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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  . قيام يوم الدينإىلواللعنة الدائمة على أعدائهم 
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حدث جيب عليه رفعها اخلط فأى يده عل  كانفلو، إستدامة أو ًءال فرق بني املس إبتدا: )٤ ـ مسألة(

  .لتفت أنه حمدثامس غفلة مث  وكذا لو، اًفور

  

 غري أو ،ئوهو متوض }اخلطى يده عل  كانفلو، استدامةً أو بني املس إبتداًءال فرق {: )٤ ـ مسألة(

 إىلنصراف  واال،طالقوذلك لإل }جيب عليه رفعها فوراً{ مكلفا صار أو }فأحدث{ جمنون أو ،بالغ

  . بدوياإلبتدائي

 مل يكن خط مث ظهر إذا ا مامومثله، القرآن أنه خط أو }مس غفلة مث التفت أنه حمدث لو وكذا{

  .طالقوذلك لإل، القرآنية من آبشكل ينتقش باإلنارة  ـ مثالً ـ اخلط حتت يده بسبب إنارة الكهرباء
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  .باليد الرطبة أو ،ميحوه باللسانأن له  فال جيوز،  حرام أيضاًاملس املاحي للخط: )٥ ـ مسألة(

  

 }باليد الرطبةن أو اميحوه باللسأن له  جيوز فال،  حرام أيضاًاملس املاحي للخط{: )٥ ـ مسألة(

يقع علفإن ، وذلك لصدق املس املوجد للخ، بعد ذلك حصل به احملووإن اخلط ى املس كما طويف املس 

ومن أنه ، املس موجداً للخط كانوإن املس يقع أن من : إحتماالن ،متطهر غري كتب بإصبعه وهو إذا

  ولعل الثاين أقرب، فاًعر اليسمي مسا
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وكذا ال فرق بني أحناء الكتابة من الكتب ، املهجور منها كالكويفحىت فرق بني أنواع اخلطوط  ال: )٦ ـ مسألة(

  .العكس أو ،احلفر أو ،القص بالكاغذ أو ،الطبع أو ،بالقلم

  

، املسوذلك لصدق  }منها كالكويف املهجورحىت بني أنواع اخلطوط فرق  ال{: )٦ ـ مسألة(

بني { ال فرق وكذا، حبني أحناء اللون كما هو واض }فرق وكذا ال{ يوجب سقوط الصدق ال واهلجر

يف  }احلفر أو{ يكون اخلط اردأن ب }القص بالكاغذ أو ،الطبع أو ،أحناء الكتابة من الكتب بالقلم

ميس أن من دون  فردخل يده يف احلُأ أو ،سواًء مس األطراف اليت هي من اخلشب، اخلشب وحنوه

أشكل فيه بعض وإن واهلواء يف احملفور يصدق عليه أنه خط ، اجلميععلى وذلك لصدق املس ، جسماً

  .األعاظم

،  واخلط املصبوب من املعدن وحنوه، املرتفعبل وكذا اخلط، كل ذلك للصدق العريف }أو العكس{

 أو ،بقي مقرواً يف اهلواء مبا "اهللا": رةالسيجان ا كتب بدخإذا كما، وحنوهن اواخلط احلادث بسبب الدخ

  .وبقي أثره" اهللا" العسلعلى كتب 

  .يصدق املس ذلك مبا غري أو، أوكتب باملصابيح الكهربائية، زرع يف احلديقة كتب بالإذاوكذا 

 كتب بيده اخلالية عن اللون إذاوكذا ،  كتب بيده يف املاء ال يصدق املس ألنه ال يصدق اخلطإذا نعم

   القرآنمس الشريط املسجل عليه  أو، لعدم صدق اخلط، احلائط أو الورقعلى  يةآ
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  .من أنه خط ومن عدم صدق املس عرفاً، ه إحتماالن مسةي حرمفف

 يف قراءة إشكال ال كما، ه لعدم صدق املس يف جواز مسإشكالفال  القرآنالذي يتكلم بن اأما اللس

  .القرآناحملدث 
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، كاأللف يف قالوا، يقرأ يكتب وال كانوإن  ،بل واحلرف، ية والكلمةبني اآل القرآن يف فرق ال: )٧ ـ لةمسأ(

وكاأللف يف ،  كتبت بواوينإذا داودا يف الواو الثاين من مك،  كتبإذابل احلرف الذي يقرأ وال يكتب ، منواآو

رمحنو لقمن ولقمانن ا كتب رمحإذا.  

  

، يكتب وال يقرأ كانوإن  ،بل واحلرف، ةية والكلم اآلبني القرآنفرق يف  ال{: )٧ ـ مسألة(

  .اجلميععلى وذلك لصدق مس الكتابة  }منواآلف يف قالوا وكاأل

الثاين من  يف الواو امك{ القرآنحكمه حكم  كان } كتبإذايكتب  بل احلرف الذي يقرأ وال{

، كل ذلك لصدق املس }ولقمانن اكتب رمح إذاوكاأللف يف رمحن ولقمن ، كتبت بواوين إذاداود 

عالئم الوقف وحنوها  أما ،لصدق املذكورل ، واإلعراب والنقطةاملد واجلزم والتشديد إىلوكذا بالنسبة 

  .بأس مبسها فال، القرآنفال تعد من 

، ت فال بأس مبسهاءاالقر بسائر القرآنكتب  إذانه أ أما ،بالقراءة املشهورة القرآناملراد هو أن  والظاهر

  .نصرف هو القراءة املشهورةإذ امل

كتب  إذا امك،  يف مسهاإشكالخالف الكلمة احلقيقية فال  كان إذا فأما الغلط الذي يكتب أحياناً

  ".احلمد" التاء عوض الدال يف

ن آنه قرأ  فالظاهررب العاملنييف " الرب"على " العاملني" قدم إذاا مك، تأخرياً وتقدمياً كان إذاأما 

   عم لو شطب عليهن، حيرم مسه
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 كانوإن الزيادات يف الكتابة  القرآنومن ، القرآنوكتب العاملني بعد الرب مل يكن املشطوب من 

 كان وإن القرآنلصدق  "احلمد"مد بني امليم والدال يف  أو  رفّع األلفإذا كما، خالف الرسم املشهور

  .خالف رسم اخلط

ما ورد يف بعض  أما ،"الواو"باأللف بدل  "الةالص" كتب إذا كما،  بلفظاً بدل لفظإذاوكذا 

 القرآنالقول بالتحريف فليس حكمها حكم على بناًء ، أشبهما  أو الروايات من كلمة سقطت

وإمنا ما ورد هو ،  ذكرناه يف بعض مباحثناكما، الظاهر عدم التحريفأن  إىلهذا باإلضافة ، نصرافلال

الذي  القرآن ب حيث جاء القوم)عليه السالم( عليديث  يدل عليه حكما، من باب التفسري والتأويل

  .عنده
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نصف  أو ،يف كاغذ القرآنبل لو وجدت كلمة من ، يف كتاب أو القرآنيف  كانفرق بني ما  ال: )٨ ـ مسألة(

  . أيضاًالكتاب حيرم مسها أو القرآن قص من ورق إذا كماالكلمة 

  

، أشبهما  أو قتباسا أو شاهدن اوبعن }يف كتابو  أالقرآنيف  كانفرق بني ما  ال{: )٨ ـ مسألة(

لعدم صدق ، القرآنا ليس يف رمبا حيتمل اجلواز فيم كانوإن ، ووجود املالك، عليه القرآنوذلك لصدق 

، مل يكن بعيداًوإن حتمال وهذا اال،  سيأيتكما جواز مس الدرهم املكتوب فيهعلى وملا دلّ ، املصحف

 إالّ ،القرآن سعدم جواز معلى وما دلّ ، جواز مس الدرهمعلى  ما دلّ بل هو وجه اجلمع العريف بني

  . ا ذكره املصنفمحتياط فياالأن 

يت يف لصحيح البزنطي اآل، القرآن جبواز مس الدراهم املكتوب عليها ىصرح الشهيد يف الذكر نعم

من  يب ولكنه ال خيلوقر  رمحه اهللاذكره وما( :قال املستمسك بعد نقل كالم الشهيد، باب اجلنابة

   .القرآنفاحلكم خاص مبا يف  هذاعلى و )١(.)تأمل

 أو القرآن قص من ورق إذا كمانصف الكلمة  أو ،يف كاغذ القرآنوجدت كلمة من  بل لو{

  لكن البد من  } أيضاًالكتاب حيرم مسها

                                                

.٢٨١ ص٢ج: املستمسك) ١(
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، حيكم عليه باحلرمةحىت فال موضوع ن اوسلب العن  أما إذا،القرآنن او ثبت هلا عنإذاتقييد ذلك مبا 

من  حينئذ ال تعد جزًء "احلمد"كلمة فإن " من برأ السماوات" هكانوأدرج م" رب العاملني "ى حمإذا كما

  .القرآن

 إذاوكذا ، ت مادة الكتابةكانا أ جيوز مس الثقاب مع فإنهية مث شوشها آن ا كتب بالعيدإذاوكذلك 

  . عرفتكما القرآنتأمل يف حرمة املس يف غري ل اىلإهذا باإلضافة ، املأكول مث شوشهعلى كتب 
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  .وغريه املناط قصد الكاتب القرآنيف الكلمات املشتركة بني : )٩ ـ مسألة(

  

 أشبه واحلمد وما ىمثل قال وعيس} وغريه القرآنيف الكلمات املشتركة بني {: )٩ ـ مسألة(

ز بقصد القائل املشترك إمنا مييأن من  ،إحتماالن، املناط الصدق اخلارجي أو }املناط قصد الكاتب{

ذلك  كان، القاسم اهللا ال أبا وقصد أبا عبد،  إئت يا حممدفقال املوىل، هناك حممدان كان إذاف، والكاتب

  .وكذلك يف الكتابة، نداًء أليب عبداهللا

على ويدل  ، الصدق العريف الذي ال حيصل يف املشتركإىلوذلك حيتاج ، القرآناحملرم هو مس أن ومن 

  للمتنيب وقصد به أول شعر" أال"هذا أنه لو كتب 

  أال كل ماشية اخليزيل"

  )١("كل ماشية اهليدين فدا

 ولذا لو كتب، األمور اخلارجية ال مدخلية للقصد فيهافإن  أنه كتب بعض شعر املتنيب مل يصدق عرفاً

صدق عليه أنه  "أعطيناك الكوثرإنا "  لو كتبكما، يةالقرآنبدون قصد  القرآن بخاصاً كانقرأ ما أو 

 أنه لو أنشأ البيت السابق وهو ال يعلم كما، أصالن آمل يعلم أنه قروإن بل ، يةالقرآنمل يقصد ن وإن آقر

  ، حتمال الثاين هو األقربوهذا اال،  للمتنيببيتاً كان ـ من باب توارد اخلاطر كانبل  ـ أنه للمتنيب

                                                

.٧٣ص ١ج: املتنيبوان شرح دي) ١(
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  بـرف نظره عن ذلك وأمتهمث ص "  دار زيدإىلمل تذهب أ" وقصد بذلك" ملأ"  كتبإذاوعليه ف

  .حرم مسه ﴾ذلك الكتاب ال ريب فيه﴿

، ناًآمل يكن ذلك قر"  دار زيدإىلتذهب "  ـبوقصد بذلك أول سورة البقرة مث أمتّه " ملأ"كتب وإن 

رمة ولو مع لتزام باحلاال كان املتعني بعد عدم إمفإنه(: يف قول املستمسك ن ذلك يظهر وجه النظرمو

فمن أين هذا التعني بعد الصدق  .ىنتها )١()يةالقرآنوال االلتزام باإلباحة مع قصد ، القرآنقصد غري 

  .العريف وعدم الصدق العريف

  ال يتعني أنه من سورة كذافإنه" بسم اهللا الرمحن الرحيم":  قالإذا أنه ىذكرنا حنن نرما على ولذا 

،  اجلنبإىلقرأ غريها مل حيرم بالنسبة  أو هاأه بقصد سورة العزمية ومل يقر ذكرإذاف، بعد إحلاق السورةإالّ 

  .بالصدق اخلارجي ال بالقصد  وال يتعني ألحدها إالّ،وذلك لصالحية البسملة لكل سورة

                                                

  .٢٨١ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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 ،نابل وبدن اإلنس، بني الكاغذ واللوح واألرض واجلدار والثوب القرآنا كتب عليه فرق فيم ال: )١٠ ـ مسألة(

  .بل جيب حموه أوالً مث الوضوء، يده ال جيوز مسه عند الوضوءعلى كتب  إذاف

  

بل ، بني الكاغذ واللوح واألرض واجلدار والثوب القرآنا كتب عليه فرق فيم ال{: )١٠ ـمسألة(

 إذاف{ طالقكل ذلك لإل، السجايرن ا تقدم يف مثال دخكما،  بقي األثرإذابل واهلواء } وبدن اإلنسان

ختصيص الوضوء  كانو، الوضوء  ال جيوز مسه عند غريكما} عند الوضوء ال جيوز مسه، يدهعلى كتب 

 ميسه إالّ ال﴿ يف حالة الوضوء فهو يف حالة التطهر فال يشمله كان إذاألجل إحتمال أنه  بالذكر

  .واضح  وفيه نظر﴾املطهرون

مل حرمة إبقاء الكتابة يف حال بل رمبا حيت، عدم مس هذا املوضع أو }بل جيب حموه أوالً مث الوضوء{

كتب يف حال الوضوء مث أحدث وجب حموه فوراًإذاف، احلدث ألنه نوع من املس .  
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نعم لو كتب مبا ، ألنه ليس خطاً، الكاغذ بال مداد فالظاهر عدم املنع من مسهعلى  كتب إذا: )١١ ـ مسألة(

  . محي بالنار إالّ إذا له ال أثرفإنهء البصل كما، يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته

  

بل جيب القطع } الكاغذ بال مداد فالظاهر عدم املنع من مسهعلى  كتب إذا{: )١١ ـ مسألة(

  .القرآنوال يصدق عليه  }ألنه ليس خطاً{بذلك 

عليه يف هذا  القرآنلعدم صدق } حرمته{ عدم }نعم لو كتب مبا يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر{

  .ضوعهواحلكم يتبع مو، احلال

، حلس واملناط يف احلرمة هو وجودهيف ا أنه ال يظهر إالّ ،حتمال احلرمة ألنه خط موجود واقعاًاأما 

املناط ن إ :ففيه ـ ختاره املصنف وغريها كما ـ حرمتهعلى يدل   ماطالقإل، مل يظهر باحلسوإن 

حرم ذلك حلرم مس  ولو} ي بالنار مح إالّ إذا ال أثر لهفإنهء البصل كما{ املقام الصدق العريف املفقود يف

 يتعارف كما ـ ألنه ميكن إظهاره بواسطة بعض احمللوالت، الكاغذ الذي كتب عليه باإلصبع بال مداد

حيرم مس اهلواء الذي تكلم فيها أن وكذلك لزم  ـ يف احلال احلاضر يف إظهار أثر السراق وحنوهم

  .ة غريها من األمثلإىل،  ثبت يف العلم احلديثكما ،لبقاء األمواج الصوتية مدة من الزمن، القرآنب
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 ط اخلى وضع عليه كاغذ رقيق يرإذاوكذا ، اخلط مرئياً كانوإن ال حيرم املس من وراء الشيشة : )١٢ ـ مسألة(

 خصوصاً، خر ال جيوز مسهظهر اخلط من الطرف اآلحىت ذ املداد يف الكاغذ ف نعم لو ن،ةآوكذا املنطبع يف املر، تهحت

  .خر طرداًفظهر من الطرف اآل،  كتب العكسإذا

  

 وضع عليه كاغذ إذاوكذا ، اخلط مرئياً كانوإن ال حيرم املس من وراء الشيشة {: )١٢ ـ مسألة(

حليلولة  ،يف احلقيقة وذلك ألجل عدم مس اخلط، وحنوها} ةآوكذا املنطبع يف املر، ته حتط اخلىرقيق ير

ومثله يف باب مس ،  مسه من وراء الثوبإذا ويكون حاله حال ما، الشيشة والكاغذ بينه وبني املاس

  .امليت

،  رقيقة جداًةاخلط طبقعلى  دهن الورق مبا أحدث إذا كما ،فراد املانعرمبا يتأمل يف بعض أ نعم

تكون أن املرآة فمن احملتمل  أما  ـعلم العرف بوجود الطبقة الرقيقةوإن  ـ وذلك لصدق املس عرفاً

ظهر حىت نفذ املداد يف الكاغذ  نعم لو{.  هو مذهب مجاعةكما ،نطباع خبروج الشعاع ال باالالرؤية

 وال فرق بني املقلوب وغريه بعد الصدق، حقيقة القرآنألنه خط  }خر ال جيوز مسهاخلط من الطرف اآل

  .ألنه خط حقيقة} خر طرداًطرف اآل كتب العكس فظهر من الإذا خصوصاً{

 ولو،  أيضاًاملقطعةعلى  القرآنلصدق ، الكلمات أو  املكتوب باحلروف املقطعةنه ال فرق بنيإ مث

   كل كلمة إىل أشرأن ختزل با
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ولو شك ، ازمن احملتمل أنه ضرب من ا كانولو صدق ، ففي الصدق تأمل ـ مثال ـ حبرف أوهلا

هل أسامي السور املأخوذة و، سورة بكلمة منها أو يةآ كل إىلر وكذا لو أش، يف الصدق فاألصل اجلواز

 ـ إذ ليست كلمة إخالص يف السورة ـ  ال مثل سورة اإلخالص،من نفس السورة مثل سورة البقرة

  .عرفاًن آألنه ليس بقر والظاهر اجلواز، إحتماالن، "البقرة" فال جيوز مس كلمة القرآنحاله حال 
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  . أحوطه الترك،إشكالالعني مثالً  أو كاحلاء، ة اليت حييط ا احلرفليايف مس املسافة اخل: )١٣ ـ مسألة(

  

 كان إذا كما }العني مثالً أو كاحلاء، يف مس املسافة اخلالية اليت حييط ا احلرف{: )١٣ ـ مسألة(

ومن جهة ، من جهة أنه ليس خبط }إشكال{ "ص"ال مثل  أو "ع"بعضه متصال بسائر البياض مثل 

وأقواه  }أحوطه الترك{ الباقي يصدق عليه اخلطفإن لنقش  قص اإذاذلك على  يدل كما، صدق اخلط

 اجلواز قوى ولذا، قبل القصألن  ال يالزم صدق اخلط افإنه صألنه لو فرض صدق اخلط بعد الق، اجلواز

  .السادة الربوجردي واحلكيم واجلمال وغريهم
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وال يبعد عدم ، إشكالغريها  أو األرضعلى بإصبعه  القرآنية من آيف جواز كتابة احملدث : )١٤ ـ مسألة(

  .فالظاهر حرمته، وضوءعلى الكاتب  كانوإن بدن احملدث على وأما الكَتب ، اخلط يوجد بعد املسفإن ، احلرمة

  

 لون إذا كما }غريها أو األرضعلى بإصبعه  القرآنية من آيف جواز كتابة احملدث {: )١٤ ـ مسألة(

من جهة أنه ال ينفك من مس بعض  }إشكال{ ه وكتابتهحائط مما يظهر لون أو ورقعلى إصبعه وكتب 

  .خر منها حيصل مس اجلزء املتقدمأإذ يف كتابة اجلزء املت، خرالكلمة حني هو مشغول بكتابة بعضها اآل

واملعيار هو } اخلط يوجد بعد املسفإن { لعدم صدق املس عرفاً} يبعد عدم احلرمة ال{لكن } و{

  .الصدق العريف

أن كتب احملدث بالقلم من دون  أو }وضوءعلى الكاتب  كانوإن حدث ملُبدن اعلى  تبوأما الكَ{

الظاهر منها عدم ن إحيث ، لمناط املفهوم من األدلةل }فالظاهر حرمته{ المس الكاتب احملدث اخلطي

 وهنا ال،  املاس واملمسوسدظاهر األدلة تعدأن  يف ذلك بشكالموقع لإل فال، مع احملدث القرآنتالقي 

  .ماسممسوس والبدن خلط ا إذ،  أنه يستشكل عليه بالتعددإىل باإلضافة ،تعدد

 مث، اخلط نفس اجلسدن إحيث ،  اجلسد مبكواة منقوشة مثالًى كوإذاا م فيشكالال يرد هذا اإل نعم

  مثاإلعلى اون نه تعأفيصدق عليه ، الكاتب ألنه فعل مقدمة احلرامعلى حرمة هذا العمل ن إ
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  . أثرهىمبا يبق انك إذاخصوصاً 

  

مل  أو  بقي اخلطفاملراد أنه سواء، وحنوه" الوشم"لعل مراده مثل }  أثرهىمبا يبق كان إذا صاًخصو{

بدن على  خطّ إذاأراد حرمة ما فإن  واالّ، فهو حرام،  خطه باحلرب الذي يزول بالغسلإذا كما، يبق

 وعدم حتقق لعدم صدق املس عرفاً، كالش ما فيه من اإلىخيف فال،  بدون اللوناجلنب بإصبعه مثالً

  .الكتابة خارجاً
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نعم األحوط عدم التسبب ، مما يعد هتكاً كان  إالّ إذاال جيب منع األطفال واانني من املس: )١٥ ـ مسألة(

  ، ملسهم

  

 لرفع القلم عن الصيب،  هو املشهوركما }ال جيب منع األطفال واانني من املس{: )١٥ ـ مسألة(

 جيب كما ،امعهجيب ردحىت أمهية ذلك على اخلارج وال دليل من ، يستفيقحىت وانون ، حيتلمحىت 

،  والسرائر من الوجوبى خالفا ملا عن املعترب واملنته،وأمثاهلا ا عن الزنا وشرب اخلمر والسرقةمردعه

  .ولعدم اختصاص اخلطاب باملاس، وملنافاته للتعظيم، ية والرواية اآلطالقإل

فال تشملهما ن اوالصيب وانون غري مكلفني يكون حاهلما حال اجلماد واحليأن بعد فرض : فيهو

حىت لرفع القلم عن النائم ، عن يد النائم املاس له القرآنوبذلك يظهر أنه ال جيب تنحية  ،املتقدمة األدلة

  .يستيقظ

 وقفت الشاة إذاكما ، من احليوان هتكاً كان إذاحىت  جيب املنع فإنه} مما يعد هتكاً كان إذاإالّ {

  .احلكيم القرآنوذلك لوضوح حرمة هتك ، عليه تريد البول مثالً

بيد الطفل ليقرأ فذلك  القرآن إعطاء أراد بالتسبب مثالًن إ} نعم األحوط عدم التسبب ملسهم{

، لقلم كاٍف يف األمرودليل رفع ا، بذلك من غري نكرين ا اإلتي وحديثاًإذ سرية املتشرعة قدمياً، عنواضح امل

  يرفع  ـ ستثيناما  إالّ  ـلزامية اإلحكام كما يرفع سائر األفإنه
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  .عباداته ة وضوئه وسائر من صحىاألقوعلى  يف مسه بناًء إشكال فال ولوتوضأ الصيب املميز

  

 كما ذكره مصباح، بيد الصيب نظري تويل الغري يف الوضوء القرآنأراد مثل إمساس وإن ، هذا احلكم

  . أي إجياد مس الصيب منه،ستدل له بأنه مس من املكلّفاو، ىاهلد

أن الصيب فأي فرق بني على س الذهب ب مل حيرم لإذا مثالً، دليل الرفع كاٍف يف عدم وجوبهن إ :ففيه

للمس ولو ببدن الغري حتمال مشول النص او(: ولذا قال يف املستمسك، يلبسه إياه أو يعطيه إياه فيلبسه

  .)١()لظاهرخالف ا

 املستلزم ارة الشيخ من وجوب املنع من مسهمفما يف طه،  عدم احلرمة مطلقاًىفاألقو ،كانوكيف 

  .غري ظاهر الوجه،  استلزمت املسإذاحلرمة مناولتهم 

على بناًء {  يف صالته وطوافه حينئذإشكالكما ال }  يف مسهلولو توضأ الصيب املميز فال إشكا{

وضوءه لعمل أن إذ املستفاد من األدلة ، بل ولو مل نقل بذلك، }وسائر عباداته من صحة وضوئه ىاألقو

 غسله يف ى أجنب بالدخول كفإذاف، غسله كذلكأن كما ، نفسه يقوم مقام وضوء املكلّف لعمل نفسه

  .هأحكام صالته وصومه وطوافه وسائر

                                                

  .٢٨٤ ص٢ج: سكماملست) ١(
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نعم ، بني السطور واجللد والغالف حىت القرآناحملدث مس غري اخلط من ورق على ال حيرم : )١٦ ـ مسألة(

  .يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه ومحله

  

وبني } بني السطورحىت  القرآناحملدث مس غري اخلط من ورق على ال حيرم {: )١٦ ـ مسألة(

ألن وذلك ،  واحلدائق عدم اخلالف فيهىبل عن املنته، ركما هو املشهو} واجللد والغالف {الكلمات

  .يف مس الورقذن اإلعلى بل وقع التصريح يف خربي أيب بصري وحريز ،  كما تقدماملمنوع مس اخلط

عليه ( عن الكاظم، لرواية إبراهيم بن عبد احلميد} نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه ومحله{

ستفيد اوقد ، )١(» وال تعلقههوال متس خطّ، غري طهر وال جنباًعلى املصحف ال متسه «: وفيه )السالم

 إىلنسبة لالكراهة باعلى هذا احلديث حمل أن كما ، راهة مس الورق وحنوه من املناط يف هذا احلديثك

  . املتقدممجاعاخليط والتعلق لإل

 سأله )عليه السالم( ىعن أخيه موس، بن جعفر يعلملا رواه ، نآالظاهر كراهة كتابة احملدث للقر مث

  عليه ( غري وضوء؟ قالعلى واح والصحيفة وهو يف األل القرآنيكتب أن حيلّ له  عن الرجل أ

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٢ الباب ٢٦٩ ص١ج: الوسائل) ١(
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  .الكراهة لعدم قائل باحلرمة فيما أعلمعلى احملمول  )١(، »ال«: )السالم

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من١٢ الباب٢٧٠ ص١ج: الوسائل) ١(
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 اسم اهللا يفنعم ال فرق ، احملدثعلى فال بأس مبسها ، تكانليست منه بأي لغة  القرآنترمجة : )١٧ ـ مسألة(

  . بني اللغاتىلاتع

  

إسم  القرآنإذ ، عليه القرآنلعدم صدق } تكانليست منه بأي لغة  آنالقرترمجة {: )١٧ ـ مسألة(

عليه (  األئمةأخبار أنه ذلك بأنه كيف يقال لترمجة الكايف مثالًعلى فال يستشكل ، لكتاب خمصوص

  .القرآنوليس كذلك ، من لفظه ومعناهأعم ن الإذ خرب ف، نآإنه قر القرآن وال يقال لترمجة )السالم

وال جتب ، احملدث باألكربعلى كما ال بأس بقراءة ترمجة سور العزائم } احملدثعلى ا فال بأس مبسه{

  .ذلك  غريإىل، ية السجدةآالسجدة لقراءة ترمجة 

فال جيوز للمحدث ، تكاني لغة أمسه سبحانه بالصدق }  بني اللغاتىلاسم اهللا تعانعم ال فرق يف {

  .املس وذلك غري القرآننعم ال جيوز هتك ترمجة ، مسه
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وأما املتنجس فالظاهر ، ألنه هتك، يابساً كان وإن القرآنعلى ال جيوز وضع الشيء النجس : )١٨ ـ مسألة(

  .تركه األوىل كانوإن ، باليد املتنجسة القرآنميس أن فيجوز للمتوضي ، عدم البأس به مع عدم الرطوبة

  

للمناط يف عدم جواز  }يابساً انك وإن القرآنعلى ال جيوز وضع الشيء النجس {: )١٨ ـ مسألة(

 لكن. لألصل} وأما املتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، ألنه هتك{مس غري املتطهر و

 أو وكل مورد ال يصدق اهلتك جنساً، متنجساً ال جيوز أو كل مورد يصدق اهلتك جنساًأن األظهر 

ن ات يد اإلنسكان لو مثالً، حلاوي له وحنومهاوجلده ا القرآن ذلك بني خط يفوال فرق ،  جيوزمتنجساً

ن ات يد اإلنسكانولو ،  مل حيرم عرفاًخطه هتكاً أو القرآنجلد على جنسة بعني الدم ومل يكن وضعها 

  .جلده حرم ألنه هتك عرفاً أو القرآنخط على ووضع يده ، متنجسة بامليتة ذات الرائحة الكريهة جداً

املعيار هنا أن واحلاصل ،  ـوالعياذ باهللا ـ  هتك له كاملرحاضيف موضع القرآنومثل ذلك تعليق 

  .عن ذلكحىت  القرآنحترام ا األوىل كانوإن ،  فاملرجع الرباءةشك يف صدق اهلتك عرفاً ولو، اهلتك

 األوىل كانوإن ، باليد املتنجسة القرآنميس أن للمتوضي  جيوز{ مع عدم اهلتك} فـ{: كانوكيف 

  ، املعيار هنا صدق اهلتك وعدمهأن وحيث عرفت ، القرآنحترام ا ة مراعاملا ذكرنا من} تركه
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 حتقق إذاكما أنه ، الشيء النجس كذلكعلى   أيضاًبل وضعه، فال خصوصية لوضع الشيء النجس

 كتب إىلوهذا احلكم جار بالنسبة ، أرواث احلمري مل جيزعلى اهلتك ولو بالشيء الطاهر كوضعه 

  .هأشب احلديث والفقه وما
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 إذاوأما للمتطهر فال بأس خصوصاً ، لقمة خبز ال جيوز للمحدث أكلهعلى ن آية قرآ كتبت إذا: )١٩ ـ مسألة(

  .التربك أو بنية الشفاء كان

  

 مس إذا} ال جيوز للمحدث أكله{ حنوه أو }لقمة خبزعلى ن آية قرآ كتبت إذا{: )١٩ ـ مسألة(

  .احلرمة بني مس الظاهر ومس الباطن  عدم الفرق يفملا تقدم من، ضمحالهلااباطنه للكتابة قبل 

كما أنه ال بأس بشرب احملدث املاء } التربك أو بنية الشفاء كان إذا وأما للمتطهر فال بأس خصوصاً{

مبا ال  القرآنما كتب عليه ن ابلع اإلنس أما ،عليه حينئذ القرآنلعدم صدق ، القرآنالذي غسل فيه كتابة 

 وألنه يوجب املس يف حالة اخلروج الذي ،ألنه هتك،  ال جيوزفإنهجب تلوثه يف املعدة يزول أثره مما يو

  .واهللا سبحانه العامل، يكون فيه حمدثاً
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  فصل

يف الوضوءات املستحبة

مل يقصد غاية من الغايات وإن كون الوضوء مستحباً يف نفسه  ـ  سابقاًإليهكما أشري  ـ ىاألقو: )١ ـ مسألة(

  .األحوط قصد أحدها كانوإن ، الطهارةلى عالكون حىت 

  

  فصل

  ت املستحبةءايف الوضو

مل يقصد وإن كون الوضوء مستحباً يف نفسه  ـ  سابقاًإليهكما أشري  ـ ىاألقو{: )١ ـ مسألة(

وذلك ملا عرفت من ظاهر ، ىلا اهللا تعإىل به قربة ى بل أت}الطهارةعلى الكون حىت غاية من الغايات 

الوضوء بدون قصد ن إ:  من خالف من قالخروجاً} صد أحدهااألحوط ق كان وإن{ بعض األدلة

  .باطل أو تشريع حمرمغاية 
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  : الوضوء املستحب أقسام: )٢ ـ مسألة(

  .ما يستحب يف حال احلدث األصغر فيفيد الطهارة منه: أحدها

  .ما يستحب يف حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي: الثاين

  يف حالة احلدث األكرب وهو ال يفيدهو مستحب  ما: الثالث

  

  }:الوضوء املستحب أقسام{: )٢ ـ مسألة(

والظاهر ، أي رفع ذلك احلدث }ما يستحب يف حال احلدث األصغر فيفيد الطهارة منه: أحدها{

 للنور موجداً أو ، فقطفليس الوضوء رافعاً، التالزم بني رفع احلدث وبني إجياد مرتبة من النور يف النفس

  للنور ال رافعاً موجداًهؤوضو كان توضأ إذانه إساعته حيث املخلوق يف ن اوالتمثيل باإلنس، فقط

  .بتعاد عن موازين الفقها، للحدث

 لكنه يفيد كماالً  ال يرفع حدثاًفإنه } كالوضوء التجديدي،يستحب يف حال الطهارة منه ما: الثاين

لكن قد  )١(، »نورعلى  نور«: )عليه السالم( الطهارة مراتب كما يستفاد من قوله نأكف، يف الطهارة

  .ستحباب كل جتديداتقدم عدم 

  يفيد وهو ال مستحب يف حال احلدث األكرب هو ما: الثالث{

                                                

  .٩ح) ص(  يف صفة رسول اهللا٨ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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ووضوء احلائض ، كوضوء اجلنب للنوم، حلدوث كمال يف الفعل الذي يأيت به أو ،وإمنا هو لرفع الكراهة، طهارة

  : فألمور :القسم األول أما ،يف مصالّها للذكر

  . أيضاًوهو شرط يف صحتها، وات املندوبةلالص: األول

  

، كوضوء اجلنب للنوم، حلدوث كمال يف الفعل الذي يأيت به أو ،وإمنا هو لرفع الكراهة، طهارة

لكن ال مثل ،  من الطهارةيبعد إفادة هذا الوضوء نوعاً لكن ال} يف مصالّها ووضوء احلائض للذكر

  .طهارة احملدث باألصغر

  }:فألمور{ يستحب يف حال احلدث األصغر وهو ما} :أما القسم األول{

 إالّ ذلكعلى وال دليل ، مقدمة املندوب مندوب كما هو ظاهرألن ف} وات املندوبةلاألول الص{

ن إيقال حىت ستدالل بذلك وال يراد اال، يستحب شيء وتكون مقدمته واجبةأن إذ ال يعقل ، رتكازاال

يف مورد التالزم بني احلكم العقلي واحلكم الشرعي  كان  إالّ إذا، الشرعيةحكام يف األمدخلية له العقل ال

ن استدالل إمنا هو بالتالزم الشرعي حسب مركوز أذهبل اال،  ـ كما ذكروا ـ عللسلسلة ال يف

  .وإمنا الدليل العقلي يساعد املركوز املذكور، املتشرعة

دعي عليه ابل ، مجاعدل عليه الكتاب والسنة واإلوي، إشكالبال }  أيضاًشرط يف صحتها وهو{

   أنه يستثين من ذلكخيفىوال ، الوضوءبدون بالنافلة ن ابل قد عرفت أنه حيرم اإلتي، الضرورة كما تقدم
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نعم هو شرط ، هتوليس شرطاً يف صح، عمرة ولو مندوبني أو الطواف املندوب وهو ما ال يكون من حج: الثاين

  يف صحة صالته

  

فاقد أن  قلنا بإذاو،  صالة امليت واجبةلصالة الواجبةشتراط يف ااال  عنكما يستثىن،  امليت ندباًصالة

  .ستثناًء ثانياًاذلك  كانالطهورين جيوز له النافلة 

 صار جزًء منهما إذا فإنه} عمرة ولو مندوبني أو الطواف املندوب وهو ما ال يكون من حج: الثاين{

 ﴾ هللاوأمتوا احلج والعمرة﴿: ىلاقال تع،  هو لوجوب إمتام احلج والعمرةكما جيب، وجبت الطهارة له
 ، ذلك به بعدىوأت حنوه أو  نسيإذاكما ، املنفصل أو كما أنه ال فرق يف اجلزء بني اجلزء املتصل ،)١(

  . األدلةطالقإل

واف إذ ال يشترط الط، يصليأن  أراد إذا} نعم هو شرط يف صحة صالته، وليس شرطا يف صحته{

ستحباب اعلى  دلّ مث إنه، كما قرر يف كتاب احلج، دهحيأيت به وأن بل حيق له ، املندوب بالصالة

 إذا«:  قال)عليه السالم( كاملروي عن أيب احلسن:  بعض النصوصمجاعالوضوء للطواف املندوب قبل اإل

   ،)٢(»كمن مل يطف وهو، فال يعتد بذلك الطواف، غري وضوءعلى طاف الرجل بالبيت وهو 

                                                

  .١٩٦اآلية : سورة البقرة) ١(

  .١١الطواف ح أبواب من ٣٨الباب ٤٤٦ص ٩ ج:الوسائل) ٢(
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  ؤ للصالةالتهي: الثالث

  

  . طالقبل ظاهره اإل، العمرة غري تامة أو  الطواف الذي هو جزء من احلجإىلنصرافه ا ىودعو

  . )١(»الطواف بالبيت صالة«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وما ورد من قوله

على ومن طاف ، رةبطها إالّ ال طواف«:  قال)عليه السالم( عن أيب جعفر: وما رواه دعائم اإلسالم

 ركعتني بعد ىمث توضأ وصل، غري وضوءعلى  عاًومن طاف تطو، غري وضوء مل يعتد بذلك الطواف

وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب ، )٢(»بوضوء إالّ فأما طواف الفريضة فال جيزي، طوافه فال بأس بذلك

  .احلج

  .بل الضرورة كما تقدم ايات والرومجاعية واإل اآل:شتراط صالة الطواف بالطهارةاعلى ويدل 

 الصالة فاغسلوا إىل قمتم إذا﴿: ستدل لذلك بقوله سبحانهاو} التهيؤ للصالة: الثالث{

 إذاأنه على وحيث ورد الدليل ، مأموراً بالوضوء كانللصالة قبل وقتها ن ا قام اإلنسإذاف، )٣(﴾وجوهكم

  الوضوء أن على دلّ ذلك ، دخل الوقت وجبت الصالة والطهور

                                                

  .٣باب الطهارة ح ١٦٧ص ٢ ج:ايل اللئاىلعو) ١(

  . يف ذكر الطواف٣١٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٦اآلية :سورة املائدة) ٣(
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وبالروايات اليت منها املرسل ، )١(﴾قم الصالة لدلوك الشمسأ﴿: وكذا قوله سبحانه، لتهيؤ مستحبل

وال يضر ذلك ما عن كشف ، )٢(»يدخل وقتهاحىت  الطهارة هلا  وقّر الصالة من أخرما« :يف كتب الفقه

، قل بعض الفقهاء لهال يدل على عدم الوجود بعد نن اإذ عدم الوجد، اخلرب مل أعثر عليهأن اللثام من 

  .إليهستناد وبضميمة التسامح يكفي اال

عتماد عليه بضميمة وهو مرسل يصح اال للخرب أو للنص، ما أرسله بعض الفقهاء من قوهلم: ومنها

  .التسامح

 )عليه السالم( كاملروي عن أيب عبداهللا، بالصالة أول الوقتن ا الكثرية الدالة على اإلتيخباراأل: ومنها

أول وقتها زوال ، فترض أربع صلواتااهللا ن إ«: قال. ﴾أقم الصالة لدلوك الشمس﴿: ىلااهللا تعيف قول 

  .)٣(»الشمس

 إىل، )٤(» طلع الفجر يف أول وقتهاإذاصلِّ صالة الغداة يوم اجلمعة «:  قال)عليه السالم( وعن الرضا

   خبارغريمها من األ

  

                                                

  .٧٨ اآلية :سراءسورة اإل) ١(

  .٥ الوضوء حأبواب من ٤ الباب٢٦١ص ١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حاملواقيت أبواب  من١٠ الباب ١١٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٧٤ ص٨٠ج: البحار) ٤(
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 بالسرية  أيضاًستدل لها و.يتمكن من الصالة أول الوقتاً قبل الوقت مل ئمل يكن متوض  لوفإنه، الكثرية

فإن ، )عليه السالم( املعصومن امما يعلم أا متصلة بزم، الوضوء قبل الوقتعلى رة من املتشرعة متسامل

، مث يؤذن املؤذن وتقام الصالة، وحيضرون املسجد  يتوضؤون قبل الوقتواكانعادة املسلمني أم 

  .فعدم التنبيه دليل املشروعية، ه عليه املعصوملنبمشروع  ذلك غري كانولو

ذلك يتوقف أن رمبا يورد عليه  لكن،  فعل اخلريإىلستحباب املسارعة اواستدل له يف املستمسك ب

 ، دليل خارجيىيكون كربألن صاحل  فهو، ثبوت كون الوضوء للصالة قبل الوقت من فعل اخلريعلى 

  .كالم فهو أول الىبت بذلك الصغرثيأما أن 

، بالوضوء قبل الوقت إليقاع الصالة يف أول الوقتن ااإلتين اوالتأهب والتهيؤ مرادف لعنن أوعنن  إمث

  .غري ظاهر الوجه،  بتغايرمهاىفقول مصباح اهلد

، غاية األول الصالة وغاية الثاين النور النفسيألن  ،الطهارةعلى الكون ن اويغاير عنن اوهذا العن نعم

 دخل الوقت إذا حىتطهارة على  يكونألن يتوضأ  نأك، ون الثاين مقدمة لألوىليكأن ولذا ميكن 

  واجلواب مبا املسألة يف غىنشكالوقد أطال املستمسك واملصباح يف اإل، يتمكن من الصالة يف أول وقتها

  .ثرنا عدم التعرض هلماولذا آ، عنهما
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ن ازم أو يكون قريبا من الوقتأن يف أول الوقت ويعترب  مل ميكن إتياا إذاا كاإمن اول زمأل أو يف أول وقتها

  .حبيث يصدق عليه التهيؤ كاناإلم

  .دخول املساجد: الرابع

  

أن ال يلزم كانوعدم اإلم } مل ميكن إتياا يف أول الوقتإذاا كاإمن اول زمأل أو يف أول وقتها{

  .له عمل كان إذاكما  بل ولو مل يرد اإلتيان، يكون حقيقيا

} حبيث يصدق عليه التهيؤ كاناإلمن ازم أو  من الوقتيكون قربياًأن ويعترب {:  ما ذكره بقولهأما

  . بعض األدلة املتقدمةطالقوذلك إل، ذلك دليلعلى فلم يدل 

ا فإاملساجد ن اعليكم بإتي«:  قال)عليه السالم( عن الصادق، فعن مرازم }دخول املساجد: الرابع{

: واملروي يف الفقيه أنه. )١(»ره اهللا من ذنوبه وكتب من زوارهراً طهمتطه أتاهامن ، بيوت اهللا يف األرض

  .)٢(» لعبد تطهر يف بيته مث زارين يف بييتفطوىب، بيويت يف األرض املساجدأن يف التوراة مكتوب «

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٠ الباب ٢٦٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤٣ ح يف فضل املساجد٣٧ الباب ١٥٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(
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  .دخول املشاهد املشرفة: اخلامس

  

  .)١(»ارةهبالطالّ  إال تدخل املساجد«: )عليه السالم( قال، خباروعن جامع األ

 مث ذكر حديث الفقيه يف التوراة مكتوب: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا، وعن اهلداية

بشر املشائني يف الظلمات أال  ،املزور الكرامة للزائرينعلى ن إأال «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مث قال

  . غريهاإىل، )٢(» املساجد بالنور الساطع يوم القيامةإىل

 دخلت إذا«: )عليه السالم( لقول الباقر، ستحباب ملن أراد اجللوس يف املسجدكدية االآوالظاهر 

  .)٣(»طاهرا إالّ جتلس فال تدخلهأن املسجد وأنت تريد 

ن إ :كما ورد يف احلديث، لوضوح أا أعظم حرمة من املساجد} دخول املشاهد املشرفة: اخلامس{

)٤(كعبةكربالء أعظم حرمة من ال
  :العلوم قال السيد حبر ،

  ومن حديث كربال والكعبة

  )٥(علو الرتبةأن لكربال ب

                                                

  .٣٢ فصل٨٣ ص:خبارجامع األ) ١(

  .٢ سطر٥٢ص: من اجلوامع الفقهية، اهلداية) ٢(

  .١الوضوء ح أبواب  من١٠ الباب٢٦٦ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٣ فضل كربالء ح٢٦٧ص: كامل الزيارات) ٤(

  .٩٦ص: منظومة العالمة الطباطبائي) ٥(
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  .والطواف مناسك احلج مما عدا الصالة: السادس

  

املراد ا أن ية الذي ظاهر اآل، )١(﴾ترفعأن يف بيوت أذن اهللا ﴿: ىلاوملا ورد يف تفسري قوله تع

وملا ، فيما خرج إالّ تساوي حكمهماعلى فيدل  )يهم السالمعل( املراد ا بيوت األئمةأن من ، املساجد

، ولبعض الروايات،  الفقيه بضميمة التسامحىولفتو، وصي أو قرب نيبعلى املساجد بنيت أن  علىدلّ 

 يعل احلسني بن من أتى«:  قال)عليه السالم( عن أيب عبداهللا، كالذي رواه كامل الزيارات عن بشري

، )٢(»كتب اهللا له حجة وعمرة إالّ  ومل يضع قدماًغتسل يف الفرات مل يرفع قدماً فتوضأ وا)عليه السالم(

  . الوضوء لزيارة قبور املؤمنني كما يأيتىولفحو، كلّ املعصومني نور واحدأن مع وضوح 

. وال بأس بالقول بذلك للتسامح، اجدشريف باملس كانبن محزة إحلاق كل مااحملكي عن ن إ مث

أمت مناسكه  ولو«: )عليه السالم( قال، خلرب حيىي} ج مما عدا الصالة والطوافمناسك احل: السادس{

  .)٣(»إيلأحب  كانبوضوء 

  يقضيأن ال بأس «: قال، اوية عمارعويف صحيح م

                                                

  .٣٦اآلية : سورة النور) ١(

  .٧ ح باب من اغتسل يف الفرات١٨٦ ص:كامل الزيارات) ٢(

  .٦ حالسعي أبواب  من١٥ الباب ٥٣١ ص٩ج: الوسائل) ٣(
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  .صالة األموات: السابع

  .زيارة أهل القبور: الثامن

  

وقد تقدم حكم ، )١(»فيه صالة والوضوء أفضلفإن ، الطواف إالّ غري وضوءعلى املناسك كلها 

استحباب الوضوء للسعي على  وهناك روايات خاصة تدلّ، الوضوء يف الطواف وصالة الطواف

 قلت أليب احلسن: خلرب عبد احلميد بن سعد قال} صالة األموات: السابع{ .والوقوفني والرمي والذبح

أصلي أن أجيزيين ، ةذهبت أتوضأ فاتتين الصالفإن وضوء على  اجلنازة خيرج ا ولست )عليه السالم(

  . )٢(»إيلطهر أحب على تكون «: )عليه السالم( غري وضوء؟ فقالعلى عليها وأنا 

غري على سألته عن اجلنازة أصلي عليها :  قال)عليه السالم( عن الصادق، وموثقة يونس بن يعقوب

 وتسبح يف بيتك  كما تكرب، إمنا هو تكبري وتسبيح وحتميد وليل،نعم«: )عليه السالم( وضوء؟ فقال

  .خبار غريمها من األإىل، )٣(»غري وضوءعلى 

  قال يف املستند بعد فتواه} زيارة أهل القبور: الثامن{

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٥ الباب ٢٦٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حصالة اجلنازة أبواب  من٢١ الباب ٧٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣صالة اجلنازة ح أبواب  من٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  .القرآنقراءة : التاسع

  

  .انتهى، )١()فيه رواية وهو كاف يف املقام سيما مع الشهرةأن لقول بعضهم (: ستحبابباال

يف اخلرب تقييدها أن بل عن الدالئل ، به روايةأن دارك  واملىويظهر مما عن الذكر(: قال يف املستمسك

  .نتهىا، )٢()باملؤمنني

فما عن كشف اللثام من التشكيك ، اخلرب مقّيد باملؤمننيأن وكذا نقل الشهيد الثاين يف النفلية : أقول

بور أئمة هذا كله يف غري زيارة ق(: ما عن اجلواهر من قوله أما ،غينص مما ال ينبعلى فيه لعدم عثوره 

 أكثربل الغسل ، الطهارة لزيارمالنصوص الواردة يف فإن ،  شأنهىلااملسلمني الذين زيارم زيارة اهللا تع

  .قليل منها جداًعلى  إالّ روايات الطهارة فلم أعثر أما ،ةريروايات الغسل كثن إ :يهفف، )٣()ىحتصأن من 

  إذاالقرآنال يقرأ العبد «:  أنه قال)عليه السالم( ملا روي عن أمري املؤمنني} القرآنقراءة : التاسع{

  .)٤(»يتطهرحىت غري طهور على  كان

                                                

  .٢٥ سطر ٧٥ ص١ج: املستند) ١(

  .٢٩٠ ص٢ ج:املستمسك) ٢(

  .١٥ ص١ج: اجلواهر) ٣(

  .٢ حالقرآنقراءة  أبواب من١٣ الباب ٨٤٧ ص٤ ج:الوسائل) ٤(
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٤٥

  .محله أو ،ملس حواشيه أو ،أوكتبه

  

أقرأ املصحف مث يأخذين البول فأقوم  )عليه السالم( سألت أبا احلسن: قال، وخرب حممد بن الفضيل

حىت تتوضأ ، ال«: )عليه السالم( ال املصحف فأقرأ فيه؟ قإىلفأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود 

  .)١(»للصالة

، ن حسنة بكل حرفيقراءة املتطهر خبمس وعشرن إ: )عليه السالم( صادقلخر عن اآويف خرب 

 أو نذر أو وال فرق بني كون القراءة واجبة بإجيار، خبار غريها من األإىل، )٢(وقراءة غريه بعشر حسنات

 طالقإل، لغريمها كالتسجيل أو للتعليم أو للقراءة، ن ظهر الغيبع أو عن املصحف، مستحبة أو ،حنومها

  .األدلة

يكتب أن  سأله عن الرجل أحيل له )عليه السالم( عن أخيه، بن جعفر يعلللمروي عن } أو كتبه{

 مجاعستحباب لإلاالعلى وقد محل ، )٣(»ال«: غري وضوء؟ قالعلى ة وهو فيف األلواح والصحي القرآن

  . عدم الوجوبعلى 

» قهوال متس خيطه وال تعلّ «:وفيه، خلرب إبراهيم بن عبد احلميد املتقدم} محله أو ،أو ملس حواشيه{

  وأحلق به ملس احلواشي

                                                

.١ حالقرآنقراءة  أبواب  من١٣ الباب ٨٤٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالقرآنقراءة  أبواب  من١٣ الباب٨٤٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من١٢ الباب ٢٧٠ ص١ج: الوسائل) ٣(
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٤٦

  .ىلاالدعاء وطلب احلاجة من اهللا تع: العاشر

  .ولو من بعيد )عليهم السالم( زيارة األئمة: احلادي عشر

  

نعم ذكر ، ستحباب الوضوء لهان الوضوء ال يف لكن هذا اخلرب ظاهر يف كراهته من دو، للمناط

  . فتأمل،بالوضوء لذلك من أمثال هذه العبارةمر اجلواهر تبادر األ

عن ، خلرب عبداهللا بن سنان، من غريهم أو من الناس أو }ىلاالدعاء وطلب احلاجة من اهللا تع: العاشر{

 فإنه، )١(»نفسه إالّ فال يلومنغري وضوء فلم تقض  علىمن طلب حاجة وهو «:  عليه السالمالصادق

ألنه طالب ، يتوضأأن  استحب له هب لصيد السمك مثالًذيأن  أراد إذاف، قسام الثالثةشامل لكل من األ

  .وهكذا، حاجة

 يف دين عظيمأمر  نزل بك إذا«:  أليب ذر)عليه السالم( قال أمري املؤمنني، ويف املستدرك عن البحار

  .)٢(» يستجاب لكفإنه، وقل يا اهللا سبع مرات، رفع يديكادنيا فتوضأ وأو 

  مل } ولو من بعيد ) السالممعليه( زيارة األئمة: احلادي عشر{

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٦ الباب ٢٦٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح٣٢٨ ص٧٧ ج: والبحار١وضوء حال أبواب  من٦ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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٤٧

  .التالوة أو سجدة الشكر: الثاين عشر

  

واملناط قد تقدم يف دخول ، وما تقدم يف زيارة أهل القبور،  الفقيهىفتو إالّ  لذلكأجد مصدراً

 ىومصباح اهلد،  ما نقلناه من صاحب اجلواهر يف زيارة القبوروصاحب املستمسك ذكر هنا، املشاهد

ستحباب الطهارة عند زيارم النصوص الكثرية املذكورة يف الكتب املؤلفة اعلى ويدل (: قال

  .واهللا العامل ،ال يف كتب الزيارات وال يف غريهاوإين مل أجد ذلك  ،ىانته .)١()للزيارات

مل ن وإن اوذا العن أو ،لنعمة موجودة أو ،دوث نعمةت حلكان سواًء }سجدة الشكر: الثاين عشر{

من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو «: )عليه السالم( قال، خلرب عبد الرمحن بن احلجاج، تكن ألحدمها

  .)٢(» وحما عنه عشر خطايا عظام،ا عشر صلوات كتب اهللا له ئمتوض

 شيء من العزائم األربع ئ قُرإذا«:  قال)لسالمعليه ا( عن الصادق،  بصريوملا رواه أب} أو التالوة{

 وعن .)٣(»ت املرأة ال تصلّيكانوإن ، كنت جنباوإن ، غري وضوءعلى كنت وإن ومسعتها فاسجد 

  :  أنه قال)عليه السالم( عن الصادق، دعائم اإلسالم

                                                

  .١٦٦ ص٣ ج:مصباح اهلدى) ١(

  .١ حسجديت الشكر أبواب  من١ الباب ١٠٧٠ ص٤: الوسائل) ٢(

  .٢احليض ح أبواب  من٣٦ الباب ٥٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٨

  .واألظهر شرطيته يف اإلقامة، واإلقامةاألذان : الثالث عشر

  

غري على  كانوإن ،  ـقالأن  إىل ـ ذلك كانها سجد أي وقت مسع أو من قرأ السجدة«

  .غسالً أو الظاهر منها أولوية كوا مع الطهارة وضوًءفإن ، )١(»طهارة

 املروي عن طالقإل، لغري ذلك أو ،لتغول الغيالن أو ،للصالة أو كان إعالمياً} نذااأل: الثالث عشر{

: واملروي عن الدعائم، )٢(»وهو طاهر إالّ  يؤذّن أحدالأن ة حق وسن«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

وقد نقل عن . )٣(»طهرعلى  واليقيم إالّ،  أفضلاًويكون طاهر، غري طهرعلى يؤذّن الرجل أن ال بأس «

  .ستحباب الطهارة عن احلدثني للمؤذناعلى هم إمجاع ىوعن املنته،  العلماءىاملتعرب فتو

، خباروالعالمة وغريمها جلملة من األاملرتضى يد سكما عن ال} يف اإلقامةواألظهر شرطيته ، إلقامةاو{

قائماً ، غري وضوء يف ثوب واحدعلى تؤذّن وأنت «:  قال)عليه السالم( عن الباقر، كصحيح زرارة

  وضوء متهيئاًعلى  أقمت فإذاولكن ، وقاعداً وأينما توجهت

                                                

  .القرآن يف ذكر سجود ٢١٥ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  .٣٣٩ ص٧ج: كما يف احلدائق) ٢(

  .قامةإلاواألذان  يف ذكر ١٤٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(
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٤٩

  . كلّ منهماإىلبالنسبة  ،الزوجة ليلة الزفافعلى دخول الزوج : الرابع عشر

  

شاء ن إواإلقامة تفصيل الكالم يف ذلك األذان وسيأيت يف مبحث ، خبار غريها من األإىل، )١(»للصالة

  .ىلااهللا تع

، كما هو املشهور}  كلّ منهماإىلبالنسبة ، الزوجة ليلة الزفافعلى دخول الزوج : الرابع عشر{

ين إجعلت فداك : )عليه السالم(  جعفر وهو يقول أليبمسعت رجالً: ويدل عليه ما عن أيب بصري قال

أن فرأتين  يعل دخلت إذاين أخاف إ صغرية ومل أدخل ا ورجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكراً

أن شاء اهللا فمرهم قبل ن إدخلت عليك أ إذا«: )عليه السالم( جعفرأبو قال ، ايب وكربيتكرهين خلض

يأمروها أن مث مرهم ، وتصلّي ركعتني، توضأحىت ا أنت إليه تصل مث ال، تكون متوضئةأن ليك إتصل 

  .احلديث، )٢(» ركعتني أيضاًتصلّيأن 

، غري وارد، ستحباب مطلقا وإمنا يف املورد اخلاصاالعلى ستشكال صاحب احلدائق بأنه ال يدل او

  صلى اهللا عليه وآله ( ويدل عليه ما رواه الدعائم عن رسول اهللا. جتماعذلك لأللفة وحسن االأن لظهور 

                                                

  .١ حقامةواإل األذان أبواب  من٩ الباب ٦٢٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح يف السنة يف عقود النكاح٣٦ الباب ٤٠٩ ص٧ ج:التهذيب) ٢(
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٥٠

  .أهله فيستحب قبلهعلى ورود املسافر : اخلامس عشر

  .النوم: السادس عشر

  

وفيه دعاء  ،احلديث )١(» ركعتني فليصلّإليه الرجل زوجته واُدخلت إىل زفّت إذا«: نه قالأ) وسلم

  . شبيه بالدعاء يف حديث أيب بصري

ت  زفّإذاف ـ قالأن  إىل ـ من أراد التزويج«: ل قا)عليه السالم( عن علي، ومثله ما عن اجلعفريات

  .احلديث، )٢(»زوجها ودخلت عليه فليصلّ ركعتني

 )عليه السالم (ع عن الصادق ملا رواه املقن}أهله فيستحب قبلهعلى ورود املسافر : اخلامس عشر{

، )٣(»نفسه  إالّ ما يكره فال يلومنىورأ، غري وضوءعلى أهله وهو على من قدم من سفر فدخل «: قال

  .ولعل األول أظهر، حتماالنا ،الدخول اجلماعي أو ،وهل املراد دخول الدار

 إىل ىوآمث  من تطهر«: )عليه السالم( فعن الصادق، جلملة من الروايات} النوم: السادس عشر{

  .)٤(»فراشه بات وفراشه كمسجده

                                                

  .٧٧٢ ح يف ذكر الدخول بالنساء٢١٠ ص٢ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .يفعله من أراد التزويج  باب ما١٠٩ ص:اجلعفريات) ٢(

  .١٤٠ ص٢ ج:كما عن احلدائق) ٣(

  .١الوضوء ح أبواب  من٩ الباب ٢٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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٥١

  . احلديث، )١(»من توضأ«: )عليه السالم(  عنهىويف رواية أخر

  .)٢(»ا أحىي الليلمنأكطهر فعلى من بات «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبوع

 حىتونومه له صالة ، فراشه له مسجداً كانمن نام متوضئاً «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعنه

  .)٣(»يصبححىت كاجليفة  كانو، فراشه له قرباً كانغري وضوء على ومن نام ، يصبح

ت كانفإن ، ا العرش ىيؤتحىت عرج بنفسه ن ا نام اإلنسإذا«: )يه وآله وسلمصلى اهللا عل( وعنه

  .)٤(»ت ليست بطاهرة مل يؤذن هلا يف السجودكانوإن ، طاهرة اُذن هلا يف السجود

، )٥(»أدركه املوت يف ليله مات شهيدان إالوضوء على من نام «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعنه

   قام من النوم يف أثناء الليل يكتفي بذلك الوضوءإذا والظاهر أنه . غريها من الرواياتإىل

                                                

  .٦ ح١٦٨ ص٢ ج:ايل اللئايلعو) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٢٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٥ حضوءالو أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(
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٥٢

  .مقاربة احلامل: السابع عشر

  

  . التجديدإىلفال حيتاج ، ستحباباألول يف حصول اال

طهروا هذه األجساد «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ذلك ما عن رسول اهللاعلى ولعله يدل 

ال ينقلب ساعة من ليل يسأل اهللا ، بات معه ملك يف شعاره إالّ اهراًفليس من عبد يبيت ط، طهركم اهللا

  .)١(»أعطاه إياه خرة إالّالدنيا واآلأمر شيئا من 

يأيت «:  قال)عليه السالم( للمروي عن علي، مل ينموإن  ستحباب الوضوء يف الليل مطلقاًاوال يبعد 

على  إالّ فال يبينتن الغ منكم ذلك الزمفمن ب ـ قالأن  إىل ـ يرتفع فيه الفاحشةن االناس زمعلى 

  .)٢(»طهور

ومما ،  بعض األدلةطالق وإل،ستحباب الوضوء بني نوم الليل ونوم النهارا يفالظاهر عدم الفرق  مث

ولذا احتمل إرجاعه ، ستغراب الشهيد كون احلدث الذي هو النوم غاية للوضوءا يف شكالتقدم ظهر اإل

  .الطهارةعلى  الكون إىل

عليه (  يف وصيته لعلي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ملا روي عن النيب} مقاربة احلامل: بع عشرالسا{

   بينكمايقضن إ فإنه، وضوءعلى وأنت  إالّ  محلت امرأتك فال جتامعهاإذاعلى يا «:  قال)السالم

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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  .يف جملس القضاء  جلوس القاضي: الثامن عشر

  .الكون على الطهارة: التاسع عشر

  هوو، يف صورة عدم وجوبه القرآن كتابة مس: نوالعشر

  

 كان إذاوملا ، بإنزال أم ال كان إذا اخلرب شامل ملا إطالقو، )١(» القلب خبيل اليدىولد يكون أعم

ستحباب خاصا والظاهر كون اال، كتمل ولو قرب الوالدةا أو ،نعقادالولد مل يكتمل بعد ويف حال اال

  . بينهماشتركاًحيتمل كون احلكم م كانوإن ، بالرجل

لكن يف اجلواهر ، الرتهة وغريه إليهكما ذهب } جلوس القاضي يف جملس القضاء: الثامن عشر{

 مث إنه. داب القاضي يف كتاب القضاءآومل يذكره يف املستند يف ، واحلدائق عدم وجدام ما يدل عليه

كمجلس الدرس والوعظ ، نعقد لطاعة اهللاستحباب كل جملس يلحق به يف االأن حتمل يف اجلواهر ا

  .انتهى، )٢()امللحق به غري ثابتأن لكن قد عرفت (: مث قال، وغريمها

  . الفقيهىالظاهر القول مبا قاله املصنف للتسامح احلاصل بفتو: أقول

  .كما تقدم الكالم فيه} الطهارةعلى الكون : التاسع عشر{

  وهو، يف صورة عدم وجوبه القرآنمس كتابة : العشرون{

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من١٣ الباب٢٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢١ص ١ ج:اجلواهر) ٢(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٤

  . أيضاًستحبابه نفسياًا ىاألقوأن وقد عرفت ،  يف جوازه كما مرشرط

  

ألن يتوضأ أن ب} شرط يف جوازه كما مر المتس «: وقد يستأنس له بالرضوي، تربكاً القرآنميس

 )عليه السالم( الصادقأن  من يومبا رو، )١(»ومس األوراق، غري وضوءعلى  أو  كنت جنباً إذاالقرآن

ستحبابه ألجل مس كل ايستفاد أن ومن املناط ميكن ، )٢(عينيهعلى ادية ووضعها قبل الصحيفة السج

  .حمترم

  .وهذا هو الواحد والعشرون}  أيضاًستحبابه نفسياًا ىاألقوأن وقد عرفت {

أحب ن إ«: قال، عن الرجل جينب مث يريد النوم :ملوثقة مساعة، لنوم اجلنب خاصة: الثاين والعشرون

  .)٣(» وأفضلإيلّحب أالغسل  و،يتوضأ فليفعلأن 

 أبو كان :خلرب الوشاء،  إمرأة واحدةإىلبالنسبة  كانوإن رادة معاودة اجلماع إ: الثالث والعشرون

   توضاً  أيضاً أرادإذايعاود توضأ وضوء الصالة وأن  جامع وأراد إذا )عليه السالم( اهللا عبد

                                                

  .٢٣ سطر٤ ص:فقه الرضا) ١(

  ).طبعة بريوت ـ األضواء( ٢٧ ص:الصحيفة السجادية الكاملة) ٢(

  ١٠ باب اجلنب يأكل ويشرب ح٥١ ص٣ ج:الكايف) ٣(
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  .)١(»للصالة

يعاود توضأ وضوء أن  جامع وأراد إذا )عليه السالم( هللاأبا عبد ا كان: وما رواه كشف الغمة قال

  .)٢(الصالة

  .)٣(» توضأىيأيت األخرأن ه مث أراد ى الرجل جاريت أتإذا«: ومرسل التميمي

  .ستحبابن املبسوط نفي اخلالف يف هذا االوع

بل ، ة وغريهارتهخ واملهذب والوسيلة واملعترب وال اية الشيىلفتو، مجاع احملتلم: الرابع والعشرون

  .)٤(»حتالمهايغتسل من حىت حتلم ا الرجل املرأة وقد ىيغشأن يكره «: يكره ذلك ملرسلة الفقيه

 ما يدل ،كما يظهر من غري واحد من الفقهاء، )عليه السالم( ألخذ تربة احلسني: اخلامس والعشرون

  .ستحباب الغسل وصالة ركعتني قبل األخذاعليه 

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب من١٣ الباب٢٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩٢ص٣كشف الغمة ج) ٢(

  ٢نكاح العبيد ح أبواب  من٨٤ الباب٥٨٩ ص١٤الوسائل ج) ٣(

  .٧ يف األوقات اليت يكره فيها اجلماع ح١٢١لباب ا٢٥٦ ص٣الفقيه ج) ٤(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٥٦

  ، الوضوء للتجديدفهو : وأما القسم الثاين

  

  .كما تقدم يف وجه ال بأس به، قبل األكل وبعده: السادس والعشرون

ذكره بعض الفقهاء وعقد له الوسائل ، الوضوء قبل الغسل وبعده يف غري اجلنابة: السابع والعشرون

  .فتأمل، )١(»غتسلامث ، غتسلت بغري جنابة فابدأ بالوضوءا إذاو«: ففي الرضوي،  خاصاًواملستدرك باباً

ويدل عليه متواتر ، ستحبابها وال خالف يف إشكالوال } فهو الوضوء للتجديد: وأما القسم الثاين{

  .الروايات

وجلست عنده ،  الظهر والعصر بني يديى فصلّ)عليه السالم( كنت عند أيب احلسن: فعن مساعة قال

على لك أنا  جعلت فذ:تفقل، توضي«: فدعا بوضوء فتوضأ للصالة مث قال يل، حضرت املغربحىت 

 من ىه ذلك كفارة ملا مضضوؤو كانمن توضأ للمغرب ن إ، وضوءعلى كنت وإن «:  فقال،وضوء

 إالّ  من ذنوبه يف ليلتهىوضوؤه ذلك كفارة ملا مض كانومن توضأ للصبح ، الكبائر إالّ ذنوبه يف يومه

  .)٢(»الكبائر

   ء ميحوجتديد الوضوء لصالة العشاأن روي : وعن الفقيه قال

                                                

  .٢ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .)١( واهللابلىال واهللا 

  .)٢(» من الطهور يزد اهللا يف عمركأكثر«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  له رسول اهللاقال، وعن أنس

الوضوء بعد «: )عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم( اهللا عن أيب عبد، وعن إبن مسلم

  .)٣(»الطهور عشر حسنات فتطهروا

طهر كتب له عشر ى من توضأ عل«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن رسول اهللا، يلاوعن العو

  .)٤(»حسنات

خر آ من غري حدث هن جدد وضوءمو، نورعلى الوضوء نور على الوضوء أن روي : ويف الفقيه قال

  .)٥(ستغفاراجدد اهللا عزوجل توبته من غري 

 لغري صالة جدد اهللا توبته همن جدد وضوء«:  قال)عليه السالم( عن الصادق، وعن املفضل بن عمر

  .)٦(»ستغفارامن غري 

                                                

  .٨ ح)ص( يف صفة وضوء رسول اهللا ٨ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٥ ح٦٠ ص:املفيدايل أم) ٢(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٧٤ ح١٦٦ ص١ ج:ايل اللئايلعو) ٤(

  .٩ ح)ص( يف صفة وضوء رسول اهللا ٨ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ٥(

  .٢ ح يف ثواب جتديد الوضوء٤٠ ص:ثواب األعمال) ٦(
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  .)١(»من جدد الوضوء جدد اهللا له املغفرة«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن رسول اهللا

  .)٢(»جيدد الوضوء لكل فريضة ولكل صالة كان«: )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاأن وعن الفقيه 

  .)٣(» بذلك الفضليجيدد الوضوء لكل صالة يبتغ كاننه إ«: )عليه السالم( علين ع، وعن الدعائم

غسلوا ا الصالة فإىل قُمتم إذاويقرأ ، يتوضأ لكل صالة كاننه إ«: )عليه السالم( يعلعن ، وعنه

 يطلب بذلك )عليه السالم( أمري املؤمنني كان«: )عليه السالم( قال الصادق. )٤(»يةاآل وجوهكم

  .غريها من الرواياتإىل ، )٥(»الفضل

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٤٢ ص١ ج:كمايف مستدرك الوسائل) ١(

  .٧ ح)ص( يف صفة وضوء رسول اهللا ٨ الباب ٢٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .١٠٠ ص١ج :سالمعائم اإلد) ٣(

  .١٧ ص:اجلعفريات) ٤(

  .١٧ ص:اجلعفريات) ٥(
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بل وال الوضوء بعد غسل اجلنابة ، وأما الغسل فال يستحب فيه التجديد،  أيضاً فصاعداً ورابعاًوالظاهر جوازه ثالثاً

  طالت املدةوإن 

  

 خبار األطالقوذلك إل،  ال لعباً جتديداًىيسمأن بشرط  } أيضاً فصاعداًرابعاًو الظاهر جوازه ثالثاًو{

ل صوالظاهر عدم الفرق يف التجديد بني الف،  التجديد مرة ال وجه لهإىلنصراف االحتمال وا، ةاملتقدم

وبني من حيتمل صدور احلدث منه ومن ال ، لغريه أو بالوضوء لنفسهن اوبني اإلتي، ريهاغبالصالة و

 من تقييد فما عن بعض،  األدلةطالقكل ذلك إل، وبني صالة نفسه وصالة غريه كاإلجيار وحنوه، حيتمل

  .ىخيفال نصراف وهوبدوي كما اال إالّ التجديد ببعض املذكورات ال دليل له

ستحباب اوعدم ، مستحب أو غسل واجب كان سواء }وأما الغسل فال يستحب فيه التجديد{

ستدل لذلك باألصل او،  كما يف اجلواهرىوظاهر الفتو، التجديد هو ظاهر األصحاب كما يف احلدائق

وملا دل يف باب غسل ، لبان كانواحلال أنه لو ،  ولعدم معهوديته من الشرع،يةفدات توقيبعد كون العبا

  .الوضوء معه بدعةأن من  كل غسل أو اجلنابة

كما ال  }وال الوضوء بعد غسل اجلنابة بل{: لذا قالو، احلكم عاما مل يكن الوضوء بدعة كانولو 

ستحباب الوضوء بعد غسل امجلسي حيث قال بخالفا لل} طالت املدةوإن { وضوء قبل غسل اجلنابة

  هذا ولكن رمبا حيتمل وجود التجديد،  بينهماى صلّإذااجلنابة 
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  : وأما القسم الثالث فألمور

  .احلائض يف مصالّها مقدار الصالة لذكر: األول

  

الطهر عشر على الطهر «: )عليه السالم( كقوله،  مجلة من الروايات املتقدمةطالقإل مطلقاً

  .)١(»تحسنا

  .الشامل للوضوء بعد الغسل، »الوضوء بعد الطهور عشر حسنات«: )عليه السالم( وقوله

فالظاهر ، الوضوء بدعةأن على ما دلّ  أما ،وعدم املعهودية ليس بدليل، ومنه يظهر أنه ال جمال لألصل

نت  استيقإذا«: بن بكرياالوضوء الذي قصد به التطهري كتطهري وضوء احملدث فهو من قبيل موثقة أن منه 

ن اوعليه فال بأس باإلتي، )٢(»تستيقن إنك قد أحدثتحىت  حتدث وضوًء أبداًأن أنك قد توضأت فإياك 

  .به برجاء املطلوبية واهللا العامل

  : }فألمور{ وهو الذي يستحب يف حال احلدث األكرب }وأما القسم الثالث{

 ملا عن الصدوقني من خالفاً،  املشهوركما هو} الةصلذكر احلائض يف مصالها مقدار ال: األول{

  . الصدوقنيإىلورمبا خدش يف النسبة ، بل هو ظاهر اية الشيخ، الوجوب

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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ستحباب مجلة من الروايات اليت ال تنافيها ظاهر بعض الروايات يف االعلى فيدل  ،كانوكيف 

 السرية إىلباإلضافة ، بالوجوعلى ستحباب أظهر من داللة الثانية االعلى  األوىلداللة ألن ، الوجوب

بل نقل ، مجاعالشهرة البالغة حد اإل إىلو، ذلكعلى ض من املتشرعة يلنساء احللتزام ااالقطعية من عدم 

: )عليه السالم( ففي حسنة زيد الشحام عن الصادق.  عليه كما عرفتمجاعاملستند عن بعض مشاخيه اإل

  .)١(»تتوضأ عند وقت كل صالةأن ينبغي للحائض «

عند وقت أن يتوضأن نساءنا احلُيض أمر إنا ن«: أنه قال )عليه السالم( عن الباقر،  خرب الدعائمويف

 ـ قالأن  إىل ـ »يفرضن صالةًأن فيسبغن الوضوء وحيتشني مث يستقبلن القبلة من غري ، كل صالة

املغرية ما صلت كذب «:  قال،نك قلت يقضني الصالةأاملغرية زعم فإن  ):عليه السالم( فقيل أليب جعفر

وإمنا يؤمرن بذكر اهللا ،  وال من نسائنا وهي حائض)صلى اهللا عليه وآله( امرأة من نساء رسول اهللا

وتتمة الكالم يف هذه املسألة تأيت يف مبحث ، )٢(»ستحبابا لها يف الفضل وعزوجل كما وصفنا ترغيباً

  .ىلاشاء اهللا تعن إاحلائض 

                                                

  .٣ حاحليض أبواب  من٤٠ الباب ٥٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  . يف ذكر احليض١٢٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(
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  ، بهوشر، وأكله، لنوم اجلنب: الثاين

  

 )عليه السالم( ملا رواه الفقيه عن الصادق، الدخول أو  باإلنزالجنباً كانسواًء } لنوم اجلنب: الثاين{

  .)١(»يتوضأحىت يكره ذلك «: حيث سأله عن نوم اجلنب فقال

والغسل ، يتوضأ فليفعلأن أحب أن «: )عليه السالم( ريد النوم؟ قالياجلنب جينب مث  :خرآويف خرب 

  .)٢(»إيلأحب 

حىت  مل يأكل ومل يشرب الرجل جنباً كان إذا«: )عليه السالم( قال، لرواية احلليب} وأكله وشربه{

  .)٣(»يتوضأ

: )عليه السالم( يتوضأ؟ قالأن أيأكل اجلنب قبل ، )عليه السالم( عن الصادق، وصحيح عبد الرمحن

 الغري مع إىل نسبة الكالم ظاهره "للنكس" وأما، )٤(»فالوضوء أفضل، ولكن ليغسل يده، إنا لنكسل«

كما ، وهذا من أبواب البالغة"  عن نفسي وأقصدكأقول "ىضتمقعلى  النفس مر إىلاحترامه بنسبة األ

  وهذا اجلواب أقرب مما، ةغ من باب البالمسعي يا جارةاإياك أعين وأن 

                                                

  .٢ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٦ حاجلنابة أبواب  من٢٥ الباب ٥٠٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح يف صفة غسل اجلنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٧ حاجلنابة أبواب  من٢٠ الباب ٤٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٦٣

  .وتغسيله امليت، ومجاعه

  

  .ذكره الوايف من كونه تصحيفاً

 ىعن الذكرن ااحملكين الفيدل عليه املرس، حتالمت جنابته باالكان إذاجلنب جماع ا أما }ومجاعه{

وأما جماعه ، وذلك يكفي بضميمة التسامح،  به عن مجاعةى الفتوإىل مضافاً، واملدارك وكفى ما دليالً

أن  أراد مث،  الرجل جاريتهى أتإذا: )عليه السالم( فللمروي عن الصادق، حتالمت جنابته بغري االكان إذا

  إذاكان )عليه السالم( اهللا أبا عبدأن بن حمرز بلغنا ن القال ف: وملا رواه الوشاء قال.  توضأىيأيت األخر

 عن )عليه السالم( حلسن الثاين اتسأل أباأن فأحب ، يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصالةأن أراد 

 إذا )عليه السالم( اهللا عبد أبو كان«: فقالأسأله أن فدخلت عليه فابتدأين من غري : قال الوشاء، ذلك

  .)١(» توضأ للصالة أيضاً أرادإذاو، اود توضأ وضوء الصالةعيأن جامع وأراد 

 عن )عليه السالم( اهللا سألت أبا عبد: قال، ويدل عليه حسنة شهاب بن عبد ربه} وتغسيله امليت{

سواء ال بأس «: )عليه السالم( غتسل؟ فقاليأيت أهله مث يأن  له من غسل ميتاً أو ،اجلنب يغسل امليت

،  أهلهى توضأ مث أتغسل ميتاًوإن ، وغسل امليت وهو جنب،  غسل يده وتوضأجنباً كان إذابذلك 

  وجيزيه غسل

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٣ الباب ٢٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  . يغتسل بعدجلماع من مس امليت ومل: الثالث

  لتكفني امليت: الرابع

  

  .وحنوه ما عن الفقه الرضوي ،)١(»واحد هلما

 إىلت هي خاصه بالنسبة كانوإن  ،لرواية شهاب}  من مس امليت ومل يغتسل بعدجلماع: الثالث{

كما أم خصصوه مبن غسل ، الفقهاء فهموا منها األعم من كل من مس امليت إالّ أن ،من غسل امليت

احلكم أن كما ، نصراف الذي منشؤه التعارفوذلك لال، من غسله من غري مس فال أما ،له امليت ماساً

  . من غسل امليت ومل يغتسل بعدإىلا هو بالنسبة إمن

بل يف احلدائق ،  التسامح يف أدلة السننإىلباإلضافة ،  الفقهاء بذلكلفتوى} لتكفني امليت: الرابع{

  .عترف بذلك املدارك واحلدائق واجلواهرا له كما الظاهر أم مل جيدوا مستنداً نعم،  األصحابإىلنسبته 

