






مجيع احلقوق حمفوظة
الطبعة الثانية

١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م



٥ ...................................................................... األغسال املندوبة/ غسل اجلمعة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين ولعنة 
اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين. وحسـبنا اهللا ونعم الوكيل ومنه نسـتمد العون 

والتوفيق.
(١) مـن الظاهـر رجوعهـا للفعلية، ألن دخـول املكان والكون فيـه فعل من 
أفعال املكلف، كالزيارة والصالة. وأظهر من ذلك ما إذا كان ترشيع الغسـل لدخول 
املكان ليس لنفسـه، بل إليقاع عمل فيه من عبادة أو زيارة أو غريمها. كام يأيت الكالم 

فيه عند التعرض لألغسال املذكورة.
(٢) كام هو املعروف بني األصحاب، املنسوب للمشهور يف كالم مجاعة، بل يف 
اخلـالف والغنية اإلمجاع عليه، وظاهر املقنعـة والرسائر وعن حمكي رشح اجلمل نفي 
اخلالف فيه. وقد يستظهر من غريها. للنصوص الكثرية املستفيضة أو املتواترة، وفيها 

املقصد السابع
 األغسال املندوبة أنواع ثالثة: زمانية، ومكانية(١)، وفعلية.

واألول له أفراد كثرية:
(منها): غسل اجلمعة(٢). 
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الصحاح وغريها(١).
(١) كـام قد يسـتفاد من كثرة احلث عليه يف النصـوص، ومما تضمن أن اهللا أتم 
بـه الوضوء، كام أتم صالة الفريضة بصـالة النافلة، وصيام الفريضة بصيام النافلة(٢)، 
وأن املغتسـل يكـون يف طهر من اجلمعـة إىل اجلمعة(٣). ومن صحيح حممد بن مسـلم 
عـن أحدمهـاA: «قال: اغتسـل يـوم اجلمعـة، إال أن تكـون مريضـاً أو ختاف عىل 
نفسـك»(٤)، وحديث سـهل بن اليسع: «سألت أبا احلسنA عن الرجل يدع غسل 
يوم اجلمعة ناسـياً أو غري ذلك. قال: إن كان ناسـياً فقد متت صالته، وإن كان متعمداً 
فالغسل أحب إيل. فإن هو فعل فليستغفر اهللا، وال يعود»(٥) ونحوه معترب أيب بصري(٦). 
ويف موقف عامر: «إن كان يف وقت فعليه أن يغتسـل ويعيد الصالة، وإن مىض الوقت 

فقد جازت صالته»(٧).
وعن كتاب العروس عن أيب عبد اهللاA إنه قال: «ال يرتك غسـل اجلمعة إال 
فاسـق»(٨) ويف صحيح حريز عن بعض أصحابنا عن أيب جعفرA: «قال: البد من 
الغسـل يوم اجلمعة، يف السـفر واحلرض. ومن نيس فليعد من الغد»(٩). بل هو رصيح 
خـرب أيب البخرتي عن الصادقA عن آبائهG عـن النبي8: «أنه قال لعيل 
مـن وصيـة له: يـا عيل عىل الناس يف كل [يوم من] سـبعة أيام الغسـل، فاغتسـل يوم 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١، ٣، ٦، ٧ وغريها من أبواب األغسال املسنونة.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسـال املسـنونة حديث:٧، ١٦، ومسـتدرك الوسائل ج:٢ 

باب:٣ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٧.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١٨، وباب:٧ منها حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.

(٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢، ١.
(٨) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢
(٩) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.

وهو أمهها(١)، 
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اجلمعـة ولو أنك تشـرتي املاء بقوت يومك تطويه، فإنـه ليس يشء من التطوع أعظم 
منه»(١).

(١) كام نسـب للصدوقني، ملا يف الفقيه واملقنع وعن اهلداية ورسـالة الصدوق 
األول من أنه سنة واجبة، بل للكليني، حيث عقد يف الكايف باباً لوجوبه. 

لكن االكتفاء بذلك يف صدق النسـبة إشـكال. والسيام مع ما عن الصدوق يف 
األمايل من عده مندوباً، بل قيل إن ظاهره عدّ ذلك من دين اإلمامية، وما يف النهاية من 
عده من السنن الالزمة، مع أنه مل ينسب للشيخ اخلالف، ومع عدم اإلشارة للخالف 

املذكور من القدماء قبل املحقق.
وكيـف كان فقد يسـتدل عليـه بالنصوص الكثرية املتضمنة لعده يف األغسـال 
الواجبـة، وبام يف النصوص املؤكدة عليـه ـ التي تقدم بعضها ـ من عدم الرتخيص فيه 
إال للمريـض، ومـن األمر باالسـتغفار لتاركه، ومن نسـبته للفسـق ونحو ذلك. وال 
يعارض ذلك ما يف مجلة من النصوص من أنه سنة، ألن املراد بالنسبة فيه ما مل يفرض 

يف القرآن، كام يناسبه قرص الفريضة يف بعضها عىل غسل اجلنابة(٢).
لكنـه يندفـع ـ مضافاً إىل أن مجلة مـن النصوص املذكـورة ال ختلو عن ضعف 
يف السـند أو الداللـةـ  بـأن كثرة االبتالء بالغسـل املذكور مانع مـن خفاء حكمه عىل 
األصحـاب واملترشعة، فظهور معروفية اسـتحبابه بينهـم كافٍ يف اخلروج عن ظاهر 
النصـوص املذكـورة، ومحلها عىل االسـتحباب. كام هو املناسـب ملا تقـدم يف حديث 

سهل من قولهA: «وإن كان متعمداً فالغسل أحب إيل».
والسـيام مع أن بعض النصوص قد تضمن احلكم بالوجوب عىل مجلة أغسال 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٤، ٨، ١١.

حتى قيل بوجوبه(١). لكنه ضعيف.
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ال إشـكال يف اسـتحباهبا(١)، حيـث يتعـني فيـه محل الوجـوب عىل مطلـق الثبوت يف 
الرشيعة.

هذا وقد يستدل عىل عدم وجوبه بأنه إن كان املراد وجوبه نفسياً، فهو مقطوع 
البطالن، لعدم وجوب يشء من األغسال نفسياً حتى غسل اجلنابة،ـ  وإن وقع الكالم 
يف كونه نفسـياً أو غريياً ـ. وإن كان وجوبه غريياً من جهة رشطيته يف الصالة، فيدفعه 

أحاديث سهل وأيب بصري وعامر.
لكنه يندفع بأن عدم وجوبه أصالً أظهر بلحاظ اإلمجاع والسرية من عدم كون 
وجوبـه نفسـياً، فإن كفى ذلـك أغنى عن االسـتدالل املذكور، وإال فـال جمال له، بل 
يتعني البناء عىل كون وجوبه نفسـياً، لألحاديـث املذكورة وغريها مما تضمن االكتفاء 
باإلتيـان بـه قبيل غروب الشـمس وبقضائه يوم السـبت، مع ما هـو املعلوم من عدم 

وجوب إعادة الصالة حينئذ.
(١) فـال يـرشع تقديمـه عليـه اختيـاراً، كام هـو ظاهـر التوقيت بـه يف كلامت 
األصحاب، وهو املرصح به يف كالم بعضهم، بل نفى يف اجلواهر وجدان اخلالف فيه، 

 . ورصح باإلمجاع عليه يف اخلالف والتذكرة، كام حكي عن غريمها رصحياً وظاهراً
ويقتضيه نسبة الغسل ليوم اجلمعة يف النصوص الكثرية. وهو الظاهر من نسبته 

للجمعة نفسها، ألن املنرصف منها اليوم، وال إشكال يف عدم دخوله قبل الفجر.
كام قد يسـتفاد من خرب بكري عن أيب عبد اهللاA: يف غسـل ليايل شهر رمضان 
«قال: والغسـل أول الليل. قلت فإن نام بعد الغسـل؟ قال: هو مثل غسل يوم اجلمعة 
إذا اغتسـلت بعد الفجـر أجزأك»(٢)، ونحـوه خرب ابنه(٣). فإن مقتـىض الرشطية عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢، ٣.

ووقته من طلوع الفجر الثاين(١) 
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اإلجزاء مع الغسل قبل الفجر. 
وأمـا إجـزاؤه لـو وقـع بعـد طلوع الفجـر فهـو مقتـىض التوقيت بـه يف كالم 
األصحـاب، بـل ادعي اإلمجاع عليه يف اخلـالف وحمكي غريه. ويقتضيه ما سـبق من 

نسبته للجمعة وليومها، ملا هو املشهور املنصور من دخول اليوم بطلوع الفجر. 
مضافـاً إىل احلديثـني املتقدمـني وغريمهـا. كصحيـح زرارة والفضيـل عن أيب 
جعفـرA: «قلنـا له: أجيـزي إذا اغتسـلت بعـد الفجر للجمعـة؟ فقال: نعـم»(١)، 
وصحيح زرارة عن أحدمهاA: «قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك 
ذلك اجلنابة واحلجامة [اجلمعة] وعرفة والنحر... فإذا اجتمعت عليك حقوق [اهللا] 

أجزاها عنك غسل واحد...»(٢).
(١) كـام هـو املعـروف من مذهب األصحـاب املدعى عليه اإلمجـاع يف كتاب 
الطهـارة مـن اخلالف، و يف ظاهر التذكرة والذكر وغريهـا. وعن املصابيح أن عليه 

اإلمجاع املعلوم بالنقل والفتو والعمل، ويف املعترب أن عليه إمجاع الناس. 
وكأن ما يف كتاب اجلمعة من اخلالف من امتداد وقته إىل صالة اجلمعة، مدعياً 
اإلمجاع عليه ليس خالفاً يف املسألة، بل هو راجع إليه، خصوصاً بناء عىل تضيق وقت 

اجلمعة بعد الزوال. وإال كان عارياً عن الدليل.
وكيـف كان فيـدل عليـه موثـق ابن بكـري عن أيب عبـد اهللاA: «سـألته عن 
رجل فاته الغسـل يوم اجلمعة. قال: يغتسـل ما بينه وبني الليل، فإن فاته اغتسـل يوم 
السـبت»(٣). فـإن فهم اإلمامA ترك الغسـل يف أثناء النهار من جمرد تعبري السـائل 
بالفوت من دون تعيني لوقت تركه ظاهر يف املفروغية عن عدم استمرار الوقت آلخر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٤.

يوم اجلمعة إىل الزوال(١).
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النهار وانتهائه بأثنائه، وحيث ال حيتمل حتديد الوقت يف أثناء النهار بغري الزوال تعني 
كونه منتهى الوقت.

ويعضده يف ذلك موثق سـامعة عنهA: «يف الرجل ال يغتسـل يوم اجلمعة يف 
أول النهار. قال: يقضيه آخر النهار. فإن مل جيد فليقضه من يوم السبت»(١) فإن املنسبق 
منه أن منشأ سؤال السائل احتامله عدم مرشوعية الغسل آخر النهار، وما ذلك إال لقوة 
احتـامل التحديد بالزوال عىل خالف مقتىض اإلطالقـات الكثرية املقتضية ملرشوعيته 
يف متام اليوم، فعدم ردع اإلمام عن ذلك، بل تعبريه بالقضاء املوهم أو الظاهر يف إرادة 
اإلتيـان بالعمل بعد وقته، ظاهر يف إقراره عىل ذلك. والسـيام مع تعقيبه بالقضاء يوم 
السـبت الذي ال ريب يف فهم السائل منه اإلتيان به يف غري الوقت، ال من جهة التعبري 
بالقضاء، ليمكن دعو إرادة املعنى اللغوي منه، بل لرضورة عدم كون يوم السـبت 

وقتاً لغسل اجلمعة.
وكأن منشـأ املفروغيـة املذكورة مالحظة أصل ترشيع الغسـل. ففي الصحيح 
أو املوثـق عـن حممـد بن عبد اهللا عـن أيب عبد اهللاA: «يف علة غسـل يوم اجلمعة أن 
األنصـار كانت تعمـل يف نواضحها وأمواهلا، فإذا كان يوم اجلمعة حرضوا املسـجد، 
فتـأذ النـاس بـأرواح آباطهم وأجسـادهم، فأمرهم رسـول اهللا8 بالغسـل، 

فجرت بذلك السنة»(٢). فإن العلة املذكورة تناسب الغسل قبل احلضور للصالة.
نعم النصوص املذكورة ال تنهض بنفسها بالتحديد بالزوال عدا موثق سامعة، 
فإنـه حيـث ال يراد فيه بـأول النهار وآخره صدره وما يقارب منتهاه، لعدم اإلشـكال 
يف مرشوعيـة األداء والقضـاء بينهام، يتعني محله عىل إرادة نصف النهار األول ونصفه 

الثاين.
مضافـاً يف ذلـك إىل صحيـح زرارة: «قال أبو جعفرA: ال تدع الغسـل يوم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١٥.
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م الطبيب ولبس صالح ثيابك. وليكن فراغك من الغسل قبل  اجلمعة، فإنه سـنة، وشَ
الـزوال... وقال: الغسـل واجب يوم اجلمعـة»(١). فإنه وإن مل ينهض بنفسـه بتحديد 
الوقـت بالـزوال، إلمكان محله عىل كونـه أفضل أوقـات األداء، إال أنه ينهض بذلك 
بضميمة النصوص السـابقة، بناء عىل ما هو غري بعيد من ظهوره يف مطلوبية حصول 
الـزوال وهـو مغتسـل، ال يف مطلوبية إيقاعه قـرب الزوال، وإال تعـني محله عىل بيان 

أفضل أوقات إيقاعه، وكان أجنبياً عن حمل الكالم.
. (١) إذ ال إشكال يف مرشوعيته أداءً أو قضاءً

(٢) بال إشـكال ظاهر. ويف اجلواهر: «بال خـالف أجده فيه يف أصل القضاء، 
بـل حكي اإلمجاع مكـرراً يف املصابيح نصـاً عليه وظاهراً يف غريه». ويقتضيه مرسـل 

حريز وموثقا ابن بكري وسامعة املتقدمة.
نعم يف موثق ذريح عن أيب عبد اهللاA: «يف الرجل هل يقيض غسل اجلمعة؟ 
قـال: ال»(٢). لكـن ال جمـال لرفع اليـد به عام سـبق. فالبد من محله عـىل نفي وجوب 

القضاء، أو التقية، ملا قيل من أن قضاء غسل اجلمعة من خمتصات اإلمامية.
(٣) كـام يف الفقيه واملبسـوط والنهايـة والرسائر والرشايع والتذكـرة واملنتهى 
وعن غريها. ويقتضيه النصوص املتقدمة املرصحة باإلتيان به من الغد أو يوم السبت، 
ونحوها غريها(٣). لظهور اخلطاب يف االسـتحباب التعييني. ومقتضاه عدم االجتزاء 
به لو جيء به يوم السـبت. بل ملا كانت ليلة السـبت متصلة بنهار اجلمعة فلو أريد من 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤٧ من أبواب صالة اجلمعة وآداهبا حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٥.

(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢.

واألحوط أن ينوي فيام بني الزوال إىل الغروب القربة املطلقة(١). وإذا تركه 
إىل الغروب قضاه(٢) يوم السبت(٣) إىل الغروب.
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السـبت ما يعمها كان األنسب بيان استمرار مرشوعية القضاء، بمثل قوهلم يقيض إىل 
آخـر السـبت ال اخلطاب بالقضاء يوم السـبت. مضافاً إىل أن قولـهA يف موثق ابن 

بكري: «يغتسل ما بينه وبني الليل» كالرصيح يف التحديد وعدم مرشوعيته يف الليل.
لكـن يف القواعـد: «ويقيض لـو فات إىل آخر السـبت»، ونحـوه يف الدروس، 
وحكـي عن مجاعة. وعن املجمع نسـبته لألصحاب، وعن املـدارك أن عملهم عليه، 
ويف البحـار نسـبته لظاهـر األكثـر. وكأنـه بمالحظـة كالم العالمة ومن بعـده، وإال 

فعبارات القدماء عىل األول.
ومقتضـاه االجتـزاء بقضائـه ليلة السـبت، كام رصح به بعضهم. وقد يسـتدل 
باألولوية، ملا فيه من املسارعة للخري وبالشهرة املدعاة، حتى نسب لألصحاب. لكنه 
كام تر، لعدم بلوغهام مرتبة تصلح للظن باحلكم، فضالً عن القطع به. وأما تتميمهام 
بقاعدة التسـامح يف أدلة السـنن. فهو يف غاية املنع، لعدم ثبوت القاعدة، واختصاص 
موضوعهـا باخلـرب احلـيس، دون اخلـرب احلـديسـ  كفتـو املشـهورـ  واالحتـامالت 

املجردة، كاألولوية الظنية.
وأضعـف من ذلك ما يف اجلواهر من إمكان االسـتدالل بموثق ابن بكري، بناء 
عـىل أن املراد من فوت الغسـل يف يـوم اجلمعة فيه فوته يف متام اليـوم، كام هو ظاهره، 
حيـث يتعني حينئذٍ محل قوله: «ما بينه وبني الليـل» عىل إرادة امتداد زمان القضاء إىل 
آخـر الليل، ال إىل أوله. فإنـه تكلف غريب يقطع بعدم إرادته. والسـيام وأن مقتضاه 

عدم مرشوعية القضاء يوم السبت. فالحظ.
ومـن هنا ال جمـال للخروج عن ظاهر النصـوص املتقدمة بحمـل التقييد فيها 
عىل الغالب أو عىل بيان منتهى زمان القضاء، بل يتعني العمل بظاهرها يف خصوصية 

اليوم. 
ومنه يظهر أنه ال جمال السـتصحاب مرشوعية القضاء من هنار يوم اجلمعة إىل 
ليلة السـبت. إذ ال ينهض االسـتصحاب يف قبال ظاهر الدليل أو رصحيه، كام سـبق. 
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عىل أنه يشـكل االسـتصحاب يف نفسـه بعدم إحـراز وحدة املوضـوع، الحتامل أخذ 
الزمان قيداً يف الغسل املرشوع، ال ظرفاً للمرشوعية مع إطالق الغسل املرشوع.

بقي يف املقام أمران:
األول: مقتـىض إطـالق املتن عدم الفرق يف مرشوعيـة القضاء بني الفوت عن 
عذر وغريه، كام هو مقتىض إطالق مجاعة ورصيح آخرين. ويقتضيه إطالق موثق ابن 
بكري، لصدق الفوت مع التعمد، خصوصاً إذا رجع إىل التسامح يف التعجيل مع إرادة 

الفعل. وكذا إطالق موثق سامعة باإلضافة إىل القضاء بعد الظهر من يوم اجلمعة.
لكـن يف الفقيـه: «ومن نيس الغسـل أو فاته لعلة فليغتسـل بعـد العرص أو يوم 
السـبت»، وعـن موجز أيب العبـاس: «ويقيض لو ترك رضورة إىل آخر السـبت»، ويف 
النهاية: «فإن زالت الشـمس ومل يكن قد اغتسـل قضاه بعد الزوال فإن مل يمكنه قضاه 

يوم السبت». 
وقد يستدل لألوليني يف اجلملة بمرسل اهلداية املطابق لعبارة الفقيه، وبمرسل 

حريز املتقدم يف أول الفصل. وللثالث بموثق سامعة. 
لكـن ال ظهور هلـا يف املفهوم، ليخرج هبا عن إطالق موثـق ابن بكري. بل لعل 
بتنى عىل فرض أمهية الغسـل بحيث ال يرتك إال عن عذر،  التقييد بالعذر يف كالمهم يُ

ال العتباره يف مرشوعية القضاء، ليكون خالفاً يف املسألة.
الثـاين: ظاهـر األصحاب عـدم مرشوعية القضـاء فيام بعد يوم السـبت. وهو 
املناسـب لالقتصار يف النصوص عليه، إذ لو مل تكن ظاهرة يف عدم مرشوعية القضاء 
حينئذ فال أقل من عدم ثبوت مرشوعيته. لكن يف الفقه الرضوي: «فإن فاتك الغسل 
يوم اجلمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام اجلمعة»(١). وال جمال للتعويل عليه يف 
اخلروج عن مقتىض األصل من عدم مرشوعية القضاء. والسـيام مع ما يف البحار من 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
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أنه مل ير قائالً وال رواية.
(١) كـام رصح بـه مجاعة كثـرية، ويف اجلواهر: «عىل املشـهور بني األصحاب، 
بـل ال أعـرف فيـه خالفـاً، كام اعـرتف به يف احلدائـق، بل يف كشـف اللثام نسـبته إىل 

األصحاب». 
 :Aويشـهد له صحيح حممد بن احلسـني عن بعض أصحابه عن أيب عبد اهللا
«قال الصحابه: إنكم تأتون غداً منزالً ليس فيه ماء، فاغتسـلوا اليوم لغد، فاغتسـلنا 
يوم اخلميس للجمعة»(١). وحديث احلسـني بن اإلمام موسـى بن جعفرA عن أمه 
وأم أمحـد بـن [بنت.كايف] موسـى بن جعفر قالتـا: «كنا مع أيب احلسـنA بالبادية 
ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم اخلميس: اغتسـال اليوم لغد يوم اجلمعة، فإن املاء هبا 
 Pغداً قليل، فاغتسـلنا يوم اخلميس ليوم اجلمعة»(٢). وقد استشكل بعض مشاخينا
يف االستدالل هبا، لضعف األول باإلرسال، والثاين بجهالة احلسني بن موسى وجهالة 

أمه وأم أمحد.
لكن احلسني بن موسى قد رو الكيش عنه روايةـ  وإن كان يف سندها ضعفـ  
تتضمـن خضوعـه لإلمام اجلـوادA واعرتافـه بعظيم شـأنه، مع أنه عمـه، وذلك 
يناسـب قـوة دينه. مضافاً إىل ما عن املفيد يف اإلرشـاد، حيث قـال: «ولكل واحد من 
ولد أيب احلسـن موسى فضل ومنقبة مشـهورة». ويكاد يقطع بعدم اجتامع أم احلسني 
وأم أمحد عىل الكذب. والسـيام وأن من القريب أن تكون الثانية زوجتهA، كام هو 
مقتـىض رواية الفقيـه والتهذيب للحديث املذكـور، وهي من مجلـة أوصيائه، عىل ما 
رواه يف الـكايف(٣) والعيون(٤)، وكانت أثرية عنده، وعندها بعض ودائعه، عىل ما رواه 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١، ٢.
(٣) الكايف ج:١ ص:٣١٦.

(٤) عيون أخبار الرضاA باب:٥ حديث:١.

وجيوز تقديمه يوم اخلميس إن خاف إعواز املاء يوم اجلمعة(١)



يف تقديم الغسل يف يوم اخلميس..................................................................... ١٥

.(١) الكايف أيضاً
وأما اإلرسال يف األول فهو لو كان مانعاً من حجيتهـ  بعد كون املرسل حممد بن 
احلسـني بن أيب اخلطاب اجلليل القدر ـ ال يمنع من كونه مؤيداً يف املقام. والسـيام مع 
ظهور مفروغية األصحاب عن العمل باحلديثني، فإنه وإن كان مبناهم عىل التسـامح 
يف أدلـة السـنن، إال أن الظاهـر يف املقـام أن اعتامدهم عىل احلديثني بـام أهنام دليالن يف 

املقام، ال من جهة القاعدة املذكورة.
وينبغي الكالم يف أمور:

األول: هـل ختتص مرشوعيـة التقديم بإعواز املاء، كام قـد يظهر من االقتصار 
عليـه يف الفقيـه والرشايع والقواعد وعن غريها مجوداً عىل مورد النص، أو يعمّ مطلق 
تعذر الغسل، كام يف التذكرة، وهو مقتىض إطالق املبسوط والنهاية والرسائر والتذكرة 

والدروس وغريها؟ وجهان. 
. لكنه وإن كان قريباً، إال  وقد يقرب الثاين بإلغاء خصوصية مورد النص عرفاً
أن يف بلوغه حداً يوجب ظهور النص يف العموم إشـكال. وأما تنقيح املناط فال جمال 

. له بعد كون احلكم تعبدياً
الثـاين: هـل خيتص احلكم بالسـفر، كام قد يظهـر من االقتصار عليـه يف الفقيه 
والنهايـة، مجوداً عىل مـورد النص، أو يعمّ احلرض، كام هو مقتـىض إطالق األكثر، بل 
رصيح بعضهم: «ونسب للمشهور»؟ ال يبعد الثاين، لعموم التعليل يف احلديثني، ألن 

مقتىض محله عىل التعليل االرتكازي إلغاء خصوصية مورده.
الثالث: هل يعترب إعواز املاء يف متام يوم اجلمعة، أو يكتفى بإعوازه قبل الزوال 
الـذي هو وقت األداء؟ قد يظهـر األول من مجاعة ممن أطلق اإلعواز يوم اجلمعة، كام 
يف النهاية والفقيه والدروس وعن غريها. كام قد يظهر الثاين ممن أطلق عنوان الفوت، 

(١) الكايف ج:١ ص:٣٨١.
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كام يف املبسـوط والرسائر. بل عن بعضهم الترصيح بذلك، ونسـبته لألكثر. وال يبعد 
األول، ألنـه املتيقـن من احلديثـني. نعم ال ينبغي التأمـل يف عدم اعتبـار اإلعواز يوم 

السبت.
الرابع: مقتىض احلديث األول توقف تقديم الغسل عىل عدم املاء يوم اجلمعة، 
وموضـوع الثـاين قلته التي ينرصف منها القلة التي يصعب بسـببها هتيئة املاء للغسـل 

وإن كانت ممكنة، وحيث ال ظهور لألول يف احلرص يتعني العمل بإطالق الثاين. 
. ومقتضاه  اخلامـس: مقتـىض احلديثني أن املعيار عىل قلـة املاء أو عدمه واقعـاً
االقتصار عىل القطع، كام هو مقتىض االقتصار عىل اليأس يف اخلالف وال يكفي الظن 
ـ كـام يف التذكرة واملنتهى وعن هناية األحكام ـ فضالً عن اخلوف، كام يف الفقيه وهناية 
الشيخ واملبسوط والرسائر والرشايع وغريها. بل يف اجلواهر: «قيل أنه املشهور شهرة 
». وال شـاهد لالكتفـاء باخلوف إال الرضـوي(١) الذي ال ينهض  كادت تكـون إمجاعاً
بإثبات حكم رشعي. ولعل اكتفاء األكثر باخلوف لبنائهم عىل عدم إجزاء الغسل عن 

الوضوء، فيكون الغسل مع اخلوف مطابقاً لالحتياط.
السـادس: ظاهر اخلالف والتذكـرة أو رصحيمها عدم مرشوعيـة التقديم ليلة 
اجلمعـة وحكي عن غريمها، بل قد يسـتفاد منهام دعو اإلمجاع عـىل ذلك. وإن كان 

 . الظاهر أن معقده عدم جواز التقديم عىل الفجر اختياراً
يـوم  عـىل  االقتصـار  احلديثـني  مفـاد  عـىل  اجلمـود  فمقتـىض  كان  وكيـف 
اخلميـس. والبد يف التعميم من التشـبث باألولوية، بلحـاظ أقربيته من وقت األداء، 
وباالستصحاب من يوم اخلميس عىل نحو ما مرّ عند الكالم يف مرشوعية القضاء ليلة 
السبت، ومرّ اإلشكال فيه. بل هو هنا أوىل، ملا قيل من أن ظاهر املعظم عدم مرشوعية 

التقديم ليلة اجلمعة.

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
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(١) ألن مقتـىض مـا تقـدم يف األمر اخلامـس أنه لو تبني كثرة املـاء يوم اجلمعة 
ينكشـف عدم مرشوعية الغسـل يوم اخلميس مع القطع فضـالً عن الظن أو اخلوف، 
فيعيد املكلف الغسـل يوم اجلمعة. وبذلك رصح يف الفقيـه والقواعد والتذكرة وعن 
غريها. وإن كان تعليله يف التذكرة بسقوط حكم البدل بالتمكن من املبدل منه، يف غري 
حمله، ألن مقتىض إطالق دليل البدلية االجتزاء بالبدل، بل الوجه يف اإلعادة انكشاف 

عدم البدلية، لعدم حتقق موضوعها وهو قلة املاء.
كام أن مقتىض ذلك انكشاف عدم إجزائه عن الوضوء، وبطالن العمل املرتتب 

عليه مما يكون مرشوطاً بالطهارة. فالحظ.
(٢) عمالً بإطالق دليل القضاء فيه بعد صدق الفوت، عىل ما يظهر مما تقدم.

 P(٣) يعنـي: فال يرتتب عليه أثر الغسـل املرشوع. ومقتـىض ذلك احتامله
إجـزاء الغسـل يوم اخلميس وإن انكشـف وجـدان املاء يوم اجلمعـة. وكأنه الحتياج 
التـدارك إىل عنايـة مغفول عنها فعدم التنبيه عليـه يف احلديثني قد يوجب ظهورمها يف 

عدم وجوبه.
لكـن ذلـك قد يتجه لـو كان اخلطاب فيهام بنحـو القضية احلقيقيـة العامة. أما 
حيـث كان اخلطاب فيهام بنحو القضية اخلارجية اخلاصة فال جمال فيها لفرض اخلطأ، 
ليكون عدم التنبيه للتدارك ظاهراً يف عدمه. والسـيام وأن املخرب بعدم املاء وبقلته هو 

اإلمام املعصوم. فالحظ.
(٤) إلطالق أدلة اسـتحباب غسـل اجلمعـة. وجمرد اسـتمرار حدث احليض 
للحائض ال ينايف ذلك، إلمكان اقتضائه مرتبة من الطهارة جتتمع مع احلدث املذكور. 

ولـو اتفـق متكنه منه يوم اجلمعـة أعاده فيه(١). وإذا تركـه حينئذٍ أعاده يوم 
السبت(٢) برجاء املطلوبية فيهام(٣).

(مسألة٨٠): يصح غسـل اجلمعة من اجلنب واحلائض(٤). وجيزي 
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والسيام مع ثبوت مرشوعية غسل اإلحرام هلا.
نعم يف صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن احلائض تطهر 
يـوم اجلمعـة وتذكـر اهللا. قـال: أمـا الطهر فـال، ولكنها توضـأ يف وقت الصـالة، ثم 
تسـتقبل القبلة، وتذكر اهللا»(١) فإن ظاهر الطهر فيه هو غسـل اجلمعة، ألنه املنسبق من 
خصوصية اجلمعة، والسـيام مـع األمر بعد ذلك بالوضوء. وأمـا محله عىل جمرد عدم 
مطهريـة الغسـل أو الوضـوء هلا وإن كان مرشوعاً يف نفسـه. فهو بعيـد. وقد تقدم يف 

املسألة الواحدة والعرشين من فصل أحكام احليض ما ينفع يف املقام.
(١) عىل ما تقدم يف املسألة الثالثة والسبعني من مبحث الوضوء.

(٢) إمجاعـاً كـام يف التذكـرة والغنيـة والـروض وظاهـر املعتـرب وغريها، ويف 
اجلواهر: «املستفيض من اإلمجاع املحكي». والنصوص به مستفيضة، وفيها الصحيح 

واملوثق وغريمها(٢). 
. وتشـهد به السـرية، إذ لـو كان واجباً  وهـي حممولة عىل االسـتحباب إمجاعاً
مـع كثـرة االبتالء به لظهر وبان، وامتنع عادة قيام اإلمجاع والسـرية عىل عدم وجوبه. 
وقد يشـعر به أو يدل عليه قولهA يف موثق سـامعة: «وغسل يوم الفطر وغسل يوم 
األضحى سنة ال أحب تركها»(٣). ومن هنا يتعني محل مثل صحيح عبد اهللا بن املغرية 
عـن القاسـم بن الوليد عن أيب عبد اهللاA: «عن غسـل األضحى قـال: واجب إال 

بمنى»(٤) عىل شدة االستحباب.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب احليض حديث:٣.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٤.

.(١)عن غسل اجلنابة واحليض إذا كان بعد النقاء، عىل األقو
(ومنها): غسل يوم العيدين(٢)،
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وال إشـكال يف أن مبـدأه طلوع الفجر، ألنه مبدأ اليوم عىل املشـهور املنصور. 
ويشهد له يف األضحى صحيح زرارة عن أحدمهاA: «قال: إذا اغتسلت بعد طلوع 
الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة واحلجامة [اجلمعة] وعرفة والنحر واحللق والذبح 
والزيارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق [اهللا] أجزاها عنك غسـل واحد. قال: ثم قال: 
وكذلـك املرأة جيزهيا غسـل واحـد جلنابتهـا وإحرامها ومجعتها وغسـلها من حيضها 
 :Aوعيدهـا»(١). فـإن اإلجـزاء عـن يشء فـرع ثبوته. بل هـو كالرصيح مـن قوله
 . «فـإذا اجتمعـت...». ومـن ذلك يظهر أن إطالق ذيله شـاهد بذلـك يف الفطر أيضاً

وبإلغاء خصوصية النحر يف صدره.
وأمـا منتهاه فمقتىض إطالق النص والفتو أنه غروب الشـمس، ألنه منتهى 
اليوم الذي أضيف له الغسل. لكن يف الرسائر أنه قبل اخلروج إىل املصىل. وكأنه ملوثق 
عامر: «سألت أبا عبد اهللاA عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد. قال: إن كان يف 

وقت فعليه أن يغتسل ويعيد، وإن مىض الوقت فقد جازت صالته»(٢).
وهـو كام تـر، إنام يدل عـىل عدم إعادة الصـالة بعد الوقت، ال عىل سـقوط 
اسـتحباب الغسـل بانتهاء وقتـه. مع أنه لو دل عـىل ذلك فهو ال يقتـيض انتهاء وقت 
الغسـل باخلـروج إىل املصىل، كام هو املدعى، بل انتهـاء وقت صالة العيد أو ما يقرب 

من ذلك. 
ونحـوه مـا تضمن ذكـره يف آداب صالة العيـد، كام عن ابن أيب قـوة يف كتاب 
أعامل شـهر رمضان(٣)، وما عن اإلمام الرضاA يف تعليل غسل اجلمعة والعيدين: 
«فجعل فيه الغسل تعظيامً لذلك اليوم، وتفضيالً له عىل سائر األيام، وزيادة يف النوافل 

والعبادة...»(٤). 
(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.
(٣) اإلقبال ص:٢٧٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١٨.
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وقد رصح يف الرضوي بأن منتهى وقته الزوال(١). وقد حيمل عليه صحيح عبد 
اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: الغسل من اجلنابة ويوم اجلمعة ويوم الفطر 
ويوم األضحى ويوم عرفة عند زوال الشـمس...»(٢). ولبعض ذلك مال يف الرياض 
لتحديـد منتهى وقتـه بالزوال، مؤيداً له بمسـاواة العيد للجمعـة يف أغلب األحكام. 

ونسبه يف الذكر لظاهر األصحاب.
لكـن مل يعرف قائل بذلك منهم. كام أن صحيح بن سـنان ال ينهض به، لقرب 
رجـوع القيد فيه لغسـل يوم عرفة، بلحاظ بدء املوقـف فيه بعد الزوال. وإال فال قائل 
باسـتحباب إيقـاع أغسـال األعياد عند الـزوال، أو لزوم ذلك، بل املدعـى أنه منتهى 
وقتـه. والرضـوي ليـس بحجة. ومـا قبله إنام يدل عىل اسـتحباب إيقـاع الصالة عن 
الغسـل املذكـور، ال احتـاد وقتهام. فلـم يبـق إال مسـاواة العيدين للجمعـة الذي هو 
بالقيـاس أشـبه. ومن ثم ال خمرج عن اإلطالق املقتىض المتـداد الوقت يف متام اليوم، 

وإن كان إيقاعه قبل الصالة مقدمة هلا أفضل من الصالة نفسها.
(١) كـام يف املقنعة والرشايع والقواعد وغريها، وعـن الغنية واملدارك اإلمجاع 
عليـه، وإن حكي عن مجاعة من املتقدمني إمهالـه. ويقتضيه النصوص الكثرية، وفيها 

الصحيح واملوثق وغريها(٣)، ومنها صحيح عبد اهللا بن سنان املتقدم. 
ومقتـىض إطالقها اسـتحبابه ملن ال يريد الوقوف بعرفـة. بل هو رصيح معترب 
عبـد الرمحن بن سـيابة: «سـألت أبـا عبد اهللاA عن غسـل يوم عرفـة يف األمصار. 

فقال: اغتسل أينام كنت»(٤).

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١٠.

(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.

(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.

ويوم عرفة(١)، 
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كـام أن مقتىض إطالقها أيضـاً امتداد وقته يف متام اليـوم. لكن قال يف اجلواهر: 
«حيكى عن عيل بن بابويه أنه قال: واغتسـل يوم عرفة قبل زوال الشمس». ومل يتضح 
وجهـه. نعم ذكـر يف املقنع واهلداية واملقنعة والنهاية والوسـيلة والرسائر الغسـل بعد 
الـزوال ملـن يريد الوقـوف بعرفـة، تبعاً للنصـوص املتضمنـة لذلـك(١). وربام حيمل 
ه من األغسـال  ذلـك منهم ومن النصوص عىل الغسـل للوقوف بعرفة الذي يأيت عدّ

الفعلية.
لكـن قال يف التهذيب عند الكالم يف الوقوف بعرفة: «والغسـل يوم عرفة بعد 
الزوال». ويظهر منه أن املرشوع يوم عرفة غسل واحد، وأن بعد الزوال. وهو املناسب 
لصحيح احللبي: «قال أبو عبد اهللاA: الغسـل يوم عرفة إذا زالت الشمس. وجتمع 
بـني الظهـر والعرص بأذان وإقامتـني»(٢). وعليه حيمل ما سـبق يف صحيح عبد اهللا بن 

سنان من أن غسل عرفة عند زوال الشمس.
وربـام يكون هـو مراد من سـبق، بل قد حيمـل عليه إطالق غريهـم، الحتامل 
كوهنـم يف مقام بيان مرشوعية الغسـل هذا اليوم، مع إيـكال بيان خصوصياته لكتاب 

احلج. كام ربام يكون هو الوجه يف إمهال بعضهم لذكره هنا.
نعـم قد حيمل التوقيـت بام بعد الزوال يف الصحيحني عـىل بيان أفضل أوقات 
الغسل، مع سعة وقته يف متام اليوم، كام هو مقتىض القاعدة يف اجلمع بني املطلق واملقيد 

يف املستحبات.
بـل هو املتعـني بلحاظ صحيح زرارة عن أيب جعفرA: «قال: إذا اغتسـلت 
بعـد طلوع الفجر أجزأك غسـلك ذلك للجنابـة واحلجامة [واجلمعـة. خ ل] وعرفة 
والنحـر واحللق والذبـح والزيارة. فـإذا اجتمعت عليك حقـوق [اهللا] أجزأها عنك 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٩ من أبواب إحرام احلج والوقوف بعرفة.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٩ من أبواب إحرام احلج والوقوف بعرفة حديث:٢.
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غسل واحد...»(١). إذ هو كالرصيح يف حتقق موضوع غسل عرفة بطلوع الفجر، وأن 
إجزاء الغسل الواحد بمالك التداخل، الذي هو فرع حتقق املوضوع.

(١) لغري واحد من النصوص. وبعضها وإن كان ظاهراً يف اسـتحبابه إلحرام 
احلـج ال لليـوم، إال أن بعضها مطلق، كصحيح حممد بن مسـلم يف تعداد األغسـال: 
«ويوم حترم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم الرتوية ويوم عرفة...»(٢). ومن هنا 

مل حيسن إمهال مجاعة من األصحاب له عند التعرض لألغسال الزمانية.
(٢) عـىل املعـروف بـني األصحـاب، ويف مفتـاح الكرامـة: «نـص عليه اجلم 
الغفـري». بل يف التهذيب: «وعليه أيضاً إمجـاع الفرقة املحقة ال خيتلفون يف ذلك»، كام 

ادعى اإلمجاع عليه يف الغنية والروض. 
لكـن ظاهـر التهذيب ورصيـح الـروض أن الدليل عليه عندمهـا خرب عيل بن 
احلسـني العبدي: «سـمعت أبا عبد اهللاA يقول: صيام يوم غديـر خم يعدل صيام 
عمر الدنيا... ومن صىل فيه ركعتني يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار 
نصـف سـاعة... عدلت عند اهللا عزو جـل مائة ألف حجة ومائة ألـف عمرة...»(٣). 
وهو كام تر ظاهر يف اسـتحباب الغسل للصالة ال لليوم، فهو من األغسال الفعلية، 
ال الزمانيـة. ومن هنا يشـكل التشـبث باإلمجاع املتقدم، الحتـامل ابتنائه عىل مضمون 

. الرواية، ال عىل استحباب الغسل لليوم تعبداً
عىل أن اخلرب ضعيف يف نفسه. فال جمال للبناء عىل مضمونه إال بضميمة قاعدة 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٥.

(٣) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب األغسـال املسـنونة حديث:١، ج:٥ باب:٣ مـن أبواب بقية 
الصلوات املندوبة حديث:١

ويـوم الرتويـة(١) ـ وهـو الثامن من ذي احلجـة ـ ويوم الغديـر(٢) ـ وهو 
الثامن عرش منه ـ
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التسامح يف أدلة السنن.
 Aنعم قد يستدل عىل استحباب الغسل لليوم املذكور بخرب الليثي عن الصادق
قـال يف خـرب طويـل يف فضل يـوم الغدير: «فـإذا كان يف صبيحة اليوم وجب الغسـل 
يف صـدر هنـاره»(١) والرضوي(٢). ومهـا ضعيفان أيضاً، ومل يتضـح اعتامد األصحاب 
عليهام، ملا سـبق من قرب ابتناء اإلمجاع املدعى عىل مضمون اخلرب األول. بل ال ريب 

يف عدم اعتامدهم عىل الرضوي، لعدم العثور عليه إال يف العصور املتأخرة.
عىل أنه يشـكل انجبار ضعـف اخلرب بعمل األصحاب يف املسـتحبات، لقرب 
ابتنـاء عملهـم عـىل قاعـدة التسـامح يف أدلـة السـنن، ال لتوثقهم من صـدور اخلرب، 
خصوصـاً يف مثـل هذا اخلرب مما مل يدون يف كتب احلديث املشـهورة املتضمنة لروايات 

الفقه واألحكام التي مبنى األصحاب عىل العمل برواياهتا والفتو بمضامينها.
ومثله االستدالل بام تضمن أنه عيد(٣)، بضميمة ما يف اخلالف من اإلمجاع عىل 
استحباب الغسل يف اجلمعة واألعياد، وما عن النبي8 من قوله يف يوم اجلمعة: 
 Aهـذا يـوم جعله اهللا عيـداً للمسـلمني فاغتسـلوا...»(٤)، وما عن أمـري املؤمنني»
من قوله: «غسـل األعياد طهور ملن أراد طلب احلوائج...»(٥)، وما يف معترب حممد بن 
سـنان عن اإلمام الرضاA فيام كتب إليه: «علة غسـل العيد واجلمعة وغري ذلك ملا 
فيـه مـن تعظيم العبد ربه... وليكون هلم يوم عيـد معروف جيتمعون فيه عىل ذكر اهللا، 
فجعل فيه الغسـل تعظيامً لذلك اليـوم...»(٦)، الندفاعه بعدم حجية اإلمجاع املذكور، 
وضعف النصوص املذكورة عدا معترب ابن سـنان، وهو منرصف للعيدين املشهورين 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٠ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.

(٣) الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ج:١ ص:٥٢٨ـ٥٣٤ موسوعة الغدير الطبعة الثالثة ١٤٢٥هـ .
(٤) منتهى املطلب ج:٢ ص:٤٧٠. وعن املوطأ ج:١ ص:٦٥ رقم احلديث:١١٣.

(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٠ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢، ٣.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١٨.
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األضحى والفطر. وال أقل من كوهنام املتيقن منه بعد عدم اإلطالق فيه، لعدم وروده 
يف مقـام الترشيع، بل يف مقام التعليل بعد املفروغية عـن الترشيع. وأما التعليل الذي 
. ولعله لذا اقترص يف  تضمنه فالظاهر أنه حكمة ال يدور احلكم مدارها وجوداً وعدماً
التذكـرة حينام ذكره يف ضمن جمموعة من األغسـال الزمانيـة عىل التعليل برشف هذه 

األوقات.
(١) كـام ذكـره مجاعة، ويف اجلواهر أنه املشـهور بني األصحـاب، بل قد حيمل 
عليـه ما عـن الغنية من اإلمجاع عىل غسـل املباهلة، بحمله عىل غسـل يومها املعهود، 
ال غسـل نفس املباهلة ـ الذي هو من األغسـال الفعلية، وأجنبي عام نحن فيه ـ ملا يف 

اجلواهر من استبعاد دعو اإلمجاع عىل الثاين، وإن كان ما ذكره ال خيلو عن خفاء.
وكيـف كان فقد يسـتدل عليه بمرفوع القمي املروي عـن اإلقبال: «إذا أردت 
ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شـكراً، واغتسـل والبس أنظف ثيابك»(١). لكن الظاهر 
منـه إرادة الغسـل للقيام ببعـض األعامل املندوبـة، فيكون من األغسـال الفعلية. كام 
هـو ظاهـر أو رصيح خرب حممد بن صدقة العنربي عن موسـى بـن جعفرA: «قال 
يـوم املباهلـة يوم الرابع والعرشون مـن ذي احلجة تصيل يف ذلك اليـوم ما أردت من 
الصالة... وتقول عىل غسـل احلمد هللا رب العاملني...»(٢). مضافاً إىل ضعف اخلربين 
. وال جمال لدعو انجبار ضعف السـند بالشـهرة ـ ملا تقـدم ـ فضالً عن ضعف  معـاً

الداللة.
وأمـا قـول اإلمام الصـادقA يف موثق سـامعة املروي يف الوسـائل والفقيه 
والتهذيـب: «وغسـل املباهلة واجب»(٣). فـال قرينة فيه عىل إرادة غسـل يوم املباهلة 

(١) مستدرك الوسائل ج:٥ باب:٣٩ من أبواب بقية الصلوات املندوبة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤٧ من أبواب بقية الصلوات املندوبة حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.

ويوم املباهلة(١)،
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املعهـود، ألصالة عدم التقدير، بل لعل املراد غسـل نفـس املباهلة ملن يقوم هبا، حيث 
روي الغسـل يف آداهبـا(١). نعم رواه يف املعتـرب والتذكرة هكذا: «وغسـل يوم املباهلة 

واجب». لكن من القريب أنه مصحف عام سبق.
(١) كـام هـو أحـد األقوال يف ذلـك. وعن مجاعة إنـه املشـهور. وتضمنه خرب 
حممـد بـن صدقة املتقدم، وقد فرس به غريه(٢). وقيل: إنه الواحد والعرشون. وقيل إنه 

السابع والعرشون، وقيل إنه اخلامس والعرشون. وبه رصح يف املعترب.
(٢) كام يف الدروس، قال يف مفتاح الكرامة: «وعن فالح السائل إنه يستحب يوم 
مولد النبي صىل اهللا عليه وآله، وهو سابع عرش ربيع األول باتفاق أصحابنا، كام يظهر 
من الروضة وغريها». وعن حمكي كشف الرموز نسبته للرواية، ومل أعثر عاجالً عليها، 
وإنام روي يف بعض كتب الزيارات اسـتحباب الغسـل لزيارة أمري املؤمننيA فيه. 
نعم قد يسـتدل عليـه بأنه عيد، فيدخل يف عموم اسـتحباب الغسـل لألعياد. 
. وكربوياً، كام يظهر مما تقدم يف غسـل  لكنه ممنوع صغروياً، لعدم الشـاهد بكونه عيداً

يوم الغدير.
(٣) كام عن الشـيخ والشـهيد وأيب العباس واجلامع، ويف اجلواهر أنه املشـهور 
 Aبـني املتأخرين، بل مل أعثر عىل خمالف فيه، ملرسـل املعـىل بن خنيس عن الصادق
قـال: «إذا كان يـوم النريوز فاغتسـل والبس أنظـف ثيابك، وتطيـب بأطيب طيبك، 

.(٣)«... وتكون ذلك اليوم صائامً

(١) من كتاب الدعاء الكايف ج:٢ ص:٥١٣ من أبواب املباهلة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤٧ من أبواب بقية الصلوات املندوبة حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤٨ من أبواب بقية الصلوات املندوبة حديث:١.

ـ وهـو الرابـع والعـرشون منه(١)ـ  ويـوم مولد النبـي8(٢)ـ  وهو 
السـابع عرش من ربيـع األول ـ ويـوم النـوروز(٣)، وأول رجب، وآخره، 
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نعم يف املناقب: «وحكي أن املنصور تقدم إىل موسى بن جعفرA باجللوس 
للتهنئة يف يوم النريوز، وقبض ما حيمل إليه. فقال: إين فتشت األخبار عن جدي رسول 

اهللا8 فلم أجد هلذا العيد خرباً، وإنه سنة الفرس، وحماها اإلسالم...»(١). 
لكنـه ال ينهض بمعارضة ما سـبق بعد اعتضاده بخربيـن آخرين عن املعىل يف 
فضـل هـذا اليوم(٢). عىل أنه قد جيمع بينه وبينها بأن اليـوم املذكور وإن كان ذا فضيلة 

. ومزية، إال أنه ليس عيداً
نعـم الـكل ال يبلغ مرتبة احلجيـة، فالبد مـن تتميمه بقاعدة التسـامح يف أدلة 
السنن لو متت. وقد اختلفوا يف تعيني هذا اليوم، كام أطال الكالم فيه يف مفتاح الكرامة 

واجلواهر.
(١) فعـن اإلقبـال: «وجـدت يف كتب العبـادات عن النبـي8 أنه قال: 
من أدرك شـهر رجب فاغتسـل يف أوله ووسـطه وآخره خرج من ذنوبـه كيوم ولدته 
أمـه»(٣). ونحوه حكي عن كتاب لب اللباب(٤). وعن نوادر الراوندي روايته مسـنداً 

. عن احلسن عن النبي8(٥). وإن كان ضعيفاً
(٢) كام يف املبسـوط والقواعد واملنتهى والدروس وعن أيب العباس ويف الغنية 
دعـو اإلمجاع عليه. وعن العالمة والصيمري نسـبته للرواية. لكن علله يف التذكرة 
بعـد أن ذكـره يف ضمن جمموعة من األغسـال الزمانية برشف هـذه األوقات ومل يرش 
للروايـة. بـل يف الذكـر: «ونصف رجـب واملبعث مشـهوران، ومل يصـل إلينا خرب 

فيهام». ونحوه يف الروض يف يوم املبعث وليلة النصف من رجب.
(١) املناقب ج:٣ ص:٤٣٣ طبع النجف األرشف.

(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤٧ من أبواب بقية الصلوات املندوبة حديث:٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.

(٤) ، (٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢، ١.

ونصفه(١) ويوم املبعث(٢) ـ وهو السابع والعرشون منه ـ 
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 (١) كام يف املقنعة واملبسوط بل حكي عن مجهور األصحاب، ويف الغنية دعو
اإلمجاع عليه. ففي معترب احلسـن بن راشـد عن أيب عبد اهللاA يف فضل ليلة الفطر: 
«قلـت: جعلت فداك فـام ينبغي أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشـمس فاغتسـل، 
وإذا صليـت الثـالث املغرب [ركعـات] فارفع يدك وقل...»(١). كـذا رواه يف الكايف 

والتهذيب والعلل. لكن أسقط يف الفقيه قوله: «فاغتسل». 
ودعـو: سـقوط رواية الصدوق للحديـث يف العلل والفقيـه باالضطراب، 
وتبقى رواية الكليني والشـيخ حجة. مدفوعة باختالف سـند الصدوق يف الفقيه مع 
سنده يف العلل، وذلك يرجع للتعارض بني مجيع األسانيد، ال خصوص ما بني العلل 
والفقيه، فيسـقط اجلميع عن احلجية. عىل أن ظاهره استحباب الغسل يف ضمن عمل 
، ليكون  بعد صالة املغرب فهو من األغسال الفعلية، ال استحبابه يف ليلة العيد مستقالً

من األغسال الزمانية. 
وأمـا ما عن اإلقبال: «روي أنه يغتسـل قبل الغـروب من ليلة إذا علم أهنا ليلة 
العيد»(٢) فهوـ  مع ضعفه باإلرسالـ  ال يقتيض استحباب الغسل ليلة العيد، بل قبلها. 

. ولعله لذا اقترص يف التذكرة عىل تعليله برشف الوقت فيام أرشنا إليه آنفاً
(٢) قـال يف اجلواهـر: «وفاقاً جلامعة من أسـاطني أصحابنا منهم الشـيخ. قال 
ـ عـىل مـا نقل عنه ـ : وإن اغتسـل ليايل اإلفـراد كلها، وخاصة ليلـة النصف، كان له 
فضل كثري. انتهى. ملا رواه السـيد يف اإلقبال يف سـياق أعامل الليلة الثالثة من الشـهر: 
وفيها يسـتحب الغسـل عىل مقتىض الرواية التي تضمنت أن كل ليلة مفردة من مجيع 

الشهر يستحب فيها الغسل...».
نعـم خص مجاعـة الليلـة األوىل منه بالذكر، وعـن املعترب نسـبته لألصحاب، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١، ٢.

وليلة الفطر(١) وليايل اإلفراد من شهر رمضان(٢) 
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ويف الغنية والروض اإلمجاع عليه. لقولهA يف موثق سـامعة: «وغسل أول ليلة من 
شـهر رمضان مسـتحب»(١). وقريب منـه يف ذلك معترب الفضل بن شـاذان(٢)، مؤيداً 

بنصوص أخر مرسلة(٣).
(١) ملا يف اإلقبال بسـنده عن السـكوين عن أيب عبد اهللاA عن آبائهG عن 
أمري املؤمننيA: «قال: من اغتسل أول يوم من السنة يف ماء جار وصب عىل رأسه 
ثالثـني غرفـة كان دواء السـنة. وأول كل سـنة أول يوم أول يوم من شـهر رمضان». 
والظاهر أن ما يف الوسائل من روايته عنه هكذا: «من اغتسل أول ليلة من السنة...»(٤) 
تصحيـف منـه، ملخالفته للموجـود يف املطبوع منه، املعتضد بام حـكاه يف اجلواهر عنه 

مستدالً به عىل استحباب الغسل يف اليوم املذكور.
 .(٥)Aنعم ورد الغسـل يف أول ليلة منه يف موثق سـامعة عن اإلمام الصادق
 :A(٦). ويف املرسل عن اإلمام الصادقAومعترب الفضل بن شاذان عن اإلمام الرضا
«من أحب أن ال يكون به احلكة فليغتسـل يف أول ليلة من شـهر رمضان، فال تكون به 

احلكة إىل شهر رمضان من قابل»(٧).
(٢) فقد نص األصحاب عىل استحباب الغسل فيها. قال يف اجلواهر: «لإلمجاع 
ـ  يف الغنيـة والـروض واملصابيح» ويقتضيـه النصوص  املحكـيـ  إن مل يكـن حمصـالً

املستفيضة، وفيها الصحيح واملوثق وغريمها(٨).
ويظهـر مـن جممـوع النصوص أفضليـة الليلتـني األخريتـني، القتصار بعض 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣، ٦، ١٤.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٧.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣، ٦.
(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٥.

(٨) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١، ٤ من أبواب األغسال املسنونة.

وأول يوم منه(١)، ويتأكد يف ليايل القدر(٢)، 
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النصـوص عليهـام(١). بـل يف معترب سـليامن بـن خالد: «سـألت أبا عبـد اهللاA كم 
أغتسـل يف شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسـع عرشة، وليلة إحد وعرشين، وثالث 
؟ فقال: يف إحد وعرشيـن وثالث وعرشين. قلت:  وعرشيـن. قلت: فإن شـقّ عيلّ

؟ قال: حسبك اآلن»(٢). فإن شقّ عيلّ
 :Aكام يظهر منها أيضاً أفضلية الليلة األخرية. ففي موثق زرارة عن أحدمها
«سـألته عن الليايل التي يسـتحب فيها الغسل من شهر رمضان فقال: ليلة تسع عرشة 
وليلـة إحد وعرشين وليلة ثـالث وعرشين. قال: ويف ليلة تسـع عرشة يكتب وفد 
احلـاج، وفيهـا يفـرق كل أمر حكيم، وليلة إحـد وعرشين فيها رفع عيسـى، وفيها 
قبض ويص موسـى [وفيهـا قبض أمري املؤمنـنيA] وليلة ثـالث وعرشين، وهي 
ليلة اجلهني. وحديثه أنه قال لرسـول اهللا8: إن منزيل ناء عن املدينة فمرين ليلة 
أدخـل فيهـا، فأمره بليلة ثـالث وعرشين»(٣). فإن اقتصار رسـول اهللا8 عليها 

ونقل اإلمامA لذلك ظاهر يف أفضليتها.
هذا ويف خرب بريد [عن أيب عبد اهللاA]: «رأيته اغتسل يف ليلة ثالث وعرشين 
[من شـهر رمضان] مرتني مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل»(٤). لكنه ـ مع عدم 
خلو سـنده عن ضعف، جلهالة طريق الشـيخ إىل إبراهيم بـن مهزيار ـ حكاية فعل ال 

ختلو عن إمجال.
(١) كـام ذكـره غري واحد، ويف الغنية أن عليه اإلمجاع. لورود بعض النصوص 

املرسلة بذلك(٥).

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١، ٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢، ١٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١، ٩.

وليلة النصف(١)، 
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(١) كـام ذكره غـري واحد ويف الغنية دعـو اإلمجاع عليـه. وتضمنه صحيحا 
حممد بن مسلم(١) وغريمها.

(٢) ففـي بعـض النصـوص املرسـلة أن النبـي8 كان يفعـل ذلـك(٢). 
كـام ورد النص عىل غسـل ليلة مخس وعرشين(٣) وغسـل ليلة سـبع وعرشين وتسـع 

وعرشين(٤).
وأمـا ليلة أربع وعرشين فقد حكي الترصيح باسـتحباب الغسـل فيها عن أيب 
قرة. وقد تضمنته رواية اخلصال، حيث رو الصدوق بسنده الصحيح عن حريز بن 
 : عبد اهللا فقال: «قال: قال حممد مسلم عن أيب جعفرA: الغسل يف سبعة عرش موطناً
ليلة سـبع عرشة من شـهر رمضان... وليلة تسـع عرشة... وليلة إحد وعرشين... 
وليلـة ثالث وعرشين... ـ وقـال عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا البرصي: قال يل أبو عبد 
اهللاA: اغتسل يف ليلة أربعة وعرشين. ما عليك أن تعمل يف الليلتني مجعياً؟! رجع 

احلديث إىل حممد بن مسلم يف الغسل ـ ويوم العيدين...»(٥).
وقد اسـتظهر بعض مشـاخينا ـ تبعاً لبعض السـادة املعارصينPـ أن يكون 
حديث عبد الرمحن من مجلة ما ذكره حريز يف ضمن حديث حممد بن مسـلم، وحيث 
كان طريـق الصـدوق حلريـز صحيحـاً يكون احلديـث املذكور كذلـك. لكنه ال خيلو 
عـن خفاء، إلمكان أن يكون الصدوق هو الـذي أقحم حديث عبد الرمحن يف ضمن 

حديث حممد بن مسلم.
نعم يؤيد ما ذكرهP ما يف مستدرك الوسائل عن اإلقبال: «روينا بإسنادنا إىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٥، ١١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٦، ١٠، ١٤.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١٢، ١٣.
(٥) أشار للحديث يف وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٥.

والليلة السابعة عرش(١)، بل مجيع ليايل العرش األخرية(٢)،
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احلسـني بن سـعيد من كتاب عىل بن عبد الواحد اهلندي عن محاد وعن حريز عن عبد 
الرمحن بن أيب عبد اهللا قال: قال يل أبو عبد اهللاA: اغتسل يف ليلة أربع وعرشين من 

شهر رمضان»(١).
. وهو وإن مل  مـع أن طريـق الصـدوق يف الفقيه إىل عبـد الرمحن صحيح أيضـاً
يـرصح يف اخلصال بالتزامه بعدم إرسـاله عمن له إليه طريـق إال ما رواه عنه بالطريق 
املذكـور، كـام رصح بذلـك يف الفقيه، إال أنه مـن البعيد جداً خروجـه عن ذلك. وال 
أقـل مـن تأيد إحد الروايتني باألخـر. ومن ثم يقو البناء عـىل مرشوعية الفعل 

املذكور. وإن كان يف النفس منه يشء.
هذا ويف بعض نصوص أغسـال العرش األواخر أن النبي8 كان يغتسل 
 Aيف كل ليلـة منـه بني العشـائني(٢). لكـن يف صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمها
يف غسـل ليايل القدر: «والغسـل يف أول الليل. وهو جيزي إىل آخـره»(٣)، ونحوه خرب 
بكـري وابنـه(٤). وقد تضمنا عـدم بطالنه بالنوم. بـل يف صحيـح زرارة والفضيل عن 
أيب جعفرA: «قال: الغسـل يف شـهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصيل 

ويفطر»(٥). 
والـكل حممـول عـىل االسـتحباب. والسـيام بمالحظـة صحيـح العيص بن 
القاسـم: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسـل، 
فقال: من أول الليل، وإن شـئت حيث تقوم من آخره. وسـألته عن القيام. قال: تقوم 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٩ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٦، ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:٩ 

من أبواب األغسال املسنونة حديث:٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢باب:٤ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢، ٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢.
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يف أولـه وآخـره»(١). ويكون املتحصل من جمموع النصوص مرشوعية الغسـل يف متام 
الليل، وأن األفضل إيقاعه يف أوله، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشمس.

(١) فقد ذكر األصحاب بعض األغسال األخر.
منها: الغسل ليلة النصف من شعبان، حيث نص عىل استحباب الغسل فيها يف 
املبسـوط والرشايع والتذكرة واملنتهى والقواعد وغريها. ونسـب جلامهري األصحاب 
ويف الغنية دعو اإلمجاع عليه. ويشـهد له خرب أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قال: 
صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك ختفيف من ربكم ورمحة»(٢). وضعفه 

سنداً مانع من التعويل عليه إال بضميمة قاعدة التسامح يف أدلة السنن. 
وأضعـف منه املرسـل عن سـامل مـوىل أيب حذيفـة عن النبـي8: «قال: 
... إىل أن  من تطهر ليلة النصف من شـعبان فأحسـن الطهر... [ثم ذكـر عمالً طويالً
قـال:] قـىض اهللا له ثالث حوائـج إما يف عاجل الدنيا أو يف آجل اآلخرة، ثم إن سـأل 
أن يراين من ليلته رآين»(٣). عىل أنه ظاهر يف استحباب الغسل للعمل اخلاص يف الليلة 

املذكورة، ال الليلة نفسها الذي هو حمل الكالم.
ومنها: غسـل الكسـوف إذا احرتق القـرص كله. ولو قيـل باختصاصه بام إذا 

فاتت املكلف الصالة وأراد القضاء كان من األغسال الفعلية ال الزمانية. 
وكيـف كان فالدليـل عليـه قولـهA يف صحيح حممد بن مسـلم: «وغسـل 
الكسـوف إذا احرتق القرص كله فاغتسل»(٤)، وقولهA يف صحيحه اآلخر املروي 
يف اخلصال: «وغسـل الكسوف إذا احرتق القرص كله فاستيقظت ومل تصل فاغتسل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٨ من أبواب بقية الصلوات املندوبة حديث:٦.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١١.

ويف غري ذلك(١).



٣٣ ............................................................................. باقي األغسال املستحبة 

واقض الصالة»(١). ونحوه مرسل الفقيه(٢)، بل هو عينه. وصحيح حريز عمن أخربه 
عن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا انكسـف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصيل [ومل 
يصل] فليغتسـل من غد، وليقض الصالة. وإن مل يسـتيقظ ومل يعلم بانكسـاف القمر 

فليس عليه إال القضاء بغري غسل»(٣).
وقـد اضطربـت كلامهتـم يف وجـوب هـذا الغسـل أو اسـتحبابه، ويف حتديـد 
موضوعـه، من حيثيـة االكتفاء بمطلق الكسـوف أو اعتبار احـرتاق القرص كله، أو 

اعتبار التفريط يف الصالة، أو اعتبار األمرين معاً، أو جعل الغسل مقدمة للقضاء.
والذي ينبغي أن يقال: التأمل يف صحيحي حممد بن مسـلم شـاهد بوحدهتام، 
التفاقهام يف تعداد األغسـال السـبعة عرش إال إبدال غسـل امليت بغسـل اجلنابة، ويف 
تسلسـل الغالب منها، ويف بعض اخلصوصيات األخـر، وليس االختالف القليل إال 

ناشئاً من النقل باملعنى.
ومـن ثم يقـرب أن يكون االختالف بينهام يف الفقرة املذكـورة مبنياً عىل ذلك، 
ويكون العمل عىل رواية اخلصال، ألهنا عرفاً من سنخ املبني إلمجال األوىل. وظاهرها 
إرادة التفريط يف الصالة، لظهور قوله: «فاسـتيقظت ومل تصل» يف القدرة عىل الصالة 
باالستيقاظ، وعدم ترتب الصالة تساحماً، كام هو املرصح به يف مرسل حريز. وال أقل 
مـن كون ذلـك مقتىض اجلمع بني الصحيحني، ألن حديث اخلصال من سـنخ املقيد، 

فريفع به اليد عن إطالق احلديث األول.
ومن هنا يكون هذا الغسل من صغريات غسل التوبة، أو يكون ترشيعه عقوبة 

بسبب الذنب املذكور، نظري ما قد حيتمل يف غسل السعي لرؤية املصلوب. 
وكيـف كان فالظاهـر اسـتحبابه. ويناسـب ذلك أن مثل هذا الغسـل الشـايع 

(١) اخلصال ج:٢ ص:٤٧٨ من  باب السبعة عرش حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
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االبتالء لو كان واجباً الشـتهر أمره، وكثرت النصوص فيه ويف فروعه، ومل خيفَ عىل 
األصحاب، حتى اضطربوا فيه هذا االضطراب. 

ه فيهام يف  عىل أنه يشـكل اسـتفادة وجوبه من صحيحي حممد بن مسلم بعد عدّ
سياق سبعة عرش غسالً أكثرها مستحب، بل كثري منها ظاهر االستحباب، فلم يبق إال 

مرسل حريز الذي ال ينهض بإثبات وجوبه مع ما فيه من اإلرسال.
هذا واملتيقن من النصوص السابقة إرادة كسوف القمر، للترصيح به يف مرسل 
، املناسب  حريز، وال شعار فرض االستيقاظ يف رواية اخلصال يف وقوع الكسوف ليالً
إلرادة القمر. ومعه يشـكل التمسـك بإطالق احلديث األول، ملا سبق من ظهور احتاد 

الصحيحني.
نعـم ال يبعـد البناء عـىل إلغاء خصوصيـة القمر عرفـاً، بعد كـون املفهوم من 
النص أن ذكر االسـتيقاظ للكناية عن التفريط. بل ربام قيل بأولوية الشمس يف ذلك، 
ألولويتهـا يف حيثيـة كوهنا آيـة. ومن هنا يقـرب عموم احلكم هلا معـاً كام رصح به يف 
الرضـوي(١). وهـو مقتيض إطـالق مجاعة من األصحاب، وعن رصيـح بعضهم، بل 
عـن ظاهـر بعضهـم اإلمجاع عليه، وعـن املصابيح أنـه حمل وفـاق. ومل ينقل عن أحد 

اخلالف يف ذلك.
وقد حتصل من مجيع ما سـبق أن األغسـال الزمانية املرشوعة هي أغسـال أيام 
اجلمعـة والعيديـن وعرفـة والرتوية، والليلة األوىل من شـهر رمضان، وليلة السـابع 
عـرش منه، وليـايل القدر، وليلة أربعة وعرشين، عىل إشـكال يف األخرية. وأما غسـل 
املباهلة، وغسـل الكسـوف، فهـي وإن كانت مرشوعة إال أهنا ليسـت من األغسـال 

الزمانية باملعنى املعهود.

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٧ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
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(١) ليـس املـراد بذلك عدم انتقاض الطهارة احلاصلـة منها باحلدث املذكور، 
لعدم اإلشكال يف انتقاضها به، إلطالق أدلة أسباب اإلحداث للحدث، بل املراد عدم 
مانعية احلدث األكرب من إجزائها، فال ترشع إعادهتا من أجله. وهو أمر ال إشكال فيه 
ظاهـراً، ألن مقتـىض إطالق أدلتها االجتزاء بإيقاعهـا يف الزمان اخلاص من دون نظر 

ألمد بقائها.
(٢) لعني ما سبق. بل رصح يف غسل اجلمعة وغسل ليايل القدر بعدم االنتقاض 

بالنوم يف خربي بكري وابنه(١).
(٣) لإلطـالق. لكن تقدم جواز تقديم أغسـال ليايل شـهر رمضان عىل الليل 

. لصحيح الفضيل وزرارة(٢). قليالً
(٤) وهو األغسـال املكانية. وقد تقدم يف أول هذا املقصد رجوعها لألغسـال 

الفعلية.
(٥) كـام يف القواعـد واإلرشـاد وعن مجاعة، بل يف اخلالفـ  يف املسـألة الثالثة 
والسـتني من كتاب احلج ـ اإلمجاع عليه. للنـص عليه يف صحيحي معاوية بن عامر(٣) 
 Aوعبد اهللا بن سـنان(٤)، ومعترب الفضل بن شـاذان املتضمن كتـاب اإلمام الرضا
للمأمون(٥)، وما عن األعمش يف حديث رشايع الدين(٦). وقد يستفاد من غريها. وما 

يف كشف اللثام من أنه ادعى يف اخلالف اإلمجاع عىل عدمه. غريب بعد ما عرفت. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢، ٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١، ١٠.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٦، ٨.

(مسـألة٨١): مجيع األغسـال الزمانية ال ينقضهـا احلدث األكرب(١) 
واألصغـر(٢). ويتخـري يف اإلتيان هبا بني سـاعات وقتهـا(٣). والثاين(٤) 

أيضاً له أفراد كثرية: كالغسل لدخول مكة(٥)،
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ومقتـىض اإلطـالق عدم الفرق بني الدخول ألداء فـرض أو نفل وغريه. لكن 
خصـه يف املقنعة بـام إذا كان ألداء فرض أو نفل. وكأنـه لالنرصاف. وإن كان ال خيلو 

عن إشكال.
(١) كـام رصح به غـري واحد، بل يف الغنيـة اإلمجاع عليه. للنصـوص املتقدمة 
يف دخـول مكـة. وللنـص عليه باخلصـوص يف صحيح عبـد اهللا بن سـنان اآلخر(١). 
ويف صحيـح معاويـة بـن عـامر عـن أيب عبـد اهللاA: «إذا دخلـت املدينة فاغتسـل 
قبـل أن تدخلهـا، أو حـني تدخلهـا ثـم تـأيت قـرب النبي8 فتسـلم عىل رسـول 
اهللا8...»(٢). وقد خصه يف املقنعة بمن دخلها ألداء فرض أو نفل، كام تقدم يف 
دخـول مكة. وهو قد يتجه بلحاظ الصحيح اآلخر، أما بلحاظ غريه فالكالم فيه عىل 

نحو ما تقدم يف سابقه.
(٢) كام نص عليه مجاعة، ويف اخلالف اإلمجاع عىل اسـتحبابه لدخول املسـجد 

 . احلرام، ويف الغنية اإلمجاع عىل استحبابه هلام معاً
وقـد تضمنـت مجلـة مـن النصـوص ترشيعـه لدخـول البيـت(٣). ويظهر من 
بعضهـم محله عىل الكعبة الرشيفة، ال متام املسـجد، ويناسـبه قولـه تعاىل: ﴿جعل اهللا 
الكعبـة البيت احلرام قياماً للناس...﴾(٤). ومـا يف بعض النصوص املذكورة من ذكره 
مع غسل الزيارة(٥) الذي كان املتيقن منه غسل زيارة املسجد احلرام، إذ لو أريد حينئذٍ 

بدخول البيت دخول املسجد ال الكعبة للزم التكرار.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٦ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣، ٤، ٥، ١١، ١٢.
(٤) سورة املائدة اآلية:٩٧.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣، ٤، ٥، ١١.

أو املدينة(١)، أو أحد مسجدهيام(٢)،
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نعـم ال جمال لذلك يف صحيـح معاوية بن عامر، لقولهA فيـه: «ويوم عرفة 
ويوم تزور البيت وحني تدخل الكعبة»(١)، حيث تعني حينئذٍ محله عىل دخول املسجد 
احلرام، لئال يلزم التكرار. ولعله لصدق زيارة الكعبة بذلك دون توقف عىل دخوهلا.
لكـن يشـكل محله عـىل مطلق دخول املسـجد، بل يقـرب أن يـراد منه دخوله 
لطواف الزيارة، الذي هو من أعامل احلج بعد أعامل منى، لقرب كون التعبري بالزيارة 
لإلشـارة إىل ذلـك، كالتعبري بغسـل الزيارة يف بعض النصوص املشـار إليهـا آنفاً، إذ 
بعـد تعذر محلها عىل مطلق الزيارة البـد من محلها عىل زيارة معهودة، وهي ما ذكرنا. 
وبذلـك قـد تكون هذه النصـوص أيضاً قرينة عىل مـا ذكرنا من محل زيـارة البيت يف 

صحيح معاوية عىل ذلك.
ومـن ثم يشـكل البناء عىل عموم اسـتحباب الغسـل لدخـول البيت للمكث 
فيه، فضالً عن العبور. إال أن يسـتفاد من فحو اسـتحباب الغسـل لدخول مسـجد 

النبي8، ألنه أفضل منه. لكنه ال خيلو عن إشكال.
وأمـا الغسـل لدخول مسـجد النبي8 فيشـهد له قولـهA يف حديث 
حممد بن مسـلم: «وحـني تدخل احلرم، وإذا أردت دخول البيـت احلرام، وإذا أردت 
دخول مسجد الرسول8»(٢). وليس يف سنده إال القاسم بن عروة حيث مل ينص 
عىل توثيقه إال يف كتاب املسائل الصاغانية املطبوع املنسوب للمفيد مع ما قيل من عدم 
ثبوت صحة نسبته له. إال أن الظاهر استفادة توثيقه من رواية ابن أيب عمري والبزنطي 
عنـه، للنـص عىل أهنـام ال يرويان إال عـن ثقة، مؤيـداً برواية مجاعة مـن األعيان عنه.

(١) فقـد رصح غري واحد باسـتحباب الغسـل لدخول احلـرم املنرصف حلرم 
مكـة، ويف الغنيـة دعو اإلمجاع عليـه. ويقتضيه قولهA يف موثق سـامعة يف تعداد 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١، ١٢.

أو حرميهام(١)، 



٣٨...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨

األغسـال: «وغسل دخول احلرم، يستحب أن ال تدخله إال بغسل»(١). وكذا صحيح 
عبـد اهللا بـن سـنان(٢)، وحديث حممـد بن مسـلم(٣) املتقدم عند الكالم يف اسـتحباب 

الغسل لدخول مسجد النبي8.
لكن يف كشـف اللثام عن الشـيخ يف اخلالف اإلمجاع عىل عدمه. وهو غريب. 

بل يف مفتاح الكرامة وحمكي املفاتيح عدم العثور عىل ذلك يف اخلالف.
كام يشـهد باسـتحباب الغسـل لدخول احلرمـني معاً قولـهA يف صحيحي 
حممـد بن مسـلم: «وإذا دخلـت احلرمـني»(٤)، ونحومها مرسـل الصـدوق(٥) قال يف 

اجلواهر: «واحتامل إرادة نفس البلدين تكلف ال داعي له، وال شاهد عليه».
(١) يعنـي الكعبـة، كـام رصح بـه مجاعة، ويف اخلـالف والغنية اإلمجـاع عليه. 
 Aويشـهد به ما تقدم عند الكالم يف استحباب الغسل لدخول املسجدين من قوله
يف صحيح معاوية: «وحني تدخل الكعبة»(٦). ويف صحيح عبد اهللا بن سـنان: «وعند 
دخول مكة واملدينة ودخول الكعبة»(٧). مضافاً إىل نصوص دخول البيت التي تقدمت 

اإلشارة هلا هناك.
(٢) ففي املنتهى وعن هناية األحكام واملوجز وحمكي رشحه استحباب الغسل 
لدخول مشـاهد األئمةG بعد أن ذكروا اسـتحبابه للزيارة. وعن أيب عيل استحبابه 
لـكل مشـهد أو مـكان رشيـف. وال يتضح الوجـه فيه إال احلمـل عىل مكـة واملدينة 
وحرميهـام ومسـجدهيام الـذي هو بالقياس أشـبه. وأما مـا تضمن اسـتحبابه للزيارة 
فاملنرصف منه بقرينة السياق زيارة البيت لطواف احلج، كام سبق. مع أنه من األغسال 

الفعلية، دون املكانية التي هي حمل الكالم.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣، ٧، ١٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٥، ١١.
(٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٤، ١، ١٠.

أو البيت الرشيف(١)، وغري ذلك(٢).
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(١) فإن املناسبات االرتكازية تقيض بأن مرشوعية هذه األغسال بلحاظ رشف 
األماكن املذكورة املناسـب للتهيؤ لدخوهلا بالغسـل، كام يناسـبه قولهA يف حديث 
حممد بن مسلم: «وإذا أردت دخول البيت احلرام»(١)، وقولهA يف صحيح معاوية بن 

عامر املتقدم يف الغسل لدخول املدينة: «قبل أن تدخلها أو حني تدخلها»(٢).
ومنـه يظهـر أن تقديم الغسـل عـىل الدخول إنام هـو ليكون عىل غسـل حينه، 
ال خلصوصيـة يف التقديـم، كـام هو املرصح بـه يف قولهA يف موثق سـامعة يف تعداد 
األغسـال: «وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول احلرم يستحب أن ال تدخله 

إال بغسل»(٣). 
وعـىل ذلك تنزل عبـارات النصـوص املختلفة، حيث أطلق يف بعضها غسـل 
الدخول، وعرب يف آخر بالغسـل للدخول، ويف ثالث بالغسـل يوم الدخول، ويف رابع 
بالغسـل حينـه، أو عنـده... إىل غـري ذلك ممـا تصلح القرينـة املذكورة حلملـه عىل ما 

ذكرنا.
لكن يف صحيح معاوية بن عامر عن أيب عبد اهللا: «قال: إذا انتهيت إىل احلرم إن 
شاء اهللا فاغتسل حني تدخله. وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من 
منزلك بمكة»(٤)، ويف صحيح ذريح: «سـألته عن الغسـل يف احلرم قبل دخوله أو بعد 
دخوله؟ قال: ال يرضك أي ذلك فعلت. وإن اغتسـلت بمكة فال بأس، وإن اغتسلت 

يف بيتك حني تنزل بمكة فال بأس»(٥).
وإذا أمكـن تنزيـل األول عىل االضطرار ـ وإن كان خـالف الظاهر ـ فال جمال 
لذلك يف الثاين. فام عن الشيخني واألكثر من تنزيل هذه األخبار عليه يف غري حمله. كام 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٦ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:١، ٣.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٢ من أبواب مقدمات الطواف حديث:٢، ١.

(مسألة٨٢): وقت الغسل يف هذا القسم قبل الدخول يف هذه األمكنة(١)
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أن تنزيلها عىل الغسـل لدخول املسجد أو الكعبة خمالف للظاهر، خصوصاً يف الثاين. 
ومن ثم يتعني االقتصار عىل موردمها، وهو غسـل احلـرم. لكن مع البناء عىل أفضلية 

تقديم الغسل قبل الدخول، ملوثق سامعة املتقدم.
 A(١) كام هو مقتىض التعبري بالغسل حينه أو عنده أو عند أرادته. لكن ظاهر قوله
يف موثق سـامعة املتقدم: «وغسـل دخول احلرم يسـتحب أن ال تدخله إال بغسـل» أن 
املطلـوب إيقـاع الدخـول عن غسـل، وهو املناسـب إلطالق قولـهA يف صحيح 
معاوية بن عامر املتقدم يف الغسـل لدخول املدينة: «قبل أن تدخلها أو حني تدخلها». 
كام هو املناسـب أيضـاً للوجه االرتكازي املتقـدم العتبار إيقاعه قبلـه. وحينئذٍ يتجه 
جريان ما يأيت يف األغسـال الفعلية يف املسـألة الثالثة والثامنني، إلطالق نصوص تلك 

املسألة، لعدم اإلشارة فيها لالختصاص باألغسال الفعلية باملعنى املقابل للمكانية.
(٢) وهو األغسال الفعلية.

(٣) كـام عـن مجهور األصحـاب، ويف اخلـالف والغنية وعن غريمهـا اإلمجاع 
عليه، وعن غري واحد نفي اخلالف فيه. ويقتضيه النصوص الكثرية املستفيضة، وفيها 

الصحيح واملوثق وغريمها. وهي حممولة عىل االستحباب عندهم. 
لكـن عن ابـن أيب عقيل وابن اجلنيـد الوجوب، وقد يسـتظهر من غريمها ممن 
أطلق األمر به، كالصدوق والشـيخ يف النهاية. ويدفعه أن كثرة االبتالء به مع صعوبة 
الغسـل يف تلـك احلـال تقيض بعـدم وجوبـه، وإال لظهر وبـان، ومل خيـفَ عىل معظم 

األصحاب.

قريباً منه(١). 
والثالث(٢) قسامن:

(األول): مـا يسـتحب ألجل إيقاع فعل، كالغسـل لإلحرام(٣)، أو
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(١) كـام ذكـره األصحـاب، ويف اخلالف اإلمجـاع عليه. لكن ادعـى يف الغنية 
اإلمجـاع عىل غسـل زيارة البيت من منـى، الظاهر يف طواف الزيارة، الذي سـبق عند 
الكالم يف اسـتحباب الغسـل لدخول املسـجد احلرام أنه املتيقن مما تضمن مرشوعية 
 Aالغسـل للزيارة من النصوص(١) التي فيهـا الصحيح واملوثق وغريمها ومن قوله

يف صحيح معاوية بن عامر: «ويوم تزور البيت»(٢).
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP مـن أن زيارة البيت طوافـه، فهو غري ظاهر 
املأخـذ، بـل الظاهر عدم خروج الزيارة عن معناها العـريف، وليس الطواف إال واجباً 
يف زيارة البيت املذكورة. ومن هنا يكون إثبات استحباب الغسل لكل طواف من هذه 

النصوص يف غاية اإلشكال. 
نعـم قـد يسـتدل بمعترب عـيل بن أيب محـزة عن أيب احلسـنA: «قـال يل: إن 
اغتسـلت بمكـة ثم نمـت قبل أن تطـوف فأعد غسـلك»(٣). لكنه ملـا كان ورداً لبيان 

ناقضية النوم للغسل فال إطالق له من حيثية الطواف الذي يرشع له الغسل.
(٢) بـال خـالف أجده فيه كام يف اجلواهر، بل يف اخلالف وعن املدارك اإلمجاع 
عليه. ويستدل له بصحيح معاوية بن عامر عن أيب عبد اهللاA يف حديث قال: «فإذا 
انتهيـت إىل عرفات فـارضب خباك بنمرة. ونمرة هي بطن عرفـة دون املوقف ودون 
...»(٤)، ويف صحيـح احللبي:  عرفـة. فـإذا زالت الشـمس يوم عرفة فاغتسـل وصـلّ
«الغسـل يوم عرفة إذا زالت الشـمس. وجتمع بني الظهر والعرص بأذان وإقامتني»(٥). 

وقريب منهام غريمها.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣، ٤، ٥، ١١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث:٢.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٩ من أبواب إحرام احلج والوقوف بعرفة حديث:١، ٢.

الطواف(١) أو الوقوف بعرفات(٢)،
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لكـن ال ظهـور هلا يف أن الغسـل من أجل الوقوف بعرفـة، بل مقتىض صحيح 
احللبي أن الغسـل املذكور هو غسـل يوم عرفة يؤتى به يف هذا الوقت، كام هو مقتىض 
صحيـح عبـد اهللا بن سـنان أيضـاً، عىل ما تقـدم عند الكالم يف غسـل يـوم عرفة من 

األغسال الزمانية. فراجع.
(١) إمجاعـاً كـام يف اخلـالف. واسـتدل يف اجلواهر بـه، وبأولويته من الغسـل 

.للوقوف بعرفة. وكالمها كام تر
(٢) كـام يف اجلواهـر، لصحيـح زرارة: «قال: إذا اغتسـلت بعـد طلوع الفجر 
أجزاك غسـلك ذلـك للجنابة واحلجامـة [اجلمعة] وعرفـة والنحر واحللـق والذبح 

والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق [اهللا] أجزاها عنك غسل واحد...»(١).
(٣) كغسـل زيارة النبي8 واألئمةG قال يف اجلواهر: «عىل املشـهور 
بـني األصحاب، بل يف كشـف اللثام واملصابيح نسـبته إىل قطـع األصحاب، مؤذنني 
». وقد يستدل عليه بام تضمن ترشيع  بدعو اإلمجاع عليه، بل يف الغنية دعواه رصحياً

غسل الزيارة من النصوص الكثرية(٢) التي فيها الصحيح واملوثق وغريها.
لكن تقدم عند الكالم يف استحباب الغسل لدخول مسجد النبي8 منع 
داللتها عىل ذلك، وأن املتيقن منها دخول املسجد لطواف الزيارة الذي هو من أعامل 

احلج بعد الرجوع من منى. فراجع.
وقـد تضمنت مجلة من النصـوص املعتربة وغريها اسـتحبابه لزيارات خاصة 
هلـمG بكيفيـات خمتلفـة ال جمال السـتفادة العموم منهـا حتى لو كانـت معتربة يف 

نفسها. فلتلحظ يف أبواب املزار من الوسائل ويف كامل الزيارات. 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤٣ من أبواب اجلنابة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣، ٤، ٥، ١١.

أو املشعر(١)، أو الذبح، أو النحر، أو احللق(٢) ولغري ذلك(٣).
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نعـم تضمـن صحيح معاويـة بن عـامر املتقدم يف اسـتحباب الغسـل لدخول 
املدينـة زيـارة النبي يف مجلة األعامل ملن دخلها. وتضمـن صحيح له آخر األمر به عند 
وداعـه8(١). ومهـا لو دالّ عىل اسـتحباب الغسـل للزيـارة، ال لدخـول املدينة 

واخلروج منها، لكانا خمتصني بالزيارة األوىل واألخرية. 
.Aكام تضمنت مجلة من النصوص استحباب الغسل بالفرات لزيارة احلسني
وكثرهتا تغني عن النظر يف أسانيدها، فقد ذكر منها يف كامل الزيارات تسع روايات يف 
الباب اخلامس والسـبعني، وروايتني يف الباب السـادس والسبعني. وبعضها وإن كان 
 :Aخمتصاً بالزيارة األوىل، إال أن بعضها مطلق. كمعترب صفوان اجلامل عن أيب عبد اهللا
«قال: من اغتسـل بامء الفرات وزار قرب احلسـنيA كان كيـوم ولدته أمه صفراً من 
الذنوب ولو اقرتفها كبائر...»(٢)، ويف معترب هشـام بن سـامل: «أتاه رجل فقال له: هل 
يزار والدك؟ فقال: نعم. فقال: ما ملن اغتسـل بالفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغتسـل من 

ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه...»(٣).
(١) خلـرب عبـد اهللا بن طلحة: «سـألت أبا عبـد اهللاA يف الـوزغ، فقال: هو 
رجس، وهو مسـخ كله. فإذا قتلته فاغتسـل»(٤). ولعله إليه يرجع مرسـل الصدوق، 
قال: «رو أن من قتل وزغاً فعليه الغسل. وقال بعض مشاخينا: إن العلة يف ذلك أنه 

خيرج من ذنوبه فيغتسل منها»(٥). ولعل األقرب كونه شكراً هللا عىل التوفيق لقتله. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١٥ من أبواب املزار وما يناسبه حديث:١.
(٢) كامل الزيارات ص:١٨٤ باب:٧٥ حديث:١.
(٣) كامل الزيارات ص:١٨٥ باب:٧٥ حديث:٤.

(٤) من ال حيرضه الفقيه ج:١ ص:٤٤ باب األغسـال حديث:٣، ووسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب 
األغسال املسنونة حديث:١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢.

(والثاين): ما يسـتحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لقتل الوزغ(١)، 
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ل امليت. وكل من  (١) ملوثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «قال: يغتسل الذي غسّ
ـل»(١). والبد من محله عىل االستحباب  مسّ ميتاً فعليه الغسـل وإن كان امليت قد غسّ
بقرينة النصوص املرصحة بعدم وجوب الغسل حينئذ، عىل ما تقدم عند الكالم يف أن 

رشط وجوب غسل املس عدم تغسيل امليت.
(٢) كام رصح به بعضهم. جلملة من النصوص منها صحيح عمر بن يزيد عن 

أيب عبد اهللاA: «قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك»(٢) وغريه.
(٣) لصحيح مجيل بن دراج عن أيب عبد اهللاA: «قال: غسـل يومك جيزيك 
لليلتك وغسل ليلتك جيزيك ليومك»(٣). لكنه يشكل تارة: بام عن الرسائر عن كتاب 
 ،(٤)Aمجيل من روايته للحديث املذكور عن حسني اخلراساين املجهول عن أحدمها
وهـو راجـع لالضطراب يف سـند احلديث. وأخـر: بمعارضته للنصـوص الكثرية 
املتقدمـة املعـول عليها يف قباله. والسـيام مع احتامل محل الالم فيـه عىل الغاية، لتكون 

بمعنى «إىل» ويطابق النصوص األخر، ال للتعدية، لينفع يف املقام.
اللهم إال أن يقال: االحتامل املذكور خمالف للظاهر. واجلمع بحمل النصوص 

األول عىل الفضل أقرب منه. فالعمدة ما ذكر أوالً من اضطراب السند. 
نعم يف موثق أيب بصري وسـامعة عن أيب عبد اهللاA: «من اغتسـل قبل طلوع 
الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزاه غسله، وإن أغتسل يف أول الليل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب غسل املس حديث:٣.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٩ من أبواب اإلحرام حديث:٢، ١، ٦.

ومس امليت بعد تغسيله(١).
(مسـألة٨٣): جيزي يف القسـم األول من هذا النوع غسل أول النهار 
ليومـه وأول الليـل لليلتـه(٢)، وقيـل: ال خيلـو القـول باالجتـزاء بغسـل 
الليـل والنهـار وبالعكس عن قوة(٣) والظاهر انتقاضـه باحلدث بينه وبني 
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ثم أحرم يف آخر الليل أجزاه غسله»(١).
لكنه خمتص باإلحرام، وبام إذا كان قد اسـتحم قبل ذلك، وال يبعد ظهوره فيام 
إذا كان الغسـل يف آخر الليل قريباً من الفجر. فليقترص فيه عىل مورده. عىل إنه حيتمل 
التصحيف، وأن الصحيح: «بعد طلوع الفجر»، ألن الشـيخ قد اسـتدل به عىل إجزاء 

غسل اليوم لليوم والليل لليل. فتأمل. 
(١) لصحيح النرض عن أيب احلسـنA: «سألته عن الرجل يغتسل لإلحرام 
ثـم ينام قبـل أن حيرم قال: عليـه إعادة الغسـل»(٢) ونحوه معترب عيل بـن أيب محزة(٣). 
وصحيـح عبـد الرمحن بـن احلجاج: «سـألت أبـا إبراهيـمA عن الرجل يغتسـل 
لدخـول مكة، ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أجيزيه ذلك أو يعيد؟ قال: ال جيزيه، ألنه 
إنام دخل بوضوء»(٤) ومعترب عيل بن أيب محزة عنهA: «قال يل: إن اغتسلت بمكة ثم 

نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»(٥).
وهي وإن كانت خمتصة بالغسل لإلحرام ودخول مكة والطواف، إال أن الظاهر 
عمـوم احلكـم جلميع الغايات. ويف اجلواهر: «نسـبه بعض املحققـني إىل األصحاب، 
مشـعراً بدعـو اإلمجاع عليه». والعمـدة فيه التعليل يف صحيح عبـد الرمحن بأنه إنام 
دخـل بوضوء، كام أشـار إليه يف اجلواهـر. لظهوره يف انتقاض الغسـل بالنوم، فإيقاع 

الغاية بعده ال يكون عن غسل، بل عن وضوء.
نعم يف صحيح العيص: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يغتسل لإلحرام 

(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٩ من أبواب اإلحرام حديث:٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٠ من أبواب اإلحرام حديث:١، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٦ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٦ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:٢.

الفعل(١).
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باملدينـة يلبـس ثوبني، ثم ينام قبـل أن حيرم. قال: ليس عليه غسـل»(١). وظاهره عدم 
انتقاض الغسل بالنوم. غاية األمر أن جيمع بينه وبني ما سبق من النصوص الدالة عىل 

إعادة الغسل باستحباب إعادته من دون انتقاض.
اللهـم إال أن يقال: ملـا كان معارضاً لصحيح عبد الرمحن يف انتقاض الغسـل، 
ويتعـذر اجلمـع العريف بينهـام كان الرتجيـح لصحيح عبـد الرمحن، العتضـاده ببقية 

نصوص املقام الظاهرة يف االنتقاض.
نعـم النصـوص كلها خمتصة بالنوم فالتعدي لسـائر أسـباب احلـدث األصغر 
. والسـيام بمالحظـة التعليل يف  يبتنـي عـىل فهم عـدم اخلصوصية، وهـو قريب جداً
صحيـح عبد الرمحن املتقدم. بل ال يبعد التعدي باألولوية العرفية، لظهور أن ناقضية 

النوم أخف من ناقضية غريه.
تتميم: وقع الكالم بينهم يف مرشوعية التيمم بدالً عن األغسـال املستحبة عند 
، وأقره مجاعة من حمشـيها،  تعذرهـا. وقـد أطلق يف العـروة الوثقى مرشوعيتـه حينئذٍ
ومـال إليـه يف اجلواهر. ويناسـبه ما يف املبسـوط من التيمـم لإلحرام عند عـدم املاء. 

وتوقف بعضهم يف اإلطالق املذكور. 
ويف جامـع املقاصد: «ال إشـكال يف اسـتحبابه إذا كان املبدل رافعـاً أو مبيحاً، 
إنـام اإلشـكال فيام سـو ذلك. واحلـق أن ما ورد بـه النص أو ذكره مـن يوثق به من 
األصحـاب ـ كالتيمـم بدالً مـن وضوء احلائض للذكـر ـ يصار إليه، ومـا عداه فعىل 

املنع، إال أن يثبت بدليل».
ويف املـدارك: «هـل يسـتحب التيمم بدالً عن الغسـل املسـتحب مـع تعذره؟ 
 Pفيـه وجهـان، أظهرمهـا العـدم وإن قلنـا إنـه رافع، لعـدم النص. وجـزم جدي

باالستحباب عىل هذا التقدير. وهو مشكل كام قلنا».

(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٠ من أبواب اإلحرام حديث:٣.
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هذا ومن الظاهر أن األغسـال املسـتحبة رافعة للحدث بنـاء عىل إجزائها عن 
الوضـوء، كـام هـو التحقيق. وكـذا بناء عـىل إجزائها عن األغسـال الرافعـة، كام هو 

التحقيق أيضاً وعليه مجاعة من األصحاب. 
عـىل أنه ال ينبغي التأمـل يف مطهريتها، ألنه وإن قيل بعـدم رافعيتها للحدث، 
ومل تـرشع للتطهر منه، إال أنه ال إشـكال يف إحداثها مرتبة من الطهارة، نظري الوضوء 
التجديدي. ولذا تنقض باحلدث، كام سبق. وحينئذٍ يكفي يف بدلية التيمم عنها إطالق 
مـا تضمن طهورية األرض والرتاب من النصوص الكثرية بألسـنتها املختلفة(١)، فإن 

مقتضاه قيامه مقام املاء يف كل مورد يكون املاء طهوراً بالوضوء به أو الغسل.
نعـم قد ال يناسـب ذلك إمهال التيمم وعـدم التنبيه له يف مجلـة من النصوص 
الواردة يف تعذر األغسـال املسـتحبة أو لزوم املشـقة منها، كصحيح سليامن بن خالد: 
«سـألت أبـا عبـد اهللاA كم أغتسـل يف شـهر رمضان ليلـة؟ قال: ليلة تسـع عرشة 
 ؟ فقال: يف إحد وليلة إحد وعرشين وثالث وعرشين. قال: قلت: فإن شـقّ عيلّ
؟ قـال: حسـبك اآلن»(٢)،  وعـرشون وثـالث وعرشين. قـال: قلـت: فإن شـقّ عيلّ
وصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «قال: اغتسـل يـوم اجلمعة إال أن تكون 
مريضاً أو ختاف عىل نفسـك»(٣)، وقريب منه حديث زرارة(٤). ويف موثق سـامعة عن 
أيب عبد اهللا: «يف الرجل ال يغتسل يوم اجلمعة يف أول النهار. قال: يقتضيه آخر النهار، 
فإن مل جيد فليقضيه من يوم السـبت»(٥). وكذا ما تضمن رفع غسل اجلمعة عن النساء 
يف السـفر(٦)، خصوصاً بضميمة مرسـلة الكليني، قال: «ويف رواية إنه رخص للنساء 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧، ١٤، ٢١، ٢٤، ٢٥ من أبواب التيمم.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١١، ١٠.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٣.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:١.
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يف السفر لقلة املاء»(١). فإن عدم التنبيه يف هذه النصوص للتيمم قد يظهر يف املفروغية 
عن عدم مرشوعيته بدالً عن هذه األغسال. ومن ثم يشكل البناء عىل عموم البدلية.

والسيام وأن الزم بدليته عن الغسل املستحب إجزاؤه عن الوضوء مثله، نظري 
إجزاء التيمم بدالً عن غسل اجلنابة عن الوضوء. ومن الصعب جداً البناء عىل ذلك. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. واحلمد هللا رب العاملني.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب األغسال املسنونة حديث:٢.
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(١) وهـو لغةً القصد، كـام رصح به غري واحد. ومنه قوله تعاىل: ﴿وال تيمموا 
﴾(٢). وعند املترشعة نفس  اخلبيث منه تنفقون﴾(١) وقوله تعاىل: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً
األعامل اخلاصة التي حتصل هبا الطهارة الرتابية، كام يشهد به النصوص الشارحة له(٣) 

وغريها. ومن ثم ال يتعد عندهم إىل ما يتيمم به بنفسه، بل بالباء ومن.
ويدل عىل مرشوعيته الكتاب املجيد والسنة املتواترة وإمجاع املسلمني. قال اهللا 
عز وجل يف سـورة النسـاء: ﴿يا أهيا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكار حتى 
تعلمـوا مـا تقولون وال جنباً إال عابري سـبيل حتى تغتسـلوا وإن كنتم مرىض أو عىل 
سـفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المسـتم النسـاء فلم جتدوا ماءً فتيمموا صعيداً 

.(٤)﴾ طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اهللا كان عفواً غفوراً
وقال سبحانه وتعاىل يف سورة املائدة: ﴿يا أهيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة 
فاغسـلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسـحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني 
وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرىض أو عىل سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 

(١) سورة البقرة اآلية:٢٦٩.
(٢) سورة النساء اآلية:٤٣، وسورة املائدة اآلية:٦.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم.
(٤) سورة النساء اآلية:٤٣.

املبحث اخلامس
يف التيمم(١)

وفيه فصول:
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المسـتم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 
مـا يريـد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 

تشكرون﴾(١).
وقـد وقع الكالم مـن املفرسين منا ومن العامة يف تفسـري اآليتـني الكريمتني، 
وتوجيههـام بنحو يطابق القواعد الفقهيـة املعول عليها عند الطائفتني. فإهنام ظاهرتان 
بـدواً يف أن موضـوع التيمم أمور أربعة بنحو البدلية، مـع أن كالً منها ليس موضوعاً 
له رشعاً، لوضوح أن السفر واملرض ال يسوغانه إال مع احلدث وتعذر استعامل املاء. 
وهو ال يناسب عطف احلدثني األكرب واألصغر عليهام بـ(أو) الظاهر يف استقالل كل 

منها بالسببية.
ومـن ثـم اضطر بعضهم إىل محـل (أو) الثانية عىل معنى الـواو، نظري ما يدعى 
يف قوله تعاىل: ﴿وأرسـلناه إىل مائة ألف أو يزيـدون﴾(٢). لكنه ـ لو صح لغة ـ خمالف 
للظاهر جداً، ويصعب محل اآلية املستشـهد هبا عليـه، فضالً عن آيتي التيمم ملخالفته 

. للسياق، فإن (أو) األوىل والثالثة ليست بمعنى الواو قطعاً
مضافـاً يف اإلشـكال يف اآليتـني إىل أن التقييـد بعـدم وجـدان املـاء إن رجـع 
لألخرين فقط لزم إطالق مرشوعية التيمم للمسـافر واملريض وإن تيرس هلام استعامل 
املاء، وإن رجع للكل أشكل بأن رشط مرشوعية التيمم مع املرض إرضار املاء ال عدم 
وجدانـه ومحـل عدم وجدان املاء عىل الكناية عام هو األعم من اإلرضار من اسـتعامله 

 . بعيد جداً
مـع أن الزم رجوعـه للـكل لغويـة ذكر السـفر واملرض، لعـدم خصوصيتهام 
يف مرشوعيـة التيمـم مع عـدم وجدان املاء أو لزوم حمذور منـه، بل ذلك جيري يف كل 
. وإن حكي عن أيب حنيفة عدم مرشوعية التيمم له،  مكلف وإن كان حارضاً صحيحاً

(١) سورة املائدة اآلية:٦.
(٢) سورة الصافات اآلية:١٤٧.
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لدعو قصور اآلية عن شموله.
كام أن الزم رجوعه للكل االسـتغناء عن ذكر مالمسـة النسـاء بذكر اجلنابة يف 

صدر الكالم... إىل غري ذلك مما قيل يف مقام اإلشكال يف تفسري اآليتني الرشيفتني. 
قـال سـيدنا املصنـفP: «حكـى األردبييل يف آيـات األحكام عن كشـف 
الكشاف أن اآلية من معضالت القرآن» ونحوه حكى يف تفسري املنار عن تفسري روح 
املعـاين لآللـويس. وعن حممد عبـده من املتأخرين: «وقد طالعت يف تفسـريها مخسـة 

، وال رأيت قوالً فيها يسلم من التكلف». وعرشين تفسرياً فلم أجد فيها غناءً
وقد التزم برجوع التقييد بعدم وجدان املاء لألخريين فقط مع إطالق مرشوعية 
التيمم للمسـافر واملريض ولو مع وجدان املاء، نظري حاهلام يف الصوم. وتبعه يف ذلك 
صاحـب املنـار. ونعـى حممد عبده عـىل الفقهاء الغفلـة عن ذلـك، وتقييدهم رشعية 
التيمم للمسافر بتعذر املاء، حتى شددوا فيه، ويف وجوب طلبه يف السفر وما وضعوه 
لذلـك مـن احلدود. مدعياً وضـوح هذا املعنى وسـالمة اآلية عليه مـن أي ركاكة أو 
ضعـف يف التأليـف، وأنه ال وجه حلمل اآلية عىل ما خيتـاره الفقيه وإن لزم ما لزم من 
ضعف وركاكة. كام ال وجه لعدها من املعضالت. بل يلزم أخذ احلكم من ظاهرها.

لكـن ال خيفـى أن ما ذكره يف السـفر وارد يف املـرض، وهل يلتزم بكونه سـبباً 
لترشيع التيمم وإن مل يرض معه املاء، كام حكي عن بعض شـذاذ العامة؟! وهل يمكن 
دعـو ظهـور اآليتني يف ذلك؟! وإذا أمكن تنزيل املرض عـىل ما يضـرّ به املاء أمكن 

تنزيل السفر عىل ما يفقد به املاء، كام حيصل كثرياً يف العصور السابقة.
عىل أنه مل يرش لإلشـكال األول، وهو أن السفر واملرض إنام جيب معهام التيمم 
مع احلدث، فكيف يعطف سبب احلدث عليهام؟! وما نعاه عىل الفقهاء إنام يتجه إذا مل 
يكن هلم دليل عىل احلكم املخالف للظاهر، وإال فالبدّ هلم من اجلمع بني األدلة عرفاً، 

ولو باخلروج عن ظاهرها.
ولعل األوىل يف توجيه اآليتني الرشيفتني أن املراد من القيام إىل الصالة يف اآلية 
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الثانيـة هو القيام من النوم، كام تضمنه موثق ابن بكري: «قلت أليب عبد اهللاA: قوله 
تعاىل: ﴿إذا قمتم إىل الصالة﴾ ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم...»(١).

وذلك يناسـب محل اجلنابة عىل االحتالم. بل لعل اإلجناب لغة خروج املني، 
وإحلاق اجلامع به يف حصول اجلنابة رشعي، كام يناسـبه ما يف لسـان العرب من تفسـري 

اجلنابة باملني. بل قد يستشعر من بعض النصوص. 
وحينئذٍ يكون صدر اآلية متعرضاً حلدث النوم واالحتالم وعليهام حيمل فرض 
السـفر واملرض، من دون حاجة للترصيح معهام بفرض احلدث كام حيمل السـفر عىل 
صورة فقد املاء، واملرض عىل صورة اإلرضار به، ملناسبتهام هلام ارتكازاً وبه حيافظ عىل 
خصوصية عنواهنام. وحينئذ يتجه عطف حدث الغائط أو املالمسـة بعد تقيدها بفقد 
املاء عىل املرض والسـفر، أو عىل القيام من النوم الذي محل عليه صدر اآلية، لكوهنام 

موضوعني مستقلني للتيمم يف قبال ذلك.
وعليه يسـتفاد من جمموع اآليـة مرشوعية التيمم للحـدث بالنوم واالحتالم، 
مع السـفر الذي ال ماء معه، واملرض الذي يرضبه املاء، وللحدث بالغائط واملالمسـة 
مـع عدم املاء. وتلحق بقية األفراد ـ كاملحتلم احلارض الفاقد للامء، واملريض املالمس 
للنسـاء الذي يضـرّ به املاء ـ بفهم عدم اخلصوصية، أو بفهم مناط احلكم املستفاد من 

النصوص وغريها.
وأمـا اآلية األوىل فهي كالثانية إال يف عدم تعـرض صدرها للحدث األصغر، 
وليس هو حمذوراً، بعد ما ظهر من عدم استيفاء اآليتني لتامم األفراد عىل كل حال. بل 
بناء عىل سـببية فقد العقل للحدث األصغر، يكون فرض السكر فيها مساوقاً لفرض 

احلدث األصغر، سواءً أريد به سكر النوم أم سكر الرشاب، كام روي كل منهام(٢).
وبذلك يندفع اإلشكال يف اآليتني الرشيفتني. وقد أشار إىل ما ذكرنا يف اجلملة 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث:٧.
(٢) تفسري العيايش ج:١ ص:٢٤٢، وجممع البيان ج:٣ ص:٥١.
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يف البحار واجلواهر. وال جمال إلطالة الكالم فيه ويف تعقيب ما ذكره مشـاخينا (قدس 
اهللا أرسارهم) يف املقام. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
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(١) كام تقدم يف الفصل الرابع من مباحث املياه عند الكالم يف الشك يف إطالق 
املاء. فراجع(١). ويأيت يف املسألة احلادية عرش إن شاء اهللا تعاىل ما ينفع يف املقام.

(٢) قـد أطلـق األصحـابM مسـوغية عـدم وجـدان املـاء للتيمـم. ويف 
، من غري فرق فيه عندنا بني السـفر واحلرض، بل يف  اجلواهـر: «إمجاعاً حمصالً ومنقوالً
اخلـالف واملنتهـى اإلمجاع عليه باخلصوص. كام أنـه يف األخري اإلمجاع أيضاً عىل عدم 
الفرق بني السـفر الطويل والقصري». وما نسـب للسـيد املرتىض من وجوب اإلعادة 
عىل احلارض ـ لو صدقت النسبة ـ ليس خالفاً يف ما نحن فيه من مسوغية عدم وجدان 

املاء للتيمم. 
وكيـف كان فيقتضيـهـ  مضافـاً إىل اإلمجـاع املذكـورـ  الكتاب املجيد والسـنة 
املسـتفيضة، بل املتواترة. نعم مرادهم بعدم الواجدان عدم واجدية املكلف له. ويأيت 
أن املراد به يف ظاهر الكتاب املجيد عدم العثور عليه. وأنه يكفي يف البناء عىل مرشوعية 

التيمم.
(٣) فـإن املنسـاق من إطالق عدم وجدان املاء هو عـدم وجدان املاء الكايف ملا 

(١) مصباح املنهاج كتاب الطهارة ج:١ ص:٤٣٩.

الفصل األول
يف مسوغاته

وجيمعها العذر املسقط لوجوب الطهارة املائية(١)، وهو أمور:
(األول): عدم وجدان(٢) ما يكفيه من املاء(٣) لوضوئه، أو غسله.
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جيـب عـىل املكلف من وضوء أو غسـل، بحيث يتحقـق به الطهـارة وال أثر لوجدان 
مـا دون ذلك، حتى لـو قيل بجريان قاعدة امليسـور يف الوضوء والغسـل، أو مطلقاً، 
لنهـوض إطالق مرشوعية التيمم بفقد املاء باحلكومـة عليها بعد ظهوره يف إرادة املاء 

الكايف يف الطهارة.
مضافاً إىل أن جريان قاعدة امليسـور بلحاظ أعضاء الوضوء والغسـلـ  لو قيل 
بـهـ  ال يقتيض متامية الطهارة به. وذلك يسـتلزم مرشوعيـة التيمم ولو منضامً للطهارة 
املائيـة الناقصـة، ألن الـرشط هو الطهـارة التامة. عىل أنـه ال قائل منّـا بجريان قاعدة 

امليسور بالنحو املذكور.
ويشـهد بـه يف اجلملةـ  مضافاً إىل ذلكـ  ما تضمـن وجوب التيمم عىل اجلنب 
إذا كان معـه مـن املاء ما يكفيه لوضوئه(١) والظاهر عـدم اخلالف فيه عندنا، بل ظاهر 

غري واحد ورصيح آخر اإلمجاع عليه. 
نعـم قـال العالمة يف هنايـة األحكام: «لو وجد من املاء مـا ال يكفيه لوضوئه مل 
جيب اسـتعامله، بل تيمم... أما اجلنب فيحتمل مسـاواته للمحدث. ووجوب رصف 
املاء إىل بعض أعضائه، جلواز وجود ما يكمل طهارته. واملواالة سـاقطة هنا، بخالف 

املحدث».
فـإن كان مـراده باحتـامل رصف املاء إىل بعض أعضائه االجتـزاء به يف الصالة 
مـن دون حاجـة للتيمم أشـكل بام سـبق. وإن كان مراده بـه ضم التيمـم إليه لصالة 
الوقت، ويكون غسل بعض األعضاء من أجل احتامل إمتام الغسل للصلوات اآلتية. 
فهـو ليـس خالفاً يف املقـام. وال خيلو عن قوة، بناء عىل ما هـو الظاهر من متامية مالك 
الطهارة املائية مع تعذر املاء، ولزوم حفظ القدرة بتهيئة املقدمة قبل الوقت، ووجوب 

االحتياط مع الشك يف القدرة.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التيمم.
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(١) لعدم املوضوع له. ويأيت يف آخر املسألة ما يأيت يف املقام.
(٢) عـىل املعروف مـن مذهب األصحـاب، فإنه عني الطلـب الذي رصحوا 
بوجوبـه، وعدم االجتزاء بالصالة بدونه، حتى ادعى اإلمجاع عليه يف اخلالف والغنية 
والتذكرة واملنتهى وجامع املقاصد وكشـف اللثام واملـدارك والرياض وظاهر املعترب 

وعن التنقيح وغريه.
وكالم بعضهـم وإن اختص باملسـافر، إال أن الظاهر كونه بسـبب غلبة ابتالئه 
بفقـد املاء، أو ألنه الفرد األخفى بسـبب صعوبة الطلب عليـه، أو ملا فيه من التفصيل 
الذي تضمنته النصوص. حتى أن ما عن األردبييل من استحباب الطلب ـ لو صدقت 
النسـبةـ  ال يـراد به إال اسـتحبابه للمسـافر، لبعض النصوص اآلتيـة، ال ألنه مقتىض 

األصل األويل.
 :Gوكيف كان فيقتضيه موثق السكوين عن اإلمام الصادق عن أبيه عن عيل
«قـال يطلب املاء يف السـفر إن كانـت احلزونة فغلوة، وإن كانت سـهولة فغلوتني. ال 

يطلب أكثر من ذلك»(١). 
وقد يستدل عليه أيضاً بصحيح زرارة عن أحدمهاA: «قال: إذا مل جيد املسافر 

املاء فليطلب ما دام يف الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل...»(٢). 
لكن رواه الشيخ بطريق آخر، وفيه: «فليمسك ما دام يف الوقت». فيكون أجنبياً 
عام نحن فيه. والظاهر اعتبار الطريق املذكور، إذ ليس فيه إال القاسـم بن عروة الذي 
تقـدم تقريـب االعتامد عىل روايته عند الكالم يف اسـتحباب الغسـل لدخول مسـجد 
النبـي8. ومـن هنا يتعني عـدم التعويل عىل الصحيح املذكـور لالضطراب يف 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التيمم حديث:٢، ١.

(مسـألة١): إن علـم بفقد املاء مل جيـب عليه الفحص عنـه(١)، وإن 
احتمل وجوده يف رحله أو يف القافلة لزمه الفحص(٢)
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روايته. 
عـىل أنه ال يعـرف القول من أحد بام تضمنه الطريق األول من وجوب الطلب 

يف متام الوقت، وإن استحسنه يف حمكي املعترب. 
إال أن حيمل عىل إرادة الرتخيص يف تأخري الطلب والصالة ما دام يف الوقت، فيكون 
 :Pأجنبياً عام نحن فيه، كام قد يناسـبه عدم حتديد مبدأ الطلب. قال سيدنا املصنف
«إذ ال يظـن إمـكان االلتزام بأن مبدأه أول الوقت، ويمتد إىل وقت الفوت كام ال يظن 
االلتـزام بـأن مبدأه الصالة، ألن ذلك يؤدي إىل عـدم إرادة الصالة إال يف آخر الوقت 
فراراً من كلفة الطلب». وكيف كان فيكفي يف وجوب الطلب موثق السكوين املعول 

عليه عند األصحاب.
نعـم يف خرب عيل بن سـامل عن أيب عبد اهللا: «قلت لـه: أتيمم وأصيل... فقال له 
، وال يف  ، فقال: ال تطلب املاء يميناً وال شـامالً داود الرقي: أفأطلب املاء يميناً وشـامالً

بئر. إن وجدته عىل الطريق فتوضأ منه [به]، وإن مل جتده فامض»(١). 
لكنـهـ  مع ضعفه جلهالة عيل بن سـامل، وعدم وضـوح كونه ابن أيب محزة الذي 
عملـت الطائفـة برواياته يف اجلملة ـ حممول عىل اخلـوف، بقرينة حديث داود الرقي: 
«قلت أليب عبد اهللاA: أكون يف السفر فتحرض الصالة وليس معي ماء، ويقال: إن 
؟ قال:ال تطلب املاء، ولكن تيمم،  املاء قريب منا، فأطلب املاء وأنا يف وقت يميناً وشامالً
فإين أخاف عليك التخلف عن أصحابك، فَتضل ويأكلك السبع»(٢). ومعترب يعقوب 
بن سامل عنهA: «عن رجل ال يكون معه ماء واملاء عن يمني الطريق ويساره غلوتني 
أو نحـو ذلك. قال: ال آمره أن يغرر بنفسـه، فيعرض له لص أو سـبع»(٣). لظهورمها 
يف أن عدم الطلب من املسـافر من جهة اخلوف، ال لعدم وجوبه يف نفسه. والسيام مع 
قرب رجوع ما يف خرب عيل بن سامل من كالم داود الرقي مع اإلمامA إىل ما تضمنه 
حديث داود. ومع ظهور قولهA يف ذيل خرب عيل بن سامل: «إن وجدته عىل الطريق 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التيمم حديث:٣، ١، ٢.
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فتوضـأ منه [بـه]، وإن مل جتده فامض» يف عدم وجوب طلب املـاء خارج الطريق وال 
يف البئـر حتى مع العلم بوجوده، وال يظن بأحد االلتزام بذلك، ومحله عىل خصوص 

صورة الشك يف وجوده ليس بأوىل من محله عىل صورة اخلوف. 
مضافاً إىل ما هو الظاهر من إعراض األصحاب عن اخلرب املذكور، ملا سبق من 
إطباقهم عىل وجوب الطلب، حيث يكفي ذلك يف وهنه. ومن هنا ال خمرج عن موثق 

السكوين، املعتضد باتفاق األصحاب.
نعم هو خمتص بالسـفر، إال أن إلغاء خصوصيته عرفاً قريب جداً، والسيام مع 
ظهور أن الطلب يف السفر أشق منه يف احلرض نوعاً، فوجوبه يف السفر يستلزم وجوبه 
يف احلـرض باألولويـة العرفية الراجعة ملفهوم املوافقة. ومع ظهـور املوثق يف املفروغية 
عن وجوب الطلب، لعدم تعرضه له إال يف مقام حتديده، وال منشأ للمفروغية ارتكازاً 
إال االهتـامم بتحصيـل الطهارة املائية خروجاً عن التكليـف هبا، وال فرق يف ذلك بني 

السفر واحلرض. 
عـىل أنه قد يسـتفاد عموم وجـوب الطلب مـن اآليتني الكريمتـني، ألن عدم 
الوجـدان عرفاً عبارة عن عـدم العثور عىل اليشء بعد طلبه والفحص عنه، نظري عدم 
وجدان الضالة، ال ما يساوق عدم اجلدة. والسيام بمالحظة التفريع املستفاد من الفاء 
يف قولـه تعـاىل: ﴿فلـم جتدوا مـاء﴾، لظهور أن عـدم الوجدان لو كان مسـاوقاً لعدم 
القـدرة عـىل املاء أو عدم واجديته فهو ليس مرتتبـاً عىل حصول احلدث، بل قد يكون 
، بخـالف ما لو كان بمعنى عدم العثور عليـه بعد طلبه والفحص  أسـبق منه حصوالً
عنه، لظهور أن حصول احلدث ملا كان سبباً للحاجة للامء كان الفحص عنه مرتباً عليه 

 . طبعاً، كام يكون عدم الوجدان املرتتب عىل الفحص مرتتباً عليه أيضاً
وكأنـه إىل هـذا نظـر يف جامـع املقاصد، حيث قـال: «وال ريـب أن طلب املاء 
رشط جلـواز التيمـم. لظاهر قوله تعاىل: ﴿فلم جتدوا مـاءً فتيمموا﴾، وعدم الوجدان 

إنام يكون بعد الطلب».



٦٠...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨

ودعـو: أن موضـوع التيمم ليس هـو عدم الوجدان هبـذا املعنى، بل بمعنى 
عدم القدرة عىل اسـتعامل املاء، ولذا اكتفوا يف التيمم بعدم القدرة عىل اسـتعاملهـ  ولو 
رشعاً حلرمة استعامله ـ وإن كان واجداً له باملعنى املذكور. مدفوعة بأن عدم الوجدان 
باملعنـى املذكـور وإن مل يكن موضوعـاً للتيمم، بل موضوعه ـ كام تقـدم قريباً ويأيت ـ 
هو سقوط التكليف باستعامله ولو مع القدرة عليه، كام يف موارد احلرج والرضر الذي 
جيـوز حتمله، إال أن املسـتفاد من اآليتني بالتقريب املتقـدم وبضميمة األدلة األخر أن 
عـدم وجدان املاء باملعنى املذكور ـ وهـو املرتتب عىل الفحص ـ مصحح رشعاً للبناء 
عىل عدم التكليف باستعامله لالكتفاء بالتيمم، فال جيوز ظاهراً ترك الوضوء واالجتزاء 

. بالتيمم إال به، كام يكفي هو يف ذلك وإن احتمل وجود املاء والقدرة عليه واقعاً
نعـم مـع العلـم بعدم وجـود املـاء أو عدم القـدرة عليـه مع وجـوده ال جيب 
الفحص، لكن ليس لصدق عدم الوجدان عرفاً، أو ألن املراد بعدم الوجدان يف املقام 
ما يعمّ ذلك، بل لعدم املوضوع للطلب وعدم احلاجة له، بعد إحراز سقوط التكليف 

باستعامل املاء بالعلم. 
ومـن ذلك يظهر اختالط األمـر عىل صاحب املدارك، حيث قـال: «فإن عدم 

الوجدان ال يتحقق عرفاً إال بعد الطلب، أو تيقن عدم اإلصابة».
هذا ولو غض النظر عن مجيع ما تقدم كفى وجوب الفحص األصل. وتقريبه: 
أن مقتىض إطالق دليل الطهارة املائية عدم أخذ القدرة رشعاً يف موضوعها، وإنام هي 
رشط فعلية التكليف، فمع الشك فيها جيب الفحص أو االحتياط، كام يف سائر موارد 

الشك يف القدرة العقلية، وال جمال للرباءة. 
إن قلـت: مقتـىض أخـذ عدم وجـدان املـاء يف موضـوع التيمم أخـذ وجدانه 
والقـدرة عليه يف موضـوع الطهارة املائيـة، ألن التفصيل قاطع للرشكة، فمع الشـك 
يف وجـود املـاء ويف القدرة عليه يشـك يف التكليف، واألصل الرباءة، كام لو شـك يف 
متامية اسـتطاعة احلج. بل مقتىض اسـتصحاب عدم املاء وعـدم القدرة عليه ولو أزالً 
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هو سقوط الطهارة املائية ومرشوعية التيمم. وبه يستغنى، عن أصل الرباءة.
نعـم ال جمال لذلك مع سـبق القدرة عىل املاء، ألن مقتىض اسـتصحاهبا حينئذٍ 
هـو وجـوب الطهـارة املائيـة وعـدم مرشوعية التيمـم. لكنه خيتـص بـام إذا كان املاء 
الذي يشـك يف القدرة عليه عني املاء الذي علم بسـبق املقدرة عليه، أما إذا كان غريه 
فاسـتصحاب القدرة عىل املاء يكون من القسـم الثالث السـتصحاب الكيل الذي ال 

جيري عىل التحقيق.
قلت: جمرد أخذ عدم القدرة عىل املاء أو غري ذلك يف موضوع مرشوعية التيمم 
ال يسـتلزم تقييد موضوع الطهارة املائية، إلمكان اجتـامع مرشوعية التيمم أو وجوبه 
مع متامية موضوع الطهارة املائية ومتامية مالكها، نظري اخلطاب بالضد عند تعذر ضده 
األهم. والسـيام مع كون بدلية التيمم اضطرارية، حيث يناسب ذلك عدم وفائه بتامم 

مالك املائية مع فعلية املالك املذكور.
وحينئذٍ فاسـتصحاب عدم القدرة عىل املاء وإن أحرز موضوع التيمم، إال أنه 
ال حيرز ارتفاع موضوع الطهارة املائية، بل وال ارتفاع اخلطاب هبا، بل غايته أن يشك 
، الذي عرفـت أن املرجع يف مثله  يف فعليـة اخلطـاب، للشـك يف القدرة املعتربة عقـالً

االحتياط.
نعم ذكر سـيدنا املصنفP أن استصحاب عدم القدرة عىل املاء وإن مل حيرز 
عدم وجوب الطهارة املائية، إال أنه حيث كان حمرزاً ملرشوعية الطهارة الرتابية، وكانت 
مرشوعيتها بعنوان البدلية عن الطهارة املائية، فهي صاحلة للمعذرية عنها، ومانعة من 

حكم العقل بوجوب االحتياط فيها مع احتامل القدرة عليها. 
لكنه يشـكل بـأن البدلية املذكـورة ملا كانـت اضطرارية، مبنية عـىل عدم وفاء 
البـدل بتـامم مالك املبـدل، فإحرازهـا ال يصلح للمعذريـة عن التكليـف باملبدل بعد 
إحراز موضوعه واحتامل فعليته تبعاً الحتامل القدرة عليه، عىل ما تقدم توضيحه عند 
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الكالم يف الشك يف إطالق املاء من الفصل الرابع من مباحث املياه(١).
هذا مضافاً إىل ما تقدم هناكـ  وأرشنا إليه تبعاً لسيدنا املصنفP هنا عند ذكر 
اجلامع بني مسـوغات التيمم ـ من أن موضـوع التيمم ليس هو عدم القدرة عىل املاء، 
بـل جمرد عدم التكليـف بالطهارة املائية، وال أصل حيرز ذلـك، عىل ما تقدم توضيحه 
هنـاك، بـل مقتىض حكـم العقل تنجز احتـامل التكليف به، تبعاً الحتـامل القدرة عىل 

. امتثاله، كام سبق. فراجع وتأمل جيداً
(١) أمـا بنـاء عىل عموم حجيـة االطمئنان فظاهـر. وأما بناء عـىل عدمه ـ كام 
هـو التحقيـقـ  فقـد يوجه بصدق عـدم الوجدان باملعنـى املتقدم، وبأن حتـري العلم 
واالقتصـار عليـه يف مثل املقام مما حيتمل فيه الضياع والنسـيان مسـتلزم للحرج بنحو 
يعلم بعدم تكليف الشـارع به. والسـيام بمالحظة تساحمه يف طلب املاء للمسافر، فلم 

يكلف بام يالزم االطمئنان بالعدم، فضالً عن العلم. 
نعـم املتيقن من ذلك ما إذا تعذر حتصيل العلم، الحتامل النسـيان ونحوه. أما 
مع إمكان حتصيله باسـتكامل الفحص فاالكتفاء باالطمئنان ـ بناء عىل عدم حجيته يف 

نفسه ـ ال خيلو عن إشكال.
(٢) فـإن املعـروف بـني األصحـاب االكتفـاء بالغلـوة والغلوتـني، ونسـب 
للمشـهور يف كالم مجاعة، بل عن الغنية وظاهر التذكرة وعن إرشاد اجلعفرية اإلمجاع 
عليه. ويقتضيه موثق السـكوين املتقدم عند الكالم يف وجوب الطلب. قال يف املعترب: 
«والتقدير بالغلوة والغلوتني رواية السكوين، وهو ضعيف، غري أن اجلامعة عملوا هبا. 
والوجه أنه يطلب املاء من كل جهة يرجى فيها اإلصابة، وال يكلف التباعد بام يشـق. 

(١) مصباح املنهاج كتاب الطهارة ج:١ ص:٤٣٩.

يف  وجـوده  احتمـل  وإن  بعدمـه(١)،  واالطمئنـان  العلـم  حيصـل  أن  إىل 
األرض  يف  سـهم  رميـة  بمقـدار(٢)  فيهـا  الطلـب  عليـه  وجـب  الفـالة 
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وروايـة زرارة تـدل عىل أنـه يطلب دائامً مـا دام يف الوقت حتى خيشـى الفوات. وهو 
حسن. والرواية واضحة املعنى».

وهو كام تر، إذ ال يقدح ضعف الرواية مع عمل األصحاب هبا، كام تقدم منّا 
غري مرة، ورصح به هوP. عىل أن الظاهر اعتبار سند رواية السكوين املذكورة، ألن 
الشيخP رواها بسنده الصحيح عن الصفار ـ الذي هو ثقة جليل ـ عن إبراهيم بن 
هاشـم ـ الثقـة بشـهادة ولـده وابن قولويـه، وألهنم ذكـروا أنه أول مـن نرش حديث 
الكوفيـني بقـم، بنحو يظهر منهم قبول القميني لروايتـه حتى حكي عن ابن طاووس 
دعو االتفاق عىل وثاقته ـ عن النوفيل عن السكوين الثقتني، بشهادة عيل بن إبراهيم 
وابن قولويه. وملا ذكره الشـيخP يف العدة من عمل األصحاب بروايات السكوين 
وإن كان عامياً، لوثاقته يف نفسـه. بل قد يظهر من ذلك عملهم بروايات النوفيل، ألنه 
هو الراوي لكتاب السكوين. وهبا خيرج عن القاعدة املقتضية ملا ذكره أوالً من الطلب 

ما مل يشق.
وأمـا رواية زرارة فهي عبارة عن صحيحـه الذي تقدم عند الكالم يف وجوب 
الطلب وتقدم اضطراب متنه وقوة احتامل محله عىل بيان وقت الطلب، ال بيان مقداره 

فراجع. وحينئذ ال يعول عليها يف قبال حديث السكوين.
ومنـه يظهـر ضعـف مـا يف اخلـالف وعن غـريه من إطـالق وجـوب الطلب 
ه اليأس. إال أن يـراد به وجوبه يف اجلملة يف مقابل عدم وجوبه، كام  الظاهـر يف أن حدّ

لعله ظاهر بعضهم. 
ومثله ما يف املبسوط والنهاية من إطالق وجوب الطلب رمية سهم أو سهمني، 
، الراجع لوجـوب الطلـب يف مقدار رميـة واحدة،  الظاهـر يف التخيـري بينهـام عمـالً
واسـتحباب الزيـادة فيـه حتى يبلغ مقـدار رميتـني. إال أن حتمـل (أو) يف كالمه عىل 

التقسيم إشارة إىل التفصيل املتقدم.
هـذا والظاهر من النص حتديد مقدار السـعي لتحصيل املـاء، ال حتديد املكان 
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الـذي يبحـث عن وجـود املاء فيه، فـال جيتزأ بالعلم بعـدم وجود املاء يف مقدار سـعة 
الغلـوة أو الغلوتـني إذا احتمـل وجـوده أبعد من ذلـك، واإلطالع عليـه بالطلب يف 

املقدار املذكور بسبب امتداد البرص.
ثم إن مقتىض ما ذكره سيدنا املصنفP من جعل موضوع التحديد بالغلوة 
والغلوتـني الفـالة عدم الفرق بني املسـافر وغريه كاملتوطن يف موضـع من الفالة. بل 

مقتىض إطالق بعضهم العموم حتى لغري املسافر يف غري الفالة. 
وهو غري ظاهر، الختصاص الرواية باملسـافر، والتعدي لغريه حيتاج إىل دليل. 
وال جمال إللغاء خصوصية املسـافر عرفاً بعد إمـكان خصوصيته بمزيد من اإلرفاق، 

إلجهاد السفر له، وحاجته للمبادرة بقطع املسافة. 
نعـم ال خيتص باملسـافر سـفراً يوجب القرص، بـل يعم غريه، حتـى من عمله 
السـفر، أو كان بيتـه معـه، كاألعـراب الرحـل. كام أن املوثـق ينرصف أيضـاً للفالة، 
بلحاظ وصف األرض بالسـهولة واحلزونة، وال يعم ما إذا مرّ املسافر يف طريقه بقرية 
أو مدينة، بل املرجع فيه القاعدة، املقتضية للطلب حتى اليأس، كأهل القرية أو املدينة 

التي مرّ هبا.
(١) ظاهره كالنص إرادة وعورة األرض. وعممه يف جامع املقاصد واملسالك 
والريـاض واجلواهـر وغريهـا ملا إذا كان فيها شـجر. وهو غري ظاهر. إال أن يسـتلزم 

صعوبة الطلب، فقد يلحق باحلزنة، لفهم عدم اخلصوصية. فتأمل.
(٢) كام رصح به مجاعة كثرية، ونسـب لألشـهر واملشـهور، وهو املرصح به يف 
. وقد حيمل عليه ما يف املقنعة وعن احللبي  معقد إمجاع الغنية والتذكرة املشـار إليه آنفاً
من االقتصار عىل اليمني واليسـار واألمام وإمهـال اخللف، بلحاظ أنه قد عرف حاله 
عند سريه. كام ربام يكون االقتصار يف النهاية والوسيلة عىل اليمني واليسار بلحاظ أن 

إن  األربـع(٢)  اجلهـات  يف  السـهلة،  األرض  يف  وسـهمني  احلزنـة(١)، 
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األمام يف الطريق املسلوك كثرياً ما يكون منكشفاً بحيث يعرف حاله بمجرد النظر.
وكيف كان فمن الظاهر أن النص إنام تضمن مقدار امتداد الطلب، دون اجلهة 
التي يقع فيها. إال أنه حيث كان موضوع الطلب ارتكازاً هو مورد احتامل وجود املاء 
فاملسـتفاد من إطـالق النص لزوم طلب املاء يف مجيع مـوارد احتامل وجوده باالمتداد 

املذكور، من دون ختصيص بجهة.
ولعل هذا هو مراد املشـهور أو الكل، حيث ال إشـكال ظاهراً يف عدم إرادهتم 
الطلـب يف جهـة ال حيتمل وجود املاء فيهـا، كام أن الظاهر عـدم إرادهتم االقتصار يف 
الطلـب عىل اخلطـوط املتجهة للجهـات األربع، مـن منزل املكلف، بـل مرادهم من 
الطلـب يف كل جهـة الطلب يف متام ربع الدائرة الواقع يف تلك اجلهة بحيث لو احتمل 

وجود املاء يف مجيع نقاط الدائرة لوجب استيعاهبا بالطلب والفحص.
هـذا وأما احتامل كون جمموع السـري غلـوة ولو متفرقة يف مجيـع اجلهات، فهو 

. لقوة انرصاف التحديد إلرادة مقدار امتداد السري، ال جمموعه. خمالف للظاهر جداً
. (١) لعدم املوضوع له، كام تقدم فيام لو علم بعدم وجود املاء أصالً

(٢) ملـا تقدم يف سـابقه. ومنـه يظهر عدم وجـوب الطلب يف السـفر أصالً لو 
علـم بعـدم املاء، كام رصح به غـري واحد، ويف مفتاح الكرامـة: «ال أجد فيه خالفاً إال 
من الشـافعي يف أحد وجهيه» ويف احلدائق: «والظاهـر إنه ال خالف فيه بني أصحابنا 

رضوان اهللا عليهم». 
، إلطالق  لكن عن قواعد الشـهيد واملعامل واحلبل املتني وجوب الطلب حينئذٍ
دليلـه. وهـو كام تر إذ ال موضوع للطلب مـع العلم بعدم املطلوب حتى لو قيل بأن 

احتمـل وجـوده يف كل واحـدة منهـا، وإن علـم بعدمه يف بعـض معني من 
اجلهـات األربـع مل جيـب عليه الطلـب فيها(١)، فـإن مل حيتمـل وجوده إال 
يف جهـة معينـة وجـب عليـه الطلب فيهـا دون غريهـا(٢)، والبينـة بمنزلة 
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وجوبـه يف املقـام نفيس. ومـع أن الظاهر أنه طريقي أو مقدمي، عىل ما يأيت يف املسـألة 
الرابعة إن شاء اهللا تعاىل. عىل أن النسبة ملن سبق ال ختلو عن إشكال.

(١) لظهـور أن وجـوب الطلـب طريقي من أجل إحراز عـدم املاء أو مقدمي 
من أجل الوصول للامء، فمع إحراز عدم املاء، بالبينة ـ بمقتىض عموم دليل حجيتها، 
الـذي تقـدم الكالم فيه يف املسـألة التاسـعة عـرشة من مباحـث االجتهـاد والتقليدـ  
يتعني سـقوط وجوب الطلب واالجتزاء به يف اخلروج عام تقدم من القاعدة املقتضية 

للفحص.
(٢) كـام يف التذكـرة، بل منع يف املنتهى من االجتزاء بطلـب الغري وإن كان قد 
أمره به. لكن رصح بجواز االسـتنابة يف جامع املقاصد واملسـالك والروضة، وحكي 
عن الشهيد األول. ويرجع إليه ما يف هناية األحكام من االجتزاء بطلب الغري الثقة إذا 

أمره أو أذن له، دون ما إذا مل يأذن له فيه.
هذا وال خيفى أن املنساق من النص كون الطلب ألجل إحراز عدم املاء، وحيث 
كان إحـرازه وظيفـة املكلف الذي يريـد التيمم كان ظاهره اعتبار إحرازه سـواءً كان 
بطلبه بنفسـه أم بطلب غريه، أم من دون طلـب. وحينئذ يتعني اجتزاء املكلف بطلب 
الغـري إذا حصل له اليأس من طلبه لوثوقه بصدقه ومعرفته، سـواء اسـتنابه أو أذن له 
أم ال، ألن الطلب طريقي من أجل إحراز عدم املاء، أو مقدمي من أجل الوصول له، 
فمـع إحرازه عدمه ال موضوع لطلبه له بنفسـه. أما مع عـدم حصول اليأس من طلبه 
فاملتعني عدم اجتزائه به وإن حصل اليأس للطالب نفسه. ألن اجتزاءه به حينئذ حيتاج 

إىل دليل. ويدفعه األصل املتقدم.

العلم(١) فإن شهدت بعدم املاء يف جهة أو جهات معينة مل جيب الطلب فيها.
(مسـألة٢): يف جواز االسـتنابة يف الطلب إشـكال(٢) إال أن حيصل 

العلم من طلب غريه وإن مل يكن نائباً عنه.
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ودعـو: أن مقتـىض السـرية االجتـزاء بطلب الغـري، ملا هو املعلـوم من عدم 
انشـغال مجيـع أهل القافلـة سـابقاً بالطلب، خصوصاً النسـاء والعجـزة ممن يصعب 
عليهم ذلك، بل جيتزئون بطلب غريهم. مدفوعة بأن املتيقن منها ما إذا حصل اليأس 

. للباقني من طلب غريهم ال مطلقاً
وأمـا ما ذكره غري واحد من أن االسـتنابة إنام تكمـن مرشوعيتها يف الواجبات 
النفسـية والغرييـة، حيث قد يتجه احتـامل االجتزاء يف االمتثال بفعـل النائب، أما يف 
الواجبـات الطريقيـة ـ ومنها املقام ـ فـال موضوع للنيابة، بل املعيـار فيه اليأس الذي 
البد من حصوله للمكلف نفسـه من أي سـبب فرض. فهو ال خيلو عن إشـكال، بل 
الظاهـر أن املعيـار يف مجيـع أقسـام الواجـب عىل ظهور دليـل اخلطاب فيـام يعم فعل 
النائـب وعدمـه. عـىل أنه قد أرشنا إىل احتـامل كون وجوب الطلـب مقدمياً من أجل 

. حتصيل املاء. فتأمل جيداً
(١) لتحقـق موضوعه وهو عدم املاء، أو عـدم وجوب الطهارة املائية، عىل ما 
تقـدم عنـد الـكالم يف مقتىض األصل يف حكـم الطلب. وأما الطلب فهـو إما واجب 
طريقـي من أجـل معرفة املوضوع املذكـور، أو واجب مقدمي من أجـل حتصيل املاء 

للطهارة الواجبة، وال موضوع له مع عدمه. 
لكـن رصح غـري واحـد بالبطالن، ويف اجلواهـر: «قطعاً وإمجاعـاً منقوالً إن مل 
. ملا عرفت سـابقاً من األدلة الدالة عىل اشرتاط صحة التيمم به. وال فرق  يكن حمصالً
يف ذلـك بـني أن يصادف عـدم املاء بعد الطلـب وعدمه. كام أنه ال فـرق فيه بني العامل 
واجلاهل والنايس وغريهم، قضاءً للرشطية السابقة... فام عساه يظهر من بعض فروع 
التحريـر مـن احلكم بالصحة لو صـادف عدم املاء ليس يف حمله. مـع احتامل إرادته ما 

ليس نحن فيه...».

(مسألة٣): إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم املاء(١).
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وهـو كام تر مبنـي عىل محل األمر بالطلب عىل كونـه مقدمياً بلحاظ رشطيته 
ملرشوعيـة التيمـم، أو لصحته كطهارة ترابه. لكنه خالف املنسـبق مـن دليل الطلب. 
وأما اإلمجاع املدعى فهو ـ لو تم ـ قد يرجع إىل عدم االجتزاء بصالته ظاهراً الحتامل 
وجـود املـاء، ال عـدم االجتزاء هبا واقعـاً وإن صادف عدم وجود املـاء. نعم البد من 

حتقق قصد القربة، كام يأيت.
(١) كام يف التذكرة واملنتهى وهناية األحكام وجامع املقاصد والروض وكشف 
اللثـام واملدارك وغريها. وكأنه إلطالق دليل الطهـارة املائية املفروض القدرة عليها، 

بعد محل حتديد الطلب عىل صورة الشك. ومن ثم قيل إنه واجب طريقي. 
لكن الظاهر أن طلب اليشء ليس عبارة عن الفحص عنه، ليختص بحال الشك 
فيه، بل هو السعي له وحماولة حتصيله، والفحص عنه مع الشك فيه الزم لذلك، ألنه 
مقدمـة له. فيكون وجوب الطلب مقدمياً من أجل حتصيل الطهارة املائية، ال طريقياً، 
والواجـب الطريقي هو الفحص يف ضمـن احلدّ ال غري. وإال فكون عدم وجدان املاء 
يف داخل احلدّ طريقاً حمرزاً لعدمه مطلقاً ولو يف خارجه ال يناسب املرتكزات ويصعب 

. محل النص عليه جداً
وحينئـذٍ يكـون مرجع التحديد تقييـد القدرة املعتربة يف فعليـة وجود الطهارة 
، ومقتضـاه عدم وجوب الطلب فيـام زاد عىل احلدّ وإن  املائيـة بالقـدرة يف ضمن احلدّ

علم بوجود املاء فيه.
ولعلـه إليه يرجع مـا يف اجلواهر من أن دليل التحديد مقيـد لعدم الوجدان بام 
، لوال اإلمجاع أو  ، وهـو صادق حتى مع العلم بوجوده يف خارج احلدّ إذا كان يف احلـدّ

غريه. 

