذاتيح

  .دلة تشمله األإطالقتها فيك تذدنه مقطوع بعأل

املراد ا املقطوع قبل ، ةتيوم بأا مكجزاء املبانة من حي احملس هو من األيول: ولذا قال اجلواهر

  . تهيكتذ

  



٣٢٤

جمهزاً  أي فاًل واحد منهما مذفّكون كي أن سواء، داً دفعة فهو هلمايصابا صأإذا  :)٢٤مسألة (

ل واحد منهما جناحاً من كسر ك إذا ماك ،واالمتناع نه من الفراركسبب له عدم مت أي مزمناً أو ،هيعل

  .ك فعل ذلاآلخرأحدمها فعل هذا و أو ،قتله لو انفرديأصابه بسهم  أو ،هيجناح

  .وصدقهما اجلواهر، كم املساليم وبالتع، الشرائعما صرح بأصل املسألةك

 ،اجلارحى وال ضمان عل، ما يف الشرائعك، ان للمثبتك مثبتاً اآلخرو، ان أحدمها جارحاًكولو 

 أو ،د دفعةًيالص إىل نيلبكال أو ني وصول السهمني فرق بريمن غ، هرياً لغكصادف مليته مل يجناألن 

  .وقت واحدرسال يف ان اإلك أنه متعاقباً بعد

 ،نهما لقاعدة العدليونه بكفالظاهر ، ولو اشتبه احلال بأن جهل املثبت منهما مع العلم بأنه أحدمها

ان ك بالقرعة  ـأي املثبتـ ستخرج يل يولو ق(: ث قاليح خالفاً للشرائع، اءهوهو قول بعض الفق

  . )حسناً

  .ة موضوع القرعة لرفع القاعد،القرعةى ما تقدم من تقدم قاعدة العدل عل: هيوف

عشرة ى سويان أحدمها كفلو ، ضاًيفالقاعدة أ، همايهما أليعلم أين مل كل، نيديولو ضربا ص

  . ات بالنقد ال بالعددياالعتبار يف املال ألن ،ل تسعةكان لكة ي مثاناآلخرو

 نيلب هذا قتل االثنكمر هل وجهل األ،  واحداًاآلخرلب كو، نيلب أحدمها اثنك لو قتل كذلكو

لب كل أنه علمية ومل ين وقع يف هاويدين أحد الصكل، نيد قتل اثنيلب زك أن ولو علم، كلب ذاو كأ

وفقد   أودعه درمهاًاآلخرو نيحدمها درمهأعي الذي أودعه الودكالم هنا كفال، ب الواحدكل أو ،نياالثن

  .أحدمها

تاب كله يف يرنا تفصكوذ، بالفاعدة أو ،يف املشاات ةيعمل بالروايهل  أنه وقد اختلفوا يف

  ة لصاحب الواحد يالرواى  فعل،ةكالشر



٣٢٥

  .القاعدة له الثلثى وعل، النصف

، انت قاعدة العدل ملا عرفتك ،همايأل أنه علميد أحدمها ومل يصاب الصأ فنيولو أطلقا سهم

  . اآلخرلب أحدمها دون ك لو أصاب كذلكو

فالالزم ، همايأأنه  مهالباإل  موت املثبتماته واشتبه بعدأداً فيثبته مث ضرب صأداً فيولو ضرب ص

  .ةيالرواى ستحل عليعا ممن يب أو، تةي باملىكنه من اشتباه املذأل، همايلكاالجتناب عن 

حق للصائد ، يف هوة ـ بدون جرحه ـ لبكال أو ب الصائديبتعق أو ،د املثبتيولو وقع الص

، لب لقتلهكرسال الإة يفاكبعد ي بل ال، ملهشي وحنوه طالقفاإل، ل الصائلينه من قبأل، قتلهيضربه مبا 

  . اط خالفهيان االحتكن إو

ان له ك إذا السلحفاةكاً يمائوان بريان حكذا إف، ةيكه التذيؤثر فيد ملا يث تقدم صحة الصيحمث إنه 

، لكه فائدة األيته جنسة وال فيست مين له دم دافق فلكيمل  إذا أما،  أدلتهطالقإل، دهيدم دافق صح ص

  .وال يف طهارة جلده مثالً، ده يف حلمهينفع صيا مل ولذ

  . دهيل صحي مل ،لباًكسم ينهما ومل يولد ب أو ،س بهيل أو لبكوان بأنه يولو اشتبه ح

  



٣٢٦

، ماً للفائدةيات تتميرت يف مجلة من الرواكد فرع ذير هنا ختاماً ملباحث الصكنذ :)٢٥مسألة (

  :وفروع أخر مرتبطة ببعض املباحث السابقة

 كروا مثل ذلكما ذك، د ولسانيها بيلإشارة تها واإلينى فكة يالتسمى قدر علي  الإنسانان كلو 

  .هريوللمناط يف الطالق وغ، )١(سوريل امليحرام لدليف باب الصالة واإل

القاعدة ى ان مقتضك ،هريبغ أو تل ذا السهموهل قُ، علم من قتلهي ه سهم اليداً فيولو وجد ص

مل  أو فركان يف أرض الكذا إو، حاله حال السفرة، السهم قتله أن  وعلمسالمأرض اإلان يف ك إذا احلل

  .  فاحلرمة،السهم قتله أم ال أن علمي

، سية حممد بن قي وهو روا،رناهكما ذى لزم محله عليله مما ك عدم أإطالقات ييف بعض الروا نعم

 ت اليه سهم وهو ميد وجد فييف ص )السالمعليه ( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن

  . )٢(تطعمه ال:  قال،من قتلهى دري

  .علم هل قتله السهم أم الي ال أنه ظاهره إذ ، لهإطالقال نه إ :قاليا مببل ر

 سألت:  قال، مساعةىفقد رو، هل حبكضر ذلي مل اآلخرد وخرج من جانبه يولو خرق السهم الص

رج من اجلانب  خيخرقه السهم حىتيجبل فى د وهو عليرمي الصين الرجل ع )عليه السالم( عبد اهللاأبا 

  . )٣(لهكتدهده من جبل فمات فال تأ أو وقع يف ماءفإن  :قال، لهك: )عليه السالم( قال ،اآلخر

  . ات السابقةي الرواإطالقضاً يم أكاحلى دل عليما كو

  . شيري أن د الفرخ قبلي وص،لي باللريد الطيره صكيمث إنه 

                                                

  .٢٠٥ ح٥٨ ص٤ ج:العوايل) ١(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٩ الباب ٢٣٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٠ الباب ٢٣٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٧

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الرمحان فعن حممد بن عبد

ا رسول يما منامه : فقال له رجل، صبح ي يف منامه حىتريوال الط، تأتوا الفراخ يف أعشاشها ال: )وآله

ذا إف، طربيش وير يفراخ يف عشه حىتوال تأتوا ال، صبح يفال تطرقه يف منامه حىت، ل منامهيالل:  قال،اهللا

  . )١(ك وانصب له فخكطار ففوق له قوس

ات يعن ب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن مسمع

  . كذلى ات الدالة عليرم للرواحي ال كنعم ذل، )٢(ل أمان هلاياللن إ :وقال، لي باللريالط

 ريسألته عن طروق الط:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، نصر أيب أمحد بن حممد بنرواه  مثل ما

  . )٣(كال بأس بذل: )عليه السالم( قال ،رهاكل يف ويبالل

 ما كجعلت فدا: قلت له:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، الرمحان ونس بن عبديوعن 

عليه ( فقال ،كرهون ذلكيالناس  فإن ،الًيطاا ل أووالوحش يف، ارهاك أو يفريد الطيتقول يف ص

  . )٤(كبأس بذل ال: )السالم

عليه ( عبد اهللا أبو قال: ملا رواه مساعة قال، وم اجلمعة قبل الصالةيه ري وغكد املسيره صكيو

ر ميان كو، وم اجلمعة قبل الصالةيد الرجل يتصيأن ) عليه السالم( نياملؤمن ريأمى : )السالم

  .)٥(وم اجلمعة قبل الصالةي كدوا من السميصي أن نهاهميوم اجلمعة في نيكابالسم

  . شاء اهللا تعاىل نإ يف الذبائح كام السمكأيت مجلة من أحيو

                                                

.١ حالذباحة من أبواب الصيد و٢٨ الباب ٢٣٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٩ الباب ٢٤٠ص ١٦ ج:الوسائل) ٤(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٠ الباب ٢٤١ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٢٨

اخلطاف كد وحنوه يذائها بالصيإشمل يور مبا يراهة بعض الطكات حول ي رواكهنا أن ماك

نة ياحلرم واملد وحرامد اإليمسائل ص أن ماك ،طعمةتاب األكره ك وحمل ذ،ك ذلري وغريوالطائر املستج

  . تاب احلجكرت يف كاملنورة ذ

  . مناطها أو دلة األطالقإل، أيتيما ى عل حةي الذبنيحاله حال جن الغزالكد ي الصنيجنمث إن 

ه من ريغكاً له كون ملكي هلا كفمع فرض وجود املالى، نث تبع لألريض الطيوب: قال يف اجلواهر

  . دمياآل ريوانات غياحل

ى نثخر األر ومن اآلكان من أحدهم الذكذا إف، هإطالقورة بكة املذيالتبعى ل عليال دل أن :هيوف

  . فراخن يف اإليبو األكهما الشترايان الفرخ لصاحبكفرخت أفباضت و

  .  فتأمل،نتاجهاإنه أل، فرخيمل  إذا ىنثض بنفسه لأليالب نعم

م كانت له حبك ،أوالده الصغار اليت معهى الء علياالست كقتله وقصد بذل أو ثبتهأد فيالصى ولو رم

  . مكه احليالئه املوجب لصدق السبق املعلق علياست

ما قرر يف ك، كرفع مثل ذلي ل الرفع اليدل ألن ،هكراهه يف حله وملك إضريه مل ركولو صاد امل

  .حمله

الم كوقد فصلنا ال، ليكلو يف املستند مبسألة اما أفىتك، هري بأجكذلكو، ون لهكيله يكد بويوالص

  .  املواتءايحإتاب كازة للمباحات يف ييف احل

خرج منه الدم املتعارف  إذا كذلكم هنا كاحل، حة حالليخلف يف الذبتالدم امل أن ماكمث الظاهر 

طعمة األ: تايبك يف كالم يف ذلكل اليوتفص، ااإطالقدلة و لعمومات األ،ه نظريان فك وإالّ ،للمناط

  . والذباحة

  ولبعض الشواهد يف ، سرافإ أنه صل بعد لأل،د عبثاًيرم قتل الصحيو



٣٢٩

  . واناتيات حق احليروا

من قتل عصفوراً عبثاً : قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ،  القضاعي يف الشهابىوقد رو

  .)١( منفعةريم قتلين من غيرب سل هذا ف: قول، يامة وله صراخ حول العرشيوم القيجاء 

 :)صلى اهللا عليه وآله( يف آداب النيب ،خالقارم األكعن م، كد مبا رواه املستدريوخنتم مبحث الص

أن بحي و،دهيصيبتاعه وال يان ال ك و،صاد لهي الذي ريل الدجاج وحلم الوحش وحلم الطكأيان كنه إ 

  . )٢(لهكأيصنع له في مصنوع فريغ أو لهكأيبه مصنوعاً فى ؤتيصاد له وي

متام ق إليأله القبول والنفع والتوفس ون،ديتاب الصكراده يف يإر ما وفقنا اهللا سبحانه بوهذا آخ

  .  وهو املوفق املستعان)الفقه(

  .نيهللا رب العامل واحلمد، نياملرسلى وسالم عل، صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . ني الطاهرنيبيحممد وآله الطى اهللا على وصل

  يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد

                                                

.٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٣ الباب ٦٥ ص٣ ج:دركناملس) ١(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٣ الباب ٦٥ ص٣ ج:دركستامل) ٢(



٣٣٠



٣٣١

  

  

  تاب الذباحةك

  

  

  



٣٣٢

  

  ميبسم اهللا الرمحن الرح

 نيبيآله الطى دنا حممد وعليه سقشرف خلأى  والصالة والسالم عل،نيهللا رب العامل احلمد

  . نيوم الديام يق إىل عدائهمأى واللعنة الدائمة عل، نيالطاهر



٣٣٣

  

  فصل في الذباحة

  .ما يف املنجدك، ذبحيأنه ك، وهو وجع يف احللق) الذباح(ا من أوالظاهر 

، ون من احللقكيذحبها  أن حة مبناسبةياستعلمت يف الذب، رةمتتمر وك، ه التاء للوحدةيف عليضأو

لفاظ ن الذي وضع ألييف جممع البحر وحىت، راجعتها فهذه اللفظة مل أجدها يف بعض اللغات اليت الإو

  .ثيداحلالقرآن و

 : ويف اجلواهر،تب اللغةكومل أرها يف  الفقهتب كررت هذه اللفظة يف ك ت:شف اللثامكويف 

  . تب اللغةكضاً يف يدها أجيمل  أنه ظاهره

 :ان فثالثةكراأل أما ،ما يف اللواحقإو انكريف األما إ هايالنظر ف( :فعن الشرائع، انكف يكو

  . املراد بالذبح أعم من النحر أن ىفخي وال، )ة الذبحيفيكو لةواآل الذابح

فره كوم بكواملرتد واحمل، هريتايب وغكنواعه من الأع يجبم فركاملقابل لل سالماإلشترط يف الذابح يو

  .  املقطوع بهمجاعتايب قام اإلك الريويف غ، نيمن فرق املسلم

 ني يف عبارات املتقدمني املسلمإمجاع بل ،مجاعه اإليبل عل، هيبال خالف ف: قال يف املستند

  .  حمققإمجاعبل هو ، نيواملتأخر



٣٣٤

  .هي علنيتكاض واجلواهر سايه الرإمجاعونقل ، ني املسلمنيه بيجممع علنه إ :كيف املسالوقال 

  : ثالثة أقوالى ه عليفقد اختلفوا ف، تايبكالأما 

وعن اخلالف ، من املذهب عدي أن ادك كبل يف املسال، وهو مذهب املعظم، احلرمة مطلقاً: األول

  . مجاعه اإلي علنيدعة ميمامما جعاله من مفردات اإلأواالنتصار 

، كذلى  علنيعصار املتأخرة عن زمن الصدوق يف مجلة من األمجاعبل استقرار اإل(: ويف اجلواهر

  . ىانته )ات املذهب يف زماننايون من ضروركياد كبل ، بل واملتقدمة

  . ةيبار باحللكبعض املراجع ال بل قد أفىت،  يف زمانناكذلكس ين لكل

هودي والنصراين وقطع ين الثاين خصه بالكل، اينايف العمكسي عن اإلكح ،تها مطلقاًيحل: الثاين

  . هري وغكقال به صاحب املسال أو اجلواز إىل  وقد مال،حة اوسيي ذبميبتحر

 ومال، ما عن الصدوقك ، واحلرمة مع عدم السماع،تهمية مع مساع تسميل باحلليالتفص: الثالث

  . اضيالرإليه 

 ،ني واملسلمسالمد لإلييف اجلملة نوع حتد أو ل ا مطلقاًيفار سواء قك الاحلرمة يف أن ىفخي مث ال

 مية هلا آثارها يف تقويدبالضغوط األ فإن  يف جناستهمكذلكما هو ك، فاركالى ونوع ضغط أديب عل

  . حةي وجود ضرر يف نفس الذبميالزم التحريفال ، املنحرف

مصلحة ى ل تقدمت عليمصلحة التسه كهنا ذإ، دهم البحرييف حل صيك  إذاً:قالي وال

 ني متوفر لغالب املسلمري وحنوه غكنما السميب، وان ولو الدجاج متوفرة للغالبيحة احليذب إذ ،الضغط

  ى عل وسالمقطنون بالد اإلي ن اليالذ



٣٣٥

  .  مطلقاً ضرباً للقاعدةكان احلل يف السمكن إو، الضفاف

 عارف ري مسلم غنين غالباً بيالصائد ألن ،اًضي أكشترط البسملة يف السميوذه املناسبة مل 

  . ز ضرباً للقاعدةيجأمها ريويف غ، يسمي فر الاك نيوب، ةيسالمن اإليباملواز

  .طاعةنا اإليعلإمنا و،  معلومة لناريام غكحة لأليقيالعلل احلق أن  إىلضافةهذا باإل

 يف ةي من تقاآلخر القول ة يفيث شواهد التقيح، الصناعة قول املشهور إىل قرباأل أن ىفخي وال

نا أ: )عليه السالم(ما قال ك، عرفواي ال  حىتصحاب األني يف جعل االختالف بةيأصل اجلواز وتق

  . )١(نهميخالفت ب

ل كثرة االبتالء باللحم يف كمع ، عشرة طائفة ها اجلواهر اثنيتعد ات حىتين شدة اختالف الرواإف

 وإالّ ،ون لعلةكت ال أن نكمي  ال)عليه السالم( ياملهدمام بة اإلي غوميآخر  إىل سالموم من أول زمان اإلي

ئاً ين شكيمل  ،م احلرمةكان احلك إذا بل ولو مع استثناء االضطرار، راهةكمع ال م احلل ولوكان احلكذا إف

  .ةيم الذي قل مثله يف سائر املسائل الفقهيهذا االختالف العظ اتيه الروايختتلف ف اً حىتيملتو

عن  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،نيبيما يف التهذ كباينيالن الشيالغ أيب  بنريبش ىرو

  . )٢(وم ماي إىل لهاك :وقال فلوي شدقه:  قال،والنصابى هود والنصاريذبائح ال

ويف  ثر يف الوسائلكانت هي أكن إو ات حسب مجع اجلواهر من الوسائليفالروا، انكف يكو

  طلق النهي ي فتارة ،عشرة طائفة اثنيت، كاملستدر

                                                

  .باب ححية اخلرب الواحد:  للشيخ الطوسي،العدة) ١(

  .٢٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٦

حة ي سألته عن ذب،)عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، عن مجاعة، املعزا أيب خربك ،حتهميعن ذب

  . )١(تقربوها ال: )عليه السالم( فقال ،هودي والنصراينيال

ل ك تأوال، ل ذبائحهمكال تأ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال يل:  قال،ل بن جابريمساعإوخرب 

  . )٢(تابكأهل ال عىن، يتهمييف آن

ها يون فكيم من اجلبل نلب الغجيرجل : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، وخرب حممد بن عذافر

  . )٣(لهاكتأ ال: )عليه السالم(فقال ، ه ا مملحةيأتيفتقع العارضة ف،  اوسي والنصراينريجاأل

لنا جاراً ن إ  اهللاكأصلح:  قال له رجل،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، محسي األنيوخرب احلس

 حته واليل من ذبكتأ ال :)عليه السالم( فقال ،هوديشتري منه ال يذبح له حىتيف يهوديء بيجيقصاباً ف

  . )٤(تشتر منه

 ،ل ذبائحهمكالعرب أتؤى سألته عن نصار، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب حممد بن مسلم

  . )٥(حتهمكوعن منا، دهميوعن ص، عن ذبائحهمى نهي )عليه السالم(ي عل انك: فقال

 :)عليه السالم( فقال ،حة الذميي عن ذب)عليه السالم( عبد اهللا أبو لئس: قال: د الشحاميوخرب ز

سمين مل إ وىل مسكتأ ال)٦( .  

  ،هودي والنصراينيحة الي سألته عن ذب،)عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، وموثق مساعة

                                                

  .٣٠ حالصيد والذباحة من أبواب ٢٧ الباب ٢٨٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٣٣٧

  . )١(تقربنها ال: فقال

هودي وال ي كذبح لي ال: )عليه السالم(جعفر  أبو قال، ريبص أيب عن، كويف املستدر: أقول

  . )٢(كتيوال جموسي أضح نصراين

  . )٣(العربى ره ذبائح نصاركنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، وعن الدعائم

  . )٤(مسلم الّإ املسلم ةيذبح أضحي ال: قالنه إ ،)عليه السالم(علي  وعن

ان الطعام ك إذا هم من الفرقريتاب وغكرخص يف طعام أهل النه إ :)عليه السالم(وعن الصادق 

  . )٥(حةيه ذبيس فيل

  . )٦(لكؤي مل كعلم ذلإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم(وعن الباقر 

  . )٧(وسي وأهل اخلالف حرامهودي والنصراين وايحة اليذب: قالنه إ ،)عليه السالم(وعن الباقر 

   .)٨(وعن ذبائحهم يد اوسيعن صى نه إ :)صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

  . ها من النصوصريغإىل 

حة أهل يعن ذب )عليه السالم(ل الصادق ئس، ح احلليبيصحك، كالبأس عن ذل ينفي ما: ةيوالثان

  . )٩(بأس ال:  فقال،تاب ونسائهمكال

                                                

.٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣الباب  ٦٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣الباب  ٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

.٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٦(

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٧(

  .١٠ حوالذباحة من أبواب الصيد ٢٣ الباب ٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٨(

  .٣٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٩(



٣٣٨

عليه (جعفر  أبا مسعت:  قال،خرب محرانك، ة وعدمهيمساع التسمى عل املدار علجيما : والثالثة

 ،ر اسم اهللاكذيتسمعه  حته حىتيل ذبكتأ هودي والنصراين اليحة الناصب والييف ذب :قولي )السالم

 مما مل لواكوال تأ: تعاىلمسعت قول اهللا  أما ،ر اسم اهللاكذيمسعته  إذا نعم:  فقال،اوسي: فقلت

  . )١(ر اسم اهللاكذي

دري نتاب وال كل ذبائح أهل الكنا نأإ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل ،بن عليخرب عامر و

  . )٢(لواكمسعتم قد مسوا فإذا  : فقال،ها أم اليسمون علي

ل كتأ ال هوديحة الناصب والييف ذب :قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قال ،ناوخرب محر

  . )٣(ةي اآللواكوال تأ: قوليمسعت اهللا  أما ،ر اسم اهللاكذيتسمعه  حة حىتيذب

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،زيخرب حرك، أخبار مسلم ا أو مساعهاى عل املدار علجيما : والرابعة

قد  وذا شهدمتوهمإتاب فكيف ذبائح أهل ال :ما قاالإ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن زرارة و،)السالم

م مسوا أ كخربأ رجل مسلم فكن أتاإو، لواكن مل تشهدوهم فال تأإو، لوا ذبائحهمكمسوا اسم اهللا ف

  . )٤(لكف

 : فقال،واوسيى هود والنصاريعن ذبائح ال )عليه السالم( عبد اهللا أبو لئس، اآلخرز يوخرب حر

 سمون فال ي من رأهم كد عندشهين مل تسمعهم ومل إو، لك من رأهم فكل شهد أو سمونيمسعتم إذا

  . )٥(حتهميل ذبكتأ

  خرب ك ،سموايمع حضورهم ومل  الّإل كجواز األى رد عل ما: واخلامسة

                                                

  .٣١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٩١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٩٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٣٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٩٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٣٩

 ،واوسى هود والنصاريعن ذبائح ال )عليه السالم( عبد اهللا أبا الأس، ل وحممد بن محرانيمج

وقال ، لواكسموا فال تأيم حضرمتوهم فلفإن  : فقال،سموني م الإ :بعضهم فقال ،لك: فقال

  . )١(لكغاب فإذا  :)عليه السالم(

، دون به اهللايريم  أل)عليه السالم(ح يروا اسم املسكن ذإو ل ذبائحهمكما جوز أ: والسادسة

: )عليه السالم(فقال ى، ما تقول يف ذبائح النصار: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، كاملل خرب عبدك

ا ال بأس .م إف: لتقفقال،حيها اسم املسيرون علكذي  : ح اهللايأرادوا باملسإمنا)٢( .  

 :)عليه السالم( فقال ،هودييحة اليعن ذب )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، ريبص أيب وخرب

حالل، عليه السالم(ح ياملسى ن مسإو: فقلت(،قال  :د اهللايريإمنا نه إف، حياملسى ن مسإو)٣( .  

، ر لهكهودي املنيح ال الياملس يسميالذي  نه هوأل، حة النصراينيال عن ذبؤون السكب والصوا

  . ولعل السهو من النساخ

صومون يتاب كان أهل الكما ك ،ربائهمكداً ليح تقليسمون املسيانوا كضاً يهود أيال أن  أو:أقول

  . مراد السائل املثال أن  أو،داً للخلفاءييف شهر رمضان تقل

 ناأ )عليه السالم( عبد اهللا أيب  علىدخلنا:  قال،ريفهو مناف خلرب حنان بن سد، الل حكى وعل

ذحبون لنا الدجاج والفراخ واجلداء يهم فيأتننا إوى لنا خلطاء من النصارن إ ،كجعلنا فدا: فقلنا له، وأيب

  تقربوها  ال ولواكتأ ال:  قال،لهاكأفنأ

                                                

  .٣٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٤٠

نا نقول باسم إفقالوا صدق  :قال أن  إىللهاكأم كحب لأال  ذبائحهم ماى قولون عليفام 

  . )١()عليه السالم(ح ياملس

، اًي فسألت نصران:ويف آخرها، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، نية احلسيه به روايوشب: أقول

  . )٢( حينقول باسم املس:  فقال،ذحبتهم إذا شيء تقولون أي :فقلت

مرسل ك، املسلم إالّ هايأمن علي ل بأن االسم اليلمع التع ،لهاكعن أ ي النهإطالقه يف ما: والسابعة

لون كأيواهللا ما :  فقال،تابكحة أهل اليعن ذب )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، ريعم أيب ابن

  . )٣(مسلم الإه يؤمن عليهو االسم وال إمنا لوا ذبائحهم كتأ أن ف تستحلونيكف، مكذبائح

عليه (فقال ى، النصار وهوديعن ذبائح ال )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألتى، عشبة األيوخرب قت

  . )٤(مسلم الإاالسم ى ؤمن عليم وال سحة ايالذب: )السالم

: قال أن  إىل،اجلبل إىل نا قوم خنتلفإ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل،  بن املنذرنيوخرب احلس

هود ي يف ذبائح الكفأي شيء قولى، نا نصارإقولون يف ،أتون بالذبائح من الغنمين يالذ أي ،سأل الرعاةنف

   .)٥(ديأهل التوح إالّ هايؤمن عليوال ، حة باالسمي الذبنيا حسي: )عليه السالم( فقال ،ىوالنصار

  . ني مما رواه الوسائل يف الباب السادس والعشرك ذلريغإىل 

  د يد بن زخرب الورك، ر اسم اهللا وعدمهكذى عل للمدار علجيما : والثامنة

                                                

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٦٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.٢٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٨ حاب الصيد والذباحة من أبو٢٧ الباب ٢٨٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٤١

ا أهل يم كن حفظيأ:  فقال،تبهكأ حىت يماله علأثاً ويحدثين حد: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل

عليه ( فقال ،ما تقول يف جموسي قال بسم اهللا مث ذبح، أحد يرده علي ال حىت: قلت:  قال،وفةكال

  . )١(ةياآل لواكف: لقوياهللا ن إ ،لهكال تأ:  فقال،سميفمسلم ذبح ومل : قلت، لك: )السالم

هودي والنصراين يحة اليسألته عن ذب، )عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن  وخرب

  . )٢(هير اسم اهللا علكل ما ذك: )عليه السالم( فقال ،هل حتل

مر خرب عك، تابكسوا أهل يم لأل  اوسنيوبى، النصار وهودي النيل بيه التفصيما ف: والتاسعة

أما  : قالهير اسم اهللا علكلوا مما ذكف: يف قول اهللا، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بن حنظلة

  . )٣(مسوا إذا فال بأسى هود والنصاريأما ال و،تابكسوا من أهل اليفل، اوسي فال

يه عل( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب خربك، تغلبى نصار وه النهي عن اوسيما ف: والعاشرة

و كم مشرإف، تغلبى حة نصاريل ذبكال تأ: وقال، حة اوسييلوا من ذبكال تأ:  قال)السالم

  . )٤(العرب

عليه (جعفر  أيب  عن،سيخرب حممد بن قك، العربى ه النهي عن نصاريما ف: ة عشرةيواحلاد

  . )٥(تابكسوا أهل اليم لإالعرب فى حة نصاريلوا ذبكال تأ: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم، )السالم

  ،العربى سألته عن ذبائح نصار، )عليه السالم(ه يعن أخ، جعفرعلي بن  وخرب

                                                

  .٣٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢٢ح  من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٢٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٤٢

  . )١(وال حتل ذبائحهم، تابكس هم بأهل اليل: قال

 عن، ريبص أيب خربك، تهيهودي والنصراين واوسي أضحيه النهي عن ذبح اليما ف: ة عشرةيوالثان

  . )٢(هودي وال نصراين وال جموسيي كتيذبح أضحي ال: )معليه السال( عبد اهللاأيب 

 )عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ،  بن علواننيوخرب احلس

 :وقال هوديالـ م ككنس عين ي ـمككذبح نساي ال أنه ىضحام األيوفة أكه باليأمر مناديان ك

  . )٣(سلمونامل إالّ ذحبهايوال ى، النصار

 ة اليت أهدايهوديحة اليذب )صلى اهللا عليه وآله(ل رسول اهللا كأى ما دل عل: الثالثة عشرة: أقول

 أن مبجرد) ى اهللا عليه وآلهصل( فأثر السم يف جسم الرسول ،ومستها )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا إىل 

  . )٤(سم آخر و السمكمن ذل )آلهصلى اهللا عليه و(ان أثر وفاته ك لها حىتكأين مل إها وكال

 ،دمآا ابن يركمثل ما عن ز، ل يف خصوص وقت الضرورةكجواز األى ما دل عل: الرابعة عشرة

ه ينت علأخالف الذي ى ان علكل من كحة ي عن ذبكين أاإ: )عليه السالم(احلسن  أبو قال: قال

  . )٥(هيلإيف وقت الضرورة  إالّ ،كأصحابو

 أن فهم منهيمما  ،ةقيحقى سيوعى ن موسيدى ان علكاجلواز ملن ى ل علما د: اخلامسة عشرة

عن  )السالمعليه ( عبد اهللا أبا سألت: قال، ة بن وهبيرواه معاو مثل ما ،ل ذبائحهمك ال تؤنياحملرف

  ال :  فقال،تابكذبائح أهل ال

                                                

  .١٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.١٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٦ ص١٣ج: كاملستدر) ٣(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٤٣

 ماهعلي(ى سيع وىموس أمر ىون علكين أعين منهم من كول، روا اسم اهللاكذ إذا بأس

   .)١(،)السالم

انا من خواص كما أهما مع يمر علاشتبه األى  واملعلريبصأبا  أن داً حىتيان شدكة يالتق أمر نأكو

ا يالدن ونيدها الديانت بكالسلطة اليت  أن مع، اًحيباحلرمة صرمام فيت اإليف يك  إذاً،)عليه السالم(مام اإل

تاب كهل الانت ألكو، ةيرون احلليانوا  ك،عةين للشياملضطهد ،ة املطلقةيثركوعلماء العامة وهم األ

  . مراءة يف قصور اخللفاء واألينة ساماكم

ناس من أهل اجلبل أ وريبص أبو  ومعنا)عليه السالم( عبد اهللا أيب نت عندك: ب العقرقويفيقال شع

 يف عز وجلال اهللا قد مسعتم ما ق: )عليه السالم( عبد اهللا فقال هلم أبو، تابكسألونه عن ذبائح أهل الي

، هايف لها يف عنقي ماك: ريبص أبو فلما خرجنا قال، لوهاكال تأ: فقال، ختربنا أن حنب:  فقالوا،تابهك

، سله: ريبص أبو فقال يل إليه فرجعنا، لهاكأمران بأي عاًي مج) السالمماعليه(مسعت أباه  وفقد مسعته

:  قلت،ألست قد شهدتنا بالغداة ومسعت: قال ف،تابك ما تقول يف ذبائح أهل الكجعلت فدا: فقلت

، ريبص أبو وأعاد، األوىلفقال يل مثل مقالته ، ةيسله الثان: مث قال. لهاكال تأ: )عليه السالم(فقال ، ىبل

  . )٢(نيال أسأله بعد مرت: فقلت،  سله:مث قال يل، لهاك يف عنقي :األولفقال يل قوله 

عليه ( عبد اهللا أيب عهدى ل عليانا بالنك سيخنعلي بن وم ورعفي أيب ابنن إ :ريعم أيب وعن ابن

   أيب ل ابنكأيومل ى ل املعلك فأ،هودي فاختلفا يف ذبائح ال،)السالم

                                                

  .١١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٤

ى  املعلأعفور وخطي أيب فرضي بفعل ابن، أخرباه) عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب فلما صارا، عفوري

  . )١(اهيإله كيف أ

  :نيتياشتباه أحد الروا أو ،رر القصةكن تكميا مم ،كس ذلكعى خر أةيويف روا

ل أحدمها كعفور فأي أيب  ابنعبد اهللاو سيخن بن ىعلاصطحب امل:  قال،عبد اهللا بن نيفعن احلس

 أخرباه )عليه السالم( عبد اهللا أيب فلما اجتمعا عند، لهاك عن أاآلخر عمتناوى، النصار وهوديحة اليذب

  . )٢(حسنتأ: فقال له، أنا: ي قال املعلم،ما الذي أىبكيأ: )عليه السالم(فقال ، كبذل

ات يلروا قول من أباح مطلقاً  ال، املشهور يف احلرمةقرب قولاأل أن فقد ظهر، انكف يكو

 نيق اجلمع بي هو طركذل أن ىث رأيح ن فصلموال قول ، راهةكالى ات النهي علي روا حامالً،باحةاإل

  . نيالطائفت

ن يف أو، ليالئم التفصيات املانعة واوزة ال يبعض الروا أن وركل املذيصد عدم صحة التفيؤيو

 ر االسمكان الوجه يف عدم اجلواز عدم ذكنه لو أ و،خر هلا شواهد مجعأالت يقبل تفصيات ما يالروا

 عتقد بهينه أل، انيحيف بعض األ اهللا تعاىل يسمي كبل املشرى، مس إذا كحة املشريان الالزم صحة ذبك

ع عن ن مكاهللا ومع ذل يسمي الناصب كذلكو، )٣(﴾قولن اهللاي﴿ل: ولذا قال سبحانه، هلةه أعظم اإلنأو

  . آخره إىل ذبحل من أول اسالمظهر لزوم اإل ومما تقدم، حتهيذب

  وحممد رسول  اهللا إالّ لهإ ال نيذبح ب أو ،ارتد أو ،ثنائهأفلو أسلم يف 

                                                

  .١٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٦١اآلية : سورة العنكبوت) ٣(



٣٤٥

  . حتهيحرمت ذب، اهللا

افر تبع املسلم كابن  أو ،ان ولد زناكولو ، زياملم ة الصيبيك يف صحة تذشكالنبغي اإلي مث ال

، م املتبوعكالتابع له ح أن مةي بضم،دلة بعد وجود الشرائط األطالق إلكل ذلك،  واملرأة،سر وحنوهباأل

  . روا يف باب الطهارةكما ذك

أضاف  و،)أحسن إذا ان طفالًكن إو، احلائض وواجلنب يوتذبح املسلمة واخلص(: قال يف الشرائع

، إشكالال  وبال خالف: يف اموع قال و،)غلفاأل وولد الزنا وىعماملخنث وابوب واأل( :اجلواهر

  .هي علمجاعل اإلين حتصكميبل 

  . رسال املسلماتإورات كه يف مجلة من املذريم املستند وغكرسل احلأ كذلكو

  : فيالمها ضعكهنا احتماالن متقابالن  نعم

ن أو، اتطالقز باعتبار اإلي املمريحة غي من صحة ذب)رمحه اهللا(ى ليردبا احتمله األم: األول

  . ران والنائم وحنوهمكالس و،ضاً عندهيحة انون أيتمل صحة ذبحيهذا ى وعل، افركحة الياملمنوع ذب

رسال إ واحد ريهم غيولذا أرسل عدم الصحة ف، القاصد إىل االنصراف القطعين إ :هيوف

  . املسلمات

  . حسن لوال فهم اعتبار القصد عرفاً يليردبقول األن إ :وقال يف املستند

  . دخل اجلنةيافر وال ك أنه ى ملا دل عل،حة ولد الزناياحتمال عدم صحة ذب: الثاين

   ،اتيل يف هذه الروايد لزوم التأويتاب التقلكنا قد حققنا يف إ: هيوف



٣٤٦

  . إشكالال  وحته بال خالفير صحة ذبوقد عرفت من اجلواه، اآلخرات ينة الروايبقر

ات خاصة يف املقام يف يروا إىل ضافة باإل،كلئ أولكدلة تشمل ات األإطالقف، انكف يكو

  . بعضهم

، ان من مسلمك إذا نبوب يف زماننا ولد األكذلكو، حتهي يف صحة ذبإشكالأما ولد الشبهة فال 

  . الطفلإسالم لقبول ،زاًيان ممكولو  سالمأظهر اإل أو

هودي وال ي كتيذبح أضحي ال: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  املراديريبص أبو قال

  . )١(انت امرأة فلتذبح لنفسهاكن إو، نصراين وال جموسي

انت له ك )عليه السالم( نياحلسعلي بن ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن ابن سنان

  . )٢(أراد إذا ة تذبح لهيجار

 :حة املرأة فقاليل عن ذبئسنه إ ،ثييف حد )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ن مسعدة بن صدقةوع

 لكها فياسم اهللا علفذكرت انت مسلمة كإذا)٣( .  