  .  يف هذا البابوترك ذكره املستند أصالً

 غسل اليدين قبل التكفني الواردة يف باب الغاسل الذي يريد تكفني امليت ال ترتبط أن أخباروالظاهر 

 خبارفجعل املستمسك تلك األ، كما أا ال تنايف املقام،  بينها حمل تأملىفربط مصباح اهلد، باملقام

  .حمل منع، خالف هذا ظاهرة يف

                                                

  .٣ حاجلنابة أبواب  من٤٣ الباب ٥٢٦ ص١ ج:وسائلال) ١(
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  .ن غسلّه ومل يغتسل غسل املس مإىلأو دفنه بالنسبة 

  

 أدخلت إذاتوضأ «: بن مسلمالرواية احلليب و} املسغسل ه ومل يغتسل ل من غسإىلأو دفنه بالنسبة {

  .وحنوه يف الرضوي ،)١(»امليت القرب

 ىيدع إالّ أن ،إضمار ال قرينة عليه أو جتوزعلى داللتهما موقوفة أن ى وال خيف(: قال يف املستند

  .انتهى، )٢()ستحباب الوضوء بعد اإلدخالاعدم لى ع مجاعاإل

 الثاين فلظاهر وأما يف،  الفقيهىول فلفتواأل أما ،ستحباب الوضوء يف احلالنياال بأس بالقول ب: أقول

يباشر الغاسل أن بل ليس املتعارف ، يغتسلأن بالغاسل قبل  النص ال اختصاص لهأن  ىمث ال خيف، النص

ا ال اختصاص هلا مبن غسله ومل أكما (: قال يف املستمسك،  غري واحدذلكعلى وقد نبه ، الدفن

  .نتهىا )٣()ه لذلك أطلق يف الشرائع وغريهانأكو، يغتسل

  .و األقرب هطالقفالقول باإل

ملا يف ،  وضوء البالغ لتعليم غري البالغ أيضاًولعل منها، نه من الوضوءات املستحبة وضوء غري البالغإ مث

   بن فضالة رواية عبد اهللا

                                                

  .١ حالدفن أبواب  من٥٣ الباب٨٧٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣٣ سطر ٧٥ ص١ج: املستند) ٢(

  .٢٩٧ ص٢ج: املستمسك) ٣(
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 تعلّم الوضوء إذاف«: )عليه السالم( قال، فيه بالصالةن ايؤمر الصبيأن من باب احلد الذي يستحب 

  .فتأمل، )١(»والصالة غفر اهللا لو الديه

                                                

  .٣ حوالد األ أحكامأبواب  من٨٢ الباب ١٩٣ ص١٥ ج:الوسائل) ١(
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بل يباح به مجيع الغايات املشروطة ، ال خيتص القسم األول من املستحب بالغاية اليت توضأ ألجلها: )٣ـ  مسألة(

به

  

بل يباح به مجيع ، ال خيتص القسم األول من املستحب بالغاية اليت توضأ ألجلها{: )٣ـ  لةمسأ(

ناقش فيه بعض لكنه وإن ، مجاع اإلىبل عن بعض دعو،  وال خالفإشكالبال  }الغايات املشروطة به

مما  ـ  ذلكأشبهما  أو القرآنمستحب كقراءة مر  توضأ يف حال احلدث األصغر ألإذاف، إليه ىال يصغ

  .مستحبة أو جبةاوذا الوضوء كل غاية يأيت أن جاز  ـ دمقت

 كالصالة توبالطهارة حيصل شرط تلك الواجبا، الوضوء حمصل للطهارةأن ذلك ضرورة على ويدل 

الوضوء رافع للحدث  :ىوبعبارة أخر .وسجدة الشكر القرآن كقراءة وتلك املستحبات، والطواف

 أن احلدث شيء واحد كما أن ورمبا يستدل لذلك ب، ال يكون حمدثاأن يأيت به ما يشترط فيه أن فيصح

كما ال ميكن إرتفاع ،  شيء دون شيءإىلرتفاعه بالنسبة ا ـ شرعاً ـ فال ميكن، النجاسة شيء واحد

 كاملروي عن الرضا، ويؤيد ذلك بل يدل عليه بعض الروايات،  شيء دون شيءإىلالنجاسة بالنسبة 

   .احلديث، )١(» قامإذا يكون العبد طاهراًألن به ء بالوضوء وبدأمر ا إمن«: )عليه السالم(

                                                

  .٩ حالوضوء أبواب  من١ الباب ٢٥٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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مروا أف،  ـقالأن  إىل ـ منا وجب الوضوء مما خرج من الطرفنيإ«: )عليه السالم( وقوله

  . احلديث، )١(»بالطهارة

  .)٢(»طاهراً إالّ جتلس فال تدخلهأن  دخلت املسجد وأنت تريد إذا«: )عليه السالم( وقوله

 غريها مما إىل، )٣(» من الطهور يزد اهللا يف عمركأكثرأنس  يا«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولهوق

  .  حصلت الطهارة حصل الشرطإذاف، حصول الطهارة بالوضوءعلى يدل 

مبا ليس حبجة  أو ، الفقيهىستحباباً بفتوا بالطهارة ألجل شيء ثبت ى أتإذا أنه خيفىهذا لكن ال 

 ـ كما هو رأي بعض الفقهاء ـ ستحبابالتسامح ال يفيد االأن وقلنا ب، مة التسامحشرعاً وإمنا بضمي

فلم حتصل الطهارة وال يترتب ، وإالّ بطل الوضوء، حنو اخلطأ يف التطبيق ال التقييدعلى يكون أن فالالزم 

ء لزيارة قبور الوضو كان إذا ومثالً، كماالً أو يشترط با لطهارة أصالً سائر مان اتيإتلك األفعال على 

فال ،  مل يقع منه وضوءفإنه،  بالغسالت واملسحات مقيدة بذلكىاملؤمنني غري وارد يف الشرع واقعاً وأت

 وال ، يصلّي يهأن يصح  

                                                

  .٧ ح الوضوءضنواق أبواب  من٢ الباب١٧٨ ص١ج: لوسائلا) ١(

  .١الوضوء ح أبواب  من١٠ الباب٢٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح٦٠ص: املفيدأمايل ) ٣(
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  ، فيما قصدا ألجله إالّ وقعا على حنو ما قصدا مل يؤثرن إما فإخبالف الثاين والثالث 

  

  .ألنه ليس مع وضوء، نآتكمل قراءته للقر

لكنه خصصه بذلك العمل دون ، يد عمل ثبت شرعاًي بالغسالت واملسحات بتقى أتإذاكذلك و

إذ ، مثل هذا الوضوء باطلفإن ، الصالة مثالً إالّ  ال يصح معهيأيت بوضوءأن  ى نوإذاكما ، سواه

صغر األ  الطهارة من احلدثأي ما يستحب يف حال }خبالف الثاين{، الشارع مل يشرع هكذا وضوء

ما فإ{كوضوء احلائض واجلنب ، ستحب يف حال احلدث األكربيأي ما } والثالث{،  التجديديوهو

 أو ، يف الواقعطاهراً كانما  على الوضوء بقصد التجديد واقعاً كانأن ب} حنو ما قُصداعلى وقعاً ن إ

إذ الوضوء يف } جلهفيما قصد أل إالّ مل يؤثر{  يف حال اجلنابة حقيقةواقعاً، الوضوء يف حال اجلنابة كان

 ،وال يؤثر يف إباحة الصالة ـ يف التجديد فقط فهو يؤثر، التجديد إالّ  ال أثر له واقعاًحال كونه متطهراً

ألجل رفع ، وكذلك الوضوء يف حال اجلنابة ـ كمال زيارة القبور مثال أو ،القرآنجواز مس كتابة أو 

  .القرآنجواز مس كتابة  أو احة الصالة يف إب ال يؤثرفإنه، الكراهة عن دفن امليت مثالً

وضوء  كانبل يقع منه كلّما ،  باملقصودليس خاصاً "ألجله فيما قصدا" قولهأن ومما ذكرنا ظهر 

  ، وشربه  هذا الوضوء يف أكلهى توضأ اجلنب ألجل النوم كفإذا مثالً،  لكراهتهاجلنب رافعاً
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وقوي ،  األولإىل لألكرب رجعا  وال جمامعاًيكن وضوؤه جتديدياً باألصغر فلم حمدثاً كانأن  بأنعم لو انكشف اخلط

  القول بالصحة

  

 إىل بالنسبة ليس حقيقياً" مل يؤثرا"فقوله  ـ  غري ذلكإىل، ودفنه، وتكفينه، وتغسيله امليت، ومجاعه

: لهوالوجه يف تأثري القسم الثالث يف عدة غايات ما ذكره املستمسك بقو ـ  بل إضافياً،القسم الثالث

املعترب هو أن سياق نصوص مشروعيته للغايات املذكورة سياق نصوص مشروعيته لغريها الظاهرة يف ن إ(

 به يف الغايات املقصودة ىحاله غري منتقض يكتفعلى فما دام الوضوء ، وضوء غري منتقضعلى كونه 

  .نتهىا، )١()بفعله

 به مل يكن ىما أتألن ، تقيد بطلحنو العلى  كان إذاففي القسم األول } نكشف اخلطأانعم لو {

باألكرب  أو } باألصغرحمدثاً كانأن ب{ خرينويف القسمني اآل،  مل يؤت بهوما يكون مشروعاً، مشروعاً

 بالوضوء ألجل رفع كراهة األكل فيما ىأت أو }ه جتديدياؤفلم يكن وضو{  بالوضوء التجديديىوأت

وضوء على  كانو، مل يكن جنبا واقعاأن ب }لألكرب جمامعاً{ كان }ال{احلال أنه  }و{ ظن نفسه جنبا

وقوي القول { يف احلقيقة وضوًء للمحدث باألصغر كانأي ، } األولإىلرجعا { وضوءعلى أومل يكن 

  حنو اخلطأ على  كانن إ} بالصحة

                                                

  .٣٠١ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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  .حنو التقييدعلى  كانن إن الوالبط، يف التطبيق

 وما،  التجديدي والوضوء اامع لألكرب مل يقعما قصده من الوضوءألن مطلقاً ن الورمبا حيتمل البط

حتمال هنا اِال لكن . القصدإىلوالعبادات حتتاج ، مل يقصده ـ مثال ـ وقع من وضوء احملدث باألصغر

ذلك أن وإمنا ظن ،  حقيقةإليهالواقعي املتوجه مر  قصد األفإنه، ما وقع مل يقصدهأن إذ ال نسلّم ، غري تام

بينما هو ،  لكنه ظنه زيداً، أذن لطارق الباب بالدخولإذافهو من قبيل من ، يد مثالًدهو التجمر األ

  .قصده دخول صديقه الذي هو شامل لزيد كما هو شامل لعمرون إحبيث  كانو، عمرو

  أو إذا،الوضوء التجديدي مغايراً يف حقيقته للوضوء الرافع لألصغر كان ن إذااليصح القول بالبط نعم

 كان،  حيث مل يقصد الرفع بل قصد التجديدفإنه، ترباً يف صحة الوضوء الرافع قصد الرفع معنكا

  .تام لكن كال األمرين غري،  باطال لعدم وجود الشرطؤهوضو

وإمنا الفارق ، الوضوء التجديدي والوضوء غري التجديدي كالمها مهية واحدةأن : األولعلى إذ يرد 

، مناسبا كان مل يكن املإذاالقصد ال ينفع ألن ، املناسب كانملوإمنا قلنا يف ا ـ املناسب كانالقصد يف امل

 إذاوعليه ف ـ  وقصد الرفع باخلصوصمتطهراً كان أو ، وقصد التجديد باخلصوصحمدثاً كان إذاكما 

  الواقعمر قصد األ
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اعتقد أنه ن إو، ء يف ذلك احلال بالوضوإليهالواقعي املتوجه مر متثال األقاصدا ال كان إذاوإباحة مجيع الغايات به 

  و تكون تلك الغاية مقصودة له على حنو الداعي،  يف التطبيقأبالتجديدي منه مثال فيكون من باب اخلطمر األ

  

 كان إذاو، نوراً كان باألصغر حمدثاً كان إذاو، نورعلى نوراً  كان حقيقة متطهراً كان إذاف، حقيقة

  . لكراهة األكل وحنوهرافعاً كان باألكرب حمدثاً

 إذاف، بل املعترب قصد القربة وعدم التقييد، قصد الرفع ليس مبعترب إذ ال دليل عليهن إ: الثاينعلى ويرد 

. غري ما هو عليهعلى اشتبه يف التطبيق وظنه وإن ، هؤجاء بالوضوء بقصد القربة ومل يقيده صح وضو

ظن أن نعكس بااملناسب لو  نكالغاية املصادفة للم أو }إباحة مجيع الغايات به {ىهذا فاألقوعلى  }و{

 يف إليهالواقعي املتوجه مر اً المتثال األصداق كان إذا{،  باألكرب حمدثاًواقعاً كانأنه حمدث باألصغر و

قصد فإن  ـ كما هو احلال يف أغلب الناس ـ رتكازياا لذلك قصده كانوإن } ذلك احلال بالوضوء

  .عن شاذ إالّ التقييد ال يصدر

 ذلك معىن} يف التطبيق و من باب اخلطأ{ املقام}  فيكونبالتجديدي منه مثالًمر ألعتقد أنه ااوإن {

والداعي ، حنو القيدعلى ال } حنو الداعيعلى مقصودة له {كالتجديد يف املثال } تكون تلك الغاية{أنه 

  ، ومثله جيري يف املعامالت، ال يضر بنية الرافع



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٧٣

ت املعاملة كان،  الدواءإىلولده طاب ومل حيتج أن بني مث ت،  الدواء بداعي مرض ولدهىشترا إذاف

بني الشرط وبني  كانوإن  ،له الفسخ كان  اشتراه بشرط مرض ولده أما إذا،صحيحة ومل حيق له الفسخ

  .يف الثاينن الوالبط،  وهو اخليار يف األول ال البطالن،التقييد يف املقام فرق

ن اليكون ختلّف الداعي مثل ختلّف القيد موجباً لبطأن  بأنه ينبغي،  رمبا يستشكل يف املقاممث إنه

إذ املقوالت  ـ عتبارية املقولة االإىليتضح بالنسبة حىت  املقولة اخلارجية إىلتوضيحه بالنسبة ، العمل

، "احلطب" نقول علة السرير املاديةأن  ـ عتبارية حاهلا حال املقوالت اخلارجية كما حقق يف الفلسفةاال

كذلك الفاعل ال ،  مل يكن حطبإذاالفاعل ال يوجد السرير أن فكما ، "النوم عليه"ر الغائية وعلة السري

 فإنه ، احلطب يف املثال كالقيد يف املقام: عرفت هذا املقال نقولإذا،  مل يكن هناك نومإذايوجد السرير 

فالوضوء ، قصدمل يكن ، اميف املق" الطهارة املقيدة بكوا جتديدية" أي املوضوع وهو،  مل يكن القيدإذا

، يف املثال كالداعي يف املقام" مالنو"و، ال قصد موضوعالطهارة املقيدة فحيث ال  املقصود هوألن ، باطل

 يف املقام ـ ت الطهارة ألجل التجديدكانفيما  ـ "التجديد" وهو" الغاية"أي  "الداعي"  مل يكنإذا فإنه

هذا سواًء قصد على و. ال قصد، فحيث ال غاية" التجديد" الغاية هيألن ، فالوضوء باطل، مل يكن قصد

  حنو على " الوضوء التجديدي"املتوضي 
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وكذلك يف ،  مل يكن جتديدإذاه ؤيبطل وضو، حنو الداعيعلى " الوضوء بداعي التجديد" أو ،القيد

شتراه ألنه ا  أو،"وجود الضيف" اشتري الطعام بقيدإذا فإنه، باب املعامالت وسائر العقود واإليقاعات

 املقولة يف ال،  غري واردشكالاإلهذا  لكن. الضيف قد ذهبأن  تبين إذاله اخليار  كان،  ضيفهجاء

 مل يكن إذانه يف املقولة احلقيقية فأل أما ، املقوم االعتبارية كالتجديد والضيفيف وال، حقيقة كالسرير

 عتكون الغاية من صنأن : ولاأل ، مل يكن نوم فهو على قسمني أما إذا،حطب مل يكن سرير قطعاً

  .مل يكن سرير،  مل يكن نوم خارجاإذاوهنا ، "النوم خارجا" السرير

 مل يكن نوم إذاوهنا ، أي ألنه يقطع أنه ينام عليه" النوم علما" تكون الغاية من السريرأن : الثاين

النوم اخلارجي ليس  كانإن و، وهذه الغاية موجودة، الغاية قطعه بأنه ينامألن ،  يكون السريرخارجاً

 املتقدم فيما حنن فيه من شكال اإلإىلسهل اجلواب بالنسبة ،  عرفت ذلك يف املقولة احلقيقيةإذا. موجوداً

التجديد "  قد يكون داعي الوضوء هو فإنه، يف املثالني" التجديد والضيف"عتبارية اليت هي املقولة اال

   مل يكنإذاوهنا ، ج مقيد ذا اخلارهوضوءن إ حبيث "اخلارجي
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على حنو التقييد كذلك ففي  كانلو  أما ،الواقعي على خالف ما اعتقده مل يتوضأمر األ كانال التقييد حبيث لو 

  .إشكال كذلكصحته 

  

وإن علمه بأنه متوضي ن إأي ، "التجديد العلمي" وقد يكون داعي الوضوء هو، جتديد مل يكن وضوء

الداعي هو ألن ، يكون الوضوء ـ خارجاً ـ يكن جتديد مل إذاوهنا  ،الوضوءعلى  جتديدي بعثه هوضوء

فقد ، وكذلك يف مثال الضيف، مل يكن اخلارج موجوداً أو اخلارج موجوداً كانسواًء ، موجود "العلم"

ففي األول يضر ، له ضيفاًأن وقد يكون مقيداً بعلم املشتري ، ود الضيف خارجاًبيع مقيداً بوجيكون ال

الضيف موجوداً  كانسواًء ، موجود ـ العلم الذي هو ـ إذ القيد، يف الثاين فال يضر أما ،عدم الضيف

حنو على  كان إذاه ؤصح وضو ـ ومل يكن يف الواقع جتديد ـ ديدج قصد التإذاف هذاعلى و. أم ال

 }يتوضأعتقده مل اخالف ما على الواقعي مر األ كانحبيث لو {والتقييد هو أنه ، }ال التقييد{الداعي 

حنو على  كانأما لو {.بل يريد الوضوء املقيد بكونه جتديدياً، أي حالعلى  أنه ال يريد التوضأ مبعىن

ن يخرآلشيخ واحملقق وا إطالق ما عن ىضتفمق، وخالف }إشكالحته كذلك ففي ص، التقييد كذلك

وما وقع ، ا قصد مل يقعم"أن   منفلما تقدمن الوجه البط أما ،واملشهور بني املتأخرين البطالن، الصحة

   واألفعال، "مل يقصد
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 قصده إىلوإمنا ضم ، لشرائطلوضوءه هذا جامع ألن وأما وجه الصحة ف، القصدية ال حتصل بال قصد

  .القصد الصحيحن الال يوجب بطوالقصد الباطل ، قصداً باطال

األمور القصدية دائرة فإن ، مقيداً مبا أفسده كان اهللا إىل قصد الوضوء قربةًألن ، خيفىما ال : وفيه

والكالم يف باب القيد ، نوهذا يف احلقيقة غري قاصد للوضوء املكلّف به اآل، مدار القصد وجوداً وعدماً

  .حكامواهللا سبحانه العامل حبقائق األ،  نكتفي منه ذا القدر،والداعي طويل جداً

، بيق يف العبادات والعقود واإليقاعاتحنو اخلطأ يف التطعلى غالب الناس إمنا يعملون أن  خيفىال  مث

  .حعن شاذ كما هو واض إالّ بل ال يصدر التقييد
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  ، ألجل النوم أو ،يقصد الوضوء ألجل خروج البولأن ال جيب يف الوضوء قصد موجبه ب: )٤ ـ مسألة(

  

ألجل  أو ،يقصد الوضوء ألجل خروج البولأن ال جيب يف الوضوء قصد موجبه ب{: )٤ ـ مسألة(

 لتعرض الزماً كانبل لو ، ات أدلة الوضوءإطالقويدل عليه ، إشكالوال  وذلك مما ال خالف فيه }ومالن

 اخلالف يف ىولذا نف، ليل يف مثل املقام دليل العدمدفعدم ال، من روايات الوضوء الكثريةرواية  يف إليه

  .نه مذهب العلماءأن املدارك وع، صحته يف اجلواهر

، يتعرض ملوجبهأن  من دون ىلا اهللا تعإىل قربةًن ايتوضأ اإلنسأن : األوىل ،بعصور املسألة أرن إأمث 

  .  يف صحتهإشكالوهذا ال 

 األدلةألن وذلك ، إشكال صحيح بال  أيضاًوهذا، يقصد رفع احلدث من دون تعيني سببهأن : الثانية

  .مطلقة فتشمل الصورتني

وتغوط فيقصد  قد بال كان نأك، هيقصد رفع حدث خاص من دون قصد رفع غريأن : الثالثة

 وهذا صحيح، أي يكون قصده لرفع البول ال بشرط، بوضوئه رفع حدث البول وال يقصد رفع الغائط

،  قصد رفع املسبب عن أحدها فقد قصد رفع احلدث بقول مطلقإذاف، احلدث طبيعة واحدةألن  أيضاً

   البعض فيبقي إالّ ألنه مل ينون الحتماله البطامن ، العالمة يف النهاية يف حمكي كالم ومنه يظهر النظر
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، رتفاع املنوي خاصةاحتمل الصحة وامث ، يأيت ذا الوضوء ما يشترط بالطهارةأن فال يصح ، الباقي

  .حداثخر األآ إىلوهكذا ، خر صحآتوضأ لرفع فإن وعليه 

رتفاعه يف ضمن قصده ا ىنو إذاف، احلدث طبيعة واحدةألن ، فقد عرفت خالفهن الالبط أما :وفيه

الطبيعة ن إ :ففيه ،وأما صحة رفع املنوي فقط،  فال وجه للبطالنبب عن البول مثالًسث املرفع احلد

  .فال حالة متوسطة بينهما، موجودة وإما معدومةما إ البسيطة

يقصد رفع حدث البول وعدم رفع حدث  نأك ،ال يقصد رفع حدث خاص بنحو بشرطأن : الرابعة

اهر متامية ظوال، لتناقض القصدينن الالقطع بالبط، كي عن النهاية والدروس والبيانواحمل، الغائط

 واملأمور غري ،فاملأيت به غري مأمور،  فقط واحداًاهللا سبحانه مل يشرع وضوًء يرفع حدثاًألن ، كالمهم

وكذا يف ،  ال حنو بشرطلى الزوجة ال حلية اجلماع عإىل قصد بالنكاح حلية النظر إذاومثله ، مأيت به

يقصد  نأك، حنو بشرط العلى ثار اُألخر ثاره دون بعض اآلآفعل يقصد به بعض  أو إيقاع أو كل عقد

  .نتقالوبالبيع حلية التصرف ال حلّية النقل واال، بالطالق حرمة اجلماع ال حرمة النظر

ومثل ، قله عن نفسهال ينأن يشترط عليه  نأك، ثار بالشرطهناك يف العقود ميكن إسقاط بعض اآل نعم

  .هذا الشرط ال جيري يف الوضوء والطالق وأمثاهلما
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.يكون على وجه التقييد إالّ أن الواقع غريه صحأن بل لو قصد أحد املوجبات وتبني 

  

عدم على بناًء ،  فيما ذكره اجلواهر من الصحة يف مفروض الصورة الرابعةشكالاإل ومما ذكرنا يظهر

 رفع ىألنه نو(: قال، عتبار قصدهاالقول بعلى حتمال الصحة بناًء اومن ، عتبار قصد رفع احلدثا

، فريتفع الباقي للتالزم »ى ما نوئلكل امر«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حدث بعينه فريتفع لقوله

 قصد رفع إذاصحح ما يتبار قصد رفع احلدث ال اععدم ن إ :ذ فيهإ، )١()وقصده عدم الرفع يكون الغيا

عدم القصد ال يوجب صرف الوضوء عن اجلهة ألن ، خرداث وقصد عدم رفع البعض اآلحبعض األ

 ـ خرهآ إىل ـ ىوقوله ألنه نو ،الشارع مل يشرع هكذا وضوءألن ، املشروعة خبالف قصد رفع خاص

  . للتالزم أيضاً عدم رفع حدث فال يرتفع غريهىنه نوإيقال أن ب، فيه النقض بالعكس

مث ظهر أنه ، قصد رفع الوضوء حلدث البول نأك} الواقع غريهأن ات وتبني بل لو قصد أحد املوجب{

يكون أن إالّ {ألنه من باب اخلطأ يف التطبيق وختلّف الداعي كما سبق  }صح{  بالنوم مثالًحمدثاً كان

   أنه يرفع احلدث املسبب عن البول ىنوأن ب }التقييد وجهعلى 

                                                

  .١١٣ ص٢ ج:اجلواهر) ١(
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ومثله ما لو ،  عند املصنف فيهشكال واإل،عندنان الابقة البطفقد عرفت يف املسألة الس، ال عن النوم

وجه اخلطأ على ن قصده إف، م أنه حمدث بالبول فقط مث قصد رفع البول بزع والنوم معاً بالبولحمدثاً كان

  .باطال كانوجه التقييد على قصده وإن ، صحيحاً كانيف التطبيق؟ وختلّف الداعي 

 والصالة والتيمم  كالغسل،األقسام اخلمسة جار يف سائر العباداتن مما ذكرناه يف الوضوء ن إ مث

أم ، سواًء صح أداء الكل بعمل واحد كالغسل، وغريها من العبادات املتعددة األسباب والزكاة واخلمس

 إذاو، فقصد أحدها صح، وحج للنيابة، وحج للنذر، ستطاعةعليه حج ألجل اال كان إذاف، ال كاحلج

حنو اخلطأ يف على  كانوإن ، وجه التقييد بطلعلى  كانفإن ستطاعي فقط فحج بنية النذر عليه اال كان

  . الفرق بني أسباب احلج وأسباب الوضوء والغسلخيفىوال ، بيق صحطالت
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بل لو قصد رفع أحدها ، احلدث  قصد رفع طبيعةإذا الواحد لألحداث املتعددةبيكفي الوضوء : )٥ ـ مسألة(

  عصح وارتفع اجلمي

  

بالضرورة  }احلدث  قصد رفع طبيعةإذا يكفي الوضوء الواحد لألحداث املتعددة{: )٥ ـ مسألة(

فعدم ،  وضوء لزم بيانهإىلوأنه لو احتاج كل حدث ، ةيعوالسرية القط، وظاهر النصوص، مجاعواإل

غري صادق احلدث الثاين أن بل الظاهر ، من أصالة عدم التداخلوذا كله خيرج ، دليل العدمن االبي

وال فرق يف هذا ، عتباريةوكذلك يف املقوالت اال، جتماع املثلني يف املقوالت احلقيقيةاإذ ال يعقل ، أصالً

وال فرق يف األحداث املتعددة ، حنوها أو  تعددت اجلنابةإذابل والغسل فيما ، احلكم بني الوضوء والتيمم

  . ملا سبق من األدلة، بول ونوم أو ، مثل بولني ونومني،من أجناس أو ،تكون من جنس واحدأن 

 سواء،  كما تقدم"ال بشرط"حنو على  قصد إذافيما } رتفع اجلميعاع أحدها صح وفبل لو قصد ر{

 خرج بوله وغائطه إذاكما ، يف أول األمرن اتقارن حدث كان ءوسوا، غريه أو قصد رفع احلدث األول

نقض األول مل فإن ، ألنه مل يكن ناقضاً، ألخري مل يصح رفع احلدث اى يف أنه لو نوشكالفاإل،  أم المعاً

 هذا إىل ن مستنداًكالنقض مل يألن  ، رفع أحد احلدثني األولني مل يصحىويف أنه لو نو،  لألخرييبق جماالً

 مل يكن لو أطلق عليه سهمني فقتاله معاً فإنه، ية كما ىف املقوالت احلقيق،هماي كلإىلبل ،  ذاكإىلوال 

  تنداالقتل مس
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. قصد عدم الرفعإىل يبطل ألنه يرجع فإنه قصد رفع البعض دون البعض إذاإال 

  

إذ ، وهنا كذلك غري تام،  كليهما معاًإىل بل ،ألنه يوجب الترجيح بال مرجح، كا ذإىلذا وال ه إىل

الّ وإ، يف التطبيق غريه إمنا هو من باب اخلطأ أو وقصده األول، مقصود املتوضي رفع احلدث الكائن

  .رتفع بقي الثاينا األول وحده لو إىلاملستند ألن ،  قصد رفع األولإذا يف ما  أيضاًأشكل

 قصد رفع إذاإالّ { يقصد التقييد صح مطلقا  ولو مل،أنه لو قصد التقييد مل يصح مطلقاً: واحلاصل

  .السابقةكما تقدم يف املسألة  } قصد عدم الرفعإىلألنه يرجع ،  يبطلفإنهالبعض دون البعض 
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، د اجلميع حصل امتثال اجلميع وأثيب عليها كلهاصفقَ ،للوضوء الواجب غايات متعددة كان إذا: )٦ ـ مسألة(

  ،  ويثاب عليهإليهقصد البعض حصل االمتثال بالنسبة ن إو

  

 الوضوء ألجل دقصأن ب} د اجلميعصفقَ للوضوء الواجب غايات متعددة كان إذا{: )٦ ـ مسألة(

قصد الزيارة  أو ،يف املستحبني القرآن قصد الزيارة وقراءة أو ،جل الطواف يف الواجبنيالصالة وأل

به خارجا ينطبق عليه كل  ىما أتألن } متثال اجلميعاحصل {، جب واملستحباوصالة الظهر يف الو

 كما هو كذلك يف، متثال مستقلايكون لكل واحد منها مر أن اومل يالخظ يف تلك األو، تلك األوامر

يكون أن وال بأس ب، متثال خاصايكون لكل واحد منها أن تعددة حيث لوحظ يف أوامرها ملالديون ا

 مقصود املوىل كان إذاكما ، مرأاملقصود من كل ،  حصل ذا الفردمر إذاا لعدة أومتثاالًاالفرد الواحد 

إنارة واحدة تأيت فإن ، صباحعبده بإنارة املأمر ولذا ، قراءة الكتاب وكونه يف النور وكون الغرفة مضاءة

 إذ}  ويثاب عليهإليهمتثال بالنسبة قصد البعض حصل االوإن  ،وأثيب عليها كلها {غراض املوىلأبكل 

  . ما نويئلكل امر، األعمال بالنيات

يعظم شعائر اهللا يف نظر ن أو لغريه يكون تعليماًن أو، يكون صالة الظهرأن  بقصد ى صلّإذاوكذا 

: وال جمال هنا لقوهلم، ويثاب لكل واحد واحد،  للكلمتثاالًا وصالة حينئذ تكون مصداقاًالفإن ، األعداء

  .هو واضح ألنه متعدد اجلهة كما، الواحد إالّ الواحد ال يصدر منه
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للوضوء املستحب غايات  كان إذا وكذا ، ما مل يقصدإىل اجلميع ويكون أداء بالنسبة إىللكن يصح بالنسبة 

   أيضاًاملستحبة أو معت الغايات الواجبة اجتإذا و،عديدة

  

}أن ملا تقدم من }  ما مل يقصدإىل اجلميع ويكون أداًء بالنسبة إىلبالنسبة { الوضوء} لكن يصح

أن ومنه يعلم ، ا يف ذلك احلالن ابكل غاية من غاياته اليت يصح اإلتين ا حصلت صح اإلتيإذاالطهارة 

ال ،مراده باجلميع مجيع ما يصح وهذا واضح ، توضأت احلائض مل تصح منها الصالةإذاف، ما ال يصح.  

قصد فإن ، وزيارة املشهد القرآنكالنافلة وقراءة } للوضوء املستحب غايات عديدة كان إذاوكذا {

،  اجلميعإىللكن يكون أداًء بالنسبة ، ذلك البعضعلى قصد البعض أثيب وإن ، اجلميعلى ع يع أُثيبماجل

كالوضوء يف الوقت  } أيضاًاملستحبة أو  اجتمعت الغايات الواجبةإذاو{ . كل الغاياتأي يترتب عليه

  ومستحباًأنه هل يصبح هذا الوضوء واجباًيف : األول ،ففيه كالمان، املسجد أو ملن يريد زيارة املشهد

  ؟يف وقت واحد

  يقصد الوضوء املستحب أم ال؟ أن أنه هل يصح : الثاين

صحة على جتماع الواجب واملستحب يف هذا الباب مبين اأن فرمبا يقال ب: ألولاملقام ا أما :فنقول

  ،  واملستحببجتماع الواجاجتماع نقول هنا بقلنا هناك بصحة االفإن ، والنهيمر جتماع األا
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ا املراد أن ملا تقرر يف تلك املسألة من  ، أيضاًجتماع ال نقول به هنامل نقل هناك بصحة االوإن 

  .ال خصوص الواجب واحلرام،  اخلمسةحكامكمني من األجتماع حا

ت كان إذاجتماع إمنا هي فيما إذ مسألة اال، تلك املسألةعلى مسألة املقام ليست مبنية أن الظاهر  لكن

وجهة الغصبية توجب ، توجب الوجوبالصالتية جهة ن إحيث ، كالصالة يف املغصوب، هناك جهتان

وجهة ، إذ رافعية الوضوء للحدث جهة وجوبه لصالة الظهر، انوما حنن فيه ليس له جهت، احلرمة

وعليه ، والنهيمر اجتماع األ كان عدم إميالظاهر لدأن  إىلضافة هذا باإل، ستحبابه لدخول املشهدا

  .جتماع غايتها يف حال  ومستحباًالوضوء ال يكون واجباًأن  القاعدة ىفمقتض

الصالة أن كما ، ستحباباعة اليت يوجد فيها مالك االستحباب فيه موجود كصالة اجلممالك اال نعم

  .يف احلمام يوجد فيها مالك الكراهة

ن اوالنهي صح اإلتيمر قلنا يف املقام األول جبواز اجتماع األن إنه إفرمبا يقال : وأما املقام الثاين

ألنه ال ندب يف  ،به بقصد الندبن امل نقل جبواز االجتماع مل يصح اإلتين إو، بالوضوء بقصد الندب

إذ ميكن ، هذا غري تام لكن. فهو من باب السالبة بإنتفاء املوضوع ،به ذا القصدن ايصح األتيحىت البني 

  جتماع ومعال يقال جبواز االأن 
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  ما قصده هو كانولو ، وقصد البعض دون البعض، ويثاب عليها، جيوز قصد الكل

  

نه واجب فقط وليس إيقال حىت  ـ ،ندب وصفاً قصد المبعىن ال، بذلك يقال بصحة قصد الند

 كونه بل مبعىن،  يف نفسه كونه مندوباًفقصد الندب ليس مبعىن،  قصد الندب غايةبل مبعىن ـ مبندوب

الغريي املتعلق بنفس مر ال األ، النديب املتعلق بالغايةمر باأل يكون التقربأن  مبعىن،  به لتلك الغايةمأتياً

فال يتصف الوضوء  ـ كما هو الظاهر املختار ـ جتماعمل نقل باالن إ أنه هذا ولكن فيه، الوضوء

 ةالغايأن اذ لو أريد ، ة يتلون الوضوء بلون الندب لقصد غايكما أنه ال، قصده وصفاً فال يصح، بالندب

  . فيهإشكالفهذا مما ال ،  تترتب على هذا الوضوءةاملندوب

أن ب، ذا الوضوء الواجب لتلك الغايةن ا اإلنسيأيتن أالغاية املندوبة توجب صحة أن ريد أولو 

الندب ال يرتبط بالوضوء إالّ أن  ،صحوإن   فهذا،يزور املشهدأن بقصد  ت وضوًء واجباًقيتوضأ بعد الو

بل هو واجب ، الوضوء يف حال تعدد غاياته الواجبة واملندوبة ليس واجباً ومستحباًأن : فتحصل. حينئذ

يأيت به بصفته واجباً ألجل عمل غاية أن صح وإن ، يأيت به بقصد كونه مستحباً أنفال يصح ، فقط

ملا تقدم  }جيوز قصد الكل ويثاب عليها{  أيضاً اجتمعت الغايات الواجبة واملستحبةإذاوعليه ف، مستحبة

  ما قصده هو  كانولو ، وقصد البعض دون البعض{  كون األعمال بالنياتتضىذلك مقأن من 
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ال يتصف بالوجوب   واحداًوال يضر يف ذلك كون الوضوء عمالً، مجيع الغاياتن اويصح معه إتي، املندوبةالغاية 

مر جواز قصد األ  ألنه على فرض صحته ال ينايف، واجباً إالّ  ومع وجود الغاية الواجبة ال يكون،واالستحباب معاً

 لكن التحقيق صحة اتصافه فعالً، لندب الغائي فالوجوب الوصفي ال ينايف ا، بالوجوبمتصفاً كانوإن ، النديب

بالوجوب واالستحباب من

  

 }وال يضر يف ذلك، مجع الغاياتن اويصح معه إتي{ملا عرفت من عدم البأس بذلك } الغاية املندوبة

 واحداً ال يتصف كون الوضوء عمالً{ الغاية املندوبة فقط أو ،الذي ذكرنا من قصد مجيع الغايات

  .}واجباً إالّ ومع وجود الغاية الواجبة ال يكون، ستحباب معاًبالوجوب واال

ال ينايف جواز قصد { وهذا الفرض صحيح كما سبق} فرض صحتهعلى ألنه { وإمنا قلنا ال يضر

  .بل الندب غاية له، الندب صفة للوضوءال  }النديبمر األ

نعم هناك كالم } دب الغائيفالوجوب الوصفي ال ينايف الن،  بالوجوبمتصفاً{ الوضوء} كانوإن {

 نا يف قوقد حق، يعلالنديب الفمر النديب ال بقصد األمر يأيت بالوضوء بقصد مالك األأن يف أنه هل يصح

  .قال به مجاعةوإن األصول عدم صحته كذلك 

  ستحباب من  بالوجوب واالتصافه فعالًصحة الكن التحقيق {
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  .جهتني

  

وليس ، تقدير صحتهعلى  ـ كما سبق ـ والنهيمر  األجتماعا عدم صحة :أوالً: وفيه} جهتني

  . تفصيل طويل مذكور يف األصولإىلواملسألة حتتاج ، لعدم تعدد اجلهة كما عرفت، ن هذا البابماملقام 
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  فصل

   الوضوءتيف بعض مستحبا

  يكون مبدأن : األول

  

  } يف بعض مستحبات الوضوء{ }فصل{

ن إ" ويف احلدائق، "نه مذهب العلماءإ " والتذكرةىعن املنتهبل ، إشكالبال } يكون مبدأن : األول{

 رسول اهللا كان«: )عليه السالم( ن الباقرع، بن مسلماويدل عليه صحيحة ، " الفرقة الناجيةإمجاععليه 

 عنه، ويف صحيحة زرارة. )١(» ويتوضأ مبد من ماء، يغتسل بصاع من ماء)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   أنه زاد إالّ ،ه مثل)عليه السالم(

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من٥٠ الباب٣٣٨ ص١ج: الوسائل) ١(
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  .)١(»والصاع ستة أرطال، واملد رطل ونصف«

صلى ( رسول اهللا كان«:  عن الوضوء؟ فقال)عليه السالم( اهللا سألت أبا عبد: وخرب أيب بصري قال

  .)٢(»تسل بصاعغ يتوضأ مبد وي)اهللا عليه وآله وسلم

وسيأيت ، وضوء مد والغسل صاعال«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا: قال، وعن الفقيه

  .)٣(»سنيت معي يف حظرية القدسعلى والثابت ، خالف سنيتعلى ولئك أأقوام بعدي يستقلون ذلك ف

الوضوء  «):صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عن علي، وعن اجلعفريات

  .)٤(»مبد والغسل بصاع

وجيزيك «: ففي الرضوي، كثرألا واالّ جاز باألقل كما جاز ب،تحبابسهذا املقدار لالأن ومن املعلوم 

  من املاء يف الوضوء مثل الدهن 

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح يف مقدار املاء الذي جيزي يف غسل اجلنابة٧٣ الباب ١٢٠ ص١ج: ستبصاراال) ٢(

  .٢ ح يف مقدار املاء للوضوء والغسل٧ الباب ٢٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .١٦ ص:اجلعفريات) ٤(
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  من مد وسدس مدأكثروجيوز ب،  أيضاًوجهك وذراعيك أقل من ربع مد وسدس مدعلى متر به 

  .)١(» من مدأكثروجيوز ب، أيضاً

بثالثة ن اا يتوضاءكان )عليه السالم( وأبا جعفر )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :ويف بعض األحاديث

  . غري ذلكإىل، )٢(أكف من املاء

عبد  واستدال خبرب، واستحسنه يف املدارك، ستنجاء يف املد أدخل ماء االىالشهيد يف الذكرن  إمث

به ضأ وخرب احلذّاء الذي و )٣()عليه السالم (املؤمنني  يف وضوء أمري)عليه السالم( عن الصادق، الرمحن

ج وفالظاهر خر، كون ذلك باملدعلى واإلنصاف عدم داللتهما ، )٤( باملزدلفة)عليه السالم( جعفرأبا 

إذ خمرج الغائط رمبا ، ستنجاء األعم من خمرجي البول والغائط أرادا باالإذا خصوصاً، ستنجاء عن املداال

  ،  الوضوء يف ذلك يف دخول مستحباتإشكالال  نعم. خيفىكل املد كما ال على أيت ي

                                                

  .٢٨ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(

حاديث هذا الباب أ وأن أكثركما ، ٦ و ٥ و ٤و  ٣ و٢ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٧٦ ص٢ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  . أيضاًتدل عليه

  .٢ يف صفة الوضوء ح٤ الباب٥٣ ص١ج: التهذيب) ٣(

  .١١ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ٥٨ ص١ج: التهذيب) ٤(
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فاملد مائة ومخسون مثقاال وثالثة مثاقيل ونصف ، وربع مثقال ئة وأربعة عشر مثقاالًاست م وهو، وهو ربع الصاع

. مثقال ومحصة ونصف

  

احلر ن ايف زم غري مستوي اخللقة كرباً أو أما ، ويف األزمنة املتعارفة،ذلك ملستوي اخللقةأن والظاهر 

وهو ربع {، ماإليهستحباب املد بالنسبة اعلى فال دليل ، وجب جلفاف املاء سريعاًامل أشبهالشديد وما 

وقد ، ىنتهوظاهر التذكرة وامل،  كما عن اخلالف والغنيةاًإمجاعبل ،  وال خالفإشكالبال  }الصاع

  .صرح بذلك يف صحيح زرارة السابق

 كانو،  بصاع وتوضأ مبد)لمصلى اهللا عليه وآله وس( غتسل رسول اهللا«: لكن يف موثقة مساعة

 كانوقد ذكر غري واحد من العلماء عدم إم ،)٢( وحنوه خرب املروزي،)١(»عهده مخسة أمدادعلى الصاع 

  .عتماد عليهما هلجرمهااال

 ال أقل من كونه ،ستحبابال مانع من جعل ذلك من مراتب اال، الباب من املستحباتن إحيث  لكن

 وثالثة ئة ومخسون مثقاالًافاملد م،  وربع مثقالربعة عشر مثقاالًأوئة است م وهو{. من باب التسامح

  وبالكيلو} مثاقيل ونصف مثقال ومحصة ونصف

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب ٣٣٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب ٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .واألفضل عود األراك، ولو باإلصبع كانستياك بأي شيء اال: الثاين

  

، اًويكون الغسل بثالثة كيلوات تقريب،  أرباع الكيلوةيكون ما يقارب ثالثن ااملتعارف يف هذا الزم

  .وحتقيق هذا املبحث يف بايب الكر والزكاة

 أما } واألفضل عود األراك،صبعولو باإل كانستياك بأي شيء اال{: من مستحبات الوضوء} الثاين{

: )عليه السالم( عن الصادق، بن عماراكصحيحة ، ضوء فلجملة من الرواياتستياك للوستحباب االا

  .)١(»ك عند كل وضوءواوعليك بالس«

ستياك قبل اال«: )عليه السالم( لسواك بعد الوضوء؟ فقالاعن  )عليه السالم( الصادق، علىوسأل م

  وعن النيب،)٢(»يستاك مث يتمضمض ثالث مرات«: يتوضأ قالحىت نسي ن إأرأيت : قلت »يتوضأأن 

 صلى( وعنه. )٣(» والوضوء شطر اإلميان،السواك شطر الوضوء«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  على أشق أن لوال «:  أنه قال)اهللا عليه وآله وسلم

                                                

  .١ حالسواك أبواب  من٣ الباب٣٥٣ ص١ ج:لوسائلا) ١(

  .٩٤٧ حكتاب املآكل٥٦١ص: احملاسن) ٢(

  . يف ذكر السواك١١٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(
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  .)١(» وضوء كل صالةدأُميت ألمرم بالسواك عن

  .)٢(»عليك بالسواك عند كل وضوء«: )عليه السالم(  أنه قال لعلي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعنه

هم السواك مع أُميت لفرضت عليعلى أشق أن لوال «:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعنه

  .)٣(»ومن أطاق ذلك فال يدعه، الوضوء

ال يوجب على وخرب م، "عند" طالقإل، املستحب ولو بالسواك يف أثناء الوضوءن االظاهر إتي مث

ن يابل النس، انياحلكم بالسواك بعد الوضوء فيه ال خيص النسأن الظاهر أن كما ، بل األفضلية، التقييد

  .ستاك بعد الوضوءافلو تعمد تركه ، يفهم موردا

  .  وحلصول الغرضطالقلإل كانستياك بأي شيء االن إمث 

 عن السواك بالقصب )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى كما ورد أنه ،الظاهر كراهة بعض أقسامه نعم

   إىل، )٤(والرمانن اوالرحي

                                                

  .٤ حالسواك أبواب  من٣ الباب ٣٥٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩٤٤ ح يف املآكل٥٦١ ص:احملاسن) ٢(

  . يف السواك١١٩ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٣(

  . يف ذكر السواك١١٩ ص١ ج:مسالدعائم اإل) ٤(
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ففي ، خلالءكاحلمام وا، واضعستياك يف بعض املالظاهر كراهة االأن كما ، غريها من الروايات

 فيشمله عصبستياك باإل وأما اال،)١(» يورث الوباء يف األسنانفإنه، إياك والسواك يف احلمام«: الرضوي

 ويف ،)٢(»تدلكه بإصبعكأن  السواك أدىن«:  أنه قال)عليه السالم( يعل وخصوص ما عن ، األدلةإطالق

التسوك باإلام واملسبحة عند الوضوء «:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاأن  :رواية السكوين

  .)٤(»التشويص باإلام واملسبحة عند الوضوء سواك«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  وعنه،)٣(»سواك

صلى اهللا عليه ( كما يف مكارم األخالق أنه ،فلجملة من الروايات، وأما كون األفضل عود األراك

)٥()عليه السالم(  بذلك جربائيلأمره، يستاك باألراك كان )وآله وسلم
.  

                                                

  .٣٣ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣السواك ح أبواب  من٩ الباب ٣٥٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حالسواك أبواب  من٩ الباب ٣٥٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٧ ح٣٤٤ ص٧٧ ج:البحار) ٤(

  .)لمصلى اهللا عليه وآله وس( الباب األول الفصل اخلامس يف سواكه ٣٩ ص:مكارم األخالق) ٥(
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  .اليمنيعلى وضع اإلناء الذي يغترف منه : الثالث

  

 فإنه، ستكت به ليف األراكاأجود ما أن ... واعلم«: )عليه السالم( عن الرضا، وعن الرسالة الذهبية

مل   لكن،)١(»عتدالاب كان إذاوهو نافع من احلفر ، ويشد اللثة ويسمنها، ويطيب النكهة، جيلو األسنان

 أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ملا رواه القطب الرواندي عن النيب، األراك أفضل من الزيتونأن يعلم 

 وهي سواكي وسواك، يطيب الفم ويذهب باحلفر، نعم السواك الزيتون من الشجرة املباركة«: قال

  . )٢(»قبلياألنبياء 

 بضميمة دليل طالقلإل، يف استحباب السواكحال التيمم بدل الوضوء حال الوضوء أن  والظاهر

إذ املراد  "ليف"  من)عليه السالم( ال ينايف ما عن الرضا" عود" ما يف املنت من ذكرن إمث ، البدلية واملناط

  .به الليف امللتف بالعود

  . الوسائل واملستدرك يف أبوابهإىل يرجع إليهفمن رغب ، الكالم يف خصوصيات السواك طويلن إمث 

، املشهورعلى } اليمنيعلى وضع اإلناء الذي يغترف منه { من مستحبات الوضوء} :ثالثال{

  ويكفي مثله بضميمة دليل 

                                                

  .٣١٧ ص٥٩ ج: املطبوعة يف البحار،الرسالة الذهبية) ١(

  .٧ حآداب احلمام أبواب  من٦ الباب ٥٤ ص١ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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بل روي عن ، )١(امن يف كل شيءيحيب الت كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويؤيده أنه، التسامح

أنه   ومنه يظهر،)٢(وشأنه كلهحيب التيامن يف طهوره وشغله  كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( امة أنهعال

وذلك ، )٣( بقعب فيه شيء من ماء مث وضعه بني يديهىفدع، ال ينايف ما ورد يف بعض الوضوءات البيانية

إناء  كان إذاختصاص احلكم مبا اظاهر املنت ن إمث ، يكون يف طرف اليمني من بني يديه أن كانإلم

ستحب وضعه ااإلناء ضيق الرأس كاإلبريق  كان فلو،  أيضاًكا هو احملكي عن غري واحد، يغترف منه

اهللا سبحانه يحب أن  بخباروقد ورد يف األ، ستعمالوعلّلوا ذلك بأنه أمكن يف اال، اليسار كما قالواعلى 

نه ال تنايف بني هذه أ خيفىوال ، )٤(﴾سريريد اهللا بكم الي﴿: وقد قال سبحانه، يسر واألسهلماهو األ

  فقال؟ما سأله ابن عباس عن أفضل األعمال  عند)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولهوبني ق، ية والروايةاآل

  ، املراد باألمحز النوعأن الظاهر ألن ، )٥(»أمحزها«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

                                                

  .٢٣ ص:مكارم األخالق) ١(

  . باب التيمن يف الوضوء والغسل٥٠ ص١ج: صحيح البخاري) ٢(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٨٥اآلية : رةسورة البق) ٤(

  .١٦ ص٤ج: جممع البحرين) ٥(
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  .طومرتني يف الغائ، غتراف مرة يف حدث النوم والبولغسل اليدين قبل اال: الرابع

  

 ـ كالمها هللا سبحانه كانفيما  ـ تعلّم الطب أمحز من تعلم اهلندسة كان إذا مثالً، وباأليسر الفرد

تعلم الطب ميكن يف غرفة كاملة اإلضاءة ووسائل  كان إذامث ، يتعلم الطب لفائدة الناسأن فاألفضل 

   . الغرفة الكاملةىلااحملبوب عند اهللا تع كان، يف غرفة قليلة اإلضاءة والتهوية أو ،التهوية

األحب  كان، ىتأذييف وقت حار  أو ،ىيطوف يف وقت بارد ال يتأذأن ن للحاج  أمكإذاوكذلك 

ات األعمال اليت تتطلب يتحملوا صعوبحىت دفع للناس " فاألمحز"، ىعنده سبحانه يف وقت ال يتأذ

ن اهناك عمل واحد له فرد كان إذاال أنه ، أكثرنتائجه الدنيوية واألخروية  العمل األصعبألن ، الصعوبة

مث هل خيتص ، وتفصيل الكالم خارج عن وضع الشرح هنا، األصعب أحب كانرد صعب وفرد سهل ف

  . النبوي يقتضي األعم إطالقكانوإن ، حتماالنايشمل مثل النهر واحلوض والبحر  أو احلكم باإلناء

كما هو }  ومرتني يف الغائط،غتراف مرة يف حدث النوم والبولغسل اليدين قبل اال: الرابع{

 املرة إطالقوعن النفلية ،  املرتني يف اجلميعإطالقنعم عن اللمعة ،  عليهمجاع اإليدعابل رمبا ، شهورامل

  .عييف اجلم

  ، ما ذكره املنت مجلة من الرواياتعلى فيدل  ،كانوكيف 
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، ومن الغائط مرتني، غسل يدك من البول مرةا«: )عليه السالم( كالذي رواه الصدوق عن الصادق

  .)٢(»غسل يدك من النوم مرةا«: )عليه السالم( وقال: قال، )١(» ثالثاًومن اجلنابة

 شيء  عن الرجل يبول ومل ميس يده اليمىن)عليه السالم( عبداهللا باأسألت : وما رواه اهلامشي قال

ستيقظ من نومه ا فإنه: قلت، »يغسلهاحىت ال «: )عليه السالم( يغسلها؟ قالأن أيدخلها يف وضوئه قبل 

 ألنه ال يدري حيث باتت يده ،ال«: )عليه السالم( يغسلها؟ قالأن أيدخل يده يف وضوئه قبل ، ومل يبل

  .)٣(»فليغسلها

ومن الغائط والبول ، يغسل الرجل يده من النوم مرة«:  قال)عليه السالم( عن الباقر، وصحيح حريز

  .)٤(»ومن اجلنابة ثالث، مرتني

 يده اليمىنعلى سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل : قال )عليه السالم( عن الصادق، وصحيح احلليب

  من حدث ن اثنتاو، حدة من حدث البولوا«: يدخلها يف اإلناء؟ قالأن قبل 

                                                

  .٤ ح يف حد الوضوء وترتيبه١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٥ ح يف حد الوضوء ومترتيبه١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٧ الباب ٣٠١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٧ الباب ٣٠١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»وثالث من اجلنابة، الغائط

فيستحب غسلها ،  ما يكون البول والغائط معاً كثرياًإذا، صحيح حريز ال ينايف غريهأن  خيفىوال 

وهكذا فال ، الغائط واجلنابة أو ،اجتمع البول والنومإذا وكذلك ، جتمعاا إذالتداخل لظهور ا، مرتني هلما

  . حداثيتكرر الغسل لكل واحد واحد من األ

ولذا يلزم محل ، عدم الوجوبعلى  قام مجاعاإل إالّ أن الوجوب كانوإن  خبارظاهر بعض األن إ مث

فلو علم بأنه مل ميس ، حكمة" ين باتت يدهأ" يةعدم العلم يف رواأن والظاهر ، ستحباباالعلى  خباراأل

كما أنه ال تلزم مباشرة اليد ، ى األدلة األخرطالقإل، ستحباب الغسل باقياًا كانا أسافله وحنوها 

ستنجاه ا أو ،حجر وحنوهعلى  جبر نفسه ىستنجا أو فلو مل يستنج أصالً، ستحباب الغسلاستنجاء يف لال

  .توهم التلوث يف اجلملة أو ،ت احلكمة هي تلوث اليدكانوإن  طالق لإلاًستحباب قائماال كان، غريه

وحتصيل ، شتراكوألدلة اال،  يف اجلملةطالق لإل، كذلكنثىواخل، املرأة أو احلكم غري خاص بالرجل مث

كما ،  واحلكمةطالق لإل،كما حيصل بصب املاء عليها، هنالغسل بإدخاهلا يف إناء ماء ال يريد الوضوء م

  يوضؤه  أو هو يتوضأ كان ملا بستحبا االإطالقالظاهر  أن

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٧ الباب ٣٠١ ص١ ج:ائلالوس) ١(
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  .طالقكل ذلك لإل،  من الكركثريف األ أو ،يف ما دون الكر، رمتاساال أو غترافيريد اال، غريه

بل والتعليل ،  اليدإطالقملا ذكر يف خربي حريز والصدوق من ، ستحباب غسل اليدين معاامث الظاهر 

  .ضوياملذكور يف خرب اهلامشي والر

 فإنه، الغسل لليد اليمىن فقط كون )عليه السالم( ظاهر خرب احلليب وحكاية وضوء أمري املؤمنني نعم

  .ستحباب مراتبلالأن نقول بأن وال يبعد ، يسرىالعلى كتفى بيده اليمىن ا )عليه السالم(

 كغسلها يف باب بل هو املتبادر من غسلها يف املقام،  الزندإىلالغسل أن على تفاق وقد نقل بعض اال

األقل أن كما ، الكتاف ال وجه له أو املرفق أو  نصف الذراعإىلستحباب غسلها احتمال اف، الطعام

 إىلوتغسل يديك «: )عليه السالم( ويدل عليه الرضوي قال،  ال وجه له أيضاًكغسل األصابع فقط

  .)١(» اإلناءإىلاهللا قبل إدخال يدك  وتسمي بذكر، تدخلها اإلناءأن  قبل املفصل ثالثاً

، ىكالتجديد وحنوه كما عن املنته، مل يكن هناك حدثوإن هذا العمل إمنا هو للوضوء أن الظاهر  مث

   بعضطالقوذلك إل

                                                

  .٣٣سطر ٣ص: فقه الرضا) ١(
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  اق كل منهما ثالث مراتنستثاملضمضة واال: اخلامس

  

 ذات )معليه السال(  بينا أمري املؤمنني):عليه السالم( يعليب عن ذوما رواه الته، األدلة كالرضوي

فأكفاه ، تاه حممد باملاءأف، يا حممد ايتين بإناء من ماء أتوضأ للصالة«: يوم جالس مع ابن احلنفية إذ قال

ختصاصه بالنوم افالقول ب، حلدث خاص كانس فيه أنه يول ،احلديث )١(»يده اليمىنعلى  ىسراليبيده 

  .والبول والغائط كما قال بعض حمل تأمل

 ال يبعد ،حنو ذلك أو ،غتسلا أو ،خرآأمر قد غسل يده ألجل ن آلا كانن إ يستحب هذا له مث

يف املرتضى م الشيخ إليهكما نسب ،  كون هذا العمل من مقدمات الوضوءإىلواملشهور ذهبوا ، العموم

والظاهر ، ستشكال وتبعه غريه يف اال،ستشكل هو يف ذلكاوإن خبار األ وهذا هو املنساق من، الطهارة

  . مل يكفياًءر أو فلو غسلهما باملغصوب، ىتوصل  كما هو املنساق الاً أيضأنه تعبدي

لكنه كما تقدم حكمة فال يوجب صرف ، رمبا استدل للتوصلية بالتعليل يف خرب اهلامشي نعم

  . واهللا العامل، ا ذا القدرنهويف املقام مسائل أُخر نكتفي م، نسياقاال

املشهور من كوما من سنن على  }ث مراتستنشاق كل منهما ثالاملضمضة واال: اخلامس{

   للمحكي عن إبن أيب خالفاً، الوضوء

                                                

  .٢يف صفة الوضوء ح ٤ الباب٥٣ ص١التهذيب ج) ١(
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ما إ(:  للرياض حيث قالوخالفاً، )١()ل الرسول بفرض وال سنةآا ليسا عند مإ( عقيل حيث قال

السؤال بعد وفيه ، بن أيب عقيل خبري حكم بن حكيمستدل الا .)٢()يف ذاما ال ألجل الوضوءن امستحب

املضمضة « :ويف خرب زرارة ،)٣(»ال«: )عليه السالم( قال، ستنشاق من الوضوءكون املضمضة واالعن 

  .)٤(»ستنشاق ليسا من الوضوءواال

أن إمنا عليك ، ستنشاق فريضة وال سنةليس املضمضة واال«: )عليه السالم( قال، خرويف خربه اآل

  .)٥(»تغسل ما ظهر

، )٦(»ستنشاق ألما من اجلوفأليس عليك مضمضة وال « :)عليه السالم( قال، ويف خرب احلضرمي

   ما يف هذه خيفىوال 

                                                

  .يب عقيلا نقال عن ابن ٣٣٥ ص٢ ج:اجلواهر) ١(

  .١٦ سطر ٢٦ ص١ ج:رياض املسائل) ٢(

  .٨ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٥الوضوء ح أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٥(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٦(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٠٤

إذ الظاهر منها ولو بقرينة روايات املشهور عدم وجوما كسائر أجزاء ،  من عدم الداللةخباراأل

 ستنشاق مما سن رسول اهللاملضمضة واال: )عليه السالم( قال، بن سناناواستدل للرياض خبرب . الوضوء

واملضمضة واالستنشاق سنة وطهور للفم «: قال، صالخلواملروي عن ا. )١()لى اهللا عليه وآله وسلمص(

   .ستحباما مطلقا ال ينايف إستحباما خلصوص الوضوءان إ: وفيه .)٢(»واألنف

 )عليه السالم( سألت أبا عبداهللا: قال، فعن أيب بصري، ستدلوا مبتواتر الرواياتافقد ، املشهورأما 

  .)٣(»ال تعدنسيتهما ففإن ، مها من الوضوء«: فقال عنهما؟

ليس «: ستنشاق؟ قالسألته عن املضمضة واال: قال )عليه السالم( عن أخيه،  بن جعفرلىوعن ع

  .)٤(»تركتهما مل تعد هلما صالةوإن بواجب 

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ص ١ج: الوسائل) ١(

  .ئة حديث األربعما٦١١ ص:اخلصال) ٢(

  .٤ حلوضوءا أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٨٣ ص:سنادقرب اإل) ٤(
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 ،)١(»ثالثاوغسل يديه ، واستنشق توضأ متضمض إذا )عليه السالم( يعل كان« :ويف رواية اجلعفريات

 وذكر الدعاء ـ  فقال، مث متضمض:وفيه )عليه السالم( مري املؤمننيأويف خرب ابن كثري احلاكي لوضوء 

 حملمد بن أيب )عليه السالم(  ويف حديث عهد أمري املؤمنني)٢( ـوذكر الدعاء ـ مث استنشق فقالـ 

 قالأن  إىل ـ استنشق ثالثا متضمض ثالث مرات و، من متام الصالةفإنه،  الوضوءإىلوانظر «: بكر

  .)٣(» يصنع ذلك)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فإين رأيت رسول اهللا ـ )عليه السالم(

صلى اهللا عليه وآله ( جلست أتوضأ فأقبل رسول اهللا«:  قال)عليه السالم(  عن علييويف املرو

  .)٤(»متضمض واستنشق:  فقال يل،وضوء يف التحني ابتدأ، )وسلم

اهللا عز ألن ، ستنشاق يف أصل الوضوء املضمضة واال)عليهم السالم( ومل يروا: ائمويف خرب الدع

  وجل مل يذكرمها ولكن

                                                

  .١٦ ص:اجلعفريات) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٩ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٥ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  . لكل من الثالث أيضاًويكفي لكف الواحدة، بثالث أكف

  

 أما . غريها من الرواياتإىل، )١( ومها سنة يف الوضوء)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فعلهما رسول اهللا

  . أيضاًبل ورواية اجلعفريات، )عليه السالم( ا ثالث مرات فلخرب عهد أمري املؤمننيستحباب كوما

لكل واحد } بثالث أكف{  مجلة من الرواياتطالقإل، باملرةحىت ستحباب  االالظاهر أداء أصل نعم

 وإنذلك خفاء على ويف داللته ، واستدل له خبرب العهد املتقدم، منهما كما صرح به مجلة من األصحاب

  . األدلةطالقبل لكل الست إل}  لكل من الثالث أيضاًويكفي الكف الواحدة {إليهرمبا ينصرف  كان

 وظاهر الوا كانوإن  ، األدلةطالق إل، واللّف بينهما،املضمضةعلى ستنشاق الظاهر جواز تقدمي اال مث

احملكي عن  كانا ولذ، )عليه السالم( يعليف وضوء " مث" بل هو صريح كلمة، الترتيب ـ يف اجلملةـ 

  .حتمل تقدمي االستنشاقاويف اجلواهر ، العالمة جواز اللّف

األفضل  كانوإن  ، بعض األدلةطالق إل،ما يف أثناء الوضوءن استحباب باإلتيالظاهر أداء اال مث

  لزم ، معتد بهن االوضوء بزمعلى  قدمهما  أما إذا،ستنشاقكل االعلى  وتقدمي كل املضمضة ،التقدمي

                                                

  . يف ذكر صفات الوضوء١٠٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(
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 أم ألجل الوضوء ،قبل التيممن ارة فيستحباألجل الطه وهل مها، ستحبابأراد العمل باالن إادما إع

  .الثاينعلى واألدلة ، األولعلى العلة تدل ، حتماالنا، فال يستحبان

صلى اهللا ( ملا عن النيب، ستحب املبالغة فيهماي مث إنه، ستحباباً مطلقاًاستحباا ا يف إشكالال : نعم

لكم ومنفرة ن ا غفرفإنهستنشاق ليبالغ أحدكم يف املضمضة واال«:  أنه قال)وآله وسلمعليه 

  .)١(»للشيطان

 لبعض الفقهاء حيث أدخلوا خالفاً، بلع املاءن وإن ا يف مفهومها فيصدقاملج ليس داخالًأن  والظاهر

لكن الظاهر ، احتماالن ، صنعهما بغري املاء كماء الوردإذاستحباب  االىوهل يتأت، املج يف مفهومهما

  .خصوصية املاء

ويف االستنشاق ، بل الالزم يف املضمضة إدارة املاء، تتحقق املضمضة بإدخال املاء وإخراجهال نه  إمث

 فإنه يلا األعإىلستنشاق فال يوصل املاء يف اال أما ، احللقإىلواألحسن يف املضمضة إيصال املاء ، جذبه

  .تنظيف أوائل األنفواملبالغة تتحقق ب، مظنة للضرر

  ملن فعلهما قبل الوضوءحىت استحباما للوضوء مطلق ن  إمث

                                                

  .١١الوضوء ح أبواب  من٢٩ الباب٣٠٤ ص١ج: لوسائلا) ١(
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  ، اليدعلى صبه  أو التسمية عند وضع اليد يف املاء: السادس

  

يلزم يف أداء  وال، طالقلإل، وبني غريهن اسنستحباب بني من له األوال فرق يف اال، بدون نية الوضوء

 وكذلك أخذه من فم إبريق، أنبوب وحنومها أو ر يكفي أخذه بالفم منبل ، دلياستحباب أخذ املاء باال

   .خرآن امن كف إنس أو حنوهأو 

 إشكالبال }  اليدعلىصبه  أو التسمية عند وضع اليد يف املاء{ من مستحبات الوضوء} : السادس{

من «: )لسالمعليه ا( عن الصادق، ويدل عليه صحيح العيص بن قاسم، همإمجاع بل عليه ،وال خالف

  .)١(»غتسلاا منأك وضوئه فعلىسم اهللا اذكر 

   )٢(.ميس املاء بسم اهللا وباهللاأن يسمي يقول قبل حىت ال يتوضأ الرجل : )عليه السالم( يعلوعن 

 مل إذاو،  مسيت يف الوضوء طهر جسدك كلهإذا«:  قال)عليه السالم( عن الصادق، وعن إبن أيب عمري

  .)٣(»عليه املاء ما مرإالّ  تسم مل يطهر من جسدك

  فأكفاه بيده : )عليه السالم( ويف حديث وضوء أمري املؤمنني

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .)١(بسم اهللا وباهللا:  مث قاليمىنيده العلى  يسرىال

، )٢(» وضعت يدك يف املاء فقل بسم اهللا وباهللاإذا«:  قال)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

  .احلديث

   .)٣(»بسم اهللا وباهللا«:  توضأ قالإذا )عليه السالم( املؤمننيأمري  كان :ويف الفقيه

البسملة قبل مس املاء وعند مس ن اا أداء االستحباب بإتيهغريها من الروايات الكثرية اليت يظهر من إىل

  .)٤(سدلهبسم اهللا و: جبينه مث قالى مألها ماًء فوضعها عل :ي بعض الروايات البيانيةفف، وبعده املاء

 عن أيب عبد ،عن بعض أصحابنا، بن أيب عمريافعن ،  شدة تأكّد التسمية:يظهر من بعض الرواياتو

أعد : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فقال له رسول اهللاى توضأ وصلّرجالًن إ«:  قال)عليه السالم( اهللا

د وضوءك أع: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال له النيب، ىوتوضأ وصلّ،  ففعل،وضوءك وصالتك

  عد أ ):صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال له النيب، ىوتوضأ وصلّ، ففعل، وصالتك

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:لالوسائ) ٢(

  .٤ ح)عليه السالم( يف صفة وضوء أمرياملؤنني ٩ الباب٢٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٤ باب صفة الوضوء ح٢٥ ص٣ ج:الكايف) ٤(
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ل ه : له)عليه السالم(  فقالإليه فشكا ذلك )عليه السالم( ننيم أمري املؤتىفأ، وضوءك وصالتك

صلى اهللا ( النيبى  وأتىوتوضأ وصلّى فسم، وئكوضى سم عل: قال، ال: مسيت حيث توضأت؟ قال

  .)١(»يعيدأن  فلم يأمره )ه وآله وسلمعلي

، يف باب املستحباب واملكروهاتن امثل هذه التشديدات اليت جيدها اإلنسأن ذكرنا مبناسبة وقد 

» ولكين أبغضك«: )عليه السالم(  قال،إين أحبك:  لذلك الرجل الذي قال له)عليه السالم( ىكقول عل

  .)٢(»أجراً القرآنتعليم ى علوتأخذ  ـ قالأن  إىل ـ ألنك: ومل؟ قال: قال

عليه ( وكقول علي. )٣( طبخوا فيه احلمار برجله قدراً)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وكصب الرسول

 فقال، إين أكلت ومسيت وضرين ):عليه السالم( نه قال لهأيف حديث » لكع يا«:  البن كواء)السالم

إمنا هي ألجل البقاء يف ، هاأشبهغريها مما  إىل، بعض املأكوالتعلى  )٤(»مل تسم«:  له)عليه السالم(

  الذكر إحياًء لقسم من السنن

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢قامة حواإل األذان أبواب  من٣٨ الباب ٦٦٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١ باب الدواب اليت ال تؤكل حلمها ح٢٤٣ ص٦ ج:الكايف) ٣(

  .١٨ باب التسمية عند الطعام ح٢٩٥ ص٦ ج:الكايف) ٤(
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  ، واألفضل بسم اهللا الرمحن الرحيم، وأقلها بسم اهللا

  

هتمام باملستحب واملكروه من عدم االن ااإلنسأن كما هو ش، ىينس كانواليت لوال التشديد ، املهمة

 مما ال جيد )عليهم السالم( عض أعمال املعصومنيومبثل هذا احلمل حيمل ب.  مل يقارنه دافع قويإذا

مع ) عليهما السالم(يوسف على أمثال بكاء يعقوب ،  له لوال تأويله بأمثال هذه التأويالتمربراًن ااإلنس

يشغل نفسه مبثل هذا أن من بعث هلداية الناس أن ومن الواضح أنه ليس من ش، يعلم حياته كانأنه 

وهكذا ،  لنسيانهني الوالد والولد مبا ال يكون جماالًبلزوم الصلة على ك التأكيد أنه أُريد بذل لوال، األمر

 القرآنوكذا سب ، القوم الذين عبدوا البقرعلى  إظهار غضب بالغ فإنه،  برأس وحلية أخيهىجر موس

  إليقاع أشد اإليالمفإنه، يف قمة األدب القرآنأن مع ، احلكيم بقوله كمثل الكلب وكمثل احلمار

وليس هنا موضع ، غريها من األمثلة الكثرية إىل، سيئني ال يكونوا علماءحىت نتباه يف نفس الناس واال

 التسمية يف مجلة من الروايات وهي طالقإل} وأقلها بسم اهللا{ .ذلك إىل وإمنا قصدنا اإلشارة ،البسط

خرب حممد  إىلباإلضافة ، كاملة ألنه التسمية ال}واألفضل بسم اهللا الرمحن الرحيم{ "بسم اهللا" ـتتحقق ب

 ضربت يدك يف املاء وقلت بسم اهللا الرمحن إذافاعلم أنك «:  قال)عليه السالم( عن الصادق، بن قيس

  .)١(»كتسبتها يداكاتناثرت الذنوب اليت  الرحيم

                                                

  .١٢الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .جعلين من املتطهرينااللهم اجعلين من التوابني و، ما بسم اهللا وباهللاهوأفضل من

  

لوروده يف بعض } جعلين من املتطهرينااللهم اجعلين من التوابني و، بسم اهللا وباهللاما وأفضل منه{

  . الروايات

واحلمد هللا الذي ، بسم اهللا وباهللا«: وفيه، كخرب ابن كثري، وهناك كيفيات أخر واردة يف الروايات

  .احلديث )١(»جعل املاء طهورا

 ،)٢(»وخري األمساء هللا بسم اهللا وباهللا«: ال توضأ ق إذاكاننه أ )عليه السالم( يعلوكاملروي عن 

  .احلديث

ال يبعد  كانوإن ، عتباريةبالوجوه اال إالّ بعضعلى أفضلية بعض الكيفيات على الظاهر أنه ال دليل  مث

 بعض طالقإل، فقط" اهللا"  للمحقق يف املعترب كفاية ذكرالظاهر تبعاًأن كما ، أفضلية البسملة الكاملة

 عن الصادق بن كثرياوملا رواه ، طالقسبحانه لإلسم من أسامي اهللا اهر كفاية ذكر أي بل الظا، األدلة

:  مث قاليسرىيده العلى  يمىنبيده ال فصبه ):عليه السالم( يعليف حديث وضوء   قال)عليه السالم(

  .وليس فيه ذكر التسمية ،احلديث »احلمد هللا الذي جعل املاء طهوراً«

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ح) ع( املؤمنني  يف صفة وضوء أمري٩ الباب ٢٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(
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،  كراهة ترك التسميةىمث ظاهر النص والفتو، السماء تقوم مقام التسمية ىلإإشارة األخرس ن  إمث

يف وضوئه ن اللشيط كان توضأ أحدكم ومل يسم إذا«: )عليه السالم( عن الصادق، فعن العالء بن فضيل

ن اللشيط كان يفعل ملفإن ، يسمي عليهأن لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له  أو شرب أو كلأوإن ، شرك

  .)١(»فيه شرك

  . )٢(»ميس املاءأن قبل ... يسمي حىت يتوضأ الرجل  ال«: )عليه السالم( وعن أمري املؤمنني

ترك النية على حتمال الشيخ محله او،  مل يسم كما تقدم يف اخلربإذاستحباب اإلعادة االظاهر ن إمث 

 مل يسم يف إذاأنه والظاهر ، التقية حمل منععلى احتمال صاحب اجلواهر محله أن كما ، خالف الظاهر

بن أيب اكما يف خرب "  يف الوضوءىمس"لصدق ،  باملستحبىيف وسطه أت ى ومسأول الوضوء ولو عمداً

يقيد املطلق  ال، مع الشروع كما يف بعض الروايات أو وتعيني موضعه قبل الشروع، عليه عمري وحنوه

  .يف باب املستحباتأن كما هو الش

وهل يلزم ،  لظهور األدلة يف بسملة نفسه، هذا املستحب بسملة الغريال يكفي يف أداء أنه والظاهر

  قصد كون بسملته للوضوء أو

                                                

  .١٢ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب٣٠٠ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٠الوضوء ح أبواب  من٢٦ الباب٢٩٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .يمىن مث يغسل اليسرىيصبه يف الأن ب، يمىن ولو لليمىنغتراف بالاال: السابع

  

  .نالحتماا، اإتيانه ولو بقصد سورة يريد قراءستحباب يكفي يف اال

  .يكون للوضوءأن اط قصده حتياال كانوإن والظاهر الكفاية 

 مل يأتوإن التسمية مستحبة ن إمث ،  رواية عالء املتقدمةطالق إل أيضاًستحب التسمية للتيممينه  إمث

  .ستحباب لظهور األدلة يف خالفهوالتذكر هللا بالقلب ال يكفي يف اال، طالقباألدعية املذكورة لإل

أن ب، يمىنولو لل {اًإمجاع ىسربوال، لوجهل} يمىنغتراف بالاال{ من مستحباب الوضوء} :السابع{

  .نفسها فوجهان إىلوأما بالنسبة : ائقدلكن يف احل، املشهورعلى } يمىن مث يغسل اليسرىيصبه يف ال

 يف )عليه السالم( عن الباقر، كخرب حممد بن مسلم، املشهور مجلة من الرواياتعلى يدل : أقول

  .)١(»مث غسل به ذراعه األمين، يسارهعلى خر بيمينه فصبه آ  كفاًمث أخذ«، وفيه، حكاية الوضوء البياين

  يف كيفية ) عليه السالم(عن الباقر ، ويف خرب بكري وزرارة

                                                

  .٧الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ١(
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ا من املاء  يف املاء فاغترف يمىنمس كفه المث غ«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وضوء رسول اهللا

  .رستبصاهكذا يف رواية التهذيب واِال ،)١(»يمىنفغسل يده ال

 رسول ىفتلق«:  يف املعراج)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف رواية إبن أُذينة يف كيفية وضوء رسول اهللا

هذا باإلضافة  ،)٢(»فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمني، يمىن املاء بيده ال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

  .ستحباب التيامن يف كل شيءاما تقدم من  إىل

 يف ىمث أعاد يده اليسر :كخرب زرارة، يمىن للىغتراف باليسرلروايات البيانية االهذا ويف مجلة من ا

الطائفة الثانية حممولة أن والظاهر ، بن بكري وغريهاكخرب ، وحنوه غريه ،)٣( يمىنيده العلى اإلناء فأسدهلا 

  . اجلوازعلى 

ستبعده يف اجلواهر او، يسرىال ىلإ بالنسبة يمىن من دون أفضلية لليف احلدائق جواز األمرين معاً لكن

  وال خيلو(: ويف املستمسك قال،  لغسل اليمىنىغتراف باليسرستحباب االاكبعد القول ب

                                                

 غسل  يف النهي عن استقبال الشعر يف٣٢ الباب٥٧ ص١ج: ستبصار، واال٧ يف صفة الوضوء ح٤ الباب ٥٦ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١األعضاء ح

  .٥ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٦الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .ستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلنيقراءة األدعية املأثورة عند كل من املضمضة واال: الثامن

  

 ملعارضة القول الوارد يف مصحح املذكور ال يصلحالفعل أن  يدعى إالّ أن ،إشكالاجلمع بينهما عن 

  .انتهى، )١()بن أُذينها

 كما هو املشهور هو يمىن مث يغسل اليسرى مث يصبه يف اليمىنيغترف بالأن فالقول ب ،كانوكيف 

 كان يريد الوضوء حتت احلنفية كانفلو ، غترافعند إرادة اال أو لكن هل ذلك مستحب مطلق، األقرب

، وكذلك يف املطر،  حتت املاءيسرى واليمىنيأخذ وجهه ويده الأن لك يف مقابل املستحب له ذ

 أراد غريه إذاف، صورة املباشرة إىلصرافه كانغتراف صورة اال إىلبانصراف ذلك  ورمبا يقال ،حتماالنا

الّ  إاللهم، يسرى ال اليمىنيغترف له بالأن ستحب للغري ا، ه لعدم قدرته هو بنفسه من الوضوءأيوضأن 

  . املقام إىلستحباب تقدمي اليمني مطلق التعدي ايستفاد من أن 

ستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح قراءة األدعية املأثورة عند كل من املضمضة واال: الثامن{

بن كثري اهلامشي عن اما رواه : منها ،يف ذلك وقد وردت روايات متعددة، وغريها} الرأس والرجلني

   ذات يوم جالس مع )عليه السالم( بينا أمري املؤمنني«:  قال)عليه السالم( الصادق

                                                

  .٣١٧ ص٢ج: املستمسك) ١(
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، فأتاه حممد باملاء، ئتين بإناء من ماء أتوضأ للصالةايا حممد :  له)عليه السالم( إذ قالاحلنفية حممد بن 

عله  ومل جيهللا الذي جعل املاء طهوراً بسم اهللا وباهللا واحلمد: مث قال، يسرىده اليعلى  يمىنفأكفأ بيده ال

: مث متضمض فقال، النارعلى رمين حه واستر عوريت واللهم حصن فرجي وأعفّ: فقال، ىستنجا مث ،جنساً

ريح  يعلاللهم ال حترم : مث استنشق فقال، اللهم لقّين حجيت يوم ألقاك وأطلق لساين بذكرك وشكرك

 م بيض وجهي يوم تسود فيهالله: مث غسل وجهه وقال، اجلنة واجعلين ممن يشم رحيها وروحها وطيبها

الوجوه وال تسوديمينعطين كتايب بأاللهم :  وقاليمىنمث غسل يده ال،  فيه الوجوه وجهي يوم تبيض 

اللهم ال تعطين كتايب :  فقاليسرىمث غسل يده ال، حساباً يسرياً بيساري وحاسبينن اواخللد يف اجلن

ين اللهم غش: مث مسح رأسه فقال، عات النريانقطّوأعوذ بك من م عنقي إىلبيساري وال جتعلها مغولة 

واجعل   فيه األقدامالصراط يوم تزلّعلى  اللهم ثبتين: مسح رجليه فقال مث، برمحتك وبركاتك وعفوك

يا حممد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل : حممد فقال إىلمث رفع رأسه فنظر ، عين سعيي فيها يرضيك

ل قطرة ملكاً يقدسه ويسبحه ويكربه فيكتب اهللا عز وجل له ثواب من ك ىلاقويل خلق اهللا تبارك وتع

)١(»يوم القيامة إىلذلك كله 
.  