(مسـألة٤): إذا علـم بوجود املاء خارج احلدّ املذكور وجب السـعي 
إليه وإن بعد(١)
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اللهـم إال أن يقال: التحديـد وإن اقتىض تقييد القدرة املعتربة يف الطهارة املائية 
بالقدرة عىل املاء املوجود يف احلدّ دون املوجود خارجه، إال أن دليل التحديد ينرصف 
إىل ما إذا مل يعلم بوجود املاء، أما مع العلم بوجوده يف مكان معني فالسـعي لتحصيله 
ليـس طلبـاً عرفاً، البتناء الطلب عرفـاً عىل الفحص عن املجهـول. ومع قصور دليل 
التحديد يتعني الرجوع إلطالق دليل الطهارة املقتيض لوجوب السعي لتحصيل املاء 

من مكانه املعلوم.
نعـم إذا علم بوجود املاء خـارج احلدّ مع اجلهل بموضعه بنحو حيتاج إىل طلبه 

والفحص عنه كان مقتىض دليل التحديد عدم وجوب طلبه والفحص عنه.
(١) بحيـث يدخل يف نفي احلرج املسـقط للتكليف. لكن اإلنصاف أن اعتبار 

. ذلك مقلل لفائدة التحديد جداً
(٢) كام قد يسـتفاد مما يف التذكرة من وجوب طلب املاء إذا دل عليه يف خارج 
، وما يف كشـف اللثام من إطالق وجوبه عند أمـارة تدل عليه من خرضة وقصد  احلـدّ
طري ونحومها، إذا دل عليه. ويف اجلواهر: «قد يرتدد يف الظن الذي تطمئن به النفس، 

بل هو علم عريف، من حيث عدم احتامل شمول الرواية ملثله». 
. حيث يبعد  وهو قريب لو كان وجوب الطلب طريقياً إلحراز عدم املاء مطلقاً
جـداً عموم جعل عدم العثـور عىل املاء يف داخل احلدّ طريقاً إلحراز عدمه مطلقاً ولو 
. بل لـو قيل بحجية  يف خـارج احلـدّ ملا إذا حصـل االطمئنان بوجـوده يف خارج احلدّ
االطمئنان يف نفسـه فاألمر أظهر. أما بناء عىل ما سـبق منّا فينحرص الوجه فيه بعموم 

اإلنرصاف املشار آنفاً لصورة االطمئنان، كام هو غري بعيد. 
هـذا ويف جامع املقاصد وكشـف اللثام والروض االكتفـاء بظن وجود املاء يف 

إال أن يلزم منه مشـقة عظيمة(١)، وكذا احلال إذا حصل االطمئنان بوجود 
. (٢) عىل األحوط وجوباً املاء يف خارج احلدّ
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خـارج احلـدّ يف وجوب طلبه. وال يظهر وجهه مع إطالق دليل التحديد حتى لو محل 
. إال أن يدعى قيام الظن مقام العلم يف الرشعيات. وهو  كـون وجوب الطلب طريقياً

 .كام تر
وأضعف منه ما عن املنتهى من االكتفاء بتوهم وجوده الذي هو دون الشـك. 
ألنـه إلغـاء لدليل التحديد رأسـاً، إذ مع عدم احتامل وجـوده ال جيب الطلب حتى يف 
. وإن كان املوجود يف املنتهىـ  فيام عثـرت عليهـ  هو وجوب توهم قرب  داخـل احلـدّ

املاء منه، ال مع توهم مطلق وجوده، فيخرج عام نحن فيه.
(١) ألن الطلـب حيث يكشـف عن عدم املاء يف احلدّ فال يفرق يف كشـفه عنه 
بـني أوقات وقوعه. خالفـاً ملا يف املعترب واملنتهى واملدارك. ومقتىض ما رصحوا به من 
عـدم وجـوب الطلب مع العلم بعدم املاء اختصاص ذلك بـام إذا احتمل وجود املاء، 
إمـا الحتامل قصور يف الطلب والفحـص، أو الحتامل جتدد املاء وإن كان احتامل أحد 

األمرين ال يعتنى به لو كان الطلب يف الوقت.
وحينئذٍ فقد استدل عليه يف اجلواهر وغريه بوجوه:

األول: ظاهـر مـا دل عـىل وجوبه، حيث ال جيـب إال يف الوقت فال جيزيء إال 
إذا وقع بعده. 

وفيـه: أنـه بعـد أن كان املفروض عدم قـدح االحتامل احلاصل مـع الطلب يف 
الوقت فالبد أن يكون اكتفاء الشـارع بالطلب مبنياً عىل اكتفائه يف إحراز عدم القدرة 
عـىل املـاء باليـأس احلاصل منـه، فمع بقـاء اليـأس املذكور بعـد الوقـت ال موضوع 
للفحـص. وجمرد عدم وجوب الطلب قبل الوقت ال ينايف االجتزاء بفائدته املسـتمرة 

بعده. 

(مسـألة٥): إذا طلـب املاء قبل دخول الوقت فلـم جيد مل جتب إعادة 
الطلب بعد دخول الوقت(١)،
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عـىل أن عمـدة دليل وجـوب الطلب هو حديث السـكوين، وال ظهـور له يف 
اخلطـاب بـه وإجيابـه ليختص بام بعـد الوقت، بـل املفروغيـة عنه الظاهـرة يف توقف 

. مرشوعية التيمم عليه ولو ظاهراً
الثـاين: توقـف صدق عـدم الوجدان حـني التيمم عـىل الطلب بعـد الوقت، 
والسـيام بعـد ظهور اآلية يف اعتبار عـدم الوجدان حني القيام للصـالة وإرادة التيمم 

هلا. 
وفيـه: أن املـراد بعدم الوجـدان إن كان هو عدم القدرة عىل املاء فقد سـبق أن 
االجتزاء بالطلب يستلزم االجتزاء يف إحراز عدم القدرة باليأس احلاصل من الطلب، 
وهـو الباقـي بعـده حني القيـام للصـالة. وإن كان هو عـدم العثور عليـه املتفرع عىل 
الفحص ـ كام سبق منّا عند الكالم يف وجوب الطلب ـ فمن الظاهر أن عدم الوجدان 
باملعنـى املذكـور ليس موضوعـاً لوجـوب التيمم، بل هـو مصحح للبنـاء عىل حتقق 
موضوعـه بلحاظ اسـتلزامه اليأس، واملفـروض حصوله يف حمل الـكالم بعد الوقت 

وحني القيام للصالة.
كيـف ولـو بني عىل اجلمود عىل ذلـك لزم عدم االجتـزاء بالطلب بعد الوقت 
مـع الفصل املعتد بـه بينه وبني التيمم للصالة، خصوصـاً إذا كان بداع آخر كالرشب 

والتنظيف. وال يظن التزام أحد بذلك.
الثالـث: صحيح زرارة املتضمن األمر بالطلـب مادام يف الوقت. وكأنه حلمله 
عىل إرادة بيان وقت الطلب، ال أمده ومقداره، ملا سبق عند الكالم يف وجوب الطلب. 
وهـو كام تر لعدم التعرض يف الصحيح ملبدأ وقت الطلب، بل منتهى وقته فال ينايف 

تقديمه عىل الوقت.
الرابـع: إنه لو اكتفي به قبل الوقت لزم االكتفـاء بالطلب الواحد أليام كثرية. 
وفيـه: أنـه ال حمـذور يف البناء عىل ذلك، بل رصح به غري واحـد، كام يأيت. ومن هنا ال 

خمرج عام سبق.
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(١) ملا سـبق مـن أن االكتفاء بالفحص حني الطلب بلحـاظ االجتزاء باليأس 
احلاصل منه، فمع ارتفاع اليأس يتعني عدم االجتزاء به. وأما اسـتصحاب عدم جتدد 
املـاء فال جمال للتعويل عليه ملا سـبق عنه الكالم يف دليل وجـوب الطلب. ومنه يظهر 

لزوم إعادة الطلب مع االحتامل املذكور حتى لو وقع بعد الوقت.
(٢) كام قطع به غري واحد. واستدل عليه سيدنا املصنفP بإطالق النص. 
وفيـه: أن حديث السـكوين وارد لبيان مقدار الطلب، وظاهـره املفروغية عن وجوبه 
من دون أن يكون له إطالق يف ذلك. فالعمدة ما سـبق من القاعدة املقتضية لوجوب 

الطلب.
نعـم قـد يدعى عدم وجـوب الطلب مـع عدم انتقـاض التيمـم احلاصل قبل 
االنتقـال. للنصـوص املتضمنـة عدم انتقـاض التيمـم إال باحلدث أو إصابـة املاء(١)، 
كصحيـح زرارة: «قلـت أليب جعفـرA: يصـيل الرجـل بتيمم واحد صـالة الليل 
والنهـار كلها؟ فقال: نعم، ما مل حيدث أو يصب املاء»(٢)، وغريه. فإن مقتىض إطالقها 

عدم انتقاض التيمم مع عدم إصابة املاء ولو كان لعدم الطلب.
لكنـه وارد لبيـان أن التيمم من شـأنه االسـتمرار، من دون نظـر ملرشوعيته يف 
نفسـه وحتقق موضوعها، وهو عدم التكليف بالطهارة املائية. وحينئذٍ ال ينهض بنفي 
وجوب الطلب بعد ما سـبق من أن مقتىض النص واألصـل وجوبه احتياطاً للطهارة 
املائيـة الواجبـة باألصل والتامة املالك، والتي يرجع الشـك يف وجود املاء للشـك يف 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩، ٢٠ من أبواب التيمم.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التيمم حديث:١.

إال أن حيتمـل العثور عـىل املاء لو أعاد الطلب الحتامل جتدد وجوده احتامالً 
(١)، وإذا انتقل عن ذلك املكان فال إشكال يف  معتداً به فتجب إعادته حينئذٍ

وجوب الطلب مع احتامل وجوده(٢).
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القدرة عليها، ال للشك يف حتقق موضوعها ومتامية مالكها.
نعـم لو طلب املتيمم يف املقـام املاء فلم جيده، وأحـرز أن وظيفته التيمم، لكن 
احتمل بطالن تيممه ملروره يف الطريق باملاء بنحو يقدر عىل اسـتعامله وإن مل يره لعدم 
طلبـه له، كان مقتىض اسـتصحاب عدم القدرة عىل املاء عدم انتقـاض تيممه، فله أن 

يصيل به. فالحظ.
(١) كام يظهر مما تقدم من املسألة السابقة.

(٢) ألن الطلـب ال يوجـب اليقني، وإنـام حيصل معه اليأس الـذي جيتمع مع 
االحتـامل غـري املعتد به. بل مل يسـتبعد يف جامع املقاصد االكتفـاء بالظن القوي، ألن 
مناط أكثر الرشعيات الظن. وإن مل خيل ما ذكره عن اإلشكال، لعدم وضوح التعويل 
يف الرشعيـات عـىل الظن من دون دليل خاص، ومعه يلزم االكتفاء بمطلق الظن وإن 

. فالحظ. يكن قوياً
(٣) ألن ذلـك هـو املفهوم من اإلطالق يف مقـام التحديد فيام يرتدد بني األقل 
واألكثر بعد العلم بعدم إرادة املسمى. ومع اختالف أفراده يف املساحة يتعني االكتفاء 
باألقل، خالفاً ملا يف كشـف اللثام من تعيـني األبعد، ويف اجلواهر من الرتدد بينه وبني 

الوسط. لصدق اإلطالق باألقل. 
هذا ويف كشـف اللثام: «ثم ما ذكرنـاه يف معنى الغلوة هو املعروف. ويف العني 
واألسـاس أن الفرسـخ التام مخس وعرشون غلوة. ويف املغرب املعجم عن األجناس 

(مسـألة٦): إذا طلـب بعـد دخـول الوقت لصالة يكفـي لغريها من 
الصلـوات(١)، فال جتب إعـادة الطلب عند كل صـالة إن مل حيتمل العثور 

مع اإلعادة احتامالً معتداً به(٢).
(مسـألة٧): املناط يف السـهم والرمـي والقوس واهلـواء والرامي هو 

املتعارف املعتدل، الوسط يف القوة والضعف(٣).
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عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثالثامئة ذراع إىل أربعامئة ذراع. ويف االرتشاف أهنا مائة 
بـاع، وامليـل عرشة غالء». وال خيفى أن التقديرات املذكورة ال تنايف ما سـبق، بل هي 

مبنية عىل بيان مقداره. نعم هي حتتاج إىل إثبات بتجربة واستقراء غري ميسور لنا.
(١) كام رصح به غري واحد. وهو ظاهر بناءً عىل أن ضيق الوقت من مسوغات 
التيمـم ولو مع القدرة عىل املاء. وأما بنـاء عىل عدمه فيدل عليه صحيح زرارة املتقدم 
عنـد الـكالم يف وجـوب الطلـب، بناءً عـىل روايتـه هكـذا: «فليطلب املاء مـا دام يف 
الوقت...»(١) كام قد يشري إليه يف حديث داود الرقي: «قلت أليب عبد اهللاA: أكون 
يف السـفر، فتحـرض الصالة وليس معي مـاء، ويقال: إن املاء قريب منـا، فأطلب املاء 
؟ قال: ال تطلب...»(٢). إلشـعار تنصيص السائل عىل بقاء  وأنا يف وقت يميناً وشـامالً
الوقـت بمفروغيته عن عدم وجـوب الطلب مع ضيق الوقت. مضافاً إىل صدق عدم 

وجدان املاء، فإنه وإن توقف عىل الفحص ـ كام سبق ـ إال أنه يكفي فيه أدناه.
وبعبـارة أخـر: املـراد بعدم الوجدان عـدم وجدان املاء الـذي حيتاجه، وهو 
خصوص املاء الذي يؤدي به الصالة يف الوقت، وهو يف مفروض املسألة املاء القريب 
منـه، الذي يكفي يف الفحص عنه الفحص يف املواضع القريبة، ومع العلم بعدمه فيها 

. يستغنى عن الفحص، كام يستغنى عنه مع العلم بعدم املاء مطلقاً
وأما التحديد بالغلوة والغلوتني فهو قارص عن مفروض الكالم، ألن املراد به 

الطلب ألجل الصالة األدائية، وال موضوع له يف املقام. 
ومـن ذلـك يظهر ضعف مـا حكاه يف التذكـرة عن بعض علامئنـا من وجوب 

السعي لتحصيل املاء مستدالً بقوله تعاىل: ﴿فلم جتدوا﴾. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التيمم حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التيمم حديث:١.

(مسألة٨): يسقط وجوب الطلب يف ضيق الوقت(١). كام يسقط إذا 
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كـام يظهـر ممـا تقدم أنـه لو وسـع الوقـت الفحص فيـام دون احلـدّ وجب، ال 
لنصـوص التحديـد، بـل عمالً بالقاعـدة املقتضية لوجـوب الطلـب، وليصدق عدم 
الوجـدان باملعنـى املتقـدم، وهو املرتتب عـىل الفحص. كام يظهر عـدم اختصاص ما 

ن يلزم من طلبه املاء فوت الوقت. سبق باملسافر، بل جيري يف غريه مِن مَ
(١) بال إشـكال ظاهـر. ويقتضيه النصـوص املتضمنة لعـدم وجوب الطلب 
املحمولـة عـىل اخلوف، كام رصح بـه يف بعضها. وقد تقدمت عنـد الكالم يف وجوب 

الطلب.
(٢) لعمـوم نفـي احلرج املقتيض لسـقوط الطهـارة املائية، الذي هـو املعيار يف 

مرشوعية التيمم، كام سبق يف أول هذا الفصل.
(٣) الظاهر عدم اإلشـكال فيه يف اجلملة، وإن عـرب مجاعة بأنه أخطأ. والوجه 
فيه ما سـبق من عموم موضوع الطهارة املائية، وعدم كون القدرة معتربة فيها رشعاً، 
بـل عقـالً من دون أن تكون دخيلة يف مالكها، فتعجيز النفس عنها برتك الطلب حتى 

يضيق الوقت بحكم املعصية. 
نعـم هو موقوف عىل سـبق القـدرة عليها، بـأن يكون املاء موجـوداً يف الواقع 
بحيـث يعثـر عليه بالفحـص، أما لو مل يكن موجـوداً فال تكليف بالطهـارة املائية وال 
تعجيـز. لكن حيث فرض اجلهل باحلال، وكان االحتياط مع الشـك يف القدرة واجباً 
كان احتـامل التكليـف هبا منجزاً وإن مل يكن التكليف ثابتاً، فاإلقدام عىل التعجيز معه 
. نعم  مردد بني التجري واملعصية لتكليف منجز. ولعله لذا عرب مجاعة بأنه يكون خمطئاً

بناء عىل وجوب الطلب نفسياً يلزم العصيان عىل كل حال. لكن تقدم ضعف ذلك.

خاف عىل نفسه أو ماله(١) من لصّ أو سبع أو نحو ذلك. وكذا إذا كان يف 
طلبه حرج ومشقة ال تتحمل(٢).

 (مسـألة٩): إذا تـرك الطلـب حتـى ضـاق الوقت عـىص(٣)، لكن 
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(١) كـام رصح بـه املحقق ومجاعة ممن تأخـر عنه، بل يف املـدارك واحلدائق أنه 
املشـهور، وعن الروض نسـبته لفتو األصحاب. والعمدة فيه صدق عدم الوجدان 

بالتقريب املتقدم يف املسألة السابقة. 
 .Pلكـن ال يبعـد انرصافـه عن صـورة التفريط، كام ذكـره الفقيـه اهلمداين

والسيام بمالحظة وجوب الطلب. 
وقـد يستشـكل فيـه بابتنـاء األبـدال االضطرارية عىل لـزوم حتصيل امليسـور 
مـن املصلحة، ودخـل التفريط يف ذلك بعيـد جداً، فلو تم االنـرصاف كان فهم عدم 

اخلصوصية كافياً يف التعميم. 
اللهـم إال أن يقـال: الظاهـر ابتنـاء البدليـة يف املقـام ـ زائـداً عىل ذلـك ـ عىل 
االمتنـان، كـام يناسـبه قوله تعاىل: ﴿ما يريـد اهللا ليجعل عليكم من حـرج ولكن يريد 
ليطهركـم وليتـم نعمته عليكم لعلكم تشـكرون﴾(١)، بناء عىل رجـوع التعليل بتاممه 
للتيمم ـ كام لعله الظاهر ـ أو رجوع التعليل بإمتام النعمة له، مع رجوع ما قبله ألصل 

اعتبار الطهارة يف الصالة، كام يف جممع البيان. 
ونحـوه   ،« وطهـوراً مسـجداً  األرض  يل  «جعلـت  قولـه8:  وكـذا 
يف  قولـه  ومثلـه  بالتيمـم(٢).  السـمحة  الرشيعـة  هـذه  اختصـاص  منـه  يظهـر  ممـا 
صحيـح رفاعـة: «إذا كانـت األرض مبتلـة ليـس فيهـا تـراب وال مـاء فانظر أجف 
 :Aموضـع جتـده فتيمـم منـه، فـإن ذلـك توسـيع مـن اهللا عـز وجـل»(٣)، وقوله

«إذا كنت يف حال ال تقدر إال عىل الطني فتيمم به فإن اهللا أوىل بالعذر»(٤). 
ومرجـع ذلـك إىل ابتناء ترشيع التيمم عـىل االكتفاء بامليسـور من املصلحة يف 

(١) سورة املائدة اآلية:٦.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٤، ٧.

(١) األقو صحة صالته حينئذٍ
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الوقت امتناناً عىل املكلفني بذلك، يف مقابل اإللزام بالقضاء بالطهارة املائية املسـتلزم 
للضيـق. والسـيام مع جتمـع القضاء بطـول املدة. وذلك ال يناسـب التعـدي لصورة 
التفريـط مـع فـرض انـرصاف اإلطـالق. ومن ثم يشـكل االجتـزاء بالتيمـم يف حمل 

الكالم.
لكن بعض مشاخيناP ـ مع اعرتافه بقصور أدلة التيمم عن صورة التفريط ـ 
ذكر أن اإلمجاع القطعي والنص الوارد يف النفساء، املتضمن أن الصالة ال ترتك بحال، 

دال عىل عدم سقوط الصالة، والزم ذلك مرشوعية التيمم يف املقام.
ويشكل بأنه ال جمال لدعو اإلمجاع عىل االجتزاء بالتيمم يف املقام بعد ما سبق 
مـن أن أول من رصح باالجتزاء بالتيمم فيـام عثرنا عليه املحقق، وما يأيت من ترصيح 
بعضهم بعدم االجتزاء به. كام أن اإلمجاع عىل عدم سـقوط الصالة بحال ـ لو تم ـ ال 
يشـملـ  عـىل ما يأيت يف حكم فاقد الطهورينـ  صـورة تعذر الطهارة التي منها املقام، 
بنـاء عىل قصور دليـل بدلية التيمم عنه، ألن املراد بالطهور ليس إال اسـتعامله بالوجه 
املرشوع الذي ترتتب عليه الطهارة، ومقتىض إطالق اخلطاب بالطهارة املائية انحصار 
الطهارة هبا، وبعد فرض قصور دليل مرشوعية التيمم عن صورة التفريط يتعني تعذر 

الطهارة بتعذر الطهارة املائية.
وأمـا النـص فهـو صحيح زرارة عـن أيب جعفرA يف النفسـاء التي يسـتمر 
هبـا الدم، املتضمن جريان حكم املسـتحاضة عليها، وبيان وظيفة املسـتحاضة، وفيه: 
«قلت: واحلائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع الدم، وإال فهي مستحاضة تصنع 
مثل النفسـاء سـواء ثم تصيل، وال تدع الصالة عىل كل حال، فإن النبي8 قال: 

الصالة عامد دنياكم»(١).
ومقتىض املناسـبة بني التعليـل واحلكم املعلل أن يكون املـراد بقولهA فيه: 
«وال تدع الصالة عىل كل حال» التأكيد عىل وجوب املحافظة عىل الصالة بعد الفراغ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.
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عن مرشوعيتها، والردع عن التسـامح يف أدائها استثقاالً لوظيفة املستحاضة املذكورة 
فيه، فال ينهض بإثبات املدعى من وجوب الصالة يف املقام بعد أن مل تثبت مرشوعيتها 
من اخلارج، ليسـتلزم مرشوعية التيمم هلا، كام ذكـرهP. وإنام ينهض بذلك لو كان 
املـراد به بيان مرشوعية الصالة ووجوهبا مهام كان حال املكلف وبمقدار طاقته. لكن 
املناسـب حينئـذٍ تعليله بمثل قولهA: «امليسـور ال يسـقط باملعسـور»، ال بالنبوي 

املذكور.
هـذا مضافـاً إىل أنه P قد ذكر يف حكـم فاقد الطهوريـن أن ما تضمن عدم 
هور، ألن مقتىض  سـقوط الصالة بحال ال ينهض ببيان مرشوعية الصـالة من دون طَ
ما تضمن ركنية الطهور كون الصالة الفاقدة له ليسـت بصالة، وحينئذٍ يتعني قصوره 
عـن املقـام، ملا تقدم يف توجيه قصور اإلمجاع. ومن هنا ال جمال للخروج عام سـبق من 

عدم االجتزاء بالتيمم.
غايته أنه ال طريق إلحراز عدم مرشوعيته، ملا سبق من أن عدم الواجدان ليس 
موضوعـاً للتيمـم، ليكون قصور إطالقه عن شـمول املقام مسـتلزماً لعدم مرشوعية 
التيمم وتعذر الصالة بتعذر الطهارة املستلزم لوجوب القضاء، بل هو مصحح للبناء 
عـىل حتقـق موضوعه، وهو تعذر الطاهرة املائية أو سـقوط التكليـف هبا، فقصوره يف 
املقـام إنام يسـتلزم عدم إحراز مرشوعية التيمم مـن دون أن حيرز عدم مرشوعيته، بل 
هـو تابـع لفعلية التكليف بالطهارة املائية واقعاً قبل التفريط، املنوط بوجود املاء واقعاً 

. وقد سبق أيضاً أنه ال جمال الستصحاب عدم وجود املاء. الذي هو غري حمرز أيضاً
ومن هنا يتعني اجلمع بني األداء بالتيمم والقضاء بالطهارة املائية، خروجاً عن 
 ، مقتـىض العلم اإلمجايل. إال أن ينكشـف بعد الصالة بالتيمـم عدم املاء يف داخل احلدّ

فال جيب القضاء. 
بـل لـو قيل بأن وجـوب الطلب مقدمـي، لكونه رشطاً يف صحـة التيمم، اجته 

بطالن التيمم مع ذلك أيضاً، وتعني القضاء. 
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لكـن صاحب اجلواهـر مع بنائه عىل ذلك بنى عىل مرشوعيـة التيمم يف املقام، 
وإجـزاء الصالة به. وكأنه للبناء عىل سـقوط رشطيته حينـام يضيق الوقت. ومل يتضح 

وجهه.
هذا وقد حكم يف النهاية واملبسـوط واخلالف والـدروس وحمكي الرسائر بأن 
من صىل بتيمم من دون طلب إعادة الصالة. وربام محل ذلك منهم عىل سـعة الوقت. 

لكنه قد ال يناسب كلامهتم. واألمر سهل.
(١) ال يبعد أن يكون مراده بذلك ما إذا كان املاء يف حمل ال يسعه الوصول إليه 
مع إدراك الصالة األدائية بسبب التفريط يف الطلب. وحينئذٍ يبتني اإلجزاء وعدمه يف 
املقام عىل ما سبق الكالم فيه من عموم عدم الوجدان لصورة التفريط وعدمه، وحيث 
سبق املنع منه يتعني املنع من الصحة يف املقام، خصوصاً إذا كان عاملاً بوجود املاء حني 
، بـل يدخل يف ضيق الوقت  التيمـم والصـالة، حيث ال يصدق عـدم الوجدان حينئذٍ
عن استعامل املاء، الذي يأيت منّا اإلشكال يف مسوغيته للتيمم مع عدم التفريط، فضالً 

عن التفريط.
وأما لو كان املراد ما إذا كان املاء يف موضع قريب يسـعه الوصول إليه وإدراك 
الصـالة األدائية، إال أنه بسـبب تـرك الطلب مل يعلم به وختيل عدمه، فاألمر أشـكل، 
لصـدق الوجـدان والقدرة عىل اسـتعامل املاء، فال يسـقط التكليف بالطهـارة املائية. 

ومعه ال وجه ملرشوعية التيمم.
(٢) مراده بذلك بطالنه من حيثية عدم حتقق قصد القربة، لعدم إحراز مرشوعية 

وإن علـم أنه لو طلب لعثر(١). لكن األحوط اسـتحباباً القضاء خصوصاً 
يف الفرض املذكور.

(مسألة١٠): إذا ترك الطلب يف سعة الوقت وصىل بطلت صالته وإن 
تبني عدم وجود املاء(٢). نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبني عدم املاءـ  بأن 



٨٠...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨

التيمم بعد تنجز احتامل وجود املاء بمقتىض وجوب الطلب، ال عدم مرشوعية التيمم 
والصالة واقعاً، وإال مل يناسب ما تقدم منهP يف املسألة الثالثة، ويأيت منه هنا.

(١) أو كان غافـالً عـن وجوب الطلب، بتخيل كفاية عـدم واجدية املاء حتت 
اليد يف مرشوعية التيمم، أو نحو ذلك.

(٢) وعليه حيمل ما تقدم منهP يف املسألة الثالثة، وتقدم منّا وجهه.
(٣) يظهـر مـن بعـض كلامهتـم املفروغيـة. ولعله لـذا حكي عـن بعضهم أنه 
اتفاقـي. وكيـف كان فالظاهـر أن مرادهم ما إذا اسـتكمل الطلـب بالوجه املتعارف، 
وكان عـدم العثـور عـىل املاء لوجـوده يف مكان حيتـاج العثور عليـه فيه لعنايـة زائدة 

خارجة عن املتعارف.
وحينئذٍ فقد يسـتدل لصحة التيمم بصدق عـدم الوجدان. لكن تقدم أن عدم 
الوجدان ليس هو املوضوع الواقعي للتيمم، وإنام هو مصحح للبناء ظاهراً عىل حتقق 

املوضوع، فمع انكشاف وجود املاء ينكشف عدم مرشوعية التيمم وبطالنه. 
ومثلها دعو: أن موضوع التيمم ليس هو وجود املاء واقعاً، بل وجوده بنحو 
يقدر عىل اسـتعامله، وهـو غري حاصل مع تعذر العثور عليه. الندفاعها ـ بعد تسـليم 
أن ذلك هو موضوع التيمم ـ بأن عدم العثور عىل املاء يف حمل الكالم ال يسـتلزم عدم 
القدرة عىل اسـتعامله، ألن عدم العثور قد يكون مسبباً عن اإلهيام أو الغفلة، من دون 

أن يرجع إىل قصور يف الطاقة.
فلعـل األوىل أن يقال: اسـتعامل املـاء وإن كان مقـدوراً، إال أن ضياعه بالنحو 

نو التيمم والصالة برجاء املرشوعية(١) ـ فاألقو صحتها(٢).
(مسـألة١١): إذا طلب املاء فلم جيد فتيمم وصىل، ثم تبني وجوده يف 
حمـل الطلبـ  من الرميـة أو الرميتني أو الرحل أو القافلةـ  صحت صالته، 

وال جتب اإلعادة، وال القضاء(٣).
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املذكور مانع من حمركية األمر بالطهارة املائية وسقوطه عن الفعلية، ال من جهة توقف 
االندفاع عن األمر عىل العلم بجعله وبتحقق موضوعه ـ كام هو احلال يف مجيع موارد 
اجلهلـ  بل لتوقفه عىل اإلحاطة بطريقة االمتثال وااللتفات إليها، وهو غري حاصل يف 
املقـام. ولذا ال يصلح األمر املذكور للمحركية مع العلم بوجود املاء بالنحو املذكور، 
ومـع عدم حمركية األمر بالطهارة وسـقوطه عـن الفعلية تتعني مرشوعيـة التيمم، كام 

سبق عند الكالم يف وجوب الطلب.
نعم يشكل االكتفاء بعدم حمركية األمر بالطهارة املائية من جهة الغفلة واجلهل 
فقـط، إمـا اعتقاد عدم وجوهبا، أو العتقاد العجز عنهـا، لتخيل عدم وجود املاء مثالً 
أو نحـو ذلـك، لعدم الدليل عىل ذلك بعد عدم سـقوط األمر هبا عـن الفعلية بذلك، 

 . لظهور أدلة مرشوعية التيمم يف ترتبه عىل سقوط األمر بالطهارة املائية واقعاً
ولذا ال يظن بأحد احتامل مرشوعية التيمم وإجزائه يف حق من مل يعلم بوجوب 
الطهـارة املائيـة أو بمرشوعيتها. مضافـاً إىل موثق أيب بصري أو صحيحه: «سـألته عن 
رجـل كان يف سـفر وكان معـه ماء، فنسـيه فتيمم وصـىل، ثم ذكر أن معه مـاء قبل أن 
خيـرج الوقـت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصـالة»(١). فإنه بناء عىل ما يأيت يف الفصل 
اخلامـس من مرشوعية التيمم مع سـعة الوقـت يف اجلملة ال وجه لوجوب اإلعادة يف 

النص إال ما ذكرنا.
إال أن حيمل عىل االستحباب، كالنصوص الدالة عىل اإلعادة فيمن مل جيد املاء 
إذا تيمم وصىل ثم وجد املاء(٢). لكنه ال شاهد له. وجمرد وجود الشاهد له فيمن مل جيد 

املاء ثم وجده ال يكفي بعد احتامل الفرق.
ه بضعف السـند فهو يف غري حمله، إذ ليس يف سنده إال عثامن بن عيسى  وأما ردّ
الـذي ثبتـت وثاقته، وإنام الـكالم يف رجوعه للحق بعد وقفه. عـىل أن احلديث جمبور 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:٥
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم.
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.بعمل املشهور، كام يف الذكر
لكن ذكر سـيدنا املصنفP أن اخلطأ إن كان مانعاً من اسـتعامل املاء بحكم 
العقل كان كافياً يف مرشوعية التيمم وصحته، كام لو اعتقد املكلف خطأ ضيق الوقت 
فلـم يطلـب املاء، أو اعتقد كون املاء مغصوباً أو نحومها، لكون احلكم املذكور موجباً 
، بخالف ما لو مل يكـن مانعاً منه، كام إذا اعتقـد عدم وجود املاء  لسـلب القـدرة عقالً

فتبني وجوده.
: عـىل أن موضوع التيمم هـو عدم القدرة عىل اسـتعامل املاء،  وهـو مبنـي أوالً

: عىل تعميم عدم القدرة للداعي العقيل الناشئ عن اخلطأ يف االعتقاد.  وثانياً
وقد سـبق عنـد الكالم يف وجوب الفحـص، املنع من األول. وأمـا الثاين فهو 
موقـوف عـىل اإلطالع عىل ما يسـاق دليالً عىل أخذ عدم القدرة عىل اسـتعامل املاء يف 
موضوع التيمم، لينظر يف عمومه للداعي العقيل املذكور، ومل يتضح الدليل املذكور. 

فـاألوىل تقريـب مـا ذكره بام سـبق من أن مسـوغ التيمم هو سـقوط التكليف 
بالطهارة املائية عن املحركية، لوضوح حصول ذلك مع الداعي العقيل املذكور.

ويناسب ما ذكرنا ظهور مجلة من النصوص يف مرشوعية التيمم مع اخلوف من 
الطلـب، أو من ضيـق الوقت عنه، أو من الرضر يف اسـتعامله، مع وضوح أن اخلوف 
ارتكازاً ليس من سنخ الطريق لألمر املخوف منه، ليمكن دعو كونه حمرزاً للحرمة. 

. غاية األمر أنه منشأ لوجوب االحتياط، بنحو يمنع من حماولة استعامل املاء عقالً
ولعـل األوىل أن يقال: سـبق أن املعيـار يف مرشوعية التيمم ثبوتاً عىل سـقوط 
الطهـارة املائيـة عن الفعلية واقعـاً، لتعذرها، أو ملزامحتها لتكليـف آخر، أو ختفيفاً من 
الشـارع وامتنانـاً، كام يف موارد الـرضر الذي ال جيب دفعه، أو احلـرج، أو غريمها من 

موارد ثبوت ترخيص الشارع يف ترك الطهارة املائية.
ومقتىض ذلك بدواً عدم البناء عمالً عىل مرشوعية التيمم إال مع ثبوت سقوط 
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الطهارة بقطع أو طريق رشعي أو أصل. 
كام أن مقتىض األصل حينئذ عدم صحة التيمم لو صادف عدم سقوط الطهارة 
املائيـة واقعاً، خلطأ القطع أو األصل، كام لو كان عنده ماء اعتقد خطأ أنه ماء مضاف، 
أو يف حرز مقفل قد ضاع مفتاحه، أو قامت البينة أو االستصحاب عىل ذلك، ثم تبني 

أنه ماء مطلق، أو يف مكان غري مقفل.
نعم إذا كان اخلطأ موجباً لتعذر الطهارة املائية حقيقة تعني سقوطها ومرشوعية 
التيمم وصحته واقعاً، كام لو اعتقد خطأ غصبية املاء الذي عنده، حيث يتعذر التقرب 
، فتتعذر الطهارة املائية، وكذا احلال يف سـائر موارد  باسـتعامله وإن كان حـالالً واقعـاً

تنجز احتامل حرمته بإمارة أو أصل أو غريمها. 
كـام أنه قد تضمنت مجلة من النصـوص االكتفاء بخوف فوت الوقت وخوف 
الـرضر يف مرشوعيـة التيمـم، ومقتضاهـا بـدواً كونه موجباً لسـقوط الطهـارة املائية 

 . واقعاً
لكـن مقتـىض اجلمـع بينها وبني مـا تضمن إناطـة ذلك بفـوت الوقت ونفس 
الـرضر كون اخلوف مصححـاً ظاهرياً لرتك الطهارة املائية، ال مسـقطاً هلا واقعاً، فإنه 
 . أوىل عرفاً من اجلمع بينهام بالبناء عىل كون كل من الواقع واخلوف مسـقطاً هلا واقعاً
بـل ال إشـكال ظاهراً يف عدم سـقوطها واقعـاً باخلوف مع عدم حتقـق األمر املخوف 

. واقعاً
وحينئـذٍ فحيث مل يكن اخلوف ارتكازاً من سـنخ الطريق لألمر املخوف، وإنام 
يكـون العمل عليه ملحـض االحتياط للواقـع لالهتامم به، فمن الظاهـر أن االحتياط 
املذكـور ال يقتـيض االجتـزاء بالتيمـم حتى مع بقـاء اجلهـل باحلال وعدم انكشـاف 
اخلالف، بل يقتيض اجلمع بينه وبني اإلعادة أو القضاء بالطهارة املائية، الحتامل عدم 

. حتقق األمر املخوف وعدم مرشوعية التيمم واقعاً
إال أنـه حيـث ال إشـكال يف ظهـور النصوص املذكـورة يف عـدم اإلعادة ويف 
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االجتزاء بالتيمم إذا وقع مع اخلوف وإن مل يصادف حتقق الواقع املخوف كشف ذلك 
ـ  كام  عـن أن موضـوع التيمـم واقعاً ليس هو خصوص سـقوط الطهارة املائيـة واقعاً

سبق منّا ـ بل األعم منه ومن ثبوت العذر الظاهري يف تركها.
نعـم املتيقـن من ذلك مـا إذا كان العذر راجعاً إىل التحفـظ والفرار من حمذور 
رشعـي ـ كالتـرصف يف ملك الغري من دون عذر ـ أو عريف، كـام لو خيف العطش أو 
غريه، وهو املناسب ملا يأيت يف املسوغ الثاين، وال يعم ما إذا ابتنى العذر عىل جمرد اخلطأ 
يف البنـاء عىل سـقوط الطهارة املائية من دون أن يلزم منهـا حمذور يلزم االحتياط منه. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) عمـالً بإطـالق النص، ملا سـبق مـن أن النـص ناظر المتـداد الطلب، ال 
للجهـات التي يطلب فيها، واسـتفادة اسـتيعاب اجلهات من شـاهد احلـال، وحينئذٍ 
يكـون مقتـىض املعيار يف احلزونة والسـهولة عىل اجلهة التي يقع الطلـب فيها، ال عىل 

متام اجلهات التي يقع فيها.
(٢) بال خالف أجده، كام يف اجلواهر، ويف املعترب أنه إمجاع، وظاهر غري واحد 
املفروغية عنه. لسـقوط الطهارة املائية بالعجز عن اسـتعامل املـاء، وهو كاف يف حتقق 

موضوع التيمم، كام تقدم.
(٣) يعنـي: بـأن لزوم حمذور رشعـي من الوصول إليه واسـتعامله، كام لو كان 
املاء مغصوباً حيرم استعامله، أو توقف عىل عمل حمرم، كام لو كان يف بيت مغصوب أو 
نحـوه. والوجه فيه ظاهر بناء عىل أن وجوب الطهـارة املائية مرشوط رشعاً بالقدرة، 

(مسـألة١٢): إذا كانت األرض يف بعض اجلوانب حزنة ويف بعضها 
سهلة يلحق كال حكمه من الرمية والرميتني(١).

(الثاين): عدم التمكن من الوصول إىل املاء (٢) لعجز عنه، ولو كان 
،(٣) عجزاً رشعياً
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وأن املـراد بالقدرة ما يعم القدرة الرشعية، حيث يكون مقتىض إطالق دليل املحذور 
الرشعـي حرمتـه حال املزامحة للطهـارة املائية، فيسـتلزم العجز عنها، ويسـقط األمر 
خطاباً ومالكاً، ويتعني التيمم بناء عىل ما سـبق من مرشوعيته بمجرد سقوط الطهارة 
املائيـة. من دون نظر ألمهية املحذور املفروض، لعدم الفرق يف إطالق اخلطاب به بني 
مراتب أمهيته، ومع فعلية اخلطاب يرتفع به موضوع الطهارة املائية مهام كانت مهمة.

أما بناء عىل ما سبق من عدم اشرتاط الطهارة املائية رشعاً بالقدرة، فقد يشكل 
احلـال مع أمهيـة الطهارة املائية من املحـذور املفروض حيث ال يكـون التزاحم بينهام 
مسـقطاً لوجوب الطهارة املائية، ليرشع التيمم، بل مسقطاً للمحذور املفروض، ومع 

سقوطه ال عجز عن الطهارة املائية.
بـل قد يشـكل األمر مع تسـاوهيام يف األمهية، بناء عىل إناطـة مرشوعية التيمم 
بالعجـز عـن الطهارة املائية، ألن مقتـىض التزاحم حينئذٍ التخيـري، ومعه ال عجز عن 
الطهارة املائية، ليرشع التيمم. نعم بناء عىل ما سبق من إناطة مرشوعية التيمم بسقوط 
الطهارة املائية يتعني مرشوعية التيمم مع التسـاوي والتخيري، لرجوع التخيري لسقوط 

الطهارة املائية.
وأمـا مـع احتامل أمهية كل من األمرين فرتك الطهـارة املائية فراراً من املحذور 
املفـروض وإن كان جائـزاً عقـالً ـ كام هـو احلال يف سـائر موارد التزاحـم مع احتامل 
األمهيـة يف كل مـن الطرفـني ـ إال أنه ال حيـرز مرشوعية التيمم، لعدم إحراز سـقوط 
الطهارة املائية رشعاً واقعاً، إال أن يرصف املاء قبله، وبدونه قد يتعني اإلتيان بالطهارة 
املائيـة، حتصيالً للفراغ اليقيني من التكليـف بالصالة ـ الذي قد يكون أهم ـ وإن لزم 
املحذور املذكور. وأوىل بذلك ما إذا دار األمر بني التساوي وأمهية خصوص الطهارة 

. املائية، حيث ال جيوز التفريط بالطهارة املائية عقالً
لكن أرصّ سـيدنا املصنفP عىل سـقوط الطهارة املائية مطلقاً من دون نظر 
ألمهيتهـا وعدمها، بدعو: أن ليس املراد من وجدان املاء الذي جعل عدمه مسـقطاً 
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للطهارة مطلقاً هو الوجدان اخلارجي بل خصوص الوجدان الذي ال يلزم منه حمذور 
، ألنه هو املنرصف من إطالق اآلية. أصالً

ولـذا ال ريـب يف عدم صدقه مـع وجدان املاء إذا كان أمانـة، ولو كان املراد به 
مطلـق الوجدان لـزم صدقه بذلك، وإن مل جيز اسـتعامله يف الطهـارة ووجب التيمم، 

ألمهية حرمة األمانة من وجوب الطهارة املائية.
ويشـكل بأنه قد يتجه انرصاف الوجدان عن وجدان ما يكون اسـتعامله تعدياً 
عـىل حـق الغري فيه، كاألمانة واملغصوب، ال عن كل ما يلزم من اسـتعامله حمذور ولو 
مل يرجـع حلق الغري يف املاء، كام لو كان يف مكان مغصوب أو لزم من اسـتعامله تفويت 
. والسـيام مـع عطف عدم الوجدان يف اآليتني  واجـب آخر أو نحومها، فإنه بعيد جداً
الرشيفتـني عـىل املرض، حيث يناسـب ذلك كون املـراد من عدم الوجـدان ما يقابل 

الرضر الالزم من املرض، ال ما يعمه.
ومثلـه مـا يف املنتهى مـن محل الوجـدان عىل التمكن من اسـتعامل املـاء، ومع 

وجوب رصف املاء يف وجه آخر رشعاً ال يكون متمكناً من رصف املاء.
إذ فيـه: أنه لو تم انرصاف الوجدان إىل ما يمكن معه اسـتعامل املاء يف الطهارة 
فهو خمتص بالتمكن اخلارجي، ال ما يعمّ الرشعي الذي خيل به وجوب رصف املاء يف 
، فتجب الطهارة املائية وتزاحم  وجـه آخر، بل مقتىض إطالق الوجدان صدقـه حينئذٍ

الواجب اآلخر، ويتعني الرتجيح باألمهية، كام سبق.
هذا وقد تردد يف كلامهتم أن ما ال بدل له مقدم يف مقام التزاحم عىل ماله بدل. 

ومل يتضح الوجه يف عموم ذلك. 
ودعـو: أنـه مع جعـل البـدل يمكن اجلمع بـني التكليفـني باختيـار البدل، 
فيتعني. مدفوعة بأن اجلمع بني التكليفني باختيار البدل موقوف عىل مرشوعية البدل 
عند التزاحم، وهو إنام يتم مع كون البدلية عرضية، كام يف أطراف الواجب التخيريي، 

واألفراد الطولية للواجب املوسع، بل ال تزاحم بني التكليفني يف ذلك.
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وكـذا مع كـون البدلية طوليـة قد أخذ فيها تعـذر ذي البـدل، وكان املراد من 
التعـذر مـا يعم التعذر الرشعـي بمزامحة تكليف آخر. وفيام عـدا ذلك حيتاج إىل دليل 

مثبت باخلصوص. 
ومن الظاهر عدم كون املقام من األول، وأن بدلية التيمم اضطرارية. كام أنه مل 
يثبت كوهنا من الثاين، لعدم وضوح كون موضوع البدلية تعذر الطهارة املائية باملعنى 
الذي يصدق بمزامحة أي تكليف رشعي، بل هو خالف إطالق أدلة وجوب الطهارة 

املذكورة. كام ال يناسب إناطة مرشوعية التيمم بأمور ليس ذلك منها.
لكـن قال شـيخنا األعظـمP يف التنبيه اخلامس من تنبيهـات حكم اإلنائني 
املشـتبهني مـن طهارتـه: «وعلـل يف بعـض األخبـار تقديم مراعـاة سـائر الواجبات 

. فتأمل».  واملحرمات عىل الطهارة املائية بأن اهللا جعل للامء بدالً
ولـو تـم اخلرب املذكور نفع يف املقـام. كام ينفع أيضاً بمقتـىض عموم التعليل يف 
سـائر مـوارد التزاحم بني ما لـه بدل وما ال بدل له. غري أنـه مل أقف عىل اخلرب املذكور 

. ، كام رصح بذلك سيدنا املصنفP أيضاً عاجالً
نعـم تضمـن بعض النصـوص تعليل عـدم وجـوب الطهارة املائيـة يف بعض 
مـوارد املزامحة ببدلية الـرتاب للامء، ففي صحيح ابن يعفور وعنبسـة بن مصعب عن 
أيب عبـد اهللاA: «قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم جتد دلواً وال شـيئاً تغرف به، 
فتيمم بالصعيد، فإن رب املاء هو رب الصعيد، وال تقع يف البئر وال تفسـد عىل القوم 
ماءهم»(١). ويف موثق سـامعة: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يكون معه املاء يف 
السـفر فيخـاف قلته. قـال: يتيمم بالصعيد ويسـتبقي املاء، فإن اهللا عـز وجل جعلهام 

: املاء والصعيد»(٢). طهوراً
فإنـه بعـد املفروغيـة عن عـدم كـون بدليـة الصعيد عرضيـة، بل هـي طولية 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التيمم حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب التيمم حديث:٣.
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اضطرارية، يكون التعليل بالبدلية ظاهراً يف املفروغية عن أنه يكفي يف حتقق موضوع 
البدلية حمذور ارتكاب احلرام من دون خصوصية للمورد، وإال فلو كان خمتصاً باملورد 

 . كان تعبدياً ال فائدة يف بيانه، وهو خالف ظاهر التعليل جداً
وكـذا لو كان خمتصاً بام كان مثله يف األمهيـة، ألن اخلصوصية املذكورة مغفول 
عنهـا عرفـاً، فال تفهـم من التعليل. مع أنـه ال يتيرس للمكلف غالباً تعـني مرتبة أمهية 

. التكليف، فال يكون التعليل عملياً
ومن ثم ال يبعد اسـتفادة عموم ترشيع التيمـم فراراً عن املحذور الرشعي من 
التعليـل املذكـور. بل ال يبعد ظهور املوثق يف العمـوم للمحذور العريف الذي يصعب 
حتمله، كخوف العطش الذي ال خيشى معه التلف، لعموم قلة املاء لذلك. والسيام ما 
تضمنتـه النصـوص من جواز اجلامع عىل غري ماء ملن كان شـبقاً (١)... إىل غري ذلك مما 
يظهر منه عدم أمهية خصوصية املاء يف الطهارة، ورفع الشارع األقدس اليد عنها لكل 

غرض له أمهية رشعية أو عرفية. 
كام أن الظاهر عموم التعليل ملا إذا كان املحذور بحيث حيسن االحتياط له وإن 
مل يكن معلوم احلصول، لتطبيق التعليل عىل خوف قلة املاء، وقد سبق أن اخلوف ليس 
طريقـاً ظاهرياً حمـرزاً للعذر، فاالجتزاء بالتيمم معه البد أن يبتني عىل عموم موضوع 

. التيمم واقعاً له. فراجع ما سبق يف املسألة احلادية عرشة، وتأمل جيداً
(١) لعل املراد به ما كان عذراً رشعاً مسوغاً لرتك الطهارة املائية، وإن مل يستلزم 
العجز الرشعي، لعدم وجوب مراعاته وعدم وجوب تركها ألجله، كام يأيت يف بعض 

 .Pاألمثلة التي ذكرها
(٢) لعدم اإلشـكال ظاهراً يف أمهية حرمة الترصف يف ملك الغري من الطهارة 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب التيمم.

أو مـا بحكمـه(١)، بـأن كان املـاء يف إنـاء مغصـوب(٢)، أو خلوفـه عـىل 
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املائية، وال أقل من احتامل أمهيتها من دون احتامل العكس، وقد عرفت كفاية ذلك يف 
مرشوعية التيمم حتى لو مل يتم العموم املتقدم.

نعم قد ال حيرم تفريغ اإلناء من املاء، وذلك كام إذا كان املاء للمكلف ومل يكن 
وضعه يف اإلناء مستنداً له، ألن حرمة الترصف يف ملك الغري ليست بنحو تقتيض منع 

اإلنسان عن الترصف يف ملكه، ألنه رضر عليه منفي بمقتيض القاعدة. 
إال أنه يمكن اجلمع بني احلقني باستئذان املالك، أو يكون التفريغ مرضاً باإلناء، 

فيلزم تزاحم الرضرين، ويتعني الصلح، أو الرجوع للحاكم الرشعي حلل املشكلة. 
كام أنه لو كان وضع املاء يف اإلناء بفعل املكلف بنحو يكون متعدياً بذلك فاملاء 
ال حرمة له، ألنه ال حرمة لعرق الظامل. إال أن يكون إبقاء اإلناء مشـغوالً باملاء ترصفاً 
فيـه أيضاً، فيجب عقالً تفريغه منه بأقل ترصف ممكن، لوجوب التخلص من احلرام، 

نظري اخلروج من األرض املغصوبة. فالحظ.
(١) كام يقتضيه حديث داود الرقي: «قلت أليب عبد اهللاA: أكون يف السفر، 
فتحـرض الصالة وليس معي ماء، ويقال: إن املاء قريب منّا، فأطلب املاء وأنا يف وقت 
؟ قـال: ال تطلـب املاء، ولكـن تيمم، فـإين أخاف عليـك التخلف عن  يمينـاً وشـامالً
 Aأصحابك، فتضل ويأكلك السبع»(١). ومعترب يعقوب بن سامل: «سألت أبا عبد اهللا
عن رجل ال يكون معه ماء واملاء عن يمني الطريق ويساره غلوتني أو نحو ذلك. قال: 
ال آمره أن يغرر بنفسـه، فيعرض له لص أو سـبع»(٢). مضافاً إىل ما سـبق من العموم 

املستفاد من التعليل يف الصحيح واملوثق. 
وأما أمهية وجوب حفظ النفس، فهو إنام يقتيض مرشوعية التيمم مع اسـتلزام 
حماولـة الوصـول للامء تلفها، ال مع اخلوف من ذلك، بل غاية ما يقتضيه اخلوف لزوم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التيمم حديث:١، ٢.

نفسه(١)، 
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االحتيـاط برتك الوصول للامء من دون أن حيرز به مرشوعية التيمم، بل الالزم حينئذٍ 
االحتياط بضم اإلعادة له، ملا سـبق يف املسـألة احلادية عرشة من عدم أمارية اخلوف، 
وأن االجتـزاء معـه بالتيمـم مسـتفاد من نصـوص األمـر بالتيمم، ومنهـا النصوص 

السابقة.
(١) للعموم السابق. مضافاً إىل استفادته مما يأيت يف املال لو تم.

(٢) السـتفادته من العموم املتقدم. مضافاً إىل أمرين األول: ما قد يسـتفاد من 
ذكر اللص يف معترب يعقوب املتقدم، فإنه وإن كان مسبوقاً بالنهي عن التغرير بالنفس، 
إال أنـه حيث كان املتيقن من اللـص من يطلب املال، فاخلوف عىل النفس منه البد أن 
يكـون الحتامل حصـول القتل منه مقدمة لتحصيل املال، فيكـون ظاهراً يف املفروغية 

عن االهتامم باملال، وإال كان الالزم بذله ليصل للامء آمناً من القتل. 
الثـاين: مضافـاً إىل عموم قاعدة نفي احلرج، ملـا يف تعريض املال للضياع وأخذ 
. ومـا يف احلدائق مـن معارضة عموم نفي احلـرج بام دل عىل  اللـص مـن احلرج غالباً
وجـوب الطهارة املائية. كام تر، حلكومـة العموم املذكور عىل عموم وجوهبا، كام يف 

سائر عمومات األحكام الثانوية مع عمومات األحكام األولية.
وأمـا دعـو: أن وجـوب حفظ املـال أهم من وجـوب الطهـارة املائية. فهي 
مندفعـة بعدم ثبوت وجوب حفظ املال رشعاً إال إذا لزم التبذير، وهو غري حاصل يف 
املقام ونحوه مما كان تضييع املال لغرض عقالئي، كالطهارة املائية. بل يشـكل صدقه 

بدون ذلك مع تعريضه ألخذ اللص، ألن اللص ينتفع به فال تبذير، كام لو وهبه.
(٣) بال إشـكال فيه يف اجلملة، ودعو اإلمجـاع عليه يف اجلملة كثرية يف كالم 
األصحاب. ويقتضيهـ  مضافاً إىل عموم نفي احلرج والرضرـ  اآليتان الرشيفتان، فإهنام 

أو عرضه(١)، أو ماله من سبع(٢)،أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غري ذلك.
(الثالث): خوف الرضر من استعامل املاء(٣) بحدوث مرض أو زيادته،
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وإن تضمنتـا فرض املرض، القارص عن صـورة توقع حصوله أو حصول الرضر عىل 
البدن باستعامل املاء من دون أن يصدق املرض معه، كبرت العضو، إال أن الظاهر إلغاء 
خصوصيـة مفادها عرفاً والتعميـم لذلك، وأن املفهوم منها عرفاً أن منشـأ مرشوعية 
التيمم جتنب حمذور الرضر عىل البدن، ولذا اختصت باملرض الذي يضـرّ به استعامل 

املاء. 
مضافـاً إىل النصـوص الكثرية الواردة يف املجدور والكسـري ومن به القروح و 
اجلـروح ومن خياف عىل نفسـه مـن الربد(١). وإىل ما يسـتفاد يف بعـض النصوص من 

مرشوعية التيمم لكل حمذور رشعي أو عريف، كام يظهر مما سبق.
هذا واألدلة خمتلفة يف حتديد هذا املسـوغ، فظاهر بعضها أن املسـوغ هو الرضر 
الواقعـي، كـام هو احلـال يف قاعدة نفي الـرضر، وظاهر بعضها أن املسـوغ هو خوف 
الـرضر، كام هو ظاهر مثل صحيح داود بن رسحان عن أيب عبد اهللاA: «يف الرجل 
يصيبـه اجلنابـة وبـه جروح أو قـروح أو خياف عىل نفسـه من الربد. فقال: ال يغتسـل 

.Aويتيمم»(٢). وقريب منه صحيح البزنطي عن الرضا
وأمـا مـا تضمن جـواز التيمم للمريـض ومن به اجلـروح والقـروح ونحوها 
ـ كصدر الصحيحني ـ فبعد أن مل يكن العنوان املذكور فيه بنفسه مسوغاً للتيمم لعدم 
اإلشكال يف عدم مسوغيته مع العلم بعدم الرضر، فالبد من الترصف فيه وتنزيله عىل 

أحد األمرين من دون معني ألحدمها.
وكيـف كان فقد يقرب كون املوضوع هو الرضر الواقعي بأن املفهوم عرفاً من 

ذكر اخلوف كونه طريقاً أو عذراً لالحتياط للواقع، ال أنه بنفسه موضوع للحكم. 
وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من أن األمر بالتيمم يف الصحيحني املتقدمني 
وقـع يف سـياق األمـر بالتيمم لذي اجلروح والقـروح الذي ال إشـكال يف كونه حكامً 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم حديث:٨.
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. واقعياً، والتفكيك بني املقامني بعيد جداً
ففيه: أن التفكيك وإن كان بعيداً ملخالفته لقرينة السـياق، بل ممتنع بعد وحدة 
النهـي عن الغسـل واألمر بالتيمم يف اجلواب، إال أن ذلـك إنام يمنع من إرادة كل من 
اخلصوصيتني يف مقام االسـتعامل، وال يمنع من محل النهي واألمر عىل القدر املشرتك 
بـني الواقعـني والظاهرين، كام لـو قيل: إذا كان ثوبك من شـعر ما ال يـؤكل حلمه أو 

قامت البينة عىل مالقاته للنجاسة فانزعه وال تصل فيه. 
نعم تقدم يف املسألة احلادية عرشة تقريب اإلجزاء واقعاً مع اخلوف، وأنه يبتني 

. فراجع. عىل عموم موضوع التيمم له واقعاً
(١) كل ذلك إلطالق األدلة املتقدمة. لكن اقترص يف الرشايع وحمكي التحرير 
عـىل املـرض الشـديد، ويف العـروة الوثقى عـىل ما يعرس حتملـه، بـل يف املعترب: «وال 
يسـتبيحه مع خوف املرض اليسـري، كوجع الرأس والرضس». وفيه: أنه خروج عن 

إطالق املرض بال وجه. 
نعم قد ال يصدق املرض يف مثل وجع الرأس والرضس إذا كان موقتاً بسـبب 
اسـتعامل املاء، فيخرج عن موضوع األدلة اخلاصة املتقدمة، وال يسـتباح به التيمم إال 

مع لزوم احلرج. 
كام أنه لو مل يكن استعامل املاء مرضاً باملرض خرج عن منرصف األدلة اخلاصة 
املتقدمة. ولعله املراد مما يف املبسوط قال: «وكل مرض ال خياف معه التلف وال الزيادة 
فيـه مثل الصداع ووجع الرضس مل جيز التيمم». ولذا يشـكل مـا يف اجلواهر من عده 

خمالفاً يف املسألة.
بقي يف املقام أمران:

األول: أنه تضمن بعض النصوص األمر باإلعادة ملن تيمم خلوف الرضر، وهو 

أو بطئه أو عىل النفس أو بعض البدن(١)، ومنه الرمد املانع من استعامل املاء،



٩٣ ................................................................. الثالث/ خوف الرضر من استعامله 

حديث عبد اهللا بن سنان املروي صحيحاً يف الفقيه ومرسالً يف الكايف والتهذيبني: «أنه 
سـأل أبـا عبد اهللاA عن الرجل تصيبـه اجلنابة يف الليلة الباردة، فيخاف عىل نفسـه 

التلف إن اغتسل. فقال: يتيمم ويصيل، فإذا أمن الربد اغتسل وأعاد الصالة»(١). 
لكنه معارض بالنصوص الكثرية املتضمنة عدم اإلعادة عىل من صىل بتيمم(٢).  
وهي وإن كانت واردة يف فاقد املاء، إال أن من القريب جداً إلغاء خصوصيته. بل هو 
مقتىض عموم التعليل يف بعضها ببدلية التيمم، كصحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا 
عبـد اهللا عليه السـالم عن رجـل أجنب فتيمم بالصعيد وصىل ثـم وجد املاء. قال: ال 
يعيـد. إن رب املـاء رب الصعيـد فقد فعل أحـد الطهورين»(٣)، ونحـوه غريه(٤). فإن 

مقتضاه عموم إجزاء الصالة بالتيمم املرشوع.
بـل هو مقتـىض اإلطالقـات املقاميـة لعمومات مرشوعيـة التيمـم، كاآليتني 
الرشيفتـني وغريها، وخصوص النصوص الواردة يف املـرض(٥)، ومنها ما ورد فيمن 
خيـاف عىل نفسـه من الربد كالصحيحـني املتقدمني، فإن عدم التنبيـه فيها لإلعادة مع 
الغفلـة عنهـا موجب لقـوة ظهورها يف اإلجزاء. والسـيام مع ما هو املعلـوم من كثرة 
االبتـالء بذلـك، حيث يمتنـع معه خفـاء احلكم عىل األصحـاب الذيـن مل يفرقوا يف 

اإلجزاء بينه وبني غريه من مسوغات التيمم.
هـذا ويف النهايـة واملبسـوط وعـن التهذيبني واملهـذب واإلصبـاح والروض 

. واستدل هلم باحلديث السابق.  وجوب اإلعادة عىل من أجنب خمتاراً
لكـن ظاهـر التهذيبني عـدم االسـتدالل باحلديث املذكـور، بل ابتناء املسـألة 
عـىل النصـوص اآلتية، ومحل هـذا احلديث عليها مجعاً لو كان حجة يف نفسـه، قال يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التيمم حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التيمم.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:١٥، ١٣.
(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم.
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التهذيب بعد طعنه اخلرب باإلرسـال: «ولو صح اخلرب عىل ما فيه لكان حمموالً عىل من 
أجنب نفسـه متعمداً وخاف عىل نفسه التلف، فإنه يتيمم ويصيل ويعيد الصالة. وإن 
كان األوىل لـه أن يغتسـل عىل كل حال حسـب ما نذكـره بعد». وأشـار بذلك إىل ما 
يأيت منه عند التعرض للفرع اآليت، ويف االسـتبصار: «ولو صح اخلرب عىل ما فيه لكن 
حمموالً عىل من أجنب نفسه خمتاراً، ألن من كان كذلك ففرضه الغسل عىل كل حال، 
فإن مل يتمكن تيمم وصىل ثم أعاد إذا متكن من اسـتعامله. والذي يدل عىل أن من هذه 

صفته فرضه الغسل عىل كل حال ما أخربين به الشيخ...» ثم ذكر النصوص اآلتية.
ومن هنا يشكل استفادة االعتامد عىل احلديث منه. وكيف كان فال جمال حلمل 
احلديث عىل ذلك، لقوة ظهوره فيمن مل يتعمد اجلنابة. ومن هنا كان األقرب محله عىل 

االستحباب، كالنصوص املتضمنة لإلعادة فيمن مل جيد املاء.
الثاين: مقتىض إطالق النصوص املتقدمة عدم الفرق بني متعمد اجلنابة وغريه، 
. بل هو مقتىض إطالق معاقد  ويف اجلواهر أنه املشـهور بني األصحاب نقالً وحتصيالً

مجلة من اإلمجاعات املتقدمة إليها اإلشارة، كإطالق األدلة املتقدمة.
لكـن يف اهلداية واملقنعة واخلالف وعن أيب عيل وجوب الغسـل عىل من تعمد 
اجلنابة وإن خاف عىل نفسـه. وقد يسـتظهر من الكايف لذكـره للنصوص اآلتية. وهو 
الذي جر عليه يف التهذيبني لوال ما سبق منه يف الفرع السابق. بل يف اخلالف اإلمجاع 
عليه بعد أن نسب اخلالف جلميع الفقهاء، وإن ذكر يف اجلواهر أنه حمكي عن أصحاب 

الرأي وأمحد يف إحد الروايتني.
واسـتدل عليـه بمرفوع عيل بن أمحد عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن جمدور 
أصابتـه جنابة. قال: إن كان أجنب هو فليغتسـل وإن كان احتلم فليتيمم»(١)، ونحوه 

مرفوع إبراهيم بن هاشم(٢). 
 :Aوبصحيح سليامن بن خالد وأيب بصري وعبد اهللا بن سليامن عن أيب عبد اهللا

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب التيمم حديث:١، ٢.
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«أنـه سـئل عن رجـل كان يف أرض باردة يتخـوف إن هو اغتسـل أن يصيبه عنت من 
الغسـل كيـف يصنع؟ قال: يغتسـل وإن أصابه مـا أصابه. قال: وذكر أنـه كان وجعاً 
شـديد الوجـع، فأصابته جنابة وهـو يف مكان بارد، وكانت ليلة شـديدة الريح باردة، 
فدعوت الغلمة فقلت هلم: أمحلوين فاغسـلوين، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت هلم: 

. فحملوين ووضعوين عىل خشبات، ثم صبوا عيلّ املاء فغسلوين»(١). ليس بدّ
وصحيح حممد بن مسلم: «سألت أبا عبد اهللاA: عن رجل تصيبه اجلنابة يف 
أرض باردة وال جيد املاء، وعسى أن يكون املاء جامداً، فقال: يغتسل عىل ما كان. حدثه 
رجل أنه فعل ذلك فمرض شـهراً من الربد، فقال: اغتسـل عىل ما كان، فإنه البد من 
الغسل. وذكر أبو عبد اهللاA أنه اضطر إليه وهو مريض، فأتوه به مسخناً فاغتسل، 
وقال: البد من الغسل»(٢). واألخريان وإن مل يرصح فيهام بالتفصيل املذكور، إال أهنام 

حمموالن عىل من أجنب نفسه، بقرينة ذكر اغتسال اإلمامA املنزه عن االحتالم. 
لكـن لـو تم تنزهيهA عن االحتـالم، إال أنه يبعد جـداً إقدامه عىل اجلامع يف 
مثـل هذا احلال. ومن ثم كان ذيلهام من املشـكل الذي يـردّ علمه ألهله. مع أن صدر 
الصحيـح الثاين ظاهر أو منرصف للجنابة غري املتعمدة، نظري ما تقدم يف صحيح عبد 
اهللا بـن سـنان، وصـدر األول مطلـق والذيل ال ينهـض بتقييده حتى لـو تم محله عىل 

اجلنابة املتعمدة، ألن جمرد ثبوت احلكم يف املتعمد ال ينايف عمومه لغريه. 
فالعمدة يف احلكم املذكور املرفوعان، حيث يقرب انجبارمها بعمل من عرفت 
من مشـايخ الطائفة. والسـيام مع ما يف اخلالف من دعو إمجاع أصحابنا عىل ذلك، 
خالفاً جلميع الفقهاء، حيث يقرب اشتهار احلكم يف العصور األوىل بني الطائفة، وإن 

مل تصل كلامهتم لنا، لعدم وصول كتبهم.
نعم احلكم املذكور غريب جداً ال يناسـب أدلة بدلية التيمم، حيث يظهر منها 
مرشوعيـة التيمم ملا دون ذلك من املحاذير، كام تقدم. كام ال يناسـب ما تضمن جواز 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب التيمم حديث:٣، ٤.
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اجلامع لفاقد املاء ومرشوعية التيمم له(١). والسيام مع ظهور بعض النصوص املتقدمة 
فيمـن خيـاف التلـف، لـورود مرفـوع عيل بن أمحـد يف املجـدور الـذي تضمن بعض 
النصوص أنه مات بسـبب الغسـل(٢)، ولقولهA يف الصحيح األول: «يغتسل وإن 

أصابه ما أصابه».
مضافاً إىل أمرين:

األول: أن مثـل هذا احلكـم املخالف للقواعد العامـة املعروفة، وجلميع فقهاء 
املخالفـني أو أكثرهـم، لـو كان ثابتاً مع كثرة االبتالء به، لكان لـه من الظهور ما يمنع 
من انعقاد شهرة املتأخرين عىل خالفه وإعراضهم عنه مع ذهاب من عرفت من أعيان 

األصحاب له. 
الثـاين: أنـه يظهر من الشـيخ يف املبسـوط العدول عنـه. ويظهر مـن كالمه يف 
التهذيبني هنوض الصحيحني به. بل اقترص عليهام يف اخلالف ومل يذكر املرفوعني، مع 
 أن الصحيحـني بعيدان عن احلكم املذكور، حيث قد يكشـف ذلك عن ابتناء الفتو
عـىل اخلطـأ يف مفاد الصحيحـني، ال عىل االعتامد عـىل املرفوعني. ومن ثـم كان مفاد 

.Gالنصوص املذكورة من املشكل، الذي يتعني ردّ علمه ألهله
هذا ولو تم مل يبعد البناء عىل رفع اليد عنه فيمن خيشى التلف بصحيح عبد اهللا 
ابن سـنان املتقدم املتضمن الصالة بالتيمم ثم اإلعادة، كام تقدم من التهذيبني ورصح 

به يف النهاية، ألنه أرصح من بقية النصوص يف خصوص من خياف التلف.
بل ال جمال لرفع اليد عام هو املعلوم نصاً وفتو من عدم جواز تعريض النفس 
للتلف بمثل هذه النصوص. وكذا احلال يف سـائر مـوارد الرضر املحرم. وغاية األمر 
هو االحتياط بالغسـل ملن ال خيشـى منه الرضر املحرم. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل 

العامل.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤، ٢٧ من أبواب التيمم حديث:١٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣، ٥ من أبواب التيمم حديث:١.
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(١) كام تقدم منهP يف املسألة األربعني يف فصل أحكام اجلبرية من الوضوء. 
وتقدم منا التفصيل بني ما إذا كان املاء مرضاً بام يغسـل كاجلفن، وما إذا كان مرضاً بام 
ال يغسـل كداخل العني، وأنه يكفي يف األول الوضوء الناقص بغسـل ما حوهلا، ويف 

الثاين التيمم. وكذا احلال يف غري املعني مما له ظاهر وباطن.
(٢) ففي جامع املقاصد أهنم أطبقوا عىل جواز التيمم خلوف الشني، ونسبه يف 
موضع آخر لألصحاب، ويف املدارك لقطعهم، وهو ظاهر نسبته يف املنتهى إىل علامئنا، 

ويف اجلواهر أنه ال يعرف فيه خالفاً بينهم. 
وكيف كان فإن أريد منه املوقت الذي حيصل لكثري من الناس يف الشـتاء، فهو 
خـارج عرفاً عن املرض، وال وجه ملسـوغيته للتيمم. إال أن يلزم من اسـتعامل املاء ما 

يوجب احلرج. 
ولعلـه إليـه يرجع مـا يف جامع املقاصـد واجلواهر ويف موضع مـن املنتهى من 
تقييده بالفاحش، ونفى عنه البأس يف املدارك، وجعله األوىل يف كشـف اللثام. قال يف 
اجلواهـر: «وإليه يرجع مـا عن مجاعة من التقييد بام ال حيتمل عـادة، بل يف الكفاية أنه 

نقل عن بعضهم االتفاق عىل أن الشني إذا مل يغري اخللقة ويشوهها مل جيز التيمم».
وإن أريد منه غري ذلك مما يسـتند خللل يف املزاج وهييج باستعامل املاء ـ كبعض 
األمراض اجللدية املعروفة يف عصورنا ـ فالظاهر دخوله يف املرض، وال وجه لعده يف 
قبالـه، كام ال وجه لتقييده بالفاحش أو نحوه مما تقدم. نعم البد من كونه رضراً معتداً 

. به عرفاً

وأمـا إذا أمكـن غسـل مـا حـول العـني فاألحـوط اجلمـع بـني الوضـوء 
والتيمم(١). كام أن منه خوف الشـني(٢) الذي يعرس حتمله وهو اخلشـونة 

املشوهة للخلقة، واملؤدية يف بعض األبدان إىل تشقق اجللد.
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(١) وهـو مذهـب أهل العلـم كافة، كـام يف املعترب وكل من حيفـظ عنه العلم، 
ومنهم علامؤنا أمجع، كام يف املنتهى، ويف اجلواهر: «إمجاعاً حمصالً ومنقوالً عن علامئنا، 
بل وعن كل من حيفظ عنه العلم». ويشهد له مجلة من النصوص، كصحيح عبد اهللا بن 
سـنان عن أيب عبد اهللاA: «أنه قال يف رجل أصابته جنابة يف السـفر، وليس معه إال 
ماء قليل، وخياف إن هو اغتسل أن يعطش. قال: إن خاف عطشاً فال هيريق منه قطرة، 
 :Aوليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إيل»(١)، وصحيح احللبي: «قلت أليب عبد اهللا
اجلنب يكون معه املاء القليل، فإن هو اغتسـل به خاف العطش أيغتسـل به أو يتيمم؟ 
قال: بل يتيمم. وكذلك إذا أراد الوضوء»(٢)، وموثق سـامعة املتقدم يف املسـوغ الثاين 

وغريها.
.(٢) وهو املتيقن من النص والفتو

(٣) املذكـور يف كالم مجلـة مـن األصحاب الرفيـق واحليوان املحـرتم. وأكثر 
النصـوص ظاهر أو رصيح يف خوف العطش عىل نفسـه كالصحيحني املتقدمني. نعم 
يف موثق سـامعة: «الرجل يكون معه املاء يف السـفر فيخاف قلتـه»(٣) ومقتىض إطالقه 
عموم مرشوعية التيمم لكل مورد خياف املكلف فيه نقص املاء عام من شأنه أن حيمل 
له يف السـفر، كرشبه ورشب من يتعلق به من أتباعه، من دون فرق بني من جتب نفقته 

وغريه. واملسلم وغريه وكذا ما يتعلق به من احليوانات مما من شأنه االهتامم بحفظه.
ودعـو: أنـه ال يمكن االلتزام باإلطالق املذكور، لشـموله ملـا إذا خيف قلة 
املاء عن سـائر حوائجه، كطبخه وتنظيفه، فيلزم االقتصار فيه عىل املتيقن، وهو رشبه 

بنفسه. 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب التيمم حديث:١، ٢، ٣.

(الرابع): خوف العطش(١) عىل نفسـه(٢) أو عىل نفس حمرتمة(٣) 
من استعامله، واملراد من النفس املحرتمة ما يكون من شأن املكلف االحتفاظ 
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مدفوعـة بـأن املنـرصف أو املتيقن مـن خوف قلة املـاء خوف العطـش بقلته، 
خصوصـاً يف السـفر يف العصور السـابقة التـي ال يتيرس فيها نقل املـاء بمقادير كبرية، 
بـل يقتـرص عىل ما البد منه لـرضورة الرشب والطهارة. كـام أن املتيقن من ذلك أتباع 
املكلف ممن يكون من شأنه نقل املاء له يف سفره، وكذا توابعه من احليوانات، دون من 
هو غري مرتبط به ممن يمر عليه ويصادفه يف سـريه ويرغب يف مواسـاته بامئه، وإن كان 

. حمرتماً
نعم مقتىض القواعد العامة وجوب حفظ املاء ـ ومرشوعية التيمم ـ إذا توقف 
عليـه حفظ النفس املحرتمة، ألمهية حفظها من الطهارة املائية بال كالم وهو داخل يف 
املسـوغ الثـاين. وكذا جواز حفظه ـ ومرشوعية التيمم ـ لـكل مورد يكون عدم حفظ 
املـاء ورصفه يف الطهـارة موجباً لرضر املكلف أو احلرج عليه، كام لو كان معرضاً ألن 

يطلب منه املاء، بنحو ينبغي له إعطاؤه، بحيث لو مل يفعل ترضر أو استهني به.
لكـن ذلـك خمتص بـام إذا علم برتتب الـرضر واحلرج، وال يكفـي اخلوف إال 
يف مـورد النصـوص املتقدمة، وكـذا اخلوف عىل النفس املحرتمـة إذا رجع إىل احتامل 
مصادفـة نفـس خيشـى عليهـا، أما لـو رجـع إىل اخلوف عىل نفـس موجـودة معلومة 

فالظاهر كفايته.
 P(١) وأوىل مـن ذلك أتباعه، كعياله ورفيقـه يف الطريق. ولعل عدم ذكره

هلم ألهنم أظهر من مثل الدابة، وأريد من ذكر الدابة بيان الفرد اخلفي.
(٢) الظاهر كفاية كون املتعرض للعطش من أتباعه وممن هيتم بنقل املاء ألجله، 
ملا سـبق من إطالق املوثق، أما مع غض النظر عنه، وجعل املعيار عىل الرضر واحلرج 

فالالزم عدم االكتفاء باخلوف، كام سبق.

هبـا واالهتامم بشـأهنا ـ كدابته(١) وشـاته ونحومها ـ مما يكـون تلفه موجباً 
للحرج أو الرضر(٢).
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(١) ملا يف ذلك من الرضر واحلرج املنفيني يف الرشيعة، فإن مقتضامها سـقوط 
الطهـارة املائية، فيـرشع التيمم للمالزمة املشـار إليها آنفاً، بل قد يلـزم منهام التوهني 
املحـرم املزاحم لوجـوب الطهارة املائية، حيث ال إشـكال ظاهـراً يف كونه أهم منها. 
مضافـاً إىل عمـوم ترشيع التيمم لـكل مورد يلزم مـن وجوب الطهـارة املائية حمذور 

رشعي أو عريف بالتقريب املتقدم يف املسوغ الثاين.
نعم الظاهر وجوب القبول لو وهب له لكونه قادراً حينئذٍ عىل الطهارة املائية، 
ويف اجلواهـر: «ال إشـكال عندهـم بـل وال خالف ـ بـل يف احلدائق نسـبته إىل ظاهر 
األصحـاب ـ يف وجوب القبول عليه لو وهب لـه املاء». وكذا لو وهب له الثمن. إال 
أن يلـزم منهـام املنة بالنحو املوجب لوهنـه فيحرمان عليه، أو للحـرج عليه فيجوز له 

تركهام.
(٢) من الظاهر وجوب رشاء املاء مع توقف اسـتعامله عىل ذلك. نعم مقتىض 
قاعدة نفي الرضر عدم وجوب رشائه بأكثر من ثمن املثل، بل حتى بثمن املثل إذا كان 
كثـرياً معتـداً بـه، ألن الطهارة وإن ابتنت عـىل رصف املاء، إال أنه غالبـاً ليس له مالية 

معتد هبا، فمع غالء املاء يكون رصفه يف الطهارة رضراً منفياً بالقاعدة.
لكـن جيـب اخلروج عن ذلك بصحيح صفوان: «سـألت أبا احلسـنA عن 
رجـل احتاج إىل وضوء للصالة، وهو ال يقدر عىل املاء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بامئة 
أو بألـف درهم، وهو واجد هلا، أيشـرتي ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: ال بل يشـرتي. قد 
أصابني مثل ذلك فاشرتيت وتوضأت، وما يسؤين [يرسين] بذلك مال كثري»(١) مؤيداً 
A عن قول اهللا عز وجل بمرسل العيايش عن احلسني ابن طلحة: «سألت عبداً صاحلاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب التيمم حديث:١.

(اخلامـس): توقـف حتصيلـه عـىل االسـتيهاب املوجـب لذلـه(١)، 
وهوانه، أو رشائه بثمن يرض بحاله(٢)، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء 
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﴾ ما حـدّ ذلك؟ قال: فإن  : ﴿أو المسـتم النسـاء فلم جتدوا مـاء فتيمموا صعيداً طيباً
مل جتـدوا برشاء وبغري رشاء. قلت: إن وجد قـدر وضوء بامئة ألف أو بألف وكم بلغ. 

قال: ذلك عىل قدر جدته»(١).
ومقتـىض إطـالق األول وجـوب الـرشاء ولـو كان بأضعـاف ثمـن املثل مع 
واجديته له، كام رصح به مجاعة، ويف اخلالف دعو اإلمجاع عىل وجوب الرشاء بثمن 

ال يرضه كائناً ما كان وعن املهذب البارع نسبته لفتو فقهائنا.
، أو إن زاد عىل ثمن  فـام عن ابن اجلنيد مـن عدم وجوب الرشاء إذا كان غاليـاً
املثـل كثـرياً، وما عن هناية األحـكام من احتامل عدم وجوبه إن بيـع بالغبن، ألن بذل 

 . الزائد رضر. ضعيف جداً
بـل مقتىض إطالقه وجوب الـرشاء مع اجلدة وإن أرض بحالـه، بحيث كان ال 
يناسـب وضعه احلايل، كام لو رصف تسـعة أعشـار ماليته مثالً من دون أن يصري فقرياً 

 . رشعاً
إال أن خيـرج عن اإلطـالق يف ذلك بقاعدة نفي الـرضر، ألن اإلرضار باحلال 
نحـو مـن الرضر زائـد عىل الرضر املـايل املتمحـض يف رصف املال الذي يسـتفاد من 
الصحيـح عدم منعه من وجوب الرشاء. مضافاً إىل قاعدة نفي احلرج، وظهور تسـامل 

األصحاب عىل سقوط الطهارة املائية مع اإلرضار باحلال أو اإلجحاف. فالحظ.
(١) لقاعدة نفي احلرج.

(٢) فيقـع التزاحـم بني وجـوب الواجب املذكـور ووجوب الطهـارة املائية، 
وحيـث ال بـدل للواجب املذكور تعـني تقديمه، إما ملا قيل من أن مـا ال بدل له مقدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب التيمم حديث:٢.

(١)، لشدة حر أو برد، أو نحو ذلك. فيه حرجياً
(السادس): أن يكون مبتىل بواجب يتعني رصف املاء فيه(٢) عىل نحو 
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عـىل ما له بـدل مطلقاً، أو خلصوصية يف املقام تقتيض ذلـك، عىل ما تقدم توضيحه يف 
املسوغ الثاين.

(١) أمـا لو قام غريه مقامه كان لكل منهام بـدل واحتاج ترجيحه عىل الطهارة 
املائية إلثبات أمهيته منها، أو النظر يف موضوع بدلية بدل كل منهام.

(٢) كـام هـو املعروف من مذهب األصحاب، املدعـى عليه اإلمجاع رصحياً أو 
ظاهـراً يف كالم مجاعـة. قـال يف التذكـرة: «لو قرص املاء عـن إزالة النجاسـة عن بدنه 
... وكذا الغسـل لو كانت  والوضـوء وكفـى أحدمها رصف يف إزالة النجاسـة إمجاعاً
النجاسـة عـىل الثوب» ويف املعتـرب بعد احلكم بذلـك يف الوضوء قـال: «وال أعلم يف 
هذه خالفاً بني أهل العلم... وكذا لو كان عليه غسـل... وكذا لو كانت النجاسـة يف 
ثوبه وعليه حدث غسل» وقريب منه يف املنتهى. وقد علل يف كالم مجاعة بأن للطهارة 

احلدثية بدل.
لكن استشـكل بعض مشـاخيناP فيه تارة: بأن الطهارة اخلبيثة حيث مل تكن 
واجبـة لنفسـها، بل ألجل تقييـد الصالة هبا، هلا بـدل أيضاً، حيث جيـب مع تعذرها 

الصالة يف الثوب النجس أو عارياً عىل اخلالف. 
وأخـر: بأن التزاحم إنـام يكون بني الواجبات االسـتقاللية. وأما الواجبات 
الضمنيـة مـن األجزاء والرشائط فمقتىض القاعدة سـقوط املركب مـع تعذر بعضها. 
غـري أن اإلمجـاع ملا قام عىل عدم سـقوط الصالة يف املقام، وال يعلـم بأن الواجب هو 
الصالة مع الطهارة احلدثية املائية أو اخلبيثة يلزم التعارض، وبعد التساقط يتعني البناء 
عـىل عدم وجوب أحد األمرين لوال العلم بوجوب أحدمها، املسـتلزم لدوران األمر 
يف الواجـب بني التعيـني والتخيري، ومقتـىض األصل الرباءة من التعيـني يف كل منهام 

والبناء عىل التخيري.

ال يقوم غري املاء مقامه(١)، مثل إزالة اخلبث(٢)، فيجب عليه التيمم ورصف 
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ويندفـع األول بأن الصـالة عارياً أو بالثوب النجس ليسـت بدالً عن الصالة 
بالثوب الطاهر، نظري بدلية الصالة بالتيمم عن الصالة بالطهارة املائية، بل هي ميسور 
منها ارتكازاً، ووجوب امليسـور يبتني عـىل اكتفاء املوىل بمالك أصل املاهية بعد تعذر 

استيفاء مالك التقيد، وهو راجع إىل أن الطهارة اخلبيثة ال بدل هلا.
وأمـا الثـاين فيندفع ـ بعد تسـليم أن املرجع عنـد دوران الواجـب بني التعيني 
والتخيـري الـرباءة من التعينيـ  بأن سـقوط قيـد الواجب عند تعـذره واالكتفاء بفاقد 
القيد مبني ارتكازاً عىل االكتفاء بامليسور عند تعذر الواجب التام، حتصيالً ملالك أصل 
املاهيـة بعد تعذر مـالك القيد، والزم ذلك أنه مع تعذر حتصيـل القيدين معاً وإمكان 
حتصيـل أحدمهـا يتعني التزاحـم بينهام ووجـوب أحدمها والرتجيح بينهـام، عىل نحو 

التزاحم يف الواجبني االستقالليني. 
وإنـام يتم مـا ذكره فيام إذا كان سـقوط القيـد لتبدل املوضوع واملـالك، كام إذا 
وجب يوم اجلمعة صالة ركعتني ببياض يف املسـجد، وعلم يوم السبت بعدم وجوب 
القيديـن معـاً، ودار األمـر بني التخيري بينهام وتعيـني أحدمها. ومن البعيـد جداً ابتناء 

سقوط القيد يف املقام عىل ذلك.
عـىل أن التعـارض إنام يلزم يف مثل ذلك مع إطالق دليل كل من القيدين بنحو 
يشـمل املـورد الذي يعلم فيه بعـدم وجوب اجلمع بينهام، حيث يتعـني حينئذٍ ترجيح 
أقـو الدليلني، ومـع عدمه يتعني تسـاقط اإلطالقني، والرجوع مـع العلم بوجوب 
أحد القيدين لألصل اجلاري عند الدوران بني التعيني والتخيري. أما مع عدم اإلطالق 
لـكل منهام وانحصار األمر بإطالق وجوب املركب التام، املفروض بتعذر القيد، فال 
تعـارض يف البني، بل إن علـم حينئذٍ بوجوب أحد القيديـن يف اجلملة يتعني الرجوع 

لألصل املتقدم.
ومن هنا كان الظاهر متامية ما ذكروه من كون املقام من صغريات التزاحم بني 
ما له بدل وما ال بدل له. نعم تقدم يف املسـوغ الثاين اإلشـكال يف عموم ترجيح ما ال 
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بدل له. وإن تقدم أيضاً تقريب ذلك يف خصوص الطهارة املائية، للتعليل املستفاد من 
بعض نصوصها. فراجع.

هذا وقد يستدل عىل تقديم الطهارة اخلبيثة بمعترب أيب عبيدة ـ بناء عىل ما تقدم 
عنـد الـكالم يف مطهرية املاء املضاف مـن احلدث من العمل برواية سـهل بن زياد ـ : 
«سألت أبا عبد اهللاA عن املرأة احلائض تر الطهر وهي يف السفر وليس معها من 
املـاء ما يكفيها لغسـلها، وقد حرضت الصـالة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسـل به 
فرجها فتغسـله، ثم يتيمم وتصيل...»(١). فإن مقتىض إطالقه لزوم غسـل الفرج وإن 

كان املاء بقدر الوضوء الالزم مع حدث احليض. 
وقد يستشكل فيه بوجهني:

األول: ما ذكره سيدنا املصنفP من أنه مبني عىل عدم إغناء غسل احليض 
عن الوضوء، الذي هو حمل إشكال، بل سبق منّا املنع عنه.

ودفعه بعض مشـاخيناP بأن غسـل احليض وإن كان مغنياً عن الوضوء، إال 
أن التيمم بدل الغسـل ال يغني عنه. ومل يتضح منشـأ ذلك، بل هو خالف إطالق أدلة 

البدلية، ومنها احلديث املذكور، ألن مقتىض إطالقه االجتزاء بتيمم واحد. 
الثاين: أن أمهية إزالة اخلبث من الوضوء يف مورد الرواية الذي يكون فيه بعض 
الرافـع ال يسـتلزم أمهيتها من الوضوء أو الغسـل إذا كانا متـام الرافع، كام ذكره بعض 

. مشاخيناP أيضاً
(١) حيث ال إشـكال يف جواز ذلك حتى مع احتامل التساوي بينهام أو احتامل 
األمهيـة مـن الطرفني، فيكـون فاقـداً للامء حقيقـة، ومعه يـرشع التيمم قطعـاً، لعدم 
التفريـط يف اسـتعامل املاء، فال جمـال الحتامل عدم اإلجـزاء الذي يأيت الـكالم فيه يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب احليض حديث:١.

املاء يف إزالة اخلبث، واألوىل أن يرصف املاء أوالً يف إزالة اخلبث(١) ثم التيمم.
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املسألة الواحدة واألربعني، وتقدم منا نظري ذلك يف املسوغ الثاين.
(١) فقـد تقـدم يف املسـألة الثامنة سـقوط وجـوب الطلب مع ضيـق الوقت. 
وتقدم يف املسـألة التاسعة اإلشكال يف مرشوعية التيمم مع التفريط يف الطلب يف سعة 

الوقت.
(٢) كـام يف التذكرة واملنتهـى والروضة والرياض واجلواهـر وظاهر املختلف 
وعـن اجلامع، ويف الرياض أنه األشـهر. لكن يف املعترب وكشـف اللثـام وظاهر جامع 

. املقاصد وعن ابن عصفور عدم مرشوعية التيمم حينئذٍ
وقد يستدل لألول بوجوه:

األول: عمـوم عـدم سـقوط الصالة بحـال، فإنه بعد سـقوط الطهـارة املائية 
بالتعذر فعدم سـقوط الصالة ـ بمقتىض العموم املذكور ـ مسـتلزم ملرشوعية التيمم، 
. ويظهر اجلواب عنه مما  لعدم اإلشكال يف عدم وجوب الصالة الفاقدة للطهور حينئذٍ

تقدم يف املسألة التاسعة من عدم ثبوت العموم املذكور.
الثاين: أن املسـتفاد من النصوص والفتاو املالزمة بني سـقوط الطهارة املائية 
ومرشوعيـة التيمـم، وحيث تسـقط الطهارة املائيـة يف املقام بالتعـذر يتعني مرشوعية 

التيمم. 
وفيـه: أن املتيقن من املالزمة املذكورة مـا إذا وجبت الصالة ووجبت الطهارة 
هلـا، أما مع احتامل سـقوط الصالة بتعـذر الطهارة املائية فمرشوعيـة التيمم من أجل 

حتقيق القدرة عىل الصالة وإبقاء اخلطاب هبا أول الكالم.
الثالـث: أن املراد من عدم الوجدان الذي هو موضوع التيمم هو عدم وجدان 
ماال حمذور يف اسـتعامله، وفوت األداء حمذور مانع من صدق عدم الوجدان يف املقام. 

لكنه ممنوع كام سبق يف أول الكالم يف املسوغ الثاين. 

(السـابع): ضيق الوقت عـن حتصيل املاء(١)، أو عن اسـتعامله(٢) 



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨ ١٠٦

ومثلـه دعـو أن املـراد به وجدان املـاء والتمكن من اسـتعامله ألداء الصالة. 
. غاية األمر أن يدعى انرصاف عدم الوجدان  حيث يظهر مما سبق هناك املنع منه أيضاً
لعدم وجدان ما يمكن اسـتعامله يف الطهارة يف مقابل ماال يمكن استعامله فيها، كام لو 
كان نجسـاً أو يف بئـر ال يمكن إخراجه منها والتعدي لسـائر موارد عـدم القدرة ولو 

للزوم املحذور مستفاد من قرائن وأدلة أخر تقرص عن املقام.
وكـذا دعـو: أن عدم لزوم املحذور وإن مل يكن قيـداً يف عدم الوجدان الذي 
هو موضوع التيمم، إال أنه بنفسـه موضوع ملرشوعية التيمم، كام سـبق عند الكالم يف 

املسوغ الثاين. 
الندفاعهـا بـأن املتيقـن من ذلك مـا إذا علم بوجـوب الصـالة، وال عموم له 
يقتـيض وجـوب الصالة يف مورد الشـك، فهو راجع إىل حتديد موضـوع بدلية التيمم 
وسعتها يف فرض اخلطاب بالصالة، لدفع وجوب ارتكاب املحذور من أجل حتصيل 
الطهارة املائية، ال لتحديد القدرة عىل الصالة وسعتها لكل مورد يقدر فيه عىل التيمم 
، لتحرز مرشوعية التيمم، كام هو احلال  من أجل إحراز عموم اخلطاب بالصالة حينئذٍ

يف املقام.
الرابع: أن ترشيع التيمم إنام هو من أجل أمهية الوقت، وذلك يناسـب عمومه 
للمقـام. لكـن جمرد ذلـك ال يكفي يف فهم ترشيعـه يف املقام بعد ظهـور دليل ترشيعه 
األويل ـ كاآليتـني، بـل مجيع األدلة ـ يف قصور دليل ترشيعـه واختصاصه بغري صورة 

وجدان املاء والقدرة عىل استعامله باملقدار احلاصل يف حمل الكالم. 
والسـيام وأن مقتىض هذا الوجه مرشوعية التيمم وإجزاء العمل معه حتى مع 
التفريط والتعمد بعدم املبادرة للطهارة املائية حتى ضاق الوقت عنها، كام حكم بذلك 

غري واحد ممن ذهب إىل مسوغية ضيق الوقت للتيمم.
ومـن الظاهـر أن ذلـك أبعد عـن املرتكزات من عدم مسـوغية ضيـق الوقت 
للتيمم وسـقوط األداء يف حمل الكالم، حتى ساق يف حاشية املختلف استبشاعه دليالً 
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عىل عدم مرشوعية التيمم بضيق الوقت. وهناك بعض الوجوه، األخر ال جمال إلطالة 
الكالم فيها بعد ظهور وهنها، والسيام بمالحظة ما تقدم.

هـذا مضافاً إىل أنه ال ينبغي التأمل يف أن املسـوغ املذكـور ليس بنحو يفهم من 
النصـوص واألدلة بال تكلـف وال تعمل، وحيث كان مما يشـيع االبتالء به جداً، فلو 
كان ثابتاً لكان املناسب التعرض له سؤاالً وجواباً من املترشعة واملعصومني (صلوات 
اهللا عليهـم)، ولكثـرت النصوص الواردة فيه. بـل ينبغي كثرة النصـوص الواردة يف 
فروعه االبتالئية، كام وردت يف فروع بقية املسـوغات املهمة الشـايعة االبتالء، مع أنه 
ليـس لذلـك عني وال أثر، وهو مما يوجـب الوثوق أو االطمئنان بعدم ثبوت املسـوغ 

املذكور.
ويزيد ذلك ظهوراً بمالحظـة إمهال قدماء األصحاب التعرض لذلك، حيث 
مل يعرف حترير هذه املسـألة قبل املحقق يف املعترب وابن عمه ابن سـعيد يف اجلامع، مع 
وضوح عدم دخول هذا املسوغ يف املسوغات املذكورة يف كلامت القدماء، بل املنساق 
من بعض كلامهتم عدم ثبوت هذا املسـوغ. فإن ذلك ال يناسـب ثبوت املسوغ املذكور 

مع شيوع االبتالء باملسألة، بل هو كاشف عن تساملهم عىل عدم ثبوته. 
وباجلملة: سرب النصوص وكلامت قدماء األصحاب، وظهور عدم اإلشارة فيها 
هلذا املسـوغ، مع شيوع االبتالء به وبفروعه، يرشف باإلنسان عىل القطع بعدم ثبوته. 
هـذا مضافاً إىل إشـعار بعـض النصوص بذلك أو داللتهـا عليه. ففي صحيح 
عبيد بن زرارة عن أيب عبد اهللاA: «... وإن رأت الطهر يف وقت الصالة، فقامت يف 
هتيئة ذلك، فجاز وقت صالة ودخل يف وقت صالة أخر فليس عليها قضاء وتصيل 
الصـالة التي دخـل وقتها»(١) وقريب منـه موثق حممد بن مسـلم(٢) ويف موثق احللبي 
هرها حتى تفوهتا  عـن أيب عبـد اهللاA: «يف املرأة تقوم يف وقت الصالة فـال تقىض طُ
الصـالة وخيرج الوقـت، أتقيض الصالة التـي فاتتها؟ قال: إن كانـت توانت قضتها، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب احليض حديث:١، ٥.
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وإن كانت دائبة يف غسلها فال تقيض»(١) حيث مل يرش فيها إىل وجوب التيمم لو مل يسع 
الوقت الغسـل، مـع التعرض فيها لفرض ضيـق الوقت. ومن هنا يشـكل البناء عىل 

مرشوعية التيمم لضيق الوقت. 
نعم ال إشـكال يف رجحـان االحتياط باألداء بالتيمم، ثـم القضاء يف خارجه. 
لكنـه خيتـص بام إذا علـم بعدم إدراك األداءـ  ولـو بإدراك ركعةـ  مـع الطهارة املائية، 
وإال كان الـالزم املبـادرة لذلك، لوجوب االحتياط مع الشـك يف القـدرة، وال جيوز 

االحتياط بالتيمم، بمجرد احتامل عدم إدراك األداء مع املاء.
ثـم إنه لو بني عىل مرشوعية التيمم لضيـق الوقت ففي عموم ذلك ملا إذا فرط 
املكلف بعدم املبادرة كالم قد يظهر مما يأيت يف املسـألة الوحدة واألربعني إن شـاء اهللا 

تعاىل.
(١) الـكالم يف ذلك مبني عىل مسـوغية ضيق الوقت للتيمـم من أجل إدراك 
الصالة األدائية. ومن الظاهر أم مقتىض التوقيت وجوب إيقاع متام الصالة يف الوقت، 

ومقتىض ذلك مرشوعية التيمم يف الفرض.
نعـم املعروف مـن مذهب األصحـاب املدعى عليـه إمجاعهـم إدراك الصالة 
 Aاألدائيـة بـإدراك ركعة من الوقت. واسـتدل عليـه بموثق عامر عـن أيب عبد اهللا
يف حديـث: «قال: فإن صـىل ركعة من الغداة ثم طلعت الشـمس فليتم الصالة، وقد 
جازت صالته، وإن طلعت الشـمس قبل أن يصـيل ركعة فليقطع الصالة، وال يصيل 
 :Aحتى تطلع الشـمس ويذهب شـعاعها»(٢)، وخرب األصبغ: «قـال أمري املؤمنني

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب احليض حديث:٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٠ من أبواب املواقيت حديث:٣.

بحيـث يلزم مـن الوضوء وقوع الصـالة أو بعضها(١) يف خـارج الوقت، 
فيجوز التيمم يف مجيع املوارد املذكورة.
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 مـن أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشـمس فقد أدرك الغداة تامة»(١) ويف الذكر
عن الشيخ يف اخلالف: «قال: وروي عن النبي صىل اهللا عليه وآله: من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشـمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن 
تغرب الشـمس فقد أدرك العرص. قال: وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السـالم»(٢). 
وحينئـذ قد يدعى عـدم مرشوعية التيمم يف الفرض، إلمـكان إدراك الصالة األدائية 

التامة بالطهارة املائية.
لكـن ظاهر املوثق جمرد لزوم إمتـام الصالة وعدم قطعها، من دون أن يدل عىل 
وجوب الرشوع فيها لو علم باحلال، فضالً عن كوهنا أدائية واجدة ملصلحة الوقت يف 

اجلملة، أو تامة، ليتوهم عدم مرشوعية التيمم. 
وأمـا خـرب األصبغ والنبوي فهـام وإن كانا ظاهريـن يف إدراك مصلحة الوقت 
بذلـك، خصوصـاً خـرب األصبغ للترصيـح فيه بأهنـا تامـة، إال أن ضعفهـام مانع من 
التعويـل عليهام. ودعو انجبارمها بعمل األصحاب. ممنوعة لعدم وضوح اعتامدهم 
عليهـام، خصوصـاً النبوي الذي مل يرو مسـنداً مـن طرقهم. بل يمكـن اعتامدهم عىل 

املوثق لتوهم متامية داللته.
إذا عرفـت هـذا فإن تـمّ التنزيل املذكـور، كان مقتضاه عـدم مرشوعية التيمم 
إلدراك متـام الصـالة يف الوقت مع التمكن من إدراك ركعة يف الوقت بالطهارة املائية، 

ألن مقتىض التنزيل املذكور عدم فوت الوقت من الطهارة املائية ليرشع بالتيمم.
إن قلـت: املتيقـن مـن التنزيل املذكـور من ضاق وقتـه عن متـام الصالة، وال 
إطالق فيه يشـمل سـعة الوقت، ليكون للمكلف تأخري الصـالة، بحيث يقع منها يف 
الوقت ركعة واحدة، لظهور «من أدرك» يف فرض ضيق الوقت، وحينئذٍ ال خمرج عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٠ من أبواب املواقيت حديث:٢.
(٢) ذكـر الشـيعة ج:٢ ص:٣٥٥. وذكـره باختـالف كثـري يف وسـائل الشـيعة ج:٣ بـاب:٣٠ من أبواب 

املواقيت حديث:٥.
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مقتىض أدلة التوقيت األولية من وجوب إيقاع متام الصالة يف الوقت، فإذا مل يتيرس يف 
ذلك مع الطهارة املائية يتعني التيمم.

قلت: لو تم ظهور «من أدرك» يف ذلك أو كونه املتيقن منه، إال أن قولهA يف 
خرب األصبغ: «فقد أدرك الغداة تامة» كاف يف جواز التأخري اختياراً، لظهوره يف وفائه 
بتـامم مـالك الصالة األدائية، إمـا لكونه فرداً منهـا، أو بدالً عنها، ومـع ذلك ال وجه 
حلرمـة اختيـاره. فإن بني عىل عدم التعويل عىل اخلرب املذكـور، واالقتصار عىل املوثق 

فقد سبق عدم ظهوره يف التنزيل املذكور، وهو خالف املفروض يف حمل الكالم.
وأظهـر مـن ذلك ما إذا لزم وقوع بعض الصالة خـارج الوقت عىل كل حال، 
إال أنـه مع التيمم يكون الواقع منهـا يف الوقت أكثر، حيث ال يلزم من التيمم حتصيل 

متام الصالة يف الوقت الذي هو مقتىض أدلة التوقيت األولية، ليتجه مرشوعيته.
ودعو: أن املسـتفاد من أدلة التوقيت وجـوب إيقاع الصالة يف الوقت بنحو 
العمـوم االنحـاليل الراجع لوجوب إيقـاع كل جزء منها يف الوقـت، فيجب إيقاع ما 

يمكن من أجزائها فيه ولو برتك الطهارة املائية واالنتقال للتيمم. 
ممنوعـة جداً بل ظاهر األدلة املذكورة وجوب إيقاعها بتاممها فيه بنحو العموم 
املجموعي، فمع تعذره ال جيب املبادرة بامليسـور. ولذا كان الوجه يف وجوب املبادرة 

. ملقدار الركعة منحرصاً بالنصوص املتقدمة، ولوالها مل جيب قطعاً
. (١) أو اغتسل يف مورد يكون الغسل فيه حرجياً

(٢) كـام مـال إليه يف اجلواهر، ورصح به غـري واحد ألن احلرج وإن كان رافعاً 
للتكليـف، إال أنـه ال يوجب قصور موضوعه ختصيصاً، بل هو عرفاً من سـنخ العذر 
الرافع لإللزام مع بقاء املالك والرجحان، فيتعني صحة الطهارة املائية وإمكان التقرب 

(مسـألة١٣): إذا خالـف املكلـف عمـداً فتوضـأ يف مـورد يكـون 
(١) ـ كالوضوء يف شـدة الربد ـ صح وضوؤه(٢) وإذا  الوضوء فيه حرجياً
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هبا بلحاظ ذلك.
(١) إمـا للبناء عىل حرمة اإلرضار بالنفس مطلقاً، أو لكون اإلرضار يف الرمد 

. بنحو يقتيض تعرض العني للخطر والتلف، حيث ال يبعد البناء عىل احلرمة حينئذٍ
(٢) المتنـاع التقـرب بـام هو حمرم. من دون فـرق بني كون املحـرم هو الفعل 
الوضوئي بنفسـه، كام لو كان بنفسـه اسـتعامالً لإلناء املغصوب أو إناء الذهب وكون 
املحـرم هو أثـره التوليدي كاإلرضار، ملبعديـة الثاين بلحاظ ترتب األثـر املحرم عليه 
وإن مل حيرم لنفسـه. نعم البد يف البطالن من التفاته للحرمة وإقدامه عىل خمالفتها، كام 

نبّهP يف املسألة اآلتية.
(٣) ألن اإلراقة بنفسها إتالف للامء ومنافية لوجوب حفظه، فتحرم وال يمكن 

التقرب هبا.
(٤) ألن العصيـان إنـام يكـون باإلراقة، وال عصيان يف ردّ املـاء بعدها، وال يف 
الغسـل بـه، ليمتنع التقرب به. لكـن إذا ابتنت نيـة الوضوء عىل نية إكاملـه له بالوجه 
املسـتلزم للعصيان امتنع التقرب به ارتـكازاً وتعني بطالنه. وإنام يصح إذا مل تبتن عىل 
ذلـك، كـام إذا أتى بكل جزء بنيـة اإلكامل بالوجه احلالل، بـأن كان يعتقد بقدرته عىل 
إكـامل وضوئه بامء آخر، ثم عدل وأكمله بعد ذلك بالوجه املحرم. وقد تقدم منا نظري 

ذلك يف رشائط الوضوء عند الكالم يف اعتبار اإلباحة. فراجع.

خالـف يف مورد يكون الوضوء فيـه حمرماً ـ كالرمد الذي يرض به املاء(١) ـ 
بطـل وضـوؤه(٢)، وإذا خالف يف مورد جيب فيه حفظ املـاء ـ كام يف األمر 
الرابـعـ  فـإن نو الوضوء بنفس إراقة املاء عىل الوجه بطل(٣)، وإن أراقه 
عىل الوجه ثم رده من األسفل إىل األعىل ونو الوضوء بالغسل من األعىل 

إىل األسفل صح إذا تيرس له ذلك(٤). وكذا احلال يف بقية األعضاء.
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(١) لتيـرس التقـرب بعـد فرض وجـود العذر، فيصـح العمل بعـد عدم كون 
ترشيع التيمم واقعاً يف الفروض املذكورة منافياً لتاممية مالك الطهارة املائية.

(٢) لعـدم األمر باألداء مع الطهارة املائيـة. لكن الظاهر أنه ال يعترب يف عبادية 
الوضـوء إيقاعه بقصد امتثال أمره أو أمر الغايـة التي توقع به، بل يكفي إيقاعه بوجه 
قـريب ولـو بقصد أمر ال واقع له، وهو حاصل يف املقام. وقد تقدم يف املسـألة الواحدة 
والسـبعني من مقصد الوضوء، ويف املسألة التاسعة عرشة من مقصد غسل اجلنابة، ما 

ينفع يف املقام. فراجع. 
ويناسـب ذلـك النصـوص الـواردة يف احلائض التـي تتطهر للصـالة فيخرج 
الوقت، وقد تقدم بعضها يف آخر املسـوغ السـابع، حيث يظهر منها صحة الغسل من 

دون تنبيه للتفصيل يف النية. فالحظها.
(٣) ففـي احلدائـق: « الظاهر أنه ال خالف يف اسـتحباب التيمم للنوم ولو مع 
وجود املاء». ويشـهد له مرسـل الفقيه والتهذيب عن الصادقA: «قال: من تطهر 
ثم آو إىل فراشـه بات وفراشـه كمسـجده. فإن ذكر أنه ليس عىل وضوء، فتيمم من 
دثاره كائناً ما كان، مل يزل يف صالة ما ذكر اهللا»(١) ونحوه أو عينه حديث املحاسن عن 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٩ من أبواب الوضوء حديث:٢.

(مسألة١٤): إذا خالف فتطهر باملاء لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة 
صـح وضوؤه يف مجيع املوارد املذكـورة(١) عدا ضيق الوقت، أما إذا توضأ 
يف ضيـق الوقـت فإن نو األمـر األدائي بطل(٢)، وإن نـو األمر املتعلق 

بالوضوء فعالً صح، من غري فوق بني العمد واخلطأ.
(مسـألة١٥): إذا آو إىل فراشـه وذكر أنه ليس عـىل وضوء جاز له 
(٣) وإن متكن من استعامل املاء، بل ال يبعد أيضاً جواز التيمم  التيمم حينئذٍ



١١٣ .................................................................. إذا آو إىل فراشه ناسياً للوضوء 

 .(١)Aحفص بن غياث عنه
وخيتـص موردمهـا بام يف املتن من تيمم املكلف يف فراشـه مع نسـيان الوضوء، 
دون الغسـل، ودون تعمد عدم الوضوء حتى يأوي إىل فراشـه، فضالً عن التيمم قبل 
أن يأوي إىل فراشـه. ومنه يظهر اإلشـكال يف إطالق ما سبق من احلدائق. والسيام مع 
مـا يف معترب أيب بصري عن أيب عبد اهللاA عـن آبائه عن أمري املؤمننيA: «قال: ال 
ينام املسلم وهو جنب، وال ينام إال عىل طهور، فإن مل جيد املاء فليتمم بالصعيد...»(٢). 
نعم مقتىض املرسل جواز التيمم من دثاره وإن مل يكن فيه غبار. وكان املناسب لسيدنا 

املصنفP التنبيه عىل ذلك.
. بل يف الذكر نسـبته إىل  (١) قـال يف اجلواهـر: «عىل املشـهور نقالً وحتصيالً
. بل يف  األصحاب، والتذكرة إىل علامئنا وظاهره اإلمجاع، كام عنه يف املنتهى ذلك أيضاً

.« اخلالف دعو اإلمجاع رصحياً
ملوثـق سـامعة: «سـألته عن رجل مرت بـه جنازة وهو عىل غـري وضوء، كيف 
يصنـع؟ قال: يـرضب بيديه عىل حائـط اللبن فليتيمـم به»(٣)، وصحيـح حريز عمن 
أخـربه عن أيب عبد اهللاA: «قال: الطامث تصيل عـىل اجلنازة، ألنه ليس فيها ركوع 
وال سجود. واجلنب يتيمم ويصيل عىل اجلنازة»(٤)، ومرسل الصدوق: «ويف خرب آخر 
أنـه يتيمم إن أحـب»(٥) والرضوي: «إن كنت جنباً وتقدمـت للصالة عليها فتيمم أو 

توضأ وصل عليها»(٦).
لكـن املوثق منرصف إىل صورة خوف الفـوت، لظهوره يف كون مرور اجلنازة 
 :موجباً لتحري السائل وسؤاله، ولو كان الوضوء متيرساً له ال موجب لتحريه. ودعو

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:١١، ٤.
(٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٥، ٢، ٤.

(٦) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٠ من أبواب صالة اجلنازة حديث:١.

لصالة اجلنازة وإن متكن من استعامل املاء وإدراك الصالة(١).
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أن التحـري من جهة اجلهل باحلكم، ال من جهة خوف الفوت. مدفوعة بعدم مناسـبة 
ذلك للجواب بالتيمم، بل كان املناسب اجلواب بالتخيري بينه وبني الوضوء، حيث ال 
إشكال يف مرشوعية الوضوء وأفضليته والسيام وإن ذلك هو املناسب حلال من مرت به 
جنازة وهو عىل غري وضوء، لغلبة عدم انتظار املصلني له حتى يتوضأ، أو خوف ذلك.

وحديـث حريز ومرسـل الصدوق حيـث اقترص فيهام عـىل التيمم فكام يمكن 
محلهـام عىل بيان مرشوعيته، وأنه أحد فـردي التخيري، خروجاً عن ظهوره البدوي يف 
تعينـه كذلك يمكن محلهام عـىل تعينه بلحاظ خوف الفوت وعـدم إدراك الصالة مع 

الوضوء. 
فلم يبق إال الرضوي الذي مل يثبت كونه رواية عن معصوم، فضالً عن أن يكون 
حجـة، ليخرج به عن عموم أو أصالة عـدم مرشوعية التيمم مع تيرس الطهارة املائية.
وأمـا مـا يف اجلواهـر من احتـامل اختصاص ذلـك بالتيمم الذي هـو بدل عن 
الطهارة املائية مبيح لسـائر غاياهتا، دون ما كان مسـتحباً يف نفسه من دون مالحظتها، 
كام يف املقام. فهو بعيد جداً، بل املنساق من التيمم يف املقام وغريه البدلية املذكورة، بل 
هو ظاهر موثق سامعة، لتنبيه السائل فيه عىل عدم كونه عىل وضوء. كيف ولوال ذلك 

لزم استحباب اجلمع بينهام، عمالً باألمر بكل منهام. 
ولعلـه لـذا اقتـرص يف التهذيـب واملراسـم واملعترب وظاهـر املبسـوط والنهاية 
واالقتصـاد عىل صورة خوف الفوت، وحكي ذلك عـن ظاهر املرتىض وعن أيب عيل 
 :A والقايض والراوندي والدروس والبيان. وهو املناسـب خلرب الدعائم عن عيل
«إنـه سـئل عن الرجل حيـرض اجلنازة وهو عىل غـري وضوء وال جيد املـاء. قال: يتيمم 

ويصيل عليها إذا خاف أن يفوته»(١).
نعم ال بأس باإلتيان بالتيمم مع عدم خوف الفوت برجاء املطلوبية.

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب صالة اجلنازة حديث:٢.
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(١) كام هو مقتىض إطالق اآليتني الكريمتني وبعض النصوص املشـتملة عىل 
لفظ الصعيد(١)، بناء عىل أنه مطلق األرض، كام حكي عن مجاعة كثرية من أهل اللغة، 
ويف جممـع البيـان: «قـال الزجاج ال أعلـم خالفاً بني أهـل اللغـة يف أن الصعيد وجه 
األرض. وهـذا يوافـق مذهب أصحابنـا يف أن التيمم جيوز باحلجر، سـواء كان عليه 

تراب أو مل يكن».
﴾(٢). ففي جممع البيـان: «الزلق  ويناسـبه قولـه تعاىل: ﴿فتصبـح صعيداً زلقـاً
األرض امللساء املستوية ال نبات فيها وال يشء. وأصل الزلق ما تزلق عنه األقدام فال 
﴾(٣). والنبوي:  تثبـت عليـه» وكذا قوله تعاىل: ﴿وإنا جلاعلون ما عليها صعيـداً جرزاً
«حيـرش النـاس يوم القيامـة حفاة عراة عـىل صعيد واحـد»(٤). فإن املنظـور يف األول 
األرض التي ال نبات فيها، ويف النبوي وحدة األرض وعدم التفاضل فيها بني الناس، 

من دون خصوصية يف املوردين للرتاب أو نحوه.

(١) راجع وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التيمم حديث:٢، وباب:١٤ منها حديث:١، ١٢، ١٥، 
١٧، وباب:٢٥ منها حديث:١، ٣.

(٢) سورة الكهف اآلية:٤٠.
(٣) سورة الكهف اآلية:٨.

(٤) معامل الزلفى باب:٢٢ يف صفة احلرش ص:١٤٥.

الفصل الثاين
فيام يتيمم به

،(١) األقو جواز التيمم بام يسمى أرضاً
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مضافاً إىل إطالق األرض يف مجلة من النصوصـ  كقولهA يف صحيح احللبي 
واحلسني بن أيب العالء: «ألن رب املاء هو رب األرض»(١)، وما تضمن جعل األرض 
(٢)، ومـا تضمن األمر بتأخري التيمم معلالً بأنـه إن فاته املاء مل تفته األرض(٣)ـ   طهـوراً
وإىل موثق سامعة املتقدم يف الوضوء لصالة اجلنازة املتضمن التيمم بحائط اللبن، وإىل 
التعليـل يف حديث السـكوين عن جعفر عن أبيه عن عيلA: «أنه سـئل عن التيمم 
باجلـص، فقال: نعـم. فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرمـاد؟ فقال: ال، إنه ليس 
خيرج من األرض إنام خيرج من الشـجر»(٤)، وقريب منه ما عن الراوندي بسـنده عن 
عـيلA وزاد: «فقيل لـه: أيتيمم بالصفـا الناتية [الثابتة خ.ل] عـىل وجه األرض؟ 

قال: نعم»(٥).
هـذا واملحكي عن مجاعة االختصاص بالـرتاب واملنع من احلجر، وعن ظاهر 
الغنية اإلمجاع عليه. لكن قال يف الغنية: «وال جيوز إال برتاب طاهر، وال جيوز بالكحل 
وال بالزرنيـخ وال بغريمهـا من املعـادن، وال برتاب خالطه يشء مـن ذلك باإلمجاع». 
وهو وإن اقترص عىل الرتاب إال أنه ذكره يف مقابل املعادن وما اختلط هبا، ال يف مقابل 
احلجـر ونحوه من أقسـام األرض. ولعلـه مراد غريه ممن نقل ذلك عنـه من القدماء. 
ولعلـه لذا كان ظاهر بعضهم ورصيح آخرين اإلمجـاع عىل االكتفاء بمطلق األرض. 
بـل يف الروضة: أنه ال قائـل باملنع مطلقاً ويف الروض اإلمجاع عـىل إجزائه يف اجلملة. 

نعم يأيت عن بعضهم التفصيل فيه بني وجود الرتاب وعدمه.
وكيف كان فقد يسـتدل هلم باختصاص الصعيد بالرتاب، كام هو املحكي عن 
مجاعة من أهل اللغة. كام يناسـبه قولهA يف صحيح زرارة: «فلام أن وضع الوضوء 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التيمم حديث:١، ٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التيمم حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب التيمم حديث:١.

(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٦ من أبواب التيمم حديث:٢.
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عمـن مل جيد املاء أثبت بعض الغسـل مسـحاً، ألنـه قال: (بوجوهكـم) ثم وصل هبا: 
(وأيديكـم منـه) أي من ذلك التيمـم، ألنه علم أن ذلك أمجع مل جيـر عىل الوجه، ألنه 
يعلـق من ذلك الصعيد ببعض الكف وال يعلـق ببعضها»(١)، ألن الذي يعلق بالكف 

هو الرتاب ال احلجر. 
ودعـو: أن الغبار أيضاً يعلـق بالكف، واحلجر والصخر واللبن ونحومها ال 
ختلـو من الغبار. مدفوعـة بأن الصحيح إنام تضمن علوق الصعيـد، والغبار ليس منه 

قطعاً، بل ليس الصعيد العالق إال الرتاب.
وكـذا النصوص املتضمنة طهورية الرتاب، كقولهA: «إن اهللا جعل الرتاب 
»(٢) وغريه(٣). لظهورها يف اإلشـارة إىل طهورية الصعيد  طهـوراً كام جعل املاء طهوراً

التي تضمنتها اآليتان اللتان مها األصل يف ترشيع التيمم.
وخصوص بعض النصوص كخرب عيل بن مطر عن بعض أصحابنا: «سـألت 
الرضـاA عـن الرجل ال يصيـب املاء أو الـرتاب أيتيمم بالطني؟ قـال: نعم صعيد 
طيب، وماء طهور»(٤) لظهوره يف انحصار الطهور بالرتاب، ولذا ينتقل بتعذره للطني 
مـن دون أن ينبـه فيه لقيام احلجر والصخر ونحوها مقام الرتاب وتقدمها عىل الطني. 
والنبوي املسـند يف حمكـي اخلصال والعلل: «قال اهللا عز وجـل: جعلت لك وألمتك 
»(٥)، ونحـوه النبوي املرسـل يف حمكي عوايل  األرض كلهـا مسـجداً، وتراهبـا طهـوراً
اللئـايل(٦)، فـإن العدول يف التيمم الـذي هو امتناين من األرض إىل الـرتاب مع ما فيه 

التضييق ظاهر يف عدم التيمم بغريه من أقسام األرض.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التيمم حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التيمم حديث:١.
(٣) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم حديث:٤، وباب:٩ منها حديث:٤، ٦، وباب:١٤ منها 

حديث:١٣، وباب:٢٤ منها حديث:٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٦.

(٥) ، (٦) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم حديث:٣، ٨.
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وبذلك خيرج عن إطالق األرض يف النصوص املتقدمة. وموثق سامعة خمتص 
بمـورده. وخـرب السـكوين والراوندي ضعيفان غـري جمبورين بعمل املشـهور فيام مها 

ظاهران فيه من جواز التيمم باجلص والنورة بعد اإلحراق.
ودعـو: أن احلجر تراب اكتسـب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشـمس فيه 
حتى حتجر من دون أن خيرج عن حقيقة الرتاب. مدفوعة بعدم شمول الرتاب له عرفاً 

وإن مل خيرج عنه حقيقة.
لكن اإلنصاف أنه يصعب جداً اخلروج بترصيح بعض اللغويني عام هو األشهر 

بينهم املعتضد باالستعامالت املتقدمة من عموم الصعيد ملطلق األرض. 
: ملا هو املعروف نصاً  وأمـا صحيح زرارة فمضمونه ال خيلو عن إشـكال. أوالً
وفتو من عدم وجوب مسح الوجه بالرتاب، بل يستحب نفضه لو علق بالكف، كام 
: ألن مقتضاه االكتفاء بمسح  يأيت يف املسـألة الثانية والعرشين إن شاء اهللا تعاىل. وثانياً
الوجه بموضع الرتاب من الكف وإن مل يستوعب اجلبني بإسداله، وهو خمالف للنص 

.والفتو
قال سـيدنا املصنفP: «فالبد من محله عىل إرادة تلقني االسـتدالل لزرارة 
يف قبال العامة. ولعله مبني عىل مقدمات مطوية مسلمة عندهم. كام ال يبعد أن يكون 

املراد من السؤال يف صدر الصحيح أيضاً ذلك».
وأما النصوص املتضمنة لطهورية الرتاب فهي ال تنايف طهورية مطلق األرض 
التـي تضمنتها النصوص األخر. وجعلها قرينة عىل اختصاص الصعيد بالرتاب ليس 
بـأوىل من جعل نصوص طهورية مطلق األرض قرينة عىل عمومه ملطلق األرض. بل 
لعـل الثـاين أوىل، ألن محـل األرض عىل خصوص الـرتاب بعيد جداً، بل ال يناسـب 
احلكم يف مجلة منها بكوهنا مسجداً، بخالف تنزيل هذه النصوص عىل أن ذكر الرتاب 

ألنه أظهر أفراد الصعيد ال الختصاصه به، فإنه ليس بذلك البعد.
وأما حديث عيل بن مطر فهو ضعيف يف نفسـه يسـهل تنزيله عىل فرض كون 
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الشخص يف أرض ترابية تصري طيناً بنزول املاء عليها. 
كـام أن النبويني ـ مع ضعفهام ـ خمالفان للنصوص األخر التي أطلق فيها جعل 
. والسـيام وعن جمالس  األرض طهوراً، والتي هي أكثر عدداً وأقو سـنداً وأعىل متناً
ابن الشـيخ الطـويس رواية نبوي ثالث هكـذا: «وجعل يل األرض مسـجداً وطهوراً 
أينـام كنـت أتيمم من تربتهـا [تراهبا] وأصـيل عليها»(١). وهو ال ينـايف عموم طهورية 

األرض.
وأمـا اجلمـود يف موثق سـامعة عىل مورده فهـو بعيد جداً، إللغـاء خصوصيته 
. إال أن يدعـى الفرق بني اللبن واحلجر بدخول اللبـن يف الرتاب عرفاً، كام يأيت  عرفـاً

يف املدر. 
كام أن خرب الراوندي وإن كان ضعيفاً، إال أن الظاهر اعتبار حديث السكوين. 
إذ ليـس يف طريقـه مـن يغمـز فيـه إال أمحـد بـن حممـد بـن حييـى، الـذي ذكـر بعض 
مشـاخيناP أنـه مل يوثـق يف كتـب الرجال، وأمحـد بن احلسـني بن سـعيد املعروف 
بدنـدان، الـذي قال فيه النجايش: «رو عن مجيع شـيوخ أبيه إال محاد بن عيسـى فيام 
زعـم أصحابنا القميون. وضعفوه وقالوا هو غـال. وحديثه يعرف وينكر» كام حكى 
عن حممد بن احلسن بن الوليد تضعيفه، وأن الصدوق وابن نوح تبعاه يف ذلك، وقال 

الشيخ فيه ويف أمحد بن بشري: «ومها ضعيفان. ذكر ذلك ابن بابويه». 
لكـن الظاهـر وثاقـة أمحد بن حممـد بن حييى، كـام تقدم عند الـكالم يف مفهوم 

العدالة من مباحث االجتهاد والتقليد.
كام أن الظاهر أن منشـأ تضعيف القميني ـ ومنهم حممد بن احلسـن ـ ألمحد بن 
احلسني هتمتهم إياه بالغلو، التي عقبها ابن الغضائري بقوله: «وحديثه فيام رايته سامل». 
كـام قد يظهر من نسـبة النجايش التضعيـف هلم توقفه فيه. بل مقتىض اقتصار الشـيخ 
وابـن الغضائري عىل نسـبة القميني له الغلو كون نسـبة النجـايش التضعيف للقميني 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم حديث:٥.
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مبنية عىل نسبتهم الغلو له، ال عىل تضعيفهم له زائداً عىل ذلك، وذلك ملا هو املعروف 
من تشـدد القميني يف أمر الغلو، فيحكمون بالضعف من أجله كربوياً، كام يتشـددون 
. كام أن ظاهر الشيخ أن تضعيفه له مبني عىل تضعيف الصدوق املبني هو  فيه صغروياً

وتضعيف ابن نوح عىل تضعيف ابن الوليد، كام تقدم يف كالم النجايش. 
ومـن هنا ال يركن للتضعيف املذكور يف مقابل ما يظهر من ابن الغضائري من 
تربئتـه وقبول حديثه، املعتضد بكونه من رجال كامـل الزيارات واملؤيد برواية بعض 

األعيان عنه. ومن ثم ال جمال للبناء عىل انحصار التيمم بالرتاب.
وأضعـف مـن ذلك ما يف املقنعة والنهاية وإشـارة السـبق واملراسـم والرسائر 
وعـن اجلامـع من تقييـد التيمم باحلجر بحـال االضطرار وفقد الـرتاب، بل جعله يف 

املراسم يف مرتبة الثلج والوحل. 
إذ فيـه: أنه إن تم عمـوم الصعيد له مفهوماً، أو إطالق طهورية األرض، أجزأ 
مطلقـاً، وإال فـال دليل عىل إجزائه مع فقد الرتاب. ولعله لذا احتمل يف كشـف اللثام 

كون احلكم املذكور منهم عىل سبيل االحتياط ال اجلزم.
(١) وهـو املتيقـن مـن النصوص والفتـاو، وإن عرفت العمـوم لغريه. وقد 
يستفاد من اجلمع بني نصوصه ودليل الصعيد واألرض كونه أفضل األفراد. فتأمل.

(٢) الظاهر أن املراد بالرتاب يف كالم غري واحد ما يعم الرمل، ملقابلتهم الرتاب 
باحلجـر، بل هـو كالرصيح من بعضهم. نعم ال خيلو عمومه له لغة عن إشـكال، فإنه 
وإن فرس الرتاب يف كالم بعض أهل اللغة بام نعم من األرض، إال أنه قد يقابل بالرمل 
يف بعض استعامالت كقوله: «عدد الرمل واحلىص والرتاب» بل يف النارصيات: «ويف 
اجلمهـرة أليب عبيـدة [عـن أيب عبيـدة.ظ] أن الصعيد هـو الرتاب اخلالـص الذي ال 
. لكن الظاهر  خيالطه سـبخ وال رمل». ومقتضـاه مباينة الرمل للرتاب والصعيد معـاً

.(٢) (١) أم رمالً سواءً أكان تراباً
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من االستعامالت الكثرية العموم له، كام يأيت يف مسألة تطهري اإلناء من الولوغ.
وكيـف كان فال ينبغـي التأمل يف جواز التيمم به لكثـرة االبتالء به، خصوصاً 
يف اجلزيرة العربية، بل هو الشـايع يف احلجاز، فلو كان البناء عىل عدم طهوريته رشعاً 
لظهر وبان وكثرت األسـئلة والفروع املتعلقة بذلك. ولذا مل أعثر عىل خمالف فيه عدا 
ما يف إشـارة السـبق وعن كشـف الغطاء من عدم جواز التيمم به إال مع فقد الرتاب. 

ويظهر احلال فيه مما تقدم يف احلجر. 
وأما مثل مسـحوق الصخر، فإن تم عموم الرتاب للرمل فهو شـامل له أيضاً، 

وإال كفى فيه ما تقدم من عموم طهورية األرض.
(١) وهـو قطع الطني اليابس. واحلكم بجواز التيمم به مرصح به يف كالم غري 
واحـد، ونقل عـن مجاعة كثرية، ويف كشـف اللثام: «ال نعرف يف املـدر خالفاً، وإن مل 
يذكره األكثر». وعن جممع الربهان: «ينبغي أن يكون ال نزاع فيه». وكأنه ملا سـبق من 

عدم وضوح املنع مطلقاً يف احلجر، فكيف به؟!. 
وكيف كان فالوجه فيه ظاهر بناء عىل العموم املتقدم. مضافاً إىل ما قد يدعى من 
دخوله يف الرتاب، بدعو: أن املراد منه ذات الرتاب املحفوظة عرفاً فيه، واالنسحاق 

وصف زائد عليه، وبذلك اختلف املدر عن احلجر. فتأمل.
كام يشـهد بـه باخلصوص موثق سـامعة، املتضمن التيمم بحائـط اللبن لصالة 
اجلنـازة، والذي تقدم الكالم فيه. لكن يف إشـارة السـبق عدم جـواز التيمم به إال مع 

فقد الرتاب. ويظهر حاله مما سبق.
(٢) الـكالم فيـه يبتني عىل العموم املتقدم. نعم يشـكل بلحاظ عدم اسـتيعابه 
للكفني. إال أن يكون صغاراً ال ينايف االسـتيعاب عرفاً، أو يكون يف ضمن الرتاب أو 

نحوه.

(١) أم حـىص(٢) أم صخـراً أملـس. ومنه أرض اجلـص والنورة  أم مـدراً
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(١) فيجـوز التيمم به عىل املشـهور نقالً وحتصيالً كـام يف اجلواهر، وعن جممع 
الربهـان: «ال ينبغـي النزاع فيه». وهو متجه بناء عـىل العموم املتقدم، لعدم خروجهام 

عن األرض عرفاً ويقتضيه خرب الراوندي ومعترب السكوين باألولوية. 
لكـن يف الرسائـر: «وال جيوز التيمـم بجميع املعادن وتعـداد ذلك يطول. وقد 
أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة. والصحيح األول». وقد يظهر منه إرادة النورة 
قبـل اإلحراق، لعدم دخـل اإلحراق يف املعدنية. وحينئذ يشـكل بأنه لو صدق عليها 

املعدن بمعنى فليس بحيث خترج عن األرض.
ويف النهاية وعن املفاتيح اشرتاط التيمم هبام بفقد الرتاب. قال يف كشف اللثام: 
 . «وهـو ضعيف، ألهنا أن دخلت يف الصعيد جـاز التيمم هبا مطلقاً، وإال مل جيز مطلقاً
إال أن يكـون احتـاط بذلك، الحتامل اختصاص الصعيد بالـرتاب، فإن أرض النورة 
ليسـت غـري احلجـر عىل ما يعـرف به». لكنـه لو تـم يف أرض النورة ال يتـم يف أرض 

. اجلص، ألهنا ليست حجراً
، بل  (٢) قال يف اجلواهر: «يف املشهور بني األصحاب نقالً مستفيضاً وحتصيالً
يف جامـع املقاصد اإلمجاع عليه، ويف آيات األحكام للفاضل اجلواد اإلمجاع أيضاً عىل 

عدم اعتباره لليدين، بل يف ظاهر املنتهى... اإلمجاع أيضاً، ككنز العرفان».
خالفـاً ملا عن البهائي ووالده واملفاتيح ورشحه واحلدائق وغريها. وهو ظاهر 

ما عن ابن اجلنيد من لزوم املسح بام ارتفع عىل اليدين من الصعيد.
ويسـتدل هلم بقوله تعـاىل: ﴿فامسـحوا بوجوهكم وأيديكم منـه﴾(١) ونحوه 
النصـوص املتضمنـة للمسـح بـاألرض، كقولـهA يف صحيح احللبي: «فليمسـح 

(١) سورة املائدة اآلية:٦.

قبل االحـرتاق(١)، وال يعترب علوق يشء منه باليد(٢). وإن كان األحوط 
استحباباً االقتصار عىل الرتاب مع اإلمكان.
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من األرض وليصل»(١)، ويف صحيح ابن سـنان: «فليمسـح مـن األرض وليصل»(٢) 
لظهـور (مـن) يف التبعيـض، وال يكون املسـح بـاألرض إال بعلوق يشء منهـا باليد، 
ليكون املسح به حني إمرارها عىل املمسوح. بل هو رصيح صحيح زرارة املتقدم عند 

الكالم يف حتديد مفهوم الصعيد. 
وهو املناسب لطهورية األرض، ألن املنساق منها حصول الطهر بمامستها، كام 

يف االستجامر وتطهري باطن القدم بامليش عليها، وكام يف طهورية املاء.
وفيـه: أن ذلك ال يناسـب ما تضمنته النصوص وادعـي اإلمجاع عليه ممن عدا 

ابن اجلنيد من رجحان النفض. 
ودعو: أن النفض ال يسـتلزم زوال العالق البتةـ  كام يف حاشـية املداركـ  فال 

مانع من وجوب املسح بالغبار الباقي بعده.  
: بظهور األدلة املتقدمة يف املسـح بالصعيد واألرض، ال بالغبار،  مدفوعة أوالً

فإذا رفعنا اليد عن ذلك بنصوص النفض مل يبق العتبار الغبار دليل. 
: بـأن عدم اسـتلزام النفـض لزوال الغبـار ال ينايف ظهـور أدلته يف عدم  وثانيـاً
اعتبار بقاء الغبار، لشمول إطالقها لصورة زواله وإرادة ما عدا ذلك حتتاج إىل عناية. 
بـل العلوق قد ال يسـتلزم حصول الغبار يف الكفني، كـام لو كانت األرض ندية بأدنى 

نداوة، والسيام إذا كانت رملية.
: بأن الغبار لو حصل برضب األرض بالكفني فهو يزول بمسـح الوجه  وثالثـاً
هبـام، وال يبقى منه ملسـح ظهـر الكفني، بناء عىل ما هو الظاهـر من عدم جتديد رضب 

األرض هلام.
ومنـه يظهـر اإلشـكال فيـام يظهر مـن بعضهم مـن اجلمع بـني لـزوم العلوق 
واسـتحباب النفـض. إذا لـو كان املـراد به أن املسـتحب هـو النفض الـذي ال يزيله، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:٤، ٧.
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أشكل بام ذكرنا من أنه مناف إلطالق أدلته، وأن العلوق قد ال يستلزم التأثر بالغبار، 
خصوصاً يف مسح ظهر الكفني.

ولـو كان املـراد به عدم لزوم املسـح بالعالق وإن لزم أصـل العلوق. فهو أوىل 
باإلشكال إذ ال دليل عىل وجوب العلوق إال ما دل عىل املسح بالعالق، فمع رفع اليد 

عن الثاين ال جمال الستفادة األول من الدليل املذكور.
ومن هنا يقرب أن يكون املصحح لتعدية املسـح للصعيد بـ(من) مالحظة أثر 
الصعيـد املعنوي أو االدعائي احلاصل من وضع اليد عليه قبل مسـح الوجه واليدين 

هبا. وقد حاول غري واحد توجيهه بوجوه آخر، وإن كانت غري خالية عن اإلشكال.
وأمـا صحيـح زرارة فقد سـبق اإلشـكال يف مضمونـه، بنحـو ال ينهض معه 
للتأييـد، فضالً عن االسـتدالل. كـام أن طهوريـة األرض يف املقام تعبديـة، وال جمال 

لتوجيهها بام يناسب طهورية املاء، خصوصاً بعد ما عرفت.
هذا وقد يستدل عىل وجوب العلوق بام تضمن األمر بالنفض، لتوقف النفض 
عىل العلوق. ومحله عىل إرادة النفض يف فرض العلوق ال بنحو يقتيض العلوق. خمالف 

إلطالق دليله. 
لكنـه كام تر خمالف للمنسـاق من الدليـل املذكور ونحوه ممـا يتضمن األمر 
بـيشء ال موضوع له يف بعض األحوال، حيث يسـتفاد منه األمـر به معلقاً عىل وجود 
موضوعـه، ال مطلقـاً بنحـو يقتيض حفـظ موضوعه وحتقيقـه، فإذا قيـل: إذا صليت 
فحـل أزرار قميصك، وإذا سـافرت فأرح دابتك، وإذا لبسـت الثـوب فرد أكاممه إىل 
نصـف الذراع، مل يفهم من إطالق األوامر املذكورة لزوم الصالة بقميص ذي أزرار، 
والسفر عىل الدابة، وجتاوز األكامم عن نصف الذراع، لعدم املوضوع لألمور املذكورة 
بدوهنا، بل ال يسـتفاد إال وجوب األمور املذكـورة عىل تقدير حتقق موضوعها. وكذا 

يف املقام.
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(١) لظهـور األدلـة يف اختصـاص الطهورية بالصعيـد أو األرض أو الرتاب، 
ويشـهد له التعليل يف معترب السـكوين ومسـند الراونـدي املتقدمـني يف أول الفصل. 

مضافاً إىل أن مطهرية اليشء حتتاج إىل دليل، واألصل عدمها.
(٢) لظهـور األدلة يف اعتبار كونه أرضاً حني التيمم. وأما التعليل يف احلديثني 
املذكورين فاملراد به ما ال خيرج عن األرض عرفاً، بقرينة عدم تطبيقه عىل الرماد، وإن 

كان خيرج من األرض بمعنى. 
(٣) إمجاعـاً كـام عن املنتهـى. ويقتضيه ـ مضافاً إىل ما سـبق ـ معترب السـكوين 
ومسـند الراوندي املتقدمان. لكنهام بقرينة التعليل خمتصـان برماد غري األرض. ولذا 
قد يدعى جواز التيمم برماد األرض ولو فرض حصوله. إال أنه ال جمال له مع خروجه 
. وأما  عن األرض عرفاً، ملا سـبق. ولذا منع يف التذكرة من التيمم برماد الرتاب حينئذٍ
إطـالق التيمم به يف حمكي هناية األحـكام واملوجز احلاوي فقد حيمل عىل عدم فرض 

عدم خروجه عن أسم األرض. وإال أشكل بام سبق.
(٤) وإن كان منسـحقاً بحيث يشـبه الرتاب. قـال يف اجلواهر: «إمجاعاً حمصالً 
». ويقتضيه ـ مضافاً إىل ما سبق ـ التعليل يف معترب السكوين ومسند  منقوالً ومستفيضاً
الراونـدي، ألن مقتىض ارتكازية التعليل أن منشـأ افرتاق الرماد يف عدم جواز التيمم 

عن اجلص والنورة هو افرتاق منشئه عن منشئهام يف ذلك. 
ودعـو: أنه ال يصـدق عليه الرتاب حينئذ، فيدل عىل جـواز التيمم به ما دلّ 
: بـأن صدق الرتاب عليه ليس حقيقياً، ولذا  عـىل جواز التيمم بالرتاب. مدفوعة أوالً
: بأن الرتاب الذي جيوز التيمم  البـد فيه من اإلضافة وال يصدق مع اإلطـالق. وثانياً
بـه هو تراب األرض، الذي يصدق عليه الصعيد، كام يظهر من أدلة املسـألة، فال يعم 

(مسألة١٦): ال جيوز التيمم بام ال يصدق عليه اسم األرض(١) وإن 
كان أصله منها(٢)، كالرماد(٣) والنبات(٤)
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املورد.
هذا ويف موثق عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبد اهللاA عن الدقيق يتوضأ به؟ 

قال: ال بأس بأن يتوضأ به وينتفع به»(١). وربام حيمل الوضوء به عىل التيمم.
لكنه ليس بأوىل من محله عىل الغسـل به نظري الغسل بالسدر، بل الثاين أقرب، 
بل أنسـب باجلواب، ألن قولهA: «وينتفع به» مشـعر بدفع حمذور الرسف الذي ال 
جمال لتومهه يف التيمم به، بخالف الغسـل به ملا يسـتلزمه من إتالفه، كام أشـري إليه يف 
بعض النصوص، كمعترب إسحاق بن عبد العزيز: «سئل أبو عبد اهللاA عن التدلك 
بالدقيـق بعـد النورة فقال: ال بأس. قلت: يزعمون أنـه إرساف قال: ليس فيام أصلح 

البدن إرساف...»(٢).
(١) إمجاعـاً حمكيـاً يف الغنية ورصيح املنتهى وظاهره وعـن اخلالف إن مل يكن 
. كذا يف اجلواهر. وحيث ال شـاهد لـه من النصوص فمن القريب جداً ابتناؤه  حمصالً
عـىل خروجه عن األرض عرفاً، ال لعدم جواز التيمـم باملعدن تعبداً وإن مل خيرج عن 
األرض ختصيصـاً لعمـوم طهوريتهـا. فإنه بعيد جـداً، وال أقل من عـدم الدليل عليه 
بعـد عـدم وضوح قيام إمجاع تعبدي بالغ مرتبة احلجية عـىل ذلك، لقرب محله عىل ما 

ذكرنا.
ومـن هنـا ال هيم حتديد املعدن يف املقام، بل املهـم صدق األرض، فمع إحرازه 
جيوز التيمم، وإن صدق املعدن، ومع إحراز عدمه ال جيوز التيمم. وكذا مع الشك بناء 
عـىل ما هو الظاهر من أن املرجع يف املقام قاعدة االشـتغال، ألن الرشط هو الطهارة، 

فريجع الشك يف املقام للشك يف املحصل.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم حديث:٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٨ من أبواب آداب احلامم حديث:٤.