 ،لكحة الغالم واملرأة هل تؤيعن ذب )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، مان بن خالديوعن سل

 ي إذ قو الغالمكذلكو، حتهايحتها حلت ذبيذبى ت اسم اهللا علركانت املرأة مسلمة فذكإذا  :فقال

  . )٤(مهاريذبح غيوجد من يحة ومل يف فوت الذبيخ إذا كوذل،  اسم اهللاركحة فذيالذبى عل

  ها ؤقاإبب جياملرأة ملنافاته للرقة والعاطفة اليت  إىل أنه بالنسبةكالشرط : أقول

                                                

  .٢٠ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٧٦ص ١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٧٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٧٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٤٧

وال  سن غالباًحينه ال ويف الغالم أل، ا الزوجيوقضاب اجن لإلكا خلقت ذلحيث إيف املرأة من 

 إذ خصوصاً بعد، راهة منهاكفهم ال ن حىتكمي ولذا ال، ة الشارطةيتات اآلي الرواكومثل ذل، هيعلى قوي

  . ك ذل)عليه السالم(انت للسجاد ك

جادت أ إذا حة املرأةيذبن إ :) السالمماعليه( رواه عنهما ، واحدريعن غ، ينةذأوعن عمر بن 

  . )١(سدد إذا ىعم األكذلكو  الصيبكذلكو، لهكالذبح ومست فال بأس بأ

 ،لكحة املرأة والغالم هل تؤيسألته عن ذب:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن ابن سنان

 الذبحى اً عليان الغالم قوكذا إ و،حتهايرت اسم اهللا حلت ذبكانت املرأة مسلمة وذك إذا نعم: قال

  . )٢(مل تتهمه إذا لهكفال بأس بأ يسمي أن يان الرجل مسلماً فنسكذا إو، حتهياسم اهللا حلت ذبر كذو

ال بأس : قوليان كنه إ ،) السالممعليه(علي  عن، هيعن أب، عن الصادق،  بن علواننياحلس وعن

  . )٣(حة املرأةيبذب

  . )٤(ال بأس:  فقال،يصحة اخليعن ذب )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ميبراهإوعن 

حة ولد الزنا قد عرفناه يعن ذب )عليه السالم(احلسن  أبا سأل املرزبان: قال ،ىيحيوعن صفوان بن 

  . )٥(هيلإاضطروا  إذا  واملرأة والصيب،البأس به: قال، كبذل

  حة يما رخصا يف ذبإ :) السالمماعليه(عن الباقر والصادق ، سالموعن دعائم اإل

                                                

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٧٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.١١ حاب الصيد والذباحة من أبو٢٣ الباب ٢٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.١٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٣ الباب ٢٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب ٢٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٥ الباب ٢٧٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٤٨

. )١(أحسنت إذا  املرأةكذلكو :قال أن ىل إمالغال

  . )٢(سدد إذا ىعمحة األيما رخصا يف ذبإ :) السالمماعليه(عنهما ، وعنه

ة النيب ي يف وص)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(رواه الصادق  عرف وجه مايومن ما تقدم 

عند  الإوال تذبح : قالأن  إىل لنساء مجعةاى س عليل :)عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله(

  . )٣(الضرورة

 ،ة هل تصلحيحة اجلاريسألته عن ذب:  قال،)عليه السالم(ى ه موسيعن أخ، جعفرعلي بن  وعن

عليه ( نياحلسعلي بن  هلانت ألكقد : قال، سر الرقبة فال بأسكت تنخع وال انت الكإذا  :قال

  . )٤(ة تذبح هلمي جار)السالم

إذا  : فقال،حة املرأةيسأله عن ذبنه إ ،ثي يف حد)عليه السالم(عن الصادق ، عن حممد بن مسلمو

  .)٥(هير اسم اهللا علكتذبح أعقلهن ولتذلس معهن رجل فيان نساء لك

  . يات ذبح اهلدي يف املرأة رواكذلى وتدل عل

رسول اهللا ن إ :)لسالمعليه ا(علي  عن، ) السالممعليه( ةئم بسند األ،اتيرواه اجلعفر مثل ما

ن الذبح فلتقم كستطع منيفمن مل ، نكيدين بأكيضاحألتذبح  :زواجه وبناتهأل  قال)صلى اهللا عليه وآله(

  . )٦( عند الذبحعز وجل اهللا رب ولتدعوكقائمة فلت

  . ك ذلري غإىل

  ،حة الصيبيسألته عن ذب، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، أما خرب حممد بن مسلم

                                                

  .٣ح  من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب ٢٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب ٢٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب ٢٧٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب ٢٧٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٤ الباب ٢٧٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٢٤ الباب ٢٧٦ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



٣٤٩

ن نساء كن إ : فقال،حة املرأةيوعن ذب، طاق الشفرةأشبار وأان له مخسة ك وكحترإذا  :لقا

  .)١(هير اسم اهللا علكعقلهن ولتذأس معهن رجل فلتذبح يل

  خصوصاً بعد، شرطكذل أن ال، ز من بلوغ مخسة أشباريالتم إىل شارةأراد اإل: فقد قال اجلواهر

  . عدم القائل به

بل ، ة عن البلوغيناكفهو ، بعض والته إىل زانيفة الثاين بعث ذا املياخللث إن حي، ةيتق أو :أقول

 كوذل ،ات شرط البلوغيون هذه من رواكفت ، عالمة لهكشرط البلوغ وجعل ذل أي تمل االشتراطحيو

 رناه يف بعضكوقد ذ، اراًي املقدار معك ذل)عليه السالم( ني املؤمنريأممام نه ورد يف موضع جعل اإلأل

  . )الفقه(مباحث 

  . )٢(ذبح الرجل وهو جنبيبأس بأن  ال: )عليه السالم(عن الصادق ، ريعم أيب ويف مرسل ابن

 طهارة ريغى ل عن الذبح علئسنه إ :)عليه السالم(علي  عن، كرواه املستدر، ويف مرسل آخر

  . )٣(هيفرخص ف

علي  انك: قال، غلفحة األيبل عن ذئسنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، وعن مسعدة بن صدقة

  . )٤(به بأساًى ري  ال)عليه السالم(

زرها ى ضغط عل إذا د والبسملةينة اجلامعة للشرائط من القبلة واحلدكاملا أنه  فالظاهر،انكف يكو

   والظاهر ، ذبح املسلمعديحيث إنه ى، فكاملسلم 

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٢ الباب ٢٧٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٧ الباب ٢٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٦٢ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٣٥٠

 ماك، فت بسملة واحدةكان دفعة ك  أما إذا،دةيدجبسملة  إىل تاجحياً جيان تدرك إذا ل قتلكن أ

 طالقإل،  مرة واحدةنيك حبر الس مثالًاآلخر أحدمها فوق نيوانيلو قتل ح ما إىل  بالنسبةكذلكأنه 

  . دلةاأل

ان آلة للبالغ العاقل املسلم كث يحب، لب مثالً أو كزي ممريغ أو د جمنونية بياملدى أعط إذا أما

  .  واهللا العامل، أر من تعرض لهومل، إشكالته يفاكففي  لةمسبالى جرأو

  



٣٥١

ى فرها علكوم بكون من الفرق احملكي ال إالّ أن ،سالمشترط يف الذابح بعد اإليا ل :)١مسألة (

ث يح، أبو الصالح واملقطوع به منهم احللي إالّ أن ل مجاعةين قإواملخالف و، مةياملشهور شهرة عظ

وم يالإىل  )صلى اهللا عليه وآله(من زمن الرسول ة ية القطعري والس،خصاأل  باملعىنمياناشترطا اإل

  . همايات املتواتره حجة عليوالروا

حة يذب: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيفعن حممد بن ق

  . )١(هيعل ر اسم اهللا تعاىلكذ إذا م حاللكلى م وصلصا وسالملمة اإلكمن دان ب

  . )٢(مسلم إالّ هيؤمن علي هو االسم والإمنا ف: بةية قتيويف روا

  . )٣(ديأهل التوح إالّ هايؤمن عليحة باالسم وال ي الذبنيا حسي: نية حسيويف روا

  . )٤(مسلم إالّ هايؤمن عليحة وال يهي الذب :عبد اهللاة ابن يويف روا

  . )٥(مسلم إالّ االسمى ؤمن عليس يهو االسم ولإمنا ف: بةية قتيويف روا

  . )٦(مسلم إالّ االسمى ؤمن عليحة اسم وال يالذبإمنا : ة ابن املنذريويف روا

   .)٧(مسلم إالّ هيؤمن عليهو االسم وال : محسية األيويف روا

  ها من ريغإىل 

                                                

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٢ ص١٦ ج:وسائلال) ١(

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ب  البا٢٨١ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ الباب ٢٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(



٣٥٢

  . وقد تقدمت مجلة منها، ليات اليت من هذا القبيالروا

 فجعل يل اجلواب يف ،ميانما اإل )لسالمعليه ا( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ريبص أيب ةيويف روا

من شهد :  فقال،نيلمتكفجعل يف ، سالمفما اإل: قلت، اهللا يتعص ن الأو  باهللامياناإل:  فقال،نيلمتك

  . )١(حتنايوذبح ذب ناك نسكشهادتنا ونس

ان يف كالغالب  أن مع وضوح، نية شراء اللحم واحلذاء والفراء من سوق املسلمريثكويف نصوص 

  . وخرب السفرة،  الزمان أهل اخلالفكلذ

لوا مما كف: تعاىلوله قتال ، عن ذبائح أهل اخلالف ـ يف خرب ـ لظ سنيح، ويف خرب الدعائم

ه فال ير اسم اهللا علكذيمل  وما، لواكه فيرون اسم اهللا علكذيمسعتموهم إذا : هير اسم اهللا علكذ

  . ثياحلد )٢(لوهكتأ

ى دريوال ، سواقعن شراء اللحوم من األ )عليه السالم(جعفر  أبا سألوام أ، ة الفضالءيويف روا

  . )٣( وال تسأل عنهني يف سوق املسلمكان ذلك إذا لك:  فقال،ما صنع القصابون

نعم ذكر الفقهاء ظهور الكراهة، خصوصاً مع وجود املؤمن، خلرب زكريا بن آدم، قال أبو احلسن 

يحة كل من كان على خالف الذي أنت عليه وأصحابك، إال يف وقت إين أاك عن ذب): عليه السالم(

  .)٤(الضرورة إليه

عنده من  وشتري اللحم من السوقيعن الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا لتأس، ريبص أيب وخرب

   :فقال، تعمد الشراء من النصابيخوانه فإع من يبيذبح وي

                                                

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٦ الباب ٢٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦٣٩ حلذباحة من أبواب الصيد وا٢ الباب ١٧٧ ص٢ ح:الدعائم) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٩ الباب ٢٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٥٣

 تة يسبحان اهللا مثل امل:  قلت،رية والدم وحلم اخلرتتيمل االإل كؤي ما ،أقول أن شيء تسألينأي

ى هذا يف قلبه علن إ : مث قال،كنعم وأعظم عند اهللا من ذل: )عليه السالم(:  فقال،ريوالدم وحلم اخلرت

  . )١(املؤمن مرض

ما هو كالنصاب ى فالالزم احلمل عل، ةريثكات اليراهة خالف الظاهر بعد الرواكن القول بالكل

  .ما أشبه وتهميمسجل احتمال عدم تما ألإو، ةية الثانيرواظاهر ال

غالب العامة من حيث إن  و،تاب الطهارةكما تقدمت يف ك سموني ال :ة مسعدةيده روايؤيو

 ما الك، كهم قائلون بذل وشاعرة وحنوهمأأغلبهم  إذ أن ،م واجلرب وما أشبهيانوا قالوا بالتجسك ميالقد

  .ريالتفس ومالكتب الكمن راجع ى على فخي

، احهمكجواز نكد تعطي جواز ذبائحهم ييتتحمل التق دلة اليت ال األإطالقو، ةية القطعريوالس

 ري والطهارة وغ،بعضى عل أو وباب الشهادات بعضهم لبعض، هم يف املوتي علنيجراء مراسم املسلمإو

راهة كبعض مراتب الى  علم محلوهاحيث إما محلوها املشهور ى ات املنع علين حتمل رواأو  البد،كذل

  . وحنوها

 حدثين: ث قالييف حد، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، حممود أيب م بنيبراهإرواه  مثل ما

رب جياهللا  أن من زعم:  قال،)ليه السالمع(ه جعفر بن حممد يعن أب، )عليه السالم(بن جعفر ى موسأيب 

ه ءوال تصلوا ورا، وال تقلبوا شهادته، حتهيلوا ذبكال تأف، قونيطي لفهم ما الكيأو، املعاصيى عباده عل

  . )٢(ئاًياة شكوال تعطوه من الز

  وجوه الكهللا وجهاً  أن ونس من زعميا ي:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ونسيوعن 

                                                

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٤

 وال ته فال تقلبوا شهاد،افر باهللاك فهو نيجوارح املخلوقكله جوارح  أن ومن زعم، كشرأفقد 

   .)١(حتهيذبلوا كتأ

  . اتيمها من الرواريغإىل 

من خرج ك) عليه السالم(مام اإلى سواء خرجوا عل، ابحة النصي يف عدم جواز ذبإشكالال ، نعم

م أال ، اخلوارج باخلوارج باعتبار آبائهم أوالدى سميإمنا  ولذا ،ال  أو)عليه السالم(علي  يف زمان

 معليه(ن ي الطاهراألئمةأحد  وأ ) السالماعليه(العداء لفاطمة نصبوا  إذا هم نصابإمنا و، خوارج بالفعل

  . )السالم

 مجاعه اإلريبل عن املذهب وغ، ليما قكبال خالف (: حة النصابيقال يف املستند يف حرمة ذب

  . )هيعل

، ماترسال املسلّإاء أرسله ه واحد من الفقريغ أن ماك، هيبال خالف أجده ف: وقال يف اجلواهر

  .مي منذ القدكذلى عة علية من الشيالقطعة ريبل الس

عليه (لعلي  )صلى اهللا عليه وآله(وقول رسول اهللا ، ات السابقةيبعض الروا إىل ضافةه باإليدل عليو

وقوله ، افرك) ى اهللا عليه وآلهصل(حمارب الرسول  أن من املعلوم، وما أشبه )٢( حريبكحرب: )السالم

 ريغ إىل ،افرك )صلى اهللا عليه وآله(وساب الرسول  ،)٣(د سبين فقكمن سب: )صلى اهللا عليه وآله(

  . ات اخلاصةي مجلة من الروا،اتطالق من اإلكذل

  . )٤(حة الناصب ال حتليذب: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت، ريبص أيب موثقةك

                                                

  .١٠ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٤ ص١٦ ج:سائلالو) ١(

  . النجف ط٧٦ ص:املناقب للخوارزمي) ٢(

.١٤٠ص: ، ونور األبصار٣٢ الباب ٩٠٣ ص١١ ج:كرت العمال) ٣(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٥٥

ان قرب كوحروراء م ،)١(ةيحتل ذبائح احلرور ال: )عليه السالم(جعفر  أيب عنى، خراألوموثقته 

  .ان أهلها خوارجكوفة كال

  . ريتة والدم وحلم اخلرتينه مثل املأو، ة اشتراء اللحم من النصابيوقد تقدمت روا

عرفهم ي ومن ال، نية واملخالفية والواقفيسانيكة واليديالزكمامة  باإل)عليه السالم(عرفهم ي أما من ال

ان املنقول كن ؛و، ما هو املشهوركدخل يف الناصب ي كلس ذيما أشبه فل أو  بالعدالة) السالممعليه(

حممول  )كمن نصب ل(الناصب  أن ات منييف بعض الروا ما أن ماك، هميداخل ف أنه نيعن بعض احملقق

  . ال االصطالحي بعض أنواع النصب اللغويى عل

مام  واإل،فةة مث طلقها يف قصة معرويح اخلارجك قد ن)عليه السالم(السجاد مام اإلن إ :قالي ال

ذا إف، م الفضل وهي ناصبةأ )عليه السالم(اجلواد مام اإل و،شعثح بنت األك قد ن)عليه السالم( نياحلس

  . حةياح جازت الذبكجاز الن

  : القينه أل

لتها يقب أو هاوا ممن أبة ألي واسم اخلارج،النصب شيء فإن ،علم نصبهنيمل قال بعض بأنه : أوالً

بعض البنات الاليت ك، اتيشعث داخلة يف املنافقات ال اخلارج وبنت األ،شيء آخر له هذا االسم

مام أم اإلى ة علريبل غ ال نصباًمام عادت اإلإمنا م الفضل أو ،)٢()صلى اهللا عليه وآله(تزوجهن رسول اهللا 

وه يف مع احتمال االضطرار وحن، فةي اخلل)عليه السالم(سبب قتلها له ضافة أن باإل، )عليه السالم(اهلادي 

  . الزواجكذل

 اءهمجاعة من الفق ولذا أفىت، حةيوعدم جواز الذب احك عدم جواز الننيتالزم ب ال أنه هذا مع

  اح من كتاب النكضاً يف يورجحناه أ

                                                

  .٣ حة من أبواب الصيد والذباح٢٨ الباب ٢٩٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .أي حينما تزوجهن، وليس بعد وفاته صلى اهللا عليه وآله، فإن اخلروج على إمام الزمان عليه السالم نصب) ٢(



٣٥٦

  . تاب اجلهادكرناه يف كما ذك، هاريافرة غكبل واستفراش ال، دلةة لبعض األيتابكاح الكجواز ن

جواز ى دل عل وجب محل ماي أنه مع، بي للردع جماالًي  يف املقام المجاعفاإل، انكف يكو

  : اتي بعض الرواكذلى دل عليما ك، الضرورةى ذبائحهم عل

ل ك:  فقال،واحلروري ئحة املرجيسألته عن ذب، )عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبيففي صح

  . )١(ونكيون ما ك ي واستقر حىتروِق

  . )٢(يسميتسمعه  حة الناصب حىتيل ذبكتأ ال: )معليه السال(عن الباقر ، وحسن محران

 ،والنصابى هود والنصاريعن ذبائح ال )عليه السالم(سأل الصادق  أنه ،باينية الشيوقد تقدم روا

   .)٣(وم ماي إىل لهاك: )عليه السالم(وقال   شدقهىفلو: قال

 إمكاناشف اللثام بكوقول  ،مطلقاً حة الناصبياجلواز يف ذبك إىل ل املساليم أن عرفي كومن ذل

 يف مجاعوقد تقدم نقل ال خالف واإل،  ظاهر الوجهريغ، ة وعدمهي النصوص بسماع التسمنياجلمع ب

  . عدم اجلواز

م أمع   السلسلةكانوا من تلكم أل، بعض أهل مسقط واجلزائرك، ن باخلارجياآلى سميأما من 

ه يعرفنا ف إالّ إذا اللهم، ال يف النواصب م أهل اخلالف فهو داخل يف عمو)عليه السالم(مام عادون اإلي ال

  . النصب

  ، احللى  علك املسال،زيه نوع متيحة انون الذي فيل ذبحيمث هل 

                                                

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٨ الباب ٢٩٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٨ حن أبواب الصيد والذباحة م٢٧ الباب ٢٨٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٥٧

  . زي املمريالنائم والصيب غكنه أل، العدمى واجلواهر عل، دلة األإطالقشمله يف، زاًيه متين فأل

، ليلدلل كذل إذ ،صح من الصيب قبل االحتالمينه أل بكستشيوال ، ل الرفع الثاينيظاهر دل: أقول

، نيما هو الغالب يف بعض أقسام اانك، زيان له نوع متكن إو انونى ام العاقل علكرتب أحي ولذا ال

هم ي علىوال جتر، ال شهادمووال تصح معامالم ، قرارهمإقبل يوال ، ام وحجيهم صالة وصيس عليفل

  . ق بدون فارقين تفركما هنا دون سائر األطالق باإلكفالتمس، ك ذلريغىل  إهميال قصاص عل واحلدود

املوت ى طعام ولده املشرف علإجل لوفاً ألأى سويه الذي يطوط أو ذبح غزاله إذا ماكأما املضطر 

رفع االضطرار امتنان وال امتنان  ألن ،حتهيفالظاهر صحة ذب، ان مثنه درمهاً مثالًكحصل اللحم  إذا مما

  . شفي ولدهيعطاء مثنها ملن إجل  ألكذل إىل ضطرينه أل الن دمعهيبائع داره مع سك ،يف الرفعهنا 

  . ه خالف االمتنانركحة يف امليحرمة الذب فإن ،هركم املكح علميومنه 

 يف عدم إشكالرفع القصد فال يراه حداً كبلغ اإل فإن ،الذبح فذبحى ره علكأإذا ( :كقال يف املسال

 سركبال ـ هِرك للمكون امللكي أن نبغييو، السهم يرمى رهه علكلو أ مثل ما، فوجهان  وإالّ،حل ذحبه

  . )ه قصدركبق للميمل  إذا ـ

ى ه بالفتح علركنه ال قصد للمفأل المه الثاينكوأما ، القاعدةى  فهو علاألولالمه ك أما :أقول

  . وحنوه )من سبق(شمله يازة فال ياحل

لعدم صدق ، هكلميمل  وإالّ ،هكلة ملاآلكه بالفتح ركان املكأراده وفإن  ،سركه بالِرك املكأما مل

  . نئذيد وحنومها حيالسبق والص



٣٥٨

 ظاهر ري غ،الذبحكتة يون مكيمع فرض قتله له بالرمي  أنه  اجلواهر أن إطالق تعرفكومن ذل

  . الوجه

جرة مل نقده األي فلم هه ل فرما،ارمه يل: ولو قال له، ان لنفسهكره الرامي وقصده لنفسه كألو  نعم

  .قصد الرامي التربع بالرمي لهيمل  إذ ،جرة الراميأان مشغول الذمة بكمر و اآلكرج عن ملخي

لظلمة ى خرأفلو أراد ذبح غزالة فذبح غزالة ، ة يف الذبحيشترط قصد اخلصوصي ال أنه مث الظاهر

  . )١(هريداً فأصاب غيصى من رمة يده ما تقدم من روايؤيو، وحنوها حل

عتقد بوجوب يونه ممن ك الذابح إسالم إىل ضافةشتترطوا باإليما يف املستند مل كاملعظم مث إن 

، كث اشترط ذليح عن املختلف يكخالفاً للمحى، فكفلو اعتقد باستحباا ، اتطالقة لإليالتسم

وقد ، ن مأموناًكيعتقد الوجوب ام يمل  إذا نهوأل، قد الوجوبتعيمن  إىل دلةأنه للقول بانصراف األكو

من  إىل  بالنسبةكما لو شية فيكصالة عدم التذأ إىل ضافةهذا باإل، تمانئات االير يف مجلة من الرواكذ

  .عتقد عدم الوجوبي

لة ال وجه لالنصراف دصل مع وجود األن جمال لألكيمل  أنه بعد إذ ى،فخيل ما ال كويف ال

رها يف حل كة ذيد من مدخليأزى  علتاباً وسنةًك قطالعدم داللة اإل: ولذا قال يف اجلواهر، وركاملذ

  . ه من الشرائطريما يف غك ة الشتراط االعتقاد املزبوري مدخلريحة من غيالذب

  ، مة ال العلةكحنو احلى ا علأات يفالظاهر من الروا تمانئأما مسألة اال

                                                

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة١٨ الباب ٢٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٥٩

  . سموني ثر هؤالء الرببر الكأ أن ين أعلمإو: )عليه السالم(مام ولذا قال اإل

ة والفرد املسلم القصاب يسالم اإليراضسواق واألة والتعامل مع األياحللى ة علريذا جرت السكو

  .ةياحللى وحنوه عل

  .  ظاهر الوجهريغ إالّ أنه ،مقالة املختلف إىل ليظهر من املستند نوع ميو

ه حبمل يبار أمرنا فتمان يف املسلم باعتئن االكمي( :اضيالمه يف رد الركيف مجلة  قال يف اجلواهر

هنا  أنه ب يفير  وال،)١(أحسنهى  علكيأخ أمر ضع: )عليه السالم(قوله  أي :أقول، حسناألى فعله عل

ة عنده من يأخذ اللحم ممن نعلم بعدم وجوب التسمى ة علري والس،عتقد الوجوبيمل ن إ وركهو املذ

ه فعل املسلم يف أمثال يالصحة احملمول علواملراد من أصل ، عتقد وجوايأخذنا له ممن ك نيفرق املسلم

ى ن دعوكميبل ، تة بالدبغيستحل امليممن  ه يف أخذ اجللديما نبه علك، عنده  الصحة يف الواقع الكذل

  . ملخصاًى انته ،)نيع أفعال املسلمي يف مجكالقطع بذل

 أو ء يف الذبحسوا، ضر عدم اشتراطهم بعض الشروط اليت عندنا يف احللي ال أنه تعرف ومما تقدم

تهم يم يف رؤك احلكذلكو،  املسلمريحة غيحلهم ذبك و،ل عندناحي ادهم مبا الياصطك ،ديالص أو النحر

  . لزامدخل يف قاعدة اإليوبعضه ، كما أشبه ذل أو نراه طاهراً طهارة ما ال

  

  

                                                

  .٣ ح من أحكام العشرة١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٦٠

اض ي الرويف، ديباحلد إالّ ةيكتصح التذ ال أنه خالفهى شهور الذي مل نعثر علامل :)٢مسألة (

  .مجاعاإل أو ،هياالتفاق عل أو ،هير عدم اخلالف فك واجلواهر ذكشف اللثام واملسالكواملستند و

ات يومجلة من الروا، اتطالق الذي ال جمال له بعد وجود الظاهر من اإلاألصل ب:كواستدلوا لذل

  .عمدةاليت هي ال

 من املعادن نيكجعل الس إذا نفي ما ال، ةوطة واملريا بصدد نفي مثل اللأها بين املناقشة فكمين كل

في كيـ ول االستناد ه امجاعلوال اإلـ ومثله ، وميثة املتعارفة يف هذا اليالت احلدالشبه واآلك اآلخر

ام ياملتعارف يف أ أنه د من بابيفاحلد، كذل إالّ اتيفهم من الرواي العرف الن إ بل، يف القول باجلواز

  : اتيالروا

ال : فقال، ة واملروةيحة باللطي عن الذب)عليه السالم(جعفر  أبا سألت، سلمحة ابن ميففي صح

. )١(ديحبد إالّ اةكذ

:  فقال،احلجر والقصبة وحة العوديسألته عن ذب، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح احلليبيوصح

  . )٢(دةيحبد إالّ صبحي ال: )عليه السالم(علي  قال

  . )٣(دةيذبح حبديمل  ل ماكؤي ال:  قال،)عليه السالم(الصادق عن ، ر احلضرميكب أيب وحسن

   ى ،دةيحبد إالّ كال تذ:  فقال،اةكسألته عن الذ، وخرب مساعة بن مهران

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٢٥٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٢٥٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٢٥٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٦١

  . )١()عليه السالم( ني املؤمنري أمكعن ذل

  . )٢(دي احلدريعن الذبح بغى نه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالمائم اإلعوعن د

  .)٣(ال ذكاة إال حبديدة: أم قالوا) عليهم السالم(علي والباقر والصادق وعن 

  .غريها مما يأيت الدالة على اجلواز يف حال الضرورةبل و

 واملروة ،طةيانت له صالبة ومتانة والقطعة منه لكل شيء كطة قشر القسب والقناة ويالل: أقول

  . احلجر

، فكيه مل ريد وغياً من احلدجيان مزكلو  أنه ماك، فكي مل ،م الد أيحد أنه كفلو ش، هذاى وعل

داً يجعل حد إذا ةيفاكبعد الي ان الكن إو،  احتماالن،شمل املصنوع يف زماننايأم  وهل الالزم املعدين

صنع  إذا كذلكو، مكث صدق االسم املوجب لترتب احليح ثةيجعل املاء بالوسائل احلد إذا ماك، قةيحق

  .ك ذلريغ إىل الرجلى رم علحينه إف، قةيالذهب حق

م أرادوا طعام اللحم إ أي ،حةيف فوت الذبخيولومل  هريغى فكد يوجد احلديأنه لو مل والظاهر 

االضطرار  أو ،الشرائعكحة ي خبوف فوت الذبكخالفاً لظاهر من خصص ذل، ديوجد احلدي ان الكيف م

الذبح  إىل اضطر أو ،حةيف فوت الذبيتعذر وخإن ف( : قال،القواعدكن يمر األنيمجع ب أو ،كاملسالك

  : اتينه ظاهر الرواأل طالقنقول باإلإمنا و، )عضاء اتفاقاًاأل يفريل ما ك جاز بك ذلريلغ

   نيكن حبضرته سكيعن رجل مل  )ليه السالمع (عبد اهللا أبا سألت، امحد الشيزعن 

                                                

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٢٥٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٦٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١ الباب ٦٥ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٣٦٢

قطع  إذا دةيمل تصب احلد إذا عوداذبح باحلجر وبالعظم وبالقصبة وبال:  فقال،ذبح بقصبةيأ

  . )١(احللقوم وخرج الدم فال بأس به

ذبح يعن املروة والقصبة والعود  )عليه السالم(م يبراهإ أبا سألت، الرمحان بن احلجاج وحسن عبد

  . )٢(كوداج فال بأس بذلاألى فرإذا  : فقال،ناًيكد سجيمل نسان إذا ن اإل

مل  إذا ل ما ذبح حبجركتأ أن بأس ال: )عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن،  بن سنانعبد اهللاوعن 

  . )٣(دةيجتده حد

 ،هايلإاضطررت  إذا دةي حدريحة بغييف الذب: )عليه السالم(جعفر  أبو قال، وعن حممد بن مسلم

  . )٤(دة فاذحبها حبجريمل جتد حدفإن 

حة يال بأس بذب: قوليان كه نإ ،) السالممعليه(علي  عن، هيعن أب، عن الصادق، وعن علوان

  . )٥(أشباههما ما خال السن والعظم واملروة والعود

، )ده من طرقناجينه مل إ(: ن قال يف اجلواهرإو، ون من طرقناكي أن بهى فكو ،ك يف املسالىورو

  إالّناًيكد فال جند سيد الصينا نصإ )صلى اهللا عليه وآله(ا رسول اهللا ي: قلت:  قال،عن عدي بن حامت

ر اسم اهللا كهرق الدم مبا شئت واذأ: )صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ، العصاةالطراز وشق

  . )٦(هيعل

  : قلت:  قال،جيعن رافع بن خد، واخلالف خ يف املبسوطيوعن الش

                                                

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٥٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.٥ حة من أبواب الصيد والذباح٢ الباب ٢٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .١١ سطر ٢٢٦ ص٢ ج:فهاممسالك األ) ٦(



٣٦٣

صلى (فقال رسول اهللا ى، س معنا مديالعدو غداً ول ينا نلقإ )صلى اهللا عليه وآله(ا رسول اهللا ي

، كم عن ذلكحدثأظفراً وس أو ن سناًكي مامل ،لواكه فير اسم اهللا علكر الدم وذأما  :)عليه وآلهاهللا 

   .)١(ةاحلبشى وأما الظفر فمد، نسانن اإلمأما السن فعظم 

استغراب اجلواهر من  إىل داعي ما الك، هقييداعي ملا نقله معلق اجلواهر من سنن الب  الكوبعد ذل

فعل يوال ، اسرةكوانات الياحلكوان بالسن ي احلنسانذبح اإلي ال أن ديريث ياحلد  أنالظاهر إذ ،العلة

  . نيمنفصل أو نسان باإلنيانا متصلكسواء  ،فعله املتوحشون يف احلبشة من القتل بالظفريان كما ك

املستند   أفىتكبذل و،هريغى فكد يان باحلديتحة عن اإليعجلته الذبأ أنه إذا فعريومما تقدم 

  .المه املتقدم نقلهكظهر من يما ك، اهر وقبلهما القواعدواجلو

 بىنيد الذي ياحلدك حاد ريداً غيان حد أو ك،بذلهي نه الكل دي له حدإنسانان مع ك إذا كومثل ذل

  .دينه منصرف عن أدلة احلدإف، هيعل

الضرورة السن مع أو اة بالظفركوهل تقع الذ(: قال يف الشرائع، م اختلفوا يف السن والظفرمث إ 

  . )ان منفصالًكان النهي ولو ك ال مل:ليوق، صلحياملقصود  ألن  نعم:ليق

وعن السرائر نفي ، اجلوازى ثر علكاأل أن ويف املستند، ما يف اجلواهركن ي قول املتأخراألول: أقول

 إىل بهوأوهلما نس، مجاعاإلى ن زهرة دعوبخ واي بل عن الش،والثاين قول مجاعة من الفقهاء، هياخلالف ف

  . هاريالسن والظفر والقرن وغكوان يون من حكيل ما كايف بكس وعمم اإل،أخبار الفرقة

  ها قطع احللقوم يث اعترب فيح،  النصوص اوزةإطالقب: وناألولاستدل 

                                                

.١٤ س ٢٢٦ ص٢ج: فهام وذكره يف مسالك األ،٢٢ مسألة ١٩١ ص٢اجلزء : اخلالف) ١(



٣٦٤

ومنه العظم ، ه العظميور فكح الشحام املتقدم املذيوخصوص صح، وخروج الدم وداجوفري األ

  .وخرب عدي بن حامت، والسن

وخرب ، ة واملروةيالضرورة مثل اللطى د خرج منها لديات احلديات رواإطالق ب:وناآلخرواستدل 

 حلال االضطرار األولمشول  ألن ،األولى ل الثاين عليقدم دليإمنا و، جية ابن خديوروا،  بن علواننيحس

الم املبسوط كالمهما كد يف الدروس يف حمل من يولذا نزله الفاضل يف املختلف والشه،  واضحريغ

المهما كبعد يف محل  ال: اشف اللثام قالكور كل املذيوتبعهما يف الترت، اريحال االختى واخلالف عل

ى فعل: ب اجلواز مع الضرورة قالي عن التهذىكح أن بعد أنه ة املراديوعن غا، اريحال االختى عل

: ن املستند قالكل، اجلواهر باجلواز أفىت ولذا ،الغالبى بناًء عل اري مع االختنيتابكن مراده يف ال إالظاهر

  . املنع أقرب

رج خيالقطع ما ن إ( :كولذا قال املسال، ه نظرياملتصل فف أما ،بعد اجلواز يف املنفصلي ال: أقول

مل النهي يف اخلرب حيو، اة هو الذبحكللذ ي واملقتض،عيل والتقطكبل هو أشبه باأل، الذبحى عن مسم

  . مهالكى  انته)نياملتصلى عل

تاط بالعدم حي أن نبغيي كذلكو، اضيه يف الرياحتاط ف و،ة املراديغا يك يف حمكبل احتمل ذل

  . يف حال االضطرارني القسمنيبى خالفاً ملن سو، ة واملروةياللطكى خرألة آن كمل ت إالّ إذا همايف

ان له ك إذا ماك، وانهيغراء حإبواسطة  أو مر بالقطع ما حال االضطرار بنفسهتلف األخيوهل 

 إىل االنصراف إذ ،طالقبعد اإلي ن الكول، احتماالن، سنه أو ه بقطع احللقوم بظفرهيغريقرد  أو عقاب

  . اط خالفهياالحت إالّ أن ،ان فهو بدويكقطع نفسه لو 



٣٦٥

  . عظم منصرف منهان الكن إو، ضاً عظميأ أنه  إىلأنه نظركمثل القرن ف إىل أما من عمم املنع

ل يبعد مشول دليشمله العظم وال يته احللقوم فال د وقطع حبوان حبالًين شعر احلجعل م إذا أما

  . ن خنقاًكيمل  إذا االضطرار له

  



٣٦٦

 واحللقوم ،الطعامى وهو جمر ي املر:ربعةعضاء األالواجب قطع األ(: قال يف الشرائع :)٣مسألة (

 هذا ،)مكانقطع بعضها مع اإل يزجيوال ، طان باحللقوميعرقان حم  والودجان ومها،النفسى وهو جمر

  . ذا قطع احللقوم وخرج الدم فال بأسإ: ةيويف الروا، قول مشهور

ل ي مرشادضاً ونسب يف شرح اإليوعن اخلالف أ ايفكسعن اإل يكحنه إ( :ستندقال يف امل: أقول

احملقق ك ني وهو ظاهر مجع من متأخري املتأخر،د الثاينياحملقق والشه إليه ذا مالكو، هيلإل ضالفا

وهو اعتبار قطع احللقوم ، بوجود قول ثالث: مث قال، ح وشرحهية واملفاتيفاكلي وصاحب اليردباأل

 قطع ني بيريي عن املعاين وهو التخكوقول رابع حم، هيلإل الفاضل يف املختلف يمى كوهو ح، نيوالودج

  . )نياحللقوم ونفس الودج

  . اتي والروامجاعه اإليبل عل،  يف لزوم قطع احللقومإشكالخالف وال  ال: أقول

، والذبح يف احللق، النحر يف اللبة:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةيح معاويففي صح

  . ايفكة اليذا رواكه

  . )١(والذبح يف احللقوم: خية الشيويف روا

رسل أذحبت فإذا  : فقال،سألته عن الذبح:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة محرانيويف روا

   .)٢(فوق إىل  لتدخلها حتت احللقوم وتقطعهنيكتف وال تقلب السكوال ت

  . فوق إىل يف قبال قطعه ، قطع احللقوم من فوقالظاهر منهفإن 

  حة يل الذبكتأ ال: ث قالييف حد، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢٥٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٧

  . )١(اليت مل تذبح من مذحبها

  . )٢(تذبح من مذحبها حة اليل ذبكصلح أي ال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حلليبة ايويف روا

للبقر : فقال، عن ذبح البقر من املنحر )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ة صفوانيويف روا

  . )٣(يكس بذيما حنر فل و،الذبح

يف  إالّ عن الذبحى نه إ :)وآلهصلى اهللا عليه (عن رسول اهللا ، سالمة دعائم اإليويف روا

  . )٤(احللق

  . حة مل تذبح من مذحبهايل ذبكوال تؤ: قالنه إ) عليه السالم(جعفر  أيب وعن

  . )٥(اذبح من املذبح: قالنه إ) عليه السالم(وعنه 

 ليات هي دلي وهذه الروا،ة مبجرد الذبح الصادق بقطع احللقوميات احللين الظاهر من هذه الرواإف

  . ءي واملرنيمن دون لزوم الودج باحللقومى تفكمن ا

نه القدر أو، ةيصالة عدم احللأفاستدلوا ب، املشهور إىل ما نسبتك لكبلزوم قطع ال: أما من قال

م عن املروة والقصبة يبراهإ أبا سألت :ح ابن احلسنيومفهوم صح،  املنقول والشهرةمجاعواإل، قنياملت

  . )٦(كوداج فال بأس بذلاأل يفرإذا  :)عليه السالم( فقال ،ناًيكد سجيمل ا نسان إذذبح ن اإليوالعود 

  وداج وشققها األى فرأل ما ك :ث ابن عباسيداً مبا رواه العامة يف حديمؤ

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٤ب  البا٢٥٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٤ الباب ٢٥٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٤ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستردك) ٤(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٥٣ ص١٦ ج:الوسائل: انظر) ٦(



٣٦٨

  .)١(ها من الدميف خرج ماأو

وع  املقطمجاعواإل، صل لألتاب والسنة ال تدع جماالًكات يف الطالقاإل إذ ى،فخيال  ل ماكويف ال

  . ة العامة معلومة حاهلاي وروا،صلحان مستنداًي العدم والشهرة ال

وداج األى فرأما : قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، شف اللثامكمنها ما رواه  أن والظاهر

  . )٢(جز ظفر أو ن قرص نابكيلوا مامل كف

، لقوم وخرج الدم فال بأسقطع احلإذا  :حة الشحاميضة بصحراحلسنة فهي معا أو حةيأما الصح

ون كي أن فهو مثل، وداج لزم االستهجاند احللقوم باأليلو ق إذ ،كذاى قدم هذا علينهما يواجلمع ب

ل استثناء يفهو من قب، اآلخرد بالشرائط يمقنه إ :قاليئاً واحداً فقط مث ير شكذيو اءيالشرط أربعة أش

ى عل أو ،االستحبابى عل أو ،قطعهايالذبح  أن ناملتعارف مى وداج علة األيخبالف محل روا، ثركاأل

  .  من احملاملك ذلريغ

ى حة عليون االقتصار يف الصحكي أن نكمي(: ث قاليح، الم اجلواهركوجه النظر يف  علميومنه 

 ذا قطع احللقومإف، ربعة متصلة بعضها مع بعضوداج األاأل أن ره املقداد منكر احللقوم باعتبار ما ذكذ

  ).نقطع الباقي معهي أن البدالودجان فأو 

اط بقطع يان االحتكن إو، ة قطع احللقوميفاكالصناعة ى ه فمقتضيوعل، ال تالزم أنه ال شبهةإذ 

  . ةيما يف الروا إىل مائالً أو ،ان متردداً يف املسألةك أنه بل الظاهر من الشرائع، ع أوىلياجلم

  را يف كل بأما ذفقد استد،  بدون املريءنيأما القائل باحللقوم والودج

                                                

  .٢٨٢ ص٩ ج:ىالسنن الكرب) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٢ الباب ٢٥٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٩

 ال يك احملمجاعلوال اإل (:اضيولذا قال يف الر، هاير له فكاملريء فال ذ أما ،فالالزم قطعهما ةيالروا

  . ) ظاهرة الشمول لهريغ ةيوداج يف الثان واأل،نيتير املريء يف الرواكلعدم ذ، لو من قوةخي

ذا إو، االستحباب أو اطيحنو االحتى عل الإوداج ة األي االلتزام برواإمكانما تقدم من عدم : هيوف

 نيما من باب الشهرة واملتقإو، وداج لهمن باب مشول األما إ ضاًيل باملريء أي قني يف الودجكل بذليق

  .  وحنوهااألصلو

نه أو،  الذبح بأي منهماصدقى أنه رأك فنيالودج أو  قطع احللقومني بيرياين القائل بالتخموأما الع

  .نيطائفت النياجلمع بى مقتض

  .ة احللقوميفاكالصناعة ى ضقتم أن ما تقدم من: هيوف

ة واحدة بلزوم يون حتت املذبح ومل تشر وال رواكاجلوزة قد ت أن ربعةد عدم لزوم قطع األيؤيومما 

ربعة يف الذبح وجه النظر يف قول اجلواهر بتالزم قطع األ ظهري كوبذل، ون حتت املذبحكت أن مراعاة

  . املتعارف

  



٣٧٠

  : ها شروط أربعةيشترط فيو(: قال يف الشرائع) ٤لة مسأ(

ذا كو، اً صحيان ناسك ولو ،تةيانت مكأخل عامداً  فإن ،مكانستقبل ا القبلة مع اإلي أن :األول

   ).علم جهة القبلةيلومل 

 دليو، مجاعه دعاوي اإليبل عل، ه وال خالفي فإشكالاشتراط القبلة يف اجلملة فال  أما :أقول

  : اتياتر الرواه متويعل

استقبل :  فقال،حةيسألته عن الذب:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن حممد بن مسلم

  . )١( القبلةكحتيبذب

 أن حة فجهليعن رجل ذبح ذب: )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،ضاًيأى خراألته يويف روا

ل من كوال تأ، ل منهاكفال تأ:  قال،جههاوينه مل إف: فقلت له، ل منهاك: قال، القبلة إىل وجههاي

  . )٢( القبلةكحتيتذبح فاستقبل بذب أن أردتإذا  :وقال. هاير اسم اهللا علكذيمل  حة مايذب

عليه ( فقال ، القبلةريحة تذبح لغيل عن الذبئس:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٣(تعمديمل  إذا ال بأس: )السالم

: ل، فقاةبل القريحة ذحبت لغيعن ذب )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ن حممد بن مسلموع

عتمديمل   ماكل وال بأس بذلك)٤( .  