                                                

  .١ح) ع( املؤمنني  يف صفة وضوء أمري٩ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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  .غسل كل من الوجه واليدين مرتني: التاسع

  

من بعض  لكن الظاهر،  داخل يف ذلك أيضاًستنجاءدعاء االأن والظاهر من هذه الرواية ومثلها غريها 

  . ودعاء االستنجاء خارج،دعية الوضوءاملذكور أل املراد بالثوابأن الفقهاء 

،  بسم اهللا: توضأت فقلإذاعلى يا «:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيبخبارويف جامع األ

  .)١(»فهذا زكاة الوضوء...  للهم إين أسألك متام الوضوء ومتام الصالة ومتام رضوانك ومتام مغفرتكا

  .وغريها،  مذكورة يف الوسائل واملستدرك واجلامعىخروهناك أدعية أ، أي يوجب منوه: أقول

بل عن ، املشهور كما عن} غسل كل من الوجه واليدين مرتني{ من مستحبات الوضوء }:التاسع{

ستحباب استبصار نفي اخلالف بني املسلمني يف  بل عن اال، عليهمجاعنقل اإل، نتصار والغنية والسرائراال

  .الغسلة الثانية

وعن البزنطي ، ستحباباجلواز دون اال، والصدوق يف الفقيه، بارة الكليين يف الكايفعن ظاهر ع لكن

  . هو املشهورىواألقو، واملدارك ومجاعة من املتأخرين منهم احلدائق كون الغسلة الثانية بدعة

                                                

  . يف الوضوء٢٩ الفصل ٧٦ ص:خبارجامع األ) ١(
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عليه ( عن الصادق، بصحيحة زرارة ـ ةوهو استحباب الغسلة الثانيـ : ستدل للقول األولاو

: ويف خرب داود الرقي. ومثلها صحيحة صفوان، )١(»من زاد مل يؤجر،  مثىنالوضوء مثىن«: )السالم

  .)٢(»فال صالة لك زدت عليهن إنك إو،  وال تزدن عليه مثىنتوضأ مثىن«

اغسل  :توضأ كما أمرك اهللا تعاىل«: بن يقطني بعد رفع التقيةا إىل )عليه السالم( وكتب الكاظم

  .)٣(»واغسل يديك من املرفقني كذلك، اغاً إسبوأُخرىفريضة  وجهك مرة

فرض اهللا الوضوء واحدة «:  ويف خرب مؤمن الطاق،)٤(»مث يتوضأ مرتني مرتني«: ويف موثقة يونس

  . )٥(»ثنتنياثنتني ا للناس )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ووضع رسول اهللا، ةواحد

  أن إين ألعجب ممن يرغب «: بن أيب املقدام ويف خرب عمرو

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ج :الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح اخللوة أحكامأبواب  من٩ الباب ٢٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ح) ص(  يف صفة وضوء رسول اهللا٨ الباب ٢٥ ص١ج: الفقيه) ٥(
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  .)١(» إثنتني إثنتني)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقد توضأ رسول اهللا، ضأ إثنتني إثنتنييتو

اليدين وبه غسل الوجه أمر الوضوء كما «: العريضي إىل )عليه السالم( يع اإلمام احلجةويف توق

  .)٢(»ثنني أمثاالعلى زاد وإن  ،إسباغ الوضوءن اثنا و،ومسح الرأس والرجلني واحد

  . )٣(»إسباغن اثنتاوالوضوء مرة فريضة؛ ن إ«: املأمون إىل )عليه السالم( مام الرضاويف كتاب اإل

  .)٤(»مثىن مثىن«: )عليه السالم(  عن الوضوء فقال)عليه السالم( اهللا عبد سألت أبا :ويف رواية معاوية

:  الوضوء قال يف)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاأن  )عليه السالم( ن عليع، ويف رواية زيد

  .غريها من الروايات إىل )٥(»املرتان ـ أي الوضوء ـ قد جيزيك من ذلك«

  ن اوهو جواز الغسلة الثانية بال رجحـ : واستدل للقول الثاين

                                                

  .١٦ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٩ ص١ ج:ائلالوس) ١(

  .٢٦٩ ص٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٢٣ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٨ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب٣١٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٩٧ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ٩٣ ص١ ج:التهذيب) ٥(
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  .مبا ورد من الروايات البيانية ـ ستحبابافيها وال 

، ن مرة واحدةمن غسل كل واحد من الوجه واليدي )عليهما السالم(ي علوما ورد عن رسول اهللا و

  .  أفضل لتوضؤوا كذلككثراأل كانن إ فإنه

والثالثة ، ال يؤجرن اثنتاو، الضوء واحدة فرض«: )عليه السالم( عن الصادق، بن أيب عمرياومرسل 

  .)١(»بدعة

  .)٢(»من توضأ مرتني مل يؤجر«: ومرسل الصدوق

  .)٣(» وثالثة بدعة، واثنتني ال يؤجر،الوضوء مرةن إ«: خرومرسله اآل

ثنتني مل اعلى ومن زاد ، الفضل يف واحدةأن علم ا«: )عليه السالم( عن الصادق، بن أيب يعفوراوخرب 

  .)٤(»يؤجر

  .وحنوها غريها، )٥(»الوضوء واحدة واحدة«: )عليه السالم( عن الباقر، وخرب ميسرة

                                                

  .٣ حوءالوض أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح باب حد الوضوء٢٩ ص١ ج:الفقية) ٢(

  .٢٩ سطر ٢ ص: من اجلوامع الفقهية،املقنع) ٣(

  .٢٧الوضوء ح أبواب  من٣١ الباب٣١٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ يف عدد مرات الوضوء ح٤١ الباب٦٩ ص١ج: ستبصاراال) ٥(
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م البيانية ال تشتمل مات الرسول واإلءاإذ وضو، خيفىستدالل ذه الروايات للقول الثاين ما ال ويف اال

بل ، وا ملتزمني بكل املستحباتكان )عليهم السالم( النيب واألئمةأن على وال دليل ، كل املستحباتعلى 

، وقام مل تكن تسمح هلم بفعل كل املستحبابأفإن ، من املستحب وغريه األوىلوا يتحرون كانهم 

  .خيفىكما ال 

إمنا  ـ بعد احتمال كوا رواية واحدة فقط ـ يف فعلها ؤجرثنتني ال ياالأن على أما الروايات الدالة 

واحدة أن من مل يستيقن «:  قال)عليه السالم( اهللا عن أيب عبد، بن بكري  رواية عبد اهللامعىنعلى حممولة 

عون نا لدفع وسواس كثري من الناس الذين ال يقتأكف، )١(»الثنتنيعلى من الوضوء جتزيه مل يؤجر 

  .عية ويريدون زيادة عليها الشرحكامباأل

 وكون الفضل يف ،االثنتنيعلى بن أيب يعفور حيث جعل عدم األجر يف الزيادة ابل يؤيده خرب 

  .ثنتني يف نفسهاوذلك ال ينايف الفضل يف اال، بن بكرياذكر يف رواية  الواحدة ألجل ما

ا فال تعارض هذه الطائفة هذعلى و،  فقد بينت القدر الواجب،كخرب ميسرة،  واحدة واحدةأخبارأما 

  .روايات املشهور

  وهو كون الغسلة الثانية بدعة ـ : ستدل للقول الثالثاو

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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صلى اهللا عليه وآله ( وضوء رسول اهللا كانواهللا ما «:  قال)عليه السالم( عن الصادق، مبرسل الفقيه

هذا وضوء ال يقبل اهللا : فقال،  مرة مرة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وتوضأ النيب، مرة مرة إالّ )وسلم

  .)١(»به إالّ الصالة

مرة إالّ ) عليه السالم( يعلوضوء  كانما : )عليه السالم( عن الصادق، وما رواه عبد الكرمي

  .النيب واألئمة توضؤوا مرة مرةأن على الروايات اليت تدل  إىلباإلضافة ، )٢(مرة

فضال ، لقدر الواجب فال تنايف استحباب املرتني ا علىإذ روايات مرة مرة تدل، خيفىويف الكل ما ال 

الشواهد يف  إىلضافة هذا باإل، وقد تقدم اجلواب عن الروايات احلاكية، كوا بدعةعلى عن داللتها 

صلى اهللا عليه ( وقد توضأ:  الرواندي قالىفقد رو، ستظهارما ذكرنا من االعلى نفس الروايات الدالة 

 فال صالة  منه اختياراًفمن ترك شيئاً، به إالّ ذا وضوء ال يقبل اهللا الصالةه:  مرة مرة وقال)وآله وسلم

نقص فقد  أو  فمن زاد، به يضاعف له األجر مرتنيىهذا وضوء من أت«:  مث توضأ مرتني مرتني فقالله

  .)٣(» وظلمىتعد

                                                

  .٣ح) ص(  يف صفة وضوء رسول اهللا٨ الباب ٢٥ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٧الوضوء ح أبواب  من٣١ الباب٣٠٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٧الوضوء ح أبواب  من٢٨ الباب٤٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(
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 كم عدة جعلت فداك: فقلت له )عليه السالم( اهللا أيب عبدعلى دخلت : قال، وعن داود الرقّي

 واحدة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ا رسول اهللاإليهوأضاف ، ما أوجبه اهللا فواحدة«: الطهارة؟ فقال

  .غريها من الشواهد إىل، )١(»فال صالة لهثالثاً  ومن توضأ ثالثاً، لضعف الناس

 فرق فيها ة الالثانيأن  كما،  أو أكثربغرفة األوىلسواًء وقعت الغسلة ، الغسلة الثانية مستحبةن  إمث

هي الواجبة والثانية  األوىلأن والظاهر ، فاملناط الغسالت ال الغرفات،  أو أكثرتكون بواحدةأن بني 

ن النص موهذا هو املنصرف ، ستحباب وبالثانية الوجوباال األوىليقصد بأن فال حيق له ، مستحبة

  .ىوالفتو

، رتباطية املستحباعلى اذ ال دليل ، العكس أو يغسل الوجه مرتني دون اليدأن وجيوز التبعيض ب

ع يف وفال حيق له الشر، للعضو األوىل كون الغسلة الثانية بعد تكميل الغسلة ىواملتبادر من النص والفتو

مث ، يغسل الوجه غسلة واجبةأن ب،  الغسالتيلفأن كما ال حيق له ، األوىلالثانية قبل اإلمتام للغسلة 

  .الوجه بالغسلة املستحبة ىلإمث يرجع ، يغسل اليد الواجبة

تبلل مث صب غرفة ثانية بنية تكميل الغسلة حىت وجهه ماًء على فلو صب ، الغسلة تتحقق بالنيةن إمث 

  فإن رمتاس وكذا يف اال، ال من الثانية األوىلت من كان األوىل

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .واملرأة بالعكس، امباطنهويف الثانية ب، األوىليبدأ الرجل بظاهر ذراعيه يف الغسلة أن : العاشر

  

  .الثانية بالنية أو األوىلاملكث حتت املاء تكون من 

،  اجلمع بني النصوص مشروعية الثانيةىمقتضن إ(: نه حتقق مبا تقدم وجه النظر يف قول املستمسكإ مث

  .انتهى، )١()نظري صالة النافلة والصوم يف األوقات املكروهة،  أفضلاهكتر كانوإن 

ويف الثانية ، األوىليبدأ الرجل بظاهر ذراعيه يف الغسلة أن {  الوضوءمن مستحبات} :العاشر{

 ىخالفاً ملا عن الذكر،  عليهمجاععن الغنية والتذكرة اإلو ،كما هو املشور}  واملرأة بالعكس،بباطنهما

  .انتهى، )٢()بني الرجل واملرأةوالثانية  األوىل األصحاب مل يفرقوا بني أن أكثر( من

 من دون فرق بني ، واملرأة بالباطن،ستحباب بدأة الرجل بالظاهرا، شف اللثاموعن الروضة وك

  .كثراأل إىلوقد نسباه ، والثانية األوىل الغسلة

ال بأس به من باب   أيضاًالعمل مبا ذكره املصنف كانوإن ، ظاهر النصوص هو ما ذكراه: أقول

  بن افعن ،  الفقيهلفتوىالتسامح 

                                                

  .٣٢٠ ص٢ج: املستمسك) ١(

  .٢٨ سطر٩٤ ص:ىالذكر) ٢(
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  ، كل عضوعلى أعلى اء يصب املأن : احلادي عشر

  

يبتدئن بباطن أن النساء يف الوضوء للصالة على فرض اهللا «:  قال)عليه السالم( عن الرضا، بزيع

  .)١(»ويف الرجال بظاهر الذراع، هنعأذر

  .)٢( مثله)عليه السالم(  عن الرضاسالًوعن الفقيه مر

ن أذاالنساء على ليس «: يقول) معليهما السال( الباقر يعلمسعت أبا جعفر حممد بن : وعن جابر قال

 مجاع لإل،واملراد بالفرض الثبوت ،)٣(»هوالرجل بظاهر، اطن الذراعبوتبدأ يف الوضوء ب ـ قالأن  إىلـ 

  .عدم الوجوبعلى 

هذا ن إمث ،  املشكل خميرىواخلنث، حكم األوالد قبل البلوغ كحكمهم بعد البلوغأن  والظاهر

  .إذ ال جمال له هناك، اسرمتيف غري اال املستحب إمنا هو

لصحيح زرارة } كل عضوعلى أعلى يصب املاء أن { من مستحبات الوضوء} :احلادي عشر{

مث غمس «:  وفيه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يف حكاية وضوء رسول اهللا)عليه السالم( املروي عن الباقر

  مث ، ت الكف طاهرةكان إذاهكذا : مث قال، يمىنفيه كفه ال

                                                

  .١الوضوء ح أبواب  من٤٠ الباب ٣٢٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٣ يف حد الوضوء ح١٠ الباب٣٠ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .١٢ باب السبعني فما فوق ح٥٨٥ ص:اخلصال) ٣(
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١٢٧

  .فواجبعلى سل من األالغوأما 

  

على يده  أمرمث ، طواف حليتهأعلى  وسدله ،بسم اهللا: جبهته مث قالعلى غرف مألها ماًء فوضعها 

 أمر فيمىنمرفقه العلى  فغرف ا ملؤها مث وضعه يسرىمث غمس يده ال، وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة

 يسرىمرفقه العلى ضعه وغرف بيمينه ملؤها فمث ،  أطواف أصابعهلى املاء عىجرحىت ساعده على  كفّه

  . )١(»اف أصابعهرأطعلى  املاء ىجرحىت ساعده على كفّه  أمرف

صلى اهللا ( رسول اهللا كان«: قال) عليه السالم(بيه أ عن )عليه السالم( ويف اجلعفريات عن الصادق

  .)٢(»موضع سجودهعلى  يسكب املاء )عليه وآله وسلم

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يف حكاية وضوء رسول اهللا)عليه السالم( لباقرعن ا، ويف رواية زرارة

  .)٣(»الوجهعلى وجهه من أعلى فأخذ كفّاً من ماء فأسدله «

كما } فواجبعلى وأما الغسل من األ {يأخذ املاء قليالًأن ميأل الكف ال أن الظاهر استحباب ن  إمث

  .ىلاشاء اهللا تعن إسيأيت البحث عنه 

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٧ص: اجلعفريات) ٢(

  .٦الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٣(
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١٢٨

  .يغسل ما جيب غسله من مواضع الوضوء بصب املاء عليه ال بغمسه فيهأن : ين عشرالثا

  .حتقق الغسل بدونهوإن تلك املواضع على يكون ذلك مع إمرار اليد أن : الثالث عشر

  

يغسل ما جيب غسله من مواضع الوضوء بصب املاء عليه أن { من مستحبات الوضوء }:الثاين عشر{

 )عليه السالم( يعلو، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ات احلاكية لوضوء رسول اهللاللرواي} ال بغمسه فيه

  .كما تقدم مجلة منها

يعد من املستحب إمرار اليد وال يكتفي أن وينبغي ، رمتاسييصح الغمس كما يأيت يف الوضوء اال نعم

  :وهذا هو مراد املصنف بقوله، ت البيانيةءاوذلك للوضو، بالوصول من دونه

  . }حتقق الغسل بدونهوإن تلك املواضع على يكون ذلك مع إمرار اليد أن : ثالث عشرال{

عن ، ففي رواية أيب جرير، ه مبالحظة ذيل اخلربنأكأما اإلستدالل لذلك مبا ورد من كراهة اللطم ف

على غسله من أاولكن ، وال تلطم وجهك باملاء لطماً، ال تعمق يف الوضوء«: )عليه السالم( الكاظم

  .)١(»اًحأسفله باملاء مس إىلجهك و

                                                

  .١٢٩ ص:سنادقرب اإل) ١(
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  .يكون حاضر القلب يف مجيع أفعالهأن : الرابع عشر

  

ال «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عن الصادق، وعن السكوين

  .)١(» توضأمت ولكن شنوا املاء شناإذاتضربوا وجوهكم باملاء 

 توضأ الرجل فليصفق إذا«: )عليه السالم( عن الصادق الفقيه وغريهكرواية ، الصفقعلى أما ما دلّ 

فلعل املراد به ، )٢(»الربد فزع فلم جيد الربد كانوإن ، ستيقظا فزع وناعساً كانأن  فإنهوجهه باملاء 

  .ستحباب ذلك يف حاليت النعاس والربدااملراد  أو ،اء مقدمة للوضوءماللطم لل

، ألنه عبادة} يكون حاضر القلب يف مجيع أفعالهأن { وضوءمن مستحبات ال} :الرابع عشر{

 توضأ تغير إذا) ا السالممعليه( يعلاحلسن بن  كان أنه :وملا رواه فالح السائل، وحقيقة العبادة التوجه

 لونه ريصفأن حق ملن وقف بني يدي ذي العرش «: فقال ،فقيل له يف ذلك ،هرتعدت مفاصلالونه و

  .)٣(»وترتعد مفاصله

 شرع يف طهارة  إذاكان )عليه السالم( موالنا زين العابدينأن أنه روي : ومرسلة مستدرك الوسائل

  الصالة اصفر وجهه وظهر

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٠ الباب ٣٠٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٩ ح يف حد الوضوء١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  . نقالً عن فالح السائل٣٠ ح٣٤٦ ص٧٧ ج:البحار) ٣(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٠

  .يقرأ القدر حال الوضوءأن : اخلامس عشر

  .)١(عليه اخلوف

 خذ يف الوضوء يتغري وجهه من خيفة اهللاأ إذا )عليه السالم( املؤمنني أمري كان، وعن عدة الداعي

، فقيل له يف ذلك،  فرغ من وضوئه تغير لونهإذا: )عليه السالم( احلسن كانو ـ قالأن  إىل ـ ىلاتع

  . )٢(» لونهيتغريأن ذي العرش على يدخل أن من أراد على حق «: فقال

يكون أن ستحباب اعلى غريها من الروايات اليت تدل  إىل، )٣( مثل هذا عن زين العابدينىويرو

  .درجات حضور القلبعلى الوضوء يف أيف حال ن ااإلنس

أميا «: ففي الفقه الرضوي} يقرأ القدر حال الوضوءأن { من مستحبات الوضوء }:اخلامس عشر{

  .)٤(»خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه" يف ليلة القدرإنا أنزلناه "مؤمن قرأ يف وضوئه 

 "إنا أنزلناه يف ليلة القدر" وءلوضمن قرأ بعد إسباغ ا«: والبلد األمني، ختيار السيداوعن كتاب 

  سألك متام أاللهم إين : وقال

                                                

  .٥الوضوء ح أبواب  من٤٧ الباب ٥٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١٣٨ ص:عدة الداعي) ٢(

  .١٣٩ ص:السابق املصدر) ٣(

  .٦ سطر٢ص:  فقه الرضا)٤(
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  .ية الكرسي بعدهآيقرأ أن : السادس عشر

  

  .)١(»حمته إالّ مل متر بذنب قد أذنبه، الوضوء ومتام الصالة ومتام رضوانك ومتام مغفرتك

: ) السالمعليه( فعن الباقر} بعدهيقرأ آية الكرسي أن {من مستحبات الوضوء } :السادس عشر{

 أربعني درجةله ورفع ، ثواب أربعني عاما ىلامرة أعطاه اهللا تعآية الكرسي وضوئه من قرأ على أثر ،

  .)٢(أربعني حوراء ىلاوزوجه اهللا تع

جعلين ا اللهم : فرغت فقلإذاف«: قال، وتستحب أُمور أُخر كالذي رواه الرضوي يف أدعية الوضوء

  .)٣(»واحلمد هللا رب العاملني، ينمن التوابني واجعلين من املتطهر

 ،اهللا إالّ  ال اله:من قال سبع مرات«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب، وما رواه الراوندي

  .)٤(» يف اجلنة مقدار الدنيا كلها عشر مراتىوضأ يعطتيأن قبل 

   أنه قال)عليه السالم(  عليعن قنرب موىل، يشاومارواه العي

                                                

  .٣ ص: وانظر البلد األمني،١٦ ح٣٢٨ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٢٢ فصل٥٣ص: خبارجامع األ) ٢(

  .٢٠ سطر٣ص: فقه الرضا) ٣(

  .١٢الوضوء ح أبواب  من٢٤ الباب٤٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(
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  .يفتح عينه حال غسل الوجهأن  :السابع عشر

  

 ﴿فلما نسوا ما ذُكروا به فتحنا :يتلو هذه اآلية كان فرغ من وضوئه إذا )عليه السالم( علي كان

فقطع دابر القوم الذين ، سونل هم مبإذاخذناهم بغتة فأ فرحوا مبا أوتوا إذاحىت عليهم أبواب كل شيء 

  .)٢(»)١(ظلموا واحلمدهللا رب العاملني﴾

: قال ملا رواه الصدوق} يفتح عينه حال غسل الوجهأن {من مستحبات الوضوء } :ع عشرالساب{

نار  ىفتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها ال ترا«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( روي عن النيب

  . )٤(وقريب منه عن نوادر الراوندي، )٣(»جهنم

شربوا أعينكم املاء عند الوضوء ا:  قال)لمصلى اهللا عليه وآله وس( عن النيب، وعن دعائم اإلسالم

.)٥(ناراً حاميةترى  لعلها ال

وقد  ـ خباركما يف كتب األ ـ الوضوء يف هذه الرواية  ذكرىوأنت تر، )٦(ومثله عن اجلعفريات

  ن إ: مث قال، ت مغلوطةكاننسخته  نأك و، عن الدعائم بدون ذلكىنقل الرواية يف مصباح اهلد

                                                

  .٤٥ و ٤٤اآلية : سورة األنعام) ١(

  .٢٢ ح٣٥٩ ص١ج: تفسري العياشي) ٢(

  .١٧ ح يف حد الوضوء١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣٩ص: نوادر الراوندي) ٤(

  .١٠٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٥(

  .١٧ ص:اجلعفريات) ٦(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٣

  .)١(ستحباب فتح العني عند الوضوء لعدم تعرضها للوضوءأعلى الرواية ال تدل 

كما يدل عليه خرب الصدوق ، خرهآ إىلالفتح من أول الوضوء ، يف املقام مستحبنيأن الظاهر ن  إمث

  . كما يدل عليه خرب الدعائم واجلعفريات، وإدخال املاء فيه، والراوندي

عينه بسبب ذلك إمنا هو  بن عمر عميتاأن ا روي من مف، إدخال املاء القليل نافع للعنيأن  خيفىوال 

  . )٢(يغسل داخل عينه كانألجل أنه 

ستقبل اأشرف االس ما ن إ«: ستقبال القبلة يف حال الوضوء ملا روي مناستحباب ام ذكروا  إمث

تبصار عن اه التهذيب واالسروملا ،  يف غسل الوجهمىني لليسرىكما أنه يستحب إعانة ال، )٣(»به القبلة

 يف يمىنمث غمس كفه ال«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يف كيفية وضوء رسول اهللا)عليه السالم( الباقر

  .واهللا العامل، )٤(»غسل وجههعلى   بكفّهيسرىبيده الن استعاالتور فغسل وجهه ا و

                                                

  .٢١٢ ص٣ ج:مصباح اهلدى) ١(

  .، ذيل حديث الدعائم٣٣٧ ص٧٧ج: البحار) ٢(

  .٤ ح٤٦٩ ص٧٢ج: البحار) ٣(

 يف النهي عن استقبال الشعر يف غسل ٣٢ الباب٥٧ ص١ ج:ستبصار، واال٧ يف صفة الوضوء ح٤ الباب٥٦ ص١ج: التهذيب) ٤(

  .١األعضاء ح
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١٣٤



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٥

  فصل

  يف مكروهاته

  ، اء يف يدهيصب امل كان، إستعانة بالغري يف املقدمات القريبةاال: األول

  

  فصل

  يف مكروهاته

  : وهي أُمور، احلزازة كما ذكر يف حمله أو قلّة الثوابما إ واملراد ا

 كما هو املعروف بني} يصب املاء يف يده كان، ستعانة بالغري يف املقدمات القريبةاال: األول{

  .)١()ال أجد فيه خالفا(: هرابل يف اجلو، صحاباأل

                                                

  .٣٤٣ ص٢ ج:اجلواهر) ١(
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  .تقديره يكفي فيه التسامحعلى نه إ :وفيه، خبارستضعافا لألاتوقف ال  املداركعن صاحب نعم

أن  وبني يديه إبريق يريد )عليه السالم( الرضاعلى دخلت : قال،  خرب الوشاء:املشهورعلى ويدل 

أصب أن مل تنهاين : فقلت له، »مه يا حسن«: فقال،  ذلكفدنوت منه ألصب عليه فأىب، يتهيأ للصالة

أما مسعت اهللا «: وكيف ذلك؟ فقال: فقلت، »تؤجر أنت وأوزر أنا«: أوجر؟ قالأن تكره ، يديكعلى 

وها أنا  ،)١(﴾حداًآيرجو ِلقاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاً وال يشِرك ِبِعبادِة ربِه  كانفَمن ﴿ :عزوجل يقول

  .)٢(»يشركين فيها أحدأن فأكره ، ذا أتوضأ للصالة وهي العبادة

 فقال، يده املاءعلى والغالم يصب ،  واملأمون يتوضأ للصالة دخل يوماً)عليه السالم( الرضاأن وروي 

  .)٣( متام وضوئه بنفسهفصرف املأمون الغالم وتوىل» بعبادة ربك أحداً ال تشرك يا أمري «)عليه السالم(

 فقيل له يا أمري،  يصب عليه املاءأحداً توضأ مل يدع إذا )عليه السالم( أمري املؤمنني كان، وعن الفقيه

  املؤمنني مل ال تدعهم يصبون 

                                                

  .١١٠اآلية : سورة الكهف) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٤٧ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  ).ع(  باب ذكر وفاة الرضا٣١٥ص:  للمفيد،اإلرشاد) ٣(
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  .)١(»حداًأأشرك يف صلوايت أن أحب ال «: عليك املاء؟ فقال

صلى اهللا ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( يعلعن  )عليه السالم( عن الصادق، وعن السكوين

وصدقيت فإمنا من ،  من صاليتفإنهوضوئي ، يهما أحديشاركين فأن ال أُحب ن اخلّت«: )عليه وآله وسلم

  .)٢(»فإمنا تقع يف يد الرمحن، يد السائل إىليدي 

 كانو، طهوره أحدعلى يعينه أن حيب  كان ما )عليه السالم( اإلمام السجادأن ، وعن كشف الغمة

  .)٣(ينامأن يستقي املاء لطهورة وخيمره قبل 

 يعلجعلت جارية ل: قال، ملا رواه الصدوق عن عبد الرزاق، ةاهالكرعلى وإمنا حتمل هذه الروايات 

  .احلديث، )٤( تسكب املاء عليه وهو يتوضأ للصالة)عليه السالم( بن احلسني

 فغسل به وكفّاً،  يف مجع فغسل به وجهه)عليه السالم( يد الباقرعلى أنه صب ، ءاة احلذّحوصحي

يف خرب  وقد تقدم، )٥( رأسه ورجليهىمث مسح بفضل الند ، غسل به ذراعه األيسروكفّاً، ذراعه األمين

  .)عليه السالم( املؤمنني  اإلمام أمريئيوض كانقنرب أنه 

                                                

  .٢ ح)ع( ؤمننيامل  يف صفة وضوء أمري٩ الباب ٢٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢باب االثنني ح ٣٣ ص:اخلصال) ٢(

  .٢٨٧ ص٢ ج:كشف الغمة) ٣(

  .١٢ ح٣٦ الس ١٦٨ ص: الصدوقايلأم) ٤(

  .٨الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٥ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 كما دلّ عليه خرب كشف الغمة ، مكروهة أيضاً البعيدةإذا، البعيدة أو املقدمات القريبةما إ واملراد به

  .األخروبعض الروايات ، املتقدم

للتالزم بني الكراهتني ، املعني واملستعني إىلالكراهة بالنسبة على انة عمحل اإل، خباراجلمع بني األن  إمث

عدم على ال داللة فيه  "تؤجر أنت": )عليه السالم( وقوله، وملناط ال تعاونوا، كالتالزم بني احملرمني عرفاً

صل الكراهة أق يف الظاهر أنه ال فرأن كما ، وحنوه" هذا ريب "مثل، بل هو مرد لقوله بلفظه، الكراهة

 ال وكون العمل شركاً، ال يبعد أشدية كراهة املقدمات القريبة كانوإن ، بني املقدمات القريبة والبعيدة

، مع اهللان اوالكفر كعبادة األوث، م كالرياءواحملر،  املكروه كاملثاللىإذ الشرك يطلق ع، ينايف عدم حرمته

  . أيضاًنه مطلق الثقل الشامل للكراهةومنه يعلم أنه ليس املراد بالوزر احملرم أل

باملكروه للداللة العملية على اجلواز حيث اإلمام قد يأيت أن نه قد ذكرنا يف بعض مباحث الفقه إ مث

 عمل  إالّ إذابعض العوام ال يقتنعون بقول اتهدأن من ن آلكما نشاهد ا، قتناع الناس بالقولايرى عدم 

ألن ،  يف احلالنيإليهفال كراهة بالنسبة ،  فيهمناطه ليس موجوداًأن وه لعلمه بوقد يأيت باملكر، مبا يفيت به

  .والثاين ال كراهة أصالً، األول داخل يف التعليم األهم من الكراهة

  ستعانة مطلق املعاونة ولو بدون الطلب كما يظهر املراد باالن إ مث
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سل فال جيوزوأما يف نفس الغ.  

  .مسح البللالتمندل بل مطلق : الثاين

  

أخذ اليد أن إالّ ، عانةإ كانوإن وصب املاء ، الغالبعلى ستعانة حممول فتعبريهم باال، من خرب الوشاء

واملقدمات البعيدة جدا ، فهو مثل أخذ اليد حتت املطر، حتت أنبوب املاء ليس من ذاك لعدم الصدق

  .أشبهما  أو احلبل أو خارجة عن الكراهة كصنع الدلو

وأما يف {  السابقةخباركما يدل عليه بعض األ، باملاء للوضوء داخلن اات املتوسطة كاإلتياملقدم نعم

ال فرق يف الكراهة بني الواجبات مث إنه، ىلاشاء اهللا تعن إكما سيأيت الكالم فيه  }سل فال جيوزنفس الغ 

  .طالق لإل،بريق ليتمضمض منهيأخذ اإل نأكواملستحبات ، كغسل اليد

لكن عن ، ولو بغري املنديل على املشهور}  بل مطلق مسح البلل،التمندل{ املكروهاتمن } :الثاين{

  .املرتضى وأحد قويل الشيخ عدم الكراهة

وإن ، ت له حسنةكانمن توضأ فتمندل «: )عليه السالم( عن الصادق، ستدل املشهور مبا يف الكايفا

   وثواب )٢(الفقيه ورواه ،)١(»ت له ثالثون حسنةكانف وضوؤه جيحىت توضأ ومل يتمندل 

                                                

  .٤ باب النوادر ح٧٠ ص٣ج: الكايف) ١(

  .١٨ يف حد الوضوء ح١٠ الباب٣١ ص١ج: الفقيه) ٢(
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  .)٢( واحملاسن)١(األعمال

أن  إىل ـ عشرون خصلة تورث الفقر«: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب، خباروعن جامع األ

  .)٣(»ومسح األعضاء املغسولة باملنديل والكم ـ قال

 أقلية ىدلّت عل األوىلفإن ،  على كراهة التمندلطالقوالثانية باإل، بالنص األوىلوداللة الروايتني 

وال شك يف إستفادة الكراهة ، والثانية دلّت على إيراثه الفقر،  عن الكراهةىالثواب اليت هي عبارة أخر

  . ال وجه له بعد التسامحداللةً أو فاملناقشة فيهما سنداً، منه عرفاً

، دش الطبقة الدهنيةنه خي أل،التمندل يذهب ببهاء الوجهفإن ،  أيضاً عرفياًله وجهاًأن الظاهر  مث

  . يوجب بريقاًفإنه،  جيف حىتاملاء باقياً كان إذاخبالف ما 

عتباريا اوقد نأخذه ،  مل يكشف بعد وجههمادياً أو ، معنويا قد نأخذه سبباًفإنه، أما إيراثه الفقر

  .قتصادياا

  وهذه الروايات معارضة جبملة من الروايات األخر احملمولة على 

                                                

  .٣٩ ص:ثواب األعمال) ١(

  .٢٥٠ ح٣٣ كتاب املآكل الباب٤٢٩ ص:احملاسن) ٢(

  .٨٢ الفصل ١٤٤ ص:خبارجامع األ) ٣(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤١

 والتقية يف نقل ذلك عن علي، )١()صرح مجاعة بأنه املتداول عند العامة(: ملستند قالكما يف ا، التقية

 أو ،حنومها أو شقاق أو الضرورة لربد ىعل أو ،)عليه السالم( فال يقال كيف يتقي علي )عليه السالم(

: يل قالفعن إمساع، يعلم عدم وجودها فيه كانيعرف علة الكراهة و كان )عليه السالم( ماماإلأن على 

فعل امساعيل إيا «: مث قال،  توضأ للصالة مث مسح وجهه بأسفل قميصه)عليه السالم( اهللا رأيت أبا عبد

  .)٢(»هكذا فإين هكذا أفعل

 لعلي كان«:  عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: قال، وعن إبن سنان

  .)٣(»للوجه يتمندل ا إالّ  خرقة يف املسجد ليس)عليه السالم(

 توضأ متندل إذا خرفة يعلقها يف مسجد بيته لوجهه )عليه السالم( ت لعليكان«: خر آويف خرب

  .)٤(»ا

 توضأ للصالة مث يعلقها إذا خرقة ميسح ا وجهه )عليه السالم( املؤمنني ت ألمريكان :ويف رواية ثالثة

  .)٥( وتد وال ميسها غريهىعل

                                                

  .قبل األخري  السطر ما١٠٠ ص١ج: املستند) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٨ حالوضوء أبواب ن م٤٥ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٩ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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  .ستنجاءاال كان يف مالوضوء: الثالث

  

 وقد توضأ وهو حمرم مث أخذ منديالً فمسح به )عليه السالم( اهللا رأيت أبا عبد :ويف رواية ابن حازم

كون " حىت جيف وضوءه "):عليه السالم( ظاهر قولهن إوحيث ،  غريها من الرواياتإىل، )١(وجهه

نعم يشك يف ، وال بأس به، ا يزيل املاءوغريه من كل م عمم املصنف الكراهة بالتمندل، اجلفاف بنفسه

  .مشول الدليل للمسح باليد وحنوها

لظهور احلديث يف اجلفاف ، بالتعرض للهواء داخل يف الكراهة أو التجفيف بالنارن إالظاهر  مث

  . داخل يف الكراهة أيضاًاملسح كانجتفيف مأن الظاهر أن كما ، التلقائي

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ملا عن النيب} ستنجاءاال كانمالوضوء يف {من املكروهات } :الثالث{

 فإنه، )٢(»ستنجاءغسل األعضاء يف موضع اال ـ وعد منها ـ عشرون خصلة تورث الفقر«: أنه قال

  .طالقشامل للمورد باإل

 كانمن م) عليه السالم( يف وضوء علي )عليه السالم( عن الصادق، بن كثريالكن ينافيه رواية 

   عليه( كما ينافيه املروي عن الباقر، )٣(إستنجائه

  

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨٢ الفصل ١٤٤ ص:خبارجامع األ) ٢(

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .املنقوشة بالصور أو ،املذهبة أو نية املفضضة اآلالوضوء من: الرابع

  

  .)١(ستنجاء يف املزدلفةاال كانيف وضوئه م) السالم

، ل ال يرفع الكراهة املستفادة من القول والفع، لكنهما فعل، النبويطالق إلاًمقيدن ايصلحن اواخلرب

بدون التمسك بدليل  ـ وعلى كل فاحلكم بالكراهة، ال الضرورة وحنوها كما تقدم يف التمندلحتمال

  .مشكل ـ التسامح

ستنجاء بعد جفاف ماء االن أو ابعد زم كان  أما إذا،الكراهة إمنا هي يف نفس الوقتأن الظاهر  مث

نصراف النبوي ال، رق وحنوهاه باخلستنجاؤا كان إذانه ال كراهة فيما كما أ، بالشمس وحنوها فال كراهة

  . فتأمل،عن مثله

وثق مل} املنقوشة بالصور أو ،بةاملذه أو نية املفضضةالوضوء من اآل{ من املكروهات} :الرابع{

التور  أو الكوز أو ،التماثيل فيه  سأله عن الطست يكون):عليه السالم( عن الصادق، إسحاق بن عمار

ض ملا تقدم يف مبحث ب باملفضوقد أحلقوا املذه، )٢(»وضأ منه وال فيهال يت« :فضة أو يكون فيه التماثيل

  .األواين

  نصرف لعل امل،كل صورة أو وهل التماثيل خاص باسمة

                                                

  .٨ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٥ الباب ٣٤٤ ص١ج: الوسائل) ٢(
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  ، الوضوء باملياه املكروهة كاملشمس: اخلامس

  

، وهل هي أعم من صور غري ذي الروح، الثاين كما فهمه املصنف وغريه مبناسبة احلكم واملوضوع

  .ختصاص بذي الروح االينصراف يقتضاال كانوإن ، تماالنحا

وعن اخلالف ، كما هو املشهور} الوضوء باملياه املكروهة كاملشمس{من املكروهات } :اخلامس{

صلى اهللا ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عن الصادق، وذلك خلرب السكوين،  عليهمجاع اإلىدعو

 يورث فإنه، سخنه الشمس ال تتوضؤوا به وال تغسلوا وال تعجنوا بهاملاء الذي ت«: )عليه وآله وسلم

  .)١(»الربص

 علي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخل رسول اهللا:  قال)عليه السالم( ويف رواية عن أيب احلسن

 قال، أغسل رأسي وجسدي: قالت ؟»يامحرياء ما هذا«: فقال، عائشة وقد وضعت قمقمتها يف الشمس

  .)٢(»ث الربصور يفإنهال تعودي «: )ه وآله وسلمصلى اهللا علي(

وعد  ـ مخس خصال تورث الربص«:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عنه، ويف حديث اخلصال

  .)٣(»غتسال باملاء الذي تسخنه الشمسالتوضي واال ـ منها

                                                

  .٢ ح١٩٤ الباب٢٨١ص: علل الشرايع) ١(

  .١ حاملاء املضاف أبواب  من٦ الباب١٥٠ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٩ باب اخلمسة ح٢٧٠ ص:اخلصال) ٣(
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:  قال) السالمعليه( عن الصادق، وخلرب حممد بن سنان، مجاعوهذه الروايات حممولة على الكراهة لإل

  .)١(»باملاء الذي يوضع بالشمسن ايتوضأ اإلنسأن ال بأس ب«

، الربص وحنوه من أعظم األضرارأن كيف تكون مثل هذه الروايات حممولة على الكراهة مع : ال يقال

بواسطة عمل  ـ نسبة املتضررين ذه األضرارن إحيث : ألنه يقال، والشارع ال يشرع احلكم الضرري

  .قليلة ـ اتاملكروه

، ت مصلحة التسهيل وعدم العسر واحلرج أهمكانو،  ال علة تامةىوإمنا املراد كون هذه اُألمور مقتض

فهي مثل ما ذكروا يف باب أصل اإلباحة واحلل وما ،  مضارهابل كرهها وبين، مل حيرم الشارع إياها

  .واحلل وحنومها اءةمصلحة التسهيل أهم من مصلحة الواقع الفائتة بسبب الربأن من ، أشبه

وترك ، كذلك العمل باملستحبات، جتناب املكروهات لئال يبتلي بوباهلاان ا اإلنسىنه ينبغي علإ مث

  .مادي أو مستحب هلا وبال معنوي أو مكروه أو حرام أو  اإلسالم من واجبأحكام

، لحكم املذكوراملتعارف نصبها يف السطوح ويكون ماء األنبوب منه مشمول لن ااخلزأن الظاهر  مث

  وكذلك األنابيب املمتدة يف 

                                                

  .٣املاء املضاف ح أبواب  من٦ الباب١٥١ ص١ج: الوسائل) ١(
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 ضاألنبوب يف األرن ااخلز كان  أما إذا،ظاهر األرض مما تشرق عليها الشمس وتوجب سخونة مائها

 ،إذ كل ماء يف الصيف يتسخن، فليس ذلك مكروهاً،  ومع ذلك تسخن ماؤه بالشمسأشبهما أو 

  .نصراف األدلة عن مثلهابالشمس مع 

نصراف األدلة عن مثله مع كثرة ال، فالظاهر عدم مشول الكراهة هلا، ار والبحار والغدرانأما مياه األ

ال  عض الروايات املتقدمة بإطالق بفالقول بالكراهة متسكاً، مكروها لنبه على ذلك كانولو ، ستعماهلاا

  .ةني عدم الكراهة يف غري اآلحكاماحملكي عن التذكرة واية األ كانولذا ، وجه له

  .وموضع الكالم يف ذلك خارج عن موضوع الشرح

وال فرق يف كراهة ،  األدلةطالقأنه ال فرق يف املاء الذي يف الظرف بني الكثري والقليل إل الظاهر مث

خالفاً ملا عن اخلالف والسرائر من ، وهذا هو املشهور، طالقمه لإلداملاء املسخن بني قصد التسخني وع

عدم الفراق يف الكراهة بني  والظاهر، وفيه نظر واضح. ستسخانقصد االختصيصهما الكراهة بصورة 

  . باملداومةستظهره احلدائق من كون ترتب األثر منوطاًاخالفا ملا ،  األدلةطالقاملرة واملرات إل

، لكن ليس يف ذلك داللة، "ال تعودي ": لعائشة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( بقول النيب: واستدل له

  .حاديثبالتشديد خالف الوارد يف كتب األ" تعودي"  وقراءة
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حتمال صدق تسخنه الشمس استصحاب ومن اال: حتماالنا الكراهة مع زوال السخونة؟ ىوهل تبق

 تعميم الكراهة لألار ى عند من يرخصوصاً، املنصرف الكراهة يف حال السخونةأن ومن ، وحنوه له

والسخونة بأشعة الشمس الساطعة من ، ائمة وهو واضح البطالن يلزم على ذلك الكراهة الدفإنه، وحنوها

السخونة بالنار ليس هلا أن كما ، للصدق، السخونة باألشعة الساطعة مباشرة ة وحنوها حاهلا حالآاملر

  .ذلك احلكم لعدم الدليل

  . من خربي السكوين والعللفاد عرفاً، ألنه املستستعمالالكراهة ملطلق االأن الظاهر ن  إمث

 أو ،ن الساحةعال مثل إزالة الوساخة به ، البدن ستعمال الذي يباشرال بد من تقييد ذلك باال لكن

من كراهة ، واجلامع واملهذب  عن النهايةىفالذي حيك، لعدم الدليل،  ذلكأشبهما  أو ،األشجار سقي

  .الكراهةمنه فال دليل على ن اوسقي احلي أما ، حمل نظر،أرادوا به ذلكن إستعمال مطلق اال

لكن وضع ،  عجن بهإذا جف كما إذا ما ىوهل احلكم يتعد، الغري أو الظاهر كراهة سقيه الطفل نعم

  .حتماالنا ، جفحنوها حىت أو يف الشمس العجني

 هاملشروبات كاخللّ وحنو أما ،الظاهر عدم كراهة إشراق الشمس على غري املاء من املأكوالتأن كما 

  ، حتماالناففي الكراهة 
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  .احلكم لكونه مايعاً ال لكونه ماًءأن  العرف يستفيد من األدلة املتقدمة إذا، ال يبعد الكراهة كانوإن 

كما ال فرق ، طالقلإل، فصل الصيف وغريهو، وال فرق يف احلكم بالكراهة بني البالد احلارة والباردة

  .قطاللإل، الفضة والبلور والفخار وحنوها أو ،بني اإلناء احلديد وحنوه

  .ومبا يشبه احلديد والرصاص،  إحتمال اختصاص احلكم بالبالد احلارةىوعن العالمة يف حمكي املنته

البلور وحنوه ال يوجب من وضعه يف أن كما ، تأثري الشمس يف البالد املعتدلة ضعيفألن ه نأكو

 ة من منافاخيفىال ويف كال الوجهني ما ، خبالف حنو احلديد، الشمس خروج الزهومة اليت تعلو املاء منه

  .طالقاإل

  . احتماالن، أم ال بالربصىوهل يكره ذلك للمبتل

  .ص األبرإىل احتمال زيادة الربص بالنسبة إىل مضافاً، خوف الربص حكمةأن الظاهر و

،  الشارع عن الضرر البالغىوقد ،  ألنه ضرر بالغ،ستعمال حرمإنه لو قطع بالربص من اال مث

 شمساًولو شك يف كونه م،  كره استعماهلما من باب املقدمة،بني ماءيناملشمس شتبه  اوالظاهر أنه لو

، ذلك من باب احلكمة ال العلةأن ملا عرفت من ، علم بعدم الربص بقيت الكراهة ولو، األصل العدمف

ائرة مدارها دمل يعلم كون تلك العلل من باب العلة ال اليت املعلّلة حكاميف سائر األأن كما هو الش

  .كماحل
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نسب احلدائق ،  الكراهةىلكن هل تبق، اغتسل به للواجب أو حنصر املاء يف املشمس توضأانه لو إ مث

وعن الشهيد ، جتماع الكراهة والوجوباه لعدم ناكو،  ظاهر كلمات األصحاب عدم الكراهة حينئذإىل

  . بني الوجوب والكراهةةالثاين يف الروض احلكم ببقاء الكراهة لعدم املنافا

ت املصلحة امللزمة كانوإن  ، احلزازة يف الفرد يف أنه ميكن بقاء الكراهة مبعىنشكالال ينبغي اإل: قولأ

ال بد له  كانوإن  صعب عليه فإنه،  من خوف العطش املتلفالذي يشرب ماًء أجاجاًن اكاإلنس، فيه

حتمال اأن ويؤيده ، يدفاألقرب هو قول الشه.  أقلية الثوابقاء الكراهة مبعىنكما ميكن ب، من الشرب

 يف صحتهما إشكال ال، هأنه هل يرجح الوضوء والغسل املستحبني ب أما ،حنصارالربص ال يزول باال

ن الكن يف رجح، أشبهوما ، وصوم األيام املكروهة، مثل الصالة يف احلمام، كسائر العبادات املكروهة

،  هذا املاء على مصلحة جتنب خطر الربصالشارع قدم مصلحة التطهر مبثلأن إذ مل يعلم ، ذلك تأمل

والكالم يف املقام ، فحاله حال الصالة املستحبة يف احلمام،  بني الصحة وبني عدم الرجحانةوال منافا

  .األصول  وموضعه،والنهي يف العبادةمر طويل مربوط ببايب اجتماع األ

   أو فهل يستحب له تنشيفه، غتسل ذا املاءا أو لو توضأ نه إمث
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  ، جنواملاء اآل، وماء الغسالة من احلدث األكرب

  

  .ثار بالتنشيف والغسلالعرف يفهم زوال بعض اآلأن ومن ، من األصل، غسل جسمه إحتماالن

لقائه يف إ أو ،يتركه طعاماً للحيوان أو يصبهأن فهل له ، شراب أو ستعمله يف طعاما أو ،هولو عجن ب

 النيبأن كما ورد ، سرافإوقاية ومصلحتها أهم فال  ومن أنه، من كونه إسرافاً، احتماالن، القمامة

  .فتأمل، )١( أكب القدور اليت طبخوا فيها حلم احلمار)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

خر أوهنا مسائل ، سخونة املاء بالشمس من وراء السحاب ال يؤثر يف الكراهةأن وقد تبين مما سبق 

  .نكتفي منها ذا القدر

 )عليه السالم( لقول الصادق }جنواملاء اآل{ كما مر الكالم فيه }لة من احلدث األكربوماء الغسا{

  .)٢(»جتد ماء غريه فترتّه منهأن إالّ « ،جن يتوضأ منه يف املاء اآل:يف حسنة احلليب

بل املتعفن كما ، وليس املراد به مطلق املتغري، )٣(جنى عن الوضوء يف املاء اآل: خرآويف حديث 

  . املنصرف عنههو

                                                

  .١ ح ال تؤكل حلمها باب الدواب اليت٢٤٣ ص٦ ج:الكايف) ١(

  .٢املاء املطلق ح أبواب  من٣ الباب ١٠٣ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٩٧ ص٦ ج:جممع البحرين) ٣(
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، وسؤر احلائض والفأر، الوزغ أو ،العقرب أو ،واملاء القليل الذي ماتت فيه احلية، وماء البئر قبل نزح املقدرات

  .ال يؤكل حلمهن اوبل كل حي،  وآكل امليتة،اجلاللن اوواحلي، واحلمار، والبغل، والفرس

  

وسؤر ، الوزغ أو ،العقرب أو ،فيه احليةواملاء القليل الذي ماتت ، ماء البئر قبل نزح املقدراتو{

ال يؤكل ن اوبل كل حي، اجلالل وآكل امليتةن اواحليو، واحلمار، والبغل، الفرسو، رأ والف،احلائض

  .املباحث السابقة ما يظهر منه وجه الكراهة يف املذكوراتوقد تقدم يف ، اهلر إالّ }حلمه

 :للنبوي العامي(: قال، نفض املتوضي يده ،صاحب املستند ذكر يف عداد مكروهات الوضوءن إ مث

  .انتهى، )١() وكونه عاميأ غري ضار للمساحمة، توضأمت فال تنفضوا أيديكمإذا

 الواردة خبارلعدم بنائهم العمل باأل، مل يوجد اخلرب يف كتب األصحاب فالعمل به مشكلن إ: أقول

ه لعدم متشي قاعدة نأكو، ت واملكروهاتوإالّ لكثرت املستحبا،  يف كتب العامةترهيباً أو ترغيباً

  .واهللا سبحانه العامل، الرشد يف خالفهمفإن ، التسامح

  وال يف ، املصنف مل يذكر يف املستحبات اإلسباغن  إمث

                                                

  .١ سطر١٠١ ص١ج: ستندامل) ١(
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 ففي وصية النيب، ستفاضة الروايات بذلكامع  ، حد احلرامإىلالذي ال يبلغ  املكروهات اإلسراف

، ستكمل حقيقة اإلميانايا علي سبعة من كن فيه فقد «: )عليه السالم( ي لعل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .احلديث، )١(»من أسبغ وضوءه، وأبواب اجلنة مفتحة له

سباغ الوضوء إ: ثالث درجات«:  قالأيضاً) عليه السالم(  له)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف وصيته

  .)٢(»يف السربات

 ة وال منافا،)٣(بالسربات من الكفارات أنه عد إسباغ الوضوء )عليه السالم( ويف حديث عن الباقر

  .يكون اإلسباغ موجبا حملو اخلطايا ولرفع الدرجاتأن بينهما ب

أال أدلّكم على «:  يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مسعت رسول اهللا:  قال)عليه السالم( وعن علي

  .)٤(»فذلك الرباط، نتظار الصالة بعد الصالةاو، إسباغ الوضوء عند املكاره، ما يكّفر الذنوب واخلطايا

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٤ الباب ٣٤٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٤ الباب ٣٤٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب من ٥٤الباب  ٣٤٤ ص١ج: الوسائل) ٣(

  . يف الطهارة١٠٠ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٣

  .)١(عد إسباغ الوضوء من شرائع الدين )عليه السالم( عن الصادق، ويف حديث األعمش

  على الصراط مر أسبغ الوضوء متر،نسأيا «:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

  .)٢(»السحاب

 يكفيك فإنهوإال ،  ماًءوجدتن إأسبغ الوضوء «:  قال)سالمعليه ال( اهللا احلليب عن أيب عبد وعن

  .)٣(»رياليس

 ال تتم الصالة«:  يف رواية فالح السائل)عليه السالم( وبقرينة هذه الرواية وغريها حيمل قول الصادق

  .على الكمال )٤(»لذي طهر سابغإالّ 

 يكتب سرف هللا ملكاًن إ«:  قال)عليه السالم( اهللا فعن حريز عن أيب عبد، اما كراهة السرف

  . ونقصانههواملراد تسجيل زيادت، )٥(»كما يكتب عدوانه، الوضوء

   خيار أميت«:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن النيب

                                                

  .١٨ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٥٤ الباب ٣٤٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٣ص: فالح السائل) ٤(

  .٩ح ... ئ املاء الذي جيز باب مقدار٢٢ ص٣ج: الكايف) ٥(
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  . غريها من الرواياتإىل، )١(»يتوضؤون باملاء اليسري

ر وصب مرات مبا أو  على حوض كان  أما إذا، املاءر هدإذااإلسراف إمنا يتحقق أن الظاهر  مث

  . يف العمرسرافاًإ أو لغواً كانن إو،  مل يكن إسرافاًروالنه ينصب فضله على ماء احلوض

 الناس إليه ومل حيتج اًاملاء يف داره كثري كان إذاف، حنوه أو حتياج الناساال يشترط يف العرف  نعم

مل وإن  إسرافاً كاناإلنارة الكافية  من أكثر أضاء يف داره إذاكما ، إسرافاً كانوصب فوق اإلسباغ 

  . غريهإليهحتاج ايكلفه ذلك ماالً وال 

عليه ( ظاهر رواية سهل بإسناده عن أيب عبد اهللا،  هل يستحب مسح القفا بعد الوضوء أم المث إنه

 من ماء فليمسح به  فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّاًإذا«: )عليه السالم( قال، ستحباب اال)السالم

خارج عن الوضوء أمر ستحباب اال والظاهر أنه على تقدير، )٢(»ه يكون ذلك فكاك رقبته من النارقفا

   .واهللا العامل، تشريعه بعد الوضوء كانوإن ،  ومستحباًواجباً

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٤ الباب ٥١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .١١ ح باب النوادر٧٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(
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  فصل

  يف أفعال الوضوء

  ، رضاً عىشتمل عليه اإلام والوسطاوما ،  الذقن طوالًإىلوحده من قصاص الشعر ، سل الوجهغَ: األول

  

  فصل

  يف أفعال الوضوء

  : وهي أمور

بل هو من ،  عليه متواترمجاعبل نقلهم اإل،  وال خالفإشكالبال } غسل الوجه: األول{

  .ويدل عليه الكتاب والسنة املتواترة، الضروريات

ويشهد له  } عرضاًىشتمل عليه اإلام والوسطاوما ،  الذقن طوالًإىلوحده من قصاص الشعر {

يوضأ الذي قال اهللا أن أخربين عن حد الوجه الذي ينبغي : )عليه السالم( رقال أليب جعف، رةصحيح زرا

  اهللا عزوجل أمر الوجه الذي قال اهللا و«:  فقال،عز وجل
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ما ، نقص منه أمثوإن زاد عليه مل يؤجر ن إ، يزيد عليه وال ينقص منهأن بغسله الذي ال ينبغي ألحد 

 فهو مستديراًن اوما جرت عليه اإلصبع،  الذقنإىلام من قصاص شعر الرأس  واإلىدارت عليه الوسط

  .)١(»ال«: )عليه السالم( فقال، الصدغ من الوجه: فقال له »من الوجه

أيت ينبغي ي فإنه، بل الثبوت، ستحبابال يراد به اال" ينبغي"قوله أن وتوضيح ألفاظ احلديث هو 

" الذي ال ينبغي"و، " اهللالقال" عطف بيان" اهللا أمر"و،  للوجهصفة" الذي " )عليه السالم( وقوله، لذلك

أي ال " مل يؤجر"و، كما هو الظاهر ،املنفي" يزيد"عطف على املستفاد من " ال ينقص"صفة بعد صفة و

ملا علم ، معناه بطل" أمث"و، عتربه جزًء على حنو التقييدان إمعناه يكون وضوؤه باطالً  أو ،أجر يف الزائد

  .الوضوء ال يتبعضأن رج من اخلا

السبابة والوسطي ": والتهذيب نسخة الكايف أما ،على نسخة الفقيه" واإلام الوسطى"ن  إمث

  ما دارت  "مث إنه، وإالّ فالوسطى تكفي عنها، السبابة ذكرت تبعاًأن والظاهر ، )٢("واإلام

                                                

  .١ يف حد الوضوء ح١٠ الباب٢٨ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٣ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ٥٤ ص١ج: ، والتهذيب١ الذي يغسل حه باب حد الوج٢٧ ص٣ ج:الكايف) ٢(
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  : حتماالتافيه ثالث " عليه الوسطى واإلام

مث ،  على وسط القصاص املتصل بالناصيةيضع اإلصبعني جمتمعاًأن شهور من ما ذكره امل: األول

 ـ  يكون عكس ذلكيسرىغسل بيده الوإن  ـ  اليسارإىل اليمني والوسطى إىليفرقهما وجيري اإلام 

ا خرج منه ال جيب مكلو، ا دخل يف ذلك احلد وجب غسلهمفكلّ، خر الذقنآ يف جيتمعا ثانياًأن  إىل

الكالم يف املقدار ال يف ألن ، وميكن وضع اإلصبعني على الذقن مث يصعدمها، مقدمة للعلم إالّ غسله

  .الكيفية

يوضع طرف الوسطى على قصاص الناصية وطرف أن  ب)رمحه اهللا( ذكره الشيخ البهائي ما: الثاين

على  األإىل  األسفل وطرف اإلامإىلنفراجهما ويدار طرف الوسطى ااإلام على الذقن مث يثبت وسط 

لتحديد أنقص مما فهمه وهذا ا(: قال، قطرها سعة ما بني اإلام والوسطى، ةيفتحصل دائرة حقيق

وتلك الدائرة أعين ، نفراج اإلصبعنيا تفاضل ما بني مربع معمول على دائرة قطرها فصاملشهور بن

  .انتهى، )١()وقوس من تلك الدائرةن امستقيمن امثلثني حييط بكل منهما خطّ

   اًطريقة املشهور جيعل يف طرف القصاص خطّألن لك ذو: أقول

                                                

  .١٩ من السطر١٤ص: وكذلك انظر احلبل املتني.  نقالً عن الشيخ البهائي٢٢٩ ص٣ ج:باح اهلدىمص) ١(
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 اخلط ى جعلنا املربع علإذاف،  دائرياًوطريقة الشيخ البهائي جيعل يف طرف القصاص خطّاً، مستقيماً

  :هكذان االدائري حيصل فوق الوجه يف طرف الصدغني مثلث

  

  

فالتفاضل يف جهة ، ن ال خالف فيهلكن طرف الذق، تفالتفاضل بني املربع والدائرة أربع مثلثا

  .وعلى رأي البهائي ال جيب غسلها،  املشهور جيب غسل املثلثنيىفعل، وهو مثلثان، القصاص فحسب

كما ،  الذقنإىلوإدارة الوسطى من القصاص ، ثبات اإلام على األنفإحتمله بعض ب اما: الثالث

 يد الشيخ البهائي يف كونه ال يشمل املثلثني قربوهذا التحديد يشبه حتد" الربكار"يقال أدار عليه رجلي 

 الذقن إىل األنف رال بقد،  القصاصإىل األنف رلكن الالزم يف هذا التحديد فتح اإلصبعني بقد، القصاص

  .كما هو واضح

، ما ذكره أما ،عدل الشيخ البهائي عن قول املشهور ألمور ذكر بعضها ومل يذكر البعضمنا إهذا و

، اًإمجاع غسلهما قريب املشهور يوجب دخول الرتعتني يف املغسول مع أنه ال جيباألخذ بتأن فهو 

إذ اخلط العرضي املار بقصاص الشعر ، وكذلك جيب غسل الصدغني مع أنه ال جيب غسلهما بنص اخلرب

  مع ، هذا التحديد يوجب خروج ما يلزم غسله كمواضع التحذيفأن  إىلهذا باإلضاقة ، يشمل الكل
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 مبا بني القصاص حتديد الوجه طوالًأن وأما ما مل يذكره فهو ، ر وجوب غسلها من الوجهاملشهوأن 

إذ ليس ذلك ، »ما دارت عليه اإلام والوسطى«: )عليه السالم( والذقن ال يالئم ما ورد يف الرواية بقوله

 أنه يلزم على ىلإهذا باإلضافة ،  التحديد باإلصبعنيإىلبل ال حاجة ، خبالف حتديد البهائي، دوراناً

، ستدارةإذ التحديد العرضي ليس باال، يف الرواية مستدركاً" مستديراً" يكون لفظأن  تقريب املشهور

ام والوسطىوإمنا مبا مترعليه اإل .  

فإن " دارت"حتفاظ بظاهر قوله يتجنب حمذور كالم املشهور مع االأن أما القول الثالث فقد أراد 

 التخلّص عن احملذور الوارد إىلباإلضافة ، الذي تثبت له رجل وتتحرك له رجل حتقق بالربكار الدائرة

  .على تقريب البهائي

  .وال يرد عليهم شيء مما ذكر يف تقريب كالم البهائي، الظاهر هو ما ذكره املشهور لكن

ر كسائ،  ال ينايف الروايةدخول شيء بدليل خارج أو خروج شيءأن  فب)رمحه اهللا( أما ما ذكره هو

املراد بالقصاص ألن ، الرتعتني خارجتانأن  إىلباإلضافة ، األدلة اليت تعمم وختصص بدليل خارج

إذ هو عبارة عما بني ، داخل يف التحديد يف اجلملة والصدغ، القصاص يف وسط الرتعتني ال كل قصاص

، إشكال بعض مواضع التحذيف جيب غسله بالأن كما ، عن مجلة من أهل اللغة العني واألذن كما

  .وسيأيت الكالم يف كل ذلك

» ما دارت عليه اإلام والوسطى«: )عليه السالم( قولهن إففيه ،  لكالمهاًوأما ما ذكره غريه تقريب

  ال ، عبارة عن اإلحاطة والشمول
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 مما يراد به أشبهما  أو ،يدور الظل مدار الشمس أو ،مدار سيدهن الكقوهلم يدور ف، الدائرة اهلندسية

 حصول شبه دائرة إىل هذا مضافاً، العرفية مبراحلن اة بعيدة عن األذهيبل الدائرة اهلندس، ري جمراهأنه جي

وما ذكره ، قنذعند الن امث جتتمعن اعند القصاص وتتفرقن ااألصبعني جتتمعألن ، مما ذكره املشهور

  . أيضاًبل شبه دائرة، البهائي ال حيصل منه دائرة حقيقية

ية ف اإلستدارة العرىحممول عل مستديراً )عليه السالم(  شبه دائرة فقوله أيضاًضالعرأن : ومنه يعرف

بل رمبا يقال ، لفهم العرف تقريب املشهور هو التقريب املالئمأن يعرف  وبذلك، ستدارة اهلندسيةاال ال

ومبا تقدم تعرف ، ما فهم املشهور إالّ يفهم من الرواية اهلندسة مل  يفمتضلعاً يكن الشيخ البهائي لو ملن إ

  .بل هو أبعد من قول الشيخ البهائي أميا بعد، وجه النظر يف القول الثالث

كما ، حول الشيءن االعرفية اليت هي عبارة عن الدور إالّ ستدارةليس املراد باالن إ: رمبا يقال لكن

فقد ،  الذقنإىلحماط اإلصبعني من القصاص ن ا غسل اإلنسإذاف، حول الضريح أو يقال دار حول الكعبة

،  تصور مجع اإلصبعني يف القصاص مث تفريقهما مث مجعهما يف الذقنإىلفال حاجة ، غسل الوجه مستديراً

  .وهذا ليس ببعيد

  . على عقدينةملتصبع املش هي اإل"اإلام": فتقول،  بقية فقه احلديثإىل عرفت هذا فلنرجع إذا
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ه سمي بالقصاص ألنه كانو، من طرف مقدم الرأس شعر الرأس ىهو منته، مثلثة القاف" القصاص"و

  .فال شعر فيه، هةبقد قُص عن اجل

ينحدر منه الشعر  وقد يفسر بأنه جممع اللحيني الذي، خر الوجه يف طرف البدنآهو " الذقن"و

  هذا طولياًىويسم، للحد الطويلن ابي»  الذقنإىلمن قصاص الشعر «: )عليه السالم( وقوله، ويسترسل

ما «: )عليه السالم( وقوله، هو اخلط األطول من جهة نفس الوجه هأنومبالحظة ن اظة قامة اإلنسمبالح

،  مبالحظة عرض اإلنسانوكونه عرضاً، للحد العرضي من الوجهن ابي» دارت عليه الوسطى واإلام

  .وأنه هو اخلط األقصر يف العرض

  .بطريف الناصيةن افاملكتن اومها البياضـ  تثنية نزعة حمركة ـ ج الرتعتني يف خروإشكالنه ال  إمث

قصاص ألن وذلك ، زاء األنف عن حمل الغسلإ أول اجلبهة بإىل ىهي منبت الشعر املنته: والناصية

 ال القصاص من الرتعة ،منبت الشعر يف مقدم الرأس ـ حسب املتبادر ـ الشعر يف احلديث يراد به

  .الداخل يف نفس الرأس

وبعضه داخل يف حد الوجه ، كما تقدم، وهو ما بني العني واالُذن ـ غتثنية صدـ : والصدغان

لصدغ وهو ما يلي لن اهذا لكن هناك تفسري ث، وبعضه خارج فال جيب غسله، املذكور فيجب غسله

  وعلى هذا التفسري ورد قوله ، غوينيذكره بعض الل، االُذن فقط
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 أما ،)١(»ال«: )عليه السالم( الوجه؟ قالالصدغ من :  يف الصحيحة حيث سأله زرارة)عليه السالم(

هذا لكن ،  النفي لإلجياب الكليى عل)عليه السالم( فقد محل كالم اإلمام، األول من فسر الصدغ باملعىن

  .فالنفي كلي ال نفي للكلي، ام يطلق عليهفإنه،  األخصالظاهر إرادة الصدغ يف احلديث باملعىن

نعم احملكي عن الراوندي القول بوجوب ، سل الصدغنه مل يظهر خالف من أحد يف نفي غ إمث

  .األعمملعىن حيث أخذ الصدغ با ة،ولعله أراد غسله يف اجلمل، غسله

وهو الشعر النابت على العظم املرتفع الذي على مست " العذار" وقد اختلفوا يف وجوب غسل

احلد  مشلهفإن د يف النص نه مل يرإوحيث ، تصل أعاله بالصدغ وأسفله بالعارضيالصماخ ووتد االُذن و

وهو الشعر " العارض" ومنه يظهر حكم، وإالّ مل جيب، وجب غسله "ما بني اإلام والوسطى "املذكور

بالرتعة  وحكم مواضع التحذيف وهو ما يتصل أعاله،  الذقنإىللالُذن  املسترسل عن القدر احملاذي

ما حيث مل يردا فإ، ر عن هذا املوضعومسي بذلك حلذف بعض النساء والشباب الشع، وأسفله بالصدغ

  .يف النص ال يهم الكالم فيهما

                                                

  .١ ح باب حد الوجه٢٧ ص٣ ج:الكايف) ١(
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اليد املتعارفة يف أن الحظ يف،  املتعارفإىلمنهم  يده عن املتعارف يرجع كل أو واألنزع واألغم ومن خرج وجهه

  الوجه املتعارف أينن أو،  أي موضع تصلإىلالوجه املتعارف 

  

ألنه ليس ، وجوب غسل شيء من حتت الوجه طرف الذقن وال خالف يف عدم إشكالنه ال  إمث

 يف إشكال كما أنه ال،  وذلك خارج عنه،إذ املراد بالوجه ما يواجه به، مشلته اإلام والوسطىوإن بوجه 

 النص ألنه خارج من حتديد، يواجه به كانوإن  وتد االُذن إىل وجوب غسل الوجه من وتد االُذن عدم

، ديدحفالوجه يقيد بالت، كل منهما باآلخرفالوجه والتحديد املذكور يقيد ، مبا بني اإلام والوسطى

  .بالوجهوالتحديد يقيد 

  .سه بال شعرأبعض مقدم ر كانحنسر شعره عن املتعارف حبيث اوهو من } واألنزع{

  . أيضاًوهو من نبت الشعر على شيء من جبهته وهو خالف املتعارف} واألغم{

حبيث ، ن املتعارفمأضيق  أو وجهه أوسع كان إذاكما }  املتعارفده عني أو ومن خرج وجهه{

، إصبعه خالف املتعارف أو ت يدهكان أو ، غسله بيده املتعارفة بقي شيء من وجهه غري مغسولإذاأنه 

 حبيث ال قصري جداً أو ، االُذنإىلما بني اإلام والوسطى يشمل  كان حبيث إصبعه طويل جداً كانمثالً 

يف الوجه  ةاليد املتعارفأن فيالحظ ،  املتعارفإىليرجع كل منهم { على مقدار قليل من الوجه إالّ يشمل

  أيناملتعارف إىل أي موضع تصل، وأن الوجه املتعارف 
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  .قصاصه فيغسل ذلك املقدار

  

 أو وسواًء غسل كل الوجه، أصغر أو أكرب مما بني اإلصبعني كانسواًء } قصاصه فيغسل ذلك املقدار

  .ترتيل املطلقات كلية على املتعارف ذلكو، ال

أصغر من التعارف واليد متعارفة وجب غسل  كانالوجه لو أن ظاهر هذا الكالم أن نه رمبا يتوهم  إمث

، الوجه أكرب من املتعارف واليد متعارفة لزم غسل األقل من متام كانالوجه لو ن أو،  من الوجهكثراأل

والتحديد املذكور يف ، إذ العربة بالوجه وهو العضو املعروف، ظرمراد املصنف فهو حمل ن كانن إوهذا 

 إىلوعليه الالزم الرجوع ، فال يشمل التعريف غري املتعارف، هو للمتعارف يف الوجه واليد الرواية إمنا

  .ات الوجهإطالق

يف ما اشتملته اليد املتعارفة يف الوجه املتعارف هو الذي جيب غسله ن إالم املصنف كظاهر  لكن

  . فيهإشكالوهذا ال ، الوجه غري املتعارف

ت كانوسواء ، أكرب أصغر من املتعارف أو أو متعارفاً كانسواًء ، ففي كل أقسام الوجوه جيب غسلها

تغسل من أن ا جيب  فإ،وهكذا حال اليد يف باب غسلها، أصغر أو كرب من املتعارفأ أو اليد متعارفة

ففي األطول ال ، هأقصر من أو أطول من التعارف أو ت متعارفةانكسواًء ،  رؤوس األصابعإىلاملرفق 

كذلك ، ضد زيادةعويف األقصر ال جيب غسل شيء من ال،  األصابعإىليكفي الغسل من نصف الذراع 

اليد من املرفق قطعت  قصرين انسإ يد متعارفاً أو طويل اليدن ا قطع إنسإذاف، يف باب القصاص والديات

  ، يده من املرفق
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 إىل، كذلك يف قدر اليد، طويل اليد كان إذاوال من نصف الذراع ، قصري اليد كان إذا من العضد ال

  .مثلةغريها من األ

ويدل على ما ذكرناه ،  هذا فالتحديد مبا بني اإلام والوسطى من باب الطريقة ال املوضوعيةىوعل

مما يدلّ على  ،ون االُذن من الوجهوكذا نفيه يف بعض الروايات لك، نفي اإلمام لكون الصدغ من الوجه

وهذا ، التحذيف والرتعة كذا ذكر الفقهاء للعذار والعارض ومواضع، صغر أو املعيار هو الوجه كبرأن 

فإن ، نزع ووجوب غسل املقدار املستور يف األغمغسل املقدار املكشوف يف األ هو السر يف عدم وجوب

  .واملقدار املستور يف األغم من الوجه، املقدار الزائد املكشوف ليس من الوجه

بني ن اإنس كان إذاف،  نفس املتوضيإىل املتعارف إىل املتعارف إمنا هو بالنسبة إىلالرجوع ن  إمث

 إىلفكل واحد متعارفه إمنا هو بالنسبة ، ن أكثراوإنس، بني قصاصه وذقنه أقلن اوإنس، قصاصه وذقنه شرب

 خر متعارفآن امتعارف على إنسن ا خيتلف فال حيمل إنسأيضاً املتعارفألن وإمنا نقول ذلك ، نفسه

إخراج غري املتعارف   وال نريد بذلك، وسيعة أيضاًإذ دائرة املتعارف، ختالفابينهما  كان فيما أيضاً

 جيب غسل  أيضاًفإنه،  مرض فصار وجهه أكرب من متعارف نفسهإذاكما ، نفسهن ا اإلنسإىلبالنسبة 

متعارف  كانيأخذ باملتعارف سواًء أن املتعارف واحد فيكفي لكل أن رفع توهم بل نريد ، وجهه متام

  وتظهر النتيجة يف مثل حتديد الكر، نفسه أم ال
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  ، خر ولو بإعانة اليدآ جزء إىلجزء جيري من أن وحده ، وجيب إجراء املاء فال يكفي املسح به

  

معاملة الكرية مع املاء احملدود باألشبار ن اسوجيوز لكل إن، األشبار املتعارفة خمتلفةفإن ، باألشبار

 مقام الوضوء ليس من هذا القبيلفإن ، حده شربه أصغر من أشبار من يستعمله من كانوإن ، املتعارفة

  .أقل من متعارف نفسه كانوإن يغسل من وجهه مبقدار املتعارف ن أن احىت جيوز لكل إنس

 إىلواملتعارف بالنسبة ، ِصغراً أو  ِكرباً،غري متعارف  أوأنه جيب غسل الوجه سواًء متعارفاً فتحصل

يكون أن بني فيه غري املتعارف ال فرق و،  أيضاًذلك الغري متعارفاً كانوإن  ، غريهإىلنفسه ال بالنسبة 

 أو نصف شرب املتعارف أو ،وجهه مقدار شربي املتعارف كان إذا كما،  الغريإىلغري متعارف بالنسبة 

فالواجب غسل ،  الغسلإىلوكذا بالنسبة ، صغر أو ه فكرب وجه صار مريضاًاكما إذ، ه نفسإىلبالنسبة 

  .مرض أو أكرب خللقة أصغر أو أو متام البدن متعارفاً

، }خر ولو بإعانة اليدآ جزء إىلمن جزء  جيريأن وحده ، جراء املاء فال يكفي املسح بهإوجيب {

  :  يف املسألة ثالثةقوالألا

بل عن الشهيد الثاين أنه املعروف بني الفقهاء وال ، وهذا هو املذكور يف املنت، شهورما هو امل: األول

  . األصحابإىلتفاق عليه وعن السي نسبة اال، سيما املتأخرين

  ، كتفاء مبجرد البلل اخلايل عن اجلري حال الضرورةاال: الثاين
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  .هاية والنراقي األولن املقنعة والإىلوهذا هو املنسوب 

وهذا هو ، يكثر عليه حىت يسمى غسالأن بل الالزم ، كتفاء مبثل ذلك اجلريعدم اال: الثالث

  .وتبعه احللّي واملدارك،  الناصرياتإىلاملنسوب 

 إىلقرب األ وهذا هو، ختيار حىت يف حال االعتبار اجلري مطلقاًانه رمبا يظهر من بعض عدم إ مث

  : األدلة على ثالث طوائفألن وذلك ، حتياطأبعد عن اال كانوإن األدلة 

 وكالروايات ،)١(﴾يِديكُمآفَاغِْسلُوا وجوهكُم و﴿: كقوله سبحانه، ما دلّ على اعتبار الغسل: وىلاأل

  .الكثرية الواردة ذا اللفظ

اجلنب ما جرى عليه املاء «:  يف حسنة زرارة)عليه السالم( كقوله، عتبار اجلرياناظاهره  ما: الثانية

  .حتاد احلكم يف املقامنيا بناًء على )٢(»قليله وكثريه فقد أجزأهمن جسده 

  .)٣(»ماجرى عليه املاء فقد طهر«: وصحيح ابن مسلم

  أن كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد «: وصحيح زرارة

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(

  .٣اجلنابة ح أبواب  من٣١ الباب٥١١ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١اجلنابة ح أبواب  من٢٦ الباب٥٠٢ ص١ج: الوسائل) ٣(
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)١( »ولكن جيري عليه املاء، يطلبوه وال يبحثوا عنه
.  