واملعادن(١)، كالعقيق والفريوزج ونحومها مما ال يسمى أرضاً،
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هـذا وعن ابن أيب عقيل جوازه يف الكحـل والزرنيخ اللذين من األرض. فإن 
ابتنـى ذلـك منه عىل دعـو صدق األرض عليهـام فهي يف غاية اإلشـكال، بل املنع، 
كـام يف املعترب وغـريه. وإن ابتنى عىل دعو: جواز التيمم هبـام وإن مل تصدق األرض 

عليهام، فهي أشكل. 
وأما التعليل يف معترب السكوين ومسند الراوندي فقد سبق عدم هنوضه بذلك، 
ولذا ال يظن به وال بغريه جواز التيمم بمثل الذهب والفضة واحلديد ومشتقات النفط 

وغريها.
ثم إن بعض مشـاخيناP قرب جواز التيمـم باجلواهر كالفريوزج والياقوت 
واملـاس ونحوهـا، مدعياً صـدق األرض عليها، مـن دون أن ينايف ذلـك غالء ثمنها 
خلصوصيتهـا من حيثية اللـون أو األثر أو عزة الوجود أو غري ذلك مما ال نعلمه. لكنه 

ال خيلو عن إشكال. 
وال أقل من الشـك الذي سبق أن مقتىض األصل معه عدم صحة التيمم. نعم 
يتجه ما ذكره يف مثل در النجف األرشف، فإنه ال خيرج عن كونه حىص. بل قد يدعى 
. كـام أنه بناء عىل خمتاره من جريان الرباءة مع الشـك هيون  ذلـك يف مثـل العقيق أيضاً

. األمر كثرياً
(١) فقـد جـوز التيمـم بـه يف التذكـرة والقواعد وجامـع املقاصـد والروض 
وحمكـي هناية األحـكام وجممع الربهـان. لدعو عدم خروجه عـن األرض. قال يف 
التذكرة: «وهلذا جاز السـجود عليه». ورصيح املنتهى وظاهر الدروس اإلشـكال فيه 

والتوقف. 
وعـن ابن اجلنيد املنع، خلروجه عن اسـم األرض ويف املدارك أنه أحوط. ويف 
املعترب أنه األشـبه. قال: «وال يعارض بجواز السـجود، ألنه قد جيوز السـجود عىل ما 

ويف اخلزف(١)
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ليس بأرض، كالكاغذ [كالقرطاس]».
لكنـه كـام تر، ألن السـجود عىل ما ليس بـأرض إنام جيـوز إذا كان مما أنبتت 
غـري املأكول وامللبوس. وجواز السـجود عىل القرطاس إما ألنـه من ذلك، أو للنص 
اخلاص، وحيث مل يكن اخلزف من النبات، ومل يرد فيه نص خاص، انحرص الوجه يف 

جواز السجود عليه بكونه من األرض.
نعم لو فرض الشك يف صدق األرض عليه كان مقتىض األصل جواز السجود 

عليه ظاهراً، وعدم جواز التيمم به.
أما األول فلرجوع الشـك املذكور للشـك يف قيد الواجب، حيث يشك يف أن 
تقييد السجود باألرض، هل يراد به تقييده بخصوص ما مل يطبخ منها، أو باألعم منه 
وممـا طبخ، والتحقيق يف مثله الرجوع للـرباءة، ومقتضاها يف املقام عدم مانعية الطبخ 

ورفع اليد عن احتامل التقييد بعدمه.
وأما الثاين فلام سبق من رجوع الشك يف املقام للشك يف املحصل، واملرجع فيه 

قاعدة االشتغال.
ودعـو: أن االسـتصحاب يف املقام وارد عىل قاعدة االشـتغال. ممنوعة، ألن 
املراد باالسـتصحاب إن كان هو اسـتصحاب كونه أرضاً أشكل بأنه من استصحاب 
املفهـوم املـرددـ  الذي ال جيـري عىل التحقيقـ  لرجوع الشـك املذكور إلمجال مفهوم 

األرض. 
. فهو من االستصحاب  وإن كان هو استصحاب صحة التيمم به وجوازه وضعاً
التعليقـي الـذي ال جيري أيضاً، ألن صحـة التيمم فعالً مرشوطة بوقوعـه، وقبله إنام 

يصح معلقاً ال غري. 
وإن كان هو اسـتصحاب الطهورية رشعاً أشـكل بأن الطهورية ليست جمعولة 
رشعاً، بل هي منتزعة من احلكم رشعاً برتتب الطهارة عىل استعامل الطهور، فال جمال 



١٢٩ ............................................................. التيمم بام ال يصدق عليه اسم األرض

الستصحاهبا. 
مضافاً إىل اإلشكال يف اجلميع بعدم إحراز بقاء املوضوع، ألن الشك يف صدق 
األرض عـىل اخلزف مسـاوق الحتامل تبـدل املوضوع حقيقة، بحيـث يكون الالحق 
متولداً من السـابق عرفاً، نظري تولد الرماد من اخلشـب، والزرع من البذر، ال بقاء له 

مع تغري صفته، ومع االحتامل املذكور ال جيري االستصحاب.
اللهـم إال أن يقال: ال جمال الحتامل تبدل املوضـوع بالنحو املذكور يف اخلزف 
واجلـص والنورة ونحوها مما حيصل بطبخ األرض وتعريضها للنار بنحو ترتتب عليه 
بعض اآلثار التكوينية، وإن كان هو مقتىض تعبري بعضهم باالسـتحالة. إذ ال ريب يف 

وحدة املوضوع وعدم تبدل احلقيقة عرفاً، وأن ذلك ليس كالرماد واخلشب.
نعم قد يوجه عدم صدق األرض عليه بالبناء عىل أن عنوان األرض غري منتزع 
مـن مقام الـذات واحلقيقة عرفـاً بحيث ال يـزول إال بزواهلا، بل هو منتـزع من حالة 
خاصـة يف الذات زائدة عليهـا تزول بالنار ونحوها، نظري عنوان الشـجر الذي يزول 
بالقطع وعنوان احلجر الذي يزول باالنسـحاق والطحن وعنوان الرتاب الذي يزول 
بجعلـه طيناً وعنوان املاء الذي يـزول بصريورته ثلجاً أو مضافاً باخللط ونحوه... إىل 

غري ذلك من العناوين التي ال يتوقف زواهلا عرفاً عىل تبدل الذات. 
وال أقـل مـن دعو: أن املفهـوم من عنوان األرض يف أدلة التيمم والسـجود 
ذلك، وإن أمكن أن يراد منه األعم يف إطالقات أخر رشعية أو عرفية، إما لالشـرتاك 
اللفظي، أو النرصاف دليل احلكمني إىل ذلك بنحو يمنع من شمول اإلطالق للحالة 
الطارئـة بسـبب النار. وحينئذٍ لو فرض الشـك ال جمال للمنع من االسـتصحاب من 

. جهة عدم إحراز املوضوع، بل ينحرص املنع عنه بام ذكر أوالً
ومنـه يظهرانـه ال جمال لالسـتدالل عىل صدق األرض مع اإلحـراق بأنه لو مل 
تصـدق لزم طهارة األرض املتنجسـة بصريورهتا خزفاً أو نحوه، ألن االسـتحالة من 
مجلة املطهرات، مع أنه ال حيتمل التزام أحد من الفقهاء بذلك. إذ يتوقف ذلك عىل أن 
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يكون عنوان األرض منتزعاً عرفاً من مقام الذات، أما لو كان منتزعاً من حالة خاصة 
فيها تزول بالطبخ فزواله ال يستلزم االستحالة والطهارة، كام ال خيفى.

وكيـف كان فالظاهـر عـدم منـع الطبخ من صـدق األرض باملعنـى الذي هو 
موضـوع احلكمني، ملا هو املعلوم من شـيوع الصخور الربكانيـة، ويصعب جداً البناء 
عىل عدم صدق األرض باملعنى املذكور عليها بحيث ال جيوز التيمم هبا وال السـجود 

عليها. 
مضافاً إىل أمرين: 

األول: عمـوم التعليـل يف معترب السـكوين ومسـند الراونـدي املتقدمني، ألن 
مقتضاه عموم األرض التي يصح التيمم هبا ملثل اجلص والنورة مما يطبخ. بل قد يدل 
التعليـل املذكـور عىل عـدم قادحية التحول ملثـل الرماد، وأن املنع مـن التيمم بالرماد 
ألن أصلـه ال يسـجد عليه. فتأمل. ويأيت أنه ال جمال لألشـكال يف دليل التعليل هبجر 

األصحاب له يف مورده.
الثـاين: بعـض النصـوص األخر الـواردة يف السـجود كصحيح احلسـن بن 
حمبـوب: «سـألت أبا احلسـنA عن اجلص يوقد عليـه بالعذرة وعظـام املوتى، ثم 
جيص به املسـجد أيسجد عليه؟ فكتب إيل بخطه إن املاء والنار قد طهراه»(١). لظهوره 
يف جـواز السـجود عىل اجلص، وحيث كان ظاهر السـائل مفروغيته عـن جوازه ذاتاً 
لوال النجاسـة فالظاهر أن منشـأ املفروغية صدق األرض عليـه، ال ثبوت ذلك تعبداً 

. وإن مل يكن أرضاً
 Aوصحيح حممد بن احلسني: «ان بعض أصحابنا كتب إىل أيب احلسن املايض
يسـأله عن الصالة عىل الزجاج. قال: فلام نفذ كتايب إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت 
األرض، وما كان يل أن أسال عنه. قال: فكتب إيل: ال تصل عىل الزجاج، وإن حدثتك 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨١ من أبواب النجاسات حديث:١.
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نفسـك أنه مما أنبتت األرض، ولكنه من امللح والرمل، ومها ممسوخان»(١) لظهوره أو 
إشعاره يف أن التحول احلاصل بتصنيع الزجاج ال خيل بالسجود عليه لو مل يكن أصله 
ممسـوخاً، مع وضوح أن التحول للزجاج أبعد عن األصل من حتول األرض بالطبخ 

خزفاً أو غريه.
(١) فقد منع من التيمم هبام معاً يف جامع املقاصد واملسالك والروض وحمكي 
التنقيح وفوائد الرشايع وحاشـية املييس. كام منع من التيمم بالنورة الشيخ يف اخلالف 

ومجاعة كثرية، بل نسبه يف اجلواهر لألكثر. 
وعللـه يف جامع املقاصد باالسـتحالة حتى جعلهام بمنزلـة الرماد. وهو ممنوع 
. ولعله إليه يرجع ما يف املسالك  جداً كام تقدم. كام قد يعلل بعدم صدق األرض حينئذٍ
من التحاقهام بعد اإلحراق باملعدن. وإال فاملعدنية أمر تابع للذات، وال دخل لإلحراق 

. فيها قطعاً
وكيـف كان فيظهـر ممـا تقدم يف اخلزف املنـع من عدم صـدق األرض عليهام. 
والسـيام بلحاظ معترب السكوين ومسند الراوندي املتقدمني. وما يف اجلواهر من عدم 

اجلابر هلام إنام خيل لو كانا معاً ضعيفني، وقد سبق اعتبار حديث السكوين.
نعـم لـو ثبت هجـره تعني سـقوطهام عن احلجيـة. لكنه ال جمال لـه مع ذهاب 
مجاعـة جلواز التيمـم هبام معاً، كام يف املراسـم واملعترب والتذكرة وعـن املرتىض وجممع 
الربهـان. كام ذهب للجواز يف اجلص يف الوسـيلة وعن حمكـي اجلامع، وحيتمله كالم 
مجاعة. والسيام مع قرب كون منشأ من أعرض عنه البناء عىل معارضته لظهور األدلة 
يف حرص الطهورية باألرض التي هي أرجح منه، مع الغفلة عن عدم التعارض بينهام، 
بل هو من سـنخ احلاكم عليها املوسـع ملوضوعها لظهـوره يف أن املراد من األرض ما 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث:١.

واجلـص والنـورة بعد اإلحـراق (١) إشـكال، ومع االنحصـار فاألحوط 
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يعم مثل هذا احلال. فالحظ. 
هـذا ويف املفاتيح: «واألحـوط اعتبار الرتاب اخلالص... أمـا مع فقده فيجوز 
بغبار الثوب ونحوه، ثم باجلص والنورة، ثم بالطني... ثم باحلجر أو اخلزف» ويظهر 

احلال فيه مما تقدم يف احلجر.
(١) بنـاء عـىل وجـوب القضـاء يف فاقـد الطهوريـن. أمـا بناء عـىل عدمه فال 
 Pقضـاء. عـىل أن ذلك إنـام يتجه مع تعذر الغبـار والطني، أما بدونه فاملناسـب له
اإللـزام باالحتيـاط باجلمع بـني التيمم باجلـص أو النورة والتيمم بالغبـار، فإن تعذر 
فبالطني، من دون حاجة للقضاء، كام يظهر مما يأيت منهP يف املسألتني التاسعة عرشة 

والعرشين.
(٢) بـال خـالف أجـده فيـه، كـام يف املنتهـى واجلواهـر ونفي اخلـالف فيه يف 
النارصيات، بل ادعى اإلمجاع عليه يف ظاهر املدارك ورصيح التذكرة وجامع املقاصد 

وكشف اللثام وحمكي رشح اجلعفرية. 
وقـد يسـتدل عليهـ  مضافاً إىل ذلـكـ  بام تضمنته اآليتـان الرشيفتان من تقييد 
الصعيد بالطيب، بناء عىل أن املراد به الطاهر، كام يف املقنعة والغنية والتذكرة ومفردات 
الراغب، والتبيان وجممع البيان، وظاهر املنتهى، ونسـبه يف جامع املقاصد للمفرسين 
قيل: وحكى عن أكثرهم. ولعله الظاهر، ألنه مقتىض املناسـبة االرتكازية بني احلكم 
واملوضوع، وألن ذلك أنسب بالطيب يف لسان الشارع من الطيب العريف، وهو الذي 

نبِت يف مقابل السبخة.  من شأنه أن يُ
وأمـا محله عىل احلالل كام عن سـفيان الثوري. فيبعـده أن األمر بالتيمم يقرص 
عن احلرام، فال حيتاج معه للتقييد باحللية. نعم يف كفاية ذلك يف إحراز الظهور، الذي 

وجوباً التيمم والصالة ثم القضاء(١).
(مسألة١٧): ال جيوز التيمم بالنجس(٢)
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هو املعيار يف االستدالل إشكال. 
هـذا وقـد يسـتدل بقاعـدة أن فاقـد الـيشء ال يعطيه، التـي هي مـن القواعد 

االرتكازية، كام تقدم عند الكالم يف اعتبار طهارة أحجار االستنجاء.
لكنه كام تر، ألن القاعدة املذكورةـ  لو متتـ  تقتيض اعتبار الطهارة اخلبيثة يف 
املطهـر من اخلبث، ال من احلدث، كام يف املقـام. إال أن يدعى أن املرتكزات املترشعية 
تقيض بأن الطهارة احلدثية فرع الطهارة اخلبيثة، فال يصلح للمطهرية من احلدث ما ال 

يصلح للمطهرية من اخلبث لنجاسته. فتأمل.
ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP ـ وسـبقه إليه يف اجلملة يف جامع املقاصد ـ 
من االستدالل بام تضمن من النصوص الكثرية طهورية األرض أو الرتاب أو التيمم، 
بدعـو: أن الطهـور هو الطاهر يف نفسـه املطهـر لغريه ورتب عىل ذلـك عدم اعتبار 

الطهارة يف الغبار، لعدم صدق األرض والصعيد والرتاب عليه.
الندفاعـه ـ مضافاً إىل أنه ال معنى لطهـارة التيمم، بل وال لطهوريته إال جمازاً، 
ألن الطهور ما تستند له الطهارة يف عملية التطهري، ال نفس عملية التطهريـ  بأن الطهور 
هـو املطهر، كام اعرتف هو به، وتقـدم منّا يف مبحث طهورية املاء، واعتبار طهارته إنام 
هو بضميمة اإلمجاع أو القاعدة املشـار إليها، ال ألخـذه يف مفهوم الطهورية لغة. عىل 
أنه لو سلم فالنصوص املذكورة إنام تدل عىل طهارة األرض والرتاب ومطهريتهام، ال 

عىل اعتبار طهارهتام يف مطهريتهام. 
نعم ال يرد ذلك عىل االسـتدالل بام تضمن أنه ال صالة إال بطهور(١) الذي لو 
تم لعم الغبار، كام يعمه ما تضمن طهورية التيمم. وإنام يرد عليه الوجه األول ال غري. 
وكيـف كان فيكفى يف إثبات املدعى ما سـبق من اإلمجاع بـل ظهور املفروغية 

عن ذلك، املناسبة للمرتكزات املترشعية.

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٩ من أبواب أحكام اخللوة حديث:١.
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. كام يف اجلواهر. ألن  (١) إمجاعـاً حمكيـاً يف التذكرة واملنتهى إن مل يكن حمصـالً
حرمـة الترصف يف املغصوب مانعة من التقـرب بالرضب، بناء عىل لزوم النية وقصد 

التقرب مقارناً له، الذي يأيت الكالم فيه يف أول الفصل الرابع إن شاء اهللا تعاىل. 
أمـا بناء عىل عدم لزوم قصد التقرب به فوجهه غري ظاهر. واإلمجاع ال ينهض 
بـه، لقـرب كونه مبنياً عىل لـزوم التقرب به. نعم لو انحرص حينئـذٍ التيمم باملغصوب 
ال جيـب، لتوقفـه عىل الترصف املحـرم إال أن يعلم بأمهية وجـوب الطهور من حرمة 
الغصـب، وال طريق لذلك. ومثل ذلك مـا إذا كان التيمم موجباً للترصف املحرم يف 

األرض أو الفضاء املغصوبني، نظري ما تقدم يف الوضوء.
وبذلـك يظهـر أنه لو حصل قصـد التقرب بالتيمم باملغصـوبـ  للجهل به أو 
الغفلـة عـن حرمتـهـ  صحّ التيمم، كام هـو احلال يف مجيع موارد اجتـامع األمر والنهي 
يف العبـادات، عىل مـا أوضحناه يف حمله من األصول. وتقدم نظريه يف املسـألة الرابعة 

والستني من فصل رشائط الوضوء.
(٢) إنام يصدق ذلك مع استهالك األرض يف اخلليط، وال ريب يف عدم جواز 

، ملا تقدم من عدم جواز التيمم بغري األرض.  التيمم حينئذٍ
بل الظاهر عدم اجلواز مع عدم اسـتهالك كل منهام يف اآلخر أيضاً، ويف مفتاح 
» لظهـور األدلة يف اعتبار كون املتيمم بـه أرضاً، بحيث  الكرامـة: «ال أجـد فيه خالفاً

ينسب لألرض وحدها، ال ملجموع األمرين منها ومن غريها. 
وأمـا مـا يف املنتهى مـن االكتفاء بغلبـة األرض، لبقاء االسـم، وألنه يتعذر يف 
بعض املواضع. فهو كام تر. ألن املراد ببقاء االسم إن كان هو صدق عنوان األرض 
وحدها فهو ممنوع يف غري صورة اسـتهالك اخلليط. وإن كان هو صدقه يف اجلملة ولو 
منضـامً لغـريه فهو ـ مع عـدم اختصاصه بصـورة غلبة األرض ـ ال يكفـي ملا عرفت. 

وال املغصوب(١) وال املمتزج بام خيرجه عن اسم األرض(٢).
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وتعذره يف بعض املواضع ال يكفي يف اخلروج عن ظاهر األدلة املتقدم.
ومثلـه ما إذا كان اخلليط متميزاً ـ كالتبن والشـعري ـ بناء عىل ما هو الظاهر من 
اعتبار استيعاب األرض للكف، ألن الرتاب وإن مل خيرج بذلك عن اسم األرض، إال 

أنه خيل باالستيعاب. 
ـ  كالشـعري  ـ  باليـد  يعلـق  ال  بـام  الـرتاب  اختلـط  املنتهـى: «لـو  عـن  لكـن 
جـاز التيمـم منه، ألن الرتاب موجود فيـه واحلائل ال يمنع من التصـاق اليد به فكان 

 .« سائغاً
فـإن كان مـراده عدم مانعية احلائل مـن التصاق اليد بالـرتاب يف بقية املواضع 
لغوصه بالرتاب بالرضب. فهو ال يكفي بعد ما ذكرنا من اعتبار االستيعاب. وإن كان 
مـراده عـدم مانعية احلائل من التصـاق اليد بالرتاب حتى يف موضعـه، لدفنه بالرتاب 
بسـبب الرضب والتحريك، بحيـث يكون الرتاب فوقه مسـتوعباً لتامم الكف. فهو ـ 
مـع عـدم اطـراده ـ ال يكفي يف املقـام، لظهور األدلـة يف لزوم مماسـة الكف لألرض 

بالرضب، ال بالتحريك بعده. فتأمل.
ومثلـه مـا يف اجلواهـر من االكتفـاء باالسـتيعاب العـريف وعدم قـدح احلائل 
القليـل، كام ال خيل بـه عدم وصول بعض الكف لـألرض وإن مل يكن حائل، لصدق 
. مع إنه قد يتعذر اخللوص يف مثل ذلك أو يتعرس يف  وضـع الكف عىل األرض حينئذٍ

كثري من املوارد. 
لإلشـكال فيه بأن االسـتيعاب املذكور تسـاحمي ال عريف حقيقـي. والعفو عام 
ليس من شأنه الوصول لألرض بالرضب، كأصول األصابع، الستفادته من االكتفاء 

بالرضب يف النصوص، ال يستلزم العفو عام من شأنه الوصول لألرض بالرضب.
وأما تعذر اخللوص يف كثري من املوارد. فهو ال ينهض بالقرينية عىل محل األدلة 

عىل ما يعمه مع تيرسه يف كثري منها، كام لعله ظاهر.
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(١) كـام يف املبسـوط والرشايع وغريمها. ونسـب للمشـهور. لصـدق التيمم 
بـاألرض، فيدخـل يف اإلطـالق. وأطلـق بعضهـم عدم جـواز التيمم بـام خيلط بغري 
األرض، وظاهـر الغنية اإلمجاع عليـه، بل رصح يف اخلالف بعدم جواز التيمم برتاب 

خالطه غري األرض غلب عليه أو مل يغلب. ولعل مرادهم غري صورة االستهالك.
(٢) وقد رصح غري واحد بجوازه. قال يف جامع املقاصد: «ألن اإلكراه أخرجه 
عن النهي فصارت األكوان مباحة، المتناع التكليف بام ال يطاق إال ما يلزم منه رضر 

زائد عىل أصل الكون. ومن ثم جاز له أن يصيل وينام ويقوم». 
ودعـو: لزوم البقاء عىل احلالة التي حبس عليها، لوقوعها قهراً عليه، وحيرم 
إحداث غريها، ألنه ترصف حمرم يقوم به باختياره. مدفوعة بأن البقاء عىل تلك احلالة 

ترصف اختياري أيضاً، ولذا ال جيوز اختياره لو منع منه املالك وإذن يف غريه.
نعم قال سيدنا املصنفP: «لكنه يتم بالنسبة إىل الفضاء، حيث إن اليد البد 
أن تشـغل املقدار الذي يسـعها من الفضاء، سـواءً كان املتصل باألرض أم غريه، أما 
بالنسبة إىل األرض فال يتم، ألن الرضب عىل األرض ترصف فيها زائد عىل الترصف 
يف الفضاء، فال جيوزه االضطرار إىل شغل الفضاء باجلسم. ومن ذلك يظهر اإلشكال 

يف جواز الصالة والنوم». 
إال أنه يشكل بام أشار إليه يف اجلواهر من منافاته لقاعدة العرس واحلرج.

ودعـو: أهنـا تنايف االمتنان يف حـق املالك. مدفوعة بأهنا إنـام تنافيه مع لزوم 
اإلرضار باملالـك عرفاً، إما مالياً كام لو اسـتلزم الترصف نقصـاً يف املكان، أو اعتبارياً 
بانتهـاك حرمتـه، واألول خـارج عن حمـل الكالم، والثـاين غري الزم عرفـاً بعد كون 

املتعدي عىل املالك هو احلابس دون املحبوس. 

(١)، ولو أكره عىل  نعـم ال يـرض إذا كان اخلليط مسـتهلكاً فيه عرفـاً
املكث يف املغصوب ففي صحة التيمم يف أرضه إشكال(٢).



١٣٧ ....................................................................... إذا اشتبه الرتاب باملغصوب

مضافـاً إىل مـا هو املعلوم بمالحظة مرتكزات املترشعـة من عدم التضييق عىل 
املحبـوس باالقتصـار عىل أقل مـا يمكن من التـرصف يف املكان، ولـو بالوقوف عىل 
رجليه، بل عىل رجل واحدة. والسيام مع قرب شيوع ابتالء املؤمنني بذلك يف عصور 
األئمةG من قبل والة اجلور، فلو كان البناء عىل االقتصار عىل أقل أنحاء الترصف 

لظهر وبان، وكثرت األسئلة يف الفروع املرتتبة عىل ذلك.
هـذا وقـد ذكر بعـض مشـاخيناP يف تقريب جـواز التيمـم أن الرضب عىل 
األرض ليس ترصفاً زائداً عرفاً عىل أصل الكون، ألن املحرم هو االستيالء والتملك، 
دون مثـل الـرضب ووضع اليـد عىل حائط الغري أو لباسـه أو نحـو ذلك، النرصاف 

الترصف عنه.
بل يمكن أن يقال: إن دليل حرمة الترصف يف مال الغري هو التوقيع املروي يف 
االحتجاج الضعيف باإلرسـال، والذي تضمنه املوثق أنه ال حيل مال امرئ مسلم إال 
بطيبة نفسـه(١)، وهو ظاهر يف االسـتيالء والتملك، دون مطلق الترصف بنحو يشمل 

مثل الرضب.
لكنـه يشـكل ـ بعد تسـليم مـا ذكـره يف املوثق ـ بـأن التوقيع مـروي يف كتاب 
إكامل الدين، عن أربعة من مشـاخيه الذين قد ترىض عليهم مجيعاً عن حممد بن جعفر 
األسـدي الثقة(٢)، وال ينبغي التأمل مع ذلك يف حجيته. وانرصاف الترصف عن مثل 
الرضب ممنوع جداً، ولذا ال يظن به وال بغريه البناء عىل جواز التيمم برتاب الغري مع 

عدم احلبس واالضطرار وعليه يبتني ما يأيت منه يف املسألة اآلتية.
نعـم قامت السـرية عىل جـواز وضع اليد عـىل حائط الغري من جهـة الطريق، 
وعـىل ثيابـه يف اجلملة مع تعرضه للزحـام، ونحو ذلك مما حيتاج جتنبـه إىل عناية، وال 

(١) وسـائل الشـيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب مكان املصيل حديث:١، وج:١٩ باب:١ من أبواب القصاص 
حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال حديث:٦.
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جمـال للبناء عىل عموم جواز مثل هذه الترصفـات يف موارد حجب املالك ملاله وعدم 
تعريضه هلا. فالعمدة يف اجلواز ما سبق.

(١) للعلـم اإلمجـايل بحرمة أحدمهـا. وحينئذٍ يتعني التيمم بـرتاب آخر. ومع 
عدمـه فمع وجود املرتبة الالحقة ـ كالغبار ـ يقع التزاحم بني وجوب التيمم بالرتاب 

وحرمة الترصف باملغصوب. 
وقـد ادعى بعض مشـاخيناP رافعية الثاين لألول، ولـزوم االنتقال للمرتبة 
الالحقـة، ألن الوجـدان مأخوذ يف موضوع التيمم بالرتاب، كام هو مقتىض ما تضمن 
أن من كان يف حال ال جيد إال الطني يتيمم به(١)، ومع استلزام إحرازه الترصف املحرم 

يف املغصوب ال يصدق الوجدان، فيتعني االنتقال للمرتبة الالحقة. 
لكن جمرد أخذ عدم وجدان الرتاب يف موضوع املرتبة الالحقة ال يستلزم أخذ 
الوجدان يف موضوع املرتبة السابقة، نظري ما تقدم يف الطهارة املائية مع الرتابية، بل يف 
مجيـع األبدال االضطرارية. عىل أن تعميم عدم الوجدان لصورة تعذر اإلحراز حيتاج 

إىل عناية.
فلعل األوىل تقريب جواز االنتقال للمرتبة الالحقة بأنه يلزم يف املقام التزاحم 
بـني حرمة التـرصف يف املغصـوب املقتضية الجتنـاب الرتابني معاً ووجـوب التيمم 
بالرتاب، وال طريق إلحراز أمهية وجوب التيمم بالرتاب، وذلك كافٍ يف جواز تركه 
واالنتقـال للمرتبـة الالحقـة، ألن املناسـبات االرتكازية تقيض بـأن موضوع ترشيع 
البـدل االضطراري جواز تـرك املبدل منه، ال تعذره، نظري ما تقدم يف املسـألة احلادية 

عرشة. 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم.

(مسـألة١٨): إذا اشـتبه الـرتاب املغصوب باملباح وجـب االجتناب 
عنهام(١)،
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بـل من القريب جداً أمهية االحتياط امللـزم للترصف يف مال الغري من وجوب 
التيمـم بالـرتاب. وال أقل من احتـامل أمهية ترك التيمـم بالرتاب يف املقـام واالنتقال 

للمرتبة الالحقة. 
هـذا كله مـع وجود املرتبـة الالحقـة. وأما مع عـدم وجودها واسـتلزام ترك 
التيمـم باملشـتبهني لفقد الطهوريـن الذي كان التحقيـق معه سـقوط األداء فقد ذكر 
، والزم ذلك  بعـض مشـاخيناP أن القدرة معتربة يف أصـل الطهور عقالً ال رشعـاً
دوران األمـر يف املقـام بني حمذوريـن، حيث يدور األمـر يف التيمم بـكل من الرتابني 
بـني الوجوب واحلرمـة، وحيث ال يتمكن من االمتثال القطعـي يتعني عقالً االمتثال 
االحتاميل لكل من التكليفني بالتيمم بأحد الرتابني وترك الترصف يف اآلخر، وال جيب 
القضـاء، لعدم إحراز عنوان الفوت. واسـتصحاب عدم اإلتيان بالفرد املباح ال حيرز 

أن الواجب هو الفرد اآلخر، ليحرز عنوان الفوت.
وال خيفـى أن ذلـك مبني عىل أن التيمـم باملغصوب يف فرض جـوازه عقالً يف 
املقام باطل واقعاً، إذ لو صحـ  كام هو التحقيق يف املقام ونحوه من موارد اجتامع األمر 
. وحينئذٍ لو غض النظر عن  والنهـي ـ كان امتثـال التكليف بالتيمم قطعياً ال احتامليـاً

ذلك أشكل ما ذكره.
: بـأن التنـزل للموافقة االحتاملية مـع الدوران بني حمذوريـن ليس واجباً  أوالً
بحكـم العقـل، بل هو قهـري، وإنام الثابت بحكـم العقل هو التخيـري بني املحتملني 

وعدم اإللزام بأحدمها مع عدم املرجح.
: بـأن التيمـم هبـام معاً أو تركـه كذلك حمقـق لالمتثال االحتـاميل يف كل  وثانيـاً
منهام بنفسه، وإنام يسـتلزم املخالفة القطعية ألحد التكليفني املعلومني باإلمجال، ومها 
التكليـف بوجوب التيمم بغري املغصوب والتكليف بـرتك التيمم بل مطلق الترصف 
باملغصـوب منهام، وحينئـذٍ حيث كانت املخالفـة القطعية ألحد التكليفني مسـتلزمة 
للموافقة القطعية لآلخر فال وجه للمنع منها واإللزام باملوافقة االحتاملية لكل منهام، 
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ولذا كان التحقيق أن التخيري يف الدوران بني املحذورين مع تعذر الوقائع استمراري 
ال ابتدائي.

: بأن مقتىض اسـتصحاب احلدث وعـدم التيمم باملبـاح بطالن الصالة  وثالثـاً
ووجوب القضاء، كام لو تيمم بام يرتدد بني األرض وغريها.

ومـن هنا فالظاهر ابتناء املسـألة عىل أمهية أحد التكليفـني من حتريم الترصف 
باملغصوب ووجوب الطهور للصالة. 

فمع إحراز أمهية األول أو احتامله من دون أن حيتمل أمهية الثاين يتعني اجتناب 
كال الرتابـني وجريان حكم فاقـد الطهورين، ولو تيمم بأحدمهـا بطل لتعذر التقرب 
بـه مـع ذلك. ومع إحراز أمهية الثاين أو احتامله مـن دون أن حيتمل أمهية األول يتعني 
ـ  عىل الكالم املتقدم يف مسألة اجتامع األمر والنهيـ   وجوب التيمم بأحدمها أو هبام معاً
واالجتـزاء بـه وعدم وجوب القضـاء. ومع إحراز تسـاوهيام أو احتامل األمهية يف كل 

منهام يتعني التخيري بني األمرين. 
واألقـرب األول. وعليه يبتني إطالق سـيدنا املصنفP وغريه عدم جواز 

. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. التيمم، ثم الثالث. وأما الثاين فبعيد جداً
(١) للعلم اإلمجايل بتحقق التيمم بالرتاب، بناء عىل ما هو التحقيق من االجتزاء 

باالمتثال اإلمجايل. كام تقدم يف املسألة الثالثة من مباحث التقليد.
(٢) لوجـوب الطهـارة مع القـدرة رشعاً، املقتـيض لوجوب التيمـم بالرتاب 

، املقتيض لوجوب اجلمع بني التيممني يف املقام. الواقعي، ووجوب إحرازها عقالً
(٣) لعني ما سـبق. وال جمال لقياسه باشـتباه املاء الطاهر بالنجس، حيث ورد 
إهراقهام واالنتقال للتيمم. الحتامل خصوصيته. والسيام مع قوة احتامل الفرار به عن 

وإذا اشـتبه الـرتاب بالرمـاد فتيمم بـكل منهام صح(١)، بـل جيب ذلك مع 
االنحصار(٢)، وكذلك احلكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس(٣).
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النجاسة.
(١) بال خالف ظاهر، بل لعله إمجاعي، كام هو مقتىض نسبته لعلامئنا يف املعترب 
والتذكرة. والنصوص مسـتفيضة ففي صحيح زرارة: «قلت أليب جعفرA: أرأيت 
املواقف إن مل يكن عىل وضوء كيف يصنع وال يقدر عىل النزول؟ قال: يتيمم من لبده 

أو رسجه أو معرفة دابته، فإن فيها غباراً ويصيل»(١) ونحوه غريه مما يأيت بعضه.
هـذا واملعروف من مذهب األصحاب أنه إنـام جيوز التيمم به مع فقد الرتاب، 
بـل مطلق الصعيد. بل ظاهـر التذكرة اإلمجاع عليه. لكن أطلق املرتىض يف مجل العلم 
والعمـل جـواز التيمم بالغبـار، كام أطلق جـوازه بالرتاب، حيث قـد يظهر من ذلك 

احتادمها رتبة، كام نسب له يف كالم غري واحد.
ويشكل بمخالفته لعموم وجوب التيمم باألرض والصعيد والرتاب ونحوها 
. والنصوص املتضمنة جواز التيمم به خمتصة بصورة فقد  حيث ال تشـمل الغبار عرفاً

تلك األمور. 
وأما ما عن إرشـاد اجلعفرية من أن الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه األشـياء 

 . عاد إىل أصله وصار تراباً
فـإن كان املراد به صورة تكثف الغبار بالنفض بحيث يصدق عليه الرتاب فال 
إشـكال يف جـواز التيمم به حينئذٍ كسـائر أفـراد الرتاب، وخرج عن حمـل الكالم من 
التيمم بالغبار. وإن كان املراد ما إذا مل يصدق عليه الرتاب، لقلتهـ  كام هو حمل الكالمـ  

فمجرد كون أصله تراباً ال ينفع يف مساواته له.
ومنـه يظهر اإلشـكال فيـام يف املنتهى من اجلمع بني االسـتدالل جلـواز التيمم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:١.

(مسـألة١٩): إذا عجز عن التيمم بـاألرض ألحد األمور املتقدمة يف 
سقوط الطهارة املائية يتيمم بالغبار(١) املجتمع عىل ثوبه
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»، واحلكم بعدم جواز  بالغبار بآيتي الصعيد، قال: «وهو الرتاب، فأينام وجد كان جمزياً
التيمم به إال بعد فقد الرتاب.

وقـد يرتاء من غري واحـد االكتفاء به مع فقد الـرتاب خاصة ولو مع وجود 
احلجر، بل هو املرصح به فيام تقدم من املفاتيح، حيث جعل الغبار مرتبة ثانية واحلجر 
يف آخـر املراتـب، كام قد نسـب للمراسـم. وإن كان الظاهـر خطأ النسـبة، وأن مورد 
كالمـه ما إذا أمكن مجـع الرتاب من الغبـار بالنفض، وأما كالتيمـم بالغبار فهو عنده 

متأخر حتى عن الوحل. 
كـام أن الظاهـر ابتناء كالم اآلخرين ممـن حكم بجواز التيمـم بالغبار مع عدم 
الـرتاب إمـا عىل عـدم جواز التيمم بغري الـرتاب من أقسـام األرض، أو عىل أن املراد 

بفقد الرتاب ما يعم فقد سائر أقسام األرض.
وكيـف كان فيشـكل ما يف املفاتيـح بأن احلجر إن دخل يف إطـالق أدلة التيمم 
بالصعيد واألرض ونحومها تعني تقديمه عىل الغبار، وإال فال دليل عىل صحة التيمم 

به حتى يف آخر املراتب، كام تقدم نظريه.
هذا وظاهـر املقنعة واملبسـوط والنهاية واملنتهى وجـوب النفض، وهو ظاهر 
صحيح أيب بصري عن أيب عبد اهللاA: «قال: إذا كنت يف حال ال تقدر إال عىل الطني 
فتيمـم بـه، فـإن اهللا أوىل بالعذر، إذا مل يكن معـك ثوب جاف أو لبد تقـدر أن تنفضه 

وتتيمم به»(١).
لكـن املـراد بذلك إن كان هـو النفض من أجـل هتيج الغبار مـع عدم وجوده 
بدونـه، بحيـث ال حاجة له مع وجوده، فهو مقتىض تعبـري مجهور األصحاب بالتيمم 

بالغبار. 
نعم مقتىض إطالق بعضهم ـ كاملراسم ـ التيمم بالثوب عدم اعتباره. وإن كان 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٧.
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. والسـيام وأنه مقتىض أكثر النصوص املتضمنة لألمر بالتيمم بالغبار أو باليشء  بعيداً
املغرب. عدا معترب زرارة عن أحدمهاA: «إن خاف عىل نفسه من سبع أو غريه وخاف 
فـوات الوقـت فليتيمم يرضب بيده عـىل اللبد أو الربذعة ويتيمـم ويصيل»(١). والبد 
مـن محلـه عىل صورة وجود الغبار فيه، مجعاً مع النصوص األخر. والسـيام بمالحظة 

ارتكاز أن التيمم به لكونه من املراتب االضطرارية للتيمم باألرض.
نعـم قد يصعب التقييد يف خرب حفص بن غيـاث عن أيب عبد اهللاA: «قال: 
من آو إىل فراشه ثم ذكر أنه عىل غري طهر تيمم من دثاره وثيابه كان يف صالة ما ذكر 
اهللا»(٢)، لظهـور أن الدثـار والثياب املعـدة للنوم قد ال يكون فيهـا غبار، وقد يصعب 
نفضهـا لـو كان فيها غبـار، فعدم التنبيـه يف احلديث للنفض قد يكـون ظاهراً يف عدم 

لزومه.
لكـن احلديث ـ مع ضعفه، الشـتامل سـنده عىل اإلرسـال ـ خمالـف للقاعدة، 
لعـدم أخـذ تعذر الطهارة املائية فيه، فال ينهض باالسـتدالل يف املقـام، بل يقترص فيه 

عىل مورده.
وإن كان املـراد بذلك وجـوب النفض من أجل تكثري الغبار حتى مع وجوده. 

فيأيت الكالم فيه عند الكالم يف وجوب اختيار ما غباره أكثر. 
وإن كان املـراد بذلـك وجوبه تعبـداً وإن مل يكن له دخل يف ظهـور الغبار وال 
يف كثرتـه، فهـو بعيد جداً، والصحيـح منرصف عنه ككالم من تقدم، ألن املناسـبات 

االرتكازية تقيض بأن النفض إنام يراد لتهيج الغبار ال لنفسه.
(١) مـن دون ترجيـح كـام هو رصيح بعضهـم وظاهر األكثر. وقـد يظهر من 
النهايـة تقديم الربذعة واللبد عىل الثوب، كام يظهر من الرسائر العكس. ودليلهام غري 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٥، ١١.

أو عـرف دابتـه أو نحومها(١)، إذا كان غبار ما يصـح التيمم به، دون غريه 
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ظاهر، بل يدفعهام إطالق أكثر النصوص، خصوصاً مثل صحيح أيب بصري املتقدم.
(١) كام رصح به يف املنتهى وحكي عن مجاعة، بل لعله مراد الكل. فإن الرجوع 
للعـرف وكلـامت اللغويني يقيض بعدم صـدق الغبار عىل غبار غري الـرتاب إال بنحو 
التقييـد، نظـري املاء املضاف. وال أقـل من عدم وضوح صدقه بنحـو اإلطالق. وألن 

املنرصف من نصوصه كونه امليسور من التيمم بالصعيد، املناسب لكونه مرتبة منه.
(٢) ويف اجلواهـر: «بـل ظاهـر مجاعـة إجيابـه، وهـو ال خيلو عن قـوة». وكأنه 
بلحاظ وروده مورد االضطرار املبني عىل الرجوع لقاعدة امليسور املبتنية عىل مالحظة 
األقـرب للمطلـوب االختياري، فإن ذلـك إذا مل يوجب تقييد اإلطـالق فال أقل من 

كونه موجباً النرصافه إليه.
لكن اإلنصاف أن ذلك إنام يقتيض اختيار املكلف له بطبعه مع وجوده والتفاته 
إليـه، ال لزوم حتصيله بتحري مواقع الغبار وإثارتـه ومالحظة التفاضل بينها يف كمية 
الغبار، فإن ذلك مغفول عنه فعدم التنبيه عليه يف النصوص ظاهر يف عدم وجوب ذلك.
ودعـو: ظهـور صحيح أيب بصري املتقـدم يف وجوب تكثري الغبـار بالنفض. 
ممنوعـة، بـل الظاهر منه أن الغـرض من النفض إثارة الغبار الكامـن يف الثوب واللبد 
حيث خيتفي الغبار بسـبب اسـتعامهلا. بل التخيري فيه بني الثوب واللبد مع غلبة كون 

اللبد أكثر قد يظهر يف عدم وجوب اختيار ما غباره أكثر.
(٣) لدخوله يف التيمم بالصعيد املقدم رتبة عىل الغبار، كام يظهر مما سبق.

. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه  (٤) إمجاعاً حمصالً منقوالً مستفيضاً رصحياً وظاهراً
صحيح أيب بصري املتقدم وموثق زرارة عن أيب جعفرA: «قال: إن كان أصابه الثلج 

كغبـار الدقيق ونحوه(١)، وجيـب مراعاة األكثر فاألكثـر(٢)، وإذا أمكنه 
نفض الغبار ومجعه عىل نحو يصدق عليه الرتاب تعني ذلك(٣).

(مسألة٢٠): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل(٤) وهو الطني.



١٤٥ ...................................................................... إذا عجز عن التيمم باألرض

فلينظـر لبـد رسجه فليتيمم مـن غباره أو مـن يشء معه، وإن كان يف حـال ال جيد إال 
الطني فال بأس أن يتيمم منه»(١) وقريب منه صحيح رفاعة(٢) ونحوها غريها.

بل ذكر بعض مشـاخيناP أن لوال هـذه النصوص لكان مقتىض اإلطالقات 
جـوازه يف عرض الرتاب، لصد ق الصعيـد واألرض عليه. لكن ال خيلو ما ذكره عن 
إشـكال، حيـث ال يبعـد انـرصاف األرض عن الطني. نعم يف مرسـل عـيل بن مطر: 
«سـألت الرضاA عن الرجل ال يصيب املـاء وال الرتاب أيتيمم بالطني؟ قال: نعم 
صعيد طيب وماء طهور»(٣)، ونحوه مرسـلة الكلينـي(٤) وخرب زرارة اآليت. ومقتىض 
التعليـل فيهـا جواز التيمم به يف عرض الرتاب. واألمر سـهل بعـد لزوم اخلروج عن 

اإلطالق لو تم بالنصوص السابقة.
هـذا وقد تقدم عـن الرسائر أن التيمم بالطني مقدم عىل التيمم بالغبار، ونحوه 
حكـي عن املهذب. ويشـهد له خـرب زرارة عن أحدمهاA: «قلت لـه: رجل دخل 
األمجـة ليس فيها ماء وفيها طني ما يصنـع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد قلت: فإنه راكب 
وال يمكنـه النـزول مـن خـوف وليس هو عـىل وضوء قـال: إن خاف عىل نفسـه من 
سـبع أو غريه وخاف فوات الوقت فليتيمم يرضب بيده عىل اللبد أو الربذعة ويتيمم 

ويصيل»(٥).
وقد يستشـكل فيه بضعف السـند، حيث رواه سعد بن عبد اهللا األشعري عن 
احلسـن بن عيل عن أمحد بن هالل. واحلسـن بن عيل مشـرتك بني مجاعة بعضهم غري 

ثابت التوثيق، وأمحد بن هالل ضعيف ملعون. 
ويندفـع بأن من القريب أن يكون احلسـن بن عيل هو الزيتـوين، الذي ال يبعد 
وثاقتـه ألنـه من رجـال كامل الزيـارة. وأما أمحد بن هـالل فقد تقـدم يف مبحث املاء 

املستعمل يف رفع احلدث األكرب قبول روايته.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٢، ٤، ٦.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٨، ٥.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨ ١٤٦

ومثله اإلشـكال فيه بشـذوذه ملخالفته لألخبـار الكثرية املعتربة املشـهورة بني 
األصحـاب. الندفاعه بأن النصوص بني ما أطلق فيه التيمم بالغبار عند عدم الرتاب 
أو عند انحصار األمر به، وما أطلق فيه التيمم بالطني عند عدم وجدان غريه، وما مجع 

فيه بني األمرين.
أمـا األوالن فهام خارجان عام نحن فيـه، إذ البد من تقييد أحدمها باآلخر، إما 

بتقييد التيمم بالغبار بام إذا فقد الطني، أو العكس، وال مرجح للثاين.
وأما الثالث فالرصيح منه يف تقديم الغبار هو صحيح أيب بصري املتقدم، ويقابله 
خـرب زرارة املتقـدم. والباقي منه موثـق زرارة املتقدم وصحيح رفاعة املشـار إليه آنفاً 
. وهي وإن كانت قد تظهر بدواً يف  ومرفـوع عبد اهللا بن املغرية(١) املطابقان له مضموناً
تقديـم الغبار لتطابق صحيح أيب بصري، إال أن تنزيلها عىل العكس لتطابق خرب زرارة 
ليس بعزيز، بحمل قولهA: «وإن كان يف حال ال جيد إال الطني...» عىل االستدراك 
عن األمر بالتيمم بالغبار ال عىل فرض تعذره. والسيام بمالحظة التعليل يف نصوص 
التيمم بالطني بأنه الصعيد، فإنه يناسب تقديمه عىل الغبار، ومع ذلك ال جمال لردّ خرب 

زرارة بالشذوذ.
نعـم ال ينبغـي التأمـل يف ترجيـح صحيـح أيب بصري عليـه بقوة السـند، وكذا 
الداللة، إلمكان محل الذيل فيه عىل استئناف السؤال عن حكم الراكب الذي ال يقدر 
عـىل النزول من دون تفريع عىل وجوب التيمم بالطني وفرض تعذره، كام قد يناسـبه 
قولـهA: «وليس هو عىل وضوء» حيث ال موجـب للتنبيه عليه لو كان تفريعاً عىل 

احلكم السابق.
فإن ذلك وإن كان خمالفاً للظاهر يف نفسـه، إال أنه قد يمكن احلمل عليه بقرينة 
صحيـح أيب بصـري الذي هـو كالنـص يف تقديم الغبار عـىل الطني. مضافـاً إىل ظهور 

إعراض املشهور عن ظاهر خرب زرارة، وعملهم عىل ما يطابق صحيح أيب بصري.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:١٠.



١٤٧ ...................................................................... إذا عجز عن التيمم باألرض

هـذا واملرصح بـه يف النهاية واملعترب وحمكي البيان وجـوب إزالة الطني العالق 
باليديـن من قبل املسـح هبام، وهو ظاهـر الفرك املذكور يف املبسـوط واخلالف، بل يف 

املقنعة: «فيمسح إحدامها باألخر حتى ال يبقى فيهام نداوة، وليمسح هبام وجهه». 
ولعله إليه يرجع ما يف الوسيلة وعن التحرير من أنه يرتكه عىل يديه قليالً حتى 
ييبـس ثـم ينفضه ويتيمـم، وإال فاعتبار جفافه بنفسـه خال عن الشـاهد قطعاً، بل قد 
خيـل باملـواالة املعتربة عندهم. وأشـكل منه مـا يف التذكرة وعن كشـف االلتباس من 
أن العمل عىل ذلك مع سـعة الوقت وعىل ما سـبق من الشـيخ مع خوف ضيقه، فإنه 

تفصيل بال فاصل.
إذا عرفـت هذا فال ينبغـي التأمل يف جواز اإلزالة عمـالً باإلطالق، بل حيث 
كان عدمـه موجبـاً لتطيني اجلبهة وهو أمـر مرغوب عنه كان عـدم التنبيه لعدم جواز 
اإلزالـة موجبـاً لظهور اإلطالقـات يف جوازها. وإنـام الكالم يف وجوبـه، حيث قربه 

سيدنا املصنفP بأنه مقتىض اعتبار مبارشة املاسح للمسوح يف التيمم.
لكنه يشكل بأن دليل املبارشة خمتص بام إذا مل يكن احلائل من سنخ األمر الذي 
يتيمم به، بحيث يكون حيلولته مقتىض الوضع الطبعي للتيمم به. ولذا يشكل إثبات 

وجوب إزالة الرتاب العالق باليد بسبب رضب األرض هبا.
بل قد يدعى أن مقتىض اإلطالقات املقامية يف املقام عدم وجوب اإلزالة، ألنه 
حيـث كان من طبيعة الطني اللصوق باليد فعـدم التنبيه عىل إزالته يوجب ظهور أدلة 
التيمم به يف عدم وجوهبا. ومن ثم قد يدعى ظهور كالم من أطلق التيمم بالطني ـ كام 

نسبه يف الوسيلة للمشايخ ـ يف عدم وجوب اإلزالة.
اللهم إال أن يقال: ال جمال لذلك بعد ما سبق من أن تطيني اجلبهة أمر مرغوب 
عنـه حيث تكـون اإلزالة مقتىض الوضـع الطبيعي، فال حيتاج للتنبيـه عليها لو كانت 
واجبـة. وال أقل مع ذلـك من كوهنا مقتىض األصل. بل لو قيـل بوجوب النفض مع 

 . التيمم بالرتاب كان االستئناس به يف املقام لوجوب اإلزالة قريباً جداً
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نعـم ال ينبغـي التأمل يف عدم وجـوب املداقة يف اإلزالـة، الحتياجه إىل عناية، 
فعـدم التنبيـه عليه يوجب ظهور أدلـة املقام يف عدمه. وأظهر مـن ذلك عدم وجوب 

إزالة الرطوبة، وإن تقدم من املقنعة. فالحظ.
(١) بال إشكال، حيث يتحقق به التيمم االختياري.

(٢) بل ربام قيل بوجوبه، كام نسب للمبسوط والنهاية، وإن كان رصيح بعض 
فقـرات كالم الشـيخP فيهام وجوب القضاء ال غـري. فالحظ كالمه فيهام فيمن ال 
جيد إال الثلج، ويف املبسوط فيمن حيبس يف القيد أو يف موضع نجس ويف املصلوب من 

مبحث التيمم. ولعله لذا اعرتف بعضهم بعدم معرفة القائل بذلك. 
وكيـف كان فقـد يوجـه بإنـه مقتىض العلـم اإلمجـايل بوجوب أحـد األمرين 
امللـزم باالحتيـاط بفعلهام، بناء عىل ما هـو الظاهر من عموم املنجزيـة للعلم اإلمجايل 

التدرجيي. 
ويشـكل بعدم ثبوت العلم اإلمجايل، الحتامل سقوطهام معاً، كام سيأيت إن شاء 
اهللا تعاىل. ولو سلم أمكن دعو انحالله ببعض الوجوه اآلتية املقتضية لوجوب أحد 

األمرين. ومن هنا يلزم النظر يف أمرين:
األول: وجـوب األداء فقط. وقد حكاه املرتىضP يف النارصيات عند جده 
النـارص ومل يرتضيـه. بـل املعروف مـن مذهب األصحاب سـقوطه، ونسـب لألكثر 
يف الريـاض، وللمشـهور يف حمكي كشـف االلتبـاس. بل يف جامع املقاصـد أنه ظاهر 
مذهـب األصحاب، ويف الروض أنـه ظاهرهم بحيث ال نعلم فيه خمالفاً، ويف املدارك 

. أنه مذهبهم ال نعلم فيه خمالفاً رصحياً

وإذا أمكن جتفيفه والتيمم به تعني ذلك(١).
(مسـألة٢١): إذا عجـز عـن األرض والغبـار والوحـل كان فاقـداً 

للطهور واألحوط له الصالة يف الوقت والقضاء يف خارجه(٢).



١٤٩ ......................................................................... الكالم يف فاقد الطهورين 

ويقتضيـه عمـوم دليل اعتبـار الطهـارة يف الصالة كقولـهA: «ال صالة إال 
بطهـور»(١) وغريه. فإن مقتضاه عمـوم اعتبار الطهارة حلال تعذرها، املسـتلزم لتعذر 
الصالة بتعذرها، وسقوطها بذلك. وجمرد ورود نظري اللسان املذكور يف غري الطهارة 
مما ثبت سقوط رشطيته يف حال التعذر كالفاحتة(٢)، بل يف غري الرشوط من املستحبات، 

كالصالة يف املسجد جلار املسجد(٣)، ال يقتيض اخلروج عن ظاهره يف املقام. 
والسـيام مع ظهور األدلة يف أمهية رشطية الطهارة يف الصالة، حتى كان ظاهر 
بعض النصوص حرمة الصالة تكليفاً بدوهنا، ففي موثق مسعدة بن صدقه عن اإلمام 
 (٤)« الصـادقA: «أفـام خيـاف من يصيل مـن غري وضـوء أن تأخذه األرض خسـفاً
حيث ال جمال مع ذلك السـتبعاد سـقوط األداء، فضالً عن اخلروج به عام عرفت من 

القاعدة.
 :وأخـر امليسـور.  بقاعـدة  تـارة:  األداء  وجـوب  عـىل  يسـتدل  قـد  لكـن 

باالستصحاب. وثالثة: بام تضمن أن الصالة ال تسقط بحال.
ويندفع األول بام تكرر غري مرة من عدم ثبوت قاعدة امليسـور عموماً، عىل ما 

حققناه يف مبحث األقل واألكثر االرتباطني من األصول.
كام يظهر مما ذكرناه هناك ضعف الثاين، ألن املتيقن سابقاً إنام هو وجوب التام، 
وهـو معلوم االرتفـاع وأما وجوب الناقـص فهو حمتمل احلدوث بعـد التعذر. ومتام 

الكالم هناك. 
وأما الثالث فيندفع بام تقدم يف املسألة التاسعة من عدم ثبوت عموم عدم سقوط 

الصالة بحال بنحو ينفع يف أمثال املقام مما تعذر فيه بعض ما يعترب فيها. فراجع.

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب الوضوء حديث:١، وغريه.
(٢) وسائل الشيعة ج:٤ باب:١ من أبواب القراءة يف الصالة حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢ من أبواب أحكام املساجد حديث:١، ٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب الوضوء حديث:١.
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هذا وقد ذكر شـيخنا األسـتاذP: أن التعـذر كغريه من األعـذار ـ كاجلهل 
والنـوم ـ ال يقتيض سـقوط الوجوب، بل العذر يف ترك الواجب، فإذا شـك يف ركنية 
املتعـذر جـزءاً كان أو رشطاً فقد شـك يف ثبوت العذر برتك الباقـي مع فرض وجوبه 
بتبع وجوب التام املتعذر جزؤه أو رشطه. نعم لو كان التعذر موجباً لسقوط الوجوب 

احتاج إثبات وجوب الباقي للتشبت بام سبق.
لكنـه يشـكل بأن الباقي بعد التعـذر هو املالك ال التكليـف الفعيل، وموضوع 
املـالك هـو التـام، ال الناقص. وكذا احلال يف سـائر األعـذار غري اجلهل. مـع أن بقاء 
الوجـوب الضمنـي بتبع بقاء وجوب التـام املتعذر ـ لو تم ـ ال ينفـع يف حمركيته، ألن 
حمركيـة الوجـوب الضمنـي إنام تكـون يتبع حمركيـة الوجـوب التام، كام هـو مقتىض 

االرتباطية، فمع عدم حمركية الوجوب التام يتعني عدم حمركية الوجوب الضمني. 
نعـم قد يسـتأنس لوجـوب األداء يف املقام بام ورد من وجـوب صالة املطاردة 
واملسـابقة وعـدم وجـوب القضاء معهـا، لبعد التمكن مـن ذلك احلـال يف الطهارة، 

خصوصاً يف مثل حرب صفني التي ورد أهنم صلوا فيها مخس صلوات بالتكبري(١).
لكن لو تم أن التكبري صالة ال بدل عنها فال وجه الستبعاد تعذر التيمم هلا ولو 
بالغبـار، الـذي ورد بعض نصوصه يف املواقف وفيمن خياف النزول، كام سـبق. ومن 

هنا ال خمرج عام ذكرنا من القاعدة املقتضية لعدم وجوب األداء.
الثـاين: وجـوب القضـاء فقـط، كام سـبق مـن املبسـوط والنهاية واختـاره يف 
املقنعـة والنارصيات والرسائـر وغريها، ويف اجلواهر: «كام هو األشـهر بني املتقدمني 

واملتأخرين، بل املشهور كام عن كشف االلتباس».
لعموم ما دل عىل قضاء ما فات(٢)، لصدق الفوت يف املقام. وال وجه لقياسـه 
بالصبـي واملجنـون واحلائض بعد عدم، صـدق الفوت يف حقهم، لعـدم متامية مالك 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٤ من أبواب اخلوف واملطاردة.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢، ٤، ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
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الوجوب، بخالفه يف املقام، ألن األمر بالصالة وإن سقط بالتعذر، إال أن القدرة عىل 
الصـالة ليسـت إال رشطاً يف اخلطـاب والتكليف عقالً مـن دون أن تكون مأخوذة يف 
املوضـوع ودخليـة يف املالك، ولذا ال ريـب يف متامية املالك وصـدق الفوت يف موارد 

التزاحم. 
: بعدم ثبوت عموم وجوب قضاء ما فـات، وإنام ورد األمر  لكنـه يشـكل أوالً

بالقضاء يف موارد خاصة، كالنسيان وبطالن العمل وغريمها مما ال يشمل املقام. 
نعـم يف صحيـح زرارة عن أيب جعفـرA: «أنه قال: أربع صلـوات يصليها 
الرجـل يف كل سـاعة: صالة فاتتـك فمتى ذكرهتـا أديتهـا...»(١)، وصحيحه اآلخر: 
«قلـت لـه: رجل فاتته صالة من صالة السـفر فذكرها يف احلرض. قـال: يقيض ما فاته 

كام فاته...»(٢). 
لكـن األول وارد لبيـان وقت قضـاء الفائت بعد الفراغ عـن وجوبه، ال لبيان 
وجوب قضاء الفائت، ليكون مقتىض إطالقه وجوب قضاء كل ما فات. وكذا احلال 
يف الثـاين، فإنـه وارد لبيـان لـزوم مطابقة القضـاء للفائت بعد الفراغ عـن وجوبه، ال 

لترشيع وجوب قضاء الفائت، لينفع بإطالقه فيام نحن فيه.
هذا وقد اسـتدل بعض مشـاخيناP عىل عموم وجوب القضاء بنحو يشمل 
املقـام بصحيـح زرارة عن أيب جعفرA: «أنه سـئل عن رجل صـىل بغري طهور، أو 
نـيس صلـوات مل يصلها، أو نام عنها. قال: يقضيها إذا ذكرها يف أي سـاعة ذكرها من 

ليل و هنار»(٣).
وتقريب داللته من وجهني:

األول: أن وجـوب القضـاء عىل من صـىل بغري طهور يقتـيض وجوبه عىل من 
(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١ من أبواب قضاء الصلوات حديث:١.
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ترك الصالة أصالً لتعذرها بنفسها أو تعذر الطهور هلا، كام يف املقام.
الثـاين: أن الظاهـر إلغاء خصوصية النسـيان عرفاً، وأن ذكـره لعدم كون ترك 
الصالة متعمداً من شـأن املسـلم امللتزم، وليس ذكر النسـيان إال توطئة ومتهيداً لبيان 
عمـوم وجوب القضاء برتك الصـالة، ومقتىض عمومه حينئذٍ عمـوم وجوبه لصورة 

الرتك عن عذر، كام يف املقام.
لكـن يندفـع األول بأن منرصف السـؤال عمـن صىل بغري طهور مـا إذا كانت 
وظيفته الصالة بطهور، فصىل بدونه نسـياناً أو عصياناً أو غفلة. لظهور عدم وجوب 
القضـاء عىل من صىل بغري طهور لـو كان ذلك مقتيض وظيفته. وحينئذٍ فاألولوية إنام 
تثبت فيمن ترك الصالة رأساً مع كونه مكلفاً هبا، ال من تركها لعدم تكليفه هبا رشعاً، 
كالصبـي واحلائـض، أو عقالً لتعذرها عليه، كام يف املقـام. ومنه يظهر قصور احلديث 
عن فاقد الطهورين لو صىل بغري طهور احتياطاً أو للبناء عىل وجوب األداء عليه خطأ 

الجتهاد أو تقليد أو غفلة أو نحوها. 
كام يندفع الثاين بأن إلغاء خصوصية النسـيان عرفاً إنام يتم فيمن كانت وظيفته 
ـ  كام يف املقام،  الصـالة فرتكهـا لعذر أو بدونه، ال فيمن مل خياطب هبـاـ  رشعاً أو عقالً

. وفهم عموم احلديث له ممنوع جداً
: بأنـه هذا ولو ثبت العموم املذكور أمكن اخلروج عنه بام ورد يف املغمى  وثانيـاً
عليه من النصوص النافية للقضاء املتضمنة ملثل قوهلمG: «كلام غلب اهللا عليه فاهللا 
أوىل بالعـذر»(١). فـإن القضاء وإن مل يكن من سـنخ العقوبة السـاقطة بالتعذر، إال أن 
تطبيـق الكـرب املذكورة عليـه يف النصوص البـد أن يبتني عىل تنزيلـه منزلتها، ألنه 
عرفـاً من سـنخ التدارك، وفيه نحو من الثقل والكلفـة، عىل ما تقدم يف أوائل مباحث 

املسلوس واملبطون، ومقتىض ذلك سقوطه يف املقام، عمالً بعموم الكرب املذكورة.
ودعـو: لـزوم كثرة التخصيص، لكثـرة موارد وجوب القضـاء مع غلبة اهللا 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث:١.
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. فإن مـا ورد من وجوب  تعـاىل، وهو موجـب إلمجال هـذه النصوص. ممنوعة جـداً
القضـاء مـع النسـيان وبطالن العمل خطـأ راجـع إىل الغلبة يف مقام اإلثبـات، ال إىل 

. العجز ثبوتاً الذي هو ظاهر هذه النصوص. وال أقل من لزوم محلها عليه مجعاً
نعم ورد وجوب القضاء مع النوم. لكن يف كونه من موارد العجز عرفاً إشكال، 
ولو كان أشـكل نسـبة الغلبة معه إىل اهللا تعاىل، بل هو عرفاً مسبب عن اإلنسان نفسه، 
إلمـكان حتفظه مـن ترك الصالة فيه بمحاولة االسـتيقاظ، أو تأخري النوم ولو بعناية. 
عىل أنه لو كان منها فهو ال يستلزم كثرة التخصيص للنصوص املذكورة بحيث يستلزم 

إمجاهلا بالعرض وسقوطها عن احلجية يف العموم بنحو ينفع يف املقام. 
ومن هنا ذهب املحقق والعالمة يف مجلة من كتبه وابن سعيد ـ فيام حكي عنه ـ 

ومجاعة ممن تأخر عنهم إىل عدم وجوب القضاء، وحكاه يف املعترب قوالً للمفيد.
نعم ذلك كله خيتص بام إذا كان فقد الطهور عرفاً مستنداً لغلبة اهللا تعاىل، كام يف 
املحبوس ونحوه، دون ما إذا كان مسـتنداً للمكلف، ولو الختياره السـفر ملكان يفقد 
فيـه الطهورين. إذ ال جمال معه لتطبيق الكرب املذكورة، فلو تم عموم يقتيض القضاء 

لزم البناء عليه. 
وأظهـر مـن ذلك ما إذا مل يبادر للصالة عصيانـاً أو غفلة حتى فقد الطهورين، 
حيث قد يسـتفاد فيـه وجوب القضاء من مثـل صحيح زرارة املتقـدم باألولوية التي 

تقدم تقريبها.
هـذا وعـن املفيد يف رسـالته إىل ولده واملوجز وكشـف االلتبـاس أن عىل فاقد 
الطهوريـن ذكر اهللا تعاىل بمقـدار الصالة واالكتفاء عن األداء والقضاء. ويف كشـف 
اللثـام أنـه ال بأس به. قال يف اجلواهـر: «وكأنه فهم منه إرادة النـدب». وحينئذٍ يبتني 
عىل ثبوت قاعدة التسـامح وعمومها ملثل فتو بعض العلامء باالسـتحباب، وإال فال 
دليل عىل استحباب ذلك باخلصوص، فضالً عن وجوبه، كام نبه له يف اجلواهر. ومحله 

عىل احلائض قياس. فالحظ واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
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(١) تقدم يف أول فصل الوضوء أنه ال يعترب يف الوضوء والغسـل حتقق مسمى 
سـل، بل جمرد إصابة املاء للبرشة ولو بمثل الدهن الذي ال يتحقق به الغسل عرفاً،  الغَ
وأن ذكر الغسـل يف األدلة ليس لتوقف حتقق الطهارة عليه، كام هو ظاهرها بدواً، بل 

لتحقق إصابة املاء للبرشة به، كام يستفاد ذلك من بعض النصوص. فراجع.
(٢) كـام يف االسـتبصار واملعترب والقواعد وغريها. بـل يف جامع املقاصد: «ال 

إشكال يف هذا احلكم، ألن املتمكن من الطهارة املائية ال جيزيه التيمم». 
 :Aويقتضيه ـ بعد العمومات ـ صحيح حممد بن مسلم: «سألت أبا عبد اهللا
عـن الرجـل جينب يف السـفر ال جيد إال الثلـج قال: يغتسـل بالثلج أو مـاء النهر»(١)، 
وصحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسـى بن جعفرA: «سـألته عن الرجل اجلنب 
أو عـىل غري وضوء ال يكون معه ماء وهـو يصيب ثلجاً أو صعيداً أهيام أفضل، أيتيمم 
أم يمسـح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسـه وجسده أفضل، فإن مل يقدر عىل أن 

يغتسل به فليتيمم»(٢)، ونحوه خربه(٣). 
والبد من محل األفضلية يف األخريين عىل اإللزام، أو الرتخيص يف ترك الغسل 
يف فـرض احلرج، بناء عىل التحقيق من أن مرشوعية التيمم للحرج ال يرفع مرشوعية 

الطهارة املائية.
لكـن يف املقنعـة: «فإن حصـل يف أرض قد غطاهـا الثلج، وليس له سـبيل إىل 
الـرتاب، فليكـرسه وليتوضـأ بامئه. فإن خاف عىل نفسـه من ذلك وضـع بطن راحته 
اليمنـى عـىل الثلج وحركها عليه حتريكاً باعتامد، ثم يرفعها بام فيها من نداوته فمسـح 
هبـا وجهه كالدهـن...»، وذكر كيفية الوضوء ثم الغسـل مع احلاجـة إليه. ونحوه يف 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التيمم حديث:١، ٣، ٤.

وإذا متكن من الثلج ومل متكنه إذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح أعضاء 
الوضـوء بـه عىل نحو يتحقق مسـمى الغسـل(١)، وجب واجتـزأ به(٢).
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أنه مع تعذر املاء والرتاب يلزم الوضوء والغسـل بالغسـل بنداوة الثلج يف املبسـوط، 
وباملسـح هبا مثل الدهن يف النهاية والوسـيلة. وربام حكي ذلك عن غريهم. وهو كام 

تر رصيح يف تأخر ذلك عن التيمم.
وقـد استشـكل فيه يف املعتـرب وغريه بأنه إن حتقق به مسـمى الغسـل املعترب يف 
الطهارة باملاء كان مسـاوياً للامء ومقدماً عىل الرتاب، وإال مل يكن وجه لالجتزاء به يف 

حتقق الطهارة حتى مع فقد الرتاب. 
لكـن الظاهـر أن مرادهـم ما إذا حتقق أدنى مـا يعترب يف الطهـارة املائية، كام قد 
يناسبه التعبري بالغسل يف املبسوط، ويناسبه أيضاً ما تقدم منا من أن املعترب يف الطهارة 

احلدثية ليس هو الغسل العريف، بل مطلق وصول املاء للبرشة ولو بمثل الدهن.
وال يبعـد أن يكون تقديمهم الرتاب عليه رخصة ال عزيمة، لغلبة لزوم احلرج 
من اسـتعامل املاء بالوجه املذكور، فيسـقط وينتقل للتيمم. أما مع تعذر الرتاب فأمهية 
الطهـارة بنظرهم تقتيض عدم االكتفاء يف سـقوطها بمثل هـذا احلرج ولزوم حتصيلها 

باستعامل الثلج.
وكأن الفرق مبني عىل ما تقدم يف املسـوغ الثاين من أن املسـتفاد من األدلة عدم 
أمهيـة خصوصية الطهارة املائية واالكتفاء يف سـقوطها بكل حمذور رشعي أو عريف له 
أمهية معتد هبا. وال دليل عىل ذلك، يف أصل الطهارة التي يتوقف عليها صحة الصالة 

املعلومة األمهية، والتي ورد أهنا ال ترتك بحال(١). فتأمل.
نعم ما تقدم من املقنعة قد تضمن الرتتيب مع تعذر املاء والرتاب بني الوضوء 
بامء الثلج واملسـح بنداوته مع أنه لو حتقق أدنى ما يعترب يف الطهارة املائية باملسـح تعني 

التخيري بينهام. 
، بلحاظ أفضلية األول، ألنه األقرب  لكـن ال يبعد كون الرتتيب بينهام رشعيـاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.
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لإلسباغ، أو عرفياً، بلحاظ كون األول أسهل وأيرس مع التمكن منه، لرسعة اجلفاف 
يف الثاين. ويأيت متام الكالم يف ذلك.

(١) اختلفت عبارات األصحاب يف فرض عدم حتقق أدنى ما يعترب يف الطهارة 
املائية من التمسح بالثلج. فقد رصح يف املعترب وغريه بعدم حتقق الطهارة به ال وضوءاً 
، وال تيمامً، ألن الوضوء والغسل إنام يكون بالغسل واملفروض عدم حتققه،  أو غسـالً

والتيمم إنام يكون باألرض ال بالثلج. 
ويف املنتهى وحمكي هناية األحكام أنه يمسح به أعضاء الوضوء وعليه قد حيمل 
مـا تقدم من املقنعة وغريها، وإن كان األظهر ما سـبق. وعلله يف املنتهى بأن الواجب 

أمران: إمساس جسده باملاء وإجراؤه عليه، فال يسقط الثاين بتعذر األول. 
وهـو راجع إىل قاعدة امليسـور التي تكرر منا عدم متاميـة الدليل عليها. مع أنه 
حيـث كان املفـروض عـدم حصول مـا يعترب يف الضوء والغسـل فاإلمسـاس مقدمة 
للواجب ال جزء منه، وقاعدة امليسور إنام تقتيض االكتفاء ببعض الواجب عند تعذره 
بتاممه، ال االكتفاء بمقدمته عند تعذره. وأشكل من ذلك ما يف التذكرة من تعليله بأنه 

أشبه بالوضوء. لوضوح أنه بالقياس أشبه.
نعم قد يستدل له ببعض النصوص كالصحيحني املتقدمني وخرب عيل بن جعفر 
. وخرب معاوية بن رشيح: «سأل رجل أبا عبد اهللاA وأنا عنده فقال:  املشار إليه آنفاً
يصيبنـا الدمـق والثلـج، وال نجد إال ماء جامـداً، فكيف أتوضأ بـه أدلك به جلدي؟ 

قال: نعم»(١).
لكـن صحيح حممد بن مسـلم ظاهر يف حتقق الغسـل املعترب يف الطهـارة املائية 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التيمم حديث:٢.

وإذا كان عـىل نحـو ال يتحقق الغسـل فاألحوط له أيضـاً اجلمع بني التيمم 
واملسح به(١) والصالة يف الوقت.
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بالثلج. والسـيام بلحاظ التخيري بينه وبني الغسـل بامء النهر. وذلك هو الظاهر مما يف 
صحيح عيل بن جعفر وخربه من فرض حتقق البلل للرأس واجلسد، واشرتاط التيمم 
بتعذر االغتسال. كام أن ظاهر التوضؤ بالثلج يف خرب معاوية هو التوضؤ املعهود الذي 
يبل فيه األعضاء باملاء، وليس السؤال إال لتوهم لزوم صب املاء وعدم االكتفاء ببلها 
بدلكها بالثلج ابتداء. وأشكل من ذلك ما يف املنتهى من االستدل بالنصوص املتضمنة 

إجزاء املاء القليل يف الوضوء والغسل، وأنه يكفي إمساس املاء، ومثل الدهن(١).
إذ فيه: أن النصوص املذكورة رصحية أو كالرصحية يف إجزاء ذلك اختياراً، كام 

سبق منّا.
هـذا ومقتـىض النصوص املذكورة لو تم االسـتدالل هبـا كالتعليلني املتقدمني 
تقديـم ذلك عىل التيمم. لكن يف املختلف وعن هنايـة األحكام أن ذلك إنام يكون مع 

فقد الرتاب وتعذر التيمم. 
وقد يستدل له بصحيح احللبي املروي يف املحاسن: «عن أيب عبد اهللاA: قال: 
سـألت عـن الرجل جينب يف األرض فـال جيد إال ماء جامـداً، وال خيلص إىل الصعيد 
قال: يصيل باملسـح، ثـم ال يعود إىل تلك األرض التي يوبق فيهـا دينه»(٢) وقريب منه 

مرسل املقنع(٣).
بدعـو: أنه حيـث فرض فيه عـدم الصعيد فالبد أن يكون املراد باملسـح هو 
التمسح بالثلج، ويكون متأخراً رتبة عن التيمم. كام أنه حيث تضمن النهي عن العود 
إىل تلـك األرض فالبـد من عـدم حتقق ما يعتـرب يف الطهارة املائية االختيارية باملسـح 

املذكور.
لكن كام يمكن ذلك يمكن محل املسح عىل املسح بالربذعة أو الثوب أو نحومها 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٥٢ من أبواب الوضوء، وباب:٣١ من أبواب اجلنابة.
(٢) املحاسن ص:٣٧٢ طبع طهران، وص:٣٠٨ طبع النجف األرشف.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب التيمم حديث:٣.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨ ١٥٨

ممـا يتحقق به التيمم بالغبـار، الذي هو مرتبة اضطرارية من التيمم، وليسـت الصالة 
باملسـح بالثلج من الشـيوع بحيـث توجب انرصاف املسـح إليه، بل املسـح بالربذعة 
ونحوها أشـيع يف النصوص والفتو. والسـيام مع عدم ظهور استدالل األصحاب 
باحلديـث املذكور يف املقام، خصوصاً القدماء، ملا سـبق مـن ظهور كالم مجلة منهم يف 
كـون اسـتعامل الثلـج حمققاً ملا يعتـرب يف الطهارة املائيـة االختيارية، وأنـه ال يبتني عىل 

املسح به مبارشة، بل بنداوته العالقة باليد بعد وضعها وحتريكها باعتامد عليه.
هذا ويف القواعد أنه لو مل يتحقق مسمى الغسل بالثلج تيمم به بعد فقد الرتاب، 
ويف املراسـم وعن املرتىض التيمم بنداوة الوحـل أو الثلج. قال يف املعترب: «وإليه أومأ 
 :Aابن اجلنيد يف املخترص». وقد يسـتدل بصحيح حممد بن مسـلم عن أيب عبد اهللا
. فقال: هو بمنزلة  «سـألت عن رجل أجنب يف سـفر، ومل جيد إال الثلج أو ماء جامداً

الرضورة، يتيمم. وال أر أن يعود إىل هذه األرض التي يوبق دينه»(١).
لكنـه كام تر النرصاف التيمم للتيمم بالرتاب، ألنه معناه رشعاً، فحمله عىل 
التيمم بالثلج بعيد جداً إن مل يقطع بخالفه. ومثله االستدالل بصحيح احللبي املتقدم، 
بحمل املسـح فيه عىل التيمم بالثلج. فإنه بال شـاهد. بل لو تم محله عىل املسـح بالثلج 
فاملناسـبات االرتكازيـة تقيض بإرادة مسـح متام البدن به كالغسـل، ألنه مـن مراتبه. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام نسـبه يف املختلف ملن عدا ابن اجلنيد من أصحابنا، ويف املدارك: «هذا 
 مذهـب األصحـاب ال نعلم فيه خمالفاً، وأسـنده يف املنتهى إىل علامئنـا، مؤذناً بدعو

اإلمجاع عليه».
ويقتضيه مجلة من النصوص. كموثق زرارة: «سألت أبا جعفرA عن التيمم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٩.

(مسـألة٢٢): يسـتحب نفـض اليدين بعد الـرضب(١)، وأن يكون 
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 Aفرضب بيده عىل األرض ثم رفعها فنفضها...»(١)، وصحيح ليث عن أيب عبد اهللا
يف التيمم قال: ترضب بكفيك عىل األرض مرتني ثم تنفضهام...»(٢)، وصحيح زرارة 

عن أيب جعفرA: «ترضب بيدك مرتني ثم تنفضهام...»(٣) وغريها.
وظاهر األصحـاب املفروغية عن محل النصوص املذكورة عىل االسـتحباب، 
لإلمجـاع عـىل عـدم وجوبه. وما تقـدم من اسـتثناء ابـن اجلنيد من اإلمجـاع عىل عدم 
االستحباب ليس لبنائه عىل الوجوب ـ كام ادعي ـ بل لبنائه عىل احلرمة، الذي استفيد 
مـن حكمـه بلزوم املسـح بـام يعلق من اليديـن، كام رصح بـه غري واحـد، وإال فعدم 
الوجـوب إمجاعـي، كام يف التذكرة، ونبّه له يف املدارك، بـل تنبيههم خلالف ابن اجلنيد 
يف املنع دون إشارة الحتامل القول بالوجوب يكشف عن املفروغية عنه بنحو يستغني 

عن التنبيه لإلمجاع عليه.
هذا وقد استشكل بعض مشاخيناP يف اإلمجاع املذكور بأنه ال طريق إلثباته 
إال مـا تقدم من التذكرة واملدارك، وهو إمجاع منقول ليس بحجة. والسـيام مع ظهور 
كالم مجاعـة ممن تقدم عىل املحقق يف الوجوب، فقد ذكر يف بيان كيفية التيمم يف املقنع 
واهلداية واملقنعة والنهاية واملبسـوط والغنية واملراسـم، وظاهر كالمهم إرادة الكيفية 
الواجبـة التـي ال يصح التيمم بدوهنا، بل يف إشـارة السـبق: «وحيـب فيه رضب كفيه 

مجيعاً عىل ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية، ونفضهام ومسح الوجه هبام...».
لكن ظهور املفروغية ودعو اإلمجاع كام كانا منهم بعد اإلطالع عىل النصوص 
الظاهـرة بدواً يف الوجـوب كانا بعد اإلطالع عىل كلامت األصحـاب املتقدمة، فلوال 
املفروغية عن محلها عن االستحباب كالنصوص ـ جلرهيا عىل بيان مضموهنا ـ مل يتجه 
منهـم املفروغيـة ودعو اإلمجاع املذكورتـان، خصوصاً يف مثل هذه املسـألة العملية 
الشـايعة االبتالء، بل كان املناسـب البنـاء أو اإلمجاع عىل الوجـوب بعد تطابق ظاهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٣. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٢، ٤.
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النصوص وفتاو قدماء األصحاب عليه، ال اخلالف يف استحباب النفض أو حرمته 
الحتامل وجوب املسح بالرتاب العالق بالكفني. 

عىل أن ذلك قد يكون مقتىض اجلمع بني النصوص، خللو أكثرها عن التعرض 
للنفـض، مـع أن الغالب هو التيمم بالرتاب ونحوه مما يعلـق بالكف فلو كان النفض 
واجباً للزم التنبيه عليه، فقد يكون ظهور إغفاله يف عدم وجوبه أقو من ظهور األمر 

به يف بعض النصوص وفعله يف بعضها يف الوجوب.
وكيف كان فال ينبغي التأمل يف محل النصوص عىل االستحباب. بل قد حيتمل 
محلها عىل جمرد الرخصة رشعاً، لتجنب ترتيب الوجه املرغوب عنه نفسياً لدفع توهم 
 . وجوب املسـح بالعالق. وإن كان هو خالف ظاهر األمر يف النصوص املذكورة بدواً

فالحظ.
ثـم إن الظاهـر عـدم اخلصوصية للنفض، بل إنـام يراد به إزالة الـرتاب العالق 
بالكفـني، فال يكفي مسـمى النفض بدونه، كـام يقوم مقام النفـض كل ما حيقق ذلك 
كمسـح أحـد اليدين باألخر أو رضهبا هبا، كام يناسـبه قولـهA يف موثق زرارة 
يف حكايـة تيمم النبي8: «فرضب بيديه عـىل األرض، ثم رضب إحدامها عىل 

األخر ثم مسح بجبينه...»(١).
وكأن مـا يف النهايـة واملبسـوط مـن اجلمع بني نفـض اليدين ومسـح إحدامها 
باألخـر يبتنـي عىل التأكد مـن زوال الرتاب العالق بالكفني، وإال فال شـاهد له من 

النصوص، ولذا قال املحقق يف نكت النهاية: «أما اجلمع بني األمرين فال أعرفه».
، كـام يف اخلالف واملعتـرب. كام ادعى اإلمجاع عىل الثـاين يف التذكرة  (١) إمجاعـاً
وجامـع املقاصد، ونبّه غري واحد عىل عدم تفريق العامة بني األمرين، بنحو يظهر منه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٩.

مـا يتيمم بـه من ربى األرض وعواليها، ويكـره أن يكون من مهابطها(١)،
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أنـه مـن متفردات اإلمامية. قال يف املعترب: «والوجه أن العوايل يغسـلها السـيول فهي 
أبعد عن مالقاة النجاسـات. ويؤيده النقل عن أهل البيت وإن ضعف سـنده». وتبعه 

يف التعليل املتقدم يف التذكرة وجامع املقاصد وكشف اللثام وغريها. 
وأمـا النقـل فـكأن املـراد به مـا ذكـره الصـدوقP قـال: «وقـد روي عن 
الصـادقA أنه قال: الصعيد املوضع املرتفع والطيـب [املوضع] الذي ينحدر عنه 
املـاء»(١) ونحـوه الرضوي(٢). ولو تم يتعـني محل األمر بالتيمـم بالصعيد الطيب عىل 
بيـان أفضـل األفراد. هذا وأما االسـتدالل عليه بـام يأيت يف األمر الالحـق فهو ظاهر 

الوهن.
أمـري قـال  «قـال:   :Aاهللا عبـد  أيب  عـن  إبراهيـم  بـن  غيـاث  خلـرب   (١)

املؤمننيA ال وضوء من موطأ. قال النوفيل: يعني ما تطأ عليه برجلك»(٣). ويف خربه 
اآلخر عنهA: «هنى أمري املؤمننيA أن يتيمم الرجل برتاب من أثر الطريق»(٤).

(١) معاين األخبار [باب معنى املحاقلة واملزابنة والعرايا...] ص:٢٦٩ طبع النجف األرشف.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التيمم حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التيمم حديث:٢.

وأن يكون من تراب الطريق(١).
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(١) فال يكفي تعريض األعضاء للرتاب من دون االستعانة باليدين قطعاً، كام 
يظهـر من النصـوص والفتاو املفروغية عنه. وعن املقاصـد العلية نقل االتفاق عىل 

أنه لو تعرض ملهب الريح مل يصح تيممه. 
كـام ال يكفي أخذ الرتاب باليدين مـن األرض أو من الريح أو غريها من دون 
وضعهـام عـىل األرض. لظهور النصـوص البيانية وغريها يف لـزوم وضعهام عليها أو 

رضهبام عليها، بل املفروغية عنه.
وكذا احلال يف كلامت األصحاب. بل يف جامع املقاصد واملدارك اإلمجاع عليه. 
فام عن العالمة يف هناية األحكام من أنه قرب االجتزاء بأخذ الرتاب من الريح 
واملسـح به ال يلتفت إليه. وأشـكل من ذلـك ما عنه من جواز احلـدث بعد الرضب. 

ويأيت عند الكالم يف اشرتاط النية يف التيمم ما ينفع يف املقام.
وإنام الكالم يف أمرين:

األمـر األول: هل يعتـرب رضب األرض أو يكفي مطلق الوضع واملامسـة هلا؟ 
فـاألول رصيح املـدارك وعن املقاصـد العلية وغـريه وظاهر كل من عـرب بالرضب، 
وهـو األكثـر كـام يف مفتاح الكرامة، واملشـهور كام يف كشـف اللثـام، ويف الذكر أن 
عليه معظم عبارات األصحاب. والثاين قد يكون مقتىض إطالق الوضع يف املبسـوط 

والنهاية والرشايع والقواعد وحمكي اجلامع. 

الفصل الثالث
كيفية التيمم أن يرضب بيديه عىل األرض(١)،
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ولعلـه الختـالف األخبـار، حيث تضمنـت أكثر النصـوص البيانيـة وغريها 
التعبـري بالـرضب(١). كام تضمنت مجلة مـن النصوص احلاكيـة لتيممهمG يف مقام 
التعليم بالوضع، ففي صحيح داود بن النعامن: «فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه 

عىل األرض ثم رفعهام...»(٢)، ونحوه غريه.
لكـن يف جامع املقاصـد: «واختالف األخبار وعبـارات األصحاب يف التعبري 
بالرضب والوضع يدل عىل أن املراد هبام واحد، فال يشرتط يف حصول مسمى الرضب 
كونـه بدفع واعتامد، كام هو املتعارف». ويشـكل بأن ذلـك خروج عن ظاهر الرضب 

يف كالم من عرفت.
نعـم ال يبعـد ذلك فيمن سـبق منه التعبري بالوضع ألنه عـرب بالرضب أيضاً يف 
مطاوي كالمه، فال يبعد محل الوضع يف كالمه عىل خصوص الرضب. وإن أبيت عن 

.ذلك تعني البناء عىل كون اخلالف حقيقياً عملياً كام يظهر من الذكر
ومنه يظهر احلال يف النصوص، فإنه حيث كان الرضب أخص من الوضع تعني 
محـل نصوص الثاين عىل نصوص األول، والبنـاء عىل وجوب الرضب، كام هو ظاهر 
 ،Aاملشهور. والسـيام وأن أكثر نصوص الوضع قد تضمنت حكاية فعل املعصوم
كصحيح داود املتقدم، وهو جممل إلمكان حصول الرضب منه عليه السالم وقد عرب 

الراوي بام هو أعم منه وهو الوضع.
وقـول  عـامر  لقصـة  احلاكـي   Aجعفـر أيب  عـن  زرارة  صحيـح  يف  نعـم 
النبـي8 لـه: «أفـال صنعـت كذا؟ ثـم أهـو بيديـه إىل األرض فوضعهام عىل 
الصعيـد...»(٣)، فـإن التعبري بذلك ملـا كان يف كالم اإلمـامA كان ظاهراً يف إجزاء 
مضمونه، لوروده يف مقام بيان ما هو املرشوع. إال أنه قد حيمل عىل خصوص الرضب 
 Aالظاهر يف رسعة إنزال اليدين. والسيام مع تعبريه «ثم أهو» :Aبقرينة قوله

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١، ١٢ من أبواب التيمم.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٤، ٨.
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بالـرضب يف حكاية نفس الواقعة يف موثقه املروي من مسـتطرفات الرسائر(١) املتقدم 
يف آخر الكالم يف النفض.

لكـن قـرب يف الدروس االكتفـاء بالوضع وعـدم اعتبار االعتـامد، ونحوه يف 
الذكـر قـال: «والظاهـر أنه غـري رشط، ألن الغـرض قصد الصعيـد، وهو حاصل 

 .(٢)﴾ بالوضع». وكأنه يشري إىل إطالق قوله تعاىل: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً
وهو كام تر، ألن اإلطالق املذكور كام ال يقتيض خصوصية الرضب ال يقتيض 
خصوصية الوضع، بل مقتضاه االكتفاء بأخذ الرتاب باليد، وكام لزم تقييده بنصوص 

الوضع يلزم تقييده بنصوص الرضب التي هي أخص.
ونحـوه مـا ذكـره شـيخنا األسـتاذP مـن أن الـرضب مطابـق للوضـع، 
وخصوصيـة الدفع واالعتامد مسـتفادة منـه بقرائن خارجية مفقـودة يف املقام، للقطع 

بعدم دخله هنا. 
إذ فيـه: أن االختـالف بـني األمريـن مفهومـاً مع كـون الـرضب أخص ليس 
مورداً لإلشـكال. والسـيام مع اختالفهام يف اللزوم والتعدية. وأما القطع بعدم دخل 
اخلصوصية املذكورة، فهو غري حاصل لنا. والسيام بمالحظة أن عدم دخل خصوصية 
الـرضب ليـس بأوىل من عدم دخل خصوصية أصل الوضع واالكتفاء بمجرد مماسـة 
اليديـن للـرتاب ولو بتناوله له هبام، وال يظن به االكتفـاء بذلك. ومن هنا ال خمرج عام 

سبق.
األمـر الثـاين: أن املعروف لزوم الـرضب بكلتا اليديـن، ويف اجلواهر: «إمجاعاً 
»، وعن جممـع الفائدة أنه ظاهر كالم األصحـاب، ويف املدارك وعن  حمصـالً ومنقوالً

إرشاد اجلعفرية اإلمجاع عليه.
لكـن يف كشـف اللثام أنه املشـهور. وكأنه ملـا يف التذكرة من احتـامل االجتزاء 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٩.
(٢) سورة النساء اآلية:٤٣، سورة املائدة اآلية:٦.
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باملسـح بكـف واحدة، وعن هناية األحكام من اإلشـكال يف ذلـك، حيث يظهر منهام 
احتامل االجتزاء بالرضب بكف واحدة. 

. وما تضمنته  ويشـهد لـألول النصوص الكثرية(١) املتضمنة وضع اليديـن معاً
بعضهـا من إفـراد اليد حممول عىل اجلنس بقرينة ما تضمنه من مسـح اليدين معاً ففي 
موثـق زرارة: «سـألت أبا جعفـرA عن التيمم، فـرضب بيـده األرض، ثم رفعها 

فنفضها، ثم مسح هبا جبينه وكفيه مرة واحدة»(٢)، ونحوه غريه. 
وأمـا روايتـه هلـا يف التهذيب هكـذا: «فـرضب بيـده اليمنـى األرض»(٣) فال 
. والسـيام مع روايته هلا يف  جمـال للتعويـل عليه مع ما تضمنه من مسـح اليدين هبا معاً
االسـتبصار هكـذا: «فـرضب بيديه عـىل األرض، ثم رفعهام فنفضهام، ثم مسـح عىل 
جنبيـه»(٤). ومـع أنه رواها فيهام بسـنده عـن الكليني، واملوجود يف الـكايف كام ذكرناه 

. أوالً
نعم يف صحيح أيب أيوب اخلزاز عن أيب عبد اهللاA: «فقلت له: كيف التيمم؟ 
»(٥). لكن  فوضع يده عىل املسـح ثم رفعها فمسـح وجهه، ثم مسـح فوق الكف قليالً
حيـث ال إشـكال يف لزوم مسـح كال الكفـني، فالظاهر إرادة رضهبام معـاً وإفراد اليد 
حممـول عىل إرادة اجلنس أيضاً والسـيام بقرينة النصـوص األخر. وال أقل من إمجاله، 
فـال خيرج بـه عن بقية النصوص. ومثلـه قولهA يف معتـرب زرارة املتقدم: «فليتيمم 
يرضب بيده عىل اللبد أو الربذعة ويتيمم ويصيل»(٦). والسيام مع عدم وروده يف بيان 

كيفية التيمم، بل يف بيان ما يتيمم به عند الرضورة.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١، ١٢ من أبواب التيمم.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٣.

(٣) التهذيب ج:١ ص:٢١١.
(٤) االستبصار ج:١ ص:١٧١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٢.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٥.
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(١) ويف احلدائـق أنه ظاهـر األخبار وكالم األصحـاب. ويف جامع املقاصد: 
«ألن املفهـوم مـن: أهو بيديه، وترضب بكفيك، كوهنام دفعـة» وما ذكره غري بعيد، 
إذ البـاء ملـا كانت لآللـة فاملنرصف من أمثـال التعبري املذكور كوهنا لبيـان آلة الرضب 
الواحـد، ووحـدة الرضب بالكفـني ال تكون إال بالدفعة. وال أقـل من اإلمجال فيلزم 

االحتياط، كام ذكرناه يف نظائر املقام من موارد الشك يف املحصل.
ودعـو: أنه مـع اإلمجال يتعـني الرجوع إىل إطـالق اآلية املقتـىض لالجتزاء 
باملسـح مـن دون اعتبار الرضب، ويقتـرص يف تقييده عىل املتيقـن وهو أصل الرضب 

بالكفني، من دون اعتبار الدفعة. 
مدفوعـة بأن اآليـة الرشيفة وإن كانت ظاهرة بـدواً يف رشح التيمم بتاممه، إال 
أن اجلمـع عرفـاً بينها وبـني النصوص املتعرضة للـرضب ليس بتقييدهـا بالنصوص 
املذكورة، بل بحملها عىل بيان جزء التيمم وهو املسح ومحل النصوص عىل بيان اجلزء 
اآلخـر، وهـو الرضب، فمع إمجاهلا من حيثيته ال جمال للرجوع إىل إطالق اآلية، لعدم 

رشحها للتيمم من حيثيته. فالحظ.
(٢) كـام يف املقنعة وجامع املقاصد وعن املرتىض وأيب يعىل والعجيل والشـهيد 
وغريهـم ويف الذكر: «ألنه املعهود من الوضع واملعلوم من عمل صاحب الرشع». 
وقال سيدنا املصنفP: «بل عن بعض املحققني: أنه وفاقي، وعليه عمل املسلمني 

يف األعصار واألمصار من دون شك».
والعمدة فيه: أن التيمم من سـنخ األعامل، فالظاهر إضافته إىل اليد كون املراد 
هبا الباطن، ألنه املتعارف يف العمل دون الظاهر. ومن هنا كان هو املنرصف من إطالق 
األصحـاب، ومن النصوص البيانية وغريها. والسـيام قولهA يف صحيح الكاهيل 
الوارد يف بيان التيمم: «ثم مسـح كفيه إحدامها عىل ظهر األخر»(١). فإن التنبيه عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:١.

وأن يكـون دفعة واحـدة(١) عىل األحوط وجوبـاً، وأن يكون بباطنهام(٢)
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ظهر الكف يف املمسوح وإطالق املاسح ظاهر يف إرادة الباطن منه.
بـل ملا كان الرضب واملسـح بالظاهـر خارجاً عن املتعارف مبنيـاً عىل نحو من 
العنايـة فعـدم تنبيه الرواة عليـه يف النصوص البيانية موجب لظهـور إطالقهم اليد يف 
إرادة الباطـن، وحيـث كانت هـذه النصوص واردة لبيـان التيمـم فظاهرها وجوب 
الكيفيـة املذكـورة وحينئـذٍ تنهـض بتقييد إطالق الـرضب لو تم. كام ينهـض بإثبات 
املدعـى صحيـح املفضل بن عمـر اآليت يف فصل رشوط التيمم عنـد الكالم يف حتديد 

مبدأ النية. ولو فرض الشك كفى األصل، بناء عىل ما سبق يف اعتبار الدفعة.
(١) كـام هو ظاهر كثري من عبـارات األصحاب، ويف التذكـرة أنه األظهر من 
، بل لعله جممع  عباراهتـم، ويف اجلواهر: «هو املشـهور بني األصحاب نقالً وحتصيـالً

عليه». 
ويقتضيـه مجلـة مـن النصـوص البيانيـة وغريهـا، ففـي صحيح ليـث عن أيب
عبد اهللاA يف التيمم: «قال: ترضب بكفيك عىل األرض مرتني، ثم تنفضهام ومتسح 

هبام وجهك وذراعيك»(١). وهبام خيرج عن إطالق املسح يف اآليتني الرشيفتني.
بل قد يدعى أن املنرصف من إطالق املسح يف اآليتني هو مسح الوجه واليدين 
بالصعيد نفسـه، نظري الغسـل باملاء، فداللة النصوص عىل وجوب مسـحهام باليدين 
بعد محلهام ألثره اخلارجي أو املعنوي تكشف عن أن اآليتني الرشيفتني واردتان لبيان 
أصل وجوب املسـح من دون نظر لكيفيته، ليكـون هلام إطالق من هذه اجلهة وتكون 
النصـوص من سـنخ املقيد هلام يرجع إليه عند الشـك، بل يكـون املرجع معه األصل 

. الذي تكرر غري مرة أنه يقتيض االحتياط. فتأمل جيداً
وكيـف كان فقـد احتمـل يف التذكرة وحمكـي هناية األحكام االجتزاء باملسـح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٢.

(١) ثم يمسح هبام مجيعاً
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بواحـدة، بل عـن األردبيـيل يف جممع الربهـان اسـتظهاره، وظاهر املـدارك التوقف. 
وكأنه إلفراد اليد يف بعض النصوص املتقدمة عند الكالم يف وجوب الرضب باليدين 
. لكن سـبق أهنا حممولـة عىل إرادة اجلنـس، فال تنهض برفع اليـد عن النصوص  معـاً

السابقة.
هذا وعن ابن اجلنيد لزوم املسح باليمنى مستدالً ـ كام يف املختلف ـ بأن الغسل 
يف الوضـوء باليمنى، فكذا يكون املسـح هبا يف التيمم. وهـو كام تر قياس ال ينهض 

، فضالً عىل أن خيرج به عام سبق. عىل أن املقيس عليه ممنوع كام تقدم. بنفسه دليالً
نعـم تقدم يف موثـق زرارة عىل رواية التهذيب: «فـرضب بيده اليمنى األرض 
ثـم رفعها فنفضها ثم مسـح هبـا جبينه وكفيه مـرة واحدة». لكن تقدم عـدم التعويل 
عـىل ذلك. عىل أن مقتـىض اجلمع بينه وبني بقيـة النصوص التخيـري ال تعني اليمنى، 
كـام هو ظاهر ما تقدم عن ابن اجلنيد من االسـتدالل. نعم نسـب لـه بعضهم االكتفاء 

باملسح هبا.
. كذا يف اجلواهر. ويف املستند  (١) إمجاعاً حمصالً ومنقوالً مسـتفيضاً بل متواتراً
أنـه حمـل وفاق بني املسـلمني، بـل هـو رضوري الدين. ويف كشـف اللثـام: «وادعى 
احلسن تواتر األخبار بأنه8 حني علم عامراً مسح هبام جبهته وكفيه». ويف جامع 
املقاصد: «ومسح اجلبهة من قصاص الشعر إىل طرف األنف األعىل ـ والذي ييل آخر 
اجلبهـة ـ متفق عـىل وجوبه بني األصحاب. واألخبار الكثرية دالـة عليه مثل قول أيب 

جعفرA يف موثق زرارة: ثم مسح جبهته وكفيه مرة واحدة».
لكـن اجلبهـة مل تـرد إال يف املوثق املذكـور(١) عىل رواية التهذيب واالسـتبصار 
بسنده عن احلسني بن سعيد. مع أنه رو فيهام بسنده عن الكليني ما يقارب احلديث 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٣.

متام جبهته(١)
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املذكور، وفيه: «جبينه»، كام أن املوجود يف الكايف: «جبينيه». ومن القريب جداً كوهنام 
حديثاً واحداً ـ كام ادعاه غري واحد ـ لتقارب لسـاهنام، والشـرتاكهام يف اإلمام املروي 

عنهA، ويف ثالثة من رجال السند البزنطي وابن بكري وزرارة.
وأمـا بقية النصوص فكثري منها قد تضمن املسـح عىل الوجه، وأما الباقي فقد 
تضمـن اجلبـني أو اجلبينني عىل اختالف نسـخ األحاديث، حيـث مل أعثر عىل حديث 
تتفـق نسـخه أو رواياته يف ذلك، فقـد تقدم اختالف موثـق زرارة برواية الكليني بني 
التهذيبني والكايف، كام أن صحيح عمرو بن أيب املقدام روي يف الوسـائل عن الشـيخ 
هكذا: «ثم مسح عىل جبينيه...»(١)، واملوجود يف الطبعة احلديثة من التهذيبني هكذا: 
«ثم مسـح عـىل جبينـه» وصحيـح زرارة رواه يف الوسـائل عـن الفقيـه بالوجهني(٢) 
واملوجود يف الطبعة احلديثة من الفقيه: «جبينيه»، وصحيحه اآلخر رواه يف الوسـائل 
عن مستطرفات الرسائر هكذا: «ثم مسح بجبينه»(٣) واملوجود يف الطبعة احلجرية من 

الرسائر: «بجبينيه».
وكأن األصحـاب فهموا من اجلميع مسـح اجلبهـة، ألن اجلبني وإن أطلق عىل 

جانب اجلبهة فاجلبينان جانباها، إال أهنام قد يطلقان أيضاً عليها أو عىل ما يعمها.
ففي لسان العرب: «واجلبني فوق الصدغ. ومها جبينان عن يمني اجلبهة وشامهلا. 
ابن سـيدة: واجلبينـان حرفان مكتنفا اجلبهة من جانبيها فيام بـني احلاجبني مصعداً إىل 
قصاص الشـعر. وقيل: مها ما بني القصـاص إىل احلجاجني(٤). وقيل: حروف اجلبهة 
مـا بـني الصدغني(٥) متصالً عدا الناصية. كل ذلك جبـني واحد. قال: وبعض يقول: 

مها جبينان. قال األزهري وعىل هذا كالم العرب. واجلبهتان اجلبينان». 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٦، ٨، ٩.
(٤) احلجاجني: منبت احلاجبني.

(٥) الصدغ ما انحدر من الرأس إىل مركب اللحيني. وقيل: هو ما بني العني واألذن. وقيل: الصدغان ما بني 
. لسان العرب. حلاظي العينني إىل أصل األذن... ويسمى أيضاً الشعر املتديل عليه صدغاً
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ويف القاموس: «واجلبينـان حرفان مكتنفا اجلبهة من جانبيها فيام بني احلاجبني 
مصعداً إىل قصاص الشعر. أو حروف اجلبهة ما بني الصدغني متصالً بحذاء الناصية 

كله جبني».
وعليـه ما ورد يف موثق عامر: «قال عيلA: ال جتزي صالة ال يصيب األنف 
ما يصيب اجلبني»(١)، ويف صحيح عبد اهللا بن املغرية: «ال صالة ملن مل يصب األنف ما 
يصيب جنبيه»(٢). وما تضمن من النصوص رشح اجلبني عند املوت(٣)، حيث ال يراد 

منه إال رشح اجلبهة. وقول زهري.
ومنكبيـه بالجبيـن  الكعـوب              يقينـي  بمطـرد  وانصـره 

ولـو غـض النظر عـن ذلك فوجوب مسـح اجلبني أو اجلبينني يسـتلزم مسـح 
اجلبهـة، ألنه ال يراد به مسـحه وحده، أو مسـح اجلبينني وحدمهـا، ألنه املنرصف من 
مسـح الوجه الـذي تضمنته اآليتان وأكثر النصوص، لكونـه يف جانبه وخروج أكثره 
عنه، بل مقتىض اجلمع بني اجلميع إرادة مسح اجلبينني متصالً باجلبهة، ويكون إغفال 
الراوي هلا للمفروغية عنها. وكأن ما يف الفقيه واهلداية من االقتصار عىل ذكر اجلبينني 
واحلاجبـني مبنـي عىل أحد الوجهني املذكورين ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شـاء اهللا 

تعاىل. فالحظ.
(١) كام يف جامع املقاصد وكشف اللثام واملدارك وعن جممع الربهان وغريها، 
بل عنه أنه املشـهور. ويف كشـف اللثام: «ويمكن أن يدخل يف مقصود األكثر». وكأنه 
لتعبـري مجاعة بمسـح الوجه من قصاص الشـعر إىل طرف األنف كـام يف املقنعة ومجل 
العلم والعمل واملبسوط والنهاية وإشارة السبق والغنية واملراسم والوسيلة والرسائر 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٤ من أبواب السجود حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٤ من أبواب السجود حديث:٧.
(٣) الكايف ج:٣ ص:١٣٠، ١٣٤، ١٣٥. 

وجبينيه(١)
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وعن ابن سعيد وغريه، بل يف أمايل الصدوق أنه مىض عليه مشاخينا (قدس رسهم)(١). 
بل ربام يدعى أنه مراد من اقترص عىل ذكر اجلبهة ـ كالفاضلني والشـهيدين وغريمها، 

بل نسب ألكثر املتأخرين ـ كام قربه يف اجلواهر، لقرائن يأيت التعرض هلا.
وقد اسـتدل عليه بالنصوص املتضمنة للجبينني، بـل للجبني أيضاً بعد القطع 
بعدم إرادة مسـح جبني واحد. فإن املراد من هذه النصوص إما مسـح جانبي اجلبهة، 
ويكون مسح اجلبهة مستفاداً بالتبع، كام سبق، أو من اإلمجاع. أو ما يعم مسح اجلبهة، 

ألن املراد باجلبني أو اجلبينني ما يعمها وجانبيها.
لكن استفادة ذلك ممن أطلق مسح الوجه من قصاص الشعر إىل طرف األنف 
ال خيلـو عـن إشـكال، ألن قصاص الشـعر عرفاً منبتـه من جانب اجلبهـة، ال من متام 
الوجـه. وهو األظهر يف اللغة قال يف لسـان العرب: «وقصاص الشـعر... هناية منبته 
ومنقطعـه عـىل الرأس يف وسـطه. وقيل قصاص الشـعر حدّ القفا. وقيـل: هو حيث 
تنتهـي نبتتـه من مقدمه ومؤخره. وقيل: قصاص الشـعر هناية منبتـه من مقدم الرأس 
ويقال: هو ما استدار به كله من خلف وأمام وما حواليه». ويف القاموس: «وقصاص 
الشـعر حيـث تنتهي نبتته مـن مقدمه ومؤخـره». ونحوه يف جممع البحرين. ويناسـبه 

تسمية الناصية بالقصة.
كام يناسـب ذلك حتديدهم األسـفل بطرف األنف، ال ما يستدير إىل الصدغني 
حيـث يظهر من ذلك اختصاص املحدود باجلبهة. وهو املناسـب أيضاً لقولهA يف 

موثق عامر: «ما بني قصاص الشعر إىل طرف األنف مسجد»(٢). 
وأشـكل من ذلك استفادته ممن خص املسـح باجلبهة. فإن القرائن التي ذكرها 
(١) قـالP: «فـإذا أراد الرجل أن يتيمـم رضب بيديه عىل األرض مرة واحدة، ثم ينفضهام، فيمسـح هبام 
وجهـه، ثـم يرضب بيـده اليرس األرض، فيمسـح هبا يده اليمنى مـن املرفق إىل أطـراف األصابع، ثم 
يرضب بيمينه األرض فيمسـح هبا يسـاره من املرفق إىل أطراف األصابع. وقد روي أن يمسـح الرجل 

.«Mجبينه وحاجبيه ويمسح عىل ظهر كفيه. وعليه مىض مشاخينا
(٢) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٩ من أبواب السجود حديث:٤.
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يف اجلواهـر ترجـع إىل أنـه يظهر عدم اخلـالف بينهم وبـني من اقترص عـىل اجلبني أو 
اجلبينني، واسـتدالهلم عىل اجلبهة بنصـوص اجلبني، وعدم توجههم لعالج التعارض 
بني نصوص اجلبهة ونصوص اجلبني، فإنه اسـتظهر مـن ذلك كله أن مرادهم باجلبهة 

ما يعمّ اجلبينني.
وهـو كـام تر، إذ كـام يمكن ابتناء كالمهـم عىل ذلك يمكن ابتنـاؤه عىل محل 
اجلبني واجلبينني عىل اجلبهة، كام يناسـبه ما تقدم من لسـان العرب وغريه. بل ال يعهد 

استعامل اجلبهة فيام يعم اجلبينني ال عرفاً وال لغة. 
ومـن هنا يشـكل إثبـات القول بوجوب مسـح اجلبينني مع اجلبهـة قبل جامع 
املقاصـد. إذ مل يـرصح باجلبينني إال الصدوق يف الفقيه واهلدايـة وعن الكاتب وظاهر 

العامين. ومحل كالمهم عىل خصوص اجلبهة غري عزيز، ملا تقدم.
والسـيام مـع ما تقـدم من الصـدوق من ختصيـص املنتهى باحلاجبـني دون ما 
حياذهيـام عرضـاً يف جانبي الوجه، ومع قوله يف املقنع: «امسـح هبام بني عينيك أسـفل 
حاجبيك». بل ظاهر املحكي عن الكاتب، حيث قال: «ومهام وصلت إليه من الوجه 
أجـزأ مـن غري أن يدع جبينـه وموضع سـجوده»، إذ يقرب جداً كـون عطف موضع 
السـجود تفسـريياً، والسـيام ويف أحد نسـختي املختلف يف نقل كالمه جبهته بدل 
جبينـه، كـام أن ذلك هو ظاهـر العامين أيضاً بقرينـة ما تقدم عنه مـن تواتر األخبار يف 

تيمم النبي8 حني علم عامراً بمسح جبهته.
ومـن ذلك يتضح أن األصحـابM فهموا من نصـوص اجلبني واجلبينني 
اجلبهة، وهو مبني عىل ما تقدم. بل هو الظاهر من النصوص املذكورة بعد العلم بعدم 
إرادة مسـح جانبـي اجلبهة أو أحدمها فقط، ألن اسـتعامهلام يف جمموع اجلبهة وجانبيها 

بعيد جداً، وال شاهد له من اللغة.
وأمـا مـا تقدم من لسـان العرب، فهـو ظاهـر يف إرادة اسـتعامله يف خصوص 
اجلبهة. إال أن يراد بالصدغني الشـعر املتديل إىل العذار، حيث يكون العموم مسـتفاداً 
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مـن قوله املتقدم: «وقيل حروف اجلبهة ما بني الصدغـني متصالً عدا الناصية». لكنه 
بعيـد عن مسـاق كالمه املتقـدم جداً، حيث يظهـر من صدره أن اجلبـني ما بني العني 
واألذن. وحينئـذ فـام بـني اجلبينني ليس إال اجلبهة. والسـيام وأن ظاهر ما تقدم منه يف 
تفسري الصدغني أن إطالقهام عىل الشعر بتبع إطالقهام عىل ما تدىل عليه بل حيث ذكر 
ذلك يف حروف اجلبهة فظاهره إرادة أطرافها البارزة منها، وخصوصاً مع ما سبق من 
عـدم معهودية إطالق اجلبهة عىل ما يعم اجلانبني، حيث يتعني يف كالمه املذكور إرادة 

أن اجلبني مطابق للجبهة بمعناها املعهود، ال األعم منه ومن اجلانبني. 
وأمـا محـل النصـوص عـىل إرادة اجلانبـني فقـط، مع إغفـال الـراوي للجبهة 

، إال أنه بعيد جداً عن ظاهر الكالم. للمفروغية عنها. فهو وإن تقدم منا احتامالً
ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP مـن محل النصوص املذكورة عىل بيان احلدّ 
العـريض دون الطويل، ويكـون بيانه ببيان طرفيـه، مع املفروغية عن املتوسـط بينهام، 

وهو اجلبهة. 
إذ فيـه: أن قـوة ظهـور النصـوص يف إرادة متام املمسـوح غري قابلـة لإلنكار، 
خصوصـاً مـع كوهنا بيانية حاكية ملا وقع من تيممهـمE يف مقام التعليم، وال ملزم 
بتكلف ذلك بعد إمكان محل اجلبني عىل خصوص اجلبهة الذي هو أحد معنييه، الذي 

شاع استعامله فيه، وقد فهمه األصحاب منه، كام تقدم.
عـىل أن محـل النصـوص عـىل اجلبـني باملعنـى املقابـل للجبهة مسـتلزم لكون 
املسـموح عرضاً يف التيمم أوسع من املغسـول يف الوضوء، لوضوح أن ما بني اإلهبام 
والوسطى الذي جيب غسله يف الوضوء ال يستوعب اجلبينني باملعنى األول املتقدم من 

لسان العرب، بل يسع بعضهام ال غري.
وهـو ممـا تأبـاه اآليتان ونصـوص التيمـم املتضمنـة للوجـه جـداً، خصوصاً

قولـهA يف صحيـح زرارة: «فلـام أن وضع الوضـوء عمن مل جيد املـاء اثبت بعض 
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الغسل مسحاً، ألنه قال: بوجوهكم»(١). كام تأباه كلامت مجاعة من األصحاب،حيث 
ذكروا يف ردّ القول بوجوب مسـح متام الوجه أن التيمم مبني عىل التخفيف. نعم بناء 
عـىل ما يأيت من سـيدنا املصنفP يف املسـألة الرابعة والعرشيـن يف حتديد اجلبني ال 

جمال لإلشكال املذكور.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمـل بعـد مالحظـة مجيـع ما تقـدم يف  اجلبـني يف محل 
النصـوص عىل خصـوص اجلبهة. وألجله يقرب كون منشـأ اختـالف النصوص يف 
تثنيـة اجلبني وإفراده وإبداله باجلبهة هو النقل باملعنـى أيضاً، ال اختالف الروايات أو 

خطأ النسخ فقط.
وبام ذكرنا يظهر أنه ال موجب ملا تكلفه يف احلدائق يف توجيه ما عليه األصحاب 
مـن االقتصار عىل اجلبهة من محل نصوص اجلبني عليها جمـازاً للمجاورة. فإن املجاز 
املذكـور بعيـد جداً مع عدم القرينـة املتصلة، بل يظهر مما تقدم أن االسـتعامل املذكور 

. فالحظ. ليس جمازياً
 :هذا واملنقول عن الصدوق األول وجوب مسـح متام الوجه. قال يف الذكر
«ويف كالم اجلعفـي إشـعار بـه» وهو الذي ذكـره الصدوق الثاين يف األمـايل فيام تقدم 
من كالمه، ونسـبه يف املقنع للرواية بعد أن اختار ما تقدم من مسـح ما بني العينني إىل 

احلاجبني. 
وقد يستدل له بالنصوص الكثرية املتضمنة مسح الوجه. والسيام صحيح ليث 
عن أيب عبد اهللاA: «يف التيمم قال: ترضب بكفيك عىل األرض مرتني ثم تنفضهام 
ومتسـح هبام وجهك وذراعيك»(٢). وموثق سامعة: «سألته عن التيمم فوضع يده عىل 
األرض فمسـح هبا وجهه وذراعيه إىل املرفقني(٣). فإن مسـح الذراعني يناسـب كون 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التيمم حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التيمم حديث:٣.
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املمسوح يف التيمم متام املغسول يف الوضوء.
كـام هو رصيح صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن التيمم 
فـرضب بكفيـه األرض ثم مسـح هبا وجهـه، ثم رضب بشـامله األرض، فمسـح هبا 
مرفقه إىل أطراف األصابع، واحدة عىل ظهرها، وواحدة عىل بطنها، ثم رضب بيمينه 
األرض، ثم صنع بشـامله كام صنع بيمينه. ثم قال: هذا التيمم عىل ما كان فيه الغسـل 
ويف الوضـوء الوجـه واليدين إىل املرفقـني وألقى [وأبقى] ما كان عليه مسـح الرأس 

والقدمني فال يؤمم بالصعيد»(١).
وكأن الصدوقـني (قـدس رسمهـا) اعتمـدا عىل هـذه النصوص، حيـث أفتيا 

بمضموهنا يف الوجه واليدين أيضاً، كام نسبه يف الرسائر إىل بعض أصحابنا. 
لكـن ال جمـال للتعويـل عليها يف مقابـل النصـوص الكثرية املرصحة بمسـح 
اجلبهـة أو اجلبـني، واألكثـر منهـا التـي اقترص فيهـا عىل مسـح الكفني. والسـيام مع 
ترجحها بموافقتها لظاهر الكتاب ملكان الباء، كام أشـري إليه يف صحيح زرارة عن أيب 

جعفرA(٢)، وبمخالفة العامة، عىل ما حكاه عنهم غري واحد.
، وقلـة النصوص  مضافـاً إىل أن اشـتهار النصـوص املذكـورة روايـة وعمـالً
 ، األول، بـل نـدرة صحيح حممد بن مسـلم، كام يف املعترب وإىل هجـر النصوص عمالً
حيث مل يعرف العمل هبام إال ممن سـبق. والسـيام مع اقتصار الصدوق الثاين يف ذلك 
عـىل خصـوص األمـايل و عىل اضطـراب يف كالمه، كام تقـدم. ومن هنـا يتعني طرح 

النصوص األول، أو محلها عىل التقية، كام ذكره الشيخ وغريه. 
هذا وربام جتمع بني الطائفتني بالبناء عىل التخيري ـ كام يف املعترب واستحسـنه يف 
املدارك ـ أو عىل االستحباب، كام استحسنه يف الذكر واحتمله يف الروض واملدارك 
. وكذا يف املنتهى وحمكي كشـف الرمـوز، لكن يف خصوص اليدين. إال أنه بعيد  أيضاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التيمم حديث:١.
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جداً عن مساق النصوص بمجموعها، كام قد يظهر بالتأمل. 
وأمـا النصوص التي أطلق فيها مسـح الوجه مع الكفني فيسـهل محلها بقرينة 
نصـوص اجلبـني ونحوهـا عـىل إرادة مسـحه يف اجلملـة باملقـدار املعهود منـه، وهو 

خصوص اجلبهة.
(١) كام قيده به غري واحد. واملراد به ما ييل اجلبهة. ويقتضيه ما تقدم. وما عن 
اجلعفرية وحاشية اإلرشاد من أنه لو نزل حتى بلغ املارن كان أوىل. غري ظاهر الوجه. 

وأشكل منه ما عن بعضهم من لزوم مسحه.
 بذلك. قال يف الذكر (٢) فقـد تقدم من الصدوق يف الفقيـه واهلداية الفتو
بعـد أن حكـى ذلك عنه: «وال بأس به». واختاره يف جامـع املقاصد، وتقدم من أمايل 
الصـدوق أنـه الـذي مىض عليـه املشـايخ. بل مقتـىض قـول العالمـة يف املنتهى: «ال 
جيب مسـح ما حتت شـعر احلاجبني بل ظاهـره، كاملاء» املفروغية عنه. وهو املناسـب 

لتحديدهم املمسوح بطرف األنف لوضوح أنه أسفل من احلاجبني.
بـل قد يسـتظهر ممن عـرب باجلبهة، بنـاء عىل أهنا مسـتو ما بـني احلاجبني إىل 
، بل اقترص عليه بعضهم. وأما تعريفها  الناصية، كام عن اخلليل وذكره غري واحد قوالً

 . بأهنا موضع السجود فمن الظاهر عدم كونه حقيقياً
هـذا ويظهـر مما تقـدم أن الالزم مسـح عظم اجلبهـة بتاممه منحدراً لألسـفل، 
ومسح احلاجب إنام جيب باملقدار الذي يستلزم ذلك، دون ما قد ينزل عن ذلك كام قد 

يتفق لبعض من يغلظ حاجباه.
لكـن قـد يظهر من الروض التوقف، القتصاره عىل نقله عن بعض من سـبق. 
بـل يف الروضـة أن ما جيب مسـحه منهام مـا يتوقف عليـه من باب املقدمـة، وإال فال 

مـن قصـاص الشـعر إىل احلاجبـني واىل طرف األنـف األعـىل(١) املتصل 
 ،(٢) باجلبهة، واألحوط مسح احلاجبني أيضاً
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دليل، وعن الكفاية أن املشهور عدم وجوب مسحهام. ومقتضاه خروجهام عن اجلبهة 
بتاممهام. وهو يف غاية املنع.

(١) كـام هو ظاهر األصحاب أو رصحيهـم، املدعى عليه إمجاعهم. للنصوص 
الكثرية املتضمنة مسح الكفني(١).

لكن يف الرسائر: «وقد ذهب قوم من أصحابنا إىل املسح عىل اليدين من أصول 
األصابـع إىل رؤوس األصابـع». وكأنـه لصحيـح محاد عـن بعض أصحابنـا عن أيب 
عبد اهللاA: «أنه سـئل عـن التيمم فتال هذه اآلية: ﴿والسـارق والسـارقة فاقطعوا 
أيدهيام﴾، وقال: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق﴾ قال: فامسح عىل كفيك 
»(٢). ألن موضع القطع هو أصول  من حيث موضع القطع. وقال: وما كان ربك نسياً
 (٣)« األصابع. وربام ينزل عليه قوله يف صحيح أيب أيوب: «ثم مسـح فوق الكف قليالً
»(٤). بحمل  ويف صحيـح داود بـن النعامن: «فمسـح وجهه ويديه وفوق الكف قليـالً

» عىل بيان املمسوح من الكف، ال مما زاد عليها. قولهA: «قليالً
لكن األول ضعيف يف نفسـه باإلرسال غري ظاهر االنجبار بعمل األصحاب، 
إذ لـو متـت النسـبة فمن القريب نـدرة القائـل بذلك، بعد ما سـبق مـن األصحاب. 
والصحيحـان إن مل يكونـا ظاهرين يف مسـح ما زاد عـىل الكف بدواً، والسـيام الثاين 
منهـام، فال أقل من لـزوم محلهام عىل ذلك بقرينة النصوص الكثرية الظاهرة يف مسـح 
متـام الكفني، والتي يصعب جـداً تنزيلها عىل بعضهام، والسـيام خصوص األصابع. 
عـىل أنه ال جمال للخروج عام عليـه مجهور األصحاب، تبعاً لظاهر النصوص الكثرية، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التيمم حديث:٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التيمم حديث:٤.

ثم مسح متام ظاهر(١)
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يف مثل هذه املسألة التي يكثر االبتالء هبا ويمتنع عادة خفاء احلكم فيها.
(١) االقتصـار عىل الكفـني هو املعروف من مذهب األصحـاب املدعى عليه 
اإلمجاع يف كالم غري واحد. ويشهد به النصوص الكثرية. وعليها حيمل إطالق املسح 
عىل اليدين يف خرب زرارة(١). خالفاً للصدوق األول وولده يف األمايل، فقد تقدم عنهام 
عنـد الكالم يف مسـح الوجه احلكم باسـتيعاب اليدين ظاهرمهـا وباطنهام للمرفقني. 

وتقدم الكالم يف دليليهام، وضعفه.
كام أهنم رصحوا بأن املسح لظاهر الكفني دون باطنهام، بل هو معقد اإلمجاعات 
املشار إليها. ويقتضيه قولهA يف صحيح الكاهيل: «ثم مسح كفيه إحدامها عىل ظهر 
األخـر»(٢). كام قد يظهر عدم وجوب مسـحهام معاً من قولـهA يف موثق زرارة: 
«ثم مسـح جبينيه وكفيه مـرة واحدة»(٣)، ويف صحيح عمرو بن أيب املقدام: «ومسـح 

عىل جبينيه وكفيه مرة واحدة»(٤).
». ويف  هـذا ويف املقنع: «ثـم تدلك أحد يديـك باألخر فوق الكـف قليالً
». وكأن الزيادة  الفقيه يف بيان تيمم اجلنب: «ومسـح عىل ظهر يديـه فوق الكف قليالً
عـىل الكـف مسـتحبة، أو مقدمة علمية، ألنهP يف الفقيه مل يسـبق منـه ذكر الرواية 

املتضمنة لذلك، بل الرواية املتضمنة ملسح الكف ال غري. 
وكيـف كان فهـو مقتىض اجلمع بـني النصوص املتضمنة املسـح عىل الكف أو 
عـىل ظهرها وما تقـدم يف صحيحي أيب أيوب وداود بن النعامن. نعم مل يتضح وجه ما 

يف الفقيه من اقتصاره عىل ذلك يف تيمم اجلنب، دون التيمم بدل الوضوء.

(٢) يستفاد كون املسح بباطن الكف مما تقدم من لزوم الرضب به.
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٧، ١، ٣، ٦.

 ،(٢)الكف اليمنى(١) من الزند إىل أطراف األصابع بباطن الكف اليرس
ثم مسح متام ظاهر الكف اليرس كذلك بباطن الكف اليمنى.
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(١) كام يف جامع ملقاصد واحلدائق واجلواهر وحمكي الروض وغريها. إلطالق 
النصوص، وخصوص صحيح زرارة: «ثم مسح جبينه [جبينيه] بأصابعه»(١). 

(٢) كام يظهر مما تقدم من لسـان العـرب يف تعريف اجلبني ومما عن اخلليل من 
. أهنا مستو ما بني احلاجبني إىل الناصية، وهو املفهوم منها عرفاً

(٣) ال خيفـى أن طرف احلاجب حدّ اجلبهـة عرفاً وال خيرج عنها بمقدار معتد 
به بحيث يعد شيئاً يف قباهلا، مع أن الذي يظهر من اللغويني أنه باملعنى املقابل للجبهة 
عبـارة عـن صفحة الوجه املسـامته للجبهة. ففي مفـردات الراغـب «فاجلبينان جانبا 
اجلبهـة»، ويف جممـع البيـان: «واجلبني مـا عن يمني اجلبهة وشـامهلا، وللوجـه جبينان 
اجلبهـة بينهـام»، ونحـوه مـا تقدم من لسـان العـرب وكأنه هـو الذي فهمـه يف جامع 

املقاصد، حيث قال: «ومها املحيطان باجلبهة يتصالن بالصدغني».
ومن ثم سبق منا أن البناء عىل وجوب غسل اجلبينني يستلزم كون املمسوح يف 
 . التيمم أوسـع عرضاً من املغسول يف الوضوء، أما ما ذكرهP هنا فيكون أقل كثرياً

فالحظ.
. وربام  (٤) ففي الذكر أن ظاهر املفيد يف كتاب األركان لزوم الرضبتني مطلقاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٨.

(مسـألة٢٣): ال جيب املسـح بتامم كل من الكفني، بل يكفي املسـح 
ببعض كل منهام(١) عىل نحو يستوعب اجلبهة واجلبينني.

(مسألة٢٤): املراد من اجلبهة املوضع املستوي(٢)، واملراد من اجلبني 
ما بينه وبني طرف احلاجب(٣).

(مسـألة٢٥): األحوط وجوباً تعدد الرضب، فيرضب رضبه للوجه 
ورضبة للكفني(٤).
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حكي ذلك عن رسالة عيل بن بابويه. لكن يف الذكر أنه اختار ثالث رضبات واحدة 
. وهو  للوجه، وأخر لليد اليمنى متسح من املرفق، وثالثة لليرس متسح للمرفق أيضاً
املطابق ملا تقدم من ولده يف املجالس عىل اضطراب يف كالمه املتقدم وملا ذكره يف املقنع 
روايـة. وتقدم عند الكالم يف مسـح الوجه أن الرواية املذكـورة هي صحيح حممد بن 

مسلم الذي تقدم عدم التعويل عليه، بل يلزم محله عىل التقية أو االستحباب.
فالكالم إنام هو فيام تقدم عن املفيد. وقد يسـتدل له بصحيح إسامعيل بن مهام 
عـن الرضاA: «قال: التيمم رضبة للوجه، ورضبة للكفني»(١)، وصحيح حممد بن 
مسـلم عن أحدمهاA: «سألته عن التيمم فقال: مرتني مرتني، للوجه واليدين»(٢)، 
وصحيـح ليـث املرادي عـن أيب عبـد اهللاA: «يف التيمم قال: تـرضب بكفيك عىل 

األرض مرتني، ثم تنفضهام ومتسح هبام وجهك وذراعيك»(٣).
لكـن صحيح ليثـ  مع اشـتامله عىل مسـح الذراعني الذي تقـدم الكالم فيهـ  
كالرصيـح يف تقـدم الرضبتـني معاً عىل مسـح الوجه، وليس هو املدعـى يف املقام، بل 
ختلل مسح الوجه بينهام. وجمرد عدم القائل بذلك ال يقتيض تنزيله عىل املدعى، بنحو 
ينهض دليالً له، بل يتعني البناء عىل إمجاله، أو محله عىل االسـتحباب، كام مل يسـتبعده 

.Pبعض مشاخينا
وأمـا صحيـح حممد بن مسـلم فهو ال خيلو عـن إمجال، إذ كـام يمكن محله عىل 
إرادة الرضبتـني من املرتني، وتفريقهام عـىل الوجه واليدين، مع كون التكرار للتأكيد، 
فيطابـق القول املذكـور، كذلك يمكن محلهام عىل اللف والنرش، بإرادة أربع رضبات: 
اثنتـان للوجـه، واثنتان لليديـن، كام عن بعـض العامة(٤). بل يمكن محـل املرتني عىل 

. املسحتني، ويكون التأكيد لدفع توهم وجوب مسح الرأس والرجلني أيضاً
ودعو: أن التيمم ثالث مسـحات، ألن لكل يد مسـحة وال يمسحان دفعة. 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٣، ١، ٢.
(٤) حكاه عن بعض العلامء يف بداية املجتهد ج:١ ص:٦٨ عىل ما نقل عنه.
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مدفوعة بأن احتاد اليدين سـنخاً يصحح مثل ذلك، كام ورد يف املرسـل عن ابن عباس 
يف الوضوء: «إنه قال غسلتان ومسحتان»(١).

نعم صحيح إسـامعيل ظاهر يف املدعـى. ومحله عىل إرادة تقديم الرضبتني عىل 
املسـح، نظري ما تقدم يف صحيح ليث ـ كام ذكره بعض مشـاخينا ـ بعيد جداً ال يناسب 

تفريق الرضبتني عىل الوجه واليدين.
هـذا وقد أطلق الصـدوق يف املقنع واهلدايـة واملرتىض يف مجـل العلم والعمل 
وحمكي رشح الرسـالة والسـيد يف الغنية االكتفاء برضبة واحدة للوجه واليدين، وإن 
أشار يف الغنية لرواية التفصيل اآلتية، وجعله مقتىض االحتياط. كام أن القول املذكور 
هـو ظاهـر الكليني، حيث اقتـرص عىل ذكر النصـوص اآلتية دليالً لـه. وهو املحكي 
عـن ابن أيب عقيـل وابن اجلنيد واملفيد يف الغرية، وظاهر القايض ومجاعة من متأخري 

املتأخرين.
ويقتضيـه النصوص البيانية املتضمنة لتيمم النبي8 يف مقام تعليم عامر، 
والـردع عـام صنعه من التمعك يف الـرتاب عندما أجنب، ولتيمـم األئمةG ابتداء، 
 ،(٢) أو بعـد نقل مـا صنعه عامر، وكذا النصوص املتضمنة لرشحهـمG للتيمم قوالً
حيث مل تتضمن إال رضبة واحدة قبل مسح الوجه واليدين، فإهنا كالرصحية يف وحدة 

الرضب.
وهنـاك قول بالتفصيل بـني ما إذا كان التيمم بدالً عـن الوضوء فتكفي رضبة 
واحـدة، ومـا إذا كان بـدالً عن الغسـل فالبد مـن رضبتني. وبذلـك رصح يف الفقيه 
واملقنعة واملبسـوط والنهاية واخلالف وإشـارة السـبق واملراسم والوسـيلة والرشايع 
والقواعد واملنتهى وعن رشح الرسـالة للمرتىض وغريها. بل نسـب للمشـهور تارة، 

 .ولألكثر أخر
(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢٥ من أبواب الوضوء حديث:٩.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١، ١٣ من أبواب التيمم.
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ويسـتدل عليه بأنه مقتىض اجلمع بني نصوص املرة ونصوص املرتني. إما ألن 
املتيقن من األوىل ما كان بدالً عن الوضوء، ومن الثانية ما كان بدالً عن الغسل، فيتعني 
اجلمع بذلك بني النصوص رفعاً للتنايف بينها. وأما ألنه مقتىض بعض النصوص، التي 

تصلح أن تكون شاهد مجع بني الطائفتني.
ويشـكل األول بأنـه ال خيرج عـن اجلمع التربعي الذي ال جمـال للتعويل عليه 
يف مقام االسـتدالل. والسيام بمالحظة أن أكثر نصوص املرة البيانية واردة يف تعقيب 

قصة عامر الواردة يف اجلنابة. 
وأما الثاين فهو موقوف عىل النظر يف النصوص املذكورة فمنها: صحيح زرارة 
عن أيب جعفرA: «قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو رضب واحد للوضوء والغسل 
مـن اجلنابـة تـرضب بيدك مرتني، ثـم تنفضهـام نفضة للوجه ومـرة لليديـن»(١)، بناء 
عىل أن الواو يف قوله: «والغسـل» ليسـت بعاطفة، بل اسـتئنافية، وأن املراد أن التيمم 
للوضوء رضبة واحدة، وللغسـل رضبتان. والسـيام بناء عىل روايته يف املعترب وبعض 
نسخ اخلالف هكذا: «هو رضبة واحدة للوضوء وللغسل [واملغسل خ.ل] من اجلنابة 

ترضب...».
. كيف والزمه التفكيك يف اجلواب  لكنـه كام تر خمالف لظاهر احلديث جـداً
بـني التيممـني، فلم يبـني يف كيفية التيمـم عن الوضـوء إال وحدة الـرضب، بينام بني 
يف كيفيـة التيمـم عن الغسـل متام كيفيته، كام هو مقتىض السـؤال. كـام أن الزمه أيضاً 
التفكيـك بينها بالتعبـري عن الرضب يف األول باملصدر، ويف الثـاين بالفعل... إىل غري 

. ذلك مما جيعل احلمل املذكور مستهجناً
 :Aومن هنا كان ظاهر الواو العطف، بل هو كاملقطوع به، ويكون املراد بقوله
«رضب واحـد» بيـان وحدة كيفية التيمـم يف املقامني، فيكون من أدلـة القول األول. 
وما يف املعترب وبعض نسـخ اخلالف مل يثبت. نعم هو مناسـب لسـوق الشـيخP يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٤.
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التهذيـب احلديـث املذكور دليالً عىل التفصيـل املدعى. إال أن ذلـك ال ينهض دليالً 
عىل صحة النسـخة املذكورة. والسـيام بعد مالحظة ابتناء استدالل الشيخ عىل خمالفة 

. الظاهر يف احلديث اآليت أيضاً
ومنها: صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا عبد اهللاA عن التيمم، فرضب 
بكفيه األرض، ثم مسـح هبام وجهه، ثم رضب بشـامله األرض فمسـح هبا مرفقه إىل 
أطراف األصابع واحدة عىل ظهرها وواحدة عىل بطنها، ثم رضب بيمينه األرض ثم 
صنع بشامله كام صنع بيمينه. ثم قال: هذا التيمم عىل ما كان فيه الغسل، ويف الوضوء 
الوجـه واليديـن إىل املرفقني وألقى [أبقى] ما كان عليه مسـح الـرأس والقدمني، فال 

يؤمم بالصعيد»(١).
بنـاء عـىل أن الغسـل يف قولهA: «هـذا التيمم عىل مـا كان فيه الغسـل ويف 
الوضـوء» بضـم الغني، فتكون الواو عاطفـة، واملقابلة بني الغسـل والوضوء بلحاظ 

تعدد الرضب فيام كان بدل الغسل ووحدته فيام كان بدل الوضوء.
وهـو كام تـر تكلف مسـتهجن، بل يشـكل ـ مضافاً إىل ما سـبق من تضمنه 

رشح التيمم عىل خالف ما عليه فتو األصحاب ونصوصهم ـ .
تـارة: بـأن صـدره الذي محـل عىل التيمـم بدالً عن الغسـل قـد تضمن ثالث 

رضبات، ال رضبتني، كام هو املدعى. 
وأخـر: بأنه ال إشـعار فيه بـأن وجه املقابلة بني ما كان بدل الغسـل وما كان 

بدل الوضوء هو تعدد الرضب ووحدته.، إذ مل يتعرض للرضب عند ذكر الوضوء.
وثالثـة: بركاكـة التعبري عن املدعـى بقوله: «عىل ما كان فيه الغسـل»، بل حقه 
أن يقال: «عىل من كان عليه الغسـل». وكذا عطف الوضوء عىل ذلك بمفرده، وعدم 
الربـط بني قولـه: «الوجه واليدين...» وما قبله، بل عدم متاميـة تركيب مجلة به... إىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٢ من أبواب الوضوء حديث:٥.
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غري ذلك مما يقطع معه بزيادة الواو بني الوضوء والغسل. 
بل يف اجلواهر: «ولعل بعض النسـخ بدون الـواو عىل ما قيل، بل فيام حرضين 
من نسـخة الوايف ذلك». نعم ذلك ال يناسب اسـتدالل الشيخ بالرواية عىل التفصيل 

املذكور. ومن ثم كان األظهر زيادهتا، والتباس األمر عىل الشيخ يف إثباهتا. 
سـل بفتح الغـني، ويكون مضمـون ذيل احلديـث: أن الذي  وعليـه يكون الغَ
يتيمم ويمسـح من األعضاء هو موضع الغسـل يف الوضوء، دون موضع املسـح فيه. 
وعليه يتجه جرّ الوجه اليدين، لكوهنام بدالً من املوصول يف قوله: «هذا التيمم عىل ما 
كان...». كـام أن قوله: «الرأس والقدمني» بدل من قوله: «ما كان عليه مسـح». وهو 

الذي فهمناه منه فيام سبق عند التعرض ملختار عيل بن بابويه يف مسح الوجه.
ومنها: ما يف املنتهى من أن الشيخ رو يف الصحيح عن حممد بن مسلم عن أيب 

عبد اهللاA: «ان التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن اجلنابة مرتان». 
لكن رصح غري واحد بأن ذلك وهم منهP يف فهم كالم الشـيخ، وأن كتب 
احلديـث خاليـة عن ذلك، وإنام أشـار الشـيخ ملضمون الصحيحني السـابقني اللذين 
اسـتظهر منهـام التفصيل املدعـى، ففي التهذيـب بعد أن رو الصحيحني السـابقني 
ونصوص التعدد، ونبّه إىل خلوّ نصوص التعدد من التفصيل، وأجاب عنه بأنه مقتىض 
اجلمـع بني النصوص، قال: «مع أنا قـد أوردنا خربين مفرسين هلذه األخبار، أحدمها 
عـن حريـز عن زرارة عن أيب جعفرA، واآلخر عن ابن أيب عمري عن ابن أذينة عن 
حممد بن مسلم عن أيب عبد اهللاA، وأن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن اجلنابة 
مرتان». وربام يكون العالمةP قد حاول يف املنتهى نقل مضمون الصحيح حسب 

اجتهاده وما فهمه منه.
ومنها: ما أرسـله يف الغنية واملعترب وحمكي مجل العلم والعمل ورشح الرشايع 
للصيمـري مـن ورود روايـات بالتفصيـل وبتعـدد الـرضب فيام هو بدل عن غسـل 

اجلنابة. 
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لكـن من القريب جداً كـون املراد هبا الصحيحني السـابقني، بل هو كاملقطوع 
به بعد مالحظة اسـتدالل الشـيخ ومجاعة هبام، وترصيح املحقق يف املعترب بأن من تلك 

الروايات صحيح زرارة املتقدم.
نعـم مـن الغريب جـداً اسـتدالهلم بالصحيحني مـع ظهور ضعـف داللتهام. 
والسيام مع عدم اختصاص الفتو بذلك من الشيخ وأتباعه، حيث قد حيتمل متابعة 
مـن بعـده له يف تكلف محل الصحيحني عىل ذلك، حلسـن ظنهم بـه، كام هو أهله، بل 
سبقه إىل الفتو بذلك املفيد يف املقنعة والصدوق يف الفقيه واملرتىض يف رشح الرسالة، 

كام تقدم، مع وضوح اختالف األذواق واملشارب بينهم.
اللهم إال أن يكون التشبث بالصحيحني لتأييد ما ارتكز يف أذهاهنمـ  خصوصاً 
القدمـاء ـ مـن حماولة اجلمع بني النصـوص مهام أمكن، وملوافقة القـول املذكور بدواً 
لالحتياط، وملناسبته لكون الوضوء أخف من الغسل، حيث كان ذلك بمجموعه هو 
الدافـع املهم هلم يف البناء عىل القول املذكور وحماولة االسـتدالل له، ال وضوح داللة 
الصحيحـني املذكورين عىل التفصيل، كام يناسـب ذلك ظهـور اضطراب بعضهم يف 

الفتو، كالصدوق واملفيد واملرتىض.
ومـن هنـا ال يتضح لنا دليل التفصيل املذكور. والسـيام مع أن عمدة نصوص 
املـرة النصوص البيانية الواردة يف تعقيب قصة عامر حينام أجنب، فحملها عىل التيمم 

بدالً عن الوضوء خروج هبا عن مورد صدورها.
مضافـاً إىل إطالق ما تقدم يف صحيـح زرارة من أن التيمم رضب واحد، وإىل 
خصوص ما تضمن عدم الفرق بني التيمم بدالً عن الوضوء والتيمم بدالً عن الغسل، 
وهـو موثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن التيمم مـن الوضوء واجلنابة ومن 
احليض للنسـاء سواء؟ فقال: نعم»(١). ومن ذلك كله يظهر ضعف التفصيل املذكور، 

وتعذر اجلمع به بني النصوص.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٦.
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ومن ثم فقد جيمع بينها بأحد وجهني:
األول: تقديـم نصـوص التعدد وتقييدها إلطالق النصوص األخر الشـارحة 
للتيمم قوالً كخرب زرارة عن أيب جعفرA: «يف التيمم قال: ترضب بكفيك األرض 
ثم تنفضهام ومتسـح هبا وجهك ويديك»(١)، ومحل النصوص البيانية عىل بيان الكيفية 
مـن دون نظـر إىل حيثية الـرضب، أو عىل إمهال الـراوي لبيان الرضبـة األخر وإن 
أيت هبـا يف مقـام البيـان، كام قد يؤيده عـدم التعرض فيهـا لبعض ما يعتـرب يف التيمم، 
نظـري النصـوص البيانية الواردة يف الوضوء، كام قيـل، والزم ذلك البناء عىل وجوب 

. الرضبتني مطلقاً
لكن قد يوهن بندرة القول بذلك، حيث مل ينقل إال عن ظاهر املفيد يف األركان 
كام سبق. كام أن ذلك بعيد جداً عن مساق النصوص املذكورة، خصوصاً البيانية منها، 
لقـوة ظهورهـا يف بيان متام الكيفية املعتربة، فعدم التعـرض فيها إال لرضبة واحدة مع 
كثرهتـا جيعلهـا كالنص يف عدم وجوب ما زاد عليها خصوصـاً ما تضمن منها حكاية 
اإلمـامA لتيمـم النبي8 يف مقام تعليم عـامر، ردعاً له عـن تيممه بالتمعك 
بالـرتاب، فإنه كاألسـاس يف رشح التيمم وبيانه عمالً وذلك يناسـب اسـتيفاءه لتامم 
مـا يعترب فيه، فكيف يمكن مع ذلك أن هيمل النبي8 الرضبة الثانية، أو هيملها 

اإلمامA يف مقام حكاية فعله8 لو كانت واجبة.
ومن ذلك يظهر اإلشـكال فيام ذكره سـيدنا املصنـفP من محل النصوص 
املذكـورة عـىل عـدم بيان متام كيفيـة التيمم، بل لـردع عامر عام تومهه من لزوم مماسـة 
اجلسـم للرتاب ومبارشته له وبيان لزوم توسـط اليدين يف إيصال أثر الرتاب من دون 

نظر ملقدار الرضب مجعاً مع نصوص التعدد. 
وجه اإلشـكال: أن فعل النبـي8 وارد لتعليم عامر للتيمم جلهله املطلق 
به، وهو ال يناسب إمهال يشء معترب فيه. وأما االستشهاد لذلك بإمهال هذه النصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٧
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لبعض ما يعترب يف التيمم. فهو غري ثابت.
غايـة األمـر أنـه مل يتعرض فيها للمسـح من األعـىل. لكن لو تـم وجوبه فمن 
القريب أن يكون إمهاله اتكاالً عىل انرصاف املسح إليه ولو ملعهودية ذلك يف الوضوء. 
كام أنه قد تضمن بعض النصوص الرضب عىل البساط واملسح، وال ريب يف االتكال 
فيـه عـىل وضوح اعتبـار كون التيمـم باألرض من اآليـة والنصـوص واإلمجاع، وال 

كذلك الرضب يف املقام، كام لعله ظاهر.
هذا وقد يدعى نصوصية بعض تلك النصوص يف عدم وجوب إعادة الرضب. 
وهـو صحيح زرارة احلاكي لتيمم النبـي8، وفيه: «ثم أهو بيديه إىل األرض 
فوضعهام عىل الصعيد ثم مسح جبينه [جبينيه] بأصابعه وكفيه إحدامها باألخر، ثم 

 . مل يعد ذلك»(١)، حيث دلّ عىل عدم اإلعادة بالرضب ثانياً
 ـ خمالف للظاهر جداً، بل ظاهره إما عدم إعادة مسـح إحد لكنـه ـ كـام تر
الكفني باألخر، لبيان عدم وجوب مسـح باطن الكفني مع مسح ظاهرمها، أو عدم 
إعـادة متام ما فعلـه النبي8، وهو التيمم بمجموعه، كام هو األقرب، فيدل عىل 
اكتفـاء اجلنب عند تعذر املـاء بتيمم واحد، ال عدم إعادة خصوص الرضب يف ضمن 

التيمم الواحد، كام هو حمل الكالم. فالعمدة ما سبق.
الثـاين: محـل نصـوص التعـدد عـىل االسـتحباب، كـام عـن رشح الرسـالة 
للمرتـىضP، ومل يسـتبعده يف الذكـر، واستحسـنه يف املعتـرب وإن ذكـر يف صدر 
كالمه أن التفصيل أجود األقوال الثالثة املتقدمة. وهو وإن كان مقتىض اجلمع العريف 

يف موارد اختالف النصوص يف األقل واألكثر.
إال أنـه قـد يوهن يف خصوص املقام بعـدم ظهور بناء قدمـاء األصحاب عليه 
وعدم التفاهتم إليه. وبعدم اإلشـارة إليه يف النصوص البيانية عىل كثرهتا. وبأن عمدة 
نصـوص التعدد صحيح إسـامعيل بـن مهام املتقـدم يف أدلة تعدد الـرضب وصحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٨.
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زرارة املتقدم يف أدلة للتفصيل، وقوة ظهورمها يف الوجوب غري خفية. فتأمل.
ومـن هنا كان األقرب هـو العمل بنصوص وحدة الرضب ألهنا أشـهر رواية 
ولتضمنهـا رشح التيمـم عمالً يف أصل ترشيعـه، أما نصوص التعـدد فهي منحرصة 
بصحيح إسامعيل وصحيح زرارة عىل اضطراب يف الثاين، ومها إىل الشذوذ وأقرب. 
والسـيام مـع موافقتهـا للمشـهور بـني العامة املنسـوب ألعياهنم مـن الصدر 
األول، كعمـر واحلسـن البرصي والشـعبي ومالـك والليث بن سـعد والثوري وأيب 
حنيفـة والشـافعي، ومل ينقل املرة إال عـن قليل منهم، وهـو كاف يف ترجيح نصوص 

املرة. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) املناسب بناء عىل ما ذكرهP وجوب االحتياط بذلك، لظهور نصوص 
املـرة يف اعتبـار كون املسـح بأثـر الرضبـة األوىل، وهو غري حمـرز مع الرضبـة الثانية، 

الحتامل صريورته بأثرها عرفاً ال بأثر األوىل.
(٢) كـام يف جامع املقاصـد وعن الذكر وإرشـاد اجلعفريـة واملقاصد العلية 
وغريهـا. وقد اسـتدل عليه سـيدنا املصنفP باإلطـالق بعد قصور دليـل اعتبار 

الباطن عن صورة التعذر. 
لكـن املـراد باإلطالق إن كان هو إطالق اآليتـني الكريمتني فالظاهر من اآلية 
الثانيـة، بقرينة قوله تعاىل: ﴿فامسـحوا بوجوهكم وأيديكم منـه﴾(١)، ومن األوىل(٢) 
بمقتـىض املناسـبات االرتكازيـة، مبارشة األعضاء املمسـوحة ملا يتيمـم به، كمبارشة 

(١) سورة املائدة اآلية:٦.
(٢) سورة النساء اآلية:٤٣.