تعذب  حة اليتذبح ذب أن أردتإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم(عن الباقر ، ة الدعائميويف روا

  . )٥(واستقبل القبلة،  الشفرةأحد، حةيالذب

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٤ الباب ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حيد والذباحة من أبواب الص١٤ الباب ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٤ الباب ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٤ الباب ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



٣٧١

 أو ينس أو ان أخطاًكن إ  القبلةريمن ذبح لغيف :ما قاالإ، )عليه السالم(باقر والصادق وعن ال

تعمد  إذا حتهيل ذبكؤي أن وال حنب،  فقد أساءكن تعمد ذلإو، حتهيل ذبكؤيو هيجهل فال شيء عل

  . )١(خالف السنة

  . )٢(ل خمتال فخوركب حي اهللا الن إ :لي من قب)حنب ال(: أقول

  .)٣(ستقبل ا القبلةيو :ثييف حد قالنه إ ،)عليه السالم(دق وعن الصا

 ري الطكات تريبل يف روا، فها ولو احنركتري أن فال بأسى فر أما إذا ،الشرط وقت الذبحمث إن 

  .هيرفرف وما أشبه داللة عل يحىت

  . تاب الصالةكرناها يف كما ذك، ها سعةيوف هاريواملراد بالقبلة هي قبلة الصالة وغ

ان كذا إو، يف عمقها أو ،رضسطح األى أو عل ،ان يف اجلوك من نيوال فرق يف اشتراطها ب

 إىل توجهي أن صحي أنه  فالظاهر،عبةكفوق ال أو ،رض من األاآلخرالطرف املسامت للقبلة يف اجلانب 

  .نئذيأمامه شيء من القبلة ح ألن ،ل جانبك

ولو ابتعد ، السماء إىل ا عمودأبلة مفروضة ة القيناح إىل دائر توجه يان يف قمر صناعكذا إو

  . رضاأل إىل اً توجهريثك

 أن جهل أو ى بأن نس،املوضوع أو مكاحل ينس أما إذا ،إشكالأخل عاملاً عامداً حرم بال مث إنه إذا 

ات املتقدمة البن مسلم يويف بعض الروا، ث ذبح باجتاها حليح القبلة هنا فظنها أن  أو،ذاكم كاحل

  بعد يوال ، ةيظاهره رفع الشرطحيث إن ، )٤(ث الرفعيحد إىل ضافةباإل، هيم داللة علوالدعائ

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

.٣١: يةاآل: رة لقمانسو) ٢(

.٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٦٧ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٥٦ الباب ٢٩٦ ص١١ ج:الوسائل) ٤(



٣٧٢

  . عتقد عدم الوجوبيان  أو ك،علم القبلةين كيمل  إذا كذلكم كون احلكين أ

، ضاًيم هنا أكة اجلاهل باحليستفاد معذوريومرسل الدعائم  من حسن ابن مسلم(: قال يف اجلواهر

عتقد ي ضاً من اليبل لعل منه أ( :قالأن إىل ) بل لعله املنساق من احلسن املزبور، ه التعمدين صدق علإو

  . )١()عتقد الوجوبيه ممن رينئذ لغيحته حي فتحل ذب،كما جزم به يف املسالك، وجوب االستقبال

 ،هكوتعمد تر هو مع العلم بالوجوبإمنا مث وجوب االستقبال واحلرمة بدونه (: وقال يف املستند

ى ها علي فأًخط أو ،بالقبلة أو مك باحله جهالًكلو تر ذاكو، ونصاً ىاً فتوإمجاعانه يم مع نسرحيفلم 

  . المهكآخر  إىل ،)صحاب من األريثكالم كاملصرح به يف 

 إذا كذلكو، المهاكصح يبل ، سارهاي أو ،نهايى ميحة علينامة الذبإشترط ي ال أنه مث الظاهر

 ليوالذ رضاألى ون الرأس علكيسها بأن كن أو بل، القبلة إىل لقاعد انسانحال اإلكلها يذى أقعدها عل

أرجلها ى قفها علأو إذا كذلكو، خراج رأسهإ يف احملقن ورين يف جعل الطتعارف األيما ك، فوقإىل 

  .القبلة إىل  بداميع مقاديون مجكقلنا بعدم اشتراط ن إ ،القبلة إىل وجعل مذحبه

، ىفكذحبها  ها مثءغماإذا أعطاها ما أوجب إف، اء حواسها عاملةحة بقيشترط يف الذبي  الكذلكو

  .ن يف بعض البالدتعارف اآليما ك، دلة األطالقإل

 املشترطون ،في استقبال املذبح خاصةكي أو ،حة القبلةي الذبميع مقاديوهل الالزم استقبال مج

  . )٢( القبلةكحتياستقبل بذب: مثل، ات املتقدمةيوبظاهر بعض الروا، األصلاستدلوا ب

                                                

  .١١١ ص٣٦ج: جواهر الكالم) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٤ الباب ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٣

ة بل املستفاد مها موضع يل من الرواك االدلة وبعدم استفادة الإطالقوب، األصلوالنافون استدلوا ب

 ده تعارفيؤيو ـ لهكما ورد يف النص عدم أ ـ ك القبلةريذبح لغ أنه صدقي مل كذلكفاذا ذبح . الذبح

ان االحوط كوان ، وهذا هو االقرب، اني من االحريثكئاً ما عن القبلة يف ينحرف جبسده شيوان ياحلأن 

  .  واهللا العاملاألول

 ـ ما يف املستند ـ كبك املرمجاعاإل إالّ أن ،انت خاصة باملذبوحكن إو أخبار القبلةمث إن 

  .ضاًيم يف املنحور أكان احليجرى دال عل، واملناط

الشاة يف كن حنره اكجسمه ى سقط عل أنه إذا ماك، القبلة إىل ون رأسهكي أن ة استقبالهيفيكو

  .وركالقبلة للمناط املذ إىل لزم استقباهلاي اليت تذبح اآلخروانات يواحل،  بدنهمياالستقبال مبقاد

ه يسقط في ،رج مات خيأمهل حىت إذا ثيح، ما وقع يف قار وحنوهك، وانين استقبال احلكميوإذا مل 

  .دلة الدابة الصائلة والواقعة يف بئر وحنوها أل،القبلة

نه أالقائلون باالشتراط استدلوا ب، ه قوالني ف،ال الناحر للقبلة أو أو شترط استقبال الذابحيوهل 

ة الدعائم يوبأنه ظاهر روا، صحبه يف الذهاب أنه به ديد أريذهبت بز: قال إذا نهإ ف،املتبادر من ذهب به

  .كة بدون ذلي وبأصل عدم احلل،)١(واستقبل القبلة: املتقدمة

، ست حبجةية ليوالروا. )٢(﴾ذَهب اللَّه ِبنوِرِهم﴿:  قال سبحانه،الباء أعم إذ ى،فخي ال ل ماكويف ال

  . اتطالققاوم اإلي  الاألصلو

  ما كالشرائع   ـ يف عبارة املصنفمكاناعتبار اإلن إ( :اجلواهر قالمث إن 

                                                

  .١ حن أبواب الصيد والذباحة م١١ الباب ٩٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

.١٧اآلية : البقرةسورة ) ٢(



٣٧٤

عمد  ضرورة عدم صدق تكذلكوهو ، مكانقتضي سقوط الشرط املزبور مع عدم اإلي  ـتقدم

وال . ىانته )القبلة إىل ههيمن موته لو اشتغل بتوجى شخيوجه ى  ولعل منه معاجلة املذبوح عل،لةب القريغ

  . بأس به

شمل أمثال ياملناط وحنوه  إالّ أن ،مثل الشاة وحنوها إىل ات منصرفةيحة يف الروايالذبمث إن 

  . العصفور وأصغر منه

  



٣٧٥

، ر اهللا سبحانهكذي أن وهي، ةيالتسم:  ـأي من الشروطـ الثاين (: قال يف الشرائع :)٥مسألة (

  . نيمكال احلكه يف ي بقسممجاعيف اجلواهر اإلى دعاوقد ، )رمحيمل  يولو نس، لحيها عامداً مل ك ترفلو

 نيمجاعاإلى  ادعكذلك و،باالستفاضة يك احملقق واحملمجاعيف أصل الشرط باإل: وقال يف املستند

   .انية يف صورة النسيباحلل

  : اتيمتواتر الروا، ميكتاب احلكال إىل ضافةه باإليدل عليو: أقول

مل  حة مايل من ذبكوال تأ: ث قالي يف حد)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن حممد بن مسلم

  . )١(هاير اسم اهللا علكذي

اً يان ناسكن إ :قال ي،سميذبح وال يعن الرجل  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: ضاً قاليوعنه أ

  . )٢(ثياحلد بأس فال

 يسمي أن ىنسيذبح فيسأله عن الرجل نه إ ،ثييف حد )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وعن احلليب

  . ثياحلد )٣(تهمي ان الك إذا ،نعم:  فقال،حتهيل ذبكأتؤ

 ،سميعن رجل ذبح ومل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألنه إ ،ثيوعن حممد بن مسلم يف حد

  . )٤(أوله وآخرهى بسم اهللا عل: قولير وكذي نيح سمياً فليان ناسكن إ :فقال

 ال:  فقال،سميمسلم ذبح ومل : )عليه السالم(يب جعفر قال ألنه إ ،ثيد يف حديوعن الورد بن ز

  لوا كوال تأ ،)٥(هير اسم اهللا علكلوا مما ذكف: قولياهللا ن إ ،لكتأ

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥اب  الب٢٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١١٨اآلية : سورة األنعام) ٥(



٣٧٦

  . )٢()١(هير اسم اهللا علكذيمما مل 

  . )٣(لهكذبح فال تأ إذا سميمن مل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  .  الذابحإسالم يف مسألة كذلى ات تدل عليوقد تقدمت روا

  . )٤(هاير اسم اهللا علكذيول: حة الصيبية ذبيويف روا

ى عل رت اسم اهللا تعاىلكانت املرأة مسلمة وذك إذا بحة الغالم واملرأةيعن ذ :مانية سليويف روا

.)٥( الغالمكذلكو، حتهايحتها حلت ذبيذب

  . اتيها من الرواريغإىل 

 أو )هللا(: الق إذا ماك، كل ذلك الشامل لطالق لإل،ة لغةياسم اهللا بأ أي ةيفاكمث الظاهر 

 بسم اهللا(: ادة مثليوال مانع من الز، مثالً) خدا(: قال إذا كذلكو، ك ذلريغ إىل )الغفار( أو )الرمحان(

  . )وله احلمد

 ذبح مل شعار من املوعظة مثالًأة ءوبعد قرا) بسم اهللا(: ذا قالإف، شترط االتصال العريف ينعم

 مث هلب وتب أيب دايتبت : قولي مثالً، الدعاء بدون امسه تعاىل أو ة القرآنءفي قراكيوال ، فكي

اللهم (  مبثلك املسالأولذا اجتز، ةيفاكفالظاهر ال قل اهللا: مثل، سم اهللااان مقترناً بك أما إذا ،ذبحي

مثل  يفكي:  وقال يف املستند،ه اجلواهريل علكن أشإ و،)آل حممد وحممدى عل اللهم صل( و)يل اغفر

   .هينفي طالقاإل أن وقد عرفت، ةيقرب اعتبار العرباأل: كن قال بعد ذلإو، )ستغفر اهللاأ(

                                                

  .١٢١اآلية : سورة األنعام) ١(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ حوالذباحة من أبواب الصيد ٢٢ الباب ٢٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.٧ حالذباحةالصيد و من أبواب ٢٣ الباب ٢٧٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٧٧

النصراف ،  االسمهرير غكفي ذكيوال ، اهللا سبحانهه  أنبقصد) هو(: قولي أن ةيفاكوالظاهر 

  .ره هوكات ذيوظاهر الروا، هة عنياآل

  .عرف اللغةين مل إوى فكور اهللا سبحانه كاملذ أن ذا علمإف، عرف معناهي أن شترطيوال 

عرف ي نه الك ل،)اهللا(: قولي أن علمه معلمه إذا ماك، اًإطالقاسم اهللا  أنه عرفيمل  إذا يفكيوهل 

ن كيمل ن إ والثاين، هريغ إىل ليمن انصراف الدل و،ر اسم اهللاكذ أنه  من،احتماالن، راد ذا اللفظياذا م

  .أحوط أنه كأقرب فال ش

دل يما عرفت وكض يه مستفي علمجاعبل اإل،  وال خالفإشكالبال ، ة حليالتسم يوإذا نس

  . ات املتقدمةيه مجلة من الروايعل

ل يف مثل املسألة ين رمبا قإو، مباالة حالة ال أو ،ةيعيان عن حالة طبينس النيفرق ب ال أنه والظاهر

  .وجب صرف اللفظيث يس حبيواالنصراف ل، طالقبعد اإلي ن الكل، نه املنصرف ألاألولاالختصاص ب

  .حمكمةصالة الصحة يف عمل النفس أ ف،أم الى مس أنه ك بعد ذلكذبح وشأما إذا 

، انيالنس ن املستثىنأو، صللألواملستند وغريمها على عدم احلل أما إذا جهل البسملة فاجلواهر 

ظاهره رفع  أن ث تقدميح، ث الرفعيوحلد، ولعله للمناط، انيحلاقه بالنسإى عل يليردبواملقدس األ

اط يف ياالحت أن كوال ش ،علمونيال  الناس يف سعة ما: )عليه السالم(وقوله ، ة يف مثل املقاميالشرط

  .  عن جهلكد مسألة التريوقد تقدمت يف الص، بعد املناطي ن الاكن إو، كالتر

ن بالعنوان كة اليت مل تية االتفاقيزي التسمجيحة فال يالذبى ا علأة بعنوان ير التسمك ذربعتيمث هل 

ر اسم كذيمل  س ماينه لأل ة فهويفاك ال، أما احتمالةيفاكعدم ال إىل ذهب اجلواهر،  احتماالن،املزبور

   أن كوال ش، هياهللا عل



٣٧٨

ان كما ي ف،بسملة احلمد: قال إذا ماك، لصاق عدم اشتراط اإلاألصلان كن وإ، األولحوط األ

  .ذبح أو ىورم ، احلمدأقري

ة ية القلبيالن يفكت ما الك ،ر اهللاكس ذينه لأل، فكيه مل رير غكر اهللا فاشتبه وذكأراد ذ إذا مث

  . فتأمل

روا يف كما ذى ه علريلغ حل حىتيف، ة بالنسبة لهيا تسمأل، سخراألشارة إة يفاكالظاهر  نعم

  . شف اللثامك إليه ما أشاركطره بباله خي أن لزمينعم ، مهاريحرام وغمسألة الصالة واإل

  . سخراألشارة إة يفاكعلم وجه النظر يف منع املستند يومنه 

مل  أنه هيصدق علي أنه ر بل الظاه،ما منصرفة عن النصأل، ه فالريشارة من غتابة واإلكأما ال

  . هير اسم اهللا علكذي

 باهللا بأن كشرأ أنه إذا ماك، ف قطعاًكيمل  ـ اذ باهللايوالع ـ بالسوء أو ر اسم اهللا استهزاًءكولو ذ

  .ر اهللا منصرف عنهكل ذيودل،  اهللاريهل به لغأنه إف، فكيرمها مل كذ

يف  ره تعاىلكنه ذأل ي،فكيفهل  ،لنونم واير املكبدون ذ) الرح( قال مثالً، ركولو قال بعض الذ

 مايخصوصاً ف، األولستعبد يان رمبا مل كن إو، الظاهر الثاين، دلة عن مثله النصراف األ،ال  أو،اجلملة

  . انقطع نفسهإذا 

قال بوجود مناط ي إالّ أن هير اسم اهللا علكذيان مما مل ك ،ركده قبل الذي من نيكولو انفلتت الس

  . منهله أوىلبل لع، هيان فيالنس

  .ر اسم اهللاكذ أنه  لصدق)بسم اهللا( يف )اهللا(رفع  إذا ماك، بأس به ر الغلط الكوذ

علَّم آدم ﴿و: ث وردي ح،ا معلميحاً مثل يان معناه صحك فإن ،رد يف الشرعيواالسم الذي مل 

،)١(﴾الْأَسماء

                                                

  .٣١اآلية : البقرةسورة ) ١(



٣٧٩

  .احتماالن ،فيكي فهل ،)١(﴾يعلِّمكُم اللَّه﴿و

  .فيكيمثله  أن  فقد تقدم،)٢(﴾ أَم نحن الزاِرعونَ*  أَنتم تزرعونهأَ﴿: مثلأما 

 ،هيطلق علي أنه  لزعمه مثالً،لو قال الصنم وأراد به اهللا أما ،فكيداً به الصنم مل ي مر)اهللا(ولو قال 

  .ته احتماالنيفاكففي 

  .تهيفاكااز فالظاهر أما 

ة يفيمساء اهللا توقأن أوقلنا ب، رد يف الشرعين مل إو)  الوجودواجب(ة يفاكوقد عرفت مما تقدم 

  .ذا القدر حىت

فار داللة كد اليات صي ويف بعض روا،ر الصنمك دخل يف مسألة ذ،ح وأراد به اهللاير املسكولو ذ

 ،وحممد رسول اهللا: ذا لو قالكو، زجيبسم اهللا وحممد باجلر مل : ولو قال(: ك قال يف املسال،تهيفاكى عل

  . )ضريهما مل يولو رفع ف

 إىل أنه نظرك ك واملسال،ة وقصدهايمعرفة العربى توقف علي ك وذل، أم الكشرأ أنه ارياملع: أقول

 باسم كتربللو قال باسم اهللا واسم حممد قاصداً ذبح باسم اهللا وا(: ولذا قال يف اجلواهر، مطلقاً  الكذل

  . )لحي مل كيقصد التشر أو ن أطلقإو، فال بأس )صلى اهللا عليه وآله(د محم

أيت ي فنيان املسلمكم إىل رشد العدوينه أل،  حمرماًكان ذلكما يف، عيباسم اهللا بصوت رف: ولو قال

  . ن فعل حراماًإو ةيفي يف احللك، يرشد السبع مثالًي أو ،قتلهميو

ولعله من ، إشكالففي القواعد ، العزائمى حدإة ياجلنب واحلائض بنى ولو مس(: قال يف اجلواهر

 نيوال منافاة ب، األولالقول  أن كيعلى فخي ن الكول، هي املنايف للوجوبنومن ال، وممالدخول يف الع

  . )الوجوب الشرطي املعاملي واحلرمة

  

                                                

  .١٥١: البقرةسورة ) ١(

  .٦٤: الواقعةسورة ) ٢(



٣٨٠

فقد تقدم يف باب الطهارة  وإالّ ،جزاء سور العزائمأل كحرمة ى ره القواعد مبين علكوما ذ: أقول

  .ةمية العزيهو نفس آ

  .ضاًية أيفيلكاً فال حرمة تيناس أو ،حائض أو جنب أنه علمين كي ملأما إذا 

 ،ة حممد بن مسلم مما ظاهره الوجوبيما تقدم يف رواك ،ركرها عند الذكذية يوهل الناسي للتسم

، صرح مجاعة بعدم القائل بوجوبه: قال يف املستند ة حىتيعراض املشهور عن الرواإال لالصل بعد  أو

  . االستحبابى ة عليولذا محلوا الروا

ان بال ية بعد متام الذبح مع النسي التسمك عدم وجوب تداركيعلى فخي ال(: وقال يف اجلواهر

ح ابن مسلم ي يف صحكمر بذلومن هنا وجب محل األ، كما يف الدروس واملسالك، هيخالف أجده ف

   .)١()االستحبابى عل

 أولهى بسم اهللا عل: حينه قال يف الصحأو، خراألات يره يف الرواكده عدم ذيؤي و،الظاهر الثاين

   .الواجب هو البسملة فقط أن  معآخرهى وعل

  .ان البسملةيداخل يف نس أنه فالظاهر، ئاًيقول شي أن لزمي أنه رهكلة مع تذمالبس يلو نسمث إنه 

  اللسانكية حتريفاكفالظاهر ، مماًكان فمه م أو ك،دة تقتضي عدم التلفظية الشديانت التقكولو 

  .ةيدلة رفع االضطرار والتقعقد القلب أل أو ،نكمتن إ

لبه كلو ذحبه هو و أنه ماك، ل واحد جزء السببك ألن ،همايلكة لزم بسملة يولو أخذ اثنان املد

  . لحي ال ديافر الص أو كوانهي هو وحىرم أنه إذا ماك، ذحبه مسلميمل  إذ ،ة حرمي جبر املدمثالً

ده يأوجعل  ن شاهدهإ و،لحياملسلم مل ى افراً يف الذبح ومسكسلم ل املكولو و(: قال يف اجلواهر

  .  منهانيون هو املتقكي أن وال أقل، يدلة يف احتاد الذابح واملسمظهور األل ،ة بذحبهي فقرن التسم،معه

                                                

  .١١٥ ص٣٦ج: راجع جواهر الكالم) ١(



٣٨١

  . رهكد ما ذيؤي وهو ،اآلخرد يصيأحدمها و يسمي أن ةيفاكد عدم يقد تقدم يف مسائل الص: أقول

  . ر أحدمهاكملا تقدم يف عدم ذ، فكيمل ) اهللا (:اآلخر و،)بسم(: فقال أحدمها نان اثناكولو 

  . ىفك مثالً) الرمحان (اآلخرو) بسم اهللا(: أما لو قال أحدمها

ن أك ،حتهيالفعل مل حتل ذب إىل رفع القصديبلغ حداً  فإن ،الذبحى ره علكألو (: قال يف املستند

ما كوهو . ىانته )اتطالقر اسم اهللا لإلكحل مع ذيف وإالّ ،الذبحى  علنيكر مع السميده ويقبض ي

  . رهكذ

  .ضريالذابح مل  إىل ان الذبح مستنداًكد الذابح مبا ى يده عليضع ي أن اضطره إذا أما

 إىل سند القتلي مما مل نيكالسى ذبح نفسها بأن ضغطت على عل ـ فرضاً ـ مةيولو ساعدت البه

واهللا ، ما تقدمك واني وحإنسان أو ،افركذحبه مسلم و إذا ماكفهو  ،س عملهيالذبح ل ألن ،الذابح حرم

  . سبحانه العامل

  



٣٨٢

عداها بالذبح  وما، بل بالنحر اختصاص اإل:الثالث(: يف مجلة الشرائط قال يف الشرائع :)٦مسألة (

، حل ىكاته فذكت ذكولو أدر، لحيذبح املنحور فمات مل  أو حنر املذبوح فإن ،نيييف احللق حتت اللح

  . )النحر أو اة بعد الذبحياستقرار للح ال إذ ،ه تردديوف

  . بالذبح إالّ لحي ه الريغ والبقر أن ماك، بالنحرإمنا و ل بالذبححي بل الاإل أن هورشامل: أقول

بل عن ، خالف بالذبح بالى كذيوما عداها ، بلة بالنحر خمصوصة باإليكالتذ(: قال يف املستند

 إمجاعبل هو ، هي علمجاعاإل ح وشرحهيويف املفات همريد الثاين وغيئر والشهة والسراياخلالف والغن

  . )حمقق

مها من رية وغيفاكلي وصاحب اليردباملقدس األكن يستفاد من بعض املتأخريوما (: قال أن ىلإ

  . ىانته )هيها الفقيلإنظر ي قات النادرة اليت اليل من التدقيالتفصى ل صاحل عليعدم دل

  . ات اخلاصةيالروا إىل ضافةات باإلطالقه اإليدل عليف، واناتيافة احلكول الذبح لمش أما :أقول

  : ه مجلة من النصوصيدل علي ف،نحريبل اإل أن وأما

 وما حنر ،للبقر الذبح:  فقال،عن ذبح البقر )عليه السالم(احلسن  أبا سألت، ح صفوانيففي صح

  . )١(يكس بذيفل

إمنا ذحبون البقر ي ة الكأهل من إ :)عليه السالم( األولاحلسن يب قلت أل، عقوبيونس بن يوخرب 

   :)عليه السالم( فقال ،ل حلمهاكيف أى فما تر، نحرون يف لبة البقري

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٥٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٨٣

﴿وها وحفَذَبلُونَمفْعوا ي١(﴾ا كاد(،ما ذبح إالّ لكتأ  ال)٢( .  

ل مذبوح منحور كو، ل منحور مذبوح حرامك: )عليه السالم(عن الصادق ، ة الصدوقيوروا

  . )٣(حرام

، يف اللبة ذحبون البقرية كأهل من إ :)عليه السالم(ل للصادق يق، انيومرسل الطربسي يف جممع الب

  ال)٤(﴾ا كادوا يفْعلُونَم وفَذَبحوها﴿: تعاىلقال اهللا : مث قال، ئةيت هنك فس،ل حلومهاكأى فما تر

  . )٥(ذبح من مذحبه ما إالّ لكتأ

:  قال،نحريف يكيف بئر ى  تردريبع: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال، ل اجلعفييمساعإوعن 

ا ويدخل احلربة في لكأيو يسميطعنه)٦( .  

تنحره  أن دينت ترأ وري بعكيامتنع علن إ : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب وعن

ه كتدر إالّ أن ،لكف يتسم أن طعنته حبربة بعد أو في فضربته بسكسبقي أن تيخش فإن ،كفانطلق من

  . )٧(هكت بعد فذميومل 

  .)٨(﴾انحر﴿وة يشف اللثام االستدالل باآلكوأضاف 

 فإن وان مطلقاًيولذبح احل، بلولنحر اإل، النحر إىل دية حمتملة لرفع الياآلحيث إن ، ل نظركويف ال

، بل ظاهره  حمتمل االستنادمجاعواإل، )حنر الغالمى ترأما ( :خيويف التار، ذبح مطلقاًالى طلق عليالنحر 

  علم يث مل يح، ات يف داللتها نظريوالروا

                                                

.٧١ اآلية: البقرةسورة ) ١(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٥٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٥٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٧١اآلية : البقرةسورة ) ٤(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٥ الباب ٥٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٤ حباحة من أبواب الصيد والذ١٠ الباب ٥٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠ الباب ٥٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(

  .٢: يةاآل: سورة الكوثر) ٨(



٣٨٤

سبب الضرب ي بل الوذبح اإل، قطع أوداجهي حنر البقر ال ألن ،املراد عدم اجتماع الشرائط أن هل

حنر  أو ، مبا سبب خرق اللبةريفلو قطع أوداج البع وإالّ ،ره املشهوركاملراد ما ذ أن  أو،خرقها أي يف لبته

  .ىفكوداج الشاة مبا سبب قطع األ

  . ةيفاكالى ات الدالة عليرود مجلة من الروا واألول د املعىنيؤيو

:  قال،)هم السالميعل( ي عل عن،عن آبائه، د بن علييعن ز، بيخ يف التهذيرواه الش مثل ما

فقال له رسول ، د بنفسهيكيذا فرس له إف، نصارأل من ارجالً )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  وت أنايأت

  إيلا رسول اهللاي :فقال،  لهكاه واحتسابيإ كن بنحرا به أجركضعف لياحنره : )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

فخذاً  )صلى اهللا عليه وآله( للنيب ىهدأف: قال، طعمينأل وك، نعم: )صلى اهللا عليه وآله( قال ،منه شيء

  . )١(ينطعمأل منه وكمنه فأ

:  قال،ذبحي أو نحريصنع ا يل عن البقر ما ئسنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، ومارواه الدعائم

حنرتن إ بأس ع للذبح والجضطيذبح وي أن السنة)٢( .  

ل ئس أنه ،) السالممعليه(علي  عن، هيعن أب، عن الصادق،  بن علواننيرواه حس  ماإطالقبل و

  . )٣(لهكوأمره بأ، بأس به ال:  فقال،هيعل يسميع وقطيمنحره فى على عما ترد

تردت يف   ـظاهراً ةيقبال وحشـ  ةينسإا ميأ:  قال)عليه السالم(علي  عن، سناد املتقدموباإل

  اهللا  يسميو، هيقدر عليث ينحرها من حيمنحرها فلى قدر عليبئر فلم 

                                                

.٤ حشربةطعمة واأل من األ٥ الباب ٢٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٦٥٣ح  من أبواب الذبايح٣ الباب ١٨٠ ص٢ ج:الدعائم) ٢(

  .٦ حالصيد والذباحة من أبواب ٩ الباب ٢٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٥

. )١(لكها وتؤي علعز وجل

بل النحر يف اإلأن ( ةيعن اخلالف والغن يكاحمل أن حىتى  املدعمجاعاإلولوال الشهرة احملققة و: أقول

فعل  فإن ،ما عداها النحريوف بل الذبحوز يف اإلجيوال ، فة بال خالفيوالذبح يف ما عداها هو السنة الشر

بل م اإليني بأن ،هما متجهاًيلكهما يف يلكان احتمال جواز كل، ) الطائفةإمجاعل يبدل لكل األحي مل كذل

قطع يوقف الشاة والبقرة وما أشبههما باجتاه القبلة وي أو ، لبتهنيكقطع بالسيو القبلة إىل جنبهى عل

  . حلقومهما

  . بل من فوق اللبةوال ذبح اإل،  يف الشاة وحنوهانيكفي تقلب السكي ال أنه  يفإشكال ال نعم

 أصله ني العنق بلأسف ،تحتايند املوحدة اليبفتح الالم وتشد، حمل النحر اللبة(: قال يف املستند

حة يوصح، مجاعا حمل النحر اإلأى ل عليوالدل، بالثغرةى سميو وصدره ووهدا املوضع املنخفص منها

.  قطع احللقومرية يف الثغرة من غيديالت احلد وحنوها من اآلنيكدخل السي أن والنحر. ابن عمار املتقدمة

:  قال،نحري أن السنة:  قال،نحري أو ذبحي ريالبع: جرب ضعفه واملروي يف الدعائم املن،مجاعله اإليودل

رب يف ضيال القبلة فينحره حيقوم الذي يده الواحدة ويعقل يال القبلة ويقام قائماً حي:  قال،نحريف يك

، مجاعشترط يف الذابح وآلته باإليشترط يف الناحر وآلته ما ي: مث قال، يفريقطع و يلبته بالشفرة حىت

  . ىانته )اتالقطوبعض اإل

                                                

.٨ ح من أبواب الصيد والذباحة١٠الباب  ٢٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٨٦

للمناط يف  ،ىفكذحبه  إالّ نكميرض فلم األى  علريسقط بع إذا اشتراط االختالفى فعل: أقول

  .يم يف املتردكاحلى دل عل مله ماشيبل ، ات االستعصاءيروا

  .النحر إالّ مهاالبقرة والشاة وحنو إىل ن بالنسبةكيمل  إذا ذاكو

هما مل يلإث استند موته ي معاً حبريذبح البع وحنر إذا ماك، حدمها ففعلهما معاًأولو اختص أحدمها ب

  . فعلهيله النحر ومل حيالذي  ألن ،لحي

  



٣٨٧

ايف كساإل إىل  فالقول باحلرمة منسوب،بان الرأس عامداً حرم أم الألو  أن اختلفوا يف) ٧مسألة (

خالفاً للخالف ، املراسمبل وظاهر املقنعة واملقنع و، نيدية واملختلف والشهيوابن محزة والقاضي والنها

ه من يخالف ف  ال:ليق ن حىتي املتأخرنيبل املشهور ب، تبهكوالسرائر واحملقق والعالمة يف مجلة من 

  . قرب وهذا هو األ،فقالوا بعدم احلرمة، هيابة علح الصإمجاعى خ دعوي وعن الش،نياحملصل

ومنهم مجلة ، ريثكا صرح به مك، حة بهيالظاهر عدم حرمة الذب، ل حالكى وعل: قال يف اجلواهر

وظاهر ابن ، ة وابن زهرةيعن النها يكخالفاً للمح، هيبل عن بعض نفي اخلالف ف،  باحلرمةنيمن القائل

  . هي علمجاعاإلى بل عن ابن زهرة دعو، فقالوا باحلرمة، ايف والقاضيكسمحزة واإل

عليه (جعفر  أبا سألت: حة حممد بن مسلم قاليصحك: اتيلون جبملة من الرواواستدل األ

 أن سنحيان كان مسلماً وكن إ اً فال بأسيان ناسكن إ : قال،يسمي ذبح واليعن الرجل  )السالم

  . )١(ذبحيقطع الرقبة بعد ما ي نخع والي ذبح والي

ان كتهم وي ان الك إذا نعم:  ـ ان البسملةييف نس ـ هي وف)عليه السالم(عنه ، ح احلليبيوصح

  . )٢(حةيد الذبربت ر الرقبة حىتكسينخع وال ي وال كسن الذبح قبل ذلحي

اً فقطع رأسه ريل عن رجل ذبح طئسنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ضاًيح احلليب أيوصح

  . )٣(تعمد قطع رأسهي ن الكول، نعم:  قال،ل منهكؤيأ

   ل عن الرجلئوس )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،وموثق مسعدة بن صدقة

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٢٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٥ الباب ٣٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٨

  . )١(كتعمد ذليمل  له ماكبأس بأ ة الياة الوحكالذ: فقال،  الرأسني فتبنيكذبح فتسرع السي

إذا  :قوليان كأنه )  السالممعليه(علي  عن، هيعن أب، عن جعفر،  بن علواننيوخرب احلس

  . )٢(لهاكحة فقطعت الرأس فال بأس بأي يف الذبنيكسرعت السأ

  . كذل ىسو ن مفهومهما البأس يف ماإف

  . )٣(حة يف وقت الذبحيعن قطع رأس الذبى نه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عنه ، وخرب الدعائم

  . )٤( جهلكذل فإن ،تعمد الذابح قطع الرأسيوال : قالنه إ ،)عليه السالم(وعن الصادق 

ن كول، ذبححة يف وقت اليتعمد قطع رأس الذبيمن مل يف ما قاالإ، ) السالمماعليه(ن يوعن الباقر