 أجريالغسل من اجلنابة والوضوء جيزي منه ما «: ليقو كان) عليه السالم( علياًأن  :وموثق إسحاق

كما يف  ،الزاء املعجمةال ب، بالراء املهملة "أجرى"  كون كلمةىبناًء عل، )٢(»من الدهن الذي يبل اجلسد

  .بعض النسخ

إنما «: وحممد بن مسلم، كصحيحة زرارة، ومس اجللد، ومثل الدهن، ما دلّ على كفاية البلل: الثالثة

ال ينجسه شيء إنما يكفيه مثل  من حدود اهللا، ليعلم اهللا من يطيعه ومن يعصيه، وإن املؤمن حدالوضوء 

  .)٣(»الدهن

  .)٤(»سع أوواملاء، يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيمأل ا جسده«: وخرب حممد بن مسلم

  .)٥(» مس جلدك املاء فحسبكإذا«: وصحيح زرارة

   املاء فقد تهسشيء أمسكل «:  يف الغسل)عليه السالم( وقوله

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ج: ئلالوسا) ١(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤٠ ص١ ح:الوسائل)٣(
  .٧ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ ج:الوسائل٤

  .٣ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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  .)١(»أنقيته

  .)٢(» به جسدك مثل الدهنل ما يكفيك وجيزيك من املاء ما تبوأدىن«: ضويروال

أخذه املاء من بلل شعره  و)صلى اهللا عليه وآله(  من بقاء ملعة من جسد رسول اهللا:وما رواه الراوندي

  .)٣(مسحه ذلك املوضعو

  .)٤(»نجاء ما بلّت ميينكستجيزيك من الغسل واال«: وخرب الغنوي

  .)٥(»دكيما بللت «: خروخربه اآل

كل من واجلمع بني الطوائف بكفاية ، بل وما دلّ على كفاية تطهري موضع النجو مبثل ما على املخرج

  .اجلري واملس يف صدق الغسل

  : أمور إالّ وال يرد على ذلك

يف ن اعتبار اجلرياالشهيد الثاين يف ولذا أشكل ، وفيه منع ذلك، عدم صدق الغسل على املس: األول

  ، مفهوم الغسل وتبعه غريه

                                                

  .٥ حاجلنابة أبواب  من٢٦ الباب ٥٠٣ص ١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ سطر ٤ص: فقه الرضا) ٢(

  .٣٩ص: نوادر الراوندي) ٣(

  .٥اجلنابة ح أبواب  من٣١ الباب٥١١ ص١ج: الوسائل) ٤(

  .٧٧ يف حكم اجلنابة ح٦ الباب١٣٨ ص١ج: التهذيب) ٥(
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عتبار االذي يشهد به العرف واللغة أن  اللثام بل عن كشف، تباره فيهعااحملكي عن مجاعة  كانوإن 

وقد تقدم الكالم ،  فيه املستمسك وغريهلولذا استشك، فهو أول الكالمن ااجلري أما ،إزالة الوسخ باملاء

  .يف ذلك

املقابلة بينهما يف أن مع ،  على املسح مل يبق فرق بني الغسل واملسحالغسل صادقاً كاننه لو إ: لثاينا

  .يف الغسل دون املسحن اباعتبار اجلري إالّ وليس ذلك، ية دليل الفرقاآل

والشارع مل يرد الغسل يف ،  مسح غسل وال عكسفكل، الفرق بينهما بالعموم املطلقن إ: أوالً: وفيه

ولو قال إمسحوا الكل توهم عدم جواز ، غسلوا الكل توهم كفاية غسل املمسوحاولو قال ،  املسححمل

  .املاء الكثري يف املغسولن اجري

  .وهو يكفي يف الفرق،  ال يعترب فيه ذلكفإنه، املسح يعترب فيه إمرار املاسح خبالف الغسلن إ: ثانياً

 ،خبارضطرار لشهادة بعض األالثالثة على االلزوم اجلمع بني الطوائف حبمل الطائفة : الثالث

على غري وضوء ال يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما  أو عن الرجل اجلنب: كالصحيح

مل يقدر على فإن ،  بلّ رأسه وجسده أفضلإذاالثلج «: )عليه السالم( تيمم أم ميسح بالثلج؟ قاليأ، أفضل

  .)١(»يغتسل فليتيممأن 

                                                

  .٣ حالتيمم أبواب  من١٠ الباب ٩٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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وهي الريح  ـ  يصيبنا الدمق:فقال،  وأنا عنده)عليه السالم( اهللا سأل رجل أبا عبد :وخرب معاوية

أدلك به جلدي؟ ، فكيف أتوضأ، ماًء جامداً إالّ  جندنتوضأ والأن والثلج ونريد  ـ الشديده فيها الثلج

  .)١(»نعم«: )عليه السالم( قال

  .)٢(»كفيك اليسري يفإنهوإالّ ، وجدت ماًءن إسبغ الوضوء ا«: وصحيحة احلليب

: )عليه السالم( معه من املاء مقدار كف وحضرت الصالة؟ فقال كانيف رجل : ومرسل الكليين

  .)٣(»ثلث للوجه وثلث لليد اليمىن وثلث لليد اليسرى، ه أثالثاًيقسم«

  : وفيه

وروايات  يةلعدم صدق اآل،  ال أنه وضوء جديداً فالالزم كونه حكماًمل يكن غسالًن إذلك ن إ: أوالً

  . وااللتزام بذلك بعيد جداً،ضطرار ال يوجب الصدق اللفظي إذ اال،الغسل عليه حينئذ

بلّ اجلسد أن إذ الرواية األوىل ظاهرها ، ضطرار أصالً ال داللة فيها على االخبارهذه األن إ: ثانيا

  : )عليه السالم( لقوله، غسل

                                                

  .٢التيمم ح أبواب  من١٠لباب ا٩٧٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤الوضوء ح أبواب  من٥٢ الباب٣٤١ ص١ج: الوسائل) ٢(

  . ذيل احلديث٩ باب صفة الوضوء ح٢٧ ص٣ج: الكايف) ٣(
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  ، سل صدق الغإذامل جير وإن ، وجيزي استيالء املاء عليه

  

  .»يغتسلأن مل يقدر على فإن «

بدون  كانوإن ، ضطراريا حكم ه فال داللة فيه على أن،مراده الدلك مع البلل كانن إوخرب معاوية 

  .البلل فهو خارج عن حمل الكالم

واملرسل عالج ملن عنده ، ال أنه ليس بغسل، اليسري غسل بدون إسباغأن ظاهرها ، وصحيحة احلليب

  .ضطرارا هأنه على وال داللة في، كف

وكذلك ظهر ، ضطرار وغريهكما ظهر وجه كالم املفصل بني اال، ومما تقدم ظهر وجه كالم املشهور

  .واهللا سبحانه العامل، وقد ظهر اجلواب عن الكل، وجه كالم الناصريات

  وال دليل،سل يف مفهوم الغلعدم كونه داخالً، إشكالبال خالف وال   باملاء ليس بواجبكوالدل

  .خر عليهآ

ختيار فقهاء أهل ا أو ،ستحبابه مذهب أهل البيتاأن ملا عن املعترب واملنتهى من ، ستحبابهاالظاهر  نعم

 على مجاع اإلىبل يف اجلواهر دعو، ستحبابومثل ذلك كاٍف يف احلكم باال، )عليهم السالم( البيت

  .ستحباباال

ستيالء بدون وذلك لصدق الغسل على اال} لس صدق الغإذامل جير وإن ستيالء املاء عليه اوجيزي {

ء على جزء جزء شتمال املاافإن ، املاء وأخرج جزًء جزًء بقصد الوضوء دحس يده يف إذاكما ، اجلريان

  وقد عرفت عدم الدليل ، وكذلك يف الغسل، يكون وضوًء
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  بتداء باألعلىوجيب اال

  

  .يف مفهوم الغسلن اعلى دخول اجلري

بين إدريس اك،  جلماعة خالفاً، عليهمجاعاإلن ابل عن التبي، على املشهور} لىعوجيب اإلبتداء باأل{

  .فقالوا بعدم وجوب ذلك، والشيخ البهائي، وصاحب املعامل،  والشهيد،والسيد، وسعيد

صلى (  وضوء رسول اهللا)عليه السالم( جعفرأبو  لنا ىحك: قال، بصحيحة زرارة: ستدل املشهورا

 من ماء فأسدهلا على وجهه من  فأخذ كفاًيمىن بقدح من ماء فأدخل يده الىفدع )اهللا عليه وآله وسلم

ن إ:  ـ بعد ما توضأ ـ  أنه قالىوعن املنتهى والذكر )١(مث مسح بيده اجلانبني مجيعاً، أعلى الوجه

  .)٢(»به  يقبل اهللا الصالة إالّالهذا وضوء «

  .)٣(ينهنه غرف مألها ماًء فوضعها على جبإ :خر عنهآويف خرب 

عليه ( كيف أتوضأ للصالة؟ فقال:  قال)عليه السالم( عن موسى بن جعفر: ويف خرب الرقاشي

سفله أ إىلغسله من أعلى وجهك اولكن ، وال تلطم وجهك باملاء لطماً،  تعمق يف الوضوءال«: )السالم

    ذراعيك ورأسكىكذلك فامسح باملاء عل، باملاء مسحاً

                                                

  .١٠الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢٤ سطر٨٣ص: ى، والذكر١٦ س٥٨ ص١ج: املنتهى) ٢(

  .٢الوضوء ح بأبوا  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ٣(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧٤

  .)١(»وقدميك

على اجلبهة وحيث ما أبغسل الوجه من  ـ :قالأن  إىل ـ )عليهم السالم( أمروا: ئمويف خرب الدعا

األحاديث وجوب الغسل من  وظاهر هذه، )٢( أسفل الذقن مع جانيب الوجهإىلبلغ منبت الشعر 

  .األعلى

ل ت احلاكية لفعاوبالوضو، يةأما من قال بعدم وجوب البدء باألعلى فقد متسك مبطلقات األدلة كاآل

فتحمل ، يكون فيه تعرض على البدء باألعلىأن  من دون )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

 إىل "هذا وضوء ")عليه السالم( وقوله، شتماهلا على املستحبابال، ستحبابصحيحة زرارة على اال

  . على عدم وجوب اخلصوصياتمجاعلإل، يراد به املهية ال اخلصوصيات ،خرهآ

املفعول جيب ن إوحيث " إمسحه مسحاً" يف رواية الرقاشي مفعول مطلق مبعىن" مسحا" وكلمة: قالوا

فال داللة ، واملستحب مستحب ليس بواجب، مسحها يكون مبعىن" غسلها" ـفعله ف يكون من جنسأن 

: )عليه السالم( يكون قولهأن حتمال ا إىلهذا باإلضافة ، كون الغسل من األعلى يف الرواية على وجوب

  ال لكيفية "  املرافقإىل" للمغسول مثل حداً»  أسفلهإىلأعلى وجهك من «

                                                

  .٢٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٨٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . يف ذكر صفات الوضوء١٠٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(
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إذ يرد على ما ذكره غري ، لكن األقرب ما عليه املشهور، اقشة من اجلانبنينوقد كثرت امل، الغسل

  :املشهور

ستحباب بعد ظهورها وال وجه حلمل صحيحة زرارة على اال، طلقات فبلزوم تقييدها باملقيداتأما امل

  .شتماهلا على بعض املستحبات بدليل خارج ال خيرجها عن الظهور كما قرر يف حملّهاو، وجوبيف ال

حداً للمغسول " من أعلى وجهك"وكون ، ال مفعول مطلق، فظاهرها أا حال" مسحاً" أما كلمة

  ".غسلها"ـ متعلق ب" من"ألن ، خالف الظاهر

 ال بأس مبسح الوضوء مقبالً«: )ه السالمعلي( رمبا يستدل هلم مبا يف خرب محاد من قوله إنه مث

إذ املناط غسل ، بوحدة املناط يف الغسل واملسح أو ، محل املسح على ما يعم الغسلىبدعو، )١(»ومدبراً

  .كما يف باب الغسلهذا املقدار 

ذلك لزم جواز  كانوإالّ لو ، ومل يعلم املناط، من خرب محاد كونه يف خصوص املسح الظاهرن إ: وفيه

يراد الطهارة ويراد الترتيب أن  بني ةوال منافا، وتقدمي البدن على الرأس يف الغسل، دمي اليد على الوجهتق

  كما أنه يراد القيام والركوع، امظ على النحتفظاً

                                                

  .١ح الوضوء أبواب من٢٠ الباب٢٨٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  . األسفل عرفاًإىلوالغسل من األعلى 

  

  . أيضاًويراد النظام، والسجود

  ، } األسفل عرفاًإىلوالغسل من األعلى {

  : ألة احتماالتيف املس

نسب ،  من غري لزوم اعتبار الترتيب يف الباقييسرياً كانبتداء باألعلى خاصة ولو وجوب اال: األول

: )عليه السالم( بل ونص قوله، نه خالف ظاهر املستفاد من الصحيحةإ: وفيه،  مجلة من املتأخرينإىل

  .لوسط بينهما بطل غسل جبهته مث ذقنه مث اإذا وعليه ف،» أسفلهإىلمن أعلى وجهك «

 ألنه املنصرف من ،متيل يف وجههأن  ب،مل يكن مسامتاًوإن وجوب غسل األعلى فاألعلى : الثاين

 أو  املاء على جبهته)عليه السالم( نه خالف ظاهر وضع اإلمامإ : وفيه،"سفل األإىلعلى من األ"الغسل 

 ال يتحقق بذلك غسل األعلى فإنه" عامث مسح وجهه من اجلانبني مجي، أسدهلا على وجهه": وقوله، جبينه

  .وخالف السرية القطعية،  أنه يلزم احلرج الشديدإىلهذا باإلضافة ، فاألعلى

 وقد حكي هذا عن العالمة يف ، األسفل يف خصوص املسامتإىلوجوب الغسل من األعلى : الثالث

نه إ: وفيه،  الذقنإىلاأليسر نتهاء غسل اخلد اوعليه فيجوز غسل اخلد األمين بعد ، مسألة من أغفل ملعة

 على احلاجب يف وضع املاء على اجلبني ال يكون فيه القصاص مقدماًفإن ، ت البيانيةاخالف ظاهر الوضو

  ، الغسل
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  ، وال جيوز النكس

  

  . أيضاً أنه يستلزم منه احلرج وهو خالف السريةإىلباإلضافة 

 ةفالالزم مراعا،  ال حقيقياًفاألعلى عرفياًهو الوجه الثالث لكن مع كون الغسل من األعلى : الرابع

  .وهذا هو األقرب،  ال حقيقةالترتيب من األعلى وما يسامته من أسفله عرفاً

أنه ال مانع من غسل األعلى : ومنه يعرف،  بيده اجلانبني)عليه السالم( ويدل عليه مسح اإلمام

كما ال مانع ، سفلها بالوضعأغسل أعالها وكما يدل عليه وضع املاء على اجلبهة املستلزم ل، وأسفله دفعة

 حتت خصوصاً بعد األسافل، كما يدل عليه إنه ال يبل باملسح كل األوساط، من غسل بعض األوساط

  . يف مقابل املنكوس وحنوهفالواجب الغسل من األعلى عرفاً، األنف وأطراف العني

 ـ كما لو أدخله املاء ـ عضه مع بعضب  مقارناًختلفوا يف أنه هل يكفي غسل الوجه مجيعاًام إ مث

ه بعضها ئجزاأحيث غسل ،  وضع املاء على اجلبهة)عليه السالم(  بأنه مستدالًقال بالكفاية بعض، أم ال

عليه ( لظاهر قوله، وقال بعدم الكفاية بعض، وال فرق يف ذلك بني أجزاء اجلبهة وأجزاء الوجه، مع بعض

  .مل يكن القول األول بعيداًوإن حتياط مع الثاين واال، ل األسفإىل من األعلى )السالم

 إىل غسل من األسفل إذاكما ،  كلياًنكساً كانسواًء } وال جيوز النكس{ظهر وجه قوله  ومبا تقدم

  مث من ، من األعلى األوسط أو ، األعلى واألسفلإىل غسل من الوسط إذاكما ،  جزئياًنكساً أو ،ىاألعل
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  ، بل جيب غسل ظاهرهوال جيب غسل ما حتت الشعر 

  

فهل جيب ،  ذقنه وبالعكسنت جبهته مكاكانأن من خلق منكوس الوجه ب أما ، األوسطإىلألسفل ا

له " األعلى" ات بعد عدم مشول أدلةطالقالظاهر الثالث لإل: تحتماالا ،خيير أو الذقن أو عليه من اجلبهة

  .لإلنصراف

فيكفي ، اجلملة  وال خالف يفإشكالبال } سل ما حتت الشعر بل جيب غسل ظاهرهغوال جيب {

من غري ، وال الشعر املخفي حتت الشعر الظاهر، وال أصول الشعر الظاهر، غسل ظاهر الشعر ال البشرة

والشعر يف طريف الوجه ، وشعر األغم، وشعر احلاجب،  وشعر الشارب،فرق يف ذلك بني شعر اللحية

:  قلت له:وفيه، )عليه السالم( عن الباقر، رةوذلك لصحيح زرا، النازل عن مسامت قصاص اجلبهة

ولكن ، يطلبوه وال يبحثوا عنهأن أحاط به الشعر فليس للعباد  كل ما: ما أحاط به الشعر؟ فقال أرأيت

  .)١(جبري عليه املاء

: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطّن حليته؟ قال: قال) عليهما السالم( بن مسلم عن أحدمهااوصحيح 

  .)٢(»ال«

  إمنا «: )عليه السالم( عن الباقر، عن زرارة، خرآ خرب ويف

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ب جسواء شعر اللحية والشارب واحلا

  

  .)١(»تغسل ما ظهرأن  كعلي

، ستحبابحتمل ما دلّ على خالفها على اال، ت البيانيةءا ظاهر الوضوإىلوذه الروايات باإلضافة 

  .)٢(» توضأ خيلّل حليته إذاكان )عليه السالم( علياًن إ«: )عليه السالم( عن الصادق، كرواية اجلعفريات

 فلم يكن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كنت أوضي رسول اهللا«:  قال)عليه السالم( وعنه عن علي

  .)٣(»حليتهحتت : ابتهغ«: )عليه السالم( قال الصادق» ينضح غابته ثالثاأن يدع 

 هكذا وضأت رسول اهللا:  مث قال،هغابت ـ )عليه السالم( علي ـ ونضح: وعنه يف رواية ثالثة

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٥(»وختلّل شعر حليتك«: بن يقطنياويف رواية 

  بل عن اخلالف، طالقملا عرفت من اإل} ب واحلاجبسواًء شعر اللحية والشار{

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٨ ص:اجلعفريات) ٢(

  .١٨ ص:اجلعفريات) ٣(

  .١٦ ص:اجلعفريات) ٤(

  .٣الوضوء ح أبواب  من٣٢ الباب٣١٢ ص١ج: الوسائل) ٥(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٠

  .وإال لزم غسل البشرة الظاهرة من خالله، حاطة الشعر على احمللإبشرط صدق 

  

  .}وإالّ لزم غسل البشرة الظاهرة من خالله، بشرط صدق إحاطة الشعر على احملل{ ليه عمجاعاإل

عدم ، والروضة،  وجامع املقاصد،واإلرشاد، واملنتهى، والتحرير، ربتفعن املع، ختلفوا يف ذلكاوقد 

، وعن الناصريات،  الشهرةإىلبل عن الدروس نسبة هذا القول ، الكثيف واخلفيف الفرق يف الشعر بني

  .يف الشعر اخلفيف وجوب التخليل، واللمعة، واملختلف، والقواعد، بن اجلنيداو

سترسال الشعر اوال ما استتر من البشرة ب، منابت الشعر كثيفا وخفيفاسل غفال جيب  ،والظاهر األول

 اًيكون الشعر كثيفأن وال يشترط ، وذلك لصدق ما أحاط به الشعر عليه عرفاً، وتدلّيه مما عدا منابته

كذا يقال ، خفيفا كانوإن  يقال أحاط جبسمه الشعر، جسمه مشعراً كانمن أن  ىترأال  ،للصدق

  .وه وحنو ذلكنكما يقال أحاط به ب، كذا يف سائر املوارد، األهداب خفيفأن  الشعر مع نهافأحاط بأج

 املوارد أكثراللحية يف أن مع ، أيبطن حليته يف جواب ،"ال "):عليه السالم(  قولهإطالقوكذا 

  قولهطالقومثله يف اإل، لزم التنبيه عليه فلو وجب،  يف كثري من الناس خفيفاًىويبق، خفيف يف أوله

بل ظاهرها ، ا مل تتعرض للتخليلفإت البيانية ءابل الوضو، تغسل الظاهرأن إمنا عليك  ):عليه السالم(

  .اإلكتفاء بصب املاء وإمرار اليد فقط
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فال يلزم ،  عند التخاطبظاهراً كانوإن دم وجوب غسل ما بني الشعور اخلفيفة ومنه يستفاد ع

 علم عدموإن  ، الظاهرإىللتيقن وصول املاء ، البحث عنه بل يكفي صب املاء واملسح على الظاهر

  .بعد البحث إالّ ا املاءإليهت البشرة ظاهرة ال يصل كانوإن ،  البشرة بني الشعورإىلوصول املاء 

  .الذي ال جيب غسل ما حتتهالشعر م اختلفوا يف غسل  إمث

: لقا، دخوله يف مسمى الوجه  بعدم وجوب غسل الشعر لعدم:قال صاحب اجلواهر وتبعه غريه

ومل ال يكون ذلك قرينة على ، كل شعرة بدل عن حمل منبتها لتعذر غسله ممنوعةأن  ىودعو(

  .نتهىا )١()السقوط

  .وهكذا فهم منه بعض الشراح، ذكر الشعروظاهر املصنف ذلك ألنه سكت عن 

عدم  وألنه لو مل جيب غسله لزم جواز، الظاهر وجوب غسل ظاهر الشعر لصدق الوجه عليه لكن

 إىلالقصاص  فال يكون املقدار الواجب غسله من، واملقدار النابت على الوجه، غسله احلاجب والشارب

ت ءابل خالف السرية القطعية والوضو، ىفتووهذا خالف النص وال، بل بعض هذا املقدار، الذقن

، سترسال عليها من أطرافهاالبقعة اليت ال شعر عليها بنفسها وإمنا سترت باال ومنه يظهر حال، البيانية

  . ال جيب غسلها وإمنا الواجب غسل ظاهر الشعرفإنه

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:اجلواهر) ١(
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وما ال ، طن األنف وحنوهوكذا جزء من با، ء من أطراف احلد من باب املقدمة جيب إدخال شي: )١ـ  مسألة(

  .يظهر من الشفتني بعد االنطباق من الباطن فال جيب غسله

  

أعاله وذقنه وسائر جوانبه ، يف أطراف الوجه} ء من أطراف احلد جيب إدخال شي{: )١ ـ مسألة(

أن واحتمال ، بغسل شيء من اخلارج إالّ العلم بغسل الكل ال حيصلفإن ، العلمية} من باب املقدمة{

إذ الوجود ال يتوقف على ، كما يف بعض الكلمات غري تام املقدمة الوجودية، د املصنف من املقدمةيري

 غسل احلد بدون زيادة مل يكن نقص من الوضوء إذاالوجوب املذكور يف املنت عقلي فن إمث ، ذلك

  .غسله كامال كان من إعاله بالقصد رمتاساًايف املاء وغسل وجهه  كان إذاف، شيء

 أطراف إىل وهكذا بالنسبة ،مقدمة علمية لغسل كل الظاهر} زء من باطن األنف وحنوهوكذا ج{

  .الشعر الباطنة

، الواجب غسل الوجهألن } فتني بعد اإلنطباق من الباطن فال جيب غسلهلشوما ال يظهر من ا{

 منها قول والروايات اليت، غسل الباطن على عدم وجوب مجاع اإلإىلباإلضافة ، الباطن ليس من الوجهو

تغسل أن إمنا عليك ، ليس املضمضة واإلستنشاق فريضة وال سنة«: يف رواية زرارة )عليه السالم( الباقر

   إىل، )١(»ما ظهر

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ج: الوسائل) ١(
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وحيث ، وما تقدم يف مسألة غسل الظاهر، غري ذلك مما ذكر يف أحاديث املضمضة وأحاديث الغسل

 من )جناة العباد( ا منمف، ره مجلة من الفقهاءختااكما   ال يظهر فليس جيب غسله أيضاًنفس املطبقن إ

  . العنيإىلوهكذا بالنسبة ، ن الظاهر غري معلوم الوجهأنه م

فالظاهر وجوب ، أشبهومن ن االسود كما يف، باطنه أنفه فظهر بعض أو عينه أو اما من تقلّص شفته

 الباطن حبيث صار بعض إىل تقلّص إذاالعكس وهو ما أن كما ، ناآل غسل املقدار الظاهر ألنه ظاهر

  . مل جيب غسلهالظاهر باطناً

  .ألنه ليس من الوجه،  قطعت الشفة فال جيب غسلهإذاأما داخل الفم 

حتمال وجوب الغسل او،  فالظاهر عدم وجوب غسله،الباطن أو ولو شك يف شيء أنه من الظاهر

  .حلكومة الرباءة، واحملصل غري تامن اوألنه من باب العن
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الشعر اخلارج عن احلد كمسترسل اللحية يف الطول وما هو خارج عن ما بني اإلام والوسطى يف : )٢ ـ مسألة(

  .العرض ال جيب غسله

  

 الشعر اخلارج عن احلد كمسترسل اللحية يف الطول وما هو خارج عن ما بني{: )٢ ـ مسألة(

، بل عن املدارك، الف وال خإشكالبال } يف العرض ال جيب غسله{من اللحية } اإلام والوسطى

وحىت لو قلنا بوجوب غسل ، وذلك لوضوح خروجه عن احلد،  عليهمجاعوغريمها اإل، وكشف اللثام

مل يفرق (: املستمسك فقول، مل جيب غسله ملا عرفت،  عن احلدخارجاً كانالشعر النابت يف اخلفيف و

  . غري واضح الوجه)١()فيه بني ما دخل يف احلد وما خرج

 ىسكايف والشهيد يف الذكراإل احملكي عن: حتماالنال يستحب غسل املسترسل أم ال؟ نه هإ مث

  :  ألمور،لكن ال يبعد األول، ستحباباال خر عدمآوعن بعض ، ستحباباال

 وضع املاء على جبينه وسدله على )عليه السالم( ما ورد يف بعض الروايات البيانية من أنه: األول

أطراف اللحية أن  عليه بشكالواإل، سدل بنفسهأال أنه ، سدال عمداًكون اإلالظاهر يف ، )٢(أطراف حليته

  فلعله أراد األطراف ، أعم من داخل احلد وخارجه

                                                

  .٣٤٠ ص٢ ج:املستمسك) ١(

  .١ح) ص( يف صفة وضوء رسول اهللا ٨ الباب ٢٤ ص١ج: الفقيه) ٢(
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األطراف اخلارجة"ظاهر األطراف أن يرد عليه ، الداخلة يف احلد."  

ن إ :وفيه، ةذلك ألجل تبلّل البشرأن  عليه بشكالواإل، ةبما تقدم من التخليل ونضح الغا: الثاين

  .ظاهره أعم

، الشامل للمسترسل منه، اجلفاف عند ة الكثرية على أخذ املاء من اللحيخبارما دلّ من األ: الثالث

احملتمل كون املراد األخذ من أن  عليه بشكالواإل، كاملاء اخلارج كانذلك من الوضوء   مل يكنإذاو

 إىلسترسال اللحية ااملعتاد  كان السابقة اليت  يف األزمنةخصوصاً، ظاهره أعمن إ :فيه، اللحية الداخل

  . وعرضاًخارج حد الوجه طوالً

  .ما دلّ على التسامح يف أدلة السنن بعد فتوى الفقيه: الرابع

من زاد مل يؤجر  «: يف صحيح زرارة)عليه السالم( وبقوله،  باألصل:ستحبابلعدم اال واستدل

 ثبت إذاف، الزائد على الواجب واملستحبأن اهر الصحيح وظ، األصل مرفوع بالدليلن إ :وفيه، )١(»عليه

أن إذ املتعارف ، مسترسل اللحية شامل ملسترسل الشاربأن والظاهر ، ستحبابه مل يكن ذلك زائداًا

  . عن حد الوجهالشارب يطول حىت يكون زائداً

   عن الفم حىت بعد ةخارجن ات بعض األسنكان إذانه  إمث

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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واألصل عدم وجوب ، حتماالنالها ألا أصبحت من الظاهر أم ال؟ تطبيق الشفة فهل جيب غس

  . خرج مل جيب غسله لذلكإذاشعر األنف أن كما ، الغسل ألا ال تعد من الوجه
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  .ت للمرأة حلية فهي كالرجلكان إذا: )٣ ـ مسألة(

  

ما أحاط به كل«: )عليه السالم(  قولهطالقإل} ت للمرأة حلية فهي كالرجلكان إذا{: )٣ ـ مسألة(

  .)١(»ولكن جيري عليه املاء، يطلبوه وال يبحثوا عنهأن من الشعر فليس علي العباد 

 أنه حكم الشعر ىإذ املستفاد من النص والفتو، بدوياً  الرجل غري ضار بعد كونهإىلنصرافه اواحتمال 

بل عن بعض ، كذلكحكمه  كانولذا لو استعمل دواًء إلنبات الشعر يف الولد غري امللتحي ، مبا هو هو

ينبغي (: ىبل يف مصباح اهلد،  ولو يف اخلفيفة عدم وجوب التخليل على املرأة مطلقاًى علمجاعاإل ىدعو

، )٢()ختليله  جيبيف عدم وجوب ختليل اللحية فيما الالقطع بعدم الفرق بني حكم الرجل واملرأة  ىدعو

.نتهىا

لو  أما ،وضوعشاربه وجب غسل البشرة إلنتفاء امل  أوتهنه يظهر مما تقدم أنه لو حلق الرجل حلي إمث

وليس ، غسل حليته يف الوضوء مث حلقها مل جتب إعادة الوضوء لعدم الدليل على نقض الوضوء بذلك

  .حرتفع كما هو واضا إذااملقام من قبيل اإلضطرار 

                                                

  .١ يف حد الوضوء ح١٠ الباب٢٨ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٢٤٨ ص٣ج: مصباح اهلدى) ٢(
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  ةشيء منها من باب املقدم إالّ ال جيب غسل باطن العني واألنف والفم: )٤ ـ مسألة(

  

وقد قام النص ، لكوا من الباطن} ال جيب غسل باطن العني واألنف والفم{: )٤ ـ مسألة(

 ستحباب إدخال املاءا ما دلّ على إىلهذا باإلضافة ،  على عدم وجوب غسل الباطن كما تقدمىوالفتو

ليسا « :تنشاقس يف املضمضة واال)عليه السالم(  قولهإىلو، مما يدل على أنه ليس واجب الغسل، يف العني

  .كما تقدم، العلمية} إال شيء منها من باب املقدمة{ ،)٢(»ألما من اجلوف «،)١(»من الوضوء

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٤ ص١ج: الوسائل) ٢(
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  . غسل احملاط عن احمليطيا أحاط به الشعر ال جيزمفي: )٥ ـ مسألة(

  

الواجب هو غسل ألن }  غسل احملاط عن احمليطيا أحاط به الشعر ال جيزمفي{: )٥ ـ مسألة(

ورمبا ، الواجب غسل الوجهأن وذه األدلة تقيد مطلقات ما دلّ على ،  إمنا يغسل الظاهرفإنه، احمليط

  : لكن يرد عليه، الدال أنه هلم، "ليس على العباد": )عليه السالم( حيتمل الكفاية لقوله

  .بالالم" ليس للعباد" يف بعض النسخن إ: والًأ

  .الكالم يف مقام التحديدن إ: ثانياً

  .القول باستحباب غسل احملاط ملا تقدم من رواية التخليل ونضح الغابةال يبعد  نعم
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١٩٠

  .الشعور الرقاق املعدودة من البشرة جيب غسلها معها: )٦ ـ مسألة(

  

ألا تعد من الوجه املأمور } الشعور الرقاق املعدودة من البشرة جيب غسلها معها{: )٦ ـ مسألة(

 يبل يكف، ولكن الظاهر عدم وجوب غسلها كامالً، اق والغالظومنه يعلم أنه ال فرق بني الرق، بغسله

غسلها  بل لو وجب، وعدها من الوجه تسامح،  ذلكىإذ ال دليل عل ـ كما تقدم ـ غسل ظاهرها

ت البيانية وغريها عدم ءاومن املعلوم من الوضو، لزم النكس يف اجلملة حىت يشمل املاء مجيع جوانبها

  .لكذبن العم يف وجوب الغسل ومل يفت باحتاط السيد اه لذا نأكو، النكس ولو يف اجلملة
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١٩١

  .حتياط بغسله مع البشرةاال جيب، الشعر حميط أم الأن  شك يف إذا: )٧ ـ مسألة(

  

للعلم اإلمجايل } حتياط بغسله مع البشرةجيب اال، الشعر حميط أم الأن  شك يف إذا{: )٧ ـ مسألة(

ستصحاب يقتضي عدم وجوب االن إفيه  لكن، غسل كليهمال غسل البشرة املقتضي أو ابوجوب غسله

،  غسل الشعرإىلنتقال الواجب اويشك يف ، الواجب ذلك كانألنه ، كتفاء بغسل البشرةغسلها واال

  .فهو من قبيل ما قام الدليل على أحد طريف املعلوم باإلمجال
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  ،  ال يصح الوضوء بقي مما يف احلد ما مل يغسل ولو مقدار رأس إبرةإذا: )٨ ـ مسألة(

  

كما هو }  بقي مما يف احلد ما مل يغسل ولو مقدار رأس إبرة ال يصح الوضوءإذا{: )٨ ـ مسألة(

،  مل يغسل بعض وجههفإنه﴾ فاغسلوا وجوهكم﴿ :ىلالظاهر قوله تع، ستيعاباملشهور من وجوب اال

 ولقوله،  كل ما يف احلدالظاهرة يف غسل وللوضوءات البيانية، ويفوت املركب بفوات بعض أجزائه

  .هذا، )١(»غسله إالّ يدع شيئا من وجههأن فليس له «: )عليه السالم(

املتفاهم من هذه العبارات هو الغسل املتعارف الذي ال ينايف ألن لكن رمبا يقال بعدم وجوب ذلك 

ي إذ بعض بل هذا هو الغالب يف مثل الوضوء والغسل اإلرمتاس، غري مغسول بقاء الشيء اليسري ذلك

  .ستيعاب املاء لبعض األجزاء اليسريةا الفقاعات املالصقة باجلسد يوجب عدم

ال يصح محل ، املناط الفهم العريف والعرف يفهم كذلكن إال يصح التسامح فيه حيث  والقول بأنه

منه ال " العريف" الذي فهموا منه"  األسفلإىل ىمن األعل" فهو مثل قوله،  من املتفاهمكثر األىاللفظ عل

ويؤيد ،  القاعدة عدمهىفمع عدم التعرض له يكون مقتض،  عناية زائدةإىلحيتاج  بل الدقي، "الدقي"

  ذلك املكاييل واملوازين يف 

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(
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١٩٣

  ، الكحل املانع أو ماقه وأطراف عينه ال يكون عليها شيء من القيحآيالحظ أن فيجب 

  

 ما دلّ على عدم البأس بكون اخلامت  أيضاًدهكما يؤي، مع وضوح عدم الدقة فيها، باب الزكاة وحنوه

  .اليد مما يأيت يف

  .)١(»ال تعمق يف الوضوء«: )عليه السالم( يستدل لذلك حبديث الرقاشي عن أيب احلسنأن بل ميكن 

ظاهره كظاهر غريه فإن ، )٢(»فأسدله على وجهه مث مسح وجهه من اجلانبني مجيعاً«: وبرواية زرارة

  مع وضوح أنه بدون التعمق ال،اإلمام مل يتعمق يف أطراف العني وحتت األنفأن ة من الوضوءات البياني

وعلى هذا فاحلكم بوجوب ، كتفاء بثلث الكف يف غسل الوجهوكذا ما دل على اال، اإليهيصل املاء 

  .واهللا العامل، حتياطاستيعاب الدقي اال

هو طرف العني  ـ  وبال مهزةموزاًهم ـ مجع مؤق} ماقهآيالحظ أن فيجب { وعلى تقدير الوجوب

 ،وصول املاءاملانع من } القيح ال يكون عليها شيء من{أن ب} أطراف عينه{سائر} و{ مما يلي األنف

، الكحل املتعارف فالظاهر أنه ال مانعية له أما } املانعأو الكحل{القيح اخلفيف غري املانع فال بأس به أما 

  ولذا مل يرد

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٠ الباب ٣٠٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٦ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٢(
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١٩٤

خطاط له جرم  أو ال يكون على حاجب املرأة ومسةن أو،  عليه شيء من الوسخوكذا يالحظ حاجبه ال يكون

  .مانع

  

وهذا يؤيد ، )عليهم السالم( املعصومنيأن مع تعارف الكحل بكثرة يف زم، خبارالتنبيه عليه يف األ

  . ذلك صاحب احلدائقإىلوقد أشار ، عدم وجوب الغسل كما ذكره املصنف

وذكر احلاجب خبصوصه ألنه حبكم } يكون عليه شيء من الوسخ ال{أن ب} وكذا يالحظ حاجبه{

وكذا } خطاط له جرم مانع أو  حاجب املرأة ومسةىال يكون علن أو{ يلتصق به األوساخ كونه شعراً

  . شفتها الظاهرةىعل

ولو شك يف وجود ،  فيهإشكال فال عمله املرأة غالباًأما األمحر واألبيض الذي ال مانعية له مما تست

يف غري املتعارف كدم  إالّ ولو شك يف مانعية املوجود فبناؤهم لزوم الفحص، األصل العدم كانانع امل

 إىلوتفصيل الكالم يف ذلك موكول ، وذلك لعدم تعارف الفحص عنه مما يدل على السرية، الرباغيث

  .تيةاملسألة اآل
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١٩٥

  ،  البشرةإىلوصول املاء  أو ، بزواله تيقّن وجود ما يشك يف مانعيته جيب حتصيل اليقنيإذا: )٩ ـ مسألة(

  

 إىلوصول املاء  أو ، تيقّن وجود ما يشك يف مانعيته جيب حتصيل اليقني بزوالهإذا{: )٩ ـ مسألة(

يد يف فعدم احلجب ال ت أو وأصالة عدم احلاجب،  الرباءة اليقينيةإىلشتغال اليقيين حيتاج االألن  }البشرة

، وهذا هو املشهور،  على األصل املثبت الذي ال يقول به املشهوراًءنب  إالّ البشرةإىلإثبات وصول املاء 

  .نه ال خالف فيهإبل قيل 

صلى اهللا ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(  ففي اجلعفريات عن علي،ويدل عليه مجلة من النصوص

  .)١(»ن اجلنابةميت بتحريك اخلواتيم عند الوضوء والغسل مأمر آأن أمرين جربائيل «: )عليه وآله

أول ما تأخذ النار من العبد من اُميت : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( وعنه

اُحرك خامتي عند الوضوء أن أمرين جربائيل : قال،  فقيل يا رسول اهللا وكيف ذلك،موضع خامته وسرته

وأمرين ، فأغسلها عند الغسل من اجلنابة جعل إصبعي يف سريتأأن وأمرين ، وعند الغسل من اجلنابة

  أن جربائيل 

                                                

  .١٨ ص:اجلعفريات) ١(
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١٩٦

  .)١(فمن ضيع ذلك أخذت النار موضع خامته وسرته، اُميت بذلكمر آ

 كما هو وإالّ فالوضوء والغسل باطل أساساً، طالب ألنه األول يف اإلأخذ النار له أوالً كانو: أقول

  .املشهور

لصالة ل توضأ إذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( هللارسول ا كان«: ويف رواية مستدرك الوسائل قال

  .)٢(»حرك خامته ثالثا

سألته عن املرأة عليها السوار والدملُج :  قال)عليه السالم( ىويف صحيح علي بن جعفر عن أخيه موس

حتركه حىت «: غتسلت؟ قالا أو  توضأتإذاكيف تصنع ، يف بعض ذراعها ال تدري جيري املاء حتته أم ال

 توضأ أم ال كيف تصنع؟ إذا هل جيري املاء حتته ي وعن اخلامت الضيق ال يدر»ترتعه أو املاء حتتهيدخل 

  .)٣(» توضأإذااملاء ال يدخله فليخرجه أن علم ن إ«: قال

يف صورة الشك يلزم التحقيق عن وصول أن إذ ظاهر صدرها ، ذيل الرواية ينايف صدرهاأن  خيفىوال 

  يف صورة أن ومعناه ،  وجوب التحقيق بصورة العلم بعدم الوصولختصاصاوظاهر ذيلها ، املاء

                                                

  .١٨ ص:اجلعفريات) ١(

  .٤ حالوضوء بأبوا  من٣٦ الباب ٤٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .١الوضوء ح أبواب  من٤١ الباب٣٢٩ ص١ج: الوسائل) ٣(
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ختصيص أن كما ، وقد مجع األصحاب بينهما بعدة أمور كلها خالف الظاهر، الشك ال يلزم التحقيق

  .خالف ما عليه األصحاب من وحدة احلكم، والثاين باخلامت، األول بالسوار والدملج وحنومها

، األخذ بالصدر يلزم طرح الذيل خبالف العكسألن  ،ستحبابال حيتمل محل الصدر على اورمبا

: تسلت؟ قالغا إذا عن اخلامت )عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: بن أيب العالء قالااحلسني خرب  ويؤيده

د يتعأن مرك آ تقوم يف الصالة فال نسيت حىتوإن تديره «: وقال يف الوضوء، »هكانحوله من م«

  .الكايف  واهكذا ر، )١(»الصالة

 مث قال الفقيه ـ »وحيوله عند الغسل، ره يف الوضوءمع الرجل خامت فليدو كان إذاف«: وقال يف الفقيه

عدم فإن  ،)٢(»تعيدأن مرك آنسيت حىت تقوم من الصالة فال وإن «: )عليه السالم( وقال الصادق :ـ

 غري  مستقالًيصال املاء واجباًيكون إأن إذ يبعد ، ستحباب ذلكابذلك وصحة الصالة يقتضي مر األ

، ره عند وضوئكعليك خامت فدو كانوإن «:  الرضوي أيضاًكما يؤيد ذلك، مرتبط بالوضوء والغسل

  .)٣(»املاء ال يدخل حتته فانزعأن علمت فإن 

   ما دل على أخذ النار الظاهر إالّ وال مينع عن اجلمع الذي ذكرناه

                                                

  .١٤ باب صفة الغسل ح٤٥ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٢٠ و١٩ يف حد الوضوء ح١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .١٨ سطر١ص: فقه الرضا) ٣(
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 قل هو اهللاكما يف من ترك قراءة ، ملكروهات التوعد بالناريف بعض اأن  علمنا إذاو، يف التحرمي

  .ذلكن اه، وغريه مما ذكره الصدوق يف عقاب األعمال، ثالثا لشفاء مرضه

  .؟فما هو الفرق بني املكروه الذي هو هكذا واحلرام: ال يقال

وهذا مثل ، ملكروهستحقاق فاعله النار خبالف اا إىل باإلضافة ،احلرام مبغوض للموىلن إ: ألنه يقال

ألنه خمالفة ،  حرامفإنه،  يفترسك األسدفإنه ال تذهب من الطريق الفالين : لعبدهأنه رمبا يقول املوىل

علم أنه يفترسك الكن ، ال تذهب أو تذهبأن يف  لك اخليار :ورمبا يقول،  عقوبة طبيعيةواملوىل وذ

  .بة طبيعيةذا عقو كانوإن  ، ليس حبرام من جهة املخالفةفإنه، األسد

ن إ مث، روايات التوعد بالنار خاصة مبا علم عدم وصول املاء ولو بقرينة اجلمعن إيقال أن نه ميكن  إمث

خر حبمل أحدمها على اآلاجلمع العريف بني الصدر والذيل ن إ(: بن جعفر وقالااملستمسك ذكر صحيح 

  .قاعدة الشغلأي  ،)١() القاعدة املتقدمةإىلفيلحقه حكم امل ويرجع ، بعيد

يتخري ، اإلخراج أو نه يف صورة العلم بالوصول بالتحريكأ( مصباح اهلدى محل الصحيحة يفو

  ومع العلم بأنه ال يدخله املاء، بينهما

                                                

  .٣٤٣ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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 إىلوصول املاء  أو ،زواله أو ،بعدمهن اطمئن حيصل االاملبالغة حىت أو ،ولو شك يف أصل وجوده جيب الفحص

  .البشرة على فرض وجوده

  

واألقرب ، لكن هذا اجلمع خالف الظاهر، )١()لكي حيصل العلم بوصول املاء، لتحريك يتعني الرتعبا

، ظاهر احلدائق ما ذكرناه كانوإن ،  التأمل والتتبعإىلت املسألة بعد حباجة كانوإن اجلمع الذي ذكرناه 

 ال خالف يف أنه الظاهر أنه(: قال، نه خصص وجوب التحريك بصورة العلم بعدم وصول املاءإحيث 

مث ذكر ، )٢()نزعه أو  املغسول من دملج وسوار وخامت وحنوهاإىلجيب حتريك ما مينع وصول املاء 

  .بن أيب العالءاوحسنة ، صحيحة علي بن جعفر

 أو ،بعدمهن اطمئنحىت حيصل اال{ يف الغسل} املبالغة أو ،ولو شك يف أصل وجوده جيب الفحص{

لكن عن املشهور عدم ،  غري واحدإليهكما ذهب } بشرة على فرض وجوده الإىلوصول املاء  أو ،زواله

،  عند العقالء لوجود احلاجبختصاص كالمهم باملوارد اليت ليست معرضاًاوالظاهر ، لزوم الفحص

  .مما هم معرض لوجود اجلص والقري والصبغ على أعضائهم، كالبناء والقيار والصباغ وحنوهم

                                                

  .٢٥١ ص٣ ج:مصباح اهلدى) ١(

  .٢٤٨ ص٢ ج:احلدائق) ٢(
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٢٠٠

ستصحاب عدم وصول املاء اوب، غل اجلارية يف الشك يف حاجبية املوجود بقاعدة الش:ستدل األولونا

وال يصح التمسك بأصل عدم وجود : قالوا، ستصحاب بقاء احلدثاوب،  البشرة عند الشك فيهإىل

ستصحاب عدم وجود ابت بثوذلك ال ي،  البشرةإىلاألثر مترتب على وصول املاء ألن ، احلاجب

  .تعلى األصل املثب إالّ احلاجب

ستصحاب بقاء احلدث بعد وجود وال ال، ستصحابال جمال لقاعدة الشغل بعد وجود اال: أقول

فاملهم أصالة عدم ، األصل احملكوم عند وجود األصل احلاكمن العدم جري، ستصحاب عدم وصول املاءا

مل  ـ مكما قاله بعض األعاظ ـ أصالة عدم وجود احلاجب خلفاء الواسطةن اجبري قيلفإن ، وصول املاء

  . أصل عدم وصول املاء املوجب للفحصىجر وإالّ، يبق جمال ألصالة عدم وصول املاء

حيث مل يعهد من املسلمني يف وضوئهم ،  هلم بالسرية القطعيةستدلافقد ،  املشهورإليهأما ما ذهب 

وعدم ،  مبثل دم البق والربغوثخصوصاً، حتمال احلاجبوغسلهم الفحص مع تعرض كثري منهم ال

وبأنه لو وجب الفحص لزم التنبيه عليه ، هل عليه حاجب أم الن ا إنسإليهينظر أن  ىارف طلب األعمتع

، على كثرة الروايات الواردة يف خمتلف شؤون الوضوء والغسل، اًإطالقمع عدم التنبيه ،  الناس غالباًةلغفل

ت إحداهن تدعو باملصباح يف كاننساًء أن  أنه بلغه )عليه السالم( عن الباقر، باملالك يف خرب أيب محزة

  : ويقول،  يعيب ذلك)عليه السالم( كانف،  الطُهرإىلجوف الليل تنظر 
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  .)١(»ت النساء يصنعن هذاكانمىت «

 إىلوبأنه ينجر ،  املدعى يف كالم بعضهممجاعوباإل،  باحلرج أيضاً لذلككما أنه رمبا يستدل

  .الوسواس

 األدلة الثالثة اأم، شكل فيها األولون مبا مل تعرف متاميتهأوإن ، ول الثالثة األة األدلةمتامي: واإلنصاف

،  غري معلوممجاعواإل، فهو شخصي وال يكون مثله منشأ للحكم كاناحلرج لو ن إ :ففيه، األخرية

ومما تقدم تعرف ،  احلكم العامإىلستناد وال يصلح لال، خارجأمر فهو  كان الوسواس لو إىلجنرار واال

وبني ظن  ـ كدم الربغوث يف الليايل اليت يكثر فيها الربغوث ـ بني ظن وجود احلاجبعدم الفرق 

  .وبني الشك فيه، عدمه

وذلك ،  وحنوهءكما تقدم من مثال البنا، ستثناء ما جرت عادة العقالء على الفحصاال بد من  نعم

،  بعد وجود السريةإليه حمتاج والتنبيه غري، إذ السرية على الفحص، دمةقاألدلة الثالثة املتن العدم جري

 وتبعه املستمسك وبعض ،ختار صاحب اجلواهر عدم الفحصاولذا ، واملالك ال جمال له يف مثل املقام

  .املعلقني

                                                

  .٤ ح باب استرباء احلائض٨٠ ص٣ ج:الكايف) ١(
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ت كانبل يكفي ظاهرها سواًء ، اخلزامة ال جيب غسل باطنها أو الثقبة يف األنف موضع احللقة: )١٠ ـ مسألة(

  .ال أو احللقة فيها

   أطراف األصابعإىلل اليدين من املرفقني غس: الثاين

  

ن اجري}بل يكفي، اخلزامة ال جيب غسل باطنها أو الثقبة يف األنف موضع احللقة{: )١٠ ـ مسألة(

  .من عدم وجوب غسل الباطن وذلك ملا تقدم} ال ت احللقة فيها أوكانظاهرها سواًء { املاء على

 وال إشكالبال }  أطراف األصابعإىلرفقني غسل اليدين من امل{: من أفعال الوضوء} الثاين{

ومن املرفق ضروري ، بل أصل الغسل ضروري الدين، ات كالروايات عليه متواترةمجاعبل اإل، خالف

وعن إبن ، ستحباب اإلبتداء من املرفقا أنه حكم بى عن السيد املرتضىحيك كانوإن ، املذهب فعالً

فوضع املاء "، كما يف الصحيح، الوضوءات البيانيةويدل على املشهور ، إدريس حكم بكراهة النكس

  .)١("كفّه على ساعده أمرعلى مرفقه ف

  .)٢(" املرفقإىل الكف ال يردها إىلفغسل ا ذراعه من املرفق ": خرآويف 

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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 الكف ال يردها إىلفغرف ا غرفة فأفرغ على ذراعه اليمىن فغسل ا ذراعه من املرفق ": خرآويف 

  .)١(" املرفقإىل

 " املاء على أطراف أصابعهىكفه على ساعده حىت جر أمر فيمىنمث وضعه على مرفقه ال": خرآويف 
)٢(

  . غريها من الرواياتإىل،  مرفقه اليسرىإىلوكذا قال بالنسبة  ،

،  اُألخرخبارية واألستدل له باجلمع بني هذه الروايات وبني ظاهر اآلافقد ، أما مذهب السيد واحللّي

مث يدك ،  املرفقإىل ثالث مرات يمىنمث يدك ال«: )عليه السالم( عن علي،  أمايل املفيدكالذي رواه

مث اغسل رجلك ، مث اغسل رجلك اليمىن ثالث مرات:  ـقالأن  إىل ـ  املرفقإىلالشمال ثالث مرات 

  .)٣(» ثالث مراتيسرىال

 املرفقني إىليدع من يديه ن أفليس له ،  املرفقنيإىلبغسل اليدين أمر و: ويف صحيحة زرارة وبكري

  هذا ، )٤(غسله إالّ شيئاً

                                                

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  من١٥ الباب٤٤ ص١ج: ويف املستدرك. ١٢الوضوء ذيل احلديث أبواب  من١٦ الباب٢٧٩ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٣ سطر٢٦٧ص: وانظر أمايل املفيد. ٨الوضوء ح أبواب

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ٤(
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  . املطلقاتإىلضافة باإل

، الغاية للمغسول ال للغسلأن " أيديكم "إىل "إىل" إذ الظاهر منها بقرينة قرب،  داللة فيهاية الاآل لكن

  . املرفق أو إىل العضدإىل املرفق تغسل يف مقابل اليد إىلاليد أن فاملراد 

، ليس هكذا ترتيلها« : ـيةحول اآل ـ بل يف خرب التميمي، ال تدل على عدم جواز النكسية اآل نعم

لكن حيث حتقق ، )١( أصابعهإىليده من مرفقه  أمرمث ، »"يديكم من املرافقأفاغسلوا وجوهكم و"إمنا هي 

رواية ن إ مث، ال ترتيل اللفظ، يقصد من الترتيل ترتيل املقصودن أواحلكيم البد  القرآنعدم حتريف 

 املغسول ال حد" إىل"ية يف كون وصحيحة زرارة وبكري كاآل، األمايل حممولة على التقية بقرينة ذيلها

  ". الكفإىلفغسل ا ذراعه من املرفق ": حيث قال، الغسل بدليل صدرها

غسل وجهك مرة فريضة ا، توضأ كما أمرك اهللا تعاىل« :بن يقطني بعد رفع التقية منهاويف خرب 

  .)٢(»واغسل يدك من املرفقني كذلك،  إسباغاًخرىوأُ

  قلت له :  قال)عليه السالم( عن الكاظم، ويف خرب صفوان

                                                

  .٥ ح باب حد الوجه٢٨ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٣ح الوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  وجيب اإلبتداء باملرفق، مقدماً لليمىن على اليسرى

  

  .)١(» فالخر فعل وإالّآعنده  كان إذا«:  قال،هل يرد الشعر

  .)٢(»يف غسل اليدين شعروال ترد ال«: )عليه السالم( عن الباقر، زرارة ويف صحيح

عليه ( عن الصادق لصحيح منصور،  عليه متواترمجاعودعوى اإل}  لليمىن على اليسرىمقدماً{

يغسل اليمني ويعيد «: )عليه السالم( بالشمال قبل اليمني؟ قال دأيف الرجل يتوضأ فيب، )السالم

  .)٣(»اليسار

ن رجل توضأ فغسل يساره قبل ميينه كيف سألته ع:  قال)عليه السالم( خيهأعن ، وعن علي بن جعفر

 إىلمضافاً ، )٤(»يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل ميينه مث يساره مث ميسح رأسه ورجليه«: يصنع؟ قال

  . على اليسرىيمىنت البيانية وفيها تقدمي الءاالوضو

وعن ، ال خالف وإشكالفالغاية داخلة يف املغىي بال ،  أيضاًبغسل املرفق} وجيب اإلبتداء باملرفق{

  ".مع" ية مبعىنيف اآل "إىل"أن  )عليهم السالم( اخلالف أنه قد ثبت عن األئمة

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من١٨ الباب٤٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١ يف حد الوضوء ح١٠ الباب٢٨ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٣٥ الباب٣١٧ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .١٥الوضوء ح أبواب  من٣٥ الباب٣١٩ ص١ج: الوسائل) ٤(
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  وشيء من العضد، واملرفق مركّب من شيء من الذراع، فال جيزي النكس،  األسفل عرفاًإىلوالغسل منه 

  

ويدل ، يتوهو مذهب أهل الب،  وجوب غسل املرافقإىل الفقهاء ذهبوا  أن أكثر:ناوعن جممع البي

وال ينايف ذلك ما ، املرفق داخل يف املغسولأن فيها " من املرفق" ظاهرألن ،  الوضوءات البيانية أيضاًعليه

 ،»مث غسل به ذراعه«: وقوله ،»فغسل وجهه وذراعيه«: كقوله" الذراع"يف مجلة من الروايات من لفظ 

" الذراع"أن مع ، ر يف هذه الروايات الكفويدل على ذلك أنه مل يذك، إذ املراد بالذراع األعم، وغريمها

  .وحلكومة الروايات املتقدمة على هذه الروايات، ال تصدق على الكف

فال ،  أيضاًألنه الظاهر من الروايات هنا، كما تقدم الكالم يف الوجه}  األسفل عرفاًإىلوالغسل منه {

ألنه ، غسل من األعلى كانوإن ضوؤه ولو رد الشعر مل يبطل و، جيب األعلى فاألعلى بالدقة بل بالعرف

  .ال دليل على البطالن

فلو } فال جيزي النكس{ ولذا قال املصنف، ألنه مل يأت باملأمور به،  مل يصحلو غسل منكوساً نعم

 غسل مرفقه إذاف، أعاد على ما حيصل معه األعلى فاألعلى، شرع من األعلى لكنه نكس يف البعض

إذ النكس ، مث غسل كفه عاد على النصف، خرسل نصف الذراع اآلغسل كفه قبل غونصف الذراع مث 

 بقصد اكه وضع يده يف املاء مث حرإذاوالكالم يف غسل الكل دفعة كما ، يف البعض ال يبطل ما سبقه

كما سبق يف غسل الوجه كذلك، رمتاسيسل االالغ.  

  كما هو } واملرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد{



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٧

  :  واحتماالتأقوالاختلفوا فيه على وإن ، ويكفي به دليالً، بل هو املتبادر عرفاً، ني الفقهاءاملشهور ب

  .إنه جمموع العظمني املتداخلني: ولاأل

  .نه رأس العظمنيإ: الثاين

نه جممع إهذه الثالثة جيمعها قوهلم ـ و. إنه املقدار املتداخل منهما ال املقدار اخلارج منهما: الثالث

  . ـراع والعضدعظمي الذ

  .إنه اخلط املوهوم املشترك بني سطحي الذراع والعضد: الرابع

  . ـنه موصل الذراع بالعضدإجيمعهما قوهلم ن اوهذ ـ إنه طرفا العضد والذراع: اخلامس

يعبر بأنه جمموع العظمني ال أن نه األحسن أ إالّ ،والظاهر عندي هو قول املشهور الذي ذكره املصنف

ريد املصنف ظاهر كالمه ي إالّ أن اللهم،  على ما دون بعض عظم العضدقيصد" الشيء" إذ، شيء منهما

  .الذي هو غري املشهور

  : وإمنا اخترنا هذا القول ألمور

  .ولذا فهم املشهور ذلك، ألنه املتبادر: األول

  .وحمل الرفق كلهما ال بعضهما، هو حمل الرفق بني العظمني" املرفق"لفظ ألن : الثاين

   ية الكرميةيف اآل" إىل"أن  الدالة على خبارلبعض األ: لثالثا
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شتماله اب إالّ وال تكون مغايرته معه، املرفق مع الذراع الظاهر يف مغايرة" مع"يراد به  أو ،"مع "مبعىن

  .وهو شيء من العضد، على ما خيرج من الذراع

م متضاربة يف معناه مما أقواهلت نكاوإن ، إنه نص مجلة من اللغويني ممن قوهلم حجة يف نفسه: الرابع

 إىلالالزم الرجوع  كان، مأقواهل يف املستند منحصراً كاننه لوإحىت ، يسقط قول الكل عن احلجية

من باب  هنإ :يقال إالّ أن اللهم، املقتضي لغسل األقل للشك يف وجوب غسل الكلالعملي األصل 

  . فتأمل،واحملصلن اوالعن

  .ختصار لعدم كبري فائدة يف التطويلثرنا االآ املقام لكن  الفقهاء الكالم يفأكثروقد 

شيخ لبل قال ا، فاملشهور األول، اً مقدمياًغريي أو اً نفسياًم اختلفوا يف كون وجوب املرفق أصلي إمث

وجوب غسل  إالّ أن ، منعقد على وجوب غسل املرفق أصالةمجاعاإلأن واألظهر (: املرتضى يف الطهارة

عليه ( إذ الظاهر من قوله،  القاعدةىوهذا هو مقتض، )١()الة مبين على دخوله يف املرفقطرف العضد أص

 فكما جيب غسل رؤوس ،نتهاءوحدة السياق بني االبتداء واال.  رؤوس األصابعإىلمن املرفق : )السالم

    مبعىنأن إىل"ن ا ما تقدم من رواية جممع البيإىلهذا باإلضافة ، كذلك جيب غسل املرفق األصابع

                                                

  .٣٢ سطر ١١٣ ص:لألنصاري، كتاب الطهارة) ١(
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  ".وجوب غسل املرافق مذهب أهل البيتن إ": وقوله، "مع

ا ذراعه أفرغ  :ىخرأويف رواية ،  أصابعهإىليده من مرفقه  أمر :ويف بعض الروايات البيانية

وجوب غسل أن  العالمة ومجع من املتأخرين إىللكن مع ذلك نسب ،  غري ذلكإىل اليسرى من املرفق

ال بأس به ألنه (: وقربه صاحب املدارك قائال، وإمنا هو من باب املقدمة، ألصالةفق غري واجب بارامل

  :  لذلك بأمورواستدل، )١()املتيقن

  .أصالة العدم: األول

  .بالدليلإالّ املغىي والغاية ليست داخلة يف ، للغاية" إىل"أن : الثاين

  .بعض املرفق من العضدن إ: الثالث

وجوبه غريي أراد اجلزء الذي هو من أن من قال بأن رع بضميمة  وجوب غسل الذاخباروظاهر األ

  .ال كُلّ املرفق، العضد

  .ستدل به املدارك من أنه املتيقناما : الرابع

وقد عرفت ، هناك دليل كان إذاى املغيوالغاية داخلة يف ، إذ األصل ال جمال له، خيفىويف الكّل ما ال 

   بني ةوال منافا، د ال ينايف وجوب غسله بالدليلفق من العضروكون بعض امل، وجود الدليل

                                                

  . السطر ما قبل األخري٤٢ص: املدارك) ١(
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 حلم زائداً كانوإن  وكل ما هو يف احلد جيب غسله ،ء آخر من العضد من باب املقدمة وجيب غسله بتمامه وشي

   زائدةإصبعاًأو 

  

يريد عدم  إالّ أن اللهم، واملتيقن مل يعرف املراد منه، وجوب غسل الذراع وغسل شيء من العضد

أعم من األصلي  وهو،  على وجوبه يف اجلملةمجاعنعقاد اإلامر  غاية األ،على وجوبه أصالةالدليل 

  .وفيه مواضع للنظر كما هو واضح، واملتيقن منه املقدمي ألنه أقل مؤنة من النفسي، واملقدمي

من باب { الذي ليس مبرفق} خرمن العضدآ وشيء{بل } جيب غسله بتمامه{ـ على هذا ف} و{

  .العلمية كما تقدم مثله يف الوجه} املقدمة

بال خالف على الظاهر كما }  زائدةإصبعاً أو حلماً زائداً كانوإن وكلّ ما هو يف احلد جيب غسله {

وعن ظاهر شرح ،  ظاهراًتفاقاًاويف املستند ، وبال خالف أجده كما يف اجلواهر، يف طهارة الشيخ

كما عن ،  يف الكلية املذكورةشكالاإل أو هروا التردد لغري واحد ممن أظخالفاً،  عليهمجاعالدروس اإل

  . أيضاًوهذا هو الظاهر عندي، التذكرة واملنتهى والنهاية وجامع املقاصد وغريهم

ظاهر قوله أن وب، حتياطوباال، ستصحاب بقاء احلدث لومل يغسل كلّ ما يف احلداب: ستدل للمشهورا

   إىلوهو ظاهر روايات التحديد من املرفق ، حلدينغسل كل ما بني ا وجوب"  املرافقإىل": ىلاتع
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٢١١

، جزاء اليدأوال شك يف وجوب غسل كل ،  يعد جزًء من اليدما يقع يف احلدأن وب، األصابع

وأما «:  وفيه)عليه السالم( املؤمنني  عن أمري)عليه السالم( عن الصادق، وخبصوص خرب إمساعيل بن جابر

سنة واجبة على ،  وما يتعلق ا ويتصل،ومسح الرأس والرجلني، دينسل الوجه واليفغ: حدود الوضوء

  .)١(»من عرفها وقدر على فعلها

 إالّ  املرفقني شيئاًإىليدع من يديه أن فليس له «:  وفيه)عليه السالم( عن الباقر، وخرب زرارة وبكري

  .)٢(﴾ املرافقإىلفاغسلوا وجوهكم وأيديكم ﴿:  يقولىلااهللا تعألن ، غسله

 أما ،داخلة يف األدلة، صبع الزائدة والدملة وحنوهاكالثالول واإل، ما يعد جزًءأن  يف إشكالال : ولأق

 ،ره مقدار شربف طال إظإذاف، واألدلة املذكورة ال تشمله، فال وجه لدخوله، دخول ما ال يعد جزًء عرفاً

،  دليل على وجوب غسلهمل يكن،  ذلكأشبهما  أو ،نبت حلم زائد يف ذراعه مبقدار طول إصبعأو 

ية واآل، ال جمال هلما مع وجود الدليلن ال ألما أص،حتياطستصحاب واالوال جمال لال، واألصل عدمه

   املتعارف كما هو إىلوالروايات منصرفة 

                                                

  .٢٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٨٠ ص١ج: لوسائلا) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ، وجيب غسل الشعر مع البشرة

  

 كانالصدق ولو شك يف ،  عدم الوجوبإىل  أيضاًولذا ذهب بعض املعاصرين، هم يف كل األدلةؤبنا

لن او قيل بالعن إالّ إذااللهم، سلاألصل عدم وجوب الغوهو يف املقام حمل نظر، واحملص.  