وأحوط منه استحباباً أن يمسح(١) الكفني مع الوجه يف الرضبة األوىل من 
دون فرق بني ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل.

(مسألة٢٦): إذا تعذر الرضب واملسح بالباطن انتقل إىل الظاهر(٢)، 
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األعضـاء املغسـولة يف الوضوء للامء، وليس اليد إال واسـطة يمكن االسـتغناء عنها، 
ولذا جر عليه عامر يف اجلملة بطبعه.

وحيث دلت النصوص واإلمجاع عىل إرادة املسح بأثر ما يتيمم به، احلاصل يف 
اليديـن برضهبام عىل الصعيد، وعدم االجتزاء بمبارشة الصعيد لألعضاء املمسـوحة، 
كشف عن عدم إرادة ظاهر اآليتني وسوقهام لبيان املمسوح ال غري من دون نظر لكيفية 
اسـتعامل الصعيـد، فال جمال للتمسـك بإطالقهام إلثبـات االكتفاء بمبـارشة الصعيد 
لألعضـاء املمسـوحة عنـد انحصـار األمر به، فضـالً عن إثبـات االكتفـاء بالرضب 

واملسح بظاهر اليدين عند تعذر حتقيقهام بباطنهام.
وإن كان هـو إطالق نصوص األمر بالرضب، فمن الظاهر أن أكثر النصوص 
ال إطالق هلا، لورودها يف حكاية فعل املعصومA وينحرص اإلطالق يف خرب زرارة 
عن أيب جعفرA: «يف التيمم قال: ترضب بكفيك األرض ثم تنفضهام ومتسـح هبام 
وجهـك ويديك»(١). وهو منـرصف بالقرائن املتقدمة للـرضب بالباطن ودعو: أن 

االنرصاف خمتص بحال االختيار. ممنوعة جداً، بل ال معنى هلا.
وأمـا قصـور دليل اعتبار الباطن عن حال التعذر فهـو إنام يتجه لو كان الدليل 
منحرصاً باإلمجاع، وقد سبق االستدالل عليه باالنرصاف بنحو يصلح لتقييد اإلطالق 

لو تم. فراجع.
هـذا وقد اسـتدل لـه بعض مشـاخيناP بصحيـح زرارة الـوارد يف احلائض 
والنفسـاء، املتضمـن أهنا ال تدع الصالة عـىل حال(٢) بدعو: أن املسـتفاد منه عموم 

عدم سقوط الصالة بحال. 
لكـن تقدم يف املسـألة التاسـعة منع داللـة الصحيح املذكور عـىل ذلك وعدم 

الدليل عىل العموم املذكور.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب االستحاضة حديث:٥.
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مـع أنه قـد اعرتف بقصور العمـوم ـ لو تم ـ عن إثبـات مرشوعية الصالة مع 
فقد الطهور، كام اعرتف بأن مقتىض إطالق دليل اعتبار الرضب بالباطن اعتباره حتى 
، فإن مقتىض اجلمع بني األمرين سـقوط  يف حال التعذر املسـتلزم لتعذر التيمم حينئذٍ

الصالة يف الفرض، خروجاً عن عموم عدم سقوط الصالة بحال لو تم.
لكنـه P حاول تقريب اقتضاء العموم املذكـور االجتزاء بالرضب بالباطن 
وصحـة التيمـم وعدم سـقوط الصالة حينئذٍ بـأن مقتىض قوهلـمG: «ال صالة إال 
بطهور»(١) توقف الصالة عىل استعامل الطهور، وهو املاء والرتاب، فإن متكن املكلف 
من استعامل الطهور عىل الكيفية املستفادة من النصوص وجب، وإال فاملرجع إطالق 
الكتـاب املقتىض لزوم مسـح الوجه واليدين، فاملكلف قادر عىل الطهور، فال تسـقط 
الصالة عنه، بل جيب عليه اإلتيان هبا مع استعامل الطهور بالوجه املذكور يف الكتاب. 

وعىل ذلك جيري احلال يف مجيع موارد التعذر، كاألقطع وغريه.
إال أنه يشـكل بأن املسـتفاد مـن النصوص إن كان هو إطـالق التقييد بالكيفية 
املذكـورة فيهـا السـتعامل الطهورـ  وهو الرتابـ  بنحو يشـمل حـال التعذرـ  كام هو 
مبنـى كالمـهـ  مل ينفـع إطـالق الكتـاب يف االكتفاء بالكيفيـة املذكورة فيه السـتعامل 
الطهـور ويف حتقـق الـرشط الركني للصـالة، لسـقوط اإلطالق املذكور عـن احلجية 

بالتقييد املفروض.
وإن كان هو تقييده بالكيفية املذكورة يف اجلملة ولو يف خصوص حال القدرة، 
أو األمـر بـه بنحو تعـدد املطلوب، كفى إطـالق الكتاب يف تصحيـح التيمم بالكيفية 
املذكورة فيه ويف حتقق الرشط الركني للصالة بال حاجة إىل عموم عدم سقوط الصالة 

بحال املدعى يف املقام. 
عـىل أن إطـالق الكتاب إنام يقتيض مبارشة أعضاء املسـح للطهور، كام سـبق، 
ال الـرضب بظاهـر اليد واملسـح هبا عند تعـذر الرضب واملسـح بالباطـن، الذي هو 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب الوضوء حديث:١.
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املدعى.
وإن شئت قلت: عموم عدم سقوط الصالة بحالـ  لو تمـ  إنام يقتيض مرشوعية 
الصـالة ولـو مـن دون طهور، فإن أمكـن البناء عىل ذلـك تعني البناء عـىل مرشوعية 
الصـالة يف املقـام ونحوه ولو من دون تيمم، وكان املرجـع يف مرشوعية التيمم دليله، 
وإن مل يمكن ذلك، لثبوت ركنية الطهور، توقف البناء عىل مرشوعية الصالة يف املقام 

ونحوه عىل ثبوت مرشوعية التيمم، ومل ينهض بذلك العموم املذكور.
بـل البد فيه مـن الرجوع لدليل التيمـم، فإن مل ينهض بـه كان مقتىض إطالق 
دليل اعتبار األمر املتعذر أو مقتىض استصحاب عدم الطهارة عدم مرشوعية الصالة. 
وإن هنـض بـه تعني البناء عىل مرشوعية الصالة إلطالق أدلتها من دون حاجة لعموم 

عدم سقوط الصالة بحال.
نعم لو علم بعدم سقوط الصالة بحال أو يف خصوص املقام، وبعدم مرشوعية 
الصـالة من دون طهـور، لزم العلم بمرشوعية التيمم بالوجه امليسـور، وهو أمر آخر 

غري التمسك بإطالقات األدلة.
فالعمـدة يف املقـام: ما هـو املرتكز من ابتنـاء الطهارات الثالث عىل امليسـورـ  
وإن مل تثبـت قاعـدة امليسـور كلية يف سـائر التكاليـف، كام تقدم غري مـرةـ  بمالحظة 
النصوص وكلامت األصحاب يف مباحث اجلبائر وفروع األقطع واملسلوس واملبطون 
واملستحاضة، والتيمم بالغبار عند عدم الرتاب، بل ترشيع التيمم عند تعذر املاء وغري 
ذلك، فإن ذلك يرشف بنا عىل القطع بمرشوعية التيمم يف املقام وأمثاله، ويف االجتزاء 

باملقام بالرضب واملسح بظاهر الكف.
وأما ما ذكره شيخنا األستاذP من اإلشكال يف احلكم املذكور، ملباينة الظاهر 
. فهو يندفع بأن املناسبات االرتكازية تقتيض استناد  للباطن وعدم كونه ميسوراً له عرفاً
الطهـارة ملسـح الوجه وظاهر الكفـني، ال للرضب، بل هـو رشط لتحققهام وإن كان 
هـو جزءاً من التيمم، فالتنـازل عن خصوصية الباطن يف الرضب واملسـح واالكتفاء 
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. نعم يتجه ما  بالرضب واملسـح بالظاهر هو مقتىض االكتفاء بامليسـور عرفاً وارتكازاً
ذكره يف مثل بدلية مسـح الرأس أو اخلدين عن مسـح اجلبهة، أو مسـح الذراعني عن 

مسح الكفني، أو مسح باطن الكفني عن مسح ظاهرمها.
هذا ولو غض النظر عام ذكرنا من االكتفاء بامليسور، فإن فرض العلم بمرشوعية 
التيمم يف املقام تعني اجلمع بني كل ما حيتمل دخله فيه، ولو بأن يضم للرضب واملسح 
بالظاهـر مسـح األعضاء باألرض مبارشة كاألقطع ومسـحها بباطـن كفي الغري بعد 
رضب األرض وغـري ذلـك، عمـالً بقاعـدة االشـتغال بالطهـارة. وإن احتمـل عدم 

مرشوعيته تعني جريان حكم فاقد الطهورين، الستصحاب عدم الطهارة.
نعـم لو كان حكم فاقد الطهورين هو اجلمع بني األداء والقضاء كان األحوط 
يف األداء التيمم باجلمع بكل ما حيتمل دخله فيه. ولعله لذا قال يف اجلواهر بعد أن مال 
لالجتزاء بالرضب واملسـح بظاهر الكفني: «وإن كان األحوط حينئذٍ اجلمع بينه وبني 
 . اإلتيـان بكل ما حيتمـل مدخليته حتى حكم فاقد الطهوريـن، إن مل يكن ذلك متعيناً

للرباءة اليقينية، كام يف كل ما مل يتضح من األدلة حكمه».
لكـن الظاهر أن ذلك منه تشـبث باالحتامالت الفرضية التي هي بالوسـواس 
أشـبه. مـع أنـه ال وجه لتعينه لـو كانت االحتـامالت معتداً هبـا بعد إمكان التمسـك 

باألصول التي يظهر احلال فيها بمالحظة ما تقدم وبالتأمل التام يف أطراف املسألة.
(١) ملـا سـبق من اعتبار طهارة مـا يتيمم به. لكن يظهر من بعض مشـاخينا أن 
املتيقن من دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به هو طهارته يف نفسه يف رتبة سابقة عىل التيمم 

به، وال يقدح نجاسته بسبب الرضب عليه والتيمم به. 
: أن املعتـرب يف التيمم ملـا كان هو الرضب املبني عـىل نحو من الدفع  وفيـه أوالً
واالعتامد فهو متأخر زماناً عن مالقاة رطوبة اليد النجسة املوجبة لتنجس ما يتيمم به. 

وكـذا إذا كان نجسـاً نجاسـة متعدية(١) ومل متكـن اإلزالة، أمـا إذا مل تكن 
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نعـم ال يتـم ذلك فيام لو كانت اليد جافة بحيـث ال حيصل التنجيس بمجرد الرضب، 
بل بعده بسبب الضغط عىل اجلرح وانفتاقه وسيالن الدم أو القيح منه.

: أن املناسـبات االرتكازية تقيض بأن اعتبار طهارة ما يتيمم به بنحو يعم  وثانياً
حال االسـتعامل. ولذا ال ريب يف اعتبار طهارة املاء يف الطهارة املائية بالنحو املذكور، 

مع تشابه أدلة اعتبار الطهارة يف املقامني.
(١) كام يف جامع املقاصد ومفتاح الكرامة واجلواهر، بل نفى يف األخري وجدان 
اخلالف فيه بني األصحاب. وال ينبغي التأمل فيه بناء عىل عدم اعتبار طهارة املاسح، 

عىل ما يأيت الكالم فيه يف املسألة الثالثني. 
وأمـا بناء عـىل اعتبارها، فحيث ينحرص الدليل عـىل اعتبارها باإلمجاع ونحوه 
ممـا ال إطالق لـه، فإن كان الدليل عىل اعتبار الرضب واملسـح بالباطـن ظهور األدلة 
يف ذلـكـ  كـام تقـدمـ  كان مقتـىض إطالقهـا لزوم الرضب بـه يف املقام وعـدم مانعية 
النجاسـة، لفـرض عدم إطالق دليـل مانعيتها، ليعارض إطـالق دليل لزوم الرضب 
واملسـح بالباطـن. وإن كان الدليـل عـىل اعتبار الرضب واملسـح بالباطـن. منحرصاً 
باإلمجاع ـ كام تقدم من سيدنا املصنفP ـ فحيث ال إطالق له أيضاً لزم اجلمع بني 

الرضب واملسح به والرضب واملسح بالظاهر. 
اللهـم إال أن يدعى اإلمجاع أو القطع بسـقوط اعتبار طهارة املاسـح يف املقام، 
ولذا جزم بوجوب املسح بالباطن هنا بعض من رصح باعتبار طهارة املاسح، كاملحقق 

الثاين يف جامع املقاصد. 
ومنـه يظهـر اإلشـكال يف اسـتدالل سـيدنا املصنفP عىل وجوب املسـح 
بالباطـن يف املقـام بقوله: «إلطـالق األدلة. ودليل اعتبار الطهـارة ال يقتيض اعتبارها 

مع االضطرار».

متعدية رضب به ومسـح(١). وإذا كان عىل املمسـوح حائل ال متكن إزالته 
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(١) بنـاء عـىل ما يأيت يف املسـألة الواحـدة والثالثني من جريـان حكم اجلبرية
يف التيمم.

(٢) املناسب ملا تقدم منهP من انحصار الدليل عىل تعيني الباطن باإلمجاع، 
الذي ال إطالق له يشـمل صورة وجود احلائل، هو االكتفاء برضب الظاهر واملسـح 
به، وعدم وجوب ضم الرضب واملسح بالباطن له، فضالً عن االكتفاء به، فإنه خمالف 

لدليل مانعية احلائل، كام نبه له يف مستمسكه.
أمـا بناءً عىل ما سـبق منا من أنه مقتىض ظاهر األدلـة، كامنعية احلائل، فاملتعني 
مـع عدم وضوح الرتجيح اجلمع بني األمرين، كام ذكره يف املتن. ودعو: أن مقتىض 
إطـالق دليل بدلية اجلبرية عن البـرشة االكتفاء بالرضب واملسـح بالباطن مع احلائل 

عند تعذر الرضب واملسح به من دون حائل، الذي هو الواجب األويل االختياري. 
مدفوعة: بأن إطالق دليل بدلية اجلبرية خيتص باملمسـوح، دون املاسح عىل ما 

يأيت التعرض له يف املسألة الواحدة والثالثني. مع أن احلائل أعم من اجلبرية.
(٣) كام هو رصيح اآليتني الكريمتني ومجلة من النصوص.

(٤) كـام هو رصيح اآليتني الكريمتني ومجلة من النصوص. كام أن ظاهرها أو 
رصحيها االكتفاء بالتيمم وعدم احلاجة لضم الوضوء. والسيام مثل صحيح حممد بن 
مسـلم عـن أحدمهاA: «يف رجل أجنب يف سـفر ومعه ماء قدر مـا يتوضأ به. قال: 

يتيمم وال يتوضأ»(١). 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التيمم حديث:٤.

مسح عليه(١). أما إذا كان ذلك عىل الباطن املاسح فاألحوط وجوباً اجلمع 
بني الرضب واملسح به والرضب واملسح بالظاهر(٢).

(مسـألة٢٧): املحـدث باألصغـر يتيمـم بـدالً عـن الوضـوء(٣)، 
واجلنـب يتيمم بدالً عن الغسـل(٤)، واملحدث باألكرب غـري اجلنابة يتيمم 
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وكـذا صحيح زرارة املتضمن لتيمم النبي8 بعد ردع عامر عن التمعك 
بالـرتاب حينـام أجنب، وفيه: «ثم أهو بيديـه إىل األرض فوضعهام عىل الصعيد، ثم 
مسـح جبينه [جبينيه] بأصابعه وكفيه إحدامها باألخر. ثم مل يعد ذلك»(١)، بناء عىل 
أن املراد بقولهA: «ثم مل يعد ذلك» عدم إعادة التيمم بتاممه، كام هو الظاهر، وتقدم 
منـا التنبيـه له عند الكالم يف وحـدة الرضب وتعدده. وكيـف كان فالظاهر املفروغية 
عـن احلكم املذكور بينهم، ويف اجلواهر: « بال خـالف أجده فيه». كام أن الظاهر عدم 
توقـف إجزائه عن الوضوء عىل نية االسـتباحة عن احلـدث األصغر، كام يف اجلواهر. 
إلطـالق األدلـة املتقدمة. قال يف اجلواهـر: «لكن حكى يف جامـع املقاصد عن ظاهر 
. كضعف ما حكاه عن ظاهره  الشيخ وجوبه. ولعله لضعف البدل. وهو ضعيف جداً

ر لو اجتمعت». غَ من إجياب التعيني يف األحداث الصُّ
 (١) بـال إشـكال ظاهـر. ويقتضيـه يف اجلملـة مـا تضمـن أن امليـت ييمم(٢)، 

وصحيح أيب بصري وموثق عامر وغريمها من النصوص اآلتية. 
وظاهـر األصحـاب عدم الفـرق بني األغسـال يف كيفيـة التيمم، وأهنـا مجيعاً 
كالتيمم بدالً عن اجلنابة، بل رصح بذلك عن املقنعة. ويقتضيه يف اجلملة صحيح أيب 
؟ قال: نعم»(٣). وقريب  بصري: «سألته عن تيمم احلائض واجلنب سواء إذا مل جيدا ماءً

منه موثق عامر(٤) املتقدم عند الكالم يف تعدد الرضب ووحدته.
(٢) كأنـه ملا تقدم منهP يف املسـألة التاسـعة عرشة مـن مباحث احليض من 
التوقف يف إجزاء غسـل غري اجلنابة عن الوضوء. حيث يظهر منهP يف مستمسـكه 
ابتنـاء هذه املسـألة عىل تلك املسـألة، كام هو أيضـاً ظاهر مجاعة مـن األصحاب. فإن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب غسل امليت حديث:٣.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٧، ٦.

عـن الغسـل(١). واألحـوط وجوبـاً أن يتيمـم أيضـاً عـن الوضـوء(٢).
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قيـل بعـدم إجزاء الغسـل عن الوضوء تعـني البناء عىل وجوب تيممـني أحدمها بدل 
عن الغسـل، واآلخر بدل عـن الوضوء. وبذلك رصح يف القواعـد وجامع املقاصد، 

وحكي عن مجاعة ممن تأخر عن العالمة.
وقـد وجهـه سـيدنا املصنفP بأن املسـتفاد مـن األدلـة بدليـة التيمم عن 
الوضوء والغسل، والزم ذلك تعدد البدل تبعاً لتعدد املبدل. نعم لو كان املستفاد من 
األدلـة بدلية الرتاب عن املاء أمكن االكتفاء بتيمم واحد بدالً عن األمرين اللذين مها 
طهارة مائية. لكنه خالف ظاهر األدلة. ولو سـلم ظهورها يف ذلك فال إطالق لدليل 

البدلية يقتيض قيام الرتاب باستعامل واحد مقام املاء يف متام استعامالته.
: بعدم وضـوح ظهور األدلـة يف بدليـة التيمم عن  لكـن يشـكل ما ذكـره أوالً
الوضـوء والغسـل، ال بدليـة الـرتاب أو األرض عـن املـاء، فـإن اآليتـني الرشيفتني 
صاحلتـان لألمرين. والنصوص خمتلفة املفـاد، وإن كان ظاهر أكثرها بدلية الرتاب أو 
(١)، وما تضمن  األرض عن املاء، مثل ما تضمن أن اهللا جعل األرض مسجداً وطهوراً
أن رب املاء هو رب الصعيد(٢)، وما تضمن أن اهللا جعل الرتاب طهوراً كام جعل املاء 

.(٣) طهوراً
نعـم ورد يف صحيـح زرارة فيمـن مل يتوضأ أن التيمم أحـد الطهورين(٤)، ويف 
 :Aصحيـح حممد بن مسـلم املتضمن عدم إعـادة اجلنب صالته إذا تيمـم هلا، قال
«إن رب املـاء رب الصعيـد، فقد فعل أحد الطهوريـن»(٥). وتنزيلهام عىل ما تقدم غري 
عزيز. والسيام بلحاظ أن الطهور ما يتطهر به، ال نفس الطهارة. وال أقل من التوقف 

والرتدد بني األمرين.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤، ٢٥ من أبواب التيمم.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:٥.
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: أنه ال أثـر لتعيني أحد األمرين يف حمل الكالم، بـل األثر لظهور األدلة  وثانيـاً
يف عمـوم البدليـة أو إطالقها بنحو جيتزأ بتيمم واحد عن كال الطهارتني وعدمه، فمع 
األول يتعـني االجتـزاء بتيمم واحد، حتى لـو كانت البدلية بني التيمـم والوضوء أو 

الغسل، ومع عدمه يتعني تكرار التيمم ولو ألنه مقتىض أصالة االشتغال بالطهارة.
ودعو: أن تعدد املبدل منه يقتيض تعدد البدل. إنام تتجه لو ابتنت البدلية عىل 
اختصاص كل من الوضوء والغسـل بتيمم، وال شـاهد لذلك من األدلة، بل املستفاد 
منهـا جمـرد وفاء التيمم بغرض كل منهام، وحينئذٍ ال مانـع من وفاء تيمم واحد بذلك 

لو كان هو مقتىض اإلطالق.
ومن هنا يبتني الكالم عىل مسألة التداخل كام رصح يف اجلواهر، وقد ذكرنا يف 
األصول أن األصل وإن كان هو عدم التداخل مع تعدد األمر تبعاً لتعدد السبب، إال 
أن ذلـك خيتص باألمـر النفيس كاألمر بالعتق يف الظهار والقتـل، ألن ظهور األمر يف 
كال الدليلني يف االسـتقاللية مسـتلزم لتعدد املأمور به، المتناع تعدد األمر مع وحدة 
املأمـور بـه إال أن يكو ن أحـد األمرين مؤكداً لآلخر من دون أن يكون مسـتقالً عنه، 
وهو خالف ظاهر اخلطاب. وال جيري ذلك فيام لو سيق الكالم لبيان مطلوبية السبب 
من أجل حتقيق املسبب ال لنفسه، إلمكان حتقيق السبب الواحد ملسببات متعددة، فال 
مانع يف املقام من قيام التيمم الواحد بأثر كل من الغسل والوضوء. وقد تقدم منّا نظري 

ذلك عند الكالم يف اعتبار طهارة األعضاء يف الوضوء. 
وباجلملـة: حيـث كان مقتـىض القاعدة التداخـل يف أمثال املقـام كان مقتىض 
. وما يف جامع املقاصد  اإلطالق االكتفاء بتيمم واحد بدالً عن الغسـل والوضوء معاً
مـن أن املبـدل منه القوي إذا كان متعـدداً فاملبدل الضعيـف أوىل بالتعدد. كام تر ال 

ينهض باخلروج عام يقتضيه ظاهر األدلة.
نعـم البـد من البنـاء عىل عدم الفـرق يف الكيفية بني التيمم بـدالً عن الوضوء 
والتيمـم بدالً عن الغسـل، أو إجزاء التيمم بإحـد الكيفيتني عن األخر، وإال فال 
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موضوع للتداخل.
قـال يف املدارك: «وأعلم أن ظاهر كالم األصحاب يقتيض تسـاوي األغسـال 
يف كيفيـة التيمـم. وبـه رصح املفيـد يف املقنعة... ومل يذكـر التيمم بدالً مـن الوضوء. 
واسـتدل له الشـيخ يف التهذيب بام رواه عن أيب بصري... وعن عامر الساباطي... قال 
يف الذكـر: وخرج بعـض األصحاب وجوب تيممني غري اجلنـب بناء عىل وجوب 
الوضوء هناك. واخلربان غري مانعني منه جلواز التسوية يف الكيفية ال الكمية. وما ذكره 
أحوط، وإن كان األظهر االكتفاء بالتيمم الواحد بناء عىل ما اخرتناه من احتاد الكيفية 
وعدم اعتبار نية البدلية، فيكون جارياً جمر أسباب الوضوء أو الغسل املختلفة. ولو 
قلنا بإجزاء الغسـل مطلقاً عن الوضوء ـ كام ذهب إليه املرتىضLـ ثبت التسـاوي 

مطلقاً من غري إشكال».
وقد يظهر منهـ  كالذكرـ  أن االجتزاء بتيمم واحد هو ظاهر األصحاب، وأن 
القـول بتعدد التيمـم يبتني عىل ختريج لبعضهم. نعم ما ذكـرهP من ابتناء االكتفاء 
بتيمـم واحد عىل عدم اعتبار نيـة البدلية غري ظاهر الوجه، حيث ال مانع من نية بدلية 

. التيمم الواحد عن الغسل والتيمم معاً
هـذا مضافاً إىل معترب أيب عبيدة: «سـألت أبا عبـد اهللاA: عن املرأة احلائض 
تـر الطهر وهي يف السـفر، وليـس معها من املـاء ما يكفيها لغسـلها، وقد حرضت 
الصالة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصيل. قلت: 
فيأتيها زوجها يف تلك احلال؟ قال: نعم إذا غسـلت فرجها وتيممت فال بأس به»(١). 
فإن السؤال فيه ملا مل يكن عن مرشوعية التيمم، بل عن وظيفة احلائض الظاهر يف إرادة 
متـام الوظيفة بل هو كالرصيح بلحاظ ذكر غسـل الفـرج يف اجلواب فإطالق اجلواب 
ظاهـر جداً يف االجتزاء بتيمم واحد. والسـيام بمالحظة ذيله، املتضمن للرتخيص يف 
إتيان زوجها هلا إذا تيممت، لقوة ظهوره يف إرادة التيمم الذي يستباح به الصالة، مع 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب احليض حديث:١.
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عدم اإلشكال ظاهراً يف أن املراد به تيمم واحد بدالً عن الغسل ال غري.
هـذا كله بنـاء عىل عدم إجزاء غسـل غري اجلنابة عـن الوضوء. أمـا البناء عىل 
إجزائـه عنـه فالظاهـر عدم اإلشـكال بينهـم يف االجتـزاء بتيمم واحد، كام سـبق من 

املدارك. 
لكـن منع مـن ذلك بعض مشـاخينا بدعـو: أن الثابت بالنص إنـام هو إغناء 
الغسل عن الوضوء، ال إغناء التيمم الذي هو بدل عنه، بل يتعني عليه تيمم آخر بدالً 

عن الوضوء.
وهـو كام تر، ألنه بعد فرض إجزاء الغسـل عن الوضـوء فإجزاء التيمم عنه 
مقتـىض إطالق البدلية املسـتفاد مـن األدلة بألسـنتها املتقدمة. والسـيام بمالحظة أن 
 :Gإجزاء الغسل عن الوضوء ليس تعبدياً حمضاً، بل ملطهريته، كام هو مقتىض قوهلم
«وأي وضـوء أطهـر من الغسـل»(١) وكام أن بدلية التيمم عن الغسـل ليسـت تعبدية 

أيضاً، بل ملطهريته املستفادة مما دل عىل طهورية األرض والرتاب. 
هـذا كلـه مضافاً إىل معتـرب أيب عبيدة املتقدم الذي سـبق تقريب قوة ظهوره يف 
اكتفـاء احلائـض بتيمم واحد، فإنـه لو أمكن تكلف اخلروج عنه بنـاء عىل عدم إجزاء 
الغسـل عـن الوضوء بأن تعدد املبـدل يقتيض تعدد البدل فال جمـال للخروج عنه بناء 
عىل إجزاء الغسل عن الوضوء كام ال خيفى. وإن كان الظاهر أنه ال جمال للخروج عنه 
عـىل كال املبنيني، لقوة ظهـوره وعدم رجوع قضية تبعية تعـدد البدل لتعدد املبدل إىل 

حمصل ظاهر.
(١) لعـدم مرشوعية التيمم بـدالً عن الطهارة املائية إال مع تعذرها، فال جيزي 
عـام ال يتعـذر منها. هذا بنـاء عىل تعدد التيمم يف الفرض أما بنـاء عىل وحدته إلجزاء 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٣ من أبواب اجلنابة حديث:١.

وإذا متكن من أحدمها املعني من الوضوء أو الغسل أتى به وتيمم عن اآلخر(١)،
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الغسـل عن الوضـوء فاملتعني االجتزاء بالتيمم مع تعذر الغسـل ولـو مع القدرة عىل 
الوضوء، عمالً بإطالق دليل بدلية التيمم عن الغسل املقتىض لقيامه مقامه يف اإلجزاء 

عن الوضوء.
ودعو: أن الطهارة الرتابية مرشوطة بتعذر الطهارة املائية فكيف جيزي التيمم 

عن الوضوء مع القدرة عليه يف املقام. 
مدفوعـة بأن إجزاء التيمـم عن الوضوء يف املقام ليس لبدليته عنه، كي تتوقف 
عىل تعذره، بل لبدليته عن الغسـل املفروض تعـذره، وإجزاؤه حينئذٍ عن الوضوء يف 
طول إجزاء الغسـل عنه، إلطالق دليل بدلية التيمم عن الغسـل، كام سبق. وقد ثبت 

نظري ذلك يف التيمم بدالً عن غسل اجلنابة. 
أما بناء عىل عدم إجزاء الغسل عن الوضوء، وأن االكتفاء بتيمم واحد إنام هو 
للتداخـل يف نفـس التيمم، فمن الظاهر أن تداخل التيممني فرع مرشوعية التيمم عن 

الوضوء، وال جمال ملرشوعيته مع فرض القدرة عىل الوضوء.
نعـم مقتىض إطالق معتـرب أيب عبيدة االجتزاء بالتيمـم يف املقام مطلقاً ولو مع 
القـدرة عـىل الوضوء، ألن اقتصار اإلمامA عىل غسـل الفـرج ظاهر يف عدم لزوم 

الوضوء لو كان املاء الذي عندها يكفي له، كام هو احلال يف التيمم عن اجلنابة. 
ومقتىض ذلك البناء عىل االكتفاء بالتيمم حتى بناء عىل عدم إجزاء الغسل عن 

الوضوء. بل قد جيعل احلديث املذكور من أدلة إجزاء الغسل عنه. فالحظ.
ثم إن مقتىض ذلك إجزاء التيمم بدالً من األغسال املندوبة عن الوضوء، حتى 
مع القدرة عليه. لعموم دليل إجزاء الغسل عن الوضوء هلا. بل حتى عىل القول بعدم 
إجزائها عن الوضوء يتعني البناء عىل االكتفاء بتيمم واحد وإجزائه عن الوضوء حتى 

مع القدرة عليه ملعترب أيب عبيدة. 
إال أن يقترص فيه عىل مورده وهو التيمم بدالً عن غسل احليض. أو يتعد منه 
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لسائر األغسال الواجبة دون املستحبة، اقتصاراً فيام خالف القواعد عىل املتيقن. 
كام أنه البد من ثبوت بدلية التيمم عن األغسال املستحبة، الذي تقدم التعرض 

له يف آخر الكالم يف األغسال املستحبة. فراجع.
(١) ألمهيـة احلـدث األكـرب املقتيض لتقديم الغسـل له عىل الوضـوء للحدث 
األصغـر. وال أقـل من احتامل األمهيـة فيتعني تقديمه، كام يف سـائر مـوارد التزاحم. 
وحينئذٍ يرشع التيمم بدالً عن الوضوء بال إشـكال، بناء عىل عدم إجزاء الغسـل عن 
الوضوء. وقد تقدم يف املسـوغ السـادس تقريب جريان قواعد التزاحم يف أمثال املقام 

عند الكالم يف التزاحم بني إزالة احلدث وإزالة اخلبث لقلة املاء. فراجع.

وإذا متكن من أحدمها غري املعني اغتسل وتيمم عن الوضوء(١).
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(١) إمجاعـاً حمصالً ومنقوالً مسـتفيضاً حدّ اإلسـتفاضة إن مل يكـن متواتراً منا 
ومن مجيع علامء اإلسـالم، إال من شـذ. كذا يف اجلواهر. وقد تقدم يف الوضوء ما ينفع 

يف املقام.
(٢) حيث تقدم هناك حتديد النية، وبيان منافياهتا كالرياء، وغري ذلك.

(٣) كـام يف املنتهى والذكـر وجامع املقاصد وغريها القطـع به، ويف املدارك 
أنـه مذهـب األكثر، وعـن الكفاية أنه األشـهر. والوجه فيـه: أنه أول أجـزاء التيمم، 
كـام تقتضيـه النصوص الكثرية الشـارحة للتيمم البيانية منها وغريهـا مما تضمن بيانه 

بالقول(١).
ويف الوسـيلة مقارنتها للمسـح. وإليه يرجع ما يف التذكرة وعن هناية األحكام 
والفخرية من جواز تأخريها له. وكأنه ألن التيمم عندهم هو املسـح، كام رصح به يف 
املفاتيـح. والـرضب إمـا غري واجبـ  كام هـو مقتىض ما تقدم عن هنايـة األحكام من 

جواز احلدث بعد الرضب ـ أو واجب يف التيمم خارج عنه، لكونه رشطاً فيه.
وقد يسـتدل هلم تارة: بظاهر اآليتني الرشيفتني، حيث مل يعد الرضب يف سياق 
أجـزاء التيمم. وأما ما يف اجلواهر من احتـامل كون قوله تعاىل: ﴿فتيمموا﴾ كناية عن 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١، ١٢ من أبواب التيمم.

الفصل الرابع
يشـرتط يف التيمـم النية(١)، عىل ما تقدم يف الوضـوء(٢)، مقارناً هبا 

. الرضب(٣) عىل األحوط وجوباً
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الـرضب، بقرينـة اشـتامل النصـوص عليه. فهوـ  مع أنـه خالف الظاهـرـ  ال ينفع يف 
إثبـات كونـه جـزءاً، لظهوره يف كونـه مقدمة للمسـح املقصود باألصـل، ال جزءاً يف 
مقابلـه، بقرينة تفريع املسـح عليه بالفاء، كام قد يظهر بالتأمل. ويناسـبه قولهA يف 
صحيـح زرارة بعـد ذكـر اآلية: «فلام أن وضـع الوضوء عمن مل جيد املـاء اثبت بعض 

الغسل»(١). لظهوره يف أن بدل الوضوء هو املسح ال غري. 
وأخـر: بقولهA يف معترب زرارة: «إن خاف عىل نفسـه من سـبع أو غريه، 
وخاف فوات الوقت، فليتيمم: يرضب بيده عىل اللبد أو الربذعة، ويتيمم ويصيل»(٢). 
لظهور ذيله يف أن التيمم بعد الرضب. وال ينافيه ذكر التيمم قبل الرضب أيضاً، لقرب 
كـون ذلك للتمهيد للتيمـم بذكر مقدمته، مجعاً بني الصـدر والذيل بعد ظهور وحدة 

املراد من التيمم فيهام.
ومثلـه قولهA يف موثق سـامعة فيمن مرت به جنـازة وهو عىل غري وضوء: 
«يرضب بيديه عىل حائط اللبن فليتيمم به»(٣). وبذلك يتعني محل النصوص املتضمنة 
للرضب يف رشح التيمم عىل كون الرضب مقدمة له، ال جزءاً منه، فهو كتناول املاء يف 
الوضوء. والسيام بمالحظة ارتكاز أن البدلية قائمة بني املسح والغسل، كام أشري إليه 

يف صحيح زرارة املتقدم.
ويندفع األول بأن ظاهر اآليتني ليس جمرد عدم جزئية الرضب للتيمم، ليجمع 
بينها وبني النصوص بأنه واجب ليس بجزء، بل عدم وجوبه أيضاً، وحيث كان ذلك 
خمالفـاً للنصوص الظاهرة يف وجوبه وجزئيتـه، فكام يتعني اخلروج به عن ظهور اآلية 

يف عدم وجوبه، يتعني اخلروج به عن ظهورها يف عدم جزئيته.
وأما تفريع املسح عىل التيمم بالفاء يف اآليتني فهو ال ينفع يف إثبات عدم جزئية 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التيمم حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من صالة اجلنازة حديث:٥.
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الـرضب لو كان املـراد من التيمم الـرضب، ألنه يكفي يف التفريع كون املسـح باألثر 
 . احلاصل من الرضب وإن كان الرضب جزءاً أيضاً

كـام يندفـع الثاين بأن معترب زرارة ال خيلو عن إمجـال، إذ كام يمكن محله عىل أن 
التيمـم بعـد الرضب، عمـالً بالذيل، ومحل الصدر عىل التمهيد لـه بذكر مقدمتهـ  كام 
سبق ـ يمكن محله عىل أن التيمم يبدأ بالرضب، عمالً بالصدر، ومحل الذيل عىل إرادة 

إكامل التيمم، نظري قولنا: غسل وجهه وتوضأ، أو: كرب وصىل. 
كام أن من القريب محل موثق سامعة عىل ذلك، أو عىل إرادة ما يعم الرضب من 
التيمم، ويكون رشحاً للمراد من قوله: «يرضب بيده»، كام قد يناسبه التفريع املستفاد 
مـن الفـاء ، حيث يقرب كونه تفريعاً عىل السـؤال، ال بياناً ملا يـراد بعد الرضب، وإال 

كان األنسب عطفه بالواو.
عـىل أن األمـر يف احلديثني ال يزيد عىل االسـتعامل الذي هو أعـم من احلقيقة، 
فال خيرج به عن ظاهر النصوص الكثرية الشارحة للتيمم، والظاهرة يف كون الرضب 

جزءاً منه. 
وأمـا ارتكاز أن البدلية قائمة بني املسـح والغسـل، فمقتضـاه عدم خصوصية 
الـرضب، بـل يكفـي كل ما يقتيض املسـح بأثـر الرتاب، كـام هو احلـال يف االغرتاف 
بالنسـبة إىل الغسـل، وحيث كانـت النصوص تأباه جـداً، خصوصاً مـا تعرض منها 
لتعـدد الـرضب، تعـني رفع اليد عـن االرتكاز املذكـور، والعمل بظاهـر النصوص، 

ورفع اليد هبا عام يوهم خروج الرضب عن التيمم.
 :Aمضافـاً يف ذلك كلـه إىل صحيح املفضـل بن عمر: «قلـت أليب عبد اهللا
جعلت فداك، ما تقول يف املرأة تكون يف السفر مع الرجال ليس فيهم هلا ذو حمرم، وال 
معهم امرأة، فتموت املرأة، ما يصنع هبا؟ قال: يغسل منها ما أوجب اهللا عليه التيمم، 
وال متس، وال يكشـف هلا يشء من حماسـنها التي أمر اهللا بسرتها. قلت: فكيف يصنع 
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هبا؟ قال: يغسـل بطن كفيها، ثم يغسـل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها»(١). لظهوره أو 
رصاحتـه يف أن بطـن الكفني ممـا جيب عليه التيمم، وليس هـو إال برضهبام يف األرض 
قبل مسح الوجه هبام. وربام ينزل عليه صحيح زرارة املتقدم، بحمل املسح عىل ما يعم 

مماسة األرض بالرضب عليها.
(١) كـام يف اجلواهـر. والعمدة فيه إطالق أدلة ترشيعـه، وبه خيرج عن مقتىض 
قاعدة االشـتغال التي هي املرجع يف أمثال املقام من موارد الشـك يف املحصل، حيث 
 كان املطلـوب هـو الطهارة املرتتبة عليـه. ومنه يظهر ضعف ما يف الوسـيلة والذكر
وجامـع املقاصد وعن مجاعة من اعتبار نيـة البدلية، وجعله يف اخلالف أحوط بعد أن 

قو االكتفاء بنية االستباحة.
نعم حيث ال إشـكال ظاهراً يف اختالف أثر التيمم باختالف ما يقع بدالً عنه، 
فأثر التيمم بدالً عن الغسل غري أثر التيمم بدالً عن الوضوء، فمع ثبوت كال التيممني 
عىل املكلف لو مل يقصد أحدمها بعينه ال جمال لرتتب كال األثرين عىل التيمم الواحد، 
لعـدم املرجـح، ويتعـني بطالنه، وعدم صحتـه إال مع تعيني ما يقع بـدالً عنه ليرتتب 

أثره. ولعل هذا هو مراد من يدعى اختالف حقيقة التيمم يف املقام.
لكـن ذلك إنام يقتـيض اعتبار نية البدليـة عن أحد األمرين مـع اجتامعهام، كام 
هـو احلـال بناء عىل ما سـبق منهم من عـدم االكتفاء بتيمـم واحد بدالً عنهـام لو قيل 
بعدم إجزاء غسل غري اجلنابة عن الوضوء، وال يقتيض اعتبار نية البدلية مع االنفراد، 
إمـا لوحدة احلدث، أو إلجزاء الغسـل عـن الوضوء املقتيض إلجـزاء التيمم عنه، أو 

لالجتزاء بتيمم واحد حتى مع عدم إجزاء الغسل عن الوضوء، كام سبق. فالحظ. 
هذا وقد سـبق يف املسألة الثالثة والسـبعني من مباحث الوضوء عند الكالم يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب غسل امليت حديث:١.

(مسـألة٢٨): ال جتـب فيه نيـة البدليـة(١) عن الوضوء أو الغسـل،
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تداخل الوضوء والغسـل مع اجتامع أسـباهبام أن مقتىض التداخل احتاد حقيقة الغسل 
وإن اختلـف أثـره. وعىل ذلك يتعني وحدة حقيقة التيمم الذي هو بدل عن الغسـل، 

فال حيتاج إىل نية البدلية.
بل حتى مع البناء عىل عدم رجوع التداخل لوحدة حقيقة الغسـل يتعني البناء 
عـىل وحـدة حقيقة التيمم، لعني ما سـبق يف توجيه االجتزاء بتيمم واحد عن الغسـل 
والوضـوء لـو اجتمعا، فال حيتاج إىل نية البدلية عن غسـل بعينه، حتـى لو قيل بلزوم 

تعيني سبب الغسل مع تعدده، الذي هو خالف التحقيق.
نعـم لـو قيل بعـدم االجتـزاء بتيمم واحد مع تعدد أسـباب الغسـل، بل جيب 
تعدد التيمم بتعددها، لعدم مالزمة التداخل يف الغسل للتداخل يف التيمم، فمع تعدد 
اإلحداث يلزم تعيني احلدث الذي يراد التيمم عنه. لعني ما سبق بناء عىل تعدد التيمم 

بدالً عن الوضوء والغسل مع اجتامعهام. 
. ملخالفته إلطالق أدلة الطهورية، كام سـبق  لكـن املبنى املذكور ضعيف جـداً
نظـريه عند الكالم يف االجتزاء بتيمم واحد عن غسـل غري اجلنابة لو قيل بإجزائه عن 

الوضوء. فراجع.
(١) كأنـه العتبار قصـد االمتثال، وقصد امتثـال األمر فرع تعيينـه، أما األمر 
املردد فال وجود له ليمتثل. لكن ذلك إنام يتمـ  يف اجلملةـ  يف األوامر التعبدية، التي ال 
تسقط إال بقصد امتثاهلا أو قصد مالك املحبوبية املستكشف هبا، ومن الظاهر أن أوامر 

الطهارة توصلية، ولذا جتزي الطهارة لغاية يف الغايات األخر التي مل تقصد هبا. 
وليـس مرجع عبادية الطهارات إىل عبادية أوامرها، بل إىل لزوم إيقاعها بوجه 
عبـادي، ومن الظاهر أنـه يكفي يف حتقق العبادية التقرب بالعمـل بلحاظ التوصل به 
، بـل وإن مل يكن األمر  المتثـال األمـر وإن مل يعـني ذلك األمر مـع تعدده ولو إمجـاالً

بـل تكفي نية األمر املتوجه إليـه، ومع تعدد األمر البد من تعيينه بالنية(١).
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. ، أو اعتقد املكلف وجوده خطأً موجوداً، بل كان حمتمالً
هـذا ولـو فرض تعدد حقيقـة التيمم باختالف مـا يقع بدالً عنه من غسـل أو 
وضـوء، أو باختـالف األمـر به، فحيـث ال مائز بني حقائقـه إال النية لـزم تعيينه ولو 
مـن طريـق تعيني األمر الذي يـراد امتثاله، لتتعـني حقيقة ما وقـع، وال يرشع ما خال 
عـن التعيـني، إذ ال وجود للمردد بني احلقيقتني. إال أنه ال شـاهد عىل ذلك، ومقتىض 
اإلطالق عدم اعتبار قصد يشء حتى التقرب لوال ما سبق من املفروغية عن عبادته.

(١) املعـروف من مذهـب األصحاب أن التيمم ليس رافعـاً للحدث، بل هو 
مبيـح ملا يتوقف عىل الطهارة مع بقاء احلـدث عىل حاله. وقد ادعى اإلمجاع عىل ذلك 
منّاـ  بل من عامة املسلمني عدا الشاذ منهمـ  يف كالم مجاعة كثرية تبلغ حدّ االستفاضة، 
كـام يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة يف بحث نية التيمم، ومسـألة ما إذا تيمم اجلنب ثم 

أحدث باألصغر يف أواخر مباحث التيمم. 
وال يظهر اخلالف يف ذلك من القدماء إال من السـيد املرتىض يف رشح الرسالة 
يف املسـألة املذكورة، وإن حاول بعضهم توجيهه بام ال ينايف اإلمجاع أو توجيه اإلمجاع 
بام ال ينافيه، ويأيت التعرض لكالمه يف املسـألة األربعني إن شـاء اهللا تعاىل. كام ال يظهر 
 اخلالف يف ذلك من املتأخرين إال من الشهيد يف القواعد والدروس، بل حتى الذكر
عىل غموض يف كالمه ومهام كان فاملعروف من مذهب األصحابM عدم رافعية 

التيمم للحدث.
بـل يف التذكـرة واملنتهـى واإلرشـاد وروض اجلنـان وعن التحريـر واملقاصد 
العليـة عـدم جواز نية رفع احلدث، بل احتمل يف التذكـرة بطالن التيمم معها، وجزم 
به يف املبسـوط واملعترب والقواعد وجواهر القايض. فإن أرادوا به ما إذا نو الرفع مع 
نية االستباحة فهو أمر زائد عىل ما سبق من املشهور. وإن أرادوا به ما إذا اقترص عليه 

(مسألة٢٩): األقو أن التيمم رافع للحدث(١)
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رجع إىل ما سـبق من املشـهور. اللهم إال أن يدعى مالزمة نية الرفع لنية االسـتباحة، 
فريجع لألول.

وكيف كان فالعمدة يف استدالهلم عىل عدم مرشوعية نية الرفع ـ بعد اإلمجاع ـ 
أنه حيث ال إشكال يف وجوب الطهارة املائية عىل املتيمم لو وجد املاء، ويف أن الطهارة 
املائية املذكورة ليسـت حلدث جديد، لعدم كون وجدان املاء من أسـباب احلدث، بل 

للحدث األول، تعني عدم رافعية التيمم له.
مضافـاً إىل النصوص املتضمنة إطالق اجلنب عـىل املتيمم. مثل ما رواه العامة 
: «صليت وأنت  مـن قـول النبي8 لعمرو بن العـاص ملا صىل بأصحابه متيمـامً
جنب»(١)، وموثق ابن بكري عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب 

وقد تيمم وهم عىل طهور. قال: ال بأس»(٢). وربام استدل بغريمها.
هـذا ولكن مقتـىض قوله تعاىل بعد ذكـر التيمم: ﴿ما يريـد اهللا ليجعل عليكم 
مـن حـرج ولكن يريـد ليطهركم﴾(٣) ترتب الطهـارة عىل التيمم. وهـو أيضاً مقتىض 
النصوص املسـتفيضة بـل املتواترة املتضمنة طهورية الـرتاب والتيمم، وقولهA يف 
صحيـح حممد بن مسـلم يف متيمـم أصاب املاء وقد صىل ركعتـني: «يميض يف صالته 
وال ينقضها ملكان أنه دخلها وهو عىل طهر بتيمم»(٤). وتشـهد به مرتكزات املترشعة، 

بل يظهر من األصحاب املفروغية عنه، ولذا عدوا التيمم ثالث الطهارات.
وأما محل مجيع ذلك عىل إرادة أنه بحكم الطهارة يف جواز الدخول يف الغايات 
املعتربة فيها، وليس طهارة حقيقية، بحيث يكون دليل جواز الدخول يف تلك الغايات 
بالتيمم خمصصاً لعموم اعتبار الطهارة فيها بلسان احلكومة. فهو مما تأباه تلك األدلة، 

(١) كنز العامل ج:٥ ص:١٤٣ حديث:٢٩٤٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٧ من أبواب صالة اجلامعة حديث:٣.

(٣) سورة املائدة اآلية:٦.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:٤.
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كاملرتكزات. 
وحينئـذ فمـن الظاهـر أن الطهارة تضـاد احلدث، وسـببها رافع لـه، فإذا كان 

التيمم مطهراً تعني رافعيته له.
لكـن يف اجلواهـر أن أدلـة طهورية الرتاب ال تسـتلزم رافعيـة التيمم للحدث 
لعـدم التنـايف بينهـام، وعىل ذلـك جر بعض مشـاخيناP بعـد أن استبشـع القول 
باإلباحـة بمعنى عـدم املطهرية وإن ترتبت أحكامها، فالتزم بـأن اجلنب إذا تيمم فهو 

جنب متطهر، ال أنه غري جنب، وال أنه مستبيح للصالة من دون طهارة.
وفيـه: أن طهورية الرتاب ترجع إىل كونه آلة إلحداث الطهارة، كام هو رصيح 
ما تضمن مطهرية التيمم. ومن الظاهر أن الطهارة ليست إال نحواً من النزاهة والنظافة 
تقابـل نحواً من الكـدر والقذر، وبلحاظ ذلك كان التقابـل بينها وبني خبث النفس، 
أو النسـب أو األصل أو النجاسـة اخلبيثة، أو األحداث الصغـرية والكبرية من تقابل 
الضديـن، فاجتامع الطهارة باملعنى الذي يفيده الوضوء والغسـل والتيمم مع احلدث 
. وااللتزام يف املقام به أبشـع من االلتزام بعدم إفادة  مـن اجتـامع الضدين املمتنع عقالً
التيمم للطهارة وإنام يرتتب عليه أحكامها، إذ ليس يف ذلك إال اخلروج عن قوة ظهور 

. األدلة يف إرادة مطهريته حقيقة ومحلها عىل مطهريته حكامً
 وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن اجلنب عرفـاً ورشعاً كل من حصل 
له سـبب اجلنابة ومل يغتسـل. فهو مسـلم باإلضافة إىل العرف، لعدم إدراكهم مطهرية 
التيمـم. وأمـا باإلضافة إىل الـرشع فهو ممنوع ال يناسـب االعـرتاف بمطهرية التيمم 
، وإنام يتجه لو أريد به من ثبت له  رشعاً إن أريد باجلنب من ثبت له حدث اجلنابة فعالً
مقتيض احلدث، ألن تعرض التيمم للبطالن بوجدان املاء املستلزم لفعلية احلدث تبعاً 
للسـبب احلاصل له سابقاً يصحح نسـبة احلدث له اقتضاء. لكن ذلك يرجع لتحديد 
مفهوم اجلنب عند اإلطالق، ال الجتامع احلدث والطهارة فيه ويف غريه ممن يتيمم عند 
احلـدث. ومـن هنا ال خمرج عام ذكر من أن وضوح مطهرية التيمم وتضاد الطهارة مع 
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احلدث ملزم بالبناء عىل رافعيته له.
وال جمال مع ذلك لالستدالل عىل عدم رافعيته بام تقدم من النصوص املتضمنة 
إطالق اجلنب عىل املتيمم، لعدم كثرهتا ورصاحتها بنحو خيرج هبا عام ذكرنا. والسيام 
مع ما سـبق من صدق اجلنب عرفاً، بل ورشعاً بنحو من العناية، فإن االسـتعامل أعم 

من احلقيقة ويكفي فيه أدنى مناسبة.
وأشـكل من ذلك مـا يف اجلواهر بأن مقابلة التيمم بالطهـور يف ذيل موثق ابن 
بكـري كالرصيـح يف بقـاء احلدث. إذ فيه: أنـه إن رجع إىل عدم مطهريـة التيمم فهو ال 
يناسـب مـا اعرتف به مـن داللة األدلة عـىل طهورية الـرتاب، إذ ال معنـى لطهوريته 
مـع عدم مطهرية اسـتعامله، أما لو بني عىل مطهريـة التيمم فالبد من كون املقابلة غري 

حقيقية، وال جمال لالستشهاد هبا.
وأما اإلمجاع املدعى عىل عدم رافعيته فال ينهض باالستدالل لوضوح أن ذلك 
أمر علمي حمض ال يرتتب عليه العمل، ومل تتضمنه النصوص، ليعلم رأي األصحاب 
واملترشعة فيه قبل عرص تدوين الفتاو وتفريع الفروع والتدقيق يف خترجيها، يوم كان 
فقـه الطائفة منحرصاً برواياهتا، كي حيتمل أو يعلم بكونه إمجاعاً تعبدياً مسـتنداً لرأي 

املعصوم.
وإنام ظهر القول بذلك عند ما بدأ األصحاب بتفريع الفروع وختريج وجوهها 
ملجـاراة العامـة ومقارنـة أقوالنـا بأقواهلم من حيثية الفتو واالسـتدالل، ومسـتنده 
فيـام يظهر منهم هـو الوجه املتقدم، حيث ذكره الشـيخ يف اخلالف عاضـداً له ببعض 

النصوص املتقدمة، وجر عليه من بعده. فهو إمجاع دلييل ال ينهض باحلجية.
وأمـا الوجه املتقدم الذي عرفت أنه عمـدة الدليل يف املقام فهو إنام يتم لو كان 
احلدث أمراً حقيقياً تكوينياً حيث ال يعقل عوده بعد ارتفاعه ووجوده بعد انعدامه إال 
بتجدد سـببه. أما حيث كان أمـراً اعتبارياً فمن املمكن احلكـم برجوعه بعد ارتفاعه، 
للحكـم ببطـالن الرافـع، بال حاجـة إىل جتـدد السـبب، ألن االعتبار خفيـف املؤنة. 
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وبذلـك يفـرق بني رجوعـه للحكم ببطالن الرافـع املطهر ورجوعه بتجدد السـبب، 
فاألول رجوع للفرد األول املسـتند للسـبب األول، والثاين حدوث لفرد آخر مستند

للسبب املتجدد.
ولذا كان الفرق واضحاً مفهوماً بني كون االرتداد مثالً مبطالً للطهارة وكونه 
سبباً للحدث. حيث يظهر األثر العميل بينهام فيام لو ارتد الشخص ومل يكن قد أجنب 

، فإنه ال حيكم بجنابته باالرتداد عىل األول وحيكم هبا عىل الثاين. أصالً
ونظـري ذلـك يف االعتباريات مسـقطية التهاتر للديـن، فيام لو بـاع املدين عيناً 
للدائـن بقدر دينه يف الذمة، حيث يسـقط الدين ما دام البيع نافـذاً، فإذا بطل بالتقابل 
أو بغريه من موجبات الفسـخ، عاد الدين األول وترتبت أحكامه، دون أحكام امللك 

. فالحظ. اجلديد بسب جديد، فال جيب فيه اخلمس مثالً لو كان مرياثاً
وبذلـك جيمع بني رافعية التيمـم للحدث التي هي مقتـىض مطهريته وبطالنه 
بوجـدان املـاء، فيكون رافعـاً موقتاً معرضاً للبطـالن، بحيث تسـقط رافعيته ببطالنه 
ويعـود مـا ارتفـع به. وإىل هـذا يرجع مـا ذكره الشـهيد يف القاعـدة املائة والسادسـة 
والسـبعني من كتاب القواعد والفوائد. وربـام يرجع إليه ما يف الدروس قال: «وجيب 
فيه نية االستباحة، ال رفع احلدث. إال أن يقصد رفع املايض». ونحوه عن البيان. وإال 
فظاهره يف غاية الغرابة، لظهور أن املتيمم ليس مستمر احلدثـ  كاملستحاضةـ  ليكون 

له حدث ماض والحق. كام نبّه لذلك يف جامع املقاصد.
كـام لعلـه إىل ما ذكرنا نظر سـيدنا املصنفP عىل إهيـام يف كالمه، كام يظهر 
بمراجعـة مـا ذكـره يف مسـألة مـا إذا أحدث املتيمـم بدالً عن الغسـل حدثـاً يوجب 
الوضـوء. فراجع. بل به رصح بعض مشـاخيناP يف توجيه رافعيـة التيمم وإمكان 

القول هبا، وإن اختار بعد ذلك أنه مبيح ال غري.
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(١) ألن بدليـة التيمـم عـن الطهـارة املائيـة اضطراريـة، واملناسـب للبدليـة 
االضطرارية عدم وفاء البدل بتامم مالك املبدل، فإنه وإن أمكن وفاء البدل االضطراري 
يف حـال االضطـرار بتامم مالك املبـدل يف حال االختيـار، إال أنه خالف املنسـبق من 

إطالق دليل البدلية املذكورة.
ومـن ثم يفهـم منه ـ كام سـبق ـ فعلية مـالك املبدل وحتقـق موضوعه يف حال 
االضطـرار بنحو ال جيوز تفويته بإيقاع النفس يف االضطرار، مع أنه ال حمذور يف ذلك 

لو كان البدل االضطراري وافياً بمالكه.
ويشـهد به أيضاً قولهA يف صحيح حممد بن مسـلم فيمن أجنب يف السـفر 
ومل جيـد إال الثلج: «هو بمنزلة الرضورة يتيمم وال أر أن يعود إىل هذه األرض التي 

يوبق دينه»(١). 
ويناسـب ذلك اسـتحباب إعادة الصالة بـه يف مجلة من املـوارد التي تضمنتها 
النصـوص(٢)، وكراهـة إمامـة املتيمـم للمتوضئـني التـي تضمنتها بعـض النصوص 
(٣)، واسـتحباب حتمل املشـقة الشـديدة يف اسـتعامل املاء التي تضمنتها نصوص  أيضاً

آخر(٤).
وبذلـك خيرج عـن إطالق طهوريـة األرض، خصوصاً ما تضمـن أن الرتاب 
أو التيمـم أحـد الطهوريـن، وأن رب املاء هو رب الصعيد، ونحـو ذلك مما يظهر منه 
بـدواً مسـاواة الرتاب والتيمـم للامء وللطهـارة املائية يف الطهورية املعهـودة املطلوبة. 
والسـيام ما كان منها مسـوقاً للردع من اسـتئناف الصالة بالتيمم أو إعادهتا بوجدان 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٩.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤، ١٦ من أبواب التيمم.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٧ من أبواب صالة اجلامعة.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب التيمم.

(١) رفعاً ناقصاً
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املاء(١)، حيث يظهر منه عدم املوضوع لالستئناف لوفاء التيمم باملطلوب. إال أنه البد 
مـن اخلروج عن مجيـع ذلك، ومحله عىل جمرد حتقق أصل الطهـارة املطلوبة ولو بأدنى 

مراتبها التي يتحقق هبا اإلجزاء، بقرينة ما تقدم. فالحظ.
(١) يعني مع القدرة عىل الطهارة املائية، أو مع فعلية التكليف هبا، عىل ما سبق 
الـكالم فيه يف حتديـد موضوع التيمم. لكن عدم إجزاء الرفـع الناقص حال االختيار 
فرع حتققه، وهو غري معلوم، بل ملا كان مقتىض أدلة ترشيع التيمم عدم مرشوعيته إال 
مـع االضطـرار كان مقتضاها عدم حصول الرفع الناقص بـه يف غري هذا احلال. ولذا 
ال إشـكال يف عدم االجتـزاء بالتيمم احلاصل حني القدرة عىل الطهـارة املائية وفعلية 
التكليف هبا حتى بعد تعذرها وسقوط التكليف هبا وإن مل يتحقق احلدث الناقض له، 
. وكذا بطالن التيمم بوجدان املاء حتى لو تعذر بعد ذلك،  بـل البد من إعادتـه حينئذٍ
فيجـب إعادته، وال جيـزي التيمم األول. ومـن ثم كان األوىل لـهP أن يقول بدل 

ذلك: جيزي مع االضطرار.
(٢) لعدم الدليل عىل وجوب أحد األمرين. وإطالق األدلة الشـارحة للتيمم 
بدفعـه. لكن رصح غـري واحد بوجوب نية االسـتباحة. بل يف جامـع املقاصد: «وال 
ريب يف اعتبار قصد االستباحة، المتناع حصوهلا بدون النية». وهو كام تر مصادرة، 
بـل مقتىض إطالق دليل ترشيعـه حصوهلا ولو مع عدم النيـة. ويظهر تفصيل الكالم 
يف ذلك مما تقدم منا يف املسـألة الواحدة والسـبعني من مبحث الوضوء عند الكالم يف 

النية، فإن الكالم يف املقامني عىل هنج واحد.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤، ٢١ من أبواب التيمم.

ال جيـزي مـع االختيـار(١)، لكن ال جتب فيه نيـة الرفع وال نية االسـتباحة 
. للصالة(٢) مثالً
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(١) كام هو ظاهر األصحاب ونفى يف املنتهى اخلالف فيه، وظاهر كشف اللثام 
ورصيح احلدائق دعو اإلمجاع عليه، ونفى الريب فيه يف املدارك. وهو كذلك لظهور 
نسـبته للمكلـف يف اآليتني وغريمهـا يف مبارشته له، كام هو املقطـوع به من النصوص 

. وقد تقدم نظري ذلك يف الوضوء. البيانية أيضاً
 (٢) كـام عـن مجاعـة الترصيح به، ونسـبه يف املنتهـى إىل علامئنـا، ويف الذكر
واحلدائق نسـبته لألصحـاب، ويف املدارك إىل قطعهم، ويف جامـع املقاصد والروض 

أن الدليل عليه اإلمجاع. وقد استدل عليه بوجوه:
األول: مـا يف اخلـالف واملعترب من أن التيمم إنام يـرشع يف ضيق الوقت، فلو مل 
يـوال فيه خلـرج الوقت وفاتت الصالة. وفيـه ـ مع أن ذلك ال يقتـيض اعتبار املواالة 
، بـل وجوهبا فيه كوجوهبا يف الغسـل لو وقع يف ضيـق الوقت، وأنه  يف التيمـم رشطـاً
موقوف عىل عدم مرشوعية التيمم يف السـعة ـ : أن املراد بضيق الوقت هو ضيقه عن 

. الطهارة املائية، وهو ال يستلزم املواالة املعتربة يف التيمم عندهم قطعاً
الثـاين: أن ذلـك مقتـىض البدلية، ولعلـه عليه يبتنـي ما يف الـدروس من عدم 
اعتبارهـا فيـام كان بدالً عن الغسـل، وعن هنايـة األحكام احتامله. وفيـه ـ مع خمالفته 
إلطالق معاقد اإلمجاعات ومجلة من أدلتهم يف املقامـ  أن البدلية إنام تقتيض قيام البدل 

مقام املبدل يف املرشوعية واألثر، ال اشرتاكهام يف األجزاء والرشائط.
 :قـال يف الذكر Gالثالـث: التيمـم البيـاين عـن النبي8 وأهـل بيته
«فيجـب التأيس». ويشـكل بـأن التيمامت البيانيـة وإن صدرت يف مقـام رشح ماهية 
التيمـم، فتكون ظاهرة يف لـزوم متابعتها، ومن القريب جداً وقوعها بنحو املوالة. إال 
أن مـن القريـب أيضاً انرصاف البيـان فيها للكيفية من حيثية مقدار املمسـوح وكيفية 
املسـح. والسـيام بلحاظ صدور كثري منها يف مقابل متعك عامر بالرتاب، وإنام وقعت 

(مسألة٣٠): يشرتط فيه املبارشة(١) واملواالة(٢)
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بنحـو املـوالة لعـدم املقتيض للرتاخي بعـد أن كان املراد بيان متام األجـزاء، ال لكوهنا 
رشطاً يف الواجب، ولذا مل ينبه الراوي هلذه اجلهة يف مقام حكاية الفعل، حيث يناسب 

ذلك جداً انرصاف البيان لغريها.
الرابـع: ما ذكره شـيخنا األسـتاذP مـن أن جعـل املاهية املخرتعـة املركبة 
موضوعاً لعنوان كالتيمم والوضوء والغسـل والصـالة وغريها ظاهر يف كوهنا عمالً 
واحـداً، والبـد يف وحدته عرفاً من اتصال أجزائـه بنحو ال يفصل بينها بام خيل هبيئتها 
عرفـاً لينتزع منهـا صورة واحدة تكون هـي موضوع ذلك العنـوان، فاملواالة باملعنى 
املذكور من لوازم جعل العنوان للعمل املركب، بحيث يكون من املاهيات املخرتعة. 
ومـا دل يف الغسـل عىل جواز تفريقه تعبد خاص يقتـرص عىل مورده، ملخالفته ملقتىض 
األصل. ولعله إىل هذا يرجع ما يف اجلواهر من أن التفريق املنايف هليئة التيمم وصورته 

مانع من صدق االسم.
وفيـه: أن الوحـدة ملا مل تكن حقيقية، بـل اعتبارية فهي تابعـة العتبار من بيده 
االعتبـار، وهـو خيتلـف من حيثيـة اعتبـار االتصـال وعدمـه باختالف املـوارد، كام 
ختتلـف يف ذلك املاهيات العرفيـة فيعترب فيها االتصال تارة، كام يف الثوب والسـيارة، 

واملحارضة، وال يبتني عليها أخر، كام يف الدولة واألسطول، واحلرب.
وحينئـذ إذا كان مقتىض اإلطـالق أو الدليل اخلاص جـواز الفصل الطويل مل 
خيل بالوحدة املذكورة، وال بصدق العنوان الواحد عىل األجزاء املتفرقة. ولذا مل يمنع 
جواز التفريق يف الغسل واحلج والعمرة والكفارة وغريها من اعتبار الوحدة وصدق 
العنوان عىل جمموع أجزائها مع الفصل الطويل املخل باهليئة. وعىل ذلك يكون اعتبار 

االتصال بني أجزاء املركب الواحد ذي العنوان الواحد هو املحتاج للدليل.
اخلامس: استفادته من اآليتني الكريمتني إما ألن عطف التيمم بالفاء ظاهر يف 
لـزوم تعقيب التيمم بمجموع أجزائه إلرادة القيام إىل الصالة من دون فصل، وذلك 
ال يكون إال باملواالة، كام يف املنتهى والذكر. وإما ألن عطف املسح بالفاء فيها أيضاً 
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ظاهر يف لزوم تعقيبه عىل ما قبله من دون فصل. وإما ألن األمر باملسـح فيها ظاهر يف 
الفور. 

والكل كام تر، ألن التيمم يف اآليتني الرشيفتني ظاهر يف القصد، ال يف املعنى 
الرشعـي املعهـود. مـع أن املـراد بالفـاء األوىل بيان ترتـب وجوب التيمـم عىل حتقق 
احلـدث وعـدم املاء، ال بيان لـزوم التعجيل بالتيمم عند إرادة القيـام للصالة. واملراد 
بالفاء الثانية تفريع املسـح عىل قصد الصعيد، ال بيان وجوب التعجيل به عنده. كيف 
وال ريب يف عدم وجوب ذلك، بل قيل بوجوب تأخري التيمم إىل آخر الوقت. كام أن 

املعروف عدم داللة األمر عىل الفور.
ومن ذلك يظهر إمكان االستدالل بإطالق اآليتني الكريمتني عىل عدم اعتبار 
املواالة، كام هو أيضاًَ مقتىض إطالق بعض النصوص، كخرب زرارة عن أيب جعفر: «يف 
التيمـم. قال: ترضب بكفيك األرض، ثم تنفضهام، ومتسـح هبام وجهك ويديك»(١). 
بل قد يسـتفاد من بعـض النصوص البيانية، وهي املتضمنـة حلكاية اإلمامA تيمم 
(٢)، فإنه وإن كان املظنون قوياً موالته8 يف تيممه،  النبي8 حينام علم عامراً
لعـدم الغـرض يف الرتاخي بعـد أن كان الغرض تعليم متام األجزاء، كام سـبق، إال أن 
إمهـال اإلمامA لذلك، وعدم التنبيـه عليه يف مقام احلكاية املقصـود منها التعليم، 

واقتصاره عىل بيان األجزاء قد يظهر يف عدم اعتبار ما زاد عليها.
ومـن هنا ينحرص األمر باإلمجـاع حيث ال يبعد هنوضه برفـع اليد عن مقتىض 
اإلطالق املذكور يف مثل هذه املسـألة العملية الشايعة االبتالء، فإنه يبعد خفاء احلكم 
فيهـا عليهـم. وال يقـدح فيه عدم تعـرض بعض األصحـاب له، كالصـدوق واملفيد 
واملحقـق والعالمـة يف الرشايع والقواعـد وغريهم، لقرب غفلتهم عن ذلك بسـبب 

تعارف التيمم بنحو املواالة. وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٨، ٩.
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بـل ال ينبغـي التأمل يف عدم رشطيته لو تعذر، عمالً بإطالق األدلة بعد قصور 
اإلمجاع ـ لو تم ـ عن الفرض املذكور.

ثـم إنـه وإن عـرب بعضهـم بوجـوب املـواالة يف التيمـم، إال أن الظاهـر إرادة 
الوجوب الوضعي، الراجع لكوهنا قيداً فيه، فيبطل مع اإلخالل هبا، ال التكليفي. بل 
. وما يف الذكر ويظهر من كشف اللثام  هو بعيد يف نفسه جداً، مدفوع باألصل قطعاً
وحمكـي املقاصد العلية وجممع الربهان مـن احتامل ذلك، أو القول به مع احتامل عدم 

. البطالن باإلخالل به. ضعيف جداً
هذا والظاهر أن املعيار يف املواالة عىل حفظ الصورة عرفاً، بحيث يعد املكلف 
منشـغالً بالتيمم من دون قطع له وانشـغال بغريه. ألن ذلك هو املنسـبق منه. وما عن 
. غريب  الذكـر مـن اعتبار عدم الفصـل بمقدار زمان جفـاف املاء لو كان وضـوءاً
وبعيد عن ظاهر كالمهم جداً، الحتياج إرادته إىل عناية البد معها من التنبيه. نعم هو 
 .املناسب للوجه الثاين من االستدالل. كام أين مل أجده يف املوضع املناسب من الذكر

فراجع.
(١) كام هو مقتىض إطالق األصحاب، وأكثر وجوه االسـتدالل املتقدمة وإن 
كان مقتـىض الوجه الثاين عدم وجوب املوالة فيه، كام تقدم عن هناية األحكام احتامله 

ومن الدروس اجلزم به.
(٢) إمجاعاً رصحياً وظاهراً حمكياً عن مجاعة كثرية. ولعل إمهال بعضهم لذكره 
رأسـاً، أو لذكـر الرتتيـب بـني الكفـني، للمفروغية عنـه، ال للخالف فيـه. وإال كان 

املناسب التنبيه لعدم وجوبه رداً عىل القائلني بوجوبه.
ويكفـي يف الرتتيـب بني الرضب واملسـح تفريع املسـح عىل تيمـم الصعيد يف 

حتـى فيـام كان بـدالً عـن الغسـل(١). ويشـرتط فيـه أيضـاً الرتتيـب عىل 
حسـب ما تقـدم(٢)، واألحـوط وجوباً البدئـة من األعىل واملسـح منه إىل
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اآليتني الرشيفتني والسـيام مع قوله يف الثانية: ﴿فامسـحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ 
لوضوح أن مصحح نسـبة املسـح للصعيد املسـح بأثره احلاصل من الرضب املستلزم 
لتقديمـه. كـام يكفي يف الرتتيب بني الوجه واليدين يف املسـح ظاهر النصوص البيانية 

الواردة لرشح التيمم وبيان كيفيته.
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنـفP من إمجاهلـا، ألن جمرد وقـوع الرتتيب بني 
األفعـال ال يـدل عـىل وجوبه بعد أن كان مـن رضوريات األفعال التـي يتعذر اجلمع 
بينهـا. فهـو إنـام يتـم يف الفعـل االبتدائي، دون مثـل املقام ممـا كان الفعل فيـه صادراً 
لبيـان كيفيـة الفعل املـرشوع، حيث يظهر يف اعتبار متام ما اشـتمل عليـه من األفعال 

واهليئات. 
هـذا وقـد اسـتدلP بصحيـح زرارة عـن أيب جعفـرA يف بيـان تيمـم 
النبـي8 يف مقـام تعليـم عامر(١) حيث أشـتمل عـىل الرتتيب بني مسـح الوجه 

ومسح اليدين. بدعو أن حكاية الرتتيب من اإلمامA ظاهرة يف اعتباره. 
لكنه يشكل بأن االستدالل إن كان بالرتتيب منه8 يف مقام تعليم عامر، 
فهو ال يزيد عىل الرتتيب من األئمةG يف مقام بيان التيمم الذي تضمنته النصوص 

البيانية األخر، والتي سبق االستدالل هبا.
وإن كان بلحـاظ أن حكايـة اإلمـامA للرتتيـب يف تيمـم النبـي ظاهـرة يف 
وجوبه، وليس كحكاية الرواة للرتتيب يف تيممهمG. فهو إنام يتم لو كانت احلكاية 
منهـمG يف مقـام تعليم التيمـم، وال يظهر من الصحيح ذلك، بـل جمرد نقل قضية 
خارجيـة. عـىل أن حكايتهـمG لتيمم النبـي8 يف مقام التعليـم ال تزيد عىل 
تيممهـم بأنفسـهم يف مقام التعليـم. فالظاهر عـدم الفرق بني هـذا الصحيح وغريه، 

واستفادة اعتبار الرتتيب من الكل بالتقريب املتقدم.
نعـم النصوص املذكـورة مل تتضمن الرتتيـب بني اليدين، لكن االسـتدالل ملا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٩.
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كان بالتيمـم البيـاين، ال بنقلـه، فمن البعيد جـداً خلـوّ التيمامت البيانيـة عنه ووقوع 
بعضها بعكس الرتتيب. بل هو كاملقطوع بعدمه، لعدم مناسـبته ملفروغية األصحاب 
املذكـورة، وجمـرد عـدم التنبيه عليه ال يمنع من اسـتفادة الوجوب منها، والسـيام مع 
قـرب املفروغية عنـه واالتكال عىل معروفيته، خصوصاً مـع ثبوته يف الوضوء وقرب 

كوهنام عىل نحو واحد. 
ويؤيـده قولـهA يف صحيـح زرارة حكاية عن تعليـم النبي8 لعامر: 
«ثم مسـح كفيه كل واحدة عىل األخر، فمسـح اليرس عـىل اليمنى، واليمنى عىل 
اليـرس»(١). فـإن الواو وإن تدل عـىل الرتتيب وضعاً، إال أن مـن البعيد جداً حكاية 

اإلمامA لفعل النبي8 بعكس الرتتيب.
وأظهـر منـه صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبـا عبد اهللاA عـن التيمم. 
فـرضب بكفيه األرض، ثم مسـح هبـام وجهه، ثم رضب بشـامله األرض فمسـح هبا 
مرفقه إىل أطراف األصابع... ثم صنع بشامله كام صنع بيمينه...»(٢). فإنه وإن اشتمل 
يف كيفيـة التيمـم عـىل ما ال جمـال للبناء عليه، إال أن اشـتامله عىل الرتتيـب بني اليدين 

. عىل أن ما يأيت يف البدأة باألعىل ينفع يف املقام. يناسب ما ذكرنا جداً
(١) عىل املشـهور كام عن الكفاية، وعن املنتهى أنه ظاهر املشـايخ، ويف مفتاح 
الكرامـة «هو ظاهـر مجهور األصحاب». وكأنه لظهـور التحديد يف كلامهتم بمن وإىل 
يف الرتتيـب ال يف جمرد حتديد املمسـوح. لكن يف بلوغ ذلك حدّ اإلمجاع إشـكال، ويف 
هنوضـه باحلجية عىل ذلـك منع ظاهر. كاالسـتدالل عليه بأدلة البدليـة، كام يظهر مما 

تقدم يف املواالة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التيمم حديث:٩.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٥.

األسفل(١)
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نعم لو ثبت اشتامل النصوص البيانية عليه لتعارفه وكان عدم التنبيه عليه فيها 
للمفروغيـة عنه، أجته هنوضهـا بإثبات وجوبه، نظري ما تقـدم يف الرتتيب بني اليدين. 

لكنه مل يثبت. 
اللهـم إال أن يقـال: ال إشـكال يف اشـتامل بعضها عليـه، وإال لنبّه األصحاب 
لوجوب خمالفة ذلك لو أمجعت النصوص البيانية عليه، فيكون البعض املشـتمل عىل 
ذلـك ظاهراً يف وجوبه، وال شـاهد عىل اشـتامل بعضها عىل خالفـه لريفع به اليد عن 

الظهور املذكور.
والسـيام مع قرب املفروغية عنه ومع اشـتامل صحيح حممد بن مسـلم املتقدم 
يف الرتتيب بني اليدين عليه، حيث يناسـب ذلك جداً، ومعه يشـكل الرجوع إلطالق 
املسـح يف اآليتني الكريمتني والنصوص الرشيفة، خصوصاً مع سـوقه فيها يف مسـاق 
الغسـل يف الوضـوء الذي ثبـت إرادة ذلك فيه يف اجلملة. وذلـك إن مل ينهض بإثبات 
وجوبـه ـ بضميمـة قاعدة االشـتغال ـ فـال أقل من هنوضـه بوجـوب االحتياط فيه. 

فتأمل.
(١) كـام يف جامـع املقاصـد وعن مجاعة، بـل يف رشح املفاتيح نسـبته للفقهاء، 
وعن حاشـية القواعد للشـهيد اإلمجـاع عليه. لكـن ال جمال لثبوته بعـد قلة التعرض 
لذلك من األصحاب كام يف املدارك. بل يف اجلواهر: «فلم أعثر عىل مرصح بيشء منه 
من قدماء األصحاب». وعن ابن فهد والعميدي يف حواشيه الترصيح بجواز نجاسة 
 اليديـن، ويف املدارك واحلدائق وعن جممع الربهان امليل إليه. ومن ثم ال جمال لدعو

اإلمجاع، فضالً عن حجيته.
ودعـو: أن اإلمجـاع وإن مل يثبـت من فتو األصحاب، إال أنـه يمكن إثباته 
بمالحظـة املرتكـزات، الراجعـة إىل أن الطهـارة احلدثية فـرع الطهـارة اخلبثية، فمع 

وطهارة املاسح واملمسوح(١).
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عدم طهارة املاسـح واملمسـوح من اخلبث ال يمكن تأثري املسـح الطهارة من احلدث. 
فاإلمجـاع املذكـور ارتكازي ال يقدح فيه قلة املرصحـني باحلكم، وال ترصيح بعضهم 

بخالفه لشبهة يغفل معها عن مقتىض االرتكاز.
مدفوعـة بـأن ذلـكـ  لو تمـ  إنـام ينهض باعتبـار الطهارة اخلبيثـة للمطهر من 
احلـدث، وهـو يف املقام الرتابـ  عـىل ما أرشنا إليه عند الـكالم يف اعتبار طهارتهـ  ال 
املاسـح الذي هو آلة التطهري ـ بعد أن مل تكن نجاسـته مسـببة لنجاسـة الرتاب املطهر 

لفرض اجلفاف ـ فضالً عن املمسوح.
ومثله االستدالل بأن مقتىض بدلية التيمم عن الوضوء والغسل اعتبار الطهارة 
يف أعضائه كام تعترب يف أعضائهام. ملا سبق عند الكالم يف اعتبار املواالة من عدم اقتضاء 
البدليـة مسـاواة البـدل للمبدل منه يف الرشوط. والسـيام بمالحظـة أن اعتبار طهارة 
أعضاء الوضوء والغسل إنام هو لتجنب نجاسة املاء املطهر، الذي ال جمال له يف املقام، 
لفـرض جفاف الرتاب املطهر فال ينفعل بمالقاة األعضاء املاسـحة. ومن ثم يشـكل 

إثبات املدعى ـ وإن قريباً للمرتكزات ـ بعد إطالق األدلة. فالحظ.
(١) أما عدم سـقوط التيمم يف األقطع فالظاهر عدم اإلشـكال فيه بينهم، ويف 
اجلواهر: «بال خالف، بل لعله إمجاعي إن مل يكن رضورياً، لقاعدة امليسور». لكن قال 
يف املبسوط: «وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعني سقط عنه فرض التيمم. ويستحب 

أن يمسح ما بقي، ألن ما أمر اهللا بمسحه قد عدم فيجب أن يسقط فرضه». 
وقد محله غري واحد عىل سقوط التيمم عن اليدين، كام رصح هو به يف اخلالف، 
فيكون املراد باسـتحباب مسـح ما بقي هو مسح ما بقي من اليدين، مع وجوب مسح 
اجلبهة حمافظة عىل امليسـور من التيمم، كام يناسـبه اسـتدالله. بل حكمه باسـتحباب 

(مسـألة٣١): مـع االضطرار يسـقط املعسـور وجيب امليسـور، عىل 
حسب ما عرفت يف الوضوء من حكم األقطع(١)،
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مسـح ما بقي ظاهـر يف مفروغيته عن وجوب الصالة، املسـتلزم لوجوب الطهارة هلا 
ومرشوعيتها، لسقوط الصالة عنده عن فاقد الطهورين. 

ومن ثم ال يقدح كالمه هذا يف اإلمجاع املدعى، تبعاً للمرتكزات ولو بمالحظة 
مـا ثبت يف الوضوء والغسـل، حيث يفهم مـن جمموع ذلك ابتنـاء الطهارات الثالث 
عىل امليسور وإن مل يثبت عموم قاعدة امليسور، كام تكرر منا التنبيه له، وإال فالبناء عىل 

سقوط الصالة عن مثل األقطع مما ال يظن بأحد احتامله.
ولـوال ذلـك لكان مقتـىض االرتباطية املسـتفادة مـن اآليتـني الرشيفتني ومن 
النصوص البيانية تعذر التيمم. وال جمال للخروج عنه بام تضمن أن الصالة ال تسقط 
بحـال، كـام يظهـر مما تقـدم يف أواخر الكالم يف املسـألة التاسـعة يف فصل مسـوغات 

التيمم، وأرشنا إليه يف املسألة السادسة والعرشين يف فصل كيفية التيمم.
لكـن ذكـر بعض مشـاخيناP أن مقتىض اآليتـني الكريمتـني يف مقطوع اليد 
الواحدة وجوب مسح الثانية، ألن اجلمع يف الوجوه واأليدي انحاليل بلحاظ جمموع 
املكلفـني الراجـع إىل أنه جيب عىل كل مكلف غسـل وجهه ويديه، فـإذا كان ذا يدين 

 . وجب مسحهام، وإذا كان ذا يد واحدة وجب مسحها كام ثبت يف الوضوء أيضاً
ويشـكل بأن اجلمع وإن كان بنحو االنحالل إال أن املراد به مسـح كال اليدين 
بنحـو االرتباطيـة لكل مكلف كام هو احلـال يف الوضوء أيضاً، كام يناسـبه النصوص 
الشـارحة للوضوء والتيمم. ولذا ال إشكال ظاهراً يف نقصان وضوء األقطع وتيممه، 

فال جيوز اختيارمها مع إمكان املبادرة للوضوء والتيمم قبل القطع.
واالكتفـاء بغسـل إحـد اليديـن يف الوضوء إنام هـو لألدلة اخلاصـة املطابقة 
للمرتكـزات املشـار إليها. وإنام يتجه ما ذكره لو اختلـف الناس خلقة فكان لبعضهم 
يد واحدة ولبعضهم أكثر، ال يف مثل األقطع مما كان مشموالً ذاتاً ألدلة التقييد، وكان 

االكتفاء فيه بامليسور ألمر طارئ.
عـىل أن مـا ذكـره ال يتجه يف مقطـوع اليدين، ألن مقتىض عطـف الوجوه عىل 
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األيدي وجوب اجلمع بني الوجه واليد يف املسح، بنحو يظهر يف االرتباطية بينهام، كام 
. فالعمدة ما ذكرنا، ألن اجلهـة االرتكازية املتقدمة تقتيض  هـو ظاهر النصوص أيضـاً

االكتفاء بامليسور يف املقامني.
ودعـو: أنه حيث كان الواجب مسـح الوجه باليدين فمع قطعهام معاً يتعذر 
الواجب املذكور، ومسحه بغريها ليس ميسوراً منه، ألنه ليس بعضاً منه، بل مباين له، 

 .بخالف مسحه بواحدة منهام لو قطعت األخر
مدفوعـة بـأن املراد بامليسـور يف املقام ليس هو جزء الواجـب ـ كام هو مقتىض 
اجلمود عىل لفظ امليسور يف قاعدته ـ بل ما هو األقرب له ارتكازاً، كام يظهر بمالحظة 
أحـكام اجلبائر، وصورة تعـذر املبارشة يف الطهارات الثـالث، والتيمم بالغبار ونحو 
ذلـك. ومنه يظهر عموم احلكم ملـوارد تعذر بعض أجزاء التيمم من غري جهة القطع، 

سواءً ابتنى عىل االستمرار ـ كالشلل الالزم ـ أم كان موقتاً ملرض أو قيد أو نحومها.
ثـم إنه بعد فـرض مرشوعية التيمم يف حمل الكالم فحيـث ال دليل عىل كيفيته 
يكـون مقتىض القاعدة اإلتيان بكل ما حيتمل دخله فيه، سـواء احتمل وجوبه بدواً أم 
علم إمجاالً بوجوبه أو وجوب أمر آخر، خروجاً عن مقتىض قاعدة االشتغال بالطهارة 

املفروض مرشوعيتها ووجوهبا مقدمة للصالة ونحوها.
إال أن االرتكازيـات املشـار إليهـا آنفاً املقتضيـة لالكتفاء بامليسـور كام تنهض 
بإثبات مرشوعية التيمم قد تنهض بتعيني الكيفية امليسـورة، فيجب العمل هبا إذ لوال 
، وال وجه مع ذلك للتعويل  حجيتهـا مل تـرشع الطهارة ومل جيب التيمم الناقص رأسـاً

عىل االحتامالت البعيدة أو غري العرفية. 
فمثـالً يف مقطـوع اليـد الواحـدة إذا كان هلـا بقيـة يمكن الرضب واملسـح هبا 
ـ كالذراعـ  امليسور عرفاً هو الرضب بالبقية مع كف اليد الساملة لكن ليس إلرشاكه يف 
مسح الوجه مع كف اليد الساملة، بل ملسح ظهر كف اليد املذكورة مع مسح متام الوجه 
بتلـك الكـف، ألنه أقرب عرفاً وارتكازاً من مسـح بعض الوجه ببقيـة اليد املقطوعة 
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التي هي ليسـت من أعضاء التيمم، فضالً عن مسـح بعض الوجه بكف شخص آخر 
. كام أن مسح ظهر كف اليد الصحيحة ببقية اليد املقطوعة أقرب من  أو باألرض رأساً

 . مسحه بكف شخص آخر أو باألرض رأساً
نعـم لـو مل يبـق مـن اليد املقطوعـة ما يمكن املسـح به أجته مسـح اليد السـاملة 
باألرض، وهو أقرب من مسـحه بكف شخص آخر، ألن املبارشة أهم عرفاً من كون 
. وإن كان اجلمع بني األمرين حسـناً، بـل قد يكون  املسـح باآللـة، ال باألرض رأسـاً

الزماً، لعدم بلوغ األقربية حداً يكفي يف اخلروج عن مقتىض قاعدة االشتغال. 
، حيث يتعني عليه الـرضب بالباقي  ومنـه يظهر احلـال يف مقطوع الكفني معـاً
مـن اليـد أو اليدين، ومسـح الوجه به مع إمكانـه، أما مع تعذره فيتعني مسـح الوجه 
. وكذا احلـال يف غري مقطـوع اليد ممن  بـاألرض، وضـمّ مسـحه بكف الغـري احتياطاً

يتعذر عليه الرضب هبا لشلل أو مرض أو قيد. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
يف  اجلبائـر  فصـل  مـن  والثالثـني  الثامنـة  املسـألة  آخـر  يف  تقـدم  فقـد   (١)
الوضـوء أن اجلبـرية جتـري يف التيمـم، وأن العمـدة فيه صحيـح كليب: «سـألت أبا
عبد اهللاA عن الرجل إذا كان كسرياً كيف يصنع بالصالة؟ قال: إن كان يتخوف عىل 
نفسـه فليمسـح عىل جبائره وليصل»(١). وانرصافه إىل التخوف من استعامل املاء ليس 
بحد يمنع من التمسـك بإطالقه. والسـيام مع اعتضاده بقـرب فهم عدم اخلصوصية 
للوضوء والغسـل يف نصوص اجلبرية فيهام، الشـرتاك الكل يف عـدم مبارشة الطهور 
ملوضع الغسـل واملسـح، وبظهـور مفروغية األصحاب عن ذلك وقضـاء املرتكزات 

املترشعية به تبعاً لذلك.
هذا وقد اسـتدل عليه بعض مشـاخينا تارة: بام يتضمن تيمم الكسري، كمرسل 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٩ من أبواب الوضوء حديث:٨.

وذي اجلبرية(١)،
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ابن أيب عمري عن أيب عبد اهللاA: «قال: يتيمم املجدور والكسري بالرتاب إذا أصابته 
جنابة»(١). بدعو غلبة وقوع الكرس يف أعضاء التيمم وتعارفه.

وأخر: بام تضمن عدم سـقوط الصالة بحـال، حلكومته عىل أدلة االرتباطية 
بني األجزاء والرشائط يف سائر املوارد، ومنها املقام. 

لكن يظهر ضعف الثاين مما تقدم يف املسألة التاسعة يف فصل مسوغات التيمم، 
وأرشنا إليه يف املسألة السادسة والعرشين يف فصل كيفية التيمم.

وأمـا األول فيندفـع بـأن النصـوص املذكـورة ـ مع غـض النظر عـن ضعفها 
عىل مسـلكه ـ إنام تضمنت مرشوعية التيمم للكسـري من دون أن تنهض ببيان كيفيته 
املرشوعيـة، فـإذا كان مقتىض أدلة رشح التيمم عدم صحته مـع اجلبرية مل تنهض هذه 

النصوص ببيان صحته ومرشوعيته.
ولذا ال يظن منه وال من غريه البناء عىل هنوض إطالق هذه النصوص بإثبات 
صحة التيمم للكسـري لو تعذر عليه املسـح حتى عىل اجلبرية، أو مع طهارة الرتاب أو 

املاسح أو املمسوح أو غري ذلك مما قد يبتيل به الكسري.
نعـم لو كان حصـول الكرس واجلبرية يف أعضاء التيمم مـن الكثرة بحدّ يتعذر 
عرفاً معها خروجه عن إطالق النصوص املذكورة، الستلزامه محلها عىل الفرد النادر، 
كانـت تلـك النصوص دليـالً عىل مرشوعية التيمـم مع اجلبرية، لكونـه الزماً ملؤداها 

 . . لكنه ليس كذلك قطعاً عرفاً
ومـن ثـم كان الظاهـر انحصار الدليـل عىل مرشوعيـة التيمم عـىل اجلبرية بام 
ذكرنـا. نعـم هو خمتص بـام إذا كانت اجلبرية عىل املمسـوح وال يعم مـا إذا كانت عىل 

املاسح كباطن الكفني، فالبد يف التعميم من إلغاء خصوصيته عرفاً، وهو غري بعيد.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم حديث:٤.
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(١) ففـي الصحيـح عن أيب الورد عـن أيب جعفرA يف املسـح عىل اخلفني: 
«فقلت: فهل فيهام رخصة؟ فقال: ال إال من عدو تتقيه أو ثلج ختافه عىل رجليك»(١). 
وهـو وإن كان خمتصاً بالوضـوء، إال أن إحلاق التيمم به يف ذلك قريب جداً بلحاظ ما 

سبق يف وضوء األقطع، خصوصاً مع عموم حكم اجلبائر. فالحظ.
(٢) فتجـب عليه االسـتنابة عنـد علامئنا كـام يف املدارك، وبال خـالف، كام يف 
اجلواهر. ويقتضيه صحيح ابن أيب عمري عن حممد بن مسكني [سكني] وغريه عن أيب
عبـد اهللاA: «قيـل لـه: إن فالناً أصابتـه جنابة وهو جمدور فغسـلوه فـامت. فقال: 
قتلـوه، أال سـألوا؟ أال يممـوه؟ إن شـفا العي السـؤال»(٢) ويف صحيحـه اآلخر عن 
بعض أصحابه عنهA: «قال: يؤمم املجدور والكسري إذا أصابتهام اجلنابة»(٣). ومها 
حمموالن عىل صورة تعذر املبارشة، كام يناسبه ما يف األول من فرض تغسيل املجدور 
وعدم اغتساله. مضافاً إىل ما سبق يف األقطع وذي اجلبرية واحلائل، حيث جيري نظريه 

يف املقام.
(٣) للتشابه يف لسان األدلة بني الوضوء والتيمم.

(٤) كام يف جامع املقاصد واملدارك وعن ظاهر الذكر. ويقتضيه ما تقدم عند 
الكالم يف النية من ظهور األدلة يف أن الرضب بكف املتيمم أول أجزاء التيمم، ال من 
مقدماتـه، ومـا تقـدم يف صحيح املفضل بن عمـر من أن باطن اليديـن الذي يكون به 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٨ من أبواب الوضوء حديث:٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التيمم حديث:١، ١٠.

واحلائـل(١)، والعاجز عـن املبارشة(٢) كام جيزي هنا حكـم اللحم الزائد 
واليد الزائدة(٣) وغري ذلك.

(مسـألة٣٢): العاجـز ييممـه غـريه، ولكـن يـرضب بيـدي العاجز 
ويمسح هبام مع اإلمكان(٤)
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الرضب واملسح من أعضاء التيمم، حيث يتعني حينئذٍ املحافظة عىل ذلك مع اإلمكان 
واالقتصار يف اخلروج عن مقتىض الواجب األويل عىل املبارشة.

لكـن قـد يظهر مـن اجلواهر امليل إىل أن الرضب واملسـح يكـون بيدي النائب 
املبـارشـ  وإن اعـرتف بعـدم الوقـوف عىل قائل بذلـكـ  ألصالة الـرباءة من وجوب 
األول، بـل هـو خـالف إطالق األمـر بالتولية. بل قـد ال جيتزأ بالرضب واملسـح بيد 
العليل، لعدم اسـتناد املسـح إليه، فتكون بالنسـبة للعامل كاآللة األجنبية. مع تركهم 
هذا التفصيل يف الطهارة املائية، بل ظاهر أمر الصادقA الغلمة بحمله وتغسيله(١) 

عدمه، لتمكن الغلمة من حتريك املاء بيديهA، ومل يلزمهمA به.
والكل كام تر! ألن األصل يف املقام هو االشـتغال ال الرباءة. وإطالق األمر 
بالتوليـة ملـا كان وارداً مـورد االضطرار كان الالزم محله عىل تـرك خصوص ما تعذر 
وهو املبارشة مع حفظ متام ما يعترب يف التيمم. بل ملا كان املراد بالتولية التولية يف التيمم 
كان مقتضاه حتقيق التيمم بتامم أجزائه، ومنها املسـح والرضب بيد امليمم، كام سـبق. 

وحينئذٍ فالذي يكون كاآللة األجنبية هو يد النائب ال يد امليمم. 
ومنـه يظهر الفرق بني التيمم والطهارة املائية، ألن الصب وحتريك املاء مقدمة 
للغسـل الواجـب يف الطهـارة املائيـة، وال يعترب فيه خصـوص يد املتطهـر، بل يكفي 
وصـول املاء بأي وجـه اتفق ولو بمثل نزول املطر. غايته أنه جيب أن يسـتند للمتطهر 
مـع القدرة، وهو متعذر يف املقام حتى مـع حتريك الغري للامء بيد املتطهر، ألن وصول 

املاء حينئذ يستند للمحرك، ال للمتطهر.
وأشكل منه ما عن ابن اجلنيد من أن النائب يرضب بيديه األرض، ثم يرضب 
عىل يدي املريض، ثم يمسـح بيدي املريض. فإن رفع اليد عن الرضب بيدي املريض 
مع التمكن منه بال وجه. مع أن املسح حينئذٍ ال يكون بأثر األرض احلاصل باليد عند 
رضهبـا هبا الواجـب بمقتىض أدلة رشح التيمـم، بل بأثر أثرهـا، وحصوله فضالً عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب التيمم حديث:٣.
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االكتفاء به حيتاج إىل الدليل. ومن ثم ال خمرج عن الوجه األول.
(١) اقتصـاراً يف التيمم عىل امليسـور بالتقريب املتقدم يف األقطع. نعم قرب يف 
كشـف اللثام لـزوم رضب النائب بيديـه األرض، ثم يرضب هبام عـىل يدي املريض، 
ويكون املسح بيدي املريض مع اإلمكان، نظري ما تقدم عن ابن اجلنيد. لكنه يشكل بام 
سـبق من أن املسـح ال يكون بأثر األرض، بخالف ما لو كان املسح بيد النائب. ومن 

. ثم كان هو األقرب عرفاً وارتكازاً، فيتعني. نعم حيسن ضمّ ما ذكره إليه احتياطاً
(٢) ألنـه حائل عرفاً، واملسـتفاد من أدلة رشح التيمم وجوب مسـح البرشة، 

فإهنا هي اجلبهة واجلبني.
(٣) ففـي اجلواهر: «األقو عدم وجوب اسـتبطانه حتى لـو كان التيمم بدل 
الغسل، وحتى فيام ال ينبت فيه غالباً، كاجلبهة. بل يمكن القول بعدم وجوب استبطان 
شـعر األغـم، وهو من كان قصاص شـعره عىل بعـض اجلبهة أيضـاً للعرس واحلرج. 
». لكن العرس واحلرج وإن كفى يف سـقوط مسـح البرشة، فيجب املسـح  فتأمل جيداً

عىل احلائل، ملا تقدم، إال أنه ال يطرد. 
نعم قد يسـتفاد عدم وجوب احللق من السـكوت عنـه يف النصوص مع غفلة 
العـرف عنه. والسـيام مـع عدم األشـكال يف عدم وجـوب حلق احلاجبـني لو غلظا 
بحيث شـغال قسامً من عظم اجلبهة. واألمر يف الكفني أظهر، لغلبة نبات الشعر فيهام، 
وكثـرياً مـا يكون كثيفاً، فيكون مانعاً من مسـح ما حتته من البرشة، فلو لزم اسـتيعاب 

البرشة لوقع اهلرج واملرج وكثر السؤال عن ذلك.

ومع العجز يرضب املتويل بيدي نفسه ويمسح هبام(١).
(مسـألة٣٣): الشـعر املتديل عـىل اجلبهة جيـب رفعه ومسـح البرشة 

حتته(٢)، وأما الثابت فيها فالظاهر االجتزاء بمسحه(٣).
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(١) ويف جامـع املقاصـد: «وهو إمجاع علامئنا». إلطـالق دليل اعتبار الرتتيب 
الشـامل حلال اجلهل والنسـيان. نعـم قد يقال: هذا إنـام يتم مع عدم التـدارك عىل ما 
يطابـق الرتتيب، أما معـه فاإلخالل إنام يكون باملوالة، وحيـث ينحرص الدليل عليها 
باإلمجاع ـ لو تم ـ كام سـبق، فالالزم يف البناء عىل البطالن من عمومه لصورة الفوت 
عن جهل أو نسيان، وال طريق إلحراز ذلك بعد كونه دليالً لبياً، بل املتيقن منه صورة 

اإلخالل العمدي. فالحظ.
(٢) لعـدم الدليـل عـىل مبطلية الفعل الـذي خولف به الرتتيب ملا سـبقه، كي 

جيب االستئناف، واإلطالق يدفع ذلك.
(٣) كـام يف القواعـد وغريه. لكـن املتيقن منه حال املسـح، أمـا حال الرضب 
فكثرياً ما ال يكون حائالً لعدم مماسة ما حتته لألرض حال الرضب مع نزعه إذا كانت 
صلبـة، وحينئذٍ يشـكل ما يف جامع املقاصد وكشـف اللثام من تعميـم وجوب نزعه 

حلال الرضب.
(٤) بل هو املتعني. ألن حركة األعضاء يف املسح والرضب ترصف يف الفضاء 
املذكـور، فتحـرم ويمتنـع التقرب هبا فيبطـل التيمم. نعم هو خيتص بحـال االلتفات 

لذلك، إذ مع عدمه ال يمتنع التقرب.
(٥) يظهر احلال فيه مما سبق.

(مسألة٣٤): إذا خالف الرتتيب بطل مع فوات املواالة وإن كانت جلهل 
أو نسـيان(١)، أما لو مل تفت صح إذا أعاد عىل نحو حيصل به الرتتيب(٢).

(مسألة٣٥): اخلاتم حائل(٣) جيب نزعه حال التيمم.
(مسـألة٣٦): األحـوط وجوبـاً اعتبار إباحـة الفضاء الـذي يقع فيه 
التيمم(٤) بل إذا كان الرتاب يف إناء مغصوب مل يصح الرضب عليه(٥) إال 
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(١) لقاعدة الفراغ التي كان مورد بعض أدلتها الشك يف الطهارة.
(٢) لقاعـدة التجـاوز، بنـاء عـىل مـا هـو الظاهر مـن عمومها لغـري الصالة، 
واختصـاص املخـرج عنهـا بالوضوء، وعدم إحلاق الغسـل والتيمم به، عىل ما سـبق 

تفصيل الكالم فيه يف املسألة السابعة والثالثني يف فصل أحكام اجلنابة. فراجع.
(٣) خروجـاً عـن شـبهة اخلـالف، إما لدعـو اختصـاص قاعـدة التجاوز 

بالصالة، أو لدعو إحلاق الغسل والتيمم بالوضوء الذي ثبت عدم جرياهنا فيه.

أن يكون كبرياً جداً بحيث ال يصدق عىل الرضب فيه الترصف يف اإلناء.
(مسـألة٣٧): إذا شك يف جزء منه بعد الفراغ مل يلتفت(١). وكذا لو 
شـك يف جـزء منه بعد التجاوز عـن حمله(٢). وإن كان األحوط اسـتحباباً 

التدارك(٣).
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(١) إمجاعاً، كام يف املعترب والقواعد وعن كثري من كتب األصحاب. وقد يبتني 
عـىل ما عليـه مجاعة من عدم جواز الطهـارة للصالة قبل وقتها، لعـدم األمر بالصالة 
، ليدعـو للطهارة التي هي مقدمة هلا، كي يمكن التقـرب بالطهارة باإلتيان هبا  حينئـذٍ

بالداعي املذكور.
لكـن املبنـى املذكور ضعيف، إذ لو تم عـدم داعوية أمر الصـالة للطهارة قبل 
الوقت ـ حيث ال جمال إلطالة الكالم يف ذلك، بل هو موكول لبحث مقدمة الواجب 
مـن األصـول ـ إال أن ما هو الـرشط يف الصالة ليس هو خصـوص الطهارة املأيت هبا 
بداعـي أمـر تلك الصالة، بـل مطلق الطهارة ولو بـداعٍ آخر، غاية األمـر أن الطهارة 
ملـا كانـت عبادة فالبد من اإلتيان هبـا بوجه قريب، ويكفي يف مقربيتهـا اإلتيان هبا قبل 
الوقـت من أجـل التهيؤ المتثـال أمر الصالة يف الوقـت، عىل ما أطلنا الـكالم فيه يف 
املسألة الواحدة والسبعني من مباحث الوضوء، عند الكالم يف النية، ويف املسألة املائة 

منها، عند الكالم يف الوضوء التهيئي من الوضوءات املستحبة. فراجع.
ومن ثم كان مقتىض عموم بدلية الرتاب عن املاء مرشوعية التيمم للصالة قبل 

الوقت، بعد فرض حتقق مسوغه من عدم وجدان املاء ونحوه.
لكن استشـكل يف ذلك بعض مشاخيناP بدعو: أنه تعاىل كنى عن دخول 
الوقـت بقولـه: ﴿إذا قمتـم إىل الصـالة فاغسـلوا...﴾(١). فاآليـة ال تنهـض بإثبـات 

(١) سورة املائدة اآلية:٦.

الفصل اخلامس
ال جيوز التيمم لصالة مؤقتة قبل دخول وقتها(١)،
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مرشوعية الطهارات الثالث إال بعد الوقت.
غايـة األمـر أنـه ثبت مرشوعيـة الغسـل والوضوء قبـل الوقت، ألن الغسـل 
مسـتحب نفـيس يف مجيع األوقات، بل قيـل بوجوبه النفيس. كـام أن الوضوء قد ثبت 
مرشوعيته واستحبابه يف كل وقت، ومل يثبت ذلك يف التيمم، بل يقترص يف مرشوعيته 

عىل دخول الوقت وحتقق احلاجة إليه.
: بأن القيـام إىل الصالة يف اآلية الرشيفـة ليس كناية عن  ويندفـع مـا ذكره أوالً
دخول الوقت بحيث تكون اآلية مسوقة لبيانه، غاية األمر أن املكلف ال يقوم للصالة 
إال بعـد دخـول وقتها، لكـن من املعلـوم أن اخلصوصيـة املذكورة ملغيـة عرفاً، وأن 
املفهـوم مـن اآلية الرشيفة بيان رشطية الطهارة للصـالة، وأنه ال يمكن اإلتيان هبا إال 
بعـد الطهارة، خصوصـاً بناء عىل ما تضمنه موثق ابن بكري(١) مـن أن املراد بالقيام إىل 
الصـالة القيـام مـن النوم، حيث ال يكـون املراد باآليـة إال بيان سـببية النوم للحدث 
ولزوم الطهارة منه مقدمة للصالة من دون نظر إىل وقت إيقاع الطهارة وإال فمقتىض 
اجلمود عىل التعبري بالقيام للصالة قصور اآلية عن إثبات مرشوعية الطهارة قبل القيام 

للصالة حتى بعد الوقت مع القطع بعمومه لذلك، وليس هو إال ملا سبق.
عـىل أن اآلية الثانية كالرصحية فيام ذكرنـا، فإن قوله تعاىل: ﴿يا أهيا الذين آمنوا 
ال تقربوا الصالة وأنتم سـكار وال جنباً إال عابري سـبيل حتى تغتسلوا...﴾(٢) غري 
مسـوق إال لبيان مانعية السكر واجلنابة من الصالة، ولزوم الطهارة من اجلنابة مقدمة 

للصالة من دون نظر إىل وقت إيقاع الطهارة.
: بـأن مـا تضمن مرشوعيـة الغسـل والوضوء قبـل الوقت إنـام اقتىض  وثانيـاً
مرشوعيتهـام مـن حيثيـة كوهنـام سـبباً للطهـارة، ومقتىض عمـوم بدلية التيمـم عنهام 
املسـتفادة من مثل قوهلـمG: «الرتاب أحد الطهوريـن». و: «يكفيك الصعيد عرش 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث:٧.
(٢) سورة النساء اآلية:٤٣.
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سـنني» وغريمها عند حتقق مسوغه من عدم وجدان املاء ونحوه، والتقييد فيه بدخول 
الوقت حيتاج إىل دليل.

: أنه التزم قدس رسه بمرشوعية التيمم قبل الوقت عند تعذره يف الوقت،  وثالثاً
أو عند اعتبار الطهارة يف متام الوقت ـ كام قيل به يف الصوم ـ مع عدم الدليل عىل ذلك 
باخلصـوص، فـإن بني عىل قصور دليـل ترشيعه عام قبل الوقت ـ ملا سـبق ـ مل تنهض 
احلاجة للطهارة بترشيعه، بل يتعني البناء عىل تعذر الطهارة، وجريان بيان حكم فاقد 

الطهورين.
ومـن هنا ينحـرص الدليـل يف املقام باإلمجـاع املدعى يف كالمهـم، ويف هنوضه 
باخلـروج عـن مقتىض اإلطالقات إشـكال، الحتـامل ابتنائه عىل ما سـبق ضعفه، مع 
عـدم وضوح كونه إمجاعاً تعبدياً ينهـض باحلجية بعد عدم دعواه إال من املحقق ومن 
بعـده، مـن دون أن يظهر التعرض له من القدماء، وإنام اخلالف بني من تقدم يف جواز 
البدار يف أول الوقت وعدمه، الذي يأيت الكالم فيه إن شـاء اهللا تعاىل، ويبدو منهم أن 
موضوع كالمهم البدار للصالة معه، ال البدار به بنفسـه ليكشف عن مفروغيتهم عن 

عدم جواز تقديمه عىل الوقت.
(١) حيـث حكـى املنع منـه مطلقاً عن املشـهور تـارة، وعن مشـهور القدماء 
أخـر، وعـن األكثر ثالثـة، ويف الرسائـر أنه مذهب مجيـع أصحابنا إال من شـذ ممن 
ال يعتدّ بقوله، ألنه عرف باسـمه ونسـبه، بل يف االنتصـار والنارصية والغنية وغريها 

اإلمجاع عليه.
وظاهر اإلرشاد وحمكي التحرير والبيان وظاهر اجلعفي وغريها. وحكي أيضاً 
عـن الصـدوقP. وعن ابـن اجلنيد جواز التقديـمـ  بل رجحانـهـ  إذا علم أو ظن 
باسـتمرار فقد املاء. وقـواه يف املعترب، وكأنه حلكمه بأن مـن تيمم وصىل ثم وجد املاء 

وجيوز عند ضيق وقتها ويف جوازه يف السعة إشكال(١).
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وهو يف وقت فال إعادة عليه. وبه خيرج عن ظاهر قوله يف املقنع: «واعلم أنه ال يتيمم 
الرجل إال أن يكون يف آخر الوقت».

وجـر عليه يف التذكرة والقواعد واملختلف وجامع املقاصد واللمعة وحمكي 
هنايـة األحـكام والفخرية وغريها. ويف جامـع املقاصد: «عليه أكثـر املتأخرين»، ويف 

الروضة أنه أشهر األقوال بينهم. 
ومنشأ اختالف األقوال هو االختالف يف مقتىض القاعدة، واختالف األخبار، 

كام سيأيت التعرض هلا.
هـذا وحيث كانت إطالقـات مرشوعية التيمم واردة مـورد االضطرار كانت 
منرصفة لوجود املسوغ ـ من فقد املاء أو تعذر استعامله أو غريمها ـ يف متام الوقت. وال 
هيـم مع ذلك حتقيق أن مقتـىض إطالقها اللفظي االكتفاء بحصول املسـوغ عند إرادة 

الغاية التي يرشع هلا التيمم، إذ ال أثر لإلطالق مع االنرصاف املذكور. 
ويرتتـب عىل ذلـك مرشوعية التيمـم واقعاً باسـتمرار العذر يف متـام الوقت، 
فيجوز اإلتيان به من أول الوقت برجاء استمراره وإن مل يكن مظنوناً، وتكون صحته 

مراعاة بذلك.
نعم ال جيوز اإلتيان به مع القطع بعدم االسـتمرار، لتعذر التقرب به املعترب فيه 
بمقتـىض عباديته. كام يرتتب عليه عدم مرشوعيته واقعاً مع عدم اسـتمرار العذر وإن 
قطع املكلف باسـتمراره، بل ينكشـف عنـد ارتفاع العذر بطالنه مـن أول األمر. فإن 
رجـع القـول الثالث الذي تضمـن التفصيل املتقـدم إىل ذلك كان دليله مـا ذكرنا من 

االنرصاف، وإال كان مبنياً عىل نحو من اجلمع بني النصوص يأيت الكالم فيه.
هـذا وقـد تضمنت مجلـة من النصـوص املنع مـن البـدار بالتيمم قبـل تضيق 
الوقت، ففي صحيح حممد بن مسـلم عن أيب عبد اهللاA: «سـمعته يقول: إذا مل جتد 
مـاء وأردت التيمم فأخر التيمم إىل آخـر الوقت، فإن فاتك املاء مل تفتك األرض»(١). 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب التيمم حديث:١.
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ويف موثق ابن بكري عنهA: «قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم عىل 
طهور. قال: ال بأس. فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك يف آخر الوقت، فإن فاته املاء فلن 
تفوته األرض»(١). ويف موثقه اآلخر: «سـألت أبـا عبد اهللاA عن رجل أجنب فلم 
جيد ماء يتيمم ويصيل؟ قال: ال حتى آخر الوقت، إنه إن فاته املاء مل تفته األرض»(٢).

ويف موثق زرارة: «إذا مل جيد املسافر املاء فليمسك ما دام يف الوقت، فإذا خاف 
أن يفوتـه الوقـت فليتيمـم وليصل يف آخـر الوقـت...»(٣). لكن رواه الكليني بسـند 
صحيح هكذا: «إذا مل جيد املسـافر املـاء فليطلب ما دام يف الوقت...» وهو أجنبي عن 

حمل الكالم، فيكون اضطراب متنه مانعاً من التمسك به يف املقام. فتأمل.
مضافـاً إىل ما تضمن األمر باإلعادة، كصحيح يعقوب بن يقطني: «سـألت أبا 
احلسـنA عن رجل تيمم فصىل، فأصاب بعد صالته ماء، أيتوضأ ويعيد الصالة، 
أم جتـوز صالتـه؟ قـال: إذا وجد املاء قبل أن يمـيض الوقت توضأ وأعـاد، فإن مىض 

الوقت فال إعادة عليه»(٤). 
اللهـم إال أن يقـال: احلكـم فيه بعـدم اإلعادة بعـد الوقت مسـتلزم ملرشوعية 
التيمـم الـذي صىل به، ومقتىض التفصيل فيه بني وجدان املاء يف الوقت ووجدانه بعد 
الوقـت عموم مرشوعية التيمم ملا إذا كان قد وقع يف سـعة الوقت. ومن ثم ال ينهض 
باالسـتدالل يف املقام. والعمدة صحيح حممد بن مسـلم واملوثقان. وكأهنا هي الوجه 

يف القول األول.
لكنهـا معارضـة بجملة أخر مـن النصوص ظاهرة أو رصحيـة يف مرشوعية 
التيمـم يف سـعة الوقت. كصحيح يعقوب بن يقطني املتقـدم، وصحيح زرارة: «قلت 
أليب جعفـرA: فإن أصـاب املاء وقد صىل بتيمم وهو يف وقـت؟ قال: متت صالته 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب التيمم حديث:٣، ٤.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:٣، ٨.
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وال إعـادة عليـه»(١). وقريب منه صحيح أيب بصري(٢). وحديث معاوية بن ميرسة، بل 
صحيحه: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يف السـفر ال جيـد املاء تيمم فصىل، ثم 
أتـى املاء وعليـه يشء من الوقت، أيميض عىل صالته أم يتوضـأ ويعيد الصالة؟ قال: 
يمـيض عىل صالته، فإن رب املاء هـو رب الرتاب»(٣). وقريب منه يف التعليل املذكور 
موثق يعقوب بن سامل(٤) وخرب عيل بن سامل(٥) وكذا النصوص الكثرية اآلتية يف املسألة 

التاسعة والثالثني الواردة يف وجدان املاء يف أثناء الصالة(٦).
بـل قـد يسـتفاد من بعض مـا أطلق فيه عـدم اإلعادة مـن دون تنبيـه عىل بقاء 
الوقت، كصحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل أجنب، فتيمم 
بالصعيـد وصـىل، ثم وجد املـاء. قال: ال يعيـد. إن رب املاء رب الصعيـد، فقد فعل 
أحد الطهورين»(٧)، وصحيح العيص: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يأيت املاء 
وهو جنب وقد صىل. قال: يغتسـل وال يعيد الصالة»(٨). ال بلحاظ عموم التعليل يف 
األول، فإن شموله للمقام فرع مرشوعية التيمم يف سعة الوقت التي هي حمل الكالم، 
بـل ألن احتـامل خصوصية وجـدان املاء يف وجوب اإلعادة إنام يتجـه لو كان املراد به 
وجدانه يف الوقت، حيث حيتمل معه انكشاف عدم مرشوعية التيمم، أما لو كان املراد 
بـه وجدانـه بعد الوقت فـال خصوصية لوجـدان املاء يف وجوب اإلعـادة، بل مرجع 
وجوب اإلعادة حينئذٍ إىل عدم إجزاء الصالة بالتيممـ  وإن كانت مرشوعة بل واجبةـ  
عـن الصـالة بالطهارة املائيـة، لعدم كوهنا بـدالً اضطرارياً، بل ميسـوراً ال جيزي عن 
. وال أقل  املعسور. ومن ثم كان ظهورمها يف إرادة الوجدان يف سعة الوقت قريباً جداً
من كوهنـام مؤيدين للنصوص املتقدمة الكثرية الواضحة الداللة. وكأهنا هي املسـتند 

للقول الثاين.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:٩، ١١.

(٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:١٣، ١٤، ١٧.
(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم.

(٧) ، (٨) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:١٥، ١٦. 
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هـذا وقـد جيمـع بـني هـذه الطائفـة والطائفـة األوىل بوجـوه كثـرية ال جمـال 
الستقصائها، لظهور ضعف مجلة منها، ولنقترص منها عىل وجوه ثالثة:

األول: محـل الطائفـة األوىل عىل التأخري آلخر الوقت عرفاً غري املنايف لوجدان 
املـاء بعد الفراغ مـن الصالة أو يف أثنائها، دون التأخري آلخر الوقت دقة كي ال جيتمع 
مـع وجدان املـاء بعد الفـراغ. وحينئذٍ ال يكون احلكـم يف الطائفة الثانيـة بعدم إعادة 
الصـالة بوجـدان املاء منافيـاً للحكم يف الطائفـة األوىل بعدم جواز البـدار ووجوب 

التأخري.
لكنـه كـام تر، ألن محل الطائفة األوىل عىل التأخري آلخر الوقت دقة وإن كان 
متعذراً لعدم تيرس ضبط اآلخر بالنحو املذكور امللزم بحمله عىل التأخري آلخر الوقت 
عرفاً، إال أنه ملا كان منشأ األمر بالتأخري ارتكازاً هو االهتامم بالطهارة املائية، فاملناسب 
لذلـك هو التأخري إىل أن خيشـى فوت أصل الصالة الذي هـو أهم من فوت الطهارة 
املائيـة، كام هو املناسـب للتعليل يف مجلة منها بأنه إن فاته املـاء مل تفته األرض، الظاهر 
يف املفروغية عن عدم كون التأخري بالنحو الذي يعرض أصل الصالة للفوت، بل هو 
رصيـح موثق زرارة لو غض النظر عام تقدم من اضطراب متنه. والظاهر أن ذلك هو 

مراد القائلني بعدم جواز البدار، وإال كان احلمل املذكور بال شاهد.
ومن الظاهر أن ذلك مما تأباه نصوص الطائفة الثانية، إذ هي كالرصحية يف سعة 
الوقـت للطهارة املائية والصالة. والسـيام مع عموم بعضها ملـا إذا كانت الطهارة هي 
الغسـل، ومع ظهـور نصوص كلتا الطائفتـني يف أن املراد بالوقت هـو وقت اإلجزاء 

املقتىض لسعة الوقت إلعادة صالتني ال صالة واحدة.
بـل يف بعـض نصوص الطائفـة الثانية أن وجدان املاء بسـبب سـري املصيل من 
املـكان الـذي صىل فيه للمكان الـذي فيه املاء، ومن الظاهر أن ذلك ال يناسـب إيقاع 

الصالة يف آخر الوقت مهام فرس به. 
بـل عدم التنبيه يف مجيع نصـوص هذه الطائفة للزوم التأخري آلخر الوقت وأن 
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صحـة الصـالة بالتيمم إنام ختتـص بذلك جيعلهـا كالرصحية يف جواز البـدار للصالة 
. وعدم وجوب تأخريها. ومن ثم كان اجلمع املذكور موهوناً جداً

الثـاين: محـل الطائفـة األوىل عىل إحداث التيمـم يف أول الوقـت، والثانية عىل 
الصالة بتيمم سابق لصالة سابقة، كام قد يظهر من املبسوط، حيث رصح بعدم جواز 
التيمـم إال يف آخـر الوقـت عند خوف فوت الصـالة، وأنه لو تيمـم يف أول الوقت مل 
يسـتبح به الصالة، ولو صىل به أعاد الصالة بتيمم مسـتأنف أو وضوء إن وجد املاء، 
ثـم ذكـر أن التيمم ال ينتقض بخـروج الوقت، بل ينتقض بوجـدان املاء، وذكر حكم 
وجدانه يف أثناء الصالة، وأنه يميض يف صالته، ثم يتطهر للصلوات اآلتية. وقد يبتني 
عليه ما يأيت منه يف املسـألة اآلتية. وكأنه لتضمن الطائفة األوىل املنع من البدار للتيمم 
ثـم الصـالة، ال للصالة بتيمم، لتشـمل من سـبق منـه التيمم لصالة سـابقة قد مىض 

وقتها.
لكنه يشكل بأن اختصاص الطائفة األوىل بذلك ال يكفي يف محل الطائفة الثانية 
عـىل خصوص من سـبق منه التيمم بعـد رصاحة بعض نصوصهـا يف فرض إحداث 
التيمـم للصـالة. فالحظ صحيحـي أيب بصري ومعاوية بن ميـرسة وموثق يعقوب بن 
سـامل وخرب عيل بن سـامل املتقدمة، وصحيح حممد بن مسـلم بناء عىل أنه من نصوص 
املسألة، حيث يمتنع أو يصعب تنزيلها عىل من سبق منه التيمم لغري الصالة التي جيد 

املاء يف وقتها. 
عىل أن من القريب إلغاء خصوصية إحداث التيمم يف نصوص الطائفة األوىل، 
عـىل ما يأيت تفصيل الكالم فيه يف املسـألة اآلتية. ومـن ثم ال جمال للتعويل عىل اجلمع 

املذكور.
الثالث: محل الطائفة الثانية عىل ما إذا كانت الصالة بالتيمم لليأس من وجدان 
املـاء يف أثنـاء الوقت، ومحل الطائفـة األوىل عىل صورة رجاء وجـدان املاء يف الوقت، 
كام جر عليه سـيدنا املصنفP. ويناسبه التفصيل املتقدم يف القول الثالث وإن مل 
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يطابقـه. وكأنه لظهـور التعليل يف مجلة من نصوص الطائفـة األوىل بأنه إن فاته املاء مل 
تفته األرض يف رجاء وجدان املاء يف الوقت.

ويشـكل بأن التعليل املذكور ظاهر يف كون رجاء وجدان املاء حكمة الحظها 
الشـارع األقـدس عند األمر بالتأخـري، ال علة يـدور احلكم مدارهـا ويعمل املكلف 
عليهـا. والزم ذلـك كـون امللحـوظ هو رجاء الشـارع األقـدس، ال رجـاء املكلف، 
وعمـوم األمر بالتأخري ملـا إذا حتقق للمكلف اليأس من وجـدان املاء، ومن ثم يكون 

اجلمع املذكور تربعياً خالياً عن الشاهد.
بـل يبعد جداً محـل الطائفة الثانية عىل صورة خصوص اليأس من وجدان املاء 
مـع ورود بعضهـا يف السـفر، حيث يصعب القطـع بعدم املاء يف املنـازل الالحقة. بل 
إمهـال التنبيه فيها لوقوع التيمم مع اليأس خطأ موجب لقوة ظهورها يف العموم لغري 

صورة اليأس. 
مضافـاً إىل عـدم مناسـبة اجلمـع املذكـور لصحيـح حممـد بـن محـران عن أيب 
عبـد اهللاA: «قلـت لـه: رجل تيمـم ثم دخل يف الصـالة، وقد كان طلـب املاء فلم 
يقـدر عليـه، ثم يؤتى باملاء حني يدخل يف الصالة. قـال: يميض يف الصالة. واعلم أنه 
ليـس ينبغـي ألحد أن يتيمم إال يف آخر الوقت»(١). فـإن ظهوره يف الردع عام وقع من 
الصالة بتيمم مع صحتها ال يناسـب اختصاص مرشوعية التيمم وصحة الصالة معه 
بصـورة اليأس، واختصاص النهي عن البدار بصورة عـدم اليأس برجوعه إىل مباينة 
مورد النهي ملورد احلديث وعدم وروده للردع عنه. ومن ثم ال جمال للبناء عىل اجلمع 

املذكور.
نعـم ال بـأس بالبناء عىل كون األمر بالتأخري طريقيـاً إلحراز عدم الوجدان يف 
متـام الوقـت، الذي تقـدم أنه موضوع مرشوعيـة التيمم بمقتىض القاعـدة. ألن ذلك 
هـو املناسـب الهتامم الشـارع بالطهارة املائية ارتـكازاً، وللتعليل املذكـور. وإال فمن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:٣.
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البعيـد جداً كونه رشطـاً تعبدياً للطهارة الرتابية، بحيث ال تـرشع يف أول الوقت ولو 
مع اسـتمرار عدم الوجدان واقعاً والعلم بذلك. بل يصعب محل إطالقات مرشوعية 
... إىل غري ذلك مما يظهر بالتأمل، حيث يكفي  التيمم ـ كاآليتني ونحومها ـ عليه جداً

ذلك يف انرصاف األمر بالتأخري ملا ذكرنا، فيطابق القاعدة.
غاية األمر أن البناء عىل كون األمر املذكور إلزامياً ال يناسـب نصوص الطائفة 
الثانيـة املتضمنـة صحة الصالة مع خمالفته. ومن ثـم كان الظاهر اجلمع بني الطائفتني 
بحمـل األمـر املذكور عىل االسـتحباب احتياطـاً لتحصيل الطهارة املائيـة، فإن ذلك 
أقـرب عرفاً مـن مجيع الوجوه املتقدمة. ويشـهد بـه صحيح حممد بن محـران املتقدم، 
ألن اجلمع فيه بني صحة الصالة واألمر بالتأخري ال يناسب وجوب التأخري وإن كان 

طريقياً، بل يتعني معه محل األمر بالتأخري عىل االستحباب.
ويرتتب عىل ذلك أنه مع استمرار عدم الوجدان يف متام الوقت واقعاً ال حيسن 
التأخري واقعاً، بل يرجح التقديم، عمالً بعموم رجحان إتيان الصالة يف أول الوقت. 
نعـم مع احتـامل وجدان املاء يف الوقت حيسـن التأخري ظاهراً احتياطـاً للطهارة املائية 
التـي هـي أهم من فضيلة الوقت. ومع جتدد الوجدان يف الوقت واقعاً حيسـن التأخري 
واقعـاً ألمهيـة الطهـارة املائيـة، لكن مع إجـزاء الصـالة بالتيمم يف اجلملـة لنصوص 

الطائفة الثانية.
بقي يف املقام أمور:

األول: أن مقتـىض اجلمع بـني صحيح يعقوب املتقدم وبقيـة نصوص الطائفة 
الثانيـة هو البناء عىل اسـتحباب اإلعادة وإن صحت الصـالة بالتيمم وهو كالرصيح 
مـن صحيح منصور بن حازم عن أيب عبد اهللاA: «يف رجل تيمم فصىل، ثم أصاب 
، إين كنت أتوضأ وأعيد»(١). بناء عىل ظهوره يف إصابة  املاء. فقال: أما أنا فكنت فاعالً
املـاء يف الوقـت، لنظري ما تقـدم يف صحيحي حممد بن مسـلم والعيـص من نصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:١٠.
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الطائفة الثانية. فالحظ.
الثـاين: ملا مل يكن لنصـوص الطائفة الثانية إطالق يقتيض جـواز التقديم، وإنام 
اسـتفيد من احلكـم بعدم اإلعادة، حيث يسـتفاد منهـا املفروغية عن جـواز التقديم، 
فالالزم االقتصار فيها عىل املتيقن. وحيث سبق أن محلها عىل خصوص صورة اليأس 
من الوجدان يف الوقت بعيد عنها، كام أنه ال يناسـب صحيح حممد بن محران املتقدم، 
فاملتعـني التعميـم لصورة الظن بعدم الوجدان، بل لصـورة احتامل الوجدان من دون 
ظن بأحد الطرفني، ألن عدم اإلشارة يف هذه النصوص عىل كثرهتا لوقوع التيمم عن 
ظن بعدم الوجدان، مع أنه من سـنخ العذر املسـوغ، موجب لقوة ظهورها يف العموم 
لصورة عدمه، نظري ما تقدم يف اليأس من الوجدان، وال معارض هلذا الظهور بعد ما 

سبق يف وجه اجلمع بني طائفتي النصوص.
نعـم ال جمـال لتعميمها لصورة العلـم بالوجدان يف أثنـاء الوقت، ألن مقتىض 
الوضـع الطبيعي للمكلف ـ بعـد ارتكاز أمهية الطهارة املائيـة وأهنا الواجب األويل ـ 
. بل ظاهر  هـو االنتظـار، ومن ثم كان الظاهر مفروغيتهم عن وجوب االنتظار حينئذٍ

اجلواهر وعن الربهان القاطع وهداية الكاظمي اإلمجاع عليه.
بـل ال يبعد قصورها عـن صورة الظن بالوجدان يف أثناء الوقت، ألن الظن يف 
ذلك طريق عرفاً، فاملبادرة معه حتتاج إىل عناية، فتخرج عن املتيقن من النصوص بعد 

ما سبق من عدم اإلطالق فيها.
ودعـو: أن مقتىض التعليل يف مجلة من نصـوص الطائفة الثانية بأن رب املاء 
هـو رب الصعيـد، وأن التيمـم أحد الطهوريـن العموم لصورة الظـن بالوجدان، بل 

لصورة العلم به لوال اإلمجاع املدعى فيها. 
مدفوعـة بأن التعليـل املذكور ليس مسـوقاً لبيان مرشوعية التيمـم، وإال كان 
مقتضـاه أنـه يف عرض الطهارة املائية، ال يف طوهلا وعند تعذرها، بل هو مسـوق لبيان 
صحـة الصـالة وإجزائها يف فـرض مرشوعية التيمـم وصحته كام تصح مـع الطهارة 
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املائية، فال ينهض ببيان مورد مرشوعية التيمم، ليتمسك بعمومه.
الثالـث: مورد النصوص املتقدمـة هو عدم وجدان املاء، كام هو موضوع كالم 
قدماء األصحاب، بل مجهورهم، إال أنه قد يسـتفاد مـن عدم تعرضهم لبقية األعذار 
إحلاقها به يف احلكم املذكور، كام هو ظاهر أو رصيح مجلة من كلامت املتأخرين منهم، 
بـل يف الروض اإلمجـاع عىل عدم الفرق. وكأنه حلمل عدم الوجـدان عىل ما يعمّ بقية 

األعذار، أو إللغاء خصوصيته.
لكـن ال قرينة عىل األول، بل النظر يف جمموع األدلة شـاهد بخالفه، كام أرشنا 
إليه يف أوائل الكالم يف املسوغ الثاين من مسوغات التيمم وغريه. وأما الثاين فهو حمتاج 
إىل لطـف قرحيـة، وال يتضح لنا بعد الفرق بني عدم الوجدان وخوف الرضر مثالً بأن 
عدم الوجدان ال ضابط له غالباً ويكثر خضوعه لألسباب اآلنية، حيث يكثر مع ذلك 
اجلهل باسـتمراره وعدمه، بخالف الرضر، فإنه كثرياً ما ينضبط ويعرف بقاؤه يف متام 
الوقت وعدمه. كام أنه قد يظهر من النصوص الفرق بينهام ولو يف اسـتحباب اإلعادة 

يف خارج الوقت. 
ومن ثم رصح يف اجلواهر بأن أدلة املضايقة تقرص عن غري فقد املاء من أسباب 
التيمـم لـوال اإلمجاع املتقدم عن الروض. لكنهـ  كام ترـ  ليس بنحو ينهض باحلجية 

واخلروج عن مقتىض القاعدة املتقدمة.
ودعـو: أن املـرض وعـدم وجـدان املـاء ملـا سـيقا يف اآليتـني الرشيفتـني ـ 
اللذيـن مهـا األصل يف ترشيـع التيممـ  يف مسـاق واحد كان الظاهر وحـدة املراد هبام 
من حيثية االسـتمرار يف متام الوقت وعدمه، فإذا اسـتفيد من نصوص املقام االكتفاء 
بعـدم الوجـدان يف بعض الوقت من دون اسـتمرار تعني محل املـرض عليه يف اآليتني 

الرشيفتني، لوحدة السياق. وحينئذٍ يسهل التعدي منهام لسائر األعذار.
مدفوعـة بأن نصوص املقام ال تقتيض عموم عدم الوجدان للوجدان يف بعض 
الوقـت، ولـذا ال يصح التيمم مع العلم بل الظن بعدم اسـتمرار فقـد املاء، كام تقدم، 
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بل جمرد صحة الصالة الواقعة بالتيمم، املستلزم لصحة التيمم يف اجلملة ولو لالكتفاء 
بسـبب اجلهل بالتيمم الفاقد للموضوع يف صحة الصالة، وذلك ال يسـتلزم التعدي 
لغـري عدم وجدان املاء من األعذار، بل يتعني االقتصار عىل مورد النصوص املذكورة 

والرجوع يف غريه ملقتىض القاعدة الذي سبق تنقيحه يف أول الكالم يف هذه املسالة.
ومـن ذلـك يظهر لـزوم االقتصـار عىل الصـالة، وعـدم التعـدي لغريها من 
الغايـات، بـل يتعني الرجـوع فيها ملقتـىض القاعدة املذكـور. فالحظ. واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل العاصم.
(١) رصح غري واحد بابتناء الكالم يف هذه املسـألة عىل املسـألة السابقة جوازاً 
. لكـن رصح يف املدارك بجـواز تقديم الصالة هنـا حينئذٍ حتى عىل  ومنعـاً وتفصيـالً
القـول بعدم جوازه فيام سـبق، كام رصح يف املبسـوط بجـواز البدار هنا مـع منعه منه 
هنـاك، وكـذا يف الروضة مع ميلـه لعدم جواز البدار هناك. بـل يف اجلواهر أن رصيح 
مجاعة وظاهر آخرين اختصاص اخلالف باملسـألة األوىل، وأما يف هذه املسـألة فيجوز 
البدار. وهو متجه بناء عىل الوجه الثاين للجمع بني النصوص يف املسألة السابقة. لكن 

سبق املنع منه.
ودعو: أنه حيث تقدم اختصاص نصوص وجوب التأخري بإحداث التيمم، 
فال موجب للبناء يف غريه ممن سبق منه التيمم عىل وجوب تأخري الصالة. مدفوعة بام 
أرشنا إليه آنفاً من قرب إلغاء خصوصية مورد تلك النصوص وتعميمها هلذه املسألة. 
ولعله لذا حكي عن السـيد املرتىض يف اإلصباح والشـهيد يف البيان عدم جواز البدار 

. هنا أيضاً
عـىل أنه سـبق أن وجوب التأخـري هو مقتىض القاعدة األوليـة يف اجلملة، وأن 

 ،(مسـألة٣٨): إذا تيمم لصالة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت أخر
فإن يئس من التمكن من الطهارة املائية جاز له املبادرة إىل الصالة(١).
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الـالزم االقتصار يف اخلروج عنه عىل املتيقـن من نصوص جواز التقديم، وحيث كان 
مقتـىض إطـالق بعض تلك النصـوص العموم للمسـألتني كان الالزم اشـرتاكهام يف 

احلكم.
وأشـكل مـن ذلك ما قـد يظهر من املبسـوط وغريه من االسـتدالل بعموم ما 
تضمـن إجـزاء التيمم الواحـد لصلوات كثـرية(١). إذ فيه: أنـه أعم من جـواز البدار 

للصالة يف أول الوقت. 
ودعو: أن ظاهـر النصوص املذكورة صحة التيمم يف متام أوقات الصلوات 
الالحقة، ال أنه يبطل بدخول الوقت ثم يصح يف آخره، ومع صحته تصح الصالة به.
مدفوعـة بأن صحته بدخول الوقت أعم من جـواز الصالة به. بل القاعدة كام 
تقتـيض عدم مرشوعيته مع التمكن من الطهارة يف أثناء الوقت تقتيض عدم مرشوعية 
الدخول به يف الصالة التي يتمكن املكلف من الطهارة يف أثناء وقتها. فتكون صحتها 

. راعىً فيها استمرار العذر. فتأمل جيداً مع دخول الوقت مُ
والـذي ينبغـي أن يقـال: إن كان املرجع يف املسـألة األوىل القاعدة أو نصوص 
جواز البدار املتقدمة يف املسألة السابقة تعني اشرتاك املسألتني يف احلكم. وكذا لو كان 
املرجع يف تلك املسـألة نصوص املنع من البدار لو محلت عىل كون املنع طريقياً حتفظاً 
عىل الطهارة املائية املحتملة التحصيل، بحيث تقرص عن صورة العلم باسـتمرار عدم 
الوجـدان، لقرب إلغـاء خصوصية موردها جداً بعد كون مضموهنـا ارتكازياً مطابقاً 
للقاعـدة. ولو مل يتم كفت القاعدة يف اشـرتاك املسـألتني يف احلكم، ملطابقة النصوص 

. املذكورة هلا حينئذٍ
وأما لو كان املرجع فيها نصوص املنع من البدار، مع محلها عىل وجوب التأخري 
تعبـداً حتى مع اسـتمرار عـدم الوجدان والعلـم، فحيث كانت النصـوص املذكورة 
خمتصة باملسألة السابقة توقف العمل هبا يف املقام عىل إلغاء خصوصيتها، وهو ال خيلو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التيمم حديث:١٠.
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عـن إشـكال، لعدم ارتكازية مضموهنـا، بل هو تعبدي حمض، فيتعـني االقتصار عىل 
مورده والرجوع يف هذه املسألة للقاعدة.