  . )٥(كتعمد ذليمل  إذا لكتؤ:  قاال،بان رأسهاأ فنيكسبقه الس

 أو املنعى دل عل  سواء ما،يف سندها أو ،ات املنعيمجاعة من الفقهاء ناقشوا يف داللة روا: أقول

ومها ملقام ، حة احلليب وحممديظن تعارضه منحصر يف صحيما ن إ( :قال يف املستند  حىت،ميالتحرى عل

ومها ، )صلى اهللا عليه وآله(ة الدعائم وي رسول اهللا يوروا، فادة احلرمة قاصرتانإة عن ية اخلرباجلمل

  . ىانته )ة املعارضة عاجزتانيان الضعف اخلايل عن صالحكمل

                                                

.٣ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٦٣٣حالذبايح  من أبواب ١ الباب ١٧٦ ص٢ج: الدعائم) ٣(

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٧ الباب ٦٦ ص٣ج: املستدرك) ٤(

  .٣ حاحة من أبواب الصيد والذب٧ الباب ٦٦ ص٣ج: املستدرك) ٥(



٣٨٩

ثاً والشهرة احملققة الدالة ياً وحدميات املانعة قديعراض القطعي عن الروالوال اإل أنه ظهراأل أن الإ

راهة كون اللحن الكمثل ، اتيوبعض القرائن يف الروا،  عمداًكولو فعل ذل احللى مة وعلعدم احلرى عل

  الرجل ذبح فقطع الرأس قبلعنسألته ، )عليه السالم(ه ياملروي عن أخ، جعفرعلي بن خرب ك: احلرمة ال

 ن الكول ،نعم: )عليه السالم( قال ،كل ذلكؤيأ نيكسبقه الس أو أً منه خطكان ذلكحة يتربد الذبأن 

 ، وحلماًالقاعدة القول باحلرمة فعالًى ان مقتضكل، ك ذلريروه وغكومثل اقتران النهي بشيء م، )١(عودي

ات الظاهرة واليت يسقاط الرواإتسبب  ال مبجردها ات املنع وحنومهاية وقلة روايون اجلملة خربكمثل فإن 

  . بعضها حجة سنداً

ه ؤما تقدم استثناك ، وحنومهانيكمع الغفلة وسبق الس الّإدة يراهة الشدكفالظاهر ال، انكف يكو

  . اتييف بعض الروا

فسبقته ى عن مسلم ذبح ومس )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال، رواه حممد بن مسلم ومثله ما

  . )٢(لكخرج الدم فن إ :)عليه السالم( فقال ،ن الرأسادته فأبيحد

 ، الرأسني فتبنيكذبح فتسرع السيل عن الرجل ئس )المعليه الس( عبد اهللا أبا مسعت: وقال مساعة

  . )٣(سال الدم إذا بأس به ال: )عليه السالم(فقال 

  عن رجل ذبح فتسبقه  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ساريل بن يوعن فض

                                                

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٩٠

  . )١(لهكبأس بأ ة الياة وحكذ:  فقال، فتقطع الرأسنيكالس

  . )٢(سال الدم إذا بأس به ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع، رواه مساعة  ماكد ذليؤيو

  

                                                

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٩١

  ).قطع شيء منها أو ،حة قبل بردهاي الذب ـ سلخرهكيأي ـ ذا كو(: قال يف الشرائع) ٨مسألة (

ويف اجلواهر ، ثركاأل إىل حية وشارح املفاتيفاك والكونسبه صاحبا املسال، هذا هو املشهور: أقول

خ يف يعن الش يكخالفاً للمح، هي الصحابة علإمجاعوعن اخلالف ادعاء ، ل املشهورب ثركوفاقاً لأل

 مجاعاإلى بل عن ابن زهرة دعو، ل للجزء املقطوعكحبرمة األ: ة وبين زهرة ومحزة والرباج فقالوايالنها

  .كذلى عل

، متما تقدك د قبل موتهيات قطع أجزاء الصيوبروا، ةية والرواي اآلإطالقاستدل املشهور ب

  . ى املدعمجاعداً بالشهرة احملققة واإليمؤ، ميالتحرى ل عليصالة احلل بعد عدم الدلأوب

وبأنه داخل يف ، مال الذبحك من ني املوضع املتقريصالة احلرمة يف غأفقد استدلوا ب أما الشارطون

 قال أبو: قال ،عهرفىي حيعن حممد بن ، ب عنهيين والتهذيلكومبا رواه ال، ات احلي وحنوهايلأات قطع يروا

ل حيمتوت مل  أن سلخ شيء منها قبل أو ذحبت الشاة وسلختإذا  :)عليه السالم(احلسن الرضا 

  . )١(لهاكأ

قطع رأسها ي أو حةيتسلخ الذب أن ىنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، ة الدعائميوروا

  . )٢(أمتوت ود أن قبل

نه من فأل ب حراميالتعذ أما أن ،لكن حل األإو بيتعذ بأنه كاشف اللثام لذلكواستدل 

  ى نه رأأل  العابدكوخلرب عقاب ذل، ات املتشرعةيضرور

                                                

.١ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٦ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٣٩٢

امة ملن يوم القيهدد باالحتساب  )صلى اهللا عليه وآله( والنيب ،ركنه عن املنيشه ومل ينتف رياً كيد

خوف : ضرب ناقته قائالًيمل ) عليه السالم(السجاد مام واإل، )١(رفع محل الناقة عند وقوفهايمل 

  . )٢(القصاص

ذا قتلتم إف، ل شيءكى حسان علتب اإلكاهللا ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(وقد روي عن النيب 

  . حتهيح ذبريم شفرته ولكبحد أحديول، ذا ذحبتم فأحسنوا الذبحإو، فأحسنوا القتلة

 قطع قبلو خولف فإن ،متوت أن لع حلمها قبيوز تقطجي ال: قال أنه عن املبسوط يكان احملكولذا 

  . ل عندناحي رج الروح الخيأن 

  .ةتيما قطع منها قبل الربد من إ :ايفكوعن ال

ل يجمال هلا بعد وجود الدل صالة احلرمة الأو،  مقطوع العدممجاعاإل أن لكالى رد عليو

ات يللمناط يف روا ،راهةكالى واملرفوعة حممولة عل، اءيحات األيلأقطع بوال دخل للمقام ، االجتهادي

  . فة بسبب الرفعيا ضعأاملشهور ى وعل، عراضولإل، ديالص

دلة ره فهو خارج عن األيتقدى وعل، المكال ل أوباًيونه تعذكو ،فة السندية الدعائم ضعيوروا

 ضافةباإل ،هايداللة ف  الريخوالنبوي األ، احلرمةى تدل عل ورة الكات املذيثر الرواكأ أن مع ،ورةكاملذ

الضعف يف ى فخي وال، د يف املقام يف مسألة قطع الرأسيالم املفكوقد تقدم بعض ال ،ضعف السند إىل

  . تند يف استداللتهما فراجعسلمات اجلواهر واملكبعض 

  . كد عدم فعل ذليكاط األينعم االحت

  

                                                

  .١ ح يف ما جيب من العدل على اجلمل٩٣ الباب ١٩١ ص٢ ج:كما يف الفقيه) ١(

  .٢٥٦ ص:شادواإلر ،٦٩ ح٧٦ ص٤٦ ج:البحار) ٢(



٣٩٣

قط س فإن ،أورمح فيس أو ه بنشابيرمي أن  جازريلو انفلت الطو(: قال يف الشرائع :)٩مسألة (

وان يم احلكه حيعل يجريف، ورته ممتنعاًريوعلله يف اجلواهر بص، )ان حالالًك وإالّ اته ذحبهك ذكوأدر

  . املمتنع

، نسي الذي توحشم اإلكوقد تقدم ح، ات الدابة الصائلة لهيمشول مناط روا إىل ضافةباإل: أقول

 شيء من كفلتأن إو: هيوف )السالمعليه (عن الصادق  ،يت يف املستحباتخرب محران اآل إىل ضافةهذا باإل

  . )١(ديه مبرتلة الصكذا هو سقط فذإ فك فارمه بسهمكيفر عل أو د ذحبهينت ترأ وريالط

  .اًيلو انفلت تلقائ شمل مايبل ،  ذحبهإرادةة النفالته حال يخصوص ال أنه علميومنه 

 أو هف أو كغابة إىل انفالته بالذهبى شخيث يح،  والدجاجةكيشمل مثل الدي أنه والظاهر

  . طاق أخذهي الفرار مبا ال

  .دلة منصرفة عن مثلهاأل ألن ،هرب يف الدور وحنوها فاليما قد ك، ن أخذه عرفاًكمأ إذا أما

خذ الشاة الذئب أمثل  أو، الثعلب وحنوهكأخذه السبع  إذا م ماكعلم حي كومن املناط يف ذل

فهو  الإه ذحبه وكذا أدرإف، بهيصيه مبا يله رم ه جازنقاذإن من كتميا مل إذنه إف، ذاكسد وهوالبقرة األ

  .حالل

ما علَى ﴿و ،حسانإفهو ، نقاذإنه نوع أل، ريوان الغيح إىل  بالنسبةكوز ذلجي أنه والظاهر

  . )٣(للذئبك أو يخأل أو كهو ل: )صلى اهللا عليه وآله(ولقوله  ،)٢(﴾الْمحِسنني ِمن سبيٍل

  . لحيمل  وإالّ ،كاة قبل ذليون قد فقدت احلكي ال أن كشترط يف ذلين كل

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٣ الباب ٢٥٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٩١: سورة التوبة) ٢(

  .١ حاللقطة من ١٣ الباب ٣٦٣ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٣٩٤

 اآلخرثبت جزء منه بالوجدان واجلزء يب الذي كفهو من املوضوع املر ،اةي احلاألصل فكولو ش

  .اة املستقرةي يف مسألة احلاألصلالم يف هذا كأيت اليوس، األصلب

ان القتل بسبب ك إذا تلهقيه فيرميث يح، نقاذه من حتتهإن كمي ه جدار اليادم عل إذا ذا احلالكو

 كستبعد حله بذليمل  ،ه وذهبكرآه مذبوحاً تر أنه إذا وان فرماه بقصديسرق السارق احل أما إذا ،يالرم

  . ضاً للمناطيأ

  



٣٩٥

ال  أو ،ة احلي خاصةكاملنحورة حر أو حةية الذبكشترط حريهل  أنه اختلفوا يف :)١٠مسألة (

خالف ى رج قطرة قطرة مع التثاقل علخيدل ال املتثاقل بأن الشرط خروج الدم املعتإمنا  و،كشترط ذلي

  : أربعة أقوالى عل ،شترط أحدمهاي أو ،نيمرال األكشترط يأو  ،حةيالقاعدة يف الذب

  . د الثاينيوقواه الشه، الصدوق واملختلف: األول إىل ذهب

  . طعاًوهو وهم ق: ن يف اجلواهركل ،ذا يف املستند كد يف الدروسيالشه:  الثاينىلإو

 ريخاً األيمدع، لمي واحلليب وابن زهرةيايف والقاضي والدكسد واإليمنهم املف، مجاعة:  الثالثىلإو

  . مجاعه اإليعل

ثر كبل األ، كما يف املسالك، نيثر املتأخركة واحللي والفاضالن وأيخ يف النهايالش: الرابع ىلإو

  . نيثر املتأخركأ إىل نسبته ضاًياهر أويف اجلو، ي عنهمكما ح كح وشرحهيما يف املفاتك، مطلقاً

، ةكاحلرى مها علاحدإدلت ، خبار يف هذا االختالف طائفتان من األاألصلف، انكف يكو

  . نهمايوبعض مجع ب، نهماي بريوبعض خ، ةيوبعض الثان األوىلفرجح بعض  ،خروج الدمى على خراألو

سألته عن  ،)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عن، ح احلليبيصح :ةكفمن الطائفة اليت توجب احلر

  . )١(يكذن فهو ذاأل أو الطرف أو  الذنبكحترإذا  : قال،حةيالذب

هرق ي وكعن الشاة تذبح فال تتحر )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت،  املراديريبص أيب حيوصح

  ان ك )عليه السالم(اً يعلن إ لكتأ ال: )عليه السالم( فقال ،طي عبريثكمنها دم 

                                                

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١١ الباب ٢٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٩٦

  . )١(لك فنيطرفت الع أو ضت الرجلكر إذا :ولقي

حة ير والنطي اخلرتريوان غي شيء من احللّك لك: )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح زرارةيوصح

 أو  تطرفنيئاً منها وعيت شكأدر فإن ،تميكما ذإالّ  :عز وجلوهو قول اهللا ، ل السبعكوما أ

  . )٢(هلكاته فكت ذكصع فقد أدرميذنب  أو ضكقائمة تر

ت ذنبها فهي كحر أو نهايطرفت ع إذا يف الشاة: قال ،)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب رفاعة

  . )٣(ةيكذ

اليت ختنق يف :  قالواملنخنقة: تعاىليف قول اهللا  ،)عليه السالم(عن الباقر ، اشيية العيويف روا

  . )٤(رج هلا دمخي الذبح وال تضطرب وال أملجتد   اليت الاملوقوذةو ،رباطها

 كحتر أو نهايتها تطرف عياة شاة فرأيت يف حككشإذا  :)عليه السالم(عن الباقر ، وخرب أبان

  . )٥( حاللكا لإف، متصع بذنبها فاذحبها أو هايذنأ

طرفت إذا  :)عليه السالم(علي  تابكيف ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب الرمحان بن وخرب عبد

  . )٦(اتهكت ذكل منه فقد أدرك الذنب فكحتر أو ،لضت الرجكر أو ،نيالع

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٦٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٦٢ ص١٦ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١٨ ح٢٩٢ ص١ ج:والعياشي ،٤ :سورة املائدة) ٤(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١١ الباب ٢٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٦ حب الصيد والذباحة من أبوا١١ الباب ٢٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٣٩٧

  . هكته فذكوأدر: قال إالّ أنه ،)عليه السالم(عنه ، ماني بن سلعبد اهللاوحنوه خرب 

 فقال ،دمهايوعن ص عن الصقورة والبزاة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال ،ث املرادييوخرب ل

 تطرف والرجل نيانت العك إذا اةكآخر الذو ،اتهكت ذكرأد إذا قتلنيل ما مل ك: )عليه السالم(

  . )١(كتحريض والذنب كتر

 أو ،نيتطرف الع أن اةكعالمة الذ: قالنه إ ،)عليه السالم(علي  عن، سالموخرب دعائم اإل

 كتتحر هرق منه دم عند الذبح وهي الأ شيء وكن من ذلكيمل  فإن ، الذنبكتحري أو ،ض الرجلكري

   .)٢(لكمل تؤ

  . هاريغإىل 

 رية بغيكيف مسألة التذ، )عليه السالم(عن الصادق ، ح الشحاميصح، ر الدمكومن الطائفة اليت تذ

  . )٣(قطع احللقوم وخرج الدم فال بأسإذا  :)عليه السالم(قال  أن إىل ،دياحلد

السالم  جاء حممد بن عبدإذ ) عليه السالم( عبد اهللا أيب نت عندك: قال ، بن مسلمنيوخرب احلس

رسل معه يفلم  ،مث ذحبها  ضرب بقرة بفأس فسقطترجالًن إ : جديكقول ل، يكجعلت فدا: فقال له

 كيلإرسل أ أن رهتك فكين برسالة منئجا اًحممدن إ :م فروة فقال هلاأدة موالة يباجلواب ودعا سع

ان كن إو، طعمواأولوا ك ف ذبح خرج الدم معتدالًنيان الرجل الذي ذبح البقرة حكفإن  ،باجلواب معه

  . )٤( فال تقربوهخرج خروجاً متثاقالً

  . )٥(بفأس من مذحبها فوقذها مث ذحبها: قال إالّ أنه ،ومثله خرب حممد

                                                

  .٤ ح من أبواب الصيد٩لباب ا ٢٢٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ح من أبواب الصيد ١٠ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٦٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ذيل ح من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٢٦٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٩٨

  . )١(لكخرج الدم فن إ :بانة الرأسإيف مسألة ، وخرب حممد بن مسلم املتقدم

  . )٢(سال الدم إذا بأس به ال: ضاًي أكوخرب مساعة املتقدم هنا

قن خبروجه وهو ما يتيما خرج مما  الّإ احلرمة األصل بأن نيوقد استدل القائل بوجوب مجع العالمت

 فإن ،نيتعارض أخبار الطرفى  مقتضكن ذلأو، ةميوالشهرة القد،  املتقدممجاعواإل، مرانه األياجتمع ف

 ،لعموم من وجه بااآلخرعارض مفهوم يل منهما كن منطوق أل أو، من الطرح ن أوىلكاجلمع مهما أم

ما ك، صالة احلرمةأإىل ـ  ل طرفكمادة االفتراق من أي ـ   امعريرجع يف غيمرجع  ث اليوح

  . ذان واختفاء اجلدرانروا يف مسألة اختفاء األكذ

  أو،نيلزوم جتمع العالمتى ل عليوال دل، ل واحد عالمةكالشارع جعل  أن لهيفدل: أما القول الرابع

 يريولقاعدة التخ، ة عرفاًيكصدق التذ إىل ل واحد منهماكرجع يف يموردي االفتراق بعد التعارض يف أنه 

  . نييف تعارض احلجت

  . اتهي لتواتر نصوصه وصراحة روا،األولح مع القول يالترج أن ىفخي هذا وال

م كحة الشحام يف صدد حيصح إذ ،فة الداللةي ضعنيفة السند وبي ضعنياته بيفروا أما القول الثاين

وخربا ، ومثله خرب حممد، التواء يف داللته إىل ضافةباإل، ف سندهي ضعني وخرب احلس،نيكد السجي مل من

  حممد ومساعة 

                                                

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٩ الباب ٢٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٩

ن إو كتحريح عما مل ي النهي الصرريبص أيب حيخصوصاً يف صح، وان املشتبهيم احلكسا بصدد حيل

  . ريثكخرج منه دم 

 ضرورة ،النصوص إىل ث النظريق من حب يف رجحان قول الصدويال ر(: ولذا قال يف اجلواهر

وان يه من احليما حنن فيس شيء منها فيخبالف نصوص الدم اليت ل، ة وصراحتهاكاستفاضة نصوص احلر

 الحتماله حصول ،وال ظاهر: ليبل ق، حي صرريخرب البقرة الذي هو مع قصور سنده غ الّإاملشتبه 

 بعد حة املشتبه حاهلا اخلارج دمها معتدالًيلبة للذبفراد الغاونه من األكما مع يس، ةيكة بعد التذكاحلر

 معلوم خروج الدم منها رينه غإف، ةية ما جزئكة بعدها حركحة املشتبهة املتحري خبالف الذب،ةيكالتذ

ح معرض ين الصحأوى، ث الفتويجوح من حا مرهذ أن ركمث ذ، )حيمعارض بالصح أنه ى عل،معتدالً

  . عنه

ر يتقدى ة عليئالشهرة القدما أن ماك، نيعمل به مشهور املتأخر إذا فاًعراض مضععد اإلي ال: أقول

س يول، أدخلت اخلرب يف الشاذ النادر إالّ إذ ،ضررهاى ل عليدل ال إذ ،ست ضائرةيحتقق املوضوع ل

، رئ لزم القول بنجاسة البكذلكان كولو ، خبار يف اجلملةن عملوا ذه األيف وعامة املتأخريك ،كذلك

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،زمان احملققك إىل ذلى انت علكرة احملققة ث الشهيح

مها ما رياملستند وغ وار اجلواهريختا ف،ة فقطكقرب حسب الصناعة اعتبار احلراأل أن  ظهركوبذل

  .أشبهنه إ :ن قال يف الشرائعإ و،فياختاره املتأخرون من اعتبار أحدمها ضع

ملا تقدم من ، اةياحلى ة الدالة علكانفرد عن احلر إذا تثاقالًخروج الدم م يفكي فال ،حال أي ىوعل

  . ة خروج الدميفاكل بيق إذا ،ظهور النص يف خروج الدم متعارفاً



٤٠٠

  . أم ال خرج الدم متثاقالً،ةكفاالعتبار باحلر، كمل نقل بذل إذا أما

  .نياآلخر نيومبا تقدم ظهر وجه ضعف القول

وان حباله يان احلك إذا ا معتربةأفالظاهر ، ةكالعتبار باحلرون اكما اخترناه من ى مث بناًء عل

د مجده عن يان الربد الشدك إذا ماك، ةي عادريان يف حالة غك إذا أما، كذل إىل دلةالنصراف األ، العادي

بل بأنه ، كن العربة بذلكمل ت، كشبه ذل أو ةكه عن احلرؤسقطت أعضا شرب املخدر حىتأ أو ةكاحلر

  . ك لتحركذلكن كيلو مل 

تها تطرف ياة شاة فرأيت يف حككشإذا  :)عليه السالم(ث قال يح، كذل إىل شارةإويف خرب أبان 

  .كاراً يف حال الشيجمعول معحيث إنه  ،خلإ )١(نهايع

، اتينه املتبادر من الرواأل، بعده أو بل بسبب الذبح معه، ة قبل الذبحكمث الظاهر عدم اعتبار احلر

فقط بدون اعتبار  بعد الذبح أو ،ة املقدمةكبان يف احلرأ قبل الذبح لظهور خرب ك تلونكة يفاكفاحتمال 

  .حمل نظر، ما هو ظاهر اجلواهر ك،مع الذبح

 ،ة بعد الذبحكون احلركى ح يف الداللة عليالصر أو كحي السابق صرريبص أيب حيصحن إ( :قال

ومنه ، هية عليمام اإلإمجاعة ي عن الغنهيبل ف، اضي والركما يف املسالى افة علك صحابه األيما علك

  . المهكآخر  إىل ،)كذل إىل مجال بالنسبةإها نوع يه من النصوص اليت فرياملراد عن غ علمي

  ره اجلواهر كرا ما ذك فلم أجدمها ذنيتابكن راجعت الكل: أقول

                                                

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة١١ الباب ٢٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٠١

،  الذبحة بعدكون احلركه شامل ل أن إمجاعظهر منهي ن الكل ةي الغنإمجاعن نقل إو، اضيوالر

  . المهكنظر يف قدر داللة ة ألين الغنضرين اآلحيوال ، ة مع الذبحكشمل احلري ث اليحب

ون كيوجه ى ة املقارنة للذبح علكتفاء باحلركستفاد منها عدم االيقد ( :قوله أنه ظهري كوبذل

حمل ، )كبذلتوقف يف احلل يوقد ، زهاق روحه لتمام الذبحإأقصاها مقارنة  فإن ،الذبحى منتهاها مبنته

  . مناقشة

جاء  إذ ثيخرب ل أما ،به املستند وأفىت، اتيما هو ظاهر الرواك، اتكاحلرى حدإة يفاكمث الظاهر 

 من الواو الًك فإن ،يريون الواو للتخكخبار بسائر األى ما علإ بد من محلهالظاهرة يف اجلمع فالو ابالو

  .دفراأفضل األى ما من احلمل علإو، اآلخران كأيت ميو أو

انه نأسى ضغط عل أو ،شفته أو نهي جفن عكحر إذا ماك ،مك احلكات هلا ذلكوهل سائر احلر

ر بعضها يف كذيولذا مل ، هي من باب املثالإمنا ورة كات املذكاحلرحيث إن ،  للمناطكالظاهر ذل، مثالً

  .اتيبعض الروا

نه املتبادر من أل،  وحنوهالتقلصكها ريد غيفيفال ، ة احليكون حركت أن اتك احلركوالالزم يف تل

وقد ، ةياريالظاهر من النسبة االخت فإن ،ة أبان ورفاعةيما يف رواك، هيلإوان خصوصاً ما نسب ية احلكحر

  . مجاع اإلكذلى املستند على ادع

ة كا حرأنعم لو شهد أهل اخلربة ب، ةيكصالة عدم التذ أل،نفعي مل نيتكة احلريا أأ يف كولو ش

  .)الفقه(رناه يف بعض مباحث كما ذك، عدالة وعدد إىل ة قوهلم بال حاجةيحلج، ىفكاحلي 

  .ةكلصدق احلرى فكما أشبه  أو فتحها أو فلو غمض جفنها، ة تعددهاكلزم يف احلريوال 

  ذا علم إف، قيين طريمراأل أن  أو،ة مطلقاً وعدمهاكة احلريمث احلل وعدمه منوط بفعل



٤٠٢

وقد صرح يف  ،الظاهر الثاين، ةكاا مل تنفع احلري علم بعدم حذاإو ،ةكاحلر إىل تجحياا مل يحب

ة ي يف رواتهكفقد أدر: ضاً قولهيشعر به أي بل و،اةي يف احلكات عند الشالعالم إىل ة أبان الرجوعيروا

حة ابن ي يف صحاتهيتم حكلوا ما أدركو، ماني بن سلعبد اهللاة ي يف روااتهكت ذكأدرو، البصري

  . ك ذلريغ إىل ، يف موثقة البصريهكاً فذيت من سائر جسده حكدرما أو، سيق

  . يإمجاع نيم يف املقامكاحل أن مع: مث قال، هخيلي وبعض مشايردب ونقله عن األ،به املستند وقد أفىت

وال خرج  ةكومل حتصل منه حر، ما بعد متام الذبح إىل اًيونه حكلو فرض العلم ب: وقال يف اجلواهر

  .  معلومريان حتقق هذا الفرض غكن إو، احللمنه دم اجته 

، نه خالف املتعارف جداًأل، ل احللكشي ـ ما فرضه ـ كاًإطالقمع عدم خروج الدم : أقول

بعد مشول املنخنقة واملوقوذة له ي بل ال، )ر الدمأما (ات يوقد تقدم يف بعض الروا، دلة منصرفة عنهواأل

  . رج الدمخيمل  إذا وداج رد القطع لألريتأث ال إذ ،باملناط

 ،ةيفاكبعد الي مل كحتر ومث ذحبه، ثقبة أسفل من حلقه أو دمه خرج من منخره أن فرض إذا نعم

  . كل بعد عدم االنصراف عن مثل ذلي الدلطالقإل

، اً قبل الذبحيان حك أنه وعلمنا، تفي بهكية وال خروج دم عند من كن حركلو مل تمث إنه 

  . عدم اعتنائه باالستصحابى دل علية هلما ياريجعل الشارع املع ألن ،فالظاهر عدم االستصحاب

ة حال يكوقوع متام التذى ها علينه ال داللة فإف، ةيك قبل التذكال اعتبار بالتحر(: ولذا قال اجلواهر

   ،كثبات ذلإقاصر عن  أنه واالستصحاب مع، اتهيح



٤٠٣

  . ىانته )ة قبل وال بعدك حتصل حرن ملإو بهى تفكال وإالّ ،دلة عدم اعتباره هناظاهر األ

 جفناً وال كرحي فلم ريفلو ذبح الط،  واملناططالقور لإليشمل البهائم والسباع والطيم عام كواحل

 مل كتحريخرج من املاء ومل أذا إف، كذلك كن السم أوالظاهر، فكي وال جناحاً مل منقاراً وال رجالً

  . نه مات خارج املاءأعلم ب إالّ إذا لحي

ة كاحلر أن فلما تقدم من م يف املستثىنكوأما احل، فلمناط أدلة املقام منه م يف املستثىنكا احلمأ

  . قيالطر إىل تجحيذا علم بالواقع مل إف، قاًيطر

  



٤٠٤

وتطلق ، داه ورجل واحدةيتربط  أن ستحب يف ذبح الغنميو(: قال يف الشرائع :)١١مسألة (

 أن بلويف اإل، طلق ذنبهي وداه ورجالهيعقل ي أن  البقر ويف،ربد يشعره حىت أو  صوفهكسميوى خراأل

  . )باطه وتطلق رجالهآ إىل افهفخأربط ي

سألته عن :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، نيوراه محران بن أع الذي ورد يف املقام ما: أقول

 ،فوق إىل م وتقطعه لتدخلها حتت احللقونيك وال تقلب الس،تفكرسل وال تأذحبت فإذا  : فقال،الذبح

ى تدر  الكنإف، له وال تطعمهكرض فال تأوهدة من األ أو يف جبى ترد فإن ، خاصةريرسال للطواإل

وأما ، داً وال رجالًين كوال متس، شعره أو  صوفهكمسأان شيء من الغنم فكن إو، الذبح أو قتله يالترد

 ري شيء من الطكفلتأن إو، هيطلق رجلأ وطهباآ إىل خفافهأ فشد ريوأما البع، طلق الذنبأعقلها وأالبقر ف

  . )١(ديه مبرتلة الصكذا هو سقط فذإف، كرمه بسهمأ فكيفر عل أو حهيد ذبينت ترأو

ع يستطيبط فال اإل إىل ه معاً وهو قائم من اخلفيديشد ي أن باط ظاهرهاآل إىل خفافشد األ: أقول

  . والفرار ياملش

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :) السالممعليه(آبائه عن ، هيعن أب، عن الصادق، وعن الدعائم

  . )٢(حتهيسرح ذبيو حد شفرتهيحة فليمن ذبح ذب: قال )وآله

 الشفرة حدأمة يحة فال تعذب البهيتذبح ذب أن أردتإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

  . )٣(متوت وال تنخعها حىت، واستقبل القبلة

                                                

  .٢ حب الصيد والذباحة من أبوا٣ الباب ٢٥٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦٢٤ ح من كتاب الذباحة١٧٤ ص١ الفصل٢ ج:الدعائم) ٢(

  .٦٢ ح من كتاب الذباحة١٧٤ ص١ الفصل٢ ج:الدعائم) ٣(



٤٠٥

 رهكو، بعده عنف ا قبل الذبح والي حة واليرفق بالذبي: قالنه إ ،)ه السالمعلي(جعفر  أيب وعن

  . )١(نيكضرب عرقوب الشاة بالسيأن 

 أن  السنة،كنبغي ذلي ال:  قال،ل عن الشاة تذبح قائمةئسنه إ ،)عليه السالم(وعن الصادق 

  . )٢(ستقبل ا القبلةيتضجع و

 ،نحريف يكل يق، نحري أن السنة:  قال،نحري أو ذبحي ريل عن البعئسنه إ ،)عليه السالم(وعنه 

ضرب يف لبته بالشفرة يال القبلة فينحره حيقوم الذي يده الواحدة ويعقل يال القبلة ويقام قائماً حي :قال

  . )٣(يرفتقطع وت حىت

  . )٤(ة الشفرة واستقبل القبلحة أحديتذبح الذب أن أردتإذا  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

  . )٥(ىسريدها الينحر بدنه معقولة يأنه ) عليه السالم(ي الصادق ورنه إ :ةيويف روا

  . )٦(بةكالر إىل  اخلفنيها ما بيديربط يبل يف حنر اإل: ح ابن سنانيويف صح

ن كل، شف اللثام وتبعه اجلواهركما اعترف به ك، ليوجد له دليره احملقق فلم كأما بعض ما ذ

  .  الذي مل نظفر به)نة العلميمد(مثل ى  عل)رمحه اهللا( من باب التسامح الطالعه ن العمل بهكمي

  د يهي حتد(: وقال، دابالنص مجلة من اآلك إىل وقد نسب يف املسال

                                                

  .١ ح من كتاب الذبايح٦ الباب ٢٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من كتناب الذبايح١٢ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٥ حذبايح من ال١٢ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١ ح من الذبايح١٢ الباب ٦٦ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  .٣ ح من الذبايح٣٥ الباب ١٣٥ ص١٠ ج:الوسائل) ٥(

  .١ ح من أبواب الذبايح٣ الباب ١٣٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٦(



٤٠٦

ه من كرحي وال ،ستقبل الذابح القبلةين أو، وانيالشفرة للحى ري ن الأو،  وسرعة القطع،الشفرة

ه يعرض عليو، ضجع برفقيو، املذبح برفق إىل ساقين أو، فارقه الروحت أن  إىلهكتريبل ، آخر إىل انكم

  . )وأسهلى ون أرخكيسراع فد يف اإلجي و،ذهاباً وعوداً  بقوة وحتاملنيكر السميو، املاء قبل الذبح

م كحد أحديول، ذا ذحبتم فأحسنوا الذحبةإو، حسنوا القتلةأذا قتلتم فإف: لنبويقد تقدم ا: أقول

  . حتهيذبح ريول، شفرته

إذا  :وقال، عن البهائمى ن توارأو، حتد الشفارأمر أن  )صلى اهللا عليه وآله(نه إ :ويف نبوي آخر

  . جهزيم فلكذبح أحد

  . ثياحلد )١(ته املاءيفسأل هل سق، ذبحياً إنسانى  رأ)عليه السالم(السجاد مام اإل أن وقد ورد

ولعل بعض ، عمم للمناطي أن صلحيمما ، ىنحة يف ميات يف باب الذبيوقد تقدمت مجلة من الروا

  . رهك يف بعض ما ذكان سبب استفادة املسالكالعمومات 

 ريفارقها الروح من غي أن  إىلااكحة يف مي الذبكومنها تر( :يف عداد املستحبات قال يف املستند

  ).اهياملذبح برفق بعد عرض املاء عل إىل ساقين أو، آخر إىل انكجرها من م ها والكيحتر

  ره الذباحة كوت(: مث قال الشرائع

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح١٢ الباب ١٣٤ ص١١ ج:الوسائل) ١(



٤٠٧

  .نهميمر مشهور بال األكو، )الزوال إىل وم اجلمعةي وبالنهار ،مع الضرورة إالّ الًيل

أمر ي )عليه السالم( نيساحلعلي بن  انك:  يف خرب أبان)عليه السالم(هما قول الصادق يدل عليو

 ،خفنا فإن ،كجعلت فدا: قلت، ناًكل سيجعل اللاهللا ن إ :قوليو، طلع الفجر يذحبوا حىتي ال أن غلمانه

  . )١(نت ختاف املوت فاذبحكن إ :قال

  إىل) السالماعليه(ج فاطمة ياق أخبار تزوي يف س)رمحه اهللا(الفتوح  أيب سريعن تف، كويف املستدر

ي نصاروب األي وأبو أ،نيمة جبمليوجاء سعد بن خث، اه ومجالًيوجاء سعد بن معاذ بعشرة ش: قالأن 

ل واحد من كجاء  و،ن شاةيعثمان بن عفان بعشر و،اهيد جبمل وبقر وأربع شيبن ز  وخارجة،بشاة

 يا علي: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا : قال أن  إىل،ةريثكا ياجتمع هدا ة حىتيالصحابة د

 )عليه السالم( نيمن املؤريان أمك و،غنام والبقراتلة ونذبح هذه األيغل هذه اللتشن أن كيل ول البد

 ريقال أم، شغلهماى فلما طلع الفجر انقض، فصلي )صلى اهللا عليه وآله( ورسول اهللا ،سلحيذبح وي

  . )٢(أثراً من الدم )صلى اهللا عليه وآله(د رسول اهللا يومل نر يف : )عليه السالم( نياملؤمن

ل بدون ين التفصكمن املمذ  إ،)صلى اهللا عليه وآله(شدة نظافة الرسول  إىل لعله أشار: أقول

  . ك ذلريغ أو ،كذل إىل رشاداإلمام فأراد اإل، ده فوراًيغسل  )صلى اهللا عليه وآله( أنه  أو،لوث بالدمتال

  :  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،وم اجلمعة مارواه احلليبيراهة كالى دل عليو

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح١٢ الباب ٢٧٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .الصيد والذباحة من أبواب ١٨ الباب ٦٨ ص٣ج: املستدرك) ٢(



٤٠٨

عن  إالّ وم اجلمعة قبل الصالةيدماء راقة الإالذبح و )صلى اهللا عليه وآله(ره رسول اهللا كيان ك

  . )١(الضرورة

  .صليي ال أو صلي اجلمعةينه أعم ملن أو، من أول الفجر أنه والظاهر

ض وسط الفقار يبط األي وهو اخل، الذبحنيصابة خناعها حأ أي ،حةيتنخع الذب أن رهكيذا كو

  .وانيالمه للحيإه لشدة لولع، عجز الذنب إىل  الرأسنياملمتدة ب

ن كميما ك، خناع بدون القطعن اإلكمي إذ ،خناع اإلني قطع الرأس وبنيتالزم ب ال أنه ىفخي وال

ل قول كشي كوبذل، قطع الرأس من فوق آخر النخاعيبل ، النخاع إىل صلي ال ف القطع حىتيحتر

  .بانةخناع هي اإلاإلن إ  ـعنهم يكما ح ـ كلة والسرائرية والوسيالنها

  . همري وشراحهما واملستند وغنيلالفاضك واحد ري غكة ذلراهكر ك فقد ذ،انكف يكو

 وال تنخعها ، القبلةكحتياستقبل بذب: )عليه السالم(عن الباقر ، حي حممد بن مسلميففي صح

  . )٢(متوت حىت

ن ماتت إو، متوت حة حىتيال تنخع الذب:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ،  احلليبىورو

  . )٣(فاخنعها

وال ، عين دون الغلصمةياذبح يف املذبح : قال أنه ،)عليه السالم(عن الباقر ، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(متوت سر الرقبة حىتكوال ت، حةيتنخع الذب

: )عليه السالم(قال ، متوت أن حة من قبلينخع الذبيل عمن ئسنه إ ،)عليه السالم(وعن الصادق 

لهاك وال بأس بأ،قد أساء)٥( .  