  : ختلفوا هنا يف موضعنياوقد } وجيب غسل الشعر مع البشرة{

ونسبه ، اهر املشهورظ  أنهإىلنسب احلدائق وجوب الغسل ، يف أنه هل جيب غسل الشعر: األول

،  على وجوب غسل شعر الوجه واليدينمجاعاملقاصد اإلوعن جامع ، تفاق االإىلالشيخ يف الطهارة 

مت فإن (: ويف املستمسك، إمجاعمل يكن ن إالظاهر عدم الوجوب لألصل ،  الدروسحلكن عن شر

  .)١()اجلاري يف املقام  فاملرجع فيه األصلوإالّ ـ كما هو غري بعيد ـ اًإمجاع

وقد عرفت ،  يف احلدداخالً كانه يف مسألة وجوب غسل ما ستدلوا باستدل القائلون بالوجوب مبا إا

طرف الشعر املواجه للبشرة ال أن إذ الغالب ، بل ظاهر األدلة عدم الوجوب،  يف كل ذلكشكالاإل

وقد عرفت كفاية مثل التدهني والكف ،  مل يرد الشعرإذاخصوصاً ، يغسل مبثل الكف وثلث الكف

  يستفاد من األدلة أن اال (: ولذا قال يف املستمسك، الرواياتوعدم رد الشعر كما يف ، وثلث الكف

                                                

  .٣٤٩ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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  .فتأمل، )١()البيانية عدم الوجوب من جهة السكوت يف مقام البيان

فهي حمل مناقشة ، ستدالل أصحاا هلا باألدلة املذكورةاات احملتملة فهي مستندة بدليل مجاعأما اإل

  .حتياطاسل وعلى هذا فاحلكم بالغ، صغرى وكربى

 ىبل يف طهارة الشيخ دعو، املعروف الوجوب، مع الشعر البشرةغسل يف أنه هل جيب : الثاين

جزأ غسله عن غسل البشرة أولو تكاثف عليها الشعر (:  قالهنعم عن كاشف الغطاء أن، تفاق عليهالا

  . )٢(]واألحوط غسلها

  .ستدل املشهور باألدلة املتقدمةا

 ،)٣(كما تقدم يف غسل الوجه، "ما أحاط به الشعر "): السالمعليه( بقوله: ستدل لكاشف الغطاءاو

 وأجاب عنه ،إذ املورد ال خيصص، الرد غري تامأن والظاهر ، هذه اجلملة وردت يف شعر الوجهأن ورد ب

 على الكلية مصباح شكالوتبعه يف اإل، جعافر ،مبا ال خيلو عن نظر ـ  املشهورمؤيداً ـ املستمسك

  .ذا الكالم من الشيخ يف الطهارةما أخأكو، اهلدى

                                                

  .٣٤٩ ص٢ج: املستمسك) ١(

  .٣٠ سطر٨٣ص: كشف الغطاء) ٢(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٤٦ الباب٣٣٥ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  ، ومن قطعت يده من املرفق ال جيب عليه غسل العضد

  

كما أنه ، )١(»تغسل ما ظهرأن إمنا عليك «: )عليه السالم( بقوله:  أيضاًستدل لكاشف الغطاءاكما 

عليه ( هوقول، )٢( مس جلدك املاء فحسبكإذا: )عليه السالم( رد استدالله بالكلية املذكورة بقوله

  .)٣(»غسله إالّ  املرفقني شيئاًإىليدع من يديه أن ليس له «: )السالم

ا ذكرناه يف املسألة السابقة وعليه فم، على هذه األدلةن احاكم" إمنا عليك"و" حاطأكلما "ن إ :وفيه

ا مم، ثلث كف أو قدار ال يرد الشعر بكفظاهر األدلة هو الغسل مبوإن ،  أيضاًت هناآ يف شعر الوجه

يف االحتياط لكن ، اًمل يكن الشعر كثيفوإن غسل كل البشرة اليت حتت الشعر   عدميستلزم خارجاً

  .فتأمل،  أيضاًغسلها

 على إشكالبال خالف وال } املرفق ال جيب عليه غسل العضد{فوق } ومن قطعت يده من{

ن اجلنيد وجوب غسل ما بانعم حكي عن املفيد و،  عليهمجاعاإل بل عن املنتهى وكشف اللثام، املشهور

  .بقي

  .نتفاء املوضوعاألصل بعد با: ستدل للمشهورا

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:ئلالوسا) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  ، قطع متام املرفقن إوكذا ، أوىل كانوإن 

  

عن رجل قطعت يده من  )عليه السالم( عن أخيه، بصحيح علي بن جعفر: ستدل للقائل بالوجوباو

  .)١(»يغسل ما بقي من عضده«: )عليه السالم( املرفق كيف يتوضأ؟ قال

يراد به عدم أن كما ميكن ، يراد به بقاء شيء من املرفقأن ميكن " من املرفق" ذإ ،لكن هذا اخلرب جممل

 ىوعل، غسل بقية املرفق اليت هي من العضد" من العضد"ـ  األول يراد بىفعل، بقاء شيء من املرفق

يتمسك أن ال ميكن ، احلديث جممال كانوحيث ، الثاين يراد به غسل بقية العضد اليت ليست من املرفق

 من وجوب غسل بقية املرفق اليت هي من ،وإمنا حيمل على ما يوافق القاعدة، به حلكم خمالف للقاعدة

  .نفرين منهم كما عرفت على عدم الوجوب إالّ مجع الفقهاءأ وقد خصوصاً، ضدلعا

عن احملكي  كانولذا ،  من أوجبف عن خالوخروجاً، حتمال املذكورلال }أوىل كانوإن {

  .له وجهاًن إ: وقال يف اجلواهر، بستحبااالاخلالف 

ه لذا كانو، يعامل رطوبة هذه العضد معاملة رطوبة الوضوء يف املسح منهاأن الظاهر أنه ال ميكن  لكن

  .مل جيعله املصنف مستحباً

  والفرق، حبيث مل يبق منها شيء }قطع متام املرفقن إوكذا {

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  ، ه غسل ما بقيقطعت مما دون املرفق جيب عليوإن 

  

ويظهر ، ويف هذا مل يقطع شيء من العضد،  أيضاًيف األول قطع شيء من العضدأن بني هذا واألول 

  .حكمه مما تقدم يف عدم وجوب الغسل وأولوية الغسل

كما عن ، اًإمجاع }جيب عليه غسل ما بقي{ بقي بعض الذراعأن ب }قطعت مما دون املرفقوإن {

وال دليل ، وذلك لبقاء احلكم ببقاء موضوعه،  أهل العلمإىلن املنتهى نسبته وع، امثاملدارك وكشف الل

  . فقد بعضه فقد حكم الكلإذارتباطي حىت اأماكن املسح مركب  أو الوجه أو اليدأن على 

عليه ( عبداهللا سألت أبا: قال، كاملروي عن رفاعة، وجلملة من الروايات، ويؤيده دليل امليسور

  .)١(»يغسل ما قطع منه«:  فقال عن األقطع؟)السالم

: قال،  عن األقطع اليد والرجل كيف يتوضأ)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا :خر خربه اآليفو

، " وماًء بارداًعلفتها تبناً" كقول الشاعر، واملراد يغسل وميسح، )٢(»الذي قطع منه كانيغسل ذلك امل«

  .وحنن راضون،  وسقيتها ماًء:أي، "ي خمتلفحنن مبا عندنا وأنت مبا عندك راض والرأ" وكقوله

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .من العضد جزًء من املرفق كانجيب غسل ما ،  إخراج عظم الذراع من العضدمبعىن، قطعت من املرفقوإن 

  

: قال، سألته عن األقطع اليد والرجل:  قال)عليه السالم( عن أيب جعفر، أما خرب حممد بن مسلم

  .مل نقل أنه تصحيف ليغسلها يف اخلطن إ، اًإمجاعل الرجل الغلبة ال غس فاملراد، )١(»يغسلهما«

من العضد جزًء  كانجيب غسل ما ، ضدع إخراج عظم الذراع من المبعىن، قطعت من املرفقوإن {

عند من  أما ،ملا تقدم من الدليل،  وال خالف عند من يرى وجوب الغسل نفسياًإشكالبال } من املرفق

ولذا صرح بعضهم بعدم ، نتفاء ذيهاانتفاء املقدمة بال، م الوجوباً فالالزم عديمد وجوبه مقىير

  .واهللا العامل، وجوب الغسل نفسي ال مقدميأن لكنك عرفت سابقاً ،  هناالوجوب

صطناعية ملن قطعت رجله ال الرجل االأن كما ، صطناعية ملن قطعت يده ال جيب غسلهااليد االن إ مث

فهل جيب غسل الغالف ألنه مبرتلة اجلبرية أم ، ف بغالف اصطناعي بقي العظم وغُلذاا أما ،جيب مسحها

، أم هناك فرق بني الغالف اخلفيف والثخني،  ومالكاًنصراف أدلة اجلبرية عن مثله مفهوماًال، ال

  .عتبار االإىلقرب أالثالث  كانوإن  ،حتماالتا

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ١(
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علم فإن ت فوقه كانوإن  ،للحم الزائدكا  أيضاًت له يد زائدة دون املرفق وجب غسلهاكانن إ: )١١ ـ مسألة(

  ، مل يعلم الزائدة من األصلية وجب غسلهماوإن  ،ألصلية ا زيادا ال جيب غسلها ويكفي غسل

  

 أو ،بال ذراع أو ، مع ذراعاًت كفكانسواًء } ت له يد زائدة دون املرفقكانن إ{: )١١ ـ مسألة(

وقد عرفت ، اللحموذلك ملا تقدم يف } حم الزائد كالل أيضاًوجب غسلها{ أشبهما  أو ، بال كفاًذراع

  .ألقرب عدم وجوب غسلهاا كانوإن ،  فيهشكالاإل

ال جيب غسلها ويكفي غسل { العرف يرون زياداألن  }علم زيادافإن ت فوقه كانوإن {

جة وهذه الزائدة خار،  األصابعإىلغسل ما بني املرفق  الواجب هوفإن ، ألصالة عدم الوجوب }األصلية

رشاد وغريهم من ختاره املنتهى والتلخيص واإلا ملا خالفاً، وقد أفىت القواعد وغريها بذلك، عن احلد

نصراف االظاهر   لكن،" أيديكمااغسلو" ىلا قوله تعإطالقه لكوا يداً فيشمله نأكو، وجوب الغسل

  .أشبهما  أو لرجلت نابتة يف اكانوإن ولذا يستبعد القول بوجوب غسلها ،  املتعارفإىل طالقاإل

على قول ، "أصالة"} وجب غسلهما{حدامها إمع العلم بزيادة } مل يعلم الزائدة من األصليةوإن {

  مرة بغسل، ويتحقق غسلهما بالوضوء مرتني،  على القول املختار للعلم اإلمجايل"مقدمة"و، املنتهى وغريه



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٩

ويكفي املسح ،  أيضاًصليتني جيب غسلهماتا أكانوإن ، حتياطوجيب مسح الرأس والرجل ما من باب اال

  .بإحدامها

  

 ىباليد األخر أو }حتياطوجيب مسح الرأس والرجل ما من باب اال{ ومرة بغسل تلك، هذه اليد

املاء الذي على الزائدة ألن و، وذلك لوجوب املسح باليد األصلية، تكانقلنا جبواز املسح بأية يد ن إ

  .ليس ماء الوضوء

وإن ،  ال وجه للحكم بزيادة إحدامها حينئذفإنه، أي متساويتني يف اخللقة }ليتنيتا أصكانوإن {

  .ات لهطالق لشمول اإلصالةًأ}  أيضاًجيب غسلهما{ حدامها زائدة حبسب اخللقة النوعيةإت كان

ويكون وجوب غسلهما من ، نصراف حمكّمإحدامها زائدة من اخللقة النوعية فاالن إ: رمبا يقال لكن

لكن ، غسل يدين فقط إالّ الواجب حينئذ غسل إحدامها ألنه ال جيبن إيقال  أو ،دمة العلميةباب املق

  .حتياطحتمال خالف االهذا اال

وبكلتيهما على ، كلتيهما أصلية على ما ذكره املصنفأن لفرض } حدامهاإكفي املسح بيو{

ن أو اله وجه كانرف حال من ومما تقدم يع، وباملغسولة فقط على االحتمال الثالث، االحتمال الثاين

  .أرجل
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  الوسخ حتت األظفار: )١٢ ـ مسألة(

  

وما ، يعد من الظاهر أم الما أن إ ألنه: على أربعة أقسام }لوسخ حتت األظفارا{: )١٢ ـ مسألة(

ا لألدلة ممها من الباطن ال جيب إزالتهن االلذن افالقسم،  منه أو أكثر،املتعارفبقدر ما إ يعد من الظاهر

 إشكال من املتعارف جيب إزالته بال أكثرالوسخ  كانوالقسم الثالث الذي ، غسل الظاهر لى وجوبع

  .ألنه مانع عن وصول املاء البشرة الواجب غسلها، وال خالف

ات أدلة وجوب طالق إلته،زالإفاملشهور قالوا بوجوب ، ختلفوا فيهابقدر املتعارف فقد  كانما ما أ

وعن العالمة واألمني االسترابادي وغريمها عدم الوجوب ، ي ليس املقام منهالغسل خرج منه الباطن الذ

وملا ،  العدمدليلن ا فعدم البي)عليهم السالم( زالة لبينوهفلو وجب اإل،  لعموم البلوىاحتماالً أو ،قوالً

لبادية  أهل اإىل بالنسبة إذ الغالب وجود الوسخ خصوصاً وللحرج، ستحباب إطالة املرأة ظفرهااورد من 

ٍت آ "ما أحاط به الشعر "):عليه السالم( فاملناط يف قوله،  عادة كاللحيةولكونه ساتراً، والعمال وحنوهم

  .يف املقام

إجيام غسل ما بني ن ا يكفي يف البيفإنه،  مل يبينوه) السالممعليه( مإما إ : الكللىواُشكل ع

رسول أن ، )عليهم السالم( بائهآعن  )عليه السالم(  ما رواه اجلعفريات عن الصادقإىلباإلضافة ، احلدين

صلى اهللا عليه (  يا رسول اهللا:فقيل» حبذا املتخللون«: خرج ذات يوم فقال )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

   )وآله
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  ما حتته كان  إالّ إذازالتهإ مل يكن زائداً على املتعارف ال جيب إذا

  

فليس شيء ، والتخلل من الطعام، ء بني األصابع واألظافريلّل يف الوضوخالت«: لّل؟ قالخوما هذا الت

  .)١(» من الطعام يف فيه وهو قائم يصلييريا شيئاًأن أشد على ملكي املؤمن من 

  . مثله)٢()صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب)عليه السالم( عن علي: وعن الدعائم

فهو شخصي وال كان فإن وأما احلرج ، منه أجنيب عن املقاإ: ففيه، ستحباب إطالة املرأة ظفرهااوأما 

  . فاملناط غري معلومساتراً وأما كونه، يستلزم احلكم العام

 ىتيالء العام من أقوساخلاص يف حمل االن اإذ عدم البي، الظاهر هو عدم الوجوب لألمرين األولني لكن

وبالتخليل " حبذا" ستحباب بقرينة إرداف ذلك بلفظةلال إالّ والرواية ال تصلح، األدلة على العدم

وإطالة املرأة ، ستحبابكد مما يلزم محل ختليل األظافر على االآن اختليل األسنأن بل ظاهرها ، لألسنان

  . إغراًء باجلهل كانوإالّ ، ت اإلزالة واجبة لزم البيانكانفلو ، ظفرها تالزم الوسخ

 يكن زائداً على املتعارف ال جيب  ملإذا{ ولذا قال املصنف، زالةحتياط يف اإلاالأن  يف إشكالال  نعم

  ما حتته كان  إالّ إذاإزالته

                                                

  .١٦ ص:اجلعفريات) ١(

  . يف ذكر التنظف١٢٣ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(
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 أظفاره فصار كما أنه لو قص، زائدا على املتعارف وجبت إزالته كانوإن ، األحوط إزالتهفإن  من الظاهر معدوداً

  . وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه، ما حتتها ظاهراً

  

ا سكت املعلقون كالسادة إبن العم والربوجردي ولذ} األحوط إزالتهفإن ، معدوداً من الظاهر

  .نايت واجلمال وغريهم عليهطهباواإلص

كما أنه لو { من الظاهر كما هو اضح كان إذافيما }  على املتعارف وجبت إزالتهزائداً كانوإن {

بعد {  أدلة غسل الظاهر بعد حتقق موضوعهطالقإل} قص أظفاره فصار ما حتتها ظاهراً وجب غسله

ظفر من الظاهر مث صار من الباطن لتطاول اإل كان إذاو،  من املتعارف أكثركان إذا} ة الوسخ عنهإزال

  .نتفاء موضوعهانتفاء احلكم بِال، سقط عن وجوب الغسل
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كتفاء عن غسل الكفني بالغسل  الزندين واالإىلما هو املتعارف بني العوام من غسل اليدين : )١٣ ـ مسألة(

  .اطلاملستحب قبل الوجه ب

  

كتفاء عن غسل  الزندين واالإىلا هو املتعارف بني العوام من غسل اليدين م{: )١٣ ـ مسألة(

 رجع  إالّ إذااللهم، أي يوجب بطالق الوضوء} قبل الوجه باطل{ املذكور }الكفني بالغسل املستحب

غسل كل يد مسح كفيه عن  أو ، غسل الكف اليمىن مث غسل اليد اليسرى ومسح على رأسه ورجليهإىل

  .ذلك كله واضح، ى باملاء السابقكتفابقصد الغسل ف
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 ما مل  أيضاًوجيب غسل ذلك اللحم،   انقطع حلم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطعإذا: )١٤ ـ مسألة(

 ذلك أحوط لو عد كانوإن ،  ليغسل ما حتت تلك اجللدة أيضاًوال جيب قطعه،  رقيقةةاتصاله جبلد كانوإن ينفصل 

  . من اليد ومل حيسب جزًء خارجياًاللحم شيئاً

  

حلق الشعر  أو ،سقط الظفر أو ،من الوجه أو }ديني انقطع حلم من الإذا{: )١٤ ـ مسألة(

لتحقق احلكم بتحقق موضوعه } وجب غسل ما ظهر بعد القطع{  ذلكأشبهما  أو ،تساقط أو ،الكثيف

 مل جيب  مل يعد أما إذا،عد ذلك من الظاهريأن لكن ذلك مشروط ب، الذي هو صريورته من الظاهر

 انقلع حلم خده إذاوكذلك ،  حبيث مل يعد من الظاهرما حتت اللحم املقطوع غائراً كان إذاكما ، غسله

  .وذلك لعدم مشول األدلة ملثله، حىت ظهر باطن فمه

ل ما بني وقد سبق وجوب غس، ألنه جزء من الظاهر}  ما مل ينفصل أيضاًوجيب غسل ذلك اللحم{

 ليغسل ما حتت  أيضاًوال جيب قطعه، تصاله جبلدة رقيقةا كانوإن {لكن قد تقدم النظر فيه ، ينداحل

 أحوط لو{ القطع} كانوإن { ألنه ليس بظاهر حىت جيب غسله، يصالاليت هي حمل اإل} تلك اجللدة

فيستحسن ، ب تساحماًألنه من قبيل احلاج }عد ذلك اللحم شيئاً خارجياً ومل حيسب جزًء من اليد

، ومثله يف احلكم قشور اجللد اليت تبقى بعد برء اجلرح والدمل وحنومها، حتياط بقطعه وغسل ما حتتهاال

  .ستحبايباحتياط لكن هذا اال
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ت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال كانن إ  حتدث على ظهر الكف من جهة الربدالشقوق اليت: )١٥ ـ سألةم(

  .يصالاألحوط اإل كانوإن ، باالستصحاب مع الشك ال جيب عمالً و، وإال فال،املاء فيها

  

ن إ{ حنوه أو املرض أو }الشقوق اليت حتدث على ظهر الكف من جهة الربد{: )١٥ ـ مسألة(

 مل إذاهذا فيما ، ألا من الظاهر الواجب غسله} ت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال املاء فيهاكان

بل الالزم صدق الظاهر ، د تقدم عدم وجوب غسل كل باطن ظهرلكن ق، يضره املاء كما هو واضح

  .}فال وإالّ{ عليه

ستصحاب اأي  }ستصحاب باالعمالً{ غسله} ال جيب{يف أنه من الظاهر أم ال } ومع الشك{

فاألصل ، نشقاق ال يعلم هل وجب غسله أم الوبعد اال، نشقاق مل جيب غسلهل االبفق، كونه من الباطن

،  قد عرفت ما فيه،كثرال األقل واأل، واحملصلن اوالطهارة من قبيل العنأن  على هذا بشكالواإل، العدم

ت الشبهة كان إذانعم هذا يتم فيما ،  الغسالت واملسحات كسائر الواجبات املركبةالواجب شرعاًفإن 

تصحاب سفال جيري فيه اال، تردد مفهوم الظاهر والباطنأن ت الشبهة مفهومية بكان  أما إذا،مصداقية

  .ملا عرفت} األحوط اإليصال كانوإن {،  فتأملـلعدم احلالة السابقة
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وال جيب ، اخنرقوإن  يكفي غسل ظاهره ما دام باقياً  ما يعلو البشرة مثل اجلدري عند االحتراق: )١٦ ـ مسألة(

وال جيب قطعه ، ضوبقي البعض اآلخر يكفي غسل ظاهر ذلك البع إيصال املاء حتت اجللدة بل لو قطع بعض اجللدة

  ، بتمامه ولو ظهر ما حتت اجللدة بتمامه لكن اجللدة متصلة قد تلزق وقد ال تلزق جيب غسل ما حتتها

  

وإن  يكفي غسل ظاهره ما دام باقياً  ما يعلو البشرة مثل اجلدري عند االحتراق{: )١٦ ـ مسألة(

اخنرق حبيث ظهر شيء من  كان  إالّ إذاهمالل، سواًء اخنرق أم ال، ألنه الظاهر وداخله من الباطن }اخنرق

وال جيب إيصال املاء {،  جيب غسل ما ظهر لتحقق احلكم بتحقق موضوعهفإنه، الباطن مبا ميسى ظاهراً

فال جيب  }خر يكفي غسل ظاهر ذلك البعضبل لو قطع بعض اجللدة وبقي البعض اآل، حتت اجللدة

  .رفعه لغسل باطنه

وقد تقدم ،  صدق على ما حتته الظاهرإذاتلك اجللدة املقطعة  كانم كانجيب غسل ما ظهر مما  نعم

وال جيب قطعه {، إذ جمرد الظهور ال جيعله ظاهراً،  ظهرإذا يف وجوب غسل كل باطن شكالاإل

  .ع ليس بواجبولكي يظهر ما حتته إذ حتقيق املوض }بتمامه

} جيب غسل ما حتتها، ال تلزقحتت اجللدة بتمامه لكن اجللدة متصلة قد تلزق وقد  ولو ظهر ما{

  .ما حتتها من الظاهرألن 

  وقت لزوقها ال يعد ما حتتها من  كاننه رمبا إيرد عليه  لكن
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  .قطعها أو ت الزقة جيب رفعهاكانوإن 

  

ومنه تعرف ، مث خترج القيح فتفصل وهكذا، ت تلتصق لتجمع القيح حتتها أياماًكان إذاكما ، الظاهر

لكن ، حىت يغسل الظاهر الذي حتته }قطعها أو ت الزقة جيب رفعهاكانوإن { له قوإطالق يف شكالاإل

  .العسر كان غسل ظاهرها ملوإالّ،  إمنا هو فيما مل يكن عليه عسر وحرج أيضاًهذا

  . كذلك أيضاًنه قد تقدم الكالم يف صورة الشك يف املسألة السابقة واحلكم يف هذه املسألة إمث
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حصل الربء وجيزي غسل وإن ويصري كاجللد ال جيب رفعه   على اجلرح عند الربءما ينجمد: )١٧ ـ مسألة(

وأما الدواء الذي اجنمد عليه وصار كاجللد فما دام مل ميكن رفعه يكون مبرتلة اجلبرية ، رفعه سهالً كانوإن ظاهره 

  .أمكن رفعه بسهولة وجبوإن ، يكفي غسل ظاهره

  

ال جيب رفعه {  باجللبةىويسم }ويصري كاجللد د الربءما ينجمد على اجلرح عن{: )١٧ ـ مسألة(

 كانوإن { ألنه الظاهر الذي جيب غسله} وجيزي غسل ظاهره{ حتته من الباطنألن  }حصل البرءوإن 

  .والباطن غري واجب الغسل كماهو واضح .سهولة الرفع ال جيعل الباطن ظاهراًفإن } رفعه سهالً

 فما دام مل ميكن رفعه يكون مبرتلة اجلبرية يكفي غسل ، كاجللدوأما الدواء الذي اجنمد عليه وصار{

  .ىلاشاء اهللا تعن إملا سيأيت يف مبحث اجلبرية } ظاهره

أمكن رفعه وإن { أمكن رفعه مبشقةوإن  حرجاً كانن إ ال يرفع فإنهاحلرج  كاناملراد بعدم اإلمن  إمث

واء أم جلد فهو من مسألة الشك يف مل يعلم أنه دوإن ،  من احلاجب اخلارجفإنه} بسهولة وجب

  .وإالّ وجب رفعه، خوف مل يرفعه كانفإن ، مل يعلم أنه ميكن رفعه أم الوإن ، احلاجب
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عند املسح بالكيس يف  كانوإن ،   ال جيب إزالته مرئياًمل يكن جرماًن إالوسخ على البشرة : )١٨ ـ مسألة(

وكذا مثل البياض الذي يتبني على اليد من ،  عليه غسل البشرةما دام يصدق، غريه جيتمع ويكون كثرياً أو احلمام

أم ال وجب  نعم لو شك كونه حاجباً، ما حتته ويصدق معه غسل البشرةإىليصل املاء  كان إذاالنورة  أو اجلص 

  . إزالته

  

 كان ولكنه  مرئياًجرماً كان أو } مرئياًمل يكن جرماًن إالوسخ على البشرة {: )١٨ ـ مسألة(

 يرى لكنه يعد جزًء فإنه،  ترك غسله مدةعندكما فيما يعلو ظهر القدم وبطنها ، وداً جزًء من البدنمعد

غريه جيتمع  أو عند املسح بالكيس يف احلمام كانوإن {  هو ليس حباجبإذ} ال جيب إزالته{ من البدن

ويدل عليه ،  جلمعهبل رمبا يكون فركه باليد موجباً} ما دام يصدق عليه غسل البشرة، ويكون كثرياً

دليل ن افعدم البي، بتالء للعامةيف الروايات مع أنه كثري االن ا صدق البشرة عرفاً عدم البيإىلباإلضافة 

  .العدم

 ما حتته ويصدق إىليصل املاء  كان إذاالنورة  أو وكذا مثل البياض الذي يتبني على اليد من اجلص{

ت له جرمية مبا يشك يف دخول املاء حتته كان إذابل حىت ، لتحقق الغسل املعترب شرعاً} معه غسل البشرة

وقد سبق التعرض ملثل هذه املسألة ، مع غلبته دليل عدم الوجوبن اعدم البيفإن ، ظفركما يف أطراف اإل

  .فراجع

  ملا تقدم يف مسألة }  أم ال وجب إزالتهاًبنعم لوشك كونه حاج{
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 البدن ةودهون، باإلزالة إالّ  يتحققاللبشرة الذي  اإىلوذلك للعلم بالوصول ، الشك يف احلاجب

من ن اواإلظفر الطويل ال مينع، الشعر املانع املمكن إزالتهأن كما ، ت كثرية ملا تقدمكانوإن ليست مبانعة 

  .القص كانسل ما حتت الشعر ومفال جيب إزالتهما لغ، دلة األطالقالوضوء إل
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  . املتعارفإىلسل يرجع له القطع بالغالوسواسي الذي ال حيصل ) : ١٩ ـ مسألة(

  

إذ األدلة منصبة }  املتعارفإىلسل يرجع  القطع بالغالوسواسي الذي ال حيصل له{ ):١٩ ـ مسألة(

له   مل حيصلإذا غري الوسواسي إىلبل هو كذلك بالنسبة ، ىتعارف كف حصل املإذاف، على املتعارف

وال حيق للوسواسي العمل ،  باملقدار املتعارفىثال بأنه أتمن ا شهد عنده شاهدإذاحنوها  أو القطع لغفلة

أن نه ي مطلقا حىت حيق له أال ، ذ النهي عن الوسوسة ي عن الزيادة على املتعارفإ، أقل من املتعارف

يقال له أن  ال ميكن فإنهحيصل له القطع دون املتعارف ن اإنس كان إذا أما، قل من املتعارفيأيت باأل

  . باملسألة كما حقق يف مسألة قطع القطاعجاهالً كان  إالّ إذا،من ذلك أكثرإعمل 
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 كان  إالّ إذاالغسل ال جيب إخراجها أو من مواضع الوضوء غريها أو  نفذت شوكة يف اليدإذا: )٢٠ ـ مسألة(

  . من الظاهرحمسوباً  حملها على فرض اإلخراج

  

 مواضع} وأ{، كالوجه } مواضع الوضوءمن غريها أو  نفذت شوكة يف اليدإذا{: )٢٠ ـ مسألة(

ويصدق معها غسل متام ، ا ال تعد حاجبة للمقدار الذي نفذت فيهفإ} خراجهاإالغسل ال جيب {

حيث جيب غسل الظاهر فيجب }  من الظاهرحملها على فرض اإلخراج حمسوباً كان إالّ إذا{ البشرة

تقدمي رأسها لترفع  أو ،ظاهر فيجب اإلخراجتكون رأسها حيجب ال أو أن ،اإلخراج مقدمة لغسل الظاهر

  .حاجبيتها
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  ، رمتاس مع مراعاة األعلى فاألعلىيصح الوضوء باال: )٢١ ـ مسألة(

  

كذا يف ، وظاهر اجلواهرن اتفاقاً كما يف الربها }رمتاسيصح الوضوء باال{: )٢١ ـ مسألة(

ت البيانية ال تنفيه ألا ءاوالوضو ،سل الذي هو املعيار يف احلكم صدق الغ:والوجه فيه، املستمسك

  .مثبتات وإثبات الشيء ال ينفي ما عداه

 كانيصال املاء كيف إ ظاهر يف كفاية فإنه،  حمل اجلربإىلويؤيده ما ورد يف ابور من إيصال املاء 

يغسل  أنبني عتبار إذ ال فرق يف أدلة اال، عتبار ذلكاوذلك ملا تقدم من } مع مراعاة األعلى فاألعلى{

  .باملطر أو  باملاء اخلارجيإرمتاساً أو ترتيباً

يدخل وجهه دفعة يف املاء مث ينوي األعلى أن ب، م اختلفوا يف أنه هل حيصل األعلى فاألعلى بالنيةإ مث

، أم ال حيصل بذلك، ل األعلى فاألعلىة هي اليت حتصيالنأن واحد بن آاجلميع يف  فاألعلى فيحصل غسل

هر اظاهر اجلو،  طرف األعلى مع نية األعلىإىل ريك العضو املرموس يف املاء تدرجياًبل ال بد من حت

 ذ األعلى فاألعلى ال يكونإ، لعدم الصدق بدون التحريك، وهذا هو األقرب،  غريه الثاينوظاهر، األول

أن زم صحة ولو مت ما ذكره اجلواهر ل، باحلركة إالّ وكونه يف اخلارج ال يتحقق، بكونه يف اخلارجإالّ 

 حتت ئيقف املتوضن أو،  واألمين على األيسر،يقف املغتسل حتت املاء مث ينوي تقدم الرأس على األمين

  سل الوجه مثاملاء وينوي غَ
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بل وكذا يف ، يقصد الغسل حال اإلخراج من املاء حىت ال يلزم املسح باملاء اجلديدأن لكن يف اليد اليسرى ال بد 

  . من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمىن حىت يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوءيئاً شييبقأن  إالّ ،اليمىن

  .شتراط كون املسح ببلة اليدا األيسر على مذهب من يرى عدم األمين مث

} يقصد الغسل حال اإلخراج من املاء حىت ال يلزم املسح باملاء اجلديدأن لكن يف اليد اليسرى ال بد {

وهذا هو مراد املصنف حبال ، يقصد الوضوء مبرور أجزاء اليد بالطبقة الفوقانية من املاءأن فالالزم 

 يستشكل مبا ذكره من كون املسح مباء جديد املوجب  أيضاًذ لو قصد بالطبقة حتت الفوقانيةإ، اإلخراج

  .الوضوءن اللبط

ليد اليمىن حىت يكون ما يبقى عليها  من اليد اليسرى ليغسله بايبقي شيئاً إالّ أن ،بل وكذا يف اليمىن{

وإالّ ، حتياط يف كون املسح باليد اليمىنسيأيت من االما هذا بناًء على } من الرطوبة من ماء الوضوء

 أبقى الغسلة الثانية إذايشمل ما " يبقي شيئا" قولهأن كما ،  ذلكإىلكفى املسح باليسرى ومل حيتج 

  .املستحبة

أن  إىلضافة باإل، زوم كون املسح ببقية البلة حمل كالم كما سيأيتأصل لن إ: ومع ذلك كله ففيه

  وعلى فرض تسليم ، ويؤيده ما دل على جواز الوضوء باملطر،  حمل نظر أيضاًاًتسمية ذلك ماًء جديد
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سل الوضوئي من أول قيل حينئذ جبواز قصد الغ فلو(: األمرين يأيت ما ذكره السيد الربوجردي بقوله

  .)١()تهاء الغسلة مل يكن بعيدانا إىلالرمس 

                                                

  .١٧ ص:تعليقة السيد الربوجردي) ١(
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سل  قام حتت السماء حني نزوله فقصد جبريانه على وجهه غَإذاكما  جيوز الوضوء مباء املطر: )٢٢ ـ مسألة(

ولو مل ينو من ، حنوه أو  قام حتت امليزابإذاوكذلك ،  يديهإىلوكذلك بالنسبة ، الوجه مع مراعاة األعلى فاألعلى

  لى مجيعلكن بعد جريانه ع  األول

  

 قام حتت السماء حني نزوله فقصد جبريانه على إذاكما ، جيوز الوضوء مباء املطر{: )٢٢ ـ مسألة(

 إىلويدل عليه باإلضافة }  يديهإىلوكذلك بالنسبة ، سل الوجه مع مراعاة األعلى فاألعلىوجهه غَ

عن الرجل ال  ):ه السالمعلي( ما رواه علي بن جعفر عن أخيه، ات أدلة الوضوءإطالق املدعى ومجاعاإل

وهل جيزيه ذلك من ، يكون على وضوء فيصيبه املطر حىت يبتل رأسه وحليته وجسده ويداه ورجاله

  .)١(»ذلك جيزيهفإن  غسلهن إ«: )عليه السالم( الوضوء؟ قال

 هذه أن إطالقولكن ال خيفى ، سل مباء املطر باملناطيستدل لذلك مبا ورد يف الغأن نه ميكن إ مث

دليل  واية من حيث الشرائط املذكورة يف باب الوضوء يقتضي تقييدها بتلك الشرائط مما قام عليهالر

  .ده املصنف باألعلى فاألعلىولذا قي، معترب

ولومل ينو من األول {  والروايةطالقتفاق واإلملا تقدم من اال }حنوه أو  قام حتت امليزابإذاوكذلك {

  لكن بعد جريانه على مجيع 

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٦ الباب ٣٢٠ ص١ج:الوسائل) ١(
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وكذا لو ارمتس ،  أيضاًكفىن ا حصل اجلريإذاعلى يديه   وكذا،سلهالوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غَ حمالّ

  .كرخرج وفعل ما ذُ ملاء مثّيف ا

  

صدق  أو } حصل اجلريانإذا ،على يديه  وكذا،سله الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غَحمالّ

أيضاًكفى{ سلالغ {.  

  .والبعض كالثاين، يكون البعض كاألولأن وإالّ يكفي ، من باب املثال" على مجيع" وقوله

كل ذلك لتحقق ، سلمن املسح املوجب لصدق الغ} كررمتس يف املاء مث خرج وفعل ما ذُاوكذا لو {

بعض األعضاءإىلوكذا بالنسبة ، سل بذلك املعترب يف الوضوءالغ .  
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 كان إذا إالّ ، فاألحوط غسله،الباطن فال أو ،سلهحىت جيب غَ ء أنه من الظاهر  شك يف شيإذا: )٢٣ ـ مسألة(

شك يف أنه صار   من الظاهر مثّسابقاً كانسله لو كما أنه يتعني غَ،  أم ال من الباطن وشك يف أنه صار ظاهراًسابقاً

  . أم الباطناً

  

 سلهجيب غَ }الباطن فال أو ،سلهحىت جيب غَ ء أنه من الظاهر  شك يف شيإذا{: )٢٣ ـ مسألة(

فال ، بكل مشكوكباإلتيان إالّ بالعنوان وال يعلم ، واحملصلن اواملقام من باب العنألن } سلهحوط غَفاأل{

  .جمال للرباءة

إالّ { الرباءة هو األوفق بالقواعدن افجري، الرباءةن االظاهر أنه ال خيتلف عن غريه من موارد جري لكن

ستصحاب كونه من الوذلك ،  فال جيب غسله} أم السابقاً من الباطن وشك يف أنه صار ظاهراً كان إذا

  . غري تامشكاللكن اإل، أشكل فيه بعض الشراحوإن الباطن 

ستصحاب كونه ال}  أم السابقاً من الظاهر مث شك يف أنه صار باطناً كانسله لو كما أنه يتعني غَ{

الفحص يف  ملا تقدم غري مرة من لزوم، ستصحاب يف املقام بعد الفحصاالن الكن جري، من الظاهر

  .حكامكما جيب الفحص يف األ، املوضوعات

، ال املتويل، فالعربة بيقني املتوضي وشكه ـ وز له عدم املباشرةممن جي ـ خرآن ا لو وضى إنسمث إنه

  إذاف، ألنه هو الذي يريد العمل ذه الطهارة
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  ، مسح الرأس مبا بقي من البلّة يف اليد: الثالث

  

  .يدخل يف الصالة وحنوهاأن  مل يكن له ،نه عدم متامية وضوئهستصحب ما يلزم ما أو تيقن

 مجاعبل دعاوي اإل،  وال خالفإشكالبال } مسح الرأس{: من أفعال الوضوء} الثالث{

مبا بقي من البلّة يف {ية املباركة به بل هو من ضروريات الدين بعد تصريح اآل، كالروايات عليه متواترة

بل ظاهر احلدائق ، بن اجلنيداواملخالف يف ذلك ،  عليه مكررمجاع اإلىوبل دع، كما هو املشهور} اليد

والعجب من مجلة من مشاخينا احملققني وعلمائنا املدققني من متأخري (: خرين معه حيث قالآموافقة 

 )١()ية عليه يف غاية القوة واجلزالة اآلإطالقبن اجلنيد مبجرد داللة ام جعلوا مذهب إحيث ، املتأخرين

  .تهىان

ح ببلّة ميناك ومتس«:  يف صحيحة زرارة)عليه السالم( كقوله، جبملة من الروايات: ستدل للمشهورا

  .)٢(» ومتسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى،وما بقي من بلة ميناك ظهر قدمك اليمىن، ناصيتك

  .)٣(»يف يدك من املاء مسح رأسك بفضل ما بقيامث «: ويف خرب ابن أذنية الوارد يف املعارج

                                                

  .٢٨٢ ص٢ج :احلدائق) ١(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٣١ الباب ٣٠٦ ص١ج: لوسائلا) ٢(

  .٥الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  .)١(»م رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئكوامسح مبقد«: بن يقطنياويف مكاتبة 

  .)٢(»ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة ميناه«: ويف رواية زرارة

نه ظاهر يف إث  حي،ناء مل جيدد ماًء ومل يعدمها يف اإل)عليه السالم( ويف بعض الروايات البيانية أنه

  .فهم الراوي أنه الوظيفةن امقام بي

 أخذ املاء :تيةويف بعض الروايات اآل، به إالّ وقد ورد يف بعض الروايات أنه وضوء ال يقبل اهللا الصالة

مما ظاهره عدم صحة ، من سائر مواضع الوضوء كاحلاجب واللحية واألشفار عند تعذر نداوة من اليد

  .غريها من الروايات اليت هي من هذا القبيل إىل، األخذ من ماء خارج

ومجلة من ، ات مجلة من الرواياتإطالق و،ية املباركة اآلإطالق ب:ستدل البن اجلنيد ومن تبعهاو

عليه ( سألت أبا عبد اهللا: قال، كموثقة أيب بصري، الروايات احلاكمة يف الداللة على الروايات املتقدمة

  ح مبا على يدي من أمس: قلت،  عن مسح الرأس)السالم

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .رظذلك يف مقام توهم احلأن  بناًء على ،)١(» بل تضع يدك يف املاء مث متسح،ال«: قال، الندى رأسي

ميسح قدميه بفضل أن  أجيزي الرجل )عليه السالم( سألت أبا احلسن: وصحيحة معمر بن خالّد قال

املراد من أن بناًء على ، )٢(نعم: ل برأسهفقا،  أمباء جديد:فقلت، ال:  برأسه)عليه السالم( فقال، رأسه

إذ ال حممل هلا حىت التقية لو مل نقل ذا ،  مل تكن يده مرطوبةإذايكون من فاضل رأسه أن نفيه لزوم 

  .املسح ليس من مذهب العامةفإن ، التوجيه

خذ «:  أمسح رأسي ببلل يدي قال)عليه السالم( سألت جعفر بن حممد: قال، وخرب ابن أيب عمارة

  .)٣(»لرأسك ماًء جديداً

حىت قام يف ميسح رأسه أن  ي عمن نس)عليه السالم( عبداهللا باأسألت : قال، وخرب منصور بن حازم

نصراف دليل أنه جف ماء وضوئه وإالّ مل االفإن ، )٤(»ح رأسه ورجليهسميينصرف و«: الصالة؟ قال

  عليه املسح باملاء أن  ومنه يظهر ،نصراف االإىلحيتج 

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٥ الباب ٣١٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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وكذا ، )١(»نصرف وميسح رأسه مث يعيدي« : وفيه)عليه السالم( عنه، وحنوه خرب أيب بصري، جلديدا

  .)٣(وكذا رواية زيد واملفضل، )٢(خرب أيب الصباح الكناين

ميسح على رأسه فذكر وهو يف أن يف رجل نسي : )عليه السالم( وخرب أيب بصري عن أيب عبد اهللا

وإن ، نصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصالةالك ستيقن ذا كانن إ«: الصالة؟ فقال

أمامه  كانوإن ، ت مبتلة وليمسح على رأسهكانن إفليتناول من حليته ، مل ميسح أو شك فلم يدر مسح

املسح ببقية ،  على جواز األمرينواجلمع بني هاتني الطائفتني عرفاً، )٤(»ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه

  : ويؤيد هذا اجلمع أمران، سح مباء جديدوامل، البلل

تا مبتلة فليس املسح مباء كان إذاالرأس والرجل أن لوضوح ، الرواية املتقدمة يف الوضوء باملطر: األول

ومن الواضح ، من وجوب جتفيفهان ا يف مقام البي)عليه السالم( وقد سكت اإلمام، بل مباء جديد، املطر

  .بسبب جتديد املاء يف اليد أو ،يد بسبب بلل املوضعأنه ال فرق بني كون املاء اجلد

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣ الباب ٢٥٩ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣ الباب ٢٥٩ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٣الباب ٢٦٠ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٨ حالوضوء أبواب  من٤٢ الباب ٣٣٢ ص١ج: الوسائل) ٤(
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 على جواز مسح الرجل ، واحملقق،بن إدريساو، بن اجلنيدافتوى مجاعة من أفاضل العلماء ك: الثاين

 أخرج إذانه إ :ابن ادريس وقال، جبواز املسح على الرجلني وهو واقف يف ر ماء: فقد قال األول، املبتلة

وقال ،  متناولة لهخباريات واألوالظاهر من اآل، اًإمجاعألنه ماسح ،  جاز عليهمارجليه من املاء ومسح

يديه ال تنفك يف ألن ، يف ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله جاز كان لو(: احملقق يف املعترب

  .)١()ماء الوضوء

ستظهره مجلة من اكما واألظهر  ـ مث قال احلدائق ـ وظاهره جواز املسح يف املاء(: قال يف احلدائق

  .نتهىا، )٢()احملققني القول باجلواز مطلقا

 محل بعض :ومن مجلة تلك الردود، بن اجلنيداوقد رد بعض الفقهاء كل ما ذكرناه من األدلة لقول 

وجعل الفرق بني ،  إلعراض املشهور عنهاخباروإسقاط بعض األ،  على التقية كما عن الشيخخباراأل

ويف كل الردود ، الثاين ليس مباء جديدن إحيث  ـ مثالً ـ حتت املاء أو دكون املسح مباء جدي

احلمل على التقية إمنا يصار أن  إىلباإلضافة ،  املذكورة للتقيةخبارحيث عدم تالئم األ، إشكالاملذكورة 

  عتباربة الوجوه االإىلوإعراض املشهور املستند ،  مل يكن مجع داليلإذا إليه

                                                

  .١٩ سطر ٤٤ ص:املعترب) ١(

  .٣٠٨ ص٢ج: احلدائق) ٢(
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  .فال جيزي غريه، بع املقدم من الرأسالريكون على أن وجيب 

  

 يرى وحدة األمربن وهو املناط يف تفهم بل، والعرف ال يفهم الفرق، والصناعية ال يسقط الرواية

لكن مل خيرج عن نطاق ما ذكرناه ، وقد أطال اجلواهر واحلدائق واملستند يف تقريب نظر املشهور، الداللة

  .يف اإلطار العام

  .ت الفتوى بذلك مشكلةكانوإن ، حتياط يف العمل مبا ذكره املشهورفاال ،كانوكيف 

ن اربع، الرأس تقسم أربعة أقسامفإن } فال جيزي غريه، يكون على الربع املقدم من الرأسأن وجيب {

ولزوم كون املسح على الربع املقدم هو املشهور بني ، يف اليمني واليسارن اوربع، مام واخللفيف األ

  : املقام أمران ويف ،الفقهاء

  .يكون على املقّدم ال املؤخرأن : األول

  .ينصف الرأس نصفنيأن ب، يكون على الربع املقّدم ال كل املقدمأن : الثاين

وقول بعض أصحابنا (: لكن يف املستند،  على ذلكمجاعدعى غري واحد اإلافقد : األولمر ما األأ

  .انتهى، )١() غريب جداستحباب املقدم كما حكاه بعض مشاخينا احملققنياب

                                                

  .٢٢ سطر ٩٠ ص١ج: املستند) ١(
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  .حتاط مبسحهمااه كانو .نتهىا )١()حتياط مبسح املؤخر ضعيفوما ذكره بعض من اال(: ويف احلدائق

مسح الرأس على «: كصحيحة حممد بن مسلم: ويدل على القول األول مجلة من الروايات

  . غريمها من الرواياتإىل، )٣(»مسح على مقدم رأسكا«: ويف حسنته، )٢(»مقدمه

 وخصوص ما رواه احلسني بن عبد،  ومجلة من الروايات املطلقة،ية اآلإطالق: ويدل على القول الثاين

صبعه أجيزيه ذلك؟ إ عن الرجل ميسح رأسه من خلفه وعليه عمامة ب)عليه السالم( اهللا سألت أبا عبد :اهللا

  .)٤(»نعم«: فقال

مه مسح الرأس على مقدا«: يه السالم علعبد اهللاأبو قال ، بن أيب العالءاوما رواه احلسني 

  .حتاط فهم اجلمعالكن من  ، أوالواو مبعىنأن بناًء على ، )٥(»ومؤخره

 أنظر ينأك«: فقال،  عن املسح على الرأس)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: قال، خرى األتهورواي

    عليها يف قفا أيب ميرعكنة إىل

                                                

  .٢٥٣ ص٢ ج:احلدائق) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب ٢٨٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حالوضوء أبواب ن م٢٥ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب ٢٨٩ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب ٢٩٠ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 عكنة يف رقبة أيب إىل أنظر ينأك«:  فقال، مقّدمه ومؤخرهوسألته عن الوضوء مبسح الرأس، »يده

  .)١(»ميسح عليها

، »نعم«: قال، من الرأسن ا األذن)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: قال، وما رواه علي بن رئاب

حيفي  كانو،  أيب ويف عنقه عكنةإىل أنظر ينأك ،نعم«:  مسحت رأسي مسحت اُذين؟ قالإذاف: قلت

  .)٢(» أنظر واملاء ينحدر على عنقهينأك ،زه جإذارأسه 

  .)٣(»مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره«: )عليه السالم( عن الصادق، ويف رواية أيب بصري

لكن الشيخ محل مجلة من هذه الروايات ، جيوز كل واحد من األمرينأن واجلمع بني الطائفتني ممكن ب

ة باملعىن الذي ذكره احلدائق من إلقاء يالتق إالّ ب عن ذلكآضها بعأن مع ، على التقية وتبعه املشهور

  .مل يقل به العامةوإن ، ختالفاال

  .كما عرفت، مجاع اإلي بعد دعاو خصوصاً،فمتابعة املشهور أسلم ،كانوكيف 

  ، لزوم كون املسح على الربع املقدم وهو: الثاينمر وأما األ

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب٢٩٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٨ الباب ٢٨٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٤٧

  :  ثالثةأقوالففي املسألة 

  .ن الفقهاءمبع املقدم كما ذكره غري واحد الر: األول

  .ألنه يشمل ما يقارب نصف الرأس، م الذي هو أعم من األولكلّ املقد: الثاين

  .خصوص الناصية الذي هو أخص من األول: الثالث

إنه فمن قائل ، كما عرفت بعضها" املقدم"  فألنه ورد يف مجلة من الروايات:ختالفأما وجه هذا اال

 وورد يف مجلة من الروايات، املقدم يف مقابل املؤخرألن نه النصف إومن قائل ، نصرافالربع لال

متسح «:  يف املرأة)عليه السالم( وقوله، )١(»ومتسح ببلة ميناك ناصيك«: )عليه السالم( كقوله" الناصية"

  .)٣( مسح بناصيته)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبأن  :وخرب مسور، )٢(»بناصيتها

 واألقرب هو ،أقوال، خصوص ما بني الرتعتني أو ،كل مقدم الرأس أو  املراد بالناصية الربعوهل

خصوصاً وقد عرفت ذكر املؤخر ، نصراف خالف الظاهرإذ القول بأنه الربع املقدم لال، النصف املقدم

  والقول بأنه الناصية اليت، يف بعض الروايات يف مقابل املقدم

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٢٠ الباب٤٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(
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  ويكفي املسمى، وهي ما بني البياضني من اجلانبني فوق اجلبهة، صيةواألحوط الناواألوىل 

  

 إطالق ىفيبق،  فال تصلح لتقييد الروايات املطلقة،إذ الناصية جمملة،  ال دليل عليههي أخص من الربع

  .ص املصنف موضع املسح بالربع املقدم فقطي يف ختصشكالومما تقدم تعرف وجه اإل، املقدم على حاله

} اجلانبني فوق اجلبهةمن البياضني وهي ما بني ،  واألحوط الناصيةواألوىل{: رف وجه قولهكما تع

  .وغريهم على ما حكي عنهم، والتذكرة، واملعترب، والسرائر،  تعين ذلك الفقيهإىلذهب وإن 

 وال اعتبار بوجود،  أول اجلبهةإىلطول املوضع هو من قمة الرأس أن  عند أحد يف إشكال ال نه إمث

  .فاألصلع واألغم واألنزع كلهم يف هذا احلكم سواء،  وحنوهحلقاً أو عرضاً أو  خلقةً،الشعر وعدمه

  .من قال باألعم منها جيوز املسح عليها أما ،من قال بلزوم الناصية ال جيوز املسح على البياضني نعم

ق مسمى حبيث يصد يكون أقل من إصبع واحدأن فيكفي ، يف جانب العرض} ويكفي املسمى{

،  لألردبيلىحكاميات األآو، والتبيان،  يف جممع البيانمجاعبل إدعى عليه اإل، كثراملسح كما عن األ

  . اُخرأقوالوهناك ، وهذا هو القول األول، وغريهم على ما حكي عنهم

  ، ال يكون أقل من عرض إصبع واحدةأن عتبار ا: القول الثاين
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  .أيب عقيلبن او، واملفيد، وهو احملكي عن الشيخ

  .وهو احملكي عن مسائل خالف السيد، ال يكون أقل من ثالث أصابعأن عتبار ا: القول الثالث

ضطرار كما صبع واحدة يف حال االإكتفاء بواال، ختياروجوب ثالث أصابع يف حال اال: القول الرابع

  .عن اية الشيخ

، اإلسكايفعن كما ، احدة يف الرجلكتفاء باإلصبع الوواال، وجوب الثالث يف املرأة: القول اخلامس

  .مرة باملسح مطلقاً اآلخبارية املباركة وبعض األ اآلإطالقويدل عليه ، ختاره املشهوراواألقوى هو ما 

أن ختربين من أين علمت وقلت أال  :قلت له:  قال)عليه السالم( عن الباقر،  صحيح زرارةإطالقو

) صلى اهللا عليه وآله( يا زرارة قاله رسول اهللا« :فضحك فقال، املسح ببعض الرأس وبعض الرجلني

املسح ببعض الرأس أن برؤوسكم : فعرفنا حني قال ـ قالأن  إىل ـ  وجلونزل به الكتاب من اهللا عز

  .)١(»الباء كانمل

 إىلبشيء من قدميك ما بني كعبيك  أو سكأ مسحت بشيء من رإذاو«: وصحيح زرارة وبكري

  .)٢(»أطراف األصابع فقد أجزأك

                                                

  .١الوضوء ح أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٠ ص١ج:الوسائل ) ١(

  .٤وضوء حال أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ص١ج:الوسائل) ٢(
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فترضه على اوأما ما :  قال)عليه السالم(  عن علي)عليه السالم( عن الصادق، ويف خرب إمساعيل

  .)١(»ميسح من مقدمه باملاء يف وقت الطهورن  أوفه، الرأس

وامسحوا ﴿: اهللا يقولن إ«: قلت كيف ميسح الرأس قال:  قال)عليه السالم( عن الباقر، وعن زرارة

عليك املسح  كانل" مسحوا رؤوسكما": ولو قال، أسك فهو كذا﴾فما مسحت من ربرؤوسكم

  .)٢(»بكله

  .)٣()أي داخل يف املأموربه" فهو كذا"(: قال يف البحار

 إىلوإمسحوا برؤوسكم وأرجلكم  :ىلا يف قوله تع)عليه السالم( عن الباقر: ويف خرب الدعائم

  .)٤(»الباء كاناملسح إمنا هو ببعضها ملأن أن فب« الكعبني

 يف الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ :)عليهما السالم( عن أحدمها، بصحيح محاد: ستدل للقول الثايناو

  .)٥(»يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه«: قال

                                                

  .٣الوضوءح أبواب  من٢٠ الباب٤٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٥٣ ح٣٠٠ص ١ج :تفسري العياشي) ٢(

  .٢ سطر ٢٨٣ ص٧٧ ج:البحار) ٣(

  . يف ذكر صفات الوضوء١٠٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 عن الرجل ميسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه )عليه السالم( عن الصادق، ويف خرب احلسني

  .)١(»نعم«: ال فق؟أجيزيه ذلك

 كان فثقل عليه نزع العمامة مل وهو معتمأرجل توض: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا، خرآويف خرب 

  .)٢(»خل إصبعهيدل«: )عليه السالم( فقال، دربال

صبع كون املسح إذ ال يالزم إدخال اإل، ح على خالف املشهور نظر واضخباريف داللة هذه األ: أقول

  .بعبتمام عرض اإلص

جيزي من املسح على «:  قال)عليه السالم( عن الباقر، خبرب معمر بن عمر: ستدل للقول الثالثاو

  .)٣(»وكذلك الرجل، الرأس موضع ثالث أصابع

متسح مقدمه قدر ثالث أن املرأة جيزيها من مسح الرأس «:  قال)عليه السالم( عنه، وصحيح زرارة

  وفيه بعد عدم، على وحدة الرجل واملرأة يف احلكمبناًء ، )٤(» عنها مخارهايأصابع وال تلق

                                                

  .٤ حالوضوء ابأبو  من٢٢ الباب ٢٨٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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أن بل األوىل ، يكون مبقدار عرض ثالث أصابعأن واألفضل بل األحوط ، أقل أو واحدةإصبع ولو بقدر عرض 

  ، يكون بالثالث

  

  . املتقدمة يف القول الثاينخبارلأل، ستحبابعلى االن الما حمموإالداللة  املناقشة يف السند وال يف

ولكفاية الواحدة ،  القول الثالثأخبارتيار بستدل لوجوب الثالث يف حال االخاد فق:  القول الرابعماأ

 كانفثقل عليه نزع العمامة مل": بعد اجلمع بينهما بقرينة قوله،  القول الثاينأخبارضطرار بيف حال اال

  ."الربد

قيل   أنه لوإىلضافة باال، تكليفكون ذلك للضرورة الرافعة لل ظاهر هذا اخلرب ال يعطين إ :فيه لكن

ال  كان الثالث واجباً كانمع أنه لو ، احلكم كذلك يف كل ضرورةن أو فهم املناط إىلبذلك الحتاج 

 أمكن ال إذاني تبل لزم إدخال اثن، الثالث أو إذ ال فرق بني إدخال واحدة، الثالث بد من إدخال

  .الضرورات تقدر بقدرهاألن ، واحدة

وبني مرسل محاد يف ، ث يف املرأةباجلمع بني صحيح زرارة الناصة على الثال:  اخلامسواستدل للقول

ولو بقدر {ومما تقدم يظهر وجه قول املصنف ، وفيه ما ال خيفى، رفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه

يف  كانوإن } صابعأيكون مبقدار عرض ثالث أن واألفضل بل األحوط ، أقل أو عرض إصبع واحدة

  . تأملإحتياطاًكونه 

  بل عن ، ال مبقدار ثالث} يكون بالثالثأن  بل األوىل{
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، يكون بطول إصبعأن األفضل  كانوإن ،  يكفي املسمى أيضاًف الطولرومن ط

  

أعم ، الثالث أو يكون مراد من قال بالواحدةأن مث ال يبعد ، ستحباب ذلكاالصدوق واحلليب اجلزم ب

 أو ذلك باإلصبع كانيضع يده مقلوبة سواًء أن ب، يف ناحية اجلبهةو  أمن كون أعلى اإلصبع فوق الرأس

 لكنه ،التبادر خالف ذلك كانوإن ، صبع ال فرق فيها بني األصابع اخلمسةواإل، بالكف أو باألمنلة

  .بدوي

  .هذا كله متام الكالم يف عرض الرأس

ات طالقوذلك إل، ابكما عن ظاهر غري واحد من األصح}  يكفي املسمى أيضاًومن طرف الطول{

  : حتماالت اُخراوهنا ، األدلة املتقدمة يف مسألة العرض

، وأما عرضه فيكفي فيه املسمى، هو طول الرأس املتقدم حمل اخلالفأن ما عن املسالك من : األول

  .وهو ظاهر اجلواهر

ث إمنا هو يف والتثلي، صبعيف عرض الرأس طول اإل املعتربأن عن األمني اإلسترابادي من  ما: الثاين

  .ووافقه عليه احلدائق، طوله

 وبني عرض الثالث طوالً،  وطوهلا طوالً بني عرض الثالث عرضاًريما يف املستند من التخي: الثالث

 }يكون بطول إصبعأن األفضل  كانوإن { .والوجه ما ذكرناه، ويف الكل ما ال خيفى .وطوهلا يف عرضه

  جيزي«: مريف رواية مع )عليه السالم( بظاهر قوله
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 إىلوميسح مبقدار إصبع من األعلى ، يضع ثالث أصابع على الناصيةأن وعلى هذا فلو أراد إدراك األفضل ينبغي 

  ، األسفل

  

يكون أن وهو يالزم ،  وعرضاًإذ الظاهر منها طوالً، )١(»من املسح على الرأس موضع ثالث أصابع

  .الطول بقدر إصبع

ن إمث ، ثالث أصابع يشملهاألن   هي الوسطى ال السبابة والبنصرإلصبععتبار كون ااالظاهر ن إ مث

 أو  مستوياً،طوالً أو  من وضع األصبع عرضاًشكالاأل كفاية املسمى وفضل الثالث يتحقق بكل

  .منكوساً

يضع ثالث أصابع على الناصية وميسح مبقدار إصبع من أن وعلى هذا فلو أراد إدراك األفضل ينبغي {

والوسوسة ، كل األصابع أو  رؤوس األصابع الثالثيضعأن وال فرق يف ذلك بني } فل األسإىلاألعلى 

  .اإليهال يصغى أن الثاين يستلزم املاء اجلديد ينبغي أن يف 

يكفي يف حصول الفضل وضع ، عتبار الثالث وإمنا املعترب مقدارهااإنه بناًء على ما عرفت من عدم  مث

  . وضع إصبعنيإذاوكذلك ، جرها مبقدار طول إصبعالثالث مث  كانإصبع واحدة تستوعب م

  ظهر أنه يكفي املسح بأية واحدة من األصابع ومما تقدم

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .جيب كونه كذلك فيجزي النكس ال كانوإن 

  

وقد اختلفوا يف }  فيجزي النكس،ال حيب كونه كذلك كانوإن {اخلنصر أو ةاخلمس ولو اإلام

  .ذلك على قولني

  .خرينأ املشهور بني املتإىلبل نسب ، ة جواز النكس على ما ذكره املصنفما عن مجاعة كثري: األول

بل رمبا نسب .  األسفلإىلوجوب كونه من األعلى ، السيد وظاهر الشهيدوما عن الصدوق : الثاين

  .نفردت به اإلماميةانتصار أنه مما بل عن اال،  عليهمجاعوعن اخلالف دعوى اإل،  املشهورإىلهذا القول 

ومجلة من ، ية الكرمية اآلطالقإل  ـكما ذكره املصنفـ قوى وهو األ:  للقول األولواستدل

ال بأس مبسح الوضوء مقبال  :)عليه السالم( عن الصادقن اولصحيح محاد بن عثم، الروايات املطلقة

  .ب املركمجاعلإل،  أيضاًفيجوز يف مسح الرأس، جل كما سيأيتوجلواز النكس يف مسح الِر، )١(»ومدبراً

ات طالقاإل أما ،ولشتغال بعد املنع عن األدلة املذكورة للقول األبقاعدة اال: ستدل للقول الثايناو

 كانالشيخ رواها يف مألن وأما الصحيحة ف،  األسفلإىل املتعارف الذي هو من األعلى إىلفبأا منصرفة 

   ال بأس مبسح القدمني مقبالً«: خر بنفس السند هكذاآ

                                                

  .١ حوءالوض أبواب  من٢٠ الباب٢٨٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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 املركب مجاعواإل،  بعيدةحتمال تعدد الرواياو، سح القدمنيجواز النكس خاص مبف، )١(»راًبومد

هذا باإلضافة ، نهاية وغريمهاومنهم التهذيب وال، لوجود مجلة من املفصلّني بني الرأس والرجلني، ممنوع

  .يف خالفهم عدم جوازه ومقتضى كون الرشد، العامة جيوزون النكسأن  ما حيكى من إىل

إذ ال جمال للقاعدة ، شكالة غري خالية عن اإلرالدليل املذكور كاألجوبة املذكون إ: افلكن اإلنص

ستبعاد ا أما ،واإلنصراف بدوي وليس حبيث يصرف وجهه اللفظ، بعد وجود املطلقات والدليل اخلاص

ل وحنن نرى أمثال هذه املسائل تسأ، عد يف ذلكإذ أي ب، عدم تعدد الصحيحة فهو خارج عن املوازين

  .عن العلماء يف العصر احلاضر بكثرة

 كما هو دائر عند بعض مجاعيقال بلحوق اإل إالّ أن ، املركب يف حملهامجاعاملناقشة يف اإل نعم

وكون الرشد يف خالف ، ستناد كونه حمتمل االإىل باإلضافة إشكاللكن فيه ، مجاعالقائلني حبجية اإل

ه عليه ألنه مما يغفل يهذا ولو لزم عدم النكس لزم التنب، املقامالعامة إمنا هو مع املعارضة وال معارضة يف 

  .طالقفعدم التنبيه مؤيد لإل، عنه العامة

  أما، ت البيانيةءاستدل كل من الطرفني بالوضوانه رمبا  إمث

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب٢٨٦ ص١ج: الوسائل) ١(
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  ميسح على الشعر النابت يف املقدمأن فيحوز البشرة، وال جيب كونه على ، حوط خالفهاأل كانوإن 

  

 الفرد الشائع إىلنصرافها استدل باوأما القائل بالعدم فقد ، هاإطالقستدل باواز النكس فقد القائل جب

ويف كال ،  يفعل املرجوح من غري داعواإلمام ال،  شك يف كونه موجوحاًبعد كون النكس ال

وط األح كانوإن { ت البيانية لشيء من القولنيءاستدالل بالوضوفال ميكن اال، ستداللني نظر واضحاال

  .القول باجلواز متعين كما يف املستمسك كانوإن ، ملا عرفت} خالفه

، أما مصباح اهلدى وغريه ممن أفتوا بعدم جواز النكس مستدلني مبا ذكرناه من أدلة القول بعدم اجلواز

ه نأكف، كراهة النكس أو ،ستحباب املسح مقبالًامن ذكر أن  كما،  على أدلتهمشكالفقد عرفت اإل

  .ستحباب والكراهة املصطلحني دليل ظاهر وإالّ فليس على اال،تياطحأراد اال

،  وال خالفإشكالبال } يف املقدم ميسح على الشعر النابتأن وز جفي، وال جيب كونه على البشرة{

  .رورياتضبل هو من ال،  على ذلك متواترةمجاعبل دعوى اإل

ما أحاط به «: )عليه السالم( وقوله، سمرة باملسح على الرأ الكتاب والسنة اآلإطالق: ويدل عليه

، الغالب وجود الشعر على الرأس عندهمفإن ، بل النساء، لا والسرية القطعية املستمرة عند الرج،»الشعر

  احلسنني و )صلى اهللا عليه وآله( النيبأن وما دلّ على 
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ومن ، م شعرهل كان )عليهم السالم( خر من األئمةآبل وبعض ، )عليهم السالم( واإلمام الرضا

  .وإالّ لورد الدليل على حترمي املسح على شعر الرأس، وا ميسحون عليهكانالواضح أم 

 الغسل إىل" كلما أحاط به الشعر "):عليه السالم( واملناقشة يف بعض املذكورات مثل إنصراف قوله

  . تقدم الكالم يف ذلككما ،الكلية حاكمة على هذه اجلملةفإن ، يف غري حملها" جيري املاء عليه" بقرينة

وما رواه حممد بن حيىي يف مرفوعته عن ،  البشرةإىلورمبا يعارض بني هذه األدلة وبني إنصراف الرأس 

ال جيوز حىت يصيب «:  يف الذي خيضب رأسه باحلناء مث يبدو له يف الوضوء؟ قال):عليه السالم( الصادق

  .)١(»بشرة رأسه باملاء

واملرفوعة ، ية وجود الشعر على الرأسأكثر بعد تعارف بل اًإطالق له اإلنصراف ال وجهن إ :فيه لكن

 ورود بعض الروايات الدالة على جواز املسح إىل هذا مضافاً، يراد ا يف مقابل احلناء ال يف مقابل الشعر

، فعن عمر بن يزيد، املؤيدة جلواز املسح على الشعر بطريق أوىل ـ الظاهر يف اخلفيف ـ على احلناء

  له يف   عن الرجل خيضب رأسه باحلناء مث يبدو)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا: لقا

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢٠ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  ، ال يتجاوز مبده عن حد الرأسأن بشرط 

  

  .)١(»ميسح فوق احلناء«: الوضوء؟ قال

  يف الرجل حيلق رأسه مث يطليه باحلناء مث يتوضأ):عليه السالم( يب عبد اهللاأعن ، وعن حممد بن مسلم

وإمنا محلنا الروايتني على الطلي اخلفيف غري ، )٢(»ميسح رأسه واحلناء عليهأن ال بأس ب«: قالللصالة؟ ف

 عن أخيه، كرواية علي بن جعفر،  البشرة للروايات الناهية عن املسح على احلائلإىلايف لوصول املاء نامل

ال يصلح حىت متسح على « :متسح على اخلمار؟ قالأن سألته عن املرأة هل يصلح هلا :  قال)عليه السالم(

  .)٣(»رأسها

ال على خف وال على مخار وال على ،  الكعبنيإىلواملسح على الرأس والقدمني «: بن طاووساورواية 

  . غريمها من سائر الرواياتإىل، )٤(»عمامة

 وال بني كون الشعر كثيفاً، الشعر أو  عدم الفرق بني كون املسح على البشرة:نه يعرف مما تقدمإ مث

  .}ال يتجاوز مبده عن حد الرأسأن بشرط { ولكن،  يف اجلملةطويالً أو قصرياً، خفيفاًو أ

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٩٤ ص٧٧ج: البحار) ٤(
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 ألنه: واألول على أربعة أقسام، يف املقدم وإما يف غري املقدمما إ منبت الشعرألن ، صور املسألة ستة

،  خيرج مبده عن حدهوإما كثري، شعره مبقدار أمنلة مثالً كان إذاكما ، قليل ال خيرج مبده عن حدهما إ

نفس  أو ميسح عليه يف نفس املقدم حمل نبتهأن كثرياً ال خيلو  كانوما ، شعره مبقدار شرب كان إذاكما 

يف غري  أو ،ميسح عليه يف املقدمما أن إ ألنه، والثاين على قسمني، خارج املقّدم أو خرآ اًكاناملقدم لكن م

  :  فالصور ستة،املقدم

  . يف صحة املسح عليهإشكالوال ، قليل الذي ال خيرج مبده عن حدهالشعر ال: وىلاأل

ويف ،  مجع شعر رأسه يف نفس املقدممثالً،  لكن ميسح عليه يف نفس املقدميكون كثرياًأن : الثانية

  .صدق عليه الناصيةوإن ، نصراف األدلة عنهصدق املسح املقدم على مثل ذلك نظر ال

والظاهر التفصيل يف هذه ، خر من نفس املقدمآ كانميسح عليه يف م لكن يكون كثرياًأن : الثالثة

ما أن الغالب فإن ، شعره كشعر النساء كان إذاكما ، نه مسح مقدم رأسهأبني ما يصدق عليه  الصورة

نصرافاً كما اال يصدق عليه ذلك  وبني ما،  يف املسح عليهإشكال وهذا ال ، األسفلإىليف األعلى يتدىل 

ومسح على هذا  ـ بالعكس كان أو  ـاحللق كانشعر األعلى هو املتديل على م كانألسفل و حلق اإذا

  . يف عدم صحة املسح عليهشكالوهذا ينبغي عدم اإل، الشعر

  إذاكما ،  لكن ميسح عليه خارج املقدميكون كثرياًأن : الرابعة



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٦١

وإن وكذا ال جيوز على النابت يف غريه املقدم  ،جمتمعاً يف الناصية كانوإن فال جيوز املسح على املقدار املتجاوز 

  ، واقعا على املقدم كان

  

  . يف عدم صحتهإشكالوهذا ال ، مسح على شعر الناصية املتديل على اجلبني

  . يف عدم صحتهشكالوهذا ال ينبغي اإل، منبته يف غري املقدم وميسح عليه يف املقدم كانما : اخلامسة

  .أنه ميسح عليه يف غري املقدمالّ  إوهي مثل اخلامسة: السادسة

يتجاوز عن حد الرأس ولكن ال جيوز   املصنف وأنه رمبا الإطالقوعلى ماذكرنا تعرف وجه النظر يف 

 يف جمتمعاً كانوإن فال جيوز املسح على املقدار املتجاوز { قوله أما ،كإحدى صوريت الثالثة، املسح عليه

  .كما هو إحدى صوريت الثالثة، يف غري مثل شعر النساء، فقد عرفت صحته يف اجلملة }الناصية

دعي عليه ابل ، إشكالبال }  على املقّدمواقعاً كانوإن  ال جيوز على النابت يف غري املقدم اوكذ{

  . األدلةإطالقفال يشمله ،  ألنه مثل احلائلمجاعاإل

  .بعالج أو نه ال فرق فيما ذكر بني كون نبات الشعر طبيعياً إمث

صار أن  تفاعل ب إالّ إذا، زرع الشعر يف الرأس مما مل يتفاعل فيه مل يكن له حكم شعر الرأسذاإ نعم

  فإنه، كالشعر األصلي
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  وال جيوز املسح على احلائل

  

 إشكالبال } وال جيوز املسح على احلائل{ يف أنه كاحلائل إشكالالشعر املستعار فال  أما ،جزء حينئذ

  . عليهمجاعنتهى وغريمها اإلرب واملتبل عن املع، وال خالف

املسح على احلائل ليس ن إ حيث ، املطلقات الدالة على املسح على الرأسإىلضافة ويدل عليه باإل

يف الرجل يتوضأ  :)عليهماالسالم( عن أحدمها، كصحيح محاد:  مجلة من الروايات، على الرأسمسحاً

  .)١(» فيمسح على مقدم رأسهيرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه«: وعليه العمامة؟ قال

فثقل عليه نزع العمامة ، عتممرجل توضأ وهو : )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا، خرآويف خرب 

  .)٢(»صبعهإليدخل «: الربد؟ فقال كانمل

عليه ( عن املسح على اخلفني والعمامة؟ فقال :)عليهما السالم( عن أحدمها، وصحيح ابن مسلم

  .)٣(»يهماال متسح عل«: )السالم

  .)٤(»ال جيوز حىت يصيب بشرة رأسه باملاء«: يف الذي خيضب رأسه باحلناء؟ قال :وعن حممد بن حيىي

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ حالوضوء أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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أن  سألته عن املرأة هل يصلح هلا: قال )عليه السالم( عن أخيه )عليه السالم( وعن علي بن جعفر

  .)١(» متسح على رأسهاال يصلح حىت«: متسح على اخلمار؟ قال

ال ،  الكعبنيإىلواملسح على الرأس والقدمني «: )عليه السالم( قال، ) اهللاهرمح( سبن طاوواوعن 

  .)٢(»وال على عمامة،  وال على مخار،على خف

  .)٣(» عن املسح على العمامة واخلمار والقلنسوة أيضاً)عليهم السالم( ووا: ويف رواية الدعائم

وذه الروايات ،  غريها من الرواياتإىل، )٤(»وال متسح على عمامة وال على قلنسوة«: ويف الرضوي

، ال بد من محل الروايات الدالة على خالف ذلك على بعض احملامل،  املقطوع بهمجاع اإلإىلضافة باإل

وقد ، على الضرورة أو ،أواحلائل الذي ال ينايف صدق املسح على الرأس لكون احلائل خفيفا، كالتقية

  . جواز املسح على احلناء مما جيب محله على بعض هذه احملاملتقدم بعض الروايات اليت ظاهرها

                                                

  .٥ حالوضوء بوابأ  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٩٤ ص٧٧ ج:البحار) ٢(

  . يف ذكر صفات الوضوء١١٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(

  .١٨ سطر ١ص: فقه الرضا) ٤(
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ضطرار نعم يف حال اإل،  البشرةإىل مل مينع عن وصول الرطوبة  رقيقاًشيئاً كانوإن غريمها  أو القناع أو من العمامة

  الكفيكون املسح بباطن أن وجيب ،  ال ميكن رفعهشيئاً كان  وإذا،كالربد ال مانع من املسح على املانع

  

وإن { لنسوة واحلناء والطنيقكال} غريمها أو القناع أو من العمامة{ نه ال فرق بني أقسام احلائلإ مث

ونقلوا اخلالف فيه عن ، ادعاه غري واحد، اًإمجاع}  البشرةإىل مل مينع عن وصول الرطوبة  رقيقاًشيئاً كان

الشعر بال مانع جاز  كانو، ل الشعراملانع على أصو كان لو مث إنه، وذلك لعدم الصدق، أيب حنيفة

  . ملا تقدماملسح عليه لكفاية املسح على الشعر مطلقاً

 أو ،واحلر} كالربد{ ضطراراال كانسواًء } ضطرار ال مانع يف املسح على املانعنعم يف حال اال{

الوضوء وسيأيت الكالم يف ذلك يف ، كاجلبرية}  ال ميكن رفعهشيئاً كان إذا{ كذلك} و{ غري ذلك كان

والكالم فيه خارج من ، صل املسح فهو ساقطأضطرار من اال كان  أما إذا،ىلاشاء اهللا تعن إضطراري اال

، أعاد املسح على نفس الرأس، ت املواالة مل تفتكان لو مسح على احلائل ومث إنه، موضوع البحث هنا

  .يعيد مسح الرأس والرجلني فإنه  أيضاًوحىت لو مسح رجليه، الوضوء بذلكن ال على بطألنه ال دليل

، دعى الشيخ املرتضى نفي اخلالفاوقد ، اليدبم كونه ولز أما }يكون املسح بباطن الكفأن وجيب {

  .حنوها أو خر كخرقةآفال يصح املسح بشيء ، تفاق عليهاالواحلدائق 
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ا بقي مث إمسح رأسك بفضل م«: كحديث املعراج ، ومجلة من الروايات،ويدل عليه السرية القطعية

ية ات كاآلطالقوبذلك تقيد اإل، ومثلها غريها من الروايات، )١(» كعبيكإىلورجليك ، يف يدك من املاء

 مل أجد من أفىت جبوازه بغري بل، املصداق خالف الظاهر ذلك من بابأن حتمال او، الكرمية وغريها

  .اليد

  . صرحيا خمالفاًدبل مل أج، فهو املشهور، وأما لزوم كونه بالكف دون الذراع وحنوها

نه ال وجه للتأمل بعد السرية القطعية ومجلة إ :لكن فيه، تأمل يف املستمسك يف داللة األدلة عليه نعم

 ويف ،)٢(مث مسح رأسه وقدميه ببلل كفه ):عليه السالم( عن الباقر، كخرب زرارة وبكري. من الروايات

  . الكفإىل "يديه" و "يده" نصرافا إىلهذا باإلضافة ، )٣(بفضل كفيه :خرآخرب 

 قيل أخذه بكفيه إذاف، فألنه املنصرف من الكف، يكون بباطن الكف دون ظاهرهاأن وأما لزوم 

  .غري ذلك أو خضيب قيل كف أو ، السماءإىل قيل رفع كفه إذاوكذلك ،  باطن الكفإىلنصرف ا

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٥ باب صفة الوضوء ح٢٥ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .١١الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٥ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  يكون باألصابعأن  واألوىل، يكون باليمىنأن واألحوط 

  

  .لكن الدليل ال يساعدمها،  الغنية والشهيد أفضلية باطن الكفاحملكي عن نعم

املشهور  لكن عن، ذلك إختار اإلسكايف وبعض املتأخرين وجوب، }يكون باليمىنأن واألحوط {

ية والروايات اليت ال  اآلطالقوذلك إل ،ستحبابهاظاهر الفقهاء اإلتفاق على : بل عن احلدائق، ستحبابها

واملشهور محلوها على استحباب ألا ال . )١(»ومتسح ببلة ميناك ناصيتك«: زرارةصحيح  إالّ مقيد هلا

وهذا ،  أقوى من ظهور الصحيحة يف الوجوبطالقظهورها يف اإلفإن ، تصلح لتقييد املطلقات الكثرية

بل لعل ظاهر بعض الروايات املسح على ،  ذلكإىلغري بعيد بعد كثرة الروايات البيانية من دون إشارة 

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  احلاكي لوضوء رسول اهللا)عليه السالم( ففي خرب الباقر، الرأس باليسرى

تقدمي اليسار ظاهر يف كون مسح فإن ، )٢(»ة يساره وبقية بلة ميناهلومسح مقدم رأسه وظهر قدميه بب«

  .فتأمل، الرأس ا

لكنها ال تصلح ، "األصابع"يات من لفظ شتمل عليه بعض الروااملا } يكون باألصابعأن  واألوىل{

  بل ظاهرها أا ، لتقييد املطلقات

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: سائلالو) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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من الكف  كانفما هو املشهور من جواز املسح بأي م، صبعال يف مقام التحديد باإل، يف مقام التقدير

على لكن يف اجلواهر أنه مل يقف ، حكى يف احلدائق عن بعض األصحاب لزوم األصابعوإن ، هو املتعني

  . بهمصرح

حتمال لزوم باطن اإلصبع ملا تقدم يف باطن الكف ال او، باطنها أو نه ال فرق بني رأس اإلصبع إمث

  .الرؤوس من الباطنأن بل الظاهر ، وهو غري موجود هنا، نصرافبعد كون الوجه هناك اال، وجه له

،  الكف اإلستواءمث ال يلزم يف. ألنه ليس من الباطن، ال يصح باإلظفر على قول مشترط الباطن نعم

  . األدلةطالق إلبل جيوز منكوساً
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  .منحرفاً أو عرضاً أو يكون طوالًأن يف مسح الرأس ال فرق بني : )٢٤ ـ مسألة(

  مسح الرجلني: الرابع

  

، العكس أو ، األسفلإىلمن األعلى  }يكون طوالًأن يف مسح الرأس ال فرق بني {: )٢٤ ـ مسألة(

 األسفل إىلبأقسامه األربعة من األعلى } أو منحرفاً{، العكس أو ،سار اليإىلمن اليمني } أو عرضاً{

كما أنه يصح ،  األدلة السابقةطالقكل ذلك إل، يساراً أو  األعلى مييناًإىلمن األسفل  أو ،يساراً أو مييناً

  . من الدائري وغريهشكالسائر اإل

 عليه مجاعبل دعاوي اإل، ف وال خالإشكالبال } مسح الرجلني{: من واجبات الوضوء} الرابع{

: ويدل عليه قبل ذلك كله قوله سبحانه، الروايات على ذلك متواترةأن كما ، بل هو ضروري، متواترة

﴿و ِسكُمؤوا ِبرحسامأو لَكُمجِنإىلريبوعليه " كمأرجلَ"املشهورة هى نصب القراءة فإن ، )١(﴾ الْكَع

 قربه منألن ، ال وجه له" وجوهكم" ل بأنه عطف على لفظوالقو" رؤوسكم" حمل على يكون عطفاً

  .يةعت هناك قرينة قطكان  إالّ إذاقرب مينع األبعداألفإن ، مينع ذلك" الرؤوس"

  ية عن الداللة لكوا أنه ال وجه للقول بسقوط اآل: ومنه يظهر

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(
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  ".رؤوسكم"على حمل  أو "وجوهكم" العطف على لفظ: ذات احتمالني

وقراءة بعض القراء ، أصالً القرآنخترنا عدم تغيري األنا ، كنا ال نقول بهوإن  ـ سرأما قراءة الك

 قيل به فالظاهر أنه عطف على لفظفإن  ـ أشبهوالروايات الواردة تأويالت وما ، جتهادات منهما

 القرآن فال حيمل عليه ألنه من الشواذ جداً، واجلر باجلوار" وجوهكم" ال أنه عطف على" رؤوسكم"

 وبذلك ظهر ،كما ال خيفى  أنه خالف الظاهر القطعيإىلباإلضافة ، حلكيم الذي هو يف غاية الفصاحا

  .سل معاًللمسح والغ وال، أنه ال وجه لغسل الرجلني

 املفضول الذي هو إىل، نه يزيل الوسخإسل حيث الشارع ال يترك األفضل الذي هو الغأن والقول ب

سل كل وإال لزم القول بأفضلية غَ،  الشرعية غري املوازين العرفيةازينإذ املو، يف غاية السقوط، املسح

 اُخر أحكاموكذلك لزم القول ب، زالة الوسخيف إفضل أألنه ، وكل اليد من الكتف، الرأس والوجه

  . غري ذلكإىل يف األوقات اخلمس ألنه ذكر وقراءة وتسبيح كالصالة مخس ركعات مثالً

بعد  ـ لفائدة التنسيق ووحدة املظهر، حيدد التكليفأن على الشارع  أنوقد ذكرنا يف هذا الكتاب 

خر غري ذلك التكليف اآل كانوإن بل ،  يف احلكمةخر متساوياًآتكليف  كانوإن ،  ـمراعاة احلكمة

  سل بغأمر  مل يفالشارع مثالً، املأمور به أفضل من بعض النواحي
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 حة وحدة مظهر العمل من كللر بينه وبني الغسل ملصومل خيي، جل ملصلحة التسهيل وعين املسحالِر

  . اإلسالميةحكاموموضع هذا الكالم يف الكتب املبينة لفلسفة األ، الناس

 إشكالبال ، وال الباطن فقط، ال الظاهر والباطن، جلني هو مسح ظاهرمهاالواجب يف مسح الِرن  إمث

عليه ( كقوله، تفيضةسعلى الظاهر موالنصوص بكون املسح ، مجاعبل عليه دعوى اإل، وال خالف

، يمىنوما بقي من بلة ميينك ظهر قدمك ال، ومتسح ببلة ميناك ناصيتك«:  يف صحيحة زرارة)السالم

  .)١(»ومتسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى

 ميسح )صلى اهللا عليه وآله وسلم( لوال أين رأيت رسول اهللا«: )عليه السالم( واملروي عن أمرياملؤمنني

وهذه العبارة كأمثاهلا من اإلمام وسائر ، )٢(»باطنهما أوىل باملسح من ظاهرمهاأن ر قدميه لظننت ظاه

، خرآوقد يصب بداعي شيء ، لفاظهأالكالم قد يصب بداعي معىن فإن ،  كناية)عليهم السالم( األئمة

نه إحيث ، سح الباطن أوىلم كانوإالّ ،  باملوازين العرفيةالدين ليس قياساً وتفسرياًأن فمعىن هذا الكالم 

  كما ، يظن ذلك ظناً خارجياً كان )عليه السالم( اإلمامأن ال ،  أوىلكثرحمل الوسخ وإزالة الوسخ األ

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٩ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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أكل التراب حماسين « :)سالم اهللا عليها(  على قرب فاطمةإليه فيما ينسب )عليه السالم( قولهأن 

  .حقيقةن االبلى والنسين اريسال ، ترك التزاوركناية عن اختفاء احملاسن يف التراب و، )١(»فنسيتكم

يف مسح  )عليه السالم( عن الصادق، كمرفوعة أيب بصري،  مسح الباطنخبارنه ورد يف بعض األ إمث

مسح القدمني و، مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره«: )عليه السالم( الرأس والقدمني؟ فقال

  .)٢(»ظاهرمها وباطنهما

 »هكذا«: مث قال، » توضأت فامسح قدميك ظاهرمها وباطنهماإذا«: )عليه السالم( لقا، وخرب مساعة

  .)٣(صابع األإىلخرى على باطن قدميه مث مسحهما فوضع يده على الكعب وضرب األ

ولوال قوة ظهورها يف التقية ، لكونه مذهب بعض العامة،  على التقيةخبارال بد من محل هذه األ لكن

وقد أعرض ،  بينها وبني ما دل على كون املسح على الظاهرةافانلعدم امل، ستحبابمكن محلها على االأل

وقد ، نصراف لفظ الظهر عنهماال، صفحتا القدمني فال يبعد عدم كفاية مسحهما أما ،املشهور عنها

  قواه يف 

                                                

  .٢١٧ ص٤٣ ج:البحار) ١(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  ،  الكعبنيإىلمن رؤوس األصابع 

  

التخليل بني  أما ، الظاهرإىل ضمها وال يستحب، فال جيزي مسحهما وحدمها، اجلواهر وكذا غريه

  .األصابع فسيأيت الكالم حوله

ت رجله كالذي التفّ ،باطناً أو ستعماله ظاهراًانه ال فرق يف وجوب مسح الظاهر بني إالظاهر  مث

 طالقوذلك كله إل ـ كالذي ال يقدر من املشي ـ وبني عدم استعماله ،فبعض ظاهرها يالمس األرض

  .األدلة

  .نه ال ميسحأو ت رجله من التفّإىلحكم الباطن بالنسبة ومنه يظهر 

ستيعاب بني الفيجب ا، يف الطول على املشهور كما يف املستند}  الكعبنيإىلمن رؤوس األصابع {

 واستظهره يف اجلواهر من كل من عبر بوجوب، هارة الشيخطبل بال خالف ظاهر كما عن ، احلدين

، والسرائر، والغنية، واإلنتصار، بل عن املختلف، الكعبني إىلمسح الرجلني مع أطراف األصابع 

والذكرى من كفاية ،  ملا احتمله يف املعتربخالفاً،  عليهمجاعاإل، ومفتاح الكرامة، والتذكرة، واملنتهى

،  احلدائقإليهومال ، وجزم به يف املفاتيح، ونفى عنه البعد يف رياض املسائل ـ كما يف الرأس ـ املسمى

  .حتياط يف القول األولاال كانوإن  األدلة هو هذا القول ىلإواألقرب 

  : ستدل للقول األول وهو املشهور بأمورا

ظاهره وجوب ن إ الكعبني﴾ حيث إىلوأرجلكم ﴿: حيث قال سحبانه، ظاهر الكتاب: األول

  ه لوضوح أن ال يضر، خروعدم ذكر الطرف اآل، املغسول أو  للغسلغايةً" إىل" كان الستيعاب سواءا
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  .رؤوس األصابع بالنص والفتوى

  . املتقدممجاعاإل: الثاين

صلى اهللا عليه ( مثل ما رواه كشف الغمة يف تعليم جربائيل لرسول اهللا، مجلة من الروايات: الثالث

  .)١( الكعبنيإىلومسح الرأس والرجلني  : وفيه)وآله

  .)٢(» الكعبنيإىلومسح الرأس والقدمني «: وما رواه يف اخلصال

  .» كعبيكإىلورجليك «: وحديث املعراج

  .» الكعبنيإىلوالقدمني «: بن طاووساوحديث 

 إىل الكعبني إىلفوضع كفه على األصابع فمسحها : كصحيح البزنطي ،الوضوءات البيانية: الرابع

بكفه  إالّ ال:  فقال،صبعني من أصابعه هكذاإرجالً قال بأن جعلت فداك لو : فقلت، ظاهر القدم