(١) يـأيت الكالم يف مسـاواة النافلة للفريضة يف احلكم بعـد الكالم يف مقتىض 
األدلة يف أصل املسألة إن شاء اهللا تعاىل.

(٢) كام يف املقنعة واملبسوط وعن املرتىض يف رشح الرسالة، بل يف اجلواهر أنه 
، ونقالً يف جامـع املقاصد والروض وجممع الربهـان، بل يف الرسائر  املشـهور حتصيالً

اإلمجاع عليه. 
ويقتضيه إطالق صحيح حممد بن محران(١) املتقدم يف املسألة السابعة والثالثني، 
وصحيـح زرارة وحممـد بـن مسـلم عـن أيب جعفـرA: «يف رجـل مل يصـب املـاء 
وحـرضت الصالة، فتيمم وصىل ركعتني، ثم أصـاب املاء، أينقض الركعتني ويتوضأ 
ثم يصيل؟ قال: ال، ولكنه يميض يف صالته فيتمها وال ينتقضها، ملكان أنه دخلها عىل 
طهر بتيمم»(٢)، فإن مورده وإن كان بعد ميض الركعتني، إال أن مقتىض عموم التعليل 

يف ذيله امليض يف الصالة بمجرد الدخول فيها بتيمم.
لكـن يف النهايـة وعـن ابـن اجلنيد واملرتـىض واجلعفـي ومجاعة مـن متأخري 
املتأخريـن التفصيـل بني الدخـول يف الركـوع فيمـيض يف الصالة، وعدمـه فينقضها 
ويتوضـأ. لصحيـح زرارة: «قلـت أليب جعفـرA: إن أصـاب املـاء وقـد دخل يف 
الصـالة؟ قـال: فلينرصف فليتوضأ ما مل يركع، وإن كان قـد ركع فليمض يف صالته، 
فـإن التيمـم أحد الطهورين»(٣). وقريب منه حديث عبـد اهللا بن عاصم الذي ال يبعد 

اعتباره.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:٣، ٤، ١.

يف  دخـل  كان  فـإن  العمـل  أثنـاء  يف  املـاء  وجـد  لـو  (مسـألة٣٩): 
،(٢)صـالة فريضـة أو نافلـة(١) مـىض يف صالته وصحـت عىل األقـو
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هـذا وقـد وقـع الـكالم يف اجلمـع بـني الطائفتـني. واحتمـل يف اجلواهر محل 
الدخـول يف الصـالة يف صحيـح حممـد بن محـران عىل الدخـول يف الركـوع، ألنه هو 
الدخول الكامل، والسـيام مع مالحظة ما ورد من أن أوهلا الركوع، وأن الصالة ثلث 
طهور وثلث ركوع وثلث سـجود، وأن أدراك الركعة يف اجلامعة بادراك الركوع. ولو 
 يف التعليل املتقدم يف صحيـح زرارة وحممد بن مسـلم. لكنه كام تر تـم ذلـك جـر

تكلف يأباه الصحيحان. 
ومثلـه مـا يف التهذيبني من احتامل محل الطائفة الثانية عىل سـعة الوقت، حيث 
ال يرشع التيمم حينئذٍ عنده. ويناسـبه ما احتمله يف اجلواهر من محل صحيح حممد بن 

محران عىل ضيق الوقت عن استئناف الصالة بالطهارة املائية، كام يشعر به ذيله. 
إذ فيـه: أن البنـاء عىل عـدم مرشوعية التيمم يف سـعة الوقت ـ لـو تم ـ اقتىض 
وجـوب االسـتئناف حتى بعد الركوع، وال يناسـب التفصيل الـذي تضمنته الطائفة 
الثانية. كام أن محل صحيح حممد بن محران عىل ضيق الوقت ال يناسب السؤال فيه مع 
إمهال التنبيه عىل الضيق، والذيل حيث كان ظاهراً يف الردع عام وقع ـ كام سـبق ـ كان 

ظاهراً يف فرض سعة الوقت، ال مشعراً بضيقه.
ومن هنا محل يف املبسـوط وغريه الطائفة الثانية عىل االسـتحباب. بل يف املعترب 
أن العمـل بظاهر الطائفة الثانية بالبناء عىل الوجوب مسـتلزم لتعـذر العمل بالطائفة 
األوىل، أمـا العمـل بظاهر الطائفـة األوىل فهو ال يمنع من العمـل بالطائفة الثانية، بل 

يقتيض تنزيلها عىل االستحباب.
لكنه يشكل بأنه كام يمكن محل الطائفة الثانية عىل االستحباب مجعاً مع الطائفة 
األوىل، كذلـك يمكن تقييد الطائفـة األوىل ومحلها عىل الوجدان بعد الركوع مجعاً مع 

الطائفة الثانية.
بـل هو أوىل بلحاظ أن التعليل املذكور يف صحيح زرارة وحممد بن مسـلم من 
الطائفـة األوىل يشـابه التعليـل املذكور يف صحيـح زرارة من الطائفـة الثانية، وحيث 
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سيق التعليل يف صحيح زرارة املذكور لتصحيح امليض يف الصالة يف خصوص صورة 
الوجـدان بعـد الركوع كان صاحلاً للقرينية عىل تقييد التعليل يف صحيح زرارة وحممد 
بن مسلم بالصورة املذكورة. وأما صحيح حممد بن محران فهو مطلق يسهل تقييده بام 

بعد الركوع.
ومن هنا كان األقرب ذلك والسيام مع ما يف اجلواهر من موافقة عموم امليض يف 
الصالة الذي تضمنته الطائفة األوىل لفتو كثري من العامة، كالشـافعي وداود وأمحد 
ـ يف رواية ـ وأيب ثور وابن املنذر، بخالف التفصيل الذي تضمنته الطائفة الثانية، فإنه 

مل ينقل عن أحد منهم.
ولـو فرض التوقف وعدم ترجيح أحد اجلمعني كان الالزم الرجوع يف صورة 
الوجدان قبل الركوع إلطالق ما تضمن انتقاض التيمم بوجدان املاء املستلزم لبطالن 

الصالة ووجوب االستئناف بالطهارة املائية.
ودعو: أن ذلك ال يناسـب حرمة قطع الصالة وإبطاهلا. مدفوعة بأن عموم 
حرمـة قطـع الصالة غري ثابت. ولو ثبت فهو ال يمنع مـن بطالهنا تبعاً لبطالن التيمم 

بمقتىض اإلطالق املتقدم. ومن ثم كان املتعني البناء عىل التفصيل املذكور.
هـذا ويف خـرب زرارة عـن أيب جعفرA: «سـألته عن رجل صـىل ركعة عىل 
تيمـم، ثـم جاء رجل ومعـه قربتان من ماء قـال: يقطع الصالة ويتوضـأ ثم يبني عىل 
واحـدة»(١). ويف خرب احلسـن الصقيـل: «قلت أليب عبد اهللاA: رجـل تيمم ثم قام 
يصـيل، فمر به هنر وقد صىل ركعة. قال: فليغتسـل وليسـتقبل الصـالة. قلت: إنه قد 

صىل صالته كلها. قال: ال يعيد»(٢).
لكنهامـ  مع ضعفهام، وعدم ظهور القائل هبام، وخمالفتهام ملا سبق من النصوص 
املعتربةـ  حمموالن عىل االستحباب مجعاً لو هنضا باالستدالل. والسيام مع ما عن هناية 
األحكام من اإلمجاع عىل إمتام الصالة لو وجد املاء بعد الركوع. ثم إن يف املقام أقواالً 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:٥، ٦.
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أخر ال شـاهد ألكثرها ويظهـر ضعف باقيها مما تقدم، وال جمـال إلطالة الكالم فيها.
هـذا ومقتىض إطالق النصوص السـابقة عـدم الفرق بني الفريضـة والنافلة. 
ودعو: انرصاف النصوص للفريضة. ليسـت بنحو تنهض باخلروج عن اإلطالق. 
والسـيام مـع ما تضمنـه الصحيحـان مـن التعليل، ومـا تضمنتـه الطائفـة الثانية من 
خصوصيـة الركـوع يف الصـالة، لعـدم الفرق يف اخلصوصيـة املذكورة بـني الفريضة 
والنافلة. ولـو تم اإلنرصاف فإلغاء خصوصية الفريضة والتعدي للنافلة قريب جداً، 

. بل لعلها أوىل منها بذلك عرفاً
نعـم لـو كان الوجه يف وجوب املـيض هو حرمة القطـع كان خمتصاً بالفريضة. 

لكنه ليس كذلك، كام سبق.
ثم أن املتيقن من النصوص السابقة جواز امليض يف الصالة مع وجدان املاء بعد 
الركوع أو مطلقاً، وإجزاء الصالة معه بالتيمم. وال ظهور هلا يف وجوب امليض وعدم 
جواز القطع واستئناف الصالة باملاء، لورود األمر بامليض فيها مورد توهم احلظر. كام 

أن التعليل ال ينهض إال بإجزاء الصالة بالتيمم يف الفرض ال تعينها. 
ومـن ثم ال يبعد البناء عىل جواز القطع، بل رجحانه إلدراك الصالة بالطهارة 
املائية، بعد قصور دليل حرمة القطع عن مثل ذلك مما كان القطع فيه لغرض عقالئي. 

والسيام مع ما تقدم يف خربي زرارة والصقيل.
(١) الختصـاص النصـوص بالصالة، فريجـع يف غريها لعمـوم دليل بطالن 
التيمم بوجدان املاء(١). لكن قد يدعى إحلاق الطواف بالصالة، ملا ورد من أن الطواف 

بالبيت صالة.
: أن املضمـون املذكـور مل نعثـر عليه من طرقنا، وإنـام ورد من طرق  وفيـه أوالً

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التيمم.

وفيام عدا ذلك يتعني االستئناف بعد الطهارة املائية(١).
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العامة(١).
: أن اختالف الطـواف عن الصالة يف كثري من األحـكام مانع من البناء  وثانيـاً
عـىل عموم التنزيل، السـتلزامه ختصيـص األكثر، بل يتعني إمجاله وعدم االسـتدالل 
بـه يف املقـام، خصوصاً مع قـرب انرصافه عن مثل احلكم املذكور ممـا كان من أحكام 

التيمم عرفاً، وإرجاعه للصالة يبتني عىل نحو من التكلف.
: أن عمـوم التنزيـلـ  لو تمـ  إنام ينفع يف املقـام بناء عىل إطالق امليض يف  وثالثـاً
الصالة بالتيمم مع وجدان املاء بعد الدخول منها، أما بناء عىل املختار من اختصاصه 
بالوجـدان بعـد الركـوع فال موضوع له، لعـدم تنزيل يشء من أجـزاء الطواف منزلة 

الركوع يف الصالة.
هـذا وقـد ذكر بعض مشـاخيناP أنـه لو تيمـم املكلف لغاية غـري الطواف، 
ثـم دخـل يف الطواف بالتيمم املذكـور، ووجد املاء بعد جتاوز النصـف، فمن القريب 
االجتـزاء بام وقـع منه ولزوم الطهارة املائية للباقي ال غري. لفحو ما تضمن أن املرأة 
إذا حاضـت بعد جتاوز النصف أجزأها اإلمتام بعد الطهر، وال تسـتأنف، ألن الفصل 

بزمان احليض أطول من الفصل بزمان اإلتيان بالطهارة املائية يف املقام. 
نعـم لو كان التيمم للطواف تعني اسـتئناف الطواف مطلقـاً، ألن وجدان املاء 
. كاشف عن بطالن التيمم من أول األمر فال يرشع به الدخول يف الطواف، بل يقع باطالً
وفيه: أن اإلشكال يف االكتفاء بام وقع من الطواف بالتيمم ليس من جهة الفصل 
بينه وبني الباقي بالطهارة املائية، ليستفاد العفو عنه مما تضمن العفو عن الفصل بزمن 
احليـض، بل ألنه ينكشـف بوجود املـاء عدم مرشوعية الدخـول يف الطواف بالتيمم، 
ألن كون التيمم طهارة اضطرارية ناقصة صالح للقرينية عىل تقييد إطالق مرشوعيته 
للغايات بحيث يقتيض عدم إجزائه للغاية إال مع تعذر إيقاعها بالطهارة املائية. وجمرد 
صحته بلحاظ الغاية التي وقع هلا ال تقتيض جواز الدخول به للغاية األخر مع سعة 
(١) عن سنن البيهقي ج:٥ ص:٨٧، وكنز العامل ج:٣ ص:١٠ رقم:٢٠٦. وذكره مرسالً يف اخلالف واملسالك.
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وقتها وإمكان إيقاعها بالطهارة املائية.
ولذا ال إشكال عندهم يف عدم جواز الدخول بالتيمم لضيق الوقت ـ بناء عىل 
مرشوعيته ـ يف غري الغاية التي ضاق وقتها، حتى مقارناً للغاية التي ضاق وقتها حيث 

يكون صحيحاً باإلضافة إليها. فالحظ.
ومن ذلك يظهر احلال يف وجدان املاء يف أثناء صالة امليت إذا صيل عليه بعد أن 
يمم لتعذر التغسـيل، فإنه تقدم يف املسـألة الثانية عرشة من فصل غسل امليت وجوب 
اسـتئناف الغسـل، النكشـاف بطالنه من أول األمر بوجدان املاء، بناء عىل ما تقتضيه 
القاعـدة مـن عدم جواز املبادرة، فينكشـف بطـالن الصالة. بل حتى بنـاء عىل جواز 
البدار فحيث كان مقتىض القاعدة بطالن التيمم بوجدان املاء يتعني بطالن تيمم امليت 

قبل الدفن، فتبطل الصالة عليه، وجيب استئنافها بعد التغسيل ولو لفوات املواالة.
وال جمـال للبنـاء عىل وجـوب امليض فيها بعـد اختصاص النصـوص بالصالة 
احلقيقية، والسيام بناء عىل املختار من التفصيل بني الدخول يف الركوع وعدمه، لعدم 

الدليل عىل تنزيل يشء من أجزاء صالة امليت منزلة الركوع. نظري ما سبق.
نعـم قد يتجه بنـاء عىل جواز البدار عدم وجوب إعادة الصالة لو كان وجدان 

املاء بعد الفراغ منها، لوقوعها عن طهارة صحيحة.
هـذا وحيث كانـت نصوص املقام خمتصة بعدم وجدان املـاء فال جمال للتعدي 
لبقيـة األعـذار إذا ارتفعت يف أثناء الصالة، نظري مـا تقدم يف أول الفصل فيام لو وجد 

املاء بعد الفراغ من الصالة.
(١) بل جيب الوضوء ال غري، كام عن املرتىض يف رشح الرسالة، وأفقه املفاتيح، 
وقـواه يف احلدائـق، وعـن الكفايـة امليـل إليه. ويظهـر من الذكـر التوقـف. خالفاً 

(مسـألة٤٠): إذا تيمـم املحدث باألكرب بدالً عن الغسـل ثم أحدث 
باألصغر مل ينتقض تيممه(١).
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للمشهور بني األصحاب نقالً وحتصيالً شهرة كادت تكون إمجاعاً، كام يف اجلواهر.
واستدل للمشهور بوجوه:

األول: أن التيمـم مبيـح ال رافـع، فمـع انتقاضـه باحلـدث األصغـر وارتفاع 
اإلباحة به، يتعني إعادته للحدث األكرب، لعدم األثر للحدث األصغر مع بقاء احلدث 

األكرب.
وفيه ـ مع أنه تقدم يف املسألة التاسعة والعرشين أن التيمم رافع للحدث ـ : أن 
كونه مبيحاً ال يسـتلزم إعادته باحلدث األصغر، إلمكان بقاء إباحته من حيثية احلاجة 
للغسـل، وعـدم رافعية احلـدث األصغر إال لإلباحـة من حيثية الوضـوء، فيجب مع 
التمكن منه دون الغسل، بل ذلك هو مقتىض إطالق دليل التنزيل، حيث يقتيض كون 
إباحته بحكم رافعية كل من الغسـل والوضوء، فكام أن الغسـل بعد حتقق سـببه رافع 
للحدث األكرب وحده أو مع األصغر، فالتيمم الذي هو بدل عنه موجب لإلباحة من 
احليثيـة املذكورة، وكام أن سـبب احلدث األصغر ال يرفع الطهـارة من احلدث األكرب 
فهو مع التيمم ال يرفع اإلباحة من حيثيته، بل من حيثية احلدث األصغر ال غري، فالبد 

من رفعه بالوضوء مع القدرة عليه.
الثـاين: صحيح زرارة عـن أيب جعفرA قال بعد بيان كيفيـة التيمم: «ومتى 
»(١). حيث اعترب  أصبت املاء فعليك الغسـل إن كنت جنباً، والوضـوء إن مل تكن جنباً

يف الوضوء عدم اجلنابة، وهي موجودة يف املقام. 
ـ  :  وفيـهـ  مضافاً إىل ما سـبق من أن املتيمـم يف املقام ليس جنباً حقيقة أو حكامً
أنـه وارد لبيـان الوظيفة من حيثية وجدان املاء الـذي رشع التيمم لفقده، ال من حيثية 

احلدث احلاصل بعد التيمم مع استمرار فقد املاء الذي رشع التيمم ألجله.
الثالـث: النصـوص املتضمنة أمر اجلنـب بالتيمم وإن وجد من املـاء ما يكفيه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التيمم حديث:٤.
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للوضوء، كصحيح احللبي: «أنه سـأل أبا عبد اهللاA عن الرجل جينب ومعه قدر ما 
يكفيه من املاء للوضوء والصالة، أيتوضأ باملاء أو يتيمم؟ قال: ال بل يتيمم...»(١).

وفيـه ـ مضافـاً أيضاً إىل ما سـبق من عدم كـون املتيمم جنباً ـ : أنـه وارد لبيان 
الوظيفة من حيثية حصول سبب اجلنابة، ال مطلقاً ولو بلحاظ حصول سبب الوضوء 

بعد اإلتيان بالتيمم الذي اقتضاه سبب اجلنابة وعدم انتقاضه بوجدان املاء.
الرابـع: مـا تضمن انتقـاض التيمـم باحلـدث، كصحيـح زرارة: «قلت: أليب
جعفـرA: يصـيل الرجـل بتيمم واحد صالة الليـل والنهار كلها؟ فقـال: نعم ما مل 

.(٢)« حيدث أو يصب ماءً
وفيه: أنه وارد لبيان أن أثر التيممـ  كأئر الغسل والوضوءـ  يستمر ما مل ينتقض 
باحلدث أو يبطل بوجدان املاء، من دون نظر إىل الوظيفة بعد انتقاضه، وأهنا الغسل أو 
الوضوء. فهو كام لو قيل: يصيل الرجل بالطهارة املائية ما مل حيدث. فإنه ال يكون دليالً 
عىل وجوب إعادة كل من الوضوء والغسـل بحدوث أحد أسـباب احلدث األكرب أو 

األصغر.
اخلامس: ما ذكره بعض مشـاخينا من االسـتدالل بإطـالق اآليتني الرشيفتني، 
بدعو: أن املسـتفاد منهام أن كل من كانت وظيفته الغسـل عنـد وجدان املاء يكلف 

بالتيمم عند عدمه، وال يرشع له الوضوء.
وفيـه: أن املفـروض يف املقـام حتقق التيمم ممن وظيفته الغسـل لفقـد املاء، فال 
. غاية األمر أنه يعلم بانتقـاض التيمم املذكور يف  تنهـض اآليتـان بإثبات وجوبه ثانيـاً
اجلملة بحصول سبب احلدث األصغر، وال يعلم بانتقاضه وارتفاع أثره رأساً، ليجب 
إعادته، أو انتقاضه بارتفاع بعض مراتب أثره، وهو الطهارة من احلدث األصغر التي 

جيب هلا الوضوء مع القدرة عليه، وال نظر يف اآليتني الرشيفتني إىل ذلك.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التيمم حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التيمم حديث:١.
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ومثله استدالله بإطالق النصوص اآلمرة بالتيمم للجنب، بدعو: أن مقتىض 
اإلطالق املذكور وجوب التيمم عليه عند حدوث سـبب احلدث األصغر. الندفاعه 
ـ  بأن النصـوص املذكورة ال تنهض  ـ مضافـاً إىل ما سـبق مـن عدم كون املتيمم جنبـاً
إال ببيـان وجوب التيمم األول بعد حدوث سـبب اجلنابـة، وال تنهض ببيان وجوب 
إعادتـه بحدوث سـبب احلـدث األصغر أو غريه، وإنـام املرجع فيه القاعـدة املقتضية 

للوضوء بعد فرض القدرة عليه، كام سبق.
وكذا اسـتدالله بالنصوص املتضمنة إلطالق اجلنب عىل املتيمم، كموثق عبد 
اهللا بـن بكـري: «قلت لـه: رجل أم قوماً وهو جنـب وقد تيمم وهم عـىل طهور فقال: 
ال بـأس»(١). إذ فيـه: أن اإلطـالق املذكورـ  لـو تم، ومل يبتن عىل املجاز والتوسـع، ملا 
سـبق ـ إنام يدل عىل عدم رافعية التيمم للجنابة، وال يقتيض إعادة التيمم يف املقام، إال 
بناء عىل ما سبق منه من االستدالل بام تضمن وجوب التيمم عىل اجلنب، وقد عرفت 

أنه إنام ينهض بإثبات وجوب التيمم األول، ال وجوب إعادته يف املقام أو غريه.
السـادس: اسـتدالله بام تضمن وجـوب التيمم لكل صالة حتـى يوجد املاء، 
 :يتيمم لكل صالة حتى يوجد املاء»(٢)، بدعو» :Aكصحيـح أيب مهام عن الرضا
أنه قد تضمن جعل وجدان املاء غاية للتيمم، فام دام مل جيده تكون وظيفته التيمم وإن 

أحدث باألصغر. 
وفيـه: أن ظاهره بدواً وجوب تكرار التيمم لكل صالة، وحيث ال جمال للبناء 
عىل ذلك فال بد إما من طرحه، أو محله عىل االستحباب، فال ينفع فيام نحن فيه. وربام 
حيمل عىل إرادة أن وظيفته االجتزاء بالتيمم للصلوات التي يؤتى هبا قبل وجدان املاء 
مـن دون إرادة تكـرار التيمـم لكل واحـدة، وحينئذٍ ال ينهض بإثبـات وجوب إعادة 

التيمم للحدث األصغر يف حمل الكالم.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٧ من أبواب صالة اجلامعة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٠ من أبواب صالة اجلامعة حديث:٤.
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ومـن ثـم ال يظهـر للمشـهور دليل يعتد بـه يرفع به اليـد عام تقتضيـه القاعدة 
التـي أرشنا إليها وأشـار إليها املرتىضP. قال يف حمكي كالمـه: «ألن حدثه األول 
قـد ارتفـع، وجاء مـا يوجب الصغر، وقد وجـد من املاء ما يكفيه هلـا، فيجب عليه 

استعامله، وال جيزيه تيممه». 
ويمكـن تقريب داللة اآليتني الرشيفتني عىل ذلك، بأنه بعد فرض أن املحدث 
باألكـرب يف املقـام قد أتى بالتيمـم ال جمال لتطبيق ما تضمنتاه عليـه من وجوب التيمم 
عـىل املحدث باألكـرب إذا مل جيد املـاء، ألن ذلك ال يقتيض إال وجـوب التيمم األول، 
وال ينهـض بوجـوب إعادته، بـل يتعني تطبيق ما تضمنتاه من وجـوب الوضوء عليه 

بحدوث سببه مع فرض وجدان املاء له. 
فاغسـلوا  الصـالة  إىل  قمتـم  ﴿إذا  تعـاىل:  قولـه  إطـالق  مقتـىض  قلـت:  إن 
وجوهكـم...﴾(١) بنـاء عىل أن املراد بالقيام للصالة فيه القيام من النوم أن كل من قام 
من النوم وكان جنباً وال ماء عنده للغسل جيب عليه التيمم، فيشمل من تيمم بدالً عن 
الغسل ثم نام ثم قام إىل الصالة، لعدم اإلشكال يف جنابته، ويتم يف غريه ممن حصل له 

احلدث األصغر بغري النوم من أسبابه بعدم الفصل.
قلـت: الشـخص املذكور وإن كان جنبـاً باألصل، إال أنه بالتيمم السـابق عىل 
النـوم طاهر من اجلنابة حقيقة أو حكامً عىل الكالم يف رافعية التيمم أو إباحته للصالة 
ال غـري. عـىل أن من القريب بناء عىل محل القيام إىل الصـالة عىل القيام من النوم كون 
املـراد باجلنب هـو املحتلم يف نومه يف مقابـل من كانت جنابته باجلـامع الذي ذكر بعد 

ذلك، وال يشمل اجلنب بجنابة سابقة عىل النوم بجامع أو غريه. فالحظ.
عىل أن ما ذكرنا هو املناسـب للمرتكزات املترشعية بدواً، ألن انتقاض التيمم 
الذي هو بدل عن الغسـل رأسـاً باحلـدث األصغر الذي ال يوجب الغسـل حيتاج إىل 
عنايـة، فلـو كان البناء عليهـا رشعاً لكثر السـؤال واجلواب عن ذلـك واحتاج األمر 

(١) سورة املائدة اآلية:٦.
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للبيان باخلصوص، فمع عدمه يتعني جري املترشعة عىل مقتىض املرتكزات املذكورة، 
وحيـث كانت املسـألة عملية فمـن القريب جداً قيام سـرية املترشعة عـىل ذلك، ألنه 

األنسب بسكوت النصوص عن ذلك.
إن قلـت: ذلـك ال يناسـب ذهاب املشـهور النتقـاض التيمم، ونـدرة القول 

بوجوب الوضوء.
قلـت: ال يظهـر القـول بمذهـب املشـهور قبل الشـيخP وقـد اختلف هو 
واملرتـىضP واحتج كل منهام لقوله، واقتنع املشـهور بحجة الشـيخP، وجروا 
عـىل ذلك الجتهاد منهم ال يسـتند إىل دليـل خاص، بل قد يكون لرفعة مقام الشـيخ 
العلمي عندهم أثرها فيه، من دون أن يكشـف عن بطالن االسـتدالل الذي ذكرناه، 
وال عـن عدم قيام السـرية عىل قـول املرتىضP، إذ كثـرياً ما تكون الشـهرة املبتنية 
عىل االجتهاد يف فهم األدلة خمالفة للسرية، كالشهرة عىل عدم رشعية معاملة الصبي، 
وعىل عدم صحة بيع املعاطاة. وكيف كان فال خمرج عام ذكرنا. فالحظ. واهللا سبحانه 

وتعاىل العامل.
(١) هذا يف اجلنابة. أما يف غريها من أسـباب احلدث األكرب فبناء عىل ما سـبق 
منهP يف املسألة السابعة والعرشين ال يتم االحتياط إال بتيمم آخر بدالً عن الوضوء.
(٢) ويف احلدائـق أنـه ظاهـر األصحـاب. خالفـاً ملـا يظهـر من املعتـربـ  عند 
االستدالل عىل أن من أراق املاء وتيمم وصىل مل جيب عليه اإلعادة ـ من إطالق جواز 
اإلراقة، ويف اجلواهر: «بل لعل اإلمجاع عىل خالفه». بل ال يبعد كون ذلك من املعترب 

واألحوط استحباباً اجلمع بني التيمم والوضوء. ولو مل يتمكن من الوضوء 
تيمم بدالًَ عام يف ذمته من دون قصد الوضوء والغسل(١).

(مسـألة٤١): ال جتـوز إراقة املاء الكايف للوضوء أو الغسـل(٢) بعد 
دخـول الوقت، وإذا تعمد إراقة املاء بعد دخـول وقت الصالة وجب عليه 
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ملجـرد االحتجاج يف مقابل العامة، وإال فقد ذكر يف أواخر مسـائل التيمم أنه ال جيوز 
للاملك أن يبذل املاء لغريه مع وجوب الصالة، واملقامان من باب واحد. 

وكيف كان فيشـهد ملا عليه األصحـاب إطالق دليل وجـوب الطهارة املائية. 
وأما ترشيع التيمم عند فقدها، فهو ال ينايف اإلطالق املذكور بعد كونه بدالً اضطرارياً 
ناقصـاً، جيتمـع مع متامية مالك الطهارة املائية حال عدم املاء، فتكون إراقة املاء تفريطاً 
يف امتثـال التكليف التام املـالك. وقد تقدم بيان ذلك غري مرة. فراجع املسـألة األوىل 

واملسألة التاسعة والعرشين. ومع ذلك ال حاجة للتشبث حلرمة اإلراقة باإلمجاع.
هـذا وقد اسـتدل عليه يف اجلواهـر بأولويته من وجوب الطلـب. وأورد عليه 
الفقيـه اهلمـداينP بعـدم املالزمـة بينهـام، إلمـكان كون كل مـن القـادر والعاجز 
 كاحلارض واملسـافر، فال حيـرم عىل املكلف نقل نفسـه من إحد ، موضوعـاً مسـتقالً
احلالتـني لألخر، وإن وجب عليه الفحص مع الشـك يف القدرة إلحراز ما يقتضيه 

. تكليفه، نظري الفحص عن قطع املسافة يف السفر وعدمه. وما ذكره متني جداً
ثم إن ذلك كام يقتيض عدم جواز اإلراقة بعد الوقت يقتيض عدم جوازها قبله 
لو علم بعدم القدرة عىل املاء بعده. ملا ذكرناه يف األصول من وجوب حفظ املقدمات 
املفوتـة، وهـي التي لو مل يؤت هبا قبل الوقت تعذر حتصيلهـا وحتصيل ذهيا بعده، فإن 
وجوهبا مقتـىض املرتكزات العقالئية، ويظهر منهم املفروغية عن اجلري عليه يف كثري 

من املوارد.
ومـن ثم اسـتظهر يف مفتـاح الكرامة لـزوم العصيان من اإلراقـة بل حكى يف 
اجلواهـر عن الوحيدP اجلـزم بحرمة اإلراقة. قبل الوقت مـع احتامل عدم القدرة 

عىل املاء بعد الوقت، فضالً عن العلم بذلك.
لكن ادعى يف اجلواهر القطع بعدم اإلثم يف إراقة املاء قبل الوقت. لألصل، وعدم 
وجوب مقدمة الواجب قبله سيام فيام هلا بدل رشعي. بل يشمله ما حكي من اإلمجاع 
 :Aعـىل عدم وجوب الوضوء قبل الوقـت. كظاهر األخبار املعلقة له عليه، كقوله
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«إذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة. وال صالة إال بطهور»(١).
ويشـكل بأنه ال جمال لألصل مع ما سـبق. وعدم وجوب مقدمة الواجب قبل 
الوقـت ـ لـو تم ـ خيتص بالوجـوب الرشعي املقدمي، بناء عىل القـول به دون العقيل 
الراجـع لعدم جواز تعجيز النفس عن امتثال التكليف، والذي قد يرجع إليه وجوب 

املقدمات املفوتة. وال ينافيه جعل البدل بعد كون بدليته اضطرارية، كام سبق.
وكـذا اإلمجاع عىل عدم وجوب مقدمة الوضوء قبل الوقت، فإنه لو تم خيتص 

بالوجوب الرشعي املذكور، وال يعمّ الوجوب العقيل االرتكازي املشار إليه. 
ومثلـه اخلرب املذكور، حيـث ال يراد به إال بيان وجوب الطهـارة تبعاً لوجوب 
الصـالة متطهـراً، كام يظهر من ذيلـه. وال ينايف وجوب حفظ القـدرة عىل ذلك عقالً 
بحفـظ مقدمتهـا قبل الوقت. والسـيام مع ما اعرتف به يف اجلواهـر يف ذيل كالمه من 
وجـوب حفظ أصل الطهور قبل الوقت، بحيث لو مل حيصله كان فاقداً للطهورين يف 
الوقت، لوضوح أن مقتىض احلديث تعليق وجوب أصل الطهور بدخول الوقت، ال 
خصوص الطهارة املائية. وما ذكره ال يناسب اجلمود عىل مقتىض الرشطية يف احلديث 
إال بنـاء عىل ما ذكرنا من عـدم منافاة الرشطية لوجوب حفظه قبـل الوقت ولو عقالً 

مع تعذره يف الوقت.
نعـم لو قلنا بقصور إطالق وجوب الطهـارة املائية عن صورة فقد املاء مل جيب 
حفظ املاء قبل الوقت مع القدرة عىل التيمم بعده. لكن سبق املنع من ذلك، وأنه عليه 

يبتني أيضاً عدم جواز التفريط باملاء بعد الوقت. 
نعم الظاهر اختصاص ذلك، بام إذا علم بعدم القدرة عىل املاء بعد الوقت، أما 
مع احتامل القدرة عليه فالظاهر جواز التفريط باملاء، لعدم العلم معه بتفويت التكليف 
يف وقته. ومن القريب قيام السرية عىل ذلك، تبعاً للمرتكزات. أما بعد الوقت فحيث 
تنشغل الذمة بالتكليف، فالالزم إحراز الفراغ عنه، وهو ال حيرز مع التفريط باملاء إذا 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب الوضوء حديث:١.
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. احتمل تعذر غريه. فتأمل جيداً
(١) قطعـاً، كـام يف كشـف اللثـام. والظاهر عدم اإلشـكال فيه بينهـم. وما يف 
اخلـالف والنهايـة واملبسـوط وعـن غريها مـن وجوب إعـادة الصالة مـع اإلخالل 
، بخـالف املفروض يف حمل  بالطلـب أجنبـي عام نحن فيه، إلمـكان وجود املاء حينئذٍ
الكالم، بل قد رصح يف املبسوط بأن من كان معه من املاء ما يكفيه لطهارته فأراقه وال 

يقدر عىل غريه كان فرضه التيمم والصالة وال إعادة عليه بعد وجدان املاء. 
وكأن الوجـه فيه: إطـالق دليل مرشوعية التيمم بفقد املاء، وسـقوط الطهارة 

املائية احلاصل يف املقام ولو بسبب التفريط باملاء وإراقته. 
ودعو: أن ذلك ال يناسـب ما تقدم يف املسـألة التاسـعة يف فصل مسـوغات 

التيمم من انرصاف عدم الوجدان عام إذا فرط يف الطلب حتى ضاق الوقت.
مدفوعة بأن انرصاف عدم الوجدان عن صورة التفريط يف الطلب ال يسـتلزم 
قصـور فقد املاء عـن صورة التفريط فيـه، ألن عدم الوجدان حينئذٍ قـد يكون مقارناً 
لوجود املاء واقعاً يف املسافة القريبة، فال يكون التيمم معه لعدم املاء، بل لضيق الوقت 
الذي تقدم عدم مسـوغيته للتيمم ولو مع عدم التفريط، بخالف التفريط بإراقة املاء، 
. والبناء عىل  حيث يسـتلزم يف حمل الكالم فقده واقعاً، وفقد املاء من املسـوغات قطعاً
قصـوره عن صـورة التفريط صعب جـداً، ألن ذلك جيري يف بقيـة األعذار كاملرض 
وخـوف العطـش، والبنـاء عىل عدم مرشوعيـة التيمم مـع حصوهلا بتفريـط املكلف 
. والسـيام مع ما تضمـن مرشوعية التيمم ملن صـار يف أرض ال جيد فيها  صعـب جداً
إال الثلـج، حيـث قالA: «هو بمنزلـة الرضورة يتيمـم، وال أر أن يعود إىل هذه 

األرض التي يوبق دينه»(١). فالحظ.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم حديث:٩.

التيمم مع اليأس من املاء(١)
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(١) كام تقدم من املبسـوط وتبعه مجاعة. البتنـاء ترشيع التيمم عىل إجزائه، ال 
عـىل جمرد وجـوب أداء الصالة به مـن دون إجزاء، فإن بني عىل عمـوم دليل ترشيعه 

للمقام تعني اإلجزاء، وإال تعني عدم مرشوعيته وعدم وجوب املبادرة للصالة به. 
ومنـه يظهر ضعف مـا يف القواعد والـدروس وعن البيان من عـدم اإلجزاء. 
إال أن يرجـع إىل عـدم مرشوعية التيمم وعدم وجـوب الصالة به. أو الرتدد يف ذلك، 

املقتىض للجمع بني املحتملني من األداء بالتيمم واإلعادة باملاء. فالحظ.
هذا كله يف اإلراقة بعد الوقت. قال يف اجلواهر: «أما قبله فيصيل بتيممه املتجدد 
». وهو ظاهر بناء عـىل عدم وجوب حفظ املاء  ، كـام يف املنتهى، وال يعيد قطعاً إمجاعـاً
، فـال جمال لتوهم قصور إطـالق مرشوعية التيمم  قبـل الوقـت، لعدم التفريط حينئذٍ
وإجزائـه. لكـن حيث سـبق املنع مـن ذلك، وأنه جيب حفـظ املاء قبـل الوقت أيضاً، 

فاألمر يبتني عىل ما سبق.
(٢) هذا عني اإلجزاء الذي تقدم منه قدس رسه.

(٣) الكالم فيه هو الكالم يف سـابقه. ومثله سـائر صور تعجيز املكلف نفسـه 
عن الصالة بالطهارة املائية. هذا وأما الغسل فقد تقدم يف املسألة الثامنة يف فصل سبب 

اجلنابة جواز نقضه يف اجلملة. فراجع.
(٤) قـال يف املنتهى: «وجيوز التيمم لكل مـا يتطهر له من فريضة ونافلة ومس 

مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغريها».

وأجـزأ(١). ولو متكن بعد ذلك مل جتـب عليه اإلعادة وال القضاء(٢). ولو 
كان عـىل وضوء ال جيوز إبطاله(٣) بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود 

. املاء أو يئس منه. ولو أبطله واحلال هذه وجب عليه التيمم، وأجزأ أيضاً
(مسـألة٤٢): يرشع التيمم لكل مرشوط بالطهارة(٤) من الفرائض 
والنوافـل، وكـذا كل مـا يتوقف كامله عـىل الطهارة إذا كان مأمـوراً به عىل 
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وهو املناسـب إلطالق بعض أدلة مرشوعية التيمـم وأدلة بدليته عن الوضوء 
والغسـل، مثـل قولـهA يف صحيـح حممد بن محـران ومجيـل فيمن وجد املـاء أثناء 
 A(١)، وقوله« الصالة: «فإن اهللا عز وجل جعل الرتاب طهوراً كام جعل املاء طهوراً
يف صحيـح زرارة: «فـإن التيمم أحد الطهوريـن»(٢)، وقولهA يف صحيح حممد بن 
مسلم: «إن رب املاء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين»(٣)، وقولهA يف موثق 
سـامعة فيمن خياف قلة املاء: «يتيمم بالصعيد ويستبقي املاء، فإن اهللا عز وجل جعلهام 

طهوراً املاء والصعيد»(٤)، وغريها. 
فإن املستفاد من هذه اإلطالقات مطهرية التيمم وقيامه مقام الغسل والوضوء 
يف كل مـا حيتـاج إليهام فيه، سـواءً كان منشـأ احلاجـة توقف صحة العمـل أم كامله أم 

جوازه عليه.
بـل حتـى يف موارد احلاجـة للطهـارة ملطلوبيتها لنفسـها، كالوضوء والغسـل 
للكـون عىل الطهارة أو لتأكيد الطهارة ـ كام يف موارد الوضوء التجديدي واألغسـال 

الزمانية املستحبة ـ يلزم البناء عىل ذلك ما مل يثبت خمرج عنه.
نعم تقدم يف آخر الكالم يف األغسال املستحبة اإلشكال يف عموم بدلية التيمم 
عنهـا. فراجع. كام يأيت يف كتاب الصوم إن شـاء اهللا تعـاىل املنع من مرشوعيته للصوم 
ـ كـام يناسـبه مـا يف بعـض النصـوصـ  ال لقصـور يف عمـوم دليـل املرشوعيـة، بـل 
. لكنه خيتـص بصوم اجلنب واحلائض بعـد الطهر، وال جيري  خلروجـه عنـه موضوعاً
يف املسـتحاضة لو قيل بتوقف صحة صومها عىل األغسـال. فام يف املنتهى من إحلاقها 

باجلنب واحلائض يف غري حمله.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التيمم حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:١٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب التيمم حديث:٣.
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كـام أنـه حيث كان املعيـار يف ترشيع التيمـم االضطرار واحلاجـة، ولو بلحاظ 
متابعة الرجحان الرشعي، فالالزم اعتبار احلاجة للطهارة، ليكون تعذر الطهارة املائية 

منشأ لالضطرار للتيمم. وذلك ألحد أمور:
األول: وجوهبا لنفسها ـ كام لو نذر الكون عىل الطهارة ـ أو لغريها، كالطهارة 

لصالة الفريضة وطوافها.
الثاين: استحباهبا لنفسهاـ  كالكون عىل الطهارة من دون أن جيب بنذر ونحوهـ  
أو لغريهـا، كالطهـارة لصالة النافلة وقراءة القرآن والكون العبادي يف املسـجد. ألن 

رجحان الفعل املقتيض لفعله كاف يف صدق االضطرار الذي يرشع به التيمم.
الثالـث: االضطـرار اخلارجي للفعل الـذي يتوقف حله عـىل الطهارة، كام لو 
اضطـر اجلنب للمكث يف املسـجد، فإن اجلمع بني سـدّ االضطـرار وجتنب احلرام ال 
يكـون إال بالطهـارة، وذلك كاف يف احلاجة هلا واالضطـرار إليها. ومثله ما لو توقف 
امتثال التكليف عىل فعل ما حيرم بدون الطهارة، كام لو اضطر ملس املصحف من أجل 

رفع اهلتك والتوهني له.
أمـا مـع عدم ذلك فال جمال ملرشوعية التيمم، فـال يرشع التيمم ملس املصحف 
من دون حاجة لذلك. ألن حرمة املس بنفسـها ال تصلح للداعوية للطهارة ما مل يكن 
هنـاك داع للمس مـن رضورة خارجية أو توقف امتثال خطاب رشعي عليه وإن كان 
استحبابياً، ومع عدم الداعوية للطهارة ال منشأ لالضطرار املأخوذ يف ترشيع التيمم.

وهـذا بخالف الطهارة املائيـة، لعدم أخذ االضطرار واحلاجة فيها. بل غاية ما 
يعترب فيها التقرب، ويكفي فيه اإلتيان بالفعل بداعي جتنب احلرام يف الفعل الذي يراد 
إيقاعه ولو من دون حاجة إليه، كام تقدم يف املسألة السابعة والتسعني يف فصل غايات 

الوضوء. فراجع.
اللهـم إال أن يقال: االضطرار املعترب يف مرشوعيـة التيمم ليس هو االضطرار 
احلقيقي الناشـئ من احلاجة لفعل ما يتوقف صحته أو حله أو كامله عىل الطهارة، بل 
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االضطرار النسـبي بلحـاظ تعذر الطهارة املائية ولو مع عـدم احلاجة للفعل املذكور، 
ولـذا يرشع التيمم ـ كـام يأيت ـ لوطء احلائض بعد النقاء قبل الغسـل، وللنوم. مع أنه 
ال يعتـرب فيه احلاجة لألمرين. ومن هنا يتجه جواز التيمم ملس املصحف ولو مع عدم 

. احلاجة له. فتأمل جيداً
هـذا وعـن األلفية امليل إىل عـدم قيام التيمـم مقام الغسـل باإلضافة إىل وطء 
احلائض بعد النقاء، وعن الذكر اإلشكال يف قيامه مقامه. لكن الذي وجدته فيه هو 

اجلزم بقيامه مقامه. وكيف كان فيشهد بعدم قيامه مقامه بعض النصوص. 
لكـن يتعـني رفع اليد عنه بغري واحد من النصـوص املرصحة باالكتفاء به، كام 

تقدم يف املسألة السادسة عرشة من فصل أحكام احليض.
وقال يف كشـف اللثام: «واستثنى فخر اإلسالم يف اإليضاح دخول املسجدين 
واللبـث يف املسـاجد ومـسّ كتابـة القـرآن. وبمعناه قولـه يف رشح اإلرشـاد إنه يبيح 
الصـالة من كل حدث والطواف من األصغر خاصة. وال يبيح من األكرب إال الصالة 
». وعن كشف الغطاء أنه قواه،  واخلروج من املسـجدين. ونسـبه فيه إىل املصنف أيضاً
وعمـه لكل ما كان املوجـب لرفع احلدث فيه االحرتام كمسّ أسـامء اهللا تعاىل وقراءة 

العزائم ووضع يشء يف املساجد ونحو ذلك.
فإن كان املنشـأ لذلك دعو قصور أدلة ترشيع التيمم عن الغايات املذكورة. 
فقد ظهر ضعفها مما سبق. وإن كان منشؤه أن التيمم ملا مل يكن رافعاً للحدث مل يصلح 
لرفـع جهـة املنع مـن فعل احلدث، وهـي منافاة االحـرتام. فيظهر ضعفه ممـا تقدم يف 

املسألة األربعني وغريها من أن التيمم رافع للحدث أو بحكم الرافع. 
عـىل أنه قد تضمـن صحيح أيب محزة(١) أن من احتلم يف أحد املسـجدين فعليه 
التيمم حال اخلروج منه، ويظهر منهام الفتو بذلك. وهو يبتني عىل مرشوعية التيمم 
لتجنب الكون املحرم يف املسـجد. وقد تقدم الكالم فيه يف ذيل املسألة اخلامسة عرشة 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٥ من أبواب اجلنابة حديث:٦.
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يف فصل أحكام اجلنابة. فراجع. 
وإن رجع إىل ما سبق منا من عدم مرشوعية التيمم إال مع االضطرار، الذي ال 
حيصل ملجرد جتنب حرمة العمل من دون اضطرار إليه. فقد عرفت اإلشكال فيه. مع 
أنه ال يناسـب إطالق ما تقدم منهم الشـامل ملا إذا اضطر ليشء من الغايات السـابقة. 
بـل ال يناسـب التعميم للطواف الذي هو عبادة مسـتحبة، ولقـراءة العزائم التي هي 

. كقراءة سائر القرآن مستحبة أيضاً
عىل أنه مل يتضح الفرق بني مثل الصالة مما يرشع له التيمم قطعاً وقراءة العزائم 
وغريها مما تقدم يف كالمهم يف كون منع احلدث من الثاين ملنافاته لالحرتام دون األول، 
 Aبـل ال يبعد كـون اجلميع بمـالك واحد، وهو االحرتام. والسـيام بلحـاظ قوله
يف موثـق مسـعدة بن صدقة فيمـن يصيل مع القـوم مجاعة من غري وضـوء ثم يعيدها 
 .(١)« بوضوء: «سبحان اهللا فام خياف من يصيل من غري وضوء أن تأخذه األرض خسفاً
ألن املناسـبات االرتكازيـة تقتيض كون التهديد املذكور بلحاظ عدم مناسـبة احلدث 
لرفعـة مقـام الصـالة واحرتامهـا، ولـو بلحاظ كوهنـا وقوفاً بـني يـدي اهللا عز وجل 

وانعطافاً إليه.
(١) كـام نـص عـىل ذلـك يف اجلواهـر. واستشـكل فيـه السـيد الطباطبائي يف 
العـروة الوثقى. وكأنه لعدم رافعيته للحدث، ويظهر ضعفه مما تقدم. بل ذكر سـيدنا 
املصنفP أنه ال يناسب جزمه بمرشوعية التيمم بدالً عن الوضوء التجديدي، كام 
عـن املعترب واملنتهـى والنفلية واجلامع النص عليه، واختـاره يف اجلواهر. قال: «وكان 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب الوضوء حديث:١.

الوجـه الكامل، كقراءة القرآن والكون يف املسـجد ونحو ذلك، بل ال يبعد 
مرشوعيتـه للكون عىل الطهـارة(١). أما ما حيرم عـىل املحدث من دون أن 
يكـون مأمـوراً به ـ كمـس القرآن ومسّ اسـم اهللا تعاىل ـ فال يـرشع التيمم 
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األنسـب العكـس بدعو: أن أدلة البدليـة ربام تنـرصف إىل رصف طبيعة األثر، فال 
 .« تشمل التجديد، ألنه يوجب أثراً بعد أثر، وإن كانت هذه الدعو ضعيفة أيضاً

لكـن قـد يكـون الوجـه عنـده ملرشوعيـة التيمـم للتجديد خصـوص بعض 
النصوص الذي اسـتدل به يف اجلواهر، وهو صحيح أيب مهام عن الرضاA: «قال: 
يتيمم لكل صالة حتى يوجد املاء»(١)، وخرب السكوين عن جعفر بن حممد عن أبيه عن 

آبائهG: «قال: ال يتمتع بالتيمم إال صالة واحدة ونافلتها»(٢).
بدعو أنه بعد تعذر محلهام عىل الوجوب يتعني محلهام عىل االسـتحباب، فإنه 
أوىل مـن محلهام عـىل التقية، لتوقفه عىل تعذر اجلمع العـريف، ويكون ذلك هو الفارق 
بـني التيمم للكـون عىل الطهـارة والتيمم بدالً عـن الوضوء التجديـدي، ال القاعدة 

املقتضية لعدم الفرق بينهام.
نعم يشكل بأن اخلربين ظاهران يف جتديد التيمم لكل صالة حتى لو كان بدالً 
عن الغسـل، والذي ذكـره يف العروة الوثقى هو التيمم بـدالً عن الوضوء التجديدي 
الـذي يرشع لغـري الصالة، ولعله هـو ظاهر اجلواهـر. ومن ثم ينحـرص الدليل عليه 
بإطـالق دليـل البدليـة، الـذي لو تم جـر يف التيمـم للكون عـىل الطهـارة، ويتجه 

.Pاإلشكال عليه بام سبق من سيدنا املصنف
(١) يف املسـألة السابعة والتسعني، وقد تقدم منهP االستدالل له بأن الغاية 
املذكـورة ملـا مل تكن مأموراً هبـا مقيدة بالطهارة مل تكـن الطهارة هلا مأمـوراً هبا غريياً، 
لتصلح لترشيع الطهارة كي تكون الطهارة عبادة يمكن التقرب هبا. ومن ثم ال خيتص 

ذلك بالتيمم بل جيري يف الوضوء والغسل.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التيمم حديث:٤، ٦.

ألجله، كام أرشنا إىل ذلك يف غايات الوضوء(١)، فالبد للمحدث إذا اضطر 
إىل مس القرآن أن يتيمم لغري املس مثل قراءة القرآن وحينئذٍ جيوز املس له.
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لكـن تقدم أن عباديـة الطهارات ليسـت مبنية عىل كون أوامرهـا عبادية، فإن 
مجيع أوامرها توصلية، بل منشـأ عباديتها هو توقف صحتها عىل التقرب هبا، ويكفي 
يف التقرب قصد التجنب هبا عن احلرام، كاملسّ ودخول املسـاجد حال احلدث. ومن 

ثم تقدم منّا جواز الوضوء بقصد الغايات املذكورة. وكذا احلال يف الغسل.
وذلك هو املناسب ملا ورد من أن من احتلم يف أحد املسجدين الرشيفني فعلية 
التيمـم للخروج منهـام(١)، كام أرشنا إليه آنفاً، فإنه كالرصيـح يف جواز جعل املرور يف 
املسجدين غاية للتيمم بلحاظ الفرار به عن املرور املحرم، ال لتحصيل املرور الواجب 
أو املسـتحب. وال جمال للبناء عىل محله عىل التيمم لغاية أخر، ألنه تكلف حيتاج إىل 

عناية ال جمال حلمل احلديث عليه، كام لعله ظاهر.
ومثله ما أرشنا إليه من النصوص املتضمنة ملرشوعية التيمم لوطء احلائض إذا 
نقت من احليض، لوضوح أن الداعي له ليس إال رفع كراهة الوطء يف حق الزوج أو 
. وكذا ما ورد من اسـتحباب التيمم  الزوجني معاً، ال التقرب بأمر غاية مطلوبة رشعاً
للنوم(٢)، لوضوح أنه ال يرجع السـتحباب إحداث النوم عن طهارة، لتكون الطهارة 
مستحبة مقدمة لتحصيل النوم املستحب، بل لكون النوم عن طهارة أفضل من النوم 
عىل غري طهارة، فهي لتجنب النوم غري األفضل، وجلعل النوم احلاصل هو األفضل، 

نظري التيمم لوطء احلائض.
(١) قـال يف املبسـوط: «وإذا تيمـم جـاز أن يفعـل مجيـع ما حيتـاج يف فعله إىل 
الطهارة، مثل دخول املسـجد وسـجود التالوة ومس املصحف والصالة عىل اجلنائز 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٥ من أبواب اجلنابة حديث:٦.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٩ من أبواب الوضوء، وج:٢ باب:٩ من أبواب التيمم.

(مسـألة٤٣): إذا تيمم املحدث لغاية جازت لـه كل غاية، وصحت 
منـه(١). فـإذا تيمـم للكـون عـىل الطهـارة صحت منـه الصالة وجـاز له 
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وغـري ذلك». ويقتضيه إطالق أدلة التيمم وطهورية األرض الذي سـبق التعرض له 
يف املسألة السابقة.

وقد تقدم من غري واحد اإلشـكال يف التيمم من احلدث األكرب للطواف، ويف 
التيمم ملس القرآن وقراءة العزائم واملكث يف املساجد غري ذلك. فإن كان مرادهم املنع 
من جعلها غاية للتيمم، فقد سـبق اإلشكال فيه. وإن كان مرادهم املنع من استباحتها 
بالتيمم بعد فرض وقوعه وصحته، أشكل بإطالق مرشوعية التيمم حتى لو قيل بعدم 
كونه رافعاً للحدث، ملا سـبق من أنه حينئذٍ يكون بحكم الرافع. والسيام بمالحظة ما 
سـبق من ورود األمر بالتيمم للخروج من املسـجدين الرشيفني، إذ لوال كون التيمم 
رافعاً حلرمة الكون يف املسجدين مل يكن له فائدة، ومن الظاهر أن حرمة املكث يف بقية 

املساجد بمالك حرمة مطلق الكون يف املسجدين الرشيفني.
بل من املعلوم من سـرية املسـلمني يف العصور السـابقة االلتزام نوعاً بالصالة 
يف املساجد، فلو كان البناء عىل جتنب دخول املسجد للمتيمم لكثر السؤال عن ذلك، 
فالسـكوت عنـه، وعـدم ورد النصـوص فيه، مناسـب للمفروغية عن جـواز دخول 
املسجد للجنب. بل يصعب جداً محل النصوص الواردة يف إمامة املتيمم للمتوضئني(١) 

عىل إمامتهم يف غري املسجد، لغلبة إقامة اجلامعة يف املساجد.
(١) ألن الطهـارات الثـالث ملـا مل تكـن مطلوبة لنفسـها، بل بلحـاظ غاياهتا 
فالرتتب بني الطهارة الرتابية واملائية يرجع للرتتب بني العمل الواجد للطهارة الرتابية 

والعمل الواجد للطهارة املائية، فال يرشع األول إال بتعذر الثاين.
وحينئذٍ إذا كان املسـوغ للتيمم خمتصاً ببعض الغايات تعني عدم اسـتباحة بقية 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٧ من أبواب صالة اجلامعة.

دخول املسـاجد واملشـاهد وغري ذلك مما يتوقف صحته أو كامله أو جوازه 
عـىل الطهـارة املائيـة. نعـم ال جيزئ ذلـك فيـام إذا تيمم لضيـق الوقت(١) 
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الغايـات بـه، فالتيمـم لضيق الوقـت ـ بناء عىل مرشوعيتـه ـ إنام يـرشع بلحاظ تعذر 
اإلتيـان بذات الوقت بالطهارة املائية، وذلك ال يقتيض مرشوعيته لغريها مما ال يتعذر 

بالطهارة املائية لسعة وقته.
ومنـه يظهـر جريان ذلـك يف التيمم لغري ضيق الوقت من األعـذار بناء عىل ما 
سبق يف أول هذا الفصل من أن مقتىض القاعدة عدم مرشوعية التيمم إال مع استيعاب 
الوقـت بالعـذر، فلو تيمم للعجز عن اسـتعامل املـاء ـ لعدم وجدانـه أو للخوف من 
استعامله ـ لصالة موقتة يف متام وقتها ال جيوز له أداء غريها من الصلوات غري املوقتة، 

كالقضاء. كام يظهر بأدنى تأمل.
(١) مل يتضـح الوجـه يف تـردده يف ذلـك بعـد ما ذكرنـا وما ذكـره هوP يف 

وجه احلكم.
(٢) إمجاعـاً حمصالً ومنقوالً مسـتفيضاً إن مل يكن متواتراً منـا ومن العامة عدا 
 :Aالشـاذ. كذا يف اجلواهر. للنصوص املسـتفيضة كصحيح زرارة عن أيب عبد اهللا

«يف رجل تيمم قال: جيزيه ذلك إىل أن جيد املاء»(١) وغريه. 
والظاهر من وجدان املاء هو الوجدان مع القدرة عىل االستعامل، ملا هو املعلوم 
مـن أن وجـدان ما يتعذر اسـتعامله ال يمنع من مرشوعية التيمـم، فضالً عن أن يبطل 
التيمـم الصحيـح. بل قالA يف مرسـل العيـايش: «إذا رآ املـاء وكان يقدر عليه 

انتقض التيمم»(٢).
ثم إن مورد النصوص املذكورة وإن كان خصوص وجدان املاء إال أن املناسبات 
االرتكازية تقتيض إلغاء خصوصيته والعموم جلميع موارد القدرة عىل الطهارة املائية، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التيمم حديث:٢، ٦.

.(١) عىل األحوط وجوباً
(مسـألة٤٤): ينتقض التيمم بمجرد التمكن مـن الطهارة املائية(٢) 
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كـام هـو معقد اإلمجاع املتقدم. كـام يكفي ارتفاع العذر املصحح لـرتك الطهارة املائية، 
ومنه ما لو تيمم للزوم احلرج أو خوف العطش ثم ارتفعا.

(١) بال إشـكال، إلطالق النصـوص املتقدمة، وخلصوص صحيح زرارة عن 
أيب جعفـرA يف حديـث: «قلت: فإن أصاب املاء ورجا أن يقدر عىل ماء آخر وظن 
أن يقـدر عليـه كلـام أراد فعرس ذلـك عليه. قال: ينقـض ذلك تيممه. وعليـه أن يعيد 

التيمم»(١)، وغريه.
(٢) بناء عىل وجوب تعدد التيمم مع احلدث األكرب غري اجلنابة. وقد تقدم منّا 

يف املسألة السابعة والعرشين املنع منه.
(٣) لعني ما سبق.

(٤) ألمهيـة رفع احلدث األكرب بالغسـل أو احتامل أمهيتـه، فيتعني رصف املاء 
، املسـتلزم للعذر يف ترك الوضوء، فيخرج عن منـرصف أدلة انتقاض التيمم  لـه عقالً
بالوجدان، ملا سـبق من أن مرجعها إىل ارتفاع العذر املصحح لرتك الطهارة املائية غري 

احلاصل يف الفرض.
بـل لو فرض عـدم األمهية تعني انتقاض أحد التيممني ختيـرياً، لتعذر الطهارة 
باإلضافـة إىل أحـد احلدثني، فمع رصف املاء ألحدمها يبقـى العذر باإلضافة لآلخر. 
ومنـه يظهر ضعف مـا يف اجلواهر من انتقاض كال التيممني، لدعو صدق الوجدان 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التيمم حديث:١.

وإن تعـذرت عليـه بعد ذلك(١)، وإذا وجد من تيمـم تيممني(٢) من املاء 
ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه(٣)، وإذا وجد ما يكفيه 
للغسـل انتقض ما هو بدل عنه خاصـة وإن أمكنه الوضوء به(٤)، فلو فقد 

املاء بعد ذلك أعاد التيمم بدالً عن الغسل.
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يف كل منهام وعدم الرتجيح. حيث يظهر مما ذكرنا اندفاع الدعو املذكورة.
نعـم لـو فرض عـدم الرتجيح وعدم اسـتعامل املـاء لكال احلدثـني اجته بطالن 
التيممـني معـاً، لعـدم العـذر باإلضافـة إىل كل منهام. أما مـع فرض ترجيح الغسـل 
أو احتـامل ترجيحـه فالالزم البناء عىل عـدم بطالن التيمم بدالً عـن الوضوء، لتعذر 
الوضـوء خارجـاً حلرمـة رصف املاء فيه أو احتامهلـا احتامالً منجزاً فيتعـذر التقرب به 
ـ  بناء عىل  حتى لو مل يغتسـل. إال أن يفرض تعذر الغسـل بعد ذلك لضيق الوقت مثالً

. كونه مسوغاً للتيمم ـ فيتعني وجوب الوضوء وبطالن تيممه أيضاً
(١) كام يف اجلواهر، الشـرتاكهم مجيعاً يف املاء املذكور، وحيث ال تكفي حصة 
. نعم لو بذل الـرشكاء نصيبهم لواحد انتقض  كل منهـم له تعني بقـاء تيممه صحيحاً

. تيممه فقط، لقدرته عىل استعامله حينئذٍ
(٢) كام يف اجلواهر، لصريورة املاء له وقدرته عىل اسـتعامله، ويتعذر اسـتعامله 
 . عـىل اآلخريـن حينئـذ، فال يبطل تيممهـم. نعم لو بذلـه ألحدهم بطـل تيممه أيضاً
وجمرد حرمة البذل عليه تكليفاً ال ينايف ترتب األثر عليه، وجواز استعامل املبذول له، 

فيبطل تيممه.
(٣) كـام يف اجلواهر. ولعله املراد ممـا يف املنتهى من إطالق انتقاض تيمم الكل 
بوجدان ماء ال يكفي إال ألحدهم، وإال كان خالياً عن الدليل. وكيف كان فالوجه يف 

بطالن تيمم اجلميع قدرة كل منهم عىل استعامل املاء.

(مسألة٤٥): إذا وجد مجاعة متيممون ماء مباحاً ال يكفي إال ألحدهم 
فإن تسـابقوا إليه وسـبقوا كلهم مل يبطل تيممهم(١)، وإن سبق واحد بطل 
تيمم السابق(٢)، وإن مل يتسابقوا إليه بطل تيمم اجلميع(٣)، وكذا إذا كان 
املـاء مملـوكاً وأباحه املالك للجميـع، وإن أباحه لبعضهـم بطل تيمم ذالك 

البعض ال غري.
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(١) كـام عن جامع املقاصد وقواه يف اجلواهـر. ويقتضيه إطالق دليل وجوب 
التيمم لكل سـبب، إذ مقتضاه االكتفاء برصف الوجود املقتيض لالكتفاء بتيمم واحد 
للكل، كام يظهر وجهه مما تقدم يف املسألة السابعة والعرشين من االكتفاء بتيمم واحد 

بدالً عن الغسل والتيمم. فراجع.
مضافـاً إىل إطالق دليل البدلية املقتيض لوفـاء التيمم بتامم ما يفي به املاء. وأما 
ما ذكره بعض مشاخيناP من متحض الدليل املذكور ببيان طهورية الرتاب من دون 

نظر إىل بقية اآلثار التي منها إجزاء الغسل الواحد عن األسباب املتعددة.
فهـو كـام تر، إذ لـو كان املراد به أن مفـاد األدلة إثبـات الطهورية للرتاب يف 
اجلملة من دون نظر إىل سعة الطهورية وضيقها، فهو يف غاية املنع، ولذا ال إشكال يف 
هنـوض اإلطالق املذكور برافعية التيمم جلميع األحـداث التي يرفعها املاء. وإن كان 
املراد به أن مفاد األدلة إثبات الطهورية عىل سعتها، من دون نظر ملا زاد عىل ذلك من 
األحكام، أشـكل بأن التداخل راجع إىل سعة الطهورية وليس هو خارجاً عنها، فكام 
يكون مقتىض اإلطالق سعة طهورية الرتاب بنحو تشمل مجيع األحداث مع انفرادها 

يكون مقتضاه سعتها بنحو تشمل مجيع األحداث مع اجتامعها.
هـذا وقد ادعىP أن مقتىض إطالق اآليـة االجتزاء بتيمم واحد مع اجتامع 
اجلنابة مع بقية األحداث، ألن مفادها أن من قام وكان جنباً وجب عليه الغسل، ومع 
العجـز عنه يكفيه التيمم عنه، ومقتىض ذلك االكتفاء بالتيمم املذكور حتى لو اجتمع 

مع اجلنابة بقية األحداث الكبرية.
لكنـه كـام تر فـإن اآلية ظاهرة يف وجوب الغسـل أو التيمم مـن حيثية النوم 
واجلنابة وال نظر هلا إىل بقية األحداث، كام ال نظر هلا للخبث، فال تنايف وجوب إزالتها 

(مسألة٤٦): حكم التداخل الذي مرّ سابقاً يف األغسال جيري يف التيمم 
أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن اجلميع(١).
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بأمر غري الغسل أو التيمم املذكورين.
وإال فاللسـان املذكور ال خيتص باآلية، بل جيري يف مجيع أدلة الغسـل بأسبابه، 
فكام دلت اآلية عىل اكتفاء اجلنب بالغسـل أو التيمم دلت أدلة وجوب غسـل احليض 
مثـالً بضميمـة أدلة البدلية عىل اكتفاء احلائض بالغسـل، أو التيمـم، فإذا كان مقتىض 
، فليكن مقتىض  إطالق اآلية اكتفاء اجلنب بالغسـل أو التيمم ولو مع مس امليت مثالً
إطـالق أدلة وجوب غسـل احليض بضميمـة أدلة البدلية اكتفاء احلائض بالغسـل أو 

. وهكذا بقية أدلة األغسال. فالعمدة ما سبق. التيمم مع مس امليت أيضاً
ومنـه يظهر ضعف مـا عن جامع املقاصد من احتامل عدم التداخل ألن التيمم 
طهـارة ضعيفة مـع انتفاء النص وعدم ترصيح األصحاب فيتعني الوقوف مع اليقني. 

إذ فيه: أن ضعف الطهارة ال أثر له يف املقام بعد هنوض ما سبق بالبناء عىل التداخل.
(١) كام هو مقتىض إطالق البدلية.

(٢) لكـن تقـدم يف املسـألة السـابعة والعرشيـن تقريـب عدم وجـوب ذلك. 
إلطـالق أدلـة البدليـة، بنـاء عىل مـا هو الظاهـر من إجزاء كل غسـل عـن الوضوء، 

وخلصوص معترب أيب عبيدة املتقدم(١). فراجع.
(٣) كام يف الرشايع. لقدرته بذلك عىل اسـتعامله، فيجب، وال يرشع له التيمم 
معه. كام ال جيب عليه بذله لغريه، بل ال جيوز، لعدم جواز تعجيز نفسـه عن اسـتعامل 

(١) وسائل الشيعة ح:٢ باب:٢١ من أبواب احليض حديث:١.

وحينئـذٍ فـإن كان من مجلتها اجلنابة مل حيتج إىل الوضـوء(١) أو التيمم بدالً 
. عنه، وإال وجب الوضوء أو تيمم آخر(٢) بدالً عنه عىل األحوط وجوباً

(مسـألة٤٧): إذا اجتمع جنب وحمدث باألصغر وميت، وكان هناك 
ماء ال يكفي إال ألحدهم فإن كان مملوكاً ألحدهم تعني رصفه لنفسـه(٣)، 
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املاء مع قدرته عليه كام تقدم يف املسألة الواحدة واألربعني.
وهـذا يف اجلنب وغري املتوضئ ظاهر، وأمـا يف امليت فألنه وإن مل يكن مكلفاً، 
إال أن خـروج مؤنـة التجهيز من الرتكـة تقتيض اختصاصه باملاء ووجوب تغسـيله به 

كفاية عىل غريه، وعدم جواز ترصفهم فيه بغري ذلك.
هذا وال جمال لتوهم مزامحة تكليف اجلنب وغري املتوضئ برصف املاء ألنفسهام 
إذا كان مملوكاً هلام بتكليفهام بتجهيز امليت كفاية، فالبد من الرتجيح باألمهية. الندفاعه 
بـأن وجـوب جتهيز امليت عـىل األحياء كفايـة ال يقتيض وجوب بذهلم مؤنـة التجهيز 
مقدمـة لـه، بل وجوب نفس التجهيز يف ظرف تيرس املؤن من تركته أو ببذل باذل، كام 
تقدم يف املسألة التاسعة والثالثني يف فصل تكفني امليت. ومما سبق يظهر احلال فيام إذا 
كان املـال مملوكاً لشـخص آخر، فبذلـه ألحدهم بعينه وخصه بـه، حيث جيري فيه ما 

سبق. بل لعله فيه أظهر كام قد يظهر بالتأمل.
ثـم إنه ال خمرج عام سـبق من النصوص اآلتية، الختصـاص أكثرها بام إذا كان 
املاء مشـرتكاً بني الكل. نعم يف مرسـل حممد بن عيل عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: 
امليـت واجلنـب يتفقان يف مكان ال يكـون فيه املاء إال بقدر ما يكتفـي به أحدمها، أهيام 
أوىل أن جيعل املاء له؟ قال: يتيمم اجلنب، ويغتسـل امليت باملاء»(١). وإطالقه شامل ملا 

إذا كان املاء خمتصاً بأحدمها. 
إال أن ضعـف سـنده وعـدم ظهور القائـل بمضمونه مانع من اخلـروج به عام 
سـبق. والسـيام مع قرب انرصافه عام إذا كان املاء خمتصـاً بأحدمها، وال أقل من لزوم 

محله عىل غري الصورة املذكورة حتكيامً ملا سبق من القاعدة. فتأمل.
(١) يعنـي املتقدم يف املسـألة اخلامسـة واألربعني. لكن ذلك إنـام يتجه فيام إذا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التيمم حديث:٥.

وإال ففيه التفصيل السابق(١).
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كان املاء مباحاً، حيث يمكن فرض التسابق فيه، فمن سبق له اختص به، وسبق امليت 
البد أن يكون بسبق وليه. مع أن ذلك ال خيرج عن مفروض صدر املسألة، ألنه بسبق 
أحدهم إليه يملكه وخيتص به، ومع سـبق الكل جيري فيه حكم اشـرتاكهم فيه الذي 

يأيت الكالم فيه.
عىل أن الكالم هنا ليس يف بطالن تيممهم الذي هو موضوع التفصيل املتقدم، 

بل يف حكم استعامهلم للامء، فالتحويل فيه عىل ما سبق هنالك غري ظاهر. 
أما إذا كان مملوكاً للكل فالالزم امتناع اسـتعامل اجلنب وامليت له، لعدم كفاية 

حصة كل منهام لغسله.
نعـم حصة غـري املتوضئ كثرياً ما تفي بوضوئه فيتعني عليه إيقاعه هبا، ويتعذر 
حينئذٍ الغسـل عـىل صاحبيـه. وحينئذ جيوز لكل منهـام بذل حصته لآلخـر بعد عدم 
قدرته عىل رفع حدثه به، إال أن املفروض عدم وفاء الباقي للغسـل لفرض عدم وفاء 
مجيع املاء إال ألحدهم فمع أخذ غري املتوضئ حصته ينقص الباقي عن مقدار الغسـل 

لآلخرين.
لكن املشـهور ـ كام قيل ـ ترجيح اجلنـب. لصحيح عبد الرمحن بن أيب نجران: 
«أنه سأل أبا احلسن موسى بن جعفرA عن ثالثة نفر كانوا يف سفر، أحدهم جنب، 
والثـاين ميـت، والثالث عىل غـري وضوء، وحرضت الصالة، ومعهم مـن املاء قدر ما 
يكفـي أحدهـم، من يأخذ املـاء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسـل اجلنـب ويدفن امليت 
بتيمـم، ويتيمـم الذي هو عـىل غري وضوء، ألن غسـل اجلنابة فريضة، وغسـل امليت 
سـنة، والتيمم لآلخر جائز»(١). وخرب احلسـني بن النرض األرمني: «سألت أبا احلسن 
الرضـاA عن القوم يكونون يف السـفر فيمـوت منهم ميت ومعهـم جنب ومعهم 
مـاء قليـل قـدر ما يكفـي أحدمها أهيام يبـدء به؟ قال: يغتسـل اجلنـب، ويدفن امليت، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التيمم حديث:١.
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ألن هذا فريضة وهذا سـنة»(١). وخرب احلسـن التفلييس: «سألت أبا احلسنA عن 
ميت وجنب اجتمعا ومعهام ماء يكفي أحدمها أهيام يغتسـل؟ قال: إذا اجتمعت سـنة 

وفريضة بدئ بالفرض»(٢).
هذا وقد أشكل بعض مشاخيناP عىل ذلك بضعف النصوص املذكورة. أما 
األخـريان فلعدم ثبوت وثاقة احلسـني بن النرض، وال احلسـن التفلييس. وأما األول، 

فالضطراب سنده.
وتوضيـح ذلـك: أن احلديث، وإن كان صحيحاً عـىل رواية الصدوق، لصحة 
طريـق الصدوق لعبد الرمحن بن أيب نجران، إال أن الشـيخ يف التهذيبني رو بسـنده 
عن الصفار عن حممد بن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب نجران عن رجل حدثه، قال: 
«سألت أبا احلسنA...» وذكر اخلرب باختالف يسري. والظاهر احتاد اخلربين، إذ من 
البعيد رواية عبد الرمحن له مرتني: مرة عن اإلمام مشافهة ومرة بواسطة مع اتفاق لسان 
اخلربين، فيكون مضطرب السند مردداً بني الصحيح واملرسل. بل يبعد األول أن عبد 
 ،Hوإنام عدّ من أصحاب الرضا واجلواد ،Aالرمحن مل يعدّ من أصحاب الكاظم

فإن املناسب لذلك عدم روايته عن الكاظمA إال بواسطة.
كـام استشـكل يف داللـة الصحيـح بإمجـال التعليـل، الشـرتاك غسـل اجلنابة 
والوضـوء يف كوهنـام فريضـة، لذكرمهـا يف القـرآن املجيـد، ويف جواز التيمـم بدهلام. 
مضافاً إىل أن مقتىض اشرتاكهم يف املاء عدم جواز بذل من هو عىل غري وضوء حصته 
للجنب. بل فرض كفاية املاء لتغسيل امليت املشتمل عىل ثالثة أغسال ال يناسب عدم 
إمكان تغسـيله به إذا توضأ به الشـخص املذكور، لقلة ماء الوضوء جداً، ومن البعيد 
ة بحيـث إذا نقص كفاً أو كفني تعذر  بـل املمتنع عادة كونه بقدر ما يغسـل به امليت دقّ

تغسيل امليت به.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التيمم حديث:٤، ٣.
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لكـن مـا ذكـره مـن اضطـراب سـنده وإن كان تامـاً، إال أنـه قـد ال يمنع من 
االسـتدالل بـه بعد ظهـور اعتامد األصحـاب عليه وعـىل اخلربين اآلخرين، لشـهرة 
القول بمضموهنا. وقد ذكر يف املعترب أن العامل هبا من األصحاب كثري، بل ال يعرف 

الترصيح بردها. غاية األمر ذهاب الشيخ يف املبسوط للتخيري، لتعارض النصوص.
وأمـا الداللة فمن الظاهر أن إمجال التعليل لو تم ال يقدح فيها. مع أنه ال يبعد 
رجوع تعليل تقديم غسـل اجلنابة عىل الوضوء مع اشرتاكهام يف كوهنام فريضة هلا بدل 
إىل أن أمهية غسل اجلنابة تقتيض تقديمه وانتقال من ليس عىل وضوء للتيمم بعد كونه 

جائزاً له.
وأمـا أن اشـرتاكهم يف املـاء يقتـيض عـدم جواز بـذل من هو عىل غـري وضوء 
حصتـه للجنـب. فهو ال يزيد عىل كـون ذلك مقتىض القاعـدة، وال يمنع من اخلروج 
عنـه باحلديـث، ليكـون قادحـاً يف داللتـه. عىل أنـه ال يبعد ابتناء اشـرتاك املسـافرين 
ونحوهم ـ ممن يشرتكون يف مؤهنم ضمناً ـ عىل إعامل األولويات العرفية والرشعية يف 
كيفية رصف مؤهنم، ومنها املاء، ال عىل مقتىض األصل األويل من اسـتقالل كل منهم 
بحصتـه وعدم الترصف فيها إال بإذنه، بحيـث يكون البناء املذكور كالرشط الضمني 

يلزم العمل عليه، فمع فرض أولوية اجلنب باملاء يتعني بذل املاء له.
وأما ما ذكره من أن فرض كفاية املاء لغسـل امليت املشـتمل عىل ثالثة أغسـال 
ال يناسـب عدم تغسـيله به لـو أخذ منه مقدار الوضـوء، فكان األوىل لـه أن يذكر أن 
املاء الذي يكفي لتغسـيل امليت ثالثة أغسال البد أن يزيد عىل غسل اجلنابة والوضوء 
. فلعـل األوىل يف دفعـه أن حيمل تغسـيل امليت عىل غسـل واحد لـه، لقلة املاء،  كثـرياً
خصوصـاً مـع تعذر اخلليطني غالباً يف السـفر، لعدم هتيؤ املسـافرين ملوت بعضهم يف 
سـفرهم، كـام يظهر من غري واحد من النصوص الواردة يف تغسـيل امليت يف السـفر. 
ومـن هنـا ال جمال لرفع اليد عـن احلديث املذكور مع تأيده باخلربيـن املذكورين بمثل 

هذه املناقشات. ومثله
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نعـم يعارضهـا يف ذلك خرب أيب بصري الذي ال يبعد اعتبار سـنده: «سـألت أبا 
عبـد اهللاA عن قوم كانوا يف سـفر، فأصـاب بعضهم جنابة، وليـس معهم من املاء 
إال ما يكفي اجلنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون اجلنب فيغتسل وهم ال 
يتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم ويتيمم اجلنب»(١). وهو مطابق للقاعدة، ألن حصة 
كل منهم إذا كانت بقدر وضوئه كان عليه اسـتعامله، فال يبقى للجنب ما يفي غسـله، 

ويتعني عليه التيمم. 
لكنـه مهجور عنـد األصحاب، حيث مل يعرف وجود قائـل به، فال جمال لرفع 
اليد به عن حديث عبد الرمحن واخلربين املوافقني له. والسيام وأن مورده الدوران بني 

اغتسال اجلنب ووضوء مجاعة، ال وضوء واحد، الذي مورد النصوص املذكورة. 
ومثله مرسل عيل بن حممد املتقدم، فإنه وإن ذكر يف الرشايع وحمكي التحرير أنه 
قيل بذلك، إال أنه قال يف اجلواهر: «لكن مل نعرف قائله، كام اعرتف بذلك بعضهم». 
ومن ثم ال جابر له لينهض بمعارضة النصوص املتقدمة، فضالً عن أن يرتجح 
عليهـا. وأما تأييده بأن غسـل امليت خامتة طهارته، فينبغـي إكامهلا، واحلي قد جيد املاء 
فيغتسـل، وبـأن القصد يف غسـل امليت الطهارة مـن اخلبث، وهي ال حتصـل بالتيمم 
والقصد من غسـل اجلنب الدخول يف الصالة وهـو حاصل به. فهو ال ينهض بجعله 

حجة يف املقام، ومن هنا ال خمرج عن مقتىض النصوص األول.
هـذا وقـد خري يف املبسـوط واخلالف الـكل يف اسـتعامل املاء، لعـدم املرجح، 

والختالف النصوص املقتيض حلملها عىل التخيري. 
وفيه: أنه يكفي يف الرتجيح حديث عبد الرمحن وما وافقه. واختالف النصوص 
. نعم  ال يقتـيض اجلمع العريف بينها بالتخيري، بل يأباه لسـان حديـث عبد الرمحن جداً
لو فرض حجيتها ذاتاً واسـتحكام تعارضها لزم التسـاقط، والبناء عىل لزوم الوضوء 

عمالً بالقاعدة، عىل ما تقدم.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التيمم حديث:٢.



٢٧٩ ................................................................... إذا اجتمع جنب وحمدث وميت

 Pثم إنه قال يف املعترب بعد ذكر ما سـبق من املبسـوط: «والذي ذكره الشيخ
ليـس موضـع البحث، فإنا ال نخالف أن هلم اخلـرية، لكن البحث يف األوىل أولوية ال 
يبلـغ اللـزوم، وال ينايف التخيري»، وحكى يف مفتاح الكرامـة نحوه عن املهذب البارع 
واملحقق الثاين وسـبط الشهيد الثاين. وظاهرهم املفروغية عن محل نصوص األولوية 

عىل االستحباب، كام هو ظاهر الرشايع، ورصيح القواعد وغريها.
لكـن يف اخلـروج بذلـك عـن ظاهـر النصـوص املتقدمـة إشـكال، خصوصاً 
بمالحظة التعليل املسـتفاد منها بتقديم الفريضة. والسـيام مـع ظهور إطالق التقديم 
واألولويـة يف كالم مجاعـة يف إرادة اللـزوم. فالبناء عىل التقديم لـو مل يكن أقو فهو 

أحوط.
نعـم خيتـص ذلك بام إذا كان املـاء هلم مجيعاً الختصاص النصـوص به. أما إذا 
اختص به أحدهم ـ ولو لسـبقه إليه أو لتخصيص غريه به بتمليك أو بذل ـ فال خمرج 

عن مقتىض القاعدة الذي سبق. 
كـام أنـه يسـتفاد من النصـوص حكم بقيـة صور اجتـامع اجلنب مـع غريه من 
املحدثـني باألكـرب أو األصغـر، حيـث يتعـني تقديم اجلنب عـىل غريه مـن املحدثني 
باألكرب، لعموم التعليل بتقديم الفريضة عىل السـنة، وعىل املحدثني باألصغر بلحاظ 

الرتجيح املستفاد من حديث عبد الرمحن.
وأمـا صـور اجتـامع غري اجلنـب من املحدثـني باألكرب مـع امليـت فالنصوص 
املتقدمة قارصة عنها. وما يظهر من بعضهم من إحلاقهم باجلنب يف غري حمله. فاملتعني 

الرجوع فيها للقاعدة املتقدمة. 
وكـذا اجتـامع غـري املتوضئ مـع املحـدث باألكرب غـري اجلنابة. ودعـو: أن 
. مدفوعة  مقتـىض تقديم الفريضة املسـتفاد من تلك النصوص تقديـم الوضوء حينئذٍ
بـأن املحدث باألكرب غري متوضئ أيضاً، ألن أسـباب احلدث األكرب نواقض الوضوء 

أيضاً، فال ترجيح من هذه اجلهة. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
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(١) كام تقدم منه يف املسـألة السادسـة يف فصل أفعال الوضوء، وتقدم منّا عدم 
االكتفاء بالظن، بل البد من الفحص مع عدم العلم ما مل يرجع للوسـواس. فراجع. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل. واحلمد هللا رب العاملني.
انتهى الكالم يف التيمم رشحاً لكتاب (منهاج الصاحلني). وبه ينتهي الكالم يف 
الطهارة من احلدث. صباح الثالثاء العارش من شهر مجاد األوىل سنة ألف وأربعامئة 
وأربـع عرشة للهجرة النبويـة، عىل صاحبها وآله أفضل الصلـوات وأزكى التحية يف 
النجـف األرشف بربكـة احلرم الرشيـف، عىل مرشفه الصـالة والسـالم. بقلم العبد 
الفقري (حممد سـعيد) عفي عنه نجل سـامحة حجة اإلسـالم واملسلمني آية اهللا (السيد 
حممـد عـيل الطباطبائي احلكيـم) دامـت بركاته. ومنه سـبحانه وتعاىل نسـتمد العون 

والتوفيق. وهو أرحم الرامحني، عليه توكلت وإليه أنيب.

(مسـألة٤٨): إذا شـك يف وجـود حاجـب يف بعض مواضـع التيمم 
فحالـه حـال الوضوء والغسـل يف وجوب الفحص حتى حيصـل اليقني أو 

الظن بالعدم(١).
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين ولعنة 

اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
(١) إمجاعـاً يف اجلملـة حـكاه غري واحد، ويف اجلواهر أن نقله مسـتفيض إن مل 
 :Aوالنصوص به مسـتفيضة، كصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمها . يكن متواتراً
«سـألته عن البول يصيب الثوب. قال: اغسله مرتني»(١). وصحيح عبد اهللا بن سنان: 
«قال أبو عبد اهللاA: اغسل ثوبك من أبوال ما ال يؤكل حلمه»(٢) ونحومها غريمها. 

ألن املستفاد عرفاً من األمر بغسل الثوب هو النجاسة.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب النجسات حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ح:٢ باب:٨ من أبواب النجسات حديث:٢.

املبحث السادس
يف الطهارة من اخلبث وفيه فصول

الفصل األول
يف عدد األعيان النجسة

وهي اثنا عرش: 
األول والثـاين: البـول والغائـط مـن كل حيوان له نفس سـائله حمرم 

األكل(١)
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وأمـا الغائـط فيقتـيض نجاسـته ـ مضافـاً إىل عـدم الفصـل بينه وبـني البول ـ 
النصـوص الـواردة يف املـوارد املتفرقة، كنصوص االسـتنجاء مـن الغائط، وصحيح 
حممد بن مسلم يف حديث: «إن أبا جعفرA وطأ عىل عذرة يابسة فأصاب ثوبه، فلام 
أخـربه قال: أليس هي يابسـة؟ قال: بىل، قال: فال بـأس»(١)، وموثق عامر عن أيب عبد 
اهللاA: «أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار؟ قال: إذا بقي منه يشء فال بأس 

يؤخذ أعاله»(٢)، وغريها.
هـذا وعـن ابن اجلنيد القـول بطهارة بـول الرضيع قبل أن يتغـذ بالطعام أو 
A قال: لبن  باللحـم. لألصل وملوثق السـكوين عن جعفر عن أبيـهH: «أن علياً
اجلارية وبوهلا يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، ألن لبنها خيرج من مثانة أمها. ولبن الغالم 
ال يغسـل منـه الثوب وال من بوله قبل أن يطعـم، ألن لبن الغالم خيرج من العضدين 
 :Hواملنكبـني»(٣). ومـا عن القطب الراوندي بسـنده عن اإلمام موسـى بن جعفر
«قال: قال عيلA: بال احلسـن واحلسـنيH عىل ثوب رسول هللا8 قبل أن 

يطعام فلم يغسل بوهلام عن ثوبه»(٤)، ونحوه خرب اجلعفريات(٥).
لكـن ال جمـال لألصل مع الدليل. واملوثق ـ مع اشـتامله عىل مـا ال قائل به من 
نجاسـة لبـن اجلارية ـ معـارض بصحيح احللبي: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن بول 
...»(٦). واخلربان  الصبي. قال: تصب عليه املاء. فإن كان قد أكل فاغسـله باملاء غسالً
ـ مـع عـدم وضـوح حجيـة سـندمها ـ معارضان بـام عـن أم الفضـل يف حديث بول 
احلسـنيA من قوله8: «مهالً يا أم الفضل، فهذا ثويب يغسـل. وقد أوجعت 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب النجاسات حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب النجاسات حديث:٤.

(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢ من أبواب النجاسات حديث:٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب النجاسات حديث:٢.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب النجاسات حديث:٢.



٢٨٣ ..................................................................... األول والثاين: البول والغائط 

ابني»(١).
مضافاً إىل ظهور هجرها من األصحاب، املسقط هلا عن احلجية. فلتحمل عىل 
نفي الغسـل مـع وجوب الصب الذي تضمنته بعض النصـوص(٢) ـ ومنها ما ورد يف 

بول احلسنA(٣)ـ ال بدونه، ليدل عىل طهارته.
(١) بـال خـالف أجـده فيـه، كـام يف اجلواهـر. وهـو مقتـىض إطـالق معاقـد 
اإلمجاعات السـابقة. بل يف املختلف وعن الذخـرية اإلمجاع يف ذرق الدجاج اجلالل، 
ويف الغنيـة اإلمجـاع يف مطلق اجلالل، ويف التذكرة نفي اخلـالف فيه ويف املوطوء، ويف 

املفاتيح اإلمجاع فيهام ويف كل ما حرم بالعارض. 
ويقتضيه إطالق ما تضمن نجاسة بول ما ال يؤكل حلمه، كصحيح عبد اهللا بن 
سنان املتقدم. ودعو انرصافه خلصوص ما حرم باألصل. ممنوعة. ولو تم اإلنرصاف 

فهو بدوي ال خيرج به عن مقتىض اإلطالق.
ودعـو: أن اإلطـالق املذكور معارض ملـا دل عىل طهارة بـول البقر واإلبل 
ونحومهـا بالعموم من وجه، فريجع يف مورد املعارضة لقاعدة الطهارة. مدفوعة: بأن 
إطالق نجاسة بول ما ال يؤكل حلمه مقدم عرفاً، ألنه من سنخ العنوان الثانوي املقدم 

.Pحكمه عرفاً عىل احلكم األويل. كام ذكره سيدنا املصنف
بـل ذكرP أنه بعد تعارض اإلطالقني يكون املرجع إطالق نجاسـة البول، 
ال قاعـدة الطهـارة. لكنه موقوف عـىل ثبوت اإلطالق املذكور وهـو غري ظاهر. وأما 
مثـل صحيح حممد بن مسـلم املتقـدم فهو ـ لو مل يكـن منرصفاً لبول اإلنسـان ـ وارد 
لبيان كيفية التطهري من البول بعد املفروغية عن النجاسة، ال لبيان النجاسة، ليكون له 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٥.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب النجاسات.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٤.

باألصل أو بالعارض(١) كاجلالل واملوطوء.
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إطالق يقتيض نجاسة كل بول فريجع إليه يف مثل املقام. فالعمدة ما تقدم.
ودعـو: أنـه لو بني عىل عموم نجاسـة بول ما حيـرم أكل حلمه ولو بالعرض 
ألشـكل األمـر فيام حرم للـرضر والغصب والنـذر ونحوها مـن العناويـن الثانوية. 
مدفوعة بظهور دليل نجاسة بول ما حرم أكل حلمه يف إرادة ما حرم أكل حلمه بعنوان 
كونه أكل حلم احليوان، ال بعنوان كونه مرضاً أو غصباً أو نحومها من العناوين الثانوية 

.Pاخلارجة عن ذلك، كام ذكره سيدنا املصنف
ثم إن املذكور يف كلامهتم أن ما حيرم أكل حلمه بالعرض ثالثة أمور:

األول: احليوان اجلالل. عىل املشـهور شـهرة عظيمة، كام يف اجلواهر. خالفاً ملا 
عن اإلسـكايف، فحكم بالكراهة. بل نسـب للشيخP أيضاً حاكياً له عن أصحابنا. 
لكن الظاهر عدم صحة النسـبة، ألن حمل كالمه ـ كام يف املبسـوط واخلالف ـ ما كان 
أكثـر أكلـه العذرة، وحمل الكالم هو الذي يكون مجيع أكله عرفاً هو العذرة. والسـيام 
وأنـه قال يف اخلالف بعد احلكم بالكراهة فيام سـبق: «ورو أصحابنا حتريم ذلك إذا 

كان غذاؤه كله من ذلك».
ويشـهد للمشـهور ظاهـر النصـوص. ففـي صحيـح هشـام بن سـامل عن أيب 
عبد اهللاA: «قال: ال تأكل حلوم اجلالالت. وإن أصابك يشء من عرقها فاغسله»(١). 
وكـذا النصـوص الواردة يف إسـترباء اجلـالل الظاهـرة يف حرمة حلمه قبلـه(٢). ومحل 

اجلميع عىل الكراهة بال شاهد. 
ومنه يظهر ضعف ما عن الكفاية من أن مسـتند التحريم أخبار ال يسـتفاد منها 
أكثـر من الرجحـان مع ما عرفت مـن العمومات الدالة عىل احلـل. فالقول بالكراهة 

مطلقاً أقرب. انتهى.
واملشـهورـ  كام قيلـ  أن اجلالل هو الذي يكون غذاؤه عذرة اإلنسـان ال غري. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٧ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٨ من أبواب األطعمة املحرمة.
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ويقتضيه ـ مضافاً إىل األصل ـ مرسـل موسـى بن اكيل عن أيب جعفرA: «يف شـاة 
رشبت بوالً ثم ذبحت. قال: يغسـل ما يف جوفها، ثم ال بأس به. وكذلك إذا اعتلفت 
بالعـذرة ما مل تكن جاللة. واجلاللـة التي يكون ذلك غذاؤها»(١). وصحيح زكريا بن 
آدم عن أيب احلسـنA: «أنه سـأله عن دجاج املاء. فقال: إذا كان يلتقط غري العذرة 
فال بأس»(٢) وغريمها، بناء عىل اختصاص العذرة بغائط اإلنسان أو انرصافها إليه، كام 
هو غري بعيد. وال أقل من كونه املتيقن منها، فريجع يف غريه إلطالقات احلل أو أصل 

احلل. ويأيت متام الكالم يف حتديده عند الكالم يف مطهرية اإلسترباء.
الثاين: أن يرشب احليوان لبن خنزيرة، فإن اشـتد حرم حلمه وحلم نسـله أبداً، 
وال إسترباء فيه. وال خالف أجده فيه، كام اعرتف به غري واحد. بل عن الغنية اإلمجاع 

عىل التحريم. كذا يف اجلواهر. 
ملوثق حنان بن سدير: «سئل أبو عبد اهللاA وأنا حارض عنده عن جدي رضع 
من لبن خنزيرة حتى شـب وكرب واشـتد عظمه. ثم إن رجالً استفحله يف غنمه فخرج 

له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فال تقربنه. وأما ما مل تعرفه فكله...»(٣).
وإن مل يشـتد كره أكل حلمه، ويسـتربأ بسـبعة أيام، كام يف الرشايع وعن غريه. 
ويقتضيه موثق السـكوين عنهA: «أن أمري املؤمننيA سـئل عن محل غذي بلبن 
خنزيـرة، فقـال: قيـدوه واعلفوه الكسـب والنو والشـعري واخلبز إن كان اسـتغنى 
عـن اللبن، وإن مل يكن اسـتغنى عن اللبن فليقى عىل رضع شـاة سـبعة أيام ثم يؤكل 

حلمه»(٤).
لكن يف موثق برش بن مسـلمة عن أيب احلسـنA: «يف جـدي رضع من لبن 
خنزيرة، ثم رضب يف الغنم. فقال: هو بمنزلة اجلبن فام عرفت أنه رضبه فال تأكله وما 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٧ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٥ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١، ٤.
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مل تعرفه فكل»(١). ومقتىض إطالقه العموم ملا إذا مل يشتد وال ينافيه موثق حنان بعد أن 
كان التقييد فيه يف كالم السائل.

عـىل أن موثق حنان وإن روي كام سـبق يف الـكايف والتهذيبني، إال أنه روي يف 
قرب اإلسناد بسند معترب هكذا: «سمعت رجالً يسأل أبا عبد اهللاA عن محل رضع 
من خنزيرة، ثم استفحل احلمل يف غنم...»(٢). وحيث كان الظاهر أهنام رواية واحدة 

فهي مضطربة املتن. 
مع أن التفصيل بني ما اشتد وغريه باحلرمة والكراهة خالٍ عن الشاهد بعد عدم 
مـا يـدل عىل الرتخيص يف الثاين. والتعويل فيه عىل اإلمجـاع غري ظاهر، لعدم وضوح 
حجيـة اإلمجاع بعد قرب كون مسـتنده النصوص. عىل أنـه مل يتضح قيام اإلمجاع عىل 
التفصيـل، بـل املتيقن قيام اإلمجـاع عىل احلرمة مع االشـتداد، ومل يثبـت اإلمجاع عىل 

عدمها وثبوت الكراهة مع عدمه.
اللهـم إال أن يقـال: موثق بـرش وإن روي هكذا يف التهذيب واالسـتبصار إال 
أنـه روي يف الـكايف هكذا: «يف جدي يرضع من لبن خنزيرة» وهو ظاهر يف اسـتمرار 
الرضاع مدة معتد هبا فيناسـب االشـتداد فـإن أمكن ترجيح الـكايف الضبطيته، وإال 
كان مفـاده هـو املتيقن الذي يمكن اخلروج به عن أصالـة احلل. ويبتني وجه الكراهة 
يف غريه عىل قاعدة التسـامح يف أدلة السـنن بناء عىل عمومها للمكروهات، الحتامل 

صحة رواية اإلطالق للموثقني.
نعـم يشـكل محل موثق السـكوين املتضمن لإلسـترباء عىل خصـوص ما إذا مل 
يشـتد، لعـدم القرينة فيه عـىل ذلك، بل التعبري بأنه غذي بلبـن خنزيرة منرصف ملا إذا 
كان قـد تغـذ به مـدة معتداً هبا، وإال فلو أريـد ما يعم املرة لكان األنسـب أن يقال: 
رضـع من خنزيرة. بل األمر فيـه بتقييده ظاهر يف فرض تعايشـه مع اخلنزيرة، بحيث 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٥ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.
(٢) قرب اإلسناد ص:٤٧.
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حيتاج تركه لرضاعها للحبس والتقييد، وهو مناسـب أللفتـه الرضاع منها، أو تعوده 
عىل ذلك.

ومن هنا يتجه البناء عىل عمومه ملحل الكالم لو مل خيتص به. ودعو: سقوطه 
عـن احلجية هبجره عنـد األصحاب. ممنوعة بعد ظهور كلـامت بعضهم يف أنه حممول 

عىل ما إذا مل يشتد بالرضاع. فالحظ.
الثالـث: موطـوء اإلنسـان ونسـله بال خـالف أجده فيـه، كام اعـرتف به غري 
واحد، بل عن بعض نسـبته إىل األصحاب الظاهرة يف اإلمجاع، بل ادعاه آخر. كذا يف 
اجلواهر. والنصوص به يف اجلملة مسـتفيضة. ففي روايات عبد اهللا بن سـنان عن أيب 
عبد اهللاA وإسـحاق بن عامر عن أيب إبراهيم موسـىA واحلسـني بن خالد عن 
: إن  أيب احلسـن الرضـاA وفيهـا الصحيح: «يف الرجل يـأيت البهيمة. فقالـوا مجيعاً
كانـت البهيمـة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنـار ومل ينتفع هبا... وإن مل تكن 
البهيمـة له قومت وأخـذ ثمنها منه، ودفع إىل صاحبها، وذبحـت وأحرقت بالنار ومل 
ينتفـع هبـا... فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: ال ذنب هلا، ولكن رسـول اهللا8 
فعـل هذا وأمر به لكيال جيتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسـل»(١) وغريها. وهي وإن 
اختصـت باملوطـوء إال أن ظاهرهـم ورصيح بعضهم العموم لنسـله، وهو املناسـب 

الرتكاز تبعية النسل لألصل.
نعم قد يستشـكل يف عموم احلكم للذكر فضالً عن نسله، خلروجه عن املتيقن 
من النصوص املتضمنة لعنوان البهيمة. والسـيام مع ما يف موثق سـامعة: «سـألت أبا 
عبـد اهللاA عـن الرجل يأيت هبيمة شـاة أو ناقة أو بقرة»(٢)، ومـا فيه ويف غريه(٣) من 

. حتريم لبنها. كام قد يستشكل يف مثل الطري مما ال يعد هبيمة عرفاً
اللهم إال أن يسـتفاد التعميم يف املوردين من مثل التعليل يف الروايات السابقة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب نكاح البهائم واألموات واالستمناء حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٣.
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وباملناسـبات االرتكازية املناسـبة إللغاء خصوصية موارد النصوص عرفاً، خصوصاً 
مع ظهور بناء األصحاب عىل العموم. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

(١) لعـل املشـهور طهـارة بول وخـرء ما ليس لـه نفس سـائلة وإن كان حمرم 
األكل، بـل اسـتظهر يف احلدائق عـدم اخلالف فيه، وعن رشح الـدروس عدم حتققه. 
وإن كان مقتىض إطالق ما عن مجاعة من نجاسة بول وخرء ما ال يؤكل حلمه من دون 

تقييد بكونه ذا نفس سائلة قد يقتيض اخلالف.
وكيـف كان فقد اسـتدل عليه بقاعـدة الطهارة بعد قصور أدلة النجاسـة عنه، 

وانرصافها إىل غريه، وبطهارة ميتته ودمه، فصارت فضالته كعصارة النباتات. 
ويشكل األول بأن االنرصاف ـ لو تم ـ بدوي ال خيرج به عن اإلطالق احلاكم 
عىل األصل، كإطالق قولهA يف صحيح عبد اهللا بن سـنان املتقدم: «اغسـل ثوبك 
مـن أبـوال مـا ال يؤكل حلمه»(١). وأما الثـاين فهوـ  كام تـرـ  ال ينهض بإثبات حكم 

رشعي. 
ومثلـه االسـتدالل بموثـق عامر عـن أيب عبد اهللاA: «سـئل عن اخلنفسـاء 
والذبـاب واجلراد والنملة وما أشـبه ذلك يموت يف البئر والزيت والسـمن وشـبهه. 
قال: كل ما ليس له دم فال بأس»(٢). بدعو: أن مقتىض إطالقه شـموله ملا إذا تفسـخ 

يف املائع فصار ما يف جوفه من البول والغائط يف املائع، والزم ذلك طهارهتام.
لإلشـكال فيه بأنه ملـا كان وارداً لبيان انفعال املائع بامليتة من هذه األشـياء فال 
، وهو موقوف عىل  نظـر يف إطالقـه حلكم ما يف جوفه. غاية األمر أن يسـتفاد منه تبعـاً
شـيوع التفسـخ وظهور الفضلتني املذكورتني يف املائع، وال جمال له يف املقام، والسيام 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب النجاسات حديث:١.

أما ما ال نفس له سائلة(١)



٢٨٩ .................................................................... بول وغائط ماالنفس له سائلة 

مـع عـدم وضوح وجود البـول لألمور املذكـورة يف النص، وأن طهـارة الرجيع هلذه 
األمور ونحوها مما يشيع االبتالء به ويصعب جتنبه ال يستلزم طهارته من غريها مما ال 

يشيع االبتالء به.
مضافاً إىل أن التفسخ يف الزيت والسمن ونحوها نادر، والتفسخ يف البئر قد ال 
يقدح، العتصام البئر ال لعدم نجاسـة فضلة احليوان. وظهور املوثق يف خصوصية ما 
ال نفـس له بإطالقه ـ من دون فـرق بني هذه األمور وغريها ـ إنام هو من حيثية ميتته، 

ال من حيثية الفضلتني املذكورتني.
وأشكل من ذلك ما ذكره بعض مشاخيناP من االستدالل بموثق حفص بن 
زيـاد عـن جعفـر بن حممد عـن أبيهA: «قال: ال يفسـد املـاء إال ما كانـت له نفس 
سائلة»(١). بدعو: أن مقتىض إطالقه عدم انفعال املاء بيشء من أجزاء ما ال نفس له. 
إذ فيـه: أن الفضلتـني املذكورتـني ليسـتا من أجـزاء احليوان، ليكـون مقتىض 
اإلطـالق طهارهتام، فاحلديث خمتص بميتة ما ال نفس له سـائلة، وهو أجنبي عن حمل 
الكالم. ومن هنا يشكل إثبات احلكم املذكور. ولعله لذا تردد يف الرشايع واملعترب فيه، 

وإن قرب بعد ذلك الطهارة.
لكن ال ينبغي اإلشكال يف طهارة الفضلتني إذا كان احليوان مما يطري، كالذباب 
ملا يأيت يف املسألة األوىل. وكذا يف طهارة الرجيع ولو من غري الطائر، ملا تقدم من عدم 
عموم يقتيض نجاسته من غري مأكول اللحم، وإنام استفيد من األدلة الواردة يف املوارد 
اخلاصة، التي ال جمال السـتفادة الكلية املذكورة منها بنحو تشـمل حمل الكالم، ومن 
اإلمجـاع عىل عدم الفصل بينه وبني البول يف النجاسـة، واملتيقن من مورده ما له نفس 

سائلة.
والسـيام مـع شـيوع االبتـالء برجيع ما ليـس له نفس سـائلة يف مثـل الذباب 
واخلنافس ونحوها، ولو كان البناء عىل نجاسـته لظهر وبان، مع ظهور حال املترشعة 

(١) وسائل الشيعة :ج:٢ باب:٣٥ من أبواب النجاسات حديث:٢.
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يف عدم البناء عىل نجاسته.
وأما البول فحيث كان الدليل عىل عموم نجاسته خمتصاً بام تضمن نجاسة بول 
مـا ال يـؤكل حلمه فهو قارص عن بول ما ال حلم له مما ليس له نفس سـائلة كاخلنفسـاء 

 . ونحوها لو فرض أن هلا يشء يصدق عليه البول عرفاً
وخيتـص اإلشـكال بام يصدق عليه البول مما له حلـم وال يطري، كام قد يدعى يف 
السـلحفاة. وحينئذٍ يصعب البناء عىل طهارتـه واخلروج عن اإلطالق املذكور، لعدم 

وضوح املخرج عنه فيه بعد عدم شيوع االبتالء به، ليظهر حاله من السرية. 
هـذا ويف مفتاح الكرامة: «واملراد بذي النفس السـائلة احليـوان الذي له عرق 
خيـرج منه الدم شـخباً ال رشـحاً، كـام يف املنتهى والتحريـر وهناية األحكام وكشـف 
االلتباس والدالئل، مائياً كان كالتمساح أو ال، كام يف الذكر والدروس». وظاهرهم 
التسـامل عـىل ذلك، حيث مل يذكر ما خيالفه، ويمتنـع عادة اخلطأ منهم يف ذلك مع كثرة 

االبتالء به وبأحكامه. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) طهارة بول وخرء حملل األكل هو املعروف من مذهب األصحاب وعن غري 
 Hاإلمجاع عليه. ويقتضيه مجلة من النصوص كصحيح زرارة: «أهنام واحد دعـو
 :Aقاال: ال تغسل ثوبك من بول يشء يؤكل حلمه»(١)، وموثق عامر: «عن أيب عبد اهللا
«قـال: كل ما أكل حلمه فال بأس بام خيـرج منه»، ونحومها غريمها. ومل يعرف اخلالف 

يف ذلك إال يف موردين:
األول: ما عن اإلسـكايف والشـيخ ومجاعة مـن متأخري املتأخريـن من القول 
بنجاسـة فضلة اخليل واحلمري والبغال. وهو إنام يكون استثناء من العموم املتقدم بناء 
عـىل ما هو املشـهور مـن حلية حلمها. أما بنـاء عىل ما عن املفيد مـن حتريم حلم احلامر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:٤.

أو كان حملل األكل، فبوله وخرؤه طاهران(١).
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والبغـل واخليل اهلجـان، وعن احللبي من حتريم حلم البغل، فال يكون نجاسـة فضلة 
ذلـك اسـتثناء من العمـوم املذكور. لكنه ضعيـف ألنه وإن كان مقتـىض ظاهر بعض 

النصوص، إال أهنا حممولة عىل الكراهة مجعاً مع غريها. ومتام الكالم يف حمله. 
وكيـف كان فيشـهد بنجاسـة فضلتها مجلة مـن النصوص، كصحيـح عيل بن 
جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الثوب يقـع يف مربط الدابة عىل بوهلا وروثها كيف 
يصنع؟ قال: إن علق به يشء فليغسله، وإن كان جافاً فال بأس»(١)، وصحيح احللبي: 
«سـألت أبا عبد اهللاA عن أبوال اخليل والبغال. فقال: اغسـل ما أصابك منه»(٢)، 
وموثق سـامعة: «سـألته عن أبوال السـنور والكلـب واحلامر والفرس. قـال: كأبوال 
اإلنسـان»(٣)، وموثـق زرارة عـن أحدمهـاA: «يف أبـوال الـدواب يصيـب الثوب 
؟ فقال: بىل، ولكن ليس مما جعله اهللا لألكل»(٤)،  فكرهه. فقلت: أليس حلومها حالالً
وصحيح عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل يمسه بعض 
أبوال البهائم أيغسـله أم ال؟ قال: يغسل بول احلامر والفرس والبغل، فأما الشاة وكل 
ما يؤكل حلمه فال بأس ببوله»(٥)، ونحوها غريها. واألخريان يصلحان للحكومة عىل 
عمـوم طهارة فضلة ما يـؤكل حلمه، لصلوحها لرشحه ومحله عـىل إرادة ما جعله اهللا 

لألكل، ال كل ما حلّ أكله بنحو يعمّ ما جعل للركوب.
لكـن البد من اخلروج عنها بجملة مـن النصوص رصحية يف الطهارة. كمعترب 
أيب األغـر النحـاسـ  بناء عىل ما هو الظاهر من وثاقـة أيب األغر، لرواية ابن أيب عمري 
وصفـوان عنـهـ  : «قلـت أليب عبد اهللاA: إين أعالج الـدواب فربام خرجت بالليل 
وقـد بالت وراثت فيرضب أحدمها برجله أو يده فينضح عىل ثيايب فأصبح فأر أثره 
فيـه. فقـال: ليس عليـك يشء»(٦)، ومعترب معىل بـن خنيس وعبد اهللا بـن أيب يعفورـ  

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:٢١، ١١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب النجاسات حديث:٧.

(٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:٧، ١٠، ٢.
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بنـاء عىل ما هـو الظاهر من وثاقة احلكم بن مسـكني، لرواية ابـن أيب عمري والبزنطي 
عنه، معتضداً بوقوعه يف أسـانيد كامل الزيارات ـ : «كنا يف جنازة وقدامنا محار، فبال 
 ،Aفجـاءت الريـح ببوله حتى صكـت وجوهنا وثيابنـا، ودخلنا عـىل أيب عبد اهللا
فأخربنـاه، فقـال: ليـس عليكم بـأس»(١)، ونحومهـا غريمها. فيتعني محـل النصوص 

املتقدمة عىل الكراهة.
مضافـاً إىل أن شـيوع االبتـالء بفضلـة هذه الـدواب املوجب لوضوح سـرية 
املترشعـة فيها من عهد املعصومنيG مانع عادة من خفاء حكمها عىل األصحاب، 
وحيث ذهب املشهور إىل الطهارة، بل يظهر من بعضهم املفروغية عنه، لعدم إشارهتم 

للخالف املذكور، فال معدل عن احلكم هبا.
ومنـه يظهر ضعـف ما عن احلدائق مـن التفصيل بني البول والروث بنجاسـة 
األول دون الثـاين، ملثـل صحيح احللبـي عن أيب عبد اهللاA: «قـال: ال بأس بروث 
احلمـري، واغسـل أبواهلا»(٢)، وصحيـح عبد األعىل بن أعني: «سـألت أبا عبد اهللا عن 
أبوال احلمري والبغال. قال: اغسـل ثوبك. قـال: قلت: فارواثها قال: هو أكثر [أكرب] 

من ذلك»(٣). ونحوه صحيح أيب مريم(٤) وقريب منها غريها.
وجه الضعف: أنه البد من اخلروج عن هذه النصوص بالصحيحني املتقدمني 
ومحلهـا عـىل الكراهة، غاية األمـر أن مقتىض اجلمع بينها وبـني النصوص الظاهرة يف 
نجاسـة الروث واملحمولة عىل الكراهة ـ كام سـبق ـ هو البنـاء عىل كون كراهة البول 

أشد من كراهة الروث.
الثـاين: ما يف املقنعة واملبسـوط واخلالف وظاهر التهذيـب وعن الصدوق من 
غسـل الثياب من ذرق الدجاج خاصة. لكن املذكـور يف املقنعة يف باب تطهري الثياب 
وإن كان هو إطالق الدجاج، إال أن يف باب تطهري املياه تقييده باجلالل. كام أن املحكي 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:١٤، ١، ١٣، ٨.
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عن صيد اخلالف الطهارة مدعياً عليها اإلمجاع(١)، وهبا رصح يف االستبصار.
وكيف كان فقد يستدل عىل النجاسة بخرب فارس: «كتب إليه رجل يسأله عن 

ذرق الدجاج جتوز الصالة فيه؟ فكتب: ال»(٢). 
لكنـهـ  مـع ضعفـه، وأن عدم الصـالة فيه أعم مـن النجاسـةـ  معارض بخرب 
وهـب بـن وهب عن جعفر عن أبيـه عن عيلA: «إنه قال: ال بـأس بخرء الدجاج 
واحلـامم يصيـب الثوب»(٣) املعتضـد باإلطالقات املتقدمة. والسـيام مع نـدرة القول 
املذكور، وشـيوع االبتالء بذلك بنحو يمنع من خفاء حكمه نظري ما تقدم يف سـابقه. 
فليحمـل خرب فارس عىل الكراهة أو عىل التقية، ملوافقته لبعض العامة، فالحظ. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام هو مقتىض إطالق الفقيه ورصيح املبسـوط باستثناء اخلفاش، وحكي 
عن اجلعفي وابن أيب عقيل، ويظهر من املنتهى امليل إليه، ويف اجلواهر: «بل هو ظاهر 

كشف اللثام ورشح الدروس» وحكي أيضاً عن غري واحد من متأخري املتأخرين.
ويقتضيـه صحيـح أيب بصـري عن أيب عبـد اهللاA: «قـال: كل يشء يطري فال 
بـأس ببوله وخرئه»(٤). وروي مرسـالً يف الفقيه، ويف البحار: «وجدت بخط الشـيخ 
 :Aحممـد بـن عـيل اجلبعي نقالً مـن جامع البزنطي عـن أيب بصري عـن أيب عبد اهللا

«قال: خرء كل يشء يطري وبوله ال بأس به»(٥).
إن قلت: النسبة بينه وبني إطالق نجاسة بول ما ال يؤكل حلمه هي العموم من 
(١) مـن صيـد اخلالف: «إمجاع الفرقة وأخبارهم عىل أن ذرق وروث مـا يؤكل حلمه طاهر...» ومل يذكر فيه 

خصوص ذرق الدجاج.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب النجاسات حديث:٣، ٢، ١.

(٥) بحار األنوار ج:٨٠ ص:١١٠.

(مسألة١): بول الطري وذرقه طاهران وإن كان غري مأكول اللحم(١)، 
كاخلفاش والطاووس ونحومها.
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وجه، فيتعارضان يف مورد اإلمجاع، وهو الطائر املحرم األكل، وبعد تسـاقطهام يكون 
املرجع إطالق ما تضمن نجاسـة البول. والسـيام مع ما عـن املختلف نقالً من كتاب 
عامر بن موسى عن الصادقA: «قال: خرء اخلطاف ال بأس به. هو مما يؤكل حلمه. 
ولكن كره أكله ألنه استجار بك وآو إىل منزلك، وكل طري يستجري بك فأجره»(١). 

لظهوره يف أن العلة يف طهارة خرئه حلية أكله، ال طريانه.
قلت: الظاهر تقديم عموم الطهارة يف املقام لقوة ظهوره يف خصوصية الطريان 
يف احلكـم، فلو قدم عموم النجاسـة لزم إلغاء خصوصيته، بخـالف ما لو قدم عموم 
الطهـارة حيث ال يلـزم منه إلغاء خصوصية حرمة األكل يف النجاسـة، بل ختصيصها 

بغري الطري. 
والسـيام مع ندرة البول للطري املأكول اللحـم، بل عن املحقق البغدادي العلم 
بعـدم البـول لغري اخلفاش، فلو قدم عموم النجاسـة بقي عمـوم الطهارة يف البول بال 

مورد، أو يف مورد نادر، بخالف العكس.
وما ذكره بعض مشاخيناP من أن هلا بوالً خيرج مع اخلرء، ولذا قد خيرج منه 
. كام تر، فإن ذلك ال يصدق عليه البول عرفاً، وإن كان منه أو من سنخه  اخلرء مائعاً

حقيقة، كام تضمنه حديث توحيد املفضل(٢). 
مع أن تسـاقط العمومني يف مـورد االجتامع باملعارضة يقتيض الرجوع ألصالة 
الطهارة، ال لعموم نجاسـة البول، لعدم ثبـوت العموم املذكور، كام تقدم عند الكالم 

يف فضلة ما حيرم أكله بالعرض.
وأما حديث عامر فظهوره يف اختصاص العلة، بحلية األكل ليس بنحو ينهض 
برفـع اليـد عن ظهور حديـث أيب بصري يف خصوصيـة الطريان يف الطهـارة، فليجمع 
بينهام بكون حلية األكل أقو العلتني وأوالمها بالذكر، ولو خلصوصية مقام السؤال. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:٢٠.
(٢) بحار األنوار ج:٣ ص:١٠٣ الطبعة احلديثة.
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عىل أن الشيخ رواه بطريق معترب بإسقاط لفظ (خرء)، فيخرج عن حمل الكالم.
نعـم قد يدعى سـقوط حديث أيب بصري لشـذوذه وخمالفته ألصـول املذهب، 
فقد قال الشـيخ يف االسـتبصار عند الكالم يف بول اخلفاش ويف ردّ الرواية الدالة عىل 
طهارته: «فالوجه يف هذه الرواية أن نحملها عىل رضب من التقية، ألهنا خمالفة ألصول 
املذهـب، ألنـا قد بينا أن كل ما ال يؤكل حلمه ال جتوز الصالة يف بوله، واخلفاش مما ال 
يؤكل حلمه، فال جتوز الصالة يف بوله». فإن ما ذكره جيري يف غري اخلفاش، بل هو أوىل 

بالطهارة بعد ما قيل من عدم النفس السائلة له.
وقـال يف مباحث البئر مـن الرسائر: «وقد اتفقنا عىل نجاسـة ذرق غري مأكول 
اللحم من سائر الطيور. وقد رويت رواية شاذة ال يعول عليها أن ذرق الطائر طاهر، 
سـواءً كان مأكـول اللحم أو غري مأكولـه. واملعول عند حمققـي أصحابنا واملحصلني 
منهـم خالف هذه الروايـة، ألنه هو الذي يقتضيه أخبارهـم املجمع عليها». وقال يف 
التذكرة: «وقول الشـيخ يف املبسـوط بطهارة ذرق ما ال يؤكل حلمه من الطيور لرواية 

أيب بصري ضعيف، ألن أحداً مل يعمل هبا».
لكن كالم الشـيخ يف االسـتبصار ال يناسـب يف ما تقدم منه يف املبسـوط. وما 
تقـدم من الرسائر ال يناسـب مـا تقدم من غري واحد من أعيـان قدماء األصحاب من 
العمـل بحديـث أيب بصري. ومثله ما تقدم من التذكرة. بل هو ال يناسـب ما يف املنتهى 

من امليل للعمل باحلديث املذكور. 
وأشكل من ذلك ما يف املعترب، من أن الرواية وإن كانت حسنة، إال أن العامل 
هبا قليل، وما يف املختلف من أن الرواية خمصوصة ببول اخلفاش، لإلمجاع عىل نجاسته، 

. فتختص بام يشاركه يف العلة، وهو عدم كونه مأكوالً
الندفاع األول بأن قلة العمل بالرواية ال يسقطها عن احلجية إذا كانت معتربة 
السند ما مل تكن مهجورة، وهو غري حاصل يف املقام بعد ما سبق من عمل من عرفت. 
وبعـد ظهـور كالم غري واحـد يف أن عدم العمل هبا ملعارضتها بنصوص نجاسـة بول 
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مـا ال يـؤكل حلمه، ال لظهور خلل فيها هلم خفي علينـا. واندفاع الثاين بأن ختصيصها 
ببـول اخلفاش ـ لو تم ـ قد يكـون للنص اخلاص اآليت الذي ال جيري يف غريه من غري 

مأكول اللحم.
بقي يف املقام أمران:

األول: أنه تقدم من الشيخ يف املبسوط استثناء اخلفاش من حكم الطري املتقدم. 
كام تقدم منه يف االستبصار ردّ الرواية الدالة عىل طهارته بمخالفتها ألصول املذهب، 
ويف التهذيب رميها بالشذوذ، وتقدم من املختلف ختصيص عموم طهارة فضلة الطري 

يف اخلفاش لإلمجاع عىل نجاسته.
ويشهد للنجاسة خرب داود الرقي: «سألت أبا عبد اهللاA عن بول اخلشاشيف 
يصيب ثويب فاطلبه فال أجد. فقال: اغسل ثوبك»(١). لكنه معارض بمعترب غياث عن 
جعفر عن أبيه: «قال: ال بأس بدم الرباغيث والبق وبول اخلشاشيف»(٢). املعتضد بام 
عن نوادر الراوندي عن موسـى بن جعفر عن آبائهG: «إن أمري املؤمننيA سئل 
عن الصالة يف الثوب الذي فيه أبوال اخلشاشيف ودماء الرباغيث فقال: ال بأس»(٣). 

بل مما تقدم يظهر أنه كاملتيقن من صحيح أيب بصري املتضمن طهارة بول الطائر.
وحينئـذٍ يشـكل التعويـل عىل خـرب داود يف اخلـروج عن عموم طهـارة فضلة 
الطـري، ألنـهـ  لو تـم انجباره بعمل املشـهور لكون اعتامدهم يف اخلفـاش عليه ال عىل 
عموم نجاسـة بول ما ال يؤكل حلمه ـ معـارض باحلديثني املتقدمني، فيتعني محله عىل 

الكراهة. 
وال جمـال ملا تقدم من الشـيخ يف االسـتبصار والتهذيب بعـد موافقة احلديثني 
لعموم طهارة فضلة الطري الذي عمل به هوP. بل قد يكون موردمها املتيقن منه، كام 
سـبق. كام ال جمال لردمها باإلمجاع املتقدم من املختلف. لعدم وضوح اإلمجاع املذكور 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب النجاسات حديث:٤، ٥.
(٣) مستدرك السائل ج:٢ باب:٦ من أبواب النجاسات حديث:١.
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بعـد كـون ظاهـر الفقيه واملقنع ومـا عن اجلعفي وابـن أيب عقيل البناء عـىل الطهارة، 
إلطالقهم طهارة فضلة الطري من دون استثناء، وإنام خيتص االستثناء بالشيخ. بل لعل 
مراد املختلف من اإلمجاع هو خصوص إمجاع الشـيخ والقائلني بعموم نجاسـة فضلة 
ما ال يؤكل حلمه، ال إمجاع الكل، وإال فلم ينقل القول بنجاسة فضلة اخلفاش عن غري 

الشيخ ممن يقول بطهارة فضلة الطري. ومن هنا كان املتعني الطهارة.
الثـاين: مقتـىض عموم طهارة فضلـة الطري طهارة فضلة ما حـرم منه بالعرض 
كالدجـاج والبط اجلـالل، بناء عىل طهارة فضلة الدجاج غـري اجلالل، وإال فبناء عىل 
اسـتثنائه مـن عموم طهـارة فضلة املأكول يتعني نجاسـة اجلالل منـه باألولوية. لكن 

عرفت ضعف املبنى املذكور.
اللهـم إال أن يدعـى انـرصاف العمـوم املتقـدم عن اجلـالل، بدعـو: قضاء 
املناسـبات االرتكازيـة بورود العمـوم املتقدم لرفع اليد عن مقتـىض طبع احليوان من 
نجاسـة فضلته يف نفسـه لكونه غري مأكول اللحم، وال نظر له لنجاسـته جلهة خارجة 

عن مقتىض طبعه طارئة عليه.
أو يدعى أن مثل الدجاج والبط وإن صدق عليه عنوان الطائر بلحاظ حكايته 
عن قسم خاص من احليوان، إال أنه يشكل أن يصدق عليه أنه يطري الذي هو املوضوع 
للعمـوم املتقـدم، لعدم حتقـق الطريان منـه إال نـادراً، خصوصاً مع قرب كون منشـأ 
احلكـم بطهارة فضلة الطـري التخفيف بلحاظ صعوبة التحـرز منها، وهو ال جيري يف 

مثل الدجاج من الطيور الداجنة.
لكـن هـذا إنـام يقتـيض اسـتثناء خصـوص الدواجن مـن الطيـور إن حرمت 
بالعـرض، دون مـا حرم بالعرض من الطري الذي يكثر منـه الطريان، بخالف األول، 

فإنه يقتيض عموم االستثناء لكل ما حيرم بالعرض. فالحظ.

(مسـألة٢): مـا يشـك يف إنـه لـه نفس سـائلة حمكـوم بطهـارة بوله 



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨ ٢٩٨

(١) ألصالـة الطهـارة. بل قد يدعى جريان اسـتصحاب عدم كون احليوان ذا 
نفس سائلة من باب استصحاب العدم األزيل، فيحكم عىل أصالة الطهارة. فتأمل.

هـذا كلـه بناء عىل طهارة فضلة ما ليس له نفس سـائلة مطلقـاً، أما بناء عىل ما 
تقدم من التفصيل فاملرجع يف مورد الشك أصالة طهارة الفضلة. 

وكذا لو كان منشـأ الشـك الرتدد يف احليوان ذي الفضلة، كام لو تردد البعر بني 
كونـه مـن فأر وكونه مـن وزغ حيث جتري أصالة الطهارة يف الفضلة يف مورد الشـك 

بال إشكال.
(٢) ألصالة الطهارة، إما بعد الفحص، بأن كان الشـك للشـبهة احلكمية، كام 
لو احتمل حرمة حلم الكنغر، أو بدونه، بأن كان الشك للشبهة املوضوعية كام لو علم 
. ومثله ما لو  بأن الفضلة حليوان معني اشتبه حاله بني أن يكون أرنباً وأن يكون غزاالً

ترددت الفضلة بني حيوانني حيل أكل حلم أحدمها دون اآلخر.
ودعو: أن مقتىض عموم نجاسة البول والغائط البناء عىل النجاسة ما مل يعلم 
بأنه من حيوان حملل األكل. مدفوعة بام سبق عند الكالم يف نجاسة الغائط ويف نجاسة 

فضلة ما حرم العرض من عدم ثبوت العموم املذكور.
مع أن العمومـ  لو تمـ  بعد أن كان خمصصاً يف مأكول اللحم فال جمال للتمسك 
به يف مورد الشك، بناء عىل ما هو التحقيق من عدم التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية. 
نعم لو كان هناك أصل حيرز عدم حل األكل اجته الرجوع للعموم. لكن ال أصل حيرز 

ذلك، بل مقتىض األصل احللية بلحاظ ذات احليوان. فالحظ.
(٣) إمجاعـاً حمصـالً ومنقـوالً رصحيـاً يف اخلـالف والتذكـرة وكشـف اللثـام 
وعـن النهايـة وكشـف االلتبـاس، وظاهـراً يف املنتهـى وغـريه. كـذا يف اجلواهـر. 

وخرئه(١)، وكذا ما يشك يف أنه حملل األكل أو حمرمه(٢).
(الثالث): املني(٣)
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والنصوص(١) به مستفيضة، بل متواترة. 
نعـم يف صحيـح أيب أسـامة: «قلت أليب عبـد اهللاA: تصيبني السـامء وعيل 
ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسـدي من املني، أفأصيل فيه؟ قال: 
نعـم»(٢). وقريـب منه موثقه(٣). ويف صحيح زرارة: «سـألته عن الرجل جينب يف ثوبه 
أيتجفف فيه من غسله؟ قال: نعم ال بأس به إال أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت 

جافة فال بأس»(٤). حيث قد يدعى داللتها عىل طهارة املني ومعارضتها ملا سبق.
لكنها ال تدل عىل طهارته، بل عىل عدم تنجيسـه ملالقيه. بل مقتىض اجلمع بني 
األولـني واألخـري التفصيل يف ذلك بـني الرطب والنجس. وذلك ممـا ال يمكن البناء 
عليـه، بـل ال يمكن اخلروج هبذه النصـوص عام تقدم مما يقتيض النجاسـة. فالبد من 
طرحهـا، أو محلها عـىل التقية، ملوافقتها لبعض العامة. والسـيام مع مناسـبته ملا رووه 
عن عائشـة من أهنـا كانت تفرك املني من ثوب رسـول اهللا8 ثم يذهب فيصيل 

فيه(٥).
(١) كـام هو معقد اإلمجـاع املتقدم. وقد ذكر غري واحد أنه ال جمال السـتفادته 
من النصوص املطلقة. قال يف اجلواهر: «لتبادر اإلنسان منها، كام اعرتف به مجاعة من 
األعيـان، حتى ادعى بعضهـم أهنا ظاهرة كالعيان، بحيث ال حيتـاج إىل البيان. ولعله 
الشـتامهلا أو أكثرهـا عـىل إصابة الثوب ونحـوه مما يندر غاية النـدرة حصوله من غري 

اإلنسان».
وأظهـر مـن ذلك ما لو قيل باختصاصه لغة بام خيرج من الرجل كام هو مقتىض 
ما يف لسـان العرب وعن الصحاح من أنه ماء الرجل، أو من اإلنسـان كام هو مقتىض 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب النجاسات وغريها. 
(٢)، (٣)، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب النجاسات حديث:٣، ٦، ٧.
(٥) الفقه عىل املذاهب األربعة ج:١ ص:١٣. والتاج اجلامع لألصول ج:١ ص:٨٨.

من كل حيوان له نفس سائلة(١)
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ما يف القاموس من أنه ماء الرجل واملرأة. 
لكنه ال يناسـب ظهـور مفروغية الفقهاء مـن العامة واخلاصة عـىل العموم ملا 
خيـرج مـن أي حيوان، لظهـور نزاعهم يف عموم حكمه وخصوصـه يف املفروغية عن 
. ومن ثـم ال يبعد محل كالم  عمومـه موضوعـاً، كام هو ظاهر مفـردات الراغب أيضاً
من تقدم من اللغويني عىل التمثيل ال التخصيص، كام قطع به بعضهم. وينحرص وجه 

قصور النصوص باالنرصاف املدعى.
لكنـه ال خيلـو عن إشـكال إذ ال منشـأ له ارتـكازي، بل ليس منشـؤه إال غلبة 
االبتالء بمني اإلنسان يف الثوب ونحوه، ومثل ذلك ال يقتيض إال االنرصاف البدوي. 
. والسيام  بل لو فرض متامية االنرصاف يف اجلملة، إال أن إلغاء اخلصوصية قريب جداً
بضميمة ظهور مفروغية األصحاب عن عموم احلكم لغري اإلنسان، حيث يكاد يقطع 
بعـدم إطالعهم عىل مـا مل نطلع عليه من األدلة، خصوصاً مع عدم شـيوع االبتالء به 
بنحـو يمنع من خفاء حكمه، فالبد من اسـتفادهتم لـه من النصوص، إما بإطالقها أو 
لفهـم عدم اخلصوصيـة ارتكازاً ملوردها لو تم انرصافها لإلنسـان، ملا ذكرناه من عدم 

. كون منشأ االنرصاف ارتكازياً
وهو املناسـب إلمهال النصوص التعرض حلكم مني غري اإلنسان، ألنه وإن مل 
يكن االبتالء به شايعاً شيوعه يف مني اإلنسان، إال أنه مورد لالبتالء كثرياً، فلوال وفاء 
النصـوص ببيان حكمـه يف اجلملة لكان املناسـب التعرض له والسـؤال عن حكمه. 

ومن ثم ال معدل عن البناء عىل استفادة العموم يف اجلملة من النصوص.
هـذا ويف اجلواهـر أنه قد يسـتفاد العمـوم من صحيح حممد بن مسـلم عن أيب 
عبد اهللاA قال: «ذكر املني وشـدده، وجعله أشد من البول. ثم قال: إن رأيت املني 

قبل أو بعد ما تدخل يف الصالة فعليك إعادة الصالة...»(١). 
بـل ذكر بعض مشـاخيناP أن الدليل ينحرص به، لدعو أن مقتىض أشـدية 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب النجاسات حديث:٢.
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املنـي مـن البول نجاسـة مني كل حيوان ينجـس بوله، وهو كل ما حيـرم أكله من ذي 
النفـس السـائلة. وال ينايف ذلك انرصاف ذيل الصحيح ملني اإلنسـان، الشـتامله عىل 

حكم آخر غري حكم الصدر. 
لكنـه كام تـر، ألن التشـديد ليـس وارداً لبيان النجاسـة، بل بعـد املفروغية 
عنهـا مـن دون نظر ملوضوعها، فال إطـالق للحديث لينظر يف انرصافه ملني اإلنسـان 
وعدمـه. مـع أن االسـتدالل إن كان بلحاظ إطالق املني لزم داللته عىل نجاسـة املني 
حتى من غري ذي النفس السائلة، مع أنه اعرتف بقصور الصحيح عن إثبات نجاسته، 
لطهارة بوله. وإن كان بلحاظ أشـديته فاألشـدية ليسـت بلحاظ العموم والسعة، بل 
بلحـاظ تأكد النجاسـة، كـام اعرتف به هـو، واحتمله يف اجلواهر، وأرصّ عليه سـيدنا 
املصنفP. نعم لو كان لسـان احلديث هكذا: مني كل حيوان أشـد من بوله، كان 

ملا ذكره وجه.
(١) كـام هو مقتىض إطالق معقد اإلمجـاع املتقدم. وبه خيرج عن إطالق موثق 
عـامر عـن أيب عبد اهللاA: «قـال: كل ما أكل حلمه فال بأس بام خيـرج منه»(١). وكذا 

موثق ابن بكري الوارد يف جواز الصالة يف كل ما يكون مما يؤكل حلمه(٢).
اللهـم إال أن يقـال: ملـا مل يكن االبتالء بمني غري اإلنسـان شـايعاً بنحو يمتنع 
خفـاء حكمه عـىل األصحاب عند حترير الفتاو، والسـيام مع أن مجلـة من عبارات 
قدماء األصحاب وبعضهم من نقلة اإلمجاع قد اقترص فيها عىل إطالق حكم املني من 
دون تنصيص عىل التعميم لغري اإلنسان، فإنه وإن تقدم تقريب عموم املني يف كالمهم 
لغري اإلنسان، إال أنه حيتمل كون عموم احلكم عندهم تابعاً حلرمة األكل، اعتامداً عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:١٢.
(٢) ملحق وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب النجاسات حديث:٦.

وإن حلّ أكل حلمه(١). 
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اإلطالق املتقدم يف املوثقني، لظهور عملهم هبام واعتامدهم عليهام، كام هو ظاهر حال 
مـن رو املوثقـني ممـن كان دأبه عىل بيان فتـاواه برواياته، ومل يتضـح التنصيص عىل 
عمـوم احلكم بنحو ينايف إطالق املوثقني إال من مجاعة ممن تأخر عنهم حيتمل غفلتهم 

عن ذلك.
والسيام مع عدم وضوح عموم املني لغة ملا يكون به التلقيح مما خيرج من مجلة 
من احليوانات املحللة األكل، كالطيور ونحوها، فإنه تقدم تقريب عمومه ملا خيرج من 
غري اإلنسان، إال أنه ال طريق إلحراز عموم الغري لكل حيوان. ومن هنا يصعب القطع 

بل الوثوق بام تضمنه معقد اإلمجاع املذكور، لينهض باخلروج عن إطالق املوثقني.
(١) كام رصح به غري واحد، بل قرب سيدنا املصنفP انعقاد اإلمجاع عليه 
قال: «كام أن الظاهر انعقاده عىل طهارته من غري ذي النفس. وتردد املحقق يف الرشايع 
واملعترب غري قادح، ألنه اختار فيهام الطهارة بعد ذلك. وألجل ذلك ال يكون لالهتامم 

يف إثبات عموم النصوص مزيد فائدة». 
لكنه غري ظاهر بعد إطالق مجاعة نجاسـة املني من دون تنبيه عىل استثناء ما ال 
نفـس له سـائلة. ولعله لذا حكـي عن بعضهم أن ظاهر األكثر النجاسـة. ومن هنا ال 

جمال للتعويل عىل اإلمجاع يف املقام. 
نعـم يتجـه احلكم بالطهارة بناء عىل اختصاص املني بام خيرج من اإلنسـان، أو 
انرصاف إطالق نصوص نجاسته إليه، حيث يتعني االقتصار يف التعدي عنه واخلروج 

عن أصل الطهارة عىل اإلمجاع غري الشامل له. لكن عرفت ضعف املبنى املذكور.
كام يظهر ضعف مجلة من الوجوه التي جتري يف املقام مما تقدم عند االسـتدالل 
هبا لطهارة فضلة ما ال نفس له سائلة، بل لعل االستدالل ببعضها هبا هنا أضعف، كام 

يظهر بالتأمل. 

وأما مني ما ال نفس له سائلة فطاهر(١).
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فالعمـدة يف املقام عدم وضوح صدق املني عىل ما خيرج مما ال نفس له سـائلة، 
وإن كان هـو ظاهـر مفـردات الراغب، لنظري ما سـبق يف ذيل الـكالم يف مني مأكول 

اللحم، بل هو هنا أظهر. ومعه يتعني الرجوع ألصل الطهارة.
(١) قـال يف اجلواهـر: «وأما ذو النفس السـائلة فميتة غري اآلدمي منه نجسـة 
إمجاعـاً حمصالً ومنقوالً يف الغنية واملعترب واملنتهى والذكر وكشـف اللثام والروض 
وعـن هناية األحكام والتذكرة وكشـف االلتبـاس وغريها، بل يف املعتـرب واملنتهى أنه 
إمجاع علامء اإلسالم... وأما ميتة اآلدمي من ذي النفس فنجسة بال خالف أجده فيه، 
بـل يف اخلالف والغنيـة واملعترب واملنتهـى والذكر والروض وعـن ظاهر الطربيات 

والتذكرة ورصيح هناية األحكام وكشف االلتباس وغريها اإلمجاع عليه».
ويقتضيه طوائف من النصوص منها: ما ورد يف البئر التي يموت فيها احليوان، 
حيث يظهر من غري واحد من نصوصه ذلك مثل ما تضمن إراقة الدلو الذي فيه خيرج 

فيه امليتة(١) وما تضمن النزح إذا انتنت من امليتة(٢).
وأمـا مـا ذكـره سـيدنا املصنـفP مـن أن مطهرية النـزح ملا مل تكـن عرفية 
فاألمـر بالنـزح ال يكـون ظاهـراً يف نجاسـة البئـر ليلزمه نجاسـة امليتة ومنجسـيتها. 
فهـو يندفـع بأنـه لـو سـلم عـدم كـون مطهريـة النـزح عرفيـة، إال أنـه ال ريـب يف 
 Aويناسـبه قولـه . ظهـور األمـر بـه يف انفعـال البئـر، ولـو لكونـه مطهـراً رشعـاً
يف موثـق عـامر: «يقـام عليها قوم يرتاوحون اثنـني اثنني فينزفون يومـاً إىل الليل، وقد 
طهـرت»(٣). بـل قد يظهر من جممـوع النصوص املفروغية عن النجاسـة، وأن منشـأ 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤ من أبواب املاء املطلق حديث:١٤.
(٢) راجع وسـائل الشـيعة ج:١ باب١٥ من أبواب املـاء املطلق حديث:٣، وبـاب:١٧ منها حديث:٤، ٧، 

١١، وباب:١٨ منها حديث:١، باب:١٩ منها حديث:٤، باب:٢٢ منها حديث:١، ٧.
(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢٣ من أبواب املاء املطلق حديث:١.