                                                

  . من أبواب الصيد والذباحة١٢ الباب ٦٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الذبايح٦ الباب ٢٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٦ الباب ٢٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٦٣١ ح من أبواب الذبايح١ الباب ١٧٥ ص٢ ج:الدعائم) ٤(

  .٦٣٢ ح من أبواب الذبايح١ الباب ١٧٦ ص٢ ج:الدعائم) ٥(



٤٠٩

  . متوت وال تنخعها حىت: ثيقال يف حدنه إ) يه السالمعل(جعفر  أيب وعن

  . )١() قطع النخاع وهي عظم يف العنق،ال تنخعها: عين بقولهيو(: قال الدعائم

  .  من باب عالقة احلال واحمللكة العظم بذليلعل تسم: أقول

ة رسول اهللا ب بغلكر أنه ،)عليه السالم( إىل علي ،) السالممعليه( األئمةبسند ، اتيوعن اجلعفر

ا ي: صوتهى  فقال بأعلنيطاق اللحامى فأت، سوقاً سوقاًى وأت، وفةكالشهباء بال )صلى اهللا عليه وآله(

  . )٢(تزهق نفس حىتاأل  ال تنخعوا وال تعجلوانيمعشر القصاب

 وهو القتل :قال، عن النخعى نه إ :)صلى اهللا عليه وآله(د يف مناهي النيب يوعن جمموعة الشه

  . )٣(ط الرقبةي وهو قطع النخاع مبالغة وهو خ،ديشدال

  .  النونةالنخاع مثلث: أقول

 كلظاهر النهي يف تل، احلرمة إىل لييردبق األقواحمل وذهب مجاعة منهم الدروس: قال يف املستند

 النهي يف إىل ضافةباإل، نيحياحلرمة بظاهر النهي يف الصحى اض االستدالل عليويف الر، اححالص

، كذلى  علعمجااإلى بل ادع، حةيحرمة العمل حرمة الذب إىل ضافةباإل ةيوعن الغن، بانة عن اإلحيالصح

  . د موافقاً لهجيمل نه إ ويف املستند، به اجلواهرولذا استغر، مذهب شاذ أنه مع وضوح

 راهة النخع مبعىنك عن ،اخلالفى نف أنه بل عن املبسوط، ثاًياً وحدميالشهرة احملققة قد: أقول

  . دةيانت شدكن إو، راهةكالنخاع موجبة لل إىل لبلوغا

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح١ الباب ١٧٦ ص٢ ج:الدعائم) ١(

  .١ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٧٠ ص٢ ج:املستدرك) ٢(

  .٥ ح من الذبايح٥ الباب ٦٦ ص٢ ج:املستدرك) ٣(



٤١٠

النهي كا أرراً من ك ما عرفته م:هيفف، ةيأما قول املستند عدم صراحة النهي الحتمال اجلملة اخلرب

  . ن أشد منهكمل تن إ احلرمةى تدل عل

ب محل وجيملعدود  إالّ سيالقول باحلرمة ل أن ثاً يفياً وحدميفذهاب املشهور قد، انكف يكو

ى مل نعتمد عل لو أنه رراً منكرناه مك ملا ذك وذلة،راهكبعض قرائن ال إىل ضافةباإل، كذلى املناهي عل

ة ريثكات اليث الروايح، لوف الواجبات واحملرماتأادة يوامر لزم ز يف أمثال املقام من النواهي واألةالشهر

ن حلضور يانوا معاصركالقدماء ث إن حين كل، بوابمر والنهي يف خمتلف األهما بسبب األيالدالة عل

د مما يداً بية ية القطعريوجود السى  علالًيات دليان فهمهم من الرواك، هيلإأقرب  أو )عليه السالم (ماماإل

  .صحة فهمهم إىل طمئني

 )عليه السالم( ملا تقدم من قول الصادق ،فوق إىل ذبحي فنيكتقلب الس أن :ضاًيروهات أكومن امل

  . )١(فوق إىل  لتدخلها حتت احللقوم وتقطعهنيكوال تقلب الس: نة محراييف روا

  . ة من احلرمةية والقاضي والغنيخالفاً ملا عن النها، راهة ملا تقدمكنقول بالإمنا و

  . راهةكالى عل ل حىتيدل نه الأل،  فال بأس بهنيأما القطع من أحد الطرف

، ةيجعل مثل املقص طريف الرق أو ،ن فوق الرقبة القطع منيراهة بكظهر عدم الفرق يف اليومما تقدم 

  . )٢(وقد ورد النهي عن القطع من فوق الرقبة يف خرب الدعائم

   : قال،ذحبت من القفان إ حةيل عن الذبئسنه إ ،)عليه السالم(فقد روي عن الصادق 

                                                

  .٢ ح من أبواب الذبايح٣ الباب ٢٥٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦٣٥ ح٣ الباب ١٧٦ ص٢ ج:الدعائم) ٢(



٤١١

ل ك تؤمل )صلى اهللا عليه وآله(عرف سنة النيب ين تعمده وهو إو،  فال بأسكعتمد ذلين مل إ

  . )١(سن أدبهحيحته ويذب

  .راهةكاملستند بال ولذا أفىت

بعد ي  ال،نيمن أحد اجلانب أو ، من فوق رقبتهري يف لبة البعنيكدخال السإرم حي أو رهكيمث هل 

  . ل من فوقادخات يف املقام يف اإلي ملناط الروا،راهةكال

ضر ي دخال من حتت التعارف من اإلواالنصراف بل الظهور يف امل، وجه له أما احتمال احلرمة فال

  . اط يف االجتنابيان االحتكن إو، بعد ظهور املناط

دخال إره كي مل ،وز ذحبهجي حي  وبعد،أو حنوه سر رقبته ذئب أو ك،ووان من عليوقع احل إذا مث

  .  فتأمل،الميواملنصرف من النص املنع يف صورة اإل، كالم له بذليإنه ال أل،  من فوقنيكالس

اث بن ي يف خرب غ)عليه السالم( ني املؤمنريلقول أم ، إليهنظريوان وآخر يذبح حي أن هركيو

  . إليهنظري وال اجلزور عند اجلزور وهو ،ذبح الشاة عند الشاة تال: ميبراهإ

وال اجلزور عند اجلزور وهو ، ذبح الشاة عند الشاةي ان الكأنه ) عليه السالم(طلحة عنه ى كحو

  .)٢(هيلإنظر ي

  . العلماء عمموا للمناط إالّ أن ،ن دلت يف الشاة واجلزورإة ويلرواوا

ة من يفما عن النها، نعان عن احتمال احلرمةمية يفالشهرة احملققة ونوع قصور يف الروا، انكف يكو

س ي ول،ميتجه التحريب الناظر في يف تعذكدخل ذلي إالّ أن ،اشف اللثامكقول ك، احلرمة واضح الضعف

  .ديببع

  .مال البعدكيف نه إ :قال اجلواهرولذا 

  صف  )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن ورد من  ماكد ذليؤيو

                                                

  .٦ ح نوادر الذبح٣٨ الباب ٧٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذبايح٧ الباب ٢٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٤١٢

 هذا ةضرب حبربته يف لبي وني الصفنيشي بمي وأخذ ،نيصف ا يف مىنى حضبال املائة اليت اآل

  .عيمل حنر اجلمكأ أن  إىل،وهذا

 اعليه(بال مبناسبة زواج فاطمة بقار واآلألوا هاي الش)عليه السالم(علي   ذبح وحنركد ذليؤيبل رمبا 

  . )١(ثهيما تقدم حدك )السالم

بل يف الثاين ، مهاريبه اجلواهر واملستند وغ ما أفىتك، رباه من النعم ده مايذبح بي أن رهكيذا كو

  . كذلى  علمجاعاإلى دعو

بش سنة كندي ان عك: قلت له:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، ليفعن حممد بن الفض

نت أحب كما : فقال: قال،  ذحبتهمث إينفرمحته ورققت له   إيلضجعته نظرأفلما أخذته و، به يضحأل

  . )٢(ئاً من هذا مث تذحبهي شنيترب  ال،تفعل أن كل

 نيعلف الشاة والشاتيالرجل : قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يالصحار أيب وعن

جيء يتساقط عنه من ههنا فيالشاة ف أو شتري اجلمليفالرجل : قلت، كأحب ذل ال:  قال،ا يضحيل

دخل سوق ي الوقت فلكان ذلك إذا نكول ،بأس ال: )عليه السالم( فقال ،ذحبهيوقد سجن ف الوقت

  . )٣(ذحبهيشتر منها وي ولنياملسلم

 :)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، ملا رواه الدعائم، وذات الدر، نيره ذبح ذات اجلنكيذا كو

 علةريوذات الدر بغ، نيره ذات اجلنكأنه )٤( .  

  . ره نفخ اللحام يف اللحمكيو

                                                

  .٢ ح باب النكاح٥٤٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح من أبواب الذبايح٤٠ الباب ٣٠٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٤٠ الباب ٣٠٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٦٣٨ ح من أبواب الذبايح١ الباب ١٧٧ ص٢ ج:الدعائم) ٤(



٤١٣

 )صلى اهللا عليه وآله(ب ناقة رسول اهللا كث ريح، )عليه السالم(علي  عن، ة املتقدمةيففي الروا

ين مسعت رسول اهللا إ ف،النفخم وكايإو: نييف طاق اللحام )عليه السالم(قال أن إىل  وفةكأسواق الى وأت

  . )١(كعن ذلى نهي )صلى اهللا عليه وآله(

 من نفخ يف نيا معاشر اللحامي: دخل السوق فقالأنه ) عليه السالم(علي  عن، احلرب أيب وعن

  . )٢(س مناياللحم فل

،  احتماالن،نما هي العادة اآلك نفصال بسرعةي اجللد واللحم لني النفخ بكشمل ذليوهل : أقول

  . راهةكبعد الي ان الكن إو

  

                                                

  .١ ح٣٧ الباب ٧٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(

.١ ح من أبواب الذبايح٤٢ الباب ٣٠٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٤١٤

وال ، هؤوز شراجي من الذبائح واللحوم نيباع يف أسواق املسلميما (: قال يف الشرائع) ١٢مسألة (

  . )لزم الفحص عن حالهي

 ،مارةألها كد املسلم ويو،  وأرضه،سوق املسلم: مورأوهنا ثالثة ، ن ظن عدم صحتهإبل و: أقول

، حةيات الصحي لورود الرواكوذل، ةيإمجاعات ييف بعض اجلزئ إالّ ل الثالث واملسائ،علم باخلالفإالّ إذا 

  .تاب الطهارةكورة يف كرنا جانباً من املسائل املذكوقد ذ

ولذا قال يف ، راهة الفحص والسؤالكبل الظاهر ، ات متواترةيم رواكاحلى دل عليويف املقام 

  .)روهكبل لعل الفحص م(: الشرائع

 أو ،ىكا حمرمة من جهة جزء حرام من املذأن احتمل إو، أطعمة السوقإىل  م بالنسبةكذا احلكو

ؤثر أثره مل أجد ياحلرام الواقعي  أن لسنة من وما اشتهر يف بعض األ،عرضاً باملوت أو ،حلم حرام ذاتاً

، خالفه ىن عليوالعلماء الراشد) عليهم السالم( األئمةو )صلى اهللا عليه وآله(ة النيب ري بل س،الًيه دليعل

لل حملتناولون احملرم واقعاً ايانوا ك )صلى اهللا عليه وآله(م أالم كهذا ال س معىنيول، ار الظاهرين املعأو

  . رضد واأليالسوق والى  واالعتماد عل،م عدم الفحصريموا بقوهلم وسم علّأبل معناه ، ظاهراً

ق وال سوا اللحم من األءعن شرا )عليه السالم(جعفر  أبا سألوا، ففي حسن الفضالء، انكف يكو

 وال تسأل ني يف أسواق املسلمكان ذلك إذا ،لك: )عليه السالم( قال ،درون ما صنع القصابوني

  . )١(عنه

  أيت السوق يسأله عن اخلفاف ، )عليه السالم(عن الرضا ، نصر أيب ح أمحد بنيوصح

                                                

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٠ الباب ٢٩٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤١٥

 قال ،هيصلي فيدري أي ه وهو الي ما تقول يف الصالة ف،أم ال يكدري هو أذي شتري اخلف اليف

  . )١(م املسألةكيس عليول، هيصلي فأصنع يل ويو نا نشتري اخلف من السوقإ، نعم: )عليه السالم(

دري ي شتري جبة فرو اليأيت السوق فيعن الرجل  )عليه السالم(سألته  :ضاًي أاآلخرحه يوصح

عليه (جعفر أبا ن إ ،م املسألةكيس عليل، عمن: )عليه السالم( قال ،هايصلي فية أيك ذرية هي أم غيكأذ

  . )٢(هميق اهللا عليأنفسهم فضى قوا علياخلوارج ضن إ :قوليان ك )السالم

ف يكدري نسواق وال ل عن اللحم تباع يف األئسنه إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ويف الدعائم

   .)٣(ف السنةالذبح خبالى هم عليطلع فيمل  إذا به بأساً ري فلم ،ذحبه القصابون

  . سموني م الأعلم ي )عليه السالم( أنه ويف بعضها، ةريثكات اليها من الرواريغإىل 

 مما ريثكها عدم استحباب االجتناب عن يلإشارة خبار املتقدمة اإلظهر من األيو(: قال يف املستند

يف املأخوذ عن  ال حىتؤراهة الفحص والسكبل قال يف شرح الشرائع ب، ما صرح به يف الدروسك، ركذ

آخر  إىل ،)ما نفي االستحبابيد سي وهو ج،تايبكحة اليعن املسلم املستحل لذب أو ،جمهول احلال

  . المهك

 سالم معلوم اإلنيب، أخذه من السوقي ما نيخبار عدم الفرق بوظاهر األ(: وقال يف اجلواهر

   نيتاب من املسلمك مستحل ذبائح أهل النيوب، وجمهوله

                                                

  .٦ حواب النجاسات من أب٥٠ الباب ١٠٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح من أبواب النجاسات٥٠ الباب ١٠٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٦٤٠ ح من أبواب الذبايح١ الباب ١٧٨ ص٢ ج:الدعائم) ٣(



٤١٦

، تاب واضح الضعفكستحل ذبائح أهل الي ون املسلم ممن الكر من اعتبار يعن التحرفما ، هريوغ

ومورد ، هلم إالّ عرف سوقي  الزمان الكان يف ذلكن ي الذني املخالفنيخصوصاً بعد اشتهار اجلواز ب

  . المهكآخر  إىل ،)خذ منهمالنصوص األ

 اتيس مثل زمن الرواي لنيل مباريث صار املسلمون غيالقول بأن زماننا ح أن ظهري كوبذل

ات ي زمان الرواكذلكن كيفار ومل كالقول بأن يف زماننا تستورد اللحوم من بالد ال أن ماك، خمدوش

، ني مبالري منهم غريثكان كضاً يزمنة السابقة أويف األ، اتطالقاإلمام أقفان ين ال يمرال األك إذ ، تامريغ

  . فاركستحلون ذبائح اليانوا كو

 ،قهيلزم تدقي دققون مبا اليم أخذوا أ ،أنفسهمى وا علقيون املراد بأن اخلوارج ضكي أن بعدي مث ال

 ن واحد اليفالد وإالّ ،هميق اهللا عليض ان هذا معىنك و،هم االجتنابيفظهر هلم احلقائق مما وجب عل

الطهارة ق يف يب التدقجيوال ، د وسوق وأرض املسلميق يف يب التدقجيال  مثالً، قيتضيتسع وال ي

 وهو خالف ،ه االجتنابي وظهر له احلرام والنجس وجب علنسانذا دقق اإلإف، والنجاسة واحلل واحلرمة

  . ك ذلريغ إىل ،)ل شيء طاهرك(و )ل شيء حاللك(و )علمونيال  ما(سعة 

م كحينه إف، أخذ من السوق إذا حال اللحوم والشحوم واجللود وحنوها قد ظهر مبا تقدممث إنه 

ذا أخذ من إف، جزاء حرام اللحم وحاللهأومن جهة الذبح ومن جهة  وانيحلل من جهة احلها بايعل

 ،عمل بشرائط الذبحيمل  أنه  أو،افركالقصاب  أن  أو،رنبنه من حلم األأواحتمل ، روماًثالسوق حلماً م

  ة ياخلص أو ط من اللحم والطحاليخل أو ،جالل أو ،موطوء أنه أو



٤١٧

  . قيب التحقجيوال ، هي فإشكالوال ،  حلكما أشبه ذل أو مثالً

،  ذه املثابةسالمف صار سوق اإليك ت شعرييل(: لييبدرعلم وجه النظر يف قول احملقق األيومنه 

اط والزهد والورع ين سقط االحتيومن أ، واملذاهب املشتبهة، ديمع العلم بأحوال الناس من عدم التق

ل عن مطلق يبل ق، وعدم الوضوء بسؤرها، ائض املتهمةستحب االجتناب عن احلي: قالوا واملالحظة حىت

  . ىانته )لو عن شبهةخي له الان ماكاملتهم ومن 

 إليه ىهدي )صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا كفقد ، ما عرفتكدلة  األكن الوجه يف ذلإف

ل كة حلماً فأيهودي إليه هدتأبل ، ة واحلرمةيل بدون فحص عن النجاسة والطهارة واحللكأياملطعومات ف

  ،مسموم أنه خربهأ أن ن قذفه بعدإو، هأصحابل بعض كوأ

من ى شتريولبس ما ،  يف اشتراء اللحم واجلنب) السالممعليه( األئمةة ريانت سك كذلكو

بلبس املالبس  بأس ال: قال) عليه السالم(مام اإل أن حىت، قيي ووا عن التضكوقد أمروا بذل، السوق

ها مما ريغ إىل ،استرجعه إذا نه طاهرأو، ريل حلم اخلرتكأيشرب اخلمر ويللذمي وهو  نسانها اإلريعياليت 

  . ) السالممعليه(اطاً منهم يثر احتك أزهد وأورع وأك وهل هنا،تاب الطهارةكرناه يف كذ

ل يه دليوجد عليمل  أنه فقد عرفت، علم بأا مخر شاراين مل إو،  اخلمرريتأثك الواقع ريوأما تأث

ل اليت ين الشارع الحظ مصلحة التسهكل، اء ضارةيشبعض األ أن كش نه الإ ف،هيحنن ف ما إىل بةبالنس

لزمها أداب اليت  من احملرمات من باب اآلريثك إذ ،ل حرام ضار باجلسد وحنوهكس يل أنه ماك، هي أهم

  . هيفال ضرر جسمي وحنوه فى، ام حول احلمحي ال أن اطيمن باب االحت أو ،الشارع

  ؤثر يق يقال بأن التدق ي حىت، لهنسانء يف جسم اإليفال أثر س هيوعل



٤١٨

 فيتي بنفسه )رمحه اهللا(ى ليردبواملقدس األ، هيامل فكضر الضرر الي شف والك ي حىتكيف ذل

  . خالفه ـ رهكالذي ذ باملعىن ـ اط والورعيقتضي االحتيبطهارة اخلمر وببعض ما 

ن كميو، ة للسوقيخصوص ال إذ ،ان واحدكمن د  أعم حىتسالمفمرادهم بسوق اإل، انكف يكو

  . ضاًيد املسلم أي يف كمسلم دخل ذل أنه ذا علمإو، سالم يف أرض اإلكدخال ذلإ

صاحب الدار  أن علمي ومل ،أرضه أو سالمدار يف بلد اإل أو ،شيء من دار مسلمى ذا اشترإه فيوعل

  .  أدلة الثالثةطالقإلى، فك مسلم ريغ أو مسلم

عرف به ي ما صحابالم األكس يف يل أنه واعلم(: ك فقد قال املسالر يف سوق املسلمايأما املع

  . )العرف إىل هيان الرجوع فك ف،هري من غسالمسوق اإل

ما يوف ماينيبأس بالصالة يف الفراء ال ال: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، سحاقإ ثقويف مو

ها يان الغالب علكإذا  : قال،سالم أهل اإلري غهايان فكن إو: قلت له، سالمصنع يف أرض اإل

   .)١(املسلمون فال بأس

 سالمز سوق اإليتمي ف،ضاًي مناف للعرف أري وهو غ،ون العملكي أن ينبغ يهذاى وعل(: مث قال

ى انته ) بالعموم عمالً،مهم نافذاً أم الك وح،ال أو مهم مسلماًكان حاك سواء ،هي فنية املسلميبأغلب

  .)ه اهللارمح(المه ك

أغلب أهلهما  ألن ،م باحلرمةكن شيء ح احملتلة اآلنيفلسط أو هذا فاذا استورد من اهلندى وعل

  . هلهما مسلمونأغلب أ ألن ةيم باحللكمن لبنان شيء ح أو استورد من السودان إذا ماك، فارك

  هل ان أغلب األكث يي منهما حبإسالم يف بلد نيفلسط ونعم يف اهلند

                                                

  .٤ ح من أبواب النجاسات٥٠ الباب ١٠٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤١٩

فار من كس يف بلد الكوبالع، نشتري منه أن دخلناه وأردنا أو ،استورد منه إذا  به ال بأسنيمسلم

 ألن ،سالمم بلد اإلكمها حكا حيملانأا وكيمرأس ويارب وة يف لندنيسالماإل اءيح واأل،لبنان والسودان

  .  واهللا سبحانه العامل،تاب الطهارةكالم يف كال يل باقي وتفص،مونلهل احلي مسأة يأغلب

  



٤٢٠

 فال ،خروج الدم وحده أو ةكفي احلرك فت،عدمه أو اختلفوا يف اشتراط االستقرار :)١٣سألة م(

  . قيفر إىل لك ذهب ،كشترط االستقرار فوق ذلي

ة املراد يس والفاضل وولده واللمعة وغايدرإمحزة و ي عن اخلالف واملبسوط وابينكاحمل هو: األولف

لي والفاضل االسترابادي واجلواد يردبملقدس األص اخلالف وايي يف تلخريرت العرفان والصمكو

ة ييف املسائل الناصرى بل لعله ظاهر املرتض، ويف اجلواهر، نياملتأخر إىل  وعن الروضة نسبته،اظميكال

  . انيوالطربسي يف جممع الب

خ وابين براج وزهرة وأيب ية الشيايف والصدوق واكساإلكثر القدماء كأعن  يكهو احمل: والثاين

والروضة  ديبن سعىي حيو، الح وسالر والطربسي يف جامع اجلوامع والنافع والتبصرة والدروسالص

  .همرية املرام وغي وغاكواملسال

 أو ةكاحلرى دلة دلت علاأل فإن ،االستقرارى ل عليصل بعد عدم الدل لأل،قرب هو القول الثاينواأل

فال  كد به نفس ذليرأن إو،  فال وجه لهك ذلرياة غيد باستقرار احليرأ فإن ،لهيما تقدم تفصى الدم عل

  . ةيه من الرواير ما دل علكمع ذ، ضافتهداعي إل

ض كتر أو نهيتطرف ع أن االستقرار أدىنن إ( :د واملقداد عن ابن محزةي العالمة والشهىكوقد ح

  . ) ذنبهكرحي أو رجله

 وماًيش يعي أن نكميلذي انه إ :فعن املبسوطك ـ ذلى  علإضافة ـ  واحد االستقراررير غكذ نعم

  . ومينصف أو 

  . املشهور إىل رينسب هذا التفسنه إ :ص اخلالفيوعن تلخ

  . تةيا ملها ألكل أحية مل ية قوكه حرين فكيمل  فإن ،ةية قوك حركتحري أن :وعن اخلالف



٤٢١

  . نيوميوم واليش اليعيومثلها ، ةية قوك حركتحري أن وعالمتها: سيدرإوعن ابن 

ولو ، ذا لو عقرها السبعك و،اميوم واأليش مثلها اليعي أن نكمياملستقرة اليت  ومعىن: الشرائع ويف

  . ة املذبوحكحركتها كحر ألن ، مل حتل الذباحةقضي مبوا عاجالًي مستقرة وهي اليت رياة غيانت احلك

  .كم عرفوا املستقرة بذلإ: رشادر والقواعد واإليوعن التحر

  . خذ يف الرتعأي م بالذي ملهوفسرها بعض

  : مورأفقد استدل هلذا الشرط ب، انكف يكو

  . تةياته صار مبرتلة امليستقر حيال  ما أن :األول

ة يظاهر اآل أن  مع،ةيكالتذ إىل ته مستنداًوس مياة وذحبناه لي مستقر احلريصار غنه إذا إ :والثاين

 إىل ستند املعلولي تعددت الذا  إالعلة فإن تميكال ما ذإ: قال سبحانه ،ة لزوم االستناديوالروا

  . أحدها

  .اة مستقرةيله ح ما إىل تاب والسنةكات الإطالقصالة احلرمة بعد انصراف أ: الثالث

س ياة لياعتبار استقرار احلن إ( :المهك يكد يف حميبن سعىي حيقال ، فةيدلة ضعهذه األحيث إن و

  . )هايل علي حجة قابلة للتعونينقل للمشترطي ومل ،من املذهب

 أو ةكشترط احلريبل ظاهر ما ، المكتة أول اليصار مبرتلة املنه إ :األولى د علريف، حال أي ىوعل

  . تة عرفاًياة حتصل ولو صار مبرتلة املكالذ أن ،خروج الدم

  . خروج الدمك أو ثر من التحركعترب أيالشارع مل  ألن ،اةكالذ إىل موته مستندن إ :الثاينى وعل

  . تبادر بعد نص الشارع ال إذ ، عن الثالثعرف اجلوابي كوبذل



٤٢٢

ات الناصة يف ياة مجلة من الروايد عدم اشتراط استقرار احليؤيبل ، صالة احلرمةفال جمال أل هيوعل

 إذا ن احلبالةأو، ما أخذته احلبالةيخبار الواردة فاألك، روهكالذي ذ اة باملعىنية مع عدم استقرار احلياحلل

  .  القطعةكل تلكتؤ الوان يئاً من احليقطعت ش

، اة مستقرةيون للباقي حكيال  اً ماريثك فإن ،لكؤيوى كذيوان ياته من سائر احلك ذكدريأما ما 

  .)عليه السالم(مام باحه اإلأ كومع ذل

 رياة غي حكدريون ملا كياً ريثك أن  مع،ودياته من الصي حكدريخبار الواردة يف لزوم ذبح ما األكو

  . )١(لكه فيكتذ أن  فمات قبلكيعجل علفإن  :)عليه السالم(وله  خصوصاً مثل ق،مستقرة

ت بعد ميه ومل كتدر إالّ أن لكف: في املمتنع املضروب بالسري يف البع)عليه السالم(وقوله 

  . )٢(هكفذ

 أو ،لي الرأسي ما أو ،ثركل األك اوزة ألنيف وحنوه قطعتيما قطع بالسيخبار الواردة فاألكو

  .  بعد الذبحنيالقطعت من كاملتحر

 ،)٣(ةية اجلزئك باحلر)عليه السالم(مام اإلى تفك اكومع ذل، اتهي يف حكما شيخرب أبان الوارد فكو

  . اتهيما ال استقرار حليون غالباً فكيإمنا ة يات اجلزئك احلركجعل العربة مبثل تلفإن 

ن مستقر كتمل  أنه رهظاه فإن ، يف قبوهلا الذبحكث سقطت وشيح، خرب ضرب البقرة بالفاسكو

  . )٤(اةياحل

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح١١ الباب ٢٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٩ ح من أبواب الذبايح١ الباب ٢٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الصيد والذباحية٢٤ الباب ٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحية٢ الباب ٢٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٢٣

اً منها ال استقرار ريثك أن مع، ل السبع واملوقوذةكة وما أيحة واملترديخبار الواردة يف النطاألكو

  .ةيكل بالتذك األ)عليه السالم(مام  أطلق اإلكومع ذل، اايحل

حة يوالنطر ي اخلرتريوان غيل شيء من احلكل من ك: حة زرارةي يف صح)عليه السالم(قال 

 نيئاً منها وعيت شكأدر فإن ،)١(﴾ ما ذَكَّيتمالّإ﴿: عز وجل وهو قول اهللا ،ل السبعكة وما أيواملترد

. )٢(لهكاته فكت ذكوقد أدر صعميذنب  أو ضكقائمة تر أو تطرف

 صحة كله ظهر لك كوبذل(: ولذا قال يف اجلواهر، ات اليت تقدمت مجلة منهايها من الرواري غىلإ

ث جعل يالذبح حبكه يوجه أثر فى  الذبح علرياملوت بسبب آخر غى ان مشرفاً علكن إو، وانية احليكتذ

  . )اتيوخصوص بعض الروا، دلة وعمومها األطالقإل،  مستقرةرياته غيح

عدم اشتراط استقرار ى عل تاب والسنة املتواترة معىنكداللة ال ظهريومما تقدم (: وقال يف املستند

  .ة الوضوحيألة حبمد اهللا واضحة غافاملس، )اةياحل

ة بعد الذبح كتفاء باحلركالم القدماء االكحة وياملوجود يف النصوص الصح: كوقبلهما قال املسال

 وجعله استثناًء من ،﴾ ما ذَكَّيتمِإالّ﴿: تعاىلويف ظاهر قوله ، اة مستقرةيه حين فكين مل إو، يف احلل

  . هيلة علل السبع دالكة وما أيحة واملترديالنط

                                                

.٣: يةاآل: املائدةسورة ) ١(

  .٣ ح من أبواب الصيد والذباحية٤ الباب٢١٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٤٢٤

  . )ه عنهاكنة زال ملية معينذر أضحإذا ( :قال يف الشرائع :)١٤مسألة (

شف اللثام ك بل يف ،ننايه بي بال خالف أجده فنيكده للمسايمانة يف أانت ك: وقال يف اجلواهر

  . عن بعض العامة الّإاً إمجاع

  ظفر ببعض ماكاملسال أن ررك قد تهنأ مع ، طرقناري عن غكة املساليوجه جلعل اجلواهر روا مث ال

  . ظفر به اجلواهريمل 

الوجه املطلوب منها شرعاً ى نها للذبح والتفرقة علييلتع(: ه عنهاك يف علة زوال ملكسالقال يف امل

 رجالً أن وقد روي،  منهاريبداهلا مبثلها وال خبإهبة وال  ع واليببها يفنفذ تصرفه ي فال ،كاملنايف لبقاء املل

:  فقال،نفسي بدنة وهي تطلب مين بنوقى ين أوجبت علإا رسول اهللا ي: )ى اهللا عليه وآلهصل(قال للنيب 

ريتبعها ولو طلبت مبائة بع ال واحنرها، قالنه إ) عليه السالم(علي  وعن :ستبدل ية فال ي أضحنيمن ع

  . كالم املسالكى انته ))١(ا

 ه منها حىتكعن بعضهم من عدم زوال ملى كحيخالفاً ملا ، نهميفهذا هو املشهور ب، انكف يكو

نه إف، عتق هذا العبدأ أن يهللا عل: قال إذا  حال ماك حال ذل،بداهلاإعها وي وله ب،تصدق باللحميذبح وي

  . هريل وغيصالة صحة التبدأ إىل ضافةهذا باإل، عتاقهإب الإه كزول ملي ال

جعل ك تعلقه بالشيء اخلارجي نيوب، عتاقاإلك نسان تعلق النذر بفعل اإلنيفرق بنه إ :هيوف

وز جي ضاً الية أي اخلارجنييف نذر الفعل املعلق بالعن إ :قاليرمبا  أنه  إىلضافةهذا باإل، وان صدقةياحل

  رسل ي أن نذر إذا ماك، ليالتبد

                                                

.٧٦٠ ص٢ ج:ىهنتامل) ١(



٤٢٥

، مهاريغ إىل ،لهايتبد وعهاينع عن بمي )ك هللا بنذرِف (ذإ ،مثالً البقرة للعمل يف بستان موقوفة للطلبة

  . تاب النذركل املسألة وحم

ضها يف ي وب، ولبنها،بلوا يف مثل اإلكوجب منعه عن ري ة ا اليضحمثل نذر األ أن مث الظاهر

سا جزءاً وال يض والولد ليوالب،  النذركل ذلكناف يمل  إذ ،بل ونتاجها،  وصوفها،الدجاجة املنذورة

  .  يف النذرنيداخل

ف يكف، هييف هد) عليه السالم(اً ي علكشر )اهللا عليه وآلهصلى (رسول اهللا  أن قد ورد: قالي ال

  . بالسوقنيتع أنه  معكذل

من ) عليه السالم(اً ي علكشريمل  )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن ىل عليدل دليمل : قالينه أل

  . )١(مرأول األ

واستدل له ، )متهايه قيان علك(:  قال يف الشرائع،مةيالق أو ه البدليفهل عل لو أتلف املنذورةمث إنه 

د من يلو وجد به أز م مثلها فصاعداً حىتكاحلا أو شتري هو ايف: مث قال، )من أتلف(اجلواهر بعموم 

  . دونه ماى د به مثلها اشترجيمل  فإن ،واحدة وجب

از الوقف للبدل كشمول ارتكاز النذر كشمله ارتيف، نه أقربأل مةيب املثل دون القجيإمنا : أقول

  . ىها النص والفتويما دل علك، ةيوالوص

ن إو، وم التلفيمتها يه قيها فتلف فعليفرط ف أو ن أتلفهاإ و،بداهلاإس له يول(: وقال يف الدروس

  . المهكآخر  إىل )هاريشتري به غي ف،خيم عند الشيرفع القأه يه فعلريأتلفها غ

ان له حلمه كى كان مذكن إو، ةتيل من املحيان له ما كتاً يان مك فإن ،أما املتلف فله حلمه وجلده

   العوض نيوال مجع ب، هريغ إىل نه تبدل أل،هريوغ

                                                

  .١٦٧ ح من الضحايا١ الباب ١٨٥ ص٢ ج:عائمالد) ١(



٤٢٦

رناه يف بعض مباحث كد ما ذيؤيوهذا ، املثل إىل نيحتول الواجب من العحيث إنه ، واملعوض

 بصحة كش نه الد أليؤيإمنا و، اًيمين جعلوه قيخالفاً للمشهور الذ، ضاًيأ يوان مثلياحل أن  من)الفقه(

 ،مةي القكمث اشتراء مثله بذل مة أوالًيجعله ق إىل  وال حاجة،األولمته عن يتنقص ق اء مثله الذي العطإ

  . هذا اللفى ل عليدل الإذ 

قوله ك، دة من مجلة من املوارديبه القاعدة املصط أنه أرادكف، )١(أما استدالل اجلواهر مبن أتلف

  . )٢(هيدتؤ د ما أخذت حىتيالى عل :)صلى اهللا عليه وآله(

من أتلف  :اءهلسنة الفقأى ث املشتهر علياحلد إىل شارةإما أنه إ ق اجلواهريوقد أشار صاحب تعل

تاب كمن  ١٤و ١١و ١٠ات الباب يدة من روايقاعدة مصطنه إ : مث قالله ضامن  فهوريمال الغ

، جارة اإلتابكمن  ٢٩والباب ، ث الثاين منهمايتاب الرهن احلدكمن  ٧ و٥والباب ، الشهادات

من أبواب  ١والباب ، من أبواب حد الزنا ٢٢، والباب ٩و ٥و ١ ثيتاب العتق احلدكمن  ١٨ والباب

  . راتيتاب احلدود والتعزكث الرابع من ياح البهائم احلدكن

ى خ املرتضي الشكالم يف ذلكوقد فصل ال، خيره الشكم الذي ذيرفع القل أليفال دل، انكف يكو

  . سباك يف امل)رمحه اهللا(

 صار متعلق النذر كل ذلك ألن ،ره مجاعةكما ذكمتها فعل يثر من واحدة بقكن شراء أكولو أم

 ريغ أو مشاةى خرأة جزءاً من يثرك األكان تلكولو ، قرارة واإليما يف الوقف والوصك، ازاًكارت

   أو ،نكأمن إ جزء شاةمتها شاة ويشتري بقينه إف، نذر شاة فأتلفها إذا ماك، ن املشاةكميمل  إذا مشاة

                                                

  .٢ ح من أبواب الشهادات١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حب الغصبا من كت١ الباب ١٥٤ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٤٢٧

  . وركاز املذك لالرت،نكميمل ن إ جزء بقرة

روا مثله يف باب كما ذك، قربنه األأل، ن الشاة أصالًكميمل  إذا تقدم اشتراء البقرة علميومنه 

  . كشمل ذليه النذر ينصب علااز الذي كل وهو االرتيالدل إذ ،هريالوقف وغ

 ،ه من احلييشتري أن لزمي و،القاعدةى  وهو مقتض،روهكما ذك فاه الشقصكولو قصر عن واحدة 

  . كره املسالكما ذك ،اللحمى قدمه عليازه كراقة الدماء الذي هو ارتإل يدلألن 

المها كان ك فإن ،قربرخص الحظ األسوء األواألى غلحسن األن الشقص من األكمأولو 

 ،منانأمما شقصه مخسة ى ملوجود أغلان اك ومنان حلمأان ما نذره متوسطاً له عشرة ك إذا ماك اًيمتساو

  .حيالترجى ل عليدل ال إذ ،ريأرخص مما شقصه مخسة عشر مناً ختأو 

 إىل نه أقربأل،  الظاهر الثاين،باللحم أو تصدق باملالين هل كل، ولو عجز من الشقص تصدق به

  . ازكاالرت

ة من يالتضح إىل ه أقربنأل، وجههاى وفرقه عل به حلماًى  اشتركتعذر ذلفإن ( :كقال يف املسال

روه كما ذ ـ كازكان ارتكن إ ليالدلن إ :هيف، نه وجه اعتباريأه بي اجلواهر علإشكالو، )تفرقة الدراهم

  . ما هو مصب الوقفك، نه مصب النذرأل، اًين الوجه اعتباركيمل  ـ هرييف الوقف وغ

الفرض  ألن ، الشرائعذا يفك ،هأجزأما ا وى مة فعابت حنرها علية وهي سليضحأولو نذرها 

  . مانةأده يها يف ؤنها وبقايتع

ى به فعد يضحبشاً ألكت ياشتر:  قال،د اخلدرييسع أيب عن، كرواه املسال ه مايدل عليو: أقول

  ،كعن ذل )صلى اهللا عليه وآله( فسألت رسول اهللا ،ةيلالذئب فأخذ منه األ



٤٢٨

  .  بهضح: )صلى اهللا عليه وآله(فقال 

  .ما يف اجلواهرك، اًيث عاميجلعل احلد يال داع أنه وذا ظهر

أخذها  إذا ماك، سقط وإالّ ضر بلحمه وجلدهيب مما مل يان العك إذا يزجيإمنا ف، انكف يكو

  . هؤفناإلزم يالطاعون والوباء مما 

مل  فإن رج عن االنتفاعخين مل إو، له ملا تقدمخرج عن االنتفاع بد فإن ،طيب بالتفريان العك إذا مث

ع يتوز أو  وصرف قدر النقص يف الشقص،ان ضامناًكمته ين نقصت قإو، مثاإل إالّ مته فال شيءينقص قت

  . ما تقدمكاعطاء الدرهم  أو اللحم

النذر منصب  ألن ،ضاًييف البدل أ أيتية يضحله من األكأي أن ان لهكما  أي ،حقه أن مث الظاهر

 ما الك ،ل البدلكعطاء إراد ا ي عطاء البدل الإام بإطالق ف،ام خاصةكوم بأحكاملوضوع احملى عل

  . ىفخي

ة ينذر نصف أضح أو ،ىفكالواحد  إالّ ف بدهلماكي ومل نيتيضحأان نذر ك أنه إذا ومما تقدم ظهر

  .البدل لواحد لزمى فكة وكشرا

  . صل لألك وذل،هريبه الدروس وغ ما أفىتك ،ضمنيط مل ي تفرريضلت بغ أو ولو تلفت

ان كن إو، عادت ذحبها أداًء فإن ، وحنوه)ديالى عل(ل يشمله دليث يح، ط ضمنيتفران بك إذا أما

  ).من فاتته(ل يام ذحبها قضاًء لدليبعد األ

حلم ملا  أو ةكشر أو ىخرأصرف يف ي و،رشفالظاهر األ، طيتفر أو بتعد أو اراًيولو نقصه اخت

  . تقدم

   أما ، حتققالنذر ألن ،هأجزأه عنه ريولو ذحبها غ: قال يف الدروس



٤٢٩

  .از وحنوه لهك ظاهر الوجه بعد مشول االرتريفغ، رش بعدويف وجوب األ: قوله

 أن  ووجهه ما تقدم من،ل من املنذورةكسقط استحباب األي  ال:مهاري وغرشادويف الشرائع واإل

  . ايات ومزايه من خصوصيل ما شرع فكتعلق بالشيء الذي شرع بيالنذر 

ضاً يب أجي وفائدة الثالثة يف مورد ،عيل يف اجلمي لوحدة الدل،النذركهد  والعنيميال أن ىفخي مث ال

  .تاب النذركما فصل يف ك ،ام لو حنثكحوترتب األ ديكلوالها التأ

رنا مجلة من كوقد ذ، ثر مما تقدمك أ نفصلهذا الباب مربوط بباب احلج والنذر الحيث إن و

  . واهللا سبحانه املوفق العامل، كمسائله هنا

  



٤٣٠

ما يف ك كمس يف الاألصلنه إف، اًيخراجه من املاء حإ كاة السمكذ: قال يف اجلواهر :)١٥سألة م(

مثل ، تايات والروايباحة واحلل املستفاد من اآل عن أصل اإلكوقد خرجت بذل، وانات احلرمةيسائر احل

 املقطوع اعمجات املتواترة واإلي بالرواكخرج عن ذلإمنا و،  وما أشبه)ل شيء حاللك(و، )مكأحل ل(

  . هيه علي بقسممجاعاإل: ولذا قال اجلواهر،  خالفريلمام من غكبه يف 

: قوليان ك )عليه السالم(اً يعلن إ :) السالمماعليه(ه يعن أب، عن الصادق، اضينس بن عأفعن 

تيفما مات يف البحر فهو م ،يكتان ذيواحل يكاجلراد ذ)١( .  