  .)٣(كلها

  نقطع إظفره فأمره اإلمام باملسح على افيمن ، وحسنة عبد األعلى

                                                

  .٨٨ ص١ج: كشف الغمة) ١(

  .٩ باب املائة وما فوقه ح٦٠٣ ص:اخلصال) ٢(

  .٤الوضوء ح أبواب  من٢٤ الباب٢٩٣ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  . بعض الظاهر كفايةمسح يف كان بستيعاالنه لو مل جيب اإحيث ، )١(اجلبرية

وعلى ، أنه حممول على املقدار اجلائز مسحه بقرينة ما سيأيت: ستظهار من الكتابويرد على اال

حاهلا حال الكتاب يف لزوم محلها أن ب: لطائفة األوىل من الرواياتوعلى ا، ستنادبأنه حمتمل اال: مجاعإلا

  .على ما ذكر

،  بقرينة ما يأيت أيضاًحبات مما ال بد من محل املقام عليهتففيها مجلة من املس: ت البيانيةءاأما الوضو

 إالّ رارة بأنه ال جيب املسح على ما عليه امل:ويرد على احلسنة، بكل الكف  وأنه ال جيب املسحخصوصاً

حتمل كون ابل رمبا ، نقطاع مجيع األظفار بعيد جداًاواحلمل على ، ستيعاب العرضيعلى وجوب اال

  .املراد بني اليد والرجل أنه جممل أو ،ظفر يدهإاملراد وقوع 

  : ستدل للقول الثاين بأموراو

،  داخلة على الرجلالباء الداخلة يف الرأس املوجبة لكفاية املسمىن إحيث ، ظاهر الكتاب: األول

  .يكون املسمى بني اإلصبع والكعبأن وإمنا الالزم ،  أيضاًفتدل على كفاية املسمى

  .الرباءة عند الشك: الثاين

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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وال «:  قال)عليه السالم( كحسنة األخوين عن الباقر، ما دل على جواز املسح على الشراك: الثالث

  .)١(»يدخل أصابعه حتت الشراك

مل يستبطن و مسح على النعلني )عليه السالم( عليان إ«: )عليه السالم( عنه، وحسنة زرارة

  .)٢(»الشراكني

، )٣( توضأ مث مسح على نعليه ومل يدخل يده حتت الشراك)عليه السالم( علياًن إ : أيضاًتهورواي

 سألت أبا احلسن موسى: لقان اويؤيده بل يدل عليه ما رواه جعفر بن سليم، تيةوكذلك الصحيحة اآل

جعلت فداك يكون خف الرجل خمرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أجيزيه ذلك؟ : قلت )عليه السالم(

  .)٤(»نعم«: )عليه السالم( قال

،  بعد عطفه على شيء من الرأسما دلّ على كفاية املسح بشيء من الرجل خصوصاً: الرابع

 مسح بشيء إذاف، ﴾ الكعبنيىلإوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ﴿ :ىلاقال اهللا تع«: خوينكصحيحة األ

   طراف األصابعأخر آ إىلبشيء من رجليه ما بني الكعبني  أو من رأسه

                                                

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: سائلالو) ١(

  .١١ حالوضوء أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»فقد أجزأه

 إذا الكعبني﴾ فإىل﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم : ىلامث قال تع«: )عليه السالم( قال، وكحسنتهما

  .)٢(»صابع فقد أجزأهطراف األأ إىلبشيء من قدميه ما بني الكعبني  أو مسح بشيء من رأسه

 إذاو، متسح على النعلني وال تدخل يدك حتت الشراك: )عليه السالم( وكصحيحتهما االُخرى قال

  .)٣(فقد أجزأك،  اطراف األصابعإىلبشيء من قدميك ما بني كعبيك  أو رأسك مسحت بشيء من

 كما قال اهللا عزوجل يف "مبرؤوسك"الباء يف قوله  كاناملسح إمنا هو ببعضها ملن إ«: ورواية الدعائم

  .)٤(»وكذلك مسح الرأس والرجلني ـ قالأن  إىل ـ التيمم

وأما الروايات ، الرباءة ال موقع هلاأن كما ، ية املباركة على هذا القولال خيفى أنه ال داللة لآل مث

  ناقش فيهاوإن فداللتها ظاهرة 

                                                

  .٤٠ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ٧٦ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ص ١ج: الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ج: الوسائل) ٣(

  . يف ذكر صفات الوضوء١٠٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(
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  ومها قبتا القدمني على املشهور

  

فالقول ، وأما ضعف سنده يصلح للتأييد،  صحيحة وحسنة كما عرفتوسندها بني، بعض األعالم

  . األول هو األحوطالقول كانوإن الثاين هو األقرب 

املفصل  أمام الساقني ما بني} مها قبتا القدمني على املشهور{ الكعبنيإن  وه} و{: القول األول

  . عليهمجاعب اإلبل عن التهذي، كما ذكره املفيد وغري واحد من املتأخرين، واملشط

سكايف والعالمة والشهيد يف بعض  اإلإليهذهب ، ا مفصل الساق والقدم أي ملتقامهاإ: القول الثاين

وعن التذكرة ،  مجاعة من أهل اللغةإىلوعن البحار نسبة ذلك ،  واألردبيلي،وصاحب الكرت، كتبهما

  . عليهمجاعاإل

النايت يف ،  الساق والقدمى ملتقيفستدارة الواقع اال إىل الكعب هو العظم املائلن إ: القول الثالث

ذكر ذلك ،  كما هو كذلك يف البقر والغنم ويلعب به األطفال ال حيس به كثرياًوسط القدم العرضي نتواً

  .كما حكاه عنهم املستند، الشيخ البهائي وطائفة من املتأخرين

املراد بالكعب أن وهو ، أصحابناحد من أ إليه العامة ومل يذهب إىلوهو منسوب : القول الرابع

كعب  إالّ ومنه يظهر أنه على قول فقهائنا ال يكون يف كل رجل، يف طريف الساقن االناتيتن االعقدت

  .وأما على قول العامة ففي كل رجل كعبان، واحدة

   إذ،  ظاهرةلاقووالثمرة بني األ(: قال يف مصباح اهلدى
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)  اهللاهرمح( يكون أقل منه بناًء على قول البهائي، ليه املشهوروالذي ع األول سوح بناًء على القولمامل

وهو  ـ أي القول الثاين ـ  البهائي يكون أقل منه بناًء على قول العالمةإليهكما أنه بناًء على ما ذهب 

من غري فرق يف ذلك بني القول بدخول ، منه بناًء على قول العامة بناًء على مذهب العالمة يكون أقل

قوال خروجه عنه داخل على مجيع األ أو ألنه على تقدير دخوله فيه، خروجه عنه أو  املمسوحالكعب يف

  .انتهى، )١()خارج عنه كذلكأو 

  .واألقرب منها هو قول املشهور، الثالثة قوالاأل إالّ نه بعد سقوط القول الرابع ال يبقى إمث

  : بأمور ـ الذي هو املشهور ـ واستدل للقول األول

وعن ، الكعب هو قبة القدمأن دعى الشيخ يف التهذيب على افقد ، ات املستفيضةمجاعإلا: األول

  .)عليهم السالم( البيت  فقهاء أهلإىلاملعترب نسبته 

  .)٢()ناإمجاعوعليه ، عندنا معقد الشراك وقبتا القدمن االكعب(: وعن الذكرى قال

   يف ظهرن االناتين امها العظمن االكعب(: نتصار قالوعن اال

                                                

  .٢٨٧ ص٣ ج:مصباح اهلدى) ١(

  .١٩ سطر ٨٨ ص:الذكرى) ٢(
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  . عليهمجاعدعى اإلامث ، )١()من عند معقد الشراك

  . الفرقةإمجاعدعى امث ، )٢()يف وسط القدمن امها الناتين االكعب( : قالوعن اخلالف

  . اإلماميةإىلوعن جممع نسبة ذلك 

   . كونه مذهب الشيعةإىلنسبة ذلك ، ولباب التأويل، واملصباح، بن األثرياوعن اية 

  . لكنه مؤيد قوي كما ال خيفىمل يكن دليالًوإن وهذا ، ات يف كلماممجاع غري ذلك من اإلإىل

جعل الرضوي من أن وقد تقدم يف بعض املباحث ، األصل لعدم وجوب األزيد عند الشك: الثاين

وهذا حسن عند ، كسائر املوارد، اءة يف مورد الشكرببل جيزي فيه ال، واحملصل ال وجه لهن اوالعن

  . كما ال خيفىإليهستناد مع وجود األدلة فال ميكن اال أما ،ل أصيل حيث ال دليلاألصألن ، الشك

، الكعب هو قبة القدمأن  على مجاعية الكرمية بضميمة ما حيكى عن اللغويني من اإلظاهر اآل: الثالث

   :)٣(سيما قول صاحب الصحاح،  لغوي اخلاصة وكثري من العامةإمجاع(: ويف عبارة املستند

                                                

  .٢٨ ص:نتصاراال) ١(

  .٤٠ املسألة ٨ ص١ج: اخلالف) ٢(

  .٢١٣ ص١ج: الصحاح) ٣(
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 الناس ما عدا إىلونسبه ، عند ملتقى الساق والقدم ـ يف ظهر القدم ـ العظم الناشز :الكعب

وإمنا اخلالف يف ، لعدم اخلالف بينهم يف تسمية ذلك كعباً، نه مذهب مجيعهمإبل قيل الظاهر ، األصمعي

  .نتهىا، )١()تسمية ما عداه به

  .فهو جممل، ول الشيخ البهائيكالم اللغويني حمتمل لقول املشهور ولقأن واُشكل على ذلك ب

 كما ال ، بعد ظهور كلمام يف انطباقها على قول املشهورشكالنه ال وجه هلذا اإلأالظاهر  لكن

  .خيفى على من راجع كلمام

:  قال)عليه السالم( عن الرضا كصحيح البزنطي، ما دل من الروايات اخلاصة على ذلك: الرابع

 ظاهر إىل الكعبني إىل هو؟ فوضع كفه على األصابع فمسحها سألته عن املسح على القدمني كيف

الكعب يف ظاهر القدم وهو أن فيدل على " الكعبني" بدل عن أما  ظاهر القدمإىلقوله فإن ، )٢(القدم

ويكون ، فيكون الكعب الوسط قبل املفصل، يراد بظاهر القدم مفصل الساقأن ب وإما غاية ،العظم النايت

  .أيضاً هو العظم النايت

  .يكون الظاهر خالف الباطن فال خيفى ما فيهأن وأما إرادة 

                                                

  .١٣ سطر ٩١ ص١ ج:ملستندا) ١(

  .٦ ح باب مسح الرأس والقدمني٣٠ ص٣ج: الكايف) ٢(
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مث مسح  :وفيها،  الواردة يف الوضوء البياين)عليه السالم( رواية امليسرة عن الباقر، ومثله يف الداللة

 أسفل إىلوأومأ بيده : قال، هذا هو الكعب: مث قال، مث وضع يده على ظهر القدم، رأسه وقدميه

 ـ والظنبوب، العرقوب عصب غليظ فوق العقبفإن ، )١(هذا هو الظنبوبن إ: مث قال، العرقوب

ما وضع كفه عليه من ظاهر القدم أن وعليه فالظاهر من الرواية ، طرف الساق ـ بالظاء املعجمة والنون

  ."هذا هو الظنوب":  وقالإليهمأ بيده  أو مغاير مع ما"هذا هو الكعب": وقال

املنصرف من ن إ :وفيه، حتمال الروايتني لكالم الشيخ البهائياا االستدالل بنه أشكل على هذ إمث

 وعلى تقدير كونه جممال يكون ،قرب املفصل أو وإال لقال قُرب الساق، الظهر والظاهر الوسط الطويل

  .مقتضى األصل الرباءة من الزائد

 ، كونه خالفاًإىل نه مضافاًإ: فيهو، حتاد الكعب والظنبوباحتماهلا اكما أنه اُُشكل يف رواية ميسرة ب

ن إ: مث قال، مث وضع يده على ظهر القدم :وفيه، ظاهرها ينايف ما رواه العياشي يف الوضوءات البيانية

ومثل اخلربين ، )٢(هذا هو الظنبوب وليس بالكعبن إ: وقال،  العرقوبإىل وأومأ بيده ،هذا هو الكعب

  ما رواه ، يف الداللة

                                                

  .٣٩ يف صفة الوضوء ح٤ الباب٧٥ ص١ج: التهذيب) ١(

  .٥٧ و ٥٦ ح٣٠٠ ص١ج: تفسري العياشي) ٢(
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، )١(ووصف الكعب يف ظهر القدم، »الوضوء واحدة واحدة«: وفيه، )عليه السالم( قرعن البا، ميسرة

  . فيهشكالحتماله لقول الباقي قد عرفت اإلاو

 يف )عليه السالم(  ـبن احلسني ـ قعد حممد بن علي: ستدالل لذلك مبا رواه الكسائي قالاما اال

، ليس هو هكذا«: )عليه السالم( ا؟ فقالهكذ: فقالوا: قال »ها هنا الكعبان«: وقال، له كانجملس 

إذ املشط ميتد يف ، يكون املراد وسط املشطأن فيتوقف على ، )٢( مشط رجليهإىلوأشار ، »ولكنه هكذا

دون الكعب طرف ن إيقال  أو ،جانب منه طرف األصابع وجانب منه طرف الساق، وسط الكعب

فاملراد ، مرتفعاًليس وآخره ال يراد ألنه ، آخره  أووسطهما إ يرادأن فالالزم ، األصابع ال يكفي قطعاً

  .فتأمل، وسطه

ويف كون الشهرة ، ستناديةأي الشهرة العملية ال اال، جنباره بالشهرةاوأما ضعف سنده فقد قيل ب

  .ية جابرة كالملالعم

ة كخرب مساع، الكعب قبة القدمأن  الواردة يف قطع قدم السارق اليت يستفاد منها خباراأل: اخلامس

  عليه ( قال، املروي يف الكايف

                                                

  .٧ ح باب يف صفة الوضوء٢٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٣١٧ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(
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، )١(»عاد قطعت رجله من وسط القدمفإن ،  أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفإذا«: )السالم

إمنا ، القطع ليس من حيث رأيت يقطعن إ«: )عليه السالم(  عن الصادق أيضاًبضميمة ما رواه الكايف

يكون املراد أن واحتمال ، وسط القدموعلى هذين اخلربين فالكعب ، )٢(»جل من الكعبيقطع الِر

  .خالف الظاهر، خبارية الوضوء ويف األآبالكعب هنا غري الكعب يف 

جل وتقطع الِر «:يف حد السارق؟ )عليه السالم( والصادق )عليه السالم( يعن عل: ويف رواية الدعائم

  .يكون القطع من نصف القدم، )٣(»من الكعب وتدع له العقب ميشي عليها

جل قطعها دون  قطع الِرإذاو«: )عليه السالم(  عن علي)عليه السالم( اية العياشي عن الباقرويف رو

  .)٤(»الكعبني

  .»جله من وسط القدمعاد قطعت ِرفإن «: )عليه السالم( عن الصادق، ويف رواية مساعة

   عاد إذاف«: )عليه السالم( عن علي، ويف رواية اجلعفريات

                                                

  .٨ ح باب حد القطع٢٢٣ ص٧ ج:الكايف) ١(

  .١٧ ح باب حد القطع٢٢٥ ص٧ ج:الكايف) ٢(

  . يف ذكر احلكم يف السراق٤٦٩ ص٢ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .١٠٤ ح٣١٨ ص١ج: تفسري العياشي) ٤(
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 مجاع اإل)رمحه اهللا( وقد ادعى العالمة،  غريها من الرواياتإىل، )١(»قطعت رجله اليسرى من الكعب

  .حمل القطع هو وسط القدمأن على 

عدم التالزم بني العقب يف  أو ،ضعف الداللة أو ، بضعف بعض الروايات الواردة يف املقامشكالواإل

  .ال خيلو عن نظر واضح، والعقب يف هذه الروايات، املقام

:  قال)عليه السالم( عن الباقر كصحيح زرارة، الشراكن الدالة على عدم استبط اخباراأل: السادس

  .)٢(»متسح على النعلني وال تدخل يدك حتت الشراك«

مث مسح على رأسه ، فغسل وجهه وذراعيه )عليه السالم( توضأ علي« : )عليه السالم( ويف خرب عنه

كما ذكره السيد ، حمل الشراك هو قبة القدمن أوال خيفى ، )٣(»ومل يدخل يده حتت الشراك، وعلى نعليه

  . والشهيد وغريمها

  :وأشكل على ذلك

  .فلعله املفصل بني الساق والقدم، حمل الشراك القبةأن بأنه مل يعلم : والًأ

                                                

  .١٤١ ص:اجلعفريات) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٣  الباب٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  . املفصلإىلالشراك يندفع عند املسح أن ب: ثانياً

  .الشراك قائم مقام البشرةأن ب: ثالثاً

  .كما تقدم ، بشيء من الرجلالواجب املسحأن ب: رابعاً

أن ب: وعلى الثاين، إنه قد علم كون حمل الشراك الكعب: إذ يرد على األول،  ال خيفىويف الكل ما

قيام الشراك مقام البشرة خالف ظاهر الكتاب أن ب: وعلى الثالث،  بل وال غالباًاالندفاع ليس دائماً

الكالم مع الذين يقولون بوجوب ن إ: الرابعوعلى ، حتمال يف اخلربا مبجرد إليهوالسنة ال يصار 

  .رداً طويل جداً نكتفي منه ذا املقدارط وور نقضاًستدالالت املشهاوالكالم يف ، االستيعاب

 ،الكعب هو املفصل بني الساق والقدمأن  العالمة ومجاعة من إليهالذي ذهب : لقول الثاينلستدل او

يعين املفصل دون عظم  ـ »هاهنا«:  عن الكعبني فقال)المعليه الس( عن الباقر، بصحيحة زرارة وبكري

أن بتقريب ، )١(»والكعب أسفل من ذلك، هذا من عظم الساق«: هذا ما هو؟ فقال: فقلنا ـ الساق

  . الكعب املفصل عند عظم الساق:فاملعىن "عند"هو " دون"ـ املراد ب

 من لهو املفصل الذي أسف: لكعبا، فاملعىن، "عند" األسفل ال" دون"ة الظاهر من لفظن إ: وفيه

   يفأن وال خيفى ، عظم الساق

                                                

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(
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ال من ، فالرواية من أدلة قول املشهور، نسان اهليكل العظمي لإلإىلاملشط مفصل كما جيده من نظر 

قبة يف الكعب هو العظم الناشز أن ستدل ا احملقق والشهيد على اولذا ، )رمحه اهللا( أدلة قول العالمة

  . بإمجال الرواية ال وجه لهوالقول، القدم

 حلسناأنه أخربه من رأى أبا ، كرواية يونس: خر من الرواياتأستدل ملذهب العالمة جبملة اكما أنه 

األعلى املفصل بني  ـاملراد بأن بناًء على ، )١( مبىن ميسح ظهر القدمني من أعلى القدم)عليه السالم(

  .الساق والقدم

، كُل الظهر" الظهر" والظاهر من، )٢(قدم رأسه وظهر قدميهومسح م: وفيها، وكصحيحة زرارة

فالالزم األخذ بظاهر اخلرب من وجوب ، ستيعاب العرضي على عدم وجوب االمجاعوحيث قام اإل

إذ رواية يونس أقرب ، وفيهما ما ال خيفى، االستيعاب الطويل الذي يكون بني األصابع ومفصل الساق

النكس ال يف مقام ن افهو يف مقام بي،  اإلصبعإىلا املسح من األعلى يراد أن حتمال  اإلمجال الإىل

بل على كون املسح على الظهر يف اجلملة يف مقابل ، ستيعابوالصحيحة ال تدل على اال، حتديد األعلى

  .وهناك استدالالت أُخر للعالمة كلها ضعيفة، البطن

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ، وهو األحوط، واملفصل بني الساق والقدم على قول بعضهم

  

الكعب هو العظم املوضوع على حد املفصل أن  ب،وهو قول الشيخ البهائي: ستدل للقول الثالثاو

، وهو ظاهر بعض الفقهاء، ومفردات الراغب، عوام، والصحاح، كما ظاهر العني، بني الساق والقدم

ن اوذي هو من العنخصوصاً يف الوضوء ال، حتياطوإنه هو الذي يقتضيه اال،  املتقدمنيأكثروحمتمل كالم 

  .كما ذكره املستند، ستصحاب يف وجهبل اال، واحملصل

حتياط ال واال، بقبة القدمن الما يقوأو، إذ قد عرفت كالم الفقهاء واللغويني، ويف الكل ما ال خيفى

 ما ارتكبه البهائيأن  إىلهذا باإلضافة ، اءةربستصحاب ال جمال له بعد الواال، وجه له بعد وجود الدليل

ومحل وسط ظهر القدم على الوسط ، احلال واحملل أو من محل املفصل على العظم النايت بقرينة ااورة

ومحل النتو الظاهر يف احملسوس على غري احملسوس الذي هو مستور بني الساق ، العرضي دون الطويل

لبهائي يف توجيه وكالم ا، وكالم العالمة، فراجع كالم املشهور، خالف الظاهر بدون قرينة، والقدم

  .حىت تعرف مواضع الضعف يف كالمه، كلمام مبا يناسب مذهبه

املفصل بني {الكعب هو  كانن إ} و{ وعلى هذا فمذهب املشهور الذي اختاره املصنف هو األقوى

 كانوإن ، لكن األقرب خالفه }و{، كالعالمة وغريه على ما عرفت} الساق والقدم على قول بعضهم

  .}هواألحوط{
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هل جيب مسحها أم ال؟ احملكي عن العالمة يف بعض " الكعب"  الكالم يف أنه بأي معىن أخذنايقب

عدم ، والذكرى، واملدارك، ولكن احملكي عن املعترب، كما جيب غسل املرفق، بالوجو واحملقق الثاين كتبه

وتنقيح الكالم يف  ، ظاهر األصحابإىلبل يف األخري نسبة ذلك ، من باب املقدمة العلمية إالّ ،الوجوب

  : املقام يف جهتني

داللة فيها حىت يكون ال  أو ،على خروجها أو ،هلا داللة على دخول الغاية" إىل"ن إهل : اجلهة األوىل

  . مل تكن داللة خارجيةإذاالعملية ويكون املرجع األصول ، جممالًمر األ

 إىلأكلت السمكة "مثل ، غاية داخلةفقد تستعمل وال، ال داللة هلا يف أحد األمرين" إىل"أن هر االظ

وعليه فال وجه ، )١(﴾ اللَّيِلإىلِتموا الصيام أثُم ﴿: ىلاكقوله تع، وقد تستعمل والغاية خارجة" خرهاآ

ت الغاية من كانالتفصيل بني ما  أو ،دخلما  إالّ اخلروج مطلقاً أو ،ما خرج إالّ للقول بالدخول مطلقاً

إذ ال دليل على أي من ، وبني ما مل تكن الغاية من جنس املغىي فالغاية خارجة، خلةداجنس املغىي فالغاية 

  .وجوب مسح الكعب وال عدم وجوبه" إىل"وعلى هذا فال يستفاد من ، قوالهذه األ

  هناك قرينة على وجوب مسح أن وهي هل : اجلهة الثانية

                                                

  .١٨٧اآلية : سورة البقرة) ١(
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   .اً؟ رمبا قيل باألولإطالقم أم ال قرينة يف املقا، أم هناك قرينة على عدم وجوبه، الكعب

  : أمور دليل القول األول

  كما يف املرافقإىل: ىلابقرينة كوا كذلك يف قوله تع، "مع"ية مبعىنيف اآل" إىل"أن : األولمر األ

  . املرافقإىليف : مع" مبعىن "إىل"أن لعدم تسليم ، القرينة  يفشكال اإل: أوالً:وفيه، بعض التفاسري

ومثلها ال ، ستحسانيةاوإمنا هو مناسبة ، ستفادة القرينيةا إذ ال ظهور يف ، يف القياسشكالإل ا:وثانياًً

  .يكون حجة يف باب الظواهر

: )عليه السالم( قال ؟كيف يتوضأ سألته عن األقطع اليد والرجل: قال، صحيحة رفاعة :األمرالثاين

: كقوله، سل واملسحاألعم من الغ" يغسل "بعد كون املراد من، )١(»الذي قُِطع منه كانيغسل ذلك امل«

  . بقي شيء من الكعبإذا اجلواب يدل على وجوب مسح الكعب إطالقو، "علفتها تبناً وماًء بارداً"

الّ فمن الواضح إو، سل واملسح شيء بقي من حمل الغإذا على ما طالقنه ال بد من محل اإلإ: وفيه

   ب املسح يتوقف على ثبوت كون الكعبوعلى هذا فوجو،  لكل صور القطعطالقعدم اإل

                                                

  .٨ يف صفة الوضوء ح١٦ الباب٣٥٩ ص١ج: التهذيب) ١(
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  .واجب املسح

عليه ( احلاكية لوضوء أيب احلسن، الكعب وقعت بداية للمسح يف رواية يونسن إ: الثالثمر األ

، )١(على القدمأ إىلومن الكعب ،  الكعبإىلميسح من أعلى القدم  )عليه السالم( كان:  وفيها)السالم

لعدم قائل ، فكما جيب مسحها بداية جيب مسحها اية، عت بداية وقإذا وقعت اية كما إذا فإنه

  .بالفصل

على سبيل  كانفلعل أحدمها ،  ال يدل على وجوب ذلك)عليه السالم( فعل أيب احلسنن إ: وفيه

  .كما قرر يف حمله، الفعل ال داللة فيهألن  ،حبابتساال

 دليل يف األدلة الثالثة املذكورة على إذ ال، نه لو قيل ذا القول كفى مسح بعض الكعبإالظاهر  مث

  .مسح كل الكعب

فهو ما دلّ على كفاية ، أي وجود القرينة على عدم دخول الكعبني يف املسح: وأما دليل القول الثاين

بشيء من قدميك  أو  مسحت بشيء من رأسكإذا«: كصحيحة زرارة وبكري، املسح بشيء من الرجل

أن بدعوى ، الشراكن استبطاوجوب  وكأدلة عدم، )٢(»كأفقد أجز ،طراف األصابعأ إىلما بني كعبيك 

  .على نفس الكعبالشراك غالباً يقع 

                                                

  .٧ ح باب مسح الرأس والقدمني٣١ ص٣ج: ايفالك) ١(

  .٨٦ يف صفة الوضوء ح٤ الباب ٩٠ ص١ج: التهذيب) ٢(
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  اًضسمى عراملويكفي 

  

الكعب جزء من املمسوح أن إذ الكالم يف ، ستدالل ذين الدليلني خارج عن حمل البحثاالن إ: وفيه

ستيعاب هل جيب مسح ه لو قلنا بوجوب االوالثمرة تظهر يف أن، سواًء قلنا باالستيعاب أم ال، أم ال

ستيعاب هل يكفي املسح على الكعب وحدها أم ال؟ قسم من ولو قلنا بعدم وجوب اال، الكعب أم ال

حيتاط بعدم كفاية مسحها فقط فيما مل يقل أن  وينبغي له ،حتاط بوجوب مسح الكعباالفقهاء 

، لعدم ثبوت ذلك، دم كون الكعب جزًءولكن الظاهر املستفاد من األصل العملي ع، ستيعابباال

، ستيعابقلنا بعدم االو  ل وعدم كفاية مسحها فقط،ستيعابفاألصل عدم وجوب مسحها لو قلنا باال

  .واهللا العامل

 . لذلكبل مل أجد خمالفاً، فال جيب مسح متام ظهر القدم كما هو املشهور} ويكفي املسمى عرضاً{

  . عليهمجاعاإل، وغريها، هارة الشيخطو، والذكرى، والتذكرة، واملنتهى، بل عن املعترب

وقع اخلالف يف قدر ما جيب مسحه على  ،عرضاً ن عدم مسح مجيع ظاهر الرجلعنه بعد الفراغ  إمث

  : أقوال

 مجاعنقل اإلن إبل قيل ، وهذا القول هو املشهور، صبعكفاية املسمى ولو بأقل من اإل: القول األول

  .عليه مستفيض

وصاحبا ،  األردبيليإليهومال ، كما عن ظاهر الصدوق يف الفقيه، وجوبه بتمام الكف: ينالقول الثا

  .املدارك واملفاتيح
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  .حكاه يف التذكرة عن بعض، وجوبه بثالث أصابع: القول الثالث

  .شارة والغنية كما عن اإل،وجوبه بأصبعني: القول الرابع

  .والراوندي، واملقنعة، ة كما عن النهاي،صبع واحدةإوجوبه ب: القول اخلامس

عليه ( قال، كصحيحة زرارة وبكري:  الكتاب ومجلة من الرواياتطالقإل، واألقوى هو املشهور

طراف األصابع فقد أ إىلما بني كعبيك ، بشيء من قدميك أو ، مسحت بشي من رأسكإذاف«: )السالم

  . وعرضاًا ظاهرة يف كفاية التبعيض طوالًفإ، )١(»أجزأك

 ا ظاهرة يففإ، )٢(»املسح على بعضهماأن فعرفنا حني وصلهما بالرأس «: رى لزرارةوصحيحة أخ

ومبا دلّ على كفاية أخذ املاء للمسح من بلة ، وهو ظاهر القدم، للمسح املوضع املقرر كفاية البعض يف

ملسح  ال تكفي البلة املأخوذة من هذه األماكن غالباًأن مع وضوح ، أشفار العني واحلاجبواللحية 

كفاية  إالّ مل يبق ـ غري الكف ـ  األخرقوال دليل على األالذ إو، الرأس والرجلني بتمام الكف

  .املسمى

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٩٣

جعلت فداك يكون : قلت )عليه السالم( سألت أبا احلسن الكاظم: قال، وخرب جعفر بن سليمان

دخال أقل إظاهره ن فإ، )١(»نعم«: زيه ذلك؟ قال فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أجيف الرجل خمرقاًخ

  .إذ ال تدخل الكف من اخلرق، من الكف

وكذلك  ـ :قالأن  إىل ـ "برؤوسكم" الباء من قوله كاناملسح هو ببعضها ملن إ«: وخرب الدعائم

  .)٢(»مسح الرأس والرجلني يف الوضوء

 ظاهر يف وجوب فإنه، مبا دل على وجوب كون املسح على ظاهر القدم: ستدل للقول الثايناو

وذلك لصحيح ، ستيعابفال جيب اال اب كل الظاهر بعد تقييدها مبا دل على كفاية الكفعتياس

القدمني كيف هو؟ فوضع كفّه   عن املسح على)عليه السالم( حلسن الرضا اسألت أبا: قال، البزنطي

كعبني؟  الإىلصبعني من أصابعه هكذا إ قال برجالًأن لو :  فقلت له، الكعبنيإىلصابع مث مسحها لى األع

  : )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال،  وخرب عبد األعلى،)٣(»بكفه كلها إالّ ،ال«: قال

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من٢٣ الباب٢٩١ ص١ج: الوسائل) ١(

  . يف ذكر صفات الوضوء١٠٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٢٨ يف صفة الوضوء ح٤ الباب٦٤ ص١ج: التهذيب) ٣(
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: )عليه السالم( قال، فكيف أصنع بالوضوء، فجعلت على إصبعي مرارة، عثرت فانقطع ظفري

، )١(﴾ديِن ِمن حرٍجما جعلَ علَيكُم ِفي ال﴿: ىلاقال اهللا تع، يعرف هذا وأشباهه من كتاب اهللا عزوجل«

املسح على  كانمال، وجه لوجوب املسح على املرارة  لو مل جيب متام الكف مل يكنفإنه، )٢(»مسح عليها

  . أظفاري:وإالّ لقال، "ظفري"الساقط كل أظافره بعيد عن ظاهر قوله أن واحتمال ، بقية األظافر

بقرينة ما  ـ على تقدير الداللة ـ حبابستويرد على االستدالل بالروايتني وجوب محلهما على اال

احلرج ال يرفع أن والقول ب، خرب عبد األعلى ال داللة فيه على الوجوبأن  إىلباإلضافة ، تقدم من األدلة

  .املستحب فيه نظر واضح

جيزي من املسح على الرأس موضع «: )عليه السالم( حيث قال، برواية معمر: واستدل للقول الثالث

نه حممول على االستحباب بقرينة أ ، معروفية قائلةإىل باإلضافة :وفيه، )٣(»كذلك الرجلو، ثالث أصابع

  .الروايات املتقدمة

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب من ٢٤الباب ٢٩٤ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  وأفضل من ذلك مسح متام ظهر القدم، يكون مبقدار عرض ثالث أصابعأن  واألفضل ،أقل أو ولو بعرض إصبع

  

دعوى  أما ،وفيه ما ال خيفى ،صبعنيإدق املسح على ما ال يقل من صتوقف ب: ستدل للقول الرابعاو

مث طبق الصغرى بنظره على تلك الكربى ،  على صدق املسحمجاعه إراد اإلنأك على ذلك فمجاعالغنية اإل

  .امع عليها

نه لو قلنا إ مث الظاهر، ومنه يعرف جوابه، بنحو ما ذكر يف القول الرابع: واستدل للقول اخلامس

لكن ، ألما من ظهر القدم، صبع واحدةإ أو على إظفر واحدة كفى املسح  وعرضاًبكفاية شيء طوالً

  .وقد تقدم الكالم يف مسح الكعب وحدها،  إظفر واحدةإىل بالنسبة كتفاء خصوصاًحتياط يف عدم االاال

فال يكفي صدقه دقةً ، املشهور الذين قالوا بالقول األول يشترطون صدق املسح عرفاًأن ال خيفى  مث

كما ،  املتعارفإىلنصراف األدلة وذلك ال، منلة مثالً كان مسح مبقدار مإذاكما  ،يصدق عرفاً  ملإذا

يكون أن واألفضل ، أقل أو ولو بعرض إصبع{" املسمى" وهذا هو مرادهم من قوهلم، ذكرناه غري مرة

  .كما ال خيفى،  واملنصرف السبابة والوسطى والبنصر،لرواية معمر} مبقدار عرض ثالث أصابع

جلملة من } مسح متام ظهر القدم{ه وأفضل من، املسح بكل الكف مع األصابع} من ذلكوأفضل {

  ، الروايات املصرحة بذلك
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  واألحوط األول، بتداء باألصابع وبالكعبنيوجيزي اال

  

  .مل حتمل رواياته على التقيةن إ  أيضاًه مسح باطنهمانولعل األفضل م

بل هو املتعني عند } واألحوط األول{، ملشهورعلى ا} بتداء باألصابع وبالكعبنيوجيزي اال{

، واألقوى هو املشهور، ومجاعة أخر، ديوالشه، وأبناء زهرة ومحزة وإدريس، والسيد، واملفيد، الصدوق

 ال بأس مبسح الوضوء مقبالً«: )عليه السالم( عن الصادق كصحيح محاد:  مجلة من األدلةطالقإل

  .)١(»ومدبراً

  .)٢(» ومدبراًسح القدمني مقبالًال بأس مب«: خرآويف خرب 

 مبىن ميسح ظهر القدمني من أعلى القدم )عليه السالم( أخربين من رأى أبا احلسن: ورواية يونس قال

، من شاء مسح مقبالً، يف مسح الرجلني موسعمر األ«: ويقول،  أعلى القدمإىلومن الكعب ،  الكعبإىل

  .)٣(»شاء اهللان إاملوسع مر  من األفإنه، ومن شاء مسح مدبراً

 ـ  توضأت فامسح قدميك ظاهرمها وباطنهماإذا«:  قال)عليه السالم( اهللا عن أيب عبد، وعن مساعة

   إىلخرى على باطن قدميه مث مسحهما يده على الكعب وضرب األ فوضع» هكذا ـ مث قال

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ج: لالوسائ) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  .)١(األصابع

وظواهر ، ء املسح بالكعبنتهااا تدل على إحيث ، ية الكرميةلثاين بظاهر اآللورمبا يستدل 

 عن املسح على )عليه السالم( سألت أبا احلسن: قال، وصحيح أمحد بن حممد، الوضوءات البيانية

مر نتهى األا إذاشغال وقاعدة اال، )٢( الكعبنيإىلالقدمني كيف هو؟ فوضع كفه على األصابع فمسحهما 

  . األصول العمليةإىل

ال يف ن احتمال اإلقبال واإلدبار يف اإلنسال، ال لفظ مقبل ومدبربإمج، دلة القول األولأوقد نوقش يف 

ستدالالت املذكورة لكن اال، واحلمل على التقية يف بعضها، وضعف السند يف بعض الروايات، املسح

وضعف السند يف البعض ال ، قبال واإلدبار صفة املسحاإلأن إذ الظاهر ، كاملناقشات كلها حمل نظر

قلنا به يف رواية مساعة فال بد ن إواحلمل على التقية ، معمول به هأن إىلاإلضافة ب، يوجب سقوط غريه

، وكيف حتمل على التقية والعامة ال ميسحون بل يغسلون، حيمل مسح الباطن عليها ال كل الروايةن أو

  .أنه يغسل بذلك إليهام العامة أو "إمنا خالفت بينهم" ذلك من بابن إيقال  إالّ أن اللهم

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩٢ ح يف صفة الوضوء٤ الباب ٩١ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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كما يف ، غاية املمسوح ال املسح" إىل"أن ية الكرمية فالظاهراآل أما : فريد عليها، أدلة القول الثاينأما

وا يرفع اليد عن الظاهر ، فالالزم محلها على ذلك بقرينة الروايات، ولو سلّمنا عدم الظهور"  املرافقإىل"

ومبثله جياب عن ، ري كونه أحد فردي التخيوال ينايف،  أا تدل على الفعلإىلباإلضافة ، الوضوأت البيانية

  .والقاعدة ال جمال هلا بعد وجود الدليل، صحيح البزنطي

وال يبعد األول لظاهر ، راًبورمبا قيل بكراهة املسح مد، ستحباب املسح مقبالًانه رمبا قيل بإ مث

  . البيانية يف كونه الفرد األفضلوضوءاتال

، بت الكراهة الشرعيةثومثله ال ي، املوافقة ملن قال بعدم اجلواز إالّ هفال دليل علي: أما القول بالكراهة

: حتماالنا؟  وبعضها مستوياًميسح بعض الرجل منكوساًأن ب، ولو قلنا جبواز النكس فهل جيوز التبعيض

  .وال يبعد الثاين، ستفادة املناطاومن  .من ظهور األدلة يف عمل أحد القسمني

ذلك بناًء على أن لكن ال خيفى ،  يف عدم جواز التبعيضإشكالنكس فال أما لو قلنا بعدم جواز ال

 يف كفاية ما يصدق إشكالستيعاب فال على القول بعدم وجوب اإل أما ،ستيعاب املسح طوالًاوجوب 

  . ـ على القول جبواز النكس ـ منكوسا أو وذلك حيصل باملسح قليال مستويا، معه مسمى املسح
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دم اليسرى على قوى جواز مسحهما معاً نعم ال يقاأل كانوإن  الرجل اليمىن على اليسرى األحوط تقدميأن كما 

  اليمىن

  

إذ ال ، مسح االُخرى منكوساًو حدامها مستوياًإ يف التفريق بني الرجلني مبسح إشكالأنه ال  والظاهر

  .  وحدة الكيفية فيهماةدليل على لزوم مراعا

 ، ال طوالًوهل جيوز املسح عرضاً، منكوساً أو وسط مستوياًبتداء بالتعرف حكم اال ومما تقدم

وقد ، ومن أنه مسح بشيء من الرجل، مدبراً أو من ظاهر األدلة الدالة على كونه مقبالً: حتماالنا

  .وهذا غري بعيد، عرفت صحة ذلك يف باب مسح الرأس

، واملراسم، ي عن الفقيهبل وجوبه على ما حك} األحوط تقدمي الرجل اليمىن على اليسرىأن كما {

بل عن اخلالف دعوى ، وغريها، واملدارك، واملسالك، وجامع املقاصد، واللمعة ،ناوالبي، وشرح الفخر

، م جامع املقاصدإليهنسبه  كما عن مجاعة} األقوى جواز مسحهما معاً كانوإن {،  عليهمجاعاإل

  .وغريمها، وشرح املفاتيح

، والبيان، والنفلية،  والفاضلني، مجع كاحللي أيضاًقال بذلكوإن  }نعم ال يقدم اليسرى على اليمىن{

، وغريمها، والبحار، بل نسبه مجاعة منهم املدارك، والصدوقني، واملراسم،  الفقيهإىلبل نسب ، واملعتمد

بل عن الغنية ، حد منا اخلالف فيهأ ال يظهر من :بل عن السرائر، كذا يف املستند ، الشهرة املطلقةإىل

  دعوى 
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  .وحكي عن املقنعة قول رابع وهو وجوب املقارنة، وهذا هو األقرب،  عليهمجاعاإل

مسح على القدمني وابدأ ا«: )عليه السالم( عن الصادق، حبسنة حممد بن مسلم: ولستدل للقول األا

  .)١(»بالشق األمين

ضأ أحدكم للصالة فليبدأ  توإذا«: يقول كان ه أن)عليه السالم( املؤمنني وما رواه النجاشي عن أمري

  .)٢(»الشمال من جسده باليمني قبل

ن ياألخرين يلكن اخلرب، )٣( توضأ بدأ مبيامنه إذاكاننه أ )صلى اهللا عليه وآله( وما روي عن النيب

يراد بذلك أن احلسنة ضعيفة الداللة بعد أن كما ،  ضعف الداللةإىلضافة  باال،فيهما ضعف السند

بن أيب ايف خرب  )عليه السالم( كقول الصادق، ملة من الروايات الناصة على ذلكجل، سل ال املسحالغ

  .ومثله غريه ،احلديث )٤(» بدأت بيسارك قبل ميينك ومسحت رأسك ورجليكإذا«: يعفور

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٤ الباب ٣١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١١ سطر ٥ ص:رجال النجاشي) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٤ الباب ٣١٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٤ حالوضوء أبواب  من٣٥ الباب ٣١٩ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  . الثالثة املذكورةخباروال قرينة يف األ، هإطالقوجود القرينة يف اخلرب منع ن إرمبا يقال  لكن

صلوات اهللا (ـ ن ا صاحب الزمإىلأي  ـ إليهكتب : مبكاتبة احلمريي قال: اينستدل للقول للثاو

عليه (  معا؟ فأجابا مجيعاًمميسح عليه أو  باليمني،وسأل عن املسح على الرجلني بأيهما يبدأ) عليه

 اخلرب وهذا، )١(»باليمني إالّ خرى فال يبدأامها قبل األحدإبدأ بفإن ، ميسح عليهما مجيعاً معاً«: )السالم

  .ستحبابعلى اال ـ على تقدير داللتها ـ بن مسلمافيحمل بسببه حسنة ، نص

ا على فإت البيانية ءاية الكرمية ومجلة من الروايات املطلقة والوضو اآلإطالقب: ستدل للقول الثالثاو

  واجباًالترتيب كانولو ، كثرا مل يتعرض للترتيب يف الرجلني مع تعرضها للترتيب يف سائر األعضاء

  .بينهما لزم بيانه

، مث مسح رجليه:  وفيه)عليه السالم( خبرب اهلامشي يف وضوء اإلمام أمري املؤمنني:  أيضاًوقد يستدل

  . مسحهما معا)عليه السالم( ظاهره أنهن إلكن رمبا يقال 

،  مسحهما معا)عليه السالم( ظهوره يف أنهفرمبا يستدل له خبرب اهلامشي بعد إدعاء : أما القول الرابع

  عليه ( لوحدة دعائه

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٤ الباب ٣١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  . هلما بدعاء واحد)السالم

وإمنا اخترنا ،  األخر من جواز تقدمي اليمىنخبارال بد من تقييده باأل، نه على تقدير الداللةإ: وفيه

 )عليه السالم ( عن أبيه)عليه السالم(  بإسناده عن جعفر بن حممدتاجلعفريا جواز تقدمي اليسرى ملا رواه

 إذاو، وبأي يديك بدأت،  توضأت فال عليك بأي رجليك بدأتإذا«:  قال)عليه السالم( ياًعلأن 

فيحمل لسببه التوقيع ،  نص يف جواز االبتداء باليسرىفإنه، )١(»نتعلتاانتعلت فال عليك بأي رجليك 

  .بل قال املستند بعدم دالله التوقيع يف نفسه، ستحبابعلى اال

، كما أا مؤيدة مبا تقدم يف أدلة القول الثالث، رةبشهرة الفتوائية جاولو قيل بضعف اجلعفريات فال

، غري وارد ـ وال يقولون بهـ اليمىن  يف اخلرب بأنه دل على جواز تقدمي غسل اليسرى قبل شكالواإل

عدم العمل ببعض اخلرب ال أن  إىلباإلضافة ، سل الوضوءسل قبل الوضوء ال غَيراد به الغأن ألنه حيتمل 

  .عتبارسقطه عن االي

الظاهر كون األفضل تقدمي أن كما ،  ميسحهما معاًملاألحوط تقدمي اليمىن لو أن  يف إشكالال  نعم

  .اليمىن

                                                

  .١٨ ص:اجلعفريات) ١(
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  ، ال يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما كانوإن  ،يكون مسح اليمىن باليمىن واليسرى باليسرىأن واألحوط 

  

  

ال يبعد جواز مسح كليهما  كانوإن ، سرى باليسرى والي،يكون مسح اليمىن باليمىنأن واألحوط {

  : يف املسألة قوالن ،}بكل منهما

، هوالفقي، وهو احملكي عن الصدوقني يف الرسالة،  واليسرى باليسرى،تعين مسح اليمىن باليمىن: األول

  .واحلليب، وابن اجلنيد

بل يف اجلواهر مل أعثر على ،  املشهورإىلوهذا هو املنسوب ، ا ولو بيد واحدةمجواز مسحه: الثاين

  .مل يقل به أحدن اوعن جممع الربه، من نص على الوجوب

وما بقي من بلة ميينك ظهر قدمك ، ومتسح ببلة ميناك ناصيتك« :وفيها، حبسنة زرارة: ستدل لألولا

صلى اهللا ( ومثلها ما روي من وضوء رسول اهللا، )١(»ومتسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، اليمىن

  .)عليه وآله وسلم

ملا تقدم يف ، تقيد برواية زرارةأن ات الكثرية اليت ال تصلح طالقية واإل اآلإطالقب: ستدل للثاىناو

)٢(ولذا قال يف اجلواهر، مسألة الرأس باليسرى
:
  بقرينة، ستحبابالاملذكور فيها على امر ال يبعد محل األ 

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢٣٠ ص٢ج: اجلواهر) ٢(
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  ، ينه وبني البشرة يف املسحشعر على ظاهر القدمني فاألحوط اجلمع ب كانوإن 

  

  .عليه ـ يف مسح الناصية ـ محله

أشكل فيه وإن ، قوا عليهولذا مل يعلّّ، ختاره املصنفا املعلَّقني على املنت هو ما املشهور بنين  إمث

  .حتياط لعلها أقرب االةمراعا إالّ أن مل يكن بعيدوإن وماذكره املصنف ، ومصباح اهلدى، املستمسك

  :  يف املسألة قوالن.}فاألحوط اجلمع بينه وبني البشرة يف املسح، ر على ظاهر القدمنيشع كانوإن {

، فحال الشعر حال احلائل، كتفاء مبسح الشعر الكثري عن مسح بشرة الرجلعدم جواز اال: األول

  .وهذا هو املشهور

  . هو األقربهو االكتفاء، وهو خمتار مجاعة من الفقهاء، منهم صاحب املستند، وهذا: الثاين

والشعر ال ، أشبهوما  ية والروايات وجوب مسح الرجل والقدمالظاهر من اآلأن ب: ستدل لألولا

  .شتغالوبقاعدة اال، جالً وال ِريسمى قدماً

وبأنه ، )١(»يطلبوهأن كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد «: )عليه السالم( بقوله: ستدل للثايناو

  لو لزم إزالة الشعر

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ ج: الوسائل)١(
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  ، ب إزالة املوانع واحلواجبوجي

  

  .جل حال الرأس لوحدة املناطحال الِرأن وب، فعدم الدليل دليل العدم، وجب التنبيه عليه

 لقوله، سل ال املسحالكالم يف موضع الغأن ، ظاهر صحيحة زرارة وحممدأن ب: وأشكل على األول

،  البشرة كاٍف يف كونه تنبيهاإىلة نصراف األدلاو ،»ولكن جيري عليه املاء« : بعد ذلك)عليه السالم(

  .جل بالرأس قياسوتنظري الِر

يكون الذيل أن إذ الكلية يف الصحيحتني توجب ، تشكاالهذا ولكن الظاهر عدم ورود شيء من اإل

نصراف وال وجه ال، ت مشعرةكانوإن ولذا يقولون بكفاية املسح على اليد يف التيمم ، من باب املورد

 والوجه فأي فرق بني الرأس، بل هو إستيناس، والتنظري ليس بقياس، عد تعارف الشعر البشرة بإىلاألدلة 

  .وبني الرجل، واليد

الشعر أن كما ، الشعر التابع للقدم يسمى قدماًأن ب" الشعر ال يسمى قدماًأن " ويرد على قول األول

نف املصن إمث ، د ظهور األدلةشتغال ال مورد هلا بعوقاعدة اال،  ووجهاًالتابع للرأس والوجه يسمى رأساً

كتفاء بالبشرة عن الشعر  يف االإليهيف قول املشهور حيث ال يوجد ما يطمئن حيث رأى اإلشكال 

  . يف كفاية املسح على البشرةإشكالوإالّ فال ،  مل حيلق الشعرإذاهذا كله فيما ، حتاط باملسح عليهماا

   إشكال بال جلنييف مسح الِر }وجيب إزالة املوانع واحلواجب{
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 ظهور إىلضافة ويدل عليه باإل، بل هو من ضروريات املذهب، مجاعدعوا عليه اإلابل ، وال خالف

 إذاكما ،  األحياين جمازطالقواإل، جالًواحلائل ليس ِر، جلية والروايات يف لزوم كون املسح على الِراآل

 ضرب على إذالى رجله فيما وقيل ضرب ع،  غاصت مع احلذاءإذاقيل غاصت رجله يف الوحل فيما 

الروايات الكثرية الواردة يف املنع عن املسح على اخلف ،  غريمها من األمثلةإىل، اجلورب الذي على رجله

سبق الكتاب املسح «: يقول كان )عليه السالم( علياًأن  )عليه السالم( كاملروي عن الصادق، وحنوه

  .)١(»على اخلفني

السابق يف املسابقة ال يدع أن كما ،  للمسح على اخلفنيمل يدع جماالًالكتاب أن هو كناية عن : أقول

  .خرين للفوز لآلجماالً

، توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل املسجد فصلى: قال، عن أيب بكر بن حزم، ويف رواية العياشي

 بن أمرين عمر: فقال» ويلك تصلي على غري وضوء«: فقال،  فوطأ على رقبته)عليه السالم( فجاء علي

ورفع  ـ »اُنظر ما يروي هذا عليك«: فقال، إليهنتهى به ا بيده ف)عليه السالم( فأخذ: قال، اخلطاب

  ،  مسح)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان أو، نعم أنا أمرته: فقال ـ صوته

                                                

  .٢٤ ص:اجلعفريات) ١(
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سبق  ، تفيت وأنت ال تدريمفِل«: قال، ال أدري: قال »بعدها أو قبل املائدة«: )عليه السالم( قال

  .)١(»الكتاب اخلفني

عليه ( عن الصادق كاليت رواها اجلعفريات، ظاهر بعض الروايات تشريع ذلك قبل املائدة لكن

مسح على ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(من رأى رسول اهللا : اخلطاب الناس نشد عمر بن:  قال)السالم

 مسح )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اخلفني؟ فقام ناس من أصحاب رسول اهللا فشهدوا أم رأوا رسول اهللا

ال : فقالوا» سلهم أقبل نزول املائدة أم بعدها؟«: )عليه السالم( فقال علي بن أيب طالب، على اخلفني

فلئن أمسح ، سللكين أدري أنه ملا نزلت سورة املائدة رفع املسح ورفع الغ«: )عليه السالم( فقال، ندري

 ٢(» على اخلُفنيأمسحأن  من إيلعلى ظهر محاري أحب(.  

من مسح على اخلفني فقد خالف اهللا وإن «: )عليه السالم( قال الرضا، ويف حديث حمض اِإلسالم

  .)٣(»وترك فريضته وكتابه،  ورسولهىلاتع

                                                

  .، سورة املائدة٤٦ ح٢٩٧ ص١ ج:تفسر العياشي) ١(

  .٢٤ ص:اجلعفريات) ٢(

  .١ ح٣٥ باب ١٢١ ص٢ج): ليه السالمع(  الرضاأخبارعيون ) ٣(
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  وال يكفي الظن،  البشرةإىلواليقني بوصول الرطوبة 

 إذا«: خلفني؟ فتبسم مث قالما تقول يف املسح على ا:  قلت له)عليه السالم( عن الصادق، وعن الكليب

ين يذهب أفترى أصحاب املسح ،  الغنمإىلورد اجللد ،  شيئهإىليوم القيامة ورد اهللا كل شيء  كان

  .)١(»وضوؤهم

 أمري ىأت: قال، ما رواه حممد بن أمحد: ولبعض الروايات اليت منها، ختصاص باخلف ملا تقدماوال 

يا «: فأطرق يف األرض ملياً مث رفع رأسه فقال، سح على اخلفني رجل فسأله عن امل)عليه السالم( املؤمنني

وجعل ، فجعل للوجه منه نصيباً، عباده بالطهارة وقسمها على اجلوارحأمر  ىلااهللا تبارك وتعن إهذا 

تا خفاك من هذه األجزاء كانفإن ، وجعل للرجلني منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، لليدين منه نصيباً

  . غريها من الرواياتإىل، )٢(»ليهمافامسح ع

الالزم املسح ال وصول ألن  ، ضار أيضاً البشرةإىلاحلاجب الذي ال مينع وصول البلل أن ال خيفى  مث

الواجب هو املسح أن ملا عرفت من ، شيء من البشرةب منع عن املسح إذااحلاجب إمنا مينع أن كما ، البلل

} وال يكفي الظن{، وصوال باملسح كما عرفت}  البشرةإىلبة واليقني بوصول الرطو{ بشيء من البشرة

  ألنه ال دليل على

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . سورة املائدة٥٩ ح٣٠١ ص١ج :تفسري العياشي) ٢(
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  .ويسقط مع قطع متامه، ومن قُطع بعض قدمه مسح على الباقي

  

  .األصل عند الشك إستصحاب بقاء احلدثأن مع ، كتفاء بالظناال

،  العقالء بالشكومل يكن املورد مما يعتين، يكفي الظن بعدم احلاجب فيما لو شك يف احلاجب نعم

  .جبسمه حاجباً يف باب الغسلأن كما ذكروا يف باب من شك 

،  وال خالفإشكالبال ، مما بني األصابع والكعب} ومن قُطع بعض قدمه مسح على الباقي{

ولقاعدة امليسور عند من يرى ،  األدلة عند من يرى كفاية املسح بشيءطالقإل، اً كما يف املستندإمجاعو

  .ب وحنوهستيعاوجوب اال

سأله عن األقطع اليد والرجل كيف  ):عليه السالم( اهللا ما رواه رفاعة عن أيب عبد: ويدل عليه

سل أعم من املسح من واملراد بالغ، )١(»الذي قُطع منه كانيغسل ذلك امل«: )عليه السالم( يتوضأ؟ قال

  .مجاعفعه النص واإلاملسح يد أو سلرتباطية بني أجزاء الغاحتمال االن إمث ، باب االزدواج

 لقاعدة امليسور ، التيممإىلفال ينتقل احلكم ، بقي وجوب بقية الوضوءوإن } ويسقط مع قطع متامه{

   الرواية السابقة بعد محلها طالقالظاهر ذلك إل، وهل يستحب املسح على موضع القطع، وغريها

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ١(
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أنه ملّا روي عن ، شهيد عن الصدوق ما رواه الإىلباإلضافة ،  هذا املوردإىلستحباب بالنسبة على اال

ولذا أفىت يف الدروس ،  وكذلك روي يف أقطع الرجلني:قال،  غسل األقطع عضده)عليه السالم( الكاظم

  .ستحبابباال

  .للصدق ودليل امليسور، نقلع اللحم وبقي العظماإنه يقوم العظم مقام الظاهر فيما لو  مث
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أن واألحوط ، فال جيوز املسح مباء جديد، يكون املسح بنداوة الوضوء أن يف أنه يعترب إشكالال : )٢٥ ـ مسألة(

لئال ميتزج ما يف الكف مبا ، فال يضع يده بعد متامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء، يكون بالنداوة الباقية يف الكف

  ، لكن األقوى جواز ذلك، فيها

  

فال جيوز ، كون املسح بنداوة الوضوءيأن  يف أنه يعترب{ عند املشهور}إشكالال {: )٢٥ ـ مسألة(

  . يف ذلكشكالوقد عرفت هناك اإل، كما تقدم وجهه يف مسح الرأس} املسح مباء جديد

عضاء أسل على سائر فال يضع يده بعد متامية الغ، يكون بالنداوة الباقية يف الكفأن واألحوط {

  : يف املسألة قوالن، }لكن األقوى جواز ذلك، لئال ميتزج ما يف الكف مبا فيها، الوضوء

  .كثر األإىلوهو املنسوب ، عدم اجلواز: األول

، واملقاصد العلية،  والروض،كاملسالك، وهو الذي اختاره مجاعة من األعاظم، اجلواز: الثاين

فجعل جفاف اليد شرطاً ، ستظهاره من كالم الفقهاءابل عن العالمة الطباطبائي . وغريهم، واملدارك

  .وهذا هو األقوى، ريها ال جوازهلوجوب األخذ من غ

ومسح مقدم «: وفيه، كخرب زرارة: وجبملة من الروايات، شتغالبقاعدة اال: ستدل للقول األولا

  رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية 
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  .)١(»بلة ميناه

ومتسح ببلة ، وما بقي من بلة ميينك ظهر قدمك اليمىن، ومتسح ببلة ميناك ناصيتك«: خرآويف خرب 

  .)٢(»ارك ظهر قدمك اليسرىيس

  .)٣(» كعبيكورجليك إىل، مث امسح رأسك بفضل ما بقي يف يدك من املاء«: ويف حديث املعراج

،  الظاهر يف عدم جوازه مع عدم جفافها،ومبا دلّ على أخذ املاء من سائر املواضع مع جفاف الكف

مسح عليه وعلى رجليك من بلة نسيت مسح رأسك فان إ«: )عليه السالم( عن الصادق، كرواية الفقيه

مل يكن بقي يف يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ مما بقي منه يف حليتك وامسح به فإن ، وضوئك

  .ومثله غريه ،احلديث )٤(»رأسك ورجليك

 ما تقدم من الروايات إىلباإلضافة ،  مجلة من الرواياتإطالقية و اآلإطالقب: ستدل للقول الثايناو

  ، اء للمسحالدالة على جتديد امل

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢الوضوء ذيل احلديث  أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح يف من ترك الوضوء١٤لباب  ا٣٦ ص١ ج:الفقيه) ٤(
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على وروده ، مما يوجب محل بعض ظواهر الروايات للقول األول، وما دلّ على الوضوء حتت املطر

بل لعل ظاهر كلمات ،  األخذ من سائر األعضاءإىلنه مع نداوة اليد ال حيتاج إحيث ، مورد الغالب

ذلك ال جمال لقاعدة وبعد ،  ذلك كما يظهر ملن راجع كلمام يف اجلواهر أيضاًاألصحاب املقيدة

  .شتغالاال

يكفيه يف ، املتقدمة يف مسح الرأس على بعض احملامل ومن ال جيوز املسح باملاء اجلديد وحيمل رواياته

إفادة  يف، وحنومها، واملعراج،  ضعف داللة خرب زرارةإىلباإلضافة ، املقام ما دلّ على الوضوء مباء املطر

لة بني اليمىن بفاملقا، املسح باليمىن املبتلة يف مقابل املسح باليسرىيكون املراد أن حتمال ال، التقييد

ادة ال من باب يكون ذلك من باب العأن حتمال وال، ال بني بلة اليمىن وسائر البالّت، واليسرى

، ولذا مل يقل أحد بالترتيب املوجود يف الرواية يف أخذ املاء من األعضاء يف حالة اجلفاف، اخلصوصية

  .تمال ال قوة يف الرواية حىت تقيد املطلقاتومع االح

، ال وجه له،  أعلى اجلبهة يف مسح الرأس ألنه من املاء اجلديدإىل يف مد اليد شكالاإلأن ومنه يعلم 

خر على عدم آ دليل ، اجلبهة يف املسحإىلولعل عدم التنبيه على ذلك يف الروايات مع غلبة وصول اليد 

ألنه يكون حينئذ من املاء ،  يف مسح اليسرى زائداً على املتعارفشكالاإلأن كما يعلم ، شتراطاال

  . أيضاًال وجه له، اجلديد
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ت البله باقية كان إذاهذا ، فال يضر االمتزاج املزبور، ت من سائر األعضاءكانوإن وكفاية كونه برطوبة الوضوء 

  .إشكالت فيجوز األخذ من سائر األعضاء بال وأما لو جفّ، يف اليد

  

مل نقل جبوازه وإن } ت من سائر األعضاءكانوإن كفاية كونه برطوبة الوضوء { عليه فالظاهر} و{

أذرعهم قبل  أو فما يفعله بعض الناس من مسح وجوههم، }متزاج املزبورفال يضر اال{ باملاء اجلديد

  .الرجلني ليس به بأس أو مسح الرأس

فيجوز األخذ من { اجلفاف بتساهل منه كانولو } توأما لو جفّ، ت البلة باقية يف اليدكان إذاهذا {

عليه ( تباعاً ملرسل الفقيه املتقدم عن الصادقاوذلك لتصريح الفقهاء بذلك } إشكالسائر األعضاء بال 

مل يكن لك حلية فخذ من حاجيك وأشفار عينيك وإن «: ما تقدم بعد )عليه السالم( قال ،)السالم

  .)١(»ق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوءمل يبوإن ، وامسح به رأسك ورجليك

الرجل ينسى مسح رأسه وهو يف الصالة؟ : قلت له )عليه السالم( عنه، ويف مرسل خلف بن محاد

  عليه ( مل يكن له حلية؟ قالفإن : قلت، »يف حليته بلل فليمسح به كانن إ«: قال

                                                

  .٦ ح يف من ترك الوضوء١٤ الباب ٣٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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  ، واجب على غريمها من سائر األعضاءاألحوط تقدمي اللحية واحل كانوإن ، من غري ترتيب بينها على األقوى

  

  . )١(»أشفار عينيه أو ميسح من حاجبيه«): السالم

  : وهنا أمور

اجلمع بينهما  كانإلم،  بني الرواية السابقة وبني جواز التجديد باملاء للمسحةأنه ال منافا: األول

  .بالتخيري

قاعدة الفراغ ن إحيث ، أم ال مل يتذكر أنه مسح إذاال بد من محل مرسل خلف على ما : الثاين

نه يلزم منه كون بعض الصالة قبل متام إفال يقال ، حتياطباب اال فاملسح اجلديد من، حاكمة باملسح

  .الوضوء

، فالترتيب من باب ترتيب األعضاء يف التلفظ،  عليهمجاعدعي اإلابل ، نه ال يشترط الترتيبإ: الثالث

أن كما ، املقدم يأخذ من املؤخر واحلال بقاء البلل يفأن جيوز له ال  هأنحىت ، شتراط الترتيباال من باب 

أخذ من بلل مسح يأن وعليه فال بأس ، من سائر األعضاء أو املشهور عدم الفرق بني األخذ من الوجه

فإن } ىومن غري ترتيب بينها على األق{: ولذا قال املصنف، فيهما بلل كان إذاالرجل اليمىن  أو الرأس

األحوط تقدمي اللحية  كانوإن {  ذلك كاٍف يف عدم األخذ بظاهر النصإىلحد عدم ذهاب أ

وأحوط منه تقدمي اللحية على ، تباعاً ملا يظهر من النصا} واحلواجب على غريمها من سائر األعضاء

  .ألنه ظاهر النص، احلاجب وأشفار العني

   جف كل األعضاء املذكورة يف إذاف، قيل مبراعاة الترتيبن  إمث

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  ، كاملسترسل منها، خذها مما خرج من اللحية عن حد الوجهأنعم األحوط عدم 

  

مل يبق من بلة وإن «: )عليه السالم( حيث قال، لذيل مرسل الفقيه، إشكالالنص أخذ من غريها بال 

  .»وضوئك شيء أعدت الوضوء

 جف بعضه  أما إذا، جف كل ما يف الكفإذااألخذ من بلة سائر األعضاء إمنا هو فيما أن وال خيفى 

 ـ  قلنا بصحة املسح ماإذا ـ ، جفّت كلتا الكفنيإذااألخذ إمنا هو فيما أن كما ، خرمسح ببعضه اآل

  .إذ لو بقي بلل كف واحدة لزم املسح ا

اخلارج من  أو }كاملسترسل منها، نعم األحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه{

ستحباب اسواء قلنا ب،  جواز األخذ منه لصدق أنه ماء الوضوء عليهإىلشهور فقد ذهب امل، طريف الوجه

ومل ، سترسالمع تعارف اال،  دليل األخذ من اللحيةطالقإل، سل املسترسل أم مل نقل باستحباب غسلهغَ

سل يكون حال بلل ستحباب الغافالقول بأنه لو مل نقل ب، ينبه على عدم جواز األخذ من مسترسل اللحية

  .ال وجه له، ج عن حمال الوضوءرسترسل اللحية كسائر البلل اخلام

كما أنه ال ، أشكل األخذ من الزائد عن املتعارف منها،  من املتعارفأكثرت اللحية طويلة كانلو  نعم

  حتياط بعدموجه اال أما ،طالقلإل، من ظاهرها أو فرق يف األخذ من اللحية كون املأخوذ من باطنها
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  مسح به الرأس مث،  الكف ما يكفي الرأس فقطما يف كانولو 

  

 خصوص املقدار املفروض غسله إىلنصراف النصوص احتمال ه الكانف، األخذ من مسترسل اللحية

 دليل إطالقوفيه نظر بعد ، سل املسترسل وقد تقدم عدم وجوب غَ،فيكون بلله بلل الوضوء، بالوضوء

  .األخذ من اللحية

ومن أنه ليس مباء ، من صدق ماء الوضوء عليه عرفاً: حتماالنا ،خذ منه هل جيوز األوما يغسل مقدمةً

األغم جيوز له أن الظاهر أن كما  ، احتماالن،وهل حال حلية املرأة حال حلية الرجل، الوضوء حقيقة

وال يبعد ، الشعر لصدق ماء الوضوء عليه مل جيب غسلوإن ، األخذ من ماء شعره النابت يف حمل الوضوء

القطرات املتساقطة من ماء الوضوء  أما ،ألا بدل شرعاً، خذ من اجلبرية الكائنة يف حمل الوضوءصحة األ

املسح قبل ة تكما أنه لو نتف بعض حلي، انصراف الدليل عنهفال يصح األخذ منها ال، دره وحنوهاصعلى 

  .نصرافمل يصح األخذ منه لال

 مل يكن إذا ـ وز ترك املسح حىت يبطل الوضوءبل جي، ال خيفى أنه ال جيب األخذ من حمل البلل مث

 ،ألنه ال دليل على حرمة إبطال الوضوء، كما جيوز الترك والتوضي من جديد ـ الوضوء واجباً مضيقاً

  .خاص مبوارد مذكورة يف حمله" ال تبطلوا أعمالكم"و

  مسح به الرأس مث، ما يف الكف ما يكفي الرأس فقط كانولو {
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  .األقوى جواز األخذ مطلقاًأن وإالّ فقد عرفت ، ئرها على األحوطيأخذ للرجلني من سا

  

على قول ،  املسح من نداوة الكفنملا تقدم من لزوم كو} يأخذ للرجلني من سائرها على األحوط

يف الكف بلل كاٍف  كان إذاحىت } األقوى جواز األخذ مطلقاًأن وإالّ فقد عرفت { بعض الفقهاء

وكذا لو جف ما يف اليسرى ،  جف ما يف اليمىن دون اليسرى أخذ لليمىنومنه تعرف أنه لو، للمسح

  .دون اليمىن

، ثة فاللالغسلة احملرمة كالثا أما ،املندوبة أو سلة الواجبة يف كون املاء املأخوذ من الغإشكالنه ال إ مث

  .إذ ليس ماؤها ماء الوضوء
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أمر يكون ذلك بواسطة املاسح ال بن أو،  بة املاسحيتأثر املمسوح برطوأن يشترط يف املسح : )٢٦ ـ مسألة(

وإال ال ، ت قليلة غري مانعة من تأثري رطوبة املاسح فال بأسكانفإن ، على املمسوح رطوبة خارجة تكانوإن  .آخر

  ، بد من جتفيفها

  

لة فال يكفي املسح باليد املبت } يتأثر املمسوح برطوبة املاسحأن يشترط يف املسح {: )٢٦ ـ مسألة(

حتمال اف، املسح بالبلل كاملسح بالدهن ظاهر يف ذلكألن ، قليالً حبيث ال يتأثر املمسوح بالرطوبة أصالً

  . غري وجيه،مل يتأثر املمسوح لصدق أنه مسحوإن كفاية املسح باليد املبتلة 

  .ولو شك يف التأثري فاألصل العدم، ال يشترط التأثر الزائد بل يكفي التأثر يف اجلملة نعم

فلو نقل ، ألنه املفهوم عرفاً من املسح ببلة الكف} خرآأمر يكون ذلك بواسطة املاسح ال بن أو{

  .خر مل يكفآ املمسوح بواسطة جسم إىلرطوبة املاسح 

ت قليلة غري مانعة من تأثري كانفإن {، ليست من املسح} على املمسوح رطوبة خارجة كانوإن {

بة بتلك الرطو} فال بأس{ متزاج املمسوح بدون االإىلح حبيث تنتقل رطوبة املاس} رطوبة املاسح

  .خرآكما عن العالمة وبعض } وإالّ البد من جتفيفها{، لصدق أنه مسح ببلة الوضوء، اخلارجة
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على احملل رطوبة كثرية مل يكن  كان إذاف، ظاهر األدلة كون املسح ببلة الكفأن ب: ذلكلواستدلوا 

 خلط إذافيكون حاله حال ما ، متزج من بلة الكف ومن رطوبة املمسوح املبل باملاء، املسح ببلة الكف

  .ماء الكف مباء جديد

، يف ماء وغسل وجهه ويديه كانفلو ، عدم اعتبار هذا الشرط، كثر األإىلمبا نسب رخرون وآوذهب 

يل وقد مسح ما وال دل، يديه ال تنفك من ماء الوضوءألن ، مث خرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه

  .على عدم اشتراط وجود املاء على حمال املسح

مسح جسمك بالدهن الفالين ا: ترى أنه لو قال الطبيبأال  ، وذلك لصدق املسح،وهذا القول أقرب

، هناًبدنه قبل ذلك مد كان مسح جسمك بالدهن الفالين ولوإذا فعل ما أمره الطبيبأن صدق 

فلو أضرت الرطوبة اخلارجة لزم ، ل حال الوضوءولوضوح غلبة تساقط قطرات ماء الوضوء على الرج

   .فعدم التنبيه دليل العدم،  وجوب التجفيفإىلالتنبيه 

وملا دل على صحة ، فيفجوهكذا يغلب العرق يف فصل الصيف ومل جند تنبيهاً على وجوب الت

 ذلك يف وقد تقدم شطر من الكالم يف، وملا دلّ على جواز أخذ ماء جديد للمسح، الوضوء حتت املطر

  .باب مسح الرأس فراجع

  نه حىت لو مل نقل جبواز املاء اجلديد ال نقول بعدم رطوبة إ مث
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  .بل ال بد من اليقني، والشك يف التأثري كالظن ال يكفي

  

 ،وبني عدم رطوبة املمسوح،  ال تالزم بني عدم صحة املاء اجلديدفإنه، املمسوح لألدلة الثالثة اُألخر

  .ال وجه له، ن التالزمفما يف كالم بعض م

وبني عدم ،  بلة الوضوء على بلة املمسوح فيجوز املسحةوهو التفصيل بني غلب: ثالث إنه هنا قول مث

  .ت متساوية مع بلة املاسحكان أو سواًء غلبت بلة املمسوح، غلبة بلة الوضوء فال جيوز

، ن الصورتني األخريتنيبصدق املسح ببلة الوضوء يف صورة غلبة ماء الوضوء دو، ستدل لذلكاو

وقد أطال بعض الفقهاء يف ، ومثله ليس معياراً يف األمور الشرعية، الصدق تساحميأن وأُشكل عليه ب

  .وجممل القول ما ذكرناه، النقض واإلبرام يف املقام

م كّفاحمل، عتبار الظناوال دليل على ، ربألصالة عدم التأث} والشك يف التأثري كالظن ال يكفي{

  .}بل ال بد من اليقني{ شتغالب احلدث وقاعدة االستصحاا

 اليد نحال كو أو دخالي حال اإلسرمتاسل يف الوضوء االنه بناًء على ما ذكرناه يصح قصد الغ إمث

  .وال يلزم كون القصد حال اإلخراج، يف املاء

وال ، داملسح مباء جدي كان وإالّ ،يقصد حال اإلخراجأن من يرى رأي املصنف يلزم عنده  نعم

   من إمرار اليد قوال على كل األإشكال
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  .واهللا العامل، تأمل فيه بعضوإن  ،٢كما سيأيت يف مسألةاالطمئنان اليمىن على اليسرى لزيادة 
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ولو مل يكن مانعاً من تأثري ،  ال بد من رفعه،على املاسح حاجب ولو وصلة رقيقة كان إذا: )٢٧ ـ مسألة(

  .رطوبته يف املمسوح

  

}  ال بد من رفعه،حاجب ولو وصلة رقيقة{ املمسوح أو }على املاسح كان إذا{: )٢٧ ـ مسألة(

وذلك ملا تقدم من } ولو مل يكن مانعاً من تأثري رطوبته يف املمسوح{ وإالّ بطل املسح، عند املسح

اً حاجب كانسواًء ،  وذلك ال حيصل مع وجود احلاجب، إمرار املاسح على املمسوحإىلنصراف األدلة ا

  .على املمسوح أو على املاسح

اً من وصول الرطوبة باملسح  مل يكن مانعإذا، ورمبا حيتمل عدم ضرر وجود احلاجب على املمسوح

فمسحه مع وجود ، مسح البدن بالدهنا:  قال الطبيبإذا فإنه، وذلك لصدق املسح عرفاً، على املمسوح

وملا دلّ على جواز ، الطبيبأمر نه أطاع صدق عرفاً أ، أشبهما  أو حاجب على البدن من ثوب رقيق

  .كون مسح الرأس مع وجود احلناء

وأما ، وفيما حنن فيه ال يعلم املالك، الطبيب فألنه يعلم املالكأمر الصدق يف  أما ،ويشكل فيهما

حبيث ، اجلمع بينها وبني ما دل على عدم كفاية املسح على اخلف وحنوه يقتضي خفة احلناءألن الرواية ف

  .فتأمل،  نفس الرأسإىلل اليد تص

  .فمثل الدهن اخلفيف ولون احلناء وحنوه ليس حباجب ،كانوكيف 
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  ، كن املسح بباطن الكف جيزي املسح بظاهرها مل ميإذا: )٢٨ ـ مسألة(

  

  .}كن املسح بباطن الكف جيزي املسح بظاهرها مل ميإذا{: )٢٨ ـ مسألة(

ذور عن املسح بالباطن حمل أو ،لفقد الرطوبة أو ،جلبريةلوجود اما إ املسح بباطن الكف كانمإعدم 

  .كمرض يضر معه اإلمساس ا

سل ويف ضطرار يف حمل الغألا بدل يف حال اال، لوجود اجلبرية فالظاهر قيام اجلبرية مقامها كانفإن 

  .تيةكذلك يف املاسح ملا يستفاد من أدلتها اآلو، املمسوح

مل يكن وإن ، يف سائر األعضاء رطوبة أخذها ومسح ا كما تقدم كانفإن ، لفقد الرطوبة كانوإن 

ومن جيوز املاء اجلديد ، ال بد من إعادة الوضوء كانيف سائر األعضاء رطوبة فمن مل جيوز املاء اجلديد 

دلة املاء اجلديد أوذلك للجمع بني ، ملاء اجلديد وبني جتديد الوضوءابد له من القول بالتخيري بني ال

مل يبق من بلة وضوئك شيء أعدت وإن «: كمرسل الفقيه، وبني ما دلّ على جتديد الوضوء، تقدمةامل

  .)١(»الوضوء

                                                

  .٦ ح يف من ترك الوضوء١٤ الباب ٣٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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  .)١(»مل يكن يف حليته بلل فلينصرف وليعد الوضوءوإن «: وخرب مالك بن أعني

عدم بن اجلنيد يف املقام ال لاحىت عن ، بإعادة الوضوء(: ما ذكره اجلواهر من قولهأن : ومنه يظهر

ه فوات املواالة منظور إطالقإذ ، غريتام .انتهى )٢()بل لفوات املواالة،  جائز عندهفإنهاملسح باملاء اجلديد 

  .فيه

، وبني املسح بالذراع، بني املسح بظاهر الكف فالظاهر التخيري، لتعذر املسح بباطن الكف كانوإن 

  .وال املسح بوسيلة، خرآن اوال مسح إنس، وال سقوط أصل الوضوء، ال سقوط املسح رأساً

إذ ال ، تقيدها بالباطن خاص بصورة التمكنفإن ، اتطالق دليل امليسور واإلىأما التخيري فألنه مقتض

  .يعقل التقيد يف صورة التعذر

 حتياط باملسح ماالقول باالأن كما ، بني التعيني والتخيري ال وجه لهن االقول بالدورأن ومنه يعلم 

ومنه ، قاعدة امليسورن انقول بسقوط املسح إذ ال وجه لسقوطه بعد جري وإمنا ال، ليل خال عن الدأيضاً

، خر خالف دليل املباشرةآن اومسح إنس، يعلم عدم وجه لسقوط أصل الوضوء وقيام التيمم مقامه

  دليالً ثانوياً كانولو  ودليل امليسور

                                                

  .٧ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٩٤ ص٢ج: اجلواهر) ٢(
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ه ومع ي مسح بذراع أيضاًتعذر بالظاهروإن ، سح بهمث مي، إليهمل يكن عليه رطوبة نقلها من سائر املواضع وإن 

 كانعدم التمكن من املسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إم كانوإن  ،عدمه رطوبته يأخذ من سائر املواضع

  ، األخذ من سائر املواضع أعاد الوضوء

  

  .لةآومنه يظهر وجه تقدمه على املسح ب، لكنه مقدم على دليل مباشرة الغري

فالظاهر التخيري بني مباشرة ، لو تعذر مسح نفسه ال بظاهر ذراعه وال بباطنها وال بظاهر كفه نعم

خر بعد كون كل واحد منهما ميسوراً يف إذ ال دليل على تقدمي أحدمها على اآل، لةآالغري وبني املسح ب

  .خرعرض اآل

اع رطوبة تعين املسح بظاهر  مل يكن على الذرإذاكما أنه ، تعين الذراع} مل يكن عليه رطوبةوإن {

 إىلخمرياً بني النقل } مث ميسح به، إليهنقلها من سائر املواضع {ولو مل يكن على أي منهما رطوبة ، الكف

  .باطن الذراع أو ظاهر الكف

، عند من يرى تعيني ظاهر الكف على الذراع كاملصنف}  مسح بذراعيه أيضاًتعذّر بالظاهروإن {

  .ختار التخيري بينهمااملأن وإالّ فقد عرفت 

عدم  كانوإن ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر املواضع{ ومما تقدم تعرف مواضع النظر يف قوله

  ، أعاد الوضوء، األخذ من سائر املواضع كانالتمكن من املسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إم
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أخذها من  كانوعدم إم، ملسح به عدم الرطوبةمن ا  عدم التمكن كان إذا فإنه،  ظاهر الكفإىلوكذا بالنسبة 

.ديعيأن  بل عليه ، الذراعإىلال ينتقل ، سائر املواضع

  

 كانمن املسح به عدم الرطوبة وعدم إم  عدم التمكن كان إذا فإنه ظاهر الكف إىلوكذا بالنسبة 

صطناعية لقطع ا ت له كفكانولو  }ديعيأن  بل عليه ، الذراعإىلال ينتقل ، أخذها من سائر املواضع

  .وقد تقدم مسألة جواز املسح بأي اليدين، كفها اخللقية مسح بالذراع
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، تقليلها املاء على املمسوح ال جيبن ات الرطوبة على املاسح زائدة حبيث توجب جريكان إذا: )٢٩ ـ مسألة(

حصل به الغسلوإن بل يقصد املسح بإمرار اليد 

  

املاء أن حبيث توجب جري{ على املتعارف }لى املاسح زائدةت الرطوبة عكان إذا{: )٢٩ ـ مسألة(

املسح يتحقق بإمرار ألن وذلك ،  مجاعة من الفقهاءإليهكما ذهب } هالعلى املمسوح ال جيب تقلي

سل بني مفهومي الغأن سل الوجه إذ قد تقدم يف مبحث غَ، ضاًيسل أصدق الغوإن املاسح على املمسوح 

بإجراء  سل دون املسحولذا يصدق الغ، سل مسحوليس كل غَ، سلل مسح غَفك، اًواملسح عموماً مطلق

  .املاء من دون إمرار املاسح

ومن ، مسل ألنه تنظيف باملاء احلاصل يف املقااملاسح صدق املسح إلمرار املاسح وصدق الغ أمر إذاأما 

لنص كفاية مثل الدهن يف ووردت يف ا، سله نظّف الشيء باملسح يقال له أنه غَإذاهذه اجلهة نرى أنه 

اً حبيث رياملاء كث كانوإن  فاملعترب يف مسح الرأس والرجلني إمرار املاسح عليهما إذاً، سل الوجه واليدينغَ

  .املاء قليالً كانوإن سل بل كل إمرار لليد باملاء هو غَ، يصدق الغسل

بل يقصد { فقول املصنف، بل املقّوم ما ذكرناه، سلالغ أو القصد ليس مبقّوم لصدق املسحن  إمث

  ، القصد له مدخلية يف املقامأن يراد بذلك وإن ال بد ، }سلحصل به الغوإن املسح بإمرار اليد 
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،  كفىإليهفلو قصد التكليف املتوجه ، ال أنه مقوّم لصدق املسح، عمال الوضوءإحيث جيب قصد 

 من حتقيق أكثرإذ ال دليل على ، واليدينسل الوجه كما أنه كذلك يف غَ، مسح أو سلمل يعلم أنه غَوإن 

إطالقولعله لذا ورد يف مجلة من الروايات ، سل واملسح وقصد القربةالغكرواية ، سل على الرجلني الغ

، فامسح رأسك، نسيت مسح رأسك حىت تغسل رجليكوإن «: )عليه السالم( حيث قال، ، أيب بصري

  .)١(»مث اغسل رجليك

مث اغسل رجلك اليسرى ، غسل رجلك اليمىن ثالث مراتا: )يه السالمعل( ويف رواية عباية قال

  .)٢(ثالث مرات

  .)٣(»سالًغَ ـ أي القدمني ـ غسلهماا«: ويف رواية أيب محزة

  .)٤(»وغسلت قدمي«: )عليه السالم( عن علي، ويف رواية زيد بن علي

  : )عليه السالم( قال يف األقطع اليد والرجل؟، ويف رواية رفاعة

                                                

  .٨ حالوضوء أبواب  من٣٥ الباب ٣١٨ ص١ ج:سائلالو) ١(

  .٨ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٤٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٨ الباب ٤٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .١٥ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .ألوىل تقليلهاوا

  

الذي قُِطع منه كانيغسل ذلك امل)١(.  