(الرابع): امليتة من احليوان ذي النفس السائلة(١)
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السؤال هو احتامل عدم انفعال البئر أو اجلهل بكيفية التطهري منها.
بل اسـتدل يف اجلواهـر وغريه بام تضمن األمر بالنزح ملـوت احليوان مطلقاً أو 
خصـوص بعض احليوانـات من النصوص الكثـرية، لدعو أن ظاهـر األمر بالنزح 
النجاسـة. وال ينافيه ما تضمن عدم وجوب النزح، ألن منشـأه اعتصام البئر، ال عدم 

نجاسة ما أمر بالنزح من أجله.
لكنـه ال خيلو عن إشـكال، ألنـه بعد ثبوت عـدم انفعال البئـر وعدم وجوب 
نزحهـا فالبد من محـل األمر بالنزح عىل االسـتحباب، وهو كام يكـون للتنزه عن أثر 
النجاسة يكون للتنزه عن أثر غريها، كام ورد األمر بالنزح لبعض ما ال نفس له سائلة 
ولدخـول اجلنب(١)، واألمر بغسـل الثـوب والبدن ملالقاة كثري مـن األمور التي ثبت 

طهارهتا وعدم تنجيسها. 
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن نصوص النزح كام تدل عىل نجاسـة 
البئـر تدل عىل نجاسـة امليتة، فرفع اليد عـن الداللة األوىل وسـقوطها عن احلجية ال 
يقتـيض رفع اليد عن الثانية، ألن التالزم بني الداللتني وجوداً ال يقتيض التالزم بينهام 

يف احلجية.
 التي أشـار إليها عام إذا كان سـقوط إحد فهـو ممنوع جـداً، لقصور الكرب
الداللتـني عن احلجيـة مبتنياً عىل كذهبا، كام يف املقام، وإنام يتـم ذلك فيام إذا كان عدم 
حجيتهـا لعـدم متامية موضوع احلجية فيها، من دون أن يرجع إىل كذهبا، كام لو شـهد 
رجـل وامرأتـان بالرسقة، حيث ال تثبت الرسقة بذلك وال يرتتـب أثرها، وهو احلد، 
لعـدم ثبوت حقـوق اهللا تعاىل بذلك، ويثبـت الزمها، وهو الضـامن، ألنه من حقوق 

الناس التي يكفي فيها رجل وامرأتان.
ومنهـا: ما ورد يف السـمن والعسـل أو الطعام أو الرشاب متـوت فيه الفأرة أو 
اجلرذ أو الدابة أو تقع فيه امليتة، من املنع عن أكلها، أو األمر بإلقائها وما يليها إن كان 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١٩، ٢٢ من أبواب املاء املطلق.
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جامداً، ويف القدر إذا وقعت فيه فأرة من األمر بإهراق املرق وغسل اللحم(١).
وأما ما يف املدارك من أنه غري رصيح يف النجاسـة. فهو ال يمنع من االستدالل 
بعـد ظهوره فيـه عرفاً، لظهور أن وظيفة اإلمامA بيـان املحذور الرشعي، فيحمل 
أمـره بعـدم االنتفاع بالطعـام والرشاب عىل ذلـك، ال عىل التنزه بلحـاظ تنفر النفس 
منـه، والسـيام مع أنه قـد يكون كثري املاليـة يصعب عىل كثري من النـاس إتالفه وعدم 
االنتفـاع به. بل يف خـرب جابر: «فقال له الرجل: الفأرة أهون عيلّ من أن أترك طعامي 
مـن أجلهـا. قال: فقال له أبو جعفرA: إنك مل تسـتخف بالفأرة، وإنام اسـتخففت 
بدينـك، إن اهللا حـرم امليتة مـن كل يشء»(٢). عىل أن التنزه لتنفـر النفس مما يدركه كل 

.Aأحد وال حيتاج فيه ألمره
ومنهـا: مـا ورد يف املاء القليل تكـون فيه الفأرة امليتة، من األمر بغسـل الثوب 
منـه وإعادة الوضوء والصالة(٣). وما ورد يف املاء تكون فيه اجليفة من األمر بالوضوء 
من اجلانب اآلخر، واجتناب املاء كله إذا غلب ريح اجليفة(٤). وما تضمن انفعال املاء 

بميتة ذي النفس السائلة(٥).
ومنهـا: ما ورد من النهي عـن األكل يف آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها 
امليتة والدم وحلم اخلنزير، كام يف صحيح حممد بن مسـلم(٦) وقريب منه قوله يف معترب 
يونس: «وإنام كره أن يؤكل سـو األنفحة مما يف آنية املجوس وأهل الكتاب ألهنم ال 

يتوقفون امليتة واخلمر»(٧).
(١) راجع وسـائل الشـيعة ج:١ باب:٥ مـن أبواب املاء املضـاف، وج:٢ باب:٣٥ من أبواب النجاسـات، 

وج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به، وج:١٦ باب:٤٣، ٤٤ من أبواب األطعمة املحرمة.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٥ من أبواب املاء املضاف حديث:٢.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب املاء املطلق.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٩ من أبواب املاء املطلق.
(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب: ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٦) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٦.

(٧) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.
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ومنهـا: مـا ورد فيمـن كان عملـه بجلـود احلمـر امليتة مـن األمر باختـاذ ثوب 
للصالة(١).

ومنها: ما تضمن األمر بغسل الثوب بمس ميت اإلنسان وغريه(٢).
ومنهـا: ما تضمن األمر بغسـل ما يفصل من امليتة ممـا ال حتله احلياة، كصحيح 
حريـز: «قـال أبو عبد اهللا لـزرارة وحممد بن مسـلم: اللبـن واللباء والبيضة والشـعر 
والصوف والقرن والناب واحلافر وكل يشء يفصل من الشـاة والدابة فهو ذكي. وإن 

أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه»(٣).
وما يف املدارك من احتامل كون األمر بغسله إلزالة األجزاء املتعلقة به من امليتة 
ملانعيتهـا مـن الصالة، خالف الظاهر جداً، لعدم كفاية الغسـل غالباً يف إزالة األجزاء 
املذكورة. مع أن الفصل قد ال يكون بالنتف أو القلع من املنبت، ليمكن اسـتصحاب 
املقلـوع لـيشء من أجزاء امليتة، بل قـد يكون بالقطع بمثل السـكني. وهناك نصوص 

أخر متفرقة يف أبواب الفقه ربام يستفاد منها احلكم املذكور.
ومنه يظهر اإلشكال فيام عن املعامل من أن العمدة يف املسألة اإلمجاع.

وأشـكل منـه مـا يف املدارك، قـال عند الـكالم يف ميتـة اإلنسـان: «وباجلملة: 
. وأما نجاسته  فالروايات متضافرة بتحريم الصالة يف جلد امليتة، بل االنتفاع به مطلقاً
فلـم أقـف فيها عىل نص يعتد به. مع أن ابن بابويه رمحه اهللا تعاىل رو يف أوائل كتاب 
من ال حيرضه الفقيه مرسالً عن الصادقA أنه سئل عن جلود امليتة جيعل فيها اللبن 
والسـمن واملـاء مـا تر فيه؟ قال: ال بأس بأن جيعل فيها ما شـئت من مـاء أو لبن أو 
سـمن ويتوضـأ منه ويرشب، ولكن ال تصل فيه. وذكـر قبل ذلك من غري فصل يعتد 
بـه أنـه مل يقصد يف كتابه قصد املصنفني يف إيراد مجيع ما رووه. قال: بل إنام قصدت إىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب النجاسات حديث:٤.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب النجاسات، وباب:٣ من أبواب غسل املس.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٣.
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إيـراد ما أفتي به واحكم بصحته واعتقد فيـه أنه حجة فيام بيني وبني ريب تقدس ذكره 
وتعالت قدرته. واملسألة قوية اإلشكال».

إذ فيه: أنه ال جمال لإلشـكال يف مجيع ما سـبق من النصـوص بعد أن كان مجلة 
منها معتربة السند تامة الداللة. وجمرد عدم الترصيح فيها بالنجاسة ال يقدح، فإن أكثر 
النجاسات مل يرصح فيه بذلك، وإنام استفيدت نجاستها من األمر بغسل ما أصابه أو 
إراقته أو نحو ذلك مما تضمنته النصوص املتقدمة. والسيام مع أن احلكم من الوضوح 
عنـد األصحاب واملترشعة بحد يلحقه بالرضوريـات، حيث يمتنع عادة خطؤهم يف 

مثل هذا احلكم الشايع االبتالء. 
وأما ما حكاه عن الصدوق، فإن كان املراد به أن اعتامدهP عىل املرسل جابر 
له. فهوـ  لو تمـ  ال يقتيض هنوضه بمعارضة النصوص املتقدمة، املعتضدة بام سبق. عىل 
أنه غري تام بعد إعراض مجهور األصحاب عنه، وعدم روايتهم له وال تعويلهم عليه. 
 Pوإن كان املراد أنه مانع من انعقاد اإلمجاع عىل احلكم. ففيه: أن خروج الصدوق

عن اإلمجاع ال يقدح فيه بعد ما سبق من املؤيدات له. مع أن يف النصوص الكفاية. 
عىل أن املرسل قد يبتني عىل طهارة جلد امليتة بالدبغ أو غري ذلك. كام قد يبتني 
عمل الصدوق به عىل اسـتثناء اجللد من النجاسـة، أو اسـتثناء االستعامل املذكور من 

عموم أحكامها... إىل غري ذلك مما ال جمال معه للخروج عام سبق.
ومثله ما ذكره من الرتدد يف ميتة اآلدمي، حيث احتمل وجوب الغسـل بمسـه 
تعبداً ال لنجاسـته، ومحـل عليه ما حكاه عن ابن إدريس من أنه لو القى اإلناء جسـد 
امليت وجب غسـله. أما لو القى اإلناء قبل غسـله مايعاً مل ينجس ذلك املايع. قال ابن 
إدريـس: «ومحله عىل ذلك [يعني: عىل اإلناء يف االنفعال] قياس، وجتاوز يف األحكام 

بغري دليل، واألصل يف األشياء الطهارة إىل أن يقوم دليل».
. وما عن  إذ فيه: أنه خالف ظاهر األمر بالغسـل يف النصوص املشـار إليها آنفاً
ابن إدريس ـ بقرينة ما سبق من تعليله ـ ليس ظاهراً يف عدم تنجس اإلناء، بل يف عدم 
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تنجيسه للاميع، فريجع إىل عدم تنجيس املتنجس بامليتة، وهو أمر آخر خارج عن حمل 
الكالم.

نعـم قـال بعد ذلك: «وإن كنا متعبدين بغسـل ما القى جسـد امليت، ألن هذه 
نجاسـات حكميات وليست عينيات». وظاهره التفصيل يف النجاسات بني العينيات 
واحلكميـات، فاألوىل يتنجس مالقيها بنحو ينجس، والثانية جيري عىل مالقيها حكم 
النجاسـة ـ وهو وجوب الغسل ـ من دون أن ينجس. وهو تفصيل غريب، خصوصاً 
يف مثـل اإلنـاء الذي ال حيتمل وجوب غسـله تعبداً حتى لو مل يسـتعمل فيام يعترب فيه 
الطهـارة، فـإذا مل يكن منجسـاً ملا يالقيـه ال يبقى معنى لوجوب غسـله، بخالف مثل 
الثوب الذي يمكن وجوب غسـله تعبداً من أجل الصالة فيه وإن مل يكن نجسـاً وال 

منجساً ملا يالقيه.
هذا ويف املفاتيح بعد ذكر صحيح احللبي املتضمن غسـل الثوب بإصابة جسد 
امليـت: «ال داللة فيـه، إلمكان أن يكون املراد منه إزالة ما أصاب الثوب مما عىل امليت 
يا إليـه... إذ لو كان امليـت نجس العني مل يطهر بالتغسـيل...  مـن رطوبـة أو قذر تعدّ
واملسـتفاد من بعض األخبار عدم تعدي نجاسـة امليتة مطلقاً، وال بعد فيه، ألن معنى 
النجاسة ينحرص يف وجوب غسل املالقي، كام يأيت بيانه يف حكم نجاسة الكافر». وقد 
أشـار بذلـك إىل ما ذكره يف مبحث نجاسـة الكافر حيث قال بعد ذكـر األخبار الدالة 
عىل عدم نجاسـته: «ويف هذه األخبار داللة عىل أن معنى نجاسـتهم خبثهم الباطني، 

ال وجوب غسل املالقي».
ويظهر ضعفه بأدنى تأمل. لظهور األمر بغسـل الثوب يف النجاسة. ومحله عىل 
أن املـراد منـه إزالة ما أصاب الثوب مما عىل امليت من رطوبة أو قذر، بعيد جداً، لعدم 
خصوصيـة املـوت يف ذلك. وجمرد طهـارة امليت بالتغسـيل ال ينايف نجاسـته. واملراد 
بكونه نجس العني عدم اسـتناد نجاسته ملالقاة النجاسة، ليختص بموضع املالقاة، ال 

عدم زوال نجاسته. نظري عدهم اخلمر من النجاسات مع زوال نجاسته باالنقالب.
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وأما محل النجاسة يف امليتة مطلقاً عىل اخلباثة فهو حتكم. وقياسه عىل الكافر مع 
الفارق، ألن نصوص الطهارة هي امللزمة، بحمل ما يظهر منه نجاسته عىل اخلباثة، أو 
عىل معنى آخر يناسـب الطهارة، وال نصوص يف املقـام تدل عىل الطهارة، ليخرج هبا 

عن ظهور نصوص النجاسة يف النجاسة املصطلحة.
(١) لعمـوم معقـد اإلمجاع، وإطالق بعض النصـوص املتقدمة مثل ما ورد يف 
نزح البئر إذا أنتنت من امليتة، وما ورد يف املاء تكون فيه اجليفة، وما ورد من النهي عن 
األكل يف آنيـة أهل الكتاب إذا كانوا يأكلـون فيها امليتة، وخصوص ما ورد فيمن كان 
عمله بجلود احلمر امليتة، وما ورد يف غسل ما ينفصل عن امليتة مما ال حتله احلياة، وقد 

تقدم التعرض جلميع ذلك. فالحظ.
(٢) بال خالف ظاهر، ويف املدارك أن احلكم بنجاسة ما قطع من حي أو ميت 
مقطوع به يف كالم األصحاب. قالP: «واحتج عليه يف املنتهى بأن املقتىض لنجاسة 
اجلملـة املـوت، وهذا املعنى موجود يف األجزاء فيتعلق هبـا احلكم. وضعفه ظاهر، إذ 
 . غاية ما يسـتفاد من األخبار نجاسـة جسـد امليت، وهو ال يصدق عىل األجزاء قطعاً
نعم يمكن القول بنجاسة القطعة املبانة من امليت استصحاباً حلكمها حال االتصال». 
ومـا ذكره من اإلشـكال عىل ما يف املنتهى قد يتجـه فيام ينفصل من احلي، لعدم صدق 
امليـت أو امليتـة عليه، وال عىل ما أخذ منه، وال عىل املجموع منهام. دون ما ينفصل من 
امليـت، ألنه حيث صـدق عنوان امليتة الذي هو موضوع النجاسـة عىل املجموع حني 
االتصال فاملستفاد عرفاً منه عدم دخل االتصال يف النجاسة، وال حيتمل كون التقطيع 

من املطهرات. 
بل قد جيري ذلك يف موت احليوان بالتقطيع، كام لو قطع نصفني، حيث يصدق 
امليـت أو امليتـة عىل املجموع، فينجـس كل منهام وإن مل يصدق عـىل كل منهام العنوان 

وإن كان حملل األكل(١) وكذا أجزاؤها املبانة منها(٢)
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املذكور. عىل أن صحيح حممد بن مسـلم املشـار إليه آنفاً املتضمن النهي عن اسـتعامل 
آنيـة اهـل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها امليتة كالنص فيام نحن فيه. وكذا ما ورد فيمن 

كان عمله بجلود احلمر امليتة. 
قال سـيدنا املصنفP: «مضافاً إىل تعليل جواز الصالة يف صوف امليتة بإنه 
ليس فيه روح، كام يف صحيح احللبي، وتعليل طهارة األنفحة بأهنا ليس هلا عروق وال 
فيها دم وال هلا عظم، كام يف خرب الثاميل. بل نصوص استثناء ماال حتله احلياة ظاهرة يف 

خصوصية له يمتاز عن بقية األجزاء، كام ال خيفى».
ودعـو: أن النصوص املذكـورة واردة لبيان جواز الصـالة يف اليشء وأكله، 
ال لبيـان طهارته، لينفـع فيام نحن فيه. مدفوعة بإنه ال جمـال لذلك يف مجيع النصوص 

املذكورة، بل بعضها ظاهر يف الطهارة، خصوصاً ما عرب فيه بأنه ذكي. فالحظها.
ومـن ذلك يظهر أنه ال حيتاج يف البناء عىل النجاسـة لالسـتصحاب، كام يظهر 
ممـا تقـدم من املدارك. وإن كان ينهـض بإثباهتا، بناء عىل ما هـو الظاهر من جريانه يف 
األحـكام الرشعيـة املتعلقـة باملوضـوع اخلارجي اجلزئي غـري القابل للتقييـد، خالفاً 
لبعض مشـاخيناP، ومن أن االنفصال ال يوجب تبدل املوضوع، بل هو من سـنخ 

احلال للطارئ، خالفاً لشيخنا األستاذP. فالحظ.
(١) لعموم ما تقدم.

(٢) بال خالف ظاهر، وقد تقدم من املدارك أنه مقطوع به يف كالم األصحاب. 
كـام تقدم عن املنتهى االسـتدالل له بوجود مقتيض النجاسـة فيه. وقـد تقدم ضعفه. 

فالعمدة النصوص.

.(١) وإن كانت صغاراً
(مسـألة٣): اجلزء املقطوع مـن احلي بمنزلة امليتة(٢)، ويسـتثنى من 
ذلـك الفالـول، والبثـور، وما يعلو الشـفة، والقـروح ونحوهـا عند الربء،
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منهـا: مـا ورد فيام قطعته احلبالة مـن الصيد، كصحيح حممد بـن قيس عن أيب 
جعفـرA: «ما أخذت احلبالة من صيد فقطعـت منه يداً أو رجالً فذروه فإنه ميت، 

وكلوا ما أدركتم حياً وذكرتم اسم اهللا عليه»(١) ونحوه غريه.
وعـن الفقيه اهلمداينP اإلشـكال يف داللته بأن تطبيـق عنوان امليتة عليه إن 
محـل عىل التنزيل فاملنرصف منه التنزيل بلحاظ األثـر الظاهر وهو حرمة األكل، وإن 
محـل عـىل التطبيق احلقيقي، فهو إنام ينفـع مع وجود كرب مسـلمة معلومة االنطباق 
عىل الصغر املنقحة، كي يصح إيكال تطبيقها إىل السائل، وذلك غري حمرز يف املقام، 
لعـدم إطالق ظاهر يشـمل مثل هذا الفـرد اخلفي، بل منـرصف اإلطالقات هو امليتة 

املعهودة التي هي بمعنى احليوان امليت.
ويندفـع بأنـه إن محـل عـىل التنزيـل فإطالقـه يقتـيض العمـوم جلميـع اآلثـار 
واألحـكام، ومنها يف املقام النجاسـة. وانرصاف التنزيل لألثـر الظاهر ممنوع. عىل أن 
اختصـاص األثر الظاهر باحلرمة دون النجاسـة ال خيلو عن اإلشـكال. مضافاً إىل أن 
سـوق التنزيـل لتعليل حرمـة األكل ـ كام يف الصحيـح املتقدم ـ ال يناسـب ختصيصه 
بحرمة األكل، لرجوعه إىل تعليل احلكم بنفسـه، وهو مسـتهجن، بخالف ما لو محل 

. عىل اإلطالق لرجوعه إىل التعليل بالكرب العامة املقبول عرفاً
وإن محـل عـىل التطبيق احلقيقـي فليس مرجعه إىل رفع اشـتباه األمر اخلارجي 
ـ نظـري مـا لو أخرب اإلمامA عن حيوان يتقلب بأنـه ميتة وأن تقلبه ليس حلياته، كام 
يتوهـم الناظـر، بل لتدحرجه من جبل أو نحوه ـ لوضـوح حال اجلزء املبان من احلي 
وعدم بيان اإلمامA فيه أمراً خفي عىل العرف، بل إىل أن دليل حكم امليتة يراد منه 

ما يعم اجلزء املذكور، وإن فهم العرف منه خصوص احليوان امليت.
ومن ثم يكون مرجع التطبيق املذكور إىل النظر ألدلة أحكام امليتة، كام هو احلال 
يف التنزيـل، ويكـون مقتىض إطالق التطبيـق النظر جلميع تلك األحـكام، ومنها أدلة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٤ من أبواب الصيد حديث:١.
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النجاسـة، ورصفها خلصوص أدلة حرمة األكل حيتاج إىل قرينة خمرجة عن اإلطالق، 
نظري ما ذكرناه يف التنزيل، من دون فرق بينهام من هذه اجلهة.

 :Aومنهـا: ما ورد يف قطـع إليات الغنم، كمعترب أيب بصـري عن أيب عبد اهللا
«أنه قال يف إليات الغنم تقطع وهي أحياء: إهنا ميتة»(١)، ويف صحيح الكاهيل: «سـأل 
رجل أبا عبد اهللاA وأنا عنده عن قطع إليات الغنم. فقال: ال بأس بقطعها إذا كنت 
تصلح هبا مالك. ثم قال: إن يف كتاب عيلA: إن ما قطع منها ميت ال ينتفع به»(٢)، 

ونحومها غريمها.
 :Aومنها: ما ورد فيام يقطع من اإلنسـان. وهو مرسـل أيـوب بن نوح عنه
«إذا قطـع مـن الرجـل قطعة فهي ميتة، فإذا مسـها إنسـان فكل ما كان فيـه عظم فقد 
وجب عىل من يمسه الغسل، فإن مل يكن فيه عظم فال غسل عليه»(٣). وضعفه منجرب 

بالعمل به فيام تضمنه من التفصيل، كام سبق يف مبحث غسل مس امليت.
والكالم يف هاتني الطائفتني كام سـبق. بل عـن الفقيه اهلمداينP االعرتاف 
بنهـوض هاتـني الطائفتني باملطلـوب، لدعو: ظهورمهـا يف تنزيل اجلـزء منزلة ميتة 
احليـوان املأخـوذة منه، ومعه ال جمـال للتطبيق احلقيقـي للقطع بعدم صـدق احليوان 

املقطوع منه عىل اإللية املقطوعة منه.
: لعدم وضـوح الوجه يف كون  وإن كان مـا ذكـره غري خال عن اإلشـكال أوالً

املشبه به هو ميتة احليوان املقطوعة منه، ال مطلق امليتة. 
نعم قد يدعى ذلك يف مرسل أيوب بن نوح، بقرينة تفريع وجوب غسل املس 

عليه، ألن غسل املس من أحكام ميت اإلنسان، ال مس كل ميتة، كام يف احلدائق. 
لكنه يندفع بأن املفرع عىل التنزيل املذكور ليس هو وجوب غسـل املس الذي 
هو من أحكام ميت اإلنسان، بل التفصيل فيه بني ما كان فيه عظم وغريه، ومن الظاهر 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣ من الذبايح حديث:٣، ١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل املس حديث:١.
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أن التفصيل املذكور ليس من أحكام ميت اإلنسـان. ومن هنا يتعني محل التنزيل عىل 
تنزيـل القطعـة منزلة امليت مطلقاً، ويكون وجه التفريع هـو أن التنزيل املذكور راجع 
لتحقـق موضـوع التفصيل املذكـور، وبدونه ال موضوع له. كام تقـدم نظري ذلك عند 
الـكالم يف وجوب تغسـيل القطعة من امليـت إذا كان فيها عظم غـري الصدر. فراجع 

املسألة الثانية والسبعني يف أحكام الدفن.
: ألنـه إذا كان إطـالق التنزيـل منرصفاً خلصـوص حرمـة األكل، ألنه  وثانيـاً
األظهر، كام ذكره يف النصوص السابقة، فام الوجه يف عموم التنزيل يف املقام للنجاسة، 

وما الفرق بني الطائفتني مع وحدة لساهنام؟!.
اللهـم إال أن يقـال: ال جمال حلمل التنزيل يف هـذه النصوص عىل كونه بلحاظ 
خصـوص األكل. أما مرسـل أيوب بن نوح فظاهر. وأما نصـوص قطع إليات الغنم 

فلتفريع النهي عن مطلق االنتفاع فيها عىل التنزيل املذكور.
نعم تصلح هذه النصوص ألن تكون قرينة عىل عموم التنزيل حتى يف النصوص 
األول، لوحدة اللسـان فيها، فتشـهد هذه النصوص بعدم انرصافه خلصوص األكل. 

فالحظ.
(١) كـام يف املنتهى وعن غريه، بل عن احلدائق: الظاهر أنه ال خالف فيه بينهم 
وإن اختلـف املـدرك لذلـك. والعمدة فيهـ  بعـد عدم صدق امليتة عليـهـ  قصور أكثر 
نصوص التنزيل املتقدمة إليها اإلشارة عنه، الختصاصها بام قطعت احلبالة من الصيد 

وبإليات الغنم. 
وأما ما تقدم يف صحيح الكاهيل من قولهA: «إن ما قطع منها ميت ال ينتفع 
بـه»، فكام حيتمل أن يكون مرجع ضمري «منهـا» فيه الغنم، فيعم غري اإلليات، كذلك 

وقشـور اجلـرب ونحوه، املتصل بام ينفصل من شـعره ومـا ينفصل باحلك 
ونحوه من بعض األبدان فإن ذلك كله طاهر(١) إذا فصل من احلي.
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حيتمل أن يكون مرجعه اإلليات، فيختص هبا.
بل األول منرصف عن حمل الكالم مما كان من شـأنه االنفصال، ومل يكن جزءاً 
معتداً به. والسـيام بمالحظة قولهA: «ال ينتفع به» حيث ال يبعد ظهوره يف فرض 

كون املقطوع مما ينتفع به لوال املوت، وأن املوت هو املانع من االنتفاع به.
نعم ال إشـكال يف التعدي عن مورد النصـوص كام لو كان املقطوع بضعة حلم 
ليـس مـن شـأن احلبالة أن تقطعه، أو كان جزءاً ليس من شـأنه أن ينتفـع به زهداً فيه، 
أو حمـرم األكل. إال أن املتيقـن التعدي لألجـزاء اللحمية، دون مثل القشـور والبثور 
والزوائـد ونحوهـا مما من شـأنه االنفصال. والسـيام مع مناسـبة طهارتـه ملرتكزات 
املترشعة وسـريهتم للغفلة عن نجاسة مثل هذه األجزاء، فلو كان احلكم النجاسة مع 

شيوع االبتالء بذلك لظهر وبان.
وبذلك يظهر احلال يف مرسل أيوب بن نوح، فإن القطعة فيه تنرصف عن مثل 

هذه األمور الصغرية والتي من شأهنا االنفصال، كام لعله ظاهر.
هـذا وقد يسـتدل عىل الطهارة وعدم جريان حكـم امليتة يف ذلك بصحيح عيل 
بن جعفر: «أنه سـأل أخاه موسـى بن جعفرA... وعن الرجل يكون به الثالول أو 
اجلـرح هل يصلح لـه أن يقطع الثالول وهو يف صالتـه أو ينتف بعض حلمه من ذلك 
اجلرح ويطرحه؟ قال: إن مل يتخوف أن يسيل الدم فال بأس، وإن ختوف أن يسيل الدم 
فـال يفعلـه»(١)، حيث يدل عىل عـدم قدح محل ما يفصله عن جسـده يف الصالة، ولو 

كان ميتة أو بحكمها ألبطلها. 
لكنـه موقوف عىل عموم عدم جواز الصالة يف امليتة ملثل هذا احلمل غري املبني 
عـىل الـدوام، وعـىل أن جواز مثـل هذا احلمـل مبني عىل قصـور عمـوم تنزيل اجلزء 
املفصول منزلة امليت عن مثل هذا اجلزء، ليسـتلزم عدم نجاسته، ال عىل استثنائه منه، 
كي ال ينايف النجاسة عمالً بعموم التنزيل. وكال األمرين ال خيلو عن إشكال. فاألوىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٧ من أبواب قواطع الصالة حديث:١.
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الرجوع ملا سبق. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) الظاهـر عـدم اإلشـكال يف احلكـم، وقـد ادعـى اإلمجاع مـن مجاعة عىل 
خصـوص بعض املذكورات، ممـا قد يمكن بمالحظة جمموعه اسـتظهار االتفاق عىل 

الكلية املذكورة، كام ادعاه يف كشف اللثام.
وكيـف كان فال يبعد كونه مقتىض األصل، لقرب انرصاف ما تضمن نجاسـة 
امليتـة بمقتىض املناسـبات االرتكازية إىل خصـوص ما حتله احلياة ويطـرء عليه املوت 
منها. وال جمال لقياسـه بام تضمن نجاسة مثل الكلب واخلنزير، لظهور كون موضوع 
النجاسـة يف ذلـك هو العنوان املنتـزع من الذات التي ال يفرق فيهـا بني ما حتله احلياة 
وغـريه، بخـالف عنوان امليتة املنتزع من املوت الذي يطـرأ عرفاً عىل خصوص بعض 

األجزاء.
 :Aهذا ويشهد بالكلية املذكورة عموم التعليل يف صحيح احللبي عن أيب عبد اهللا
«قال: ال بأس بالصالة فيام كان من صوف امليتة، إن الصوف ليس فيه روح»(١). وهو 
وإن كان وارداً لبيـان جـواز الصـالة يف الصوف، ال يف طهارتـه، إال أن الطهارة تثبت 

باألولوية. فتأمل.
مضافاً إىل أن املانعية من الصالة والنجاسة ملا كانا معاً واردين عىل عنوان امليتة، 
وكان التعليل املذكور راجعاً إىل قصور عنوان امليتة ولو تنزيالً عن مورده، كان املفهوم 
عرفاً عدم اخلصوصية للامنعية من الصالة والتعدي لسائر أحكام امليتة، كام هو مقتىض 

عدم الفصل بينها عندهم.
ويف خـرب أيب محـزة الثـاميل عـن أيب جعفرA يف حديـث: «أن قتـادة قال له: 
أخربين عن اجلبن فقال: ال بأس به. فقال: إنه ربام جعلت فيه أنفحة امليت. فقال ليس 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٨ من أبواب النجاسات حديث:١.

طاهـرة(١)، احليـاة  حتلهـا  ال  كانـت  إذا  امليتـة  أجـزاء  (مسـألة٤): 
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بـه بـأس، إن األنفحة ليس هلا عروق وال فيها دم وال هلا عظم، إنام خترج من بني فرث 
ودم، وإنـام األنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة...»(١) فإن عموم التعليل 

. فيه شاهد بالكلية املذكورة أيضاً
وقريب منه صحيح حريز: «قال أبو عبد اهللاA لزرارة وحممد بن مسـلم(٢): 
اللبـن واللباء والبيضة والشـعر والصوف والقرن والنـاب واحلافر وكل يشء يفصل 
من الشـاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسـله وصل فيه»(٣). فإن 
املراد بام يفصل من الشـاة ليس إال ما يتعارف أخذه منها وهي حية، وهو خيتص بام ال 

حتله احلياة منها.
نعم يقرص عن مثل العظم مما ال يفصل عنها إال بعد املوت، وهو غري مهم بعد 

عموم اشتامل مجلة من النصوص عىل بعض تلك األمور باخلصوص. 
كـام قد تسـتفاد الكليـة مما تضمن اسـتثناء كل نابت. ففي صحيح احلسـني بن 
زرارة: «وقـال أبو عبد اهللاA: العظم والشـعر والصـوف والريش، كل ذلك نابت 
. قال: وسـألته عن البيضة خترج من بطن الدجاجـة امليتة. قال: ال بأس  ال يكـون ميتاً
بأكلها»(٤). فإن تطبيق النابت عىل األربعة املذكورة ومنها العظم يناسب كون املراد به 
مـا يكون عرفـاً مبايناً لليشء النابت فيه مما يكون مقر احليـاة وجريان الدم، وهو ما ال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.
(٢) كذا يف إحد نسختي الوسائل، واملطبوع من الكايف واالستبصار واخلالف وإحد نسختي التهذيب. 
ويف النسـخة األخر من الوسـائل: «قال عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا لزرارة وحممد بن مسـلم...» وهو 
: ألن عبد  املوجود يف إحد نسـختي التهذيب، وحكي عن بعض نسـخ الكايف. والظاهر أنه خطأ أوالً
الرمحن بن أيب عبد اهللا متأخر طبقة عن زرارة وحممد بن مسـلم فقد رو عن حممد بن مسـلم ورو عنه 
: لعدم مألوفية إثبات فتاو األصحاب بعضهم  من مل يدركهام. فكيف يمكن مع هذا أن يفتي هلام. وثانياً
: لرفعة مقام زرارة وحممد بن مسـلم عن أخذ احلكم من غري اإلمام. وال  لبعض يف كتب احلديث. وثالثاً
أقـل من سـقوط رواية التهذيـب بالتعارض، فتبقى روايتا االسـتبصار واخلالف حجـة، لعدم اختالف 
 النسخ فيهام، فتعضدان رواية الكايف، التي مل يثبت التعارض فيها. وباجلملة: ال تنهض النسخة األخر

بمعارضة النسخة املثبتة يف املتن. منه عفي عنه.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٣، ١٢.
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حتله احلياة، وما ليس فيه دم وال له عروق.
هـذا مضافاً إىل إمكان اسـتفادة الكلية املذكورة بمالحظـة األمور املعدودة يف 
النصـوص، فـإن إلغاء خصوصيتها عرفـاً والتعدي منها لكل مـا ال حتله احلياة قريب 

. ومن ثم ال ينبغي اإلشكال يف العموم املذكور. جداً
نعم يف مكاتبة أيب إسـحاق عن أيب احلسـنA: «كتبت إليه أسـأله عن جلود 
. فكتب: ال ينتفع من امليتة باهاب وال عصب. وكلام كان  امليتـة التـي يؤكل حلمها ذكياً
من السـخال الصوف إن جز والشعر والوبر واألنفحة والقرن. وال يتعد إىل غريها 
إن شاء اهللا»(١). وظاهر ذيلها عدم العموم. لكنها مع ضعف سندها وعدم خلوها عن 
االضطرابـ  معارضة بالنصوص املتضمنة ألمور أخر. فلتحمل عىل احلرص اإلضايف 

بلحاظ مثل اجللد مما حتله احلياة، وإال فال يظهر عامل بالظاهر املذكور.
(١) وقد تضمنها مجيعاً معترب يونس عنهمG: «قالوا: مخسة أشياء ذكية مما فيه 
منافع للخلق: األنفحة والبيض والشـعر والوبر...»(٢) ومكاتبة أيب إسحاق املتقدمة. 
كام تضمن الصوف صحاح احللبي وحريز واحلسني املتقدمة وغريها. وتضمن الشعر 

صحيحا حريز واحلسني املتقدمان وغريمها.
(٢) كـام تقدم يف صحيح احلسـني بـن زرارة. نعم قد يشـعر التعليل املتقدم يف 
خرب أيب محزة بنجاسة العظم. لكن البد من اخلروج عنه بالصحيح، ألنه أقو سنداً، 

وأظهر داللة .
(٣) وقد تضمنه صحيح حريز ومكاتبة اجلرجاين املتقدمان وغريمها.

(٤) مل أعثـر عليهـا يف يشء من النصوص باخلصـوص، وإن كان الظاهر عدم 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٧، ٢.

وهي الصوف والشـعر والوبر(١) والعظم (٢) والقرن(٣) واملنقار والظفر 
واملخلب(٤) 
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اإلشكال فيها للكرب املتقدمة.
(١) وقد تضمنه صحيح احلسني املتقدم وغريه.

(٢) مل أعثـر عليـه يف النصـوص باخلصوص. نعم تقـدم يف صحيح حريز ذكر 
احلافر، كام ذكر يف مرسل ابن أيب عمري الذي رواه الصدوق يف اخلصال بسنده إىل ابن 
. عىل  أيب عمري ويف الفقيه مرسالً عن الصادقA(١)، وال يبعد إحلاق الظلف به عرفاً

أنه داخل يف الكرب املتقدمة.
(٣) فقد تقدم اسـتثناء الناب يف صحيح حريز. ويف صحيح احلسـني بن زرارة 
املتقـدم: «وسـأله أيب وأنـا حارض عن الرجل يسـقط سـنه، فيأخذ سـن إنسـان ميت 
فيجعله مكانه. قال: ال بأس»(٢)، ويف موثقه: «كنت عند أيب عبد اهللاA وأيب يسـأله 
عن السـن من امليتة والبيضة من امليتة وأنفحة امليتة. فقال: كل هذا ذكي»(٣)، بناء عىل 
روايتـه يف الوسـائل. لكـن يف رواية الكايف: «وأيب يسـأله عن اللبـن يف امليتة». واألمر 

سهل بعد الكرب املتقدمة.
نعم يف صحيح احللبي: «سألتهA عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن جتعل 
مكاهنا سن شاة؟ قال: إن شاء فليضع مكاهنا سناً بعد أن تكون ذكية»(٤). لكن ال جمال 
لرفع اليد به عام سـبق بعد ظهور عدم العامل به، وإمكان محله عىل سـن نجس العني، 

أو عىل التطهري من مالقاة النجاسة، أو االستحباب.
(٤) فقـد تضمنهـا صحيحا حريز واحلسـني بن زرارة وخـرب أيب محزة املتقدمة 

وغريها. مضافاً إىل عدم كوهنا من أجزاء امليتة، ليتوهم عموم دليل نجاسة امليتة هلا.

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٩.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١٢، ٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٨ من أبواب النجاسات حديث:٥.

والريش(١) والظلف(٢) والسن(٣) والبيضة(٤) إذا اكتست القرش األعىل 
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(١) املعـروف اعتبار وجود القرش للبيضة يف طهارهتـا وجواز أكلها، بل قيل: 
إنـه متفـق عليه. وقد اختلفـوا يف التعبري عنه، فعرب بعضهم بالصلـب، وآخر باألعىل، 
وثالـث بالفوقـاين، ورابع بالغليظ. وهو املطابق ملوثق غياث بـن إبراهيم أو صحيحه 
عـن أيب عبـد اهللاA: «يف بيضـة أخرجت من اسـت دجاجة ميتة. قال: إن اكتسـت 

البيضة اجللد الغليظ فال بأس هبا»(١). 
وبـه خيرج عن مقتىض إطـالق النصوص املتقدمة واألصـل املقتضيني للحلية 
والطهـارة بمجرد اكتسـائها اجللد وإن كان رقيقاً ـ كام عن بعـض العامة ـ ملانعيته من 

انفعاهلا بمالقاة امليتة.
لكن ذكر بعض مشـاخيناP أنه ال ظهور للحديث يف النجاسـة بل يف حرمة 
األكل ال غـري، فال موجب للخروج به عن مقتىض القاعدة من طهارة البيضة ملباينتها 
للميتـة، كام سـبق. بل هي مقتىض إطالق غـري واحد من النصـوص املتقدمة وغريها 

الدالة عىل استثناء البيضة من حكم امليتة، للترصيح فيها بذكاة املستثنيات. 
ومـا ذكـره وإن كان قريبـاً، إال أن غري واحد من النصـوص املذكورة ظاهر يف 
تفـرع احلليـة عىل الطهارة والتـالزم بينهام من حيثيـة عدم منافاة املـوت هلام كصحيح 
حريز املتقدم، وصحيح يونس عنهمG قالوا: مخسة أشياء ذكية مما فيه منافع اخللق: 
األنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر. وال بأس باجلبن...»(٢). ومن هنا يصعب 

التفكيك بني احللية والطهارة يف التقييد املستفاد من احلديث املتقدم. فتأمل.
(٢) كـام عـن الشـهيد وغريه، بل هـو مقتىض إطالق املشـهور. خالفـاً ملا عن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٨ من أبواب النجاسات حديث:٢.

وإن مل يتصلـب(١)، سـواء أكان ذلك كلـه مأخوذاً من احليـوان احلالل أم 
احلرام(٢)، 
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العالمـة يف املنتهى وهناية األحكام فقو نجاسـة بيض اجلالل وغـري املأكول. وكأنه 
الختصـاص بعض النصوص باملأكـول، مثل ما ورد يف بيـض الدجاجة، وما تضمن 

حلية أكل البيض.
لكـن املسـتفاد منها أن حليـة األكل ألنه مأكول بالذات مـن دون أن يمنع منه 
كونـه من امليتـة، الختصاص امليتة بأجزائها دون ما خرج منها، وذلك يقتىض الطهارة 

فيام هو طاهر بالذات وإن كان حمرم األكل.
عـىل أن ذلك مقتىض إطالق بقية النصوص، خصوصـاً ما تضمن منها احلكم 
بالـذكاة التـي يراد منها الطهـارة، وهـي وإن وردت لبيان جـواز األكل، إال أنه ليس 
الختصـاص الـذكاة به، بـل لرشطيتهـا فيه، فال تنـايف العمـوم لغريه وإن حـرم أكله 
باألصل. عىل أن ذلك مقتىض أصالة الطهارة بل واستصحاهبا بعد ما سبق من قصور 

ما دل عىل نجاسة امليتة عن البيضة مما هو خارج عنها مباين هلا.
(١) كـام هـو مقتـىض إطـالق النصـوص املتقدمـة، خصوصـاً قولـهA يف 
صحيـح حريـز املتقدم يف أوائـل املسـألة: «وكل يشء يفصل مـن الشـاة والدابة فهو 
ذكـي» وخصوص خـرب أيب البخرتي عن جعفر عن أبيه: «قـال: ال بأس بام ينتف من 
الطري والدجاج ينتفع به للعجني وأذناب الطواويس وأعراق اخليل وأذناهبا» بناء عىل 

عمومه ملا ينتف من امليت، أو عدم الفصل بينه وبني ما ينتف من احلي.
لكن قال الشـيخ يف النهاية: «وحيل من امليتة الصوف والشـعر والوبر والريش 
إذا جـز، وال حيـل يشء منـه إذا قلـع منها». وكأنـه ألن أصوهلا مما حتلـه احلياة أو ألهنا 
بالنتف تستصحب شيئاً مما حتله احلياة من أجزاء امليتة. وخلصوص مكاتبة أيب إسحاق 

املتقدمة التي اشرتط فيها اجلز يف الصوف.
وفيـه: أن األول مقطـوع بعدمـه يف الريـش إذا تـم وانتهى نموه. وأما الشـعر 

وسواء أخذ بجز أم نتف أم غريمها(١).
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والصـوف فلو تم كون أصوهلا مما حتله احلياة كان مقتىض إطالق دليل طهارهتا طهارة 
أصوهلا مع ذلك، لعدم كوهنا من أجزاء امليتة، بل من النابت فيها. 

وأمـا اسـتصحاهبا ليشء مـن أجـزاء امليتة، فهو غـري الزم، ولـو حصل خرج 
عن حمل الكالم من طهارة الشـعر والصوف بانفسـهام. عىل أن ذلك ال يقتيض حتريم 
املنتـوف بتاممـهـ  كام هو مقتىض اجلمود عىل كالمه املتقدمـ  بل خصوص أصوله احلية 

أو امللتصقة هبا أجزاء امليتة.
وأمـا املكاتبـة فهيـ  مع ضعف سـندها، وعدم خلوها عـن االضطراب لعدم 
ذكـر خرب املبتـدأ فيها، ولعدم متامية احلـرص الذي تضمنته ـ قد خصت اشـرتاط اجلز 
بالصـوف، والظاهـر أنه ناش من تعارف اجلزّ فيه، دون النتـف، لضعفه، فيكون اجلزّ 
أرفق به، بل لعله ال يمكن نتفه من أصله، لتتأتى فيه شـبهة النجاسـة، بخالف الشـعر 
والريش، فلو كان التقييد باجلزّ لتوقف احلل عليه كان األنسب التقييد به فيهام لتعارف 

نتفهام.
(١) لتنجسـه هبـا. وعليه ينزل األمر بالغسـل يف صحيح حريـز املتقدم أو عىل 
االحتيـاط مراعـاة الحتامل تنجسـه بمالقـاة امليتة برطوبـة، أو للتنزه عنـه نظري األمر 

بالغسل أو بصب املاء أو بالنضح مع مالقاة النجاسة من دون رطوبة.
وعـىل األول حيمل عـىل الوجوب، كـام هو مقتـىض القاعدة، وخيتـص حينئذٍ 
بموضع املالقاة أما عىل األخريني فيتعني احلمل عىل االستحباب، بقرينة إمهاله يف بقية 

النصوص عىل كثرهتا مع شدة احلاجة لبيانه بسبب الغفلة عنه بعد خمالفته للقاعدة.
ولعـل مـا عن رشح الـدروس مـن أن األحوط غسـل الكل مطلقـاً وإن أخذ 
، إلطالق الصحيح، راجع لبعض ما ذكرنا. وإال فلو أريد منه وجوب االحتياط  باجلزّ

املذكور أشكل بام سبق.

نعم جيب غسـل املنتوف من رطوبات امليتة(١)، ويلحق باملذكورات 
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(١) قـال يف اجلواهر: «فـال أعرف خالفاً يف طهارهتا، كـام اعرتف به بعضهم، 
بل يف املنتهى أنه قول علامئنا، ويف املدارك أنه مقطوع يف كالم األصحاب، ويف كشف 
». ويقتضيه النصـوص الكثرية منها  اللثـامـ  كـام عـن الغنيةـ  دعـو اإلمجاع رصحيـاً
صحيح يونس وموثق احلسني بن زرارة وخرب أيب محزة ومكاتبة أيب إسحاق املتقدمة. 
نعم ما تضمنه خرب أيب محزة من التعليل بأن األنفحة ليس فيها عروق وال فيها 
دم وال هبا عظم، ال خيلو عن إشكال، إذ لو أريد باألنفحة الظرف فالظاهر أنه مما حتله 

احلياة، وبه دم، كبقية حشوة احليوان، من املعدة واألمعاء ونحوها.
وإن كان املراد هبا املظروف وهو اللبن املسـتجبن ـ كام يناسـبه قولهA: «إنام 
خترج من بني فرث ودم»ـ  فاألنسب تعليله بأنه قد خرج من األم احلية التي رضع منها 
اجلدي، ال من اجلدي امليت. مع أن طهارته بالذات ال تنايف يف وجوب اجتنابه لتنجسه 

عرضاً بمالقاته ألجزاء امليتة التي حتلها احلياة. 
لكـن إمجـال التعليل املذكور وإشـكاله ال يوجب رفع اليد عـن احلكم املعلل. 

والسيام مع خلوّ أكثر النصوص عن التعليل به.
نعم يف معترب أيب اجلارود: «سألت أبا جعفرA عن اجلبن، فقلت له: أخربين 
مـن رأ أنه جيعـل فيه امليتة. فقال: أمن أجل مكان واحد جيعل فيه امليتة حرم يف مجيع 
األرضني؟! إذا علمت أنه ميتة فال تأكله، وإن مل تعلم فاشرت وبع وكل...»(١)، ونحوه 
غـريه يف تضمنـه يف وضع امليتة يف اجلبن، والظاهر أن املراد به وضع األنفحة امليتة، كام 
هـو رصيح خرب بكر بن حبيب: «سـئل أبـو عبد اهللاA عن اجلبـن، وأنه توضع فيه 
األنفحة من امليتة. قال: ال تصلح. ثم أرسـل بدرهم فقال: اشـرت من رجل مسلم وال 

تسأله عن يشء»(٢).

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦٨ من أبواب األطعمة املباحة حديث:٥، ٤.

األنفحة(١)،
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وحينئـذٍ يكـون مقتـىض النصوص املذكـورة حرمـة األنفحة امليتة ونجاسـتها 
لّ اجلبن ظاهراً، ألصالة احلل ـ كام يف بعض النصوص املذكورة ـ أو ليد  واقعـاً، مع حِ

املسلم، كام هو مقتىض خرب بكر املتقدم. 
لكـن ال جمال للخـروج بذلك عام سـبق من النصـوص الكثرية املعـول عليها 
عنـد األصحـاب. فلتحمل هذه النصوص عىل التقية، أو عـىل أن احلرمة الواقعية هي 
الناشـئة من مالقاة األنفحة من امليتة ألجزاء امليتة أو ملا يالقيها برطوبة بسـبب تسامح 

. صانعي اجلبن من األعراب والبدو وعدم حترزهم غالباً
هـذا وقد اختلفت كلـامت اللغويني يف تعريف األنفحة، فيظهر من بعضها أهنا 
املظروف وهو املادة املتجبنة التي توضع يف اجلبن، وهو الذي سـبق أنه املناسـب خلرب 
 أيب محـزة. ويظهـر من بعضها أهنـا نفس الظرف، وهـو معدة احليوان قبـل أن يتغذ

بالطعام.
والزم األول البناء عىل نجاسة الظرف عمالً بعموم نجاسة امليتة، ألنه مما حتله 
. غايتـه أنه ال ينجس املظـروف وإن القـاه برطوبة، بل قد  احليـاة، كـام أرشنـا إليه آنفاً

يدعى نجاسة ظاهره فيغسل بعد فصله عن الظرف لتامسكه وجتبنه. 
أما عىل الثاين فالالزم البناء عىل طهارة الظرف بالذات، وإن لزم تطهري ظاهره 
ملالقاتـه ألجـزاء امليتة األخر برطوبـة. كام يطهر املظروف حينئـذ بمقتىض القاعدة، 

لعدم كونه من أجزاء احليوان، بل من مجلة غذائه الذي يدخل جوفه عند الرضاع.
وحيـث ال طريق إلحـراز أحد األمرين يتعني االقتصار عمالً عىل األول، ألنه 
املتيقـن يف اخلروج عن مقتىض القاعدة. وما عـن املدارك من أن الثاين مقتىض األصل 

يف غري حمله بعد ما عرفت.
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(١) كـام يف املقنعـة والنهاية والغنية والوسـيلة وظاهر الكلينـي والصدوق يف 
الـكايف والفقيه وعن املقنع والقـايض وغريها، بل لعله املعروف بني األصحاب، وقد 
نسـب لألكثر تارة، واألشهر أخر، واملشـهور ثالثة، وغري ذلك. بل يف الدروس أن 

القائل برواية التحريم نادر، ويف اخلالف والغنية اإلمجاع عىل الطهارة. 
 :Aللنصـوص، كصحيـح حريز املتقـدم، وصحيح زرارة عـن أيب عبد اهللا
«...قلـت: اللبـن يكـون يف رضع الشـاة وقـد ماتت. قـال: ال بـأس بـه»(١)، وموثق 
احلسني بن زرارة عىل ما يف رواية الكايف املتقدم عند الكالم يف السن، ونحوها مرسل 

الصدوق(٢). ويناسبه ما تقدم يف خرب أيب محزة من التعليل.
ويف املراسـم والرسائـر والتذكرة واملنتهـى وجامع املقاصد وغريهـا املنع منه، 
وجعلـه األشـبه يف الرشايـع والنافـع، ويف املنتهى وجامـع املقاصد أنه املشـهور، ويف 

الرسائر أنه نجس بغري خالف عند املحصلني من أصحابنا».
لعموم انفعال املائع بمالقاة النجاسـة. ولظهور حرص املسـتثنيات من امليتة يف 
 :A غـريه يف مكاتبة أيب إسـحاق. وخلرب وهب: «عن جعفر عـن أبيهA: إن علياً

.(٣)« سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن. فقال عيلA: ذلك احلرام حمضاً
لكن عموم االنفعال قابل للتخصيص. وكذا ظهور حرص املستثنيات يف مكاتبة 
أيب إسـحاق والسيام مع ما سبق مع عدم خلوها عن االضطراب، وكثرة اخلروج عن 
احلـرص املذكـور فيها، ومـع قرب خروج اللبـن عن موضوع احلرص، لعـدم كونه من 

أجزاء امليتة.
وأما خرب وهب فهو ضعيف يف نفسه. وانجباره بعمل األصحاب ممنوع، لعدم 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١٠، ٩، ١١.

واللبن يف الرضع(١)، وال ينجس بمالقاة الرضع النجس وإن كان األحوط 
استحباباً اجتنابه.
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وضوح الشـهرة، بل عدم ظهور عمل القدماء به. قال يف حمكي كشـف الرموز يف رد 
مـا سـبق حجة من ابـن إدريس: «والدعـو جموفة [حمرفة] ويف االسـتدالل ضعف. 
أمـا األول فألن الشـيخني خمالفـاه، واملرتىض وأتباعـه غري ناطقني به، فـام أعرف من 
بقي معه من املحصلني...». والظاهر أن اعتامد من سـبق ليس عليه، بل عىل القاعدة، 
الستحكامها يف نفوسهم. عىل أنه لو تم انجباره بالعمل فهو ال ينهض يف قبال ما سبق 
مـن النصوص املعتربة التي عمل هبا مجاعة من القدماء واملتأخرين، فالبد من طرحه، 

.Pأو محله عىل التقية، ملوافقته جلامعة من العامة، كام ذكره الشيخ
لكـن قال شـيخنا األعظـمP: «والرواية وإن كانـت ضعيفة السـند... إال 
أهنـا منجـربة بالقاعدة. كـام أن روايات الطهـارة وإن كانت صحيحـة، إال أهنا خمالفة 
للقاعدة، وطرح األخبار الصحيحة املخالفة ألصول املذهب غري عزيز. إال أن تعضد 
بفتو األصحاب ـ كام يف األنفحة ـ أو بشـهرة عظيمة توجب شـذوذ املخالف، وما 
نحن فيه ليس كذلك». وكأن ذلك السـتحكام مقتىض القاعدة يف نفسـه، وإال فيظهر 

ضعفه بأدنى تأمل.
(١) للشبهة املتقدمة يف مجيع املستثنيات.

(٢) قال يف اجلواهر: «عىل األظهر األشـهر، بل املشـهور شـهرة كادت تكون 
. بـل هي كذلـك، إذ مل نجد ومل حيك فيـه خالف من أحـد، إال من املرتىض يف  إمجاعـاً
النارصيات، فحكم بطهارة شـعر الكلب واخلنزير فيهـا، بل ظاهره ذلك يف كل ما ال 
حتل احلياة منه، واىل ما عساه يظهر من املدارك من امليل إىل طهارة ما ال حتله احلياة من 

خصوص الكافر، ومها غري قادحني يف اإلمجاع املنقول، فضالً عن املحصل». 
والوجـه فيـه أن املنرصف من النصوص هو االسـتثناء من نجاسـة املوت، فال 

والسـيام إذا كان احليوان غري مأكول(١). هـذا كله يف ميتة طاهرة العني أما 
ميتة نجسة العني فال يستثنى منها يشء(٢).
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ينـايف نجاسـة اجلزء ذاتـاً تبعاً حليوانه وإن كان ممـا ال حتله احلياة. فهـي واردة لبيان أن 
املوت ال ينجس األجزاء املذكورة، ال أنه يطهرها بعد نجاستها حال حياة احليوان.

 . ودعـو: أن دليل نجاسـة احليـوان يقرص عام ال حتله احلياة منـه. ممنوعة جداً
وقياسـه بام ال حتله من امليتة يف غري حمله، كام يظهر مما تقدم يف أول املسـألة. والسيام مع 
أن مجلة من نصوص االنفعال بمالقاة الكلب واخلنزير كالرصحية يف نجاسـة الشـعر، 
ألن املالقـاة غالبـاً تكـون به، ال باألجزاء التـي حتلها احلياة، بل هـو رصيح معترب برد 
اإلسكاف: «قلت أليب عبد اهللاA: جعلت فداك إنا نعمل بشعر اخلنزير، فربام نيس 
الرجل فصىل ويف يده يشء منه. قال: ال ينبغي أن يصيل ويف يده يشء منه. وقال: خذوه 
فاغسـلوه فام كان له دسـم فال تعملوا به، وما مل يكن له دسـم فاعملوا به، واغسـلوا 

أيديكم منه»(١)، ونحوه معتربه اآلخر(٢) وخرب سليامن اإلسكاف(٣).
نعم قد يستدل للطهارة بصحيح زرارة عن أيب عبد اهللاA: «سألته عن احلبل 
يكـون من شـعر اخلنزير يسـتقى به املـاء من البئر هـل يتوضأ من ذلك املـاء؟ قال: ال 

بأس»(٤).
بدعو: أن غلبة تقاطر املاء من احلبل عىل الدلو عند إخراجه من البئر، وغلبة 
مالقـاة يد املسـتقي للامء بعد مالقاهتا للحبل توجب ظهـور الصحيح يف طهارة احلبل 

املذكور وطهارة شعر اخلنزير املتخذ منه.
وقد أجاب عن ذلك بعض مشـاخيناP بأن السؤال فيه عن حكم املاء ظاهر 
يف املفروغية عن نجاسة شعر اخلنزير، فالبد من محل نفي البأس عىل عدم انفعال املاء 

بمالقاة النجس، أو عدم إصابة احلبل أو املاء املتنجس به ملاء الدلو.
وفيـه: أن السـؤال عـن حكم املاء كام يكون للشـك يف انفعاله بعـد الفراغ عن 
نجاسـة الشـعر، كذلك يكون للشـك يف نجاسـة شـعر اخلنزير، بل لعل الثاين أظهر، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٦٥ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢، ١، ٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤ من أبواب املاء املطلق حديث:٢.
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ملـا فيه مـن املحافظة عىل خصوصية شـعر اخلنزير، بخالف األول، فإنـه يقتيض إلغاء 
خصوصيته، ورجوع السؤال إىل السؤال عن حكم مالقاة أي نجس.

والسـيام بمالحظة موثق احلسـني بن زرارة: «كنت عند أيب عبد اهللاA وأيب 
يسـأله عن السـن [اللبن.الكايف] من امليتة والبيضة من امليتة وأنفحة امليتة. فقال: كل 
هـذا ذكـي. قلت: فشـعر اخلنزير جيعل حبالً يسـتقى به من البئر التـي يرشب منها أو 
يتوضـأ منهـا. فقال: ال بأس به. قال الكليني: وزاد فيه عيل بن عقبة وعيل بن احلسـن 
ابـن رباط، والشـعر والصوف كلـه ذكي»(١). فإنـه كالرصيح يف طهارة شـعر اخلنزير 

فيصلح قرينة عىل بيان املراد من الصحيح.
نعـم مها ظاهـران يف طهارته حتى حال احلياة. بل احتامل نجاسـته حال احلياة 
وطهارته باملوت غريب. فيبتني احلكم فيهام إما عىل اسـتثنائه من نجاسـة اخلنزير، أو 
عىل طهارة اخلنزير. ومها معاً خمالفان للنصوص الرصحية يف نجاسة اخلنزير، والرصحية 
أو كالرصحية يف نجاسـة شـعره، فيكونـان معارضني للنصوص املذكـورة، وال ينبغي 
اإلشـكال يف ترجيح تلـك النصوص التي هي أكثر عـدداً، وعليها عمل األصحاب. 

والسيام مع قول بعض العامة بالطهارة.
(١) الفـأرة تؤخـذ تارة: من الظبي املذكى. وأخر: مـن الظبي احلي. وثالثة: 
من الظبي امليت. وال إشكال يف طهارهتا يف الصورة األوىل، وهي املتيقنة من النصوص 
والفتاو. وأما يف الثانية فاملعروف من مذهب األصحاب الطهارة، ومل يعرف اخلالف 

يف ذلك إال من كشف اللثام. لعموم ما دلّ عىل نجاسة ما ينفصل من احلي.
وعن كاشـف الغطاء اإلشـكال فيـه بأن الفرد الشـايع هو السـاقط من احلي، 
فيكـون مـا دل عـىل الطهـارة مـن النصـوص داالً عـىل طهارتـه. وكأنه يريـد بذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٤، ٥.

(مسـألة٥): فأرة املسـك طاهـرة إذا انفصلت من الظبـي احلي(١)،
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النصـوص الكثـرية الدالة عـىل طهارة املسـك(١). لكن االسـتدالل هبـا موقوف عىل 
ثبوت غلبة رطوبة املسك داخل الفأرة بحيث لو كانت نجسة لتنجس هبا، وإال أمكن 

طهارته مع نجاستها.
نعم يف صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن فأرة املسك تكون مع 
مـن يصيل، وهي يف جيبه أو ثيابه. فقال: ال بأس بذلك»(٢). واالسـتدالل به وإن كان 
موقوفاً عىل عموم مانعية امليتة النجسة من الصالة حتى لو كانت مما ال تتم به الصالة، 
إال أنه يمكن االسـتدالل عىل ذلك بصحيح عبد اهللا بن جعفر: «كتبت إليه ـ يعني أبا 
حممـدA ـ : جيـوز للرجل أن يصيل ومعه فأرة املسـك؟ فكتب: ال بـأس به إذا كان 

.(٣)« ذكياً
ومحلـه عـىل طهارة نفس املسـك ـ لـو تم ـ ال يمنـع من االسـتدالل، حيث ال 
حيتمل اعتبار طهارة املسـك املحمول مع عدم مانعية امليتة املحمولة. ومن ثم فالظاهر 
متامية االسـتدالل بصحيح عيل بن جعفر بضميمة ما سـبق من كاشـف الغطاء من أن 

الفرد الشايع من الفأرة املنفصل من احلي.
ودعـو: أنه يلزم تقييده بـام إذا كان احليوان املأخوذ منه مذكى، لصحيح عبد 
اهللا بـن جعفر املتقدم، فإن تذكري الضمري املسـترت الذي هو اسـم كان فيه ملزم بحمله 
عـىل احليوان الـذي تؤخذ منه الفـأرة، فيكون مفاده نجاسـة الفـأرة املأخوذة من غري 

. املذكى وإن كان حياً
مدفوعـة: بأن إرجـاع الضمري للحيوان من دون أن يكـون متقدماً رصحياً وال 
ضمناً بعيد جداً، بل البد من رجوعه إىل املسـك، أو إىل الفأرة نفسـها، وهو األظهر، 
ألهنـا هي املسـؤول عنهـا واملذكورة أصالـة، ويكون تذكـري الضمري بتأويلهـا بام مع 
املصـيل، أو لوقوع التحريف فيه، لشـيوعه كثـرياً يف النقل، وحينئـذٍ ال يدل الصحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٩٢ من أبواب آداب احلامم حديث:٣، وراجع باب:٩٥، ٩٧ منها.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤١ من أبواب لباس املصيل حديث:١، ٢.
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إال عـىل اعتبار طهـارة الفأرة من دون حتديد ملورد ذلك، فـال ينايف طهارة املأخوذ من 
احلي. 

بـل محل صحيـح عيل بن جعفر عىل غـري املأخوذ من احلي مـع كونه هو الفرد 
الشايع بعيد جداً، فالبد من محل صحيح عبد اهللا بن جعفر عىل ماال ينافيه، إما بحمله 
عـىل مـا ذكرنـا، أو عىل أن التقييد فيه بـام إذا كان احليوان املأخوذ منـه الفأرة مذكى يف 
. وكيف كان فال ينبغي اإلشـكال يف  مقابل ما إذا كان ميتاً، ال يف مقابل ما إذا كان حياً

هنوض صحيح عيل بن جعفر باالستدالل عىل طهارة الفأرة املأخوذة من احلي.
مضافاً إىل ما أشار إليه يف اجلواهر وأوضحه من تأخر عنه من قصور ما دلّ عىل 
نجاسة اجلزء املبان من احلي عن فأرة املسك، الختصاصه بام يقطع من احلي، كإليات 
الغنـم ومـا تقطعه احلبالة من الصيد، وال جمال للتعدي منه ملا من شـأنه أن ينفصل إذا 

انفصل بنفسه. 
هـذا وأمـا الصـورة الثالثـة ـ وهـي املأخـوذة مـن امليت ـ فسـيأيت الـكالم يف 

حكمها.
. قـال يف التذكرة: «املسـك طاهر  (١) فقـد رصح غـري واحـد بطهارهتا حينئذٍ
إمجاعاً، ألن رسـول اهللا8 كان يتطيب به. وكذا فأرته عندنا، سـواءً أخذت من 

حية أو ميتة». وقريب منه يف الذكر. وظاهرمها اإلمجاع عليه عندنا. 
لكـن يف املنتهى أن األقرب نجاسـتها. وكأنه لنجاسـتها باملوت كسـائر أجزاء 
احليـوان، وليس االنفصال مطهراً هلا. ودعـو: أهنا من األجزاء التي ال حتلها احلياة. 

مدفوعة بام ذكره غري واحد من أهنا من سنخ اجللد الذي حتله احلياة بال إشكال. 
نعم قد يسـتدل عىل طهارهتا بإطالق صحيح عـيل بن جعفر املتقدم أو عمومه 

املستفاد من ترك االستفصال.

أما إذا انفصلت من امليت ففيها إشكال(١)، 
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ويندفـع بأنـه حيـث كان الشـايعـ  كام تقدمـ  هـو انفصال الفأرة حـال احلياة، 
فحملـه عـىل خصوص ذلك أقرب من رفع اليد عن عموم نجاسـة أجـزاء امليتة. وال 
أقـل من لزوم محله عىل ذلك بقرينة صحيـح عبد اهللا بن جعفر الذي هو كالرصيح يف 
وجود النجس يف مورد السؤال، وحيث كان املتيقن من إطالق صحيح عيل بن جعفر 
هـو املأخوذ من احليـ  كام سـبقـ  وال إشـكال يف طهارة املأخـوذ من املذكى، فاملتعني 

كون النجس هو املأخوذ من امليت. 
ودعو: محل صحيح عبد اهللا بن جعفر عىل نجاسـة نفس املسـك، لكونه من 
القسـم املعمـول من دم الظبي، ال من القسـم من املتكون من الظبـي بطبعه. مدفوعة 
ـ مضافـاً إىل مـا سـبق من تقريب رجـوع الضمـري يف الصحيح للفأرة، ال للمسـك ـ 
بأن املسـك احلقيقي هو املتكـون من الظبي طبعاً، وأما املعمول من دمه فليس مسـكاً 
حقيقياً، بل هو من سنخ املسك املغشوش فال جمال حلمل الصحيح عليه. والسيام مع 

كون السؤال فيه عن فأرة املسك، واملسك املغشوش ال يكون يف فأرة.
هـذا كلـه بناء عىل ما عن املشـهور مـن كون الفـأرة ملتحمة بالظبيـة ومتصلة 
هبـا، ثم تنفصل طبعاً إذا اسـتكملت نموها. قال سـيدنا املصنـفP: «أما بناء عىل 
غري املشـهور من كوهنا مودعة فيها ـ كام عن كشـف الغطـاء يف رشح القواعد من أهنا 
تتكـون يف جوف الظبي فيلقيها كالبيضة، وحكـي أيضاً عن ابن فهد الطربي، بل عن 
بعضهم أن هذا القسـم هو الشـايع الغالب من املسك، وإطالقه ينرصف إليه. انتهىـ  
فـال إشـكال يف طهارهتا، سـواءً أخذت من احلـي أم من امليت، لعـدم كوهنا جزءاً من 
احليوان، فال تشملها أدلة نجاسة القطعة املبانة من احلي، وال أدلة نجاسة أجزاء امليتة، 

واألصل فيها الطهارة. وكذا احلال لو شك يف ذلك بنحو الشبهة املوضوعية».
لكـن ما ذكره لو تم صغروياً ال يناسـب صحيـح عبد اهللا بن جعفر الذي تقدم 
أنه كالرصيح يف وجود النجس من املسك أو فأرته، حيث يكشف إما عن عدم متامية 
الدعو املذكورة، أو عن نجاسـة املسـك أو الفأرة حتى بناء عىل متاميتها، فيخرج به 
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عـن مقتىض األصل الـذي نقحه. وإن كان األول أظهر، إذ لو كانت الفأرة من سـنخ 
. إال أن تكون من سـنخ  البيضـة فنجاسـتها إذا كانـت مأخوذة مـن امليت بعيدة جـداً

البيضة إذا اكتست اجللد الرقيق.
وكـذا احلـال فيـام يظهـر مـن بعـض املعارصيـن مـن أن الفـأرة عبـارة كيس 
مبايـن للجلـد، وأنه غشـاء رقيـق جاف حميط بـه اجللد. حيـث قد يتوهـم عدم كون 
الغشـاء املذكـور مما حتلـه احلياة وإن كان متصـالً باحليوان متعلقاً بجلـده نظري القرن، 
فيكـون من مسـتثنيات امليتة. فـإن ذلك ال يناسـب صحيح عبد اهللا بـن جعفر أيضاً، 
لعـني مـا تقدم. ومـن هنا كان الظاهر متامية ما سـبق عـن املنتهى من نجاسـة املأخوذ

من امليت.
(١) ألصالة الطهارة، بل استصحاهبا، لليقني بطهارة الفأرة قبل موت احليوان. 
وال جمال للرجوع إىل أصالة عدم التذكية، لعدم توقف طهارة الفأرة عىل تذكية احليوان 
بناء عىل ما سبق من طهارة الفأرة املأخوذة من احلي. ومنه يظهر عدم توقف البناء عىل 

طهارة الفأرة عىل أخذها من املسلم خالفاً ملا قد يظهر من العروة الوثقى.
نعـم لو علـم بفصلها عن احليـوان بعد موته وشـك يف تذكيته اجتـه ـ بناء عىل 
نجاسـة املأخوذ من امليتـ  البناء عىل نجاسـتها ما مل تؤخذ من املسلم، كام نبّه له بعض 

.Pمشاخينا
 (٢) كـام هو املعـروف من مذهب األصحـاب، وتقدم من التذكـرة والذكر
دعـو اإلمجاع عليـه، كام حكي عن ظاهر غـري واحد. والعمدة يف ذلك: أن املسـك 
املوجود يف الفأرة عنرص خاص مسـتحيل من الـدم، أو تفرزه آلة اإلفراز منه كام تفرز 
سـائر الفضالت، وهو مباين للدم عرفاً ولسـائر أجزاء احليوان، فيتعني طهارته ذاتاً، 

ومـع الشـك يف ذلـك يبنـي عـىل الطهـارة(١). وأمـا املسـك فطاهـر عىل 
كل حـال(٢). إال أن يعلـم برطوبتـه املرسيـة حـال مـوت الظبـي، ففيـه 
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ولو لألصل، ونجاسة الفأرة باملوت ال تقتيض نجاسة ما فيها. 
وأمـا االسـتدالل عىل الطهارة بالنصوص الكثرية املشـار إليهـا آنفاً الدالة عىل 
طهارة املسـك. فيشـكل بأنه ال إطالق هلـا لينفع يف إثبات عموم طهارة املسـك ملا إذا 
أخذت فأرته من ميت، لورودها يف قضية خاصة، مثل صحيح عبد اهللا بن سنان عن أيب 
عبد اهللاA: «كانت لرسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله ممسـكة إذا هو توضأ أخذها بيده 
وهـي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسـول اهللا صىل اهللا عليـه وآله برائحته»(١)، أو 

لبيان أحكام أخر غري النجاسة مثل وضعه يف الدهن والطعام(٢).
هذا كله يف املسـك املوجود يف الفأرة الذي تقدم أنه املسـك احلقيقي، وأما بقية 
أنواع املسـك املذكورة يف كلامت املتأخرين فالظاهر عدم كوهنا مسـكاً حقيقياً، بل هي 
قسـم من دم الظبي الذي حيمل رائحة املسك أو يشء معمول منه، فيلحقه حكم الدم 
املذكـور، وهو خارج عن موضوع النصـوص وعن موضوع كلامت األصحاب، ألن 

كالمهم يف مسك الفأرة.
(١) يبتنـي عىل ما تقدم منهP من اإلشـكال يف نجاسـة الفـأرة املأخوذة من 
امليـت. وحيـث تقـدم أن األقرب نجاسـتها يكون األقـرب نجاسـته بمالقاهتا. لكن 

النجس حينئذ خصوص املالقي للجلد منه، دون بقية ما يف الفأرة.
. كذا يف اجلواهر بل ادعى عليه  (٢) كام هو املشـهور شهرة كادت تكون إمجاعاً
اإلمجـاع رصحيـاً يف اخلالف والغنيـة. ويف الرسائر أنه مذهب أهـل البيتA، وعن 
الذخـرية: «قـد تكرر يف كالم األصحاب نقل اإلمجاع عىل طهارته». ويدل عليه موثق 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٨ من أبواب النجاسات حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٩٥ من أبواب آداب احلامم.

إشكال(١).
(مسـألة٦): ميتة ما ال نفس له سائلة طاهرة(٢) كالوزغ، والعقرب،
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حفـص عن جعفـر بن حممد عن أبيهH: «قال: ال يفسـد املاء إال مـا كانت له نفس 
.(٢)Aسائلة»(١). ونحوه أو عينه مرفوع حممد بن حييى عن أيب عبد اهللا

واإلشكال يف داللته بعدم الترصيح فيه بامليتة. مدفوع بأن ذلك هو املفهوم منه 
بقرينة احلرص بام ليس له نفس سائلة، ألن احلرص املذكور إنام يتم يف امليتة، أما يف غريها 
فأكثر احليوانات التي هلا نفس سـائلة طاهرة ال تفسـد املاء، والذي يفسـده منها قليل 

جداً، وهو الكلب واخلنزير وما وقع الكالم يف إحلاقه هبام. 
نعـم هـو خمتص باملاء، فلو فرض احتامل نجاسـة ميتة ما ال نفس له سـائلة من 
دون أن ينجس املاء مل ينهض املوثوق بدفعه. لكن ال يظن بأحد احتامل ذلك، والسيام 
وأن أكثر أدلة نجاسة امليتة واردة يف انفعال املاء هبا، فينهض املوثق بتقييده، وال يتضح 
إطالق لباقيها يشـمل ما ليس له نفس سائلة، ليحتاج للدليل املخرج عنه، بل مقتىض 

األصل حينئذٍ الطهارة فيه. فالحظ.
هـذا وقد يسـتدل أيضاً بموثق عامر عنهA: «سـئل عن اخلنفسـاء والذباب 
واجلراد والنملة وما أشـبه ذلك يموت يف البئر والزيت والسـمن وشبهه. قال: كل ما 
ليس له دم فال بأس»(٣). بدعو: عدم الفصل بني ما ال دم له، كالوزغ، وما له دم من 

دون أن تكون له نفس سائلة، كالسمك.
ويشكل بأن جمرد عدم الفصلـ  لو تمـ  ال ينهض بتتميم االستدالل بالنصوص 
املذكـورة مـا مل يرجع لإلمجـاع التعبدي عىل عـدم الفصل، وهو غـري ظاهر بعد قرب 
استناده ملوثق حفص ونحوه مما يستفاد منه عموم طهارة ميتة غري ذي النفس ولو كان 
هـو النصوص الواردة يف بعض امليتات اخلاصة والسـرية عـىل طهارة كثري من األمور 

بعد إلغاء خصوصية مواردها وفهم العموم من جمموعها.
نعـم قد حيمـل املوثق عىل كل ما ليس له نفس سـائلة بقرينة ذكـر الذباب فيه، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٥، ١.
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ألن الذباب قد يكون له دم ولو يف بعض حاالته، كام تشـهد به التجربة. لكنه ال خيلو 
عن إشكال.

وأشـكل منه االسـتدالل بموثق أيب بصري: «سألت أبا عبد اهللاA عام يقع يف 
اآلبار. فقال: أما الفأرة وأشـباهها فينزح منها سبع دالء، إال أن يتغري املاء فينزح حتى 
يطيـب فإن سـقط فيها كلب فقدرت أن تنـزح ماءها فافعـل. وكل يشء وقع يف البئر 
ليس له دم مثل العقرب واخلنافس وأشباه ذلك فال بأس»(١). وقريب مما تضمنه ذيله 

صحيح ابن مسكان أو مرسله(٢). بل لعله عينه.
وجه اإلشـكال ـ مضافاً إىل ما سـبق ـ : أنه بعـد أن كان التحقيق اعتصام البئر 
وعدم انفعاهلا بالنجاسة فعدم وجوب النزح بوقوع ما ال دم له ال يدل عىل طهارته بل 
قد يكون العتصامها مع نجاسـته، غاية األمر أن النجاسة عىل قسمني: قسم يستحب 

له النزح، وقسم ال يستحب.
هذا وقد يدعى أن مقتىض مفهوم موثق عامر نجاسة كل ما له دم، والنسبة بينه 
وبـني موثق حفص العمـوم من وجه، فريجع يف مورد االجتامع ـ وهو ما له دم وليس 

له نفس سائلة كالسمك ـ إىل عموم نجاسة امليتة.
لكـن الظاهر عدم متاميـة ذلك أيضاً، إذ ال مفهوم هلـذه النصوص، لعدم كون 
القضيـة فيهـا رشطيـة، بل محلية، واشـتامل اخلرب فيها عـىل الفاء إنام يدل عـىل التفريع 
الـذي يكفي فيه العلية ولو مع عدم االنحصـار، ال عىل اإلناطة واالنحصار التي هي 
املعيار يف املفهوم. ولو فرض إشـعارها أو داللتها عىل املفهوم فال ريب يف كون ظهور 
االسـتثناء الـذي تضمنـه املوثق يف احلرص أقـو منه، فيقـدم عليه، وال تصـل النوبة 

للتساقط والرجوع لعموم نجاسة امليتة. 
والسـيام مع ظهور مفروغية األصحاب عن طهارة مثل السمك من حيوانات 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٧ من أبواب املاء املطلق حديث:١١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب النجاسات حديث:٣.
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املاء التي هلا دم من دون أن تكون هلا نفس سائلة، حيث يبعد جداً خطؤهم يف ذلك مع 
شـيوع االبتالء به، فإن ذلك يصلح شـاهداً عىل تقديم ظهور موثق حفص يف احلرص 

عىل مفهوم موثق أيب بصري لو تم.
وباجلملـة: الظاهر انحصار الدليـل عىل العموم املذكور بموثق حفص ومتامية 
االسـتدالل به عليه، معتضداً باإلمجاع املدعى من مجاعة من األصحاب، إذ يبعد جداً 
خطؤهم يف مثل هذه املسـألة الشايعة االبتالء، حيث يكثر االبتالء بميتة ما ال نفس له 
من احلرشات واألسـامك وغريها، فلو كان احلكم فيها النجاسـة لظهر وبان، ومل خيف 

عىل مجهور األصحاب.
نعم يف صلوح اإلمجاع املذكور إلثبات العموم إشـكال، إلمكان نجاسة بعض 
األفـراد ممـا ال يكثـر االبتالء به أو ال يتضح التسـامل عىل طهارته. ففـي النهاية: «وكل 
مـا يقـع يف املاء فـامت فيه مما ليس له نفس سـائلة فال بأس باسـتعامل املـاء، إال الوزغ 
والعقـرب خاصـة، فإنـه جيب إهـراق ما وقع فيه وغسـل اإلناء حسـب مـا قدمناه». 
ثـم حكـم يف مسـألة تطهري اآلبار بوجوب نـزح ثالث دالء ملوت احليـة أو الوزغة أو 
العقرب. ونحوه يف املبسـوط، ومثله ما يف املقنعة والوسـيلة مـن احلكم بذلك لوقوع 
الوزغـة، وما يف املراسـم والوسـيلة وعن املهـذب من أن املاء ال ينجـس بموت ما ال 
نفس له إال العقارب والوزغة، وما يف املراسـم مـن تطهري البئر ينزح دلو واحد ملوت 

الوزغة.
لكن قد يبتني ذلك كله أو بعضه عىل نجاسـة األمور املذكورة حال احلياة، كام 
يناسـبه ما يف املقنعة والنهاية من غسـل الثوب بمس الوزغة برطوبة، وما يف الوسـيلة 
من وجوب غسل ما مس الوزغ برطوبة، ورش ما مسه جافاً، وقريب منه يف املراسم. 
وحينئذٍ خيرج عام نحن فيه من نجاسـة ميتة ما ال نفس له سـائلة. إذا املراد به نجاسـته 

باملوت، ال بالذات حتى حال احلياة.
وكيـف كان فقـد يسـتدل هلـم بموثق سـامعة: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن 
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جـرة وجد فيها خنفسـاء قد مات؟ قـال: ألقه وتوضأ منـه. وإن كان عقرباً فارق املاء 
وتوضـأ من ماء غريه»(١) وقريب منه موثق أيب بصري من دون فرض املوت(٢). ومعترب 
هـارون بن محـزة الغنوي عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن الفأرة والعقرب وأشـباه 
ذلك يقع يف املاء فيخرج حياً هل يرشب من ذلك املاء ويتوضأ به [منه]؟ قال: يسكب 
منـه ثـالث مرات ـ وقليله وكثـريه بمنزلة واحدة ـ ثم يرشب منـه [ويتوضأ منه] غري 

الوزغ، فإنه ال ينتفع بام يقع فيه»(٣).
لكن املراد بذلك إن كان هو نجاسـة العقرب والوزغ حتى حال احلياة، كام هو 
مقتىض إطالق موثق أيب بصري يف العقرب ومقتىض معترب هارون يف الوزغ. فيدفعه يف 
العقرب معترب هارون، ويف الوزغ صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن 
العظاية واحلية والوزغ يقع يف املاء فال يموت أيتوضأ منه للصالة؟ قال: ال بأس به»(٤).

وإن كان نجاسـتهام باملـوت مـع طهارهتـام حال احليـاة فال دليل عـىل ذلك يف 
الوزغ. نعم يشـهد به يف العقرب موثق سـامعة. وال معارض له إال خرب عيل بن جعفر 
عن أخيهA: «سـألته عن العقرب واخلنفسـاء وأشـباههن متوت يف اجلـرة أو الدن 

يتوضأ منه للصالة؟ قال: ال بأس به»(٥). 
وهو ال خيلو عن ضعف يف السـند، حيث رواه احلمريي يف قرب اإلسـناد عن 
عبد اهللا بن احلسن العلوي عن جده عيل بن جعفر، وعبد اهللا املذكور مل ينص أحد عىل 
توثيقه. وإن كان من البعيد جداً رواية احلمريي عنه كثرياً من دون أن يكون ثقة عنده. 
والسـيام مع تأيد اخلرب املذكور بموثق أيب بصري املتقدم املتضمن عدم إفسـاد العقرب 
للبئـر إذا وقعت حيـث يصعب جداً محله عىل خصوص صورة عـدم موهتا فيه. ومن 
القريـب ابتنـاؤه عىل عدم نجاسـة ما ال جيب النزح له، وإن مل يبلغ مرتبة االسـتدالل، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٩ من أبواب األسئار حديث:٦، ٥.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٩ من أبواب األسئار حديث:٤، ١.
(٥) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٠ من أبواب األسئار حديث:٥.
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ملا سبق.
عـىل أن من القريب هجر األصحاب ملوثق سـامعة، لترصيـح عامتهم بطهارة 
ميتة ما ال نفس له سـائلة من دون اسـتثناء، وقرب ابتناء فتو من سبق عىل التنزه، أو 
البناء عىل النجاسـة حال احلياة، كام يناسبه ما تقدم منهم يف الوزغ وغريه. فاخلروج به 
عن عموم انفعال املاء بموت غري ذي النفس وموت غري ذي الدم يف غاية اإلشـكال. 

. بل لعل األقرب محله عىل كراهة الوضوء. فتأمل جيداً
هـذا وأما احلكم يف النصوص وكلامت مجاعـة من األصحاب بنزح البئر ملوت 
بعـض هذه األمور فيها، فال جمال السـتفادة احلكم بالنجاسـة منها بعـد البناء منا عىل 
عدم وجوب النزح للنجاسـات وورود األمر بالنزح لغري النجاسـات، كام سـبق غري 

مرة.
(١) تقـدم يف ذيـل الكالم يف فضلة ما ال نفس له سـائلة أن املـراد بذي النفس 
السائلة أن له عرق خيرج منه الدم شخباً، وهو أمر حيس يمكن اإلطالع عليه باالختبار 

لعامة الناس. ومن ثم اكتفىP باختباره يف ذلك. 
وأمـا ما قد يدعى مـن أن اخلفاش علمياً من ذي النفـس. فالظاهر ابتناؤه عىل 
اشـتامله عـىل دورة دموية جيـري فيها الدم بدفع من القلب الـذي هو أمر ال يدركه إال 
علامء الترشيح، وهو غري كاف يف إثبات حكم ذي النفس، ألنه يرجع إىل أن للخفاش 
عروقـاً جيري فيها الـدم، وليس هو موضوعاً لألحكام، بل البد من كون خروج الدم 
بنحو الشخب والدفع، وهو أمر عريف، فإذا مل يكن كذلك بالتجربة خرج عن موضوع 

األحكام.
اللهـم إال أن يكـون وجود الدورة الدموية بالنحو املذكور مسـتلزماً لشـخب 
الـدم مـع كرب اخلفاش، وأن عدم الشـخب يف مورد التجربة لصغـر اخلفاش. وحينئذٍ 

والسمك. ومنه اخلفاش، عىل ما قىض به االختبار(١).
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يتعـني جريان األحكام يف مجيع األفراد، ألن املسـتفاد عرفاً مـن أدلتها اعتبار واجدية 
احليوان بطبيعته للنفس السائلة، يف ثبوهتا لتامم أفراده، ال اعتبار واجدية الفرد هلا فعالً 

يف ثبوهتا له. وذلك ـ لو تم ـ يرجع لنقص االختبار وعدم استيعابه. 
(١) ألصل الطهارة. بل ألصالة عدم كون احليوان مما له نفس سـائلة احلاكمة 
عـىل األصـل املذكور. نعم ذلك مبني عـىل جريان االسـتصحاب يف العدم األزيل، ملا 
ذكرنـاه آنفاً من أن املراد من ذي النفـس، هو الطبيعة الواجدة هلا، ال واجدية الفرد هلا 

، ليمكن اليقني بعدمه يف بدء تكوينه. فعالً
(٢) امليتة تارة: تستعمل فيام يقابل احلي. وأخر: يف خصوص ما مات حتف 
مت عليكم امليتـة والدم... واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية  أنفـه، كام يف قوله تعاىل: ﴿حرّ

والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم﴾(١). وثالثة: فيام مات بدون تذكية. 
وموضـوع األحـكام الرشعيـة ـ مـن حرمـة األكل، واملانعيـة مـن الصـالة، 
والنجاسـة، وغريهـا مما وقع اخلـالف فيه ـ ما يطابـق املعنى الثالـث خارجاً من دون 

إشكال بينهم. 
وإنام وقع الكالم يف ترتب األحكام املذكورة مع عدم إحراز تذكية احليوان، أو 
عـدم ترتبها إال مع إحراز موت احليوان بوجـه غري رشعي. وهو يبتني عىل الكالم يف 
حتديد موضوع األحكام املذكورة مفهوماً، وهل هو متقوم بأمر عدمي ينهض األصل 
بإحـرازه لرتتـب أحكامه أو ال، بل هو أمر وجـودي مقتىض األصل عدمه فال ترتتب 

أحكامه؟
لعل املشـهور األول، لدعو أن اسـتصحاب عدم التذكية حيرز املوت باملعنى 

(١) سورة املائدة اآلية:٣.

وكذا ميتة ما يشك يف أنه له نفس سائلة أم ال(١).
(مسألة٧): املراد من امليتة ما مات بدون تذكية عىل الوجه الرشعي(٢).
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املذكـور فترتتـب أحكامـه. وعـىل ذلك جـر بعض مشـاخيناP يف حرمـة األكل 
واملانعية من الصالة.

لدعـو ظهـور أدلتهـام يف توقفهام عـىل التذكية، كام هو مقتـىض قوله تعاىل يف 
اآلية السابقة: ﴿إال ما ذكيتم﴾، وقولهA يف موثقة ابن بكري املتضمنة جواز الصالة 
يف أجـزاء مـا يؤكل حلمـه: «إذا علمت إنه ذكي وقـد ذكاه الذبـح»(١)، وقولهA يف 
موثقة سـامعة: «إذا رميت وسـميت فانتفع بجلده، وأما امليتة فال»(٢) وغريمها. لداللة 
اآليـة الرشيفة عىل توقف جـواز األكل عىل التذكية، وداللـة النصوص املذكورة عىل 

توقف جواز الصالة عليها. فاستصحاب عدمها حيرز حرمتها.
أمـا يف النجاسـة وحرمـة االنتفـاعـ  بنـاء عىل القول هبـاـ  فلم يكتف بالشـك 
التذكيـة، وال باسـتصحاب عدمها، لعـدم الدليل عىل أخذ التذكيـة رشطاً يف الطهارة 
وحليـة االنتفاع. بـل ليس املأخوذ يف موضـوع احلكمني املذكوريـن إال عنوان امليتة، 
ومـن الظاهـر أنه ليـس املراد بامليتة هنـا مطلق ما فارق احليـاة، وال خصوص ما مات 
حتـف أنفـه بل هـو عبارة عام مات بسـبب غري رشعـي، كام هو املفهـوم منه يف عرف 
املترشعة، ويشـهد بـه ترصيح بعض أهل اللغـة، وامليتة باملعنى املذكـور أمر وجودي 

مالزم لعدم التذكية، ال متقوم به، وال ينهض استصحاب عدم التذكية بإحرازه. 
ولو فرض الشك يف أن موضوعه هو املوت باملعنى املذكور أو عدم التذكية كفى 

ذلك يف املنع من التمسك باستصحاب عدم التذكية إلحراز احلكمني املذكورين.
هذا ويشكل ما ذكره بأنه ال جمال ألخذ الوجه الرشعي للموت يف مفهوم امليتة، 
ألنه إن كان املراد بالوجه الرشعي ما حيل إحداث املوت به وحيرم إحداثه بغريه تكليفاً، 
فمن الظاهر أنه ال ينحرص السبب الذي حيل إحداث املوت به للحيوان بالوجه الذي 
يتحقـق به التذكية، بل جيـوز إحداثه بالوجه الذي يرتتب عليه حكم امليتة، كاجلرح يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢ من أبواب لباس املصيل حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب النجاسات حديث:٢.
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غري املذبح.
وإن كان املـراد بالوجه الرشعي هو الوجه الذي ترتتب معه األحكام الرشعية 
املالزمـة للتذكيـة ـ كاألكل واللبس والبيع والطهارة ـ كان عنـوان امليتة من العناوين 
املنتزعـة من األحكام املذكـورة املتأخرة عنها رتبة، وامتنـع أخذها يف موضوعها، مع 
وضـوح أخذهـا يف األحـكام املذكورة. وهو مسـتلزم لكـون عنوان امليتـة املأخوذ يف 
موضوع تلك األحكام ذا مفهوم متقرر يف أذهان العرف املترشعي مع قطع النظر عن 

األحكام املذكورة، وال يناسب املعنى الذي ذكره.
فالظاهر أن املأخوذ يف امليتة التي هي موضوع األحكام هو عدم التذكية. غايته 

أن أخذه يكون بأحد وجوه:
األول: أن يكـون موضوع األحـكام هو امليتة من املوت باملعنى املقابل للحياة، 
فتكون شـاملة للمذكى، غاية األمر أهنا مقيدة بعدم التذكية، فيكون عدم التذكية قيداً 

يف موضوع تلك األحكام زائداً عىل عنوان امليتة من دون ترصف يف مفهوم امليتة.
الثـاين: أن يكـون موضـوع تلـك األحـكام هو امليتـة بعد التـرصف يف معناها 
وإرادة مـا يطابق غري املذكى منها، بأن تكون من العناوين املركبة، وتتقوم بأمر عدمي 
زائـد عىل املوت، وهو عدم التذكية، بأن يكـون العدم املذكور قيداً يف مفهومها، ال يف 
أحكامها مع عموم مفهومها. فامليتة عبارة عام مات ومل يذك، فيكون التقابل بينها وبني 

املذكى كالتقابل بني العدم وامللكة.
الثالث: كالثاين، إال أن امليتة متقومة بأمر وجودي زائد عىل املوت مالزم لعدم 
التذكيـة، بـأن تكون عبارة عام مات بسـبب ال يوجـب التذكية، فيكـون كل من امليتة 

واملذكى عنوانني وجوديني متضادين. 
وعىل األولني تنهض أصالة عـدم التذكية بإحراز موضوع األحكام املذكورة، 

وال تنهض بذلك عىل الثالث.
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إذا عرفت هذا فنقول: ال ريب يف أن امليتة لغة مأخوذة من املوت املقابل للحياة 
فتصـدق بدواً عىل املذكى وغريه، كام أهنا تسـتعمل عرفـاً يف خصوص ما مات حتف 
أنفـه، وحيـث ال ريـب عندهم يف قصـور أحكامها عـن املذكى، وشـموهلا لكل ما مل 
يذك، فالظاهر ابتناء ذلك عىل ما ارتكز عندهم ـ ويستفاد من األدلة ـ من أن األحكام 
املذكـورة إنـام ثبتـت للميتة بلحـاظ خبث املوت وقـذره، وذلك يقتـيض اختصاصها 
بصـورة عدم التذكية الرافعـة للقذر واخلبث املذكورين، وهو مناسـب لكون التذكية 
من سنخ املانع من األحكام املذكورة، والزمه أخذ عدمها فيها، إما لكونه قيداً يف امليتة 
التي هي موضوع األحكام املذكورة ـ كام هو مقتىض الوجه األول ـ أو لكونه مأخوذاً 
يف مفهوم امليتة باملعنى الذي صارت به موضوعاً هلذه األحكام ـ كام هو مقتىض الوجه 

الثاين ـ وال يناسب الوجه الثالث.
ويشـهد بنفـي الثالث ـ مضافـاً إىل ذلك ـ بـل بخصوص الثـاين: أن أدلة أكثر 
األحكام املذكورة قد اشـتملت عىل كل من األمرين، فكثري من النصوص قد اشـتمل 
عىل حرمة أكل امليتة والصالة فيها واالنتفاع هبا، كام اشتملت اآلية الرشيفة وكثري من 

النصوص عىل اعتبار التذكية يف جواز األكل والصالة واالنتفاع.
وظاهـر كلتـا الطائفتـني دخل العنـوان املذكور فيهـا يف ترتب احلكـم، وذلك 
ال يكـون إال بـام ذكرنا مـن كون املراد بامليتة ما يسـاوق غري املذكى، ليتحـد مفاد كلتا 
الطائفتني، خصوصاً ما ورد فيه العنوانان يف كالم واحد مثل موثق سامعة: «سألته عن 

جلود السباع ينتفع هبا؟ قال: إذا سميت ورميت فانتفع بجلده، وأما امليتة فال»(١).
أمـا لو محلت امليتة عـىل معنى آخر مالزم لعدم التذكية، فيلـزم كون أخذ امليتة 
يف موضـوع هـذه األحكام عرضيـاً ملالزمته للموضوع، ال حقيقياً لدخله بنفسـه فيه، 
. فالحظ مثل صحيح احللبي: «سـألت أبا عبد اهللاA عن  وهو خالف الظاهر جداً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب النجاسات حديث:٢.
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اخلفـاف التي تباع يف السـوق. فقال: اشـرت وصل فيهـا حتى تعلم أنه ميتـة بعينه»(١)، 
وموثـق سـامعة: «أنه سـأل أبا عبد اهللاA عن تقليد السـيف يف الصـالة وفيه الفراء 

والكيمخت فقال: ال بأس ما مل تعلم أنه ميتة»(٢). 
عـىل أنـه لو فرض إمـكان الترصف يف الظهـور املذكور فكام يمكـن البناء عىل 
أن الدخيـل هـو املذكـى وتنزيل أخذ امليتـة يف األدلة األخر عىل كونـه عرضياً بلحاظ 
مالزمتهـا لعدم التذكيـة، كذلك يمكن العكـس بالبناء عىل كـون الدخيل هو عنوان 
امليتـة، بـام هو أمر وجودي وتنزيـل أدلة أخذ عدم التذكية يف ظاهـر األدلة اآلخر عىل 
كونـه عرضياً بلحاظ مالزمتـه لعنوان امليتة املذكور، وال مرجـح لألول، واملتعني مع 

الشك عدم هنوض أصالة عدم التذكية بإحراز األحكام املذكورة، نظري ما تقدم منه.
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل بعد اجلمع بني الطائفتني املذكورتني من النصوص 
يف أن املراد بامليتة يف الطائفة األوىل ما يساوق ما مل يذك، وأن ذلك هو املعنى املترشعي 
أو املنرصف إليه اإلطالق منها، فيتعني محل نصوص النجاسة عليه، إذ ال حيتمل تعدد 

 . معناها مفهوماً مع التطابق اخلارجي املصداقي بني موضوع األحكام مجيعاً
ويؤيد ما ذكرنا أمور:

األول: ما يف كالم غري واحد من اللغويني، ففي الصحاح والقاموس: «امليتة ما 
مل تلحقه الذكاة»، ويف لسان العرب: «وامليتة ما مل تدرك ذكاته» ويف مفردات الراغب: 
«وامليتـة مـن احليوان مـا زال روحه بغري تذكيـة»، ويف جممع البيـان: «حرمت عليكم 
امليتـة... أي حرم عليكم أكل امليتة واالنتفاع هبا، وهو كل ما له نفس سـائلة... فارقه 
روحـه مـن غري تذكيـة. وقيل: امليتـة كل ما فارقته احليـاة من دواب الـرب وطريه بغري 
تذكيـة...» وقريـب منه ما يف تفسـري الطربي. فإن هذه الكلـامت رصحية يف أخذ عدم 

التذكية يف امليتة التي هي موضوع الكالم.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:١٢.



املراد من امليتة..................................................................................... ٣٤٣

نعم نسـب يف تقريـر درس بعض مشـاخيناP الترصيح باملعنـى الذي ذكره          
ـ وهـو ما مات بوجـه غري رشعي ـ ملجمع البحرين تـارة، وللمصباح أخر. لكن مل 
أعثر يف جممع البحرين عىل تعرض لرشح مفهوم امليتة. كام أن ما يف املصباح ال ينهض 
بـه، ألنه قال: «وامليتة مـن احليوان ما مات حتف أنفه... واملراد بامليتة يف عرف الرشع 

ما مات حتف أنفه، أو قتل عىل هيئة غري مرشوعة». 
وهـو ظاهر يف بيان مصاديقهـا، وأهنا أعم من املعنى اللغوي الذي ذكره، ال يف 
رشح مفهومها لينايف ما ذكرنا. والسيام بلحاظ ما سبق من امتناع أخذ عدم املرشوعية 

يف موضوع أحكام امليتة، فال يصح أخذه إال لتحديد املصاديق ال غري.
وهذا بخالف من سـبق فإن كالمهم مسـوق لرشح املفهـوم، وهو وإن مل يبلغ 
مرتبـة احلجيـة، البتنـاء كالم اللغويني عىل التسـامح يف التعاريـف واختالط ضوابط 
املصاديـق باحلـدود املفهومية، إال أنـه يصلح للتأييـد وتقريب مفاد األدلـة الرشعية، 

وحتديد املفهوم املترشعي التابع هلا.
الثـاين: أنه قـد وردت نصوص كثرية يف الصيد والذباحـة(١) قد تضمنت لزوم 
العلم باسـتناد املوت للسـبب املذكي ومعلالً يف بعضها بأنه ال يدري باستناده للسبب 
املذكـي(٢). والظاهـر املفروغية عنـد األصحاب ـ تبعاً لسـرية املترشعـة االرتكازية ـ 
عىل ترتيب مجيع أحكام امليتة ومنها النجاسـة، ال خصوص حرمة األكل واملانعية من 
الصـالة، وإال جلـاز أخذ اجللـد واالنتفاع به فيـام يعترب فيه الطهارة، ولـو كان بناؤهم 
. ومن ثم ال ينبغي الشـك يف عـدم بنائهم  عـىل ذلـك لظهر وبـان ألمهية اجللـد حينئذٍ
عـىل ذلـك، مع أن األصـل ال حيرز اسـتناد املوت للسـبب الذي ال يوجـب التذكية، 
وهو شـاهد باملفروغية عن كون املراد بامليتة يف مجيع تلك األحكام ما مل يذك، فينهض 

األصل بإحرازها وإحراز األحكام بتبعها.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥، ١٤، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢ من أبواب الصيد، وباب:١٣ من أبواب الذبح.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥ من أبواب الصيد حديث:١، وباب:١٣ من أبواب الذبح حديث:٢.
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الثالـث: أن حرمـة البيـع يف ظاهـر األدلـة من أحـكام امليتة، فلـو مل يكن عدم 
التذكيـة مأخـوذاً يف املـراد منها مل تنهض أصالـة عدم التذكية بإثبـات حرمة البيع، بل 
مقتـىض أصالة عدم كـون احليوان ميتة جواز البيع ونفوذه، مع أنه ال يظن بأحد جواز 

البيع إذا مل حترز ذكاته بيد املسلم ونحوها.
ومن هنا ال ينبغي التأمل يف أن ما هو املوضوع جلميع األحكام هو امليتة باملعنى 
املسـاوق ملـا مل يذك. ولعـل إرادة ذلك مبنـي يف أول األمر عىل انـرصاف إطالق امليتة 
لذلك بسـبب القرينة املشـار إليها آنفاً من أن ثبوت هذه األحـكام بلحاظ قذر املوت 
وخبثـه املسـتلزم لقصورها عن املذكـى ومانعية التذكية من ثبوهتا، ثم صار هذا سـبباً 
لتبـدل معنـى امليتة يف عرف املترشعة، وكون املراد منهـا عندهم ما مل يذك، بنحو صار 
هـو املفهـوم من إطالقهـا يف مجلة من أدلـة األحكام املذكـورة، فصارت امليتـة مقابلة 
للمذكـى، ال أعـم منه، بحيث يكـون قصورها عنه من باب التخصيص واالسـتثناء. 
نعم يتجه االسـتثناء إذا مل يكن املسـتثنى منه عنوان امليتة، بل سبب املوت، كام يف اآلية 

الكريمة. فالحظ.
بقي يشء: وهو أنه سـبق من بعض مشـاخيناP أن موضـوع حرمة االنتفاع 
ـ لو قيل هبا ـ من أحكام امليتة، ال من أحكام غري املذكى، لعدم ورود ما يشهد باعتبار 
 Pالتذكية يف حلّ االنتفاع. لكن موثق سـامعة املتقدم شاهد بذلك، وقد استدل هو

به للقول بحرمة االنتفاع. واألمر سهل بعد ما سبق.
(١) أرشنا سـابقاً إىل أن مقتىض األصل األويل مع الشـك يف تذكية احليوان هو 
البناء عىل النجاسـة وسـائر أحكام املوت، السـتصحاب عدم التذكية الذي سـبق أنه 

حيرز كون احليوان ميتة باملعنى الذي هو موضوع األحكام.

(مسـألة٨): مـا يؤخذ من يد املسـلم من اللحم والشـحم واجللد إذا 
،(١) شك يف تذكية حيوانه فهو حمكوم بالطهارة ظاهراً
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وقـد استشـكل يف ذلـك صاحب املـدارك تارة: بعـدم حجية االسـتصحاب. 
وأخر: بإنه لو سلم العمل به فهو إنام يقيد الظن والنجاسة ال حيكم هبا إال مع اليقني 

. أو الظن الذي يثبت اعتباره رشعاً
ويندفـع األول بتاممية الدليل عىل اعتبار االسـتصحاب عـىل ما حقق يف حمله. 
والثاين بأن النجاسـة كغريها من األحـكام واملوضوعات اخلارجية يكفي يف إحرازها 
األصـل. وما تضمن توقـف البناء عليها عىل العلم ال يراد بـه توقفه عىل العلم بام هو 
صفـة خاصة، بل بام هو طريـق حيرز معه الواقع، فيقوم مقامه الطـرق الظنية املعتربة، 

واألصول اإلحرازية والتعبدية، كام حقق يف حمله من األصول.
بل ال إشـكال يف جريان اسـتصحاب النجاسـة، لقولهA يف صحيح زرارة 
فيمـن علم إصابة النجاسـة لثوبه ومل يعلم موضعها: «تغسـل من ثوبـك الناحية التي 

تر أنه قد أصاهبا حتى تكون عىل يقني من طهارتك»(١).
وأشـكل من ذلك ما يف احلدائق من اإلشكال يف استصحاب عدم التذكية بأنه 
خـالف القاعـدة املتفق عليها نصاً وفتو من أن كل يشء فيـه حالل وحرام فهو لك 
حالل، وكل يشء طاهر حتى تعلم أنه قذر. وقد ذكروا أنه جيب رفع اليد عن األصل 
بالدليـل، فرتجيحهم العمل باألصل املذكور عىل هذه القاعدة املنصوصة خروج عن 

القواعد.
إذ فيه: أن القاعدتني املذكورتني عبارة عن أصالتي الطهارة واحللّ املحكومتني 

لالستصحاب، وليستا من األدلة، ليكونا مقدمتني عليه. 
ومـن ثم ال ينبغـي التأمل يف جريان اسـتصحاب عدم التذكية ذاتاً مع الشـك 
فيها، فتجري أحكام غري املذكى من حرمة األكل والبيع والصالة يف اليشء ونجاسته 

بناء عىل ما تقدم. وإنام الكالم يف املخرج عن ذلك.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب النجاسات حديث:٢.
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واملـرصح بـه يف كالم غـري واحـد أمارية يد املسـلم عـىل التذكية، قال سـيدنا 
املصنـفP: «والظاهـر أن هـذا هو املشـهور»، ويف اجلواهر: «للسـرية املسـتقيمة 

وحمكي اإلمجاع».
والذي ينبغي أن يقال: النصوص يف املقام عىل طوائف ثالث:

األوىل: مـا تضمـن جـواز ترتيـب آثـار التذكيـة مطلقـاً حتـى يعلـم بعدمها، 
كموثق سـامعة املتقدم يف املسـألة السابقة، ومعترب عيل بن أيب محزة: «إن رجالً سأل أبا 
عبد اهللاA وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصيل فيه. قال: نعم. فقال الرجل: 
إن فيه الكيمخت. قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما 
يكـون ميتة، فقـال: ما علمت أنه ميتة فال تصل فيـه»(١)، وصحيح جعفر بن حممد بن 
يونس: «أن أباه كتب إىل أيب احلسـنA يسـأله عن الفرو واخلف ألبسـه وأصيل فيه 

وال أعلم أنه ذكي. فكتب: ال بأس به»(٢).
 Aالثانية: ما تضمن املنع من ترتيب األثر مطلقاً حتى يعلم بالتذكية، كقوله
يف موثـق ابـن بكري: «فإن كان ممـا يؤكل حلمه فالصالة يف وبره وشـعره وروثه وألبانه 

وكل يشء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح»(٣).
الثالثـة: مـا تضمن جـواز ترتيب األثـر يف مـوارد خاصة، كالسـوق، وأرض 

اإلسالم، ونحومها مما يأيت الكالم فيه. 
ومقتىض اجلمع العريف جعل هذه الطائفة شـاهد مجـع بني الطائفتني األوليني، 
فتنـزل األوىل عىل مـوارد هذه الطائفـة، وختصص الطائفـة الثانية هبا. بـل حيث كان 
مفاد هذه الطائفة ترتيب أثر التذكية يف مورد األمارة عليها يكفي يف اجلمع بينها وبني 
الطائفـة الثانية محل أخذ العلم بالتذكية يف الطائفـة الثانية عىل أنه مأخوذ بام هو طريق 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٥٥ من أبواب لباس املصيل حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢ من أبواب لباس املصيل حديث:١.
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يقوم مقامه سائر الطرق ومنه ما تضمنته الطائفة الثالثة، فال تكون منافية هلا، بل منقحة 
ملوضوعها. ومن ثم يكون العمل عىل الطائفة الثالثة فالالزم حتديد مفادها.

وقد اشتملت عىل عنوانني:
األول: السـوق، حيـث قد تضمن مجلة منهـا جواز ترتيب أثـر التذكية عىل ما 
يؤخذ من السـوق، كصحيح احللبي: «سـألت أبا عبد اهللاA عن اخلفاف التي تباع 
يف السـوق. فقال: اشـرت وصل فيها حتى تعلـم إنه ميتة بعينـه»(١) وصحيح البزنطي: 
«سـألته عن الرجل يأيت السـوق، فيشـرتي جبة فراء ال يدري أذكية هي أم غري ذكية، 
أيصيل فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم املسألة، إن أبا جعفرA كان يقول: إن اخلوارج 

ضيقوا عىل أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك»(٢)، وغريمها.
ومقتـىض إطالقهـا العموم لسـوق غـري املسـلمني، ودعو: انرصافه لسـوق 
املسـلمني، لغلبته. ممنوعة، ألن الغلبـة ال تصلح لتقيد اإلطالق، واالنرصاف ملوردها 
بـدوي ال يعتد به. ومثلها دعو: أن خصوصية السـوق إنام هـي بلحاظ أماريته عىل 

التذكية، وهي إنام تتم يف سوق املسلمني، دون غريه.
الندفاعهـا بعـدم وضوح ابتنـاء احلكم عـىل األمارية املذكورة، بـل لعله مبتن 
عىل التسـهيل ورفع احلرج، منعاً الضطراب نظام الناس. كام هو املناسـب ملا يأيت من 
العموم لسـوق املخالفني، مع معروفية القول بطهارة جلد امليتة بالدبغ، وحلية ذبائح 

أهل الكتاب عندهم، ومع اختالفهم معنا يف بعض رشوط التذكية.
والسـيام وأن أخذ السـوق مل يكن للتقييد به يف كالم اإلمـام، ليكون ظاهراً يف 
اخلصوصيـة كـي يدعى أن املنـرصف منه مالحظـة األمارية، بل هو مأخـوذ يف كالم 
السـائل غري الظاهر يف التقييـد، وإنام بني عىل التقييد لكونه شـاهد مجع بني الطائفتني 

األوليني. فالحظ.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٣.
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وأشـكل مـن ذلك مـا ذكره بعـض مشـاخيناP مـن أن أدلة اعتبار السـوق 
ليست واردة بنحو القضية احلقيقية، بل بنحو القضية اخلارجية، وهي خمتصة بأسواق 
املسـلمني، وال إطـالق للقضية اخلارجية، كي يتمسـك به لتعميم احلكم لسـوق غري 

املسلمني.
: بعدم الوجه يف محلها عىل القضية اخلارجية، كيف وال إشـكال  الندفاعه أوالً
يف شـموهلا لألسـواق املتجددة بعد ورود األسـئلة املذكورة. وجمرد العلم بعدم دخل 
خصوصيـة السـوق، بحيث ال يعم احلكم مثل الشـوارع والطـرقـ  لو تمـ  ال يصلح 
قرينة عىل محل القضية عىل اخلارجية، بل غاية ما يقتيض ذلك إلغاء خصوصية السوق 
والعمـوم جلميع املواضع املعـدة للبيع. عىل أنه يف غاية اإلشـكال إلمكان خصوصية 
السوق الذي هو عبارة عن املوضع املعد لتجمع البائعني، دون مواضع البيع املفردة.

: بأن الظاهر عدم اختصاص األسـواق املوجودة يف عرص الروايات التي  وثانياً
هي حمل االبتالء بأسـواق املسـلمني، لكثرة وجود أهل الذمة يف تلك البالد املناسـب 
الختصاصهم بأسـواق هلم، واشـرتاكهم مع املسـلمني يف بعض األسواق، بحيث ال 
يصدق عليه أنه سوق املسلمني. مضافاً إىل قرب ابتالء املسلمني بالدخول لبالد الكفر 
املجاورة والرشاء من أسواقهم. ولعله لذا حكي عن بعضهم إطالق اعتبار السوق. 

لكن البد من رفع اليد عن اإلطالق املذكور بصحيح فضيل وزرارة وحممد بن 
مسـلم: «أهنم سـألوا أباب جعفرA عن رشاء اللحوم من األسـواق، وال يدري ما 

لْ إذا كان ذلك يف سوق املسلمني، وال تسأل عنه»(١).  صنع القصابون. فقال: كُ
مضافاً إىل قرب قيام اإلمجاع عىل عدم اعتبار سـوق غري املسـلمني، واملفروغية 

عن ذلك، وأن القول املشار إليه ـ لو صحت النسبة ـ شاذ نادر. 
وكيف كان فال ينبغي اإلشـكال يف حجية سـوق املسـلمني. ويكفـي فيه غلبة 
املسـلمني عليه، بحيث يعد سـوقهم ال سوقاً لغريهم أو مشـرتكاً بينهم وبني غريهم، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٩ من أبواب الذبايح حديث:١.
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ويناسبه ما يأيت.
الثـاين: الصنـع يف أرض اإلسـالم، كام تضمنه صحيح إسـحاق بـن عامر عن 
العبـد الصالـحA: «أنه قال: ال بأس بالصالة يف الفـراء اليامين وفيام صنع يف أرض 
اإلسالم. قلت: فإن كان فيها غري أهل اإلسالم؟ قال: إذا كان الغالب عليها املسلمني 

فال بأس»(١).
ويناسـبه موثق السـكوين عن أيب عبـد اهللاA: «أن أمري املؤمننيA سـئل 
عن سـفرة وجدت يف الطريق مطروحة حلمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكني. 
م ما فيها ثم يؤكل، ألنه يفسـد وليس له بقاء، فإذا جاء  فقـال: أمـري املؤمننيA: يقوّ
طالبها غرموا له الثمن. قيل له يا أمري املؤمننيA: ال يدري سـفرة مسـلم أو سـفرة 
جمويس. فقال: هم يف سعة حتى يعلموا»(٢)، حيث البد من محله ـ ولو بقرينة صحيح 
إسحاقـ  عىل ما وجد يف أرض يغلب فيها املسلمون كالعراق. بل لعله املتيقن منه بعد 

 .Aظهور كوهنام إشارة إىل قضية خارجية يسهل السؤال عن حكمها منه
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن املحتمل لو مل يكن ظاهراً أن السـؤال 
فيها من جهة النجاسـة العرضية لألمور املذكورة من جهة مسـاورة املجويس، ال من 
جهـة الشـك يف التذكيـة، فال تكون ممـا نحن فيه. فـال يتضح وجهه. والسـيام مع أن 
مقتىض مطابقة اجلواب للسؤال محل العلم فيه عىل العلم بكوهنا سفرة جمويس، مع ما 
هـو املعلـوم من عدم كفاية العلم بكوهنا سـفرة املجويس يف البناء عىل نجاسـة األمور 
املذكورة بالعرض، خصوصاً بناء عىل طهارة املجويس، بخالف ما لو محل عىل الشك 
يف التذكيـة، حيث يكفي يف التوقف عن اللحم العلـم بكونه للمجويس، لعدم إحراز 

التذكية له.
نعـم ذلك خيتص باللحـم. لكنه غري مانع من االسـتدالل، لظهور احلديث يف 
أن العلم املذكور رافع للسـعة يف اجلملة يف مقابل عموم السـعة مع اجلهل، ال رافع هلا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٥، ١١.
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يف مجيع ما اشتملت عليه السفرة. وعىل كل حال ال ينبغي التوقف يف كفاية الصنع يف 
أرض اإلسالم ـ ولو لغلبة املسلمني ـ يف البناء عىل التذكية.

هـذا واملسـتفاد عرفاً مـن أمارية السـوق والصنع يف األرض التـي يغلب فيها 
املسـلمون أن أماريتهـام يف طـول أمارية يد املسـلم، من أجل كوهنامـ  بلحـاظ الغلبةـ  
أمـارة عـىل صريورة املأخوذ حتت يد املسـلم، فهام أمارة عىل األمارة. كام يناسـبه ما يف 
خرب إسـامعيل بن عيسـى: «سـألت أبا احلسـنA عن جلود الفراء يشرتهيا الرجل 
يف سـوق من أسـواق اجلبل، أيسـأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلامً غري عارف؟ قال: 
عليكـم أنتـم أن تسـألوا إذا رأيتم املرشكني يبيعـون ذلك، وإذا رأيتـم يصلون فيه فال 

تسألوا عنه»(١).
وعـىل ذلك يكفي العلم ببيع املسـلم له ولو يف غري السـوق، وصنع املسـلم له 
ولو يف غري أرض اإلسـالم. بل يكفي كونه حتت يد املسـلم إذا كان مستعمالً استعامالً 
يتوقف عىل التذكية، كالصالة فيه وهتيئته لألكل ونحومها، كام يناسـبه خرب إسـامعيل 
وموثق السـكوين، كام يكفي عمل املسـلم فيه عمالً يناسب التذكية وإن مل تكن رشطاً 
فيه أو يف حليته، كدبغه وصنع الفراء منه ونحومها، لصحيح إسـحاق بن عامر بعد ما 

سبق من محله عىل كون العمل يف أرض اإلسالم يف طول يد املسلم.
هذا ويف حديث حممد بن احلسـني [احلسن] األشعري: «كتب بعض أصحابنا 
إىل أيب جعفر الثاينA: ما تقول يف الفرو يشرت من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً 
فال بأس»(٢). لكن ذلك ال يناسـب النصوص الكثرية الناهية عن السـؤال ومحله عىل 
غري سوق املسلمني أو عىل الرشاء أو من غري املسلم ليناسب ما تقدم يف خرب إسامعيل 
بن عيسـى. بعيد جداً ألن سـوق املسلمني أظهر األفراد أو املتيقن منه. فالبد من محله 
عـىل الكراهـة باملعنى اآليت يف صحيح احللبي، أو عىل فـراء خاص معهود جملوب من 

بالد الكفر أو نحو ذلك.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٧، ١٠.
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بقي يف املقام أمور:
األول: مقتـىض إطـالق النصـوص والفتو، بـل معقد اإلمجـاع املتقدم عدم 
الفرق يف حجية يد املسلم بني املؤمن واملخالف املستحل جللد امليتة بالدبغ وغريه. ويف 
روض اجلنان أنه املشـهور يف الفتاو واألخبار، وعن كشف االلتباس نسبته لألكثر. 
خالفاً للتذكـرة واملنتهى وهناية األحكام والذكر وحمكـي التحرير واهلاللية وفوائد 
الرشايع وحاشـية اإلرشـاد وكشـف اللثام والشـافية، فمنعوا من ترتيب األثر عىل ما 

يوجد عند مستحل امليتة.
قال يف التذكرة: «وإنام اعتربنا يف املسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية، 
إذ ال فرق يف انتفاء الظن بني املستبيح من املسلم والكافر». وهو ـ كام تر ـ ال ينهض 

باخلروج عن إطالق النصوص املتقدمة.
نعـم قد يسـتدل عـىل ذلـك بصحيـح عبد الرمحـن بـن احلجـاج: «قلت أليب 
عبد اهللاA: إين أدخل سـوق املسـلمني ـ أعني هذا اخللق الذي يدعون اإلسـالم ـ 
فأشـرتي منهم الفراء للتجـارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكيـة؟ فيقول: بىل. فهل 
يصلح يل أن ابيعها عىل أهنا ذكية؟ فقال: ال، ولكن ال بأس أن تبيعها وتقول: قد رشط 
يل الذي اشـرتيتها منه أهنا ذكية. قلت: وما افسـد ذلك؟ قال: اسـتحالل أهل العراق 
للميتـة، وزعمـوا أن دباغ جلد امليتة ذكاتـه...»(١) وصحيح احللبـي عنهA: «قال: 
تكـره الصالة يف الفراء إال ما صنع يف أرض احلجـاز أو ما علمت منه الذكاة»(٢)، بناء 

عىل أن خصوصية أرض احلجاز لعدم استحالل أهلها امليتة بالدبغ. 
وخـرب أيب بصري: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن الصالة يف الفـراء. فقال: كان 
عيل بن احلسـنيA رجالً رصداً ال يدفئه فراء احلجـاز، ألن دباغها بالقرض، فكان 
يبعـث إىل العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسـه، فإذا حـرضت الصالة ألقاه وألقى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦١ من أبواب النجاسات حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦١ من أبواب لباس املصيل حديث:١.
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القميـص الذي يليه، فكان يسـئل عن ذلـك، فقال: إن أهل العراق يسـتحلون لباس 
جلود امليتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته»(١).

لكـن مقتـىض النصوص املذكورة عـدم اختصاص التوقف بـام يكون حتت يد 
املسـتحل، بل عمومه لكل مورد حيتمل فيه عدم التذكية بسـبب االسـتحالل ولو مع 
احتـامل عدم اسـتحالل صاحـب اليد، بل ولو مـع العلم بعدم اسـتحالله إذا احتمل 
أخـذه له من املسـتحل ولو بوسـائط وال يظـن من أحد القـول بذلك. كام ال تناسـبه 

النصوص الكثرية التي سبق االستدالل هبا حلجية يد املسلم. 
مضافـاً إىل أن صحيح عبـد الرمحن إنام تضمن عدم جـواز االعتامد عىل إخبار 
البايـع بالتذكيـة يف التعهـد هبـا عنـد البيع ثانياً، بسـبب الشـبهة املذكورة الناشـئة من 
اسـتحالل أهل العـراق جلد امليتة بالدبغ، ال عىل املنع من ترتيـب أثر التذكية بالرشاء 
من السوق الذي هو حمل الكالم. بل هو خالف ما تضمنه من جواز البيع بعد الرشاء 

من السوق، مع عدم جواز بيع امليتة. 
وأمـا صحيـح احللبـي فهـوـ  مع عـدم رصاحتـه يف احلرمـةـ  ال يناسـب جداً 
نصـوص السـوق الكثـرية، حيث ال جمـال حلملها عـىل خصوص ما صنـع يف أرض 
احلجاز، بل هو خالف رصيح إسـحاق بن عامر وخرب إسـامعيل بن عيسى املتقدمني، 
فالبـد من طرحـه، أو محله عىل الكراهة مـن حيثية التحفظ عىل الواقـع، وإن كان قد 
يطـرأ ما يقتيض مرجوحيـة العمل عليها من لزوم احلرج والضيق، كام يناسـبه التأكيد 
عـىل اجلـواز يف نصوص السـوق، خصوصاً مثل خرب احلسـن بن اجلهـم: «قلت أليب 
احلسـن: اعـرتض السـوق فاشـرتي خفـاً ال أدري أذكـي هـو أم ال. قال: صـل فيه. 
قلـت: فالنعـل؟ قال: مثل ذلـك. قلت: إين أضيق من هذا. قـال: أترغب عام كان أبو 

احلسنA يفعله»(٢).

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٦١ من أبواب لباس املصيل حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب النجاسات حديث:٩.
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وأما خرب أيب بصري فقد ذكر سيدنا املصنفP أن ما تضمنه من حكاية إلقاء 
اإلمـامA الفـرو حال الصالة إنـام يكون له ظهـور يف املنع من الصـالة فيه لو كان 
وارداً لبيـان حكم الصالة يف الفراء من حيثية الشـبهة املوضوعية. لكنه خالف ظاهر 
السـؤال، بل ظاهره السـؤال عن احلكم من حيثية الشـبهة احلكمية، وحينئذٍ ال ظهور 
حلكاية إلقائهA الفراء حال الصالة يف املنع، بل قد يكون لالحتياط االستحبايب أو 

الكراهة.
وكأنه ألن حكاية اإللقاء حينئذٍ ال تكون جواباً عن السـؤال الظاهر يف السؤال 
عـن احلكـم اإللزامـي ليكـون هلا ظهـور يف اإللـزام، بل هي حكايـة ابتدائيـة تفضالً 

منهA فال قرينة يف ورودها لبيان اإللزام، وجمرد الفعل املحكي ال يقتضيه.
لكن إطالق السـؤال عن العنوان وإن كان ينرصف للسـؤال من حيثية الشبهة 
احلكمية، إال أن اجلواب يف احلديث قرينة عىل كون املراد به السـؤال من حيثية الشبهة 
املوضوعية. والسيام مع عدم املنشأ لتوهم املنع من الصالة يف الفراء من حيثية الشبهة 
احلكمية بعد ظهور كون املسـؤول عنه هو فراء مأكول اللحم ليناسب اجلواب، بل ال 
يظـن حصول الشـبهة يف ذلـك، خصوصاً ملثل أيب بصري. ومن ثم ال ينبغي اإلشـكال 
يف ظهور احلديث يف السـؤال من حيثية الشـبهة املوضوعية، وظهـور اجلواب يف بيان 

ذلك. 
نعـم يف صلوح ذلك حلمـل اجلواب عىل بيان اإللزام مع أن فعلهA املحكي 
به ال يسـتلزمه إشـكال. ولو تم فال ريب يف سـهولة محله عىل االحتياط االسـتحبايب 
أو الكراهـة. بل تعينه، بلحاظ نصوص السـوق املشـار إليها التـي يصعب جداً محلها 
عىل خصوص صورة عدم احتامل االسـتحالل بعد كون االستحالل قوالً شايعاً عند 
العامـة، وخصوصـاً يف العراق الذي هو من أهم مراكز التشـيع التي هي مورد العمل 
بنصـوص السـوق. بل لعله املتيقـن من إطالق نصوصها. بل من القريب كون منشـأ 
السـؤال يف النصوص واالهتامم بالشـبهة هو القول املذكور مع أن ضعف سنده هيون 
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األمر فيه. ومن مجيع ما تقدم يظهر ضعف القول املذكور.
ومثله ما يف املبسوط وعن حمكي النهاية من عدم جواز رشاء اجللد ممن يستحل 
امليتة أو كان متهامً فيه. لعدم الشاهد عليه، وبعض النصوص املتقدمة رصيح يف جواز 
الرشاء مع الشـبهة املذكورة التي قد توجب االهتام، بل مقتىض إطالقها حينئذٍ اجلواز 

مع العلم باستحالل البايع.
هذا وعن اجلعفرية وإرشادها وكفاية الطالبني وغريها اجلواز فيام يف يد املستحل 
إذا أخرب بالتذكية، وجعله األقرب يف الذكر وحمكي البيان، وبه جزم يف الدروس مع 
ظهور كالمه يف الرتدد يف التحريم بدونه. وقد يستدل له بخرب األشعري املتقدم. لكنه 
ال خيتص باملسـتحل، بل يبعد جداً ختصيصه به بعد كون موضوع السؤال فيه السوق، 

ومن ثم تقدم محله عىل الكراهة.
نعم قد اسـتدل له ببناء العقالء عىل قبول قول صاحب اليد فيام حتت يده، وال 
خمـرج عـن ذلك فيام نحن فيـه، وإن قيل بوجود املخرج عنه يف خـرب الكافر، كام يأيت. 

لكنه خمتص بغري صورة التهمة. فالبد من االقتصار عىل ذلك. 
ومنه يظهر ضعف ما عن كشف اللثام من عدم قبول خربه وإن كان ثقة، لعدم 
إيامنـه. مع احتامل أنه يريـد بالذكاة الدبغ والطهارة. إذ فيـه: أن اإليامن غري مأخوذ يف 

موضوع بناء العقالء. واالحتامل املذكور خروج عن حمل الكالم.
الثـاين: مقتـىض إطالق نصوص السـوق وسـوق املسـلمني جـواز ترتيب أثر 
التذكية مع العلم بكون البايع كافراً، فضالً عام إذا كان جمهول احلال. لكن يف املسـتند 
اإلمجـاع عـىل اخلروج عن ذلك فيام لو كان البايع كافراً، وهو املناسـب ملا تقدم من أن 
املسـتفاد عرفاً من أمارية السـوق والصنـع يف األرض التي يغلب فيها اإلسـالم كون 
أماريتهـام يف طـول أمارية يد املسـلم، بلحاظ أماريتهام بحكم الغلبـة عىل كون املبارش 
للبيـع والذي صنع اجللد مسـلامً، فمـع العلم بعدم كونه مسـلامً ال موضوع لألمارية، 
ويعضـده أو يؤيـده خرب إسـامعيل بن عيسـى، بناء عىل أن أسـواق اجلبل من أسـواق 
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املسـلمني، وإال خرج عام نحن فيه. ومنه يظهر ضعف ما عسـاه يتوهم من حلية ما يف 
سوق املسلمني وإن كان يف يد كافر، كام أشار إليه يف اجلواهر.

وأمـا إذا كان البايـع يف السـوق جمهول احلال فعن املسـتند البناء عـىل تذكية ما 
يؤخـذ منه، عمالً باإلطالق املذكور واقتصاراً يف اخلروج عنه عىل املتيقن وهو معلوم 
الكفر. لكن قيده سيدنا املصنفP بام إذا قامت أمارة عىل إسالمه ألن أدلة السوق 

إنام تقتيض البناء عىل التذكية بعناية كون البيع ترصفاً من املسلم.
ويشـكل أنه يكفي يف األمارية غلبة املسـلمني يف سـوقهم، حيث تكون الغلبة 
املذكورة أمارة عىل إسالم جمهول احلال، كام هو املناسب إلطالق نصوص السوق، وملا 
تضمن االكتفاء يف البناء عىل التذكية بالصنع يف البالد التي يغلب عليها املسلمون، إذ 
هو كالنص يف االكتفاء باحتامل كون املبارش للصنع مسـلامً وعدم اعتبار العلم بذلك. 
بل ذلك هو الظاهر من سـرية املسلمني، حيث ال يظن منهم السؤال عن إسالم البايع 

يف أسواق املسلمني.
وبمالحظـة مجيـع ذلك يظهر قـرب االكتفاء بيـد جمهول احلـال يف البالد التي 
يغلـب فيهـا املسـلمون وإن مل يكـن يف السـوق، كالبايـع املنفـرد يف بعـض األماكن، 
وصاحب البيت املستطرق ونحوهم. وهو املناسب لظهور سرية املسلمني عىل ترتيب 
أثـر اإلسـالم عىل جمهول احلـال يف بالد املسـلمني من احـرتام املال والـدم ووجوب 

التجهيز و غريمها.
نعم ال جمال لذلك إذا كان يف سوق غري املسلمني أو السوق املشرتك بينهم وبني 
غريهـم، بحيث ال يصدق عليه أنه سـوق املسـلمني، عمالً بظاهـر التقييد يف صحيح 
فضيـل وزرارة وحممـد بن مسـلم املتقـدم. بل ال يبعـد التعدي ملثل األحياء السـكنية 

املختصة بغري املسلمني أو املشرتكة، لفهم عدم اخلصوصية للسوق. فالحظ.
الثالـث: ال إشـكال ظاهـراً يف عدم جواز ترتيـب أثر التذكية فيـام مل يؤخذ من 
املسـلم ومل يكن مصنوعاً يف أرض اإلسـالم إال بناء عىل ما تقدم من املدارك واحلدائق 
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الذي قد سبق ضعفه. والنصوص املتقدمة شاهدة به.
نعم يف صحيح إسامعيل بن الفضل: «سألت أبا عبد اهللاA عن لباس اجللود 
واخلفـاف والنعـال والصـالة فيهـا إذا مل تكن مـن أرض املصلـني. فقال: أمـا النعال 
واخلفـاف فال بأس هبام»(١). لكن ظاهره التفصيـل بني اجللود، فال جتوز الصالة فيها، 

والنعال واخلفاف، فتجوز الصالة فيها.
وحيث ال حيتمل عرفاً الفرق يف إحراز التذكية بينهام وبني اجللود فالظاهر محل 
التفصيـل عىل الفرق ثبوتاً، لكون اخلفـاف والنعال مما ال تتم به الصالة مع اتفاقهام يف 

عدم إحراز التذكية إثباتاً، فال ينايف النصوص املتقدمة، بل يعضدها.
نعم التفصيل املذكور ال يناسب النصوص الكثرية الظاهرة أو الرصحية يف عدم 
جواز الصالة يف امليتة وإن كانت مما ال تتم به الصالة. لكنه ملزم بطرحه ال بحمله عىل 

إحراز التذكية يف اخلفاف والنعال، بعد أن كان ذلك خالف ظاهره.
هـذا وهل يكتفـى بإخبار الكافر بالتذكيـة حينئذٍ أوال؟ وجهان يشـهد لألول 
قولهA يف خرب إسـامعيل بن عيسى: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم املرشكني 
يبيعـون ذلك». ألن املنرصف منه السـؤال من البايع مـع املفروغية عن قبول اجلواب 

. حينئذٍ
وقد يشكل االستدالل به بضعف سنده، لعدم النص عىل توثيق إسامعيل، وال 
ابنـه سـعد الراوي عنه. لكنه قد يندفع بأن ابن حمبـوب يروي عن األول، وراوي هذا 
احلديـث وغريه عن الثاين أمحد بن حممد بن عيسـى الذي أخـرج الربقي عن قم، ألنه 
يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل، فكيف يمكن أن يروي هو عمن ليس بثقة؟ بل 
املناسـب لتشدده املذكور وثاقة إسـامعيل أيضاً، ألن منشأ التشدد املذكور هو االهتامم 

بوثاقة الرواية. فتأمل.

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٨ من أبواب لباس املصيل حديث:٣.
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مضافـاً إىل ما أرشنا إليـه آنفاً من بناء العقالء عىل قبـول قول صاحب اليد فيام 
حتـت يده. غاية األمر أنه خيتص بصورة عدم التهمة التي البد من محل خرب إسـامعيل 

عليها، لعدم اإلطالق له. 
نعـم قد ينايف ذلك صحيح عيسـى بن عبد اهللا: «سـألت أبـا عبد اهللاA عن 
صيد املجوس فقال: ال بأس إذا أعطوكه حياً، والسمك أيضاً، وإال فال جتوز شهادهتم 

عليه، إال أن تشهده»(١).
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من اإلشـكال يف سـنده الشـرتاك عيسـى. 
فيندفع بأن الظاهر أنه عيسـى بن عبد اهللا القمي الثقة، ألن الراوي عنه أبان بن عثامن 
الذي رو عن عيسى بن عبد اهللا تارة، وعن عيسى القمي أخر وعن عيسى بن عبد 

اهللا القمي ثالثة، واألخريان مفرسان لألول. 
وهـو وإن ورد يف املجـوس، إال أن التعـدي عنهـم لغريهم مـن الكفار قريب 
جداً بعد اشـرتاك الكل يف عدم التزامهم بالتذكية وعدم أمارية أيدهيم عليها. وألجله 
يقرب محل السـؤال يف خرب إسـامعيل بن عيسـى املتقدم عىل الكناية عن لزوم حتصيل 
العلـم أو قيـام الطريـق املعترب عىل التذكيـة. ومن هنا كان األقـرب التوقف عن قبول 
خربه. نعم إذا أخرب بأخذه من املسـلم، فالظاهر قبول خربه مع عدم التهمة، خلروجه 

عن مفاد الصحيح.
(١) كام يف اجلواهر وعن كاشف الغطاء قال يف كشف الغطاء: «وما يؤتى به من 
بالد الكفار ـ كالربغال والقضاعي ونحوه ـ ال بأس به إذا أخذ من أيدي املسـلمني». 

إلطالق النصوص املتقدمة. 
ودعو: أن ترك االسـتفصال فيها إنام يدل عىل العموم مع العلم باالبتالء يف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٤ من أبواب الصيد حديث:١.

بل ال يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه(١)
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عصور صدورها بيد املسـلم املسبوقة بيد الكفار، حيث يمكن وقوع الواقعة املسؤول 
عنهـا عىل نحوين، أما إذا كان احلال فيها واحداً فلعل عدم االسـتفصال لعدم احلاجة 

للتفصيل، ال لعدم التفصيل. 
مدفوعـة بأن ذلـك إنام يتم إذا كانـت القضية خارجية، فإن عدم االسـتفصال 
واإلطـالق بـل العمـوم فيها إنام يقتـيض العموم جلميـع األفراد والفـروض الواقعة، 
دون غريهـا، فال يمكن االسـتدالل هبا للعمـوم يف فرض إال بعد إحـراز وقوعه، أما 
إذا كانـت القضيـة حقيقية ـ كـام هو الظاهـر يف النصوص املتقدمـة ويف مجيع القضايا 
الرشعية بمقتىض طبعها ـ فهي تشـتمل عن فروض حمتملة وإن مل تكن واقعة، فيصح 
االسـتدالل هبـا لكل فرض صالح للوقوع وإن مل حيـرز وقوعه حني صدور اخلطاب. 
عـىل أنه من البعيد جداً عدم االبتالء بالفرض املذكور يف عرص صدور النصوص بعد 

وضوح كثرة اختالط املسلمني بالكفار ودخوهلم لبالدهم للتجارة وغريها.
نعم ذكر يف اجلواهر أن يد الكافر أمارة عىل عدم التذكية، كام أن يد املسلم أمارة 
عىل التذكية مسـتدالً عىل ذلك بصحيح إسـحاق بن عامر وخرب إسـامعيل بن عيسـى 
املتقدمـني، حيث قد يدعـى حينئذٍ تعارض األمارتني املسـتلزم لتسـاقطهام والرجوع 

ألصالة عدم التذكية.
لكـن ذكـر فيه أيضاً أنه ظاهر أدلة أمارية يد املسـلم عىل التذكية أقوائية أماريته 
عليها من أمارية يد الكافر عىل عدمها، وأهنا مع وجودها ال يلتفت إىل غريها. ويشكل 
بعـدم وضـوح األقوائية املذكـورة. إال أن يرجع ما ذكره إىل قصور إطـالق أمارية يد 
الكافر عىل عدم التذكية عن صورة وجود يد املسـلم، فيكون العمل حينئذٍ بيد املسلم 
النفرادهـا باألمارية، ال القوائية أماريتها، نظـري تقديم يمني املنكر عىل يمني املدعي. 

لكن ال وجه لذلك بعد إطالق كال الدليلني.
ودعـو: أن النسـبة بني اإلطالقـني العموم مـن وجه امللـزم برتجيح إطالق 
دليـل حجية اليد ألنه أكثـر عدداً، وأوضح داللة. والعتضاده بأصالة الصحة يف فعل 
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املسـلم. مدفوعـة بأنه ال تعارض بني اإلطالقني الختـالف موضوعهام، فال موضوع 
للرتجيح بينهام لو هنض ما سـبق به، وإنام التعارض بني األمارتني نفسـهام، ومع عدم 

الرتجيح بينهام يتعني التساقط، والرجوع ألصالة عدم التذكية، كام سبق.
فالعمدة يف دفع ذلك أنه ال داللة لصحيح عامر وخرب إسـامعيل عىل أمارية يد 
الكافـر عىل عدم التذكية. وجمرد ظهـور األول يف توقف البناء عىل التذكية عىل العمل 
يف أرض اإلسـالم، وظهور الثاين يف لزوم السـؤال عن التذكية مع األخذ من الكافر، 
ال يقتـيض ذلك، لقرب ابتنائه عىل العمل بأصالة عـدم التذكية بعد عدم املخرج عنها 
مما هو أمارة عىل التذكية. ومن ثم ال ينبغي التأمل يف عدم املعارض ليد املسلم يف املقام 

لو متت حجيتها كام هو مقتىض اإلطالق املتقدم.
كـام ال ينبغـي التأمـل يف العمـل عليها فيـام إذا احتمل عدم أخذ املسـلم له من 
الكافر إال بعد إحراز تذكيته بعلم أو بيد مسـلم سـابقة عىل يد الكافر أو غريمها. وإنام 
اإلشكال فيام إذا علم بأخذه منه من دون إحراز تذكيته للبناء ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ عىل 
عدم توقف ترتيب األثر عىل إحرازها، أو غفلة أو تسـاحماً، كام هو الشايع يف عصورنا 
فيام يسـتورد من البالد غري اإلسـالمية. حيث قد يستشـكل يف ذلك بقصور أمارية يد 
املسـلم يف الفرض املذكور، ألن أماريتها إنام هو بتوسـط ظهور حال املسلم يف احلفاظ 

عىل التذكية، فمع العلم بعدم اهتاممه بإحرازها ال منشأ لألمارية. 
ويندفـع بأن ذلـك ال ينهض باخلروج عـن مقتىض اإلطالق، والسـيام بعد ما 
سبق من عموم حجية اليد للمخالفني مع بنائهم عىل حلية ذبائح أهل الكتاب وشيوع 

القول بينهم بطهارة جلد امليتة بالدبغ وغري ذلك.
وألجـل ذلك وغـريه يتعني البناء عـىل أن مالك األمارية ليس فعلية الكشـف 
عـن الواقـع، بل الكشـف عنه نوعا مـع تبعيـة األمارية سـعة وضيقاً لعمـوم الدليل 
وخصوصه، وحيث سـبق متامية اإلطالق يف املقام فاملتعـني البناء عىل عموم األمارية 

ولو مع عدم فعلية الكشف.
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فـاألوىل أن يقـال: املناسـبات االرتكازيـة تقيض بابتنـاء أمارة يد املسـلم عىل 
التذكيـة عىل احرتام يده وتصديقها فيام هي ظاهـرة فيه نوعاً، وذلك يوجب انرصاف 
إطالق أدلتها عام إذا ابتنت اليد عىل اخلروج عن مقتىض امليزان الرشعي يف ترتيب أثر 
التذكية، نظري قصور أدلة أمارية اليد عىل امللكية عام إذا علم بابتنائها عىل إمهال امليزان 
الرشعـي، كـام لو علم بـأن صاحب اليـد قد أخذ املـال بال مربر رشعـي وإن احتمل 
اسـتحقاقه له يف الواقـع، وقصور قاعدة الصحة يف ترصف الوكيـل عام إذا علم بعدم 
ابتنـاء ترصفـه عىل إحراز إذن املـوكل وإن احتمل إذنه يف الواقـع، وقصور قاعدة من 
ملك شـيئاً ملك اإلقرار به عام إذا علم بعدم ابتناء إقراره بام ملكه عىل علمه بوقوع ما 
أقـر به، كام لو أقـر الوكيل عىل الطالق بإيقاع الطالق مع العلم بعدم ابتناء إقراره عىل 

. إحراز إيقاعه للطالق وإن احتمل إيقاعه له واقعاً
وهذا بخالف حجية اإلقرار يف حق املقر فإهنا ال تبتني عىل احرتام إقرار املقر، 
بـل عىل جمرد إلزامه بإقراره يف حق نفسـه، وال مانع مـن عمومه ملا إذا علم بعدم ابتناء 

اإلقرار منه عىل إحرازه ملا أقر به، بعد عموم دليله له.
هذا مضافاً إىل صحيح إسحاق بن عامر املتقدم، لظهوره يف عدم جواز الصالة 
فيـام صنع يف غري أرض اإلسـالم، مع ما هـو املعلوم من أن االبتـالء بذلك إنام يكون 
غالباً بتوسـط رشائه من سـوق املسـلمني. ومحله عىل جمرد عدم الصالة فيه من احليثية 
املذكـورة وإن جازت الصالة فيه من حيثية أخر، كالسـوق ونحـوه. بعيد جداً بعد 
غلبة حتقق احليثية التي يدعى جواز الصالة فيه بلحاظها، لظهوره يف بيان قضية فعلية 

عملية، ال اقتضائية خارجة عن مقام العمل.
وأظهر منه صحيح إسامعيل بن الفضل املتقدم الظاهر يف عدم البناء عىل تذكية 
مـا مل يكن مـن أرض املصلني. لظهوره يف عـدم البناء عىل تذكية اجللـود املجلوبة من 
أرض الكفـر، ومـن الظاهر أن اجللب من أرضهم ال يسـتلزم الصنـع فيها، وكثرياً ما 
يقـوم املسـلمون به، فلو كانـت يدهم أمارة عىل تذكيتـه لكان املناسـب التنبيه عليها. 
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ومحلها عىل خصوص ما مل يعلم بمرور يد املسلم عليه محل عىل الفرد النادر.
ودعو: أن املصنوع من أرض الكفر واملجلوب منها يعلم بعدم تذكيته غالباً، 
لندرة تويل املسلمني للتذكية يف بالد الكفر. مدفوعة بأن املراد من بالد الكفر ليس هو 
خصوص ما كان كل أهلها كفاراً، بل يكفي فيها غلبة الكفر. بل مقتىض صحيح عامر 
االكتفاء بعدم غلبة املسـلمني، ومن الظاهر حصول احتامل تويل املسـلمني للتذكية يف 

ذلك.
ومثلهـا دعو: أنه لو تم ظهور الصحيحني يف ذلك لزم البناء عىل عدم تذكية 
املصنـوع يف بـالد الكفـر واملجلوب منهـا حتى لو احتمل أخذ املسـلم لـه بعد إحراز 
التذكيـة. الندفاعهـا بأن ذلك وإن كان مقتىض اإلطالق، إال أن ندرة الفرض املذكور 
ـ خصوصـاً يف تلـك العصـورـ  وارتكازية أمارية يد املسـلم فيـه، موجبان النرصاف 

اإلطالق عنه، نظري ما صنعه املسلمون يف بالد الكفر.
وكيف كان فال ينبغي التأمل يف ظهور الصحيحني يف عدم حجية يد املسلم يف 
الفرض. وهو املناسـب ملا سـبق من اختصاص حجية اليد بـام إذا ظهر منها البناء من 
صاحبها عىل التذكية، لقيامه فيام حتت يده بام يناسـبها من الترصفات، ومن الظاهر أن 
االحتيـاج إىل ذلـك إنام هو بعناية تصديق الشـارع له يف البنـاء املذكور، ومحله فيه عىل 
الصحة، ومع فرض عدم إحرازه رشعاً للتذكية ـ إما بأن يكون غري بانٍ عليها، أو كان 

بانياً عليها بوجه مردوع عنه رشعاً ـ كيف يدخل يف إطالق أدلة احلجية؟!.
عىل أن مقتىض ذلك أن من مل حيرز تذكية اليشء يسـتطيع أن يسـتحله بتكليف 
مسـلم بمناولتـه إيـاه، أو بإغفالـه حتى حيمله ثـم يأخذه منـه، أو بإجبـاره عىل أخذه 
ودفعه له. بل يكتفي بأخذه منه ولو رصح الدافع بأنه ال حيرز تذكيته، بل حيرز عدمها 
بمقتـىض األصل. وذلك بعيد جداً ال يناسـب مرتكزات املترشعة، بل هو مسـتهجن 

عندهم. ومن ثم ال جمال للبناء عىل حجية اليد عىل التذكية يف املقام.
ومثلـه مـا إذا علـم بإحـرازه للتذكيـة رشعـاً بوجـه خيطـؤه اآلخـذ منـه فيه، 
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الختالفهـام اجتهاداً أو تقليداً، كام إذا كان املكلف ير ـ بمقتىض اجتهاده أو تقليده ـ 
أن يد املسـتحل للميتة بالدبغ ليسـت بحجة، فأخذها ممن يعلم بأنه قد اعتمد عىل اليد 
املذكورة يف البناء عىل التذكية لبنائه عىل حجيتها بمقتىض اجتهاده أو تقليده. ثم إن ذلك 
ال خيتص باملسبوق بيد الكافر، بل جيري يف كل ما مل حيرز املسلم صاحب اليد تذكيته، 
كاملطروح يف أرض الكفر، أو يف أرض اإلسالم من دون أن يظهر عليه أثر االستعامل.