عليه ( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( د اهللاعب أيب عن، وعن عمر بن هارون الثقفي

  . )٢(لهك يف البحر فال تأكوأما ما هل، لهك يكتان ذيله واحلك يكاجلراد ذ: )السالم

ن إ :)عليه السالم(قال ، تةي مكالسم: )عليه السالم(قاً قال للصادق يزندن إ :ة الطربسييوروا

 كذلكو، س له دميل أنه كوت من ذات نفسه وذل مي حىتكتريمث ، اً من املاءيخراجه حإاته ك ذكالسم

   .)٣(اجلراد

  .ةريثكات اليها من الروريغإىل 

:  وقوله،)٤(﴾أُِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر﴿: تعاىلقوله  أو ،يك ذكالسم أن مطلقات أن ظهري كوبذل

:  مثل،واناتيبل هو مثل سائر املطلقات يف احل، قراد ما احلل املطلي ال ،)٥(﴾ِلتأْكُلُوا ِمنه لَحماً طَِريا﴿

  مما هو وحنوه ،)٦(نعام﴾مة األيم كحل لأ﴿

                                                

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٣١ الباب ٢٩٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح من أبواب الصيد والذباحة٣١ الباب ٢٩٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٣١ الباب ٢٩٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٩٦: املائدةسورة ) ٤(

  .١٤: النحلسورة ) ٥(

.٤٨: لقمانسورة ) ٦(



٤٣١

  . دي احلل بدون شرط وقإطالق ال، عييف مقام أصل التشر

ن حاضراً كية ومل ريباحلض أو لةذا صاده باآلإف، ل حيد حىتي بالكاد السمياصط إىل حاجة المث إنه 

،  وال خالفإشكالبال ، فأخذه حل ياحنسر املاء عنه وهو حأو  وثب هو أو ،هاي وقوعه فنيح

  . مجاعه دعاوي اإليبل عل، دي مقريدلة من غات األطالقإل

ة كسألته عن مس:  قال،)عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(علي بن جعفر  ه خربيدل عليو

متوت مث  أن أخذا قبلن إ : فقال،لهاكصلح أيد من النهر فمات هل اجلُى وثبت يف ر فوقعت عل

  . )١(لهاكتأخذها فال تأ أن ن ماتت قبلإو، لهاكماتت ف

  .شاطيء النهر :كذلكد بالضم واجلدة اجلُ: أقول

  : ه قوالني فف،اً ومات خارج املاءينه خرج من املاء حأبل علم ب، أخذهيمل أما إذا 

اة كن ذأه ري وغكما يف املسالك والزمه، تب احملققكة وبعض يت النهاكة ونيما عن النهاك، احلل

 االضطراب للعلم خبروجه كدراإواشتراط ، كذلكخراجه إ اشتراط رياً من غي خروجه من املاء حكالسم

  .ونه شرط خبروجهكال ل، اًيح

 ال أنه ه خالف أشبههي ف،ه بنظرهكولو أدر(: قال يف الشرائع،  واحدريره غكما ذك ،وعدم احلل

  . ) التردد يف املسألةةيافك وعن النافع وال،لحي

  . احللى ات الدالة علي للروااألولالصناعة هو القول ى مقتض: أقول

اً يعلن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حفص أيب عن سلمة بن، انيايف والتهذبكرواه ال مثل ما

  تها وهي كأدر إذا كد املسييف ص: قوليان ك )عليه السالم(

                                                

  .١١٧ ص:سنادوقرب اإل. ١ ح من الذبح٣٤ الباب ٣٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٣٢

  . )١(ااكنها فهي ذينبها وتطرف بع ذكدها وحتريتضطرب وتضرب ب

الشط ى قع عليثب من املاء في كالسم: قلت:  قال،عن زرارة، انيه والتهذبيوما رواه الفق

  . )٢(لهاك: )عليه السالم( فقال ،وت ميضطرب حىتيف

 اجلدد فاضطربت حىتى ة ارتفعت فوقعت علك مس:قلت له:  قال،عن زرارة، هيوما رواه الفق

  . )٣(نعم: )عليه السالم( فقال ،لهاكماتت آ

نه مات يف الذي ل ألكتأ ال: ثي يف حد)عليه السالم(عن الصادق ، ابةيرواه ابن س ومفهوم ما

  . )٤(اتهيه حيف

  . )٥(اتهيه حينه مات يف الذي فأل: )عليه السالم(ه يعن أخ، ية علي رواكذلكو

عليه (عن الصادق ، ة بن صدقةعن مسعد، احلسن أو حيوالصح، املؤمن ة عبدي رواكذلكو

، يكاً من املاء فهو ذيخرج ح إذا كاجلراد والسمن إ : قال)عليه السالم(اً يعلن إ : قال)السالم

   .)٦(ونك قد تكوللسم، دةيرض للجراد مصواأل

  .  خارج املاء فحسبكوت السممي أن راد ايات اليت يها من الرواريغإىل 

ى حبمله علما إ ،خبار هذه األنيب ونهياجلمع ب فإن ،جعفري بن عل قوة خلرب ال أنه ظهري كوبذل

علم هل مات ياحنسر عنه املاء ومل  أنه نه مات خارج املاء يف مقابلأخذ علمه ببأن املراد باأل أو ،راهةكال

  .خارجه أو داخل املاء

   كاة السمكذ :)عليه السالم(ده ما يف الرضوي يؤيو، ةيتات اآليما يف مجلة من الرواك

                                                

  .٢ ح من أبواب الذبح٣٤ الباب ٣٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الذبح٣٦ الباب ٣٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب الذبح٣٤ الباب ٣٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب الذبح٣٣ الباب ٣٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ ح من أبواب الذبح٣٢ الباب ٣٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٣ ح من أبواب الذبح٣٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٤٣٣

  .)١(وت يف املاءميل ما كؤيوال ، واجلراد أخذه

وعن ، بل هذا هو املشهور، تايبك ريغ أو تايبكن صاده إحل وي ف،د املسلم لهيعربة بص المث إنه 

  .هي علمجاعس اإليدرإابن 

 متواتر األولى دل عليو،  واحتاط ابن زهرة،ميث قال بالتحريد حيخالفاً ملا عن ظاهر املف

  : اتيالروا

 عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،مان بن خالديعن سل، انيايف والتهذبكرواه ال ثل مام

  . )٢(يكتان واجلراد ذياحل: قوليان ك )عليه السالم(اً يعلن إ : فقال،دها اوسيتان اليت تصياحل

 إىل تاجا حي دم حىتسا بذييما لأ :ىخرأات ية وروايي يف هذه الرواكاملراد بالذ أن الظاهر: أقول

  .وداجاأل يفر

 ني حكد اوس للسميعن ص )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: قال،ريبص أيب  رووا عنكذلكو

  . )٣(تان أخذهايد احليصإمنا بأس  ال: )عليه السالم( قال ،هوديي أو سموني  والكضربون للشبي

ما صادت اوس يما تقول ف: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،ميمر أيب عن، نيبيويف التهذ

  . )٤(يكتان واجلراد ذياحل: قولي )عليه السالم(علي  انك:  فقال،تانيمن احل

بأس  ال: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،عن ابن سنان، نيبيه والتهذيويف الفق

  . )٥(كدهم السمي وال بأس بص،خ اوسيوامكب

   ، و)خامه(ولعله معرب ، ؤتدم به معربيم الذي يتح املفامخ بك: أقول

                                                

.٢ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٧ب  البا٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٤ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٢ الباب ٢٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٧ حوالذباحة من أبواب الصيد ٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٤٣٤

  . ةيهو مقابل املطبوخ يف اللغة الفارس

سألته عما صاد اوس من اجلراد :  قال،)عليه السالم(ى ه موسيعن أخ، جعفرعلي بن  وعن

  . )١(اتهكده ذيص:  قال،لهكل أحي أكوالسم

ها يضربون علي نيتان حيد اوس للحيل عن صئسنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٢(تان أخذهيد احليصإمنا  ،دهميبأس بص ال:  فقال،كسمون بالشري وكبالشبا

ده يصي الذي كبأس بالسم ال: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،وعن ابن سنان

  . )٣(اوس

:  فقال،دها اوسيصيتان ي عن احل)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألنه إ ،ناينكالصباح ال أيب وعن

ا ال تان أخذهايد احليصإمنا  ،بأس)٤( .  

 ما صاده اوس من احلوت لكعن أى نه إ :)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

  . )٥(اًيما أخذ ح إالّ ل منهكؤينه الأل، دواجلرا

  . املنعى  علالًيخ دليدهم مما جعله الشياملنع من صى لدل ع ملانة ية تصلح قريوهذه الروا

:  فقال،سمين مل إو تانيد احلي عن ص)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،رواه احلليب مثل ما

بأس ال،وسي للسمي وعن صعليه السالم( فقال ،كد ا( : له حىتكنت آلكما   

                                                

  .٨ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٢ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١١ ح من أبواب الصيد والذباحة٣٢ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .الصيد والذباحة من أبواب ٣٢ الباب ٢٩٨ ص١٦ ج:لوسائلا) ٥(



٤٣٥

  . يفكي د اوسي اليص ألن  خارج املاء النه ماتأجل العلم بفالنظر أل، )١(هيلإنظر أ

ل كؤي أكد السميصي عن جموسي )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن حممد بن مسلم

  . )٢(هيلإنظر أ له حىتكنت آلكما : )عليه السالم( فقال ،منه

 بأس ال: فقال ،د اوسييعن ص )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عبد اهللابن ى سيوعن ع

  . )٣(تشهده إالّ أن فلو جتوز شهادمت وإالّ ،ضاًي أكاء والسميه أحكعطوأإذا 

اض وصاده يخرج من املاء ح أو ،اًيأخرجه من املاء ح أنه افر وعلمناكد يناه يف يذا رأإف هيوعل

  . زجيمل  وإالّ ،ان ثقة اطمئننا بقوله جازك فإن هو واذا أخرب، لحيمل  وإالّ ،حل

ولذا قال ، أرضهكد املسلم وسوقه ية ي حلج،طمئنيرب ومل خين مل إو دهيبأس ب  املسلم فالوأما

  . )خراجه من املاءإمات بعد  أنه علم يده حىتيوجد يف يل ما كل أحي ال(: الشرائع

 أو انك  عدالً،رب حبالهخين مل إو، لهكت حل أي مكد مسلم مسيوجد يف إذا ( :وقال يف الدروس

  . )فاسقاً

 فإن ، ولو بدهنهكتة السميجواز االنتفاع مبى ل بناًء علكشينه قد أه بي اجلواهر علإشكال أما

الوضع  معىن ألن ، ظاهرريفغ، هاينبغي محل فعل املسلم عليته اليت يكده أعم من تذينئذ يف يوجوده ح

  ما اعترف كى، كمذ أنه حسناألى عل

                                                

.١١ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٤٣٦

ه ريشترطون ذبح املسلم وغي م الأمع ،  اخلالفد أهلياللحوم يف  إىل بالنسبة،  به)رمحه اهللا(هو 

  . مما نشترطه حنن

 أو علم هل مات يف املاءي ف مما الي والسئالشاطى  اليت توجد علكمساال يف حرمة األإشكال مث إنه 

  : اتيوجلملة من الروا، ةيكصالة عدم التذ ألك وذل،خارجه

املاء عنه  سألته عما حسر:  قال،)يه السالمعل(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن  رواه مثل ما

  . )١(ال:  قال،لهكل أحيت هل يد البحر وهو ميمن ص

تان وما ينبذه املاء من احل ل ماكتأ ال:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٢(نضب املاء عنه

  . تةيتان املينبذ بأمواجه احلياملاء  ألن :أقول

تان من املاء وما ينبذه املاء من احل ل ماكؤي ال:  قال،)عليه السالم(عنه ى، خرألاته يويف روا

  . ك ذلريغ إىل ،)٣(ك املتروكنضب املاء عنه فذل

ة رين مما مات يف املاء يف احلضكيمل  إذا ،لهكل أحيد يف املاء فمات مل يعأ وكذا أخذ السمإو

ه ية وحنوها ففريان يف احلضك أما إذا ،هي علاعمجبل يف املستند اإل،  وال خالفإشكالوحنوها بال 

ق قاحمل إليه ومال، ةيفاك ونفي عنه البعد يف ال،ةياحللى اين علمع، والاحلرمةى املشهور عل ،خالف

  . اط يف جهة احلرمةيان االحتكن إو، ةيح بقاعدة االستدالل لقاعدة احللي وقال املستند الترج،لييردباأل

                                                

  .٥ح  من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٣٠١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الذبايح٣٤ الباب ٣٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح من أبواب الذبايح٣٤ الباب ٣٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٤٣٧

مات  أو ،املاء ومات إىل  الشاملة ملا أخرج مث ذهب،اتيه متواتر الروايلدل عيف األولم كأما احل

  . خبار املتقدمة وأخبار حرمة الطايف وأخبار ما احنسر عنه املاءمثل األ، يف املاء

ط ية فربطها خبكعنه رجل اصطاد مس )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألنه إ ،وبيأ أيب  خربيفو

  . )١(ال: )عليه السالم( فقال ،لكرسلها يف املاء فمات أتؤأو

عل يف جيصاد مث ي كعن السم )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، ةابيالرمحان بن س وعن عبد

  . )٢(اتهيه حينه مات يف الذي فأل، لكتأ ال: )عليه السالم( فقال ،هيموت فيعاد يف املاء فيشيء مث 

  . )٣(لهكتأ ال: قوله إىل ،وعن أبان مثله

 ،املاءى اً علي طافكؤخذ من السميوسألته عما :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٤(لهكتأ ال :)عليه السالم( قال ،تاًيه البحر ميلقيأو 

 أو ،املاءى اً عليتان طافيوجد من احليعما  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل:  قال،د الشحاميوعن ز

  . )٥(ال: )عليه السالم( قال ،لهكتاً آيه البحر ميلقي

وثق ي وصادي كسألته عن السم:  قال،)عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن  وعن

  . )٦(اتهيه حينه مات يف الذي فال أل:  قال،لهكل أحيموت بعضه أيه فيشترييء من  جياملاء حىت إىل دريف

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حايح من أبواب الذب٣٣ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .٦ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٤٣٨

اً كعن رجل صاد مس )عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل يلين  أرت رجالًمأ: املؤمن قال وخرب عبد

  .)١(اتهيه حيما فينه مات فإف، لهكما مات فال تأ:  فقال،خرجهن بعد ما مات بعضهنأاء مث يوهن أح

  . ك ذلريغإىل 

  .ات الطايف من باب املناطيواالستدالل بروا

  : اتيفقد استدل جبملة من الروا، اآلخرالطرف أما 

 إىل ة يف املاء مث رجعكيف رجل نصب شب، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ة حممد بن مسلميمثل روا

ده يما عملت : )عليه السالم( فقال ،موتني فكها مسي وقد وقع فكها منصوبة فأتاها بعد ذلكته وتريب

  . )٢(هايل ما وقع فكبأس بأ فال

تان يها احليدخل فيتان فييف املاء للحة من القصب جتعل ريسألته عن احلظ:  قال،حة احلليبيويف صح

. )٣(صاد ايجعلت لإمنا ة ري احلظكتلن إ ،بأس به ال:  فقال،هايموت بعضها فيف

  . )٤( مثله)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنى، خراألحته يويف صح

ذا إ: قولي )عليه السالم( أيب مسعت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن سعدة بن صدقة

وال ، شيس له ريما خال ما ل، ت فهو حالليم أو ها من حيية فما أصاب فكضرب صاحب الشب

  . )٥(كل الطايف من السمكؤي

  ة ريسألته عن احلظ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن ابن سنان، هيوروي الفق

                                                

.١ ح من أبواب الذبايح٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالذبايح من أبواب ٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب الذبايح ذيل٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.٤ ح من أبواب الذبايح٣٥ الباب ٣٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٤٣٩

 ال: )ليه السالمع( فقال ،موت بعضهايتان فيدخلها احليتان يف املاء فيمن قصب جتعل للح

  . )١(بأس

دته يموت يف مصيد حنبسه فيسألته عن الص:  قال،)عليه السالم(ه يعن أخ، جعفرعلي بن  وعن

  . )٢(بأس له فالكان حمبوساً فكإذا  : فقال،لهكل أحيأ

 بأن أخبار احلرمة ،حماملى وقد محلها املشهور عل،  املشهورريغى ات ظاهرة يف فتويوهذه الروا

من احملتمل  إذ ،ة يف املوت يف املاءحي صرريخبار احملللة غن األأوب، هايس فيه العلة أظهر مما ليما فمعللة و

 ،ها بعد اجلزرينئذ في حكون موت السمكيه مداً وجزراً فيون املاء فكيان كة يف مكالشب وةريون احلظك

 ،ون املوت خارج املاءكوباحتمال  ،دهيوا مما عملته ك الصائد باعتبار كة ملليلة املقتضورته يف اآلريوص

  . مهاري واجلواهر وغكذا يف املسالك، اةي بقاء احلألن األصل

 ومل كمات بعض السم ما لوى هذا حممول عل: )٣(خرب حممد بن مسلم ركبعد ذ وقال يف الوسائل

 ،نائاره مجاعة من علمك ذ،مر ت منصوبة ملاين بقإة من املاء وكخرجت السمأمات بعد ما  أو ،زيتمي

ن فاملرجع اتساقطيافؤمها كبعد عدم ت: قالي أو ،خبار بالشهرة احملققة يف جانب احلرمةوقد ترد هذه األ

  .صالة احلرمةأ

  . دةي مورد أخبار احلرمة املقريأخبار احلل موردها غ ألن ى،فخيل ما ال كويف ال

نه يف مورد أخبار احلل يف إ فاملؤمن خرب عبد إالّ ،أما اخبار احلرمة املطلقة فأخبار احلل أخص منها

  املؤمن  عارض خرب عبديفال ، صورة عدم االشتباه

                                                

  .٦ من أبواب الذبايح ٣٥ الباب ٣٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦ أبواب الذبايح  من٣٥ الباب ٣٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ من أبواب الذبايح ٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٤٤٠

  . )زيتميومل (: المه السابقكنه لذا قال الوسائل يف أكو، مع أخبار احلل

 ،راهةكم بالكالقاعدة احلى ان مقتضك وأخبار احلل ، يف مورده)١(املؤمن عبد  خربنيمجع ب إذا مث

، ل يف أخبار احلرمةيوما تقدم من وجود التعل، يف أخبار احلل  العريفريل غيأو لزم التةلو قدمت احلرمإذ 

 هيروه من عدم الصراحة يف أخبار احلل فكوما ذ، ماًكَالت ِحيون التعلكقاوم ظهور احلل بعد ي ال أنه هيف

ن أو، ة يف املاءرياحلض أن علمونيف البحر يان سكس فإن ، ظاهرريواحتمال اجلواهر غ، افكالظهور أن 

 وأي مانع من، ن جبناءأهن بيصطلحون عليوهم ، ةكوتون مبجرد وقوعهن يف الشبمي كمسااً من األريثك

ثر من كام أيون يف بعض األكة تريثك كسراف يف أمساولعدم اإل، لي للتسهكالشارع شرع ذلأن 

د املسلم ية وصيشترط التسميما مل كو، للمستعصي إالّ ما أوجب الذبح بشرائط خاصةك، لوفاأل

  .)٢(﴾اسم اللَِّه علَيِهر كذي مل ِممالوا كوال تأ﴿: مع قوله سبحانه، لي واجلراد للتسهكوالقبلة يف السم

ى يف الفتو ه بأاريستند وغره املكها ما ذيالشهرة فف أما ،الصناعة القول باحللى هذا فمقتضى وعل

.عندي ثابته ريمة غيوا عظك أن مع: قال، حيتصلح للترج ال

لها ماتت يف كان ك إذا ماك، هريزاً عن غيلة متمت يف املاء يف اآليان املك إذا مايالم فكهذا متام ال

 وهو كوت مبجرد الوقوع يف الشبمي كقسماً من السم أن فقد تقدم،  حياآلخربعضها والبعض  أو املاء

  .  الناسىمعلوم لد

                                                

.١ من أبواب الذبايح ٣٥ الباب ٣٠٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤: املائدةسورة ) ٢(



٤٤١

ة يف يل من قال باحللك ،ضاً خالفيه أي خارجه ففت يفيه املريت يف املاء من غيعلم امليمل  إذا أما

ة يخ يف النهايالشك، كقل ا هناية هنا بعض من مل ي قال باحللكذلكو، ضاًي قال ا هنا أاألولالفرع 

ى مقتض أن وقد عرفت، ات السابقةي للرواكوذل، همريوالقاضي والوسائل واحملقق يف الشرائع وغ

  . همايلكالصناعة احلل يف 

ات يف طالقمثل اإل، دلة العامةلم يف األكالت إىل داعي دلة اخلاصة يف املقام البعد وجود األه مث إن

اختلط احلالل  أنه إذا ىما دل عل أو ،ما خرج إالّ اةكذ عدم ال أن األصلأدلة أو ،يكذ أنه كباب السم

 حول هذه الًيه تفصريغر اجلواهر وكن ذإ و،ستحليعا ممن يما بأو، ةياحلل أو  احلرمةاألصلباحلرام ف

  . مور فراجعاأل

ان من جنس ما كن إ حلتى خرأة كولو وجد يف جوف مس(: احملقق قال أن وهو، شيء قيب

  . المهكآخر  إىل )حرام يفه وإالّ ،لحي

صل بعد  وحمرم لأل،مهاري وغنيخيالشكهما يلإن االستناد كمي نيتي حمل لروانيه بيوقد اختلفوا ف

  . األولقرب واأل، ر وولده واملقداديس والفاضل يف التحريدرإابن كة يف الروايتضع

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هأصحابعن بعض ، عن أبان، بيين والتهذيلكفقد روي ال

  . عاًيالن مجكؤي:  قال،ةكة ويف جوفها مسكرجل أصاب مس: قلت

ة كل عن مسئس )عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكعن الس، ضاًيا أيورو

  . )١(عاًيلهما مجك:  فقال،ةكها مسيشق بطنها فوجد ف

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح٣٦ الباب ٣٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٤٢

مل  إذا د مبايقين أالقول باحلرمة البد وى ان علكن إو، األصللم حول كجمال للت  النيتان هاكومل

جب وي ة الكلسموجمرد ابتالع ا، دلة العامةنه مشمول لأل أل،اهيإاد ياً ومات بعد قبض الصين بعد حكي

 أو أخذهأو  إليه نظر إذا اديالصحيث إن ، ةية مث قذفها وهي حكلب مسكصاد  إذا ماكفهو ، ميالتحر

  . حلت ـ ما اخترناهى عل ـ مطلقاً

 أن ظهر هليولومل ، لة وعدمهاكة اآلي حلنيق بر فريمن غ، ةكة اليت يف بطن السميالشرط حل نعم

  . لةكجلدها سقط بسبب معدة اآل أن علم إذا ف ماالخب، صل مل حتل لأل،هلا فلس أم ال

  . ان هلا فلوسك إذا لتكأى خرأة ويف جوفها كذا اصطدت مسإو: )عليه السالم(ويف الرضوي 

  . )١(نه طعمهيف جوفه أل ل ماكؤي ال: وروي

 ظفريفلم  انكف يكو، اد حرميث مات بدون اصطيح أنه ديري إالّ أن لهيعلم املراد مبا يف ذيومل 

  . ليما يف الذى عل

 ،ثرك ويف املستند وفاقاً لأل،ما يف اجلواهرى عل ما هو املشهورك، اًي حكل السمكمث الظاهر حل أ

ى قواأل و،خ يف مبسوطه فحرمهيالش يكالفاً حملخ ،ةيفاكح وشرحه والي واملفاتكما صرح به يف املسالك

ات الدالة ي وما تقدم من الروا،)٢(﴾صيد الْبحِرأُِحلَّ لَكُم ﴿:  لعموم قوله سبحانهكوذل، ما هو املشهور

  . ده أخذهين صأو، يك واجلراد ذكالسم أن ىعل

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٧٠ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٩٦: ائدةاملسورة ) ٢(



٤٤٣

  . )١(تهيم وهيح يكاحلوت ذ: ومارواه الربقي

وقد ، كرم بذلحي أنه مرة األيغا إذ ،كمات يف املاء بعد ذل حرمته لوى دل عل  ماكنايف ذليوال 

ل الصغار كعتاد أيما ك، نسانمات يف بطن اإل إذا مايل فيون التعلكي وال، اتهيه حيما فيفمات ه بأنعلل 

  . مراضنفع بعض األينه أل، اًيمنه ح

  . مما استدل به للمشهورك ذلري غىلإ

 ،)عليه السالم( عن الصادق ،ة االحتجاج السابقيوروا، صالة احلرمةأما استدل به للمنع فهو أما 

 كتريمث ، اً من املاءيخراجه حإاته ك ذكالسمن إ :)عليه السالم( قال، تةي مكالسم: قاً قاله لهيزندن إ

  . )٢( اجلرادكذلك و،س له دميل أنه كوذل، وت من ذات نفسه ميحىت

اا كتان وجعل ذيحل احلأما ك، اته موتهكأحله وجعل ذ  وتعاىلكاهللا تبارن إ :ورد يف اخلرب وما

  .)٣(موا

 ال، البهائمك يف قبال الذبح كذل أن ث ظاهرمهايح، ني اخلربداللة يف ن مع الغض عن السند الكل

ن القطع بعدم اعتبار املوت كميبل ، داً عمل بضموماحمل أجد أ(: بل يف اجلواهر، يف قبال عدم املوت

  . )نئذ فاملذهب اجلوازيوح، تهيكنف يف تذحتف األ

  . جداً يخ قويفقول الش، ةية املنع أخص مطلقاً من أدلة احلليروان إ :ن يف املستندكل: أقول

 أو بل ماتت يف اخلارج،  قطعة وهو يف املاء ومل متت القطعةكفلو قطع من السم، انكف يكو

  قطع منها قطعة خارج املاء مث ماتت  أو ،ةيوهي ح بلعها

                                                

.٥ ح من أبواب الذبايح٣١ الباب ٢٩٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب الذبايح٣١ الباب ٢٩٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٦، ٥ احلديث مضمون ٣١ الباب ٢٩٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٤٤٤

 ،فصلي أو ،كذلكحتل  ال أو ،فهل حتل هذه القطعة مطلقاً، املاء إىل رجعتإمنا و، أومل متت

ان كن إو، خبالف سائر الصور، خرجت مل حتلأذا قطعت داخل املاء وإف، حوطها الثالثأ، احتماالت

خالفاً ، والقطعة املبانة من احلي منصرفة عن مثلها، حال أي ىا مل متت يف املاء علع أليبعد حل اجلميال

 ،ال ه أويت فاملاء سواء ما إىل ن عاد الباقيإو، لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حالل: للجواهر قال

  . ه يف الدروسيما نص علك

 ى،ك مذرينه قطعة مبانة عن حي غأل، ت مل حتليم  يف املاء حي أولو قطع منه قطعة وهو بعد، نعم

  . ما هو واضحكأخذها ب القطعة كاة تلكقتضي ذيدلة ما س يف األيلإذ 

له كأ إذا القول به ماى  علاًيته حيوال فرق يف حل:  قال،ناهركوافق ما ذي املستند  أن إطالقوالظاهر

جزاء املبانة من صل وعدم مشول أخبار حرمة األ لأل،اًيه حيان باقكولو  لك منه جزء وأنيبأ أو ،عهيجبم

  . كي ملثل ذلحلا

  



٤٤٥

 خذ ولو بواسطة ناراأل إىل تاجحي إالّ أنه ، أدلتهطالقإل، كماة السكذكاة اجلراد كذ :)١٦مسألة (

  . هايفى لقيتشعل ل

، كما اخترناه هناى نهما فرق عليوب، خذاألك إىل اج السميالقول باحتى نهما عليال فرق بف هيوعل

  . تمين مل إو ةينهما يف احلليفرق ب ال أنه ماك

أحله وجعل   وتعاىلكاهللا تبارن إ :عفور الواردة يف اجلرادي أيب ة ابنير من رواهأما ما يف اجلوا

ولذا رواه ، اجلراد ال) اخلز(املوجود  أن  فالظاهر،)١(ا موااكتان وجعل ذيحل احلأما ك، اته موتهكذ

ة يظفر برواينه مل أاجلواهر بى وقد اعترف املعلق عل، باب لباس املصلييف ا واردة إاملستند يف اخلز ف

ما هي ك )عليه السالم(مام ر اإلكذيولذا مل ، ولعل اجلواهر أخذه من املستند، عفور يف اجلرادي أيب البن

  . انت نسخته مغلوطةكو، ادة املستند غالباًع

  : اتية اجلراد بأخذه متواتر الروايحلى دل علي ف،انكف يكو

تاً يبه ميسألته عن نص:  قال،)عليه السالم(ى ه موسيعن أخ، جعفرعلي بن  ايف عنكرواه ال مثل ما

 ،لكؤيراد أجله عن الدبا من اوسألت: قال. لهكتأ ال :)عليه السالم( قال ،لكؤييف الصحراء أ أو يف املاء

  . )٢(انريستقل بالط يحىت ال: )عليه السالم(قال 

  . )٣(ريط يله حىتكل أحي ال:  قال،لهكل أحيهل  عن الدبا: ذاكجعفر هعلي بن  تابكويف 

ده ينص أن موت بعديده فيوسألته عن اجلراد نص: جعفر بن يوعل يريوزاد احلم(: ويف الوسائل

  . )٤()بأس ال:  قال،لكؤيأ

                                                

.١٧٦ ص٣٦ ج: الكالمرهجوا) ١(

  .١ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٢٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٤٦

بأس  ال:  فقال،ل اجلرادكعن أ )عليه السالم( عبد اهللا أبو لئس:  قال،وعن مسعدة بن صدقة

 إذا كاجلراد والسمن إ : قال)عليه السالم(اً يعلن إ :مث قال، نثرة من حوت البحرنه إ :مث قال، لهكبأ

  . )١(ضاًيون أك قد تكدة وللسميرض للجراد مصي واألكاً من املاء فهو ذيخرج ح

 أن ة عن عظم احلوت حىتيناكفلعله ) نثرة(: قوله أما ،اًيته حيحلى ة تدل عليوهذه الروا: أقول

نظر حبالة يشي ومينه أل، ليفالن سقط عن خرطوم الف: قاليما كرب اجلراد كة عن ينا أو ك،نثرتهكاجلراد 

  . ك ذلريغ أو ،اءيربك

عليه ( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن عمرو بن هارون الثقفي

  . )٢(لهكمات يف البحر فال تأن إ ماأو، لهكفى كاجلراد ذ: )السالم

 ،حي  وهوىشوي كل عن السمئسنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنى، وعن عمار بن موس

 اجلراد كحرق ذليح ف القراكحرق ذليان يف قراح لك إذا ل عن اجلرادئوس، بأس به نعم ال: قال

  . )٣(ال: )عليه السالم( قال ،لكؤي النار هل كنضج بتليو

قاومها هذا يات اليت ال طالقنة اإليبقر، راهةكالى حممول عل أو ،هيلعل املنع من جهة ضرر ف: أقول

وهو  ىشويسألته عن اجلراد :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رواه محاد ما إىل ضافةباإل، اخلرب

  . )٤(بأس به ال: )عليه السالم( قال ،حي

وال ، تهيه وميح يكاجلراد ذ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  عن رجل،ةريوعن ابن املغ

  قرب األ إذ ،)الطاهر هنا مبعىن يكذلا(: ل الوسائل بقولهيلتأو يداع

                                                

  .٣ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٦ ص١٦ ج:ائلالوس) ٤(



٤٤٧

  . )١(تاًياً وميله حكنه حالل أأ

علي  قال:  قال)عليه السالم(ه ير عن أبكذي )عليه السالم(  اهللاعبد أبا مسعت:  قال،وعن محاد

  . )٢(لهك يكتان واجلراد ذياحل: )عليه السالم(

  . )٣(اتهكاً ذي وأخذه ح،يكاجلراد ذ: )عليه السالم(علي  قال، سالموعن دعائم اإل

  . )٤( املاءوت يفميل ما كؤيوال ،  واجلراد أخذهكاة السمكوذ:  قال)عليه السالم(والرضوي 

 ومل إنسانشاهده يمات يف الرب ومل  أما إذا ،مات يف املاء إذا  يف حرمة اجلرادإشكالال : أقول

  .ات السابقةيلظاهر مجلة من الروا، احلرمةى املشهور عل، ته وحرمته احتماالنيففي حل، صدهي

قد مات  أن جل احتمالهو ألإمنا د ين اعتبار الصأو، كرناه يف السمكما ذك، ةيمن احملتمل احللو

ام كحتان يف األيمجع اجلراد واحل إىل ضافة باإلكشعر بذليما ك ،دهيجل اشتراط صال أل، يف املاء فحرم

نهما يف يولذا مجع ب، ك ذلريغ إىل ،نيك السىلإ البسملة وىلإد املسلم وي صىلإالقبلة و إىل اجيعدم االحتك

  : شارات املتقدمةبعض األ، اتيمجلة من الروا

  . )٥(دةيرض للجراد مصاأل: )عليه السالم(ثل قوله م

                                                

  .٨ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٧٠ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٧٠ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  .٣ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:وسائلال) ٥(



٤٤٨

  . )١(لهكمات يف البحر فال تأن إ وأما، لهكي فكاجلراد ذ: ة الثقفييوروا

 تاً يف املاءيبه مينص: جعفرعلي بن  ة عدم املوت يف البحر من داللة خربيفاكوهذا أظهر داللة يف 

ون موته يف الصحراء كي أن لوجود احتمال، لهكأت ال: )عليه السالم( قال ،لكؤييف الصحراء أأو 

ان عدم استثناء أحدمها يف ك، املوت يف املاء ويف الصحراءن اان للموت احملرم استثناءكلو  إذ ،بسبب املاء

، د وال عمرويقم ال زيمل  أنه واحلال، داًيز إالّ ل قام القوميون من قبكيث يح، ة الثقفي مستهجناًيروا

 إىل )لهكي كتان واجلراد ذياحل( و)تهيه وميح يكذ(ات إطالقده يؤيو، ة الرضويياشعر به روي كذلكو

  . ك ذلريغ

  . واهللا العامل، الصناعةى  مقتضكان القول بذلك إمجاعن يف املسألة كيمل  فإن هيوعل

  . )رقن قصده احملإو، لحيها جراد مل يمجة نار فأحرقتها وفألو وقع يف (: قال يف الشرائع

ث عمار يوقد تقدم حد، صطديمل  أنه اد واحلالياالصط إىل اجي ملا تقدم من االحتكوذل: أقول

  . )٢(ال: لكؤييف جواب هل  )عليه السالم(ث قال يح، ه جراديف وما احترق القراحيف

لو  نعم(: ولذا قال اجلواهر،  يف حلهشكالنبغي اإلياد فال يذا جعلت النار لالصطإف، انكف يكو

ها من ريد بغيالصك، نئذيصطاد ا حل حيؤججها ويد للجراد بأن يار آلة صون النك إمكانفرض 

   كالت حسب ما مسعته يف السماآل

                                                

  .٤ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٤٤٩

  . )مهارية وغريبة واحلظكاملصاد بالش

ان التعارف مجع الناس للجراد من كبل و،  يف العراق أبان جميء اجلرادكوقد تعارف ذل: أقول

ن كين مل إو، لونكأيشترون ويعوا والناس يبيانوا كو، لي منها من برد اللريثكوقد مات ، الصحراء