 غريها من إىل، )٢(»يغسلهما«: )عليه السالم( عن األقطع اليد والرجل؟ قال، ويف رواية ابن مسلم

  .الروايات

فامسح باملاء على «: كرواية أيب جرير ،سلالغ كان املسح مإطالقكما ورد يف مجلة الروايات 

  .)٣(»ذراعيك ورأسك وقدميك

من لزوم عدم وفور الرطوبة حىت ال جيري ،  مجاعة من الفقهاءإليهتبعاً ملا ذهب } واألوىل تقليلها{

شتراط عدم ااحلق (: حيث قال،  على ذلكمجاعبل عن املقاصد العلية دعوى اإل، املاء على املمسوح

 خبارية واأل لداللة اآل، كلياًتبايناً ـ سل واملسحأي الغ ـ بني املفهومنين أو، يف املسح مطلقاًن ااجلري

 ـ املاء اجلاري على العضو على هذا الوجهأن وال شك ،  عن املسحئسل ال جيزالغأن  على مجاعواإل

  .انتهى )٤() على عدم جوازهمجاعفيجوز سوق اإل، سل لتحقق مفهومهغَ ـ يعين باملسح

  عن ، كخرب حممد بن مروان، خبارببعض األ: واستدل لذلك

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٢٩ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  .، نقال عن املقاصد العلية٣٩٤ ص٢ ج:املستمسك) ٤(
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: قلت» ما قبل اهللا منه صالة؟، سبعون سنة أو نه يأيت على الرجل ستونإ« :)عليه السالم( الصادق

  .)١(» مبسحهىلااهللا تعأمر ألنه يغسل ما «: )عليه السالم( قال، ذاككيف 

ذلك هو املفروض أن مث أضمرت ، سالًلو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلني غَ«: وصحيحه زرارة

، املسح كاناملتشرعة ال يغسلون الرجل مفإن ،  استدل بالسرية املستمرة كما،)٢(»مل يكن ذلك بوضوء

  .وال خيفى ما يف كل ذلك

  :  املقاصد العلية ففيهإمجاعأما 

ولو مسح مباء (: قال يف الذكرى، بل ميكن دعوى الشهرة على خالفه، املخالف له كثريونن إ: أوالً

كالم ن إولذا قال املستمسك ،  ومثله غريه،)٣()متثاللصدق االن اأفرط اجلريوإن ، العضوجار على 

  .)٤()سل ال يدل على عدم إجزاء املسح املصاحب له على عدم إجزاء الغمجاعاإلألن (: املقاصد ضعيف

  أن مع ، يةإمجاعجتهادية على كربى ارى غنه طبق صإ: ثانياً

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٩ سطر ٨٧ ص:الذكرى) ٣(

  .٣٩٤ ص٢ج: كاملستمس) ٤(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٣٢

ال يدل  ـ لذي هو أعما ـ سلعدم كفاية الغفإن ، حالصغرى ليست من أفراد الكربى كما هو واض

  .بني املفهومني عموماً مطلقاًأن ملا تقدم من ، على عدم كفاية الغسل املصاحب للمسح

والصحيحة ظاهرة يف ، سل غري املصاحب للمسحفرواية حممد تدل على عدم صحة الغ، وأما الروايات

لمسح ال يكون مسحاً الغسل غري املقارن لأن ومن املعلوم ، أنه مل ميسح وإمنا غسل بقصد أنه مسح

ال عدم وفور املاء املوجب لصدق ، سل ارد عن املسحوأما السرية فألا قائمة على عدم الغ، بالقصد

لعدم وضوح كونه ، مناقشة" واألوىل" يف قوله كانوإن ، فما ذكره املصنف متعني، الغسل واملسح معاً

  .أوىل
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  ، فلو عكس بطل، ى املمسوحيشترط يف املسح إمرار املاسح عل: )٣٠ ـ مسألة(

  

ه العتبار نأكو }فلو عكس بطل، يشترط يف املسح إمرار املاسح على املمسوح{: )٣٠ ـ مسألة(

  .ذلك يف مفهوم املسح

 أو ، جر اليد عليهاإذاوذلك لصدق أنه مسح رجله ، الظاهر الصحة تبعاً لغري واحد من الفقهاء لكن

مسح اجلسم بالدهن مل يكن فرق الّ على ذلك أنه لو قال الطبيب ويد، جرمها معاً أو ،جر الرجل حتتها

  .بني كل ذلك

أن والفارق بني املاسح واملمسوح (: ذكره املستمسك يف وجه صحة إمرار املمسوح بقوله وأما ما

إزالة الشيء ليست أن : فقيه، )١()لة لذلكآواملاسح ما يكون ، لشيء عنهااملمسوح هو الذي يقصد إزالة 

عدم كليهما  أو ،حوسمتأثري شيء يف املاسح على امل أو زالةعم من اإلأبل املسح ، يف مفهوم املسحداخلة 

 ويف الكل ال خيتلف إمرار املاسح على املمسوح، واملسح يقال لكل ذلك، مثل مسح يده على رأس يتيم

فلو ، ات خارجيةخر ممسوحاً باعتباراآلووإمنا يسمى أحدمها ماسحاً ، إمرار املمسوح على املاسحأو 

 كان إذا، صدق أنه مسح على رأس اليتيم، وأخذ اليتيم ميرر رأسه حتت يده، وضع يده على رأس اليتيم

  .بالقصد واالختيار

                                                

  .٣٩٥ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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  .نعم احلركة اليسرية يف املمسوح ال تضر بصدق املسح

  

عم احلركة ن{: يستثين ما استثناه املصنف بقولهأن فالالزم ، أما على رأي من يشترط إمرار املاسح

  .}اليسرية يف املمسوح ال تضر بصدق املسح

ومع ، فافشتراط اجلاخترناه من عدم انه لو بطل املسح إعاده ولو على املوضع املتبلل على ما  إمث

  .ختاره املصنف من لزوم جفاف حمل املسحالزوم جتفيف احملل على ما 
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حنو ذلك ولو  أو ،حرارة البدن أو ، يف اهلواء احلرلو مل ميكن حفظ الرطوبة يف املاسح من جهة: )٣١ ـ مسألة(

  ، فاألقوى جواز املسح باملاء اجلديد، باستعمال ماء كثري حبيث كلما أعاد الوضوء مل ينفع

  

 أو ،حرارة البدن أو ، يف اهلواءلو مل ميكن حفظ الرطوبة يف املاسح من جهة احلر{: )٣١ ـ مسألة(

فال رطوبة يف سائر األعضاء حىت  }يث كلما أعاد الوضوء مل ينفعحنو ذلك ولو باستعمال ماء كثري حب

وال ميكنه إعادة الوضوء ألجل بقاء رطوبة املاسح كما ، ٢٥  كما تقدم يف املسألة،يأخذها منها للمسح

يف املسألة مخسةقوال فاأل،٢٨ يف املسألة مر  :  

، ختياراًاستبعاد جواز ذلك ااً عدم بل قد عرفت سابق، جتديد املاء للمسح ـ وهو املختارـ : األول

 ال يف ظرلتوهم احل" جواز" وقوله} فاألقوى جواز املسح باملاء اجلديد{: ختاره املاتن بقولهاوهذا ما 

، والقواعد، واملنتهى، ربتختار هذا القول مجلة من األعالم كاملعاوقد ، مقابل الوجوب كما ال خيفى

  .غريهمو، واملدارك، وجامع املقاصد، والذكرى

  .وجناة العباد، كما اختاره اجلواهر، باملسح بال نداوةاإلتيان : الثاين

  .ورمبا يقال جبهالة القائل ذا القول، كتفاء بالوضوء بال مسح أصالًواال، سقوط املسح رأساً: الثالث
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  . أيضاًواألحوط املسح باليد اليابسة مث باملاء اجلديد مث التيمم

  

  .اختاره بعض، التيمم إىلنتقال اال: الرابع

باجلمع باملسح باليد اجلافة  أو ،باجلمع بني املسح باملاء اجلديد والتيممما إ ،حتياطاال: واخلامس

على  ـ خرينتبعاً آل ـ صنفوامل، باجلمع بني اليد اجلافة واملاء اجلديد أو ،جبمع الثالثة أو ،والتيمم

}  أيضاًملسح باليد اليابسة مث باملاء اجلديد مث التيممواألحوط ا{: ولذا قال، حتياط ال وجوبهاستحباب اال

  .ه تبع يف ذلك جناة العبادنأكو

وما ، فالذي يدل على املختار اجلمع بني ما دلّ على وجوب الوضوء يف مقابل التيمم ،كانوكيف 

ديد ال باليد وما دلّ على لزوم كون املسح باملاء اجل، باملسح يف مقابل سقوطه رأساًن ادلّ على لزوم اإلتي

  .اليابسة

  : وهو وجوب الوضوء بأمور: ستدل للقول األولا

، القاعدة ضعيفةأن ب ورمبا يشكل على ذلك، ات أدلة الوضوء بضميمة قاعدة امليسورإطالق: األول

ذ ضعف القاعدة منجربة إ، وفيها نظر، ال يبقى جمال للتيممأن  جرت يف الوضوء لزم إذاالقاعدة أن وب

وإن ، إشكال م يتمسكون ا يف كل أبواب الفقه من غري أدىنفإ،  املدعىمجاعطعية واإلبالشهرة الق

إذ ، القاعدة سد جمال التيممن اوال يلزم من جري، رمبا أشكلوا يف بعض الصغريات من جهة خارجية كان

  وال الوضوء ،  مل ميكن الوضوء الكاملإذاجمال التيمم هو ما 
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ميسور ن اال يكون غسل اليدين واملسح،  أضر املاء بكل الوجهإذامثالً  ،الذي يسمى مبيسور الوضوء

  . الوضوء الكاملإىلعلى بعض الوجه جبرية فالوضوء باجلبرية ميسور بالنسبة  كان  أما إذا،الوضوء عرفاً

م مع احلمص بدون اللح أما ،ماء اللحم بدون احلُمص ميسور ماء اللحمأن ويف األمثلة العرفية نرى 

ويف مثلها ، هناك موارد يشك يف أا من ميسور الوضوء أم الأن وال شبهة يف ، مليس مبيسور ماء اللحف

 إىلورمبا تصل النوبة يف بعض املوارد ، إذ يلزم حتقق موضوع امليسور حىت حيكم بلزومه، املرجع التيمم

  .األصول العملية

كوضوء أقطع اليد ، بعض أجزائه كانلعدم إمشهادة التتبع املوجبة للقطع بعدم سقوط الوضوء : الثاين

  .مما حكم الشارع فيها بالوضوء لوحدة املالك واملناط عرفاً، والرجل وغريمها

 بضميمة رواية عبد األعلى فيمن ،)١(﴾ا جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍجم﴿: ىلاقوله تع: الثالث

ويبقى الوضوء بال ، نه متعذر ساقطإنداوة الوضوء حيث إجياب املسح بأن ا تدلّ على فإ. انقطع ظفره

نه إظفر حيث إجياب نزع املرارة واملسح على اإلأن كما تدل الرواية يف موردها على ، وجوب ذلك

  ويبقى الوضوء بال ، متعسر ساقط

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(
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  .أمكنت املناقشة فيه حسب الصناعةوإن ، والعرف يشهد هلذا الفهم، ظفروجوب املسح على اإل

كما ، ستصحاب وجوب الوضوء بعد كون الناقص يعد من أفراد الوضوء حسب نظر العرفا: بعالرا

وقد ناقش بعض يف ، تهيفيستصحب بقاء كر، يعد املاء الكر الذي أخذ منه شيء نفس ذلك املاء السابق

ألن ،  التيمممل يبق جمال ألدلة،  ثبت مشروعية الوضوء ذه األدلةإذاو، هذه األدلة مبا ال ختلو عن نظر

نه ال عجز إكما ال جمال لبدليته يف مسألة املرارة حيث ، التيمم بدل يف ظرف العجز وال عجز يف املقام

  .هذا متام الكالم يف وجوب الوضوء يف مفروض املسألة، هناك

ما دالّ فإ، ية والرواية له اآلإطالقفألنه ال وجه لسقوطه بعد مشول ، أما عدم سقوط املسح رأساً

لكن ال يقيد ذلك صورة ، ودلّت أدلة املقيدات على لزوم كونه بنداوة الوضوء، لى وجوب املسحع

  . على حالهطالقفيبقى اإل، التعذر إذ ال يعقل التقييد حينئذ

ببعض أفعاله وترك باإلتيان  ما رمبا يقال من عدم معهودية التبعض يف أجزاء الوضوء إىلهذا مضافاً 

حيث يسقط مسح اليدين ، بقدر غسل الوجه إالّ  مل يكن له ماءإذاقض ذلك مبا كما ال ين، خربعضها اآل

، ها من جهة املسحإطالقخبالف ،  يف األدلة من هذه اجلهةإطالقفال ، سالًإذ ذلك ال يسمى غَ، بال ماء

   قاعدة إىلسقوط كونه ببلة الوضوء عند تعذرها أقرب ألن  اجلديد فوأما كون املسح باملاء
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٣٣٩

  .ات املسح شاملة لهإطالقبل بعض ، لةبمن سقوط كونه بأصل الامليسور 

عليه ( عن الصادق، كرواية جعفر بن عمارة،  ما تقدم من أدلة املسح باملاء اجلديدإىلهذا باإلضافة 

  . وكذا غريها)١(»خذ لرأسك ماًء جديداً«: )السالم

لشامل للمسح باليد اجلافة بعد ا، باملسحمر  األإطالقمبا يف اجلواهر من : واستدل للقول الثاين

بعد  إالّ بت املسح باليد اجلافةثذلك ال ين إ: وفيه،  بكونه ببلة الوضوء بصورة التمكنهختصاص تقييدا

ن إ: ه لذا قال شيخنا املرتضى يف الطهارةنأكو، وقد عرفت لزوم جتديد املاء، إثبات عدم جتديد املاء

  .)٢() أعلماملسح باليد اردة مل يقل به أحد فيما(

املشروط ألن ، فحيث ال بلة يسقط املسح، املسح مقيد بكونه ببلة الوضوءأن ب: وإستدل للقول الثالث

 ،ات وما تقدم يف دليل القول األول كاٍف يف وجوب أصل املسحطالقاإلن إ: وفيه، عدم عند عدم شرطه

  .ويف وجوب كونه مباء جديد

  فالالزم ، ور به متعذرالوضوء املأمأن ب: ستدل للقول الرابعاو

                                                

  .٦ح الوضوء أبواب  من٢١ الباب٢٨٨ ص١ج:الوسائل) ١(

  .٢ سطر١٢٣ ص:لألنصاري، كتاب الطهارة) ٢(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٠

  .نه غري متعذر كما سبقإ: وفيه،  بدله وهو التيممإىلالرجوع 

 أشبهما  أو باجلمع بني خمتلف األدلة من وضوء وتيمم ـ مبختلف شعبهـ : ستدل للقول اخلامساو

دع جماالً والدليل املعين ألحد األطراف ال ي، إىلحتياط إمنا جيب يف مورد العلم اإلمجاالن إ: وفيه، ذلك

  .حتياطلال

  .حتياط يف اجلملةال شك يف حسن اال نعم



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤١

أن فيجوز ،  الكعبني بالتدريجإىلوميسح   يضع يده على األصابعأن ال جيب يف مسح الرجلني : )٣٢ ـ مسألة(

  . مبقدار صدق املسحجيرها قليالًو،  املفصلإىليضع متام كفه على متام ظهر القدم من طرف الطول 

  

 ، الكعبني بالتدريجإىلوميسح   يضع يده على األصابعأن ال جيب يف مسح الرجلني {: )٣٢ ـ مسألة(

،  املفصلإىلمن طرف الطول { بعضها على بعضه أو }يضع متام كفه على متام ظهر القدمأن فيجوز 

وال خيتص ذلك ،  األدلة الشاملة للدفعي والتدرجييطالقوذلك إل} وجيرها قليالً مبقدار صدق املسح

  : حتمل وجوب التدرجيي ألمريناورمبا ،  كذلك أيضاًبل مسح الرأس، سح الرجلنيمب

ختلط ماء اليد امث ملّا جرها ، وذلك ليس مبسح  الرجل بالوضعتأنه لو وضع يده مث جرها ندي: األول

 يدل على عدم طالقاإلن إ: وفيه، مع لزوم كون املسح ببلة الكف، مبا صار على الرجل من الرطوبة

  .فكيف مبا عرفت من عدم البأس برطوبة املمسوح، حىت لو قيل بضرر رطوبة املمسوح، بأس مبثل ذلكال

 عن املسح على القدمني كيف )عليه السالم( سألت أبا احلسن الرضا: ظاهر صحيح البزنطي: الثاين

رجالً أن جعلت فداك لو :  فقلت، ظاهر القدمإىل الكعبني إىلهو؟ فوضع كفّه على األصابع فمسحها 

   إالّ ،ال«: )عليه السالم( قال بإصبعني من أصابعه هكذا؟ فقال
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٣٤٢

املسح ن إ: وفيه، املسح بوضع الكف على أصابع القدمني ال يتحقق بالتدريجفإن ، )١(»بكفه كلها

، حتمال كون وجه السؤال الكفا إىلضافة هذا باإل، فال قوة فيه لتقييد املطلقات، بكل الكف مستحب

ات طالقت اإلكان ولذا ،فال داللة يف الرواية على الدفعية والتدرجيية أصالً، ا بقرينة الذيلقل منهواال

  .حمكَّمة

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٣٤٣

برد أو واجلورب وحنوها يف حال الضرورة من تقية،  واخلف،كالقناع  جيوز املسح على احلائل: )٣٣ ـ مسألة(

  

، وحنوها يف حال الضرورة، بواجلور، واخلف، كالقناع  جيوز املسح على احلائل{: )٣٣ ـ مسألة(

، واملختلف، واخلالف، بل عن الناصريات، وهحن وال خالف يف الربد وإشكالبال  }برد أو من تقية

  . عليهمجاعاإل، وغريها، واحلدائق، والذكرى، والتذكرة

، عن أيب الورد كالصحيح، وخصوص ما ورد يف هذا الباب، ضطرارويدل عليه عمومات أدالة اال

 أراق املاء مث مسح على )عليه السالم( رأى علياً هأنحدثين ن اأبا ظبين إ )عليه السالم( جعفرأليب : قلت

فيكم سبق الكتاب : )عليه السالم( بلغكم قول علي أما ،ظبيانأبو كذب «: )عليه السالم( فقال، اخلفني

  .)١(»جليكثلج ختاف على ر أو ،من عدو تتقيه إالّ ،ال«: فقال، هل فيها رخصة: فقلت» اخلفني

وضعفهما لو ، )٢(»ثلج ختاف على رجليك أو ،من عذر إالّ كبوال متسح على جور«: ويف الرضوي

  ومثلهما ، فهو جمبور بالعمل كان

                                                

  .٢٢ ح يف صفة الوضوء١٦ الباب٣٦٢ ص١ج: التهذيب) ١(

  .١٩ سطر ١ص: ضافقه الر) ٢(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٤

  .)١( فيمن جعل على ظفره مرارة:يف الداللة رواية عبد األعلى

ويؤيده ، تعدي منه قام على المجاعاإل إالّ أن ،خاصاً من بعض اجلهات كانوإن ومورد هذه الروايات 

 عن الدواء )عليه السالم( سألت أبا احلسن:  قال،كرواية الوشاء، الروايات الكثرية الواردة يف اجلبرية

نعم ميسح عليه «: ميسح يف الوضوء على الدواء املطلي عليه؟ فقالأن يكون على يد الرجل أجيزيه 

  .)٢(»وجيزيه

 أنه سئل عن املسح على اخلفني؟ فسكت حىت ) السالمعليه(  عن علي بن احلسني:أما ما رواه الدعائم

هذا وضوء من مل «: وقال، فرتل فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته، مر مبوضع فيه ماء والسائل معه

  .فالظاهر أنه تقية، )٣(»حيدث

ال من مل ، حنوه أو أي مل يصدر منه حدث من بول "مل حيدث"  من)عليه السالم( ولعل مراد اإلمام

الوضوء املشروع يف حالة ألن ، املراد مل حيدث حدثاً يف الدين يف حالة التقية أو أن ،حيدث حدثاً يف الدين

  .فخالفه إحداث حدث وبدعة، التقية ذلك

  ، ستدل اجلواز املسح على اخلف وحنوه يف حال الضرورةا مث

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٣٩ الباب ٣٢٨ ص١ج: الوسائل) ٢(

  . يف ذكر صفات الوضوء ١١٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(
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٣٤٥

ا تدل إحيث ، )١(﴾الديِن ِمن حرٍجما جعلَ علَيكُم ِفي ﴿: كقوله سبحانه، جبملة من األدلة العامة

فاجلمع بينها وبني دليل  ـ املسح حرجاً كان إذا ـ على نفي احلرج يف املسح على الرأس والرجل

ورمبا يشكل يف ذلك لكن يستفاد منه ولو مبعونة ، ألنه من مراتب املسح عرفاً، املسح على احلائل، املسح

 وقوله، ومن ذلك يظهر صحة التمسك بقاعدة امليسور، أس االفهم من رواية عبد األعلى أنه ال ب

ما ال يدرك ): عليه السالم(وقوله ، )٢(» أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمإذا«: )صلى اهللا عليه وآله(

  . الكالم يف املسح على احلائل ألجل الضرورةمهذا متا، )٣(كله ال يترك كله

مبعىن أنه ال ،  وعامة ال خاصة،وأولية ال ثانوية، وعلمية ال واقعية ،ةالضرورة عرفية ال دقيأن  والظاهر

وليس ، يقول العرف أنه ضرورة كسائر موارد الضرورةأن بل يكفي ، يلزم الدقة العقلية يف كونه ضرورة

  .بل ألنه املستفاد من النص، ذلك ألجل وجود لفظ الضرورة يف النص

تبني بعد وإن لى رجله مسح على احلائل وصح وضوؤه  خاف الربد عإذاف، وكذلك الضرورة علمية

  كما ، ذلك أنه مل يكن خلوفه واقع

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(

  .٢٤٩ ص٢ج: كفاية األصول) ٢(

  .٢٤٩ ص٢ج: كفاية األصول) ٣(
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  .ذكروا يف باب خوف الضرر من الصوم وحنوه

ستفيد ا حكامبعض األفإن ،  شدة الضرورةإىلفال حيتاج املسح على احلائل ، وكذلك الضرورة أولية

، مثل شرب اخلمر والزنا وحنومها، ورة الشديدةفالضرورة الرافعة له هي الضر، من الشرع التأكد فيه

ولذا فالضرورة الرافعة ، مثل الصالة عن قيام،  مل يستفد من الشرع مثل ذلك التأكد فيهحكاموبعض األ

 بني ترك اخلمرمر  لو دار األمثالً، بني القسمني من احلكم قدم األقل تأكيداًمر ولذا لو دار األ، له خفيفة

  . شرب اخلمر متّكن من القيام مثالًإذا القيام فيما ترك، ترك القيامأو 

نوع احلرج فإن ، ال خاص الضرورة املقابلة للحرج، وكذلك املراد بالضرورة هنا األعم من احلرج

وتفصيل ، كاٍف يف تبديل التكليفاحلرج أن املستفاد من رواية املرارة وغريها فإن ، خفيف من الضرورة

  . حملهىلإالكالم فيما ذكرناه موكول 

  : أما جواز املسح على احلائل للتقية ففيه أمور

بل تشمل ، رورةضالتقية أعم من الأن الضرورة مع ن اود حتت عنربمجع املصنف التقية وال: األول

  .ةيرورة احلقيقضه أراد من الضرورة األعم من النأكف، ااملة

 ، توضأ وضوًء صحيحاًإذاخاف على نفسه  إذاكما ، التقية قد تكون على النفس ومتعلقاان إ: الثاين

  وقد ، أشبه نم أو على عرضهأو 
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 توضأ ذلك الغري إذاف،  وضوء املتوضي ليتعلمإىلينظر ن اهناك إنس كان إذاكما ، تكون على الغري

كما ذكروا مثله ، ال ألجل نفسه،  يتوضأ وضوًء تقييياً ألجلهئفاملتوض، وضوًء صحيحاً وقع يف احملذور

  .بل ألجل الثالث، ال ألجل املتكلم وال املخاطب، التقية يف الكالم أو ،التقية يف الفتوىيف باب 

، خالفاً للمحكي عن املقنع، املشهور بني العلماء جواز املسح على احلائل ألجل التقية: الثالث

  .واألقرب هو املشهور، وهزفلم جيو، يحقوالتن، والتحرير

  : لذلك بأمور ستدلاو

 وصاحبها أعلم ا حني ،التقية يف كل ضرورة«: )عليه السالم( كقول الباقر، مات التقيةعمو: األول

  .)١(»ترتل به

  .)٢(»فقد أحله اهللا له، دمآ ابن إليهالتقية يف كل شيء يضطر «: )عليه السالم( وقوله

  .)٣(»بائيآالتقية ديين ودين « : )عليه السالم( وقوله

                                                

  .١باملعروف حمر األ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل) ١(

  .٢باملعروف حمر األ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل) ٢(

  . يف ذكر صفات الوضوء١١٠ ص١ ج:الدعائم) ٣(
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 غريها مما ذكروه يف إىل، )١(﴾تتقُوا ِمنهم تقاةًأن الّ إ﴿: ىلاقوله تعبل يدل على العموم ولو باملناط 

  .ىباب التقية يف كتب احلديث وكتب الفتاو

  .فيشملها دليل مطلق الضرورة، التقية قسم من الضرورة غالباًن إ: الثاين

إالّ «: )عليه السالم( حيث قال، كصحيح أيب الورد املتقدم: الروايات اخلاصة الوارة يف املقام: الثالث

 )عليه السالم( حيث مسح السجاد، ورواية الدعائم املتقدمة» ثلج ختاف على رجليك أو ،من عدو تتقيه

  .على عمامته وخفيه

  .التقية عذرفإن  »إالّ من عذر«: )عليه السالم( حيث قال، ورواية الرضوي املتقدمة

من أقر «: )عليه السالم( طعمة احملرمة حيث قالورواية عبيد اهللا يف باب حترمي اجلري من باب األ

  .)٢(»املسح على اخلفني ـ وعد منها ـ بسبعة أشياء فهو مؤمن

   التقية يف أشياء هي أهم من إىلاملناط األولوي بالنسبة : الرابع

                                                

  .٢٨اآلية : سورة آل عمران) ١(

  .١٠ حاألطعمة احملرمة أبواب  من٩ الباب ٣٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(
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  .املسح على اخلفني

يفاً ال مينع عن وصول اليد ال لكون احلناء خف، روايات املسح على احلناء بناًء على أا للتقية: اخلامس

  . الشعر أو إىل البشرةإىل

، كاملروي عن زرارة، له مبتواتر الروايات ستدلافقد ، بعدم جواز املسح على احلائل تقية أما من قال

، شرب املسكر: ثالثة ال أتقي فيهن أحداً«:  يف مسح اخلفني تقية؟ فقالل ه):عليه السالم( قلت له

  .)١(ال تتقوا فيهن أحداًأن ومل يقل الواجب عليكم : قال زرارة، »جومتعة احل، ومسح اخلفني

: قال يف املسح على اخلفني تقية؟: )عليه السالم( قلت أليب جعفر: قال، عن غري واحد،  زرارةوعن

واملسح على  ـ قال شرب املسكر أو  ـشرب اخلمر«:  وما هن؟ قال:قلت» ال يتقي يف ثالثة«

  .)٢(»ومتعة احلج، اخلفني

، واملسح على اخلفني، شرب املسكر، ثالثة ال أتقي فيها أحداً«: )عليه السالم( قال العامل، وعن الفقيه

  . )٣(»ومتعة احلج

  وال املسح على ، وال تقية يف شرب اخلمر«: وعن الرضوي

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٨الباب  ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح اخلمرإىلطر ض باب من ا٤١٥ ص٦ ج:الكايف) ٢(

  .٨ ح يف حد الوضوء١٠ الباب ٣٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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  .)١(»اخلفني

،  شرب املسكريف، يف ثالث إالّ بائيآالتقية ديين ودين «: )عليه السالم( عن الصادق: وعن الدعائم

  .)٢(»الرحيمن اوترك اجلهر ببسم اهللا الرمح، واملسح على اخلفني

ليس يف شرب املسكر واملسح على اخلفني «: قال،  يف حديث األربعمائة)عليه السالم( وعن علي

  .)٣(»تقية

 ، احلج سلطاناًإىلال نتقي يف التمتع بالعمرة «: )عليه السالم( قال، ويف رواية حممد بن الفضل

  .)٤(» اخلفنيواملسح على، جتناب املسكراو

  .)٥(»واملسح على اخلفني، يف النبيذ إالّ والتقية يف كل شيء«: )عليه السالم( قال، يف رواية أيب عمر

أنه يتوضأ  أو ،مراد القائلني ذا القول هل أنه يسقط الوضوء رأساً يف حالة التقيةأن نه ال يعلم إ مث

  أمر كما  ـ ويغسل رجليه

                                                

  .١٩ سطر ١ ص:فقه الرضا) ١(

  . يف ذكر صفات الوضوء١١٠ ص١ ج:دعائم االسالم) ٢(

  . حديث األربعماءة٦١٤ ص:اخلصال) ٣(

  .١٤ حف احلجصناأ باب ٢٩٣ ص٤ ج:الكايف) ٤(

  .٣ حباملعروفمر األ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ٥(
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، قتلوه بسبب ذلكوإن  يتوضأ وميسح على رجليه أنه أو  ـ بن يقطنييعل )عليه السالم (مامإلا

حنصرت التقية يف املسح اأن ب، إذ كثرياً ما ال يكون غسل الرجلني مورداً للتقية، جداًن ابعيدألن واألو

فني؟ وقد محل يكون التلفظ بالكفر أهون من املسح على اخلأن فهل ميكن ، والثالث أبعد .على اخلف

  . على حماملخباراملشهور هذه األ

ل الواجب قومل ي":  كما فهم زرارة حيث قال)عليه السالم( ختصاص نفي التفية باإلماما: األول

   "....عليكم

فليس املراد ذه ،  التقية بغسل الرجلنيت أدإذاختصاص نفي التقية باملسح على اخلف مبا ا: الثاين

  .بل تقدمي تقية على تقية، أساً عدم التقية رخباراأل

وليس . عذريمن مل يعمل ا ن إحبيث ،  فيها احلقحهذه األمور واضأن  خباراملراد ذه األن إ: الثالث

بل املراد نفي ، فليس املراد نفي اخلوف. حىت يكون جمرى التقية، كسائر املسائل املخفية عند املخالفني

كما قالوا يف قوله ، أي ليس حمل اخلفاء، ي اخلفاء مبالغي ال حقيقيونف، حكام هذه األإىلاخلفاء بالنسبة 

  .ال أنه ال يرتاب فيه أحد، املراد ليس حمالً للريبأن  ﴾ال ريب فيه﴿: تعاىل

وقد يعلم الكافر ، للمخالف إخفاًء ملذهبه أو ، مطابقاً للكافرعمالًن اأنه رمبا يفعل اإلنس: واحلاصل

  إذ كثرياً ما يعلم الكافر،  لنفسه عن اخلطراً يعمل على طبقهم حفظولكنه إمنا، واملخالف مذهبه
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  ، خياف منه على رجله

  

والتقية ، قتنع به ومل يؤذهاصورة ن ا وافقه اإلنسإذالكنه ، وصموده فيهن اواملخالف مذهب اإلنس

والروايات ،  درء اخلطرفالروايات الدالة على التقية يف مسح اخلفني يراد ا التقية مبعىن، جارية يف املقامني

أي ليس ذلك حمال  ـ  مع كون املراد بالنفي الغالبية،ختفاء املذهبامبعىن  النافية هلا فيه يراد ا التقية

  . ـللتقية غالبا

  .عراض املشهور عنهابعض الفقهاء أسقط هذه الروايات إلن إ مث

احلمل األول غري بعيد  كانوإن  ،اجلمع الثالث هو األقرب بل هو الظاهر من حلن هذه الروايات لكن

  . نفى تقية نفسه)عليه السالم( اإلمامن إحيث ، يف بعض الروايات

كما ذكره ، بني مسح الرأس ومسح الرجلني، نه ال فرق يف اإلضطرار املوجب للمسح على احلائل إمث

األصحاب ظاهر أن وعن احلدائق ،  األصحابإىلبل عن شارح الدروس نسبته ، غري واحد من الفقهاء

  .تفاق على ذلكاال

 إذابل ، ررضمث الظاهر أنه ليس املعيار يف الربد اخلوف من ال، واألدلة العامة واخلاصة يشملهما: أقول

وكذلك ، من باب املثال} خياف منه على رجله{ برد أو :فقول املصنف،  وحرجاً كفىعسراً كان

مثل ، على غريها أو يكون على الرجلأن  اخلوف أعم منأن كما ،  كذلك أيضاًفاحلر، ختصيصه بالربد

  .من لو بردت رجله أثّر ذلك يف عينه مثالً
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حنو ذلك مما يصدق عليه االضطرار من غري أو عدو أو  وكذا لو خاف من سبع،أو ال ميكن معه نزع اخلف مثالً

  

د على رجله اخلف تشد أو ألن ،ديده ال تشتغل من شدة الربألن  }و ال ميكن معه نزع اخلف مثالًأ{

  .لتقلصه بالربد حىت ال ميكنه نزعه

 إذاو،  تعطّل حىت يرتع خفهإذاكذهاب القافلة } حنو ذلك أو ،عدو أو وكذا لو خاف من سبع{

وإالّ جاز ، خر شقّهآومل يكن فيه حمذور ، مل يكن ذلك إسرافاً حبيث يرفع التكليففإن أمكنه شق اخلف 

كما ، خوف كفى كانفإن ضطرار  شك يف االإذاو} رارضطمما يصدق عليه اال{ املسح على اخلف

 حالة دستصحب مع وجوامل يكن خوف وإن ،  خاف من الضررإذاذكروا مثله يف باب إفطار الصائم 

  .وإالّ فاملرجع عمومات أدلة الوضوء التام، سابقة

 إىل )ه اهللارمح( فقد ذهب والدي، بل مسح على رجله، الضرورة أو نه لو مل يفعل مبقتضى التقيةإ مث

 املسح على اخلف إىل ـ يف حال التقية وحنوها ـ متوجهمر إذ األ، مأموراً به  ألنه مل يكن،بطالنه

  .متناناوإمنا هي ، والتقية وحنوها ال تغير املالك،  الصحة للمالكإىلوذهب بعض ، وحنوه

كما قالوا ، ة جموزة ال موجبةت التقية والضروركان  إالّ إذا)رمحه اهللا(  الوالدإليههو ما ذهب  والظاهر

  من غري{  مبثل ذلك يف باب من أضره الصوم ضرراً يسرياً حبيث جيوز كل من اإلفطار والصيام
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 ويف املسح على ،أحوط كانوإن  ال جيب نزع ما ميكن احلائل متعدداً كانولو ، فرق بني مسح الرأس والرجلني

وكذا سائر ما يعترب يف مسح البشرة، سح ال بد من الرطوبة املؤثرة يف املا أيضاًاحلائل

  

وال جمال ، لعموم األدلة بل خلصوص بعضها} بني مسح الرأس والرجلني{ يف كل ما تقدم} فرق

  . بعضإليهذهب وإن ميسور الوضوء مقدم على التيمم ألن للتيمم 

 نزع البعض  مل ينافإذاهذا فيما } أحوط كانوإن احلائل متعدداً ال جيب نزع ما ميكن  كانولو {

  .وإالّ لزم عدم الرتع، للضرورة أو للتقية

والذي يستدل ، املصنف تبعه يف ذلك نأكو، جناة العباد كظاهر اجلواهر أفىت بعدم نزع البعضن إمث 

، وهو الذي اختاره املستمسك ومجلة من احملشني،  األدلة من نص فتوىإطالقو، به هو وحدة املالك

  .وفيه نظر واضح، الضرورات تقدر بقدرهاألن ، وجب نزع ما ميكن نزعهحيث أ، خالفاً ملصباح اهلدى

وكذا سائر ما يعترب يف مسح ،  البد من الرطوبة املؤثرة يف املاسح أيضاًويف املسح على احلائل{

،  أيضاًتية يف البدلآفالشرائط املذكورة يف املبدل منه ، إذ ظاهر األدلة بدلية احلائل عن البشرة }البشرة

ري طاهراً وغوكونه ، وكونه بنداوة الوضوء وبباطن الكف، ثل كون املسح على ظاهره دون باطنهم

  .ذلك

  ، الظاهر أنه ال يبطل الوضوء برتع العمامة وتبديلها بغريها مث
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  .ألنه ال وجه للبطالن

هم وا يرتعون خفكانولذا ما ، الوضوء بالرتعن اليف مسح اخلف رأيت بعض العامة يقولون ببط نعم

  .حتماالنا،  نزع خفه أم الإذاوهل يبطل وضوء املتقي ، قبل الصالة
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 حتياط بضم التيمملكن ال يترك اال،  مسوغ للمسح عليه أيضاًضيق الوقت عن رفع احلائل: )٣٤ ـ مسألة(

  .أيضاً

  

حتياط لكن ال يترك اال،  مسوغ للمسح عليه أيضاًضيق الوقت عن رفع احلائل{: )٣٤ ـ مسألة(

 عصب إذاكما ،  ضيق الوقت عن رفع احلائل يف كل من الوضوء والتيممقد يكون } أيضاًالتيممبضم 

 هنا يف تقدمي شكالوال ينبغي اإل،  ونزعها يوجب فوات الوقت أيضاًرأسه بعصابة أخذت بعض جبهته

ن الس لظهور الترتب يف، ضطراري البدلال منه مقدم على اضطراري املبدألن ، ضطراريالوضوء اال

فقد يكون له من الوقت ما ، كا يف مثال اخلف، وقد يكون ضبق الوقت يف الوضوء فقط، النص والفتوى

  .ألحدمها إالّ ع الوقتسوقد ال ي ـ وهذا هو املفهوم من كالم املصنف ـ يسع هلما

إذ هو ، ميسور الوضوء مقدم على التيممألن ، أنه يف صورة عدم سعة الوقت يقدم الوضوء: والظاهر

  .الوضوء مقدم على التيمم يقتضي تقدمي ميسورهأن ففرض ، ن مراتب الوضوءم

فمن قائل  ،حتماالتاجيمع بينهما؟  أو يتيمم أو فهل يتوضأ مع احلائل، وأما يف صورة سعة الوقت

 :وخلرب أيب الورد، بتقدمي الوضوء لظاهر كالم األصحاب حيث ذكروا الضرورة وهي تشمل ضيق الوقت

الوضوء على احلائل مقدم على أن إذ املفهوم منه ، بناًء على وحدة املناط"  على رجليكأو ثلج ختاف"

  ، وكذا خرب عبد األعلى، التيمم



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٧

ألن ، مل يعلم كفاية املبدل منه الناقصأن ألنه بدل بعد ، ومن قائل بتقدمي التيمم، ولقاعدة امليسور

وكون الوضوء ، مناط قطعي يف اخلربينوال ، الضرورة يف كالم األصحاب يشك يف مشوهلا للمورد

  .يلامجومن قائل باجلمع بني األمرين للعلم اإل، كذلك ميسوراً أول الكالم

  .حتياط يف ضم التيمماال كانوإن ، ختاره املصنفاكما ، األقرب هو األول لكن
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ومل يكن بد ، ن رفعها مل ميكإذا ـ ما عدا التقية ـ إمنا جيوز املسح على احلائل يف الضرورات: )٣٥ ـ مسألة(

  ، خر الوقتآ إىلمن املسح على احلائل ولو بالتأخري 

  

 } مل ميكن رفعهاإذا ـ ما عدا التقية ـ إمنا جيوز املسح على احلائل يف الضرورات{: )٣٥ ـ مسألة(

ومل يكن بد { ـ هو واضح كما ـ ال يكفي يف وجوب الرفع كانوإالّ فأصل اإلم، اً بدون حمذوركانإم

  .}خر الوقتآ إىلاملسح على احلائل ولو بالتأخري من 

تعسر مجيع األفراد الطولية  أو بتعذر إالّ ضطرار ال يتحققاالأن وذلك ملا سيأيت يف مبحث التيمم من 

 أو ،يف أول الوقت ،الوقت من الوضوء التام يف تلك الدار ال هذه الدار فلو متكن يف أول، والعرضية

ضطرار مل يتحقق ا مل يكن إذاو، ضطرارمل يصدق اال، الوقت دون أوله خرآمتكن من الوضوء التام يف 

ال " ولذا قالوا،  الشرعيةحكامضطرار يف األوكذا كل مورد من موارد اال، املوضوع للوضوء الناقص

  ".جيوز البدار لذوي األعذار

فإن ضطرار ايف كل  أما ،ويف الوضوء خاصة، ضطرار عامةهذا حمل مناقشة يف كل موارد اال لكن

ومع ، ختياريةفرمبا أمكن بعض األفراد اال، ضطراري دائر مدار صدق موضوعه عرفاً ال عقالًاحلكم اال

يذهب أن  تعسر عليه الصوم يف وطنه وأمكنه إذاف، ضطرار عرفاًضطرار لصدق االذلك حيكم حبكم اال

مل يكن الذهاب عسراً وإن  هناك ألجل الصيام إىلفهل يقال بوجوب الذهاب ،  بلدة باردة للصومإىل

  .وحرجاً عليه
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  ال تقية كان مإىلفال جيب الذهاب ، أوسعمر وأما يف التقية فاأل

  

  هناك ألجلإىلفهل يقال بوجوب الذهاب ، خرآ مل يوجد يف بلده ماء ووجده يف بلد إذاوكذلك 

  .تطهري نفسه من اخلبث أو الوضوء أو الغسل

فهل يقال بوجوب ، ستصحاب الزوجابالزواج و إالّ  لعدم احملرم مل تقدر املرأة على احلجإذاوكذلك 

  . غريها من األمثلة الكثريةإىل، الزواج عليها

فعدم تنبيه الشارع على لزوم التأخري يكفي يف كفاية الصالة يف أول ، وأما املناقشة يف الوضوء والغسل

 مل جيد املاء إذا ـ مثالً ـ مع اجلماعةالوقت  ل أون يصلي دائماًمف، املتعسر أو الوقت بالتيمم للمتعذر

يصلي يف أول الوقت أن له  فيجوز، الوقت الوضوء مشله دليل اجلماعة ودليل الصالة يف أول أو للغسل

 متكن إذاوال ينقض ذلك مبا ، خر الوقتآختيارية يف أمكن الطهارة االوإن ، ضطراريةمجاعة بالطهارة اال

  .ضطرار يف األول دون الثاين لصدق االوذلك، ختياريةبعد نصف ساعة من اال

والكالم يف ،  مل يكن هناك أصل موضوعيإذافاألصل عدمه ، ضطراركل مورد شك يف صدق اال نعم

  . يف مبحث التيممىلاشاء اهللا تعن إاملقام طويل يأيت 

  ال تقية كان مإىلفال جيب الذهاب ، أوسعمر وأما يف التقية فاأل{
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  أمكن بال مشقةوإن فيه 

  

  }أمكن بال مشقةوإن يه ف

 ،عدم التقيةن ا زمإىلأمكن التأخري  كانوإن ، أنه كلما صدقت التقية جاز العمل على طبقها الظاهر

يف أول الوقت بعض  كان إذاكما ، متثالأمكن إجياد الفعل الصحيح الواقعي حني اال أو ،أمكن التسترأو 

 بعد إىلأمكنه التأخري وإن الوضوء والصالة مثلهم يتقي بأن  جيوز فإنه، من يتقي منه مث يذهب بعد ساعة

 أمكن إذاوكما ،  الغرفة للتوضي الصحيحإىليذهب أن  أمكن إذاوكما ، بدون التقية ساعة ليفعل الفعل

  .املسح قبل غسل الرجل مث غسل الرجل حىت يظن املخالف أنه غسل رجله

عدم التقية من  أو التقيةأن ات  من بعض الكلمىيترائ كانوإن ، يف كل ذلك خالفأن  والظاهر

يأيت مبذهب املخالف أن الظاهر أنه ال فرق يف التقية بني أن كما ، مات يف بعض هذه املوارد الثالثةاملسلّ

ن االواقف عنده حنفياً وحصلت التقية باإلتي كان إذاكما ، خر حيصل به التقيةآمبذهب  أو احلاضر

وال ، كل ذلك لعمومات أدلة التقية بعد صدق املوضوع، يت بأيهمايأأن  يصح فإنه، بالشافعية أو باحلنفية

،  كيفية التقيةإىلكما ال مقيد هلا بالنسبة ، فعلية أو يةكانم أو مقيد هلا بعدم وجود مندوحة زمانية

  .ينيم الذي يتقي منه مث يتوضأأن  متكن إذاكما ، ندوحةملوكذلك سائر أقسام ا

  : خبارمن األن اويدل على ما ذكرناه طائفت
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)١(بائيآالتقية ديين ودين   العامة مثلخباراأل: الطائفة األوىل
ال دين ملن ال : )عليه السالم( وقوله،

سواء ، ها شامل لكل موردفإن إطالق، )٣(ملن ال تقية لهن اال إمي: )عليه السالم( وقوله، )٢(تقية له

  .ندوحة أم الملوجدت ا

بل هي يف صدد ،  هلذه الرواياتإطالقكالقول بأنه ال ، وحة ال يسمى تقيةوالقول بأنه مع وجود املند

فإن ، غري تام، ضطرار وهو مفقود يف حالة املندوحةمن باب اال إالّ التقية ليستوإن ، أصل التشريع

  .بل الغالب وجود املندوحة، ت مندوحةكانوإن العمل التقيي يسمى تقية أن العرف يشهد ب

 إالّ ه سليماًإطالقولو فتح بابه مل يبق ، اتطالق يف سائر اإلشكالروايتها كاإل إطالق يف شكالواإل

 ظاهر يف عموم فإنه" بائيآالكرم سجييت وسجية " نظري قول القائل(إنه : ولذا قال يف املستمسك، نادراً

  .نتهىا )٤()احلكم لصورة وجود املندوحة وعدمها

  ه حكم موضوع أريد به أنن إ، ضطراروكون التقية من باب اال

                                                

  .يف ذكر صفات الوضوء) ع(  عن الصادق١٠٠ ص١ج: الدعائم) ١(

  .٣ حباملعروفمر األ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حباملعروفمر األ أبواب  من٢٤ الباب ٤٦٠ ص١١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤٠٢ ص٢ ج:املستمسك) ٤(
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أريد به وإن ، طالقلكنه ال مينع اإل، يف حالة الضرورة حبيث لوال التقية مل يكن هذا احلكم فهذا تام

بل هو خالف ظاهر النص ، فهو أول الكالم ـ ولذا تقدر بقدرها ـ ضطرارالتقية فرد من أفراد االأن 

  : ولعل احلكمة يف توسعة التقية أمرين، والفتوى

  يشري قول الصادقإليهو،  أيضاًبل للمجاملة وحسن الذكر،  توضع لدفع الضرورة فقطا ملإ: األول

تكونوا أن ستطعتم اوإن ، صلّوا يف مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم«: )عليه السالم(

حسن ما أ كان ما ،هؤالء اجلعفرية رحم اهللا جعفراً:  فعلتم ذلك قالواإذافإنكم ، األئمة واملؤذنني فافعلوا

أسوأ ما يؤدب  كان ما ،هؤالء اجلعفرية فعل اهللا جبعفر:  تركتم ذلك قالواإذاو، يؤدب أصحابه

  .)١(»أصحابه

غالب فإن ، ولذا وسع فيها، نه لو قدرت التقية بقدر الضرورة لزم الوقوع يف احملذور كثرياًإ: الثاىن

كما ذكروا مثل ، كما هو واضح، ضرورةال يتمكنون من العمل بالتقية بقدر الن االناس يف أغلب األحي

  .التورية كان مع إميضطرارويف باب الكذب اال، ذلك يف باب خوف الضرر يف باب الطهارة والصوم

                                                

  .١صالة اجلماعة ح أبواب  من٧٥ الباب ٤٧٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(
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حيث أمره ، )١(كرواية ابن يقطني،  اخلاصة الدالة على الكفاية مع املندوحةخباراأل: الطائفة الثانية

يبني أن الالزم  كانالشرط عدم املندوحة  كانمع أنه لو ، مة بالوضوء على طبق العا)عليه السالم( اإلمام

مث ، فقيغسل اليدين من املرأن ب، بالعمل الواقعي يف ضمن العمل التقيين ا اإلتي)عليه السالم( له اإلمام

  .وكذلك يف مسح رأسه ورجليه، ليغسلهما من األصابع

يصلي كل يوم صالتني أول الوقت أن مام بيأمره اإلأن الالزم  كانبل ، )٢(ومثلها رواية داود الزريب

املندوحة الزمانية واملندوحة الفعلية أن فمن الروايتني يظهر ، خر الوقتآألنه مل يكن تقية يف ، خرهآو

  .ليستا بشرط

 الرجل ركعة من صالة ىوقد صلّ، عن رجل يصلي فخرج اإلمام، ومثلهما يف الداللة موثق مساعة

وجيعلها تطوعاً وليدخل مع ، إماماً عدالً فليصل أخرى وينصرف كانن إ«: )عليه السالم( قال، فريضة

ويصلّي ركعة أخرى ، مل يكن إمام عدل فلينب على صالته كما هووإن ، اإلمام يف صالته كما هو

 مث، "حممداً عبده ورسولهأن وأشهد ، اهللا وحده ال شريك له إالّ إله الأن أشهد " :وجيلس قدر ما يقول

   إالّ وليس شيء من التقية، التقية واسعةفإن ، عه قدر ما استطاعليتم صالته م

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١١ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  . ظاهر يف وجود املندوحة خصوصاً بقرينة ذيلهفإنه، )١(»شاء اهللان إوصاحبها مأجور عليها 

اهللا علّم نبيه الترتيل ن إ«: )عليه السالم( واهللا لقد قال يل جعفر بن حممد: ومثله رواية أيب الصباح

ما  :مث قال ،وعلمنا واهللا :قال ،)عليه السالم( علياً )صلى اهللا عليه وآله( مه رسول اهللافعلّ، والتأويل

ه يشمل صورة فإن إطالق، )٢(»حلفتم عليه من ميني يف تقية فأنتم منه يف سعة أو صنعتم من شيء

  . غريها من الروايات الكثريةإىل، املندوحة

واحلال أنه مل يبني فيها ذلك على ،  ذلك يف الرواياتنالشرط عدم املندوحة بي كانويؤيده أنه لو 

: )عليه السالم(  مثل قولهإىلباإلضافة ، "ذكر دليل العدمالعدم ن إ"فاملقام من أظهر مقامات ، كثرا

  .وغريمها من املؤيدات، )٣(» األرضإىلشيعتنا يف أوسع ما بني السماء 

 قيل بداللتها على عدم التقية يف صورة روايات اليتبعض ال إالّ وال يقاوم ما ذكرناه من سعة التقية

  : كصحيح زرارة، وجود املندوحة

                                                

  .٢صالة اجلماعة ح أبواب  من٥٦ الباب ٤٥٨ ص٥ج: الوسائل) ١(

  .٢حان كتاب األمي أبواب  من١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٧١ ص:سنادقرب اإل) ٣(
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بدعوى ظهورها يف تقدر التقية بقدر ، )١(»التقية يف كل ضرورة وصاحبها أعلم ا حني ترتل به«

  .الضرورة

 مري املؤمنني يسأله عن الصالة خلف من يتوىل أ)عليه السالم(  إيب جعفر الثاينإىلومكاتية إبراهيم 

عليه ( خلف من يحرم املسح وهو ميسح؟ فكتب أو ، وهو يرى املسح على اخلفني)عليه السالم(

 القراءة إىلسبقك فإن ، ن لنفسك وأقمفأذّ،  من الصالةبداًجامعك وإياهم موضع فلم جتد ن إ«: )السالم

  .)٢(»فسبح

بدعوى ظهورها ، )٣(»قد أحلّه اهللا لهدم فآ ابن إليهضطر ي، التقية يف كل شيء«: وكصحيحة زرارة

  .التقية من أقسام الضرورةأن يف 

فلما سئل عن ،  مرة ثاينةىمث صلّ،  خلف بعض اخللفاءى صلّ)عليه السالم( علياًأن وما ورد من 

  .)٤(»إا أربع ركعات مشبهات«: )عليه السالم( قال، صالته الثانية

   التقية يفأن ارة إذ ظاهر صحيحيت زر، ويف الكل ما ال خيفى

                                                

  .١ حباملعروفمر األ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٢صالة اجلماعة ح أبواب  من٣٣ الباب٤٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١٨ باب التقية ح٢٢٠ ص٢ج: الكايف) ٣(

  .٦ باب الصالة خلف من ال يقتدى به ح٣٧٤ ص٣ج: الكايف) ٤(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٦٦

معناها الضرورة اليت  كانالتقية من أقسام الضرورة أن م داللتهما على لّولو س، مقابل الضرورة

املتشرعة ن ااملركوز يف أذه كانولذا ، وأكل حلم اخلرتير، ضرورة يف مثل شرب اخلمرلال ا، ذكرناها

  .همالا ليست مثإقدمياً وحديثاً 

 وعدم مقاومتها لغريها من ، ضعفها سنداًإىلباإلضافة ، ن التقية املصطلحةوأما املكاتبة فليست هي م

  .الروايات الدالة على صحة الصالة معهم

ومقتضى ما ، اإلمام أعاد الصالةأن إذ ال دليل على ، فهو جممل )عليه السالم( وأما ما ورد عن علي

: )عليه السالم( وما ورد من قول الصادق،  ارتفعت التقيةإذاالقضاء  أو  اإلعادةإىلحتياج اال ذكرناه عدم

، ال يدل على وجوب القضاء، )١(»يضرب عنقيأن  من إيلّأحب ، أي واهللا أفطر يوماً من شهر رمضان«

ذلك يف يوم  كانسواًء ، ولذا رجحنا يف كتاب الصوم من هذا الشرح عدم وجوب قضاء من أفطر تقية

  .عند مغرم من شهر رمضان أو عيدهم

املقامني يف   من غري فرق،كرنا يف كتاب احلج من هذا الشرح أنه ال جتب إعادة الوقوفوكذلك ذ

  قع يف ابني من يعلم أم خالفوا الو

                                                

  .٤ما ميسك عنه الصائم ح أبواب  من٥٧ الباب٩٥ ص٧ج: لوسائلا) ١(
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  .فاألحوط بل األقوى ذلك، ترك التقية وإراءم املسح على اخلف مثالًـ  كانوهو يف ذلك امل ـ نعم لو أمكنه

  

  . التكليفيةحكامضعية واألو الحكام التقية بني األفال فرق يف، وبني من يشك يف ذلك، أول الشهر

 ،تزوج رضيعته تقيةً أو ،ستعمال الطاهر تقيةًا استعمل املين إذاكما ، حكامرمبا يشك يف بعض األ نعم

فالثوب ، ستمرار حىت بعد زوال التقيةفهل حيكم على كل ذلك باال، ق زوجته طالق بدعة تقيةًطلّأو 

كما حيكم على املال الذي يأخذه حبكمهم يف باب ، املطلقة خارجة عن حبالتهو، والرضيعة زوجة، طاهر

الثوب وطالق   من تطهريأم البد، هو يف املذهب اجلعفري ليس بوارث كانوإن ، اإلرث بأنه ماله

  . الوضعيةحكام غريها من األإىل،  نفسهإىلإرجاعها  أو ،وطالق الزوجة طالقاً حسب السنة، الرضيعة

ومسألة التقية طويلة الذيل جداً ،  التتبع والتأملإىلواملسألة حتتاج ، ى أي الطرفني مشكلواحلكم عل

  .ولذا نكتفي منها ذا القدر، وليس هنا موضع تفصيلها

ترك التقية وإراءم ـ  كانوهو يف ذلك امل ـ نعم لو أمكنه{ :ومبا تقدم تعرف وجه النظر يف قوله

رمبا يستدل لذلك برواية أيب الورد  كانوإن } بل األقوى ذلكفاألحوط ، املسح على اخلف مثالً

ات والروايات اخلاصة تدل على كفاية العمل طالقاإلأن أنك قد عرفت  إالّ ،ومكاتبة إبراهيم وغريمها

  .التقيي
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  ، خبالف سائر الضرورات، وال جيب بذل املال لرفع التقية

  

 حتققت ترتب إذاف، لحكملالتقية موضوع فإن ، لةات األدطالقإل} وال جيب بذل املال لرفع التقية{

} خبالف سائر الضرورات{ ومل يدل دليل على وجوب التخلص عن هذا املوضوع، عليها احلكم التقيي

له  كانلكنه ، عطشاناً حبيث جيوز له شرب اخلمر كانمثالً ،  متكن من رفعها ببذل املال وجبإذا فإنه

 يف وجوب بذل املال والتخلص من إشكال ال فإنه، ء لرفع عطشهمن املال ما يتمكن به من شراء املا

 إذامثالً ، العمل الرافع للضرورة، لومثل بذل املا، ضطراراًاالتخلّص ال يكون  كانألنه مع إم، ضطراراال

ت زوجته يف بلد كان أو ،ختاذ زوجةامناء ألنه يبتلي مبرض لو مل يفعل ومتكن من  اإلإىلمضطراً  كان

  .ضطرار مل يصدق على ذلك اال،اإليهمن الوصول خر ومتكن آ

وكلما مل يكن ، خر للضرورة سهالً مل يكن من موضوع الضرورةالشق اآل كاننه كلما إ: واحلاصل

فالالزم ، من موضوع الضرورة كانعسر وحرج  أو ، أيضاًله شق هو ضرورة كان أو ،للضرورة شق

 كانفإن ،  احلج الواجب طلقتكإىلذهبت ن إ :ه قال الزوج لزوجتإذامثالً ، مالحظة األهم منهما

 أو يشرب اخلمرأن أجربه على وإن ، الطالق عسراً عليها مل جيب عليها الذهاب وإالّ وجب الذهاب

  .بني فعل احلرام واحلرجمر حيث يدور األ، لوحظ األهم منها يف نظر الشارع، يضربه
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   احليلة يف رفعها مطلقاً أيضاًواألحوط يف التقية

  

ذلك ليس على سبيل أن لكن ال خيفى }  احليلة يف رفعها مطلقاً أيضاًيف التقية{ ستحباباًا} واألحوط{

كالتقية لتحسني السمعة وطيب الذكر  ،يف بعض املوارد أمكن رفعهاوإن بل األحوط التقية ، طالقاإل

  .)عليه السالم( كما تقدم يف رواية الصادق، أشبهوما 
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  .إشكال وجوا ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء متقية يف مقالو ترك ال: )٣٦ ـ مسألة(

  

بل  }إشكال وجوا ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء ملو ترك التقية يف مقا{: )٣٦ ـ مسألة(

  : قوالن

واملالك كاٍف يف صحة ـ مر قلنا أا ترفع األن إحىت  ـ التقية ال ترفع املالكألن  ،الصحة: األول

ال ن امتنواال، متنانالتقية من باب االأن أمر  إىلهذا باإلضافة  ،ما ذكروا مثله يف بعض املواردك، املأيت به

  .يرفع التكليف

ووجود املالك غري ، نه مقيد بصورة عدم التقيةإبالواقع ساقط حيث مر األألن  ،عدم الصحة: الثاين

أليس اإلفطار ، الواقعيمر ل على بقاء األال يدن امتنمن باب االمر وكون األ، معلوم ألنه كسائر املقيدات

ستعمل املاء يف الطهارة فيما اوهكذا فيما لو ، ومع ذلك ال يصح الصوم، متنانيف السفر من باب اال

  .وهكذا سائر املوارد، متنانمن باب االمر األأن مع ،  يبطل طهارتهفإنه بالغاً أضره املاء ضرراً

، والنهي يف العبادة موجب للبطالن، التقية يقتضي النهي عن املسحبمر األأن ب :نالستدالل للبطأما اال

وأغلب املعلّقني بقوا على ، بالشيء ال يقتضي النهى عن ضدهمر األأن نه قد ثبت يف حمله إ :فريد عليه

 وقد تقدم حكايته )رمحه اهللا( كما مل يستبعده الوالد، لكن ال يبعد البطالن، املنت من دون تعليق عليه

  .عنه

  : بقي الكالم يف أمور
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ولذا قالوا ، معىن ذلك عدم تقييد الواقعألن ،  يف الصحةإشكالت التقية مستحبة فال كانلو : األول

  . ذلكإىلوقد تقدمت اإلشارة ، بأنه لو صام الذي يتضرر بالصوم ضرراً غري بالغ مل يبطل صومه

مث غسلها ،  مسح على رجلهإذاكما ، ةأوقع نفسه يف التهلكأن  لو ترك التقية مث عملها بعد: الثاين

صحيح  أو ، ألنه مل يعمل بالتقية،فهل وضوؤه باطل، يقتله مثالًأن وقد شعر املخالف بأنه موال مما سبب 

  : حتماالنا، سلباطالً قد أبدله بالغ كاناملسح الذي ن إحيث ، ألنه عمل ا

وقد يكون ، صحتهالشك يف ذا ال ينبغي وه، سل تقية ولو من باب ااملةأنه قد يكون الغ الظاهر

نه إاملسح األول باطل حيث ألن ، بطالنهالشك يف وهذا ال ينبغي ، سل ال يفيد شيئاً بعد ظهور باطنهالغ

لفرض عدم فائدته يف ،  وال تقيةًألنه ليس مأموراً به أصالةً،  أيضاًالثاين باطل سلوالغ، خالف التقية

  .التقية

 حتقق موضوع إذابالتقية إمنا هو فيما مر إذ األ،  من باب التكليف الواقعيلو مسح ثانياً صح نعم

  .واملفروض أنه ال موضوع للتقية، التقية

، قتله ألجل غري املخالفة هلم كانوإن ، التقيةأمر خالف يقتله على كل حال سقط امل كانلو : الثالث

   وعلم نه قتل منهم إنساناًإمثالً 
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  .والواجب عليه حينئذ املسح، فالظاهر أنه ال مورد للتقية، غسل أو سحبأم يقتلونه سواًء م

ألنه بذلك كشف ، فعل حراماً مبسحه ثانياًوإن فالوضوء صحيح ، لو غسل رجله تقية مث مسح: الرابع

  .أمره

فهل صومه باطل ، ترك التقية يف موافقتهمأن ب، عند مغرمن الو مل يأكل يف شهر رمض: اخلامس

عدم األكل ألن صحيح  أو ، الغروب ال املغربإىلاهللا أراد منه الصوم الذي ينتهي ألن  ،جيب قضاؤه

،  فالصوم باطل ألنه صوم غري مشروع،كلاأل  قصد من الفجر عدمإذال بينما يفص أو ،حرام ال الصوم

، مل يقصد ذلك حىت صار الغروب فلم يفطر أو ، نصف الليلإىل قصد من الفجر الصيام إذاكما 

  .ماالتإحت

أن بل الالزم عليه ، حجه ليس بباطل حبيث يتركهأن فهل ،  عرفاتإىللو مل ميض معهم : السادس

أنه باطل وأنه يلزم عليه إمتام العمل بعمرة  أو ،فعل حراماً بتركه احلضور معهموإن ، عرفات يف يومه يأيت

، ينحتياط يف اجلمع بني األمر واالراً؟اترك املوقف اختي أو يدرك املوقفني مفردة فيكون حاله حال من مل

  .واجباً كانمث قضاء احلج لو 

 أو مع اجلهل بالتقية أما ،عن علم وعمد كان إذاالظاهر أنه يبطل العمل املخالف للتقية : السابع

  .شاء اهللان إوسيأيت الكالم يف هذه املسألة ، فال بطالنن االنسي
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ولذا ، يأيت باجلميع على طبق التقيةأن وجب ، تهءاوضولو علم إمجاالً بوجود التقية يف أحد : الثامن

 علم إذاوكذلك ، ت يف واحدة منهاكانالتقية أن ت علي بن يقطني وداود الزريب مع ءاصح كل وضو

وهنا ، يعمل اأن  يلزم عليه فإنه، التكيف أو التقية يف غسل الرجلأن  علم إذاكما ، إمجاالً بني عملني

  .لتقية واهللا املستعانفروع كثرية حملها باب ا
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فالظاهر    املسح على احلائلإىل الوضوء والصالة يضطر  علم بعد دخول الوقت أنه لو أخرإذا: )٣٧ ـ مسألة(

 املسح على احلائل ال إىل وعلم أنه لو أبطله يضطر متوضئاً كانوإن  ـ يف غري ضرورة التقيةـ  إليهوجوب املبادرة 

  ، جيوز له اإلبطال

  

 املسح على إىل علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصالة يضطر إذا{: )ـ ٣٧ مسألة(

ترك املبادرة ألن وذلك  } يف غري ضرورة التقيةإليهفالظاهر وجوب املبادرة { عدو مثالً أو لربد } احلائل

الصالة  إىلفيحرم ويكون حاله حال من يعلم أنه لو أخر الوضوء مل يقدر عليه واضطر ، تفويت للواجب

  .مع التيمم

كما يصح تيممه لو أخر ومل يقدر على املاء كما هو ، هؤ وضولو أخر ومسح على احلائل صح نعم

 علموإن وما ذكرناه ال ينايف مع ما تقدم من جواز تقدمي الصالة لذوي األعذار ، احلال يف سائر األعذار

  .قتضية لتقدمي الصالة يف أول وقتهاات القوية املطالقوذلك لوجود اإل، خر الوقتآبرفع العذر 

 املسح على احلائل ال جيوز له إىلمتوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر  كانن إ{ يعلم أنه مما ذكرناه} و{

، وذلك ألنه مأمور بالصالة مع الوضوء الكامل،  مل يكن حفظ نفسه عسراً وحرجاً عليهإذا} اإلبطال

 إىلن حاله حال من أراق املاء بعد دخول الوقت مما يضطره ويكو، فال جيوز له سلب القدرة عن نفسه

  .التيمم
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االضطرار بسبب  كان إذاوأما ، حرمة اإلبطال غري معلوم أو ذلك قبل دخول الوقت فوجوب املبادرة كانوإن 

  التقيةأمر   من الوسعة يفملا مر، بعد دخول الوقت كانوإن    وكذا جيوز اإلبطال،التقية فالظاهر عدم وجوب املبادرة

  

 دخل إذالكن ، متكن قبل دخول الوقت من الوضوء الكاملأن ب }ذلك قبل دخول الوقت كانوإن {

 إذاقبل ساعتني من الوقت يتمكن من الوضوء الكامل و كان إذا وكذلك ،الوقت مل يتمكن من ذلك

} حرمة اإلبطال أو فوجوب املبادرة{ من الوضوء الناقص إالّ أخر وصار قبل ساعة من الوقت ال يتمكن

 دخل الوقت وجب الطهور إذا«: )عليه السالم( الظاهر من قولهألن ، }غري معلوم{ متوضياً كانفيما 

، وال حيرم إبطاهلا، فال جيب حتصيل الطهارة، املالك غري موجود قبل دخول الوقتأن ، )١(»والصالة

احلة للحج الذي يعلم أنه بعد قليل ستطاعة يتمكن من حتصيل الرقبل اال كان إذاويكون حاله حال ما 

يكون الوقت شرط الواجب ال شرط أن وإحتمال ،  ال جيب حتصيلها قبل الوجوبفإنه، يستطيع له

  .الوجوب خالف ظاهر النص والفتوى

 كانوإن وكذا جيوز اإلبطال ، فالظاهر عدم وجوب املبادرة، ضطرار بسبب التقيةاال كان إذاوأما {

  أن فيستفاد ، زائداً على غريها من الضرورات} التقيةأمر مر من الوسعة يف ملا ، بعد دخول الوقت

                                                

  .١ يف وقت وجوب الطهور ح٤ الباب٢٢ ص١ج: الفقيه) ١(
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  .عدم اإلبطال أو لكن األوىل واألحوط فيها املبادرة

  

مل تكن وإن  حمل التقية إىلولذا جاز السفر ، األويلمر املالك حاصل يف التقية كما هو حاصل يف األ

  . تكن ضرورة يف معاشرمملوإن وجاز املعاشرة معهم ،  السفرإىلضرورة 

مع  ـ كما تقدم ـ يكون املوايل إماماً هلمأن  )عليه السالم( ويؤيد ذلك ما تقدم من ندب اإلمام

اإلمام أمر وكذلك مل ي،  إعادة صالتهإىل )عليه السالم( ومل ينبه، أشبهيصلي بتكتف وما أن لزوم ذلك 

  . غريمها من الشواهدإىل ،يا بالوضوء التقيييتوضأ قبل الوقت حىت ال يبتلأن ابن يقطني وداود ب

والظاهر أنه أوىل ، ختالف املالكاحتمال ال} بطالعدم اإل أو لكن األوىل واألحوط فيها املبادرة{

  .ألنه خالف يسر الشريعة املستفاد من النص والفتوى بل رمبا يشكل يف كونه أوىل، فقط وليس بأحوط
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  .ح على احلائل يف حال الضرورة بني الوضوء الواجب واملندوبال فرق يف جواز املس: )٣٨ ـ مسألة(

  

ال فرق يف جواز املسح على احلائل يف حال الضرورة بني الوضوء الواجب {: )٣٨ ـ مسألة(

، ختياري مطلقاًضطراري مقام الفعل االالضرورة تقيم الفعل االأن املستفاد من األدلة ألن  }واملندوب

مضطراً يف  كان إذاف، كما جيوز العمل الواجيب كذلك، ضطرارحني االستحبايب اولذا جاز كل عمل 

ا ن اكما جيوز اإلتي، ا مستحباًن اجاز اإلتي، غريها أو عتكافاال أو الصالة أو بعض حدود احلج

  .واجباً

بل الظاهر من أدلة اليسر وعدم احلرج ، املستند يف املقام ليس خرب أيب الورد املتقدمأن  ومنه يظهر

  .إشكالختصاصها ويف ا. طالقاإل عدم الضررو
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أنه مل يكن أن فمسح على احلائل مث ب، حتققت إحدى الضرورات األخر أو  اعتقد التقيةإذا: )٣٩ ـ مسألة(

  .إشكالففي صحة وضوئه ، ضرورة أو موضع تقية

  

أنه ن ا بفمسح على احلائل مث، حتققت إحدى الضرورات األخر أو  اعتقد التقيةإذا{: )٣٩ ـ مسألة(

  :الكالم هنا يف أمرين }إشكالففي صحة وضوئه ، ضرورة أو مل يكن موضع تقية

طرف العلم  كانسواًء ،  العمل مطلقاًوالظاهر أنه يصح، عدمهان ا اعتقد التقية مث بإذايف ما : األول

 كان أو ، موالياًاحلاضر كانأن ب، شتباههاتقى منه مث تبني احلاضر ممن ين ااإلنسأن ظن  كان أو ،اإلمجايل

غري ذلك من  أو ،حنوها أو حاضراً أصالً وإمنا ظن حضوره لظلمةن امل يكن إنس أو ،تقى منهخمالفاً ال ي

  .شتباهصور اال

ملن ال تقية ن اال إمي" أو ،"التقية ديين "):عليه السالم( قولهفإن ، ات أدلة التقيةإطالقويدل على ذلك 

، موقع التقية أم ال كانسواًء ، يعمل عمالً خمالفاً إتقاًءن ااإلنسأن اها إذ معن، يشمل كل صور التقية، "له

  . حتقق املوضوع حتقق احلكمإذاو

مل يكن هلا ما  ـ الواحد ـ صالما يف غري موقع التقيةفإن ، ويؤيده قصة علي بن يقطني وداود

 بقضاء سائر )عليه السالم( ماممها اإلأمرومع ذلك مل ي، يف مورد واحد فقط إالّ إذ مل تكن تقية، هاريرب

 مر إىلمما يظهر منه إيكال األ، ا" وصاحبها أعلم" ):عليه السالم(  قوله أيضاًكما يؤيده، الصلوات

  . الصحة مطلقاًعلىقتضاء فيدل بداللة اال، نفسهن ااإلنس



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٧٩

أنتم ف "):ه السالمعلي( وقوله، "التقية واسعةفإن ": )عليه السالم(  عمومات مثل قولهإىلهذا باإلضافة 

مل وإن احلكم فإن ، "شيعتنا يف أوسع مما بني السماء واألرضن إ": )عليه السالم( وقوله، "منه يف سعة

  .املستفاد من هذه الروايات الشمول ملثل مفروض البحث إالّ أن ،يكن يتكفل موضوعه

 حيث أخذ اخلوف ، املبحثفالظاهر عدم اإلعادة يف هذا، عدمهن ا اعتقد الضرر مث بإذافيما : الثاىن

مل يكن وإن اخلوف حاصل فإن ، "أو ثلج ختاف على رجليك "):عليه السالم( يف موضوع الدليل يف قوله

  .له واقع

ن اضطرار الذي مل ينط احلكم مناط اخلوف وحنوه مقتضى القاعدة دورظن اال يف بعض موارد نعم

  . عدمهضطرار املفروضاحلكم تابع لالألن ، احلكم مدار الواقع

كما قالوا ، حنوه أو خوف أو ضطرارهناك دليل من اخلارج يدل على كفاية ظن اال كان  إالّ إذااللهم