(١) فقد تضمن األول صحيح إسحاق بن عامر، والثاين موثق السكوين. لكن 
تقدم أماريتهام ـ كأمارية سـوق املسـلمني ـ يف طول أمارية يد املسـلم، بلحاظ أمارية 
الغلبة عىل كون املبارش للترصف هو املسـلم، ال يف قبال أمارية يد املسـلم، ولذا تسقط 

. عن األمارية إذا علم بكون املبارش كافراً
(٢) الختصاص مورد النصوص به. وقد تقدم بيان الضابط لذلك. 

(٣) ألصالـة عدم التذكية، كام تقدم يف أول املسـألة السـابقة، وتقدم التعرض 
خلـالف صاحبي املـدارك واحلدائـق، ولضعفه. كام تقـدم يف أواخر املسـألة املذكورة 
التعـرض لدعو صاحب اجلواهر ابتناء احلكم بالنجاسـة عـىل أمارية يد الكافر عىل 

عدم التذكية، ولدفعها.
(٤) فيحكـم بتذكيتهـا عمالً بأماريتها فتكون حاكمة عـىل أصالة عدم التذكية 
بنـاء عىل انحصار وجه النجاسـة هبا. أما بنـاء أمارية يد الكافر عىل عـدم التذكية فقد 
تقـدم من اجلواهر أن أمارية يد املسـلم عـىل التذكية مقدمة عىل أماريـة يد الكافر عىل 

وكذا ما صنع يف أرض اإلسـالم، أو وجد مطروحاً يف أرض املسـلمني(١) 
إذا كان عليه أثر االسـتعامل منه الدال عىل التذكية، مثل ظرف املاء والسمن 

واللبن(٢)، ال مثل ظروف العذرات والنجاسات.
(مسـألة٩): املذكـورات إذا أخـذت مـن أيـدي الكافريـن حمكومـة 

(٣) إال أن يعلم بسبق يد املسلم عليها(٤). بالنجاسة ظاهراً
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عدمهـا. لكن تقدم ضعفـه، وأنه لو متت أمارية يد الكافر عىل عـدم التذكية لزم البناء 
عىل تعارض اليدين وتساقطهام ثم الرجوع ألصالة عدم التذكية احلاكمة بالنجاسة. 

ثم إنه مما تقدم يظهر أنه يكفي العلم بسـبق كونه يف سـوق املسـلمني أو بصنعه 
يف أرض املسـلمني، أو كـون اللحم أو اجللد مطروحاً يف أرضهـم بالنحو الذي تقدم 
كفايته يف األمارية عىل التذكية ولو يف طول أماريته عىل يد املسلم، حيث يتعني اخلروج 

يف مجيع ذلك عن أصالة عدم التذكية، التي تقدم انحصار وجه النجاسة هبا.
(١) بـال خالف كـام عن لوامـع النراقي، وعـن حمكي رشح املفاتيـح االتفاق 

عليه. وقد استدل له بوجوه:
األول: أنـه ميتـة، ألن املوت يقابـل احلياة تقابـل العدم وامللكـة، وال يعترب يف 

صدقه سبق احلياة.
: ما  : املنع من ذلك، بل سـبق أن املراد بامليتة ما مات ومل يذك. وثانياً وفيه: أوالً

أشار إليه سيدنا املصنفP من عدم إطالق ألدلة نجاسة امليتة يشمل مثل ذلك. 
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP من أن اإلطالق يتم يف مثـل صحيح حريز 
عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: كلام غلب املاء عىل ريح اجليفة فتوضأ من املاء وأرشب، 
فـإذا تغري املاء وتغري الطعم فال توضأ وال ترشب»(١). الشـتامله عىل النتن احلاصل يف 
اجليـف، بل ويشـمل املذكى أيضـاً إذا نتن، لوال اخلـروج عنه فيه بـام دل عىل طهارته 

مطلقاً، فيبقى غريه عىل حكم اإلطالق.
ففيه: أنه لو سلم عموم اجليفة لكل منتن، وعدم اختصاصه بامليتة املعهودة، إال 
أن هذا احلديث ونحوه مما تضمن انفعال املاء باجليفة أو امليتة إذا كان قد تغري، أو كان 
دون الكـر ليسـت واردة لبيان نجاسـة اجليفة وامليتة، ليكون هلا إطالق يشـمل موارد 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣ من أبواب املاء املطلق حديث:١.

(مسألة١٠): السقط قبل ولوج الروح نجس(١)،
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الشـك، بل لبيان انفعال املاء باملالقاة أو عدم انفعاله مع املفروغية عن نجاسة املالقى 
من دون أن يكون هلا إطالق يف ذلك.

 :Aعن أبيه Aنعـم قد يتجـه اإلطالق املذكور يف مثل موثق حفـص عنه
«قال: ال يفسـد املاء إال ما كانت له نفس سـائلة»(١). لوروده لبيان النجاسة من حيثية 
املالقى، إال أنه حيث يعلم بعدم إرادة احلكم بنجاسته ذاتاً، بل من حيثية املوت املفروغ 

عن منجسيته للحيوان، فال يتضح شموله للمقام.
الثـاين: أنـه من قبيل القطعة املبانة من احلي، فيشـمله دليل نجاسـته. وفيه: أن 
دليل نجاسـة القطعة املبانة من احلي خمتص باجلزء املتصل باحليوان دون املتكون فيه، 

كاجلنني. 
وأمـا دعو: أنه مما ال حتله احلياة الـذي تقدم طهارته. فهي كام تر، لوضوح 
، بل مطلق ما له حلم  أن املراد بام حتله احلياة ليس خصوص ما وجلته الروح اسـتقالالً
وعروق جيري فيها الدم، وإن مل يسـتقل بروح، ومن الظاهر حتقق ذلك يف اجلنني وإن 

مل تلجه الروح.
الثالـث: ما عن الفقيه اهلمـداينP من أن مقتىض ما تضمـن أن ذكاة اجلنني 

ذكاة أمه(٢) كون اجلنني ميتة مع عدم ذكاة أمه، كام يف املقام. 
وقد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP بأنه وارد لبيـان االكتفاء بذكاة األم يف 
ذكاة اجلنـني، من دون أن يكون له إطالق يف بيـان موضوع الذكاة، بل لعله خمتص بام 

وجلته الروح. 
لكنـه يندفع بعدم اإلشـكال يف عمـوم احلكم ملا مل تلجه الـروح، وأنه مع عدم 
تذكيـة أمه يعامل معاملة غري املذكى، بل هـو مقتىض ما تضمن حتديد املوضوع بام إذا 

 . أشعر وأوبر وبام إذا كان تاماً
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٨ من أبواب الذبائح.
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ففـي صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أحدمهاA عن قـول اهللا عز وجل:       
﴿أحلت لكم هبيمة األنعام﴾ قال: اجلنني يف بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، 
فذلـك الذي عنى اهللا عز وجل»(١) ويف صحيحه اآلخر عن أيب جعفرA: «قال: إن 
كان تامـاً فكله فإن ذكاته ذكاة أمه»(٢). بل الظاهر أن ذكر التاممية واألشـعار واألوبار 
ليـس لرشطيتهام يف كونه موضوعـاً للموت والتذكية وترتب أحكامها، بل لرشطيتهام 

يف حلّ أكله زائداً عليها.
ومثـل ذلك ما قد يدعى مـن أن موضوع النصوص اجلنني الذي هو محل حني 
موت أمه، دون ما يسـقط منها وينفصل منها. إذ فيه: أنه ال إشـكال يف عدم الفرق بني 

. القسمني وإلغاء خصوصية مورد النصوص ارتكازاً
وباجلملة: املستفاد من النصوص املذكورة املفروغية عن كون اجلنني موضوعاً 
. وهو املناسب  للتذكية واحلكم رشعاً باملوت من دون نظر لولوج الروح فيه استقالالً
ملرتكـزات العـرف واملترشعة يف أن املوضـوع هو كل ما يكون موضوعـاً للحياة ولو 
تبعاً، ال خصوص احلياة املسـتقلة املوقوفة عىل ولوج الروح األخر غري روح ما هو 

التابع له.
ولـذا يعـم ذلـك ما يتبع اجلننيـ  كاملشـيمة ونحوهـا وإن مل يكـن قابالً للروح 
املسـتقلة ـ حيـث تقتيض مرتكزاهتم بنجاسـته مع انفصال احلياة عنـه يف بطن احليوان 
أو بعـد خروجـه منها مـن دون تذكيـة للحيوان التابعـة له. ولذا ال إشـكال ظاهر يف 
البناء عىل ترتيب أثر املوت يف مجيع ذلك مع موت احليوان الذي حيمله وعدم تذكيته. 

فالحظ. واهللا سبحانه العامل.
(١) جيري فيه مجيع ما تقدم يف السـقط عدا النصوص املتضمنة إن ذكاة اجلنني 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٨ من أبواب الذبائح حديث:٣، ٦.

وكذا الفرخ يف البيض(١) عىل األحوط وجوباً فيهام.
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ذكاة أمـه. والعمدة فيه مرتكزات العـرف واملترشعة املتقدمة آنفاً، حيث ال يفرق فيها 
بني السقط والفرخ، كام لعله ظاهر.

(١) فقد تقدم يف املسـألة الرابعة ـ عند الكالم يف اسـتثناء األنفحة من نجاسـة 
امليتـة ـ أن األنفحـة مرددة بـني الظرف، وهو معـدة احليوان، واملظـروف، وهو املادة 
املتجبنـة، وأن الالزم االقتصار يف البناء عىل الطهارة عىل الثاين اقتصاراً عىل املتيقن يف 

اخلروج عن مقتىض القاعدة.
(٢) فإن نجاسـته يف اجلملة إمجاعية بني الشـيعة، بل بني املسـلمني، بل هي من 
رضويـات هذا الديـن، كام يف اجلواهـر. وقال سـيدنا املصنـفP: «إمجاعاً رصحياً 
وظاهـراً حمكيـاً عن مجاعة كثـرية، وإن اختلفـت عباراهتم يف معقده، ففـي بعضها دم 
مطلق ذي النفس، ويف بعضها دم ذي العرق ـ وهو راجع إىل األول ـ ويف بعضها الدم 
املسـفوح، واملسـفوح هو املصبوب، وعليه يكون بني هذا العنوان وما قبله عموم من 
وجه، لعمومه ملثل دم السـمك، وعدم شـموله للتخلف يف اللحـم ونحوه من أجزاء 

احليوان... 
لكـن ادعـى غـري واحد من األجـالء أن املـراد مطلـق دم ذي النفـس، بقرينة 
تعرضهـم لطهـارة غري ذي النفـس واملتخلف يف الذبيحة، دون مـا عدامها من دم ذي 
النفـس غري املسـفوح، ولورود النصـوص الكثرية الظاهرة يف نجاسـة غري املسـفوح 
مـن دم ذي النفـس، كدم الرعاف، أو ما يوجد يف األنـف، وعند قطع الثالول، ونتف 
حلـم اجلرح، وحـك اجللد، وقلع السـن، ودم اجلـروح والقروح واحليـض والنفاس 
واالستحاضة، وغري ذلك، مع عدم تعرضهم لرد هذه النصوص وبيان الوجه فيه من 

(مسـألة١١): األنفحة ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه اجلدي أو 
السخل قبل أن يأكل(١).

(اخلامس): الدم(٢) من احليوان ذي النفس السائلة، أما دم ما ال نفس 
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ضعف داللة أو سـند أو غري ذلك، بل ال ريب يف بنائهم عىل قبوهلا، فإن ذلك شـاهد 
بإرادة العموم، كام ادعاه مجاعة.

إال أنـه ال خيلـو عـن إشـكال، إلبـاء كلامهتـم عن احلمـل عىل ذلك، والسـيام 
بمالحظـة تعليلهم طهـارة املتخلف بأنه ليس بمسـفوح، وأن طهارتـه لعدم املقتيض 
للنجاسـة، والبنـاء عىل نجاسـة الدم يف املـوارد املذكورة يمكن أن يكـون لبنائهم عىل 
أهنا من املسـفوح، خلروجه من العروق الدقاق، أو لكون املراد منه مطلق اخلارج من 

البدن أو غري ذلك.
وباجلملـة: ثبـوت كلية نجاسـة دم ذي النفس باإلمجاع غـري واضح. وإن كان 
يسـاعدها ارتـكاز املترشعـة، مـن غري فرق بني اإلنسـان الـذي هو مـورد النصوص 
املتقدمة وغريه. لكن الرجوع إىل هذا االرتكاز يف مورد اخلالف واإلشكال حمل تأمل 

ونظر».
لكن بعض مشـاخيناP قرب التعويل عىل االرتـكاز املذكور، لكونه متصالً 
بعصور املعصومنيG ولذا وقع السـؤال عـن أحكامه عىل إطالقه غري مقيد بيشء، 
ووقع اجلواب كذلك، كام يف صحيحة إسـامعيل بن بزيع: «كتبت إىل رجل أسـأله أن 
يسـأل أبا احلسـنA عن البئر تكون يف املنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول 
أو دم أو يسـقط فيهـا يشء مـن عذرة، كالبعـرة ونحوها، ما الـذي يطهرها حتى حيل 

الوضوء منها للصالة؟ فوقعA بخطه يف كتايب: ينزح دالء منها»(١).
وموثـق أيب بصري عـن أيب عبد اهللاA: «قـال: إن أصاب ثـوب الرجل الدم 
فصـىل فيه وهـو ال يعلم فال إعادة عليـه، وإن هو علم قبل أن يصـيل فنيس وصىل فيه 
فعليـه اإلعـادة»(٢) وغريمهـا، إذ لوال ارتكاز عموم نجاسـته يف أذهاهنـم مل يكن وجه 
إلطـالق السـؤال واجلواب عن أحكامـه الثابتة له من حيثية نجاسـته، وهو الوجه يف 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب املاء املطلق حديث:٢١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب النجاسات حديث:٧.
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السؤال عن بعض األفراد اخلفية، كدم الرباغيث ونحوه.
وفيه: أن مراده بذلك إن كان هو االستدالل بإطالق النصوص املذكورة فمن 
الظاهـر أنه ال إطـالق هلا بعد ورودها لبيـان أحكام أخر غري النجاسـة مرتتبة عليها، 
كانفعال املالقي ونحوه، حيث يتعني محلها عىل الدم املفروض نجاسته ال مطلق الدم، 
كـام هو احلال يف سـائر املوضوعـات املذكورة عىل هذا النحو، كامليتـة والبول وغريها 
حيـث ال حيتمل ظهـور األدلة التي تضمنتهـا يف العموم ملا ثبت طهارتـه، كميتة ما ال 
نفس له سائلة وبول مأكول اللحم ونحومها. وال يكون وجه اإلطالق حينئذٍ إال غلبة 

االبتالء بالقسم النجس، أو غلبة النجاسة يف أفراد العنوان املذكور أو نحو ذلك.
وإن كان هو االسـتدالل باملفروغية املدعى اسـتفادهتا من هذه النصوص فهي 
إنام تدل عىل املفروغية عن النجاسة يف اجلملة، ال عن عموم النجاسة، بل كيف حيتمل 
املفروغية عن عموم النجاسـة، مع شيوع االبتالء بالقسم الطاهر من الدم، كاملتخلف 
يف الذبيحـة، ودم مـا ال نفس له، بل كيف يقع السـؤال عن مثـل دم الرباغيث لو كان 
مفروغاً عن نجاسـته. ولو فرض حتقق املفروغية املذكـورة مع كل ذلك فالالزم عدم 

حجيتها، لثبوت خطئها.
 :Aهذا وقد اسـتدل غري واحد للعمـوم بإطالق موثق عامر عن أيب عبد اهللا
«سئل عام ترشب منه احلاممة، فقال: كل ما أكل حلمه فتوضأ من سؤره وارشب. وعن 
مـاء رشب منـه باز أو صقر أو عقاب فقـال: كل يشء من الطري يتوضأ مما يرشب منه، 
إال أن تـر يف منقـاره دمـاً، فإن رأيت يف منقـاره دماً فال تتوضأ منـه وال ترشب»(١)، 

بدعو: أن مقتىض إطالقه عموم نجاسة الدم.
لكن املوثق ليس وارداً لبيان نجاسة الدم، بل لبيان طهارة سؤر الطري ذاتاً، كام 
هـو مقتىض السـؤال فيه، والنهي عن رشب املـاء والوضوء به مع الـدم إنام ورد تبعاً، 

لتوضيح مفاد االستثناء. 
(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب األسئار حديث:٢.
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عىل أن جعل موضوع النهي هو رؤية الدم ال وجوده واقعاً ظاهر يف كون املراد 
باالستثناء بيان عدم ترتب احلرمة ظاهراً مع احتامل عدم وجود الدم عىل منقار الطري، 
فهو وارد لبيان احلكم الظاهري بعد املفروغية عن وجوب االجتناب واقعاً مع وجود 
الـدم واقعاً، للمفروغية عن نجاسـته واقعـاً من دون أن يكـون وارداً لبيان ذلك ليتم 

إطالقه فيه. نظري ما تقدم يف النصوص األخر.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من أن محلها عىل بيان احلكم الظاهري يقتيض 
. فهو  احلكم بالنجاسة مع العلم بسبق مالقاة املنقار للدم، للعلم بنجاسة املنقار سابقاً
كـام تـر، ألن الرشط ملـا كان هو رؤية الدم عـىل املنقار حـني رشب الطائر فهو يدل 
عـىل الطهـارة بدونه ولو مع العلم بالسـبق، ويكـون ذكر الرشط لبيـان عدم وجوب 

االجتناب مع الشك يف وجود الدم حني الرشب سواءٌ علم بسبقه أم مل يعلم.
وأضعـف مـن ذلـك مـا ذكره مـن أن املوثـق إمـا أن يكـون وارداً لبيـان عدم 
تنجس بدن احليوان بمالقاة النجاسـة، أو لبيـان طهارته بزواهلا، أو لبيان عدم جريان 
اسـتصحاب النجاسـة يف احليوان ختصيصاً لعموم أدلة االستصحاب، أو لبيان أصالة 
كون الدم املوجود عىل منقاره من القسم النجس. وعىل كل حال مقتىض إطالق الدم 

فيه عموم نجاسة الدم.
: بأنه ال شاهد عىل يشء من هذه الوجوه، خصوصاً بعد أن كان  الندفاعه أوالً
. وبعد أن  احلديث مسـوقاً لبيان طهارة سـؤر الطائر واقعاً واالسـتثناء فيه مذكور تبعاً
كانت هذه الوجوه منوطة بوجود الدم واقعاً ال برؤيته، بل الظاهر من اإلناطة بالرؤية 

هو ما ذكرنا من إرادة بيان احلكم الظاهري.
: بـأن وروده لبيان أحد األمور املذكورة ال يناسـب دعو وروده لبيان  وثانيـاً
نجاسـة الـدم ليتم إطالقه يف ذلك. والسـيام الوجـه األخري، فإن فـرض وروده لبيان 
أصالـة كـون الـدم املوجود عـىل املنقار مـن القسـم النجس مـالزم لفـرض أن الدم 
واقعاً عىل قسـمني طاهر ونجس، فكيف يكون له إطالق يقتيض عموم نجاسـة الدم 
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واقعاً؟!.
هذا وأما االسـتدالل عىل العموم بالنبوي: «إنام يغسل الثوب من البول والدم 
واملنـي»(١) وقريـب منه غريه ممـا ذكره الفقهاء يف مقام االسـتدالل، وما يف خرب دعائم 
اإلسـالم عـن الصادقـنيH: «أهنام قـاال يف الدم يصيب الثوب: يغسـل كام تغسـل 

النجاسات»(٢).
فهـو كـام تر! لضعـف األخبار املذكـورة باإلرسـال، وذكر الفقهـاء للنبوي 
املتقـدم ونحـوه ال يكفـي يف جربها بعد قرب عـدم اعتامدهم عليهـا، لوضوح احلكم 

عندهم، وذكرهم هلا ألجل جماراة العامة أو إلزامهم، ألهنا من رواياهتم.
مضافاً إىل ما قيل يف دفع االستدالل باألول من أنه وارد لبيان عقد النفي، وال 
إطالق له يف عقد اإلثبات، كام يناسبه ما رواه العامة من أنه8 قال لعامر حني رآه 
يغسـل ثوبه من النخامة: «ما نخامتك ودموع عينك إال بمنزلة املاء الذي يف ركوتك، 
إنام تغسل ثوبك من البول والغائط واملني من املاء األعظم والدم والقيء»(٣)، ويف دفع 
االسـتدالل بالثاين من وروده لبيان كيفية التطهري من الدم مع املفروغية عن نجاسته، 

ال لبيان نجاسته ليتم له اإلطالق يف ذلك فتأمل. واألمر سهل.
ومـن ثـم كان الظاهـر عدم ثبـوت دليل يعتد بـه ينهض بعموم نجاسـة الدم. 
نعم الظاهر عدم اإلشـكال يف نجاسـة كل ما خيرج من جسـد احليـوان الذي له نفس 
سـائلة بجرح ونزف ونحومها وإن مل يكن بدفع، كام يناسـبه النصوص املشـار إليها يف 
كالم سـيدنا املصنفP املتقدم وغريها بعد إلغـاء خصوصية مواردها واعتضادها 

بمرتكزات املترشعة وسريهتم. 
وربام يراد من املسفوح يف كالم الفقهاء ما يعمّ ذلك. وإن كان هو غري مهم بعد 

(١) الذكر ج:١ ص:١١١.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٥ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٣) مجع اجلوامع للسيوطي ج:١ ص:٨٣ حديث:١٧٥٧.



اخلامس: الدم..................................................................................... ٣٧١

عـدم الدليل عىل نجاسـة املسـفوح عدا قوله تعاىل: ﴿قل ال أجد فيـام أوحي إيل حمرماً 
عىل طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزير فإنه رجس﴾(١).

: عىل أن املـراد بالرجس النجـس عيناً، دون  فـإن االسـتدالل به موقـوف أوالً
: عـىل رجوع التعليـل للكل ال خلصـوص حلم اخلنزيـر وكالمها غري  اخلبيـث. وثانيـاً

ظاهر. 
نعـم الظاهر من كلامهتم اإلمجاع عىل نجاسـة الدم املسـفوح. لكـن ـ لو متت ـ 
يلزم االقتصار يف معقده عىل املتيقن، وهو اخلارج بدفع، فالتعميم لغريه البد أن يستند 

لدليل آخر.
ثـم إنه قـد حكي اخلالف عـن بعـض القدماء يف نجاسـة بعض مراتـب الدم 
القليل فعن ابن اجلنيد طهارة ما دون الدرهم من الدم وسـائر النجاسـات. قال سيدنا 
املصنـفP: «وكأنـه اعتمد يف الدم عىل ما سـيأيت مـن النصـوص املتضمنة للعفو 
عـام دون الدرهـم، ويف غـريه عـىل القياس عليه». لكـن ال ظهور لنصـوص العفو يف 

الطهارة.
بل حيث كان التفكيك يف طهارة اليشء ونجاسته بني القليل والكثري ال يناسب 
املرتكزات العرفية وال املترشعية ـ والسـيام وأن القليل قد يكون منفصالً من الكثري ـ 

كان الظاهر محل النصوص املذكورة عىل جمرد العفو مع النجاسة. 
والسيام مع ظهور بعضها يف نجاسة الدم املذكور، بل املفروغية عنها، كصحيح 
ابـن أيب يعفـور: «قلت أليب عبـد اهللاA: الرجل يكون يف ثوبه نقـط دم ال يعلم به، 
ثم يعلم فينسـى أن يغسـله، فيصيل ثم يذكر بعد ما صىل، أيعيد صالته؟ قال: يغسـله 
وال يعيد صالته. إال أن يكون مقدار الدرهم جمتمعاً، فيغسـله ويعيد الصالة»(٢). فإن 
األمر بغسله ظاهر يف نجاسته، وفرض السائل نسيان غسله ظاهر يف املفروغية عنها. 

(١) سورة األنعام اآلية:١٤٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:١.
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وال أقـل من لزوم محلهـا عىل ذلك، للنصوص األخـر الظاهرة أو الرصحية يف 
النجاسة، كصحيح حممد بن مسلم عن أحدمهاA: «يف الرجل يمس أنفه يف الصالة 
فري دماً كيف يصنع أينرصف؟ قال:إن كان يابسـاً فلريم به، وال بأس»(١)، وصحيح 
عيل بن جعفر عن أخيهA: «سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة يف إنائه 
هـل يصلـح الوضوء منه؟ قال: ال»(٢) وموثق عامر املتقـدم يف الطائر الذي عىل منقاره 
دم وغريها، لوضوح أن ما خيرج بمس األنف وقطرة الدم وما يكون عىل منقار الطائر 

. ال يتجاوز مقدار الدرهم غالباً
. وإال فإن كان  ومـن ثـم ال يبعد محـل كالم ابن اجلنيـد عىل جمرد العفـو أيضـاً
احلكـم خمتصـاً بام إذا كان اخلارج من احليوان قليـالً دون ما إذا كان كثرياً وانفصل منه 
القليل مل يناسب إطالق نصوص العفو، بل القطع بعمومها، كالفتاو. وإن كان عاماً 
لـكل قليـل وإن انفصل عن الكثري فمن البعيد جداً مطهرية االنفصال والتقطع للدم، 

بل يكاد يقطع بعدمه.
ومثلـه يف مجيع ذلـك أو أكثره ما قد يظهر من الفقيه مـن طهارة ما ال يبلغ قدر 
احلصمـة من الدم. وكأنه خلرب املثنى بن عبد السـالم عـن أيب عبد اهللاA: «قلت له: 
إين حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر محصة فاغسله، وإال فال»(٣). 

لكن محل خالفه ودليله عىل العفو غري عزيز بعد ما تقدم.
كام أنه قد ينسـب اخلالف للشيخ يف نجاسة ما ال يدركه الطرف من الدم. وقد 

تقدم الكالم فيه مفصالً يف أوائل الفصل الثاين يف أحكام املياه. فراجع.
(١) لإلمجاع حمصالً ومنقوالً مستفيضاً إن مل يكن متواتراً عىل طهارته، خصوصاً 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨٢ من أبواب النجاسات حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:٥.

له سائلة ـ كدم السمك والربغوث والقمل ونحوها ـ فإنه طاهر(١).
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يف السمك. كذا يف اجلواهر. قال سيدنا املصنفP: «وكفى به دليالً عىل الطهارة». 
والوجـه فيـه: إن كثرة االبتالء بالـدم املذكور مانع من خفـاء حكمه عىل األصحاب، 
بحيـث يدعـى اإلمجاع فيه عىل خالف الواقـع. هذا مضافاً إىل أصالـة الطهارة بعد ما 
تقـدم مـن عدم ثبوت نجاسـة الدم بنحو يشـمل املقـام. ومنه يظهر ضعـف ما يظهر 
من املبسـوط واجلمل والوسـيلة واملراسم من نجاسـة الدم املذكور وإن مل جتب إزالته 

للصالة. 
هـذا وقد يسـتدل للطهارة بموثق السـكوين عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: إن 
A كان ال ير بأسـاً بدم ما مل يذك يكون يف الثـوب فيصيل فيه الرجل. يعني:  عليـاً
دم السـمك»(١) وخـرب حممـد بن الريان: «كتبـت إىل الرجلA: هل جيـري دم البق 
جمـر دم الرباغيـث، وهل جيوز ألحـد أن يقيس بدم البق عـىل الرباغيث فيصيل فيه، 
وأن يقيـس عىل نحو هذا فيعمـل به. فوقع: جيوز الصالة والطهر منه أفضل»(٢). لكنه 

يشكل بأن مفادمها جمرد العفو يف الصالة، ال الطهارة.
 ومثلهـام يف ذلـك صحيح ابـن أيب يعفور: «قلت أليب عبـد اهللاA: ما تقول 
يف دم الرباغيـث؟ قـال: ليـس به بأس. قلت: إنـه يكثر ويتفاحش. قـال: وإن كثر»(٣) 
فـإن السـؤال فيه عن الكثـرة والتفاحش يناسـب العفو عن الصالة، ملا سـبق آنفاً من 
بعد احتامل خصوصية الكثرة يف النجاسـة. والسيام بمالحظة قوله بعد ذلك: «قلت: 
فالرجـل يكـون يف ثوبه نقط دم ال يعلم به ثم يعلم فينسـى أن يغسـله فيصيل ثم يذكر 
بعـد ما صىل أيعيد صالته؟ قال: يغسـله وال يعيـد صالته إال أن يكون مقدار الدرهم 

جمتمعاً فيغسله ويعيد الصالة»(٤).
نعـم الظاهر متامية االسـتدالل بمعترب غياث عن جعفر عـن أبيهA: «قال: 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٣، ١.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب النجاسات حديث:١.
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ال بـأس بـدم الرباغيث والبـق وبول اخلشاشـيف»(١). ألن إطالق نفـي البأس ظاهر 
يف الطهـارة. لكنـه خمتص بمورده، وال جمال للتعدي منه لسـائر ما ال نفس له سـائلة، 

خصوصاً ما له حلم كالسمك.
نعم ذكر يف اجلواهر أنه يمكن تتميم داللة هذه النصوص عىل عموم النجاسـة 
بعـدم الفصـل. وكأنـه لعـدم الفصل بـني العفو عـن الصـالة والطهـارة، وال بني دم 
الرباغيـث والبـق والسـمك وغريهـا. لكن يف بلوغ عـدم الفصل مع قطـع النظر عن 

اإلمجاع املتقدم حداً يصلح لالستدالل إشكال.
وأشـكل من ذلك اسـتدالله بطهـارة امليتة من هذه األمور، واسـتدالل بعض 
مشـاخينا بموثـق حفـص عن أبيـهA: «قـال: ال يفسـد املـاء إال ما كانـت له نفس 

سائلة»(٢). 
الندفاع األول بأن االسـتدالل إن كان باألولوية فهـي ممنوعة، وإن كان بعدم 

الفصل فهو أوهن مما تقدم.
واندفاع الثاين بأن املوثق ظاهر يف طهارة احليوان نفسـه فيحمل عىل امليتة، وال 
يشمل الدم ونحوه مما هو خارج عنه وإن خرج منه. وقد تقدم يف مسألة طهارة بول ما 

ال نفس له سائلة ما ينفع يف املقام.
(١) ألصالـة الطهـارة، مـن دون فرق بني القول بثبوت عموم يقتيض نجاسـة 
الدم، وعدمه، إذ عىل الثاين ـ الذي عرفت أنه الظاهر ـ يكون املورد من موارد الشبهة 
املصداقية من طرف العام، الذي ال يكون العام حجة فيه بال كالم، وعىل األول يكون 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب النجاسات حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(مسـألة١٢): إذا وجـد يف ثوبه مثالً دماً ال يـدري أنه من احليوان ذي 
النفس السائلة أو من غريه بنى عىل طهارته(١).
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املورد من موارد الشـبهة املصداقية من طـرف اخلاص الذي كان التحقيق عدم حجية 
العام فيه. 

ودعـو: أن مقتـىض اسـتصحاب عدم كونه ممـا ال نفس له سـائلة البناء عىل 
نجاسـته، بناء عىل ما هـو التحقيق من أن إحراز عدم عنـوان اخلاص باألصل يقتيض 
جريان حكم العام. مدفوعة بعدم وضوح جريان األصل املذكور حتى بلحاظ العدم 
األزيل، لعدم وضوح كون خصوصية الدم املذكورة من لواحق وجوده، ال من شؤون 

ذاته غري املفارقة له حتى أزالً وبلحاظ ما قبل وجوده. فالحظ.
ومثلها دعو: أن املسـتفاد من موثق عامر ـ املتقدم عند االستدالل عىل عموم 
نجاسـة الدم ـ أصالة النجاسـة يف الدم وإن مل يعلم أنه من حيـوان أو من ذي النفس، 
حيـث تضمـن احلكم بنجاسـة املاء مع وجود الـدم يف منقار الطري مـن دون تنبيه عىل 

لزوم إحراز كونه من القسم النجس.
الندفاعهـا بام سـبق من عـدم القرينة عىل سـوق احلديث لبيان أصالة نجاسـة 
الدم، بل سـبق أن مقتىض إناطة نجاسـة املاء برؤية الدم ال بوجوده واقعاً سـوقه لبيان 
أصالـة الطهـارة يف املاء مـا مل يعلم تنجسـه بالدم لفرض كونه نجسـاً، املـالزم لكون 
موضـوع احلديث هـو الدم املفروض فيه النجاسـة، ال مطلق الدم، نظـري ما يف موثق 
سـامعة: «سـألته عن رشاء اخليانـة والرسقة، فقـال: إذا عرفت أنه كذلـك فال، إال أن 
يكون اشرتتيه من العامل»(١)، ونحوه غريه، حيث البد من محله عىل الرسقة من حمرتم 
املـال بنحـو ال يملك السـارق املال، وال يتوهـم وروده لبيان أصالة كـون الرسقة من 

. حمرتم املال لو احتمل كوهنا من غري حمرتم املال، بحيث يكون السارق مالكاً
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن محله عىل صورة العلم بنجاسـة الدم 
محل له عىل الفرد النادر لندرة العلم بنجاسة ما يف منقار الطائر من الدم. ومن ثم جزم 
بأصالة النجاسة يف الدم وإن خصها بالدم الذي يف منقار الطائر الختصاص املوثق به. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٦.
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فهو يف غاية املنع بعد غلبة كون الطيور التي عىل منقارها دم والتي هي مورد السـؤال 
يف املوثق هي اجلوارح التي من شأهنا افرتاس احليوانات ذات النفس السائلة كالطيور 
واألرانـب ونحوهـا، فإن احتامل طهـارة الدم الذي يف منقارها نـادر احلصول أو غري 
حاصـل. ومـن هنا ال جمال للبناء عىل أصالة النجاسـة يف الدم الـذي يف منقار الطائر، 

فضالً عن غريه.
ومثله ما ذكره شـيخنا األسـتاذP من البناء عىل النجاسـة فيام إذا تردد الدم 
بني أن يكون من ذي النفس وأن يكون من غري ذي النفس إذا كان انتقاله إليه من ذي 
النفـس، كـام لو علم املكلـف بأن الدم الذي يف ثوبه منه أو مـن الربغوث أو البعوض 

الذي امتصه من ذي النفس.
لدعو: أن مقتىض استصحاب كون الدم لذي النفس نجاسته. الندفاعه بأن 
احتـامل صريورته دماً لغـري ذي النفس إن ابتنى عىل االسـتحالة عرفاً منع من جريان 
استصحاب كونه لذي النفس، الحتامل تبدل املوضوع، وأن الذي كان دم ذي النفس 

هو دم آخر غري الدم املشكوك.
وإن مل يبتن عىل االسـتحالة لدعو عـدم تبدل الدم عرفاً بصريورته يف جوف 
احليوان الذي امتصه فال جمال لالستصحاب املذكور للعلم بكونه هو دم ذي النفس، 
غاية األمر أن دم ذي النفس إن خرج منه للخارج تنجس، وإن خرج منه حليوان آخر 
يبقى طاهراً، وحينئذٍ ال طريق إلحراز كونه قد خرج منه للخارج، ليحكم بنجاسـته، 

بل مقتىض األصل طهارته. فالحظ.
(١) كـام رصح به مجاعة مـن القدماء واملتأخرين. قـال يف املعترب: «العلقة التي 
يسـتحيل إليها نطفة اآلدمي نجسـة. قاله الشيخ يف اخلالف. واسـتدل بإمجاع الفرقة. 

(مسـألة١٣): دم العلقة املسـتحيلة من النطفة، والدم الذي يكون يف 
. البيضة نجس(١) عىل األحوط وجوباً



دم العلقة ......................................................................................... ٣٧٧

لنـا أهنا دم حيوان له نفس، فتكون نجسـة. وكذا العلقة التـي يوجد يف بيضة الدجاج 
وشبهه».

لكن إمجاع اخلالف ليس بنحو ينهض باالسـتدالل، والسيام، بعد قلة االبتالء 
باحلكـم، لقلة متييز العلقـة بعد خروجها من املرأة وغريها مـن احليوان وعدم خلوها 

. غالباً من دم النفاس عند اإلسقاط، فهي نجسة ولو عرضاً
وأمـا ما تقدم مـن املعترب فهو موقوف عىل ثبوت عموم نجاسـة دم ذي النفس 
بنحو يشمل ما يتكون فيه ومل يكن جزءاً منه، أو ما يكون مبدأ نشوئه ليشمل مثل علقة 
 ،البيضة، وهو ممنوع، بل املتيقن منه دمه الذي خيرج منه واىل هذا يرجع ما يف الذكر

قال: «ويف الدليل منع. وتكوهنا يف احليوان ال يدل عىل أهنا منه». 
وأضعف من ذلك ما يف التذكرة وعن اخلالف من االستدالل بأنه دم. البتنائه 

عىل عموم نجاسة الدم الذي هو أوىل باملنع.
هذا وقد استشكل شيخنا األستاذP يف كونه دماً وإن كان بصورته، إذ ليس 
يف املقـام إال تفسـري العلق لغة بالـدم املتجمد، ومل حيرز كوهنا مـن العلق املفرس بذلك 
قال يف كشـف اللثام: «بل قد منع بعضهم الدخول يف اسـم الدم عرفاً، خصوصاً التي 
يف البيضة، ولذا حكي عن الشيخ حلها». وقد يؤيد ما ذكروه االكتشافات احلديثة، ملا 

قيل من أن العلقة املذكورة هي مبدأ تكون قلب احليوان. 
إال أن املـدار يف تشـخيص املوضـوع بمقتىض اإلطالقات املقاميـة هو التطبيق 
العـريف احلقيقي وإن ابتنى عىل يشء من التسـامح، والعرف ير العلقة دماً حقيقة ال 

. وهو ظاهر غري موضع من الكتاب املجيد. جمازاً
اللهـم إال أن يثبت باالكتشـاف احلديث كـون التطبيق العـريف املذكور خطئياً 
ناشـئاً من كون العلقة بلـون الدم، بحيث لو اطلع العرف عىل األمر املنكشـف لعدل 

. فتأمل. عن احلكم بكون العلقة دماً، وحكم بكون التطبيق يف الكتاب املجيد جمازياً
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ولعلـه لـذا تردد يف احلكم بالنجاسـة يف ظاهر الذكر وكشـف اللثام وحكي 
عن األردبييل، بل يف احلدائق أن األقو الطهارة، والسـيام ما يف البيضة. والعمدة فيه 

. األصل بعد ما سبق من عدم متامية عموم نجاسة الدم، وعدم وضوح كونه دماً
ثم إنه لو متت نجاسـة العلقة يف البيضة ففي تنجس بقية البيضة هبا إشـكال، ال 
من جهة غلظ أجزائها وكثافتها، لعدم كفاية الكثافة باملرتبة املذكورة يف منع االنفعال، 

بل الحتامل كون العلقة حماطة بغشاء يمنع من رسيان النجاسة. 
ولعل ذلك هو املنشأ ملا سبق عن الشيخ، حيث ال يبعد كون مراده حلّ البيضة 
التي فيها العلقة، ال حلّ العلقة نفسـها، فإنه بعيد جداً، ألهنا دم أو مبدأ نشـوء حيوان 

مل يكمل وقد رصح بحرمته.
هـذا ومقتىض إطالق املتن عموم الكالم للدم الذي يف البيضة غري العلقة التي 
هي مبدأ نشـوء الفرخ. وقد تردد يف نجاسـته السـيد الطباطبائي يف العروة الوثقى مع 

جزمه بنجاسة العلقة التي هي مبدأ نشوء احليوان.
وكأنـه لدعـو عدم كونـه دم حيوان ال بمعنى كونه جزءاً منـه، وال بمعنى ما 
يتكـون فيه، وال بمعنى ما يكون مبدءاً لنشـوئه. غايـة األمر أنه متكون يف البيضة التي 

يف جوفه، وال إشكال يف قصور عموم نجاسة دم احليوان عن مثله. 
وهو مبني عىل كون الدم متكوناً يف البيضة بعد متاميتها. لكن املدعى من بعض 
أهـل اخلـربة أن الدم يف البيضةـ  غري النطفةـ  هو عبـارة عن دم احليوان الذي تكونت 
البيضـة يف جوفـه، قد خرج منه بنزف ونحوه خللل يف جهازه وصار يف البيضة يف مجلة 

أجزائها التي احتواها قرشها. 
وبناء عىل ذلك يكون كسـائر الدم النازف مـن احليوان، غاية األمر أنه مل خيرج 

منه ابتداء، بل بتوسط خروج البيضة منه.
ويكون احتامل نجاسـته أقو من احتامل نجاسة العلقة يف احليوان، فضالً عن 



٣٧٩ ....................................................................................... دم الذبيحة 

العلقة يف البيضة ويكفي يف البناء عىل نجاسته عموم نجاسة دم احليوان بمعنى ما يعد 
من أجزائه.

اللهم إال أن يقال: ما دل عىل نجاسـة الدم يقرص عن الدم اخلارج من احليوان 
بالنحو املذكور، الختصاص النصوص املتقدمة بالدم اخلارج من احليوان مبارشة بدفع 
منه وبتوسط عروقه الغليظة أو الدقيقة، وال يشمل اخلروج بالنحو املذكور، خصوصاً 
بعد كونه عرفاً معدوداً من توابع البيضة، غفلة عن كونه من دم احليوان الذي خرجت 
منه. حيث يتجه مع ذلك الرجوع لقاعدة الطهارة أو استصحاهبا بلحاظ طهارته قبل 

خروجه وانفصاله عن احليوان.
ولـو غـض النظر عن ذلك، وبني عىل نجاسـة الـدم املذكور، فهـو إنام يقتيض 
نجاسـة ما هـو فيه من البيـاض أو الصفـار دون اآلخر النفصال أحدمهـا عن اآلخر 
بغـالف الصفـار، غاية األمر أنه لو كان يف البياض ينجس ظاهر الصفار، فمع تطهريه 

يطهر وجيوز أكله، كام جيوز أكله لو ألقي ظاهره.
بل لو كان الدم يف نفس الغالف كام قد يشاهد يف عروقه، بنحو يعلم أو حيتمل 
وجـوده يف ضمن الغالف من دون أن يظهر يف أحد وجهيه، تعني جتنب الغالف فقط 

والبناء عىل طهارة كل من الصفار والبياض وجواز أكلهام.
(١) إمجاعـاً يف اجلملـة مرصحـاً بـه أو ظاهـراً مـن كالم مجاعـة، وإن اختلف 
معقده، ففي املختلف املوجود يف عروق احليوان، وعن كنز العرفان واحلدائق املوجود 
يف تضاعيف اللحم، ويقتضيه يف اجلملة سـرية املترشعة عىل طهارة اللحم بعد تطهري 
املذبح املالزم لطهارة ما خيرج منه من الدم بعد ذلك، وأكل اللحم املشـتمل عىل الدم 

(مسـألة١٤): الدم املتخلـف يف الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه 
منها بالذبح طاهر(١)، إال أن يتنجس بنجاسـة خارجية مثل السـكني التي 

يذبح هبا.
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املوجود يف عروقه، وأكل الكبد ونحوه مما يشتمل عىل الدم املالزم لطهارته.
مضافاً إىل ما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة دم احليوان امللزم باالقتصار 
يف النجاسـة عـىل املتيقـن وهو غري حمـل الكالم، سـواءً كان متخلفـاً يف العروق أم يف 

تضاعيف اللحم أم يف القلب والكبد. 
نعـم قد يقترص عىل صورة خروج ما يتعـارف خروجه، دون ما لو حبس الدم 
عـن اخلـروج أو مل خيرج ملرض احليوان، للمرتكزات فتأمـل. أما لو قيل بعدم التذكية 

حينئذٍ فال أثر لذلك، لنجاسة احليوان باملوت فينجس الدم تبعاً له أو باملالقاة.
ومنـه يظهـر عموم الطهارة ملـا يوجد يف األجـزاء غري املأكولة منـه، كالطحال          
ـ كام جعله شـيخنا األعظمP األظهر يف كلامهتم ـ ويف احليوان املذكى غري املأكول، 
وإن اختار السـيد الطباطبائي يف منظومته نجاسته، ونسبه للمعظم. كل ذلك لألصل 

املتقدم، فال هيم قصور السرية لو تم. فالحظ.
(١) لألصل. إال أن يكون خمتلطاً بالدم، فإن الظاهر نجاسته، لصدق الدم عىل 
اخلليـط فينجس وينجس. نعم إذا كان الدم مسـتهلكاً عرفاً فاملتعني الطهارة، لقصور 

األدلة عنه، نظري ما يأيت يف اللبن.
(٢) لعمـوم دليـل قاعـدة الطهـارة، ورجوع وجـوب االسـتعالم والفحص 
إىل عـدم جريـان األصل بدوهنـام، وهو راجـع إىل ختصيص العموم املذكـور املحتاج 

للدليل. 
وأما ما ذكره شـيخنا األسـتاذP من عدم صدق الفحص بمثل النظر مما ال 
حيتـاج إىل مزيـد مؤنة ولعله احتاط بعـض األعاظمP باالختبـار يف بعض الفروع 

(مسـألة١٥): إذا خرج من اجلرح أو الدمل يشء أصفر يشـك يف أنه 
دم أم ال حيكـم بطهارته(١)، وكذا إذا شـك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، 
وال جيـب عليه االسـتعالم(٢) وكذلـك إذا حك جسـده فخرجت رطوبة 
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مـع تيرسه. فهو ـ لو تـم ـ إنام ينفع لو كان موضوع األدلة هو الفحص. أما حيث كان 
املوضوع هو عدم العلم بالنجاسة فال إشكال يف أن مقتىض عموم دليله عدم وجوب 

ذلك.
(١) لعني ما سـبق. هـذا ومل يتعرضP: حلكم الـرتدد يف الدم بني كونه من 
املتخلف يف الذبيحة وكونه من اخلارج بالذبح. وقد يقال بنجاسته (إما) لعموم نجاسة 
الدم بعد كون دليل طهارة املتخلف لبياً، وهو اإلمجاع والسرية، بناء عىل حجية العام يف 
الشبهة املصداقية من طرف اخلاص إذا كان دليل التخصيص لبياً (وإما) الستصحاب 

نجاسة الدم املذكور حال حياة احليوان قبل خروجه من جسده.
ويظهر ضعف األول مما سـبق من عدم ثبوت العموم املذكور. مع أن التحقيق 
. وأما الثاين  عدم حجية العام يف الشـبهة املصداقية مطلقاً حتى مع كون املخصص لبياً
فهـو مبني عىل نجاسـة الدم يف الباطن حـال حياة احليوان، وهو ممنـوع. ومن ثم كان 

الظاهر الطهارة، لألصل.
(٢) لكونـه خارجـاً من احليوان بنزف فينجس. نعم إذا كان مسـتهلكاً يف الدم 
أشـكل نجاسـته وتنجيسه، ألنه عند نزفه من اجلرح الداخيل طاهر، لكونه يف الباطن، 
وعنـد خروجـه مع اللبن مسـتهلك فيه ال وجود لـه عريف، ليكـون موضوعاً للحكم 

بالنجاسة.
ويناسب ذلك ما هو املعلوم ودلت عليه النصوص من عدم انفعال املاء الكثري 
ومـاء املطـر باختالطه بالبـول والدم ونحومها من دون أن يتغري بـه، مع ما هو املعلوم 
من السرية من طهارة املاء القليل املأخوذ منه وإن علم بالتدقيق أنه مشتمل عىل أجزاء 

يشك يف أهنا دم، أو ماء أصفر حيكم بطهارهتا(١).
(مسـألة١٦): الدم الذي يوجد يف اللبـن عند احللب نجس ومنجس 

اللبن(٢).
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بولية ودموية أو نحوها ما دامت غري متميزة فيه. 
نعـم بعـد فرز الدمـ  كام تيـرس يف عصورنا ببعض األجهـزة احلديثةـ  ربام يقال 
. بل ال يمكن البناء عىل  بنجاسـته حينئـذ. لكنه ال ينجس اللبن، النفصاله عنه حينئـذٍ
نجاسة اللبن بالدم املذكور، حيث انكشفـ  بسبب األجهزة احلديثةـ  عدم خلوّ اللبن عن 
. وقد حكي يف وقته فتو سيدنا املصنفP بالطهارة حينام استفتي بذلك. ذلك نوعاً
(١) قـال يف اجلواهـر: «لإلمجاع املحصـل ـ بل رضورة املذهـب ـ واملنقول يف 
اخلـالف وعـن غريه عىل الكلـب، كام أنه نفـى اخلالف عن نجاسـة الثاين فيـه أيضاً، 
كاإلمجـاع يف الذكـر واملـدارك عىل نجاسـة عينهام ولعاهبـام، ويف املنتهـى والتذكرة 

.« وكشف اللثام عىل نجاستهام، ويف املعترب عىل وجوب غسل ثوب القامها رطباً
وقد يسـتدل عىل نجاسة اخلنزير بقوله تعاىل: ﴿قل ال أجد فيام أوحي إيل حمرماً 
عىل طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزير فإنه رجس﴾(١) بناء 
عىل أن املراد بالرجس النجاسة اخلبثية. لكنه غري ظاهر، بل من القريب أن يكون املراد 

به اخلبيث.
فالعمدة النصوص، وقد اسـتفاضت بنجاسة الكلب، كصحيح البقباق: «قال 
ه جافاً فاصبب  أبو عبد اهللاA: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّ
عليه املاء...»(٢) ويف صحيحه اآلخر عنهA: «فقال: رجس نجس ال يتوضأ بفضله، 
 :Aواصبـب ذلك املاء واغسـله بالـرتاب...»(٣)، ويف معترب معاويـة بن رشيح عنه
«أنه سئل عن سؤر الكلب يرشب منه أو يتوضأ؟ قال:ال. قلت: أليس هو سبع؟ قال: 

ال واهللا إنه نجس، ال واهللا إنه نجس»(٤) ونحوها غريها.
(١) سورة األنعام اآلية:١٤٥.

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب النجاسات حديث:١، ٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب النجاسات حديث: ٦.

(السادس والسابع): الكلب، واخلنزير الربيان(١)
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نعم يف صحيح ابن مسـكان عن أيب عبد اهللاA: «سألته عن الوضوء مما ولغ 
الكلـب فيـه والسـنور أو رشب منه مجـل أو دابة أو غري ذلك أيتوضأ منه أو يغتسـل؟ 

قال: نعم، إال أن جتد غريه فتنزه عنه»(١).
وقـد يتوهم اجلمع بينه وبني النصـوص املتقدمة بحملها عىل الكراهة. لكنه ال 
يناسـب تلك النصـوص، خصوصاً مثل معترب معاوية. بل احلمل املذكور ال يناسـب 

تسامل األصحاب يف مثل هذا احلكم الشايع االبتالء. 
ومـن هنـا إن أمكن اجلمـع بينه وبني تلـك النصوص بحمله عـىل الكر تعني، 
والسيام بمالحظة موثق أيب بصري عنهA: «قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ 

منه ويرشب، وال يرشب سؤر الكلب، إال أن يكون حوضاً كبرياً يستقى منه»(٢).
وإن مل يمكـنـ  السـتبعاد خفـاء اعتصـام الكـر عىل مثـل ابن مسـكان، وألن 
املنرصف من السـؤال كون منشأه الشك يف وجود مقتىض االنفعال، فال يناسب ابتناء 
اجلـواب عىل فرض وجود املانع منه. فتأمل ـ تعني طرح الصحيح أو محله عىل التقية، 

ألن القول بالطهارة شايع عند العامة.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP من أنه لو تـم ورود الصحيح يف خصوص 
القليل فغاية ما يستفاد منه عدم انفعال املاء القليل باملالقاة، فينايف نصوص االنفعال، 

من دون أن ينايف نصوص نجاسة الكلب بوجه.
ففيـه: أن محله عىل ذلـك ليس بأوىل من محله عىل طهـارة احليوانات املذكورة، 
بـل لعل الثاين أوىل لظهور ذكر احليوانـات يف خصوصيتها. عىل أن مجلة من نصوص 
نجاسة الكلب قد وردت يف السؤر، فالبد من التعارض بينها وبني الصحيح، واملتعني 

ما سبق.
هـذا ويف الفقيه: «ومن أصـاب ثوبه كلب جاف ومل يكن بكلب صيد فعليه أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب األسئار حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب األسئار حديث:٧.
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يرششـه باملاء، وإن كان رطباً فعليه أن يغسـله، وإن كان كلب صيد وكان جافاً فليس 
عليه يشء، وإن كان رطباً فعليه أن يرششه باملاء».

وال شـاهد للتفصيـل املذكـور مـن النصوص التـي بني أيدينـا. بل قـد ينافيه 
صحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبـا عبد اهللاA عـن الكلب السـلوقي فقال: إذا 

مسسته فاغسل يدك»(١).
هذا وأما اخلنزير فمقتىض مجلة من النصوص نجاسته، كصحيح عيل بن جعفر 
عن أخيهA: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو يف صالته 
كيـف يصنـع به؟ قـال: إن كان دخل يف صالتـه فليمض فإن مل يكـن دخل يف صالته 
فلينضـح مـا أصاب مـن ثوبه. إال أن يكون فيه أثر فيغسـله. قال: وسـألته عن خنزير 

رشب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات»(٢) ونحوه غريه. 
نعـم يف معتـرب زرارة: «سـألت أبـا عبد اهللاA عـن جلد اخلنزير جيعـل دلواً 
يستسـقى به املاء. قال: ال بأس»(٣). لكن جواز االسـتقاء باجللد أعم من طهارته، وال 
قرينة عىل كون الغرض منه الرشب أو الوضوء، بل لعل منشـأ السـؤال احتامل حرمة 

االنتفاع به، خلصوصيته، أو ألنه ميتة، أو احتامل انفعال ماء البئر به.
ول عليها  وال أقل من لزوم محله عىل ذلك أو نحوه بقرينة النصوص األول املعّ
عنـد األصحـاب. ولو تعذر ذلك تعني طرحه، لنحو ما سـبق يف الكلب. وهو الالزم 

فيام ورد حلم اخلنزير وودكه مما يأيت التعرض له عند الكالم يف نجاسة اخلمر.
(١) أما ما حتله احلياة كاجللد فلعدم اإلشـكال يف داللة نصوص النجاسـة عىل 
نجاسته واحتامل طهارته باملوت أو االنفصال غري عريف، وتقدم الكالم يف معترب زرارة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب النجاسات حديث:٩.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب النجاسات حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤ من أبواب املاء املطلق حديث:١٦.

بجميع أجزائهام(١)، 
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يف جلد اخلنزير. وأما ما ال حتله احلياة كالشعر فقد تقدم خالف املرتىضP فيه عند 
الكالم يف مستثنيات امليتة وتقدم وجهه وضعفه. فراجع.

(١) ألهنـا ملحقـة هبام عرفاً، أو ملالقاهتا هلام برطوبـة مرسية. وأما ما كان حمرماً 
بعنوانه كغائط وبول ما ال يؤكل حلمه فاألمر فيه أظهر.

(٢) ففي التذكرة وهناية األحكام والذكر وعن التحرير وغريها طهارة كلب 
املاء، وعن الكفاية أنه املشـهور. وعن الرسائر أنه نجس. وعن البيان احتامل نجاسـته 
ونجاسـة خنزير املاء. ويف مفتاح الكرامة: «ويف املنتهى: األقرب أن كلب املاء يتناوله 

هذا احلكم، ألن اللفظ يقال عليه باالشرتاك».
: بعدم وضوح االشـرتاك، لعدم صحة إطالق الكلب عليه،  لكنه يشـكل أوالً

إال أن يضاف للامء، فهو نظري املاء املطلق واملاء املضاف. 
: بأن املدعى إن كان هو االشـرتاك اللفظـي فهو ال ينفع يف التعميم، بناء  وثانيـاً
عىل ما هو الظاهر عدم صحة اسـتعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وحيث ال إشـكال يف 

إرادة الربي يتعني عدم إرادة كلب املاء.
وإن كان هـو االشـرتاك املعنـوي ـ كـام جنح إليه شـيخنا األسـتاذP ـ فهو 
موقـوف عـىل وجود اجلامع العريف، وهو بعيد جداً، بل يقطع بعدمه. مع أنه لو تم فال 

إشكال يف انرصاف اإلطالق للربي.
ومـن ثـم ال يبعـد التصحيف يف عبـارة املنتهـى، وأن الصحيح مـا يف املطبوع 
احلديـث منـه. قال: «األقـرب أن كلب املـاء ال يتناوله هذا احلكـم، ألن اللفظ مقول 
عليه وعىل املعهود باالشـرتاك اللفظي» وهو املناسـب ملا يف اجلواهر من تفرد الرسائر 

بالقول بالنجاسة.
هـذا وقد اسـتدل بعض مشـاخيناP عىل طهارتـه بصحيح عبـد الرمحن بن 

وفضالهتام ورطوباهتام(١) دون البحريني(٢).
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احلجاج: «سأل أبا عبد اهللاA رجل وأنا عنده عن جلود اخلز. فقال: ليس هبا بأس. 
فقال: الرجل: جعلت فداك أهنا عالجي [يف بالدي]، وإنام هي كالب خترج من املاء. 
فقال: أبو عبد اهللاA: إذا خرجت من املاء تعيش خارجة من املاء؟ فقال الرجل: ال 

قال: ليس به بأس»(١).
وهي وإن وردت يف خصوص كلب املاء، إال أن سؤالهA عن أهنا هل تعيش 
خارج املاء ونفيه البأس عنها بعد فرض عدم عيشها خارجه كالرصيح يف أن العلة يف 
. وقد  احلكم بالطهارة كون احليوان مما ال يعيش خارج املاء، فيشـمل خنزير املاء أيضاً

.Pسبقه إىل ذلك كله شيخنا األعظم
لكنه موقوف عىل أن يكون اخلز املسـؤول عنه يف الصحيح هو كلب املاء الذي 
هو حمل الكالم، ويف اجلواهر أنه الذي قطع به بعض املحصلني من معارصيه مستشهداً 
عليـه بالصحيح. وهو غري ظاهر، وجمرد تعبري السـائل عنـه بأهنا كالب خترج من املاء 
ال يكفـي يف إثباتـه، لقرب كـون املراد بذلك أهنا من السـباع، ال أهنا احليوان املعروف 

املسمى بكلب املاء. 
وأما التعليل الذي أشار إليه، فلعله مسوق لتعليل تذكيتها لدفع توهم نجاستها 
باملـوت بعد الفراغ عن طهارهتا باألصل، كام يناسـبه خرب ابـن أيب يعفور: «كنت عند 
أيب عبـد اهللاA إذ دخـل عليه، رجل من اخلزازين، فقال لـه: جعلت فداك ما تقول 
يف الصـالة يف اخلـز؟ فقال: ال بـأس بالصالة فيه. فقـال له الرجل: جعلـت فداك إنه 
ميـت... فتبسـم أبـو عبد اهللاA ثم قال لـه: أتقول: إنه دابة خترج مـن املاء أو تصاد 
مـن املاء فتخرج، فإذا فقد املاء مـات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو. 
فقـال لـه أبو عبـد اهللاA: فإنك تقـول: إنه دابة متيش عـىل أربع، وليـس هو يف حدّ 
احليتـان، فتكـون ذكاته خروجه من املـاء؟ فقال الرجل: إي واهللا هكـذا أقول. فقال: 
لـه أبو عبد اهللاA: فإن اهللا تعـاىل أحله، وجعل ذكاته موته، كام أحل احليتان وجعل 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١٠ من أبواب لباس املصيل حديث:١.
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ذكاهتا موهتا»(١).
وحينئذٍ ال ينايف نجاسة بعض حيوانات املاء بالذات املانعة من قابليتها للتذكية. 
وال أقل من لزوم محل التعليل عىل ذلك لو تم إطالق دليل نجاسة الكلب أو اخلنزير. 

فالعمدة ما سبق من عدم متامية اإلطالق يف الكلب. ومثله اخلنزير يف ذلك.
بقـي يشء: هـو أن املعروف بـني األصحاب عدم نجاسـة يشء من احليوانات 
الصامتـة غـري الكلـب واخلنزيـر. لكن قد ينسـب لبعـض القدماء نجاسـة حيوانات 

.أخر
منها: املسـوخات. ففي بيع املبسـوط وأطعمة اخلالف أنه كلها نجسـة، بل يف 

الثاين اإلمجاع عليه. ودليله غري ظاهر.
نعم يف خرب أيب سهل القريش: «سألت أبا عبد اهللاA عن حلم الكلب. فقال: 
هو مسـخ. قلت: حـرام؟ قال: هو نجس. أعيدها ثالث مـرات، كل ذلك يقول: هو 
 :Aنجس»(٢). لكن االستدالل بهـ  مع غض النظر عن سندهـ  موقوف عىل سوق قوله

«هو مسخ» لتعليل قولهA: «هو نجس» وهو غري ظاهر.
ومنهـا: العقـرب والـوزغ. فقد تقدم عند الـكالم يف ميتة ما ال نفس له سـائلة 

ظهور بعض كلامهتم يف نجاستهام حال احلياة أيضاً، وتقدم وجهه وضعفه.
ومنها: واألرنب والثعلب. ففي املبسوط والنهاية واحللبيني وغريمها نجاستها، 
بـل عن الغنية اإلمجاع عليه. ويقتضيه صحيـح يونس عن بعض أصحابه عن أيب عبد 
اهللاA: «سـألته هل حيل أن يمس الثعلب واألرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟ 
قال: ال يرضه، ولكن يغسل يده»(٣). واإلشكال يف سندها باإلرسال قد ال يتم بعد ما 
قيل من أن يونس ال يرسل إال عن ثقة، والسيام مع ظهور عمل غري واحد من القدماء 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٨ من أبواب لباس املصيل حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب النجاسات حديث:٣.
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باحلديث.
نعـم ظاهره عدم خصوصية الثعلب واألرنب يف احلكم، وأن احلكم فيهام تابع 
لعمـوم احلكم يف السـباع. وحينئذٍ يعارضه يف ذلك صحيح البقباق: «سـألت أبا عبد 
اهللاA عـن فضـل اهلرة والشـاة والبقرة واإلبـل واحلامر واخليـل والبغال والوحش 
والسـباع فلم أترك شـيئاً إال سألته عنه. فقال: ال بأس، حتى انتهيت إىل الكلب فقال: 

رجس نجس»(١).
عـىل أن مجلـة من النصـوص قد دلت عـىل قبول األرنـب والثعلـب للتذكية، 
كصحيـح مجيـل عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن الصالة يف جلـود الثعالب. فقال: 
إذا كانـت ذكية فال بـأس»(٢)، وخرب حممد بن إبراهيم: «كتبت إليه أسـأله عن الصالة 
يف جلـود األرانب. فكتب مكروه»(٣)، وغريه مـن النصوص الكثرية الواردة يف جواز 
الصالة ومنعها، لظهورها يف املفروغية عن تذكيتها، ومن الظاهر أن نجس العني غري 
قابل للتذكية، بل ملا كان املس هلام بمس شـعرمها كفى يف طهارة األرنب ما يف صحيح 
حممـد بـن عبد اجلبار يف وبر األرنـب وما ال حيل أكل حلمه مـن قولهA: «وإن كان 

الوبر ذكياً حلت الصالة فيه إن شاء اهللا»(٤). 
ومـن ثم البـد من طرح حديث يونس أو محله عىل االسـتحباب، أو عىل املس 

حال املوت بنحو يقتيض نجاسة الشعر لوجود الرطوبة املرسية أو نحو ذلك.
ومنهـا: الفأرة. ففي املقنعة والنهاية والوسـيلة وعـن موضع من املقنع والفقيه 
غسل ما أصابته برطوبة، بل يف كتاب البيع من املبسوط عدها من نجس العني. ويشهد 
به صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عـن الفأرة الرطبة قد وقعت يف املاء 
فتمـيش عـىل الثياب أيصيل فيها؟ قال: اغسـل مـا رأيت من أثرها، ومـا مل تره انضحه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب النجاسات حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٧ من أبواب لباس املصيل حديث:٩، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١٤ من أبواب لباس املصيل حديث:٤.
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باملاء»(١) وغريه. 
لكن البد من محله عىل االسـتحباب. لصحيحه اآلخر عنهA: «وسألته عن 
فأرة وقعت يف حب دهن وأخرجت قبل أن متوت أبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن 
به»(٢)، وصحيح إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهللاA: «إن أبا جعفرA كان يقول: 

ال بأس بسؤر الفأرة إذا رشبت من اإلناء أن ترشب منه ونتوضأ منه»(٣) وغريمها. 
وال يبعـد كـون بعض ما تقدم منهم مبنياً عىل اجلـري عىل عبارات النصوص، 

ولذا اختفلت بعض كلامهتم بام ال يسعنا استقصاؤه، وال هيمنا بعد وضوح احلكم.
(١) كام هو املشـهور نقـالً حتصيالً قديامً وحديثاً بيننا وبني غرينا شـهرة كادت 
تكـون إمجاعـاً، بل هي كذلك. كـذا يف اجلواهر. وقد تكررت دعـو اإلمجاع رصحياً 
وظاهراً عليه يف كالم غري واحد، كالسـيدين والشـيخ واملحقق وغريهم عىل ما حكي 

عنهم. ويشهد به كثري من النصوص.
منها: موثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «يف اإلناء يرشب فيه النبيذ. فقال: تغسله 
سـبع مرات... وال تصل يف ثوب أصابه مخر أو مسـكر حتى يغسل...»(٤)، وصحيح 
عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن النضوح جيعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن 
تصيل وهو عىل رأسـها؟ قال: ال حتى تغتسـل منه»(٥)، وصحيح يونس عن بعض من 
رواه عـن أيب عبـد اهللاA: « قـال: إذا أصاب ثوبك مخر أو نبيذ مسـكر فاغسـله إن 
عرفت موضعه، وإن مل تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صالتك»(٦)، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب النجاسات حديث:٢.
(١) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:٩ من أبواب األسئار حديث:١، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:٣.

(الثامن): املسكر(١) املائع باألصالة بجميع أقسامه
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وقريب منها خرب هشام بن احلكم يف الفقاع(١)، وخرب زكريا بن آدم يف قطرة مخر أو نبيذ 
مسكر قطرت يف قدر فيه حلم قالA: «هيراق املرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، 
 :Aواللحـم اغسـله وكله»(٢)، وخـرب أيب بصري يف حديث النبيذ: «قـال أبو عبد اهللا
»(٣)، ومعترب عمر بن حنظلة: «قلت أليب  مـا يبل امليل ينجـس حباً من ماء، يقوهلا ثالثاً
عبد اهللاA: ما تر يف قدح من مسكر يصب عليه املاء حتى تذهب عاديته ويذهب 
سـكره؟ قـال: ال واهللا وال قطـرة قطـرت يف حب إال أهريـق ذلك احلـب»(٤)، وخرب 
عـيل بن جعفر عن أخيهA يف األكل عىل خوان أصابه اخلمر، قال: «إن كان اخلوان 

يابساً فال بأس»(٥).
ومنها: ما ورد يف أواين اخلمر، كموثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «سـألته عن 
الـدن يكـون فيه اخلمـر... قال: إذا غسـل فال بأس. وعـن اإلبريق وغـريه يكون فيه 
مخر... قال: إذا غسـل فال بأس. وقال يف قدح أو إناء يرشب فيه اخلمر. قال: تغسـله 
ثـالث مرات سـئل جيزيه أن يصـب فيه املاء؟ قال: ال جيزيه حتى يدلكه بيده ويغسـله 

ثالث مرات»(٦). ونحوه يف وجوب الغسل غريه(٧).
ومنهـا: مـا ورد يف أواين املرشكـني والثيـاب التي عندهـم، كصحيح حممد بن 
مسلم: «سألت أبا جعفرA عن آنية أهل الذمة واملجوس. فقال: ال تأكلوا يف آنيتهم 
وال من طعامهم الذي يطبخون، وال يف آنيتهم التي يرشبون فيها اخلمر»(٨)، وصحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:٨.

(٣) وسـائل الشـيعة ج:١٧ باب٢٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢. وأشار إليه يف ج:٢ باب:٣٨ من 
أبواب النجاسات حديث:٦.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٨ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣.

(٦) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
(٧) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥، ٦.

(٨) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥٤ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣.
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إسـامعيل بـن جابر: «قلت أليب عبد اهللاA: ما تقول يف طعـام أهل الكتاب؟ فقال: 
ال تأكلـه... ثم قـال: ال تأكله، وال ترتكه تقول: إنه حـرام، ولكن ترتكه تتنزه عنه، إن 
يف آنيتهـم اخلمر وحلم اخلنزير»(١) وما يف معترب يونس عنهمG: «وإنام كره أن يؤكل 
سـو األنفحة ممـا يف آنية املجوس وأهل الكتـاب ألهنم ال يتوقون امليتـة واخلمر»(٢) 
وصحيح عبد اهللا بن سنان: «سأل أيب أبا عبد اهللاA وأنا حارض أين أعري الذمي ثويب 
وأنـا أعلم أنـه يرشب اخلمر ويأكل حلم اخلنزير فريده عيل فاغسـله قبـل أن أصيل فيه 
فقال أبو عبد اهللاA: صل فيه وال تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر 
ومل تسـتيقن أنه نجسـه، فال بـأس أن تصيل فيه حتى تسـتيقن أنه نجسـه»(٣)، وقريب 
منـه صحيحـه اآلخر وخرب خريان اخلادم إال أن فيهام: «ال يصيل فيه حتى يغسـله»(٤). 
قال سـيدنا املصنفP: «فإن األمر فيه وإن كان حمموالً عىل االسـتحباب لكنه يدل 

بالتقرير عىل نجاسة اخلمر». 
ونحومهـا يف الداللـة بالتقرير والظهور يف املفروغيـة صحيح معاوية بن عامر: 
«سـألت أبا عبد اهللاA عن الثياب السابرية يعملها املجوس وهو أخباث [أجناب] 
وهم يرشبون اخلمر ونساؤهم عىل تلك احلال، ألبسها وال أغسلها وأصيل فيها؟ قال: 
 :A(٦) وصحيح عيل بن جعفر عن أخيهAنعم...»(٥) وقريب منه خرب أيب مجيلة عنه
«سأله عن الرجل يمر يف ماء املطر وقد صب فيه اخلمر فأصاب ثوبه هل يصيل فيه قبل 

أن يغسله؟ فقال: ال يغسل ثوبه وال رجله ويصيل فيه...»(٧).
وقـد يؤيـده ما ورد يف نزح البئر لوقوع اخلمر فيها(٨)، بناء عىل ما تقدم غري مرة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥٤ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٤ من أبواب النجاسات حديث:١، ٢.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٣ من أبواب النجاسات حديث:١، ٧.
(٧) وسائل الشيعة ج:١ باب:٦ من أبواب املاء املطلق حديث:٢.

(٨) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٥ من أبواب املاء املطلق حديث:٢.
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مـن أنـه بعد البنـاء عىل عدم تنجـس البئر ال يمكن االسـتدالل بنصـوص النزح عىل 
نجاسـة مـا تنزح لـه، إذ كام يمكن أن يكون اسـتحباب النزح للتنزه عن أثر النجاسـة 
يمكـن أن يكـون للتنزه عن أثر غريها، كـام ورد النزح لبعض األمـور التي ثبت عدم 

نجاستها.
هـذا وقد ذهب الصدوق إىل جواز الصالة يف الثوب الذي أصابه اخلمر. ومن 
ثم نسب له القول بطهارهتا كام نسب ألبيه يف رسالته وللحسن واجلعفي، عىل إشكال 
يف األخـري. وعـن ظاهـر األردبييل أو رصحيه القـول بالطهارة، وظاهـر املدارك وعن 

اخلونساري التوقف.
جلملة من النصوص. كمعترب احلسـن [احلسني خ ل] بن أيب سارة: «قلت أليب 
عبد اهللاA: إن أصاب ثويب يشء من اخلمر أصيل فيه قبل أن أغسـله؟ قال: ال بأس 

إن الثوب ال يسكر»(١).
وقد استشكل فيه سيدنا املصنفP بأن مقتىض التعليل فيه طهارة الثوب ألنه 

ال يسكر ونجاسة اخلمر ألهنا تسكر، فهو من أدلة النجاسة. نعم ال قائل بمضونه. 
ويندفـع بأنـه ال قرينة عـىل كون املعلل هو طهـاة الثوب، بل املنـع من الصالة 
فيـه، فمقتضاه أن املنع عن اخلمر ملا كان من أجل إسـكارها فـال يتعد للثوب لعدم 

إسكاره، فيكون مقتضاه عدم نجاسة اخلمر، ألهنا لو كانت نجسة لتعدت للثوب.
 إنا نخالـط اليهود والنصار :Aومثلـه يف ذلك خـربه: «قلت أليب عبد اهللا
واملجـوس وندخـل عليهم وهم يأكلـون ويرشبون، فيمر سـاقيهم ويصب عىل ثيايب 
اخلمر. فقال: ال بأس به، إال أن تشـتهي أن تغسله ألثره»(٢)، وصحيح عيل بن رئاب: 
«سـألت أبا عبد اهللاA عن اخلمر والنبيذ املسكر يصيب ثويب فاغسله أو أصيل فيه؟ 
قال: صل فيه. إال أن تقذره فتغسل منه موضع األثر، إن اهللا تعاىل إنام حرم رشهبا»(٣)، 
ومرسـل الصدوق يف الفقيه: «سـئل أبو جعفر وأبو عبد اهللاA فقيل هلام: إنا نشرتي 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:١٠، ١٢، ١٤.
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ثياباً يصيبها اخلمر وودك اخلنزير عند حاكتها أنصيل فيها قبل أن نغسـلها؟ فقاال: نعم 
ال بـأس، إنام حرم اهللا أكله ورشبه، ومل حيرم لبسـه ومسـه والصـالة فيه». وعن العلل 
روايته مسنداً بطريق صحيح عن بكري عن أيب جعفرA وعن أيب الصباح وأيب سعيد 
 A(١)، وموثق ابن بكري: «سأل رجل أبا عبد اهللاAواحلسن النبال عن أيب عبد اهللا
وأنـا عنده عن املسـكر والنبيـذ يصيب الثوب، قـال: ال بأس»(٢)، ومعترب احلسـن بن 
موسـى بن احلناط: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن الرجل يرشب اخلمـر ثم يمجه من 
 :Aفيـه فيصيب ثويب. فقال: ال بأس»(٣) وخرب حفص األعور: «قلت أليب عبد اهللا

الدن يكون فيه اخلمر ثم جيفف جيعل فيه اخلل؟ قال: نعم»(٤).
ومـن هنـا قـد يدعـى أن مقتـىض اجلمع العـريف محل نصـوص النجاسـة عىل 

استحباب الغسل املطهر أو كراهة االستعامل بدونه. 
لكنه ال يناسـب بعض نصوص الطائفة األوىل كحديث يونس املقتيض غسـل 
الثـوب كلـه عند اجلهل بموضع املالقاة وإعادة الصالة إذا وقعت معه. وصحيح عبد 
اهللا بـن سـنان وخرب أيب بصـري املتضمنني التعبـري بالتنجيس، ومعترب عمـر بن حنظلة 
الظاهر يف شـدة أمر اخلمر، وال بعض نصوص الطائفة الثانية، كقولهA يف صحيح 
عيل بن رئاب: «إال أن تقذره فتغسل منه موضع األثر»، لظهوره يف أن الغسل الستقذار 

املكلف، ال الستقذار الشارع له ولو بمرتبة يقتيض كراهة االستعامل.
 . بـل مالحظـة جمموع نصوص كلتا الطائفتني ال تناسـب احلمـل املذكور جداً

ومن هنا كان الظاهر تعذر اجلمع العريف بني الطائفتني واستحكام التعارض بينهام.
ويف املعتـرب بعـد أن حكم بضعف ما ذكره من أخبار كلتا الطائفتني قال: «لكن 
مـع اختـالف األصحاب واألحاديث يؤخـذ باألحوط يف الدين». وفيـه: أنه ال جمال 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:١٥، ١١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٩ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤.
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لإلشـكال بضعف السند بعد ما سـبق من اسـتفاضة نصوص كلتا الطائفتني واعتبار 
مجلـة منها. عىل أنـه مع ضعفها ال موضوع للرتجيح، بـل املرجع األصل وهو يقتيض 

الطهارة. مع أن التحقيق عدم كون االحتياط من املرجحات.
ومثلـه مـا يف التهذيبـني وغريمها من ترجيح النجاسـة بموافقـة الكتاب لقوله 
تعـاىل: ﴿إنام اخلمر وامليـرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشـيطان﴾(١)، بناء 
عـىل أن الرجـس هو النجس لغة، كـام يف التذكرة وعن املنتهى، وغـري واحد من أهل 

اللغة، ويف التهذيب: «والرجس هو النجس بال خالف».
الندفاعـه بأن الرجس وإن فرس لغة بالنجس، إال أنه ال يراد به النجس باملعنى 
الـذي هـو حمل الكالم، فإنه معنى رشعـي حادث، بل مطلق القـذر وإن كان معنوياً، 
ولـذا يوصف به األفعال والصفات والعذاب ونحوها، كقوله تعاىل: ﴿وأما الذين يف 
قلوهبم مرض فزادهم رجساً إىل رجسهم﴾(٢) وقوله سبحانه: ﴿كذلك جيعل الرجس 
عىل الذين ال يؤمنون﴾(٣) إىل غري ذلك. ويناسبه يف املقام عطف امليرس واألنصاب عىل 

اخلمر يف اآلية الرشيفة. 
وأمـا مـا يف اجلواهـر يف تقريب محـل الرجس يف اآليـة عىل النجس مـن قوله: 
«ولعلـه ال ينافيـه وقوعـه مع ذلك خرباً عـن األنصاب واألزالم، إلمـكان أن يراد به 
بالنسـبة إليهام املسـتقذر عقالً من باب عموم املجاز. عىل أنه يمكن ـ بل هو الظاهر ـ 
. وال جيب مطابقة املحذوف  دعو كونه خرباً عن اخلمر خاصة، فيقدر حينئذٍ هلام خرباً
واملوجـود، وإن كان داالً عليه،كـام يف عطـف املندوب عىل الواجـب بصيغة واحدة، 
فيتعني حينئذٍ كون الرجس بمعنى النجس». فهو كام تر تكلف وخروج عن الظاهر 

بال شاهد. 

(١) سورة املائدة اآلية:٩٠.
(٢) سورة التوبة اآلية:١٢٥.

(٣) سورة األنعام اآلية:١٢٥.
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وما أبعد ما بينه وبني ما يف جممع البيان حيث قال: «البد من أن يكون يف الكالم 
حـذف، واملعنى رشب اخلمر وتناوله أو الترصف فيه وعبادة األنصاب واالستقسـام 
بـاألزالم رجس أي خبيث من عمل الشـيطان». وباجلملـة: ال داللة يف اآلية الرشيفة 

عىل النجاسة، لتنهض برتجيح نصوصها.
ومـن ثم قد يتعني الرجـوع للمرجح الثالث وهو خمالفة العامة، كام أشـار إليه 
سيدنا املصنفP وهو يقتيض تقديم نصوص الطهارة ألن املشهور بينهم النجاسة، 
ومل يعـرف القول بالطهـارة إال عن ربيعة الرأي ومالك وداود وأحد قويل الشـافعي، 

عىل إشكال يف النسبة لبعضهم.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخينا مـن أن نصـوص الطهارة وإن خالفت مشـهور 
العامة يف الفتو فهي موافقة هلم يف العمل، ألن أمراءهم وسـالطينهم كانوا يرشبون 
اخلمـر، وال جيتنبوبـه به. فهو كام تر ألن املرجح للنصوص عند التعارض هو خمالفة 

الفتو دون العمل.
نعم بعد نقل القول بالطهارة عمن تقدم يشكل متامية املرجح املذكور، ألن من 
سبق من أعيان العامة، وال يتضح عموم الرتجيح ملثل هذه الشهرة، بل غاية ما يدعى 

 . اختصاصها بام إذا كان املخالف لندرته شاذاً ال خيل بنسبة احلكم إليهم عرفاً
نعـم ورد األمـر برتك مـا كان حكامهم وقضاهتـم إليه أميـل واألخذ باآلخر. 
وتشخيص ذلك يف املقام ال خيلو عن إشكال. ومثله ما يف كشف اللثام من أن املشهور 
عنـد العامة العفو عن قليل اخلمر يف الصـالة، فتكون نصوص الطهارة موافقة هلم يف 

ذلك ويكون الرتجيح لنصوص النجاسة. 
إذ فيـه: أن النصوص املذكـورة ال ختتص بالقليل، والسـيام بمالحظة التعليل 
فيها بأن اهللا تعاىل إنام حرم رشهبا، وبأن الثوب ال يسـكر، فهي ظاهرة يف الطهارة التي 
هي خمالفة للمشـهور بني العامة كام سـبق. ومن ثم ال جمال إلعامل املرجح املذكور يف 

كلتا الطائفتني. وقد يتعني ذلك البناء عىل التساقط والرجوع ألصالة الطهارة.
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هذا كله بالنظر للطائفتني بأنفسهام. لكن البد من تقديم الطائفة األوىل بلحاظ 
صحيح عيل بن مهزيار: «قرأت يف كتاب عبد اهللا بن حممد إىل أيب احلسنA: جعلت 
فـداك رو زرارة عـن أيب جعفر وأيب عبد اهللاH يف اخلمر يصيب ثوب الرجل أهنام 
قاال: ال بأس بأن تصيل فيه، إنام حرم رشهبا. ورو غري زرارة عن أيب عبد اهللاA إنه 
قال: إذا أصابك مخر أو نبيذ يعني: املسـكر فاغسـله إن عرفت موضعه، وإن مل تعرف 
 Aموضعه فاغسـله كله، وإن صليت فيه فاعد صالتك، فأعلمني ما آخذ به. فوقع
بخطـه وقرأته: خذ بقـول أيب عبد اهللاA»(١). لظهـوره يف أن العمل عىل ما ينفرد به 
اإلمام الصادقA وهو دليل النجاسة، ال ما يشارك فيه أباهA وهو دليل الطهارة.

ودعو: أنه من مجلة نصوص النجاسة املعارضة لنصوص الطهارة، فال يكون 
شـاهداً عىل تقديمها عىل نصوص الطهارة. مدفوعة بأنه ملا كان ناظراً لكلتا الطائفتني 
كان متأخراً عنهام رتبة وحاكامً عليهام، وكان كاشفاً عن خلل يف نصوص الطهارة مانع 

من الرجوع ألصالة اجلهة فيها.
ومنـه يظهـر أنه ال جمال لدعـو لزوم طرحـه ملوافقته للعامـة. الندفاعها بأن 
موافقـة العامة إنام توجب طرح احلديث عند التعارض، ال مطلقاً، وحيث سـبق عدم 
كونـه طرفـاً للتعارض فال جمال لطرحه بموافقتهم، بل مقتـىض أصالة اجلهة فيه لزوم 

العمل به.
وقريب منه يف ذلك معترب خريان اخلادم، بناء عىل ما هو الظاهر من االعتامد عىل 
حديث سـهل بن زياد: «كتبت إىل الرجلA أسـأله عن الثوب يصيبه اخلمر وحلم 
اخلنزيـر أيصـىل فيه أم ال؟ فإن أصحابنا اختلفوا فيـه، فقال بعضهم: صل فيه، فإن اهللا 
إنام حرم رشهبا، وقال بعضهم: ال تصل فيه. فكتبA: ال تصل فيه، فإنه رجس»(٢) 
فأنه وإن مل يتعرض فيه لطائفتي النصوص، إال أن من الظاهر ابتناء اختالف أصحابنا 
املشار إليه فيه عىل اختالف النصوص، فرتجيح إحد الفتويني راجع لرتجيح النص 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب النجاسات حديث:٢، ٤.
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الذي هو دليلها.
هـذا مضافـاً إىل تأيد مضموهنام بأن نصوص النجاسـة أكثر عدداً، وقد وردت 
بألسنة خمتلفة، يظهر من بعضها املفروغية عن النجاسة ووضوحها، لورودها يف بعض 
األحـكام املرتتبـة عىل النجاسـة ككيفيـة التطهري منهـا، واجتناب الكفار مـن أجلها، 
وحكم الشـك يف مالقاة ما يؤخذ منهم هلا، حيث يبعد جداً مع ذلك خمالفة مضموهنا 

بأمجعها وعدم ثبوت أصل النجاسة.
مضافاً إىل أن بعض نصوص الطهارة املتقدمة إنام تضمن نفي البأس عن إصابة 
اخلمـر والنبيذ للثوب من دون ترصيح بجـواز الصالة فيه، ومقتىض إطالقه وإن كان 
هـو عـدم مانعيتـه عن الصـالة، إال أن محله بقرينة نصوص النجاسـة عـىل دفع توهم 

حرمة لبس ما أصابه اخلمر تكليفاً تنفرياً عنه غري عزيز.
وكـذا محـل خرب حفـص املتضمـن جواز جعـل اخلـل يف دن اخلمـر إذ جفف 
عـىل جعلـه بعـد تطهريه، لدفع توهـم أن جفاف اخلمـر فيه مانع من تطهريه بالغسـل 

الستحكام اخلمر فيه وتكثفه بجفافه. 
فلم يبق إال حديث الصدوق ومعترب احلسـن بن سـارة وصحيح عيل بن رئاب 
الرصحية يف جواز الصالة يف الثوب الذي يصيبه اخلمر والنبيذ قبل غسله، ومن الظاهر 

قصورها عن معارضة نصوص النجاسة الكثرية العدد الواضحة الداللة.
والسـيام مع اشـتامل األول عىل طهارة ودك اخلنزير ولعله الذي أشـري إليه يف 
صحيـح عيل بن مهزيار، حيث يوجب ذلك الريب فيه، بل يف بقية نصوص الطهارة، 
وجيعلهـا من املشـكل الذي يرد علمه هلمG، أو من الشـاذ النـادر الذي جيب تركه 

واألخذ باملشهور الذي ال ريب فيه. 
ولعلـه لـذا قـال يف الذكـر: «والصـدوق وابـن أيب عقيل واجلعفي متسـكوا 
بأحاديث ال تعارض القطعي». ومن هنا ال ينبغي التأمل يف النجاسة، بل يف وضوحها. 

فالحظ.
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بقي يشء: وهو أن املرصح به يف كالم غري واحد من األصحابـ  ومنهم بعض 
مدعي اإلمجاع ـ عموم النجاسـة لكل مسكر، ويف املعترب: «واألنبذة املسكرة عندنا يف 
التنجيـس كاخلمر، ألن املسـكر مخـر»، وعن التحرير أن عمـل األصحاب عىل ذلك، 
ويف املـدارك أهنـم قـد قطعوا بذلـك، وعن املصابيح: «حكم سـائر املسـكرات حكم 

اخلمر عندنا».
ومـن ثـم ادعي اإلمجاع املركب تـارة واإلمجاع عىل املالزمة بني نجاسـة اخلمر 
ونجاسـة مطلق املسـكر أخر. لكن من الظاهر أن دعو اإلمجاع بالنحو املذكور ال 
ينهض باالسـتدالل بنفسـها، البتناء اإلمجاع لو تم عىل فهم ذلك من األدلة، فالالزم 

النظر فيها.
ويمكـن تقريـب داللتها عىل ذلـك بأن مجلة من النصوص وإن اشـتملت عىل 
عنـوان اخلمـر والنبيـذ أو عليهام معاً وعـىل الفقاع، إال أن النظـر يف جمموع النصوص 
يقـيض بإلغاء خصوصية العناوين املذكورة، الشـتامل بعض نصـوص كلتا الطائفتني 
عىل املسكر، أو عطفه عىل اخلمر أو عطف النبيذ عليه، بل بعض فقرات موثق عامر قد 
أشتمل عىل النبيذ وآخر عىل اخلمر وثالث عىل اخلمر واملسكر ورابع عىل اخلمر املسكر.

ويؤيد ذلك عموم احلكم يف خرب هشام بن احلكم للفقاع الذي هو أخف أنواع 
املسـكر وأخفاهـا. والسـيام مع أن العموم هو املسـتفاد يف بقية األحـكامـ  غري حرمة 
الـرشب واحلدّ التي تظافرت األدلة بعمومها لكل مسـكر ـ كالنـزح يف البئر، وحرمة 
العـرص والغرس والتطهـري باالنقالب، وغري ذلـك مما تضمنت األدلـة أخذ عناوين 

خاصة فيه كالنبيذ واخلمر.
وكأن ذلـك كله نـاش من عموم التحريـم الذي تظافرت بـه األدلة، بضميمة 
ارتـكاز أن مجيـع األحكام عىل نسـق واحد. ومن ثـم كان عموم احلكـم مفروغاً عنه 
عند األصحاب بمقتىض سـالئقهم األولية يف فهم النصوص من دون تعمل ومتحل. 
وال يبعـد كـون ذلك وحده كافياً يف البناء عىل العموم، لكشـفه عن قرينة قد أدركوها 
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بمرتكزاهتم بسبب قرهبم من عرص الصدور.
ولـو غض النظر عن ذلك أمكن االسـتدالل بغري واحد مـن النصوص منها: 
 Pمعترب عمر بن حنظلة املتقدم الذي أطلق فيه املسكر. وأما ما ذكره بعض مشاخينا
من اإلشـكال يف سـنده، لعدم النص عىل توثيـق عمر املذكور. فهو مدفوع باسـتفادة 
وثاقته من رواية صفوان عنه الذي قيل أنه ال يروي إال عن ثقة معتضداً بمجموعة من 

القرائن ذكرها هوP وغريه تكفي بمجموعها يف إثبات وثاقته، بل رفعة شأنه.
. ومنها: موثق عامر املتقدم أيضاً

ودعو: معارضتهام بام دل عىل طهارة مطلق املسكر، كموثق ابن بكري املتقدم، 
ومـا دل عـىل ترجيح حديث النجاسـة عىل حديث الطهـارة خمتص بـام ورد يف النبيذ 

.Pاملسكر، دون ما ورد يف مطلق املسكر، كام ذكر ذلك يف اجلملة بعض مشاخينا
: بإمكان محل موثق ابن بكري بقرينة نصوص النجاسـة عىل جمرد  مدفوعـة أوالً

. بيان حلّ لبس الثوب الذي يصيبه املسكر تكليفاً ال عىل الطهارة، كام أرشنا إليه آنفاً
: بـأن صحيح ابن مهزيار وإن تضمن ترجيح احلديث املتضمن نجاسـة  وثانيـاً
اخلمر والنبيذ املسكر ولزوم العمل عليه، إال أنه لو مل ينهض برتجيح ما تضمن نجاسة 
مطلـق املسـكر، لفهم عـدم اخلصوصية، فال أقل مـن كونه موجباً لسـقوط موثق ابن 
بكري املتضمن طهارة مطلق املسـكر عن احلجية بعد أن كان اخلمر والنبيذ أظهر أفراد 
املسـكر، فال ينهض بمعارضة نجاسـة مطلق املسـكر ليسـقط عن احلجيـة، بل يتعني 

العمل عليه.
ومنهـا: مـا تضمن عموم اخلمر ألقسـامها، كصحيح عبـد الرمحن بن احلجاج 
عـن أيب عبـد اهللاA أو عن عيل بن جعفر بن إسـحاق عنهA: «قال: قال رسـول 
اهللا8: اخلمـر مـن مخسـة: العصري من الكـرم، والنقيع من الزبيـب، والبتع من 

العسل واملزر من الشعري، والنبيذ من التمر»(١) وغريه.
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١، ٣.
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فإنه وإن كان ظاهراً بدواً يف بيان أقسام اخلمر احلقيقية، فيكون أجنبياً عام نحن 
فيه من عموم احلكم لغري اخلمر، إال أن الظاهر أن املراد به بيان األقسام للخمر بلحاظ 
أخذها يف موضوع األحكام الرشعية توسعاً يف عنوان اخلمر مفهوماً، كام يناسبه اشتامله 
عىل النبيذ الذي يظهر من كثري من نصوص املقام وغريها أنه مباين للخمر، وحيث ال 
جامع عريف بني األقسـام املذكورة إال اإلسـكار فيكون املقسـم يف النصوص املذكورة 
هو املسـكر، وهو الذي حرمه رسول اهللا8 بعد أن حرم اهللا تعاىل اخلمر بعينها، 
كام تضمنته النصوص الكثرية، كحديث الفضيل بن يسار عن أيب جعفرA: «سألته 
عـن النبيـذ فقال: حـرم اهللا اخلمر بعينها وحـرم رسـول اهللا8 األرشبة من كل 

مسكر»(١) وغريه. 
 :Aوإليه يرجع ما تضمن أن كل مسكر مخر، كخرب عطاء بن يسار عن أيب جعفر

«قال: قال رسول اهللا8: كل مسكر حرام، وكل مسكر مخر»(٢) وغريه.
كـام يرجـع إليه ما تضمنته مجلة مـن كلامت اللغويني يف تعريـف اخلمر من أهنا 
كل مسـكر، فإن الظاهر ابتنـاؤه عىل بيان موضوع األحـكام، ال اخلمر احلقيقية، وإال 

فرصيح النصوص أن اخلمر يف األصل قسم من املسكر.
وحينئـذٍ إن رجعـت األدلة املذكـورة إىل الترصف يف مفهـوم اخلمر رشعاً كان 
مقتـىض اإلطـالق املقامي محل اخلمر يف أدلـة أحكامها عىل هذا املعنـى، وإن رجعت 
إىل التوسـع يف إطالق اخلمر جمازاً تنزيالً لكل مسـكر منزلة اخلمر كان مقتىض إطالق 

التنزيل ثبوت مجيع األحكام ومنها النجاسة، كام جر عليه األصحاب.
ودعو: انرصاف التنزيل حينئذٍ خلصوص احلرمة دون النجاسة. مدفوعة بأن 
ذلك مسـلم يف مثل صحيح عيل بن يقطني عن أيب احلسـن املايضA: «قال: إن اهللا 
عـز وجل مل حيرم اخلمر السـمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فـام كان عاقبته عاقبة اخلمر 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب١٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥.
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فهـو مخـر»(١)، بل قـد يتم يف خرب عطـاء املتقدم، لكـن ال جمال له يف مثـل صحيح ابن 
احلجـاج املتقدم بناء عىل ما سـبق، لعدم املوجب لالنـرصاف املذكور بنحو يعتد به يف 

رفع اليد عن اإلطالق. فالحظ.
(١) حيث ال إشكال يف مسكرية األثييل منه، بسبب شيوع استعامله يف األدوية 
ونحوها، فإنه إذا كانت نسبته عالية فيها حتقق به اإلسكار، بل يشيع استعامله من أجل 
اإلسـكار وإن كان كثرياً ما يكرس باملاء، لقوة إسـكاره وتأثريه عىل البدن. بل هو اليوم 
العنرص املسـكر املجعول يف األرشبة املسـكرة جيدها ورديئها، ومنه ما يطلق عليه يف 

عرفنا اخلمر.
نعم كثرياً ما تضاف إليه مواد سامة من أجل املنع من رشبه وختصيص االنتفاع 
، وال يوجب تبدل  بـه يف اجلهات األخـر. لكن ذلك ال خيرجه عن اإلسـكار قطعـاً

حكمه الثابت من حيثيته. 
وأما املثييل فقد شهد مجاعة ممن يعتمد عليهم من أهل اخلربة ـ ولبعضهم املقام 
الرفيع يف املعرفة ـ بأنه مسـكر أيضاً وإن كان سـاماً، بل قد يقتل، ألن اإلسكار مستند 

للامدة الكحولية املوجودة يف القسمني بل يف أقسام أخر كثرية.
بـل ذكـر من ال يشـك يف دينـه ومعرفته، أنه رأ من يسـتعمله لإلسـكار بعد 
التدرج يف استعامله وتطبيع البدن عليه منعاً من إرضاره، لتيرسه هلم دون األثييل، وأن 

. هؤالء يذكرون أنه أجود إسكاراً
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من انرصاف إطالق املسكر يف أدلة النجاسة 
عام ال يتعارف رشبه أو يتعذر رشبه وإن أوجب اإلسـكار لو رشب. والسـيام بلحاظ 

عدم وجوده يف زمان حتريم اخلمر واملسكر.

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٩ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.

ـ ومنه السبريتو(١) ـ 
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فهـو كـام تر، ال يظن به وال بغريه االلتزام به يف سـائر األحـكام ومنها حرمة 
، وما الفرق بينها وبني النجاسـة بعد فرض ثبوت اإلطالق أو  الـرشب أو ثبوت احلدّ

العموم يف الكل.
عىل أنه سـبق تعارف رشب بعض أقسـامه وشـيوعه. إال أن يدعى االنرصاف 
خلصـوص مـا يتعارف رشبه عـرص صدور التحريـم. لكن وضوح ضعفـه يغني عن 

إطالة الكالم فيه.
(١) كـام رصح به مجاعة، وقطع به يف املـدارك، بنحو يظهر منه كون ذلك مراد 
األصحاب، كام عن الذخرية الترصيح بذلك، واسـتظهر اتفاقهم عليه يف حمكي رشح 

الدروس واحلدائق، وعن الدالئل اإلمجاع عليه.
وكأن وضوح ذلك هو الذي أوجب غضهم النظر عن إطالق نجاسـة املسكر 
يف املبسـوط والرشايـع والقواعد واإلرشـاد والـدروس وحمكي املختلـف والتحرير 

والتنقيح وغريها، بل رصح غري واحد بتنزيله عىل املايع.
والوجـه فيـه قصـور ما دل عىل نجاسـة اخلمـر والنبيذ ونحومها حتـى لو قلنا 
بإلغـاء خصوصيـة مواردهـا، فإن املتيقن منه التعدي لكل مسـكر مايـع. وكذا حديثا 
عمر بن حنظله وعامر املتضمنان لعنوان املسكر، ألن املنرصف من قوله يف ابن حنظلة: 
«قدح من مسـكر يصب عليه املاء حتـى تذهب عاديته...» خصوص املائع ألنه الذي 
يقـدر بالقـدح، والذي يذهب عاديته بمجرد صب املاء عليـه من دون حاجة للمرس 
والتذويب. بل ال ينبغي التأمل يف ذلك بعد قولهA يف اجلواب: «ال واهللا وال قطرة 

قطرت يف حب...».
وكـذا قولهA يف موثق عامر: «وال تصل يف ثوب أصابه مخر أو مسـكر حتى 
يغسـل» فإن الترصف فيه بالتقييد بالرطوبة حفاظاً عىل إطالق املسـكر ليس بأوىل من 

دون اجلامد(١)
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محل املسكر فيه عىل املائع، بل الثاين أنسب بسياقه مع اخلمر.
وأمـا أدلة التنزيل فقد سـبق انـرصاف التنزيل خلصوص احلرمـة فيام كان منها 
بلسـان كل مسـكر مخر لو تـم إطالقه وعدم انرصافه للاميع املسـانخ للخمـر. وأما ما 
كان منها بلسـان تقسـيم اخلمر إىل األقسام املتقدمةـ  كحديث ابن احلجاجـ  فقد سبق 
أن عموم املقسـم فيه لكل مسـكر إنام هـو لكونه اجلامع العريف بني األقسـام املذكورة 
بضميمة ما تضمن حرمة كل مسكر، واملتيقن من اجلامع املذكور هو املايع منه، الذي 

ال إشكال يف اختصاص كلامت اللغويني به.
والسـيام بمالحظة اختصاص مجلة من نصوص حتريم املسكر بالرشاب ومنها 
خـرب عطـاء املتقدم. غاية األمـر أن ظاهر بعضها العموم، إال أنـه ال يبعد تنزيله عليها 
مجعاً كام يظهر بمالحظتها. ولو فرض بقاؤه عىل العموم فال قرينة عىل تعميم املقسـم 

تبعاً له، بل املتيقن أو املنرصف منه املايع، كام ذكرنا.
(١) كام يف التذكرة والروض واملسـالك وعن الذكـر، ويف اجلواهر: «بل قد 
يظهـر مـن الذخرية واحلدائـق اإلمجاع عليه». وقد يشـكل بلحاظ إطـالق النصوص 
املتقدمـة. اللهـم إال أن يدعى انرصافها للاميـع باألصل، لظهورها يف لزوم النجاسـة 
لإلسـكار، وهو ال يكون إال يف املايع باألصل، ويقرص عن املايع بالعرض بعد فرض 

عدم نجاسته حال مجوده وإسكاره. فيكون املرجع فيه األصل، املقتيض للطهارة.
هذا وقد رصح يف التذكرة والروض واملسـالك وحمكي املنتهى والذكر بعدم 
طهارة املائع باألصل إذا عرضه اإلنجامد. قال سيدنا املصنفP: «بل الظاهر التسامل 
عليـه، كام يظهر من عدم عدّ اجلمود مـن املطهرات». والعمدة فيه: أن اجلمود إن منع 

من صدق اإلطالق كفى االستصحاب يف البناء عىل النجاسة وإال فاألمر أظهر.
(٢) بال إشـكال ظاهر، وظاهرهم املفروغية عنه، بل اإلمجاع عليه. إما لعموم 

وإن غال وصار مائعاً بالعارض(١). لكنه حرام(٢).
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التنزيـل املتقدم، بناء عىل عمومه للجامد، عىل مـا تقدم الكالم فيه، أو لعموم التعليل 
املستفاد من مثل صحيح عيل بن يقطني املتقدم.

(١) كام رصح به غري واحد من املتأخرين، بل عن املستند استظهار شهرته بني 
متأخري املتأخرين. خالفاً ملا رصح به غري واحد من نجاسـته أو كونه بحكم املسكر، 
بـل عن غري واحد أنه املشـهور مطلقـاً أو بني املتأخرين. ويف املختلـف: «اخلمر وكل 
مسـكر والفقاع والعصري إذا غال قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسـه نجس ذهب إليه 
أكثر علامئنا، كالشـيخ املفيد والشـيخ أيب جعفر والسيد املرتىض وأيب الصالح وسالر 
وابـن إدريـس». بل عـن أطعمة التنقيـح دعو االتفـاق عىل أنه بعـد الغليان بحكم 

اخلمر. ومن ثم قد يستدل عىل النجاسة باإلمجاع.
لكن ال جمال لدعو اإلمجاع، فضالً عن االسـتدالل به، بعد ما سـبق من عدم 
اإلمجاع عىل نجاسـة اخلمر، بل بعد ترصيح غري واحد بعدم وضوح القول بنجاسـته 
مـن مجلة ممن رصح بنجاسـة اخلمر، ففـي الذكر بعد أن حكى القول بالنجاسـة مع 
الغليان واالشـتداد عن ابـن محزة واملحقق والرتدد عن العالمـة يف النهاية: «ومل نقف 
لغريهـم عىل قول النجاسـة». ويف مفتـاح الكرامة بعد حكاية ما سـبق عن املختلف: 
«ولعلـه ظفـر به يف كتبهم ومل نظفر به». ويظهر من جمموع كالم املختلف وكالمهم أن 
حمل كالمهم هو اخلمر واملسكر، وتعميمه هو حمل الكالم لغريمها ملفروغيته عن عدم 

الفرق ولو بالنظر لألدلة، ال لترصحيهم بالعموم.
عىل أن مجلة منهم قد أخذوا االشتداد زائداً عىل الغليان يف موضوع النجاسة أو 
يف معقد الشهرة أو اإلمجاع، ففي مفتاح الكرامة: «وهذا احلكم ـ أعني نجاسة العصري 
إذا غال واشتدـ  مشهور بني األصحاب، كام يف الذكر...» ويف جممع البحرين: «وهو 
قبل غليانه طاهر حالل، وبعد غليانه واشتداده ـ وفرس بصريورة أعاله أسفله، نجس 

(مسألة١٧): العصري العنبي إذا غال بالنار فالظاهر بقاؤه عىل الطهارة(١)
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حرام. نقل عليه اإلمجاع من اإلمامية. أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضاً، وأما 
النجاسة فمختلف فيها». وسبقه يف التفصيل املذكور ما يف كنز العرفان.

ولعل االشتداد عندهم مالزم لإلسكار، كام قد يظهر مما يف كنز العرفان، قال: 
«اخلمر يف األصل مصدره مخره إذا سرته، سمي به عصري العنب والتمر إذا غال واشتد، 
ألنه خيمر العقل أو يسرته، كام سمي مسكراً ألنه يسكره، أي حيجره». بل ظاهر كالمه 
أن الذي يشتد هو اخلمر الذي يتخذ من العنب، الذي ال إشكال يف إسكاره، ومقتىض 

األدلة املتقدمة نجاسته. 
نعـم رصح هـو مبحـث العصري العنبـي بأن املراد باالشـتداد صـريورة أعاله 
أسـفله وأن يصـري له قوام. لكن ال طريـق إلحراز أن ذلك مراد غـريه منه يف العرص، 
 بعد أن نسـب للمعترب أنه ال ينجس إال مع االشـتداد قال: «فكأنه ير بل يف الذكر

الشدة املطربة، إذ الثخانة حاصلة بمجرد الغليان».
ومـن ثم كانـت كلامهتم يف غاية االضطـراب، حيث خيتلط فيهـا اخلمر املتخذ 
من العنب بالعصري العنبي إذا غال ومل يسكر الذي هو حمل الكالم. وال جمال مع ذلك 
 الشـهرة يف حمل الـكالم، فضالً عن اإلمجاع. والسـيام أنا مل نجـد يف الذكر لدعـو

. لدعو الشهرة، وال يف أطعمة التنقيح لدعو اإلمجاع املتقدمتني عيناً وال أثراً
ومنه يظهر حال االسـتدالل عىل النجاسـة بمثل صحيح ابـن احلجاج املتقدم 
يف وجه عموم احلرمة لكل مسـكر، املتضمن أن من أقسـام اخلمر العصري من الكرم، 
فإن كون اخلمر املتخذ من العنب يسـمى عصرياً ال يقتيض كون كل عصري من العنب 

. مخراً
كيف وال إشـكال يف أن القسـم املذكور من أظهر أفراد اخلمر واملسكر، أو هو 
اخلمـر احلقيقـي، مـع أن العصري الذي هـو حمل الكالم ليـس مخراً، وإن كان مسـكراً 
فإسـكاره خفي غري عريف، أما ما يكون إسكاره ظاهراً فال إشكال يف نجاسته بناء عىل 
ما تقدم، والظاهر خروجه عن حمل الكالم، كام يناسبه جعلهم العصري يف حمل الكالم 
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مقابالً للمسكر.
ومـن ثم ال جمال لالسـتدالل يف املقام بعموم نجاسـة املسـكر، كام عن السـيد 
الطباطبائيP. ومثله االسـتدالل عىل كونه مسـكراً بصحيح عمر بن يزيد: «قلت 
أليب عبـد اهللاA: الرجـل هيـد إليه البختج مـن غري أصحابنا. فقـال: إن كان ممن 
يسـتحل املسـكر فال ترشبه، وإن كان ممن ال يسـتحل فأرشبه»(١) بدعـو: أن مانعية 
اسـتحالل املسكر من رشب ما يؤخذ من الشخص إنام هي من جهة أنه مع استحالله 

ال يؤمن كون ما هيديه مسكراً، وذلك ال يكون إال إلسكار البختج. 
إذ فيـه: أنـه موقوف عىل انحصار البختج بالعصـري الذي هو حمل الكالم، وال 
شاهد لذلك، فإن غاية ما قيل يف تفسري البختج أنه العصري املطبوخ، وهو أعم من حمل 
الـكالم، حيث يمكن أن يكون يف العصري املطبوخ نوع مسـكر ال يؤمن من مسـتحل 
املسكر إهداؤه. عىل أن عدم جواز رشب ما يؤخذ من مستحل املسكر قد ال يكون من 
جهة احتامل كون ما يؤخذ منه مسكراً، بل الحتامل حرمته من غري إسكار، بلحاظ أن 

تساحمه يف املسكر يستلزم تساحمه يف املحرم غري املسكر باألولوية.
وكذا االسـتدالل عىل نجاسة العصري بام تضمن من النصوص نزاع إبليس مع 
آدم ونـوحH يف العنب، وأنه قد جعل لـه منها الثلثان(٢) وما تضمن عدم جواز بيع 
العصري بعد الغليان(٣) وأنه ال خري فيه(٤). حيث ال يظهر وجه االسـتدالل بالنصوص 
املذكـورة. إذ هـي إنـام تضمنـت حرمـة الرشب أو هـي املتيقـن منها، وهـي أعم من 

النجاسة.
نعم تضمن خرب أيب الربيع الشـامي السـؤال عن اخلمر كيـف كان بدؤ حالهلا 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٦، ٧.
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وحرامهـا ومتى اختذت، وتعرض اإلمامA لنزاع آدم وإبليس يف العنب وحتكيمهام 
روح القدس ورضب روح القدس العنب بالنار وأخذ النار الثلثني وبقاء الثلث إىل أن 
قـالA: فقال الروح أما ما ذهب منهام فحظ إبليس، وما بقي فلك يا آدم»(١) حيث 

قد يتوهم منه أن ما مل يذهب ثلثاه مخر نجس.
لكنه كام تر إنام تضمن ذهاب الثلثني بالنار من العنب، ال من عصريه، وترتب 
حتريـم ثلثي العصـري املغيل عىل ذلك تعبد حمض، كام أن كـون ذلك هو األصل لصنع 

. اخلمر وحتريمه خفي الوجه، فال جمال الستفادة كون العصري قبل ذلك مخراً
بل ال إشكال يف عدم كونه مخراً حقيقة، وكونه مخراً تنزيالً ال ينهض اخلرب ببيانه 

بعد وروده لبيان األصل لوجود اخلمر وبدء تكوينها.
هذا وقد يسـتدل عىل النجاسـة بـام رواه يف التهذيب يف الصحيـح عن معاوية 
بن عامر: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل من أهل املعرفة باحلق يأتيني بالبختج، 
ويقـول: قـد طبـخ عىل الثلـث، وأنـا أعرفـه أنه يرشبـه عىل النصـف. فقـال: مخر ال 

ترشبه...»(٢) بدعو: أن مقتىض إطالق التنزيل فيه النجاسة.
: بأنه قد ينفع لو كان وارداً لبيان احلكم الواقعي، حيث يكون  لكنه يشكل أوالً
مقتـىض اإلطالق فيه العمـوم جلميع أحكام اخلمر، أما حيـث كان وارداً لبيان احلكم 
الظاهـري فهو مسـوق لبيان التعبـد الظاهري بمقتىض التنزيل بعـد الفراغ عن ثبوت 
أصـل التنزيـل واقعاً، من دون أن يكون له إطالق فيه، ليشـمل النجاسـة، بل املتيقن 
منه احلرمة، كام نبه لذلك سيدنا املصنفP. بل قد يقال: إن تعقيب التنزيل بالنهي 
عـن الرشب مانـع من انعقاد ظهور إطـالق التنزيل يف العموم جلميـع أحكام اخلمر. 

فتأمل.

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤، التهذيب ج:٩ ص:٢٣٤.
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: بـأن الصحيـح قـد روي يف الـكايف(١) خاليـاً عـن كلمة: (مخـر)، وهو  وثانيـاً
األنسـب بسياقه، ألن التنزيل إنام هو بلحاظ احلكم الواقعي واملسؤول عنه هو احلكم 
الظاهري، فإن مل يوجب ذلك ترجيح رواية الكايف ـ والسـيام مع ما اشـتهر من كونه 
أضبط ـ فال أقل من سـقوط الروايتني بالتعارض، واالقتصار عىل املتيقن منهام، وهو 

احلرمة.
ودعـو: أن الالزم ترجيح رواية التهذيب، ألن اخلطأ بالزيادة أبعد من اخلطأ 
بالنقيصة عند العقالء. ممنوعة، لعدم وضوح أولوية اخلطأ بالنقيصة عند العقالء بنحو 

تنهض بالرتجيح عند التعارض.
نعـم مـع عدم التعارض لعدم ظهـور حال راوي الكالم اخلـايل عن الزيادة يف 

استيفاء متام كالم املنقول عنه تتعني حجية رواية الزيادة. لكن املقام ليس كذلك. 
وأما ما عن الفقيه اهلمداينP من اإلشكال يف االستدالل به بأنه مل يعلم كون 
البختج مطلق العصري الذي يغيل، بل لعله قسم خاص منه يكون مسكراً قبل استكامل 
طبخه، وقريب منه ما ذكره سيدنا املصنفP. فقد يدفع بام ذكره بعض مشاخينا من 
أن العصري املسـكر ال حيل و يطهر بذهاب الثلثني، وظاهر الصحيح أن ذهاب الثلثني 

موجب حلل البختج وطهارته.
اللهـم إال أن حيتمـل كون ذهاب الثلثني يف هذا القسـم مسـتلزماً خلروجه عن 

. فتأمل. وكيف كان فال خمرج عن أصالة الطهارة يف املقام. اإلسكار فيحل حينئذٍ
(١) بـال إشـكال وهو املتيقن مـن النصوص والفتـاو، ويف املعترب وظاهر ما 
تقـدم من جممع البحريـن وكنز العرفان اإلمجاع عليه. ويقتضيه صحيح محاد بن عثامن 

(١) الكايف ج:٦ ص:٤٢١.

،(١) وإن صار حراماً
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 :Aقال: ال حيرم العصري حتى يغيل»(١)، ويف حديثه اآلخر عنه :Aعن أيب عبد اهللا
«سـألته عن رشب العصري قال: ترشب ما مل يغل، فإذا غىل فال ترشبه. قلت: أي يشء 

الغليان؟ قال: القلب»(٢) إىل غري ذلك مما يأيت بعضه.
نعـم يف موثق ذريح: «سـمعت أبا عبد اهللاA يقـول: إذا نش العصري أو غال 
حـرم»(٣). وظاهره االكتفاء بأحد األمرين من النشـيش والغليان. وقد فرس النشـيش 
بالصوت السابق عىل الغليان. ولعله عليه يبتني ما ذكره السيدP يف العروة الوثقى 

حيث قال: «بل األقو حرمته بمجرد النشيش وإن مل يصل إىل حدّ الغليان».
لكنه ـ مع عدم ثبوته ـ ال يناسب بقية النصوص الرصحية يف اعتبار الغليان كام 
ال يناسب العطف يف املوثق نفسه، إذ مع االكتفاء بالنشيش يلغو جعل الغليان املتأخر 

عنه سبباً للتحريم.
نعـم بنـاء عىل أن العطف يف املوثق بالواو كام عن بعض االجلة نسـبته للنسـخ 
املصححـة مـن الـكايف، يرجع مفاده ملفـاد بقية النصـوص ويرتفع اإلشـكال. إال أنه 
يشـكل التعويـل عىل ذلـك بعد عدم اإلشـارة للنسـخة املذكـورة يف الطبعـة احلديثة 
املحققة عىل نسـخ كثرية املعتضدة برواية التهذيب التي مل ينقل فيها اختالف النسـخ. 
وال أقل من معارضتها بنسـخ الكايف املشـار إليها، وبعد تسـاقط الـكل يكون املرجع 

رواية التهذيب.
هـذا وقـد يرفـع التنايف بـني املوثق وبقيـة النصـوص بحمل النشـيش فيه عىل 
صـوت الغليان كام فـرس بذلك يف مجلة من كلامت اللغويني. لكنه ال يناسـب العطف 

بأو يف املوثق نفسه إذ ال حيسن الرتديد بني املتالزمني.
ولعل األوىل محل النشـيش عىل تفاعل العصري وتغريه بنفسه، من دون نار، كام 
يناسبه قولهA يف خرب عامر الوارد يف نقيع الزبيب: «فإذا كان أيام الصيف وخشيت 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣، ٤.
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أن ينش جعلته يف تنور سخن [مسجور. كايف] قليالً حتى ال ينش»(١)، فريجع الرتديد 
يف املوثق إىل حصول التحريم بكل من النشيش بغري النار والغليان هبا، وال أثر لتفاعل 

العصري بالنار قبل الوصول إىل مرتبة الغليان.
ولعلـه إىل هذا يرجـع الغليان بغري النـار يف كلامت األصحـاب، فإهنم أطلقوا 
الغليان بنحو يظهر منهم حصوله بغري النار كام حيصل بالنار، كام يظهر ذلك من بعض 

النصوص كخرب أيب كهمس اآليت يف آخر الكالم يف حكم ما غال من قبل نفسه(٢).
نعـم االحتـامل املذكور إنام ينفـع يف ردّ موثق ذريح وعدم اخلـروج به عن بقية 
النصـوص، ألن ورود االحتـامل املذكـور فيـه كافٍ يف التوقـف عنـه. لكنـه ال يبلـغ 
مرتبـة تصحح العمل عىل طبـق اجلمع املذكور، لعدم خروجه عـن كونه تربعياً، ألن 
جمرد اسـتعامل النشـيش يف خرب عامر فيام يكون بغري النار ال ينهض بتفسـريه يف املوثق 
والسيام مع ضعف اخلرب املذكور. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما سبق من السيد يف العروة 

الوثقى. 
هـذا وأمـا موضوع النجاسـة لو قيـل هبا فقـد اختلفوا بني من اقتـرص فيه عىل 
الغليان ومن أضاف إليه االشتداد، مع اختالفهم يف املراد باالشتداد فقيل هو الثخانة 
ولـو بأدنى مراتبها احلاصل بمجرد الغليان. لكنه ال يناسـب ما يف املعترب من االكتفاء 
يف التحريم بالغليان وتوقف النجاسة عىل االشتداد، وكذا ما تقدم من جممع البحرين 

وعن كنز العرفان. 
ومـن ثـم قد حيمل عىل مرتبـة عرفية من الثخانة حتصل باسـتمرار الغليان مدة 
معتـد هبـا. أو عـىل قـذف الزبد، أو عـىل ما يالزم اإلسـكار، كام يناسـبه مـا تقدم من 
الذكر وعن كنز العرفان. والكل خال عن الدليل عدا األخري، حيث ال إشكال معه 
يف النجاسة بناء عىل ما تقدم من عموم النجاسة لكل مسكر. وبذلك يظهر اضطراب 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.
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كلامت األصحاب يف املقام. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) إمجاعاً، كام يف مفتاح الكرامة وظاهر غري واحد املفروغية عنه. والنصوص 
به مستفيضة، كصحيح عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: كل عصري أصابته 
النـار فهـو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»(١) وغريه. ويسـتفاد من خرب أيب الربيع 
 ،Hالشـامي املتقدم وغريه من النصوص الواردة يف خصومـة إبليس مع آدم ونوح
حيـث تضمنـت حليـة الثلث، املعلـوم أنه ال يراد منـه إال الثلث مـن العصري. بل هو 
املـرصح به يف غري واحد منهـا، كصحيح زرارة عن أيب جعفرA وفيه بعد التعرض 
للخصومـة املذكورة: «فقال أبو جعفرA: فإذا أخذت عصرياً فطبخته حتى يذهب 
الثلثـان نصيب الشـيطان فكل وارشب»(٢). كام يسـتفاد من صحيـح معاوية بن عامر 
املتقدم وغريه مما ورد يف العصري املأخوذ من الغري... إىل غري ذلك. وظاهر األصحاب 

والنصوص املذكورة، بل رصيح مجلة منها، عدم حليته بغري ذلك.
لكـن يف الوسـيلة: «وإن غـال بالنـار حرم رشبه حتـى يذهب عـىل النار نصفه 
ونصف سدسـه، ومل ينجس، أو خيضب اإلناء ويعلق به وحيلو». وهو خيالف املشهور 

يف أمرين مل أعثر عاجالً عىل موافق له فيهام، عدا ما يأيت من النهاية.
األول: االكتفـاء بـأن يذهب عىل النـار نصفه ونصف سدسـه، الذي هو دون 

الثلثني بنصف سدس، لظهور أن الثلثني نصف وسدس تام.
وكأنـه اسـتند يف ذلـك خلرب عبـد اهللا بن سـنان عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: 
العصري إذا طبخ حتى يذهب منه ثالثة دوانيق ونصف، ثم يرتك حتى يربد فقد ذهب 
ثلثـاه وبقـي ثلثه»(٣). بناء عـىل ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن الدانـق كناية عن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١، ٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٧.

.(١) فإذا ذهب ثلثاه صار حالالً
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السـدس، ويناسـبه ما ذكره غري واحد من اللغويني من أنه سـدس الدرهم والدينار، 
حيث ال جامع عريف بينهام إال مطلق السدس، وهو املناسب أيضاً للسان اخلرب، حيث 

مل يفرض فيه مقدار معني.
وال خيفـى أن ظاهـر غـري واحد من النصـوص املشـار إليها آنفـاً وإن كان هو 
ذهاب الثلثني بالطبخ عىل النار، إال أنه يسهل رفع اليد عن ذلك ألجل اخلرب املذكور، 
ومحلهـا عىل اسـتناد ذهاب الثلثني للنار والطبـخ وإن كان ال يتم إال بالتربيد الذي هو 

. وقت االستعامل غالباً
لكن يشـكل التعويل عىل اخلرب بعد ضعف سـنده وظهور حال األصحاب يف 
اإلعراض عنه. والسيام وأن حتديد النقص احلاصل بالتربيد والتبخر بنصف السدس 

ال خيلو عن إشكال، بل قد ال يساعد عليه الواقع اخلارجي.
الثـاين: االكتفـاء يف احلليـة بـأن خيضـب العصري اإلنـاء ويعلق بـه وحيلو، فإن 
الظاهر أن قوله: «أو خيضب...» معطوف عىل مدخول (حتى). وكأنه استند يف ذلك 
لصحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد اهللاA عن البختج. فقال: إذا كان حلواً 
خيضـب اإلناء وقـال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلـث، فارشبه»(١)، وصحيح عمر 
بن يزيد: «قال أبو عبد اهللاA: إذا كان خيضب اإلناء فارشبه»(٢)، وخرب إسـحاق يف 
مـاء الزبيب والعسـل املطبوخ عىل الثلث، وفيه: «قال: أليـس حلواً؟ قلت: بىل. قال: 
ارشبـه»(٣)، ويف خربه اآلخـر نحوه، إال أنه قال: «ارشب احللو حيث وجدته أو حيث 

أصبته»(٤). 
لكـن ظاهر األول اشـرتاط األمور املذكورة يف تصديق اخلـرب بذهاب الثلثني، 
ال يف أماريتهـا بأنفسـها عليه، فضالً عـن االجتزاء هبا بدالً عنه. وأمـا الثاين فهو ـ مع 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥٦.
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عـدم هنوضه بتامم املدعى ـ ال ينهض باإلفادة بنفسـه، بل البد مـن معرفة ما يتعلق به 
من سؤال أو نحوه، ولعله صادر عىل غرار الصحيح األول. وأما حديثا إسحاق فهام 
ـ مـع ورودمهـا يف مـاء الزبيبـ  ضعيفا السـند خمتصان باحلالوة. مـع أن األول منهام 
ظاهر يف اشـرتاطها مع ذهاب الثلثني، وال قائل به. فلينزل عىل مالزمة ذهاب الثلثني 
للحالوة. وعليها حيمل الثاين. ومن ثم ال جمال إلثبات ما ذكره واخلروج عن مقتىض 

النص والفتو املتقدم. 
هذا وقد قال الشيخP يف النهاية: «وإذا غال العصري عىل النار مل جيز رشبه إىل 
أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وحدّ ذلك هو أن يراه صار حلواً، أو خيضب اإلناء ويعلق 
بـه، أو يذهب مـن كل درهم ثالثة دوانيق ونصف وهو عىل النـار، ثم ينزل به ويرتك 

حتى يربد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه». ويظهر حاله مما سبق.
(١) قال يف الوسـيلة: «وإن غال مل خيل إما غال من قبل نفسـه حتى يعود أسفله 
. وإن  أعـاله حرم ونجس، إال أن يصري خالً بنفسـه أو بفعل غـريه، فيعود حالالً طيباً
غـال بالنـار...» إىل آخر ما تقدم. ومل يعرف له موافـق رصيح يف ذلك حتى حكي عن 
بعض األجلة االنتصار له يف رسالته (إفاضة القدير يف حكم العصري)، فاستدل للقول 
املذكور بوجوه، ونسبه جلامعة منهم الشيخ وابن إدريس، ويف كالمهام ما يناسب ذلك، 
خصوصاً الشـيخ يف النهاية، حيث رصح بعدم جواز رشب العصري إذا غال بغري النار 
، حيث يظهر منه أنه بحكم املسـكر، ولذا ال حيل بذهاب الثلثني، بل  حتـى يصري خالً

. بصريورته خالً
وكيف كان فقد يستدل عليه بوجوه أشار إليها يف حمكي الرسالة املذكورة:

األول: أن النصوص التي أطلق فيها الغليان من دون نسبة إىل النار ـ كحديثي 
محـاد املتقدمـنيـ  ظاهـرة يف إطالق احلرمـة وعدم ارتفاعهـا بذهاب الثلثـني، ويف أن 

وإن غال بغري النار فاألحوط وجوباً فيه النجاسة(١)،
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موضوعهـام ما غال من قبل نفسـه، كـام أن ما تضمن أن حتليلـه بذهاب الثلثني خمتص 
بـام إذا غـال بالنار للتعبري فيـه بالطبخ أو البختج الذي هو عبـارة عن العصري املطبوخ 

ونحو ذلك.
وفيـه: أنـه ال ظهور للنصـوص التي أطلق قيها الغليان من دون نسـبة للنار يف 

االختصاص بام كان غليانه من قبل نفسه، بل هي أعم مما غال بالنار.
اللهم إال أن يكون السؤال يف صحيح محاد الثاين عن حقيقة الغليان شاهد بأن 

املراد به الغليان بغري النار، وإال فالغليان بالنار أمر واضح عند العرف.
وأظهـر من ذلك معتـرب حممد بن عاصم عن أيب عبـد اهللاA: «قال: ال بأس 
برشب العصري سـتة أيـام»(١) فإن التحديد بذلـك البد لتجنب تفاعلـه أو غليانه بعد 
ذلـك. وكأنه إىل هذا يرجع ما عن ابن عمـري من قوله بعد روايته للحديث: «معناه ما 

مل يغل».
عـىل أن عموم نصـوص التحريم ملا غال بالنـار ال ينفع عمومهـا إذا كان دليل 
حتليلـه بذهـاب الثلثـني خمتصـاً بام غال بالنـار، حيث يلـزم البناء يف غـريه عىل إطالق 

التحريم، عمالً بالعموم املذكور.
وقـد أجاب بعض مشـاخيناP عـن ذلك بـأن يف أدلة التحليل مـا هو ظاهر 
يف العمـوم، وهـو صحيح عبد اهللا بن سـنان قـال: «ذكر أبو عبـد اهللاA أن العصري 
إذا طبـخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حالل»(٢)، فإنه شـامل للعصري الذي يغيل 

بنفسه، فتدل عىل حليته بالطبخ املرتتب عليه ذهاب الثلثني. 
لكنه يشكل بأن ذلك إنام يتم لو كان مرجع الرشطية توقف احللية عىل الطبخ، 
بـأن يكـون الرشط هـو الطبـخ بالنحـو املذكور، كـام هو مقتـىض اجلمود عىل لسـان 
الرشطيـة، وال جمـال للبناء عـىل ذلك، ألن مقتضـاه حرمة العصري قبـل الطبخ، وهو 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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ال يتـم إال يف العصـري الـذي يغيل من قبل نفسـه، ومـن الظاهر أنه ال جمـال للبناء عىل 
اختصـاص الصحيح بـه. ومن هنا يتعني تنزيل الرشطية عـىل كون الرشط هو ذهاب 
الثلثني، وكون الطبخ موضوعاً للرشطية. فكأنه قيل العصري املطبوخ إذا استمر طبخه 
حتـى يذهـب ثلثاه فهو حالل. وحينئـذٍ يقرص عن العصري غري املطبـوخ وإن غال من 

قبل نفسه.
إن قلـت: إذا غـال العصري من قبل نفسـه ثـم طبخ دخل يف عمـوم الصحيح، 

فيكون مقتضاه حليته بذهاب الثلثني بالطبخ.
قلت: بناء عىل ما سـبق يكون مفاد الصحيح حلية العصري بذهاب الثلثني من 
حيثيـة الطبخ، ال مطلقاً، فذهـاب الثلثني إنام يرفع احلرمة الثابتة بالطبخ، ال كل حرمة 
وإن كانـت ثابتة قبله بسـبب غليان العصري من قبل نفسـه، بل احلرمـة املذكورة تابعة 
لدليلهـا، فـإذا كان مقتضاه عدم ارتفاعهـا بذهاب الثلثني يتعني بقاؤهـا. ومن هنا ال 

جمال للبناء عىل عموم الصحيح. فالحظ.
الثاين: صحيح عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: كل عصري أصابته 
النـار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقـى ثلثه»(١). بدعو: أن مقتىض تقييد موضوع 
احلرمـة املغياة بام أصابته النار إطالق احلرمة يف غـريه وعدم ارتفاعها بذهاب الثلثني، 

وإال مل يكن للتقييد فائدة.
ويشـكلـ  مـع ابتنائه عىل مفهـوم الوصفـ  بأن للعصري الـذي ال تصيبه النار 
، وما غال من قبل نفسـه وال إشـكال يف اختالفهام حكامً وعدم  فردين ما مل يغل أصالً
. والزم ذلك قصـور موضوع القضية عـن أحدمها.  شـمول املفهـوم املدعى هلام معـاً
وحينئـذٍ فكام يمكن أن يكـون موضوع القضية خصوص العصـري الذي غال وحرم، 
ويكـون فائدة التقييد بالنار بيان اختصاص تقييد احلرمة بعدم ذهاب الثلثني هبا، وأنه 
بدوهنـا تكون احلرمة مطلقـة، كذلك يمكن أن يكون موضـوع القضية العصري الذي 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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يغـيل بالنار من دون أن يكون مسـوقاً للحرص، ليكون له مفهـوم باإلضافة إىل ما غال 
بغري النار. بل تركيب القضية بنفسـه إنام يناسـب الثـاين ال األول، وتنزيله عىل األول 

يبتني عىل تكلف حمتاج إىل قرينة.
نعـم لـو قيل: كل عصري غـال وحرم إن كان قـد أصابته النار فهـو حرام حتى 
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، كان وافياً بالثاين. لكن لسـان احلديث بعيد عن ذلك، كام هو 

ظاهر.
الثالث: خرب عامر املتقدم عند الكالم يف ثبوت التحريم بالغليان املتضمن جلعله 
يف تنور سخن قليالً خوفاً من أن ينش، حيث ال وجه للحذر من نشيشه بنفسه إال جتنب 
 Aحرمتـه املطلقـة وإال فحرمته املغياة بذهاب الثلثني ليسـت حمـذوراً بعد تعرضه

يف ذيل الرواية لغليانه حتى يذهب ثلثاه.
وفيـهـ  مـع أنـه وارد يف عصـري الزبيب الـذي حكي عن بعـض األجلة القول 
بحليته فضالً عن طهارتهـ  : أن جتنب نشيشـه بنفسـه قد يكون ملانعيته من ترتب األثر 
املقصـود منه، وهو صلوحه لالنتفاع وترتب الفائدة عليه ال لتوقف حلية االسـتعامل 
عليـه، كام نبّه لذلك سـيدنا املصنـفP قال: «وقوله يف السـؤال: كيف يطبخ حتى 
. وإن كان ظاهراً يف السؤال عام يعترب يف احلل ال غري، لكن اخلصوصيات  يصري حالالً
املذكـورة يف اجلـواب ملا مل يمكن البناء عىل اعتبار أكثرها يف احلل يتعني البناء عىل كون 

اإلمامA يف مقام بيان ما يعترب يف احلل وما يعترب يف حصول املقصود».
الرابع: صحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «سـألته عن نبيذ قد سـكن 
غليانه. فقال: قال رسـول اهللا8: كل مسـكر حـرام...»(١). بدعو ظهوره يف 
مسكرية النبيذ املذكور، وحيث ال يمكن محله عىل ما غال بالنار، لعدم مسكريته، ولذا 
حيل بذهاب الثلثني، واملسكر ال حيل بذلك، يتعني محله عىل ما غال بنفسه، والسيام مع 

قرب كون املعهود من النبيذ ذلك. 
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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وفيه ـ بعد تسـليم سـوق الكرب للمفروغية عن حتقق موضوعها، ال إليكال 
تطبيقها للسائل ـ : أنه وارد يف النبيذ، ولعل املعهود فيه اإلسكار يف فرض السؤال.

وقـد حتصـل مـن مجيع مـا تقـدم: أن ما عـدا الوجـه األول ال ينهـض بإثبات 
التحريم، فضالً عن النجاسـة، وأما األول فهـو وإن هنض بإثبات التحريم، إال أنه ال 

ينهض بالنجاسة.
نعـم ادعـى بعـض األجلـة أن العصـري إذا غـال من قبل نفسـه صار مسـكراً، 
»(١). بل من  ويناسبه الرضوي: «فإن نش من غري أن تصيبه النار فدعه حتى يصري خالً
القريـب أن يبتنـي عىل ذلك ما تقدم من الشـيخ وابن محزة وغريمهـا من توقف حليته 
، إذ بعد عدم الشـاهد عليه من النصوص ينحـرص وجهه بثبوت  عـىل صريورته خـالً
مسـكريته عندهـم، وحيث كانت املسـكرية من األمـور الوجدانية فمـن البعيد جداً 

اخلطأ فيها.
ويناسب ذلك أيضاً خرب أيب كهمس: «سأل رجل أبا عبد اهللاA عن العصري 
فقال: يل كرم وأنا اعرص كل سـنة واجعله يف الدنان وأبيعه قبل أن يغيل. قال: ال بأس 
 .(٢)« به، وإن غال فال حيل بيعه. ثم قال: هو ذا نحن نبيع مترنا ممن نعلم أنه يصنعه مخراً
فإن حرمة بيعه تناسب كونه مسكراً، كام قد يشري إليه قولهA يف الذيل: «هو ذا...»، 
حيـث تظافـرت النصـوص بحرمة بيع اخلمر املسـكر، وإال فال يظن منهـم البناء عىل 

حرمة بيع العصري الذي حيل بذهاب الثلثني.
كـام يناسـبه أيضاً موثق عبيد بـن زرارة عنـهA: «إنه قال يف الرجـل إذا باع 
، فقـال: إذا حتول من  عصرياً فحبسـه السـلطان حتى صـار مخراً فجعلـه صاحبه خالً
اسم اخلمر فال بأس»(٣) لظهوره يف صريورة العصري بطول املدة بنفسه مخراً، وذلك ال 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣١ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٥.
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بل األحوط وجوباً النجاسـة بمجرد النشيش(١)، وإذا مل يغل ومل ينش فهو 
طاهر وحالل.

يكون إال بتفاعله بالغليان أو نحوه.
(١) كأنه ملوثق ذريح: «سمعت أبا عبد اهللاA يقول: إذا نش العصري أو غال 
حرم»(١) بناء عىل ما سـبق عند الكالم يف حتريم الغليان للعصري من محل النشـيش عىل 
ما يكون بغري النار. والظاهر أن مرادهP من النشيش تفاعل العصري بمرتبة ضعيفة 

ال تبلغ مرتبة الغليان.
ويشكل تارة: بام سبق من عدم بلوغ احلمل املذكور مرتبة تصحح العمل عليه. 
وأخـر: بعـدم ثبوت كون النشـيش أضعف من الغليان سـابقاً عليه بعد تفسـريه يف 

 .اللغة بالغليان تارة، وبصوته أخر
والسـيام مع أن محل نصوص التحريـم بالغليان عىل خصـوص الغليان بالنار 
بعيد جداً بعد ورود إطالق الغليان عىل ما يكون بغري النار يف مجلة من النصوص منها 

خرب كهمس املتقدم املتضمن جواز بيع العصري قبل غليانه.
بل السـؤال عن تفسـري الغليان يف حديث محاد املتقـدم عند الكالم يف حصول 
التحريـم بالغليان ال يناسـب اختصاص الغليان يف احلديث املذكـور بام يكون بالنار، 
لبعـد خفاء الغليان بالنار، بل املناسـب لذلك عمومه للغليان بغريها أو اختصاصه به 
ـ كام ذكرناه آنفاً ـ ألنه تدرجيي بطيء مسبوق بتفاعل العصري، فقد حيسن السؤال عن 

املرتبة من التفاعل التي حيصل الغليان. 
وحينئذٍ يكون حصول التحريم بالنشـيش لو محل عىل ما يسـبق الغليان منافياً 
للنصـوص املذكـورة. ومن هنا ال جمـال للبناء عىل حصول التحريم قبـل الغليان. بل 

يتعني تنزيل النشيش يف موثق ذريح عىل ما يناسب ذلك أو طرحه. فالحظ.
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤.
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(مسـألة١٨): العصري الزبيبي والتمـري ال ينجس وال حيرم بالغليان 
بالنار(١)،

(١) فـإن العصـري وإن أطلـق ـ يف بيان موضـوع احلرمة والنجاسـة بالغليان ـ 
يف القواعـد وعـن أكثر كتـب العالمة، بل األصحـاب، كام يف مفتـاح الكرامة، إال أن 
العصـري كثـرياً ما يطلق عىل خصوص ماء العنب، بل ادعـى انرصافه له، كام قد يظهر 
مـن مجلة من النصوص، وقد أطال يف احلدائـق يف توضيح ذلك، ويف جممع البحرين: 
«والعصـري من العنب» ويناسـبه صحيح عبد الرمحن بن احلجـاج املتقدم املتضمن أن 

العصري هو اخلمر املتخذ من العنب.
وال أقـل مـن العلم بعدم إرادهتم كل يشء يسـتخرج من اليشء بعرصه، امللزم 
بحمـل الـالم فيه عىل العهد ال اجلنس، واملتيقن منه عصـري العنب، الذي اقترص عليه 
مجاعـة مرصحني به، بل عن األردبييل أن املشـهور اختصاصـه بالعنبي، وعن حوايش 
القواعـد واملقاصـد العلية دعو اإلمجاع عـىل ذلك يف غري الزبيـب، ويف احلدائق أن 

املشهور طهارة ماء الزبيب، وعن الذخرية: إين ال اعلم قائالً بنجاسته.
نعم قد يظهر من التهذيب يف مقام اجلمع بني الروايات القول بنجاسـة عصري 
التمر، وهو املحكي عن كاشـف الغطاء، والشـيخ سـليامن البحراين والسيد نعمة اهللا 
اجلزائـري وغريهم، وعن الفخر أنه حكى عن والده اجتناب عصري الزبيب. ومن ثم 

حكي القول بالنجاسة يف املقام.
وكيف كان فقد يسـتدل عىل حرمة عصـري الزبيب والتمر بصحيح عبد اهللا بن 
سـنان عـن أيب عبد اهللاA: «كل عصـري أصابته النـار فهو حرام حتـى يذهب ثلثاه 
ويبقى ثلثه»(١). ويندفع بام سبق من انرصاف العصري لعصري العنب. ولو سلم عمومه 
فال جمال حلمل الصحيح عليه، الستلزامه ختصيص األكثر امللزم بحمل الالم فيه عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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العهد، نظري ما تقدم يف كالم األصحاب.
عـىل أن صـدق العصـري عليها ال خيلـو عن إشـكال، ألن العصري هو السـائل 
املعتـرص من األجسـام، واملـاء هنا خارج عـن الزبيب والتمر مضـاف إليهام من أجل 

تذويب ما فيهام من املواد السكرية واستخرامها ال معترص منهام.
كام قد يستدل عىل حرمة عصري الزبيب بجملة من النصوص.