  .  حجةكعملهم ذل

  . كل قبل ذلحي فال ،انريستقل بالط يبفتح الدال مقصوراً حىت ل الدىبحيفال ، انكف يكو

شف اللثام االتفاق كبل يف ، هي علمجاعل اإلين حتصكميبل ، هيبال خالف أجده ف: قال يف اجلواهر

سألته عن الدبا ، )عليه السالم(ه يعن أخ، جعفرعلي بن  حةي لصحكوذل، مجاعاإلويف املستند ب، هيعل

  . )١(انريستقل بالط يحىت ال: )عليه السالم( قال ،ادرمن اجل

س له يالدبا ل يسمىشبه اجلراد وهو الذي ييف الذي ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وموثق عمار

ل كؤي ال:  وعن املهرجل فقال،نه مسخل ألكؤي ال:  قال،لهكل أحيقفز قفزاً أي إالّ أنه  بهريطيجناح 

  . )٢(س هو من اجلرادينه مسخ لأل

من اجلراد هل  اوسألته عن الدب :)عليه السالم(ه يعن أخ، جعفرعلي بن  عن، كة املستدريويف روا

  . )٣(ريط يله حىتكل أحي ال:  قال،لهكل أحي

  . ةات السابقي الرواإطالقد يقي كوبذل

ين أنا إ :توبكجناح اجلراد معلى  :)عليه السالم(علي  عن، )عليه السالم(فة الرضا ية صحيوروا

  ، شئت بعثتها لقوم رزقاً إذا ،رب اجلرادة ورازقها، أنا إالّ لهإال ، اهللا

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح من أبواب الذبايح٣٧ الباب ٣٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٧٠ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٤٥٠

  . )١(ذا شئت بعثتها لقوم بالًءإو

  . هظهر جناحيمل  أو، طر بعدي ما ظهر جناحه ومل نيفرق ب المث إنه 

حرمة ى ل عليدل النه إ :هي وف. بأنه من احلشرات،اتيالروا إىل ضافةباإل اجلواهر علل احلرمةمث إن 

 إالّ إذا  اللهم،)٢(﴾يحرم علَيِهم الْخباِئثَ﴿دخل يف يث يح، انت من اخلبائث عرفاًك إالّ إذا احلشرات

 كذلكو، ثاًيعراف خبعده بعض األيال ما ، ثيبخ أنه ىة ما دل الشرع عليل بأن املراد باخلبائث يف اآليق

  . شربةطمعة واألتاب األك كالم يف ذلكوحمل ال، باتيحال الط

ز من الطفل ي املمريد غيصح صي ال أنه فالظاهر، دي واجلراد بالصكة السميقلنا باشتراط حل إذا مث

  .دلة األطالقإل ،دهميز منهم فال بأس بصيأما املم. عدمهمكوجودهم  إذ ،رانكوانون والس

عن  حة فضالًية الذبيكلعدم اعتبار البلوغ يف تذ، طفالد األي يف حلهما بصإشكالال (: ويف اجلواهر

  . )ازة املباحاتيقة من حية اليت هي يف احلقيكهذه التذ

بناًء ،  وقوعها من انونة واجلراد صحكة السميكمر يف تذستفاد من توسعة األيوقد (: أما قوله

نه إ :قالي إالّ أن اللهم، أخذه وصاده أنه دهيثبات إى صدق علي ف،ا نوع منهاازة منه ألياحلصحة ى عل

  . )ه تأمليوف، عربة بقصده ال

  .النصراف أدلتهما عن مثله، ازةيد واحليصدق الصيمل  وإالّ ،زاً فال بأسيان ممكن إنه إ :هيفف

  . ديسائر آالت الصكآلة   إالّعدي نه الأل ،ىفكدمها يواناً بصيالعاقل ح أمر ولو

  

                                                

  .٥ ح من أبواب الذبايح٣٣ الباب ٧٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١٥٧: عرافاألسورة ) ٢(



٤٥١

 ،لهاكوال عند أ وال عند موا خراجها من املاءإتان وال عند يد احليعترب يف صي ال) ١٧مسألة (

صح األى  وعل،نياألول وال خالف أجده يف ،عي يف اجلمإشكالبال ، سالموال اإل وال االستقبال ةيسمتال

  .يف املستند ماى عل، هي علمجاعوعن احللي اإل، شهر يف الثالثاأل

 هيبل ال أجد ف، صحاب واحد من األريما صرح به غيف ب يف ظهور النصوصير ال: ويف اجلواهر

ة ييف عدم اعتبار التسم  حىت،كالم يف السمكالكة اجلراد يكالم يف تذكال أن نهم منيخالفاً ب

  . سالمشترط يف أخذه اإلي نه الأو، واالستقبال

ره كهو ما ذ قوىاأل و،حتاط ابن زهرةاو، سالماعتبار اإلإىل  دينعم يف الثالث ذهب املف: أقول

  . ةية والروايد البحر يف اآليلعموم حل ص، املشهور

 كذلكو يسمية وال كضربون بالشبي ني حكد اوسي للسميعند ص، ريبص أيب ففي موثقة

  . )١(تان أخذهايد احليصإمنا دهم يبأس بص ال: )عليه السالم(فقال ، هودييال

  . )٢(أخذهي أن اًيان حكن إ بأس به ال:  قال،هيسم عليمل ن إ تانيد احليعن ص، ة الشحامياورو

  . )٣(بأس به ال:  فقال،هيسم علين مل إتان ويد احليعن ص، حة احلليبيوصح

  . )٤(بأس ال: )عليه السالم(قال ، يسمي  والكد السميعن ص، حة حممديوصح

                                                

  .٥ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الذبايح٣١ الباب ٢٩٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٥٢

ل ما صاده اوس من احلوت كعن أى نه إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ومفهوم خرب الدعائم

  . )١(اًيما أخذ ح إالّ ل منهكؤي نه الأل، واجلراد

البهائم  إىل ةي النصراف اآل،﴾ال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه﴿و: عارضه قوله سبحانهيوال 

  .ةيهذا يف التسم، اات أخص مطلقاً منهين هذه الرواوأل، وحنوها

وعدم مشول ، مجاع واإلاألصل إىل ضافةباإل، اتي فعدم اشتراطه من الضرور،يف االستقبالأما 

  . حةيذبى سمي ال كالسم فإن ،)٢( لهكحتياستقبل بذب: مثل

صحاح ك، د اوسييات اليت تقدمت مجلة منها يف صيه متواتر الروايدل عليف، سالموأما يف اإل

  . هاريابن سنان وغ ومي وأيب مر)٣(ريبص أيب موثقات و،مانيسنان وسلاحلليب وابن 

 كون السمكمة يبضمى د النصاريل صكأما املتأمل باالشتراط فاستدل مبا تقدم من النهي عن أ

 فقال ،د اوسيعن ص )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال ،ىسية عيوبروا، اطيوبقاعدة االحت، داًيص

  . )٤(تشهده إالّ أن فال جتوز شهادم وإالّ ،ضاًي أك والسمأحياءه كعطوأ إذا بأس ال :)عليه السالم(

وأمثال هذه ، اطي لالحتتدع جماالً ة الية يف احللحيات الصريالروا إذ ى،فخيل ما ال كويف ال

  : شعاراتاإل

                                                

  .١٦٢٢ ح من أبواب الذبايح٣ الباب ١٧٣ ص٢ ج:الدعائم) ١(

  .١٢١: نعاماألسورة ) ٢(

  .١ ح من أبواب الذبايح١٤ الباب ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٥٣

 كجلراد والسمسألته عما صاد اوسي من ا، )عليه السالم(ه يعن أخ، جعفرعلي بن  رواه مثل ما

  . )١(بأس اته الكده ذيص:  قال،لهكل أحيأ

  . )٢(تان أخذهيد احليصإمنا دهم يبأس بص ال:  فقال،تانيد اوس للحيعن ص، ة احلليبيوروا

   .)٣(ده اوسييصي الذي كبأس بالسم ال: ة ابن سنانيوروا

  . اتيها من الرواريغإىل 

،  القطعيمجاعه اإليوالذي قام عل، اتيمن الضرور بل هو، نيكعلم عدم اشتراط السيومما تقدم 

  . كله يف السمكهذا ، هاي فنيكعمال السإراهة كى دل عليات ما يبل يف بعض الروا

 يف كسمالم يف الكالكالم يف اجلراد كال( :وقال يف املستند، الم اجلواهركه يد فقد تقدم فاأما اجلر

 أن ىلإ) ضاًيد أيعند املف  حىتسالمة واالستقبال واإلياط التسممن عدم اشتر (:قال أن إىل) امكحع اآليمج

  . )ركوجد يف شيء مما ذيبال خالف (: قال

عدم  أن ماك،  والضرورة يف مثل االستقبالمجاعاإل إىل ضافة باإلكل ذلكى دل عليو: أقول

 كمس الني بةمت باملساواكات السابقة اليت حيمجلة من الروا، ضاًي ضروري أنيكالس إىل اجياالحت

معها ى بقي د اوسي مما اليات صيروا واألصل إىل ضافةباإل، اته أخذهكمت بأن ذكاليت ح واجلرادو

  ما تقدم من  إىل ضافة باإل،)٤(﴾ال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه﴿و  بـلالستدالل جمال

                                                

  .٨ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٢٩٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح من أبواب الذبايح٣٢ الباب ٣٠٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .١٢١: نعاماألسورة ) ٤(



٤٥٤

  . الذبائح واجلراد خارج موضوعاً إىل انصرافها

  .  ظاهر الوجهريد غا واجلركم السمكاض يف احتاد حي الر أن إشكالعلميمنه و

 احملرمة وسائر كمساأيت يف األيورة ال كة املذيفيكلبا إالّ كور يف عدم حل السمكم املذكاحلمث إن 

ا من جهة اللحم إف، هاريلب املاء وغكالسلحفات والضفدع وك ذات الدم الدافق ريدواب البحر غ

 ولذا ،ن مات يف املاءإو  ومن جهة الطهارة طاهر مطلقاً،شربةطمعة واألتاب األكر يف كا ذمكحمرمة 

  .ث هلا منفعة حمللة مقصودة للعقالءيح، هايافة املعامالت علكجراء إوز جي

هما مل ي اهللا سبحانه علري املسلم اسم غريغ أو ر الصائد املسلمكذ أنه إذا  مما تقدمنيقد تبمث إنه 

  . ةي احلل يفكضر ذلي

 فحاهلما حال ،﴾ال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه﴿و: نئذ يف عموميدخل حينه أب: قاليفال 

واهللا ،  حرمتهكسبب ذلينه ال إف،  اهللا سبحانهريحنومها اسم غ أو احلب أو هةكر مقتطف الفاكذ إذا ما

  . العامل

  



٤٥٥

 مجاعه اإليبل عل، مه يف اجلملةأاة ك ذنياة اجلنكذ أن  وال خالف يفإشكالال  :)١٨مسألة (

  : اتيه متواتر الروايدل عليو، افةك نيبل وضرورة املسلم، ةرياحملقق واملنقول والس

ا ي :قلنا :قال )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، د اخلدرييسع أيب عن، رواه الغوايل مثل ما

 لوهك:  قال،لهكه أم نأينلقأ نيلناقة ونذبح البقرة ويف بطنه اجلننذبح ا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . )١(مهأاة ك ذنياة اجلنكذ فإن ،شئتمن إ

، ضةيمستفى تب الفتوكورة يف كورة مذكة املذيبل الروا، ديسع أيب عن، الفتوح أبو ذا رواهكو

  . )٢()صلى اهللا عليه وآله(عنه  ضاًيها أوالعامة رو أن ماك

 بن عباس فأخذ بذنب عبد اهللا فمر به ،نيوماً بقرة يف بطنها جنيذبح نه إ ،هين أبع، وعن قابوس

  . )٣()مكنعام اليت أحلت لمة األيهذا من (:  وقالنياجلن

ل كؤيمه أأى ك تذاءعن احلو )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، بيعقوب بن شعيح يويف صح

  . )٤(لكعر فه الشيان متاماً ونبت علكإذا  : فقال،ااكبذ

أُِحلَّت لَكُم بهيمةُ ﴿: عز وجلعن قول اهللا  ) السالمماعليه(سألت أحدمها ، ح ابن مسلميوصح

عز اهللا   الذي عىنكفذل، مهأاة كاته ذكشعر وأوبر فذأ إذا مهأ يف بطن نياجلن:  قال،)٥(﴾الْأَنعاِم

  . )٦(وجل

  .)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن زرارة، )عليه السالم(عنه ، اشييورواه الع

   ىما روك

                                                

  .٢ ح من أبواب الذبايح١٦ الباب ٦٧ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٢ ح من أبواب الذبايح١٦  الباب٦٧ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.٣ ح من أبواب الذبايح١٦ الباب ٦٧ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

.١ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.١: نعاماألسورة ) ٥(

.٣ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



٤٥٦

 كفذل، مهأاة كاته ذكأوبر وأشعر فذ إذا مهأ يف بطن نياجلن :قال: ه قالريم يف تفسيبراهإعلي بن 

  . )١(الذي عناه اهللا

حة فوجدت يف بطنها ولداً تاماً يذحبت الذبإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح احلليبيوصح

  . )٢(لكاً فال تأن تامكين مل إو، لكف

 ،ويف بطنها ولد حة تذبحييف الذب قالنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، انكح ابن مسيوصح

  .)٣(لهكن تاماً فال تأكين مل إو، مهأاة كاته ذكذ فإن ،لهكان تاماً فكن إ :قال

اة كاته ذكذ: )عليه السالم( قال ،شعرأذحبها ويف بطنها ولد قد يسألته عن الشاة ، وموثق مساعة

  . )٤(مهأ

عن قول اهللا ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناأصحابعن بعض ، نصر أيب وخرب أمحد بن حممد بن

  . )٥(مهأاة كاته ذكفذ، اشعر وأوبر إذا مهأ يف بطن نياجلن: قال ،ةي اآلحلتأ: عز وجل

  . )٦(شعر وأوبرأ إذا مهأاة ك ذنياة اجلنكذ:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، وخرب فضل بن شاذان

ويف بطنها ولد تام  حةيذحبت ذبإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخرب جراح املدائين

  . )٧(لهكن تاماً فال تأكيمل  فإن ،مهأاة كاته ذكذ فإن ،لهكف

                                                

.٣ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧٠ ص١٦ ج: الوسائل)٢(

.٦ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

.١١ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧١ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .١٢ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧١ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

.٧ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧١ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(



٤٥٧

   .)١(مهأاة كاته ذكشعر وأوبر فذأ إذا روي: وخرب املقنع

  .ضاًي أاآلخرأيت بعضها يليت سات ايها من الرواريغإىل 

  . ااكاته ذكذ أن  أي،ما هو الظاهرك ة مرفوعةياة الثانكوالذ

 ،مهأاة كذكاته كذ أي ،املصدرى عرب عليروي بالنصب بأن  بل يف الغوايل، أما احتمال النصب

 مجاعوقد قام اإل، فهو خالف الظاهر، مهأة يكتذكته يكلزم تذي أي ،فحذف اجلار ونصب مفعوالً

  .خالفهى بل ضرورة املذهب عل، والنصوص املتقدمة

ه يامل الذي فكحمل تأمل يف ال، )كه بذلياحلل فى بل لعل الظاهر حصر مقتض(: وقول اجلواهر

  . نياملوازى أخرج وذبح عل إذا ذاك و، حلكمات بذل إذا ثيح روح

  : م ثالثةاأل إىل  بالنسبةنيأقسام اجلنمث إن 

عن شق  أو  املوضع املعهودنسواء خرج عى، كاملذ أو ،تيامل أو ،احليرج من بطن خيما أن إ نهأل

، ىك املذري أدلة حرمة غطالقإل، فهو حرامى كذيث ياة له حبيذا خرج عن بطن احلي وال حإف، يف بطنه

  .نيمرمن األ أي صلحيمه ومل أة يكتذ أو ة نفسهيكبتذما إ ةيكوالتذ

  . بالشروط يك أدلة حل ما ذطالقإل ،ة بالشروط حليكتذ يكاة وذيذا خرج وله حإو

 األصل يف بقائه فكن شكل، علم بولوج الروح أو ،ه الروح أم اليهل وجل ف أنه  يفكولو ش

ة لوجه يل باحللي ورمبا ق،نه مثبتأل نفع االستصحابيوال ، علم بهية حادث مل يكالتذ ألن ،احلرمة

  .صول يف بعض مباحث األكالم يف ذلكوقد فصل ال، فيضع

  ل حي كذلكت فيا خرج عن بطن املذإو

                                                

.٥ ح من أبواب الذبايح١٦ الباب ٦٧ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٤٥٨

  . كرم بدون ذلحيو ي،كاً وذيان حكذا إ

نتفع ي نه الأل، ة املتضمنةريثكخبار الت األياحلرمة مع خروجه عن املى دل عليو(: قال يف املستند

ة يومفهوم العلة يف روا،  منهاكس ذلياء خمصوصة ليشأتة بيل من املحي واحلاصرة ملا ،ت بشيءيمن امل

  . ىانته )ها دم وال هلا عظميس هلا عروق وال فينه لأتة بينفحة املأة يلة املعللة حللي الطوالثمايل

سألته عن شاة ، )عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن  خرب أن ظهريومما تقدم 

راد به من ي إمنا ،)١(بأس ال: )عليه السالم( قال ،لهكصلح أياستخرج من بطنها ولد حي بعد موا هل 

  .  أدلة ذبح احليطالقإل، الذبح إىل اجهي يف احتإشكالفال  وإالّ ،تةيخرج من بطن امل أنه جهة

 إذا نعم، ذا صاد ومات يف بطنه حل بالشروطإف، هريد وغي الصنيورة بكام املذكح فرق يف األالمث 

مات  إذا ةييف مسألة املترد احلل كذلكو، اتهكلحق ذيمل  إذا مهأحل ك، ضاًياً حل أيان حكلحقه ويمل 

  . حنر أو  وذبحكم بعد ذلن أخرج األإ ونياجلن إىل وصل الطعن أو م بطعن األنياجلن

 طالقإل، صحاألى لجه الروح وعدمه علي أن ني ب ـةيأي يف احللـ وال فرق (: كقال يف املسال

لجه ي ال أن متامهإع م سيدرإلمي وابن يخ والقاضي وابن محزة والدي وشرط مجاعة منهم الش،النصوص

  اشتراط  إالّ كذلى ل هلم عليوال دل، هميخبار حجة عل األإطالقو، مهأاة كل بذحيمل  وإالّ ،الروح

                                                

.١٤ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧١ ـ ٢٧٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٥٩

  . ته ممنوعةيلكو، ة احلي مطلقاًيكتذ

  . تةيل املي دلإطالق مشله كذياً ومل يان حك لوأنه  ،كذل إىل ضافةواستدل هلم باإل: أقول

  . خبار األكتلى م علكتقدمة حاخبار امل األن إطالقإ :هيوف

موت ولدها يف ييف الشاة تذبح ف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، موثق عمار إىل ةضافهذا باإل

 أن مات قبل فإن ،لكفاذحبه و يخرج وهو ح فإن ،مهأاة كاته ذكذ ألن ،نه حاللإله فك:  قال،بطنها

  . )١(بل والبقر اإلكذلكو، لهكتذحبه فال تأ

  . املوت يف البطن ظاهر يف ولوج الروح فإن : اجلواهرقال يف

  مانياض نسبة عدم الفرق بيبل يف الر، تباعهأخ ويالم الشكل يف الشرائع يف ك أشكولذل: أقول

  . نياملتأخر إىل مل تلجه  مانيوجلته الروح وب

 نية بقل عدم الفرق مع متام اخل،بل املشهور الذي هو ظاهر النص القاعدةى فمقتض، انكف يكو

  . ما وجلته الروح وما مل تلجه

ويف اجلواهر بال ، ما يف الشرائعك ل أصالًحيتم خلقته مل يذا مل إف، ةقان تام اخللك إذا لحيإمنا نعم 

  . هي علمجاعه اإلريبل عن االنتصار وغ، هيخالف أجده ف

 نيه بي خالف فبال، لهكوز أجير حرم وال بويشعر ومل يتم خلقته ومل يمل ن إ :وقال يف املستند

  . )رمحه اهللا(لي يردب لألرشادما يف شرح اإلك ال خالف مطلقاًببل ، ةيفاكما يف الكعرف ي صحاباأل

                                                

  .٨ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٢٧١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٦٠

ة وهي بنظره ال ار املتضمنة لشرط التمام مجل خربيخباأل ألن ،مث احتاط صاحب املستند باملنع

صل والعمومات مع  لأل،ه تأمليفف  وإالّ،اً فهويإمجاعان كن إ :قال أنه يليردبونقل عن األ، هايداللة ف

  . ميالتحرى دل عليعدم ما 

فقد ، صل والعموماتفال جمال لأل، ما حقق يف حملهك، ميالتحرى ة تدل علياجلملة اخلرب: أقول

  .ة املشترطة للتماميتقدم مجلة من الروا

 أو دياقص الخلق ن إذا ماك، قابل الناقصيما  راد به متام النمو اليشرط التمام  أن ىفخيوال 

ات يه يف الروايبار للنص فيشعار واإلشترط اإليشترط التمام يما كو،  هو املنصرفاألول ألن ،الرجل

 إىل شارةإ نيال الشرطكولعل ، اآلخر أحدمها عن كنفين فال يمر األنين الظاهر التالزم بكل، املتقدمة

  . التمام

 ،اشتراط متام اخللقة وحده يف بعضهاات باعتبار ي الرواكولعل اختالف تل(: قال يف املستند

، نيمرهو لتالزم األإمنا ما يف ثالث ك ن معاًيمرر األكذ أو ،بار يف بعض آخريمع اإل أو شعار وحدهواإل

  . صحابلمات األكذا اختالف كو

الم كضاً ظاهر يوهو أ، عقوبيحة ينهما يف صحيما هو ظاهر اجلمع بك، ولو قلنا بعدم التالزم

ح يبشهادة الصح، د بعضها ببعضييخبار بتق األنيصل واجلمع بن معاً لأليمر اعتبار األنيتعل بيفق، املقنع

وا منطوقاً كخبار مع واأل، ةيبل هو مع احلل، األصلملنع ، ه نظريوف، عقوبيحة يصح أي ،اجلامع

رة انتفاء  الذي لو ثبت يف صومجاعمة اإليبضم إالّ ،مر قاصرة ماكفادة احلرمة إومفهوماً متعارضة عن 

  . ىانته )ن أقربيمرفاحلل مع أحد األ، فعدمه مع حتقق أحدمها واضح نيمراأل

   يف اآلخرر كوذ، المك يف نير أحد الشرطكذحيث إن ، نيالمه متكو



٤٦١

،  للتالزمك هنااآلخرو ر أحدمها هناكذي أنه إمنا  يف،الم آخر ظاهر عرفاً يف موارد التالزم غالباًك

ون الشرط ك قطعاً يف إمجاع وال ،ذانوخفاء األ اين يف مسألة خفاء اجلدرانه اهلمديره الفقكما ذك

  . همايلك

 ماكف، ن متام اخللقةينه قرل ألكال،  احتماالن،البعض أو لكال إىل بار بالنسبةيشعار واإلمث هل اإل

ته يقول ملن خرج بعض حليما ك، أوبر أو هضقال ملن أشعر بعينه أل والبعض،  هناكذلكل كيف الأنه 

  .  أحوطاألولان كن إو، وهذا الثاين أقربى، التح

 ألن ،فالظاهر احلل، رج الشعر والوبر خيمرض مل أو ن لعرضكبار ليشعار واإلولو وصل وقت اإل

، مرض أو رجل لعرض أو ديكما قلنا يف مسألة عدم متام بعض اخللقة ك،  عالمةكذل أن رونيالعرف 

  . مرض أو لعرض لهماكحال قبل ى عل يبق أي ،ملكيمل  إذا ماكفهو ، تمل العدمحيورمبا 

ن من تعارف اآليما ك، مل قبل الوقت لدواء وحنوه أو كس بأن أشعركلو انع أنه علمير كومما ذ

سائل رنا مثله يف املكما ذك، ةيم احللكاحل أن الظاهر فإن ،مالكسرع يف اليات فيم بعض املقوعطاء األإ

ترتب  يسرع نضجه حىتيبل  ، فقطنبات مثالًال اإل ،سرع بلوغهي الولد دواًءى عطيث يح، املستحدثة

  .ل آثار البالغك هيعل

  . مناطاً أو اًإطالقبل واحلمار والبغل والفرس ات تشمل مثل الغزال واإليوالروا

ما قال به املبسوط كل حيفهل ، سع الزمان لذحبه فماتيلو خرج الولد وهو حي ومل مث إنه 

  :  احتماالن،همريستند وغما قال به احملقق واجلواهر واملكل حي ال أو ،همرياض وغي والركواملسال

  . دلة األطالقإل: األول



٤٦٢

تذحبه فال  أن مات قبل فإن ،لكخرج وهو حي فاذحبه وفإن  : قال،ملوثقة عمار املتقدمة: والثاين

اق يالسى اة مبقتضير احلمستق إىل املوثقة منصرفةن إ :قاليا مبن ركل، اتطالقد اإليقي كوبذل، )١(لهكتأ

  . اتهيه باستقرار حإمكانمر بالذبح الذي هو فرع املتضمن لأل

  .فاملسألة حمل نظر، انكف يكو

 أو ، خروج البعضمييف التحرى فكي أو ،لكخروج ال ـ رمحيعند من  ـ هل املراد باخلروجو

ان املنصرف كوان ،  احتماالت،لكؤيه فريذحبه وخروج غيمل  إذا لكؤي خروج الرأس فال نيفصل بي

 شمل مايفال ، عهيث االنصراف يف خروجه جبميح، د من الداريخرج ز: قال إذا ماكفهو ، لكخروج ال

  . رجله فقط أو دهي أو خرج رأسهإذا 

ذا ذحبت ومات الولد إ ف، خروجاًكعد ذليحة قبل ذحبه فخرج بعض الولد مل يولو انشق بطن الذب

 ألن ،رمحيث يح بدون االنشقاق مات قبل الذبح إذا ماكفهو ،  مثالًمات الولد باالنشقاق أما إذا ،حل

  . ت اميمل  أنه  واحلال،ماة األكبذ اًيان حكإذا  وتمي أن لزمي أنه نياة اجلنكظاهر ذ

ما  إالّ االحنصارى ل عليلعدم الدل، تهيفالظاهر حل م وذبح الولد احلي يف بطن األنيكولو أدخل الس

  . ه يف احلصرري وغ)صلى اهللا عليه وآله( قال من ظهور النبويي

،  فاحلصر حمل نظر،كبذل إالّ حتصل اته الكذ أن ال، ااكاة له حتصل بذكالذ أن بصددنه إ :هيوف

  . أدلة الذبحإطالقشمله يه يوعل

  صل أعضاء الولد فانأو 

                                                

.٨ ح الصيد والذباحة من أبواب١٨ الباب ٢٧١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٦٣

 ) عليه وآلهصلى اهللا(ال النصراف النبوي   أو،نياة اجلنك ذطالقفهل حتل إل، تيكم فذيف بطن األ

  .  فتأمل، أقرباألولان كن إ و، احتماالن،املتعارف إىل هريوغ

، كذلى ل عليدل نه ال أل، الظاهر العدم،نيخراج اجلنحة إليشق جوف الذب إىل مث هل جتب املبادرة

ن احتاط إو، همرياملستند واجلواهر وغ واضي والركاملسال  أفىتكوبذل، دلة ظاهرة يف املتعارففاأل

  . استحباباً بالسرعةبعضهم

ة يف يدلة احللاملنصرف من األ ألن ، حرمنيسرع ومات اجلنيلو خالف العرف ومل  أنه والظاهر

خصوصاً ومن املتعارف يف املقاصل عدم السرعة ، طالقم اإليكقال بتحيان رمبا كن إو، حال التعارف

شتغل بالسلخ يساعات  أو اعةاناً بعد سيوأح، ذبح القصاب عشراتيث ياملتعارفة يف الذبح الواحد ح

  . وحنوه

قل يما ال  إىل تاجحي وحنر مائة ،)١(بلحنر مائة من اإل )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن وقد ورد

  .ان متعارفاً من االزمنة السابقةكحنر مجلة مرة واحدة  أو ذبح أن ديؤيمما ، من نصف ساعة

،  دون الثاينأبطأن إ واألول باحلل يف ، الواحددون مثل حنر ل باحلل يف ذبح وحنر متعدديوالتفص

  .سراع املتعارف يف احلل من وجهلو عدم لزوم اإلخيه فال ي وعل،ل الواحديخالف املنساق من الدل

، شاة فأولدها ولدهى على وان آخر نزيح مثالً، هريلغ أو ون الولد لهكي أن نيفرق يف احلل ب وال

الولد  أن من جهة أو ،العرتكب ة األيما من جهة حل، إ حالالً الولدكان ذلك أن دلة بعد األطالقإل

  ال أو ،مهأشبه ي

                                                

  .١ ح من أبواب الذبايح١٨ الباب ٦٨ ص٣٦ج: املستدرك) ١(



٤٦٤

فاحلرمة من جهة  وإالّ ،لبكشبه الولد اليشاة ومل ى لب علك فرض نزو إذا ماك، شبه احلرامي

  .  فتأمل،اةكال من جهة الذى خرأ

مجع  إالّ إذا ،المهاكماً حال أان الولد توكولو ، لب من أب آخركولد ال إذا حال ما علميومنه 

  .فاحلل ملا مجع الشرائط، اآلخرأحدمها الشرائط دون 

، ل هو فقطحيذبح مل ين مل إو،  حلاآلخر فذبح اآلخر وقد مات أحدمها دون نيولو خرجا متصل

  . وجب حرمتهي  الاآلخراتصاله ب أن ل بعدي الدلطالقإل، ت فحالليأما امل

 يكذ أما ما، احتماالن، حرام أو تهما حالليفهل م، سد جىن عليحقو أو حقوى انا علك إذا أما

  .منهما فهو حالل

  . اًيخرج ح أن م وذبح الباقي بعدوان الواحد يف بطن األيمات جزء من احل إذا مك احلكذلكو

 فرمبا ظهر من بعض ،ه الروحجتل أن يف الشعر قبل ولو خرج تام اخللقة حىت(: قال يف الشرائع

ته يكن تذأ و، يف حلهنية اجلنيكدلة يف اعتبار تذلظهور األ الظاهر خالفه إالّ أن ،ةباحصل اإلأل الناس حله

ه يوف ،ىانته )تهايكته بتذيكحصر تذى  مقتضكبل ذل، نئذية حيكل بدوا لعدم التذحيمه فال أة يكبتذ

  . تأمل

 الشعر أل يودل، دلة األطالقإل، يكذ إذا فالظاهر احلل، ولو خرج معه روح بال شعر ووبر

  . شملهي

  



٤٦٥

هل  أنه يت يفأيت اخلالف اآلي ال، في يف الذبح قطع احللقوم فقطكيل بأنه يلو ق :)١٩مسألة (

أيت يربع أ أو ثالث أو نيل بلزوم قطع اثنيق أما إذا ،راد قطعهيما يتعدد ف ال إذ ،شترط توايل الذبحي

  . وركاخلالف املذ

 وداجاأل ي يف فركذلك و،لهكالالزم قطع و  أ،في قطع نصفهكيفهل ، وجب قطع احللقوم إذا نعم

  . لكقطع اليولو مل  ي الظاهر الثاين لصدق الذبح والفر،في الشقكي أو ،لزم القطعيهل 

أيت يه ية ففيتابعه بشق البقأما إذا ، لعدم الصدق، لحيذا مل كا ثقب ومات هإمنو فريمل  إذا نعم

صدقان بالثقبة ي ال يالذبح والفر إذ ،احللقوم فقطة يفاكل بين قإو، الم يف اشتراط التتابع وعدمهكال

  . وحنوها

 فهل الشرط قطع ،واحد يمن مر أو ،نيثر من ودجكأ أو ،وان حلقومانيان للحكلو مث إنه 

  :  احتماالن،املشهورى ربعة علاأل أو ،القول بهى عل في الواحدكي أو ،عياجلم

  .  قطع بقدر املأمور بههنأل: األول

ان له ك إذا  املتعارف حال ماريفحال غ، هو يف املتعارفإمنا أربعة  أو ع واحدقط ألن :والثاين

  . واحد منهما يفي فركي نه الإف، جسم واحدى رأسان عل

  .ةيك عدم التذاألصلف كولو ش

لصدق ،  دون الثايناألوليف  يفكيث يح، ني ذات رأسنيوب ثركوداج األ األنين الفرق بكميو

واحتمال  ل النجاة بعد تعارض احتمال الصدقيهما سبيلكاط يف يواالحت، ين دون الثااألولدلة يف األ

  . املناط



٤٦٦

قطع أحد  أو وداجاً بقطع ما تعارف من األيوان حياحل يبق إذا ماي فشكالنبغي اإلي ال نعم

  . نيالرأس

  .تهما بذبح واحدي يف حلإشكالان جسمان لرأس واحد فال ك إذا أما

ل الدم وحنوه من يوجب موته بسبب توصي ث قطع أوداجه اليأس حب بالران اجلسم متصالًكذا إو

 أن فالظاهر، وان بال أعضاء للذباحةيما لو فرض خلق اهللا سبحانه فرداً من احل أو ك،ةيعية ترقيجهة عمل

ن كيمل : ث قال يف املثال الثاينيخالفاً للجواهر ح،  لفهم املناط عرفاً،ر وحنوهائة يف بيحاله حال املترد

  .بعدم قابليته للتذكية بعيداًول الق

جيب متابعة الذبح حىت يستويف األعضاء األربعة، فلو قطع بعض : (وكيف كان، فقد قال الشرائع

  . )اة مستقرةيه حيبق فينه مل أل، قطع الباقي حرماألعضاء وأرسله فانتهى إىل حركة املذبوح مث استأنف 

ث ياة حبيحة حيان للذبك فإن ،نياآلخر نيالودجمث قطع ى،  مث تراخ مثالًنيقطع ودج إذا :أقول

ان القطع الثاين ك إذا فالظاهر احلل،  الذنب وحنومهاكي وحترنيها ما تقدم يف مسألة طرف العينطبق علي

ن من يره مجلة من املتأخركل ملا ذيوقد عرفت عدم الدل، وجب املوتي مل األولالقطع  ألن ،بالشرائط

  . اةياشتراط استقرار احل

 األولحال القطع  إذ ،نيك وقبلة وبسملة وسإسالم من األوله فال عربة بالشرائط يف القطع يوعل

 نيمبتابعة القطع ب ه فال عربة حىتيوعل، هيعضه الذئب فقطع ودج أو وقعت من مرتفع إذا حال ما

  . نياألولن ويريخاأل

رناه كما ذى ف عليضي أي ،كضاً ذليشترط هنا أي أن نبغي لهياة فيشترط استقرار احليأما من 

  ن الشرائع مع اشتراطه كل، اتهياشتراط استقرار ح



٤٦٧

زهاقه  إله وهو ي بوجود املقتضكسالوعلله امل، شترط هناياة يف املسألة السابقة مل ياستقرار احل

 رد من الشارع مايومل ، عدم املتابعة الإس يل إذ ،ربعة وانتفاء املانععضاء األقطع األ إىل بالذبح املستند

  . اشتراطه يف احللى دل علي

  :نيموجوداً واملانع مفقوداً بشرط يون املقتضكيإمنا اشتراط احملقق االستقرار ى بناًء عل: أقول

 وإالّ ، الذبحكلعدم تعارف مثل ذل، نصرف أدلة الذبح عنهيث يون عدم التتابع حبكي ال أن :األول

  . احلل موجوداً ين مقتضكيان انصراف مل كذا إف

 عن قطع الودج ل ودج منفصالًكقطع  إذا مايفـ  عاتطل الق أو كنيال القطعكون كي أن :الثاين

ون الذبح كي أن دلةظاهر األ إذ ،فكي مل األول يف القطع قل البسملة مثالًيذا مل إف، بالشرائط ـ اآلخر

قطع ال أو ،م مسلريد غيقطع الثالث من ال أو ،ديان القطع الثاين بدون حدك إذا كذلك و،له بالشرائطك

  .الرابع بدون قبلة

ولو قلنا باعتبار ، اةية مع بقاء مطلق احليل باحلليوق(:  قال،وقد استحسن رأي احملقق املستند

ولو مع التوايل النتفاء  حته أصالًيل ذبحي مل مينه لو أثر يف التحرأل، نيالقطع إىل باحة الستناد اإل،االستقرار

  . ىانته ) حمالةاة املستقرة بعد قطع البعض الياحل

قرب رساله فاألإه بعد يعضاء مث وقف علع بعض األطولو ق(:  قائالًرشادنه أخذه من اإلأكو

  ).ال ام أوياأل أو وميش اليعي أن نكمياة مستقرة وهو الذي يه حيف يسواء بق، باحةاإل

  إىلمهاريي وغكركالدروس والكنما ذهب آخرون يب، ظهر من القواعد التوقف يف املسألةيو

فاء يلعدم است، اف يف احللك ريت وهو غيم املكه يف حري صاألول بأنه بالقطع كوعلله املسال، احلرمة

  عضاء املعتربة األ



٤٦٨

  . ىانته )تيم املك حباألولبقاه أ أن نه قطع بعدأل، افك ريضاً غيوالثاين أ

 تبعاً ملصنفه )ه اهللارمح(ولذا اختار هو ، تيم املكه حبري صاألولالقطع  أن ىل عليدل النه إ :هيوف

 واخلروج عن ،ةية الشرعيكعضاء الذي هو التذلعدم قطع األ، ميث اختار التحريح خالفاً للجواهر، احلل

قن ي بأن املنساق واملتكداً ذليمؤ، قتضي اخلروج عنه يف املقامي  املزبور المجاعاة لإلي يف مستقر احلكذل

  . ةيك عدم التذاألصل و،كه حمل الشري وغ،ملعتادحسب اى ه التتابع علية الذبح ما حصل فيفيكمن 

 فإن ،كذلى م علك وحنوه حا) تطرفنيع(أدلة  إالّ أن ،عضاءانت قطع األكن إة ويكالتذن إ :هيوف

فضرب بعض أوداجه وقطع ى ترد أو سقوط أو وانيقطع بعض أوداجه بسبب ح إذا شمل مايها إطالق