، نفسهن ا بظن اإلنس)عليه السالم( كتفى اإلماماخوف الضرر رافع للحكم حيث ن أو، يف باب الصوم

  .)١(﴾ةٌ نفِْسِه بصري علىأن بِل الِْإنس﴿: ىلا بقوله تع)عليه السالم( ستدلاو

                                                

  .١٤اآلية : سورة القيامة) ١(
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  . أيضاًاألقوى جواز املسح على احلائل كانوإن ،  أمكنت التقية بغسل الرجل فاألحوط تعينهإذا: )٤٠ ـ مسألة(

  

 ،الثاين أو ن األولعيفهل ي، وباملسح على احلائل } أمكنت التقية بغسل الرجلإذا{: )٤٠ ـ مسألة(

  .} أيضاًاألقوى جواز املسح على احلائل نكاوإن ، فاألحوط تعينه{: قال املصنف، خيري بينهماأو 

  : ويف املسألة قوالن

 إىلويف شرح النجاة ،  تصريح مجلة من األصحابإىل نسبه احلدائق ،تعين غسل الرجلني: األول

  . األصحابإىلويف الذخرية ، املشهور

ح ألحدمها على  أدلة التقية وعدم مرجطالقإل، وهذا هو األقرب،  غري واحدإليهالتخري ذهب : الثاين

  .الغسل كان ما دلّ على املسح على احلائل من تقييده بعدم إمطالقوإل، خراآل

أن وب،  عن الرجلألنه أجنيب،  املسح من املسح على اخلفإىلالغسل أقرب أن ب: ستدل للقول األولا

  ، )١(﴾ حرٍجما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن﴿: فيشمله قوله، الغسل ميسور املسح على الرجل

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(
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  .وسائر أدلة اليسر ،)١(﴾يريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿: وقوله، حسب رواية املرارة

ما تقول يف املسح على : قلت له )عليه السالم( كاليت رواها الكليب عن الصادق: وببعض الروايات

 إىلورد اجللد ،  شيئهإىليء يوم القيامة ورد اهللا كل ش كان إذا«: مث قال )عليه السالم( اخلفني؟ فتبسم

  .)٢(»فترى أصحاب املسح أين يذهب وضوؤهم، الغنم

أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه ن إ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( وما روي عن النيب

  .)٣(على جلد غريه

  .ظيف املقصود يف الوضوءن التإىلجل أقرب سل الِرغَأن وب

وال منافاة بني كون ، طالقوهو ال يقاوم اإلن انه إستحسإ :األقربية ففيها  أما،ويف الكل ما ال خيفى

مبعزل عن حمل ن اواخلرب، كما يدل عليه خرب املرارة،  ميسوراً أيضاًالغسل ميسوراً واملسح على اخلف

  .الكالم الذي هو حالة التقية

                                                

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٤الوضوء ح أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٢ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٤الوضوء ح أبواب  من٣٨الباب  ٣٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  ، ضرورة  أو زال السبب املسوّغ للمسح على احلائل من تقيةإذا: )٤١ ـ مسألة(

  

فاألقرب عدم  }ضرورة أو  زال السبب املسوّغ للمسح على احلائل من تقيةإذا{: )٤١ ـ مسألة(

الظاهر من أن وذلك ، ت بلة اليد باقية أم الكانوسواًء ، مل يصلّ أو ىسواًء صلّ، وجوب إعادة الوضوء

وكذلك يف باب اجلبرية يف ، دفيترتب عليه مجيع ما يترتب على سائر األفرا، األدلة أنه فرد من الوضوء

 أنه مع كثرة الروايات الواردة ذة طالقويؤيد اإل، سل والتيممالغ يف بابو، سائر مواضع الوضوء

بعد  أو ضطرارحدمها على وجوب إعادة الوضوء بعد رفع االأ يف )عليه السالم( مل ينبه اإلمام، الشؤون

، وبني القول بعدم جواز البدار، لبدار لذوي األعذاروال فرق يف ذلك بني القول جبواز ا، رفع التقية

  .وذلك لعدم وجه للتالزم ال عقالً وال شرعاًً بني املسألتني

  : إم اختلفوا يف الكفاية وعدمها على قولني مث

  .ا مجع من الفقهاءإليه ذهب ،الكفاية: األول

  .خرونآا إليه ذهب ،عدم الكفاية: الثاىن

  : ستدلوا بأموراقد ف ،أما القائلون بالكفاية

جزاء يف حال يقتضي اإلمر األأن وأُشكل عليه ب، يقتضي اإلجزاءمر وضوء مأمور به واأل هأن: األول

  .السبب زال اإلجزاء زال إذاف، وجود السبب املسوّغ كما يف التيمم

  إذ املستفاد من أدلة ، قياس املقام بالتيمم ال وجه لهن إ: وفيه
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٣٨٣

فالسبب ، غريها أو ضطرار تقيةوليس كذلك املستفاد من أدلة اال، بدل ما داميالتيمم نصاً وفتوى أنه 

 إذانه إحبيث ، ختيارالسبب املسوّغ للكامل ال يوجب التقييد حبال االأن كما ، املسوّغ ال يوجب التقييد

  .تيةجيب عليه وضوًء ناقصاً للصالة اآلأن ختيار زال أثر الوضوء بزال اال

بأنه لو زال اإلجزاء لزم زوال ، ه القائل بعدم اإلجزاء يف حال رفع السببوقد يستشكل على وج

  .فيلزم القضاء واإلعادة،  أيضاً بهىكفاية ما أت

نه ال دليل إ :وفيه،  مقطوع العدم أيضاًفإجزاء الوضوء يف حال رفع السبب، ذلك مقطوع العدم لكن

 بقاء إىلبينما ال قطع بالنسبة ، ة وقضائهاما ذكر من القطع بعدم وجوب إعادة الصال على التالزم بعد

  .الوضوء الناقص بعد زوال العذر

وأُشكل عليه بأنه ال ، ورفع العذر ليس حدثاً، احلدث إالّ الوضوء ال ينقضهأن ما دلّ على : الثاىن

أدلة الناقض فإن ، نتهاء املقتضيابل يقال بنقضه من باب ، يقال بنقض الوضوء من باب وجود املانع

والكالم هنا يف أنه هل  ـ لو ال الناقض ـ ستعداد البقاءاله  كانأن ت على أا ترفع الوضوء بعد دلّ

  .ليس له مثل هذا املقتضي أو، ضطرارللوضوء مقتض للبقاء بعد رفع اال

  العذر  ءنتهاااملقتضي ينتهي ب كانولو ،  األدلة مطلقة:فيه لكن
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٣٨٤

ألنه ال ، ستصحابمقتضي القاعدة اال كانولو شك ، العدمفعدم التنبيه دليل ، لزم التنبيه على ذلك

  .رتفاع السبب املسوّغااع الصحة حني فرتابيعلم 

  .ستصحاب هو من تبدل املوضوع فال جمال لال:ال يقال

فهل يقال هناك بوجوب إعادة ،  الناقصإىلحال املقام حال تبدل السبب من الكامل : ألنه يقال

  .العرف ال يرى أنه من تبدل املوضوعأن واحلاصل ، دل السببالوضوء الناقص ألنه من تب

 رفع إذاو، لكل امرء ما نوىألن  ،نه حيث نوى بوضوئه رفع احلدث حصل الرفع بذلكإ: الثالث

  .ضطراراحلدث فال دليل على عوده برفع اال

موقتاً الشارع حكم برفع احلدث أن لكن الكالم يف ، بأنه ال شك يف رفع احلدث: وأُشكل عليه

نه حيث مل يدل دليل على كون رفع احلدث موقتاً فالالزم إ :لكن فيه، برفع احلدث مطلقاً أو ،كالتيمم

  . دليل رفع احلدثإطالقاألخذ ب

  .لكن عمدا ما ذكرناه، وجوه أُخرب  أيضاًستدل هلذا القولاو

املسوغ  كان، مل جيز أو لبدارجاز ا، ضطرارد من القول بالكفاية بعد رفع االبظهر أنه ال  ومبا ذكرناه

 رتفع العذر يف أثناء الوضوءا، موضوعياً أو املسوّغ على القول جبواز البدار طريقياً كان، غريها أو التقية

حيث يكتفي بالوضوء ،  حصل العذرإذاالم يف ما كلكالم يف ذلك كالاف، بعدها أو قبل الصالة، بعدهأو 

  مث صارت التقية ، كامل يف حالة عدم التقيةنه لو توضأ الوضوء الإحىت ، الكامل
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٣٨٥

حيث يظنون به أنه توضأ على مذهب  ـ خالف التقية كاننه لو مل يتوضأ ثانياً وضوًء تقيياً إحبيث 

وضوءه أن فكما ، صحت صالته،  بوضوئه الصحيح اُألوىلىوصلّ، فلم يتوضأ ـ الشيعة وضوًء خفية

كذلك وضوء الناقص كاٍف يف  ـ  الوضوء خالف التقيةترك كانوإن  ـ الكامل كاٍف يف حال التقية

  .حال رفع السبب املسوغ له هذا

  :رتفاع السبب بأموراأي عدم كفاية الوضوء الناقص بعد : ستدل للقول الثايناو

الوضوء أن وجه الداللة  .)١(﴾ الصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُمإىل قُمتم إذا﴿: ىلا تعه قولإطالق: األول

ما خرج  إالّ ،بالوضوء الكامل لكل صالةن ايأيت اإلنسأن فالالزم ، يةناقص ال جيمع ما ذكر يف اآلال

  .ضطراربالدليل وهو حالة اال

احلدث الكائن قبل الوضوء أن مبعىن ، الوضوء الناقص ال يكفيفإن ، ستصحاب عدم الكفايةا: الثاين

 كانضطرار  شك يف بقاء مانعيته بعد رفع االذاإف، ضطراريته يف حال االنعمانعاً رفع ما كانالناقص 

  .هاءمقتضى األصل بقا

   متثالااملستفاد من األدلة ليس أزيد من اإلذن يف ن إ: الثالث

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(
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٣٨٦

كتفاء به حىت يف حال غري فال عموم للدليل باال، بالوضوء الناقص يف حال الضرورة بالوضوءمر األ

  .الضرورة

  : وال خيفى ما يف كل ذلك

الوضوء الناقص  كان إذاو، ختيار بقرينة األدلة املخصصةية خاصة حبالة االاآلن إ: األولإذ يرد على 

أم أنه فرد حىت بعد زوال ، فرديته خاصة بنفس هذه احلالةأن يقع الكالم يف ، ضطرارفرداً يف حال اِال

 حىت بعد وقوع  دليل الكامل يقتضي أنه فردأن إطالقكما ،  دليله يقتضي الثاىن كما تقدمإطالق، العذر

  .العذر

ستصحاب الصحة يف كل مورد اك، ثار بعد زوال العذرستصحاب يقتضي بقاء اآلاالن إ: وعلى الثاين

  .وقد تقدم تقريره ،شك فيها

منتهى ، املستفاد من دليل مشروعية الوضوء الناقص أنه فرد للمهية كالفرد التامن إ: وعلى الثالث

 من التام فكلّ، التام فرديته تكون يف حال عدم العذرأن  كما، العذر فرديته إمنا تكون يف حالمر أن األ

 ما بعد رفع إىل كذلك الناقص ميتد ، ما بعد العذرإىلالتام ميتد أن وكما ، خروالناقص يف عرض اآل

 املسحأن فكما ، وإالّ فالتكليف يف مقامه ليس ناقصاً، بل تسمية ذلك ناقصاً ليس تعبرياً يف اللفظ، العذر

  كذلك املسح على الرجل ، ختيار نقصعلى اجلبرية يف حال اال
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٣٨٧

ت بلة اليد باقية فيجب إعادة كان إذا إالّ ،قبل الصالة كانوإن إعادته   بعد الوضوء فاألقوى عدم وجوب كانفإن 

  ة مل تبق البلإذايف أثناء الوضوء فاألقوى اإلعادة  كانوإن ، املسح

  

 باعتبار ما يتوهم أنه واقع إطالق و،عتبار الواقعا بإطالق، نيقإطالللنقص فإن ، ضطراراال يف حال

  .مثالً

ألن نواقص احلظوظ ، لتركهن الصالة أيام العادة ،ناالنساء نواقص اإلميأن وقد ورد يف احلديث 

واملراد النقص اإليهامي ال النقص ، )١(شهادن نصف الرجلألن نواقص العقول ، إرثهن نصف الرجل

لّهن وإرثهن لتعدبل جانب كَ، ن الصالة لتعديل جانب الثقل عليهن الذي هو احلملهتركفإن ، الواقعي

 كَمل فيها العقل أضر جبانب إذاف، جانب عاطفتهن وشهادن لتعديل، وبنتاً وزوجةً  أماًعلى الرجل

ن موضوع وتفصيل هذا املطلب خارج ع، العاطفة الضرورية فيهن لتربية األوالد وإدارة الغرائز اجلنسية

مثل النقص هناك يراد  بل هو، النقص يف املقام ال يراد به النقص حقيقةأن  إىلريد اإلملاع أوإمنا ، الكتاب

  .جانب زائد وجانب ناقص، ما له جانبانيبه ذكر طرف التعديل ف

بعد الوضوء فاألقوى عدم  كانفإن {: تفصيل املصنف يف املسألة بقولهأن تعرف : ومن كل ما تقدم

يف أثناء  كانوإن ، ت بلة اليد باقية فيجب إعادة املسحكان  إالّ إذا،قبل الصالة كانوإن  إعادته وجوب

  ، ليس له وجه تام } مل تبق البلةإذاالوضوء فاألقوى اإلعادة 

                                                

  .٤ حاحليض أبواب  من٣٩ الباب ٥٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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٣٨٨

فال نطيل ، سائر التفاصيل حمل نظر أو ،تفصيل بعض الشراح واملعلّقني بني التقية وغريهاأن كما 

  .واإلبرام ضالكالم بالنق

مث ارتفعت التقية والضرورة ، ضطراراًاية له وعن جلوس يظهر أنه لو صلى بعض الصالة تق ومما تقدم

توضأ بعض الوضوء  أو ختيارية بعض الصالة االىنعكس وصلّاكما أنه لو ، ىختيارية كفوأمت الصالة اال

  .كفى اإلمتام كذلك، حصلت التقية أو ،ختياري مث صار مضطراًاال
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٣٨٩

ت التقية كانوإن  إشكالففي صحة وضوئه ،   عمل يف مقام التقية خبالف مذهب من يتقيهإذا: )٤٢ ـ لةمسأ(

بالعكس كما أنه لو ترك  أو ،سل الرجلني فغسلهمامذهبه وجوب املسح على احلائل دون غَ كان إذاكما ، ترتفع به

أيضاًرتفعت التقية بهاوإن سل باملرة يبطل وضوؤه املسح والغ .

  

وإن  إشكالففي صحة وضوئه   ، عمل يف مقام التقية خبالف مذهب من يتقيهإذا{: )٤٢ ـ ألةمس(

 أو ،سل الرجلني فغسلهمامذهبه وجوب املسح على احلائل دون غَ كان إذاكما ، ت التقية ترتفع بهكان

لى أدلة التقية ظاهرة يف تطبيق العمل على مذهب من يتقي منه ال عأن  يف شكالوجه اإل }بالعكس

  .خرآمذهب 

يأيت بعمل حتصل له التقية وقد أن إذ الظاهر من أدلة التقية ،  لغري واحد الصحةالظاهر وفاقاً لكن

، املقصود التحفظ عليهمأن  مما يظهر منه ،)١(»أنا خالفت بينهم «):عليه السالم( ويؤيده قوله، حصلت

أن إذ املفهوم منه ، د عن ميوهلمع مبا هو أب يف مقام الترجيح األخذ)عليه السالم(  قوله أيضاًكما يؤيده

  . نوع من املوافقة هلمإليهميل أموافقة ما هم 

}أيضاًرتفعت التقية بهاوإن سل باملرة يبطل وضوؤه كما أنه لو ترك املسح والغ {.  

                                                

  .٣٤٣ ص١ج: صولعدة األ) ١(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٩٠

  : للمسألة صور

ذا داخل يف وه، لكنه موافق ملذهب من مذاهبهم، يكون هذا خمالفاً ملذهب من يتقي منهأن : األوىل

  .املسألة السابقة

حتمال او، ات التقية لهإطالقوالوجه فيه الصحة لشمول ، يكون موافقاًً ملذهب من يتقي منهأن : الثانية

إذ ، غري تام ـ ومل يفعلهما ـ ميسح أو يغسلن  أواهر أدلة الوضوء تقية هظألن يبطل وضوءه أن 

  . باب املثبتنياملطلقات ال ختصص بأمثال هذه الروايات ألما من

 مل إذا ف،إذ من يتقي منه يكون خمالفاً للمسح، يكون خمالفاً ملذهبه لكنه حيصل به التقيةأن : الثالثة

عليه ( خصوصاً بعد قوله، من عمومات التقية: حتماالناويف صحة الوضوء حينئذ ، ميسح حصلت التقية

ومل يأت ببدله مع حصول التقية ،  بدله مل ميكن لزمإذااملسح أن ومن ، "أنا خالفت بينهم": )السالم

  .بالبدل

 صلّى عند إذاكما ، منا حصلت مبوافقة غريهإو،  مل حتصل التقية مبوافقة مذهب من يتقى منهإذانه إ مث

الغرباء على مذهب أيب أن ويعرف ،  صلّى مسبالً عرف أنه شيعي ألنه غريبإذالكن . سبالمن يرى اإل

  . يف أنه يلزم عليه خمالفة مذهب من يتقي منه حتصيالً للتقيةكالإشفال ، حنيفة القائل بالتكتف

  فق ابأحد الطريقني الصحيحني املون اوكذا تلزم التقية باإلتي
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٣٩١

لكن املخالف يرى وجوب ، يقرا أية سورة بعد محد يوم اجلمعةأن  عنده يصح كان إذاكما ، للتقية

بسورة ن ا واإلتياكهإذ ال تقية هنا يف تر، سورة اجلمعة نا يلزم عليه اإلتقاء بإتيفإنه، قراءة سورة اجلمعة

  .وهنا مسائل أُخر باا التقية، أخرى



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٩٢

فاملناط يف ، بقصد غسلة واحدة   على العضو عشر غرفاتيصبأن جيوز يف كل من الغسالت : )٤٣ ـ مسألة(

القصدبل تعدد الغسل مع ،  ليس تعدد الصب، احلرام ثالثة،سل املستحب ثانيةتعدد الغ.

  

بقصد غسلة    على العضو عشر غرفاتيصبأن جيوز يف كل من الغسالت {: )٤٣ ـ مسألة(

 ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع ، احلرام ثالثة، فاملناط يف تعدد الغسل املستحب ثانية،واحدة

 إالّ ى تتأتالوضوء عبادة املعلوم أا الأن ملا دلّ على ،  القصدإىلإذ الغسل الوضوئي حيتاج  }القصد

 كان ـ يكون عبادةأن بدون  ـ العقود واإليقاعاتمن الوضوء فعالً قصدياً  كانبل لو ، بالقصد

  . به املستلزم لذلكمر لوضوح األ، ولو جاء بالغسلة الثانية مل يضر ذلك باملسح، كذلك

  . اجلديد من يرى عدم صحة املاءدألنه مباء جديد عن،  جاء بالغسلة الثالثة بطل مسحهإذا نعم
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٣٩٣

 على األسفل وغسل لكن ال جيب الصب على األعلى فلو صب  ،سل باألعلىجيب االبتداء يف الغ: )٤٤ ـ مسألة(

  .ّ  من األعلى بإعانة اليد صح

  

لكن ال جيب { على املعىن الذي تقدم لألعلى  }جيب االبتداء يف الغسل باألعلى{: )٤٤ ـ مسألة(

سل الوضوئي الغألن } سفل وغسل من األعلى بإعانة اليد صحاأل فلو صب على، الصب على األعلى

وما ورد يف بعض الروايات البيانية من الصب من األعلى ، صب املاء فليس وضوًء أما ،سل بالقصدالغ هو

مل نقل جبواز نكسه مل يصح الشروع من فإن املسح  أما ،سل اليدينومثله غَ، ال داللة فيه على الوجوب

  .على القول بذلك ،شتراط جفاف احمللاملا تقدم من ،  األعلى مث الرجوعإىلاألسفل 

ب على اجلبهة اهر بعض الروايات الدالة على الصبل ظ، يظهر جواز الصب من األوسط ومما تقدم

  .إذ اجلبهة تشمل األعلى واألوسط، ذلك
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  لكن اإلسباغ مستحب، اإلسراف يف ماء الوضوء مكروه: )٤٥ ـ مسألة(

  

، كراهة كل إسراف لألدلة العامة الدالة على }اإلسراف يف ماء الوضوء مكروه{: )٤٥ ـ ةمسأل(

هللا ملكاً يكتب سرف الوضوء ن إ«:  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا كرواية حريز، ولألدلة اخلاصة

ل نفسه  عطّإذايف الوقت الذي يأخذه الوضوء  أو ،أي اإلسراف يف ماء الوضوء، )١(»كما يكتب عدوانه

 أو ،املسح كانسل مسل منكوساً والغكالغ، التعدي عن حدود اهللاما إن اووالعد،  من املتعارفأكثر

  .ينقص عن الوضوء الواجب يف مقابل اإلسرافأن املراد التقصري فيه ب

ملراد افإن ، )٢(»خيار أُميت يتوضؤون باملاء اليسري«: )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب، ورواية الراوندي

ومثلهما يف الداللة الروايات املتعددة الدالة ، به يف مقابل اإلسراف ال يف مقابل اإلسباغ كما هو واضح

  .)صلى اهللا عليه وآله( من يستقل ذلك فهو على خالف سنة رسول اهللان أو، الوضوء مبدأن على 

ويدل عليه ، سراف حد عدم اإلإىلبل يكثر منه ، ال يقلل من املاءأن ب} سباغ مستحبلكن اإل{

  لذي طهر  إالّ ال تتم الصالة«:  يف رواية فالح السائل)عليه السالم( فعن الصادق: متواتر النصوص

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٣ الباب ٥١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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، يكون ماء الوضوء مبقدار مدأن وقد مر أنه يستحب 

  

  .)١(»سابغ

  .)٢(»بإسباغ الوضوء إالّ ال صالة«: )عليه السالم( ويف الرضوي

، أسبغ الوضوء متر على الصراط مر السحاب«: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا، ويف رواية أنس

  .)٣(»ب الرب عزوجلض غئا تطففإ من صدقة السر أكثر، أفش السالم يكثر خري بيتك

، إسباغ الوضوء يف السربات، رن اخلطاياثالث يكفّ«: )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب: وعن الراوندي

  . غريها من الرواياتإىل )٤(»وانتظار الصالة بعد الصالة،  اجلماعاتإىلواملشي على األقدام 

بل من اإلسراف يف ،  ليس من اإلسراف يف الوضوءهحىت يتم وضوءاحلنفية مثل فتح أن وال خيفى 

  .حتماالناتعدد الصب يف مثل من على البحر والنهر فهل هو إسراف أم ال؟  أما ،املاء

الذي هو ما }  مبقدار مديكون ماء الوضوءأن أنه يستحب   مروقد{ إنه إسراف يف الوقت نعم

  ، نالكيلو املتعارف اآليقارب ثالثة أرباع 

  

                                                

  .٢٣ ص:فالح السائل) ١(

  .٧سطر ٢ص: فقه الرضا) ٢(

  .٦الوضوء ح أبواب  من٥٤ الباب٣٤٣ص ١ج: الوسائل ) ٣(

  .١٠ح الوضوء أبواب  من٤٦ الباب٥١ص ١ج: مستدرك الوسائل ) ٤(
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.ستنشاق وغسل اليدينمن املضمضة واال، ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماتهأن والظاهر 

  

  .وقد تواترت بذلك الروايات

ستنشاق وغسل من املضمضة واال، ه ومقدماتهذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعالأن والظاهر {

  .إذ الوضوء هو هذا اموع }اليدين

  .مور تبلغ ثالث عشرة كفاً وهي تساوي مقدار املد تقريباًجمموع هذه األن إ: وقد قال بعض الفقهاء

غري  ـ أنفه وسخاً أو فمه كانخصوصاً ملن  ـ ستنشاقة يف املضمضة واالغاملبالأن ال خيفى  ولكن

  .ل يف ذلكداخ

د به من ال ايرأن وإما ، يراد به السنة املستحبةما أن إ ،املستقل على خالف السنةأن ما دل على ن  إمث

 )١(»والثابت على سنيت معي يف حظرية القدس«: )صلى اهللا عليه وآله( ولعلّ قوله،  حرامفإنه، يرى ذلك

  . املعىن الثاينإىليشري 

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب ٣٣٩ص ١ج: الوسائل ) ١(
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 بل ،البقية على املتعارفن اوإتي  وجيوز برمس أحدها،كما مر األعضاءجيوز الوضوء برمس : )٤٦ ـ مسألة(

وعدم كون املسح مباء جديد ، باألعلى سل عضو واحد مع مراعاة الشروط املتقدمة من البدأةجيوز التبعيض يف غَ

  وغريمها

  

 طروتأييد الوضوء حتت امل، سللصدق الغ }كما مر جيوز الوضوء برمس األعضاء{: )٤٦ ـ مسألة(

  .له

ألنه ال دليل على لزوم وحدة الكيفية فيشمله  }البقية على املتعارفن اإتيووجيوز برمس أحدها {

  .طالقاإل

سل عضو واحد مع مراعاة الشروط املتقدمة من البدأة باألعلى وعدم كون بل جيوز التبعيض يف غَ{

  .حىت سائر الشرائط} وغريمها{ عند من يشترط} املسح مباء جديد
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من جهة لزوم   زاد يف غسل اليسرى من اليدين يف املاءإذاوضوء الوسواسي اليشكل صحة : )٤٧ ـ مسألة(

ء  قلنا بلزوم كون املسح ببلة الكف دون رطوبة سائر األعضاء جيين إبل ، املسح باملاء اجلديد يف بعض األوقات

  . راع يف مبالغته يف إمرار اليد ألنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذشكالاإل

  

وغري الوسواسي ممن يعمل عمل الوسواسي مما  }يشكل صحة وضوء الوسواسي{: )٤٧ ـ مسألة(

 يفملاء من جهة لزوم املسح باملاء اجلديد اسل اليسرى من اليدين يف  زاد يف غَإذا{ ذكره املصنف بقوله

وإالّ  ـ املاء اجلديد يف أصل املسح بشكاللإل ـ وإمنا قال يشكل، الذي يزيد فيه املاء} بعض األوقات

  .ذلكن العلى قول من يرى بطن اللزم البط

قلنا بلزوم كون املسح ببلة الكف ن إبل {،  باملاء اجلديدشكال يف أصل اإلشكالقد عرفت اإل لكن

ألنه يوجب مزج رطوبة الكف ،  يف مبالغته يف إمرار اليدشكالدون رطوبة سائر األعضاء جييء اإل

ألنه يوجب كون مسح اليمىن برطوبة كف ،  أيضاًكثرة إمرار اليد على الكفبل حىت } برطوبة الذراع

  . برطوبة اليمىناليسرى عند من يشترط لزوم مسح اليمىن
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لزيادة اليقني ال بأس به ما دام يصدق عليه    بالغ يف إمرار يده على اليسرىإذايف غري الوسواسي : )٤٨ ـ مسألة(

  .سل واحدأنه غَ

يف العرف غسلة  لعدهـ  الغرض منه زيادة اليقني كانوإن ـ   يشكل خارجياً عليها ماًء صباإذنعم بعد اليقني 

 عد ما دام يال يضر تصال وزاد على مقدار احلاجة مع االغسله لليسرى بإجراء املاء من اإلبريق مثالً كان إذاو، أخرى

.غسلة واحدة

  

 بالغ يف إمرار يده على اليسرى لزيادة اإذ{ ويف الوسواسي }يف غري الوسواسي{: )٤٨ ـ مسألة(

 مل إذاسل ال بأس مبا يرفع الشك ولو شك يف حتقق الغ} سل واحدأس به ما دام يصدق عليه غَباليقني ال 

  .يكن وسواسياً

}  ـ الغرض منه زيادة اليقني كانوإن  ـ  صب عليها ماًء خارجياً يشكلإذانعم بعد اليقني {

سله لليسرى غَ كان إذاو، لعده يف العرف غسلة أخرى{ وإمنا يشكل، طمئنانة االواملراد بزيادة اليقني قو

ال يضر ما دام يعد ، تصالمثالً وزاد على مقدار احلاجة مع اال{ وحنو اإلبريق} بإجراء املاء من اإلبريق

  .ديدم يف املسح باملاء اجلإشكاهل يف شكاللكنك قد عرفت سابقاً اإل} غسلة واحدة
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حىت اخلنصر  تكانأيها   الكعبنيإىليكفي يف مسح الرجلني املسح بواحدة من األصابع اخلمس : )٤٩ـ  مسألة(

  .منها

  

فيمن  } الكعبنيإىليكفي يف مسح الرجلني املسح بواحدة من األصابع اخلمس {: )٤٩ ـ مسألة(

لفتوى كما  النص واإطالق ىا مقتضفإ} حىت اخلنصر منها تكانيها أ{ ستيعاب الطويليشترط اال

  .وقد سبق الكالم يف ذلك، كما يكفي املسح ببعض الكف، تقدم
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  فصل

  يف شرائط الوضوء

فال يصح باملضاف،  املاءإطالق: األول

  

   }فصل{

  }يف شرائط الوضوء{

  : وهي أمور

فيدل ، كفاية الوضوء باملطلق أما }فال يصح باملضاف{يكون ماًء مطلقاً أن ب}  املاءإطالق: األول{

، وأما عدم صحة الوضوء باملضاف فهو املشهور، والضرورة، مجاعواإل، والسنة، ص الكتابعليه ن

، حيث جوز الوضوء باملاء املضاف مطلقاً يف حال الضرورة، خالفاً للمحكي عن ابن أيب عقيل

، القراءة ورمبا قيل بالتصحيف يف،  الوضوء مباء الورد يف غري حال الضرورةاحيث جوز، وللصدوقني

ـ بالفتح ـ "الورد" ال، وهو ما يرده احليوان ـ بكسر الواو ـ صحة الوضوء مباء الوردبما أفتيا فإ 

  حيث ال، فهو كماء مسه شيء قليل من العطر، "ماء الورد من املضافأن " ما ال يريانأب: كما قيل
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 طالق على اإلالزم كونه باقياًفال، الوسخ عليه أو ،ولو حصلت اإلضافة بعد الصب على احملل من جهة كثرة الغبار

   . متام الغسلإىل

   طهارته:لثاينا

  

وتقدم الكالم حول هذه املسألة يف أول مبحث ، فهما ليسا خمالفني يف املسألة، يكون بذلك مضافاً

  .املضاف

صار بعض أن ب} الوسخ عليه أو ،ضافة بعد الصب على احملل من جهة كثرة الغبارولو حصلت اإل{

 .سل واملسح متام الغإىل مطلق يشمل طالقاشتراط اإلألن ، املضاف فلم يصح ذلكالغسل باملاء 

لكنك ، زالة الوسخ باملاءإوقد سبق مثل ذلك يف باب } سل متام الغإىل طالقفالالزم كونه باقياً على اإل{

  . متام الغسلإىلطالق اإل شكال يف لزوماإل قد عرفت هناك

ويدل عليه ، بل هو ضروري، كما ادعي مجاعبل عليه اإل، الف وال خإشكالبال } طهارته: الثاين{

  .متواتر الروايات

 فرض الوضوء على ىلااهللا تعن إ«: )عليه السالم( عن أمري املؤمنني،  املروي عن تفسري النعماين:منها

جل فالفريضة من اهللا عزو«: )عليه السالم( قالأن  إىل» وكذا الغسل من اجلنابة، عباده باملاء الطاهر

 مل جيد املاء التيمم بالتراب من الصعيد إذاوالرخصة فيه ، الغسل باملاء عند وجوده ال جيوز غريه

  .)١(»الطيب

                                                

  .تفسري النعماين عن ٢٨ ص٩٠ج: البحار) ١(
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  .)١(» تغري املاء وتغري الطعم فال توضأ منهإذا«: وصحيحة حريز

  .)٢(»ال تتوضأ بفضله، رجس جنس«: )عليه السالم( قال، يف الكلب وصحيحة البقباق

عليه ( توضأ؟ قالأ منه وبأشر، وقية من دمأعن اجلرة تسع مائة رطل يقع فيها ، وخرب سعيد األعرج

  .)٣(»ال«: )السالم

شيئاً بيناً  كانوإن «: ناء يف إصابة الدم لإل)عليه السالم(  عن أخيه)عليه السالم( وخرب علي بن جعفر

ناء وقعت فيه قطرة من إن يف جواب سؤاله عن الوضوء م» ال«: )عليه السالم( وقال ،»فال تتوضأ منه

  . من التواترأكثر غريها من الروايات اليت هي إىل ،)٤(دم الرعاف

من ال يقول باالنفعال يرى املاء فإن ، هذا املبحث ال يرتبط بانفعال املاء القليل وعدمهأن وال خيفى 

 باملاء النجس مث الوضوء ح،اضوكما هو  ال أنه يقول بالنجاسة ومع ذلك يقول بصحة الوضوء، طاهراً

كما ، ليس حبرام يف نفسه أو، واجلواهر، واملدارك، والروض، كما عن احملقق الثاين ؟حرام يف نفسه

  :  قوالن،ىوالشيخ املرتض، اختاره العالمة

                                                

  .١املاء املطلق ح أبواب  من٣ الباب ١٠٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٤سئار ح األأبواب  من١ الباب١٦٣ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٢املاء املطلق ح أبواب  من١٣الباب ١٢٥ص ١ج: الوسائل) ٣(

  .١املاء املطلق ح أبواب  من٨ الباب١١٢ ص١ج: الوسائل) ٤(
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، راقة املاءين املشتبه طاهرمها بنجسهماإبمر وبظاهر األ،  بظاهر النهي املقتضي للتحرمي:استدل األولون

  .كما يف اشتباه القبلة والفائتة، الالزم االحتياط كان،  باب احلرمة التشريعيةذلك من كانولو 

وعدم ، إذ املنصرف من النهي البطالن، صل بعد عدم متامية الدليلني املذكورين باأل:خروناستدل اآل

 وكذلك يف كل موارد، فالنهي من الوضوء باملاء النجس ظاهره عدم متامية الوضوء، ال احلرمة، الصحة

ومن هنا ، كما ورد الدليل يف باب الصالة من غري طهر، هناك دليل من اخلارج كان  إالّ إذا،هذا القبيل

املتعلقة مر ااألوأن كما ،  تعلقت باألجزاء والشرائطإذا، النواهي ظاهرة يف احلرمة الغرييةأن اشتهر بينهم ب

حظ الشارع ال نأكو، وضوء باملاء املشتبهومنه يظهر وجه النهي عن ال،  أيضاًباملركبات ظاهرة يف الوضع

يوجب  ولذا مل، األحيان بالنجس يف كثري منن انسوالوضوء مع ابتالء اإل الصعوبة يف تكرار الصالة

بتالء اال نه ال يصاحبأ إالّ ،ت موجودة يف كل موارد التكراركانوإن والصعوبة ، بالتيممأمر بل  التكرار

تكرار الصالة يف القبلة  يف وجوبأن مع ، واشتباه الفائتة، لقبلةحتياط يف ااال ولذا أجرى، بالنجس

  .املشتبهة كالم مذكور يف حمله

، عادة والقضاء يف وجوب اإلإشكال فال من علم وعمد كانفإن ، ىإنه لو توضأ باملاء النجس وصلّ مث

  :  ثالثةأقوالعن جهٍل ففيه  كانوإن 

  لفوت ، ضاءعادة والقهو املشهور من وجوب اإل ما: األول
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عادة مع فقد الذي يدل على وجوب اإل، )١( "ال تعاد" حديث كانخصوصاً مل، املشروط بفوت شرطه

  : وجلملة من الروايات األخر، املاء النجس ال حيصل به الطهارةأن ومن املعلوم ، الطهور

 كانو، ري وضوءصليتها بغ أو ، نسيت صالةإذا«:  قال)عليه السالم( عن الباقر، مثل ما رواه الكايف

  . ومثلها غريها،)٢(»عليك قضاء صلوات فابدأ بأوهلن

 إىلكال منهما حيتاج يف ثبوته ألن (: عادة قالمن عدم القضاء واإل، ئرا السرإليهذهب  ما: الثاين

وما دل على ، مل يكن دليل على الكفايةأن دليل الشرطية كاف بعد ن إ: فيهو، )٣()الدليل وهو مفقود

وذلك ، واألجزاء قلنا بشموهلما لسائر الشرائطوإن ، ال يشمل املقام )٤( "علمون والنسيانرفع ما ال ي"

  ".ال تعاد"لوجود دليل 

 تذكر إذا  دون القضاء، تذكر يف الوقتإذا عادةمن وجوب اإل،  املبسوطإليهما ذهب : الثالث

اتته فريضة فليقضها كما ليل من فدن إ : وفيه،)٥()جديد وهو مفقودأمر القضاء بألن (:  قال،خارجه

  ، فاتته

                                                

  .٨ حالوضوء أبواب  من٣ الباب ٢٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح نام عن الصالة باب من٢٩١ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .١٢ سطر ٣٧ ص:السرائر) ٣(

  .٩ ح باب التسعة٤١٧ ص:اخلصال) ٤(

  .٢٤ ص١ ج: وانظر املبسوط،٤٢٣ ص٢ج: كما يف املستمسك) ٥(
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  .دليل على وجوب القضاء، خروبعض الروايات األ،  رواية الكايف املتقدمةإىلضافة باإل

 تنجست كفه اليسرى ومسح إذاف، بعضه أو ،ال فرق يف ما ذكرناه بني جناسة ماء متام الوضوء هأنمث 

وذلك لعدم الفرق بني ، عادةقضاء واإلولو صلى ذا الوضوء وجب ال، مل يتداركهن إ هؤا بطل وضو

  .وكذلك يف باب املضاف واملغصوب، وجناسة بعضه، جناسة كل ماء الوضوء

ولذا لو جهل النجاسة وصلى ، املاء اهول جناسته ليس بنجسأن  إىلصاحب احلدائق ذهب ن إمث 

 إالّ كل ماء طاهر«: )عليه السالم( وقد استدل بقوله، بالوضوء الذي توضأه باملاء النجس صحت صالته

كل شيء نظيف حىت تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد : )عليه السالم( وقوله، )١(»ما علمت أنه قذر

)٢(»قذر
، جيعل الشارع العلم جزء املوضوعأن وال مانع من ، قبل العلم ال قذارةأن هرمها طان إحيث ، 

 أحكاما إية بقيد العلم عن املحكام من األاملستفادن إ: وفيه، وذلك ملصلحة التسهيل يف جمهول القذارة

ففرق ، ة ال أنه جزء من املوضوعآالعرف يرى العلم مرألن وذلك ، أي ال تنجيز يف حال الشك، ظاهرية

 ـ العدالة جزء املوضوعأن حيث يرى العرف  ـ خلف العامل العادل إالّ  ال تصلي:يقول املوىل نبني أ

  يقولأن وبني 

                                                

  .٢ حاملاء املطلق أبواب  من١ الباب ٩٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ النجاسات حأبواب  من٣٨  الباب١٠٥٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٧

 هلايكون قبل الشروع متام حمأن وال يلزم ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، الوضوءوكذا طهارة مواضع 

وإن ، وال يكفي غسل واحد بقصد اإلزالة والوضوء، ت جنسة ويغسل كل عضو بعد تطهريه كفىكانفلو ، طاهراً

  .اجلاري أو برمسه يف الكر كان

  

وإمنا العلم طريق ، هو العدالةن ايزاملأن حيث يرى العرف  ـ نه عادلأخلف من تعلم  إالّ ال تصلي

  .صول األإىلوتفصيل هذا الكالم موكول ، اإليه

  : أقواللكن يف املسألة ،  الشهرةإىلنسبه يف احلدائق } وكذا طهارة مواضع الوضوء{

  .عضاء قبل الوضوءلزوم طهارة كل األ: األول

ويكفي {: اره املصنف فقالوهذا هو الذي اخت، مسحه أو لزوم طهارة كل عضو قبل غسله: الثاين

ت جنسه ويغسل كانفلو ،  حماله طاهراًميكون قبل الشروع متاأن وال يلزم ، طهارة كل عضو قبل غسله

  . املسحإىلوكذا بالنسبة } كل عضو بعد تطهريه كفى

  .عدم وجوب شيء من األمرين: الثالث

، خر العضو فال يشترط الطهارةآة يف ت النجاسكانوما لو ، سل يف املاء الكثريالتفصيل بني الغ: الرابع

وال يكفي غسل {: وقد نفى املصنف هذين القولني بقوله، وبني ما مل يكن كذلك فيشترط الطهارة

وذلك ، قرب هو القول الرابعواأل، }اجلاري أو برمسه يف الكر كانوإن ، زالة والوضوءواحد بقصد اإل

  ، طالقاتواإل، صللأل
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  ، خراجه كفىإ والوضوء بنعم لو قصد االزالة بالغمس

  

  .خر الثالثة األقوالبعد عدم متامية ما استدل به لأل

قبل  وغريه بتطهري الفرجمر  الواردة يف باب اجلنابة اليت تضمنت األخبارباأل: استدل للقول األول

 ولو، خبارالظاهر من تلك األن إ: وفيه، سل والوضوءبعد وضوح وحدة املالك يف باب الغ، الشروع فيه

  .صجل النمنا هو ألإذلك أن ، بالقرائن اخلارجية

وبني ما دل على ، بني ما دل على عدم وجوب غسل متام األعضاء قبل الوضوء باجلمع: وللثاين

، وعن احلدث مرة واحدة، تطهريه عن اخلبث من قاعدة عدم تداخل، غسله غسل العضو قبل وجوب

وذلك واضح ، جزء الغسل مع بقاء عني النجاسةألوإال ، يقع ماء الغسل على حمل طاهرأن ومن لزوم 

ن إ: وفيه، ملا تقدم من لزوم طهارة املاء، فال يصح الغسل به، ةاملاء ينفعل مبجرد املالقاأن ومن ، البطالن

خص أ فالدليل ، رمس العضو يف العاصمإذايف ما ن ا والوجهني األخريين ال يتم،ول ال دليل عليهلوجه األ

  .من املدعى

  .ا مقيدة مبا دل على لزوم الطهارةإ: وفيه، اتطالقباإل: ثوللثال

 إىلحمل هذه املسألة يف باب غسل اجلنابة اقتصرنا هنا ن إوحيث ، القول الرابع إالّ فلم يبق يف البني

  .والتفصيل مذكور هناك، دلة األإىلملاع اإل

 رور العضو بطبقة من املاءقصد الغسل بعد م أو }خراجهإ والوضوء ب،زالة بالغمسنعم لو قصد اإل{

  "بالقصد" ومرادة} كفى{
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  .مل يتم الوضوءوإن سله وال يضر تنجس عضو بعد غَ

  

كما نبه على ذلك ،  القصدإىلذ التطهري توصلي ال حيتاج إ، ال قصد التطهري قبله، قصد الوضوء

  .املستمسك

 تنجس إذاف، صلواأل طالقوذلك لإل }مل يتم الوضوءوإن ، سلهوال يضر تنجس عضو بعد غَ{

ما ذكر من اشتراط أن وال خيفى ،  يضر باملسحفيما مل، العضو بعد غسله ولو قبل متام الوضوء مل يضر

العضو يف  نأكو،  أيضاًاء العضوزجأوعدم ضرر جناسته بعد غسله جيري يف ، سلهتطهري العضو قبل غَ

  .كالمهم من باب املثال



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٠

  .مل يصر مضافاً مان ا القليءال بأس بالتوضي مبا: )١ ـ مسألة(

  

ات طالقفاإل، ألنه ال وجه للمنع }مامل يصر مضافاًن ا القليءال بأس بالتوضي مبا{: )١ ـ مسألة(

مث شك يف ، كما أنه لو صار مضافاً، ضافة استصحب عدم اإلطالقضافته بعد اإلإولو شك يف ، تشمله

واملاء ، كاملاء املقطّر، ليت هي من هذا القبيلسائر املياه ان اليقومثل ماء ال، ضافة استصحب العدمزوال اإل

  .وغريمهان آلامع من الرباد املتداول ا
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نعم األحوط عدم ترك  ، طاهرةهة سائر مواضع البدن بعد كون حمالال يضر يف صحة الوضوء جناس: )٢ ـ مسألة(

.االستنجاء قبله

  

ذ ال إ } طاهرةهدن بعد كون حمالال يضر يف صحة الوضوء جناسة سائر مواضع الب{: )٢ ـ مسألة(

ملا سبق من الروايات الدالة } ستنجاء قبلهاال نعم األحوط عدم ترك{صل عدمه فاأل، دليل على ذلك

  .الكالم فيه فراجع  وقد مر)١(بن خالدن اكصحيح سليم، على ذلك

                                                

  .٩ حنواقض الوضوء أبواب  من١٨ الباب ٢٠٩ ص١ج: الوسائل) ١(
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وليعصره ، ه باملاءوال ينقطع دمه فليغمس يف بعض مواضع وضوئه جرح ال يضره املاء كان إذا: )٣ ـ مسألة(

 واحملافظة على عدم لزوم املسح ،مع مالحظة الشرائط األخر، مث ليحركه بقصد الوضوء،  مااًنحىت ينقطع الدم آ، قليالً

خراج من املاءيقصد الوضوء باإلأن ب، يف اليد اليسرى كان إذا باملاء اجلديد

  

ذ الضرر القليل إ، ضرراً بالغاً }اءيف بعض مواضع وضوئه جرح ال يضره امل كان إذا{: )٣ ـ مسألة(

  .كما ذكرناه مفصالً يف بعض مباحث هذا الشرح ، جيببل أحياناً، جيوز حتمله

وليعصره قليالً حىت {، احلنفية املتصلة بالكر أو ،يأخذه حتت املطر أو }وال ينقطع دمه فليغمسه باملاء{

فيصح وضوؤه الكتماله } خررائط األمع مالحظة الش، مث حيركه بقصد الوصوء، ناً ماآينقطع الدم 

 مل ينقطع إذا احلكم كذلكأن تعرف  ومنه، الدم بعد ذلك ال يضر بالوضوءن اوجري، شرائط الوضوء

  . حلصول الغسل املعترب بنحو ذلك أيضاًالدم

أن ب{يف الكف } يف اليد اليسرى كان إذا، احملافظة على عدم لزوم املسح باملاء اجلديد{ الالزم }و{

نه ال بأس بقصد الوضوء حني أو،  يف ذلكشكاللكنك عرفت اإل} خراج من املاء الوضوء باإليقصد

  . الشرحإىلال حيتاج ، ضح وارمحه اهللا ووجه ما ذكره،  أيضاًدخالاإل
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حىت حيصل ،  ولو شك يف وجوده جيب الفحص. البشرةإىلمينع وصول املاء   ال يكون على احملل حائلأن الثالث 

  .  ومع العلم بوجوده جيب حتصيل اليقني بزواله،ظن بعدمهال أو اليقني

  

ملا تقدم }  البشرةإىلال يكون على احملل حائل مينع وصول املاء أن { من شرائط الوضوء: }الثالث{

، ما استثين من حالة التقية إالّ وكذلك يف املسح، يف املسألة الثامنة من لزوم غسل مجيع ما جيب غسله

  . باب اجلبرية يفوما سيأيت، والربد

، صل وجوب الفحصأ أما }مهدالظن بع أو ،صل اليقنيحىت حي، ولو شك يف وجوده جيب الفحص{

فإن ، تهفقد ادعي لذلك بقيام السرية بكفاي، وأما كفاية الظن، ة بدونهءنه ال حيصل العلم املوجب للربافأل

كما يف ، ياًئالشك عقال كان إذا خصوصاً، سلحال الغ يف التصاق شيء جبسدهم يفا  شكوإذااملتشرعة 

 حد الظن إىلالفحص  ال يزيدون على، اليت حيتمل معها لصوق دمه باجلسم، العمال وأيام كثرة الربغوث

بعدم : ومعها ال جمال للقول،  فعدم التنبيه دليل العدم،غري ذلك واجباً لزم التنبيه عليه كانفلو ، العقالئي

ومع العلم بوجوده جيب حتصيل اليقني { الناهية عن الظن رادعة عنهيات  واآلخباراألن أو، حجية الظن

سل كل شيء حىت مثل  يف لزوم غَشكال قد تقدم اإلمث إنه ،لعدم السرية، وال يكفي هنا الظن} بزواله

  . فراجع،خردلة األوبعض األ لرواية اخلامت، برةرأس اإل
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  يكون املاءأن : الرابع

  

 على مجاعوقد ادعوا استفاضة اإل، للوضوء مباحاً }يكون املاءن أ{ من شرائط الوضوء: }الرابع{

من جهة ، حراماً كانوإن  )١(خالفاً للمحكي عن الكليين حيث قال جبواز الوضوء باملاء املغصوب، ذلك

  .فعل حراماًوإن نه يطهر إحيث ، فحاله حال التطهري باملاء املغصوب، صرفتال

فالوضوء ، والنهيمر  وباستحالة اجتماع األ،»ىعصين حيث طاع اهللا ميال « :ـاستدل للمشهور ب

كشف ذلك عن عدم املالك فهو أمر  مل يكن إذاو، املنهي عنه لكونه باملاء املغصوب ال يكون مأموراً به

  .وجود املالك املصحح للفعل كانمإل، ال يالزم البطالنمر عدم األن إ: يقال حينئذأن وال ميكن ، باطل

التقرب بالفرد  كانمإلعدم ، والنهيمر حىت على القول جبواز اجتماع األ، يبطل الوضوءنه أأما القول ب

ومع االحنصار يصري مورد ، مع عدم االحنصار بغري اتمعن اتيفيتعني عليه حينئذ اإل، اتمع مع احملرم

، ا ال بدل لهمم حيث يكون التصرف يف املغصوب احملرم"وبني ما له البدل ، التزاحم بني ما ال بدل له

وعند التزاحم بني ما ال بدل له وبني ما له البدل يكون التقدم ملا ال بدل " والوضوء الواجب مما له البدل

  نه لو جازإ: ففيه، همألصريورته ، له

                                                

  .٤٢٦ ص٢ ج:كما يف املستمسك) ١(
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  الوضوء كانوظرفه وم

  

ائر كس،  من جهةدومبع الفرد اتمع مع احملرم مقرب من جهةألن ، االجتماع مل يكن وجه للبطالن

ألنه ،  املوىلإىليكون قد تقرب ، وشربه جن فجاءه العبد باملاء اآلعطشاناً كان إذا املوىلفإن ، التوصليات

 ـ وتفصيل الكالم يف األصول ـ جن باملاء اآلإليهألنه جاء ، وتبعد عنه،  باملاء الرافع لعطشهإليهجاء 

، طاعة ليست من جهة املعصيةاإلأن  ىلإو،  جواز االجتماعإىلاستند ، ولعل الكليين القائل بالصحة

  .واملعصية من حيث كونه غصباً، طاعة من حيث كونه وضوًءفاإل

  .حيثية واحدة إالّ فليس له، ال شيئان،  شيء واحد باملغصوب عرفاًؤالتوضأن : لكن يرد عليه

 إطالقن ملا عرفت م، وعدم االحنصار بني االحنصار،  ال فرق يف عدم صحة الوضوء باملغصوبمث إنه

  .القائل بالصحة ال يفرق بني األمرينأن كما ، دليله

  .واين فراجعوقد تقدم الكالم يف ذلك يف مبحث األ ،مباحاً }ظرفه{ يكونأن  }و{

الذي يقر فيه املتوضي  كان وامل،مبعىن الفضاء الذي يكون فيه العضو} الوضوء كانم{ يكونأن } و{

  .وضوءحدمها غصب مل يصح الأ كانفلو ، مباحاً

  ، مرار اليد للغسلإو، صب املاء على العضوألن ف: ما األولأ



٨اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٦

ويكون حاله كما سبق يف ، اًذلك حرام كانماً التصرف يف الغصب حرا كان إذاف، واملسح تصرف

 النصراف دليل حرمة التصرف يف مال غريه(: كما يف املستمسك، حتمال أنه ليس بتصرف حمرماو، املاء

، مينع انطباق التصرف على الوضوء أو ،مثل هذا النحو من التصرف أو ، الفضاءورضاه عن، ذنهإبإالّ 

كما احتمله املصنف  ،)١()املاسح مقدمة له أو مرار العضو الغاسلإو،  احمللإىلألنه عبارة عن وصول املاء 

بأنه بعد رؤية العرف لذلك ، إذ ال وجه للقول باالنصراف، إشكالال خيلو عن ، يف أواخر ختام الزكاة

ومثل هذا ، كما يتسامح يف الغصب القليل مثل عود ثقاب مثالً،  يتسامح به إالّ إذااللهم، تصرف

من عدم  مل نقل مبقالة مجع من الفقهاءوإن ، بصبعد تشدد الشارع يف حكم الغ، التسامح ال يؤبه به

كما يفهمها   فهمها امللقاة على العرف جيبحكاماألأن حيث نرى ، تطرق التسامح يف الشرعيات مطلقاً

  .ففي كل مورد يفهم العرف التسامح يلزم القول به،  من ذلكأكثرال ، العرف

ال يالزم  ـ يف موارد تسامح العرف ـ  الشرعياتإىلقولنا بتطرق التسامح العريف أن واحلاصل 

كما ال ، ممواهلأوذلك ملا عرفناه من التشديد يف حقوق الناس و،  أيضاًالقول بالتسامح يف حمل الكالم

  إذ العرف يرى أنه ، وجه الحتمال منع االنطباق على ما ذكره املصنف

                                                

  .٤٢٦ ص٢ ج:املستمسك) ١(
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كما ، ال الدقة العقلية، نطباق هو نظر العرفاال واملتبع يف، ولذا فهم املشهور ذلك، ضوئيوتصرف 

)١(﴾قَوِمِهن اِبِلس إالّ رسلْنا ِمن رسوٍلآوما ﴿: ىلايقتضيه قوله تع
،

أن مرنا أ«: )ليه وآلهصلى اهللا ع( وقوله 

  .)٢(»نكلم الناس على قدر عقوهلم

الكون متحد مع أن ب: واستدل له،  املشهورإىلفقد نسب ، أي لزوم إباحة مقر املتوضي: وأما الثاين

 ألنه غصب، فالوضوء حرام ألنه متحد معه، وإذا كان الوضوء حراماً الكون حراماً كان إذاف، الوضوء

، بسبب ذلكن العدم البط، وتبعهم املستمسك، وغريه، لكن عن املعترب، ملاءكما تقدم يف حرمة ا، بطل

إذ ال نسلم صدق التصرف يف ، لكنه ال يتحد مع الوضوء، تصرفا حمرماً كانوإن ، الكون يف املقرألن 

  .وهذا هو األقرب عندي، املغصوب على نفس الوضوء كانامل

مبعىن (: ما لفظه} الوضوء كانوم{: املصنفوفصل السيد الربوجردي فقال يف تعليقه على قول 

ه يف نأكو.  انتهى)٣()حنصاراال مع إالّ وأما موقف املتوضي فال يضر غصبيته، الفضاء الذي يتوضأ فيه

 كانحيبس يف مأن فلو استلزم الوضوء ، وهذا غري بعيد، حنصار يتحد الوضوء والكون الغصيبصورة اال

بل رجع ، هؤمل يصح وضو، مباح كان مإىلخذه أنده ومل ميكنه املاء منحصراً ع كان إذاكما ، مغصوب

  . التيممإىل

                                                

  .٤اآلية : براهيمإسورة ) ١(

  .١٥ كتاب العقل واجلهل ح٢٣ ص١ج: الكايف) ٢(

  .١٨ص: تعليقة السيد الربوجردي) ٣(
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  ومصب مائه مباحاً

  

مع  أو بال واسطة كانسواء ، املصب مغصوباً كان إذاف} مصب مائه مباحاً{ يكونأن } و{

فحرمة كونه يف املصب تقتضي حرمة ، نه مما ال ينفك عن احلراموذلك أل، بطل الوضوء، الواسطة

 كانواً منحصر كانن إ(: ويف تعليقة السيد الربوجردي ما هذا لفظه، ماته اليت يعلم بترتبه عليهامقد

تقييده باالستلزام ن إ: وفيه)١()بعدم إباحتهن القوى عدم البط فاألوإالّ، غسل العضو مستلزماً للصب فيه

ريد بعدم أن إهذا ، ملقدمة اإىلإذ لو مل يكن استلزام مل يكن وجه لترشح احلرمة من ذي املقدمة ، تام

 علم بصبه ولو مل يكن استلزام  أما إذا،صورة الصب بدون علم املتوضي أو ،االستلزام صورة عدم الصب

  .خرهآ إىل. حرمة كونه يف املصبأن ملا تقدم من ، خارجي فالالزم احلرمة

 علم اذإفيما ، ذ أي فرق بني االحنصار وعدم االحنصارإ، أما تقييده باالحنصار فلم يعلم وجهه

ما ذكره ن إكما ، ملا تقدم يف املاء والفضاء، تالزم الوضوء للحرام جيعله حراماًفإن ، باالنصباب

، املستمسك من ابتناء املسألة على القول باستحقاق العقاب على فعل الوضوء الذي هو مقدمة للحرام

 )٢(الالزم القول بالصحة كان ذلك ولو بلحاظ كون فعله جتزًء موجباً للعقاب كما هو الظاهر فلو منع

  ال خيلو من  .انتهى

                                                

  .١٨ ص:تعليقة السيد الربوجردي) ١(

  .٤٢٧ ص٢ج: املستمسك) ٢(
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  ، رة االحنصار وعدمهومن غري فرق بني ص، واحد منها غصباً كانفال يصح لو 

  

ما :  واستثىن مصباح اهلدى من املنت،دراجه يف باب التجريبال وجه إل، ع ذلكنإذ ال وجه مل، مناقشة

راق ماء وضوئه على أ إذاكما ، مغصوب كان مإىله  منيمث جير، مباح كاناملاء يصب يف م كان إذا

الوضوء حينئذ ال ألن وذلك ،  دارهإىل دار جاره مع التمكن من منع جريانه إىله نمث جرى م، سطحه

  .)١(يكون مقدمة للحرام

  : للمسألة صورتان: أقول

 يف إشكال ال وهذا، مث يفرغ املاء اموع يف حمل مغصوب، ناء مباح مثالًإيتوضأ يف أن : األوىل

 إىلوبقوة الطعام ميشي ، بل حاله حال من يأكل الطعام، إذ الوضوء ليس مقدمة للحرام، صحة وضوئه

  .مثالً، فعل احلرام

لكنه ال ، مينعه عن دار جارهأن ه كانمإوب، يصب ماء الوضوء يف حالة وضوئه على سطحهأن : الثانية

  .فتأمل، الوضوء مقدمةن أل، ويف هذه الصورة ينبغي القول باحلرمة، مينعه

نه أوتوهم الفرق ب} باً من غري فرق بني صورة االحنصار وعدمهصواحد منها غ كانفال يصح لو {

  يف صورة عدم االحنصار مأمور

                                                

  . السطر األخري٣٦٥ ص٣ج:  اهلدىمصباح) ١(
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 مستلزماً أو من جهة كونه تصرفاً، وضوءه حرام إالّ أن  بالتيمممل يكن مأموراًوإن إذ مع فرض عدم االحنصار 

  . فيكون باطالًللتصرف يف مال الغري

تصرفه  كانوإن ، توضأ ال مانع منه نعم لو صب املاء املباح من الظرف الغصيب يف الظرف املباح مث

  ، ال فرق يف هذه الصورة بني صورة االحنصار وعدمهو، السابق على الوضوء حراماً

  

  .خبالف صورة االحنصار، فيصح بالوضوء

ولذا ، كما عرفت وجهه، ه مقدمة يكفي يف احلرمة لكن كونمل يكن منحصراًوإن نه إ: ويرد عليه

وضوءه حرام من جهة كونه  إالّ أن  بالتيمممل يكن مأموراًوإن ذ مع فرض عدم االحنصار إ{: قال

وقد تقدم التفصيل ، املصب كما يف}  للتصرف يف مال الغريو مستلزماًأ{ كما يف املاء املغصوب} تصرفاً

  .وموجب للضمان نه حرامأ إىلضافة باإل} فيكون باطالً{ وء منهاوأقسام الوض، نية املغصوبةيف اآل

ه ؤوضو كانو} نعم لو صب املاء املباح من الظرف الغصيب يف الظرف املباح مث توضأ ال مانع منه{

ه ألنه ؤوإمنا صح وضو، نه تصرف يف الغصبأل }تصرفه السابق على الوضوء حراماً كانوإن {صحيحاً 

  .كما هو واضح ،مرينال تالزم بني األ

} بني صورة االحنصار وعدمه{ فراغ املاء من املغصوب يف املباحإصورة } وال فرق يف هذه الصورة{

  فال يتمكن ، نه مأمور بعدم التصرفأل، يف صورة احنصار املاء يف املغصوب ال يصحأن فال يتوهم 
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 للماء يف نه بعد هذا يصري واجداًأ إالّ م بالتيممأموراً قبل التفريغ يف الظرف املباح كانوإن إذ مع االحنصار 

،  فيهإبقاؤه يف ظرف الغري تصرفاً كانو،  لهاملاء مملوكاً كانكما لو ،  حراماً أيضاً وقد ال يكون التفريغ.الظرف املباح

  . بالوضوء ولو مع االحنصارفيكون من األول مأموراً، فيجب تفريغه حينئذ

  

قبل التفريغ يف الظرف املباح  كانوإن إذ مع االحنصار { لوضوءفهو مأمور بالتيمم ال ا، فراغمن اإل

 فيشمله دليل} يصري واجداً للماء يف الظرف املباح{ فراغ احملرماإل }أنه بعد هذا إالّ  بالتيمممأموراً

، ومع ذلك ذهب وجاء باملاء،  بالغاً حمل املاء ضرراًإىلله الذهاب  كانويكون حاله حال من ، الوضوء

،  من باب تبدل املوضوعهأتى باملاء انقلب تكليفأن نه بعد أ إالّ  مأموراً بالتيممقبالً كان وإن فإنه

ن انسفلو أمرض اإل، احلالل أو  للحرامسواء حصل التبدل مقارناً، وكذلك يف كل صورة تبدل املوضوع

، وضوع الضررنفسه عمداً يف يوم الصوم مرضاً فعل حراماً وحيرم عليه الصوم لكنه يفطر حيث حتقق م

ومل يكن ، لتحقق املوضوع، درار حيضها تفطرإوجب أ استعملت املرأة يف يوم الصوم دواًء إذاوكذلك 

  . غريها من األمثلةإىل ـ كما ال خيفى ـ  للدواء حراماًااستعماهل

 فاًبقاؤه يف ظرف الغري تصرإ كانو،  لهاملاء مملوكاً كانكما لو ،  حراماً أيضاًوقد ال يكون التفريغ{

   مل يكن إذابل وكذا } ولو مع االحنصار، فيكون من األول مأموراً بالوضوء، فيحب تفريغه حينئذ، فيه
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يفرغ أن له فإن ، لكن مل يكن هو الذي وضع املاء يف ظرف الغري، بقاؤه يف ظرف الغري تصرفاً فيهإ

  .مل يرض صاحب الظرف إذ ال وجه لتقدم رضاه على حق مالك املاءوإن ، املاء
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 مع احلائل بني صورة العلم والعمد أو ،النجس أو ،ال فرق يف عدم صحة الوضوء باملاء املضاف: )٤ ـ مسألة(

  ، النسيان أو ،واجلهل

  

بني املاء } مع احلائل أو ،النجس أو ،ال فرق يف عدم صحة الوضوء باملاء املضاف{: )٤ ـ مسألة(

وذلك ، كراهواإل، االضطرار أو }النسيان أو ،جلهلوا، والعمد، بني صورة العلم{ سل واملسحوحمل الغ

فيكون من ، املانعيةن االنهي غريي مسوق لبيأن عىن مب، دلة عدم صحة الوضوء يف هذه املواردأطالق إل

 واجلهل ، ال فرق فيه بني العمدفإنه، الدال على جناسة الفم بسبب الشرب، قبيل النهي عن شرب النجس

  .أشبهما  أو ضطراراال أو ، حيكمون بطهارة الفم عند اجلهل بالنجاسةولذا ال، وغريمها والنسيان

: يقالألن فال جمال ، فيه لكنك قد عرفت ما، وقد تقدم من بعض التفصيل يف الوضوء باملاء النجس

يكون أن  فما هو املانع من، وليةدلة األوارد على األ وحنومها "إليهما اضطروا " و"ما ال يعلمون" دليلن إ

النجس " ما ال يعلمون" ذ كما ال جيعل دليلإ، شرائطلدلة اشتراط الوضوء ذه اأوارداً على  لدليلذلك ا

كذلك ،  ذلكأشبهوما ، وامللك خارجاً عن امللك، والعبد حراً، جنبية زوجةًواأل، والزوجة مطلقةً، طاهراً

دلة الثانوية  على حكومة األهناك دليل من اخلارج يدلكان   إالّ إذااللهم، ال جيعل عدم الوضوء وضوًء

" ال يعلمون"وبني دليل " االشتراط" بني دليلأن يعرف أنه ال جمال للقول ب ومنه، جزاءعلى الشرائط واأل

  ، ويف مورد الرتاع يتساقطان، عموم من وجه
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  جلهل بكوافمع ا، املصب أو ،كانامل أو ،يف املاء كانخمتص بصورة العلم والعمد سواء ن الوأما يف الغصب فالبط

  

  .ق الدليلنيوهناك عموم ف كانن إ، قوعموم ف أو ،صول العمليةويكون املرجع األ

سواء ، حبكمه أو ،ضوع الغصبوفاجلاهل مب} خمتص بصورة العلم والعمدن الما يف الغصب فالبطأو{

 عيف املوضون كان إ، غري معذور يف جهله كانو ضمنوإن ، صور ال يبطل وضوؤهق أو عن تقصري كان

يف باب الغصب ن الدلة البطأألن وذلك ، عن تقصري كانو يف احلكم كان أو ،عليه الفحص كانو

وكل تلك ، "والنهيمر امتناع اجتماع األ"و، "ىال يطاع اهللا عن حيث يعص"و، "مجاعاإل"وهي : ثالثة

ال يشمل " طاعال ي" وحديث،  يف البنيإمجاعإذ ال ، وكذا يف النسيان، قسام اجلهلأدلة ال تأيت يف األ

طالقات اإل إالّ أن ،عاصياً كانوإن واملقصر فيهما ، إذ ليس فعله معصية، حكماً أو القاصر موضوعاً

وإن ، املالك يصححأن ملا تقرر يف حمله من ، الدالة على اشتمال هذا الوضوء على املالك كاف يف الصحة

  .عيظهر اجلواب عن دليل امتناع االجتما ومنه، مل يكن هناك أمر

ثبات متامية املالك يف صورة إذ من أين لنا إ ،نه مع التقصري ال يصح الوضوءأ ولكن الظاهر ،هذا

كالسادة ، واملعلقني ولذا استشكل على املنت غري واحد من الشراح، دلة عدم املالكبل ظاهر األ، التقصري

  : فقول املصنف، ومصباح اهلدى والربوجردي واحلكيم ابن العم

  املصب فمع اجلهل بكوا أو كانامل أو  املاءيف كانسواء {
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 حصل منه إذا،  أيضاًبل ومقصراً، قاصراً كان إذا  أيضاًبل وكذا مع اجلهل باحلكم ،نالال بطن االنسي أو مغصوبة

عادةاألحوط مع اجلهل باحلكم خصوصا يف املقصر اإل كانوإن ، قصد القربة

  

  . مل يكن مورد الفحصإذاص ا خيصن أوالبد } ال بطالنن االنسي أو مغصوبة

ما عن العالمة أن يظهر  ومنه}  أيضاًقاصراً بل ومقصراًكان  إذا،  أيضاًبل وكذا مع اجلهل باحلكم{

ذ إ، إشكالحمل ، تفريط ال يعذرن االنسيأن وعلل ب، نه مع سبق العلم فكالعاملأمن ، والتذكرة يف القواعد

ف الصحة يف املقصر نما علل املص ماأ، ثانياًن ادلة النسيأطالق إلو، والًأقد ال يكون عن التفريط ن االنسي

 مل يكن إذا، جمرد قصد القربة غري كاف يف صحة العملن إ: ففيه}  حصل منه قصد القربةإذا{: بقوله

وضوء أن وقد تبني ، قصد ا القربةوإن ، ولذا ال تصح الصالة ذات مخس ركعات، حمبوباً يف نفسه

العقاب على ترك التعلم ال على ذات أن واحتمال ، فيه العقاب كانولذا ، س حمبوباًاجلاهل املقصر لي

  .كما حرر يف حمله، مغري تا ـ  بعضإليهكما ذهب  ـ الفعل

 أما ،عادة املقصرإقد عرفت وجه  }عادة يف املقصر اإلحوط مع اجلهل باحلكم خصوصاًاأل كانوإن {

عادة يف عم من اإلعادة هو األواملراد باإل، اجلاهل يعيدأن طالق كلمام به إلنأكعادة القاصر فإوجه 

   مث ال فرق يف ما، كما هو واضح، الوقت والقضاء خارجه
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وتبعهم السيد ،  جلماعةخالفاً، دلة اليت ذكرناها األطالقإل،  بني الغاصب وغريهحكامذكرنا من األ

أن لعله ملا اشتهر بينهم من و، بغري الغاصب ـ يف صورة الصحة ـ حيث خصص الصحة، الربوجردي

، كما ذكرناه يف شرح املكاسب وغريه، لكن ال دليل على هذه القاعدة، حوالشق األأالغاصب يؤخذ ب

والغاصب ، نسيانه ناشئاً من ترك التحفظ كانعمن " رفع النسيان" دلةأورمبا يستدل لذلك بانصراف 

  . خيفى ما فيهماوال. وباستصحاب بقاء التكليف الثابت قبل النسيان، كذلك

  .عدم متامية الصغرى والكربى: إذ يرد على األول

 وتوضأ نه مغصوبأولو قطع ب، فال موضوع لالستصحاب، موضوع جديدن االنسيأن ب: وعلى الثاين

 مل يتمش منه القصد املذكور بطلوإن ، دلةطالق األصح إل، متشى منه قصد القربةفإن مث تبني خطأه 

  .لعدم القربة
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  اتاحملتوي

  ٧................للمحدث القرآن كتابة س ـ حرمة م٤مسألة 

  ٨...................... ـ حرمة املس املساحي للخط٥مسألة 

  ٩................... ـ عدم الفرق بني أنواع اخلطوط٦مسألة 

  ١١.................... ـ عدم الفرق بني اآلية والكلمة٧مسألة 

  ١٣........بني الدفتني وغريها كان ـ عدم الفرق بني ما ٨مسألة 

  ١٥.....اءة وغريه ـ املناط يف الكلمات املشتركة بني القر٩مسألة 

  ١٧..............القرآن ـ عدم الفرق فيما كتب عليه ١٠مسألة 

  ١٨......................... ـ يف ما لو كتب بال لون١١مسألة 

  ١٩......................... ـ موارد عدم حرمة املس١٢مسألة 

  ٢١................. ـ مس املسافة اخلالية من الصفحة١٣مسألة 

  ٢٢..............القرآنث آية من د ـ جواز كتابة احمل١٤مسألة 

  ٢٤...القرآن مس طفال واانني ـ عدم وجوب منع األ١٥مسألة 

  ٢٦............. ـ عدم حرمة مس غري اخلط للمحدث١٦مسألة 

  ٢٨.............................القرآن ـ مس ترمجة ١٧مسألة 

  ٢٩................القرآن ـ وضع الشيء النجس على ١٨مسألة 

  ٣٢... للمحدث القرآنكل احلرب الذي كتب عليه أ ـ عدم جواز ١٩مسألة 
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  فصل

  يف الوضوءات املستحبة

  ٨٨ ـ ٣٣

  ٣٣......................تحب ـ القصر يف الوضوء املس١مسألة 

  ٣٤.........................قسام الوضوء املستحبأ ـ ٢مسألة 

  ٦٧........... وما ال خيتصة ـ ما خيتص بالغاية املقصود٣مسألة 

  ٧٧............ املوجب يف الوضوءد ـ عدم وجوب قص٤مسألة 

  ٨١..........حداث املتعددة ـ كفاية الوضوء الواحد لأل٥مسألة 

  ٨٣...... ـ اشتمال الوضوء على غايات واجبة ومستحبة٦مسألة 

  فصل

  وضوءيف بعض مستحبات ال

  ١٣٣ ـ ٨٩

  فصل

  يف مكروهات الوضوء

  ١٥٢ ـ ١٣٥

  فصل

  يف أفعال الوضوء

  ٤٠٠ ـ ١٥٥

  ١٥٥................................................غسل الوجه

  ١٨٢........ ـ ما جيب غسله من باب املقدمة وما ال جيب١مسألة 

  ١٨٤....................... ـ يف الشعر اخلارج عن احلد٢مسألة 

  ١٨٧......................... ـ حلية املرأة كلحية الرجل٣مسألة 
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  ١٨٨............نف ـ عدم وجوب غسل باطن العني واأل٤مسألة 

  ١٨٩......................... ـ غسل ما أحاط به الشعر٥مسألة 

  ١٩٠......................ل الشعر الرقيقس ـ وجوب غ٦مسألة 

  ................................. ـ الشعر املشكوك٧مسألة 

  ١٩٢.............. ـ عدم صحة الوضوء بعدم غسل جزء٨مسألة 

  ١٩٥...........ة والشك يف املانعي ـ اليقني مبشكوك املانع٩مسألة 

  ٢٠٣.................... ـ غسل ظاهر الثقبة يف األنف١٠مسألة 

  ٢٠٣................................................غسل اليدين

  ٢١٨................................... ـ اليد الزائدة١١ألة مس

  ٢٢٠........................... ـ الوسخ حتت األظافر١٢مسألة 

  ٢٢٣....................... ـ الواجب من غسل اليدين١٣مسألة 

  ٢٢٤.................. ـ يف ما لو انقطع حلم من اليدين١٤مسألة 

  ٢٢٥............ ـ الشقوق اليت حتدث على ظهر الكف١٥مسألة 

  ٢٢٦........................... ـ غسل ما يعلو البشرة١٦مسألة 

  ٢٢٨...................... ـ غسل ما ينجر على اجلرح١٧مسألة 

  ٢٢٩...................... ـ غسل الوسخ على البشرة١٨سألة م

  ٢٣١................. املتعارفإىل ـ رجوع الوسواسي ١٩مسألة 

  ٢٣٢............خراج الشوكة من اليدإ ـ عدم وجوب ٢٠مسألة 

  ٢٣٢................................ ـ الوضوء ارمتاسا٢١ًمسألة 

  ٢٣٦.......................امليزاب أو  ـ الوضوء باملطر٢٢مسألة 

  ٢٣٨...............الباطن أو  ـ فيما لو شك يف الظاهر٢٣مسألة 

  ٢٣٩................................................مسح الرأس

  ٢٦٨.......................عرضاً أو  ـ يف املسح طوال٢٤ًلة مسأ

  ٢٦٨..............................................مسح الرجلني
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  ٣١١...........بنداوة الوضوء أو  ـ املسح بنداوة الكف٢٥مسألة 

  ٣١٩............ ـ اشتراط تأثر املمسوح برطوبة املاسح٢٦مسألة 

  ٣٢٣....... ـ رفع احلاجب على املاسح ولو وصلة رقيقة٢٧مسألة 

  ٣٢٤....................... ـ تعذر املسح بباطن الكف٢٨مسألة 

  ٣٢٨....املاءن ات رطوبة املاسح زائدة فوجب جريانك ـ لو ٢٩مسألة 

  ٣٣٣.....................مرار املاسح على املمسوحإ ـ ٣٠مسألة 

  ٣٣٥..... ـ تعذر حفظ رطوبة املاسح بسبب حرارة اجلو٣١مسألة 

  ٣٤١........ الكعبني بالتدريجإىل ـ عدم وجوب املسح ٣٢مسألة 

  ٣٤٣........... ـ جواز املسح على احلائل عند الضرورة٣٣مسألة 

  ٣٥٦........املسح على احلائل عند ضيق الوقت ـ جواز ٣٤مسألة 

  ٣٥٨..............على احلائل عند التقية ـ جواز املسح ٣٥مسألة 

  ٣٧٠........... ـ ترك التقية الواجبة واملسح على البشرة٣٦مسألة 

  ٣٧٤......بني املبادرة وبني املسح على احلائلن ا ـ الدور٣٧مسألة 

  ٣٧٧.........ة ـ عدم الفرق بني املسح على احلائل والوضوء يف حال الضرور٣٨مسألة 

  ٣٧٨........................ ـ يف حتقيق التقية وعدمها٣٩مسألة 

  ٣٨٠....جل واملسح على احلائلبني غسل الِرن ا ـ الدور٤٠مسألة 

  ٣٨٢........ للمسح على احلائلغ ـ زوال السبب املسو٤١مسألة 

  ٣٨٩................. ـ العمل خبالف مذاهب من يتقيه٤٢مسألة 

  ٣٩٢.......................د الغسالتد ـ املناط يف تع٤٣مسألة 

  ٣٩٣.............بتداء باألعلى يف الوضوء ـ وجوب اإل٤٤مسألة 

  ٣٩٤.......................سراف يف ماء الوضوء ـ اإل٤٥مسألة 

  ٣٩٧...................عضاء للوضوء ـ رمس بعض األ٤٦مسألة 

  ٣٩٨....مرار اليد على األخرى للوسواسيإ ـ املبالغة يف ٤٧مسألة 
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  ٣٩٩....مرار اليد على األخرى لغري الوسواسيإ ـ املبالغة يف ٤٨مسألة 

  ٤٠٠...............صابعدة من األ ـ كفاية املسح بواح٤٩مسألة 

  فصل

  يف شرائط الوضوء

  ٤٢٦ ـ ٤٠١

  ٤٠١.................................................طهارة املاء

  ٤١٠.............................. مباء القليانؤ ـ التوض١مسألة 

  ٤١١................سائر األعضاء حال الوضوء ـ جناسة ٢مسألة 

  ٤١٢................. ـ غمس اجلرح من مواضع الوضوء٣مسألة 

  ٤٢٣....... ـ ال فرق يف عدم صحة الوضوء باملاء املضاف٤مسألة 

  

  

  