منهـا: موثق عامر عنهA: «سـئل عن الزبيب كيف حيـل طبخه حتى يرشب 
؟ قال: تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثني عرش رطالً ماء، ثم تنقعه  حالالً
ليلة فإذا كان من غد نزعت سـالفته، ثم تصب عليه من املاء بقدر ما يغمره، ثم تغليه 
بالنار غلية، ثم تنزع ماءه فتصبه عىل األول ثم تطرحه يف إناء واحد ثم توقد حتته النار 
حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وحتته النار، ثم تأخذ رطل عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع 
رغوته ثم تطرحه عىل املطبوخ، ثم ارضبه حتى خيتلط به، واطرح فيه إن شئت زعفراناً 
وطيبه إن شئت بزنجبيل قليل...»(١) وقريب منه روايته األخر املتقدمة إليها اإلشارة 
يف االستدالل لتفصيل ابن محزة، إال أن يف آخرها: «فإن أحببت أن يطول مكثه عندك 

فروقه»(٢). بل ال يبعد احتادمها مع استناد االختالف بينهام للنقل باملعنى.
وقد استشـكل يف االسـتدالل هبام سـيدنا املصنـفP قال: «ولكن يشـكل          
ـ مضافاً إىل أن اخلصوصيات املذكورة فيهام مما ال حيتمل دخلها يف احلل ـ بأنه مل يظهر 
مـن السـؤال إرادة احلـل يف قبـال التحريم احلاصـل بالغليانـ  كام هـو املدعىـ  أو يف 
قبال التحريم احلاصل بالنشـيش والتغري املالزم للبقاء غالباً، الذي هو موردها بقرينة 
املقادير املذكورة فيهام، وما يف ذيل أحدمها من قوله: فإذا أردت أن يطول مكثه فروقه. 
بـل الثاين أقرب بقرينة ما يف رواية إسـامعيل بن الفضـل من قول الصادقA: وهو 

رشاب طيب ال يتغري إذا بقي إن شاء اهللا تعاىل».
ويندفـع بأن السـؤال فيه ملا كان عن الطبخ بالوجـه املحلل، وهو الذي يرتتب 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣، ٢.
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عليه حلية الرشب، كان ظاهر اجلواب أن الطبخ املذكور فيه هو الطبخ الذي ال حيلل 
غـريه، وجمـرد اشـتامله عىل أمور خارجـة عن الطبخ يعلـم بعدم وجوهبـا ال يمنع من 

الظهور املذكور.
غاية األمر أن ترفع اليد بسـبب العلم املذكور عن ظهور سوقها يف كوهنا قيوداً 
للطبخ املحلل ورشوطاً يف ترتب احلل عليه، فيحمل عىل كوهنا دخيلة يف صلوحه ألن 

ينتفع به، أو يف ترتب النفع املقصود عليه. 
وأمـا محل احلل املسـؤول عنه عـىل احلل يف قبـال التحريم احلاصل بالنشـيش 
والتغري املالزم للبقاء فهو ـ مع كونه خالف ظاهر نسـبة التحليل يف السـؤال للطبخ ـ 
ال يناسـب وظيفـة اإلمامA، حيث ال يراد به حينئذٍ السـؤال عـام حيل معه الرشب 
من النشـيش والتغري، بل عام يمنع من حصوهلام خارجاً، وهو أمر تكويني ال رشعي، 

واملناسب يف السؤال عنه أن يقال: كيف يطبخ حتى ال ينش ويتغري لو تأخر؟
وجمـرد تعرض اإلمـامA لبعـض اخلصوصيات غـري الدخيلـة يف التحليل 
تفضالً منه ال يشـهد بسوق السؤال لذلك بعد ظهور حال السائل وكالمه يف سوقه ملا 
هو الدخيل يف التحليل رشعاً، بل يف مفروغية السائل عن أن الطبخ عىل نحوين حمرم 
وحملل، ومن الظاهر أنه ال منشـأ للمفروغية عن حمرمية الطبخ إال ما يشـاع من حتريم 

العصري بالغليان، كام يناسبه اجلواب.
ومن ذلك يظهر أن كون مورد اخلربين مناسـباً لفرض بقاء العصري مدة طويلة 
ال يكفي يف اخلروج عن الظهور املذكور املسـتند لرتكيب الكالم. عىل أنه ال شـاهد يف 
يشء مما ذكره عىل فرض بقاء العصري. أما املقادير فهي ليست من الكثرة بحدٍ تستلزم 
البقـاء غالبـاً، حيـث قـد ال يتجـاوز أو ال يبلغ صايف العصـري بعد الغليـان املفروض 

اللرتين.
وأمـا قوله: «فـإن أحببت أن يطول مكثه...» فهو يتضمن فرضاً زائداً عىل حمل 
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الكالم، بل يشهد بعدم فرض إرادة طول املكث فيه. كام أن خرب إسامعيل بن الفضل(١) 
ال يصلح شاهداً عىل حتديد املراد يف حديثي عامر، الختالفه معهام يف املضمون، وألنه 
وارد لتعليـم عصري يتداو به، ومل يتضمن السـؤال عـن الطبخ املحلل. مع أن الفقرة 

.Aاملذكورة فيه من كالم الراوي، ال من كالم اإلمام
نعم اشـرتاكه معهام يف لزوم ذهاب الثلثـني ال أكثر وال أقل مؤيد لكون ذهاب 
الثلثـني رشطاً تعبدياً يف احلليـة يف عصري الزبيب املطبوخ، كعصـري العنب املعلوم فيه 
ذلـك، وإال فمـن البعيد جـداً دوران قابلية البقاء من دون تغري ونشـيش مدار ذهاب 
الثلثـني ال أقل وال أكثر، بل املناسـب لذلـك أن يناط بانعقاد العصـري وكثافته بمرتبة 

خاصة ككونه خيضب اإلناء، أو نحو ذلك.
ومنها: معترب عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن الزبيب هل يصلح أنه 
يطبخ حتى خيرج طعمه ثم يؤخذ املاء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيرشب منه 

السنة. فقال: ال بأس»(٢).
ويشـكل بـأن التقييد بذهاب الثلثـني ملا كان يف كالم السـائل مل يكن للحديث 
مفهوم يقتيض نفي البأس بدونه. والسيام وأن السؤال قد تضمن فرض بقائه إىل سنة، 
حيث حيتمل حينئذٍ كون ذهاب الثلثني سـبباً يف عدم ختمره وإسكاره بالتأخري، كام نبه 

لذلك غري واحد.
اللهم إال أن يقال: محل السـؤال عىل جتنب التخمري واإلسكار خارجاً، ال عىل 
جتنب احلرمة تعبداً ال يناسب وظيفة اإلمامA. والسيام أن خصوصية ذهاب الثلثني 
ال أقـل وال أكثـر يف منع التخمري واإلسـكار بعيد، نظري ما تقدم يف خرب إسـامعيل بن 
الفضـل. والتقييد بذهاب الثلثني وإن كان يف كالم السـائل فـال يدل عىل املفهوم، إال 
أن التفات السـائل خلصوصية ذلك ال منشأ له ظاهراً إال ما شاع عن الشارع األقدس 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٨ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.
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مـن حمللية ذهاب الثلثني للعصري املطبوخ، فيكون جواب اإلمامA مبنياً عىل إقرار 
ذلك. ولعل منشـأ السـؤال معه احتامل عدم عمومه للزبيب، أو عدم كفايته يف فرض 
البقاء سـنة الحتامل تعرضه لإلسكار. فهو إن مل ينهض باالستدالل صالح للتأييد بال 

إشكال.
ومنها: خرب زيد النريس املنقول عن أصله: «سئل أبو عبد اهللاA عن الزبيب 
يـدق ويلقـى يف القدر، ثـم يصب عليه املـاء ويوقد حتتـه. فقـالA: ال تأكله حتى 
يذهـب الثلثـان ويبقى الثلث، فـإن النار قد أصابتـه. قلت: فالزبيب كـام هو يلقي يف 
القدر ويصب عليه املاء ثم يطبخ ويصفى عنه املاء. فقال: كذلك هو سـواء، إذا أدت 
احلـالوة إىل املاء وصار حلواً بمنزلة العرص، ثم نش من غري أن تصيبه النار فقد حرم، 

وكذلك إذا أصابته النار فأغاله فقد فسد»(١). 
وداللتـه ظاهـرة، وليس إشـكاهلم إال يف سـنده تـارة: لعدم ثبـوت وثاقة زيد 
النريس. وأخر: لعدم ثبوت كتابه، فقد قال الشيخ يف الفهرست: «زيد النريس وزيد 
الزراد هلام أصالن مل يرومها حممد بن عيل بن احلسني، وقال يف فهرسته: مل يرومها حممد 
بن احلسـن بـن الوليد، وكان يقول: مها موضوعان، وكذلـك كتاب خالد بن عبد اهللا 
بـن سـدير، وكان يقول: وضع هذه األصول حممد بن موسـى اهلمداين». قال سـيدنا 
املصنـفP: «وهذه الدعو وإن غلطهام فيها ابـن الغضائري وغريه بأن األصلني 
قد روامها حممد بن أيب عمري، لكنها توجب االرتياب، إذ من البعيد أن يكون الصدوق 
وشيخه مما خفي عليهام ذلك فجزما بالوضع. ومما يزيد يف االرتياب أن الشيخ...» إىل 
آخره ما ذكره، وقد تضمن أن الشيخ مل يرو عن زيد إال حديثاً واحد، والكليني مل يرو 

عنه إال حديثني، وال يظهر منهام أخذ األحاديث املذكورة من كتابه.
وثالثـة: ألنه مل يصح نسـبة الرواية املتقدمة للكتـاب املذكور، ألهنا وإن رويت 
عن زيد يف البحار ومستدرك الوسائل، إال أن املجليسP ذكر يف مقدمة البحار أنه 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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قد أخذ الكتاب املذكور من نسـخة قديمة مصححة بخط الشـيخ منصور بن احلسـن 
اآليب من دون أن يذكر سنده للنسخة املذكورة.

لكنـه يندفع األول بـام تكرر منا من االكتفاء برواية ابن أيب عمري عن شـخص 
يف ثبـوت وثاقتـه، وقد فصلنا الكالم فيه يف مبحث الكر من هذا الرشح. والسـيام مع 

اعتضاده بكون الرجل من رجال كامل الزيارات. 
كام يندفع الثاين بأن الذي يظهر من الصدوق تبعيته يف ذلك لشيخه ابن الوليد، 
وال وثـوق بدعـو ابـن الوليد وضـع الكتاب مـع إرصار غري واحد عـىل رواية ابن 
أيب عمـري للكتاب املذكور، بل الظاهر أنه اجتهاد منه، لسـوء ظنه بمحمد بن موسـى 
اهلمداين، كسـائر القميني، لنسـبتهم الغلو له، وإال فمن البعيد جداً إطالعه عىل ذلك 

من طريق احلسّ أو ما يقرب منه.
نعم الوجه الثالث ال طريق لدفعه، وإن كان الرجوع لكالم املجليس قد يوجب 
الركـون له. ومن ثم ال ينبغـي التأمل يف صلوح اخلرب املذكور لتأييد موثق عامر، كبقية 
األخبار املتقدمة. ومثلها يف التأييد ما عن الرسالة الذهبية لإلمام الرضاA يف صفة 
الـرشاب الـذي حيل رشبه واسـتعامله بعد الطعـام، حيث ذكر مـاء الزبيب يصنع عىل 
وجـه خاص ومن خصوصياتـه أن يذهب ثلثاه بعد الغليـان(١). والظاهر أن ذلك هو 
الدخيـل يف حلية الرشب، دون بقية اخلصوصيات، إذ مل يظهر من أحد القول بدخلها 

يف احللية.
ودعـو: أن هـذه النصـوص وإن تم سـند بعضها، إال أهنا موهونـة بمخالفة 

املشهور. 
ممنوعـة، لعدم وضوح إعراضهم عنها، بعد رواية القدماء لبعضها يف األبواب 
املناسـبة بنحـو يظهر منهم التعويل عليها. بل ما سـبق من الشـيخ يف العصري التمري 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٧ باب:٣ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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يناسـب قولـه بنظريه يف العصري الزبيبي. بل لعلـه أوىل منه، كام هو ظاهر ابن إدريس. 
وعـدم ترصيح املشـهور بالعموم ال يشـهد بعـدم بنائهم عليه بعد إطـالق العصري يف 
كالم مجاعـة. وانرصافه للعنبـي ليس بنحو يوجب اليقني باختصـاص فتواهم به، بل 
لعل العموم مفروغ عنه عند بعضهم، تبعاً لعموم بعض النصوص ـ غفلة عن املناقشة 
املتقدمـة فيهـا ـ وخصوص النصـوص املتقدمـة، أو لفهم عـدم اخلصوصية للعصري 

العنبي. ومن ثم ال جمال للخروج عنها. فالحظ.
. هذا وقد يستدل يف املقام باالستصحاب بلحاظ حاله حني كان عنباً

لكنه يندفع تارة: بأن موضوع التحريم ملا كان هو رشب العصري الذي هو كيل 
فهو قابل التقييد بحال العنبية، وال حيرز عمومه حلال الزبيبية، فال جيري االستصحاب 
لعـدم إحراز املوضوع، وهو احلال يف كثري من موارد الشـك يف بقاء احلكم التكليفي، 

عىل ما أوضحناه يف األصول. 
وأخر: بأن موضوع احلرمة املتيقنة ملا كان هو عصري العنب فهو مباين لعصري 
الزبيب، ألن عصري العنب ماؤه الذي يستخرج منه وعصري الزبيب هو املاء الذي انقع 

فيه حتى محل املواد السكرية واحلالوة منه.
وثالثـة: بأن االسـتصحاب يف املقام تعليقـي، ألن احلرمة معلقـة عىل الغليان، 
والتحقيـق عـدم جريانه، عىل مـا أوضحناه يف األصول. فالعمـدة يف املقام النصوص 

املتقدمة.
هـذا وأما العصري التمري فقد يسـتدل عىل حرمته بالغليـان ببعض النصوص 
أيضاً، كموثق عامر عن أيب عبد اهللاA يف حديث له قال: «سـئل عن النضوح املعتق 
كيف يصنع به حتى حيل؟ قال: خذ ماء التمر فأغسله حتى يذهب ثلثا ماء التمر»(١). 
ويشـكل ـ كام ذكره سـيدنا املصنفP ـ بإمجال النضوح، إذ من املحتمل أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.
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يكـون فيـه مـن األجزاء ما يوجب صريورته مسـكراً لـو مل يذهب ثلثاه. والسـيام مع 
وصفه باملعتق، إذ من املحتمل أن يصري مخراً بمرور مدة طويلة لوال ذلك.

ومثلـه موثقه اآلخر عنهA: «سـألته عـن النضوح. قال: يطبـخ التمر حتى 
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن»(١). 

مضافاً إىل أن مقتضاه عدم التمشـط به ووضعـه يف الرأس قبل ذهاب الثلثني، 
وال قائل بذلك، وإنام قيل بحرمة رشبه قبل ذهاب الثلثني، وال يشعر به املوثق املذكور. 
بل لعل ذلك جار يف املوثق األول أيضاً، ألن النضوح طيب يستعمل وليس رشاباً أو 

. طعاماً
ومـن ثـم ال يبعـد كون النهي عـن وضعه عىل الـرأس أو التطيب بـه جتنباً عن 
إسكاره املوجب لنجاسته، فيكون إذهاب الثلثني حتصيناً له عن اإلسكار والنجاسة. 
نعـم يبقى ما سـبق من اسـتبعاد خصوصية ذهـاب الثلثني ال أقـل وال أكثر يف 

التحصني من اإلسكار، لكنه ليس بحدّ ينهض بنفسه باالستدالل.
وأضعـف من ذلك االسـتدالل بالنصـوص الناهية عن اسـتعامل النبيذ الذي 
جيعـل فيه القعـوة والعكر فيغيل(٢). لقرب كـون النبيذ املذكور مسـكراً، بل هو ظاهر 
بعضهـا أو رصحيه. والسـيام مع ورودها فيام يغيل من دون نار الذي سـبق قرب كونه 

. مسكراً
هذا وقد يسـتدل عـىل عدم احلرمة بمجـرد الغليان بغري واحـد من النصوص 
الظاهـرة يف دوران حرمـة النبيذ مدار اإلسـكار وجـوداً وعدمـاً، كصحيح صفوان: 
«كنـت مبتـىل بالنبيذ معجباً به، فقلت أليب عبد اهللاA: أصـف لك النبيذ. فقال: أنا 

أصفه لك، قال رسول اهللا8: كل مسكر حرام...»(٣) وغريه. 
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٤ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣.
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فيجـوز وضع التمـر والزبيب والكشـمش يف املطبوخـات(١)، مثل املرق 
وفيـه: أن ذلك إنـام ورد يف النبيذ الذي يبقى فيه التمر مدة حتى يتخمر بنفسـه 
أو باالسـتعانة بـام يلقى فيـه من العكر أو نحوه من دون غليـان، يف مقابل ما يلقى فيه 
التمر مدة قصرية حتى حيلو املاء ثم يستخرج منه ويرشب من دون أن يسكر، والكالم 
يف املقام يف عصري التمر الذي يستخرج به حالوته منه، ثم يغىل بالنار، ودوران حرمة 
األول مدار اإلسـكار وعدمه ال تنايف دوران حرمة الثاين مدار ذهاب الثلثني وعدمه. 
فالعمدة يف املقام األصل بعد عدم وضوح دليل عىل احلرمة. وإن كان االحتياط حسناً 

بلحاظ بعض ما سبق. بل قد يلزم.
بقي يشء: وهو أن الكالم املتقدم يف عصريي الزبيب والتمر إنام هو مع الغليان 
بالنـار، وأمـا مع الغليان بغريها فالنصـوص املتقدمة قارصة عنـه. والكالم يف احلرمة 
والنجاسـة يبتني عىل ما تقدم يف عصري العنب من الكالم يف مسـكريته، حيث ال يبعد 

اشرتاكهام معه يف ذلك، وقد يناسبه ما سبقت اإلشارة إليه من نصوص النبيذ.
وال ينافيه ما تضمنه بعضها من جعل العكر ونحوه مما يعني عىل الغليان، حيث 
ال يبعـد ظهـوره يف أن املدار عىل الغليان. واألمر سـهل بعد كون املدار عىل اإلسـكار 

الذي هو أمر وجداين، ال رشعي. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) الظاهـر عـدم تفرعـه عىل ما سـبق، بل حيل ذلـك مطلقـاً وإن قلنا بحرمة 
عصري التمر والزبيب بالغليان، ألن وضع هذه األمور يف املطبوخات ال يوجب غليان 
يشء يف داخلها يصدق عليه أنه ماء الزبيب أو التمر، لعدم اشـتامهلا عىل املاء، بل عىل 

مادة سكرية غليظة ال تغيل. بل هي ترق من دون أن يصدق عليها الغليان.
بـل لو فـرض حتقق الغليان فيها داخـل الزبيب والتمر ففي التحريم إشـكال، 
ألن موضوع التحريم ـ لو تم ـ هو ما يغيل بعد اسـتخراجه منها، لعدم صدق العصري 
حينئـذٍ عليـه. والتعـدي عن العصري لكل مـا خيرج منها ولو من غـري عرص ال يقتيض 
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واملحيش والطبيخ وغريها، وكذا دبس التمر املسمى بدبس الدمعة(١).
(التاسع): الفقاع(٢)

التعدي ملا مل خيرج وغال يف مكانه.
نعم لو خرج منها يشء قليل وغال خارجاً عنها تعني حتريمه لو قلنا به يف العصري، 
وحينئـذٍ ال حيل إال بذهاب الثلثني أو باالسـتهالك. بل لو قلنا بالنجاسـة مل ينفع أحد 
األمريـن، لتنجس مـا يتصل به من املرق أو الدهن. وذهاب الثلثني واالسـتهالك إنام 
يطهران العصري ال ما تنجس به، إال اإلناء ونحوه فإنه يطهر بذهاب الثلثني، كام يأيت. 
ومـن الغريب ما ذكره سـيدنا املصنفP من الطهارة باالسـتهالك. نعم لو 
اسـتهلك املتنجـس بالعصـري قبل أن ينجـس غريه تعني البنـاء عىل الطهـارة وكذا لو 
اسـتهلك العصري قبـل الغليان، فإنه ال ينجـس حينئذٍ بغليان املرق، وال ينجسـه، كام 
. والثـاين خمالف لظاهـر كالمه أو  هـو ظاهـر. لكـن األول فرض غري حاصـل ظاهراً

رصحيه. 
وممـا ذكرنا يظهر احلال يف وضـع العنب يف األمراق ونحوها. فإن الظاهر عدم 
غليـان مائه يف داخله، ولو غـال مل حيرم. إال أن يكون غليانه بعد خروجه منه، فيجري 

فيه ما تقدم.
(١) من الظاهر أن الدبس املذكور هو عصري التمر احلقيقي فوضعه يف املرق إن 
مل يوجب غليانه فال إشكال، وإن أوجب غليانه ابتنى الكالم فيه عىل الكالم املتقدم يف 
عصري التمر، ألن املراد بعصري التمر فيام تقدم وإن كان هو ما يعرص منه بعد وضع املاء 

عليه، إال أن التعدي منه ملا خيرج منه بنفسه ال خيلو عن وجه. فتأمل.
(٢) إمجاعـاً حمصـالً ومنقوالً رصحيـاً يف االنتصـار واملنتهـى والتنقيح وجامع 
املقاصد، وعن اخلالف والغنية واملهذب البارع وكشـف االلتباس وإرشاد اجلعفرية، 
وظاهـراً يف التذكرة وعن املبسـوط وغريمها. وكذا يف اجلوهـر. وكأن املراد به اإلمجاع 
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ممن ذهب إىل نجاسة املسكر.
ويقتضيه ما سـبق يف نجاسـة اخلمر بضميمة النصوص املستفيضة املتضمنة أنه 
مخر، كصحيح الوشا عن الرضاA: «كتبت إليه أسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو 
، إذ نجاسـته عىل األول  مخـر...»(١)، سـواءً كان التطبيق فيها حقيقيـاً أم أدعائياً تنزيالً
مقتىض دليل نجاسة اخلمر، وعىل الثاين مقتىض إطالق التنزيل. مؤيداً بخرب هشام بن 
احلكـم: «أنه سـأل أبا عبد اهللاA عـن الفقاع فقال: ال ترشبه فإنـه مخر جمهول، وإذا 

أصاب ثوبك فأغسله»(٢).
نعـم يف خـرب زكريـا بن آدم: «سـألت أبا احلسـنA عـن قطرة مخـر أو نبيذ 
مسـكر قطـرت يف قـدر فيها حلم كثري. قال: فقـال: هيراق املرق أو يطمعـه أهل الذمة 
أو الكالب، واللحم أغسـله وكله... قلت: فخمر أو نبيذ قطر يف عجني أو دم. قال: 
فقال: فسد... قلت: والفقاع هو بتلك املنزلة إذا قطر يف يشء من ذلك؟ قال: أكره أن 

آكله يف يشء من طعامي»(٣). 
وقد يظهر من اختالف اجلواب يف الفقاع عن اجلواب يف اخلمر والنبيذ املسكر 
عدم نجاسة الفقاع، بل كراهة أكل ما القاه ال غري. وحينئذٍ قد يسهل رفع اليد به عن 
اإلطالق املتقدم ومحل خرب هشـام من أجله عىل االسـتحباب. لكن ذلك ال خيلو عن 
إشـكال. عىل أن ضعف سـنده وعدم ظهور عامل به مانع من التعويل عليه واخلروج 

به عام سبق. بل يتعني طرحه، أو محله عىل احلرمة.
 هذا ويظهر من بعض النصوص اختصاص احلرمة والنجاسـة ببعض أقسـام 
 Aالفقاع. ففي صحيح مرازم الذي رواه عنه ابن أيب عمري: «كان يعمل أليب احلسن

الفقاع يف منزله. قال ابن أيب عمري: ومل يعمل فقاع يغيل»(٤).

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٧ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١، ٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٦ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٩ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:١.
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وهو رشاب خمصوص متخذ من الشعري(١)
ويف موثق عثامن بن عيسى أو صحيحه: «كتب عبد اهللا بن حممد الرازي إىل أيب 
جعفـر الثاينA: إن رأيت أن تفرس يل الفقاع، فإنه قد اشـتبه علينا، أمكروه هو بعد 
. فأعاد  غليانه أم قبله؟ فكتبA: ال تقرب الفقاع إال ما مل يرض آنيته أو كان جديداً
الكتاب إليه: كتبت أسـأل عن الفقاع ما مل يغل، فاتاين: إن ارشبه ما كان يف إناء جديد 
أو غـري ضـار، ومل أعرف حدّ الرضاوة واجلديد. وسـأل أن فرس ذلـك له، وهل جيوز 
رشب مـا يعمـل يف الغضارة والزجاج واخلشـب ونحوه مـن األواين؟ فكتب: يعمل 
الفقـاع يف الزجـاج، ويف الفخار اجلديد إىل قدر ثالث عمـالت، ثم ال يعد بعد ثالث 

عمالت إال يف إناء جديد. واخلشب مثل ذلك»(١).
ويف صحيـح عـيل بـن يقطني عن أيب احلسـن املايضA: «سـألته عن رشب 
الفقـاع الـذي يعمل يف السـوق ويبـاع وال أدري كيف عمل وال متـى عمل، أحيل أن 

أرشبه؟ قال: ال أحبه»(٢).
ويظهـر مـن األول بقرينة ما ذكره ابن أيب عمـري حرمته بعد الغليان. ولعله هو 
الظاهر من الثاين، ألن السـؤال وإن كان عن الكراهة قبل الغليان أو بعده، وقد يظهر 
من اجلواب أن املعيار يف احلرمة أمر غري الغليان، إال أن من القريب رجوع السؤال إىل 
حكـم ما قبل الغليـان مع املفروغية عن احلرمة بعده، فيكون اجلواب راجعاً للتفصيل 
قبـل الغليان ال غري، كام يناسـبه السـؤال الثـاين. وحينئذٍ يتعني البناء عـىل حرمته بعد 

الغليان مطلقاً مع التفصيل فيام قبل الغليان بالوجه املذكور يف اجلواب. فالحظ.
(١) كـام عن غري واحد. وال أقـل من كونه املتيقن منه بعد احتامل كون إطالقه 
عـىل ما يتخذ مـن غريه حادثاً مـن دون أن يكون موضوعاً يف األصـل للقدر اجلامع، 

حيث ال جمال معه لتنزيل النصوص عىل اإلطالق املذكور.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٩ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢، ٣.
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وليس منه ماء الشعري الذي يصفه األطباء(١).
(العارش): الكافر(٢).

نعم قد يستفاد من النصوص املتقدمة أنه حمرم بمالك مناسب للخمر من حيثية 
اإلسـكار، فأثره وإن مل يكن هو السـكر الظاهر، إال أنه إن فيه خاصية اإلسكار بمرتبة 
ضعيفـة قد ختفى أو يسـتهان هبا عنـد العامة، وحيث تضمنت النصـوص أن اخلمر مل 
حترم السـمها، بل إلسـكارها أمكن التعدي لكل ما يؤثر من السكر بالنحو املذكور، 

وإن مل يكن مسمى باسمه أو كانت تسميته به حادثة. 
وبعبـارة أخـر: مقتـىض اجلمع بـني ما دل عـىل أن اخلمر مل حتـرم ومل تنجس 
السـمها، بـل ألثرها ونصوص املقـام الظاهـرة يف أن حرمة الفقاع ونجاسـته بمالك 
حرمة اخلمر هو البناء عىل دوران احلرمة والنجاسـة مدار السـكر الذي يف الفقاع وإن 

حصل يف غريه. فالحظ.
(١) لعدم وضوح صدق اسمه وال حتقق خاصيته فيه. كام نبه له غري واحد.

، كام يف االنتصـار والنارصيات واخلالف والغنيـة واملنتهى وهناية  (٢) إمجاعـاً
األحكام وعن الرسائر واملعترب والبحار والدالئل وغريها، وهو ظاهر التذكرة. بل يف 
». لكن املشهور عن  التهذيب: «أمجع املسـلمون عىل نجاسـة املرشكني والكفار إطالقاً

العامة الطهارة، بل لعل إمجاعهم عىل طهارة غري املرشك.
وكيف كان فقد يسـتدل عىل النجاسـة بقوله تعاىل: ﴿إنام املرشكون نجس فال 
يقربـوا املسـجد احلرام بعـد عامهم هذا﴾(١). بنـاء عىل إطالق النجـس بالفتح بمعنى 
النجـس كـام عـن مجاعة مـن اللغويـني وأرسـله إرسـال املسـلامت يف لسـان العرب 
ومفـردات الراغب وخمتـار الصحاح والقاموس، أو أنه مصـدر أخرب به عن العني يف 
املقام للمبالغة، كام يف زيد عدل، فإنه أوىل من تقدير (ذوو) ليمكن محله عىل النجاسـة 

(١) سورة التوبة اآلية:٢٨.
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 . العرضية بلحاظ ابتالئهم هبا غالباً
عـىل أن إطـالق وصفهـم بأهنـم ذوو نجس متهيـداً إلطالق النهـي عن قرهبم 
املسـجد احلرام يقتيض مالزمتهم للنجس وعدم إنفكاكهـم عند التطهري، وهو مالزم 

.Pللنجاسة الذاتية، كام ذكر ذلك سيدنا املصنف
لكنه يشكل بأن النجس لغة اخلبيث، كالرجس. وظهوره يف خصوص النجاسة 
اخلبيثة التي هي حمل الكالم حادث بعد ترشيع النجاسة املذكورة وشيوع االبتالء هبا، 
وال يعلم حصول ذلك حني نزول اآلية الرشيفة، فلعل املراد هبا اخلباثة الثابثة هلم بنظر 
الشارع بسبب رشكهم وحماربتهم هللا تعاىل ولدينه وألوليائه ومعاداهتم هلم. نظري قوله 
تعاىل عن املنافقني: ﴿فأعرضوا عنهم أهنم رجس﴾(١)، وقوله سـبحانه: ﴿وأما الذين 

يف قلوهبم مرض فزادهم رجساً إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون﴾(٢).
وتفريع النهي عن قرب املسـجد احلرام ال يشـهد بإرادة النجاسـة اخلبيثة التي 
. نظري قوله تعاىل:  هي حمل الكالم، ألن النجاسـة باملعنى املتقدم تناسـب التفريع أيضاً
﴿مـا كان للمرشكـني إن يعمروا مسـاجد اهللا شـاهدين عىل أنفسـهم بالكفـر أولئك 
حبطت أعامهلم ويف النار هم خالدون، إنام يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر 
وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين﴾(٣).

وأما فهم األصحاب النجاسـة اخلبيثة التي هي حمـل الكالم من اآلية الكريمة 
واستدالهلم هبا عليها. فهو ال ينهض بالقرينية عىل ظهورها فيها، لقرب التباس األمر 
يف ذلك عليهم بسبب ظهور النجاسة يف عصور أهل االستدالل يف النجاسة املذكورة. 

ومما ذكرنا تظهر مواقع النظر يف كلامت سيدنا املصنفP يف املقام. فالحظها.
هـذا وال خيفى أن اآلية الرشيفة خمتصة باملرشكني، وال تشـمل غريهم من غري 
أهـل الكتاب، فضالً عن أهل الكتاب. ودعو: أن التعميم يتم بعدم الفصل املدعى 

(١) ، (٢) سورة التوبة اآلية:٩٥ واآلية:١٢٥.
(٣) سورة التوبة اآلية:١٧ـ ١٨.
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يف الغنيـة والرياض واجلواهـر. ممنوعة، لقرب وجود املخالف يف نجاسـة الكتايب كام 
يأيت. ولو سلم عدمه مل ينفع ما مل يرجع لإلمجاع عىل املالزمة وعدم الفصل، وهو غري 

ثابت. 
ومثلـه ما يظهر من اجلواهر من احتامل تعارف إرادة مطلق الكافر من املرشك، 
فإنه ال شـاهد له، بل الشـاهد من الكتـاب املجيد والعرف واللغة عـىل خالفه. وكذا 
تعميـم احلكـم لليهـودي والنرصاين بضميمة مـا دل عىل نسـبة اإلرشاك إليهم كقوله 
تعـاىل: ﴿وقالـت اليهـود عزير ابـن اهللا وقالت النصار املسـيح ابـن اهللا ذلك قوهلم 
ئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اهللا أنى يؤفكون اختذوا أحبارهم  بأفواههم يُضاهِ
ورهباهنم أرباباً من دون اهللا واملسـيح ابن مريـم وما أمروا االّ ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله 

إال هو سبحانه عام يرشكون﴾(١).
الندفاعه بأن نسـبة الرشك إليهم بنسبة الولد له تعاىل ليست عىل نحو احلقيقة، 
وكذا نسبته إليهم بلحاظ اختاذهم أحبارهم ورهباهنم أرباباً، إذ ال يراد به إرشاكهم به 
 :Aتعاىل يف األلوهية والعبادة، بل يف الطاعة، كام يف صحيح أيب بصري عن أيب عبد اهللا
«يف قـول اهللا عـز وجـل: ﴿اختـذوا أحبارهـم ورهباهنم أربابـاً مـن دون اهللا﴾. فقال: 
واهللا مـا صامـوا هلم وال صلوا هلـم، ولكن أحلوا هلـم حراماً وحرمـوا عليهم حالالً 
فاتبعوهـم»(٢) ونحوه غريه. فهو عـىل نحو ما يف موثق رضيس عنهA: «يف قول اهللا 
عـز وجل: وما يؤمـن أكثرهم باهللا إال وهم مرشكون. قال: رشك طاعة، و ليس رشك 

عبادة...»(٣)، ونحوه غريه.
نعم ال إشـكال يف ابتناء التثليث عند طائفة من النصار عىل نحو من الرشك. 
وكـذا ما ينسـب للمجوس من القول بإهلية يزدان والنـور والظلمة لو تم. إال أنهـ  مع 
عـدم اطراده يف مجيع الكفـارـ  خمالف للظاهر من املرشكني يف اآلية الرشيفة، بضميمة 

(١) سورة التوبة اآليتان:٣٠، ٣١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٣، ٧.
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اآليـات الكثـرية املتضمنة مقابلة أهـل الكتاب واملجوس للمرشكـني، وخصوص ما 
يف سـورة بـراءة مـن افتتاحها بالرباءة مـن املرشكني وتتابع أحكامهـم فيها بام يف ذلك 
احلكـم الذي تضمنته اآليـة املذكورة، ثم التعرض حلكم أهل الكتاب واالكتفاء منهم 

باجلزية.
وقـد ظهر بام تقدم عدم هنوض اآلية الرشيفة بإثبات نجاسـة املرشكني، فضالً 
عـن بقية الكفار. نعم لو متت داللتها عىل نجاسـة املرشكني أمكن التعدي للملحدين 
النافني إلله خالق، وللنافني ألوهية اهللا تعاىل املثبتني ألوهية غريه من غري أهل الكتاب، 
باألولويـة العرفيـة، الرتكاز أن احلكم بالنجاسـة للتنفري الذي هـو أويل يف الطائفتني 
املذكورتـني منـه يف املرشكـني. لكنه مع عدم متاميـة الداللة املذكورة ـ كام سـبق ـ غري 

مطرد يف متام املدعى كام هو ظاهر. 
كام أنه لو تم الدليل عىل نجاسة أهل الكتاب أمكن التعدي لغريهم من الكفار 
بتنقيـح املنـاط أو األولوية أو عدم الفصـل. فالالزم النظر يف ذلك. وقد اسـتدل عىل 

نجاستهم بجملة من النصوص.
منهـا: مـا ورد يف أوانيهـم وطعامهـم، كصحيح حممد بن مسـلم: «سـألت أبا 
جعفرA عن آنية أهل الذمة واملجوس. فقال: ال تأكلوا يف آنيتهم، وال من طعامهم 
الذي يطبخون، وال يف آنيتهم التي يرشبون فيها اخلمر». وصحيح زرارة: عن أيب عبد 
اهللاA: «أنه قال يف آنية املجوس: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها باملاء»(١)، وصحيح 
إسـامعيل بن جابر وعبد اهللا بن طلحة عنهA: «قـال: ال تأكل من ذبيحة اليهودي، 
وال تـأكل مـن آنيتهـم»(٢)، وخـرب هارون بن خارجـة: «قلت أليب عبـد اهللاA: إين 

أخالط املجوس فآكل من طعامهم؟ فقال: ال»(٣)، ونحوها غريها(٤).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢، ٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:٧.
(٤) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:١، وج:١٦ باب:٥٤ من أبواب األطعمة 

املحرمة حديث:٣.
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ويشكل بأنه حيث ال جمال للبناء عىل إطالق النهي عن استعامل آنيتهم واألكل 
من طعامهم، بل هو ال ينفع حينئذٍ يف البناء عىل النجاسة، فالبد إما من محله عىل ما إذا 
استلزم مبارشهتم هلام برطوبة، أو عىل غلبة ابتالء اآلنية بالنجاسة العرضية بسبب عدم 
توقيهم عن النجاسة كاخلمر وامليتة وحلم اخلنزير، وعدم إحراز تطهريها. والسيام مع 

احتياج تطهري اإلناء إىل عناية، وغلبة تنجس الطعام املطبوخ باآلنية املذكورة.
وال يتضـح أولويـة األول، بـل هو ال يناسـب تقييـد النهي يف بعضهـا باآلنية 
التـي يرشبون فيها اخلمر. بل يتعني الثـاين بلحاظ معترب يونس عنهمG: «وإنام كره 
أن يـؤكل سـو األنفحـة مما يف آنيـة املجوس وأهـل الكتاب، ألهنـم ال يتوقون امليتة 

واخلمر»(١)، ونحوه غريه مما يأيت.
 :Aومنهـا: ما ورد يف مصافحتهم، كصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفر
«يف رجل صافح رجالً جموسـياً فقال: يغسـل يده وال يتوضأ»(٢)، وخرب أيب بصري عن 
أحدمهـاA: «يف مصافحة املسـلم اليهودي والنرصاين. قال: مـن وراء الثوب، فإن 
صافحك بيده فاغسـل يدك»(٣). لظهورمها يف وجوب الغسـل وذلك ال يكون إال من 

جهة تنجسها باملصافحة. نعم البد من محلها عىل صورة الرطوبة املرسية. 
لكنـه حيتـاج إىل عناية ال شـاهد عليها. والسـيام بعد عدم غلبـة الرطوبة حني 
املصافحـة. وليـس هـو بأوىل من محلهـام عىل االسـتحباب تنزهاً عن أثر مـس الكافر 
ومصافحتـه ولو مع عدم الرطوبـة. خصوصاً بمالحظة رواية خالد القالنيس: «قلت 
أليب عبـد اهللاA ألقـى الذمي فيصافحني قال: امسـحها بالـرتاب وباحلائط. قلت: 
فالناصـب؟ قال: اغسـلها»(٤). بل فرض الرطوبة ال يناسـب مـا يف خرب أيب بصري من 
األمـر باملصافحـة مـن وراء الثوب من دون تنبيه إىل غسـله، بل يناسـب ما ذكرنا من 

التنزه عن أثر مسّ الكافر ومصافحته.

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:٣، ٥، ٤.



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٨ ٤٣٦

ومنـه يظهـر اجلواب عـن صحيح عيل بن جعفـر عن أخيهA: «سـألته عن 
مؤاكلـة املجـويس يف قصعة واحـدة وأرقـد معه عىل فـراش واحـد، وأصافحه قال: 
ال»(١)، وصحيحـه اآلخـر اآليت املتضمـن النهـي عن مصافحته. حيث ال شـاهد عىل 
محله عىل النهي من حيثية النجاسـة يف حـال الرطوبة. بل لعل األظهر محله عىل النهي 
تنزهـاً عن مسّ املجـويس ومصافحته تنفـرياً عنه وردعاً عن تكريمـه ونحوه غريه مما 

تضمن ذلك.
ومنهـا: مـا ورد يف مؤاكلتهم وخمالطتهم، كصحيح عبـد اهللا بن حييى الكاهيل: 
«سـألت أبا عبـد اهللاA عن قوم مسـلمني يأكلون وحرضهم جمـويس، أيدعونه إىل 
طعامهـم؟ فقـال: أما أنا فال أواكل املجـويس، وأكره أن أحرم عليكم شـيئاً تصنعون 
يف بالدكـم»(٢)، وصحيح عـيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن فراش اليهودي 
والنـرصاين ينـام عليه؟ قـال: ال بأس وال يصـيل يف ثياهبام. وقال: ال يأكل املسـلم مع 
املجويس يف قصعة واحدة، وال يقعده عىل فراشـه، وال مسـجده، وال يصافحه. قال: 
وسـألته عن رجل اشـرت ثوباً من السوق للبس ال يدري ملن كان هل تصلح الصالة 
فيه؟ قال: إن اشرتاه من مسلم فليصل فيه، وإن اشرتاه من نرصاين فال يصيل فيه حتى 

يغسله»(٣)، وصحيحه اآلخر املتقدم وغريها.
لكنها ظاهرة بدواً يف النهي عن املخالطة واملؤاكلة مع قطع النظر عن النجاسة. 
ومحلها عىل النهي إرشاداً للنجاسة بعد تنزيلها عىل صورة الرطوبة املرسية، ليس بأوىل 
من إبقائها عىل إطالقها ومحلها عىل النهي التنزهيي تنفرياً عن معارشهتم. والسيام وأن 
محـل صحيح الكاهيل عىل صـورة الرطوبة حيتاج إىل عناية بعـد عدم ظهور الطعام يف 
خصوص الرطب. وكذا النهي عن إقعاده عىل الفراش واملسجد يف صحيحي عيل بن 

جعفر. 
مع أن النهي نظراً للنجاسة وفرض الرطوبة املرسية كام يكون إلزامياً لنجاستهم 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:٦، ٢، ١٠.
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الذاتية يكون تنزهياً بلحاظ كثرة ابتالئهم بالنجاسة العرضية، نظري ما تقدم، وال قرينة 
عـىل األول بعـد عـدم كونـه الظاهر بـدواً من الكالم. بـل صحيح الكاهـيل ظاهر يف 
الكراهـة، لالقتصار فيه عىل تنزههA بنفسـه عن مؤاكلتهم من دون أن حيرمها عىل 

غريه ممن يبتيل بذلك. 
ودعـو: أن التنبيـه عـىل تعودهـم ذلك يف بالدهم مشـعر بأن عـدم التحريم 
منـهA يف حقهـم للتقيـة. ممنوعة، حيـث ال تقية مـن املجوس غالبـاً، بل املنرصف 
منـه كون عـدم التحريم إرفاقاً هبـم يف منعهم مما تعودوا عليه، وحيتاجون إليه بسـبب 

معارشهتم.
وكـذا التفريق يف صحيحـي ابن جعفر بني الفراش واللباس وبني نوم املسـلم 
عـىل فراش اليهودي والنرصاين وإقعاد املسـلم املجويس عىل فراشـه ومسـجده، فإن 
ذلك كله ال يناسـب النهي اإللزامي إرشـاداً للنجاسة، بل التنزهيي بلحاظ احتامهلا أو 

بلحاظ التنفري عن معارشة الكفار وتكريمهم. كام لعله ظاهر.
عـىل أنه يكفي يف محلها عىل الكراهة صحيح العيص بن القاسـم: «سـألت أبا 
عبـد اهللاA عن مؤاكلة اليهودي والنـرصاين واملجويس. فقال: إن كان من طعامك 
وتوضـأ فال بـأس»(١) وقريب منـه صحيحه اآلخـر(٢). بل قد ينفعـان يف الداللة عىل 
الطهـارة، ألن املؤاكلة معرضة لالبتـالء بالرطوبة املرسية، فعدم التنبيه فيهام لذلك قد 

يوجب ظهورمها يف الطهارة.
كـام أن مـا تضمنه صحيح عـيل بن جعفر األول من األمر بغسـل الثوب الذي 
يشـرت مـن الكافر مـع اجلهل بأصله لو محل عـىل اإللزام إنام يدل عـىل عدم الرجوع 
لقاعدة الطهارة فيام حتت يده، ال عىل نجاسـته واقعاً، لينفع فيام نحن فيه. عىل أنه البد 

من محله عىل االستحباب بقرينة ما يأيت.
ومنهـا: مـا ورد يف مسـاورهتم كصحيح سـعيد األعرج: «سـألت أبـا عبد اهللا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١، ٤.
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عـن سـؤر اليهـودي والنـرصاين. فقـال: ال»(١)، وصحيح عـيل بن جعفر: «إنه سـأل 
أخاه موسـى بن جعفرA عن النرصاين يغتسـل مع املسـلم يف احلامم قـال: إذا علم 
أنـه نـرصاين اغتسـل بغري مـاء احلامم. إال أن يغتسـل وحـده عىل احلوض فيغسـله ثم 
يغتسل»(٢)، وصحيح الوشا عمن ذكره عن أيب عبد اهللاA: «أنه كره سؤر ولد الزنا 
وسـؤر اليهودي والنرصاين واملرشك وكل من خالف اإلسالم. وكان أشد ذلك عنده 

سؤر الناصب»(٣).
لكـن األخـري ـ مـع ضعف سـنده ـ مناسـب للكراهـة بقرينـة ذكر ولـد الزنا 
والتشديد عىل سؤر الناصب، إذ التشديد يف النجاسة املصطلحة خال عن األثر العميل 

فيبعد التنبيه عليه، بخالفه يف الكراهة.
وكذا صحيح عيل بن جعفر بقرينة ما يف ذيله: «وسأله عن اليهودي والنرصاين 
يدخل يده يف املاء أيتوضأ منه للصالة؟ قال: ال، إال أن يضطر إليه» فإن الرتخيص مع 

االضطرار ال يناسب النجاسة، بل املناسب هلا حينئذٍ االنتقال للتيمم.
ومـا يف الوسـائل من محله عىل الكـرّ أو ذي املادة. ال شـاهد عليه، بل هو بعيد 
. ومثلـه ما عن الشـيخـ  وإن مل اعثر عليه يف كالمهـ  مـن محل االضطرار فيه عىل  جـداً

التقية، فإنه خالف الظاهر جداً، بل الظاهر منه انحصار املاء به.
نعـم من القريب أن يكون الذيل املذكور روايـة أخر يف كالم آخر ال تتمة ملا 
تقدم. وحينئذٍ ال يمنع من ظهور ما تقدم يف النجاسـة، كظهور صحيح سعيد األعرج 

فيها. ومن ثم كانا مها العمدة يف أدلة النجاسة.
وحينئـذٍ يكون ذيل صحيـح ابن جعفر املتقدم معارضاً هلام يف ذلك. وكذا ذيله 
اآلخـر املروي عن كتاب عيل بن جعفر: «سـألته عن اليهـودي والنرصاين يرشب من 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:٨.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣ من أبواب األسئار حديث:٢.
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الـدورق أيـرشب منه املسـلم؟ قال: ال بـأس»(١). كام تصلح لذلـك بعض النصوص 
املتقدمة بعد مالحظة ما ذكرناه يف تعقيبها فالحظها.

ومثلهـا يف ذلك مجلة من النصوص التي اسـتدل ويسـتدل عـىل الطهارة منها: 
موثق عامر: «سـألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غريه إذا رشب منه عىل أنه 

هيودي؟ فقال: نعم. فقلت: من املاء الذي يرشب منه؟ قال: نعم»(٢).
وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP من إمكان ابتناء احلكم فيه عىل عدم انفعال 
املاء القليل، فيكون كغريه مما ورد يف سائر النجاسات. ففيه: أنه بعد البناء عىل انفعال 
املاء القليل يصلح املوثق دليالً عىل طهارة اليهودي. والسيام مع ظهوره يف خصوصية 
اليهودي يف السـؤال املناسـب للسـؤال عن حيثيـة اقتضائه االنفعال بعـد الفراغ عن 

قابلية املاء له. 
وال أقـل حينئـذٍ من هنوضـه بمعارضة صحيحـي ابن جعفر وسـعيد األعرج 

للذين تقدم أهنام العمدة يف دليل النجاسة، وينهض بحملهام عىل الكراهة.
ومنهـا: مـا ورد يف طعامهم وآنيتهم، كصحيح إسـامعيل بن جابر: «قلت أليب 
عبد اهللاA: ما تقول يف طعام أهل الكتاب فقالA: ال تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم 
قـال: ال تأكله، ثم سـكت هنيئة، ثم قال: ال تأكلـه، وال ترتكه تقول: إنه حرام، ولكن 
ترتكـه تتنـزه عنه، إن يف آنيتهم اخلمر وحلم اخلنزير»(٣)، وصحيح حممد بن مسـلم عن 
أحدمهاA: «سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: ال تأكل يف آنيتهم إذ كانوا يأكلون فيه 
 Aامليتـة والدم وحلم اخلنزير»(٤)، وخرب زكريا بن إبراهيم: «دخلت عىل أيب عبد اهللا
فقلت: إين رجل من أهل الكتاب وإين أسـلمت وبقي أهيل كلهم عىل النرصانية، وأنا 
معهـم يف بيت واحد مل أفارقهم بعد، فآكل مـن طعامهم؟. فقال: يل: يأكلون اخلنزير. 

(١) هامش الوسائل يف تعقيب احلديث املتقدم.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣ من أبواب األسئار حديث:٣.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٤، ٦.
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فقلت: ال، ولكنهم يرشبون اخلمر. فقال يل: كل معهم وأرشب»(١).
نعم استشـكل سـيدنا املصنفP يف صحيح إسـامعيل بأن تكرار النهي عن 
، وهو مما يوجب الريب يف  األكل الـدال عىل مزيد االهتامم به ال يناسـب كونه تنزهييـاً
الذيل بنحو يشكل معه العمل به، ويف صحيح حممد بن مسلم بأنه ال مفهوم للرشطية 

فيه.
ويندفـع األول بأن تكرار النهي وشـدة االهتامم به يناسـب كونـه معرضاً لئال 
يعمـل بـه، أما الحتفافه بام يوجب ذلك من احتامل كونه تنزهياً أو غري مراد به ظاهره، 
أو لتعرضـه للمزامحـات اخلارجيـة، وإال فالنهي الظاهر يف احلرمة الذي من شـأنه أن 
يعمـل بـه ال موجب لتكـراره وتأكيده، فالتكـرار ال ينـايف التنزيه بل قد يناسـبه، فال 

موجب لرفع اليد عن الترصيح يف الذيل بالكراهة.
والثـاين بأنه خمالـف للظاهر جداً، ألن التقييد بقيد مناسـب للحكم عرفاً إن مل 
يكن مسـوقاً للمفهوم يكون مومهاً خلالف الواقـع، فكيف بالرشط الظاهر يف املفهوم 

يف نفسه؟!.
نعم ما ذكره يف خرب إبراهيم من ضعف سنده وعدم اجلابر له تام. لكنه ال يمنع 
مـن كونه مؤيـداً للصحيحني، كام يؤيدمهـا صحيح حممد بن مسـلم ويعضدها معترب 

يونس املتقدمان. فراجع.
 Aومنها: ما ورد يف ثياهبم التي يعملون كصحيح معاوية: «سألت أبا عبد اهللا
عن الثياب السـابرية يعملهـا املجوس وهم أخباث [أجنـاب]، وهم يرشبون اخلمر، 
ونسـاؤهم عىل تلك احلال، ألبسها وال أغسـلها وأصيل فيها؟ قال: نعم. قال معاوية: 
فقطعـت لـه قميصاً وخطته، فتلت له أزراراً ورداء من السـابري، ثم بعثت هبا إليه يف 
يوم مجعة حني ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إىل اجلمعة»(٢)، وحديث 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٣ من أبواب النجاسات حديث:١.
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املعـىل بن خنيس: «سـمعت أبا عبـد اهللاA يقول: ال بأس بالصـالة يف الثياب التي 
تعملهـا املجـوس والنصار واليهـود»(١)، وصحيـح إبراهيم بن أيب حممـود: «قلت 
للرضـاA: اخليـاط أو القصار يكـون هيودياً أو نرصانيـاً وأنت تعلم أنـه يبول وال 
يتوضـأ مـا تقول يف عمله؟ قـال: ال بأس»(٢) وغريهـا. فإن بعضهـا وإن مل يرصح فيه 
بأن السـؤال من حيثية النجاسـة، إال أن ذلك هو املنرصف منها، والسيام مع التنبيه يف 

بعضها عىل أهنم ال يتوقون النجاسات.
لكـن محلهـا يف الوسـائل عىل صـورة عدم العلـم بتنجيسـهم هلا. قال سـيدنا 
املصنـفP: «وهـو غري بعيد، كام يشـهد به ما ذكـر يف مجلة منها مـن أهنم يرشبون 

اخلمر ويأكلون امليتة، وال إشكال يف نجاستهام».
وهو كام تر، ألن احتامل عدم رساية نجاسـة اخلمر وامليتة منهم للثياب معتد 
به، بخالف عدم رساية نجاسـة أعياهنم لو قيل هبا، البتناء نسـج الثياب و قرصها عىل 

غسلها ومسهم هلا برطوبة، كام لعله ظاهر.
بل اإلنصاف أن التنبيه يف تلك النصوص وغريها ألكلهم امليتة ورشب اخلمر، 
ظاهـر يف املفروغيـة عـن طهارهتم الذاتية، إذ لـو كان البناء عىل نجاسـتهم لكان أوىل 
بالذكر، فإنه أنسـب بقوة احتامل التنجيـس. ومثلها يف ذلك كثري من النصوص املانعة 
أو املسـوغة للصالة يف الثياب التي يسـتعريوهنا أو تؤخذ منهم مع التنبيه فيها لرشهبم 

اخلمر وأكلهم امليتة وحلم اخلنزير(٣).
ومنهـا: صحيح إبراهيم بن أيب حممود: «قلـت للرضاA: اجلارية النرصانية 
ختدمك وأنت تعلم أهنا نرصانية ال تتوضأ وال تغتسـل من جنابة. قال: ال بأس تغسل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٣ من أبواب النجاسات حديث:٢.
(٢) التهذيب ج:٦ ص:٣٨٥ حديث:١١٤٢.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٣، ٧٤ من أبواب النجاسات.
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يدهيا»(١). وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من ظهوره يف قضية خارجية، وهي قضية 
جاريـة خاصة ختدم اإلمـامA بقرينة ضمري اخلطاب، وحينئذٍ ال جمال لالسـتدالل 
بـه، إلمجال الواقعـة املذكورة الحتامل أن خدمتها لهA ليسـت باختياره، بل بإلزام 

سلطان اجلور. 
: إن احتامل كون القضية املسـؤول عنها خارجية بعيد جداً ال يناسب  ففيه أوالً
مقام اإلمامA. وجمرد اشـتامل السـؤال عـن ضمري اخلطاب ال يصلح شـاهداً عىل 

ذلك، نظري ما تقدم يف صحيحه اآلخر.
: إن اقتصـار اإلمامA يف رفع البأس عىل غسـل يدهيا ظاهر يف كفايته  وثانيـاً
يف دفع حمذور النجاسـة. ولو كان املسـوغ هو االضطرار مع النجاسـة الذاتية مل يكن 
لذكـر ذلك، بل كان املناسـب التنبيـه إىل حماولتهA عدم مسـاورهتا أو التطهري بعد 

املساورة.
: إن من البعيد جداً بلوغ تقية اإلمام الرضاA من سـلطان اجلور حداً  وثالثاً
يستخدم معه علناً من ير نجاسته ويبتىل هبا يف طعامه ورشابه وعبادته. ومن ثم كان 
الصحيح وافياً بالداللة عىل الطهارة، بل باملفروغية عنها، لظهوره يف أن منشأ السؤال 

النجاسة العرضية، كام تقدم يف سابقه.
ومثلـه يف ذلـك النصوص الكثرية الـواردة يف تزويج الكتابيـة(٢)، حيث مل ينبه 
فيهـا عـىل كثرهتا حلكم مسـاورهتا، مع أنه أهم مـن التنبيه يف بعضهـا ملنعها من رشب 
اخلمر وأكل حلم اخلنزير(٣)، ألن ذلك أمر متعلق هبا، وهذا أمر متعلق باملسلم املتزوج 
هلا والذي سبقت النصوص لبيان حكمه، وعليه يتحدد مصري عالقتهام ومعارشهتام.

بل حيث تضمنت مجلة من تلك النصوص التثبيط عن ذلك فاملنع من املساورة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:١١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ من أبواب ما حيرم بالكفر ونحوه.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ونحوه حديث:١.
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مـن أظهـر مظاهـر التثبيط وادعـى دواعي الـرتك، فعـدم التعرض لـه يوجب ظهور 
النصوص املذكورة بمجموعها يف عدم كون املساورة حمذوراً، ويف طهارهتا الذاتية.

ومنهـا: موثـق عامر ومعتـرب زيد بن عـيل املتضمنني تغسـيل الكتايب للمسـلم 
عنـد فقد املامثل(١). قال سـيدنا املصنفP: «فإن البناء عىل وجوب التغسـيل باملاء 
النجس بعيد جداً، ألنه يزيد امليت نجاسـة. ومحله عىل التغسـيل بالكثري أبعد... وإن 
كان اإلشكال فيها ال خيتص هبذه اجلهة، ألن عبادة الكافر أيضاً باطلة باإلمجاع». لكن 
االكتفـاء للـرضورة بالتغسـيل بغري نية أو بنيـة ناقصة ليس كاالكتفاء بالتغسـيل باملاء 

. النجس الذي يزيد امليت نجاسة. ومن ثم كان االستدالل هبام قريباً جداً
هـذه النصـوص التي يمكن االسـتدالل هبا عـىل الطهارة والتـي ظهر ضعف 
املناقشات يف االستدالل هبا كام اعرتف به سيدنا املصنفP يف آخر كالمه، كام يأيت. 

وربام كانت هناك بعض النصوص األخر يف أبواب الفقه املتفرقة. 
بـل يظهر مـن مجلة مـن النصوص املتقدمـة وغريهـا املفروغية عـن الطهارة، 
ملـا أرشنـا إليه مـن أن التنبيه فيها من السـائل أو اإلمامA البتالء الذمي بالنجاسـة 
العرضية، وإمهال النجاسـة الذاتية، مشـعر أو ظاهر يف املفروغية عن الطهارة الذاتية، 

كام سبق التنبيه لذلك يف بعضها.
هذا وقد يدعى أنه يلزم محل هذه النصوص عىل التقية ملوافقتها ملذهب العامة، 
وقد أرص عىل ذلك يف احلدائق وشدد النكري عىل من عمل هبذه النصوص ومجع بينها 

وبن نصوص النجاسة بحمل تلك عىل الكراهة.
: بأن كثرة نصوص الطهارة، وورودها يف موارد خمتلفة ومناسبات  ويشكل أوالً
متعـددة، مـع فتو األصحاب بـام يطابقها يف بعض املـواد ـ كالتزويج مـن الكتابية، 
وتغسـيل الكتايب للمسـلم ـ ومع ظهور مجلة منهـا يف املفروغية عن الطهـارة الذاتية، 
كـام سـبق، كل ذلك يأبى محلها عىل التقية. والسـيام وإن بعضها قـد ورد مورد النهي 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب غسل امليت حديث:١، ٢.
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عن خمالطة أهل الكتاب عىل خالف ما عليه العامة، إال أنه اشتمل عىل بعض القرائن 
التي تشـهد بالكراهة، أو بأن منشـأ النهـي االحتياط لتجنب النجاسـة اخلارجية التي 

يتعرضون هلا دون النجاسة الذاتية.
: بـأن الرتجيح بمخالفة العامة فرع اسـتحكام التعارض بني الطائفتني،  وثانيـاً
وال جمـال له مع إمـكان اجلمع بينهام عرفـاً باحلمل عىل الكراهة تنفـرياً عنهم وتوهيناً 
هلم أو احتياطاً الحتامل ابتالئهم بالنجاسة العرضية، خصوصاً مع كثرة الشواهد عىل 

ذلك، كام يظهر مما تقدم.
وأضعف من ذلك دعو ترجيح نصوص النجاسة بموافقتها للكتاب، حيث 
يظهـر ضعفها مما سـبق من عـدم داللة اآلية الرشيفة عىل نجاسـة املرشكني فضالً عن 

أهل الكتاب. 
نعـم ال جمال لدعـو العكـس، وأن نصوص الطهـارة هي املوفقـة للكتاب، 
لقوله تعاىل: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم﴾(١) فإن حتليل 

الطعام مالزم للطهارة عرفاً لغلبة ابتالئه بمبارشهتم برطوبة عند الطبخ ونحوه.
الندفاعها ـ مضافاً إىل توقفها عىل اسـتحكام التعارض بني الطائفتني ـ بأنه قد 
رصح يف مجلـة من النصوص بأن املراد بالطعام احلبوب ونحوها دون الذبائح(٢)، وال 
قرينة عىل أن املراد به ما هو صالح لألكل فعالً لطبخه، بل لعل املراد به ما من شأنه أن 
يؤكل، لبيان حليته واقعاً لدفع احتامل حرمة الطعام بإضافته هلم تنفرياً عنهم، أو لبيان 
حتملهم وزر خبث املكسب مع حلّ املال للمسلم، نظري ثمن اخلمر واخلنزير، أو لبيان 

حليته ظاهراً لدفع خبث مكاسبهم. 
وباجلملـة: ال جمـال إلعامل املرجحات اخلارجية بـني الطائفتني، لعدم وضوح 

ثبوهتا، وعدم وصول النوبة إليها بعد إمكان اجلمع الداليل.
(١) سورة املائدة اآلية:٥.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٥١ من أبواب األطعمة املحرمة.
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نعم قد يدعى بل ادعي سقوط نصوص الطهارة هبجر األصحاب هلا وإعراضهم 
عنهـا، قال سـيدنا املصنفP بعد ذكـر مجلة من النصوص املذكورة ومناقشـتها بام 
سـبق: «وكيـف كان إن أمكن البناء عىل املناقشـات املذكورة يف هـذه النصوصـ  ولو 
للجمع بينها وبني ما دل عىل النجاسة ـ فهو املتعني. وإن مل يمكن ذلك ـ لبعد املحامل 
املذكـورة وإباء أكثر النصـوص عنهاـ  فالعمل بنصوص الطهارة غري ممكن، ملخالفتها 
لإلمجاعـات املسـتفيضة النقلـ  كام عرفتـ  بل لإلمجـاع املحققـ  كام قيلـ  فإن خمالفة 
ابن اجلنيد...». ثم حاول بيان عدم قدح كالم من نسب له اخلالف يف اإلمجاع املدعى 

ودافع عن اإلمجاع املذكور، ونحوه كالم غريه.
حتى أن بعض مشاخيناP مع إرصاره يف املقام عىل وفاء النصوص بالطهارة 
ومبناه يف األصول ويف كثري من فروع الفقه عىل عدم صلوح دعاو اإلمجاع للخروج 
عـن مفاد النصوص توقـف عن العمل بالنصـوص املذكورة يف املقـام ملخالفة معظم 

األصحاب هلا من القدماء واملتأخرين، والزم باالحتياط.
لكن اإلنصاف أنه ال جمال للتعويل عىل دعاو اإلمجاع بعد مالحظة النصوص 
املتقدمة، فإن روايتهم هلا عىل كثرهتا وتعدد اجلهات املنظورة فيها، واختالف ألسنتها، 
وعـدم ظهـور رفضهم هلا واسـتنكارهم ملضموهنا، مما يصعب معـه إحراز اإلعراض 
عنهـا من قدماء األصحاب الذين ليس هلم حترير للفروع مسـتقل عن النصوص، بل 
تعـرف آرائهـم عن طريق روايتهم. والسـيام مع وضوح عملهـم ببعضها، كنصوص 
تزويج الكتابية، وتغسيل الكتايب للمسلم، ونصوص الثياب املأخوذة من الكافر التي 

سبق ظهور بعضها يف املفروغية عن الطهارة الذاتية.
ومنهـا توقيع احلمريي الذي هو من أواخر هذه الطبقة: «إنه كتب إىل صاحب 
الزمـانA: عندنا حاكـة جموس يأكلون امليتة وال يغتسـلون من اجلنابة وينسـجون 
لنـا ثيابـاً، فهـل جتوز الصالة فيها من قبل أن تغسـل: فكتب إليـه يف اجلواب: ال بأس 
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بالصالة فيها»(١).
كـام أن الكلينـيP قـد أثبت يف الكايف مجلـة من هذه النصـوص، مع ظهور 
كالمـه يف مقدمته يف صحـة الروايات التي أثبتها فيه بحيـث تصلح للعمل ولو ختيرياً 
إال مـع التعارض بينهـا، فيهمل ما أتضح خمالفته للكتـاب أو موافقته للعامة، وحيث 
سبق عدم استحكام التعارض بينها وبني نصوص النجاسة مل يبعد عمله هبا بعد مجعها 
مـع نصوص النجاسـة بام سـبق. ولعله لذا مل يثبت شـيئاً من نصـوص طهارة اخلمر، 
واقتـرص عىل نصوص نجاسـته يف الباب املناسـب لـه، بنحو يظهر منـه العمل عليها، 

دون نصوص طهارته. 
وكـذا احلال يف الصـدوق الذي رصح بأنه ال يثبت يف كتابـه الفقيه إال ما يفتي 
بـه ويـراه حجة بينه وبـني ربه، حيث أثبت فيه قسـامً من نصـوص الطهارة ونصوص 
النجاسـة، مع أنه اقترص عىل النص الدال عىل طهارة اخلمر من دون أن يذكر شيئاً من 
نصوص نجاسـته، بنحو يظهـر منه العمل باألوىل دون الثانيـة. حيث ال جمال مع كل 
ذلـك إلحراز إعـراض هذه الطبقة عن نصوص الطهارة مـع ما هي عليه من وضوح 

الداللة وكثرة العدد.
نعـم ال يبعـد عدم جـالء احلكـم عندهم بسـبب اضطراب النصـوص وعدم 
اهتاممهـم بتحريـر الفتاو ليتضح احلكـم الذي عليه معوهلم لعـدم توجههم لذلك، 
وإنـام يعتمـدون عىل النصوص عىل اضطراهبا من دون حتديـد ملقتىض اجلمع بينها، أو 

مع اجلمع بينها بوجه بدوي.
كـام يظهر ذلك من بعض أهل الفتو أنفسـهم، كاملفيد، فقد قال يف املقنعة يف 
بـاب تطهري الثيـاب وغريها من النجاسـات: «وإذا صافح الكافر املسـلم ويده رطبة 
بالعرق أو غريه غسلها من مسه باملاء، وإن مل يكن فيها رطوبة مسحها ببعض احليطان 
أو الرتاب». وقال يف باب الذبائح واألطعمة: «وال جيوز مؤاكلة املجوس وال استعامل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٣ من أبواب النجاسات حديث:٩.
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آنيتهم حتى تغسـل، السـتحالهلم امليتـة وإمهاهلم الطهـارة من النجاسـات، وجيتنب 
األكل والرشب يف آنية مستحيل رشب اخلمور وكل رشاب مسكر، وال تستعمل حتى 

تغسل»، وحكي عنه احلكم يف الغرية بكراهة سؤر اليهودي والنرصاين.
وكـذا الشـيخP يف النهاية، فإنـه ذكر يف املصافحـة نظري ما سـبق من املفيد 
يف املقنعـة، وذكـر يف كتـاب األطعمة إنه ال جيـوز مؤاكلة الكفـار، ألن الطعام ينجس 
بمبارشهتـم، ثم قال بعد قليل: «ويكره أن يدعو اإلنسـان أحـداً من الكفار إىل طعامه 
فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه، ثم يأكل معه إن شاء». حيث يقرب كون ما 

ذكره أخرياً إشارة ملضمون بعض النصوص بعد اجلمع بينها.
هذا وقد نسب اخلالف يف النجاسة البن عقيل وابن اجلنيد، حيث حكم األول 
بعدم نجاسة سؤر اليهودي والنرصاين، وذكر الثاين أنه لو جتنب من أكل ما صنعه أهل 
الكتاب من ذبائحهم ويف آنيتهم، وكذلك ما وضع يف أواين مستحل امليتة ومؤاكلتهم 

ما مل يتيقن طهارة أوانيهم وأيدهيم، كان أحوط.
وذكـر غـري واحـد أن األول قد يبتنـي عىل ما ذهـب إليه من عـدم انفعال املاء 
القليل بمالقاة النجاسـة، وكالم الثاين غري رصيح يف الطهارة. ويشـكل بأن األول ال 
يناسب أخذ خصوصية اليهودي والنرصاين يف موضوع كالمه، والثاين ال ينايف ظهور 

كالمه يف البناء عىل الطهارة.
 اإلمجاع مـن الطبقة األوىل من أهل الفتو ومـع ذلك كله كيف يمكن دعو
عىل النجاسـة، فضالً عن طبقة الرواة. نعم ال يبعد ظهور القول بالنجاسة فيمن تأخر 

عن أولئك من أهل الفتو، بل لعله إمجاع عندهم. 
لكنـه ال ينهـض باالسـتدالل بنفسـه، لقرب اسـتناده لالجتهاد منهـم يف فهم 
النصـوص واجلمع بينها وتأثره بسـرية الشـيعة عىل جتنبهم نتيجة النهـي الكثري الذي 
تضمنتـه النصوص والذي سـبق محلـه بعد اجلمع بني النصوص عـىل الكراهة، تنفرياً 
عنهـم وتوهيناً هلم، أو احتياطاً للنجاسـة اخلارجية التـي يتعرضون هلا، حيث ال يبعد 
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اهتامم الشـيعة بالنهي املذكـور والتزامهم بالعمل عليه حتى صار شـعاراً هلم، فأوهم 
ذلـك التحريـم عندهـم معتضداً بام تومهـه بعض النصـوص مما أوجب خفـاء احلال 

.والتباسه عىل أهل الفتو
عىل أنه قال يف املعترب: «أواين املرشكني طاهرة ما مل يعلم نجاستها بمبارشهتم أو 
مالقاة نجاسـة... ويسـتوي يف ذلك املجويس ومن ليس من أهل الكتاب. ويف الذمي 
روايتان أشـهرمها النجاسة نجاسة عينية ونجاسة ما يالقيه باملايع» وظاهره أن احلكم 
بنجاسـة الذمي يبتني عىل تقديم أشـهر الروايتني بنظره، وليـس من الوضوح بحيث 

يُستغنى عن ذلك باإلمجاع كاملرشكني.
مع أن اإلمجاع املذكور ال يناسـب ما ذكروه من جواز اشـرتاط اإلمام عىل أهل 
الذمة ضيافة من يمر هبم من املسـلمني. قال يف اجلواهر: «كام رصح به غري واحد، بل 
يف املسـالك: هذا هو املشهور يف األخبار والفتاو، وهو الذي رشطه النبي8، 
بـل ال أجـد فيـه خالفاً، كام اعرتف بـه يف املنتهى، بل عن التذكرة اإلمجـاع عليه. وهو 

احلجة بعد األصل...».
فـإن ذلـك وإن مل يوجد يف أخبارنا، وإنـام رواه العامة، إال أن قبول األصحاب 
لـه وفتواهم به ال يناسـب القول بالنجاسـة، ملا هو املعلوم من قضـاء الضيافة بطبعها 

مساورهتم وخمالطتهم يف األكل والرشب والغسل والفراش ونحوها.
ولـذا قـال يف اجلواهـر: «الظاهـر ابتنـاء ذلك عـىل طهارهتـم، أو قبـل احلكم 
بنجاستهم... فاملتجه حينئذٍ مع احلكم بنجاستهم اشرتاط الضيافة عليهم بام ال يتجنبه 

املسلمون من حبوهبم ونحوها». 
لكـن ليس لذلك يف كلامت قدمـاء األصحاب من أثر. والبنـاء عليه حيتاج إىل 
عناية ال تناسب طبيعة احلكم. ومن ثم كان بناء األصحاب عىل احلكم املذكور شاهداً 

باضطراب مبناهم يف املقام.
عـىل أنـه لو تـم اإلعـراض منهـم يف اجلملة فمـن الظاهـر أنه يبتنـي عىل محل 
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النصوص التي سـبق االسـتدالل هبا للطهارة عىل خالف ظاهرها أو عىل التقية، فمع 
ظهور خطئهم يف ذلك ـ ملا سبق ـ ال أثر إلعراضهم.

ومن هنا ال جمال للتوقف عن العمل بام يقتضيه النظر يف النصوص بعد اشتهارها، 
ووضـوح مضموهنـا، وروايـة األصحاب هلـا، بنحـو ال يظهر منهم اإلعـراض عنها 
واسـتنكار مضموهنا، بل يظهر منهم التعويل عليها يف اجلملة. فالحظ. واهللا سـبحانه 
وتعـاىل العـامل العاصم، ومنه نسـتمد التوفيق والتسـديد، وهو حسـبنا ونعم الوكيل.
ثـم إن نصوص الطهـارة ـ كام تر ـ خمتصة باليهـودي والنرصاين واملجويس. 
وال جمال للتعدي لغريهم حتى من حيكم بكفره من فرق املسلمني، إلمكان خصوصية 
األديـان الثالثـة يف الطهارة، بسـبب إقرار اإلسـالم هلـا وقبوهلا من أهلهـا وإن كانت 

منسوخة وحمرفة وباطلة. فالالزم الرجوع يف غري األديان املذكورة ألدلة أخر.
أمـا املرشكـون فقد سـبق ضعف االسـتدالل عىل نجاسـتهم باآليـة الرشيفة. 
وينحرص الدليل عىل نجاستهم باإلمجاع املدعى. وهو غري بعيد بعد مالحظة كالم أهل 
الفتو. وإن كان يف هنوضه وحده باالسـتدالل إشـكال، بعد عدم تعرض النصوص 
للحكـم املذكور، ليتضح حال طبقة الرواة، وعدم وضـوح حال ارتكازات املترشعة 
وسريهتم، فإن سريهتم عىل جتنبهم وإن كانت قريبة إال أهنا قد تكون عىل نحو سريهتم 
عـىل جتنـب الكتابيني التي عرفت قـرب ابتنائها عىل النهي املؤكـد عليه يف النصوص، 

والذي عرفت لزوم محله عىل الكراهة.
والسـيام مع شـيوع االبتالء باملرشكني يف صدر اإلسـالم، ولـو كان البناء عىل 
نجاسـتهم ـ ولـو يف أواخـر أيام النبـي8 ـ لكثر نقـل ما يناسـب ذلك، ألمهية 
اآلثـار العمليـة املرتتبـة عليها، من جتنب مسـاورهتم، واحلـذر يف خمالطتهـم، والتزام 
التطهري منهم، مع عدم ظهور ذلك بوجه معتد به يناسب شيوع االبتالء وأمهية اآلثار 
املذكورة، حيث قد يناسب ذلك جداً الطهارة. وإن كان التجنب راجحاً حيسن العمل 

عليه عند تيرسه بعد امتياز املرشكني وعدم خمالطة املسلمني هلم. 
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وهو من انتحل ديناً غري اإلسالم(١)، أو انتحل اإلسالم وجحد ما يعلم إنه 
من الدين اإلسالمي(٢). 

نعـم يصعب جـداً اخلـروج عن اإلمجـاع املذكور بعـد عدم ظهور مـا يوجب 
اخلدش فيه يف الفتاو والنصوص. ومن ثم يتعني فيهم االحتياط.

وأوىل منهم بذلك امللحدون املنكرون للخالق املعبود، واملثبتون اخللق والعبادة 
لغريه تعاىل دونه، كام سبق عند الكالم يف مفاد اآلية الرشيفة.

نعم يشكل احلال يف املوحدين املنتحلني ديناً آخر غري األديان الثالثة املذكورة، 
حيـث ال جمـال إلحلاقهم باملرشكـني بتنقيح املنـاط، فضالً عن األولويـة. وجمرد عدم 

إقرار اإلسالم هلم عىل دينهم ال يكفي يف إحلاقهم باملرشكني.
اللهـم إال أن يقال: إنام يشـكل إحلاقهم باملرشكني إذا كان الدليل عىل نجاسـة 
املرشكـني هو عىل اآلية الكريمة، أما حيث كان الدليل عليها هو اإلمجاع ـ الذي تقدم 
صعوبـة اخلروج عنه ولزوم االحتياط ألجله ـ فالظاهر أنه يشـمل كل من انتحل غري 
األديان الثالثة، ألن معقده يف مجلة من كلامهتم وإن كان هو املرشكني، إال أنه يظهر من 
جممـوع كلامهتم عمومه لـكل كافر، بحيث يكون الكفر بطبعه مقتضياً للنجاسـة لوال 
املخرج من النصوص ونحوها، نظري ما تقدم من املعترب، إذ ال أقل من كون ذلك كافياً 

يف اإللزام باالحتياط فيهم كاملرشكني. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
 ، (١) بـل هـو مطلق مـن مل ينتحل اإلسـالم ولـو بعـدم انتحاله للديـن أصالً
كاملنكريـن للخالق، أو املشـككني غري املهتمـني بتحقيق احلقائق الدينيـة، أو الغافلني 

. تقصرياً أو قصوراً
(٢) املعـروف بني األصحاب وتظافرت بـه كلامهتم هو كفر منكر الرضوري، 
وأرسـل الكالم بعضهم إرسال املسلامت، ويف الروض وظاهر هناية األحكام اإلمجاع 
عليه. ومقتىض اجلمود عىل ظاهر كلامهتم كون ذلك موجباً للكفر بنفسه، ال من حيثية 
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رجوعه إىل إنكار الدين بنحو ينايف التدين به.
لكـن يظهـر من بعضهم أن حصول الكفر به إنام هـو بلحاظ رجوعه إىل إنكار 
الدين املتوقف عىل العلم بثبوته فيه، ليكون إنكاره إنكاراً له، كام يناسـبه ما يف كشـف 
. وعليه ال خيتص بالرضوري، بل يعم كل  اللثـام من تقييده بام إذا علم بكونه رضورياً

ما علم املنكر بكونه من الدين ولو باالستدالل اخلفي، كام أرص عليه غري واحد.
قـال يف حمكي جممع الربهان: «املراد بالـرضوري الذي يكفر منكره الذي ثبت 
عنده يقيناً أنه من الدين ولو بالربهان وإن مل يكن جممعاً عليه، إذ الظاهر من دليل كفره 
هـو إنكار الرشيعـة وإنكار صدق النبي8 مثـالً يف ذلك األمر مـع ثبوته يقيناً، 
وليـس كل من أنكـر جممعاً عليه يكفر. بل املدار عىل حصول العلم واإلنكار وعدمه. 

إال إنه ملا كان حصوله يف الرضوري غالباً جعل ذلك املدار وحكموا به».
وظاهره تنزيل مراد األصحاب عىل ذلك. ويناسبه ما ذكره غري واحدـ  وتشهد 
به بعض النصوص(١)ـ من عدم لزوم الكفر إذا كان اإلنكار للشبهة، أو للبعد عن دار 
اإلسـالم. وإن كان يف بلوغ ذلك حداً خيرج به عن ظاهر العنوان يف كلامهتم إشـكال. 
والسـيام مـع متثيل بعضهـم باخلـوارج والنواصب، مـع أن إنكار عامتهـم ملودة أهل 
البيت عليهم السـالم وتدينهم ببغضهم وكفرهم ليس بنحو ينايف تدينهم بالدين، بل 

العتقادهم مطابقته للدين.
وكيـف كان فقد يسـتدل عىل حصول الكفـر إلنكار الرضوري بنفسـه وإن مل 

يستلزم إنكار الدين أو تكذيب النبي8 بجملة من النصوص.
منهـا: حديث بريد العجيل عن أيب جعفرA: «سـألته عـن أدنى ما يكون به 

. قال: من قال للنواة إهنا حصاة وللحصاة إهنا نواة، ثم دان به»(٢). العبد مرشكاً
وفيه: أنه إنام يتضمن نسبة الرشك لكل من دان بالباطل وبام خيالف الواقع. وهو 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٤ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها.
(٢) الكايف ج:٢ ص:٣٩٧ كتاب الكفر واإليامن باب الرشك.
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ـ مـع عـدم اختصاصه بمخالف الرضوري ـ أجنبي عام نحـن فيه، إذا الكالم يف جمرد 
 Aعدم التدين بالواقع، ال يف التدين بخالفه. واحلديث إنام هو يف الثاين، نظري قوله
يف صحيـح زرارة: «ومن نصب ديناً غري ديـن املؤمنني فهو مرشك»(١)، وقولهA يف 

موثقه أو صحيحه اآلخر: «ومن نصب ديناً غري دين اهللا فهو مرشك»(٢).
عىل أن من أوضح مصاديق ذلك املخالفني الذين اعتقدوا برشعية إمامة خلفاء 
اجلـور، ودانوا يف األصول والفروع بخالف دين اهللا تعاىل الذي هو دين املؤمنني، من 
دون أن يوجـب ذلك كفرهم باملعنى املقابل لإلسـالم، والذي هو موضوع النجاسـة 
عنـد األصحـابM، وإن كانوا كالكفار يف اخلروج عن حوزة الرمحة اإلهلية. ومن 

ثم قد حيمل احلديث املذكور وما جر جمراه عىل ذلك.
ومنهـا: حديـث الكناين عـن أيب جعفـرA يف كالم ألمـري املؤمننيA أنه 
قـال: «فام بال من جحد الفرائض كان كافراً؟!»(٣)، وحديث داود الرقي: «قلت أليب 
عبد اهللاA: سنن رسول اهللا8 كفرائض اهللا عز وجل؟ فقال: إن اهللا عز وجل 
فـرض فرائـض موجبات عـىل العباد، فمن تـرك فريضة من املوجبـات فلم يعمل هبا 

...»(٤) وغريمها. وجحدها كان كافراً
وقد يستشـكل يف االسـتدالل هبام وبجميع ما تضمن التعبري باجلحود بام يظهر 
من سـيدنا املصنفP من احتـامل اختصاص اجلحود باإلنـكار عن علم، بل جزم 
بذلـك بعـض مشـاخيناP، وهـو املذكور يف مفـردات الراغـب وخمتـار الصحاح، 

ونسب للجوهري.
لكنه غري ظاهر، بل املنسـبق من اجلحود مطلـق اإلنكار ولو عن جهل مركب 
أو بسـيط، فهـو ضد اإلقرار، كام يف لسـان العرب. وهو املناسـب لكثرة اسـتعامله يف 
النصوص يف ذلك، كصحيح حممد بن مسلم: «كنت عند أيب عبد اهللاA جالساً عن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٣، ٢١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٣، ٢.



٤٥٣ .................................................................... الكالم يف كفر منكر الرضوري

يسـاره وزرارة عـن يمينـه، فدخل عليه أبـو بصري فقال: يا أبا عبـد اهللا ما تقول يف من 
شـك يف اهللا؟ قال: كافراً يا أبا حممد. قال: فشـك يف رسول اهللا8؟ فقال: كافر. 
 Aثم التفت إىل زرارة فقال: إنام يكفر إذا جحد»(١)، وموثق سدير: «قال أبو جعفر
يف حديـث: إن العلـم الذي وضعه رسـول اهللا8 عند عيلA مـن عرفه كان 

.(٢)« مؤمناً، ومن جحده كان كافراً
﴾(٣). فهو ال  وأما قوله تعاىل: ﴿وجحدوا هبا واسـتيقنتها أنفسـهم ظلـامً وعلواً

يشهد باالختصاص. بل هو بالتقييد أنسب.
فاألوىل اجلواب عنهـا بعدم إمكان االلتزام بمضموهنا عىل إطالقه، فإن أعظم 
الفرائـض الوالية التي جحـد هبا املخالفون من دون أن يوجـب ذلك كفرهم باملعنى 
املقابـل لإلسـالم، عـىل نحو ما سـبق عىل أهنـا أخص مـن املدعى، لعـدم اختصاص 

الرضوري بالفرائض.
هـذا لـو أريد بالفرائض هي اخلمـس التي بني عليها اإلسـالم. أما لو أريد هبا 

مطلق الفرض والواجب فتكون أعم، ويظهر احلال فيها حينئذٍ مما يأيت.
ومنها: موثق عبد الرحيم القصري أو صحيحه عن أيب عبد اهللاA: «أنه كتب 
إليـه مع عبـد امللك بن أعني: سـألت رمحك اهللا عـن اإليامن. وإليامن هـو اإلقرار... 
واإلسالم قبل اإليامن، وهو يشارك اإليامن، فإذا أتى العبد بكبرية من كبائر املعايص أو 
بصغرية من صغائر املعايص التي هنى اهللا عنها كان خارجاً من اإليامن... وال خيرجه إىل 
الكفر إال اجلحود واالسـتحالل، وأن يقـول للحالل هذا حرام، وللحرام هذا حالل 
ودان بذلـك، فعندهـا يكون خارجاً من اإلسـالم واإليامن، وداخـالً يف الكفر...»(٤) 
وصحيح عبد اهللا بن سـنان عنهA يف حديث أنه قال: «من ارتكب كبرية فزعم أهنا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب حد املرتد حديث:٥٦، ١٩.
(٣) سورة النمل اآلية:١٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب حد املرتد حديث:٥٠.
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حالل أخرجه ذلك من اإلسالم»(١)، ونحوه موثق مسعدة بن صدقة(٢) وغريه.
لكنهـا ـ كبعـض النصـوص السـابقة أو مجيعهـا ـ ال ختتص بالـرضوري، وال 
إشـكال يف عـدم االلتـزام بإطالقها و إطالق بقيـة النصوص، إذ ال ريـب يف أن خطأ 
املجتهد يف احلكم الرشعي والتزامه بخالف الواقع وتدينه به ال خيرجه عن الدين وإن 

كان مقرصاً، وكذا احلال يف مقلد املجتهد املذكور وإن كان مقرصاً يف تقليده.
وليس محلها عىل خصوص األمر الرضوري بأوىل من تقييدها بام إذا كان جحد 
الواقـع الثابت يف الدين والتدين بخالفه وحتليـل احلرام وحتريم احلالل منافية للتدين 
بالدين احلق، بأن علم الشخص بتضمن الدين لذلك األمر الذي أنكره، حيث يرجع 
إنـكاره حينئـذٍ إىل عدم اإلقرار بالدين بتاممه وعدم اإلذعان له عىل ما هو عليه، بل إىل 
التديـن واإليامن ببعضه دون بعـض، وذلك خمرج عن الدين وموجب للكفر، إذ البد 
يف اإلسالم من اإليامن بجميع ما أنزل اهللا تعاىل إمجاالً عىل نحو ما أنزل، حتى الرشايع 
والكتب السـابقة، فضـالً عام تضمنته هذه الرشيعة املقدسـة، وهو ال جيتمع مع إنكار 

البعض تفصيالً مع العلم بكونه من الدين والرشيعة.
والظاهـر لـزوم محـل النصوص املذكـورة عىل ذلـك، ملا تقدم من عـدم الكفر 
بإنكار الرضوري للشـبهة، ولصعوبة محل النصوص عىل خصوص الرضوري، لقوة 
ظهورها يف أن املعيار عىل اجلحود واالسـتحالل بنحو يأبى عن التخصيص. والسيام 
حديـث عبد الرحيـم القصري املرصح فيه بالعموم جلميـع الذنوب صغريها وكبريها، 

لكثرة الذنوب، فيصعب محله عىل خصوص الرضوري.
بـل اشـتامل بعض النصـوص املذكورة عـىل التفريق بني ارتـكاب املعصية من 
دون اسـتحالل وارتكاهبا مع االستحالل، وأن الكفر إنام يكون بالثاين مناسب لكون 
الثاين أشـد جرمـاً، وحيث كانت اجلريمة يف األول خمتصة بصـورة العلم يكون األمر 
معصيـة، فمـن البعيد جداً عموم الثـاين لصورة اجلهل. وال أقل مـن التوقف يف مفاد 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٠، ١١.
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هـذه النصـوص، مع البنـاء عىل عدم قدح إنـكار الرضوري بام هو يف اإلسـالم عمالً 
بالنصوص الشارحة لإلسالم املتضمنة لالكتفاء بالشهادتني.

بقـي يشء: وهـو أن ما سـبق إنام يقتيض كفـر منكر الـرضوري إذا كان إنكاره 
. أما نجاسته حينئذٍ فهي مقتىض إطالق عموم  منافياً لإليامن بجميع ما أنزل اهللا إمجاالً

معقد اإلمجاع بل عمومه املرصح به يف كالم من سبق.
إال أن ذلـك قـد ينايف مـا هو املعلوم من سـرية األئمةG وشـيعتهم مع أئمة 
الضاللـة وأركان النفـاق األولـني وأشـياعهم وأتباعهـم، فإهنم قد أنكـروا كثرياً من 
أصول الدين وفروعه الظاهرة، كوالية أهل البيتG وإمامتهم وطهارهتم واملتعتني 
وغريهـا، مع العلم منهم بترشيع تلك األمـور وثبوهتا عن اهللا تعاىل، بل وضوح ذلك 
عند إنكارهم هلا، وإن خفيت بعد ذلك عىل بعض أتباعهم بسبب علامء السوء، الذين 
حاولوا تربير أعامهلم، وتكلف املخرج هلا بإثارة الشبه، واختالق األخبار، وغري ذلك، 
ومع ذلك مل يعرف منهم جتنب مسـاورهتم أو التطهـري بعدها عند االضطرار هلا. ولو 

. كان البناء بذلك لظهر وبان، لكثرة االبتالء به جداً
اللهم إال أن يقال: ملا مل يكن اإلنكار عن شـبهة موجباً للكفر، فدعو الشـبهة 
 منهـم وإن علـم بكذهبا، للعلم بوضوح احلق هلم، إال أهنـا تقبل منهم كام تقبل دعو
اإلسـالم ممن يعلم بعـدم اعتقاده به من املنافقني، الشـرتاكهم معهـم يف اإلقرار كذباً 
باإلسالم وبجميع ما أنزل اهللا تعاىل واإلذعان به عىل إمجاله. وخيتص الكفر الذي ترتفع 
به العصمة بام إذا ابتنى إنكار الرضوري عىل عدم اإلذعان باإلسـالم بالنحو املذكور، 
اسـتهواناً بأمـر اهللا تعاىل وتنزيله الذي بلغ به رسـوله، وإعالنـاً بمضادته والرد عليه.

نعم عن املفيد يف اإلرشاد: «روت العامة واخلاصة أن قدامة بن مظعون رشب 
اخلمـر، فأراد عمـر أن حيده فقال: ال جيب عيل احلد، إن اهللا يقـول: ﴿ليس عىل الذين 
 . آمنـوا وعملـوا الصاحلات جناح فيام طعمـوا إذا ما اتقوا وآمنوا﴾(١). فـدرأ عنه احلدّ

(١) سورة املائدة اآلية:٩٣.
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فبلـغ ذلـك أمري املؤمننيA، فمشـى إىل عمر فقال: ليس قدامة مـن أهل هذه اآلية 
وال من سـلك سـبيله يف ارتكاب ما حـرم اهللا، إن الذين آمنـوا وعملوا الصاحلات ال 
، وإن مل يتب  . فاردد قدامة فاسـتتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه احلدّ يسـتحلون حراماً
فاقتلـه فقـد خرج من امللـة...»(١). وهو رصيح يف ثبوت الكفـر بإنكار الرضوري مع 

دعو الشبهة الواضحة البطالن.
لكنـهـ  مـع ضعيـف سـندهـ  معـارض بصحيـح عبـد اهللا بـن سـنان عـن أيب 
عبـد اهللاA املتضمـن لنقـل قصة قدامة بن مظعـون بوجه آخر، قـال فيه: «أيت عمر 
A فأمره أن  بقدامـة بن مظعـون وقد رشب اخلمر وقامت عليه البينة، فسـأل عليـاً
جيلده ثامنني. فقال قدامة: يا أمري املؤمنني ليس عيل حدّ أنا من أهل هذه اآلية... فقال 
عيلA: لسـت من أهلهـا إن طعام أهلها هلم حالل، ليـس يأكلون وال يرشبون إال 
مـا أحـل اهللا هلم. ثم قـالA: إن الشـارب إذا رشب مل يدر ما يـأكل وال ما يرشب 

فاجلدوه ثامنني جلدة»(٢).
عـىل أنه يمكن محل احلديث عىل الكفـر الواقعي، وهدر الدم قد يكون لذلك، 
ألن اعتصام املنافق باإلسـالم قـد يكون ملصالح ثانوية، منهـا املهادنة حلفظ املؤمنني، 
ونحوهـا ممـا قد خيتـص بام إذا كان اخلـروج عن الديـن احلقيقي خـروج فرقة ودعوة 
خصوصاً إذا كانت ذات شـوكة وقوة، أما إذا كان خروجاً فردياً فقد تقتيض املصلحة 

هدر الدم درءاً ملادة الفساد وقطعاً ألصوله قبل أن يستفحل.
وباجلملـة: احلديـث ـ لـو كان حجـة ـ إنام يدل عـىل الكفر بإنـكار الرضوري 
لشـبهة واضحة الفسـاد بنحو يقتيض هدر الدم، ال بنحو يقتيض النجاسـة، فال خيرج 

به عام سبق. فالحظ.

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢ من أبواب حدّ السكر حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣ من أبواب حدّ السكر حديث:٥.
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وال فرق بني املرتد، والكافر األصيل(١) احلريب والذمي(٢)، واخلارجي(٣)
والغايل(٤) 

(١) إلطالق مجلة من األدلة النقلية، وعموم معقد اإلمجاع، لو تم االسـتدالل 
بذلك عىل النجاسة.

(٢) ال خيفى أن مقتىض أكثر النصوص املتقدمة دليالً للطهارة والنجاسـة عدم 
الفـرق بني احلريب والذمـي، إلطالق العناويـن املأخوذة فيها، كاليهـودي والنرصاين 

واملجويس، ومن خرج عن اإلسالم. وكذا مجلة من عبارات األصحاب. فالحظها.
(٣) بـال كالم كـام يف جامع املقاصد، وإمجاعاً كام عن الدالئل. وقد يسـتدل له 
بموثـق الفضيـل: «دخلت عىل أيب جعفـرA وعنده رجل، فلام قعـدت قام الرجل 
فخـرج فقال يل: يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ قال: حروري. قلت: كافر؟ 
قـال: أي واهللا مـرشك»(١)، بدعو: أن مقتىض إطالق التنزيل النجاسـة، بضميمة ما 
دل عـىل نجاسـة الكافر. ويظهر الـكالم يف ذلك مما يأيت يف الناصـب، بل يظهر حكم 

اخلارجي أيضاً مما يأيت هناك، ألن اخلارجي أظهر أفراد الناصب.
، كام عن الدالئـل. وال ينبغي  (٤) بـال كالم، كـام يف جامـع املقاصد، وإمجاعـاً
اإلشـكال يف كفره إذا رجعت دعواه إىل ربوبية األئمةG أو أحدهم دون اهللا تعاىل، 
ألن ركن اإلسـالم األول هو ربوبية اهللا تعاىل، دون غريه، فهم خارجون عن اإلسالم 
بإنكار ذلك أو بإنكار نبوة النبي8، كام عن كشـف الغطاء. وما قد يستظهر من 
األصحاب من ابتناء كفرهم عىل إنكار الرضوري مع انتحال اإلسـالم، يف غري حمله، 

كتوجيه ذلك يف اجلواهر بأهنم يعرتفون بالصانع.
نعم ال يبعد كون مراد األصحاب خصوص بعض فرقهم، كمن يدعي حلوله 
تعاىل يف األئمةG أو يف بعضهم، من دون إنكار هللا عز وجل وال جعل الرشيك له، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب حدّ املرتد حديث:٥٥.
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والناصب(١). هذا يف غري الكتايب. 
حيث يتعني ابتناء الكفر بذلك عىل الكفر بإنكار الرضوري.

وحينئـذٍ جيري فيه ما سـبق من عدم وضوح حصول الكفـر بذلك إال إذا كان 
منافياً لإلقرار بام أنزل اهللا تعاىل وبلغ به النبي8 عىل إمجاله، لعلم املنكر باشتامل 

ما بلغ به النبي8 عىل ما أنكره أو مالزمته له.
نعم استدل يف اجلواهر عىل النجاسةـ  مع قطع النظر عن ذلكـ  بام رواه الكيش 
يف أمر فارس بن حاتم القزويني الغايل عن اإلمام أيب احلسن اهلاديA من أنه قال: 
«توقوا مسـاورته». لكن املحكي عن الكيش واملوجود يف موضعني منه أنهA قال: 

«توقوا مشاورته» بالشني املعجمة(١). فيكون أجنبياً عام نحن فيه.
اللهم إال أن يقال: مالحظة ما ورد يف أركان اإلسالم تشهد بأن املراد بالتوحيد 
ليس جمرد تفرد اهللا عز وجل بالربوبية، بل كون مجيع خلقه عبيداً له داخرين ال يملكون 
ألنفسـهم نفعاً وال رضاً، بل هم خاضعون له مسـريون بتدبـريه، والظاهر أن احللول 
ينـايف ذلك، فيكون االعتقـاد به كفراً بال حاجة إىل ما ذكرنـاه يف رشط حصول الكفر 

بإنكار الرضوري. فالحظ.
(١) بال كالم، كام يف جامع املقاصد وعن الدالئل، وعن رشح املفاتيح أن الظاهر 
عدم اخلالف فيه، ويف مفتاح الكرامة: «ال كالم ألحد يف نجاسة الناصب فيام أجده».

وقد يستدل له بوجوه:
 Aاألول: ما تضمن أهنم كفار، كخرب الفضيل بن يسـار: «سـألت أبا جعفر
 :عن املرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: ال، ألن الناصب كافر»(٢). إما بدعو
ظهـوره يف كفره حقيقة، كام هو األصل يف احلمـل. أو بدعو: ظهوره يف كفره ادعاء 

(١) رجال الكيش طبع النجف األرشف ص:٤٤٠، ٤٤٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٠ من أبواب ما حيرم بالكفر من كتاب النكاح حديث:١٥.
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بلحاظ تنزيله منزلة الكافر رشعاً، ومقتىض إطالق التنزيل النجاسـة، نظري ما تقدم يف 
اخلارجي. 

ومثلـه يف ذلـك مـا تضمـن أن بغضهـمG كفـر(١)، كـام يف غـري واحـد من 
النصوص. بل هو أظهر منه، لرصاحته يف إرادة النصب هلمG، ال النصب لدعوهتم 
وشـيعتهم الذي شـاع إطالق الناصب عليـه يف النصوص، والـذي ال جمال الحتامل 

كونه مستلزماً للنجاسة.
لكنه يشـكل ـ مضافاً إىل ابتنائه عىل عموم نجاسـة الكافر، الذي سـبق الكالم 
فيه ـ بأن مالحظة النصوص الكثرية تشـهد بأن الكفر كام يطلق عىل ما يقابل اإلسالم 
ـ الذي هو موضوع النجاسـة عندهم ـ كذلك يطلق عىل ما يقابل اإليامن، إما بلحاظ 
عدم اإليامن معه باإلسـالم احلقيقي التام الذي أنزلـه تعاىل، أو بلحاظ رجوعه للكفر 
 :Aبمقدمـات قـد تكون خفية، كـام تضمنه صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفر
«قلـت لـه: أرأيت من جحـد إماماً منكم ما حالـه؟ فقال: من جحد إمامـاً من األئمة 
وبـرئ منـه ومن دينه فهو كافر ومرتد عن اإلسـالم، ألن اإلمام من اهللا ودينه دين اهللا 
ومـن بـرئ من ديـن اهللا فدمه مبـاح يف تلك احلالـة. إال أن يرجع أو يتـوب إىل اهللا مما 
قال»(٢)، أو بلحاظ مشاركته للكفر يف العذاب األخروي، نظري ما تضمن احلكم عليه 
بِل منه إظهاره وترتبت  بأنه هيودي أو نرصاين(٣)، وإن حكم معه باإلسالم يف الدنيا وقُ
أحكامه، مثل ما تضمن أن من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أو جاهلية 
 ،Gكفـر ونفـاق، أو ميتة كفر ونفـاق، وما تضمن كفـر من مل يعرفهـم، أو أنكرهم
أو أنكـر واحـداً منهم، أو رد عليهم، أو عىل واحد منهـم، أو ادعى منصبهم، أو نحو 

ذلك مما ذكر مجلة منه يف الباب العارش من أبواب حدّ املرتد من الوسائل.
نعـم املعنـى األول هـو الظاهـر من اإلطـالق. لكن ال جمال حلمـل النصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب حدّ املرتد حديث:٢٣، ٢٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب حدّ املرتد حديث:٣٨، ١١.
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املذكـورة عليـه بنحـو ينفع يف االسـتدالل، إذ املعنـى املذكور ال ينطبـق عىل الناصب 
. والبناء عىل أن احلمل  عرفاً، فال جمال للبناء عىل كون احلمل معه يف النصوص حقيقياً
فيها ادعائي بلحاظ تنزيله منزلة الكافر رشعاُ ليس بأوىل من البناء عىل محل الكفر فيها 

عىل ما يقابل اإليامن، الذي ال ينفع يف البناء عىل النجاسة.
 Aالثاين: ما تضمن احلكم بالنجاسة، كموثق ابن أيب يعفور عن أيب عبد اهللا
يف حديث قال: «وإياك أن تغتسل من غسالة احلامم، ففيها غسالة اليهودي والنرصاين 
واملجـويس والناصب لنا أهـل البيت فهو رشهم، فإن اهللا تبـارك وتعاىل مل خيلق خلقاً 

أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت ألنجس منه»(١).
قـال سـيدنا املصنفP: «واخلدشـة يف الداللة بأن النجاسـة القابلة للزيادة 
والنقيصـة هـي الباطنيـة. مندفعة بمنع ذلك رضورة. كاخلدشـة بأنه مسـوق مسـاق 
ولـد الزنـا واجلنب ممن كانت اخلباثـة فيه باطنية. وجه االندفاع: أنـه ال مانع من كون 
النجاسـة اخلارجية العينيـة أيضاً موجبة للخباثة املعنوية، فيكـون اجلميع بنحو واحد 
وإن اختلفـت املـوارد، فالسـياق املذكـور ال يوجـب رفـع اليد عـن ظاهـر الفقرة يف 

النجاسة العينية. فتأمل». 
لكن اإلنصاف أن ظهور التعبري بالنجاسة يف عرص صدور الرواية يف النجاسة 
اخلبيثة ليس بحدّ ينهض باالستدالل بعد سوق الرواية لبيان اخلباثة املعنوية، والسيام 
مـع عدم ورودها لبيـان حكم الناصب، بل للتنفري عن اسـتعامل غسـالة احلامم الذي 
ادعى أهل املدينة يف أن الغسـل به شـفاء من العني(٢). خصوصاً بعد مالحظة خرب ابن 
أيب يعفور اآلخر عنهA: «قال: ال تغتسل من البئر التي جيتمع فيها غسالة احلامم فإن 
فيها غسالة ولد الزنا، وهو ال يطهر إىل سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب، وهو رشمها، 

أن اهللا مل خيلق خلقاً رشاً من الكلب، وأن الناصب أهون عىل اهللا من الكلب»(٣).

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب املاء املضاف واملستعمل حديث:٥، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب املاء املضاف واملستعمل حديث:٤.
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. لكن ذلك ـ مع ابتنائه عىل عموم  الثالـث: أنه منكر للرضوري، فيكـون كافراً
نجاسـة الكافـرـ  إنام يتم فيمن نصب هلمG رداً عىل مـا أنزله اهللا تعاىل فيهم وجعله 
هلـم مـن املقام الرفيع، اللتفاته لذلك، وال يتم فيمن اشـتبه عليه احلال بسـبب طمس 

الظاملني للحقائق، كام هو احلال يف كثري من النصاب.
هـذا كلـه مضافاً إىل مـا هو املعلوم من شـيوع االبتـالء بالنصاب مـن الصدر 
األول، حتـى جعل النبي8 أمري املؤمنـنيA علامً يعرف به املؤمن من املنافق 
والطيـب مـن اخلبيث وقـد عرف بذلك حتـى كانت األنصـار متتحـن أوالدها بحبه 

وبغضه، وحتى قال من قال: 
«وفينا الغش والذهب املصفى           علـي بينــنا شـبه املحــك»

وقـد ظهر بغض مجاعة كثرية ونصبهم لـهA ولعموم أهل البيتG حتى 
النبي8 يف مواقفهم منهم يف حياة النبي8 فضالً عام بعدها، حيث حتزبوا 
ضدهم ومنعوهم حقهم وفعلوا معهم األفاعيل وجر عىل ذلك من جر جيالً بعد 
جيل، حتى صار ذلك ديناً يتدين به الضالون واملارقون. ولو كان البناء عىل النجاسـة 
لظهـر وبان، بل الضطرب األمر عىل املؤمنني ووقعـوا يف أعظم احلرج، بل لتعرضوا 
للمهالك لو ظهر ذلك عنهم، ولردود الفعل املناسـبة، وأظهرها احلكم بنجاستهم... 
إىل غـري ذلـك ممـا ال خيفى عـىل من أمعـن النظـر. فاحلكم املذكـور ال يناسـب اهلدنة 
التـي رصحـت النصوص ببقائهـا حتى ظهور القائـم عجل اهللا فرجه وغلبة سـلطان 

احلق به.
وأما ما ذكره شـيخنا األعظمP من أن كثرياً ممن كان يظهر بغضهمG إنام 
يظهـره تقيـةـ  خصوصاً يف عرص بني أميةـ  من دون أن يكون مبغضاً هلم واقعاً، وقيام 

السرية عىل طهارة املبغضني واقعاً ممنوعة. 
فهو كام تر فإن كثرة املبغضني هلمG وشـيوع االبتالء هبم بنحو ال يناسـب 

نجاستهم من الصدر األول من الظهور بحدّ ال يقبل اإلنكار، بل وال التشكيك.
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ومثله ما ذكره من إمكان أن يكون احلكم بنجاسـة الناصب قد انترش يف زمان 
الصادقنيH، إذ كثري من األحكام كان خمفياً قبل ذلك. إذ فيه: أن ذلك قد يتم فيام ال 
يكون مورداً لالبتالء والعمل يف الصدر األول، أما ما كان مورداً لذلكـ  كالنجاسة يف 
 Gحمل الكالمـ  فالبد من ظهور حكمه يف الصدر األول ولو بمقتىض إقرار املعصومني
أو سـريهتم، وحينئـذٍ لـو كان املسـتفاد من ذلك ما ال يناسـب البيانـات الصادرة عن 
الصادقـنيH تعني اجلمـع العريف مع إمكانـه، وهو يقتيض يف املقام محـل ما ظاهره 

النجاسة عىل كراهة املبارشة أو عىل اخلباثة الباطنية أو نحو ذلك.
عـىل أنه لو تعلق الغرض ببيان حكم سـبق إخفاؤه للمصلحة فاملناسـب كثرة 
البيانـات الرشعية به وتوضيحهـا له وتأكيدها عليه حتى يتوجـه املترشعة له ويتبينوه 
بعد غفلتهم عنه، ال االقتصار يف بيانه عىل مثل موثق ابن أيب يعفور الوارد لبيان حكم 
آخـر، أو عـىل مثل احلكم بكفـر الناصب الذي حيتاج اسـتفادة النجاسـة منه إىل كلفة 

ومقدمات مطوية قد ختفى.
ومن الغريب ما ذكره بعض مشاخيناP انتصاراً لشيخنا األعظمP من أن 
النواصب إنام كثروا يف دولة بني أمية التي قامت عىل بغض أهل البيت والنصب هلم. 
ولعـل األئمة إنام مل يعلنوا نجاسـتهم لشـيعتهم رأفة هبم، لئال يقعوا يف احلرج بسـبب 
كثرة ابتالئهم بمخالطتهم أو تقية عليهم، وإنام أظهروها بعد ذلك يف دولة العباسـيني 
الذين كانوا يوالوهنم ظاهراً، خصوصاً املأمون، ومل يعلم من سرية األئمةG مساورة 

النصاب بأنفسهم، فال خمرج عن الرواية املتضمنة لنجاستهم.
حيـث يظهر اندفاعه مما سـبق مـن كثرة النواصب من الصـدر األول، وظهور 
سـكوت األئمـة فيه وفيام بعده عن تنبيه شـيعتهم لنجاسـتهم يف عدمهـا بنحو يصلح 

قرينة عىل محل الرواية ـ لو متت داللتها بدواً ـ عىل ما جيتمع مع الطهارة اخلبيثة.
واختـالط األئمـةG وخواصهـم يف مجيع العصـور موجب للعلـم العادي 
بمخالطتهـم هلـم، بحيث لـو كان البناء عىل عـدم مبارشهتم برطوبـة، والتطهري منهم 
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أما الكتايب فطاهر يف نفسه(١)، وينجس بالنجاسات التي يالقيها، فإذا طهر 
نفسه منها فسؤره طاهر(٢) 

لـو حصـل ذلك اضطـراراً، لظهر وبـان، ومل خيف عىل شـيعتهم ومواليهم. بل سـبق 
أن احلكـم املذكـور ال يناسـب اهلدنة التي رحم اهللا تعاىل هبا الشـيعة، ومنّ هبا عليهم، 

وحقن هبا دماءهم.
فلم يبق يف املقام إال اإلمجاع وقد سبق منا اإلشكال فيه يف الكافر، وهو يف املقام 
أوهـن وأشـكل بمالحظة ما ذكرنا من السـرية. ومن ثم ال ينبغـي التأمل يف الطهارة. 
واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. ومنه نستمد التوفيق والتسديد. وهو حسبنا ونعم 

الوكيل.
(١) كام يظهر مما تقدم. وقد أحلقP هذا االسـتثناء يف أواخر أيام حياته بعد 

أن أعلن عدوله عن عموم نجاسة الكافر.
(٢) هذا ولو شك يف نجاسته العرضية فقد يدعى أن األصل فيه النجاسة محالً 
للنصوص الدالة عىل النجاسة عىل النجاسة الظاهرية العرضية التي يكثر تعرضهم هلا 
ويقو احتامهلا فيهم. أو لبعض النصوص اآلمرة بالغسل، مثل قولهA يف صحيح 
إبراهيم بن أيب حممود املتقدم يف اجلارية النرصانية ختدمك: «ال بأس تغسـل يدهيا»(١)، 

وما ورد يف تغسيل الذمي للمسلم من األمر باغتساله قبل ذلك.
ويشـكل األول بعـدم الشـاهد عىل احلمـل املذكور، وليس هو بـأوىل من محل 
النصـوص املذكـورة عىل االسـتحباب أو كراهة املسـاورة. بل ذلك هـو الظاهر بعد 
ظهـور مجلـة من نصـوص الطهارة يف جـواز املبارشة فعالً بنحو ال يناسـب النجاسـة 

الظاهرية العرضية.
والثـاين بأنـه ال ظهور لصحيح إبراهيم يف األمر بغسـل اليـد، بل يف بيان املربر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب النجاسات حديث:١١.
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وجيوز أكل الطعام الذي يبارشه(١).
عمـوم  ويف  احلـرام(٢)،  مـن  اجلنـب  عـرق  عـرش):  (احلـادي   
ملسـاورة اجلارية مع ابتالئها بالنجاسة العرضية. فهو وارد لبيان زوال النجاسة بغسل 
اليـد، ال لبيـان وجـوب غسـل اليد ظاهـراً عند احتـامل النجاسـة العرضيـة. واألمر 
باغتسـال الذمي عند تغسـيل املسـلم حكم تعبدي خاص ال يتعد عن مورده، وال 
يشـهد باملدعى، ألن االغتسال قد ال يوجب التطهري لقلة املاء الذي يغتسل به، كام أنه 

يكفي يف التطهري الذي يتوقف عليه التغسيل غسل اليدين. كام لعله ظاهر.
نعم ال جمال للبناء عىل مطهرية غيبة الكافر لو علم ابتالؤه بالنجاسة، الختصاص 
دليـل مطهرية الغيبة باملسـلم، عىل ما يأيت يف حمله. فالـالزم الرجوع للقواعد املقتضية 
للبناء عىل الطهارة الظاهرية عند الشـك يف النجاسة، وكذا مع العلم بتعاقب احلالتني 
من التنجيس والتطهري ولو غري املقصود مع اجلهل بالتارخيني أو العلم بتاريخ التطهري 
واجلهـل بتاريخ التنجيس. أما لو علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهري، بحيث 
مل يعلم سبقه عىل التنجيس وحلوقه له فالالزم البناء عىل النجاسة، الستصحاهبا. وكذا 
لو علم بتاريخ التنجيس وشـك يف أصل التطهري ال يف تارخيه. فالحظ. واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل.
(١) يعني مع طهارة الطعام ذاتاً وعدم إحراز نجاسته، دون مثل اللحوم التي مل 
حيرز تذكيتها، بل كان مقتىض األصل عدمها، وترتب آثار امليتة عليها، ومنها النجاسة.

(٢) كـام عـن القايض وحمكـي ابن اجلنيـد، وظاهر األمر بغسـل الثوب منه يف 
النهايـة. وقد حيمل عليه ما يف املقنعة من األمر بغسـل الثـوب منه والعمل يف الطهارة 
باالحتياط وقد نسـبه لألصحاب يف الغنية واملراسـم، وإىل أحد القولني يف الوسـيلة، 

ويف املبسوط: «وجب غسل ما عرق فيه عىل رواية بعض أصحابنا». 
وقد يستفاد من املنع من الصالة يف الثوب الذي يصيبه يف حمكي رسالة الصدوق 
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األول ويف الفقيـه واخلـالف مدعياً يف األخري أن عليه إمجـاع اإلمامية وأخبارهم التي 
ذكرهـا يف التهذيبـني، وعن أمايل الصدوق أنه من دين اإلمامية. وقد نسـبه يف موضع 

آخر من املبسوط إىل رواية أصحابنا.
لكن قال: «ويقو يف نفيس أن ذلك تغليظ يف الكراهة، دون فسـاد الصالة لو 
صىل فيه» ويف املراسم: «وهو عندي ندب». وأرصّ يف الرسائر عىل طهارته ناسباً ذلك 
للمفيد يف رسالته إىل ولده، وحكى ما تقدم من املبسوط، ثم قال: «والغرض من هذا 
التنبيه إىل أن من قال: إذا كانت اجلنابة من حرام وجب غسـل ما عرق فيه، رجع عن 
». وعليه جر يف الرشايع والنافع ويف  قوله يف كتاب آخر، فقد صار ما اخرتناه إمجاعاً

املختلف والقواعد، ونسب للشهدين وغريمها، بل املشهور بني املتأخرين.
وكيف كان فقد اسـتدل يف التهذيب لوجوب الغسـل احتياطاً للطهارة بعد أن 
ذكر ما سـبق من املقنعـة بموثق احللبي أو صحيحه: «قلـت أليب عبد اهللاA: رجل 
أجنـب يف ثوبـه وليـس معه ثـوب غريه. قـال: يصيل فيـه، وإذا وجد املاء غسـله»(١)، 
بدعـو: أنـه ملا كانت اجلنابـة ال تتعد إىل الثوب، ومل يكن عرق اجلنب منجسـاً له، 

تعني محله عىل اجلنابة من احلرام.
لكنـه كـام تر، إذ ال شـاهد حلمـل احلديث عىل ذلـك بعد عدم اإلشـارة فيه 
للعـرق، بـل هو ظاهر فيام احتمله يف التهذيب وقربه يف االسـتبصار من إصابة الثوب 

بنجاسة املني، فيكون أجنبياً عن حمل الكالم. 
ومثله يف ذلك صحيح أيب بصري: «سألت أبا عبد اهللاA عن الثوب جينب فيه 
الرجل ويعرق فيه. فقال: أما أنا فال أحب أن أنام فيه، وإن كان الشـتاء فال بأس ما مل 
يعـرق فيـه»(٢). فإنه وإن احتمل يف االسـتبصار محله عىل اجلنابة مـن احلرام، إال أنه ال 
شـاهد عليه، بل ال جمـال له بعد قولهA: «أما أنا فال أحـب أن أنام فيه». ولعله لذا 

قرب يف االستبصار محله عىل الكراهة، بل قال «وهو رصيح فيه».
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب النجاسات حديث:١١، ١٠.
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ومنه يظهر ضعف ما سـبق من اخلالف، إذ مل يذكر يف التهذيبني من األخبار يف 
. إذ  املسـألة إال احلديثني املتقدمني. كام يقرب تنزيل ما سـبق من املبسـوط عليهام أيضاً

من البعيد جداً أن يريد غريمها مع اقتصاره عليهام يف كتايب األخبار. 
 Aلكن استظهر بعض مشاخينا أن املراد به مرسل عيل بن احلكم عن أيب احلسن
املروي يف الكايف، قالA يف حديث: «ال تغتسـل من غسـالة ماء احلامم، فإنه يغتسل 
فيـه مـن الزنا، ويغتسـل فيه ولـد الزنـا، والناصب لنا أهـل البيت، وهـو رشهم»(١). 
واستشكل فيه ـ مع ضعف السند ـ بأنه ال يدل عىل نجاسة عرق الزنا، بل عىل نجاسة 

بدنه، مع عدم اإلشكال يف طهارته، مع أنه معارض بام دل عىل طهارة بدنه. 
أقـول: مل يتضح عاجالً مراده بام دل عىل طهارة بدن الزاين. ولو تم الدليل عىل 

نجاسة بدنه كفى يف البناء عىل نجاسة عرقه. 
فالعمـدة أن احلديـث ال يدل عىل نجاسـة بدن الـزاين، ألن النهي عن غسـالة 
غسـله قـد يكون لعدم صحة االغتسـال بغسـالة مطلـق اجلنب فضالً عـن الزاين، أو 
لالسـتخباث واالسـتقذار، أو بلحاظ األثر الوضعي، ردعاً عام يدعيه أهل املدينة من 
أن فيه شفاء من العني، كام أرشنا إليه آنفاً وتضمنه خرب حممد بن عيل بن جعفر عن أيب 
احلسـن الرضاA املروي يف الكايف أيضاً أنهA قال يف حديث: «من اغتسـل من 
 :Aاملاء الذي اغتسـل فيه فأصابه اجلذام فال يلومنّ إال نفسـه. فقلت أليب احلسـن
إن أهـل املدينـة يقولون إن فيه شـفاء من العني. فقـال: كذبوا يغتسـل فيه اجلنب من 
احلرام، والزاين، والناصب الذي هو رشمها، وكل من خلق اهللا، ثم يكون فيه شفاء من 
العني؟!»(٢). عىل أنه من البعيد جداً كون مراد الشيخ يف املبسوط هو احلديث املذكور 

مع أن الذي ذكره هو يف التهذيبني ما سبق. فالحظ.
هذا وقد يسـتدل بل اسـتدل أيضاً بام يف الذكر بعد نقله عن املبسوط ما تقدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب النجاسات حديث:١٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:١١ من أبواب املاء املضاف حديث:٢.
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من نسـبة ذلك إىل رواية أصحابنا: «ولعله حممد بن مهام بإسـناده إىل إدريس بن يزداد 
الكفرتويت أنه كان يقول بالوقف، فدخل رس من رأ يف عهد أيب احلسن عليه السالم، 
وأراد أن يسـأله عـن الثوب الذي يعرق فيه اجلنب أيصىل فيـه؟ فبينام هو قائم يف باب 
 : طاق النتظاره عليه السـالم إذ حركه أبو احلسـن عليه السـالم بمقرعة، وقال مبتدئاً
إن كان مـن حـالل فصل فيه، وإن كان من حرام فـال تصل فيه»(١). ونحوه ما رواه يف 
املناقب عن عيل بن مهزيار عنهA(٢)، وما رواه يف البحار عن كتاب عتيق عن عيل بن 

يقطني بن موسى األهوازي(٣). ونحوها أيضاً الرضوي(٤).
 Pوقـد استشـكل فيهـا غري واحد بضعـف السـند. ودفعه سـيدنا املصنف
بإنجبارها بعمل األصحاب. لكن مل يتضح عملهم بالنصوص املذكورة بعد ما سـبق 
مـن ظهور حال الشـيخ يف أن النصوص املعول عليها عند األصحاب يف املسـألة هي 
النصوص األول، حيث ال طريق معه إلحراز اعتامدهم يف احلكم عىل هذه النصوص 
مع عدم إشـارهتم إليها، وعدم ذكرها يف كتـب احلديث املعتمدة. بل ال يتضح وجود 
فتو معتد هبا من غري الصدوقني بعد اضطراب الشـيخني يف الفتو واالسـتدالل، 
وظهور كالمهام يف املقنعة والتهذيب يف ابتناء احلكم عىل االحتياط، كام قد يوهم ذلك 
حمكي كالم ابن اجلنيد عىل ما نقله يف اجلواهر، وبعد عدم عثورنا عىل كالم القايض إذ 
قد حيتمل اخلطأ يف فهم كالمه ونقله، وهذا املقدار من الفتو ال يكفي يف جرب ضعف 

النص. فالحظ.
نعـم تعـدد النصـوص املتقدمـة قد يوجـب الوثوق بصـدور بعضهـا وصحة 
 مضموهنـا إمجـاالً عـدا الرضوي الـذي مل يعلم كونه لسـان رواية بل قـد يكون فتو
(١) ذكـر الشـيعة ج:١ ص:١٢٠ واللفـظ لـه. وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٢٧ مـن أبـواب النجاسـات 
حديث:١٢. ورواه بتفصيل عن كتاب إثبات الوصية للمسـعودي يف مسـتدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٠ 

من أبواب النجاسات حديث:٧.
(٢) املناقب ج:٣ ص:٥١٦ طبع النجف األرشف.

(٣) بحار األنوار ج:٥ ص:١٨٨ الطبعة احلديثة.
(٤) فقه الرضا ص:٤.
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لبعض األصحاب. 
لكن يف كفاية ذلك يف احلجية إشـكال بعد ظهور جتاهل مثل الشـيخ للروايات 
املذكورة. والسـيام أن االمتحان الذي تضمنته هذه النصوص أو أكثرها يناسب سبق 
علم الراوي باحلكم عىل ما يطابق اجلواب مع عدم ظهور منشـئه بعد خلوّ النصوص 
املعروفـة بني األصحـاب عن التعرض للتفصيـل املذكور، بل قد أطلـق يف مجلة منها 

عدم البأس بعرق اجلنب واحلائض(١).
بـل من غريـب املصادفات صـدور االمتحان املذكور من ثالثة أشـخاص مع 

اإلمام اهلاديA دون بقية األئمةG من دون سابق اتفاق بينهم. 
عـىل أن مـن البعيد صـدق رواية عيل بـن مهزيـار، ألنه من األعيـان األجالء 
املختصـني باألئمـة الثالثة الرضا واجلـواد واهلاديG فكيف يمكن بقاؤه شـاكاً يف 
اإلمامـة إىل دخـول اإلمـام اهلاديA إىل سـامراء يف عهـد املتوكل الـذي بويع بعد 
 Aباثنتي عرشة سـنة. بل قد تضمنت بعض الروايات أنه ممن خيتص به Aإمامته

ويستعنيA به يف أموره قبل خالفة املتوكل بأربع سنني(٢).
ومـن ثم حيتمل اخللل يف نقل الروايات، حيث حيتمل معه خفاء بعض القرائن 
املوجبـة حلمـل التفصيل عىل الكراهة أو شـدهتا. بـل قد يضعف ظهورهـا يف احلرمة 
بلحاظ عدم ورودها من أجل العمل، بل من أجل االمتحان مع علم السـائل باحلكم 
العمـيل، حيـث يمكن اكتفـاء اإلمامA بعلـم السـائل بالكراهة عن إقامـة القرينة 

. عليها. فتأمل جيداً
هـذا مضافـاً إىل أن هـذه النصوص إنـام تضمنت مانعية العـرق من الصالة يف 
الثـوب، وهي أعم من نجاسـته. وأما ما يف الرياض مـن أن املالزمة بني احلكمني هنا 
ثابتة بناء عىل عدم القائل باملانعية من الصالة ممن يذهب للطهارة فالقول باملانعية دون 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب النجاسات.
(٢) بحار األنوار ج:٥٠ ص:١٣١ الطبعة احلديثة.
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بقية أحكام النجاسـة إحداث قول ثالث. فيشكل بعدم كفاية ذلك يف االستدالل. إال 
أن يرجع إىل اإلمجاع عىل املالزمة، وال طريق لتحصيله. والسـيام مع عدم جتيل الفرق 

بني النجاسة واملانعية من الصالة يف مجلة من كلامت القدماء.
بل قال يف الفقيه: «وإذا عرق يف ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل، وإن 
كانـت اجلنابـة من حالل فحالل الصالة فيه وإن كانت من حرام فحرام الصالة فيه». 
وإطـالق جواز التنشـف بالثوب مـع التفصيل يف جواز الصالة قيـه ظاهر يف طهارته 
مطلقـاً وإن كانت اجلنابـة من حرام وإنام حرمت الصالة فيـه حينئذٍ ال غري، وال جمال 

معه لدعو املالزمة.
نعم قرب سيدنا املصنفP داللة النصوص املذكورة عىل النجاسة بأنه ملا مل 
يمكن اجلمود عىل ظاهرها من عموم املنع عن الصالة يف الثوب وإن غسـل يتعني إما 
محله عىل صورة وجود العرق املذكور حال الصالة أو عىل عدم الغسـل باملاء، والثاين 
أقـرب، النرصاف السـؤال إىل حيثية النجاسـة والطهارة لعرق اجلنـب، كام يظهر من 

النصوص الواردة يف نفي البأس عن عرق اجلنب.
لكنه ال خيلو عن إشـكال، ألن إناطة املنع من الصالة بعدم الغسـل ال يسـتلزم 
النجاسـة، بحيث ينفعل املالقي للثوب وإن جف. بل قد يكون بلحاظ مانعية العرق 
ولـو بلحـاظ أثره الباقي بعـد اجلفاف، والذي ال يـزول عرفاً إال بالغسـل باملاء الذي 

. ينحرص به التنظيف عرفاً
وبعبارة أخر: العرق ليس كاملاء يزول عرفاً باجلفاف، بل هو من سنخ الوسخ 
الذي يبقى ببقاء أثره وال يزول إال الغسـل، وحينئذٍ فاملنرصف من إطالق مانعيته من 
الصـالة يف الثوب مانعيته بلحاظ أثره العريف املذكور الذي ال يزول إال بالغسـل، وال 
ملزم بحمل اإلطالق عىل مانعيته بلحاظ النجاسـة التي ترسي باملالقاة بالرطوبة وإن 

شاركت األثر املذكور يف الزوال بالغسل.
ومـن ثم ال جمال للخروج عـن إطالق النصوص املتضمنة عـدم البأس بعرق 
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احلكـم للحـرام بالعـارض، سـواءً أكانـت من جهـة الفاعـلـ  كالصائمـ  
أم القابلـ  كاحلائضـ  أم نفس الفعلـ  كالوطء املنذور تركهـ  إشكال(١)، 

. والعموم أحوط وجوباً
(الثاين عرش): عرق اإلبل اجلاللة(٢)، دون غريها من احليوان اجلالل.

اجلنب(١) املطابقة ملقتىض األصل. بل يشكل البناء عىل املانعية من الصالة بعد ما سبق 
 . من اإلشـكال يف سـند هـذه النصـوص. وإن كان االحتياط يف ذلك حسـناً أو الزماً

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) قـال يف املنتهـى: «ال فرق بني أن يكون اجلنـب رجالً أو امرأة، وال بني أن 
تكـون اجلنابة من زنا أو لـواط أو وطء هبيمة أو وطء ميتة وإن كانت زوجة [زوجته] 
... واالسـتمناء باليد كالزنا، أما الوطء يف احليـض أو الصوم فاألقرب  أو وطـأ حمرماً
طهـارة العـرق فيه، ويف املظاهرة إشـكال». ويف طهارة شـيخنا األعظمP: «ولعل 
وجـه احلكم بالطهـارة يف الوطء يف الصوم واحليض أن املتبادر مـن اجلنابة من احلرام 
كون احلرمة من جهة الفاعل أو القابل، ال من جهة نفس الفعل». وذكر سيدنا املصنف

P إن مقتـىض اإلطـالق عـدم الفرق بني احلرمة مـن جهة الفاعـل والقابل ونفس 
الفعل وإن كانت دعو االنرصاف إىل خصوص الوطء ال ختلو من وجه.

لكـن مـن القريـب جـداً عمـوم االنـرصاف للزنـا واللـواط ووطء البهيمـة 
واالسـتمناء، وإن سـقطت حرمتها للرضورة أو لرفع القلم، دون مثل وطء الشـبهة، 
فضـالً عـام حرم بجهة عرضية، كالـوطء حال الصوم أو احليض، بـل حتى املظاهرة، 

. حيث يقرب جداً االنرصاف عن ذلك فتأمل جيداً
(٢) كـام يف املقنعـة والتهذيـب والنهايـة واملبسـوط واملنتهـى وكشـف اللثـام 
وعـن القـايض وغريه. وقد يسـتظهر من الكلينـي والصدوق، بل عن اللوامع نسـبته 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب النجاسات.
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للصدوقني. ونسـب ألصحابنا يف الغنية واملراسـم. لصحيح حفص بن البخرتي عن 
أيب عبـد اهللاA: «قـال: ال ترشب مـن ألبان اإلبـل اجلاللـة، وإن أصابك يشء من 
عرقها فاغسـله»(١)، وصحيح هشـام بن سـامل عنهA: «قال: تأكل اللحوم اجلاللة، 

وإن أصابك من عرقها فاغسله»(٢).
وذهب إىل الطهارة يف املراسم والرشايع والنافع والقواعد واملختلف والدروس 
والذكر وغريها، بل لعله املشهور بني املتأخرين. محالً للصحيحني عىل االستحباب 

لوجوه ذكرها يف اجلواهر ترجع إىل أمرين:
األول: ما دلّ عىل طهارة سؤرها املناسب لطهارة عرقها، وما دل عىل طهارهتا، 
ألن العرق تابع للحيوان يف الطهارة والنجاسـة والسـيام مع عـدم خلوها عن العرق 
. بل هو ال يناسـب  جافاً ورطباً، فلو كان العرق نجسـاً مل يكن احلكم بطهارهتام عملياً
ما دل عىل جواز ركوهبا ومحل األثقال عليها ونحومها مما هو مستلزم للعرق غالباً من 

دون أمر بالتجنب أو التحفظ من املبارشة.
كـام أنه ال يناسـب ما دل عـىل طهارهتا باإلسـترباء من غري أمر بتطهري اجلسـد 
. ممنوعة، إذ ليس املسـتفاد منه إال  لـو كان قـد عرق. ودعو: حصول الطهارة له تبعاً
حلّ األكل، ال طهارة البدن من النجاسـة العرضية، وليس هو من زوال العني املطهر 

 . للحيوان، لفرض وجوده جافاً
مضافـاً إىل اسـتبعاد الفـرق بينهـا وبـني ما حيرم أكلـه باألصل مـن احليوان أو 
باجللل من غري اإلبل، كاسـتبعاد الفرق بني العـرق وغريه من الفضالت مما ال يدخل 

حتت عنوان نجس، كاللعاب.
وفيـه: أنه ال دليل باخلصـوص عىل طهارهتا وطهارة سـؤرها، بل العمدة فيها 
األصل املؤيد يف اجلملة ببعض النصوص، وحينئذٍ ال جمال لرفع اليد بذلك عن ظاهر 

الصحيحني.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب النجاسات حديث:٢، ١.
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بل إن متت منافاة نجاسـة عرقها لطهارهتا وطهارة سـؤرها تعني رفع اليد عن 
طهارهتـام ألجـل الصحيحني. ولعله عليـه يبتني ما عن ابن اجلنيد واملرتىض والشـيخ 
وغريهم من نجاسـة سـؤرها. وإن مل تتم املنافاة ـ كام هو الظاهر ـ فال وجه لرفع اليد 

عن الصحيحني. 
وكذا احلال يف جواز ركوهبا، حيث ال دليل عليه باخلصوص، بل تضمن النهي 
عنه يف موثق بسام الصرييف عن أيب جعفرA: «يف اإلبل اجلاللة قال: ال يؤكل حلمها 
»(١). فإن محل عىل احلرمة كان مناسباً لنجاسة العرق، وإن محل  وال تركب أربعني يوماً

عىل اإلرشاد لتجنب النجاسة كان مؤيداً أو دليالً عىل نجاسته.
وأما عدم األمر بالتطهري من العرق بعد اإلسـترباء، فيمكن ابتناؤه عىل طهارة 
احليوان بزوال عني النجاسة، إذ املراد به زواهلا بام هلا من وجود عريف ظاهر، ال ما يعم 
زوال األثـر الباقي عند اجلفاف، ولذا ال إشـكال يف طهارة جسـم احليـوان من البول 

والعرق النجسني ونحومها باجلفاف بنحو ال يبقى له معه وجود ظاهر.
ولـو غض النظر عن ذلـك فاجلمع بني الصحيحني وعـدم التنبيه للتطهري بعد 
اإلسترباء إنام يكون عرفاً بالبناء عىل الطهارة تبعاً، ال برفع اليد عن ظهور الصحيحني 

يف الوجوب، كام يظهر بمالحظة النظائر. 
واستبعاد الفرق بني اإلبل اجلاللة وغريها مما حيرم أكل حلمه بغري اجللل يف غري 
حمله بعد كون سبب التحريم يف اجلاللة هو أكل العذرة النجسة. عىل أنه لو تم ال يبلغ 

مرتبة احلجية. وأما الفرق بينها وبني بقية اجلالالت فيظهر الكالم فيه مما يأيت.
وأما الفرق بني العرق وغريه من فضالت اإلبل اجلاللة ـ كالريق ـ فيجري فيه 
ما سـبق يف طهارة السؤر، كام يظهر بأدنى تأمل. بل ليس الفرق بينه وبينها يف الطهارة 
بأبعد من الفرق بينه وبني البول يف النجاسة، وليس هو ينهض بإثبات حكم رشعي.

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٨ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٣.



٤٧٣ ................................................................... الثاين عرش: عرق اإلبل اجلاللة 

الثـاين: أنـه بعد ظهور كالم األصحـاب يف اختصاص احتامل النجاسـة بعرق 
اإلبل اجلاللة دون بقية اجلالالت، حيث مل ينقل العموم عن غري النزهة، فالبد إما من 
محل صحيح هشـام بن سامل بإطالقه عىل االسـتحباب وجعله قرينة عىل محل صحيح 
حفـص عليـه أيضاً، وإما من إبقـاء صحيح حفص عىل ظاهـره يف الوجوب مع كونه 
خمصصاً لصحيح هشام، أو قرينة عىل محله عىل األعم من الوجوب واالستحباب، أو 
عىل محل اجلاللة فيه عىل خصوص اإلبل، أو عىل عود الضمري عىل خصوصها. وليس 
الثاين بأوىل من األول، بل األول هو األوىل. والسـيام مع إعراض املشـهور عن القول 

بالنجاسة يف عرق اإلبل.
ويندفـع بـأن األظهر هو اجلمع بـني الصحيحني حينئذٍ بحمل صحيح هشـام 
عىل األعم من الوجوب أو االسـتحباب أو عـىل إرادة خصوص اإلبل لقرينة خفيت 
علينـا، كـام يظهر بمالحظـة النظائر. عىل أن ظهـور حال األصحـاب يف عدم احتامل 
عمـوم النجاسـة لغري اإلبل من اجلالالت إنام هو القتصـار القدماء عىل اإلبل. ولعله 
للجمـود عىل صحيح حفص، حيث كثرياً ما تكـون فتاواهم مطابقة للنص، من دون 
إعراض منهم عن مفاد بقية النصوص، أو لالجتهاد منهم يف اجلمع بني الصحيحني، 
من دون أن يبلغ مرتبة اإلمجاع احلجة املخرج عن إطالق صحيح هشـام، والسيام مع 
عموم مرسـل الصدوق: «قال: وهنىA عن ركوب اجلاللة ورشب ألباهنا، وقال: 
إن أصابك يشء من عرقها فاغسله»(١). حيث ال يبعد كونه منقوالً باملعنى بعد اجلمع 

بني الصحيحني، ويظهر منه العمل عىل ذلك. 
ومع ذلك كيف يمكن اخلروج عن ظاهر صحيح هشام ومحله عىل االستحباب، 
فضالً عن جعله قرينة عىل محل صحيح حفص عليه. ومنه يظهر ضعف ما ذكره سيدنا 
املصنفP من سـقوط صحيح هشـام عن احلجية بإعراض األصحاب. ولعله لذا 

ذهب يف كشف اللثام وحمكي النزهة للعموم.
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٧ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٦.
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هـذا وقـد استشـكل بعض مشـاخينا يف داللـة الصحيحـني عىل النجاسـة بأن 
اشـتامل صدرهـا عىل النهي عـن أكل حلم اجلالل ورشب لبنه صالـح للقرينية عىل أن 
األمر بالغسـل ليس بلحاظ النجاسة، بل بلحاظ املانعية من الصالة املتفرعة عىل كون 

اجلالل حمرم األكل، فإن كل ما حيرم أكل حلمه حيرم الصالة يف أجزائه وفضالته.
 لكنـه غـري ظاهر بعـد عدم اإلشـارة يف الصحيحـني للصـالة، وخصوصاً يف 
صحيـح حفـص، الذي تضمـن صدره النهـي عن رشب اللبـن، لعدم تفـرع املانعية 
املذكورة عليه إال بعناية التالزم بينهام، لكوهنام معلولني لعلة واحدة، وال إشارة لذلك 
فيه. بل هو ال يناسـب ختصيص األمر بالغسـل بالعرق دون اللبن مع ذكره أيضاً فيه. 

ومن ثم ال خمرج عن ظهور الصحيح بل الصحيحني يف النجاسة.
بقي يشء: وهو أن األصحاب قد تعرضوا الحتامل النجاسة يف مجلة من األمور 

غري ما تقدم.
منهـا: بعـض احليوانـات الصامتة. وقـد تقدم الـكالم فيها يف ذيـل الكالم يف 

نجاسة الكلب واخلنزير.
ومنها: ولد الزنا. إما للبناء عىل كفره، أو ملا تضمن تعليل النهي عن االغتسال 
بغسـالة احلامم بأنه يغتسـل منه الزاين مما تقدم بعضه يف مبحث نجاسة عرق اجلنب من 

احلرام.
ويندفع األول بمنع الصغر. وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك يف ذيل املسـألة 
الرابعـة مـن فصل تغسـيل امليـت. كام يظهر ممـا تقدم يف نجاسـة الكافر اإلشـكال يف 

الكرب، خصوصاً بنحو تشمل املقام. 
كام يندفع الثاين بام تقدم يف مبحث نجاسة عرق اجلنب من احلرام من أن تعليل 
النهي عن الغسـل بغسـالة احلامم ال يدل عىل النجاسـة. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل 

العامل. 



أعيان نجسة احتملها األصحاب .................................................................. ٤٧٥

انتهى الكالم يف فصل عدد األعيان النجسة رشحاً لكتاب (منهاج الصاحلني) تأليف سيدنا 
 .P(السيد حمسن الطباطبائي احلكيم) األسـتاذ اجلد الفقيد السعيد آية اهللا العظمى
وكان ذلك هنار الثالثاء الثاين والعرشين من شهر شوال من السنة السادسة عرشة بعد 
األلـف واألربعامئة للهجـرة النبوية عىل صاحبها وآله أفضـل الصالة وأزكى التحية. 
بقلـم العبـد الفقري إىل اهللا تعاىل (حممد سـعيد) عفي عنه نجل سـامحة حجة اإلسـالم 
واملسـلمني آية اهللا السـيد (حممد عـيل) الطباطبائـي احلكيم دامت بركاتـه، يف داره يف 
النجـف األرشف بربكة احلرم املقدس املرشف عىل مرشفه الصالة والسـالم. واحلمد 
هللا رب العاملـني وصلواتـه عىل رسـوله الكريم وآله الغر امليامني. ومنه نسـتمد العون 

والتوفيق والتأييد والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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