، وانيلب عنق احلكثرة أخذ الك ل،جلهة من هذه اإطالقله د قبل املوت ي الصكدراإخصوصاً أدلة ، اآلخر

  . لبك الريماته غأ إذا لحين مل إه وريذا غكبل و

  .يبق ه فذبح ماكرماه فقطع بعض أوداجه فأدر إذا ذاكو

 ال أنه مراألى منته،  يف املسألةإمجاعنه ال إ :هيف، مجاعاخلروج يف املستقر لإل أن ره منكمث ما ذ

ة هنا يدلة وهي جارقالوا باحلل لألإمنا و، مجاعاإل إىل ستندوا يف احللي وهم مل ،هرك من ذنيخالف ب

  . ما عرفتك

ن بشرط اجتماع الشرائط يف الذي كل، ل ودجاًك يفري بأن ،بأس بتعدد الذابح ال أنه ىفخي مث ال

ة ك حركرنه حتكول،  مسلماآلخربعضها ى مث فر، افركوداج بعض األى فر إذا ماك، ون احلل بسببهكي

  ى ل عليوال دل، ملا تقدم احلي



٤٦٩

  .ان فهو بدويكاالنصراف الذي لو  إالّ  وحدة الذابحملزو

 ظاهر ريغ، ةيك عدم التذاألصلو ،دلةه من األريغى  دعوإمكانه باعتبار ي اجلواهر فإشكالف

  . الوجه

  



٤٧٠

ذا كو، تةيان مكاً  حشوته معاآلخرلو أخذ الذابح يف الذبح فانتزع (: قال يف الشرائع) ٢٠مسألة (

  . )اةيتستقر مع احل ل فعل الك

م باحلرمة تابعاً كون احلكي ف،اةيالعلة يف احلرمة عدم استقرار احل أن ك إىلأنه أشار بذلك: أقول

، كة بالتحري أدلة احللطالقإل، ما أشبه أو  طرفهكحتر إذا رمحي مل كمل نقل بذل فإن ،اةيلشرط استقرار احل

اعتربنا  إذا هذا(: كولذا قال املسال، ما تقدم يف املسألة السابقةك، هكأدر إذا دي أدلة حل الصإطالقو

  . )زهاقن تعدد سبب اإلإقوم مقامها ويما  أو ة بعد الذبحكيف حله احلرى فك الّإاة وياستقرار احل

ه زهاق روحإ يف ني السببكباشترا ـ الم احملققك لالًيتعل ـ وجه النظر يف قول اجلواهر علميومنه 

ى على ه يف القتل الذي اتفق النص والفتوريد وغي الصكاشتراكنئذ يفهو ح،  حمرماآلخرو وأحدمها حملل

ات ي روا إذ إطالق،زهاق روحهإدلة يف اعتبار استقالل السبب احملل يف  ضرورة ظهور األ،احلرمة به

قال :  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، سيما رواه حممد بن ق: د شامل للمقام مثالًيخصوصاً الص، ةكاحلر

، تينه مإ فذروه فرجالً أو داًيد فقطعت منه يما أخذت احلبالة من ص: )عليه السالم( ني املؤمنريأم

  . )١(هيرمت اسم اهللا علكاً وذيتم حكلوا مما أدركو

  . )٢(ل منهكه مث كّاً فذيت من سائر جسده حكوما أدر: الرمحن ة عبديويف روا

                                                

.٢ ححةا من أبواب الصيد والذب٢٤ الباب ٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ححةا من أبواب الصيد والذب٢٤ الباب ٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٤٧١

 ،السبب احمللى تقدم علي أو قارنيل سبب آخر كشمل ي ،هاريغ إىل ،)١(رارةة زيب منه روايوقر

  . وت بالسبب السابقميان كة يكنه لوال التذأو، زهاق الروحإان يف كشترياً ما ريثك نيالسبب أن مع

هل املوت بسبب  أنه  يفنسان اإلكوجب شيث يا حإف، مث مات بعد السقوط يات الرميأما روا

  . احلرمةاألصل ف،حملل أو ،كسبب مشترب أو ، حمللريغ

 إذا لهكأيرماه فأصاب سهمه فوقع يف املاء فمات  إذا : أنهرناه ما رواه الصدوق منكد ما ذيؤيو

شمل ما يه إطالقو، وجب موتهيالوقوع وحده مل  أن علميث ي حكوذل، )٢(ان رأسه خارجاً من املاءك

  . بسببها أو يان موته بسبب الرمك

  

                                                

  .٤ ححةا من أبواب الصيد والذب٢٤ الباب ٢٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب الصيد والذباحة٢٠ الباب ٢٣٢ ص١٦ ج:سائلالو) ٢(



٤٧٢

في كي فهل ،يتفكي ال أو  فقطاألولتفي بكيه عند من ريغ أو قطع بعض احللقومإذا ) ٢١مسألة (

  .ما تقدمى عل أحدمها أو ة وخروج الدمكمع وجود سائر الشرائط واليت منها احلر

 جلدة كفلو تر، ع الودجيث اشترطوا قطع مجيح، نيخر خالفاً آلاألوللي يردبظاهر احملقق األ

  .خرج روحه حرم قطعها حىتيفلم ه ريغ أو ة من احللقومريسي

وذبح ى فر أن وقد تقدم، عيس يف شيء منها قطع اجلميول، دلة األطالق إل،األولقرب واأل

صدق  إالّ أن ولعله لصدق الذبح( :ةيفاكه الييف توج فقول املستند، مثل الثقب ض العصدقان بقطع البي

نه كول،  معلوم فاعتباره هو الوجهري غريسيحة الشحام ولو مع بقاء شيء يالقطع املصرح به يف صح

  . ) واضحري املسائل غكمثال تلأب يف ك املرمجاع واإل،خمصوص باحللقوم

 عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، واضحةريره غكما ذى حة عليداللة الصح: أقول

مل تصب  إذا لعودة واياذبح باحلجر وبالعظم وبالقص:  فقال،ذبح بقصبةي أنيكن حبضرته سكيمل 

  . )١(قطع احللقوم وخرج الدم فال بأس إذا دةياحلد

، ما أشبههما أو تا جبلدةيالشجرة وبق أو ديقطع ال إذا ماك، ضاًيشمل قطع البعض أيالقطع  ذإ

: وقال، تذبح الشاة ال: ذا قالإف، ح أظهر يف مفادمها عرفاً من القطعوالذب يأخبار الفر أن  إىلضافةباإل

ان الالزم كان القطع أخص مطلقاً كلو  أنه  مع،خالف أنه يؤوداج ر فقطع بعض األ،أوداجهتقطع  ال

  .  فتأمل،ون خمالفةكيفال ، جيابد يف اإليقيما كد يف السلب ييالتق

                                                

.٣ ححةا من أبواب الصيد والذب٢ الباب ٢٥٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٧٣

، قن املوت قبله فهو حرامين تإو، اة بعد الذبح فهو حالليقن بقاء احليتإذا ( :قال يف الشرائعمث إنه 

  . )ب احلرمةية املذبوح وال خروج الدم املعتدل فالوجه تغلكعلم حريومل ولو اشتبه احلال 

 إالّ كفال شأن يف مقام الش، افكأحدمها  أو ة مع خروج الدمكاحلر أن قد تقدم: أقول

  . نيبالعالمت

ان كن كمل ت أو انت العالمةك وكذا شإه فيوعل، ره احملققكما ذكأما يف مقام العلم بأحدمها فهو 

  . احلرمة أو  احللاري معكذل

ن احملقق أراد أكو ، احلرمةاألصلف، كحنو ذل أو ضباب أو ىعم أو مها لظلمةاحدإعلم بيمل  إذا أما

ولذا قال يف اجلواهر عند ، م اكحيعلم به مل يذا مل إوجودي ف أمر  إىلة حباجةيكالتذ إذ ،كب ذليبالتغل

 يف ك يف الشرط شك والشكط احلل بذلصل بعد ظهور النصوص يف اشترالأل( :ب احلرمةيتغل قوله

  . ىانته )املشروط

فال ، ب خالف الظاهركوالقول بأن املوضوع مر، نه مثبتأل، اةيجمال الستصحاب احل المث إنه 

  . جزء منه ثبت باالستصحاب وجزء منه ثبت بالوجدان:قالي

عن احملقق ى كحي خالفاً ملا، اً صرح املستنديعلم أو ما خرج علماً إالّ  احلرمةاألصلون كوب

 إالّ اءيشع األيصل احلل والطهارة يف مجأأصل احلرمة معارض ب أن تهي لرؤ،مكث تأمل يف احليلي حيردباأل

  .س هذا منهايمور لأ وحصر احملرمات يف ،ليما خرج بالدل

علم يمل  ضة يف حرمة مايات املستفيده الروايؤي و،خبار االشتراطظاهر األ إذ ،ن نظريمرال األكويف 

خبار  األك تلري بل وغ،من اجلبل وحنوه أو د يف املاءيأخبار وقوع الصك ،السبب احمللل إىل استناد املوت

   إذا مايبل وأخبار استناد احلل ف، مما تقدم مجلة منها



٤٧٤

 تجحي احلل مل األصلان كلو  إذ ،ان يف أرض املسلم أو ك،يف سوق املسلم أو د املسلميأخذ من 

  . له الثاينيجه اندفاع دلو علميومنه ، كذلإىل 

في املقارنة كت أو ،هري وغكما عن املسالك الًياة املذبوح بعد الذبح ولو قليشترط تأخر حيمث هل 

ما اختاره  ك،قلباأل يفتكيشترط قطعه عند من يما  أو ،عند مشترط قطع التمام وداجلتمام قطع األ

  .رهكملا ذ، الثاين الظاهر ،ة احلييكدلة وصدق تذ األإطالقعلله ب واجلواهر

زهاق الروح إفاحمللل ، املعلولى ن مشترط التأخر فهم لزوم االستناد امللزم لتقدم العلة علأكو

  .ةيكالتذ إىل املستند

  . د واملفتاحية الكحرك، في الرتيبكيبل ، التأخر الزماين يف العلة واملعلولالتقدم ولزم ي ال: هيوف

  



٤٧٥

 أنه ول مبعىنكوان مأيل حكى  وهي تقع عل،اةكه الذيقع عليما يف(: قال يف الشرائع) ٢٢مسألة (

جناسته ى اً عليون باقكي أنه مبعىن، ريلب واخلرتكالك نيجنس العى وال تقع عل، ون طاهراً بعد الذبحكي

، دمي والسباعر املسوخ واحلشرات واآلكمث ذ ،)فهي أربعة أقسام، نيوما خرج عن القسم، بعد الذبح

  . الرابعى ووقوعها عل، األولالثالثة ى اة علكوقال بعدم وقوع الذ

، هريوالثاين آدمي وغ، هري وغنيوالثاين جنس الع، هريول اللحم وغكوانات مأياحل(: وقال يف املستند

  . )هاريوالثاين سباع ومسوخات وحشرات وغ، له نفس  له وماوالثاين ما ال نفس سائلة

وفائدا ، ةيك واجلراد التذكقبول السمى  علعمجابل الضرورة واإل، خالف  والإشكالال : أقول

 ،اً حملالًكان مسك إذا هذا، همايات املتواترة فيوالروا كات يف السميوقد تقدمت بعض اآل، لهماكحل أ

  . فال أثر وإالّ ،ة اللحميدون حل ارةهة الطيكان ذا نفس دافقة أثر التذك فإن اً حمرماًكان مسكأما إذا 

، ك تذ ملولو ا طاهرةأل، هاية فيك ذات النفس فال أثر للتذري احملللة وغري غةيوانات البحريأما احل

  .تهايتنفع حل اة الكوالذ

فرض جراد ذات  إذا أما، ا طاهرة حمرمةأل،  وال طهارةًال حالً، هاية فيكنفع التذي ال واجلراد الدىب

 ألن ،ة وال طهارةياة ال حلكلذ وبدون ا،وهي تنفع يف احلل والطهارة، اةكنفس دافقة فهي قابلة للذ

 ان الكمثله لو حيث إن ، ان ذا دمك إذا ضاًيخذ جنس أبدون األ أنه املنصرف من أدلة حله بأخذه

  .رناهكدلة لالنصراف الذي ذ األإطالقشمله ي

  .  احتماالن،خذ باألون حالالًكيان ذا دم فك إذا خذ مال احلل باأليشمل دلين هل كول

  ذا إف، باالسترباء إالّ  حرمانيصارا جالل إذا ماأ يف لشكانبغي اإلي نعم ال



٤٧٦

احتمال عدم  أما ،اةكن الظاهر عدم طهارما بالذكل، خذ بدون االسترباء فهما حرامانا باأليكذ

  .فيمها فضعريغ إىل ل النجاسة النصراف أدلة النجاسةكجناستهما بأ

، اة حالًكه الذيؤثر في ال أنه والظاهر، رمحي أن املناطى مقتض فإن ، املوطوءكالم يف السمكذا الكو

 ئوالذي وط، ل العذرة تنجسك احلالل الذي أري غك والسم،نجسي نه ال ألوال طهارةً، لكؤي نه الأل

  .حرمة وال جناسة يه الوطيؤثر فيال 

تهما ية يف حليك التذري احملرمة يف عدم تأثكمساره حاهلما حال سائر األيلب البحر وخرتكو

  .حال أي ى والثاين حاصل عل،صلحي  الاألولف، اوطهارم

ما من  أل،ن أخذإو  جالل وال موطوءكوال مس، ن أخذإو يف جلد جاللى صليالصالة فال أما 

  . ول اللحم فاملناط آت يف املقامك مأريغ

 كعن الصالة يف الثعالب والفن )عليه السالم(زرارة سأل الصادق ن إ :ريكح ابن بيففي صح

الصالة ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(مالء رسول اهللا إ أنه تاباً زعمك فأخرج ،ه من الوبرريوغجاب نوالس

تقبل  ل شيء منه فاسدة الكو فالصالة يف وبره وشعره وجلده وبوله وروثه، لهكل شيء حرام أكبر ويف 

صلى اهللا (ا هللا هذا عن رسول ، ا زرارةي: مث قال، لهكحل اهللا أأه مما ريصلي يف غ ي الصالة حىتكتل

ل كو لبانهأل حلمه فالصالة يف وبره وبوله وروثه وكؤيان مما ك فإن ،ا زرارةيفاحفظ هذا  )عليه وآله

 كيله وحرم علكت عن أي مما ك ذلريان غك فإن ،اه الذابحكقد ذ يكذ أنه علمت إذا شيء منه جائزة

  .)١(هكذيمل  أو اه الذابحك ذ،ل شيء منه فاسدةكله فالصالة يف كأ

  الم الرسول ك  إالّ أن إطالق،اء خاصةيشأان يف كن إو المكالفإن 

                                                

  .١ ح من أبواب لباس املصلي٢ الباب ٢٥٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٤٧٧

  . ان الشموليعطي) عليه السالم(مام واإل ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(

 ،ةيعرض أو ةيحرمة ذات ،ه احلالل واحلرامري وغكام البحري من السمكأح عرفيله ك كوبذل

د يفي نه الأل ،ىكذيوما ال ى كذيعرف حال ما ما ك، ل والطهارة والصالةكيف األ، هريوغى كاملذ

  . آخره إىل ،راد احلالل واحلراماجلما عرف حال  ك،ئاًية شيكالتذ

انت حرمته ك يف قبول ما إشكال ال :ويف قول اجلواهر،  املستندإطالقوجه النظر يف ، عرفيومنه 

  .اجلالل واملوطوء لالستصحابكها يعارضة ف

  . الل بعد تبدل املوضوع شرعاًال جمال لالستصحاب يف اجلإذ 

ة يك للطهر بالتذان قابالًكفلو ، هحراقإب أمر الشارع أن هية فيكد عدم وقوع التذيؤيأما املوطوء ف

تة يطرح املى اعترض عل )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن مع، سرافاً يف جلده وشعره وحنومهاإ كان ذلك

 هحراقإب أمر مايهذا ف، تةيما تقدم يف حبث جناسة املك، ل منهاحينتفعوا مبا ييف الشارع بأن أهلها ملاذا مل 

ويف ، ك السمريم املوطوء واجلالل يف غكتتبع وتأمل من جهة أصل ح إىل املسألة حباجة أن مع، هريغ ال

  .  بصورة خاصةكالسم

 ال أنه الظاهر أن ماك، هريغ أو اًكالب وحنوها من حلم اجلالل واملوطوء مسكطعام الإبأس ب ال نعم

 مثل كس ذليول، ستحليعا ممن يب: )عليه السالم(وقوله ، لزاملقاعدة اإل، ستحليممن ببيعهما بأس 

  . ل صورةك االجتناب عنها بإرادةث علم من الشارع يح اخلمر

ل كيف قبال األ أنه بل الظاهر، ل تصرف آخركيف مقابل  أنه فهم منهيحراق فلم اإلى دل عل أما ما

حة يع حمرمات الذبيمجع من الفقهاء حبل ب وقد أفىت، تأمل إىل انت املسألة حباجةكن إو، واالستعمال

  . خمالفاً أو افراًكستحل ي ممن كمساواأل



٤٧٨

 أي نيوجنس الع، بل وعقالً، اًإمجاع وتاباً وسنةًك، ة مطلقاًيكه التذيقع علين حالل اللحم إمث 

وأضاف املستند استصحاب ، والضرورة من املذهب، ثةدلة الثالاة باألكه الذيقع علي ر اليلب واخلرتكال

  .النجاسة

  . نيل املسلمكث هذا نظر يح، ني من الداً وضرورةًإمجاعاة كه الذيقع علي دمي الواآل

  .ةيفقد قال بعض العامة باحلل، لبكأما يف ال

يت  والذا،اجلالل واملوطوءك يالم يف السباع واملسوخات واحلشرات واحلرام العرضكالى بقيو

  .القول حبرمتهى ور احملرمة والزرافة وحنوها عليبعض أقسام الغراب والطك

  .وري السباع من الوحوش والط:األولف

 أو سبعاً لغةًى سمي ال أنه  إىلضافةباإل، هيالم فكقد تقدم ال إالّ أنه ان بعضه سبعكن إ وكوالسم

  .خملب أو وهي ما تفترس من ذي ناب ،اصطالحاً أو عرفاً

واهلرة ى سد والنمر والفهد والثعلب والدب وابن لواألكباللحم ى تغذيما أو ( :اهرويف اجلو

  . )١()وحنوها

، اتيروه يف اجلناكد وسالر وابن محزة ذي قول املفهوعدم، املشهور الوقوع: شف اللثامكقال يف 

  .خ يف اخلالفيذا الشكو

بل عن السرائر ، هياالتفاق على عوبل عن بعض د، ه خمالفاًينعلم ف ة املراد اليبل يف غا: مث قال

بل يف ، ح وشرحهي واملفاتكما يف املسالك، الوقوع هو احلق املشهورن إ :ويف املستند، هي علمجاعاإل

  .  خمالفكعلم يف ذلي ال أنه ديوعن الشه :ريخاأل

                                                

  .١٩٩ ص٣٦ج: جواهر الكالم) ١(



٤٧٩

  . اةكعدم وقوع الذ إىل لي املكوظاهر املسال: مث قال، لكمذهب النه إ :حيويف املفات

 سألته عن جلود : قال،بية يف التهذي ملوثقة مساعة املرو،ره املشهوركقرب ما ذفاأل، انكف يكو

  . )١(تة فالي وأما امل،ت فانتفع جبلدهيت ومسيرمإذا  : قال،نتفع ايالسباع أ

 : فقال،سألته عن حلوم السباع وجلودها:  قال،ضاًيأ بيه والتهذية يف الفقياملروى خراألوموثقته 

 تلبسوا منهما  ها واليبوا علكوأما جلودها فار، رههكنإمنا  والدواب فري السباع والسباع من الطحلومأما

  . تةيا مز االنتفاع جبلودها ألجيها مل ية عليكنه لوال وقوع التذإف، )٢(هيئاً تصلون فيش

بل ، كذلكضاً يور أيم يف السباع والطكاحل أن عرف ييم املصاد واملتردكمة ما تقدم من حيوبضم

: دخل معتب فقالإذ ) عليه السالم( عبد اهللا أيب نت عندك: قال، خملد أيب ضاً خربيم أكاحلى دل عليو

 ،مدبوغة هي:  فقال،ع جلود النمريرجل سراج أبإين : فقال أحدمها، دخلهماأ: فقال، بالباب رجالن

  . )٣(س به بأسيل:  قال،نعم: قال

د يؤيو، جواز استعمال جلد السمور والثعالبى ة الدالة علتاب الصالكورة يف كخبار املذبل واأل

  . استعمال جلودهاى مصار علعصار واألع األية يف مجريه استمرار السيدل علي بل كذل

  ف ي بعد تضعاألصلومستنده ، في ضعاآلخرالقول  أن علميومما تقدم 

                                                

  .٤ حشربةطعمة واأل من كتاب األ٣٤ الباب ٣٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ و٣ ح من لباس املصلي٥ الباب ٢٥٦ ص٣ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح مما يكتسب به٣٨ الباب ١٢٤ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



٤٨٠

  .ك ذلريبغ أو ،لدخم أيب خربك سنداً وداللةً أو ،نياملوثقتكورة سنداً كات املذيالروا

 أو االستحبابى محلها عل إالّ أن فةيانت ضعكن إة وريخ وداللة األ، حجةنياألولسند ن إ :هيوف

 إىل اجةحة من دون يكولذا قال املشهور بالطهارة مبجرد التذ، اجلوازى وجب عدم داللتها علي ة اليالتق

 خلرب، بعد الدبغ إالّ تستعمل ال: ث قالواي ح) اهللامرمحه(ى  واملرتضنيخيعن الش يكخالفاً للمح، الدبغ

عراض املشهور إو، لزام بعد قصور سنده بعد عدم وفاء اخلرب باإلاألصلنه خالف كل، خملد السابقأيب 

  . عنه

، شترط الطهارة بالدبغيبعض العامة حيث إن ، ةيالتق أو االستحبابى  محله علنيدائر ب مرنعم األ

، هما املراديعلم بأن أيث مل يح، حوالان من باب تعارض األكال إو،  بهليان أحدمها أظهر عرفاً قكذا إف

 والتجوز باستعمال احملل يف ،ضمار بأهل اإل: خاليف الظاهرنيدور أمره بيث يح ةیأسأل القرمثل 

  . احلال

  .املسوخات: والثاين

 إذ ، باب املعاد يفنيلمكه يف اصطالح املترياء غهات والفقيملسخ يف اصطالح الرواا أن ىفخي وال

، ولديوان ي ودخوله يف حنسانوالثاين عبارة عن خروج روح اإل، واناًي حإنسان عبارة عن حتول األول

دخل ي أن والرسخ وهو، دخل يف شجري أن والفسخ وهو، ولدي إنساندخل يف ي أن وهو يف قبال النسخ

  . ينيالبوذكن قال به بعض املذاهب إو، كل ذلكوقد ثبت بطالن ، يف حجر

   لبكر والي اخلرتريغ و احلشراتريغفهل املسوخات ، انكف يكو



٤٨١

 قابلة ري غاألولالثالثة  ألن وراتكاملذ استثينإمنا  و،ةيك السباع قابلة للتذريغ وكمسا األريغو

 ،ة املسوخيكل بعدم تذيقن إ نيليدلل والسباع حمل تعارض اك والسم،نيما تقدم يف جنس العك ةيكللتذ

  .المكتها فال يكل بتذيقن إ أما، ماً من وجهنهما عمويبألن 

ر يفالقرد واخلرت وإالّ ا صورت بصورهاأبل املراد ، املسخ ن قبلكا مل تأراد ا ي مث املسوخ ال

صورت مجاعة من بين إمنا و، خ املتقني التاركذلى ما دل علك، ليسرائإانت موجودة قبل بين كمها ريوغ

  . كل تلك شىل عليسرائإ

  . )١(﴾عبد الطَّاغُوت والْخنازير وجعلَ ِمنهم الِْقردةَ﴿و: حانهقال سب

  .)٢(ن هذه مثل هلاأو، اميثر من ثالثة أكاملسوخ مل تبق أن إ :)رمحه اهللا( الصدوق ىوقد رو

 فهي، ملح له وما أشبه والطعام الذي ال، طعم له  واللحم الذي ال،مشوه اخللقة املسخ مبعىنأما 

  . ةيعرف أو ةيو لغمعان

ل من قال ك وفاقاً ل،املسوخاتى اة علكاحلق عدم وقوع الذ(: فقد قال املستند، انكف يكو

  . ىانته )د الثاينياحملقق والشهك بطهارا نيلمي وابن محزة ومجاعة من القائليخ والديالشكبنجاستها 

 إىل شف اللثامك ونسبه ،ث قالوا بالوقوعيح نيخرخالفاً آل، ليما قكاملشهور نه إ :ويف اجلواهر

، خية الشيد واي املفإضافةبعض من تقدم ب إىل ونسب عدم الوقوع، ر القواعد الوقوعكاملشهور عند ذ

  ة املراد نسبة يوعن غا

                                                

  .٦٠اآلية : سورة املائدة) ١(

.٢١٣ ص٣ ج:راجع الفقيه) ٢(



٤٨٢

  .ثركاأل إىل هذا القول

 األصلان ك يف وقوعها كذا شإوجودي ف أمر ةيكالتذحيث إن ، األصلاستدل القائل بالعدم ب

  . العدم

جراء إى ضايف علإة شيء يكالتذ أن صالة احلل والطهارة بعد منعأفقد استدل ب، ائل باحللأما الق

رجع ي وهو موضوع تميكال ما ذإ: لقوله سبحانه، د والقبلة وحنوهاي واحلدسالمم الذبح من اإليمراس

  . عيضسائر املوا ـ كرهكباستثناء ما ذ ـ ه اصطالح خاصيعلم للشارع فيمل  أن العرف بعد إىل هيف

  ...  نقلها يف الشرعى ل عليوال دل، الذبح إالّ ةيكس التذيل: شف اللثامكولذا قال يف 

  : ئاً زائداًيس شية ليكالتذى ومبا دل عل، وباستصحاب الطهارة

 ،ايفكما عن ال ك)عليه السالم( وأبا احلسن )عليه السالم(ل الصادق أوقد س، محزةعلي بن  خربك

ما يف إالّ صليي ال: فقال، هايعن لباس الفراء والصالة ف :بيما عن التهذك )عليه السالم(الصادق أو 

، ل حلمهكؤيان مما ك إذا ىبل: )عليه السالم(فقال ، ديباحلد يكس الذي ذيل أو :فقال، اًيكان ذك

، ل اللحمكأينه ال إف، بأس بالسنجاب ال: )عليه السالم( قال ، النعمريل حلمه من غكؤيال  وما: قلت

  . )١(ل ذي ناب وخملبكعن ى  إذ ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى س هو مما يلو

  . ديالذبح باحلدكشرطه الشارع   ماإضافةب، مر العريفة هو األيكالتذ أن ن ظاهرهإف

 يكذ أنه علمتإذا  :ريكح ابن بي يف صح)عليه السالم(ومثله يف الداللة ما تقدم من قول الصادق 

  . )٢(ابحاه الذكقد ذ

  دل  إالّ إذا ل ما زهق روحهكتة شاملة لياملن إ :قالي أن نكمي  الكوبذل

                                                

  .٣ ح من أبواب لباس املصلي٣ الباب ٢٥٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  . من أبواب لباس املصلي١الباب  ٣ ج:الوسائل) ٢(



٤٨٣

زهق روحه بالشرائط يل ما ك أن ةي والروانيتي اآلنياجلمع ب إذ ،كالف ذلخيشيء ى الشارع عل

و  أالشارع هنا استثىن إالّ إذا انيمران عرففاأل، كتة خبالف ذليواملى، كد وحنوها مذياحلدوورة كاملذ

ى ملا دل عل، كالسمكس كبالع أو لبكالكتة يه الشارع مزهق روحه بالشرائط وعد إذا ماك، كهنا

  .كوعدم لزومه يف السم، لبكد وحنوه يف اليعدم فائدة احلد

، ان ذا ناب وخملبكوما ، ل اللحمكأي ما ناملنع عى ة دال عليخر الرواآ أن  إىلضافةهذا باإل

ل كآ نيوال قول بالفصل يف املسوخ ب، ان احلصركمل، حرمتهى ل عليال دلس بأحدمها يفمثل القرد الذي ل

ور حصر قبول كاخلرب املذى مقتضن إ :قاليفقول اجلواهر قد ، هري ذا ناب وخملب وغنيوب، هرياللحم وغ

  . حمل نظر، ما خرج إالّ ولكة يف املأيكالتذ

لباس الفراء والسمور والفنك  عن )عليه السالم(سألت أبا احلسن : قال، نيقطيعلي بن  حيوصح

  .)١(ال بأس بذلك: )عليه السالم( قال ،والثعالب ومجيع اجللود

 وكذلك الفيل وغريه، ،رنب، حيث يكثر استعمال جلده األ يشمل املسوخ خصوصاً)مجيع(ن إف

لبسها ا لو مل تقبل التذكية مل جيز إمسخ، بل رمبا نسب إىل النص فنه إ :بل والثعلب، حيث يف الفقيه

  .لكوا ميتة

 الدالني على حلية القنفذ ،)٣( وأيب بصري)٢(قد يستدل لقبوهلا للتذكية، خبربي حممد بن مسلممث إنه 

  رنب، كما ذكره الوسائل يف والوطواط والضب واأل

                                                

  .١ ح من أبواب لباس املصلي٥ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:وسائلال) ١(

  .٦ ح من األطعمة احملرمة٥ الباب ٣٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح من األطعمة احملرمة٥ الباب ٣٢٧ ص١٦ ج:الوسائل )٣(



٤٨٤

احلل ليس  أن  بتقريب،كلها مسوخ كما يف الروايات أن باب كراهة حلوم اخليل والبغال، بضميمة

  .يكون يف جلدها أن بديف حلمها، فال

 فقد دلت رواية عبد احلميد على حل بيع عظام الفيل ،مسخ أنه ومبا دل على حل عظام الفيل مع

  .مشاط منها املشط واأل)عليه السالم(مام مشاط منها، بل اختاذ اإلوشرائها واختاذ األ

  . ظاهر يف التقية، أو يف عدم شدة احلرمةاألول إذ وفيهما ما ال خيفى،

حمتمل، واالحتمال ال يصح الظاهر،  أنه مر محله على ما ذكر فهو خالف الظاهر، منتهى األأما

العظم ليس حمتاجا يف طهارته إىل  إذ قابل للتذكية، أنه طهارة عظم الفيل، ال إالّ والثاين ال داللة فيه

  .دم فيه قبوهلا للتذكيةالتذكية، ومن الكالم يف الثاين يعلم الكالم يف الثالث، أي احلشرات فمقتضى ما تق

 ال طهارة وال ،جنس، والنجس ال ينفع التذكية فيه أنه وكذا الرابع يف غري مثل اجلالل ملا قد تقدم

  .حلية حلم

رتب الشارع عليه بعض التكاليف كان استصحاب إمنا املوطوء فحيث ال دليل على جناستهن وأما 

 حراقه كاخليل والبغال واحلمري،إيما مل يأمر الشارع ب، هذا فدلة عليه حمكماًوقوعها عليه بل انطباق األ

  .بذلك فقد تقدم الكالم فيه أمر ماأما 

وية من األول واألصل إىل ضافةا باإلإوكيف كان، فقد ظهر مما تقدم قبول الزرافة للتذكية، ف

  .السباع يدل عليه ما تقدم من خربي علي بن محزة، وصحيح ابن يقطني، واهللا سبحانه العامل

  قم املقدسة

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي



٤٨٥

  

  المحتویات

  

  كتاب النذر

  ١٩٨ ـ ٥

  ٧................................................یجابالنذر لغة اإل

  ٩...............................................وجوب الوفاء بالنذر

  ١٥................................. ـ نذر الزوجة بالتطوعات١مسألة 

  ٢٢..................................وتبرع وزجر بر:  ـ النذر٢مسألة 

  ٣٧......................................... ـ القربة في النذر٣مسألة 

  ٥١............................................ ـ متعلق النذر٤مسألة 

  ٥٨..................................... الحج ماشیا ـ لو نذر٥مسألة 

  ٦٣............................. ـ لو نذر المشي إلى بیت هللا٦مسألة 

  ٦٦...................................... ـ لو نذر الحج بولده٧مسألة 

  ٧٢.......................................... ـ لو نذر الصوم٨مسألة 

  

  في مسائل الصالة فصل

  ٨٥................. ـ ال تصح الهیئة غیر المشروعة في النذر١مسألة 

  ٩٧................................. ـ من نذر عتق عبد مسلم٢مسألة 

  ٩٩.....................................یتصدق أن  ـ لو نذر٣مسألة 

  ١٠٨...................................یهدي بدنة أن نذر ـ لو ٤مسألة 

  



٤٨٦

  ١٣٢............................. ـ ما للمشاهد ال یتصرف فیها٥مسألة 

  ١٤١......................................... ـ فروع في النذر٦مسألة 

  ١٥٢...............................م الكفارة عند المخالفةو ـ لز٧مسألة 

  ١٥٣..................................یصوم سنة أن  ـ لو نذر٨مسألة 

  ١٧٦.................................. ـ نذر المعصیة ال ینعقد٩مسألة 

  ١٨١........................................ ـ لو نذر وعجز١٠مسألة 

  

  في العهد فصل

  ١٨٦...............................................معنى العهد وحكمه

  ١٨٩......................................................الوفاء بالعهد

  ١٩٣................................. ـ ال ینعقد العهد بالضمیر١مسألة 

  ١٩٥......................................... ـ فروع في العهد٢مسألة 

  

  كتاب الصید

  ٣٢٩ ـ ١٩٩

  ٢٠١............................................الصید لغة واصطالحا

  ٢٠٤....................................... ـ صید غیر الكلب١مسألة 

  ٢١٠.................................... ـ الصید بالحدید وغیره٢مسألة 

  ٢٢١.................................... ـ إباحة ما یقتله الكلب٣مسألة 

  ٢٣٢............................................ ـ كیفیة التعلیم٤مسألة 

  ٢٤٥.............................. ـ التسمیة قبل وصول الكلب٥مسألة 

  ٢٥٣................ ـ لو اشترك كلب صائد سمي وكلب لم یسم٦مسألة 

  ٢٥٧....................................آلته قتلته أن علم إذا  ـ٧مسألة 

  ٢٦١...................................... ـ اإلصطیاد بكل آلة٨مسألة 

  



٤٨٧

  ٢٦٣.................................. ـ یشترط اصطیاد المسلم٩مسألة 

  ٢٧٠....................................صطیاد للوحشي ـ اال١٠مسألة 

  ٢٧٧.......................... ـ عدم حلیة صید غیر الممتنع١١مسألة 

  ٢٨٣............................صطیاد باآللة المغصوبة ـ اال١٢مسألة 

  ٢٨٤................................عض الكلب صیدا إذا  ـ١٣مسألة 

  ٢٨٥................................ ـ المسارعة لتذكیة الصید١٤مسألة 

  ٢٩٤..................................... ـ الصید لمن صاده١٥مسألة 

  ٣٠٤.............................عتبار من سبق في الملكا ـ ١٦مسألة 

  ٣٠٧........................................ثناناصاد  إذا  ـ١٧مسألة 

  ٣١٢............................... ـ لو كسر جناحه أحدهما١٨مسألة 

  ٣١٣.......................ثنان دفعة واحدةا لو رمى الصید  ـ١٩مسألة 

  ٣١٤..................................... ـ أقسام صید الكلب٢٠مسألة 

  ٣١٧......................... ـ الفرق بین الصید والتوصلیات٢١مسألة 

  ٣١٩.......................نسانجاء الصید إلى دار اإل إذا  ـ٢٢مسألة 

  ٣٢٢.................................. ـ صید الحرام والنجس٢٣مسألة 

  ٣٢٤.................................. ـ لو أصابا صیدا دفعة٢٤مسألة 

  ٣٢٦....................................... ـ فروع في الصید٢٥مسألة 

  

  لذباحةكتاب ا

  ٤٨٤ ـ ٣٣١

  

  في الذباحة فصل

  ٣٣٥......................................ختالف روایات ذبائح الكفارا

  ٣٤٤......................................ذبیحة غیر الممیز وولد الزنا

  



٤٨٨

  ٣٤٦.............................................ذبیحة األعمى والمرأة

  ٣٥١................................... ـ حلیة ذبیحة المخالف١مسألة 

  ٣٦٠.......................................بحدیدّ إال  ـ ال ذكاة٢مسألة 

  ٣٦٦.................................. ـ قطع األعضاء األربعة٣مسألة 

  ٣٧٠...............................ستقبالجهل وجوب اال إذا  ـ٤مسألة 

  ٣٧٥......................................... ـ وجوب التسمیة٥مسألة 

  ٣٨٢......................................... ـ النحر في اإلبل٦مسألة 

  ٣٨٧...................................... ـ قطع رأس الذبیحة٧مسألة 

  ٣٩١................................. ـ سلخ الذبیحة قبل بردها٨مسألة 

  ٣٩٣............ ـ الرمي بالنشاب أو السیف في الطیر لو انفلت٩مسألة 

  ٣٩٥...................... ـ هل الشرط الحركة أو خروج الدم١٠مسألة 

  ٤٠٤............................... ـ مستحبات الذبح والنحر١١مسألة 

  ٤١٤......................... ـ عدم الفحص عما ظاهره الحل١٢مسألة 

  ٤٢٠.................................ستقرار الحیاةاشتراط ا ـ ١٣مسألة 

  ٤٢٤.................................نذر أضحیة معینة إذا  ـ١٤مسألة 

  ٤٣٠........................................... ـ ذكاة السمك١٥مسألة 

  ٤٤٥..................................... ـ إحراق الجراد حیا١٦مسألة 

  ٤٥١........................ ـ عدم اعتبار الشرائط في السمك١٧مسألة 

  ٤٥٥................................. ـ ذكاة الجنین ذكاة أمه١٨مسألة 

  ٤٦٥................................... ـ قطع بعض األوداج١٩ألة مس

  ٤٧٠....................... ـ لو ذبح واحد وأخرج حشوته آخر٢٠مسألة 

  ٤٧٢............................شتراط قطع جمیع األوداجا ـ ٢١مسألة 

  ٤٧٥.................... ـ الحیوانات البحریة المحللة والمحرمة٢٢مسألة 

  

  




